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AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA

1918-CĠ ĠL AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMININ
100 ĠLLĠYĠ HAQQINDA AZƏRBAYCAN
RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN

SƏRƏNCAMI
Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik ―Böyük Ermənistan‖ ideyasını gerçəkləĢdirmək məqsədilə soydaĢlarımıza qarĢı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata
keçirmiĢlər. Azərbaycan xalqının baĢına gətirilən ən dəhĢətli faciələrdən biri də 100 il bundan əvvəl
- 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daĢnak-bolĢevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla törədilmiĢ kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə
Bakı Ģəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər Ģəhər və qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiĢ, yaĢayıĢ məntəqələri dağıdılmıĢ, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmiĢdir. Sonrakı dövrlərdə daha da
azğınlaĢan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirmiĢ, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, ġirvan, Ġrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qətllər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçirmiĢlər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin törətdikləri ağır cinayətlərin araĢdırılması üçün Fövqəladə Ġstintaq Komissiyası yaratmıĢ, komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın yaddaĢında hifz edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüĢdür.
Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra bu proses dayandırılmıĢ, baĢ verənlərin sona qədər
təhqiq edilməsinin və ona müvafiq siyasi-hüquqi qiymət verilməsinin qarĢısı alınmıĢdır. Yalnız 80
il sonra - 1998-ci il martın 26-da ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı ―Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında həmin dəhĢətli hadisələrə
adekvat siyasi qiymət verilmiĢ və 31 mart ―Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü‖ elan edilmiĢdir.
Ötən 20 il ərzində aparılmıĢ araĢdırmalar sayəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər
toplanmıĢ, Quba Ģəhərində kütləvi məzarlıq aĢkar olunmuĢdur. Üzə çıxmıĢ tarixi faktlar 1918-ci ilin
mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların
coğrafiyasının daha geniĢ və faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu sübut etmiĢdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
erməni-bolĢevik silahlı dəstələrinin 100 il əvvəl azərbaycanlılara qarĢı törətdikləri bəĢəri cinayətlər
barədə həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 1918-ci il azərbaycanlıların
soyqırımının yüzüncü ildönümünə həsr olunmuĢ tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsini
təmin etsin;
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə soyqırımın 100 illiyi ilə bağlı xüsusi iclasın
keçirilməsi tövsiyə edilsin;
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı Ģəhəri, 18 yanvar 2018-ci il.
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VƏ ƏDƏBĠ MƏNBƏLƏRDƏ

PaĢa Kərimov
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu,
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1918-CĠ ĠLĠN MART HADĠSƏLƏRĠ SƏNƏDLƏRDƏ
(Əlyazmalar Ġnstitutunun materialları əsasında)
1918-ci ilin mart ayında Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində baĢ vermiĢ qanlı hadisələrin
iĢtirakçısı və Ģahidi olmuĢ Ģəxslərin xatirə və qeydlərinin hamısı, təəssüf ki, günümüzə qədər gəlib
çatmayıb. Onlardan bəziləri NKVD tərəfindən məhv edilib, bəziləri isə hələ də üzə çıxarılmayıb.
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda da bu barədə materiallar o qədər də çox
deyildir.
Mirzəbala Məhəmmədzadə 1920-ci ilin 31 martında qanlı faciənin ikinci ildönümü münasibəti ilə ―Ġstiqlal‖ qəzetində çap etdirdiyi ―Mart günləri‖ məqaləsində yazırdı: ―1918-ci sənənin qanlı
mart günləri Azərbaycan türklərində oyanmıĢ istiqlal və hürriyyəti-milliyyə fikrini məhv etmək
üçün bolĢeviklər Azərbaycan məbədgahını bombardman və xəlqini qılıncdan keçirməyə məcburiyyət hiss etmiĢdi və bu yolda müavinət üçün qanlı daĢnak bandalarına müraciət edib, Azərbaycan tarixində unudulmayacaq qanlı bir xatirat buraxmıĢdı‖.
Qanlı faciənin Ģahidləri qırğında bolĢeviklərlə erməni daĢnaklarının birgə fəaliyyət göstərdiklərini, azərbaycanlılardan ibarət ayrı-ayrı silahlı dəstələrin düĢmənə qarĢı qəhrəmancasına mübarizə
apardığını söyləyirlər. 1918-ci ilin mart hadisələri bir tərəfdən Azərbaycan tarixinə böyük bir faciə
kimi düĢmüĢsə, digər tərəfdən hər birimizin iftixar hissi ilə yad etməli olduğumuz qəhrəmanlıq
səfihələrini təĢkil edir.
Görkəmli yazıçı, Ģair, ədəbiyyatĢünas Əliabbas Müznibin (1882-1938) Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan arxivindəki cib dəftərçəsində 1918-ci il mart qırğınına dair qeydləri diqqəti cəlb edir.
―Bakıda millət müharibəsi. Müsəlman ilə erməni və rus davası‖ baĢlığı altında gedən yazıda
hadisələr baĢlandığı saatdan təsvir edilir: ―18 cəmadiyil-axər 1336-və 18 mart (yeni təqvimlə 31
mart) 1918-ci il yekĢənbə günü günortadan sonra saat beĢdə Bakının yuxarı məhəlləsi ilə Ģimal
cəhətində müsəlmanlarla zahirən bolĢeviklər arasında müharibə baĢlanmıĢdır. Fəqət, bu müharibədə
yalnız ruslar iĢtirak etməyib, ermənilər dəxi Ģiddətli surətdə müsəlmanların əleyhinə fitva açmıĢlar.
Ġlk atıĢmada əhəmiyyətli tələfat olmamıĢdır. O günün gecəsi müsəlmanlarımız hücum edərək, böyük qazarmanı atəĢ saçmaqda olan toplar ilə [birlikdə] zəbt etmiĢlər və düĢmən əsgərlərini Bakının
Ģimal-Ģərq cəhətinə sıxıĢdırmıĢlar‖.
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Əliabbas Müznib yalnız tüfənglərlə silahlanmıĢ azərbaycanlıların və onlara yardım edən I
Dünya Müharibəsində əsir düĢmüĢ türk əsgərlərinin nizamsız dəstələrinin Ģücaətindən fəxrlə danıĢır, qəhrəmalıq nümunələri göstərmiĢ bir sıra Ģəxslərin adlarını çəkir: ―DüĢmənlər Kərpicbasana çəkilmiĢdilər. Qayət qırğın bir hal kəsb edən bugünkü davada Ģəhər atıcılarından Teymur bəy, Nəcəfqulu Rzaqulu oğlu, novxanılı Məhəmmədhüseyn, məhəmmədili ġiruyə öz dəstələrilə iĢtirak edirdi.
Əsir türk zabitləri də onların yardımında bulunurdu. Axsamüstü müsəlmanlara məĢğətəlilərlə (maĢtağalılarla) kürdəxanılılar köməyə gəlmiĢdilər. Kürdəxanılıların baĢında məĢhur qaçaq Adil duruyordu. Müsəlmanlar rus və erməniləri sıxıĢdırdıqdan sonra Tağıyevin böyük məktəbini əllərinə keçirmiĢ və oraya səngər yapmıĢlardı. Müsəlmanlar dava görməmiĢ və nizamsız olduqları halda, düĢmənlərin yayılım atəĢlərinə, pulemyot güllələrinə və top atəĢlərinə sinə gərmiĢlər‖.
Ə.Müznibin qeydləri həmin günlərdə bəzi Bakıətrafı kəndlərdə baĢ vermiĢ hadisələrin əksi
baxımından da maraqlıdır: ―Gecə yarısı rus və ermənilər məhəmmədililərin sakin olduqları məhəllələrə Ģəbxun (gecə basqını) edib, yatmıĢ ailələrə çox tələfat vermiĢlər. Bu məhəllələrdə böyük qəhrəmanlar düĢmənlərə sinə gərib, onlara böyük zərbə yetirən ġiruyə olmuĢdur. ġiruyə sübh günəĢ doğana qədər onlarla mübarizədə bulunmuĢdur. Ayın 19-u Bakının Ģimal cəhəti tam bir müharibə
Ģəkilini almıĢ bir hal kəsb edibdir. Bu müharibədə müsəlmanların yalnız müxtəlif tüfəng və tapança
ilə müsəlləh olduqları halda, rus və ermənilərin nizami əsgərləri top, güclü pulemyot, əl bombası və
vintovka ilə silahlanmıĢlardı‖.
Ədib göstərir ki, bu hadisələrdə menĢeviklər də bolĢevik və ermənilərlə birləĢib müsəlmanlara
qarĢı vuruĢurdular. Martın 19-da bütün günü döyüĢlər davam etmiĢ, martın 20-də sübh çağı rusların
top və pulemyot atəĢləri Ģəhəri hər tərəfdən çulğamıĢdı. Bombardmandan bir çox müsəlman evləri
dağılmıĢ, Ģəhərə böyük zərər dəymiĢ, həmin gün çox sayda dinc əhali qırılmıĢdır.
Müəllif göstərir ki, döyüĢlər martın 21-i çərĢənbə günü səhərdən saat ona qədər davam etmiĢ,
saat 11-də ermənilər təkrar elçi göndərərək barıĢıq istəmiĢ və üç Ģərt irəli sürmüĢlər:
1) Bütün Bakı əhalisi raboçi, soldat və matros deputatlarının təhti-təb‘ətində olsunlar.
2) Gərək müsəlman və gərək erməni dikaya diviziyaları onların idarəsində olmalı, yaxud bütün-bütünə ortadan qaldırılmalıdır.
3) Müsəlmanların əlində olan Bakı-Tiflis və Bakı-Petrovsk yolları aprelin 1-nə qədər açılmalıdır.
Bu Ģərtləri hər iki tərəf qəbul etdikdən sonra sülh bərpa edilmiĢdir.
Qeydlərdə hadisələr zamanı Ģəhərə böyük xəsarət yetirildiyi, ―Cəmiyyəti-xeyriyyə‖ binasının,
―AĢıq söz‖ və ―Kaspi‖ mətbəəsinin, bazarın böyük hissəsinin düĢmənlər tərəfindən yandırıldığı
göstərilir.
Müəllif göstərir ki, bir neçə gün sonra mart ayının 25-də yekĢənbə gecəsi saat 12-də qəflətən
dağıstanlılar Bakı mahalına hücum edib bolĢeviklərlə davaya baĢlamıĢlar. Lakin bu hücum heç bir
siyasi xarakter daĢımırdı. Adi bir qaçaq dəstəsi həmləsi idi və tezliklə dəf edildi.
Görkəmli yazıçı və dramaturqumuz Cəfər Cabbarlının Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan
arxivindəki qovluqlardan birində Bakı sakinləri MəĢədi Hilal Kazımov və DadaĢ Rzazadənin 1918ci il mart hadisələrinə dair xatirələrinə rast gəlirik. Bu xatirələr bilavasitə həmin zaman düĢmənlərə
qarĢı döyüĢlərdə iĢtirak edən Ģəxslər (sonradan öyrəndiyimizə görə, onlar qoçu olublar) tərəfindən
yazıldığına (və ya deyildiyinə) görə, tarixi sənəd kimi əhəmiyyət daĢıyırlar. Bu qeydlərdə qüvvələ-
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rin qeyri-bərabər olduğu mübarizədə düĢmənə qarĢı qəhrəmancasına döyüĢən bir sıra azərbaycanlıların adları göstərilmiĢdir.
KeĢləli MəĢədi Hilal Kazımov qeyd edir ki, hadisədən xəbər tutan kimi o, Müsavat firqəsi
idarəsinə getmiĢdir: ―Oradakı arkadaĢlarımızla etdiyimiz müzakirə nəticəsində Nikolayevski (Parlaman) caddəsini saxlamaq qət edildi və müdafiəyə baĢladıq. Ətrafdan üzərimizə olunan hücumlara
qarĢı durduq. O gün saat 5-dən yarın sübh saat 4-ə qədər Ģiddətli müqavimətdə bulunduq‖.
MəĢədi Hilal ĠçəriĢəhər uğrunda gedən Ģiddətli döyüĢlər barədə yazır: ―...Bizə ermənilərin
qoĢa qala qapısından içəriyə girdiklərini xəbər gətirdilər. Biz onları bir hücum ilə dıĢarıya qovduq.
Ġki qapı ortasında ufaq-təfək kaĢıdan yapılmıĢ bir səngəri-sipər gözümüzə iliĢdi. Hərbi təlim və
üsulundan xəbərsiz olduğumuzdan naĢi, bədbəxtanə orayı tutduq və müdafiəyə girdik.
Fəqət, bu müdafiəmiz düĢmənin qorxulu hərbiyyəsi, Ģiddətli hücumu və 20-30-a qədər
müntəzəm surətdə tərbiyə edilmiĢ makinalı tüfənglərinin ardı-arası üzülməyən atəĢləri qarĢısında
heç dərəcəsində görünürdü. Çünki, 16-17 nəfərin vintovka ilə silahlanması, təbii, tüfənglərlə olan
düĢmən əsakiri-müntəzəməsi müqabilində heç bir Ģey yapmayacaqdı. Bununla bərabər, bir addım
düĢməni irəliyə buraxmadıq və bu Ģiddətli müqavimət əsnasında böyük rəĢadət göstərən qəhrəman
yoldaĢımız Mehdinin baĢından bir makinalı tüfəng mərmisi isabət edərək Ģəhid oldu‖.
MəĢədi Hilal Kazımov qoĢa qala qapısı önündəki Ģiddətli atıĢma və bu döyüĢdə özünün
iĢtirakı barədə sonra yazır: ―Sipər qarĢısındakı qoĢa qapının Ģərq cəhətindəki qapıdan ―Ara, Avanes!‖ bağırtısını eĢitdim. Silahımı doldurub onlara atmaq istədiyim halda baĢım üzərindən bir mərmi keçib divara dəydi və bütün sovurduğu qübarı (tozu) gözlərimə doldurdu. Fəqət, cənabi-həqqin
tovfiqi ilə kəndimi ĢaĢırmayıb, həmən silahımı düĢmənə doğrulatdım. Silahımdakı 5 qurĢunla düĢmənin beĢini yerə sərdim. Bağırtıma qoçu Əlabbas Babayevin bəradəri Kərbəlayi Əbdülhəmid gəldi
və məndən əhval sordu. Mən: ―Yardım və fiĢəng lazımdır!‖ dedim. O, isə dərhal 2 Ģahsevən, 2 türk
əsirlərindən, 2 Ģağanlı, bir kaç nəfər içəriĢəhərlilərdən toplayıb gətirdi... AxĢama qədər müdafiədə
bulunduq. DüĢməni sükuta məcbur etdik. Onların mənəviyyatını tamamilə qırdıq. Artıq atıĢmaya
cəsarət edəmədilər‖.
DadaĢ Rzazadənin xatirələrində 1918-ci ilin mart, aprel aylarında, sonrakı vaxtlarda Bakıda,
Azərbaycanın digər bölgələrində baĢ vermiĢ hadisələr barədə maraqlı məlumatlar vardır. O, xatırlayır ki, mart ayının 18-də axĢam saat beĢ radələrində Verxni Priyut küçəsində, Mixaylov xəstəxanasının yanında durarkən atıĢma səsi eĢitmiĢ, ona ―bolĢeviklər ilə müsəlmanların davası baĢlamıĢdır‖. – demiĢlər. Səhərisi gün atıĢma zamanı bilmiĢlər ki, düĢmənlər ermənilərdir. Xatirə müəllifi
göstərir ki, ermənilər Ģəhərdə vəhĢiliklər törədir, döyüĢlərdə hiyləgərliklərindən də qalmırdılar. ―Bir
neçə dəfə nümayəndə göndərib sülh təklif etməyi, ağ bayraq çıxarmaqla bizi aldatmaq istədilərsə,
fəqət, müvəffəq olmadılar. Bu minvalla Əlixan ilə üç gün-üç gecə atıĢdıq. Üçüncü gün martın 21-də
axĢamüstü barıĢıq sözü olduğuna görə hər bir tərəfdə atəĢ sükuta daldığı kimi, bizim məhəllədə də
sükutpəzir oldu‖.
DadaĢ Rzazadə yazır ki, Bakı hadisələrindən sonra bir neçə gün Novxanı kəndində xəstə yatır,
burada eĢidir ki, ermənilər Qubada və digər yerlərdə müsəlmanlara qarĢı vəhĢiliklər törədirlər. O
bunu eĢitdikdə özü ilə on beĢ nəfər götürür və Dəvəçiyə gedir. Burada on beĢ gün qalır. Bir gecə xəbər verirlər ki, ermənilər müsəlmanlara əziyyət verirlər. Özünün dediyi kimi, doqquz nəfər erməni
canisini tapıb müsəlmanları onlardan xilas edir.
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D.Rzazadə yazır ki, bir neçə gündən sonra Dəvəçi tərəfə eĢelonlarla ermənilər gəlməyə baĢlayırlar, Dəvəçini toplardan atəĢə tuturlar. Xəndiqanı təhlükədən qurtardıqdan sonra o, Bakıya qayıdır. Müəllif xatırlayır: ―Bu vaxtlar qəhrəman Osmanlı türklərinin ġamaxıya hücum etmək xəbərini
eĢitdiyimə görə yeddi nəfər Osmanlı əsirlərindən götürüb Bağça adlanan yerə getdim. Bağçadan bir
nəfər bələdçi tapdım. Məzkur bələdçi vasitəsilə bir məktub və əsirləri osmanlılara yolladım. Oradan
mənə bir neçə məktub gəlib çatdı. Məktubları götürüb Bakıya gəldim. Bu əhvalatdan 4-5 gün keçdikdən sonra bir gecə üç atlı – kürdəxanılı Adil, Mövsüm Səlimov, bir də qeyrisi yanıma gəlib, Mərəzəyə getməyi mənə təklif etdilər. O vaxt Bakıdan Mərəzəyə olan yol ermənilərin əlində olduğuna
görə, böyük əziyyətlərlə özümüzü Mərəzəyə saldıq. O vaxt Mərəzə türklərin əlində idi. Mərəzədə
türklərlə bərabər biz, Məhəmmədhəsən Hacızadə, – Abbasqulu Kazımzadə və qeyriləri Qobu köyünə getdik‖.
Sonra yazır ki, Bakının mühasirəsinə Osmanlı ordusunun sərkərdələrindən biri olan Mürsəl
paĢanın əmri ilə ətraf kəndlərdən əsgər toplamaqla məĢğul olmuĢdur.
Bu deyilənlərə onu da əlavə etmək istərdik ki, Əlyazmalar Ġnstitutunun əməkdaĢlarının səyi
nəticəsində MəĢədi Hilal Kazımovun və DadaĢ Rzazadənin Ģəxsiyyəti müəyyən edilmiĢ, onların
nəvələri tapılmıĢdır. ƏməkdaĢlarımızın təqdimat məktubu ilə KeĢlənin mərkəzi küçələrindən birinə
MəĢədi Hilal Kazımovun adı verilmiĢdir.
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan arxiv materialları bir
daha sübut edir ki, 1918-ci ilin mart ayında ermənilər bolĢeviklərin dəstəyi ilə Bakının türk-müsəlman əhalisinə qarĢı əsl soyqırımı həyata keçirmiĢlər. Lakin bu tarixdə xalqımızın cəsur övladları
qüvvələrin qeyri-bərabər olmasına baxmayaraq, qəhrəmanlıq nümunələri göstərmiĢ, əhalini tam qırğından qurtara bilmiĢlər.
Xalqımızın bu qəhrəman övladlarının hər birinin adının tapılıb üzə çıxarılması, onlara layiqli
dəyər verilməsi tarixçilərimizin, əlyazmaçı mütəxəssislərimizin müqəddəs borcudur.

Pasha Karimov
The events of March 1918 in the documents
(based on the materials of the Institute of Manuscripts)
Summary
Some of the materials stored at the Institute of Manuscripts named after Mohammad Fuzuli
highlight the incidents in Baku and Azerbaijan on March 31, 1918. These materials contain
information on the Armenian armed forces' deployment to the civilian population at that time and
the patriotic armed forces consisting of Azerbaijanis.
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ERMƏNĠ TERRORU, YAXUD M.S.ORDUBADĠNĠN
“VƏTƏN FƏRYADNAMƏSĠ”
Erməni terroru haqqında çox danıĢılıb. Ermənilərin yaratdığı terrorçu təĢkilatların havadarlarının maddi və silah yardımı ilə Osmanlı imperiyasında, Çar Rusiyası, hətta Avropa ərazisində törətdiyi kütləvi qırğınlar, fərdi sui-qəsdlər haqqında cild-cild kitablar yazılıb. Bu cinayətkar hərəkətlər isə sadə ermənilər arasında onların ―haqq iĢi uğrunda mübarizə‖ üsulu kimi qələmə verilib.
Sözügedən xalqın fanatik ruhanilərinin fətvası ilə insan sifətini itirmiĢ, xüsusi yetiĢdirilən quldurbaĢkəsənlər hətta öz millətinin bu ―haqq iĢi‖nə inanmayanlara, tərəfini saxlamayıb, əks çıxanlara,
terrorun Ģaxələnməsinə maddi yardım göstərməyənlərə qarĢı da öz dəmir əlini uzatmıĢ, sonradan
bunun məsuliyyətini türklərin, müsəlmanların boynuna atmıĢlar. Onların bu üsuldan istifadə edərək
bir güllə ilə iki hədəf vurmağa çalıĢdığını tarix səhifələri özündə ehtiva etməkdədir. Bu yolla onlar
həqiqəti dərk edib, vətəndaĢı olduğu dövlətə sadiqlik nümayiĢ etdirən soydaĢlarını da qətlə yetirməklə əslində digər ermənilərə də ―bizimlə olmasanız, sizi də bu aqibət gözləyir‖ mesajını ismarlayırdılar.
MəĢhur tarixçi, Ģair, rəssam və nəqqaĢ Mir Mövsün Nəvvabın real tarixi faktlara əsaslanan
məĢhur ―1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası‖ adlı əsərinin ―1905-ci ildə Ġrəvan Ģəhərində
baĢ verən erməni-müsəlman əhvalatı‖ baĢlıqlı hissəsində verdiyi xroniki qeyd də fikrimizi təsdiqləməkdədir: ―Uzaqgörən və davaya qoĢulmaq istəməyən ermənilər qımdatların bu fitnə-fəsadlarından
uzaq olmağa çalıĢırdılar. Qımdatlar isə belə erməniləri fürsət düĢən kimi tutub öldürürdülər‖ (1, 21).
Belə faktlar 1905-1906-cı il erməni-müsəlman davası illərində olduğu kimi 1918-ci il mart
qırğınları zamanı da, sonralar 1988-ci il milli münaqiĢələr zamanı da tez-tez təkrarlanıb. Bu həqiqətləri hökumət orqanlarına çatdırıb, məhkəmələrdə dəlillərlə sübuta yetirən müsəlman ziyalıları,
qəzet müxbirləri, vəkil və duma qlasnıları da onların silahlı quldur dəstələrinin hədəfi olub, bu insanların baĢına külli miqdarda pul qoyulub, onlar sui-qəsdə məruz qalıb, amansızcasına qətlə yetiriliblər. Bu barədə həqiqəti yazmaq, dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyənlərin də ağzını belə yummağa çalıĢıblar. Yəni həqiqət carçılarına qarĢı silahlı terror, əqidə düĢmənlərinin fiziki aradan
qaldırılması onların əsas mübarizə üsulu idi.
Erməni terroru Azərbaycan türklərinin içindən elələrini hədəfə alırdı ki, onlar xalqının səsini
duydura biləcək ictimai çəkiyə malik idilər: ya tanınmıĢ soyadları daĢıyırdılar, ya da əksər hallarda
olduğu kimi əsilzadə nəslin nümayəndələri, yaxud yüksək rütbəli zabitlər idi. Bu onların məqsədinə
çatması üçün daha əlveriĢli idi. Belə ki, bu addımla onlar həm Azərbaycan türklərinin liderlərini
aradan götürür, həm xalqın mübarizə əzminə sarsıdıcı zərbə vurur, həm də əksər hallarda olduğu
kimi yeni münaqiĢə ocaqları alovlandırırdılar. Bu da sonradan türk-müsəlman əhalinin vəhĢi,
qaniçən kimi, ermənilərin isə məzlum xalq, baĢkəsən terrorçuların isə qurbanlıq quzu kimi qələmə
verilməsinə imkan yaradırdı.
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Belə düĢünülmüĢ sui-qəsdlərdən biri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox tarixi roman janrında əsərlər qələmə alması ilə tanınan Məmməd Səid Ordubadinin ilk dəfə 1911-ci ildə iĢıq üzü görən ―Qanlı sənələr (illər)‖ adlı əsəri vasitəsilə tanıĢ oluruq. Buradakı məqalə-oçerklərdən biri daha
çox mənsur mərsiyəni xatırladır. ―Vətən fəryadnaməsi‖ adlı bu hissə 1905-ci ilin avqust ayının 29da erməni terrorçuları tərəfindən Batumda amansızlıqla qətlə yetirilən məĢhur vəkil və Azərbaycan
türklərinin milli maraqlarının müdafiəçisi kimi tanınan, yüksək intellekti ilə fərqlənən Məhəmmədqulu bəy Kəngərli haqqındadır. M.S.Ordubadinin Məhəmmədqulu bəy Kəngərli barədə məqalənin
əvvəlində ürək yanğısı ilə yazdığı aĢağıdakı cümlə onun ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsinin
səbəbini bir daha ortaya qoyur: ―Millətimizin bütün maarifpərvərləri bunu etiraf edirlər ki, Ġrəvan
quberniyasında indiyə qədər qeyrət və cavanmərdlik adına layiq olan əziz bir vücud olmuĢsa da, o
da Məhəmmədqulu bəy cənabları idi‖ (2, 92).
Qeyd edək ki, bu kitabda 1905-ci il hadisələrinə dair xroniki qeydlər öz əksini tapıb. Yəni əsər
M.S.Ordubadinin xəyallarının məhsulu, haqqında məlumat verilən Məhəmmədqulu bəy Kəngərli də
ideallaĢdırılmıĢ qəhrəman deyil. Belə ki, kitabı 1991-ci ildə kiril qrafikası ilə çapa hazırlayan mənbəĢünas Əkrəm Bağırov əsərin həqiqi real faktlara nə qədər əsaslandığını kitaba yazdığı ―Ön söz‖də
belə ifadə edir: ―Müəllif, özünün də etiraf etdiyi kimi, hadisələri olduğu Ģəkildə qələmə almağa çalıĢmıĢ, onlara mümkün qədər az müdaxilə edib, səbəbi göstərməklə nəticəni çıxarmağı oxucuların
öz öhdəsinə buraxmıĢdır. Yazıçıya bu iĢdə öz müĢahidələrindən əlavə, müxtəlif məntəqələrdə olub
―özü qədər etibar etdiyi‖ müxbirlərin göndərdiyi dörd yüzə qədər məktub və sənədlər kömək etmiĢdir. Bundan əlavə, M.S.Ordubadi yeri gəldikcə, o dövrün mətbuatından, rəsmi protokol və stenoqramlardan da istifadə etmiĢdir ki, bu da dövrün həqiqi mənzərəsini yaratmağa real zəmin yaratmıĢdır1‖ (3, 6).
Bir daha qeyd edək ki, Məhəmmədqulu bəy Kəngərli erməni terrorunun məqsədlərinə hər cəhətdən uyğun olan hədəf idi. Belə ki, o, qədim Kəngərli tayfasının nümayəndəsi idi, əsilzadə bir bəy
idi, Tiflis hərbi məktəbində, sonra isə Peterburq Mixaylovski Ali Hərbi Topçu Məktəbində peĢəkar
zabit təhsili almıĢdı, vəkillik hüququ qazanıb, millətinin hüquqlarını ən ali kürsülərdə müdafiə edirdi, bundan əlavə imkansız uĢaqlar üçün Qafqazda birinci dəfə ―Leyli‖ məktəbi – pansion açmıĢ və
mahir pedaqoq kimi də məĢhurlaĢmıĢdı.
Məlumat üçün qeyd edək ki, ―Kəngərli‖ türk tayfasının daha qədim adına ilk yazılı oğuznamələrdə – XIII əsr uyğur ―Oğuznamə‖sində, XIII-XIV əsr tarixçisi Fəzlullah RəĢidəddinin ―Cami
ət-təvarix‖ində, XVII əsr müəllifi Əbül-Qazi Bahadur xanın ―ġəcəreyi-Tərakimə‖sində və s. mötəbər mənbələrdə rast gəlinir. Tarixi sənədlər göstərir ki, Kəngərlilər 1603-cü ildən sonra ġah Abbasın əmri ilə Naxçıvan vilayətində hakim sinif kimi yerləĢdirilmiĢlər və üç əsrə yaxın müddət
ərzində Naxçıvan xanlığını idarə etmiĢlər. Təkcə Naxçıvan ərazisində həmin soyadı daĢıyan tanınmıĢlardan rəssam Bəhruz Kəngərlinin adını çəkmək bu soyadın Azərbaycanda necə tanındığını sərgiləyir.
M.S.Ordubadi Məhəmmədqulu bəy Kəngərlinin istedadlı hüquqĢünas olmaqdan savayı, hamının hörmətinə səbəb olacaq xüsusi Ģəxsi keyfiyyətləri haqqında ürək ağrısı ilə belə yazırdı: ―Böyük
Ģəhid Ġrəvanda Ģöhrətli, diplomlu böyük-böyük vəkillərin qarĢısında öhdəsinə götürdüyü böyük və
çətin iĢləri həmiĢə müvəffəqiyyətlə həll edirdi. Bir çox vəkillər kimi pula, dövlətə əsla tamah
1

Qeyd edək ki, kitabın 1991-ci il nəĢrində Əkrəm Bağırovun bu fikirlərini özündə ehtiva edən ―Ön söz‖ adlı hissənin
olduğu səhifələr 50.000-lik tirajın hər bir nüsxəsindən bilərəkdən cırılmıĢdır. Kitab 5-ci səhifədən baĢlayır (Bax: 4).
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etməyib, özü mənən və cismən nəcib və nəcibzadə olduğunu büruzə verirdi. Könlü tox, niyyəti ali,
ümidi böyük, fikri geniĢ idi. Nitqinin gücündə, ağıl və kamalda nə mərtəbə nümunəyə layiq idisə
də, qeyrət və düĢüncələrində, qeyrət və ciddi-cəhddə, millət və qeyrətlilikdə o dərəcə təqdirəlayiq
idi‖ (2, 94).
Məqalədən onun gəlirinin az olmasına rəğmən, bir xeyriyyəçi olduğu da bəlli olur. Belə ki, o,
fəqir, yoxsul müsəlmanların ərizələrini pulsuz yazıb, ünvanına göndərər, xəstələrə pulsuz dərman
alar, hər nə qədər məĢğul olsa da, xalqın xeyir-Ģərinə qatılar, bacardığı maddi yardımı göstərərdi.
Onun ən böyük sədəqəsi isə biliklərini cahillər arasında yayması idi.
Göründüyü kimi, bütün bu məziyyətlər onun erməni terrorunun ideal hədəfi olması üçün kifayət idi. Lakin onun belə amansızlıqla qətlə yetirilməsinə səbəblərdən ən əsası isə onun əhali tərəfindən seçilərək Peterburqa getməsi, millətin ehtiyacını, Ġrəvan quberniyasında baĢ verən erməni iğtiĢaĢlarının əsl səbəbini Ģəxsən dövlət caniĢini qraf Vorontsova, hökumət orqanlarında rus dilində təmiz nitqi və paytaxt mətbuatında qələmi ilə ən yuxarı dairələrə qədər çatdırması oldu. Bu hadisədən
sonra ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin ona ölüm hökmü kəsməsini M.S.Ordubadi belə təsvir
edir: ―Mərhumun ali xahiĢi məhz Qafqazyada təkcə rəhbərlik və böyüklük edən ermənilərə xoĢ gəlmədi. Ölüm kağızları yazdılar. Öldürmək, Ģəhid etmək xəyalına düĢdülər‖ (2, 95).
M.S.Ordubadinin yazdıqlarından bir acınacaqlı halı da öyrənmiĢ oluruq ki, özünün və ailə
üzvlərinin həyatı təhlükə altına atıb xalqının hüquqlarını qorumaq yolunda mübarizədən çəkinməyən Məhəmmədqulu bəy Kəngərli axır-əvvəl ermənilər tərəfindən öldürüləcəyini biləndə kimsədən
kömək görmədiyi üçün doğma vətənində vəkillik edib, məktəbində pedaqoji fəaliyyətini davam
etdirmək istəsə də, tərki-vətən olub, mühacirət etməyə məcbur oldu. Lakin bu da ona nəsib olmadı.
1905-ci il 25 avqust tarixində Parisə yola düĢən gəmiyə bilet alsa da, səyahətə çıxmasına bir
saat qalmıĢ sui-qəsdə uğradı. M.S.Ordubadi onun ölümünü belə təsvir edir: ―Erməni komitəsi tərəfindən göndərilmiĢ üç nəfər alçaq erməni gizləndikləri divarın dalından çıxıb qəflətən o millət fədakarını xəncərlə parça-parça doğrayıb qaçdılar. ... bu millət gözünün iĢığı hələ 41 yaĢında ikən bir
neçə xain alçağın xəncəri ilə doğrandı‖ (2, 96).
Məhəmmədqulu bəy Kəngərlinin ölümqabağı yaxın dostlarına göndərdiyi eyni məzmunlu
məktub çox təsirlidir: ―Batumdayıq. Bilet aldıq. Bir saat sonra firəng gəmisinə minib Parisə yollanırıq. Vətənim, millətim heç vaxt yadımdan çıxmayacaqdır. Xidmət məkan və yer ilən deyil, insanın
özüylədir ...‖ (2, 96).
Məlumdur ki, Ģəhid edilmiĢ Məhəmmədqulu bəyin cəsədi bir neçə gün Batumda qaldıqdan
sonra sentyabrın birində yerli müsəlmanların, Ġran konsulunun və baĢqa bəyzadələrin iĢtirakı və
bacısı oğlu Heydərin müĢayiəti ilə Tiflisə göndərilmiĢ, Tiflis camaatı isə sentyabrın 2-də onu böyük
ehtiram və təntənə ilə bacısının yanında dəfn etmiĢlər.
Tarix də, M.S.Ordubadinin Məhəmmədqulu bəy Kəngərlinin son mənzilə göndərilməsi haqqında qeydləri də sübut edir ki, ermənilər bu kimi qətlləri törətsələr də, öz ali məqsədlərinə çata bilməmiĢlər, Azərbaycanın türk əhalisinin, millətpərvər ziyalıların həqiqət uğrunda mübarizə əzmini
qıra bilməmiĢlər. Məhəmmədqulu bəy Kəngərli kimi qəhrəman Ģəxslər öz ölümləri ilə də xalqına
xidmət etmiĢlər. Belə ki, onun dəfn mərasimi təkcə hüzn və təəssüf doğurmamıĢ, əksinə xalq arasında birliyə, cəhalət içində olanların oyanıĢına, əqidə aĢiqlərinin mübarizliyinə səbəb olmuĢdur.
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Armenian terror, or M.S. Ordubadi‘s
“Vatan Feryadnamesi”
Summary
This article presents information about Muhammmedqulu bey Kengerli, a talented lawyer,
educator and speaker, who was cruelly killed bu armenian souls on August 25, 1905 years referring
to M.Ordubadi's ―Qanli Seneler‖ work. The reasons for his assasination are presented here. Besides,
according to other historical sources it is proved that the terrorism is the main political struggle of
armenians.
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MƏHV EDĠLMĠġ KĠTABXANA
Öz kitab xəzinəsinin zənginliyi və qədimliyi bаxımındаn bütün dünyada məĢhur olmuĢ qədim
Ġskəndəriyyə və Nəsirəddin Tusinin Mаrаğа kitаbxаnаsı, еləcə də qədim və оrtа yüzilliklərin bаĢqа
kitаb xəzinələri zaman-zaman təbii fəlakətlərin, müharibələrin, dini və siyasi fanatizm qurbаnı оlmuĢdur (1; 2). Аzərbаycаn xаlqının mədəniyyət аbidələri, о cümlədən yаzılı аbidələri qədim dövrlərdən bаĢlаyаrаq XX yüzilliyin ortalarınadək bеlə fəlаkətlərə dаhа çоx düçаr оlmuĢ və bеləliklə də,
Аzərbаycаnın mədəni irsi böyük tələfаtа məruz qаlmıĢdır.
Bu gün mədəniyyət tаriximizin аrаĢdırılmаsındа və öyrənilməsində istinаd еtdiyimiz, xаlqımızın iĢıqlı zəkаlаrının yаrаtmıĢ оlduğu yаzılı аbidələrə və bu аbidələri çоxаldаrаq, gеniĢ yаymıĢ və
аyrı-аyrı kitаb xəzinələrində tоplаyаrаq, nəsildən-nəslə vеrmiĢ kitаbçılаrа və mənəvi sərvətin öyrənilməsinin və təbliğinin kеĢiyində durmuĢ insаnlаrа bоrcluyuq. ÇаğdаĢ dövrdə еlm və ədəbiyyаt
sаhəsində əldə еtdiyimiz uğurlаr kеçmiĢ bünövrənin üzərində yüksəlir. V.N.Bаskаkоv hаqlı оlаrаq
yаzır ki, ―…mədəniyyət, mааrif, ədəbiyyаt və tаrix еlmləri, оnlаrın nаiliyyətləri və kəĢfləri əvvəllər
bəĢəriyyət tərəfindən tоplаnmıĢ bütün kоmplеks biliklərə və mənbələrə əsаslаnır…‖ (3, 3).
Əlyаzmаlаrdаn ibаrət kitаbxаnаlаr və kоllеksiyаlаr аdətən Аzərbаycаnın müxtəlif mədəniyyət
mərkəzlərindəki hökmdаr sаrаylаrındа, mədrəsələrdə, məscidlərdə, еləcə də аlimlərin, ziyаlılаrın və
kitаb həvəskаrlаrının еvlərində yаrаdılırdı. Əgər ilk ərəb kitаb xəzinəsinin, Əməvilər sülаləsinin birinci xəlifəsi Müаviyə bin Əbu Süfyаn (661-680) tərəfindən VII yüzillikdə inĢа еdilmiĢsə (4), аrtıq
VII-IX yüzilliklərdə Azərbaycanın Ģəhərlərində zəngin kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. Bu kitabxanalara nümunə olaraq, VII yüzillikdə ölkənin paytaxtı olan Bərdə Ģəhərinin zəngin kitabxanalarını
göstərmək olar. ―CavanĢir təkcə qılınca bağlı sərkərdə olmamıĢdır. O, həm də kitaba bağlı bir ömür
yaĢamıĢdır. Hakimiyyətinin əvvəlindən sonuna qədər saraya xeyli yazıçı, alim, kitab tərtibçisi, mütərcim, xəttat, rəssam, cildçi toplamıĢ və onları himayə etmiĢdir. Onun titanik fəaliyyəti nəticəsində
VII əsr və VIII əsrin baĢlanğıcı tarixə kitab mədəniyyətinin ―zirvə dövrü‖ kimi daxil olmuĢdur (5,
54)‖.
CavanĢirin saray kitabxanasında topladığı yazılı abidələr arasında türk müəllifləri ilə yanaĢı
xarici ölkələrdən də gətirilmiĢ çoxlu sayda nəfis tərtibatlı kitablar da olmuĢdur. Xaricdən gətirilən
kitabların dilimizə tərcüməsinə və Ģərhinə də dövrünün tanınmıĢ alimlərini cəlb etmiĢdir (6, 78; 7,
191-192). Sandıqlarda saxlanılan və yüz mindən az kitabı olmayan (8, 84) Bərdə saray kitabxanasının kitabları ―qaba xasiyyətli... azmıĢ ermənilər‖ (7, 83) Tərtər çayına tökmüĢ, kitabxananın binasına od vurub yandırmıĢlar (9, 84). Buna baxmayaraq Bərdə öz itgilərini bərpa edərək, X əsrdə saray kitabxanasındakı kitabların sayını 150 minə çatdırmıĢdır (8, 85). Lakin bu kitab xəzinəsi də təcavüzkar ermənilər tərəfindən məhv edilmiĢdir.
VIII-IX yüzilliklərə qədər yaradılmıĢ zəngin kitab xəzinələrindən biri də Həmadan Ģəhərindəki nəhəng kitabxana olmuĢdur (10, 2). Əbül-Vəfa ibn Sələmaya məxsus olan bu kitabxanada gör12
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kəmli ərəb klassiki Əbu Təmmam Həbib bin Uveys (804-846) 300 illik qədim ərəb poeziyası tarixinin tam və kamil mənzərəsini əks etdirən və ona ərəb ədəbiyyatı tarixində böyük Ģöhrət qazandıran
―əl-Həmasə‖ və baĢqa antologiyalarını bu elm ocağındakı əlyazmalar əsasında qələmə almıĢdır (11,
86-88; 12, 4). Bu kitabxana da baĢqaları kimi vardan yox edilmiĢdir. Erkən orta yüzilliklərdən baĢlayaraq dövrümüzədək zaman-zaman müxtəlif fəlakətlər nəticəsində və düĢmənçiliklə məhv edilmiĢ
kitabxanalarımız az olmamıĢdır.
XIX yüzillikdə yаdеllilər tərəfindən dağıdılmıĢ milli kitаb xəzinələrimizdən biri də Аxırkələkdə yеrləĢən ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsı оlmuĢdur. Аzərbаycаn türklərinin mааriflənməsi üçün Əhməd pаĢа tərəfindən binа еdilmiĢ türk məktəbi, yаxud аkаdеmiyа kоmplеksində yаrаdılmıĢ
kitаbxаnа və məscid оnun öz аdı ilə ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsı və məscidi аdlаndırılmıĢdır (13; 14,
270-278 və 320-321). Əhməd pаĢаnın xеyirxаh əməyi sаyəsində yаrаdılmıĢ bu еlm оcаğındа türk,
ərəb və tək-tək hаllаrdа isə fаrs dillərində müxtəlif еlmlər tədris оlunurmuĢ. Bu аkаdеmiyаdа fəаliyyət göstərmiĢ kitаbxаnа dа оnun tələbələrinə xidmət еtmiĢ və оrаyа tоplаnаn kitаblаrın (əlyаzmаlаrın) hаmısı vəqf еdilmiĢdir. Kitаbxаnа yеddi xəzinədən ibаrət оlub, əsаsən еlmi əsərləri və
tədris prоsеsində istifаdə еtmək üçün оrtа yüzilliklərdə tərtib еdilmiĢ dərslikləri əhаtə еtmiĢdir.
1828-1829-cu illərdə Rusiyа-Türkiyə mühаribəsi zаmаnı, gеnеrаl N.N.Rаyеvskinin qоĢunlаrı
tərəfindən Аxırkələk Ģəhəri zəbt еdildikdən sоnrа, А.Bаkıxаnоv pоlkоvnik N.N.Murоvlyоvlа birlikdə hərbi qənimət kimi Əhməd pаĢаnın göstərilən еlm оcаğındа yаrаdılmıĢ kitаbxаnаsının ən qiymətli əlyаzmаlаrının аpаrılmаsı hаqqındа sərəncаm аlmıĢlаr (14, 270-278). 1828-ci ilin sеntyаbrоktyаbr аylаrındа А.Bаkıxаnоv həmin kitаbxаnаdаn 148 ədəd еlmi bаxımdаn dаhа əhəmiyyətli əlyаzmа kitаblаrını və Qurаnın iki nаdir nüsxəsini sеçərək, оnlаrın rus və ərəb qrаfikаlаrındа siyаhısını tərtib еtmiĢdir. Pоlkоvnik N.N.Murаvlyоv А.Bаkıxаnоvlа birlikdə ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsındаn nəfis əlyаzmа аbidələrini sеçərkən, оnlаrа bu iĢdə kömək göstərən аxırkələkli Əfəndi
ilə N.N. Murаvyоv аrаsındа оlmuĢ diаlоq hаqqındа ―Тифлисские ведомости‖ qəzеti bеlə yаzır:
―Hücumlа Аxırkələk Ģəhərini аlаrkən, bizim üçün qiymətli qənimət hеsаb еdilən ―Əhmədiyyə‖
məscidinin kitаbxаnаsı hаqqındа rəhbərlik bilən kimi mənə və əlаhəzrət qrаf Pаskеviç-Ġrаvаnskinin
sərəncаmındа оlаn tərcüməçi Аbbаsquluyа yеddi kitаb xəzinəsində yеrləĢən əlyаzmаlаrа bаxılmаsını və оnlаrın sistеmli siyаhısının tərtib еdilməsini tаpĢırdı.
Biz bu iĢə 70 yаĢlı hörmətli аğsаqqаl, аxırkələkli Əfəndini də cəlb еtdik. Əlyаzmаlаrı sеçərkən, nəzərimi yumru tоp mərmisi cəlb еtdi. Bu mərmi hücum zаmаnı kitаbxаnаnın qаlın divаrlаrındаn birini dеĢərək, üzbəüz divаrа dəyib, еlm məbədinin оrtаsınа düĢmüĢdü. Mərmini götürüb Əfəndinin yаnınа gətirdim.
- ―Mərhəmətli аğsаqqаl, bu məktub hаnsı kаtеqоriyаyа dаxil еdilməlidir‖, - dеyə təbəssümlə
sоruĢdum.
Mənim sözlərimlə ifаdə еdilmiĢ kədərli təəssürаtdаn qоcаnın аlnı qırıĢ-qırıĢ оldu. О, mərmini
götürüb, bir nеçə dəfə о yаn-bu yаnа çеvirərək, məğrur Аxırkələgin məğlub еdildiyinə görə аğırаğır köksünü ötürdü və mənə cаvаb vеrdi:
- ―Оnu bu dünyаnın dönüklüyü hаqqındа xаtirələr kаtеqоriyаsınа yаzın‖ (5).
А.Bаkıxаnоvun Аxırkələk ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsındаn sеçilmiĢ əlyаzmаlаrа tərtib еtdiyi
siyаhı və bu zəngin kitаb xəzinəsi о dövrün bir sırа ziyаlılаrının nəzər-diqqətini cəlb еtmiĢ və оnun
əlyаzmаlаrı hаqqındа bir sırа məqаlələr yаzmıĢlаr. Оnlаrа nümunə оlаrаq, P.Sаnkоvskini və F.ġаrmuаnı göstərmək оlаr (15). Bеləliklə, dilçilik, ədəbiyyаtĢünаslıq, pоеziyа, pоеtikа, fəlsəfə, tаrix, tə13
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bаbət, riyаziyyаt, аstrоnоmiyа, ilаhiyyаt, islаm hüquqĢünаslığı və bаĢqа еlm sаhələrini əhаtə еdən
bu zəngin еlm оcаğındаkı yаzılı аbidələr yаdеlli iĢğаlçılаrın tоp-tüfənginə hədəf оlmuĢ, оnlаrın bir
qismi qаrət еdilərək Pеtеrburqа аpаrılmıĢ, yеrdə qаlаn kitаblаrın isə bir qismi аyrı-аyrı əllərə
düĢmüĢ, bir qismi isə məhv еdilmiĢdir. Bununlа dа xаlqımızın mааriflənməsi sаhəsində оnilliklər
bоyu fəаliyyət göstərmiĢ dаhа bir еlm оcаğı həmiĢəlik оlаrаq söndürülmüĢdür.
Xəzinəsinin zənginliyi və yаzılı аbidələrinin nаdirliyi bаxımındаn Ərdəbil Ģəhərindəki ġеyx
Səfi məqbərəsindəki kitаbxаnа ilə müqаyisə оlunаn Аxırkələk ―Əhmədiyyə‖ kitаb xəzinəsindən аyrı-аyrı əllərə düĢmüĢ yаzılı аbidələrdən biri də, XIX əsrin böyük аlimi, pеdаqоqu və kitаbĢünаsı Əbdülqəni Nuxəvi Xаlisəqаrızаdənin kitаbxаnаsınа dаxil оlmuĢdur. Bu kitаb ġərqin böyük mütəfəkkiri
Əbu Əli Ibn Sinаnın ―əl-IĢаrət vət-tənbihət fil-məntiq vəl-hikmə‖ аdlı fəlsəfi trаktаtınа, Аzərbаycаn
xаlqının mütəfəkkir аlimi Nəsirəddin Tusinin yаzdığı mükəmməl Ģərhin əlyаzmаsıdır (16; 17, 9495).
Hаl-hаzırdа Аzərbаycаn MЕА Məhəmməd Füzuli аdınа Əlyаzmаlаr institutundа sаxlаnılаn
və 194 vərəqdən ibаrət оlаn bu böyük həcmli nаdir nüsxənin köçürülmə tаrixi оlmаsа dа pаlеоqrаfik məlumаtlаrınа görə XIII əsrin sоnu-XIV əsrin əvvəllərinə аid еtmək оlаr. Əsərin mətni nöqtələri
qоyulmаmıĢ nəsx xətti ilə yаzılmıĢdır. Əlyаzmаnın titul vərəqində еdilmiĢ qеyddən аydın оlur ki,
kitаb hicri 1167-ci (1753-54)-ildə Аxırkələk ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsındа vəqf оlunmuĢ və
kitаbxаnаnın möhürü vurulmuĢdur. Həmin vərəqdə yаzılmıĢ bаĢqа qеyddən isə məlum оlur ki,
əlyаzmаsı Аxırkələk ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsındа vəqf еdilməmiĢdən əvvəl Məhəmməd bin Xəlifə
bin Аbdullа аdlı bir nəfərin kоllеksiyаsındа оlmuĢdur. Nəsirəddin Tusinin göstərilən əsərinin bu
nаdir və Əlyаzmаlаr Ġnstitutundа sаxlаnılаn yеgаnə nüsxəsi ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsı qаrət еdilərək
dаğıdıldıqdаn sоnrа, Əbdülqəni Nuxəvi Xаlisəqаrızаdənin kitаbxаnаsınа dаxil оlmuĢdur. Əbdülqəni
Nuxəvi əlyаzmаnın titul vərəqində yаzır ki, bu kitаbı pul ilə аlmıĢdır. Lаkin kimdən və hаrаdаn
аldığını qеyd еtməmiĢdir.
Əbdülqəni Nuxəvi Xаlisəqаrızаdənin əlyаzmаlаrı üzərində аpаrdığımız аrаĢdırmаlаrdаn аydın
оlmuĢdur ki, оnun А.Bаkıxаnоvlа yаxın dоstluq və yаrаdıcılıq əlаqələri оlmuĢdur (10, 41а).
Əbdülqəni Nuxəvi tədris üçün dərs vəsаitlərinin yаzılmаsı və tərtib еdilməsi sаhəsində gərgin еlmipеdаqоъi fəаliyyət göstərməklə yаnаĢı, dövrünün qаbаqcıl mааrifçiləri ilə görüĢərək, tədris
оcаqlаrının qаrĢısındа durаn prоblеmlərin həlli yоllаrını оnlаrlа müzаkirə еtmiĢdir. Bu prоblеmlərdən biri də yеni tipli dərsliklərin yаzılmаsı məsələsi idi. Məktəb və mədrəsələrdə, еləcə də digər
еlm оcаqlаrındа bеlə dərs vəsаitlərinə böyük еhtiyаc duyulurdu. Əbdülqəni Nuxəvi özünün yаzdığı
və tərtib еtdiyi dərs vəsаitləri ilə yаnаĢı, müаsirləri tərəfindən yаzılаn dərslikləri də izləmiĢ və
оnlаrdаn tədris prоsеsində istifаdə еtmiĢdir. Оnun nəzər-diqqətini cəlb еtmiĢ bеlə dərsliklərdən biri
də А.Bаkıxаnоvun fаrs dili qrаmmаtikаsınа həsr еtdiyi ―Qаnuni-Qüdsi‖ аdlı kitаbı оlmuĢdur. Аlim
bu dərslikdən həm fаrs dilini öyrənərkən, həm də sоnrаlаr pеdаqоъi fəаliyyətə bаĢlаyаrkən istifаdə
еtmiĢdir. Bununlа bərаbər о, 1843-cü ildə А.Bаkıxаnоvlа görüĢərkən əsər hаqqındа öz tənqidi
qеydlərini müəllifə dеmiĢ və А.Bаkıxаnоv оnun bu irаdlаrı ilə rаzılаĢmıĢdır (18, 41а; 19, 136, 137).
Yuxаrıdа dеyilənlərdən çıxıĢ еdərək, bеlə bir qənаətə gəlmək оlаr ki, hаqqındа dаnıĢılаn, Nəsirəddin Tusinin ―ġərh əl-ĠĢаrət və-t-tənbihət fi-l-məntiq və-l-hikmə‖ əsərinin ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsınа mənsub оlаn əlyаzmаsını Əbdülqəni Nuxəvi gümаn ki, А.Bаkıxаnоvun özündən və yа
bаĢqа bir Ģəxsdən əldə еtmiĢdir. Bu əsərin ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsındа оlmuĢ dаhа bir nüsxəsi
S.Pеtеrburqа göndərilmiĢ və А.Bаkıxаnоvun tərtib еtdiyi siyаhıdа 48-ci sırа sаyı аltındа qеydə
14
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аlınmıĢdır (14, 273). Görünür əsərin S.Pеtеrburqа аpаrılmıĢ əlyаzmаsı dаhа nəfis nüsxə оlmuĢdur.
Bеləliklə, öz zənginliyi və əlyаzmа incilərinin nаdirliyi bаxımındаn Ərdəbildəki ġеyx Səfi məqbərəsində оlаn kitаbxаnа ilə müqаyisə еdilən Аxırkələk ―Əhmədiyyə‖ kitаbxаnаsı dаğıdılаrаq, dаhа
bir еlm оcаğı yоx еdilmiĢdir.
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Summary
This article is about ―Ahmadiyya‖ library, which was plundered by the troops under general
Rayevski subsequent to the occupation of Akhirkelek city during Russo-Turkish war in 1828-1829.
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M.H.TAĞIYEV – ĠÇƏRĠ ġƏHƏRĠN
UNUDULMUġ QƏHRƏMANI
1918-ci ilin mart ayında erməni-bolĢevik silahlı dəstələri Bakıda azərbaycanlı müsəlman əhalisinə qarĢı soyqırımı törətdilər. Erməni daĢnakları və ruslar on mindən çox döyüĢçüdən ibarət yaxĢı
silahlanmıĢ və təlim keçmiĢ silahlı dəstələrə malik idi. Xristianlardan fərqli olaraq, müsəlmanları
Rus imperiyasında orduya əsgər aparmırdılar. Ona görə də Azərbaycanda təlim keçmiĢ müsəlman
əsgər kütləsi yox dərəcəsində idi. Yeganə istisna çar Rusiyasının Qafqaz müsəlman xalqlarının arasından topladığı «VəhĢi diviziya» və onun azərbaycanlılardan ibarət Tatar süvari alayı idi. Tatar
alayının bir neçə yüz sabiq döyüĢçüsü, Bakı qoçuları və zəif silahlanmıĢ, təlim görməmiĢ azsaylı
könüllülər Bakı müsəlman əhalisini qoruyan yeganə qüvvələr idi.
Beləliklə, 1918 ilin mart ayında azərbaycanlıların özlərini müdafiə etmək üçün çox az sayda
silah və hərbi qüvvələri olduğundan, onlar güclü sürətdə silahlanmıĢ düĢmənə qarĢı mübarizə aparmağa hazır deyildilər. 1918-ci ilin mart qırğınının təfərrüatları aĢkarlandıqdan sonra, həmin zaman
Bakıda öz evlərində və küçələrdə 12 min insanın qətlə yetirildiyi hesablanmıĢdı [3].
Erməni-BolĢevik qırğını zamanı Bakının toxunulmaz qalmıĢ yeganə ərazisi qədim qala divarları ilə əhatə olunmuĢ Ġçəri ġəhər idi. Ġçəri ġəhərin xilası yerli sakinləri silahlandıran və təĢkilatlandıran müsəlman iĢ adamlarının və yerli ―qoçuların‖ səyləri nəticəsində mümkün olmuĢdu. Varlı arlı
iĢ adamlarının bəziləri öz pulları ilə silah əldə etmiĢ və əhali arasında paylamıĢdı. Çar Rusiyası ordusunda azərbaycanlılardan ibarət yeganə nizamlı hərbi hissə olan «VəhĢı diviziya»nın Tatar süvari
alayının döyüĢçüləri də onların köməyinə gəlmiĢdi. Nəticədə qədim qala divarları içində müdafiə
olunan azərbaycanlılar erməni hücumlarının qarĢısını almıĢ və onları geri çəkilməyə məcbur etmiĢdilər.
Hal-hazırda bu hadisələrin unudulmuĢ bir qəhrəmanından söhbət açacağıq. Bu, cəsur müqavimətçilərdən biri, Ġçəri Ģəhərin müdafiəsini təĢkil edilməsində iĢtirak etmiĢ Məmməd Hənifə Tağıyevdir (1875-1920). ―Vulkan‖ Gəmiçilik Ģirkətinin sahibi olan Məmməd Hənifə məĢhur tacir və
torpaq sahibi «Qatır» ləqəbi ilə tanınan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin (1837-1914) oğlu idi.
Öncə Məmməd Hənifənin nəsil və ailəsindən söhbət açaq. Məmməd Hənifənin atası Hacı
Zeynalabdin öz xeyriyyəçiliyi, Ġçəri ġəhərdə inĢa etdiyi dəbdəbəli binaları və Bakı qala qapılarının
birini inĢa etməsi ilə məĢhur idi. MəĢhur milyonçu və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adaĢı
olan bu Ģəxs haqqında məlumatları Hüseynqulu Sarabskinin «Köhnə Bakı», Manaf Süleymanovun
«EĢitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim» kitablarından və baĢqa qaynaqlardan əldə etmək olar.
Hüseynqulu Sarabski Hacı haqqında bunları yazır: "Sabir bağçasının" yanındakı "tək qala qapısı"nı sonradan Bakı taciri və mülk sahiblərindən birisi açdırmıĢdır. Bu adama "Qatır Hacı Zeynalabdın" deyərdilər. "Qatır" ləğəbini ona qazandıran bu darvaza olmuĢdur. Cahan imperialist müharibəsi ərəfəsində ölmüĢ bu Hacının "Sabir bağçası" yerində, bir də onun qarĢısında "Hüsü Hacıyev"
(sabiq «Bazar») küçəsinin cənub tərəfində üz-üzə iki cərgə dükanları vardı. Bazardan bir qədər uzaq
16

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA
düĢən, sakit və gediĢ-gəliĢi olmayan yerdə kimsə Hacıdan dükan icarəyə götürmədiyindən Hacının
dükanları uzun müddət boĢ qalır. Hacı boĢ qalmıĢ dükanların xatiri üçün Bakı bələdiyyəsindən icazə alıb həmən darvazanı açdırır. Bazar küçəsinin bu ucundan gediĢ-gəliĢ baĢlandığından Hacının
dükanlarına müĢtəri tapılır. Belə "gözüaçıqlığı", "zirəkliyi" müqabilində Bakı camaatı ona "Qatır"
ləqəbini vermiĢdi" [2].
Manaf Süleymanov da qeyd edir ki, bir nəfərə də çox tədbirli, diribaĢ olduğuna görə Qatır
Zeynalabdin deyirdilər. Ġndiki Sabir bağının altındakı dalanda, Hacı Hacağanın «Təbriz» mehmanxanası və karvansarayından azca yuxarıda Zeynalabdinin bir neçə dükanı vardı. Yer xəfə, gediĢgəliĢ az olduğuna görə dükanları kirayəyə götürən yox idi. Zeynalabdin bələdiyyə idarəsində mənsəbli Ģəxslərə yol tapıb «QoĢa qala» qapısından yuxarıda bələdiyyə idarəsi hesabına bir qala qapısı
da açdırır, beləliklə dükanlarını kirayəyə verir" [4].
Manaf Süleymanov ―Qatır‖ Hacı Zeynalabdin haqqında daha bir maraqlı əhvalat danıĢır. Hacının bir tacir dostu çoxlu Ģirniyyat malını sata bilmirdi. Hacı bu Ģirniyyat qutusundan birini götürür
və bahalı üzüyünü onun içərisində gizlədir (baĢqa bir versiyaya görə oraya 5 rubl pul qoyur). Sonra
o, Təbriz mehmanxanasına gedir, qutunu açır, və Ģirniyyatları yeməyə baĢlayır. Birdən o, ucadan
deyir: ―Baxın, görün qutunun içərisində nə tapdım!‖, və üzüyü (sikkəni) ətrafdakılara göstərir. Bundan sonra insanlar qaçaraq Ģirniyyatları almağa baĢlayırlar və Hacının dostu böyük gəlir əldə edir
[4].
20-ci əsrin əvvəllərində Qatır Hacı Zeynalabdin özünə məxsus iki dəbdəbəli binanı birləĢdirmək məqsədilə Ġçəri ġəhərdə elektrik iĢıqla təchiz olunmuĢ, abad yeraltı keçid tikdirmiĢdi. Hacı istəyirdi ki, ailə üzvləri, xüsusən qadın və uĢaqlar, bir-birindən 200 metr məsafədə yerləĢən bu evlər
arasında küçəyə çıxmadan hərəkət edə bilsinlər. Hacının möhtəĢəm binalarından biri, XIX əsrin
ikinci yarısında italyan memarları tərəfindən barokko üslubunda inĢa edilmiĢ ikimərtəbəli mülkü,
1970-ci illərdə sökülmüĢ və yerində dəmir-betondan Azərbaycan Ensiklopediyasının binası inĢa
edilmiĢdir. Hacının digər yaraĢıqlı evi isə hal-hazırda Əziz Əliyev küçəsində yerləĢir.
Qatır Hacı Zeynalabdinin Ġçəri ġəhərdə çoxsaylı evləri, Qala kəndində torpaq sahələri, cins at
ilxıları və Mərdəkan kəndində bağı (villası) var idi. Hacı sərt və tərs xasiyyətli bir adam idi. O,
prinsipial olaraq, heç zaman Avropa kostyumunu geyinməzdi, həmiĢə milli paltarda, buxarı papaqda, belində xəncər gəzərdi. Bayram və matəm günlərində Hacı kasıblara ehsan verərdi. O günlərdə
Hacı evinin həyətində və ya otaqların birində süfrə açardı. Küçədən keçən hər bir insan həmin otağa
daxil olub doyunca yeyə bilərdi.
Hacının oğullarından biri, Ġsmayıl Tağıyev, bolĢevik inqilabından əvvəl «TereĢĢenko qardaĢları» Kiyev Ģəkər fabrikləri Ģirkətinin Zaqafqaziya təmsilçisi idi. O, müxtəlif illərdə rəhbər vəzifələrdə iĢləyib, o cümlədən bank müdiri olub.
Zeynalabdinin Məmməd Hənifə adlı bir oğlu da var idi. O, uĢaqlıqdan həmyaĢıdlarından ağıl
və zirəkliyi ilə fərqlənirdi. O, hələ cavan ikən atasının ticarət iĢlərini öz əlinə aldı və geniĢləndirməyə çalıĢdı. Qısa müddət ərzində II gildiya taciri rütbəsini qazandı. Məmməd Hənifə Rusiya və Ġranla
ticarət edirdi, HəĢtərxanda və Ənzəlidə topdansatıĢ məntəqələrinə malik idi. Almaniyada "BremenVulkan" ticarət gəmisini alandan sonra, Xəzər dənizində "Vulkan" gəmiçilik Ģirkətini təsis etdi [5].
Atası kimi sərt xasiyyətə malik olan Məmməd Hənifə Ġçəri ġəhərdə ―Qoçu Məmməd Hənifə‖
ləqəbi ilə məĢhur idi. GüləĢmək və revolverdən güllə atmaq onun əyləncələrindən idi. O, öz Ģirkətini və mülklərini qorumaq üçün silahlı qoçu dəstəsinə malik idi. Həmin dəstə həm də onun yaĢadığı
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məhəllədə əmin-amanlığa nəzarət edir, hər cürə cinayətin, oğurluğun və sakinlər arasında münaqiĢələrin qarĢısını alırdı. Ġncidilən və ədalətsizlikdən zərər çəkmiĢ məhəllə sakinləri yardım üçün
çox vaxt rus polisinə deyil, bir-baĢa Məmməd Hənifəyə müraciət edirdi. Ədaləti güc vasitəsilə bərqərar edən Məmməd Hənifənin əhali arasında həm çoxlu dostu, həm də düĢmənləri var idi.
Məmməd Hənifə Tağıyev HəĢtərxan, RəĢt, Ənzəli və Xəzər dənizinin digər limanları ilə mal
mübadiləsi aparırdı. Həmin biznes onu Ġçəri ġəhərdə çox nüfuzlu və varlı bir adam olmasına səbəb
olmuĢdu. Böhranlı mart günlərində o qazandığı pullarından istifadə edərək Ġçəri ġəhəri müdafiə
etməyə kömək etdi. Öz dost və qohumları ilə birlikdə silahlı dəstə təĢkil edərək, Ġçəri ġəhərə aparan
bütün yolları, giriĢləri bağladı və gecə-gündüz ermənilərə qarĢı vuruĢaraq, onlara Ġçəri ġəhərə
girməyə imkan vermədi [1].
Məmməd Hənifənin bacısı qızı Xədicə Ağabəyli xatırlayırdı ki, mart hadisələrindən bir-iki
gün öncə onların qohumları Məmməd Hənifənin evində toplaĢaraq yaranmıĢ vəziyyəti müzakirə
etdilər. Qohumlar Məmməd Hənifəni xəbərdar edirdilər ki, onlara çatan xəbərlərə görə ermənilər
tezliklə Ģəhərdəki müsəlmanları qırmağa baĢlayacaqlar, və ona görə də onlar müvəqqəti Ģəhərdən
çıxıb Bakı kəndlərindəki bağ və villalarında gizlənmək fikrindədirlər. Məmməd Hənifənin xalası
oğlu sahibkar Əli Əliyevin Ermənikənddə bir neçə yaĢayıĢ binası var idi, və o həmin binalardakı
mənzilləri müxtəlif Ģəxslərə, o cümlədən ermənilərə, kirayə verirdi. Əli Əliyevin dediyinə görə, ona
yaxĢı münasibət bəsləyən erməni kirayəçilərdən biri onu xəbərdar etdi ki, emənilər tezliklə Bakıda
müsəlmanlara qarĢı kütləvi qırğın törədəcəklər. Həmin erməni ona təcili Ģəhərdən qaçmağı tövsiyə
etdi. ġəhəri tərk etmək qərarına gəlmiĢ Əliyev dayıoğlusu Məmməd Hənifəni də ona qoĢulmağa
çağırdı. Məmməd Hənifə qonaqlarını dinləyib, belə cavab verdi: ―Bəyəm mən qorxaq-zadam ki,
qaçıb murdar ermənidən gizlənim? Ġçəri ġəhər camaatı arasında özümə görə adım-sanım, hörmətim
var. Bu insanlar mənə güvənirlər. Mən necə qaçıb onları bu ağır vəziyyətdə tək qoya bilərəm?‖.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Məmməd Hənifənin cangüdən və mühafizəçi vəzifələrini
yerinə yetirən silahlı qoçu dəstəsi var idi. Məmməd Hənifə, ilk öncə onları səfərbər etdi, sonra da
tapança, tüfəng və baĢqa silah-sursatı yerli camaat arasında paylayıb məhəllənin kiĢilərini öz
dəstəsinə səfərbər etməyə baĢladı. Ġnsanların bəziləri vuruĢmaqdan boyun qaçırmağa çalıĢırdı, lakin
Məmməd Hənifə öz silahlı qoçuları ilə birlikdə onları zorla dəstəyə qoĢulmağa məcbur edirdi.
31 martın axĢamı, Ģəhərin baĢqa müsəlman məhəllələrini darmadağın edəndən sonra, daĢnakbolĢevik qüvvələri Ġçəri ġəhərə hücuma keçdilər. N.Anançenkonun rəhbərlik etdiyi əməliyyatda Suren ġaumyan, Ovçiyan, Qalstyan, Sarkis, Qaber-Korı, Artak, Manuçarov, Akopov və baĢqa erməni
mənĢəli qızılqvardiyaçılar və daĢnaklar fəal iĢtirak edirdilər. DöyüĢlər zamanı Məmməd Hənifə öz
dəstəsinə Ģəxsən rəhbərlik edirdi və döyüĢçülərin ön cərgəsində gedirdi. Onun papağı bir neçə dəfə
gülləyə gəlsə də, özü xəsarət almamıĢdı.
Ən Ģiddətli döyüĢlər QoĢa qala qapısı (ġamaxı darvazası) önündə gedirdi. BaĢqa qala qapıları
nisbətən kiçik və dar idi. Onlar könüllülər və Tatar alayının döyüĢçüləri tərəfindən möhkəm müdafiə olunurdu. Bu səbəbdən rus-erməni qüvvələri məhz daha geniĢ QoĢa Qala Qapısından Ġçəri ġəhərə daxil olmaq qərarına gəldilər. DaĢnaklar qala divarı ilə üzbəüz yerləĢən HəĢimovun evinin (halhazırda Konstitusiya məhkəməsi) və Metropol Hotelinin (hal-hazırda Nizami ad. Ədəbiyyat muzeyi) damlarında pulemyotlar yerləsdirib, oradan Ġçəri ġəhər müdafiəçilərini atəĢə tuturdular, onların
üstünə arasıkəsilməyən güllə yağıĢı yağdırırdılar. Lakin daĢnakların həmlələri hər dəfə nəticəsiz qalırdı. ĠçəriĢəhərlilərin cavab atəĢi ilə ermənilər böyük itki verərək geriyə çəkilməyə məcbur olurdu.
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Axırda bir qrup daĢnak QoĢa Qala qapısından Ġçəri ġəhərə girməyə müvəffəq oldu, lakin 100 metrədən çox irəliləyə bilməyib mühasirəyə düĢdü və bütövlüklə məhv edildi. Ġçəri Ģəhərə qədəm basmıĢ
erməni quldurlarından heç birisi geriyə sağ qayıtmadı. Beləliklə, Ġçəri ġəhər uğrunda döyüĢlər üç
gün davam etdi və azərbaycanlıların qələbəsi ilə nəticələndi. Bakının əksər baĢqa müsəlman məhəllələrindən fərqli olaraq, ermənilər Ġçəri Ģəhərdə dinc əhaliyə divan tuta və kütləvi qırğın törədə bilmədilər.
1918-ci ilin sentyabr ayında osmanlı-azərbaycanlı hərbi qüvvələri Bakını düĢmənlərin əlindən
qurtardılar. Məmməd Hənifə öz qoçu dəstəsi ilə Ģəhəri azad etmiĢ Qafqaz Ġslam Ordusunu Qurd
qapısı önündə təntənə ilə qarĢılayan ilk Ģəxslərin sırasında idi.
1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra, Məmməd Hənifə Ģəhərin 20-yə yaxın məĢhur və hörmətli vətəndaĢları ilə birlikdə həbs olunaraq Bayıl türməsinə
atıldı. Məmməd Hənifəni həbs etməkdən bir neçə gün əvvəl Qızıl Ordu əsgərləri onun evinə iki dəfə basqın etmiĢ, evdəki bütün qiymətli əĢyaları, hətta mebeli özləri ilə aparmıĢdılar. Həbsin səbəblərindən biri Məmməd Hənifənin düĢmənlərinin bolĢeviklərə göndərilən Ģikayət məktubları («donoslar») idi. Həmin məktublarda iddia olunurdu ki, Məmməd Hənifə musavatçı, qoçu, quldur, ermənimüsəlman münaqiĢəsinin təĢəbbüskarı, «günahsız» ermənilərin qanını axıtmıĢ bir Ģəxsdir. Ən acınacaqlısı odur ki, Ģikayət məktublarının müəllifləri azərbaycanlılar idi. Məhbusları alçaltmaq üçün
onları hər gün günorta çağı dənizkənarı Bulvara aparıb orada küçələri süpürməyə məcbur edirdilər.
Məmməd Hənifənin bacısı Səriyyə xanım dəfələrlə evlərində qonaq olmuĢ və Məmməd Hənifəni Ģəxsən tanıyan Nəriman Nərimanova birbaĢa müraciət edərək qardaĢının azadlığa buraxılmasını xahiĢ etdi. 1920-ci il dekabr ayında Nərimanov Məmməd Hənifənin azad edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Səriyyə xanım o kağızı götürüb qardaĢını azad etmək üçün Bayıl türməsinə getdi.
Lakin artıq gec idi: bir gün əvvəl Məmməd Hənifəni Nargin (Böyük Zirə) adasına aparıb, orada
güllələmiĢdilər.
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МИА "Каспиан Известия", 208 с.

19

XVI ƏNƏNƏVĠ RESPUBLĠKA ELMĠ KONFRANSININ MATERĠALLARI
Farid Alakbarli
M.H.Taghiyev – the forgotten hero of the Inner city
Summary
The March Days refers to massacres of about 12,000 Azerbaijanis and other Muslims that
took place between 30 March – 2 April 1918 in the city of Baku and adjacent areas. The
Azerbaijani civilians were killed by the armed groups of Bolshevics and Armenian nationalists
(Dashnaks) who wanted to take under their control the city of Baku with its rich oil resources.
Unlike Armenian Dashnaks, the Azerbaijanis in Baku had few weapons and military forces to
protect themselves. The only part of Baku left untouched by the Armenian-Bolshevik massacre was
the ancient walled Inner City. This was largely due to the efforts of the wealthy citiziens of Inner
City and their "gochus" (groups of armed bodyguards) who armed and mobilized the Azerbaijani
resistance. The paper is devoted to one of the most courageous resisters, the owner of the Volcano
Steamship Company, Mammad Hanifa Taghiyev (1875-1920), who helped to organize the defense
of the Inner City.
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QANLI HADĠSƏLƏRĠN XATĠRƏLƏRDƏ ƏKSĠ
Tarixdə baĢ vermiĢ olaylar, müharibələr, çəkiĢmələr arxiv sənədlərində, mənbələrdə faktlarla
göstərilmiĢ və araĢdırıcılar hər hansı bir dövrü tədqiq edərkən bu qaynaqlardan yararlanmıĢlar. Bu
hadisələr onların Ģahidləri, xüsusən də iĢtirakçıları tərəfindən qələmə alınırsa, olay göz önündə daha
aydın və əhatəli canlanır. Bu mənada görkəmli Ģəxsiyyətlərin memuarları, xatirələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
1918-ci ildə azərbaycanlıların soyqırımı, erməni daĢnaklarının ağlasığmaz vəhĢilikləri 1905-ci1906-cı illərdə baĢ verən qanlı hadisələrin bir növ davamı idi. 1905-ci-1906-cı illərin olayları Mir
Möhsün Nəvvabın, Mirzə Rəhim Fənanın, Ömər Faiq Nemanzadənin, Məmməd Səid Ordubadinin
sənədli əsərlərində, xatirələrində təfərrüatı ilə əks olunmuĢdur.
Dövrünün mütərəqqi Ģəxsiyyətlərindən olan Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) ―1905-1906-cı
illərdə erməni-müsəlman davası‖ əsərini əsasən tarixi faktlara və Ģahidlərin söhbətinə əsaslanaraq
yazıya almıĢdır. Əsərdə olayların təfərrüatı və dəqiqliyi ilə təsviri onu deməyə əsas verir ki, müəllif
bir çox hadisələrin Ģahidi olmuĢdur. Digər tərəfdən əksər hallarda Nəvvabın hadisələrin iĢtirakçısı
da olduğu aydın olur. ―Erməni xəlifəsinin bütün keĢiĢləri ilə barıĢ üçün məscidə gəlməsi‖ bölməsində bu məqam özünü açıq-aĢkar göstərir. Çox maraqlıdır ki, müəllif özünün iĢtirakını bildirəndə
adını da qeyd etməyi vacib sayır. Əsərdə Əhməd bəy CavanĢirin qızı Həmidə xanımın ermənilərin
mühasirəsində olan kəndlərimizə göstərdiyi maddi və mənəvi yardımdan bəhs edilir. Onun Ağdam
camaatı qarĢısında etdiyi çıxıĢı çoxlarını təsirləndirərək kövrəldir. Həmidə xanım deyir: ―Mən
Qalada bizim qan qardaĢlarımızın çox zəhmət və əziyyət çəkdiklərini eĢitdim. Mənə məlum oldu ki,
kəndlərdə yaĢayan ermənilər yolları kəsərək camaatın Qalaya ərzaq və mal gətirməsinə, eləcə də
dəyirmana getmələrinə mane olurlar. Buna görə də mən bütün sursatları ilə birlikdə iki yüz atlı toplayaraq onların köməyinə gəlmiĢəm. Mən bir övrət olsam da, müsəlman qardaĢlarımızın belə əziyyət çəkməsi gecə-gündüz mənə əziyyət verərək rahat buraxmırdı. QardaĢlarımız ġuĢada belə əziyyətlərə məruz qaldıqları halda biz burada rahat yeyib-içib, yata bilmərik. Mənə yaraĢmaz ki, siz
olan yerdə mən xalqımızın bu əziyyətdən qurtarılması üçün mübarizə aparam. Ona görə cənablarınızdan xahiĢ edirəm ki, siz də qüvvələr toplayıb mənim gətirdiyim atlılarla birlikdə zir-zibili
müsəlman qardaĢlarımızın yolundan təmizləyəsiniz ki, onlar rahat yaĢaya bilsinlər‖ (1, 82).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Həmidə xanım öz xatirələrində 1905-ci-1906-cı il hadisələrinə
ötəri toxunur və qırğını yatırtmaqda özünün əməli iĢlərini iĢıqlandırmır. Bununla belə, xatirələrdə
erməni-müsəlman ixtilafının qaydaya salınmasında Həmidə xanımın fəaliyyəti haqqında bəzi
məqamlar nəzərə çarpır. Əhməd bəy CavanĢirin dostu, ailə həkimi Kərim bəy Mehmandarovun
Həmidə xanımı ġuĢaya dəvət edərək ―gəl, ermənilərlə qonĢuluq münasibətlərimizi qaydasına
salmaqda mənə kömək elə‖ (2, 112) – deyə müraciəti buna nümunə ola bilər.
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Həmidə xanımın Ağdam camaatı qarĢısında çıxıĢını, camaatın bu çıxıĢdan təsirləndiyini dolğun
Ģəkildə təsvir edən Nəvvab özünün orada iĢtirakını birbaĢa bildirməsə də olayları təfərrüatı ilə
nəzərə çatdırdığından buna Ģübhə etməyə heç bir əsas qalmır.
Erməni-azərbaycanlı münaqiĢəsi tanınmıĢ Ģair Mirzə Rəhim Fənanın (1844-1931) ―1905-ci il
hadisəsi‖ əsərində də əks olunmuĢdur. Əsərdə erməni millətçilərinin törətdikləri vəhĢiliklər, qırğınlar təsvir olunmuĢdur. ġahidi olduğu əhvalatlara və tarixi faktlara əsaslanan Fəna hadisələrin baĢlandığı və davam etdiyi günləri də verməyi lazım bilmiĢdir. Qanlı faciələrin törədildiyi məkan və
bölgələr əsərdə dəqiqliklə göstərilmiĢdir. ġuĢa, Bakı, Naxçıvan, Zəngəzur, Cəbrayıl və digər yerlərdə olan qırğınları Fəna hərtərəfli və əhatəli təsvir etmiĢ, həyat həqiqətini bütün aydınlığı ilə qələmə
almıĢdır. ―Qanlı-qadalı illərdəki müsibətlərin yaddaĢlardan silinməsindən ehtiyatlanaraq gələcək nəsillərin ibrətamiz nəticələr çıxaracağını təmənna etdiyi hadisələri qələmə alan müəllif erməni
vəhĢiliyinin tüğyan etmə səbəbləri, bunun arxasında kimlərin dayanması, iki xalqın qanlı qovğaya
giriĢməsində hansı qüvvələrin maraqlı olmasına dair suallara cavab axtarır‖ (3, 5).
Görkəmli jurnalist, ictimai xadim Ömər Faiq Nemanzadənin (1872-1937) xatirələrində memuaristin həyat və fəaliyyəti ilə yanaĢı 1905-ci il hadisələri də əks olunmuĢdur. Bu, ictimai-siyasi
olayların müĢahidəçisinin deyil, onların iĢtirakçısının qələmindən çıxan həyat lövhələridir. Müəllif
bu hadisələrin yaranma səbəbini, gediĢini real faktlarla qələmə almıĢdır.
Ömər Faiq Nemanzadə münaqiĢə baĢlanarkən bunun qarĢısını almağa çalıĢır, danıĢıqlar aparır,
əməli iĢlər görür. Ġsmayıl Həqqi, ƏĢrəf YüzbaĢov və digər yoldaĢlarla bərabər bir təĢkilat komissiyası, eləcə də gürcü və rus fəhlələrindən ibarət bir silahlı dəstənin yaradılmasına qərar verirlər. Lakin görülən tədbirlər nəticəsiz qalır. Tiflisdə erməni məhəlləsində yaĢayan Ömər Faiq baĢında Ģapka
olduğu və rus dilində danıĢdığı üçün onun azərbaycanlı olduğunu heç kəs anlamırdı. Hadisələrin ən
qızğın dövründə o, daha bir faciənin Ģahidi olur. Memuarist bunu belə təsvir edir: ―Mən yoldaĢlarımla bərabər... körpünün barmaqlıqlarına yaxınlaĢdım və hər kəsin təlaĢla baxdığı səmtə baxdım.
Baxdım, amma çaydakı faciəni gözlərimlə görəndə Qafqazın mədəni mərkəzində bulunduğuma
inanmaq istəmədim. ...Voronsov körpüsündən keçən türk hamballarını (iranlı həmĢəriləri) yaxalayıb
bağırda-bağırda sürüyüb körpünün kənarına gətirir və buradan çaya tullayırdılar. ... Suya atılan
biçarələr boğulmamaq üçün var gücü ilə çalıĢır, kənara doğru yaxınlaĢırdı, lakin kənardakı vəhĢi
ovçuların yağdırdıqları güllələrlə yaralanır, təkrar suya batırlardı. ... Bu faciə qurtulmaq üzrə ikən o
biri yandan təzəsi tullanır. Ġkinci, üçüncü, dördüncü pərdə baĢlanırdı. Pərdələrin axırlarında suların
qanlı dalğaları arasında qarıĢıb gedən cansız, hərəkətsiz meyidlərin yerinə camaat təzə canlı lövhələr, mənzərələr görmək istəyirdi‖ (4, 93).
Ömər Faiq bu vəhĢiliklərin qarĢısının nə üçün alınmadığını bildirdikdə yoldaĢlarından biri: ―Əli
silahlı canavarların üzlərini görmürsənmi?! Elə zəhərlənmiĢ, qudurmuĢ, qızıĢmıĢlar ki, bunları
sözlə, propaqanda ilə dayandırmaq qabil deyil. Bir söz deyərsən, boĢ yerə qurban olub gedərsən. Bu
silahlı yırtıcıları ya silah gücü ilə dayandırmaq və ya baĢçılarını tutub suyu bəndindən kəsmək
lazımdır‖ (4, 94) – deyir.
Nemanzadə ailəsini erməni məhəlləsindən türk məhəlləsinə gətirir. Burada ermənilər tərəfindən
törədilən yanğınlar vəziyyəti daha da gərginləĢdirir. Memuarist yazır: ―Ermənilər birinci yanğının
təsiri ilə araya hərc-mərclik, pəriĢanlıq düĢdüyünü və bu surətdə türk cəbhəsinin zəiflədiyini, mənəviyyatının qırıldığını anlayaraq bütün gücləri ilə bir neçə yerdən türk məhəllələrinə od vurmağa
çalıĢdılar və bir neçə gün sonra ermənilər ... Hacı Hüseyn Bağırovun böyük evini odladılar. Yanğını
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söndürmək istəyənlər ... yağan güllələr altında qalıb geri çəkildilər. ... Bu sırada dəstəsi ilə köməyə
gələn Borçalı ġamil də orada ikən vuruldu. ... Bu sıralarda ətraf evlərdəki qadınlar, çocuqlar, qocalar haraya qaçacaqlarını ĢaĢırıb, güllə və bomba atəĢlərindən, yanğının dəhĢətindən, zərərindən
qorxmağa baĢladılar‖ (4, 104).
Ağlayan körpələrin səsi, uĢağını itirmiĢ anaların fəryadı ürəkləri parçalayırdı. ġəhərdə göylərə
qalxan yanğın alovları günlərlə özbaĢına buraxılır, hökumət və Ģəhəri idarə edənləri maraqlandırmırdı. Çar hökumətinin, Ģəhər idarəsinin xəyanəti, alçaqlığı o həddə idi ki, Afrikadakı müharibə
yaralılarına qırmızı xaç yardımı etdiyi halda, öz Ģəhərində yaralanan insanların qırılmasına açıqaydın Ģərait yaradırdı. ―Öz siyasətində ―parçala və hökm sür‖ prinsipi yeridən çar hakim dairələri
erməni təcavüzünün qarĢısının alınması üçün heç bir ciddi tədbir görmürdü‖ (5, 122).
Ö.F.Nemanzadə xatirələrini 1936-cı ildə qələmə alsa da, 1918-ci il hadisələri əsərdə öz əksini
tapmamıĢdır. Halbuki o, sonralar da Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak etmiĢdi.
1918-ci ilin əvvəllərində Gəncədə keçirilən Müsəlman Milli Komitəsinin yığıncağında Nəsib bəy
Yusifbəyli mövcud vəziyyəti Ģərh edərək Türkiyədən yardım istəmək təklifini irəli sürür. Bu təklif
sürəkli alqıĢlarla qarĢılanır. Azərbaycan xalqının istəyini Türkiyə rəhbərlərinə çatdırmaq üçün milli
azadlıq hərəkatının liderlərindən Nağı bəy ġeyxzamanlı səlahiyyətli nümayəndə təyin edilir. ―1918ci ilin yanvarında Gəncədən yola düĢən N.ġeyxzamanlı səfərinin məxfiliyini təmin etmək üçün təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmək məcburiyyətində qaldığından Ġstanbula yalnız mart ayında çatdı‖
(6, 191). Ġstanbulda Nağı bəy ġeyxzamanlı baĢ nazir Tələt paĢa ilə məhz Ömər Faiq Nemanzadənin
müĢayiəti ilə görüĢmüĢdür. Nemanzadə o dövrdə Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Respublikasının Nazirlər ġurasının birinci sədri idi.
Böyük ədib və tarixi romanlar müəllifi Məmməd Səid Ordubadinin (1872-1950) ―Qanlı sənələr‖ əsərində isə erməni-azərbaycanlı qırğını bütün təfsilatı ilə, daha aydın və ətraflı verilmiĢdir.
Müəllifin əsəri yazmaqda məqsədi 1905-ci-1906-cı illərdə baĢ verən erməni-müsəlman davasının
tarixini vermək idi. ―Qanlı sənələr‖ müxbirlər vasitəsilə Ordubadiyə çatdırılmıĢ 245 məktubun nəzərdən keçirilib yazıçının üslubuna müvafiq bir dilə çevrilməsi nəticəsində meydana gəlmiĢdir. Bir
növ memuar səciyyəli bu əsərində Məmməd Səid yalnız faktlara əsaslanır. O, sonralar qələmə aldığı
―Həyatım və mühitim‖ memuarında iĢtirakçısı olduğu hadisələri təsvir edirsə, ―Qanlı sənələr‖də
müĢahidə etdiyi olayları yazıya almıĢ və onlara öz münasibətini də bildirmiĢdir.
1905-ci-1906-cı il hadisələrindən xeyli sonra Məmməd Səid Ordubadi bu qırğınların yenidən
təkrarlanmaması üçün Culfaya gələn erməni millətçisi Andranik ilə görüĢür. Yazıçı bu görüĢdə erməni-müsəlman ixtilafı nəticəsində törənən faciələri, hər iki tərəfdən yanan, dağılan evləri, kəndləri,
günahsız öldürülənləri, qadın və uĢaqların cəsədlərini öz gözləri ilə gördüyünü və Osmanlı-Rusiya
münasibətlərinin pozulması nəticəsində həmin faciələrin yenidən baĢ verəcəyini bildirir. Çünki bu
faciələrin zəmini hazırlanırdı. Ordubadinin Andranikin görüĢünə getməsi də törənən faciələrin qarĢısının alınmasına xidmət edirdi. Lakin Ordubadinin səyi nəticə vermədi. Xüsusilə, Naxçıvan, Culfa
və Ordubaddakı hadisələrdən xəbərdar olduqdan sonra Andranik əsl düĢmən kimi hərəkət etdi.
Onunla görüĢünü Ordubadi ―Həyatım və mühitim‖ memuarında ətraflı vermiĢdir. Ordubadinin
erməni millətçisinə müraciətlə – zənnimcə, bunların qarĢısını almıĢ olarsınızsa, öz xalqınıza da böyük bir atalıq etmiĢ olarsınız – sözlərinə Andranik biganəlik və soyuqqanlılıqla – nə olmuĢdur? Hələ ki, bir hadisə baĢ verməmiĢdir – söyləyir və bildirir ki, ―mənim saçlarım mübarizədə ağarmıĢdır.
Mən mübarizəsiz yaĢaya bilmərəm. Mübarizədə bir çox səhvlər də buraxmıĢam. Bir çox hadisələrdə
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isə bilərəkdən aldanmıĢam. Artıq ixtiyarlaĢdım. Daha səhv etməməyə çalıĢacağam. Bu mübarizə
―Ġttihadi-tərəqqi‖ firqəsilə baĢladığım son mübarizədir. Bu mübarizənin planı bir dövlətin yaxud bir
diplomatın planı deyildir. Bu planı Ģəxsən mən özüm düzəltmiĢəm. Bunun üçün siz məhəlli türkləri,
bəlkə də, tanıĢınız olursa, ağıllı bildiyiniz erməniləri əmin edə bilərsiniz. Bu mübarizə türklər
əleyhinə deyil, Osmanlı dövləti, daha açığı, ittihadi-tərəqqiçilərin əleyhinədir‖ (7, 65).
Məmməd Səid Ordubadiyə keçmiĢ xətaların təkrar olunmamasına çalıĢacağını söyləyən Andranik, sözsüz ki, yalançı, məkrli erməni xislətindən əl çəkmir. O və baĢçılıq etdiyi silahlı daĢnaklar
Zəngəzurda, Qarabağda və ətraf bölgələrdə azərbaycanlılara qarĢı ağlasığmaz vəhĢiliklər törətdilər.
Hətta bu qırğınların miqyası o həddə çatmıĢdı ki, ingilis qoĢunlarının komandanı general Tomson
Andranikə bu məzmunda teleqram göndərmiĢdi: ―... Aldığım məlumata görə ermənilər azğınlıq və
talanlar törədirlər. Müttəfiqlərin nümayəndəsi kimi mən sizə əmr edirəm ki, bu qanunsuzluqlara birdəfəlik son qoymaq üçün tədbirlər görün və bütün ermənilərə xəbər verin ki, sakit və öz evlərində
qalsınlar. Əgər siz bu əmrləri yerinə yetirməsəniz, baĢ verə biləcək qan tökülməsinə görə Ģəxsən
məsuliyyətə cəlb ediləcəksiniz...‖ (8, 28).
Beləliklə, Mir Möhsün Nəvvabın, Mirzə Rəhim Fənanın, Ömər Faiq Nemanzadənin, Məmməd
Səid Ordubadinin tarixi faktlar əsasında yazıya alınmıĢ sənədli əsərləri, xatirələri XX yüzilin əvvəllərində xalqımızın baĢına gətirilən müsibətlərin, qanlı faciələrin sonrakı nəsillərə çatdırılmasında
əvəzsiz qaynaqlardır. Təsadüfi deyil ki, araĢdırıcılar dövrün olaylarını Ģərh edərkən məhz bu nümunələrə əsaslanır, tarixi faktları məhz bu əsərlərə əsasən tədqiq edirlər.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1. Nəvvab M.M. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası. Bakı, Azərbaycan nəĢriyyatı,
1993.
2. Həmidə xanım CavanĢir. Xatirələrim. Ruscadan çevirən və nəĢrə hazırlayan Mehriban Vəzir.
Bakı, ―Apostroff‖ MMC, 2011.
3. Fəna M.R. 1905-ci il hadisəsi. Tərtib edəni A.Hacıyeva. Bakı, Nurlan, 2009.
4. Nemanzadə Ö.F. Xatirələrim. Çapa hazırlayan ġ.Qurbanov. Bakı, Gənclik, 1985.
5. Məmmədov X. Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi (XIX yüzilliyin sonları – XX
yüzilliyin əvvəlləri). Bakı, Elm, 2005.
6. Qafarov V. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi (1917-1922). Bakı,
AzərnəĢr, 2011.
7. Ordubadi M.S. Həyatım və mühitim. Çapa hazırlayan N.Səmədova. Bakı, Azərbaycan
Dövlət NəĢriyyatı, 1996.
8. Əhmədov T. Erməni xəyanəti və ya Andranik Ozanyanın qanlı əməlləri (1918-1920). Bakı,
2001.
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AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA
Naila Samadova
Reflection of bloody events in memoirs
Summary
The events that took place in history are more evident in the case of being registered by their
participants. In this sense, memoirs and memories of prominent personalities are valuable sources.
The Armenian-Muslim conflict which occurred between 1905 and 1906 was reflected detailly
in M.M.Navvab‘s, M.R.Fana‘s, O.F.Nemanzadeh‘s and M.S.Ordubadi‘s documentary works and
memoirs. Therefore, researchers rely on these examples whilst commenting on the events of the
period.

25

XVI ƏNƏNƏVĠ RESPUBLĠKA ELMĠ KONFRANSININ MATERĠALLARI
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tarix üzrə elmlər doktoru

AZƏRBAYCANDA TÖRƏDĠLƏN SOYQIRIM
FAKTLARI “AZƏRBAYCAN” QƏZETĠNĠN
1918-CĠ ĠL ĠYUL SAYLARINDA
―Azərbaycan‖ qəzetinin 1918-ci il tarixli cəmi bir neçə sayını vərəqləmək kifayətdir ki, gənc
Respublikanın qarĢısına çıxan problemlərin həlli məsələlərində atılan addımların Ģahidi olaq.
Müsəlman dünyasının ilk Demokratik Respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti heç bir
təcrübəyə malik olmadan, güclü liderlərin səyi ilə daxili və xarici qüvvələrin təzyiqi Ģəraitində fəaliyyətini davam etdirmiĢ, 23 ay müstəqil yaĢamıĢdır. AXC qısa müddət ərzində əsas mühüm proqressiv dəyiĢikliklər həyata keçirməyə müvəffəq olmuĢdur. Bu müvəffəqiyyətlərin bir neçəsi barədə
məlumat verək:
Allahın inayətiylə Bakı alındı, bu ən alçaq düĢmənlərimiz məqhur və rəzilanə surətdə qaçdı.
Millət bin üç yüz sənə eyni məqsəd uğrunda yekdigərini təqibən yerdə yatan Ģühədamiz ərvahını da
Ģad edər surətdə üst-üstə yeni bayram yapdı.
Bu məsərrətlər içində ey Bakı və bütün Qafqaz türkləri, ey zəngin müsəlmanlar! ġamaxı və
Göyçay zülmümüzdə qardaĢlarımızın da gözyaĢlarını təxfifən yıxılmıĢ könüllərini təmir etməliyik.
ġamaxı və Göyçayda ermənilər tərəfindən yaxılıb-yıxılan xanımanları sındırılaraq, qadın, erkək,
qurĢunla öldürülən, bıçaqlarla kəsilib doğranan bigünah millətdaĢlarımızı: dün zəngin və dövlətli
ikən bugün viranxanalarda iqamətlə bir loxma yavan əkmədə möhtac buraxılan zavallı qardaĢlarımızı düĢünürmüsünüz? Əgər düĢünmürsünüz iyi biliniz ki, kainatın beĢ sənədir bir-birini boğazlayan bu ən mühüm dairəsində əsəbiyəti-qövmiyyəsi əlil və ya nöqsanlı millətlər üçün həyat yoxdur.
ġamaxı və Göyçayda yıxılan evlər, yandırılan xanimanlarımız, kəsilib doğranaraq, qəvafili-Ģühədaya iltihad edən onbinlərcə müsəlmanlar, din və millət qardaĢlarımız; dün dövlətli ikən bu gün bir
loxma əkmək üçün gözyaĢları ilə dilənən bədbəxtlərdir, qövmdaĢlarımızdır.
Daxiliyyə Nazirinə yüz iyirmi beĢ min rublə buraxılır. Həmin məbləğdən köçəriləri mühafizə
etmək və uyezddə sakitlik bərpa etmək üçün ġuĢa Milli Komitəsinə verilsin. Həmin binagüzarlığa
binaən əlli min manat da Zəngəzur komandanına verilir. Verilən məbləğ məzkur uyezdlər
divanxanalarının 1918-ci il iyun, iyul və avqust aylarının hesabına daxil olur.
Azərbaycan hökumətinin ərzaq iĢlərini qaydaya salmaq üçün nazirlər: AĢurov A., Əmircanov
Ə.B., Məlikaslanov X.B., N.B.Yusifbəyovdan ibarət bir komisyon düzlənir.
Rusiya Alman alayının birinci batalyon komandanına min pud buğda və min pud arpa Tiflisə
aparmağa izin verilsin. Bu Ģərtlə ki, əvəz olaraq Gəncəyə min pud qənd gətirsin. Həman qəndin bir
hissəsi Ərzaq nazirinin ixtiyarına veriləcəkdir ki, əhaliyə ucuz qiymətə satılsın. Qalan hissəsi isə
birinci batalyon komandanının ixtiyarına verilir.
30 iyul 1918-ci il.
―Yelizavetpol‖ Ģəhərinə ―Gəncə‖ adı verilsin. ―Qaryagin‖ uyezdi ―Cəbrayil‖ uyezdi adlansın.
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Millətimizin bir qismi ağlarkən əqsami-sairəsinin bilatəsir gülməsi xeyirli bir istiqbala dəlalət
edəməz. Binaən-əleyh əgər həyat və istiqbala taleb və müstəhəqq isəniz, ġamaxı və Göyçay zülmzədələrinə və Ermənistandan qismən öldürülərək, qismən də fərar surətilə həyatlarını qurtara bilərək
sayeyi-üxüvvətinizə iltica edən sair din və millət qardaĢlarınıza kisə müavinəti açınız! Onlara lazımi
dərəcədə ianələr veriniz, çünki siz onlara versəniz, Allah da sizə verər!
Qarabağ üsyançılarının yumĢalması
ġayeana görə Qarabağda üsyan edən erməni eĢqiyası türk komandanlığı nəzdinə gəlib aman
istəmiĢlər və təslim olmalarına rizalıq izhar etmiĢlər. Andronik bəy isə Ġrəvan tərəfə qaçmıĢdır.
Qaçqınlara müavinət Ģöbəsində
Göycə gölü ətrafında olan müsəlman əhalisini Yeni Bəyazid erməni çətə (banda) ları tərəfindən yəğma və talan edildiyindən bunlar Qazax, Gəncə cəhətlərinə toplanmıĢlardır. Bu zavallıların
halı pək fənadır. Mühacirlər idarəsi onları ƏrəĢ nahiyəsindəki boĢ köylərdə yerləĢdirəcəkdir.
Maarif nəzarətindən
1918. Dağıstan Nahiyə Xalq məktəblərinin naziri Nəsib ağa Qiyasbəyov avqustun birindən
Gəncə quberniyası Qazax uyezdinə yenə həman qulluğa təyin olunur.
21 avqustundan məktəblərin milliləĢməsi münasibətilə aĢağıda yazılan nazirlər vəzifə və mənsəblərindən xaric olunurlar: Gəncə uyezdi əvvəlinci məhəllənin naziri Vasili Aleksandroviç Yemelyanov, ġuĢa və CavanĢir uyezdlərinin 3-cü məhəlləsinin naziri Ġvan Yakovleviç Ġvanov, Zəngəzur
və Qaryaqin uyezdlərinin 4-cü məhəlləsinin naziri Mirtofan Ġvanoviç Atamanaki və baĢqaları.
10 iyul, 1918-ci il. Gəncə Mixaylov sənət məktəbinin milliləĢməsi münasibətilə aĢağıda yazılan zəvat iyulun 15-dən vəzifəsindən ixrac olunurlar: 1) Rus dərsi-ilahi müəllimi keĢiĢ Abisadze,
2)Erməni dərsi-ilahi müəllimi Tumanyans, 3) Müəllim Moskorinko, 4) Sənət məktəbinin cənbindəki ibtidai məktəbinin müəllimləri: Popov-Pirilbakov, Muravyov və Astvatsaturov, 5) Texnik Markovski, 6) Yazıçı-hesabdar Bobqud, 7) Əmlak naziri Zilyobin
11 iyul. Nuxa Ali ibtidai məktəbinin müəllimi Məhəmmədəli Xələfzadə iyulun 30-dan maarif
naziri vəzifəsinə təsdiq olunur. Maarif naziri: Nəsib bəy Yusifbəyov.
Azərbaycan,1337/1918, ĢeĢənbe, məhərrəmül həram, sənə 1337, 8 təĢrini-əvvəl, sənə 1918, №
9.
Növbəti məsələlərimiz
ĠĢtə əsrlərcə Rusiyada və baxüsus Qafqaziyada hökmfərma olan zülm və istibdad Qafqaziya
türklərini ruhən əzmiĢ və vətənlərinə qarĢı hissiz buraxmıĢdı. Fəqət bugün əzilmiĢ, adətən ölmüĢ
olan o ruhlar dirilməyə və yucalara çıxmağa baĢlamıĢdır. Hətta o zamanlar Rusiya istibdadı o
dərəcəyə gəlmiĢdi ki Qafqaziya islamlarına bir taqım dövlət məktəblərində yer verməzdi.
Zatən bizim Qafqaziyalılarda mülkiyyə məmuru, daha doğrusu adi rus çinovniki olmaq arzusu
çox olduğundan, bu yerlərdə adamlarımızın olmaması gözə çarpmayırdırsa, əsgərlik məsələsində
gizli mətləblər tamamilə meydana çıxıyordu. Zatən bizlərə daima Ģübhəli baxan çar hökuməti bu
dəfə bizlərdən əsgər tutmamasilə Zaqafqaziya türklərini bir növ xoĢnud etmiĢdi. Lakin əsgərlik
böyük bir vəzifə olduğundan bizi bundan bir az kənarda saxlayırdılar. Fəqət artıq nikolayların dövrü
keçdi. Bir inqilab, bir ixtilal aĢdı. Qafqaziya türkləri kəndi qan qardaĢları köməyilə azad və müstəqil
olmağa baĢladı. Bu anə qədər əzilməkdə olan ruhumuz artıq o əzilməkdən xilas oldu. Bugün
―vəhĢi‖ deyə əsgərliyə almamaqla bizi təhqir edəcək bir kimsə qalmadı. Biləks, orduyi-müzəffəriislam komandanlığı Qafqaziya qardaĢlarını vətən üçün ibrari-himmət etməyə dəvət ediyor. Bugün
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Ali bir vəzifə ilə müvəzzəl olub, qəhrəmanlıqlar göstərmək zamanı gəlmiĢ, mazidə əsgərlikdən
qaçmaq üçün Ġran pasportu (təzkirəsi) çıxaran, sinnilərini azaltmağa təlaĢ edənlər bugün artıq bizim
miyanımızda olmasın gərək, həpimiz yek vücud olaraq kəndi mövcudiyyəti-milliyəmizi, kəndi irzinamusumuzu müdafiəyə qiyam edəlim. Binaən-əleyh dövlət təĢkil etmək üçün lazım olan bir Ģey
varsa, o da qüvvə, qüvvə yenə də qüvvədir.
ĠĢtə o qüvvə də əbnayi-vətənin fədakarlığından asılıdır. Azərbaycanın hökumət idarəsi təĢkil
olduğu zamanda dolu yerlərdən gələcək bir səyyeənin qarĢısını almaq ilə bu cahanĢümul bir müharibə zamanında səfərbərlik halına gəlməlidir.
Ġntizar (hekayə)
Bakı mart həvadisindən beĢ-altı gün keçmiĢdi. Hələ bizim köydə damların üzərində bəyaz
―əlaman bayrağı‖ asılmıĢdı. Baharın lətif rüzgarı bayraqlara dəydikdə həzin bir səs duyardınız. Əgər
diqqəti-tamam ilə dinləsəydik, yəqin o səs sənə deyərdi; qorxma, qorxaq olma, sənin qorxaq
əcdadın olmamıĢdır. Əcdadından utan da alçaqlara təbaiyyət etmə,qaç, qaç da dağlara, meĢələrə
səhraneĢin ol. Qorxaqlara təbaiyyət etmə. Utan-utan əcdadından.Əcdadın kimsə olsun da təbaiyyət
etməmiĢdir.
Əvət, o bayraqla düĢünüb söyləĢən kimdi, Məhəmməd əmi idi, Əcəba, Məhəmmədi düĢündürən nə idi? Məhəmməd əmini düĢündürən o idi ki, həman gün erməni saldatları gəlib Güzdək köyünə, Sovet seçib, kənddə iki göz nuru olan oğlanlarını qurĢunlamıĢdılar, süngüləmiĢdilər, baĢlarını
kəsmiĢdilər. Məhəmməd əmidən sorardın, sənə deyərdi, bolĢeviklərlə Məhəmməd əminin bir iĢi daha vardı, əgər köyə eĢitsə idi bolĢevik gəlib, həman saat gedərdi, həm qorxmazdı. Erməni olsun, bilməzdi, rus deməzdi, müsəlman bilməzdi, baĢlardı təhqir etməyə.
Ġslam bolĢeviki olsaydı, deyərdi, Allah lənət eləsin! Məgər səndə türk qeyrəti, islam mürüvvəti
yoxdur? Səndə zərrəcə olsun da, əlac üçün islam qanı yoxdur-deyib gedərdi. Artıq öldürsən də kiĢini, durmazdı, gedərdi məscidə abdest alıb, namazını əda edərdi, iki diz üstə çöküb əllərini Allahın
dərgahına qaldırıb, dua edərdi, nə deyərdi?!
-Ġlahi, sən özün bizə kömək et. Ənvər paĢanın qılıncını iti edib, tezliklən Bakıya yetir ki,
Ģəhərimiz düĢmənə qismət olmasın!
Bir neçə ay dolandı, bir gün Cəngidə türk toplarının səsi gəldi. Məhəmməd əmi nə yapardı?
Gah oynardı, gah gülürdü. Top səsi duyulduqca, Məhəmməd əmi: bax, Ģimdi bir az yaxında gəlir,
bax sabah Arbat çayına gələr, o birisi gün Xırdalana, daha o biri gün Bakıya yetər, inĢallah. Doğrudan da sabah gəlib, ġubaniyə əsgər yetiĢdi, xəbəri gəldi bizim köyə. Türk əskəri üçün su aparsın, su
aparanlarla bərabər Məhəmməd əmi də. Gördüm Məhəmməd əmi deyirdi: Allah biz su aparanlara
qanad verəydi ki, çapuq yetiĢdirəydik.
Məhəmməd əmi əsakərə su aparır, verirdi, içirirdi, bir çoxunu əllərindən öpürdü.
Əskərlər:-aman baba, Allah eĢqinə, bizi günaha soxma, böylə yapma! ĠnĢallah sənin oğullarının intiqamını alarız! –deyirdilər.
Məhəmməd əmi ―Amin‖ deyib bəyaz saqqalına əl çəkərdi.
ġimdi Məhəmməd əmi Güzdək köyündə bir ictima olanda deyir:
-Verin oğullarınızı əsgərliyə, bən üç nəfər yerdə qalanını daha verdim!
Rəşidoğlu Ümid bəy
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Tahira Hasanzade
The genocide facts in Azerbaijan according to the
“Azerbaijan” newspaper dated July, 1918
Summary
The article is written on the basis of factual materials written in the ADR agencies, the
newspaper "Azerbaijan".
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MĠRZƏ AĞADADAġ MÜNĠRĠNĠN “BAHAR AĞLAYIġI”
ġEĠRĠNDƏ MART SOYQIRIMI FAKTLARI
Tarixi hadisələr daim öz əbədi möhürünü bədii ədəbiyyat səhifələrinə vurur. Bədii ədəbiyyat
Ģifahi və ya yazılı olmasından asılı olmayaraq, ideologiyanın tələbi daxilində və ya ondan xaric olsa
da, özündə tarixi yaĢada bilir. Tarix bəzən fikrin açıq ifadə üsulu ilə, bəzən də təlmihlərlə, hadisələrə, Ģəxsiyyətlərə müəyyən iĢarələr vurmaqla ədəbiyyatda yaĢayır.
Xalqın tarixində baĢ vermiĢ faciələr də, ictimai ədalət, milli istiqlal və hürriyyət naminə baĢ
verən mübarizənin qan gücünə yatırılması, milli zəmində baĢ verən qırğınlar, amansız genosid aktları da bədii ədəbiyyatda öz əksini tapır. Ölkəmizdə XX əsrin həm əvvəlində, həm də sonunda baĢ
vermiĢ belə qanlı hadisələrə Azərbaycan poeziyasında Ģairlərin obyektiv və operativ reaksiya verdiyini görürük. Əgər XX əsrin sonlarında Ģahidi olduğumuz hadisələrin – 20 Yanvar, Xocalı faciələrinin silsilə bədii əsərlərin yaranmasına səbəb olduğunu, hətta bəzi poeziya nümunələrinin, məsələn
Bəxtiyar Vahabzadənin ―ġəhidlər‖ poemasının, Alı Mustafayevin ―Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən‖, Məmməd Aslanın ―Ağla, qərənfil, ağla‖, Zəlimxan Yaqubun ―Xocalım, ay Xocalım‖ Ģeirlərinin bu hadisələrin ədəbi simvoluna çevrildiyini öz təcrübəmizdən biliriksə, XX əsrin əvvəllərində
baĢ verən qırğınlara, bu faciələrin dəhĢət dolu səhnələrinin təsvirinə həsr olunmuĢ əsərlərdən rəmzləĢmiĢ nümunələri ya bilmirik, ya da xatırlamırıq. Bu o demək deyil ki, belə əsərlər XX əsrin əvvəllərinin qanlı qətllərlə dolu illərində yaranmayıb. Yaranıb, lakin yalnız bəzi mətbuat səhifələrində və
yalnız bəzi Ģairlərin, yazıçıların Ģəxsi arxivlərində toz altında qalıb. Belə ki, Sovet Ġttifaqında xalqlar dostluğu siyasətini yürüdən, milli qırğınlara inqilabi mübarizə statusu qazandıran, talanları sovetləĢmə kimi qələmə verən bir hökumətin bu ədəbiyyatı yaĢatmayacağı, yaxud ―qadağandır‖ Ģifri
altında olan üzü xüsusi möhürlü arxiv qovluqları içində gizlədəcəyi əlbəttə labüddür. Ən dəhĢətlisi
isə budur ki, onlardan bəziləri müəllifləri təqiblərə məruz qalarkən ya xüsusi xidmət orqanları, ya da
elə müəlliflərin özü tərəfindən bilərəkdən məhv edilib. Beləliklə də, bu mövzuda müxtəlif janrlarda
olan bəzi əsərlərin adı mətbuat səhifələrində qorunsa da, mətni günümüzə qədər tam gəlib çatmayıb.
Lakin az da olsa, bu hadisələri özündə ehtiva edən ədəbiyyat günümüzə qədər yaĢaya bilib.
Belə nümunələrdən biri də Mirzə AğadadaĢ Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ Ģeiridir. ġair adıgedən Ģeirin son misrasında onun yazılma səbəbini belə göstərir: ―Oldı bir tarix, yaz ani, qalsın yadigar‖. Bu
isə belə əsərlərin zor gücünə qadağan edilmiĢ məlumatı yeni nəslə ötürmə vəzifəsini də yerinə yetirdiyini deməyə əsas verir.
M.A.Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ Ģeirini ilk dəfə geniĢ oxucu kütləsinə çatdıran mətnĢünas və
mənbəĢünas alim Sona Xəyal həmin Ģeirin əlyazmasının altında ―Mart qırğını‖ kitabı, 1919‖ qeydinin olduğunu göstərir. Bu qeyd ondan xəbər verir ki, ya ―Mart qırğını‖ adı altında faciənin ildönümü münasibəti ilə 1919-cu ildə bizə məlum olmayan xüsusi Ģeir antologiyası nəĢr olunmuĢ, ya da
bu mövzuda xüsusi kitab nəĢr etdirmək məqsədi ilə material toplayan Əliabbas Müznib Mirzə AğadadaĢ Münirinin də bu Ģeirini köçürmüĢ və altına həmin qeydi etmiĢdir.
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M.A.Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ əsəri haqqında danıĢarkən qeyd etməliyik ki, bu Ģeir Molla
Vəli Vidadinin ―Müsibətnamə‖si kimi müxəmməs janrında qələmə alınıb. Bəllidir ki, müsəlman
ġərqi xalqlarının ədəbiyyatında matəm məzmunlu lirik əsərlər əsasən qəsidə janrında, mərsiyənin
əsas forması olan ikilik (aa, ba, ca, da və s.) Ģəklində yazılırdı. Hətta Mirzə Fətəli Axundzadə də rus
Ģairi A.S.PuĢkinin vəfatı münasibəti ilə 1837-ci ildə fars dilində qələmə aldığı ―Qəsideyi-təziyyət‖i
(―Matəm qəsidəsi‖ni) ikilik Ģəkilində yazmıĢdı. Lakin XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük
nümayəndəsi Molla Vəli Vidadinin bu janra gətirdiyi yenilikdən sonra isə məhz beĢlik Ģeir Ģəkli –
müxəmməs mərsiyələrin, Vidadinin təbiri ilə desək, müsibətnamələrin alternativ ifadə vasitəsinə
çevrildi.
Fil.ü.f.d., dosent Nailə Mustafayeva ―XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrı‖ adlı monoqrafiyasında bu xüsusda yazır: ―Vidadinin müxəmməsləri məzmunca müsibətnamədir. ġairin 3 müsibətnaməsi vardır. Bunlardan biri oğlu Əyyub ağanın vaxtsız ölümü münasibəti ilə yazdığı ―Nə müĢkül‖ rədifli Ģeirdir. ... Molla Vəli Vidadinin ikinci müsibətnaməsi gürcü
knyazı II Ġraklinin oğlu Levanın ölümü (1780-1782-ci illər arasında baĢ vermiĢ) münasibətilə yazılmıĢ ―Bu gün‖ rədifli müxəmməsdir. ... [digəri isə] Vidadinin dostu ġəki xanı Hüseyn xan MüĢtaqın faciəli ölümünə həsr etdiyi 28 bəndlik müsibətnaməsidir ki, ədəbi ictimaiyyətdə əks-səda doğurmuĢdur‖ (1, 107; 108; 109).
Tədqiqatçı adı çəkilən monoqrafiyada XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs
janrında yazılan əsərlərin janr dairəsinin xeyli geniĢləndiyini, məhəbbət məzmunlu əsərlərlə yanaĢı,
bu janrda tarixi və məiĢət mövzulu əsərlərin də qələmə alındığını xüsusi qeyd edir. Bu baxımdan
Mirzə AğadadaĢ Münirinin də ―Bahar ağlayıĢı‖ Ģeirini bu Ģəkildə qələmə almaqla özündən əvvəlki
mütərəqqi ənənəni yeni ahəngdə və uğurla davam etdirdiyini söyləsək, yəqin ki, səhv etmərik.
Onu da qeyd edək ki, mərsiyə və müsibətnamə tipli əsərlər faciənin yaradıcı Ģəxsdə doğurduğu ağrı-acını ifadə edir. Lakin eyni zamanda özündə ictimai-tarixi məzmunu da ifadə edir. Mirzə
AğadadaĢ Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ müxəmməsi də bu qism əsərlərdəndir. O, Azərbaycan ədəbiyyatının klassik ənənələrini özündə yaĢadan yaradıcılıq nümunəsi olmaqla yanaĢı, milli zəmində
törədilmiĢ qırğının ümumən bəĢəriyyətə qarĢı yönələn tarixi faciə olduğunu lirik notlarla nəzərə çatdıran tarixi sənəd, faciəyə ucaldılan abidədir.
Əsərin kompozisiya quruluĢu da maraq doğurur. Müəllif klassik Azərbaycan ədəbiyyatı üçün
xarakterik olan bənzətmə Ģablonlarını tamamilə fərqli məqsədlə, yeni məzmunda tətbiq edir. Əsərin
birinci bəndini oxuyan Ģəxs onun bahariyyələrdən biri olduğunu düĢünür. Oxucu baharın gəliĢi, çiçəklərin açılması, bülbüllərin oxuması və s. təsvirlərlə qarĢılaĢır. Yalnız həmin bəndin son misrasını
oxuduqdan sonra onun fəci bir əsər olduğunu anlayır. Həmin bəndə diqqət edək:
Yetdi fərvərdin, könül, səhralar oldu laləzar,
Lalələrlə damənin doldurdu kuhü kuhsar.
Açılub hər yan çiçəklər aldı əldən ixtiyar,
Ğönçə bağrı qan olub, bülbüllər oldu biqərar.
Gəlməyəydi kaĢ fərvərdin, nə bu il, nə bahar (2, 92).
Qeyd edək ki, bahar fəslinin ruha xoĢ gələn ahənginin baĢ verən faciə ilə qarĢılaĢdırılması
M.F.Axundzadənin ―ġərq poeması‖ kimi tanınan məĢhur ―Matəm qəsidəsi‖ndə də təzadın yaran31
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masına səbəb olur. M.A.Müniri ―Bahar ağlayıĢı‖ Ģeirində istiarədən də məqsədli Ģəkildə bəhrələnir.
Ġkinci bəndin sonunda “naləyə gəldi buludlar” ifadəsini iĢlədən müəllif ġərq ədəbiyyatı üçün xarakterik olan yağıĢın yağmasını buludun ağlamasına bənzətməklə bu təbiət hadisəsinin özündə də
fəciliyə edilən vurğunu qabardır.
Klassiklərin ənənələrini qədirĢünaslıqla qoruyan ―MəcməüĢ-Ģüəra‖nın ən fəal üzvlərindən biri
olan M.A.Münirinin bu mövzuda qələmə alınan əsərlərindən daha çox tanınanı Fatimeyi-Zəhraya
həsr olunan ―Ənar‖ qəsidəsidir. ―Ənar‖ Ģairin məharətini sənətkarlıq baxımından daha bariz nümayiĢ etdirsə də, mövzu və məzmun etibarilə həmin mövzuda yazılmıĢ digər əsərləri təkrarlayır. Onun
―Bahar ağlayıĢı‖ müxəmməsi isə bu mövzulu əsərlərdən ənənə çərçivəsini qırması ilə fərqlənir.
Fil.ü.f.d. Vərağa Almasov və Elnur Kazımovun ―Klassik irsimizə yeni töhfə‖ adlı məqaləsində tədqiqatçılar Ģairin bu əsərini eyni mövzuda qələmə alınan digər ədəbi nümunələrlə müqayisədə
belə qiymətləndirirlər: ―Müxəmməs biçimində yazılmıĢ həmin Ģeirdə Ģair vahid Qafqaz evini qana
çalxalayan mənfur erməni faĢizminin eybəcərliklərinə toxunur, bunun alt qatında duran və ədavət
toxumunu səpən araqarıĢdırıcı düĢmən qüvvələrinə iĢarə vurur, ən nəhayət, saysız-hesabsız itkilərin
doğurduğu acı təəssüf hisslərini və boğucu peĢmançılıq duyğularını ustalıqla qələmə alır və beləliklə də, ―Beynəlmiləl‖, ―Qanlı sənələr‖ və ―1905-ci ildə‖ müəlliflərinin – M.Ə.Sabir, M.S.Ordubadi və C.Cabbarlının səviyyəsinə yüksəlir‖ (3, 117-118).
Bəli, bu dörd əsər ümumi mövzusuna görə müəyyən mənada uyuĢur. Onların hamısının baĢ
mövzusu ermənilər və Azərbaycanın müsəlman əhalisi arasında baĢ vermiĢ silahlı münaqiĢədir.
M.S.Ordubadi ―Qanlı sənələr‖ əsərində ermənilərin cinayətkar simasını və Azərbaycan türklərinin
sadəlövh təbiətini ortaya qoyur, C.Cabbarlı ―1905-ci ildə‖ pyesində iki xalqın arasına nifaq toxumu
səpən, ermənilərin fitnə ocağına odun atan üçüncü qüvvəni tənqid edir, M.Ə.Sabir ―Beynəlmiləl‖
müxəmməsində münaqiĢə edən xalqları barıĢığa səsləyir, fitnələrə uymamağa çağırır. Göründüyü
kimi, müxtəlif janrda qələmə alınan bu üç əsərdə müəlliflər baĢqa tarixi hadisəni – 1905-ci il ―erməni-müsəlman davasını‖ əks etdirməyə çalıĢmıĢlar. Fikrimizcə, ―Bahar ağlayıĢı‖nin yaranmasına təsir göstərən faciənin – 1918-ci il mart qırğınlarının ərazicə əhatə miqyası daha böyük, məqsədi daha
məkrli, ictimai kədər yükü daha dərindir. Əbəs deyil ki, əsərin müəllifi Ģeirin bir misrasında Azərbaycan xalqının yaĢadığı qanlı hadisələr içərisində bu faciənin yerini belə müəyyən edir: ―GörməmiĢdi bir belə xunriz mərdüm əsrlər‖.
Bu qırğında ermənilərin və onlara havadarlıq edən qüvvələrin Azərbaycan ərazisində yaĢayan
türk-müsəlman əhalini tamamən tarix səhnəsindən silmək niyyəti məsələsi Ģeirdə də qoyulur. ġair
yazır:
Milləti-islamə atəĢ açdı ğarətgər miləl,
Etdilər bildiklərin müslimlərə çatdıqca əl (2, 94).
Bəli, tarixi faktlarla tanıĢ olduqda da aydın olur ki, faciədə türkdilli müsəlman əhali müharibə
meydanında tərəflərdən biri olan subyekt deyil, məzlum, məhvə məhkum obyektdir. Məhz ona görə
də qırğının miqyasını, qırılan əhalinin sayını görən Müniri ələmli səda ilə: ―Gəlməyəydi kaĢ fərvərdin, nə bu il, nə bahar‖, – deyir.
Mirzə Ağa DadaĢ Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ adlı kitabını nəĢrə hazırlayan Sona Xəyal kitaba
yazdığı eyniadlı ön sözdə yazır: ―Bu təəssüfün səbəbini oxucu sonrakı bəndlərdən anlayır: güllər
bir-birinə qara xəbəri çatdırırlar, butalar atəĢin dillə nalə edir, qönçələr açılmır, qüssədən libasını
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didirlər. Bu qara xəbər mart soyqırımıdır. ġair yazır ki, çaylar, dənizlər bulanıq axdı, cahanda Nuh
əsri tək tufan düĢdü, Ģəhərlər qarət olundu. Əsrlərdi insanlar belə dəhĢətli, qanlı mənzərə görməmiĢdilər‖ (4, 8).
Müniri bu zülmü törədən erməni hərbçilərini isə bəĢər nəslinə sağalmaz yaralar vura biləcək
ən dəhĢətli mifik sima ilə: ―Dəccal‖la müqayisə edərək: ―YetməmiĢ axirzəman, dəccallər etdi zühur‖, – deyir.
ġeirdə iĢlənən ―Tifllər qanı qarıĢdı pirü bürna qaninə‖ misrası sadəcə bədii təsvir vasitəsi
deyil, qətliam törədən Ģəxslərin qocaya, körpəyə belə məhəl qoymamasını göstərən Ģahid ifadəsidir.
ġairin ürək ağrısı ilə qələmə aldığı aĢağıdakı bəndi göz yaĢları axıtmadan oxumaq olmur:
Xırdaca məsum uĢaqlar tömeyi-ĢəmĢir olub,
Düxtəri-duĢizələr həm müstəhəqqi-tir olub.
Möhtərəm, nazlı hərəmlər layiqi-təhqir olub,
Zülmi-əda, bir degil Baküdə, aləmgir olub,
Bəski, etmiĢ kəc rəviĢ aləmdə çərxi-kəcmədar (2, 94).
Müəllif Ģeirdə qırğınların Bakı Ģəhərində davam etdiyi zamanı, bu faciənin törədilməsinə cəlb
edilən ağır hərbi texnikanı, əməliyyatın icrasına kənar müdaxilənin olmaması üçün təyyarələrin bu
prosesi izləməsini və s. tarixi faktları dəqiqliyi ilə göstərir:
Bir tərəfdən üç gecə-gündüz açub ağzın tüfəng,
Tüplər düĢmən tərəfdən səslənib gərm oldu cəng.
Etdi seyr ayroplanlar Ģəhr üstə bidirəng,
Qanə ğərq oldı igidlər, itdi yeksər namü nəng,
Qalmadı islam içün bir cayi-izzü iftixar (2, 95).
Buradan münaqiĢə tərəflərinin hərbi potensial baxımından qeyri-bərabər olduğunu, Azərbaycan xalqının tanınmıĢ və ziyalı nümayəndələrinin qəsdən qətlə yetirilməsi faktını da öyrənirik.
Bəndlərdən biri belə bir misra ilə baĢlayır: ―Çoq Ģərəfli, rütbəli əhrarımız oldı Ģəhid‖. Misradakı
qeyd tarixi xronikalardakı qeydlərlə də üst-üstə düĢür.
Tərtibçisi tarix üzrə elmlər doktoru Solmaz Rüstəmova-Tohidi olan ―Mart 1918-ci il, Bakı:
Azərbaycan qırğınları sənədlərdə‖ adlı kitabda əksini tapan zərərçəkənlərin dindirilmə protokollarını oxuduqda təhlilə cəlb etdiyimiz Ģeirdəki təsvirlərlə səsləĢən motivlərin olduğunu aĢkar görə bilirik. Məsələn, 8 dekabr 1918-ci il tarixli, 814 №-li sənəddən görünür ki, Qafqaz-Ġslam ordusunun
Bakıya gəliĢinə iki gün qalmıĢ belə, ermənilərin özbaĢınalığı davam edirdi. Bu ərəfədə ümidsizləĢən
daĢnak ordusu evləri qarət edib, qarĢısına çıxan yerli əhalini qətlə yetirirdi. Zərərçəkən Heydər bəy
Ağa Kərim bəy oğlunun ifadəsinə görə, evində saxladığı göyərçinlərin həyətindən uçduğunu görən
dörd erməni və bir rus əsgəri onun evinə daxil olub, oğlu 18 yaĢlı Ağa Kərimi səbəbsiz yerə qətlə
yetirmiĢ, ailəsinə məxsus olan bütün qiymətli əĢyaları talan etmiĢdilər. Heydər bəy özü və digər ailə
üzvləri ―türk‖ ordusu Bakını azad edənədək gizlənə bildiyi üçün sağ qalmıĢdılar (Bax: 5, 580).
Göründüyü kimi, Mirzə AğadadaĢ Münirinin ―Bahar ağlayıĢı‖ müxəmməsi zahirən bahariyyələrin xarakterik cəhətləri nəzərə alınmaqla yazılan bir əsər olsa da, əsas məzmunu etibarilə müsibət33
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namədir və bir tarixi sənəd kimi də 1918-ci il mart qırğınlarına iĢıq salması etibarilə xüsusən maraqlıdır.
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Facts of march genocide in Mirza Aghadadash
Muniri`s poem “Spring crying”
Summary
Mirza Aghadadash Muniri`s mukhammas (pentameter) ―Spring crying‖ even though it is expressing in itself characteristic pecularities of spring description, is a work standing between elegia
and epitaph, reflecting the tragedy as the main content. In addition to being written with high craftsmanship, this work is of particular interest as a historical document from 1918 year March genocide
point of view.
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О МИССИИ ГЕНЕРАЛА АНДРОНИКА
ВО ФРАНЦИЮ И ВОКРУГ НЕЁ
Покинув весной 1919 года Армению после разрыва отношений с дашнакским правительством, генерал Андроник Озанян, начиная с лета того же года совершил своеобразный
дипломатический вояж во Францию, где с целью разрешения пресловутого ―армянского вопроса‖ провел встречи с рядом официальных лиц английского и французского правительства.
В это же время в Париже продолжала свою работу мирная конференция, на которой принимали участие аж две армянские делегации: кавказских и турецких армян. Первую возглавлял
представитель армянского правительства Аветис Агаронян, а вторую представитель турецких армян Погос Нубар. Для делегации турецких армян такое понятие, как ―Республика Армения‖, было неприемлемым. Для них она была лишь ―Араратской Республикой‖.
Андраник, хотя и не входил ни в одну из делегаций, однако поддерживал позицию
турецких армян, которые не видели границы будущей Армении вне территорий Османской
Турции, населенных армянами. Именно различие позиций в этом вопросе стали одним из
основных причин разрыва отношений Андроника с правительством Республики Армения.
Один из лидеров партии ―Дашнакцутюн‖, а позже глава правительства Армении Симон Врацян писал: ―Андроник, который после Батумского договора со своим войском и беженцами
покинул Армению, занимая враждебную позицию по отношению к ―созданной руками турок‖ республике, в ощутимой степени был выразителем умонастроений западных армян того
времени‖. Андроник также отказался от участия на втором съезде западных армян, который
прошел в Иреване в феврале 1919 года. В своем официальном письме от 25 января 1919 года
Андроник писал, что не согласен участвовать в собрании, которое должно быть созвано ―в
столице той Армении, которая создана руками турок‖ [11].
Андроник считал унизительными и не принимал условий турецко-армянского Батумского договора от 4 июня 1918 года, тем более что пятая статья договора была нацелена против самого Андроника. Согласно этой статье правительство Армянской Республики обязалось деятельно противодействовать тому, чтобы никакие банды не образовались и не вооружались в пределах его территории, так же, и то, чтобы разоружить все банды, которые пытались бы там укрываться. [2, с. 172-178] Таким образом, армянским вооруженным формированиям подобным Андроника было дано определение ―банда‖ и они были объявлены вне
закона. После этого отряды Андраника перебрались в Нахчыван, Карабах и Зангезур, где
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летом-осенью 1918 года учинили геноцид тюрко-мусульманского населения. В результате в
Карабахе и Зангезуре было разорено до 150 мусульманских селений. [8, Ф.894,оп.1, д.43,
л.13-14] Интересно, что в телеграмме дипломатическому представителю Азербайджана в
Грузии от 17 августа 1918 года правительство Армении отказывалось признать свою причастность к действиям отряда Андроника, который якобы не подчиняется армянским властям и
поэтому был исключен из состава армянских войск и действовал самостоятельно. [9, с.286]
Для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе в начале августа в Нахчыван,
а в начале октября 1918 года в Шушу вошли турецкие войска, которые потребовали у армян
разоружиться в обмен на гарантию их жизни и имущества. Несмотря на эти шаги, напряжение в Карабахе, усиливаемое различными слухами о скором новом наступление войск Андроника, не спадало и сохранялось вплоть до ухода турецких войск, после чего контроль над
регионом перешел в руки прибывших в Азербайджан во второй половине ноября 1918 года
английских войск. На основании письменного обращения Ф.Х.Хойского к генералу В.
Томсону по поводу зверств, чинимых Андроником в Карабахе, 1 декабря 1918 года генерал
потребовал от Андраника прекращения боевых действий против азербайджанского населения. [5, Т.1, с.222] Уже через несколько дней после этого предупреждения Андроник обратился к армянскому населению Карабаха с призывом: ―Как известно, -сказано в обращении, моѐ движение в Шушу было приостановлено приказом командующего союзными войсками в
Баку генерала Томсона. Приказ этот был основан на ходатайстве председателя Азербайджанского правительства г. Хана Хойского. … Поэтому я приостановил своѐ движение в Шушу и
прекратил всякие боевые действия. На основании этого приказа требую прекратить всякие
враждебные действия друг против друга, предупреждая, что всякие самочинные выступления, от кого бы они ни исходили, будут в корне подавлены и виновные наказаны по законам
военного времени‖ [4, с.19-20].
Безусловно, Андроник не был готов к подобному повороту событий, также как и к тому, что в январе 1919 года распоряжением английского командования в Карабахе и Зангезуре будет создано генерал-губернаторство под управлением Азербайджанского правительства. В своем интервью Андроник касаясь этих событий, отмечал: ―В последнее время
мы вынуждены были покинуть ряд территорий, которые ранее заняли. Защищавшийся до
последнего Карабах также относится к ним‖ [10]. После этого Андронику ничего другого не
оставалось, как удалиться из пределов Азербайджана, а в апреле 1919 года покинуть и
Армению.
8 ноября 1919 года Андроник дал интервью авторитетной французской газете ―Тан‖
(Время) [10]. Знакомя во вступительной части интервью своих читателей с респондентом, газета в приторных тонах дала о нем краткую биографическую информацию. Здесь были перечислены ―подвиги‖ Андроника, связанные с его участием в антиосманских выступлениях в
период султана Абдуль Гамида, в формировании в период первой мировой войны добровольческих дружин, которые оказали Кавказской русской армии всевозможные услуги в занятии
анатолийских областей Турции. За эти заслуги русское командование в 1917 году присвоило
Андронику генеральское звание.В своем интервью Андроник подробно останавливается над
историей армянского добровольческого движения в годы Первой мировой войны. Являясь
одним из активных инициаторов этого движения, Андроник возглавлял первую армянскую
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добровольческую дружину с численностью 1200 человек [12, с.123], которая ещѐ до прихода
русских войск, с ноября 1914 года вступила в военные действия против османской армии. В
одном из архивных документов читаем: ―Прибыл из Болгарии глава всех армянских террористов ―Андроник‖, который с разрешения Наместника Его Императорского Величества на
Кавказе получил от военного ведомства несколько тысяч винтовок для вооружения армянских добровольческих отрядов, во главе коих он стал‖ [1, Ф. 276, оп. 8, д. 498, л. 13-18]. Касаясь этого периода своей деятельности, Андроник отмечает: ―Мы, армяне в военном отношении сделали все против турков. В составе русской армии сражалось около 180 тысяч
армян и их основная часть была отправлена на германский фронт. Около 12-15 тысяч армян,
переодевшись в русскую военную униформу, воевала против турков и на Кавказском
фронте. Именно мы, армяне обеспечивали проведение самых опасных наступлений русских‖
[10]. Действительно, после начала войны армянская молодежь, как и мусульманская, должна
была быть призвана в османскую армию. Но армяне встали на путь измены своему правительству. Массово дезертируя из османской армии, они присоединялись к добровольческим
отрядам или перебирались в приграничные с Анатолией районы Российской империи, где
пройдя обучение, вступали в русскую армию или ее вспомогательные подразделения. Армянские мятежники поначалу, до вступления русской армии в Анатолию, действовали в классическом партизанском духе, разрушая коммуникации, препятствуя деятельности военных и
правительственных органов, проводя террористические акции. Особыми объектами нападений становились мобилизационные пункты османской армии, почта и телеграф. То же происходило с жандармскими постами, сеть которых во время войны сильно поредела. Короче
говоря, армянские партизаны действовали в качестве передовых частей русской армии,
―размягчая‖ территорию для предстоящего вторжения русской армии. Однако, вскоре, после
вступления русской армии в пределы Анатолии, масштабы операций армян еще более расширились, приняли карательный характер и сопровождались массовой гибелью мирного
тюрко-мусульманского населения. Османы были вынуждены снимать целые дивизии с
русского фронта, чтобы противостоять этой угрозе.
Кроме чисто военных, Андроник и ему подобные армянские лидеры с самого начала
связывали с формированием армянских дружин более обширные задачи. Армянские вожаки
надеялись, что в заграничных кругах придадут большое значение армянскому добровольческому движению, и считали, что таковые поднимут политическое значение армян и цену их в
глазах держав, и что, чем сильнее будут армянские отряды, тем больше будут прислушиваться к их желаниям. В случае победы над Турцией, эти дружины должны были поддерживать порядок для гражданского устройства армянского населения на территориях занятых
русской армией по праву войны.
Однако, умело маскируя внешнюю лояльность по отношению к своим великим покровителям, армяне готовы были при первом удобном для них случае сбросить эту маску, и, не
ожидая ликвидации первой мировой войны, обратить данное оружие против них. В феврале
1915 года в Тифлисе состоялся съезд представителей местных армянских комитетов. По
предложению Андроника было решено вести усиленную агитацию среди армян по сбору денег на нужды армянских дружин, а также признано крайне необходимым увеличение количества последних и соединение всех сил в одно целое для совместного действия и направле37
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ния их против того врага, который наиболее окажется опасным для армян. Сильно возбужденное и боевое настроение съезда разжигалось горячими речами присутствовавшего на
съезде Андроника, совершенно недвусмысленно указывавшего армянам, что у них может
явиться более опасный враг, нежели Турция, с которым им придется вступить в борьбу: ― Я
вел и веду борьбу с турецким игом уже 25 лет не переставая и буду таковую вести, если
судьбе благоугодно будет, еще 25 лет с новым врагом, который окажет препятствие для осуществления нашего армянского вопроса, а вы благородные члены армянского общества
должны в свою очередь крепко быть связанными с ―Бюро‖, т. е со мною и как теперь, так и в
будущем оказывать мне содействие во всем, если наш вопрос мирным путем не осуществится. При таких условиях вы члены съезда и избранники армянского народа не потеряете
связи между собою даже и тогда, когда судьба пошлет нам нового более сильного врага, чем
Турция. В виду же могущих быть отрицательных для нас обстоятельств, необходимо теперь
воспользоваться благоприятным моментом по поводу выставления возможно большого
числа добровольцев, сбора денег и проч.‖. [1, Ф.276, оп. 8, д. 463, л. 35-35об, 36, 36 об] В результате резолюций, вынесенных на указанных собраниях, представители армянских организаций стали возбуждать перед высшим русским военным командованием настойчивые ходатайства о формировании новых дружин, и о выдаче на этот предмет в усиленном размере
оружия [13, с.10]. По сведениям Министерства Внутренних Дел Российской империи, партия
―Дашнакцутюн‖ решила предупредить всех добровольцев-армян не сдавать полученное ими
оружие обратно, так как в случае отказа Великих держав, и прежде всего, России даровать
армянам автономию, эти же добровольцы должны явиться готовыми вооруженным кадрами
для борьбы с русским правительством. Для успешности подобного выступления партией
было решено, по возможности, установить добрососедские отношения с другими национальностями Кавказа, в том числе даже и с татарами (азербайджанскими тюрками- И.Н.), дабы
последние не чинили им противодействия, так как в противном случае, то оружие, которое
армяне предполагали обратить против русских, им придется направить против них. [1, Ф.
276, оп.8, д.498, л. 13-18]
Уже в начале военных действий на Кавказском фронте русское командование стало
свидетелем безобразного поведения членов армянских дружин, которые вовсе не считались с
ними. Об этом неоднократно в своих докладах начальству указывали русские военные чины
различного ранга. Так в телеграмме начальнику Генерального штаба Кавказской армии
Н.Юденичу от 20 января 1915 года генерал-лейтенант Зубов писал: ―Прошу сообщить, какие
армянские дружины сформированы на Кавказе с указанием фамилий их начальников, а
также - кому они подчинены и какие из них предназначены к расквартированию в г. Карс.
Сведения эти необходимы особенно потому, что у жителей с дружинами часто возникают
серьезные недоразумения на почве убийств, грабежей и всякого рода насилий, а также ввиду
недисциплинированности и распущенности дружинников вообще‖ [12, с.90]. Дело доходило
до того, как писал 31 января того же года генерал Огановский в полевой штаб Кавказской
армии, что армянские добровольцы вели ―стрельбу по русским войскам, не пропускавшим их
с награбленным имуществом‖ [12, с.93]. В телеграмме начальника штаба Кавказской армии
от 17 марта 1916 года отмечалось, что в целях расследования зверств армянских
дружинников в отношении местного турецкого населения командующему Битлисской армии
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был направлен запрос. Речь здесь шла о 2 тысячах человек турецкого мирного населения,
истребленного армянами в Битлисе. Командующий Битлисской армией генерал Абациев по
этому поводу отмечал: ―Что же касается армянской дружины где имеется много турецкоподданных армян, то на третий день по занятию Битлиса ввиду непрекращающихся случаев
насилия дружинников над мусульманами я вынужден был вывести эту дружину из города и
отправить ее на этапную линию Битлис-Муш‖. Командовал этой дружиной Андроник. [12,
с.134].
Письма, поступавшие от русских военных чинов, в которых сообщалось о многочисленных фактах неповиновения и преступлениях армянских дружин, окончательно переполнили чашу терпения русского военного командования. Самодеятельность армянских вожаков вынудило русских всерьез задуматься над тем, как далеко могут зайти бунтарские настроения в армянских вооруженных частях. Поэтому в телеграмме от 10 августа 1915 года генерал-квартирмейстера штаба Кавказской армии П.Томилова генералу Н. Юденичу предлагалось ― или заставить подчиниться дружины и оставить их в Ванском вилайете, или распустить их, предварительно отобрав винтовки, дабы и будущем не давать прецедента к предъявлению армянскими дружинами, имеющими военную организацию, каких-либо требований к
производству самовольных действий‖ [12, с.116]. Русское командование стало ясно осознавать, что армянские добровольцы, состоящие в своем большинстве из членов партии Дашнакцутюн, являясь людьми с весьма темным прошлым, путем уклонения от боя,
дезертирства, членовредительства и политиканства, будут действовать растлевающим образом на русскую армию. Тем более, что после установления русской армией полного контроля
над стратегическими районами в Восточной Анатолии весной 1916 года, активные военные
действия на Кавказском фронте прекратились. С окончанием активных военных действий
необходимость в армянских дружинах отпала. Так русское командование умело использовала патриотические чувства армян в начале войны и с легкостью отказалась от них, когда
стратегическая задача была уже достигнута. Поэтому Главноначальствующим Кавказской
Армией было признано необходимым взамен дружин создать чисто воинские организации армянские стрелковые батальоны под командой строевых офицеров. Решение об этом было
принято ещѐ в декабре 1915 года. [6] В момент издания этого приказа армянские дружины
были рассеяны по всему Кавказскому фронту- в Османской Турции и южном Азербайджане.
Высшее военное командование Кавказского фронта, по соображениям внутренней безопасности, не стала объединять эти батальоны в крупные национальные войсковые части, что
могло поощрить сепаратистские тенденции среди армян. Поэтому новые батальоны вновь
были рассеяны по всему Кавказскому фронту, переходя из одной группировки в другую,
постоянно меняя вышестоящее командование. Этот шаг царского правительства был встречен вождями армянских дружин, как Андроник, сильным разочарованием. Андроник признал крушение своих замыслов о создании автономной Армении, ради которой, как он высказался, боролся 30 лет. [1, Ф. 276, оп.8, д.513, л.13,13 об., 14, 14 об.] В марте 1916, будучи
возмущенным недоверием русского командования в отношении армянских добровольцев,
Андроник подал в отставку и покинул фронт. [10]
Во время пребывания Андроника в Париже в ноябре 1919 года ―президент Французской республики дал ему аудиенцию и поздравил Андроника за его храбрость и заслуги в
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борьбе за свободу‖. Поэтому в своем интервью Андроник выразил особые симпатии армян к
французскому народу и Франции. Как яркое подтверждением этого он напомнил об участие
турецких армян в военных операциях, которые проводила французская армия: ―Ещѐ в начале
войны мы были уверены в победе французов и их союзников. Потому, что для армян победа
французов являлось их победой. Вы знаете, что для оказания помощи Франции большинство
нашей молодежи направилось в Сирию, где сражалась против Османской армии‖. Если верить другим армянским источникам, в начале войны армянские студенты, проживавшие во
Франции, числом 900 человек, также вызвались служить во французской армии. Большинство из них- 850 человек погибли в 1916 году в ходе обороны Вердена. [14, P.41] Андроник и
впредь обещал, что, как младший союзник, ―армяне не будут стоять на месте и всегда готовы
оказывать помощь Франции в любых его действиях, будь то на западе, или на востоке‖ [10].
В качестве вознаграждения за верность Андроник надеялся в будущем передачи Армении
Киликии. Неслучайно в интервью Андроник особо отметил: ―Я спокоен за судьбу армян Киликии, где находится французская армия во главе с генералом Гро‖ [10]. По соглашению
Сайкс-Пико от 1916 года часть территории Азиатской Турции, на которые претендовали
армяне, включая Киликию, перешла в сферу влияния Франции. Хотя в феврале 1919 года в
Киликию вошли английские войска, но уже в ноябре того же года контроль над регионом
вновь перешел в руки французской военной администрации. Однако, 20 октября 1921 года в
Анкаре было подписано соглашение между представителями правительств Великого Национального собрания Турции и Франции, по которому французские войска выводились из
Киликии, которая вновь возвращалась Турции. [10]
В конце интервью Андроник дал высокую оценку деятельности американского полковника Вильяма Гаскеля, назначенного в июле 1919 года в Армению Верховным комиссаром
союзников: ―Он пытался оказать нам помощь в армянских делах. Но его желания не соответствовали его возможностям. Ожидаемая из Европы военная помощь не поступила. Они нам
говорят, что решение армянского вопроса теперь зависит от Америки. Надеемся, что решение Америки не заставит себя долго ждать‖. Основной задачей, стоявшей перед миссией
Гаскеля, был сбор достоверной информации о положении в независимых республиках
Южного Кавказа. Свой вояж в Закавказье полковник Гаскель начал с Армении, прибыв 20
августа 1919 г. в Иреван. На фоне, как считали в Армении, антиармянской политики Англии
это выглядело панацеей от всех бед. Объяснив цели своей миссии, Гаскель наговорил массу
вдохновляющих армянских политиков слов. В своей приветственной речи в парламенте он,
частности, говорил: ―Возможно, не для всех вас ясно, что американский народ двигается
очень медленно. С начала войны очень медленно двигался, а потом со всей силой перешел к
делу. Также медлителен и в вопросе Армении. Когда я покинул Париж, не настолько был
знаком с положением Армении, но, выслушав доклады, сделанные мне, я попросил английские силы, чтобы английские солдаты временно остались до замены, чтобы сгладить мелкие
столкновения, имеющие место между малыми национальностями‖ [3] Его речь перед ―избранниками армянского народа‖ позже была произвольно интерпретирована армянской
прессой. Якобы в своей речи Гаскель выступил с угрозами в адрес Азербайджана в его
конфликте с Арменией. По прибытии в Баку 28 августа 1919 года, после встречи с премьерминистром Азербайджанской Республики Насиббеком Усуббековым Гаскель опроверг
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вызвавшие сенсацию части его речи в армянском парламенте с угрозами Азербайджанскому
правительству, как не соответствующие действительности. 1 сентября он анонсировал свой
план по разрешению территориальных вопросов между Арменией и Азербайджаном, по
которому Карабах и Зангезур считал неотъемлемой частью Азербайджана. [8, Ф.970, оп.1,
д.144.л.1-8] Уже после отъезда Гаскеля в Париж, где он должен был делать доклад о
ситуации в Закавказье, произошла его встреча с главой Азербайджанской делегации на
мирной конференции А.Топчибашевым. О своей встрече с Гаскелем Топчибашев сообщал в
Баку следующее: ―Очень доволен приемом, оказанным в Баку; наш простой народ ему очень
понравился, ―он мирный народ и вовсе не враг армянского народа. Этот последний тоже жил
бы мирно, если бы не люди политики…‖ [5, Т.1, с.407]
Резко изменились представления Гаскеля и об армянах, защищать интересы которых
ему было поручено в ходе поездки на Южный Кавказ. В разговоре с Топчибашевым Гаскель
отметил: ―Американцы до сих пор имели в виду только одних армян, так как американские
армяне, да и все, говорили о них, как о единственно страдающих. И теперь мы убеждены, что
―не все армяне уж такие хорошие, равно как и не все турки плохие‖. [5, Т.1, с. 408]
Парижская мирная конференция 1919 года не оправдала надежды армян по созданию
государства ―от моря до моря‖. Попытка добиться от мировых держав окончательного решения т.н. ―армянского вопроса‖, в основе которого лежали максимальное удовлетворение территориальных требований к Османской Турции и соседям по Южному Кавказу не увенчались успехом. Многочисленные визиты представителей мировых держав в южнокавказский
регион с целью ознакомления с ситуацией на месте и сделанные на их основе выводы не
проясняли до конца ситуацию. Признание 19 января 1920 года Высшим Советом стран
Антанты де-факто независимости Армении не могло принести ей ничего, кроме морального
удовлетворения. Острые пограничные конфликты, раздирающие еѐ с соседями, делали очень
хрупкими надежды Армении на возможность в одиночку сохранить свою независимость
перед реальной угрозой с севера. В июне 1920 года Сенат США отклонил предложение
Верховного совета Союзных держав принять мандат на Армению. 10 августа 1920 года
страны Антанты заключили в Севре (Франция) с Османской Турцией мирный договор, в
который были включены статьи, определяющие границы между Турцией и Арменией в
вилайетах Эрзерума, Трапезунда, Вана и Битлиса на основе третейского решения Президента
США, а также разрешающие путем двусторонних соглашений вопрос о границах Армении с
Азербайджаном и Грузией. [7, Т.1, с.388-389] Не ожидая арбитражного решения американского президента и не получив помощи в живой силе от стран Антанты правительство
Армении решила самостоятельно провести границы обещанные ей по договору. Однако, в
результате начавшегося в конце сентября 1920 года военного конфликта с национальным
турецким правительством, под контролем которого находились обещанные армянам
анатолийские провинции, Армения потерпело тяжелое поражение. При этом Армения не
сумела установить контроль не только над указанными в Севрском договоре территориями
Турции, но и потеряла районы Карсской области, переданные под еѐ управление англичанами в мае 1919 года. Лишь вмешательство большевистской России и советизация позволили Армении сохранить территории в границах, установленных Батумским договором 1918
года. По 10 пункту Александропольского договора, заключенного 2 декабря 1920 года с
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правительством Мустафа Кемаля бывшее дашнакское правительство отказывалось от условий Севрского договора. [7, Т. 2, ч. 1, с.293] Согласно 2 пункту Карсского договора, заключенного 13 октября 1921 года между Турцией и тремя советскими республиками Южного
Кавказа коммунистическое правительство Армении также брало на себя обязательство
признать новые границы Турции и не признавать никаких международных актов, не признанных национальным правительством Анкары. [7, Т. 2, ч. 1, с.557] Последнюю точку в истории Севрского договора положила Лозаннская конференция 1923 года. Лозаннский договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и
закрепив территорию Турции в еѐ современных границах. Решения Лозанской конференции
окончательно похоронили надежды Андроника и ему подобных армянских политических
лидеров на создание ―Великой Армении от моря до моря‖.
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Nigar Gözalova, Əkrəm Bağırov
General Andranikin Fransaya missiyası ətrafında
Xülasə
1919-ci il noyabrın 8-də ―Tan‖ (Zaman) adlı nüfuzlu fransız qəzetində erməni generalı
Andranik Оzanyanla müsahibə dərc olunmuĢdu. Andranik Ozanyanın müsahibəsində birinci dünya
müharibəsi dövründə erməni məsələsinin inkĢaf xronikası güzgü kimi öz əksini tapmıĢdı.
Müsahibədən aydın görünür ki, Andranik həm hərbiçi, həm də siyasətçi kimi bu ideyanın fəal
daĢıyıcısı və erməni hərəkatının ən radikal qanadının təmsilçisi olmuĢdu. Sözügedən dövrdə erməni
mühitində etnik ərazinin süni Ģəkildə geniĢləndirmək məqsədilə yeni ərazilər əldə etmək meylləri
total xarakter almıĢdı. Andranikin və ona bənzər erməni rəhbərlərin sərt baxıĢlarında belə bir
təsəvvür formalaĢmıdıki, Ermənistan ―bölünmüĢ ölkə‖, erməniləri isə ―parçalanmıĢ xalqdır‖. Amma
onlar aydın dərk edirdilər ki, ―Böyük Ermənistanın‖ yaradılması nəzərdə tutulan ərazilərdə
ermənilər azlıqda olduğu üçün həmin dövləti yalnız bu torpaqlarda yaĢayan və onun yerli əhalisi
olan müsəlmanların qovulması və ya məhv edilməsi yolu ilə yaratmaq olar. Silahlı könüllü
dəstələrin yaradılması məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Lakin Osmanlı Türkiyəsinin əraziləri
hesabına ―Böyük Ermənistan‖ dövləti yaratmaq iĢində ermənilərin Avropa havadarlarına bəslədikləri ümidlər doğrulmadı.
Nigar Gozalova, Akram Baghırov
General Andronik's mission to France and around it
Summary
On November 8, 1919 in the authoritative French newspaper ―Tan‖ (Time), published an
interview with the Armenian General Andronik Ozanyanom. In an interview with Andronik
Ozanian as in a mirror is reflected Chronicle of the ―Armenian issue‖ in the period of the First
World War. Andronik was an active promoter of the idea, not only as a military, but also a
politician, representing the most radical flank of the Armenian movement. Priority desire for
territorial aggrandizement and the artificial expansion of the ethnic territory, totally acquired during
that period in the Armenian environment. Andronik and same leaders formed a hard look at
Armenia as a ―divided country‖, and Armenians as ―divided nation‖. But clearly aware that the
Armenians are a minority in the territory of the proposed ―Greater Armenia‖, they set out to destroy
or expulsion of the majority of the indigenous Muslim population then living on these lands. Hence
the idea of creating armed volunteer brigades. Implementation of the plan to create a living space
for the future ―Great Armenia‖, initially on the territory of the Ottoman Empire, it was not possible
without the help of powerful patrons, which, however, had not justified hopes placed on them by
the Armenians.
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ERMƏNĠ KĠTABYANDIRMA XƏSTƏLĠYĠNDƏN
MƏDƏNĠYYƏTĠN QƏTLĠAMINA DOĞRU
ABġ yazıçısı Rey Bredberinin ―451 dərəcə Farenheyt‖1 adlı məĢhur əsərində rast gəldiyimiz
“kitab üçün ən böyük cəza – onu yandırmaq deyil, oxumamaqdır” paradoksu əslində, kitabsevər
oxucuya xoĢ gəlsin deyə, yazıçı tərəfindən passiv təxəyyüldə yoğurulmuĢ ―fəlsəfə‖ ola bilməz. Olsun ki, sözügedən əsəri oxumadan bu metaforanı kontekstdən çıxarılmıĢ gəliĢigözəl bədii nümunə
kimi də qavrayanlar var. Amma əsəri dərindən təhlil etdikcə, aydın olur ki, Bredberinin həm stilistik
effekt, həm də mental özünəqayıdıĢ təsiri yaratmaq üçün istifadə etdiyi bu bədii üsul–məntiqi oksimoron, təzad və s. nəsilbənəsil düĢünməli olduğumuz ağır mətləblərdən xəbər verir.
Əsərin qəhrəmanı Qay Monteq ―yanğınsöndürən‖ iĢləsə də, yeni qaydalara görə, söndürəcəyi yanğını baĢqaları deyil, məhz onun özü yaratmalıdır. Artıq Monteqin iĢi Ģəhərdəki kitabxanaları,
kitab dükanlarını yandırmaqdan və od vurub külə döndərdiyi kitablara axırdan-axıra ―lazımi qədər‖
su səpməkdən ibarətdir. Gün gəlir, Monteq bəĢəriyyətin gələcəyinə balta vurduğunu anlayıb iĢini,
ailəsini, dostlarını, yaĢadığı Ģəhəri, bir sözlə, əziz bildiyi nə varsa, tərk edir; ―tərki-dünyalara‖–bilikli-savadlı kəslərə, alimlərə, kitabxanaçılara qoĢulur və özü kimi kitabyandıranlara qarĢı mübarizəyə
qalxır.
Bu antiutopist var-gəldə Bredberinin son qənaəti belədir ki, kitab – onu mütaliə edən varsa,
dəyərdir, yox əgər, bir toplumda kitabı oxumurlarsa, o dəyərləri tapdalayıb, kitabxanaları rahatlıqla
yandırmaq da olar. Əlbəttə, yazıçı tərəfindən kitabsız, kitabxanasız cəmiyyət tərəfdarlarının ―acığına‖ söylənmiĢ bu fikir bir düĢüncə adamının bəĢəri yanğı hissi ilə gəldiyi acı nəticədir. Kim bilir,
bəlkə ədib bu məsələdə haqlıdan da haqlıdır və doğrudan da, oxumayan toplumun kitablarını yandırmaq gərəkdir?!.
Aristotel məntiqi1 ilə yanaĢsaq, ―bütün kitab yandıran toplumlar ölür, oxumayan toplum–
kitab yandıran toplumdur, demək, oxumayan toplum ölüdür‖ fikri meydana gələcək.
Bu sillogizm həm ġərq, həm də Qərb mədəniyyətinin tarixi inkiĢaf meyarını təĢkil etsə də,
çox az sayda xalqlar (toplumlar, birliklər, ideoloji cəhətdən birləĢmiĢ qruplar, dəstələr və s.) tapılar
ki, əksinə, oxuyan toplumların kitablarını, kitabxanalarını məhv etmiĢ olsun. Məsələn, 1933-cü ilin
―kitab yandırma‖ mərasimində nasistlər Alman xalqının illərlə topladığı milli sərvətləri–yüz minlərcə əlyazma, kitab, incəsənət nümunəsini bir gecənin içərisində yandırıb külə döndərmiĢdilər. Bununla da, Ziqmund Freyd, Erix Kastner, Henrix Mann, Kurt Tuxolski, Erix Maria Remark, Teodor
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451o Farenheyt (232o Selsi)- Kağızın alıĢıb yanma temperaturdur.
Bütün insanlar ölür. Sokrat–insandır. Demək, Sokrat öləcəkdir.
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Volf və neçə-neçə baĢqa görkəmli elm və incəsənət xadiminin kitabları, əlyazmaları məhv edilmiĢdi.
1941-ci ildə Hitler koalisiyasının üzvü olmuĢ Rumıniya nasistlərinin Bessarabiyadakı ―kitab
qətliamı‖ da tarixin yaddaĢından hələ silinməmiĢdir. Ukrayna və Moldovanın müxtəlif Ģəhərlərində
―kitab üstündə kitab‖ qoymamıĢ nasistlər, Moldovanın Elmlər Akademiyasının, o cümlədən Tarix,
Ġqtisadiyyat, Dil və Ədəbiyyat Ġnstitutunun kitab fondlarını büsbütün yandırmıĢ, Tiraspolun 250
minlik fonda malik Mərkəzi Kitabxanasını oda vermiĢ, Belsıda 15 vaqon kitabdan tonqal düzəldib,
külünü göyə sovurmuĢdular [1].
Mahiyyətindən asılı olmayaraq, kitab yandırma prosesi tarixin müxtəlif dövrlərində məsələn,
çinlilərdə ―anlaĢmazlıq‖, nasistlərdə ―ayin‖, orta əsr katoliklərində ―missiya‖ olduğu halda, ermənilərdə ―xəstəlik‖ (biblioklazm) halına gəlmiĢdir. Əsrlərdən bəridir ki, erməni təfəkkür strukturunda
baĢqa xalqlara, xüsusilə türklərə–azərbaycanlılara qarĢı əsassız nifrət, paxıllıq hissləri ilə yanaĢı,
özgə mədəniyyətini mənimsəmək, mənimsəyə bilmədiklərini isə məhv etmək mərəzi mövcuddur.
Bu elə bir mərəzdir ki, onun ilk simptomları özünü tarixin çox dərinliklərində göstərir.
Müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif Ģəhərlərdə kitabxanalar məhv edilmiĢ, baĢqa sözlə cəmiyyətin
tarixi yaddaĢına olmazın təsirlər göstərilmiĢdir. Ġsgəndəriyyədə (ehtimal olunur ki, bütpərəstliyin
təbliğini dayandırmaq üçün. Dəqiq səbəbi tarixi faktlarla təsbit edilməsə də, Misirdə 6 ay boyunca
4000 hamamın bu kitabxananın kitablarını yandırmaqla qızdırıldığı rəvayət edilir), Buxarada (Ġbn
Sinadan sonra heç kəsin bu kitabxanadakı kitabları oxuya bilməməsi üçün. Ġbn Sinanın bu
kitabxanada kitabxanaçılıq etməsi və fonddakı bütün kitabları oxuduqdan sonra buranı Ģəxsən
yandırması iddia olunur), Əndəlüsdə (Ġslam mədəniyyətinin izlərini itirmək üçün), Romada və
Efesdə (Xristian dini ehkamlarını möhkəmləndirmək üçün), Berlində (ideoloji cəhətdən ―zərərli‖
sənəd-məlumat kütləsini məhv etmək üçün) kitab yandırmaqla ―mədəni qətliamlar‖ törədilsə də,
tarixdə Bağdad kitabxanalarının bir neçə dəfə məhv edilməsi faktı xüsusi ilə qabardılır.
1258-ci ildə Hülaku xanın (1217-1265) baĢçılığı altında monqolların Bağdad Ģəhərinə hücumu nəticəsində böyük dağıntıların baĢ verməsi, o cümlədən Beyt əl-Hikmə (əsas kitabxana) ilə
yanaĢı 36 kitabxananın yandırılması, talanması ilə bağlı mövcud tarixi bilgilər əsasən bir-birini
tamamlayır [2-10].
Lakin bu kitablıqların, kitabların necə yandırılması, eləcə də talanma üsulları ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məsələn, əl-KalkaĢəndi Bağdad istilası zamanı kitabların oğurlanıb naməlum yerə aparıldığını yazır [11]; Ġbn Xəldun bütün kitabların Dəclə çayına atıldığını qeyd edir [12];
əs-Sa‘i Ġbnü‘l-Əncəb kitablardan monqol əsgərlərinin atları üçün tövlə düzəldildiyini [13], Ġbn Təğribərdi tamamən yandırıldığını [14], Le Strenc [15] isə Fərat çayına atılan kitablardan körpü əmələ
gəldiyini və kitabların mürəkkəbindən çayın rənginin qaraldığını göstərir. Lakin Bağdad kitabxanalarının yağmalanmasında ən çox diqqət çəkən məsələ bu iĢdə ermənilərin göstərdiyi canfəĢanlıqdır.
Mənbələrdə qeyd olunur ki, XIII əsrin 20-30-cu illərində monqol istilaları baĢlanan zaman
ermənilər etno-psixoloji xüsusiyyətlərınə sadiq qalaraq, səlcuqlara arxadan zərbə vurmaq taktikası
seçmiĢdilər. Monqol sərkərdələri Kiçik Asiya istiqamətində hücumlara baĢlayarkən, bu bölgəyə
yaxĢı bələd olan casuslara ehtiyac duyurdular. Bunu hiss edirmiĢ kimi, atabəy Ġvanın oğlu knyaz
Avak 1236-cı ildə hamıdan əvvəl monqollara ―əsir düĢmüĢ‖ və Çormoğunun yanında qulluğa girmiĢdi. Monqol sərkərdələri Qafqazın digər knyazlıqlarını tabe etmək üçün avakkimilərdən istifadə
edirdilər. 1242-ci ildə monqollar Anadolunun iĢğalına baĢlayan zaman, bu ordunun sıralarında er45
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məni əsgərləri həddindən artıq çox idi. Onlar Ərəb müsəlman xilafətinə və Səlcuq türkləri əleyhinə
mübarizə aparmaq üçün belə bir əlveriĢli Ģəraitdən istifadə etmək və sonradan monqol xanlarından
―yağlı pay‖ almaq məqsədi güdürdülər [16, s. 39-41; 26, s. 33; 27, s. 183].
Monqol qoĢunlarını əsgərlə təmin edən və bilavasitə Bağdadın iĢğalında iĢtirak edərək
―yağlı paya‖ sahib olmaq istəyənlərdən biri də, erməni hökmdarı Hetum (1213-1270) olmuĢdur.
Müsəlmanlar əleyhinə yazdığı ―ġərq tarixinin çiçəyi‖ [17] adlı əsərində o, Xilafətin baĢçısınıxəlifəni öz əlləri ilə öldürə bilmədiyindən heyifsilənir, lakin bunun əvəzində, çoxlu insan, kitabxana, kitab, tarixi abidə məhv etdiyini qürurla qeyd edir.
Z.Bünyadovun araĢdırması isə [18, s.121-123], belə deməyə əsas verir ki, ermənilərin ―kitab
yandırma‖ xəstəliyinin tarixi Bağdad hadisələrindən çox əvvələ–VIII əsrə qədər gedib çıxır. Məlumdur ki, o dövrdə ermənilərlə Qafqaz albanlarını birləĢdirən cəhət, birincilərin daim iddia etdiyi
kimi, milli köklərin eyniliyi deyil, onların hər ikisinin xristianlığın monofizit (xristianlığın Ġsa
peyğəmbəri birmənalı olaraq Tanrı sifətində qəbul edən qolu. Xristianların çox az hissəsi bu təriqəti doğru hesab edir) qoluna tapınması olmuĢdur. VIII əsrdə albanlar əvvəllər aid olduqları diofizitliyə (monofizitliyin geniĢ və ya əks forması. Ġsanın həm Tanrı, həm də insan olduğunu qəbul edən
xristian təriqətidir) qayıtmaq üçün Bizansla birləĢmək istəyirdilər.
Musa Kalankatlının ―Alban tarixi‖nə istinad edən Z.Bünyadov bu xüsusda belə yazır: ―VIII
əsrin əvvəllərində erməni katolikosu Ġlya, xəlifə Əbd ül-Malikə (685-705) xəbərçilik edib bildirmiĢdi ki, albanlar (Alban katolikosu Nerses–C.C.) Xilafət əleyhinə Bizansla ittifaq bağlayırlar. Onda,
Əbd ül-Malik ərəblərin hərbi siyasi qüdrətinə istinad edərək, Arran katolikoslarını Ġlyaya tabe etdi.
Ermənistan, Arran və Ġberiya torpaqlarının Suriya və ərəb mənbələrində ―Arminiya"‖ adlandırılması
yalnız onların inzibati birliyini və Ermənistan katolikosluğunun iddialarına iltifatla yanaĢan Xilafətin erməni keĢiĢlərinə yaxınlığını ifadə edirdi. Alban (diofızit) kilsəsinin Bizansdan kömək umub
ona arxalanması ərəblərin heç xoĢuna gəlmirdi. Buna görə də ərəblər erməni katolikosluğunun xahiĢlərini böyük həvəslə qəbul edir və beləliklə, bir oxla ―iki dovĢan‖ vururdular, yəni Zaqafqaziyada
Bizansın mənafeyini sarsıdır və qriqoryan keĢiĢlərindən yardım görürdülər; bu keĢiĢlər isə Arranda
öz mənafelərini yeridirdilər.‖
Xəlifədən razılıq məktubu alan Ġlya, Albaniya paytaxtı Partava gəlib Nersesi hüzuruna
gətizdirmiĢ və onu alçaltıqdan sonra zindana saldırmıĢdı. Bunun ardınca Alban kilsəsinin zəngin
kitabxanası vəhĢicəsinə yandırılmıĢ, qiymətli tarixi kitablar məhv edilmiĢdi [19]. BaĢqa mənbəyə
görə isə, Nersesin ―bidət dolu‖ bütün kitabları ermənilər tərəfindən sandıqlara doldurulub Trtu
(Tərtər) çayına atılmıĢdı [20, s. 239-241].
Erməni vandalları biblioklazmdan, kitabyandırma xəstəliyindən XX əsrdə də əl çəkməmiĢ,
əksinə, çirkin əməllərinin miqyasını xeyli artırmıĢlar. Məsələn, 22 iyul 1915-ci ildə Türkiyənin
Amasya Ģəhərinin silahlı qüvvələrinin komandanlığından Sivas briqadasının BaĢ qərargahına ―tam
məxfi‖ Ģifri ilə göndərilmiĢ məktubda ermənilər tərəfindən Amasyanın 14 məhəlləsinin və 2000-dən
artıq evin, ən baĢlıcası isə bir-birindən qiymətli əlyazma kitabların toplandığı Əbdüllətif Əfəndi
Kitabxanasının yandırılması barədə məlumat verilmiĢdir.
Ermənilər bu vəhĢiliyi 3 il sonra Azərbaycanda da törətmiĢlər. DaĢnaklar 1918-ci il mart
ayının 31-də Bakıda evlərə od vuraraq insanları diri-diri yandırmıĢ, məktəbləri, kitabxanaları, xəstəxanaları və məscidləri dağıtmıĢ, Ģəhəri xarabalığa çevirmiĢdilər. Bakıda mart soyqırımı ərəfəsində
kitabxanaların vəziyyətini və ―kitabxanaların mart müsibətini‖ A.Xələfov öz əsərində belə təsvir
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edir: ―O, dövrdə Bakıda xeyli sayda kitabxana fəaliyyət göstərsə də, onlardan 2-si milli mədəniyyət
tarixi üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bunlardan biri görkəmli maarifçi, dövlət xadimi
Nəriman Nərimanovun 1894-cü ildə Bakıda təĢkil etdiyi ilk ümumaçıq Kitabxanası, digəri isə
―Nicat‖ kitabxanası idi.
―Nicat‖ kitabxanası Ģəhərdə olan digər kitabxanalardan fərqli olaraq daha çox milli ədəbiyyatın, Azərbaycan dilində kitabların saxlandığı bir kitabxana olmuĢdur. Həmçinin, ―Nicat‖ kitabxanasının oxucularının əksəriyyətinin azərbaycanlılar olması onun milli Ģüurun inkiĢafında böyük rol
oynamasından xəbər verirdi. Cəmiyyətdə bu kitabxananın nüfuzunun artması, kütləvi kitabxanaya
çevrilməsi ona diqqətin artmasına səbəb olmuĢdu. Məhz buna görədir ki, 1914-1915-ci illərdə kitabxananı ―Səadət‖ məktəbindən Ģəhər mərkəzinə–Ģəhərin ən böyük binalarından olan ―Ġsmailiyyə‖
(indiki AMEA Rəyasət Heyətinin binası-C.C.) binasına köçürdülər. Bu zaman kitabxananın fondunda10 mindən artıq kitab var idi. Bu, o dövr üçün çox böyük rəqəm idi.
Əfsuslar olsun ki, 1918-ci ilin martında Bakıda erməni daĢnakları tərəfindən ―Ġsmailiyyə‖
binası yandırılarkən Azərbaycanın kitabxana iĢi tarixində görkəmli yerlərdən birini tutmuĢ, xalqımızın təhsil və tərbiyəsində, maarifin yayılmasında, mədəniyyətin yüksəldilməsində, milli ədəbiyyatımızın, tariximizin təbliğində, beləliklə də milli Ģüurun oyanmasında mühüm və Ģərəfli rol oynamıĢ
―Nicat‖ kitabxanası da yandırılaraq məhv edilmiĢdir‖ [21, s. 86-88].
Mart hadisələri zamanı erməni daĢnakları tərəfindən kitab mədəniyyətimizə, maddi-mədəni
irsimizə vurulan ziyan təkcə ―Nicat‖ kitabxanasının yandırılması ilə bitməmiĢ, respublikanın bir çox
kitabxanasının fəaliyyəti iflic olmuĢ, onlarca kitabxana isə bağlanmaq məcburiyyətində qalmıĢdı.
Azərbaycanlılar Bakı ilə yanaĢı ġamaxı, Quba, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və
baĢqa bölgələrdə də xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiĢ, 1918-ci ilin aprel-may aylarında ermənilər
bu ərazilərdə dinc əhaliyə divan tutmaqla yanaĢı, kəndləri dağıtmıĢ, milli mədəniyyət abidələrini
məhv etmiĢ, kitabxanaları, məscidləri yandırmıĢdılar.
S.Ə.Rüstəmova-Tohidi 1918-ci il aprel-may aylarında Qubada baĢ vermiĢ soyqırımı barədə
tutarlı faktlara əsaslanaraq yazır ki, ermənilər bir neçə həftə ərzində Ģəhərin müsəlman əhalisini, o
cümlədən qadınları, qocaları və körpələri vəhĢicəsinə öldürmüĢ, müsəlman qadınları, o cümlədən,
azyaĢlı qızları zorlamıĢ, binaları dağıtmıĢ, kitabxanaları və kitabları (xüsusən Quranları) yandırmıĢdılar [22, s.78; 104; 148].
Təkcə ictimai kitabxanalar deyil, Ģəxsi kitabxanalar da yandırılmıĢ, evlərdə saxlanılan qiymətli əlyazmalara od vurulmuĢdu. Ermənilər tərəfindən Quba sakinləri Musa Əlirza Əsgərzadənin
və DadaĢ Məcidoğlunun evindən 400-dən artıq əlyazma və kitab çıxarılaraq yandırılmıĢdı [22, s.
197; 396].
Xüsusilə qeyd etməliyik ki, ermənilərdə ―biblioklazm‖, ―kitabyandırma‖ mərəzi heç də əsassız yerə yaranmamıĢdır. Onlar oğru instinkti həmiĢə çox yaxĢı anlamıĢlar ki, öz keçmiĢlərini uydura
bilmək, faktları saxtalaĢdırmaq üçün ilk növbədə, erməni psevdo-tarixinin qol-qanad açmasına maneə törədən həqiqətləri, sənədləri, kitab və kitabxanaları, bir sözlə, əsli mənbələri məhv etmək lazımdır. Tarix boyu heç azalmamıĢ, əksinə ancaq inkiĢaf etmiĢ bu milli-psixoloji deffekt sayəsində
ermənilər artıq qeyri-ixtiyari və ya ixtiyari Ģəkildə – fərq etməz – qonaq gəlib yaĢadıqları, hücum etdikləri, yağmaladıqları coğrafiyada ilk iĢ kimi mədəni qətliamlar törədir, kitab və kitabxanaları yandırırlar. Belə olmasaydı, 1992-93-cü illərdə Dağlıq Qarabağ və ona bitiĢik rayonların iĢğalı zamanı
erməni iĢğalçıları tərəfindən ilk növbədə 9 MərkəzləĢdirilmiĢ Kitabxana Sistemi, 927 kitabxana, o
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cümlədən ġuĢada 32 kitabxana və bu kitabxanalarda saxlanılan qədim və unikal kitablar, Laçında
119, Kəlbəcərdə 120, Ağdamda 107, Cəbrayılda 31, Füzulidə 90, Qubadlıda 85, Zəngilanda 70, Ağdərədə 65, Xocalıda 69, Xocavəndə 9 və baĢqa yerlərdə onlarca kitabxana yandırılmazdı. 2 il ərzində 5 milyon nüsxə kitabı yandırıb külə döndərmiĢ ermənilərin bu residivi nəticəsində, Azərbaycanın
kitabxana-informasiya sahəsinə 20 milyon 815 min ABġ dolları həcmində maddi ziyan dəymiĢdir.
Bu məqamda görkəmli alman filosofu Henrix Heynenin (1797–1856) ermənilərin kitabyandırma xəstəliyi ilə birə-bir səsləĢən dahiyanə bir fikrini yada salmamaq olmur. 1933-cü ildə Berlində nasistlər tərəfindən kitabları yandırılmıĢ Heyne, hələ 1821-ci ildə ―Almansor faciəsi‖ əsərində
deyirdi: “O yerdə ki, əvvəlcə kitabları yandırırlar, əmin olun ki, tezliklə insanları da yandıracaqlar” .
Əfsuslar olsun ki, dünyada bu ―siyasi öncəgörmə‖nin reallığa çevrilməsinin çox acı nümunələri var: 1981-ci ildə ġri-Lankanın Cəfnə Ģəhərində bir vaxtlar görkəmli hind kitabxanaĢünası
Ranqanatanın iĢtirakı ilə qurulan Milli Kitabxananın yandırılması ilə bu ölkədə vətəndaĢ müharibəsi
baĢlamıĢ; 1990-cı illərdən baĢlayaraq Ġraqda, daha sonra Suriyada terrorçuların, islamçı radikalların
minillik abidələri, o cümlədən kitab abidələrini, kitabxanaları yerlə-yeksan etməsi ilə yaxın ġərqdə
―mədəni qətliamın‖, ―kitabxana müsibəti‖nin davamlı hal almasına Ģərait yaradılmıĢ; 2011-ci ildə
ABġ-da rahib Terri Consun ―Quran‖ı yandırması nəticəsində radikal islamçılar Əfqanıstanda bir
çox insanları terrora məruz qoymuĢdular.
Ermənilər isə yuxarıdakı nümunələrdə göstərdiyimiz səbəb-nəticə həlqəsini hər zaman bilavasitə özləri tamamlamıĢ, dünyanın dörd bir yanında – Bağdadda, Ġstanbulda, Amasyada, Bakıda,
Qubada, ġuĢada əvvəlcə mədəni abidələri, kitabları, sonra da insanları, o cümlədən, qadınları,
qocaları, körpələri yandırmıĢ, ən ağır üsullarla qətlə yetirmiĢlər. Və əgər bu gün dünya mediasında,
televiziyada, radioda, mətbuatda ermənilərin növbəti dəfə kitabxana, mədəni abidə tələf etməsi
xəbəri görünmürsə, eĢidilmirsə, bu hələ ―kitabyandırma xəstəliyinin‖ remissiyası demək deyil. Çünki ermənilərin adı ilə bağlı olan bütün xəstəliklər, o cümlədən tibdə ―Erməni xəstəliyi‖ (baĢqa adı,
―periodik xəstəlik‖ və ya ―Yerevan xəstəliyi‖ və ya ―Nevropatiyasız irsi ailə amidiozu‖), sosial-kulturoloji terminologiyada ―mənimsəmə xəstəliyi‖ (―Eməni mənimsəmə sindromu‖) və ―kitabyandırma xəstəliyi‖ – çox ağır, xroniki, sağalmaz, nadir genetik irsi xəstəliklərdir.
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Javid Jafarov
From Armenian “book burning disease” to cultural genocide
Summary
No matter how difficult, we have to remember that book burning or biblioclasm is one of the
oldest mental-psychological disase that the Nazis, radical Islamists, were sick at one time. Oddly
enough, armenians too, have long-term biblioclasm disease. Since the 8th century up to now,
Armenian vandals have burned at least 10 million valuable manuscripts and books in the territory of
Azerbaijan. Only in the March massacre of Azerbaijanis in 1918 in Baku were burned more than
20,000 volumes of books. The article is devoted to the study of history of this problem.
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MĠR MÖHSÜN NƏVVABIN 1905-1906-CI ĠL
HADĠSƏLƏRĠNƏ HƏSR ETDĠYĠ MÜXƏMMƏSLƏR
XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ görkəmli Ģair, rəssam, musiqiĢunas Mir
Möhsün Hacı Mir Əhməd oğlu Nəvvab Ağamirzadənin (1833-1919) Azərbaycan mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının, Qarabağ ədəbi mühitinin inkiĢafında özünəməxsus rolu olmuĢdur. Akademik Feyzulla Qasımzadə ġuĢa Ģəhərində fəaliyyət göstərmiĢ ―Məclisi-fəramuĢan‖ adlı ədəbi məclisin yaradıcısı
və rəhbəri Mir Möhsün barədə belə yazır: ―Məclisin rəhbəri Mir Möhsün ağa Nəvvab köhnə təhsil
almasına baxmayaraq, yeniliyə meyl edirdi; mədəni mərkəzlərlə əlaqə saxlayır, məclis üzvlərini
dünya hadisələri və yeniliklərlə tanıĢ etmək üçün Bakıdan ―Əkinçi‖, Tiflisdən ―Ziya‖, ―KəĢkül‖ qəzetlərini, Hindistandan fars dilində nəĢr olunan ―Həblül-mətin‖ məcmuəsini alırdı‖ (1, s.389). Müxtəlif sahələrə aid 30-dan artıq əsər müəllifi olan Nəvvabın poetik irsi əsasən onun Azərbaycan və
fars dillərində tərtib etdiyi divanlarında,―Təzkireyi-Nəvvab‖ adlı təzkirəsində toplanmıĢdır. ġairin
148 səhifədən ibarət farsca divanı 1897-ci ildə, 128 səhifədən ibarət azərbaycanca divanı 1898-cı ildə özünün ġuĢada yaratdığı daĢbasma mətbəsində çap edilibdir. Onun ana dilindəki divanı daha tam
əlyazma variantı əsasında 1999-cu ildə ―ġuĢa‖ nəĢriyyatında çap edilmiĢdir (NəĢrə hazırlayanlar Əli
Məmmədbağıroğlu və Arif Ramazanovdur). Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi üçün dəyərli
qaynaqlardan olan ―Təzkireyi-Nəvvab‖ 1913-cü ildə Bakıda Orucovlar mətbəsində çap edilibdir.
Bu əsərin daha dolğun, tam nüsxəsi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda
saxlanılır.
Mir Möhsün Nəvvabın anadilli divanına dibaçə, klassik poeziyanın müxtəlif janrlarında yazılmıĢ Ģeirlər-qəzəl, mürəbbe, müxəmməs, tərcibənd, müsəddəs, müəĢĢər, rübai, qitə, çarparə və fəndlər, o cümlədən, Ģifahi xalq ədəbiyyatı üslubunda yazılmıĢ qoĢmalar daxil edilmiĢdir. Divan tərtib
edilərkən klassik ġərq divanlarının düzülüĢ qaydasına riayət edilməmiĢdir. Dibaçədə müəllif özü,
əsərləri, divanını köçürüb qurtardığı tarix (1894) barədə məlumat verir. Nəvvabın divanından onun
yaradıcılığının klassik poeziyanın görkəmli nümayəndələri, xüsusilə də Füzuli, Vaqif irsi ilə sıxı
surətdə bağlı olduğunu, Ģairin Fatma xanım Kəminə, XurĢidbanu Natəvan, Seyid Əzim ġirvani,
Mirzə Ələsgər Növrəs, Həsənəli xan Qaradaği və baĢqa müasirləri ilə yaradıcılıq əlaqələri saxladığını görürük. Mir Möhsün ağanın Ģeirlərinin mövzu dairəsi kifayət qədər geniĢdir. P.Kərimov
onun Ģeirlərini mövzusuna görə yeddi yerə ayırmıĢdır: 1) lirik-aĢiqanə Ģeirlər; 2) Dövrün müxtəlif
Ģəxsiyyətlərinə həsr edilmiĢ Ģeirlər və ya onlara yazılmıĢ mənzum məktublar; 3) Həyatdan, dünyanın vəfasızlığından Ģikayət ruhlu Ģeirlər; 4) Riyakar mollaları tənqid edən Ģeirlər; 5) Beynəlxalq hadisələrə həsr edilmiĢ Ģeirlər; 6) Vətənpərvərlik ruhlu Ģeirlər; 7) Dini mövzulu Ģeirlər (2, s.70). ġairin
əlimizdə olan 9 müxəmməsindən, 4-ü vətənpərvərlik, 3-ü dini mövzuda yazılıb, 1-i Həsənəli xan
Qaradağiyə mənzum cavabdır. ġairin ―Samovarın tərifi‖ adlı 9 bəndlik müxəmməsi mövzu baxı51
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mından seçilir. Mir Möhsün ağanın 13 yaĢında ikən yazdığı bu Ģeir oğlu Miribrahim Ağamirzadə
tərəfindən 1935-ci ildə köçürülmüĢ və Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan B-2721 Ģifrli əlyazma kitabına daxil edilmiĢdir. ġeir göstərir ki, Ģair uĢaq yaĢlarından müxəmməs kimi klassik bir janrın tələblərinə uyğun gələn əsər yazmağa qadir olmuĢdur. Müxəmməsin məzmunu XIX əsrdən Azərbaycan
xalqının məiĢətinə əsaslı surətdə daxil olmuĢ çayın və samovarın mədhindən, çay içmə mərasiminin
təsvirindən ibarətdir. Qeyd edək ki, çay və çay dəstgahının, samovarın vəsfinə həsr edilmiĢ Ģeirlər
bu dövrdə kifayət qədər geniĢ yayılmıĢdı. Bu əsərlər eyni zamanda sağlam həyat tərzini, insanların
süfrə arxasındakı ünsiyyət mədəniyyətini, səmimiyyəti təbliğ edirdi. Salman Mümtazın ―El Ģairlər‖
kitabında bu mövzuda yazılmıĢ Qarabağlı Mirzə Əhməd Sabirin ―Simavar‖, Çadarlı Abdulla Əfəndinin ―Çay dəstgahı‖, Vardanlı Molla Kərim KəĢfinin ―Çaynamə‖ adlı və s. Ģeirlər toplanmıĢdır. Seyid Nigarinin ―Çaynamə‖, Cəlil Məmmədquluzadənin ―Çay dəstgahı‖ əsərləri də mövzu etibarı ilə
bu sadalanan Ģeirlərlə səsləĢir. Hənəfi Zeynallı Salman Mümtazın tərtib etdiyi ―El Ģairləri‖ toplusuna yazdığı ön sözdə yazır: ―BaĢqa nümunə də bir çox Ģairlərin qələmində canlanmıĢ samovarın və
çay dəstgahı ilə qəndin mədhidir. Burada da bir tərəfdən xalqın içərisində görünməmiĢ samovarın
ilk dəfə nümayan olması nə qədər qərib bir hadisə olduğu görülür... Samovardan əvvəl qara (çuğun)
aftavada çaylıq su hazırlayan yoxsul və çaydandan içən ortabab dəstə-dəstə samovar tamaĢasına qonum-qonĢudan gəldikləri və hər gələnin önünə bir stəkan çay qoymaq təarüf olması belə mədhiyələrə bais olmuĢdur. Samovar çıxdıqdan sonra bir çoxlarının nə ―qara aftafa‖ya, nə də çaydana rəğbətləri olmadığı açıqdan-açığa görünür‖ (3, s. 287).
Nəvvab ―Samovarın tərifi‖ müxəmməsində bu yeni məiĢət əĢyasını dövrün bir sıra Ģairləri kimi, boy-buxunlu, qədd-qamətli bir gözələ bənzədir, onu məclislərin bəzəyi, insanların sevinc mənbəyi adlandırır. ġeirdən görünür ki, həmin vaxtda imkanı olan ailələrdə məclislər, mərasimlər samovarsız keçirilməzmiĢ. Müəllif bəndlərdən birində zövqlə çay dəmləməyin qaydasını da təsvir edir.
Əvvəla, samovarda çay qaynatmaq üçün Ģor deyil, Ģirin sudan istifadə etmək lazımdır. Papov çayı
dəmlənməli, süfrəyə billura bənzər rəngli qənd qoyulmalıdır. Qeyd edək ki, Nəvvab divanının nəĢrində həmin misrada yanlıĢ olaraq çayın növü ―Papo‖ kimi gedir. Buradakı ―billur‖ sözü də vəzni
pozur, əslində ―bilur‖ olmalıdır. ―Misli-bilur‖ izafətdir, defislə yazılmalıdır. Sonuncu misrada söylənilən qaydada dəmlənib süfrəyə qoyulan, içilən çayın dərdlərə dərman olduğu bildirilir. ġeirin
üçüncü misrasında düzəliĢlər edilməsini təklif etdiyimiz üçüncü bəndi belədir:
Samovarın Ģərti var, ey sahibi-əqlü Ģüur,
Əvvəla suyu onun Ģirin ola, köhnə nə Ģur,
Çayı Papov ola, həm qəndi ola misli-bilur,
Ġçəsən iki-üçü, ta dolana beĢ dəfə dövr,
Biləsən dünyadadır dərdlərə dərman samovar (4, s. 93).
ġair stəkanı məhraba ilə təmizləyib nəlbəkiyə, sonra hər ikisini padnosa qoyub süfrədə əyləĢənlərə təqdim etmə qaydasından danıĢır. ġeir bütövlükdə xalqımızın nisbətən geniĢ kütlələrinin
məiĢətində yeni meydana çıxmıĢ çay dəstgahının, çay içmə mədəniyyətinin təsvirinə həsr olunubdur.
Bu müxəmməsdə diqqəti daha çox cəlb edən qaynamaqda olan samovarın çıxardığı səsin, ―nəğmeyidastan‖ın muğamın ayrı-ayrı güĢələrinə bənzədilməsidir:
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Əvvəla, zümzümədə ġur, dalınca ġəhnaz,
Mənəvi, məsnəvi, həm ġüĢtərü suzilə güdaz,
Saniyən, Ģəddeyi-Əraqilə gedəcək tabə Hicaz,
Nə Humayunü, nə Feli, nə Bayatı-ġiraz,
Deyəcək nəğmeyi-Hudey, neçə sərban samovar (4, s.94).
Ġlk Ģeirlərindən biri olan bu müxəmməsdə Ģairin ―Möhsün‖ təxəllüsündən istifadə etdiyini görürük. Digər bizə məlum Ģeirlərində, o, ―Nəvvab‖ təxəllüsünü iĢlətmiĢdir. M.M.Qarabağinin Ģeirləri
içində müxtəlif Ģəxslərə həsr etdiyi əsərlər, mənzum məktublar mühüm yer tutur. O, XurĢidbanu
Natəvan, Həsənəli xan Qaradaği, Mirzə Ələsgər Növrəs, Bəhram bəy Fədai, Məhzun, Seyid Əzim
ġirvani, MəĢədi Cəfərqulu, Mirzə Cəfər Qasımzadə və baĢqalarına Ģeirlər həsr etmiĢdir. ġairin
yaxın dostu və baĢçılıq etdiyi ―Məclisi-fəramuĢan‖ın ən fəal, istedadlı üzvlərindən biri Həsənəli xan
Qaradağiyə yazdığı 14 Ģeirin əksəriyyəti qəzəl, mürəbbe, qoĢma, yalnız biri müxəmməs formaĢındadır. Mir Möhsün ağanın Həsənəli xana bu qədər Ģeir ünvanlamasının əsas səbəbi onların dost və
həmkar olması idi. Bu Ģəxsiyyətlərin hər ikisi dövrün maarifçi təfəkkürlü, xalqı təhsilə, tərəqqiyə,
birliyə çağıran ziyalısı idi. 1872-ci ildən XIX əsrin sonlarına qədər M.M.Nəvvabın baĢçılığı ilə
ġuĢada fəaliyyət göstərmiĢ ―Məclisi-fəramuĢan‖ da bu iki Ģairi birləĢdirirdi. Nəsrəddin Qarayev
―XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri‖ adlı monoqrafiyasında bu məclisdə fəaliyyət göstərən Mir
Möhsün Nəvvab (1833-1919), Abdulla bəy Asi (1841-1874), Həsənəli xan Qaradaği (1847-1929),
Mirzə Əbdül ġahin (1849-1900), MəĢədi Əyyub Baki (1866-1909), Fatma xanım Kəminə (18401898), Abdulla bəy AbıĢ, BaxıĢ bəy Səbur (1863-1931), qardaĢı Bəhram bəy Fədai və baĢqalarının
adını çəkmıĢdir (5, s.202). Mir Möhsün Nəvvabın bu məclis üzvləri içində Həsənəli xana xüsusi
rəğbət bəslədiyini görürük. O, heç kimə 14 Ģeir həsr etməmiĢdir. ―Bəhram bəy Fədainin tərifi‖ adlı
Ģeirində Nəvvab Qaradağini ―Məclisi-fəramuĢan‖ da həm ad-sanı, həm Ģeiri daha uca, məĢhur olan
sənətkar kimi təqdim edir:
Biri Xan Qaradaği ki, Ģəni alidir, ali,
Onun həm Ģəni, həm Ģeiri “FəramuĢan”dadır əĢhər (4, s. 29).
Həsənəli xan Qaradağinin tədqiqatçı Raqub Kərimov tərəfindən nəĢrə hazırlanmıĢ Ģeirlər toplusunda onun da Mir Möhsün ağaya səmimi dostluq münasibəti ifadə edən Ģeirlərinin, mənzum
məktublarının olduğunu görürük. Bu iki Ģəxsin bir-birinə ―Ay ağa‖ rədifli mənzum məktubları xüsusilə diqqətəlayiqdir. H.Qaradağinin Nəvvaba zarafatla yazdığı qoĢma formalı mənzum məktubu
da vardır (6, s. 115). ―Nəvvabın Xan Qaradağiyə cavab‖ adlı 5 bəndlik müxəmməsinin hansı Ģeirə
cavab olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil. H.Qaradağinin Ģeirlər toplusunda buna uyğun
gələn mənzum məktuba rast gəlmədik. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Mir Möhsün ağanın cavab
yazdığı Həsənəli xanın Ģeiri hələ ki, ortada yoxdur. Nəvvabın bu müxəmməsi islam peyğəmbəri
Məhəmmədə həsr edilmiĢdir. Maraqlıdır ki, burada bir dəfə də birbaĢa Məhəmməd peyğəmbərin adı
çəkilmir, lakin onun böyüklüyündən, dünyanın ən Ģərəfliləri siyahısına baĢçılıq etməsindən, zülmətlərə iĢıq saçmasından danıĢılır. Son iki bənddə həĢr günündə bəĢəriyyətin peyğəmbərlərin lütfinə
möhtac olduğundan bəhs olunur. ġair deyir ki, məhĢər günündə Məhəmmədin üzünün nuru insanları
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xilas edəcək, cənnətdə Tuba ağacını bəzəyəcək. Mömin bir müsəlman olan Mir Möhsün ağa belə bir
gündə nicat tapacağına ümid edir:
Gər nuri-rüxün həĢr günü etsə təcəlla,
Zərrati-cahan xiyrələnib mat olu yekca,
Nə Musai-Ġmran qalır, nə də Məsiha,
Təzyin tapar rövzeyi-firdövsdə tuba,
Nəvvabını ol ərsədə tapsa aləm (4, s.48).
M.M.Qarabağinin yaradıcılığında ictimai-siyasi mövzulu, vətənpərvərlik ruhlu Ģeirlər ayrıca
yer tutur. Maraqlıdır ki, Ģair bu cür Ģeirlərini qəzəl deyil, əsasən, mürəbbe, müxəmməs, formalarında yazmıĢdır. Fikrimizcə, bunun səbəbi odur ki, Nəvvab ictimai-siyasi lirika mövzulu əsərlərdə fikrin bəndlərdən ibarət janrlarda, eləcə də məsnəvilərdə çatdırılmasının daha münasib olduğu qənaətinə gəlmiĢdir. Tədqiqatçı Aytən Hacıyeva Nəvvabın yaradıcılığında yaĢadığı cəmiyyət daxilində sosial ziddiyyətləri əks etdirmədiyini deyir, bunu onun ruhani etikasından çıxıĢ etməsi, ehtiyatlı olması ilə izah edir: ―ġair özündən bir qədər əvvəl yazıb yaratmıĢ və ya onunla eyni dövrü paylaĢan bir
çox qələmdaĢlarından (Q.Zakir, S.Ə.ġirvani, M.M.ġükuhi, M.Ġ.Qasir və s.) fərqli olaraq cəmiyyətdaxili sosial ziddiyyətlər problemini diqqətdən kənarda qoymuĢdur. Nəvvabın bu həssas məsələyə toxunmamasının baĢlıca səbəbi, fikrimizcə onun maarifçilik görüĢlərinə də yetərincə ciddi Ģəkildə təsir etmiĢ ruhani təhsili, o cümlədən, mühitinin diqtə etdiyi bir çox səbəblər üzündən ehtiyatlı
mövqe tutmasındadır‖ (7, s.157). M.M.Qarabağinin ictimai-siyasi mövzulu poeziyasına onun xalqı
cəhalət yuxusundan oyanıb birləĢməyə çağırdığı, 1905-1906-cı illərdə baĢ verən erməni-müsəlman
davasına obyektiv Ģəkildə münasibətini bildirdiyi, Osmanlı imperatorluğu ərazisində cərəyan edən
hərbi, siyasi hadisələri təsvir etdiyi Ģeirlər daxildir. Dərin zəkaya, geniĢ mütaliə dairəsinə malik Mir
Möhsün ağa yaxĢı baĢa düĢürdü ki, elm və texnika əsri olan XX əsrdə ancaq o xalq tam mənası ilə
yaĢamaq hüququna malik olacaq ki, əsrin çağırıĢına cavab verə bilsin, müasir elmə, təhsilə yiyələnsin, ümumi mənafe ətrafında birləĢsin. Millətlər arasında Həsən bəy Zərdabinin ―zindəganlıq davası‖
(―həyat uğrunda mübarizə‖) adlandırdığı rəqabətə davamlı olmağı bacarmaq lazımdır. ġair ―Millətin birləĢməsi haqqında‖ adlı 6 bəndlik müxəmməsində ―Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyiriz‖ deyən M.Ə.Sabirin üslubundan istifadə edir, xalqını digər xalqlarla müqayisə
edir ki, əsl real mənzərə aĢkar görünsün:
Millətlər hamı ittifaq alıb,
Aləm əhlinə vəlvələ salıb,
Bizim əhlimiz mat olub qalıb,
Ayılın, qardaĢ, xabi-qəflətdən,
Əl çəkin bir dəm bu cəhalətdən (4, s. 83).
ġair xalqının cəhalət buxovlarından qurtulması ilə bərabər, onun birləĢməsini, daxili çəkiĢmələrdən, mənasız kin-küdurətdən əl çəkməsini də istəyir. Ona görə də bir-birinə qənim kəsilmiĢ
həmvətənlərinə
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Bu nə ĢuriĢdir, bu nə qovğadır,
Bu nə büğzü kin kim, hüveydadır,
Bu nə bəhsdir, qövli-bicadır (4, s. 83) -deyə müraciət edir.
Bu Ģeirə həyatını xalqın maariflənməsi, tərəqqisi və birliyinə həsr etmiĢ Seyid Əzim ġirvani
laqeyd qalmamıĢ, ona cavab yazmıĢdır. Maraqlıdır ki, məsnəvi formasında yazılmıĢ bu iri həcmli
Ģeirin baĢlığında iki nəfərin adı çəkilir. Əsər belə adlanır: ―Həsən bəy Məlikova (Möhsünə cavab)‖.
M.M.Qarabağiyə yazılan mənzum məktubun baĢlığında Həsən bəyin də adının getməsini, fikrimizcə, bir neçə səbəblə izah etmək olar. Birincisi, ola bilər ki, Seyid Əzim bu Ģeirini H.Zərdabinin
baĢçılıq etdiyi ―Əkinçi‖ qəzetində çap etdirmək üçün nəzərdə tutmuĢdu. Ġkincisi, Həsən bəy Mir
Möhsünün və Seyid Əzimin ifadə etdikləri xalqın maarifə, elmə, yeni təhsilə qovuĢması, birliyi ideyalarının əsas carçısı olmuĢdur. S.Ə.ġirvani danıĢılan məsələlərlə həmfikir olan bir neçə görkəmli
ziyalının adını çəkir. Bunlardan birincisi Vəkili-naməlum (bəllidir ki, Mirzə Fətəli Axundzadə
―Əkinçi‖ qəzətində bu imza ilə çıxıĢ edirdi (8, s. 149), digərləri Əsgər ağa Gorami və Nəcəf bəy Vəzirovdur. ġeirdə Seyid Əzim bildirir ki, o Nəvvabın fikirlərini cani-dildən qəbul edir, onu ―millətin
qeyrətini çəkən, xoĢbəxtlik toxumunu əkən qardaĢ ― adlandırır. Lakin onu kədərləndirən, narahat
edən bir məsələ var: Köhnə məktəblər yeni əsrin qarĢıya qoyduğu məsələləri həll etməyə qadir deyil,
yeni tipli məktəbləri açmağa isə nə maliyyə, nə də kadrlar çatıĢmır:
Biz bu əmrə görək ki, ey xoĢnam,
Hansı qüdrətlə eyləyək iqdam,
Pulumuz varmı ol sərəncamə,
Ta yetiĢsin fəqirlər namə? (9, s. 123)
ġeir mübarizə ruhlu sonluqla qurtarır: Müəllif belə hesab etdiyini bildirir ki, xalqın fədakar
ziyalıları gecə-gündüz çalıĢsalar bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək olar.
M.M.Nəvvabın ― Öz xeyrini fikirləĢənlərə‖ adlı 8 bəndlik müxəmməsində xalqa düzgün yol
göstərmək əvəzinə onun tərəqqisinə mane olan, öz mənafeyindən baĢqa heç nəyi düĢünməyən
hiyləgər, riyakar din xadimləri kəskin tənqid edilir. Bu Ģeir Mir Möhsün ağanın H.Qaradağiyə
ünvanladığı:
Otuz dəfə dad etmiĢəm sənə mən,
Zahidlərə uymagilən, ağa, sən (4, s. 56)
- mətləli mənzum məktubu ilə səsləĢir. Nəvvabın nəzərdən keçirdiyimiz müxəmməsindəki hər bəndin sonunda nəqarət kimi təkrarlanan ―Gəldik cahana haqqı tapaq, molla qoymadı‖ misrası Ģeirin
kəskin tənqidi ruhundan, buradakı amansız satiradan xəbər verir. Bu əsəri oxuyanda A.Hacıyevanın
əsasən Nəvvabın ruhani təhsili ilə izah etdiyi onun ―cəmiyyətdaxili sosial ziddiyyətlər problemini
diqqətdən kənarda qoyması‖ barədə fikrini (7, s. 156) tam mənası ilə qəbul etmək olmur. Müəllif bu
əsərində xalqı Ģeyxi, üsuli kimi ayrı-ayrı təriqətlərə parçalayan, özünü bilikdə, kəramətdə hamıdan
üstün tutan, sözlərində yalandan, hiyləgərlikdən baĢqa heç nə olmayan mollaları xalqın cəhalət
bataqlığınına düĢməsinin, cəmiyyətdə insanlar arasında nifaq yaranmasının əsas səbəbkarı kimi
pisləməkdədir:
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Hər nə danıĢsalar hamısı lafdır yəqin,
Xüdrəyü xüdpəsəndü kəlməbazü pürzi kin,
Avarə qoydu milləti bu rəxnəsazi-din,
Təfriq ümmət içrə salıb etdilər qəmin,
Gəldik cahana haqqı tapaq, molla qoymadı (4, s. 87).
1905-1906-cı illərdə ermənilər rusların, ġuĢanın general-qubernatoru QoloĢapovun yardımı,
fitnəkarlığı ilə Azərbaycanın, Qarabağın, ġuĢanın türk-müsəlman əhalisinə qarĢı vəhĢiliklər törətmiĢ,
özündə birləĢməyə qüvvə tapan xalqın gücü ilə layiqli cavablarını almıĢ, geri oturdulmuĢdular.
Bütün bunları öz gözü ilə görən, ―1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası‖ adlı tarixi
əsərində, təsvir və Ģərh edən M.M.Qarabaği çox gözəl anlayırdı ki, xalqın birliyinin müasir dövrün
tələblərinə uyğun tərəqqisinin alternativi yoxdur, bu məsələdə gecikmək məhvə səbəb ola bilər. Mir
Möhsün ağa onu da baĢa düĢürdü ki, xalqın tərəqqidən geri qalmasının və deməli, düĢmən
qarĢısında məğlubiyyətə doğru getməsinin əsas səbəbkarlarından biri də riyakar mollalardır. Məhz
bu səbəbdəndir ki, Ģair onları pisləyərkən, ifĢa edərkən kəskin ifadələrdən çəkinməmiĢdir. O, iĢipeĢəsi kələk qurmaq olan, məclislərdə yeməkdən qarnı doymayan mollaların iç üzünü açarkən
qələminin kəskinliyinə, ifadələrinin sərtliyinə görə Sabirə yaxınlaĢır:
Halvanın eĢqinə gahi dolma, gahi tərək,
Min hiylə ilə tor quruban eyləyir kələk,
Doymaz qarınları necə ki doymayır nəhəng,
Hər nə danıĢsalar, hamısı hiyləvü cəfəng,
Gəldik cahana haqqı tapaq, molla qoymadı (4, s. 87).
Cəsarətlə deyə bilərik ki, nəzərdən keçirilən müxəmməsdə gülüĢ olmasa da, əsərdə ictimai
tənqid satira səviyyəsinə qalxmıĢdır.
Lakin xalqlın cəsur, qəhrəman övladları da vardı ki, təpədən-dirnağa silahlandırılıb azərbaycanlıların üzərinə göndərilmiĢ erməni faĢistlərini layiqli cəzalarına çatdırdılar. Bu çətin günlərdə
M.M.Qarabaği qələmini yerə qoymamıĢ, xristian ölkəsi olan Çar Rusiyası məmurlarının təhriki ilə
və ermənilərə ciddi yardımı Ģəraitində keçmiĢ 1905-1906-cı illər erməni-müsəlman davasını Ģeirlərində də təsvir etmiĢ, bu əsərlərində Azərbaycan xalqının, Qarabağın igid övladlarının qəhrəmanlıqlarını mədh etmiĢdir. ġairin bu silsilədən yazdığı əsərlərindən hadisələri təsvir edən ―Ġkinci dəfə
baĢ vermiĢ erməni-müsəlman münaqiĢəsinə həsr edilmiĢ Ģeir‖ adlı 1 müsəddəs və 1 mürəbbesini,
―ġuĢa qalasında baĢ vermiĢ erməni-müsəlman münaqiĢəsi münasibətilə‖ adlı mürəbbesini, bu
hadisələr zamanı düĢmənə qarĢı mübarizədə canını, malını əsirgəməyən qeyrətli vətəndaĢların
mədhinə dair ―Hacı Aslan AĢurovun mədhi‖ adlı qəzəlini, ―Bu səs mənə verdi can, can içrə ruhü
rəvan‖ misrası ilə baĢlanan‖ müxəmməsini nümunə gətirmək olar. Qeyd etdiyimiz kimi, Nəvvab
istər Osmanlı imperatorluğunda, istərsə də Qarabağda cərəyan edən hadisələri bəndlərdən ibarət Ģeir
formalarında təsvir etməyə üstünlük vermiĢdir ki, bunun da əsas səbəbi bu cür hadisələrin təsvirində
həmin janrların imkanlarının daha geniĢ olması ilə bağlıdır. Mir Möhsün ağanın ―Bu səs mənə verdi
can içrə ruhü rəvan‖ misrası ilə baĢlanan 6 bənddən ibarət müxəmməsi əvvəldən natamamdır.
Burada xalqın qaniçən düĢməndən xilas etmək üçün Ģücaət, fədəkarlıq nümayiĢ etdirmiĢ iki nəfər
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xüsusilə mədh edilir qələm sahibi Qasım bəy və silahla əhalinin keĢiyində duran Cəfər bəy. ġeirdə
bu iki nəfərin adı çəkilsə də müəllif erməni vəhĢiliyinə, təcavüzünə qarĢı duran bütün xalqı, bütün
Qarabağ camaatını əsərinin qəhrəmanı etmiĢdir. Bu çətin günlərdə bütün varlığı, ruhu ilə
həmvətənlərinin yanında olan Ģair özünü də Ģəhadət camı içməkdən qorxmayaraq ön cəbhədə
rəĢadətlə düĢmənlərə qələbə çalan xalqın, qarabağlıların sırasında sayır:
Nə iĢlərdi ki, düĢdük, cami-Ģəhadət iĢdük,
Ata-baba yurdundan köçəri kimi köĢdük,
Xof, rəca içində bir müjdəyə yetiĢdük,
Məzhəbə Ģöhrət verir Qasım bəyin qələmi,
Millətə nüsrət verir, Cəfər bəyin ələmi (4, s. 75).
Müəllif xalqın belə qəhrəman, qeyrətli övladlarının daha da çox olmasını arzulayır, erməniləri
Ġman Hüseyni və qoĢununu qətlə yetirən ġümürlə müqayisə edir. Qaniçən ermənilərin mənfur
simasını görən Nəvvab onları ən sərt, təhriqamiz ifadələrlə damğalayır:
Ermənilər xar olsun, murdardı, murdar olsun,
Dünya durduqca görüm onları xınbar olsun (4, s. 76).
Qələbə sevincindən doğan yüksək əhvali-ruhiyyədə yazılmıĢ bu Ģeir xalqın qəhrəman
oğullarının mədhi ilə bitir. Müəllif onlara dualar oxuyur, bu dünyada uzun ömür, o dünyada cənnət
arzulayır:
Nəvvab edər dualar belə Ģəxsə hər zaman,
Bu Ģəxslər yaĢasın nə qədər vardır cahan,
Cəzada münzəl ola bulara baği-cinan (4, s. 76).
M.M.Qarabağinin dini mövzulu Ģeirləri əsasən hər ilin məhərrəm ayında Ģiələr tərəfindən
anılan Kərbəla faciəsi Ģəhidlərinə həsr edilmiĢ növhələrdən ibarətdir. Bu əsərlər onun ―Məzlumnamə‖ toplusuna daxil edilmiĢdir. ġairin ―Cənabi-Nəvvabın məzlum Həzrəti-Hüseynə yazdığı növhə‖
adlı 7 bəndlik müxəmməsində Hüseyn, Abbas, Əkbər, Əliəsgər, Kərbəlada həlak olmuĢ digərləri
din uğrunda Ģəhidlik yolunu seçmiĢ Ģəxsiyyətlər kimi təqdim edilir, onları amansızcasına qətlə yetirənlərə lənətlər oxunur. Mir Möhsün ağanın ―Məzlumnamə‖sində bir sıra Qarabağ Ģairinin də növhələri toplanmıĢdır.
Mir Möhsün Nəvvabın müxəmməsləri sayca çox olmasa da, onlar mövzu dairəsinin geniĢliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Bu Ģeirlərin içində xalqı cəhalətdən ayılmağa çağıran, riyakar din xadimlərini
tənqid edən, vətənpənvər ruhlu əsərlər daha böyük maraq kəsb edir. Nəvvabın ədəbiyyat tarıximizdəki xidmətlərindən biri də müxəmməs janrlarında yazılan Ģeirlərə vətənpərvərlik motivlərini gətirməsindən ibarətdir.
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Naila Mustafaeva
Mir Mohsun Navvab`s mukhammases, dedicated to the events of 1905-1906
Summary
In the work of the famous Azerbaijani poet Mir Mohsun Nevvab (1833-1919) little poems,
written in the genre Mukhammas. But these verses fairly broad themes. Mukhammas Mir Mohsun
devoted to criticism of the backwardness, ignorant and greedy clerics, praising the heroism of the
Azerbaijanians` in 1905-1906 opposing armed Armenian invaders who perpetrated many atrocities
in Karabakh. In these verses, the poet shows the political vigilance, in addition to the open exposes
Armenian fascists and the governor-general of the city of Shusha Gloschanova, who helps them.
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“ERMƏNĠ SOYQIRIMI” – MĠF VƏ TARĠXĠ REALLIQLAR
XIX əsrin sonlarında beynəlxalq siyasi-diplomatik leksikona ―erməni məsələsi‖ kimi bir istilah daxil oldu. 1877-1878-ci illər növbəti Rus-Türk müharibəsindən sonra rus politoloqları tərəfindən dövriyyəyə buraxılıb ictimai Ģüara sırınan bu anlayıĢ XIX əsrin sonlarında Osmanlı dövlətində
yaĢayan erməni əsilli vətəndaĢların sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi durumu ilə bağlı ―problemlər
kompleksi‖nə Avropa ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmək, Osmanlı dövlətinin ayrı seçkilik
siyasətini ―ifĢa‖ etmək məqsədi daĢıyırdı. Tezliklə bu məsələ Türkiyə ərazilərində gözü olan bir sıra
Avropa dövlətlərinin də siyasi gündəminə daxil olub, ictimai Ģüurda sabitləĢərək, I Dünya
müharibəsindən sonra daha geniĢ miqyas aldı.
Çünki Avropanın bir sıra ictimai-siyasi-xadimləri I Dünya müharibəsi zamanı Osmanlıların
erməniləri yalnız dini-etnik mənsubiyyətinə görə kütləvi Ģəkildə qətlə yetirməsini, baĢqa sözlə
erməni etnosuna qarĢı genosid aktlarının gerçəkləĢdirməsini iddia edirdilər. ―Erməni məsələsi‖ də,
―erməni genosidi‖ kimi Azərbaycan xalqının tarixi taleyində qanlı izlər buraxaraq, 100 ildən yuxarı
bir dövrdə dəfələrlə xalqımızı fəlakətlərlə üz-üzə qoyduğundan, bu Ģəkildə üfürülüb ĢiĢirdilmiĢ
problemlər Azərbaycan tədqiqatçılarının da diqqət mərkəzindədir. Bu mövzularla ardıcıl Ģəkildə
məĢğul olanlara yaxĢı məlumdur ki, ―erməni məsələsi‖nin kökləri XIX əsrə deyil, daha qədim tarixə
bağlanır. Türk tarixi üzrə tanınmıĢ ekspertlərdən olan Amerika tarixçiləri Castin və Karolin
Mukkartilərin məĢhur ―Тюрки и армяне‖1 kitabında yazdıqları kimi rus-türk, rus-erməni, həmçinin
türk erməni münasibətlərini Rus imperiyasının geosiyasi maraqları kontekstindən təcrid olunmuĢ
Ģəkildə nəzərdən keçirmək metodoloji cəhətdən düzgün deyil. Onu sünii Ģəkildə problemə çevirib
siyasi gündəmə gətirməsi ilk növbədə Çar Rusiyasının iĢğalçı xarici siyasət kursu və özündə
―Cənuba yürüĢ‖ (Поход на юг) maddəsini əks etdirən hərbi doktrinası ilə birbaĢa əlaqədardır. Hələ
XVIII əsrdən, daha dəqiq desək, 1724-cü il 10 noyabr tarixində Rus imperiyasının banisi, I Pyotr
Kiçik Asiyada yaĢayan ermənilərin Rus təxti-tacı tərəfindən himayəyə götürülməsi ilə bağlı tarixi
fərman imzaladı. ―Erməni məsələsi‖ adlı süni problemin yaĢamaq hüququ varsa, o öz kökləri ilə
məhz çar Pyotrun sözü gedən fərmanına bağlanır və bu tarixi sənəddən qaynaqlanır. ġübhəsiz ki, bu
fərmanın meydana çıxmasına səbəb Pyotrun erməniləri çox sevdiyi ilə əlaqədar deyildi. Müdrik
siyasi xadim olan I Pyotr özünün imperialist iddialarının gerçəkləĢməsində nə zamansa erməni
faktorunun rahat bir alətə çevirilə biləcəyini öncədən hesablamıĢdı. Qeyd etmək lazımdır ki, əsrlərlə
davam edən Rus-Türk düĢmənçiliyi təkcə ənənəvi regional rəqabətlə bağlı deyildi. Xristianlığın ən
geniĢ yayılmıĢ təriqətlərindən olan pravoslaviya Rusiyaya məhz Bizansdan gəlmiĢdi. Ona görə rus
tarixi sənədlərində Çarqrad – ġahĢəhər adlanan Konstantinopolun 1453-cü ildə osmanlılar
tərəfindən alınması, özəlliklə bizim eranın VI əsrində Bizans imperatoru I Yustinian tərəfindən
1

Джастин Маккарти, Каролин Маккарти, Тюрки и армяне. Баку – 1996.
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ucaldılmıĢ dövrünün ən məĢhur və ən möhtəĢəm xristian-pravoslav məbədi olan Müqəddəs Sofiya
kəlisasının Sultan Mehmet Fatehin əmri ilə məscidə çevrilməsi bütün xristian dünyasına, o cümlədən və ilk növbədə özünü provoslavlarının banisi və rəhbəri hesab edən Rus təxt-tacına ağır
mənəvi zərbə vurdu. Konstantinopolu özlərinin mənəvi-ruhi paytaxtı hesab edən rus çarları əlveriĢli
geosiyasi ərazidə yerləĢən qədim xristian Ģəhərinin türkləĢməsi, islamlaĢması ilə heç cür barıĢa
bilmirdilər. Pyotr da, ondan sonra taxta çıxan digər rus imperatorları da Konstantinopolu azad edib,
onu Rus Ġmperiyasının paytaxtına çevirmək arzusu ilə yaĢayır, bu imperialist iddiaların həyata keçməsi üçün hər vasitədən, o cümlədən, sözü gedən ―erməni məsələsi‖ndən istifadə etməyi nəzərdə
tutur, əlveriĢli tarixi məqam gözləyərək öncədən hər cür hazırlıq tədbirləri görürdülər.
Təsis konfransı 1890-cı ildə Tiflisdə keçirilmiĢ, ―inqilabi təĢkilat‖ kimi qələmə verilən,
mahiyyət etibarı ilə isə terror qurumu olan ―DaĢnaksütun‖un (baĢqa mənbələrdə DaĢnaksaqan,
DaĢnaksüyun) bu ilk böyük tədbirinə Yaxın ġərqdən, Kiçik Asiyadan, Rusiyanın özündən xeyli
nümayəndələr toplaĢdı ki, onların avanqardını erməni ticarət kapitalının təmsilçiləri təĢkil edirdi.
Siyasətdən çox uzaq olan Ģəxslərə də yaxĢı məlum idi ki, Çar üsul Ġdarəsinin icazəsi, maddi-mənəvi
dəstəyi olmadan belə geniĢ miqyaslı, siyasi məzmunlu tədbiri gerçəkləĢdirmək mümkünsüz idi. Az
sonra bu təĢkilatın I qurultayı keçirildi və məhz bu qurultayda ġərqi Anadoluda yaĢayan erməni
gənclərindən ibarət silahlı dəstələr – zinvorlar yaratmaq, onlara hərbi təlimlər keçmək qərarlaĢdırılır. I Dünya savaĢının qızğın çağında belə bir səhnəni təsəvvür edin – Fransa ilə Ġtaliya Türkiyənin
qərb vilayətlərinə qoĢun yeridir, Yunanıstan Ġzmiri, Ġngiltərə isə Ġstanbulu zəbt edir. Türk tarixinin
bu ağır, kritik dönəmində Rusiya da Ģimaldan ona qarĢı geniĢ miqyaslı hərbi əməliyyatlara baĢlayır.
Fürsətdən istifadə edən zinvorlar onlar üçün də əlveriĢli Ģəraitin yarandığına əmin olaraq, Türk
dövlətinə içəridən ağır zərbələr endirməyə baĢladılar. KiĢi əhalisi hərbi səfərbərliyə cəlb olunmuĢ,
sakinləri yalnız qadınlar, uĢaqlar və qocalardan ibarət türk kəndlərini biri-birinin ardınca oda
qalayıb, dinc əhalini uĢaq, qadın, xəstə, qoca demədən son nəfərə kimi qəddarlıqla məhv etdilər.
Bununla erməni silahlı dəstələri rus ordusunun yürüĢ yolunu açıb, təmizləyir, rusların qələbəsindən
sonra yerli müsəlman – türk əhalisi məhv edilmiĢ bu ərazilərdə erməni dövləti qurulacağı xülyası ilə
misli görünməmiĢ, insan adına yaraĢmayan vəhĢiliklərə əl atırdılar. Bu kütləvi qırğınların qarĢısını
gec də olsa almaq, mülki əhalini ölümdən xilas etmək üçün nizami qoĢun hissələrinin bir qismi ön
cəbhədən geri çağırılır. Ordunun təziqlərinə davam gətirə bilməyən cinayətkarlar geri çəkilmək
məcburiyyətində qalırlar. Bu toqquĢmalarda həyatını itirən erməni silahlılarının ölümünü genosid
kimi qələmə siyasi cəhətdən kobud səhv, mənəvi cəhətdən isə əxlaqsızlıqdır. Bu prosesdə ölən
cinayətkarlar əlləri dirsəyə qədər günahsız müsəlman əhalisinin qanına bulaĢmıĢ düĢmən tərəfində
Türkiyəyə qarĢı vuruĢan silahlı ermənilər olub. ġübhəsiz ki, onların sayı erməni təbliğatçılarının və
onların havadarlarının təqdim etdiyi uydurma rəqəmlərdən qat-qat azdır. Erməni zinvorlarının
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdikləri mülki müsəlman əhalisinin sayı isə o dövrdə bütün dünyada
yaĢayan ermənilərdən 3 dəfə artıqdır, yəni bu günahsız qurbanların sayı 3 milyon nəfəri keçmiĢdi!
Qeyd etdiyimiz kimi ―erməni məsələsi‖ və rus hərbi doktrinasının ―Cənuba yürüĢ‖ paraqrafı,
həm də Osmanlı dövləti ilə həmsərhəd olan Qafqaz ərazilərini də islamsızlaĢdırmaq, türksüzləĢdirmək hesabına bu səfalı ərazilərdə xristian ermənilərdən ibarət bufer zonasının yaradılmasını
nəzərdə tuturdu. Bu məqsədlə planlı Ģəkildə Qafqaza, ilk növbədə Azərbaycana, o cümlədən
Qarabağa köçürülən ermənilər demək olar ki, elə ilk günlərdən silahlandırılmıĢ, onlarda yerli
əhaliyə qarĢı qəti nifrət aĢılanmıĢdı. XX əsrdə üç dəfə silahlı ermənilər öz havadarlarının köməyi ilə
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Azərbaycanda yerli mülki əhaliyə qarĢı kütləvi qırğınlar törətmiĢlər. 1905-1906-cı illər, 1918-1920ci illər və 80-ci illərin axırlarında. Hər silahlı basqın Azərbaycan əhalisini can və mal qeybi ilə əzəli
torpaqlarımızın iĢğalı ilə nəticələnmiĢdir. Azərbaycan xalqına qarĢı törədilmiĢ bu soyqırım aktları
müxtəlif tarixi mənbələrdə, o cümlədən AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun əməkdaĢlarının tədqiqatlarında öz əksini tapıb. (Bax: Mir Möhsün Nəvvab, ―1905-1906-cı illərdə ermənimüsəlman davası‖. Bakı-2014., M.S.Ordubadi. ―Qanlı illər‖. 1905-1906-cı illərdə Qafqazda baĢ
vermiĢ erməni-müsəlman müharibəsinin tarixi. ―Qafqaz‖. Bakı-2007-ci il və s.). 1918-1920-ci illər
daĢnak-bolĢevik ittifaqının Qarabağda, ġamaxıda, Bakıda, Qubada, Naxçıvanda xalqımıza qarĢı
törətdikləri qanlı soyqırımı aktları Üzeyir Hacıbəylinin də siyasi publisistikasında öz əksini
tapmıĢdır ki, hal-hazırda Əlyazmalar Ġnstiutunda bu irsin tədqiqi prosesi davam edir. MəĢhur ingilis
tarixçi alimi ―erməni məsələsi‖ni obyektin prizmadan tədqiq edən Andreo Manqo haqlı olaraq qeyd
edir ki, qondarma ―erməni genosidi‖ haqqında beynəlxalq miqyasda qaldırılan hay-küy ermənilərin
Azərbaycanın Qarabağ ərazisini iĢğal etməklə yayındırıcı bir manevr oldu. Qeyd etmək lazımdır ki,
bu iĢğal ermənilər tərəfindən misli görünməmiĢ zorakılıq aktları ilə müĢahidə olunub. XX əsrin ən
böyük, xüsusi qəddarlıqla icra edilmiĢ genosid aktı ermənilərin Azərbaycanın Xocalı Ģəhərində yerli
dinc əhaliyə qarĢı 366-cı sovet atıcı alayının yaxın iĢtirakı ilə törətdiyi cinayətdir ki, artıq bir çox
dövlətlərin parlamentləri Xocalı faciəsini ermənilərin törətdiyi genosid aktı kimi tanıyır və bu
proses davam etməkdədir.
Qondarma ―erməni genosidi‖ haqqındakı mifin illər uzunu siyasi gündəmdən düĢməməsi bir
sıra dövlətlər tərəfindən rəsmən tanınmasının bir neçə səbəbi var. Onlardan ən əsası ―erməni
məsələsi‖ ―erməni soyqırımı‖ kimi bir sıra böyük dövlətlərin geosiyasi ambisiyalarına xidmət
edərək, Türkiyəyə qarĢı tutarlı təziq vasitəsinə çevrilib. Ġkinci səbəb odur ki, ötən əsrin ortalarından
bəri genosid əfsanəsi erməni millətinin ―atalarının‖ səyləri ilə yaxĢı gəlir gətirən biznesə çevrilib.
Hər il bu qondarma mövzunun təbliğat kompaniyasına dünyadakı erməni icmalarından külli
miqdarda maddi vəsait yığılır ki, onun böyük bir hissəsi siyasətbazların ciblərinə dolur, bank
hesablarına axıĢır. Bu sahədə müasir Türkiyə dövlətinin tutarlı anti təbliğat arqumentləri ilə erməni
yalanına qarĢı effektli mülahizə apara bilməməsi erməni yalanlarının geniĢ yayılmasına daha bir
Ģərait yaradır. Bu məqaləni ABġ-ın birləĢmiĢ yəhudi icmalarının prezidentinin tarixi sözləri ilə
bitirmək istərdim:
- BəĢər tarixi yalnız bir genosid – yəhudi genosidinin Ģahididir. Amma biz heç vaxt xalqımızın fəlakətlərindən ucuz siyasi Ģoular yaratmaq fikrinə düĢməmiĢik. Çünki biz məğrur xalqıq!
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Yusif Gunaydın
“Armenian Genocide” - Myth and historical reality
Summary
To consider ―Armenian question‖, just like the so-called ―Armenian Genocide‖ regardless of
Russian Turkish or Russian Armenian relations would be inappropriate. In 1915, in the midst of
First World War well-armed and trained by foreign instructors Armenian citizens of eastern
Anatolia perpetrated massacre against Turkish citizens, in order to clear the way for Russian troops.
Parts of the regular Turkish army had to return to the rear of the front in order to protect Turkish
citizens.
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1918-CĠ ĠL MART FACĠƏSĠ VƏ DÖVRĠ MƏTBUAT
Mart faciəsinə qədər Bakıda çoxlu sayda müxtəlif partiya və təĢkilatları təmsil edən qəzet və
jurnallar dərc olunurdu. 1918-ci ilin mart ayının 18-ə qədər əksər dövri mətbuatın çap olunduğu
mətbəələr hadisələrin baĢ verdiyi ərazinin mərkəzində idi. DöyüĢlər zamanı yaĢayıĢ evləri, dövlət
idarələri, xəstəxana və məktəblər, Təzə Pir məscidi və xeyriyyə cəmiyyətlərinin yerləĢdiyi Ġsmailiyyə binası kimi, ―Kaspi‖ mətbəəsi, ―Açıq söz‖ qəzetinin redaksiyası və s. idarə və müəssisələr ya qismən, ya da tamamilə məhv edilmiĢdi. Bu hadisələr zamanı ən qızğın döyüĢlərdən biri Ġsmailiyyə binası ilə QoĢa qala qapısı arasında baĢ vermiĢdi və burada yerləĢən ―Açıq söz‖ və ―Kaspi‖ kimi mətbəələr tamamilə yandırılmıĢdı. Hadisələrə qədər Bakıda çap olunan qəzet, jurnal və kitabların çoxu
məhz bu mətbəələrin payına düĢürdü. Faciədən sonra milli mətbuatımıza aid qəzet və jurnalların fəaliyyətində bir müddət, həmin ilin payızınadək fasilə yaranır. Beləliklə, Bakıda minlərlə insan qətlə
yetirilib, yaĢayıĢ binaları yerlə-yeksan olunduğu kimi, mədəniyyət abidələrinə, məscidlərə, müxtəlif
dövlət, özəl müəssisələrə və milli mətbuatımıza böyük zərər dəymiĢdi.
Bütün baĢ verənlər sağ qalanların hafizəsində yaĢasa da, hadisələrin iĢtirakçıları və Ģahidləri
öz gözləri ilə gördüklərini cib dəftərçələrində qələmə alsalar da, mətbəələr və nəĢriyyatlar fəaliyyətini dayandırdığından bu faciəyə aid yalnız 1918-ci ilin sonu və 1919-cu ilin əvvəlində yenicə fəaliyyətə baĢlayan milli mətbuatımızın səhifələrində baĢ verən hadisələr haqqında ilk dəfə yazılar
dərc olunmağa baĢlandı.
1918-ci il mart ayında Novruz bayramı ərəfəsində ermənilərin Bakıda azərbaycanlılara qarĢı
törətdiyi faciə qabaqcadan planlaĢdırılmıĢ Ģəkildə həyata keçirilmiĢdi. Hadisələrin baĢ verdiyi
zaman siyasi-hərbi vəziyyətin günü-gündən kəskinləĢməsindən bəhs edən bəzi ziyalılarımız təhlükənin yaxınlaĢmasına aid mətbuat səhifələrində yazılar dərc etdirir və Ģəhər əhalisini xəbərdar
edirdilər. ―Açıq söz‖ qəzetinin hadisədən bir neçə gün əvvəl – 15 mart 1918-ci il tarixli 702-ci sayında jurnalist Sənətulla Eynullayev ―DəhĢətli saət gəlir, birlik gərək!‖ yazısını dərc etdirmiĢdi.
Müəllif ermənilərin Bakıda necə təĢkilatlanmasını, bir çox siyasi partiya və təĢkilatları öz tərəflərinə
çəkməsini, eyni zamanda yenicə baĢa çatmıĢ Rusiya-Türkiyə müharibəsindən geri dönən rus
hərbçilərini döyüĢə cəlb etməsi haqqında yazırdı: ―... Erməni Milli ġurasının ―Baku‖ qəzetində nəĢr
etdiyi xitabnamə bütün Qafqaz demokratiyasını amansız müharibəyə, böyük mübarizə və böyük
qurbanlara dəvət ediyor və bu dəvətin kimə qarĢı olduğunu sonki (sonrakı – Ə.M.) cümlələrində bu
surətlə bildiriyor: ―Biz inqilabın və Qafqaz demokratiyasının mənafeyini əziz bilən hər kəsi,
Türkiyə cəbhəsindən gələnləri əksinqilaba qarĢı amansız mübarizəyə dəvət ediyoruz...‖ (1).
Erməni Milli ġurası öz xitabnaməsində ―əksinqilaba qarĢı mübarizə‖yə çağırıĢ etməklə
Bakının azərbaycanlı əhalisininin milli mübarizəsinin qarĢısını alınmağı nəzərdə tuturdu. Məqalənin
sonunda S.Eynullayev oxuculara müraciət edərək yazır: ―BaĢqa millətlərin cəmi partiyaları bu gün
məlum məsələlər xüsusunda sözlərini bir etdilər. Müsəlman partiyaları da ―milləti həlakətdən xilas
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etmək‖ xatirinə birləĢməgə borcludurlar. Çünki ―baĢ kəsildikdə saqqal da bərabər gedəcək‖
olduğundan dəhĢətli saətlərdə partiya fərqinə bakılmayacaq... DəhĢətli saət gəlir, birləĢin!‖ (1)
Bakı faciəsi haqqında ―Azərbaycan‖, ―Ġstiqlal‖, ―Övraqi-nəfisə‖ kimi o dövrdə yenicə nəĢr
olunmağa baĢlayan milli mətbuat orqanlarında hadisənin ildönümü ərəfəsində ayrı-ayrı məqalələr,
Ģahidlərin xatirələri, faciəyə həsr olunmuĢ bədii əsərlər çap olunmuĢdur. 1919-cu ilin fevral aynın 4dən nəĢrə baĢlayan ―Ġstiqlal‖ qəzetinin ilk nömrəsindən 1920-ci il aprel ayında çıxan sonuncu
nömrəsinədək Müsavat partiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə yanaĢı, çox gənc yaĢlarından Vətəninin qurtuluĢu, xalqının azadlığı yolunda mübarizə meydanına atılan və çox sonralar,
yəni 1955-1959-cu illərdə (M.Ə.Rəsulzadənin vəfatından sonra) mühacirətdə Müsavat partiyasının
baĢçısı olmuĢ Mirzəbala Məhəmmədzadə də 1918-ci il mart ayında Bakıda baĢ verən faciə haqqında
bir çox yazılar dərc etdirmiĢdi. Uzun müddət sovet dönəmində hadisələrə yanlıĢ münasibət bildirilərək, əks fikir formalaĢdıran kommunist mətbuatı bu faciəni gah ―müsavatçıların əksinqilabi qiyamı‖, gah da ―sinfi mübarizə‖ adı altında pərdələyərək əsl həqiqəti geniĢ ictimaiyyətdən gizlətmiĢdi.
M.Məhəmmədzadə Azərbaycan xalqının tarixində unudulmaz mart faciəsinin ikinci ildönümünə
həsr etdiyi ―Mart günləri‖ məqaləsində belə yazırdı: ―1918-ci sənənin qanlı mart günləri Azərbaycan türklərində oyanmıĢ istiqlal və hürriyyəti-milliyə fikrini məhv etmək üçün bolĢeviklər Azərbaycan məbədgahını bomdardman və xalqını qılıncdan keçirməyə məcburiyyət hiss etmiĢdi və bu yolda
müavinət üçün qanlı daĢnak bandalarına müraciət edib Azərbaycan tarixində unudulmayacaq qanlı
bir xatirat buraxmıĢdı‖ (2).
Azərbaycan Cümhuriyyətinin yarandığı ilk gündən Ģimaldan gözlənilən təhlükənin hər an
reallaĢa biləcəyini hiss edən M.Məhəmmədzadə yaxınlaĢan təhlükənin, yəni növbəti mart faciəsinin
ola biləcəyi haqqında məqalənin sonunda yazırdı: ―Unutma ki, mart günlərini xatırlarkən bu gün
eyni mart faciəsi içərisindəsən‖.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də faciənin birinci ildönümündə ―Ġstiqlal‖ qəzetində faciənin
yaranma səbəbini, onun baiskarlarının kim olduğunu, məqsəd və məramlarının nədən ibarət olmasına aydınlıq gətirərək yazırdı: ―Ġctimai bir inqilab nam və pərdəsilə ortaya çıkıb milli bir ədavət
icra edilmiĢdi. Burjaziyaya elani-hərb edilib, nəticədə sosialist, bolĢevik və müsavat heç birisinə
fərq qoyulmadan kəsilmək və atılmaq üçün müsəlman olmaq kafi gəlmiĢdi. Bu nöqteyi-nəzərdən
ġaumyanların Bakuda çıkardıqları hadisə Leninlərin Petroqrad və Moskvadakı hərəkətlərinə
qətiyyən bənzəməzdi. Orada bir hərb, burada isə sinfi-hərb namı altında milli bir qital, bir qitali-am
icra olunuyordu (3).
―Ġstiqlal‖ qəzetin 4 fevral 1919-cu il tarixli ilk sayında görkəmli yazıçı Seyid Hüseynin ―Ġsmailiyyə‖ adlı hekayəsində Ģəhərin xeyriyyə cəmiyyətlərinin, bir çox rəsmi və özəl təĢkilatların
idarələrinin yerləĢdiyi bu möhtəĢəm Ġsmailiyyə binasının ermənilərin Mart faciəsində necə
yandırdığını ürək ağrısı ilə təsvir etmiĢdir.
Bakıda faciə baĢ verən günlərdə sığınacaq tapıb mühasirədə qaldığı yerdən çıxandan sonra
Ģəhərdə olanlardan tam təsəvvürü olmayan ədib yazır: ―Bazarın qarət edilərək yandırıldığını, ġah
məscidi və Təzə Pir məscidinin top mərmisilə dağıldığını bana söyləmiĢlərdi. Hətta Ġsmailiyyə
binasında atəĢ vurulub yandırıldığını anlatmıĢlardı. Lakin nasılsa bən hər Ģeyə inandığım halda
Ġsmailiyyənin yandırılmasına inanmıyordum‖ (4). Bu xəbəri ona çatdıran qonĢu qadına yazıçının
heç cür inanmağı gəlmir və onun yanıla biləcəyini düĢünür: ―Yəqin ki, sən yanılırsan! Hər Ģey ola
bilər. Bizim düĢmənlərimiz baĢımıza iĢbu fəlakəti açdıqları kibi, hər Ģeyi bacarar, hətta məscidləri64
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mizi və ibadətxanalarımızı da dağıdıb xərabəzarə döndərə bilərlər. Ġsmailiyyəyə isə dokunamazlar.
Çünki o böyük bina bizim müqəddəsatımızdır, amalımızdır‖ (4).
O, ĠçəriĢəhərə gedərkən yolunu Ġsmailiyyənin yanından salmağa cürət etmir. Bir müddət özüözlüyündə çox götür-qoy edir. Həmin səmtə yolunu salsın, salmasın! Çünki eĢitdiklərinə heç cür
inana bilmirdi. O günlərdə baĢ verən bütün olayların çoxuna təbii bir hal kimi baxan yazıçı daha
sonra yazır: ―Hətta yakın arkadaĢlarımdan ikisinin qətli xəbərini, əqrəbamızdan üçü qadın, ikisi
çocuq olmaq üzrə bir evdə dokuz nəfərin kəsildigini belə ögrənmiĢdim. Bunların heç birindən mütəəssir olmamıĢdım. Çünki bunların cümləsi olur Ģeylərdi‖.
Böyük faciə görmüĢ və ən yaxınlarını, əzizlərini itirdiyi halda, bütün bunları təbii hesab edən
yazıçı yenə də Ġsmailiyyənin nə hala düĢdüyünü kimdənsə soruĢmağa cürət etmir. ÇalıĢır ki, bu
fikirləri baĢından birdəfəlik çıxartsın, ancaq mümkün olmur.
Nəhayət, Ġsmailiyyəyə yaxınlaĢır. O, əzəmətli binanın hazırkı durumunu görüb böyük ürək
ağrısı ilə seyr edir və həmin anın dramatik mənzərəsini belə qələmə alır: ―Ġsmailiyyə! O, milli əməllərimizin doğulduğu yer. O, Azərbaycan fikrini, Azərbaycan hürriyyət və istiqlaliyyəti-məfkurəsini
bir ana kibi bəsləyüb tərbiyə verən, millət arasında nəĢr edən mərkəz‖. Bu yerdə yazıçı qarĢısında
duran Ġsmailliyənin teyf obrazını yaradır. Sanki baĢına gəlmiĢ müsibətlərdən Ġsmailiyyə qəzəblənərək, müdafiə olunub qorunmadığına görə onun insanlara olan kinli münasibətini yazıçı belə ifadə
edir: ―O gözəl və sevimli bina qəzəbli, həm də xəyanət nəticəsi olaraq məğlubiyyətdən dolayı, qəzəbli bir qəhrəman kibi, məğlub olmuĢ bir qəhrəman kibi ərzi-vücud etməkdə ona tamaĢa edənlərə
kinli-kinli bakmakda idi‖.
Yazıçı Ġsmailiyyənin yandırıldığını öz gözləri ilə görür: ―Əvət, Ġsmailiyyə yandırılmıĢdı.
Səqfi tökülmüĢ, içərisindən xəfif bir tüstü çıkırdı‖. O, məyus bir halda Ġsmailiyyənin dörd tərəfini
gəzib dolaĢır. Ġçərisinə daxil olub bir daĢ üstə oturub keçmiĢi xatırlayır. Orada gurultulu iclasların,
qızğın mübahisələrin getdiyini göz önünə gətirir. Yığıncaqlara toplaĢmıĢ təĢkilat və firqələri mühakimə edir. Öz-özünə deyir: ―Burada yandırılan nə Müsavat bürosu, nə də Hümmət və s. təĢkilatlardır. Burada xainanə yandırılan Ġsmailiyyə binasıdır‖.
Günlər keçir, yazıçı yenə də bir gün Ġsmailiyyənin yanından keçərkən onun divarı üzərində
cəli xətlə Quran ayəsini gördükdə binanın yandırılmasına onda yenə də Ģübhə yaranır. Deyir ki,
―Əgər Ġsmailiyyə yandırılmıĢ olsaydı Ģu həqiqətlər, Ģu Allah kəlamları oradan silinərdi. Lakin yenə
Ģübhədə idim. BaĢqalarından onun yanmıĢ və iĢə gəlməz bir hala salınmıĢ olduğunu hər zaman
eĢidirdim. Tək bir həqiqət iĢin hər tərəfini bana kəĢf etdi‖.
Sonda yazıçı bu həqiqətin nə olduğunu obrazlı bir təxəyyül ilə Ġsmailiyyənin qonĢuluğunda
yerləĢən Parlamentin üzərində dalğalanan üçrəngli bayrağımıza iĢarə edərək yazır: ―Bilirmisiniz,
Ġsmailiyyənin yandırıla bilmədiyini aləmə isbat edən bu həqiqət hankısıdır? Azərbaycan Parlamenti
üzərində üçrəngli və səkkizguĢə yıldızlı təməvvüc üçün Azərbaycan bayrağı‖.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
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Ali Mammadbagiroglu
The march tragedy of 1918 and periodical press
Summary
Bolshevic-dashnak military coalition committed big tragedy against to turkish-muslim people
of Baku city on March 18-22 in 1918. On that period, because of burning the editorial offices and
printing houses of newspaper and magazines, there was pause in their working process for a while.
But on the eve of tragedy anniversary, with starting their operation, there were published a lot of
articles dedicated to the genocide of armenians to urban population based on witnesses and
participants‘ talking about incident on newspapers and magazines.
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ERMƏNĠLƏRĠN GERÇƏK ÜZÜ,
YÜZĠLLĠK SOYQIRIMI SĠYASƏTĠ
QuruluĢuna görə mürəkkəb söz olan ―soyqırımı‖ sözü ―genosid‖, ―qətliam‖ sözləri ilə sinonimlik təĢkil edir. Bu sözün dilimizdə yeni yaranması onu göstərir ki, türklər heç vaxt hər hansı bir
xalqın genini, soyunu kəsəcək qədər qətllər törətməmiĢlər. Axı dil hər hansı bir millətin tarixini
yaĢadan, dəyiĢməz yaddaĢ kodudur. Heç bir hadisə və olay dilə təsirsiz ötüĢmür.
―Genosid‖ sözü isə ilk dəfə II Dünya müharibəsi zamanı PolĢa hüquqĢünası Rafael Lemkin
tərəfindən iĢlədilmiĢdir. Bu söz yunanca genos - irq, latınca caedo - öldürmək anlamına gəlir. O ki
qaldı bu sözün mahiyyətinə, ―soyqırımı‖ dinc əhalinin, milli, irqi, dini, siyasi və etnik qrupun tam,
yaxud hissə-hissə məhv edilməsi, kütləvi qırğını deməkdir. (Bax: 2, 4)
Tarixi araĢdırsaq, görərik ki, ermənilər Qafqaza gələndən və torpaq iddiasına düĢən gündən
türk-müsəlman qətllərinin təməli qoyulub. Onlar hər fürsətdə türk-müsəlman qanı axıtmaqla ―dənizdən-dənizə‖ adlı həm öz, həm də havadarlarının çirkin siyasətlərini həyata keçirməyə çalıĢıblar.
1918-1920-ci illərdə Andranikin, Hamazaspın, Dronun, Njdehin rəhbərliyi altında erməni ordusu
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinc əhali üzərinə basqınlar təĢkil edir, azərbaycanlıları yalnız
milli mənsubiyyətinə görə amansızcasına məhv edirdilər.
Bütün ġimali Azərbaycan və Arazın cənub sahillərində qətlə yetirilən azərbaycanlılarla təkcə
Ġrəvan quberniyasında genosidə uğrayan həmvətənlərimizin sayı demək olar ki, bərabərdir. Bu da
təsadüfü deyil, ermənilər məhz Ġrəvan ərazisindən genetik təmizləmə iĢlərinə baĢlamaqla öz gələcək
dövlətləri üçün zəmin yaratmağa çalıĢırdılar.
1916-cı ildə Ġrəvan quberniyasında 300 mindən çox azərbaycanlının yaĢadığı təsbit edildiyi
halda, 1920-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR-də cəmi 12 min nəfər azərbaycanlı qeydə alınmıĢdı.
1922-ci ildə Ġrəvanda cəmi 5124 azərbaycanlı yaĢadığı halda, ermənilərin sayı 40 min nəfəri
ötmüĢdü. Xülasə, 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlıların sayı 2,5 dəfə azalmıĢ, ermənilərin sayı isə
təqribən 4 dəfə artmıĢdı. Təkcə bu faktların özü xalqımızın hələ XX əsrin əvvəllərində ermənilər
tərəfindən genosidə məruz qaldığını təsdiq edir.
Məlumdur ki, milli folklor – Ģifahi xalq ədəbiyyatı qədər xalqın qədimliyini və milli kimliyini
əks etdirən ikinci bir sənəd yoxdur. Erməni xalq nağıllarından birində deyilir ki, düĢməndən intiqamını bayrama saxla. Burada diqqəti bir Ģeyə yönəltsək, görərik ki, ermənilərin bizə qarĢı ünvanlanmıĢ terror aktları hər dəfə ―Ġlaxır çərĢənbə‖yə, yaxud da ―Novruz bayramı‖ ərəfəsinə təsadüf edir.
Bunu ―Mart qırğını‖ zamanı çəkilmiĢ fotolardakı səmənilər də təsdiqləyir.
Ermənilərin törətdiyi qırğınların dəhĢətini yaĢayan və öz gözləri ilə görən Seyidağa Axundzadə ―Mart hadisələri. 1918-ci il...‖ adlı kitabında yazırdı: ―Bu gün seĢənbə günü, mart ayının 2067
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si idi. Sübh saət altı radələri idi. AtıĢmanın Ģiddəti bu gün Bakı Ģəhəri bir qan dəryasına döndügün
bildirir idi. Bu gün Bakı Ģəhərinin müsəlman məhəllələrindən ah-nalə sədalarının ucalması baĢlanır
idi. Saət səkkiz idi. Erməni kəndi tərəfindən dəfəat ilə (dəfələrlə) bir neçə top atıldı. Bu halda dəniz
içində duran hərbi vaporlarından da ĠçəriĢəhər və Tazəpir üstlərinə bir neçə toplar atıldı. ĠçəriĢəhərdə vaqe-i xan evləri və məscid minarəsi ilə bərabər bir neçə evlər də zərərdidə oldular‖. (3, 37) Bu
xatirədən də açıq görünür ki, ermənilər hər zaman olduğu kimi öz milli xarakterlərinə uyğun olaraq
1918-ci ildə də məhz Azərbaycan xalqı üçün ən müqəddəs bir gündə, Novruz bayramının axĢamı
hərəkətə keçmiĢ, Ģirin kökəmizə zəhər qatmıĢlar.
Bakıdakı qırğınlar ən azı üç gün davam etmiĢ, minlərlə insan qətlə yetirilmiĢ, evlər talan
edilmiĢ, Ģəhər xarabazara çevrilmiĢdir. Ermənilərin gözü isə qana susamıĢdı. Əgər onları durduracaq bir qüvvə olmasa idi, bu qətliam günlərlə davam edə bilərdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin yanında Fövqəladə Ġstintaq Komissiyasının protokollarından aĢağıdakı faktlar məlum
olur: ―Ermənilərin dinc müsəlmanları qətlə yetirmələri, yalnız 36-cı Türkistan polkunun tələbindən
və dənizçilərin hədələrindən sonra dayandırılmıĢdı. Dənizçilər tələb etmiĢdilər ki, əgər ermənilər
müsəlmanları öldürməkdən əl çəkməsələr, onda ermənilərin yaĢadığı hissələrə toplardan atəĢ
açacaqlar. «Ərdəhan» və «Krasnovodsk» hərbi gəmiləri Ģəhərin Ģərq hissəsində yerləĢən limanına
yaхınlaĢdı. (v. 49) Yalnız bundan sonra ermənilər məcbur olub atəĢi və qırğınları dayadırmıĢdılar‖.
(1, 101)
1918-ci il qırğınları təkcə milli münaqiĢə zəminində əhalinin böyük əksəriyyətinin məhvi,
fiziki zorakılığa məruz qalması deyildi. Eyni zamanda, bu növbəti illərdə də xarabalıqlara çevrilmiĢ
Ģəhərlərimizdə vaxtı ilə abad və asudə həyat yaĢayan əhalinin qaçqın düĢməsi, iqtisadiyyatın məhvi,
əhalinin aclıq, səfalət və yoxsulluq içində illər boyunca ayaqları üzərində dura bilməməsi idi. Bu
qırğınların ildönümündə Fövqəladə komissiyanın sədri Ələkbər Xasməmmədov hadisələrə real
qiymət verərkən ―Azərbaycan‖ qəzetinin 1919-cu il 2 aprel tarixli nömrəsində yazırdı: ―Zaqafqazıyada bu son illərdə müsəlmanlara edilən təcavüzü təhqiq edən Fövqaladə istintaq komissiyası bilzat
ġamaxı Ģəhərində və mahalında müsəlmanların baĢına gələn fəlakətləri təhqiq etmiĢdir. ... ġəhərdə
qırğından qurtarmıĢ olan 5 min müsəlman Zaqafqaziyanın müxtəlif Ģəhərlərinə pənah aparmıĢdılar.
Bu zavallılar torbaları çiyinlərində, ağacları əlində aclıq ölümündən nicat axtarıyordular. ... ―BolĢevik‖ adı il özlərini adlandıran quldur dəstələrindən özlərini xilas edən və türklərin istiqlaldan sonra
öz yerlərinə qayıdan minlərlə müsəlman öz yerlərini yandırılmıĢ, mallarını talan edilmiĢ, mal-qaralarını sürülmüĢ gördülər. Bu bədbəxtlər eĢidilməmiĢ bir fəqr və ehtiyac içindədirlər. ... Öylə kəndlər
vardır ki, orada nə bir inək, nə də ki, bir cücə yoxdur. Əhali pəriĢan bir halda əli qoltuğunda gəziyor. Soyuqdan, aclıqdan gündə onlarla adamlar ölüyorlar. VətəndaĢ müsəlmanlar, məhv olan ġirvanı xilas ediniz‖. (3, 60)
Tarixən Azərbaycan torpaqlarında müxtəlif azsaylı xalqlar sülh və əminəmanlıq Ģəraitində yaĢamıĢlar. Bəs, görəsən, niyə bu azsaylı xalqlar arasında yalnlz ermənilər torpaq iddiasına qalxdılar?
Səbəbi isə birdir. Fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Dümanın sözləri ilə desək: ―Ermənilər
həmiĢə baĢqa dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyəti altında olmuĢlar. Nəticədə öz fikir və
duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər və kələkbaz adamlara çevrilmiĢlər‖.
XIX əsrdən onlara daha çox havadarlıq edən rusların dahi Ģairi A.S.PuĢkin də ermənilərin bu
gün az qala vizit kartına çevrilən o məĢhur kəlmələri ilə həmin millətin daxili idbarlığını bir daha
yada salır. ġair yazır: ―Sən oğrusan, sən köləsən, sən ermənisən!‖ Ermənilər türkün süfrəsindən dol68
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manı, bozbaĢı, lavaĢı və s. götürüb erməni milli mətbəxi düzəldir, milli musiqimizdən ―Sarı gəlin‖i,
―Süsən sünbül‖ü, ―Vokaliz‖i oxumaqla dünya mahnı müsabiqələrinə çıxır, ―Xəmsə‖mizdən ġirini
oğurlamaqla özünə ədəbiyyatda tarix yaradır, dilimizdən ―rəvan‖ı götürüb ermənilərə ―Yerevan‖
edir.
Məlumdur ki, bir millət digər millətlə qarĢılıqlı ünsiyyətdən feildən baĢqa bütün sözləri ala
bilər. Bu azğınlaĢmıĢ oğrular isə dilimizdəki kök feillərdən özlərinə ―Açaryan‖, ―Köçəryan‖, ―Dilaçar‖ və s. kimi soyadlar düzəltməklə bir daha təkcə Azərbaycan dövlətinin dinc əhalisinə qarĢı
deyil, dilinə, ədəbiyyatına, musiqisinə, kulinariyasına, bir sözlə, milli-mənəvi sərvətlərinə də qənim
kəsilmiĢlər.
Karl Marks ermənilər haqqında demiĢdir ki, ermənilər sağ qalmaları üçün öz qadınlarını digər
xalqlara satan ilk millətdir. Təbii ki, bugünkü gündə olmayan ―soyqırım‖larının bəzi dövlətlər tərəfindən tanınmasının kökündə də elə bu məsələ durur. Bu gün ―meds yeğren‖ (―böyük fəlakət‖) deyərək qıĢqıranlar bilsin ki, zaman və tarix hələ öz sözünü deməyib.
Bu sözü sərhədlərimizi qoruyan əsgər və zabitlərimizin də deyəcəyi bizdə heç bir Ģübhə doğurmur. Qılıncı ilə tarix yazan babalarının yolunu gedən oğullarımız yenə də silahı ilə Vətəninə
sahib çıxacaq, düĢmənin layiqli cavabını verəcəklər.
Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat:
1. AbıĢov Vüqar. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər). Bakı, Nurlan, 2007, 163 s.
2. Soyqırım cinayəti: beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və Ģərhlər toplusu,
BuraxılıĢa məsul: Natiq Abdullayev, Bakı, Hüquqi Ġslahatlara Yardım Mərkəzi, 2010, 88 s.
3. Vəliyev Akif Abduləzim oğlu (AĢırlı), 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında. Bakı,
―Elm və təhsil‖, 2011. - 100 səh.
Aynur Najafova
Armenians’ real face, hundreds genocide politcs
Summary
Let`s explore the history, we see that, from the day the Armenians came to the Caucasus and
claimed land the foundation is laid turk-muslim terror`s. Ġn every way they flow turk-muslim`s
blood they tried to realize ―danizdan-daniza‖ (from sea to sea) namely ugly politics. Armenian army
attacked peaceful population in Azerbaijan`s different regions, Armenians destroyed mercillesly
only national affilation under Andranik, Hamazasp, Dron, Njdeh`s leader`s in 1918s-1920s.
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Sonaxanım Hadiyeva
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu,
böyük elmi iĢçi

BAKI ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ 31 MART SOYQIRIMI
Azərbaycanın tarixində çox dəhĢətli müharibələr, münaqiĢələr və olaylar olmuĢdur. Çoxlu
insan tələfatı, qarətlər, mədəni irsin məhvi illər boyu insanların hafizəsində silinməz izlər buraxmıĢ,
Ģairlərin əsərlərində öz əksini tapmıĢdır. Yurdumuzun yaĢadığı dəhĢətli faciələrdən biri də 1918-ci
ilin 31 mart qırğınıdır. Bu soyqırımı bu gün də yaddaĢında hifz edib saxlayan qocalarımız vardır ki,
onların danıĢığını eĢidəndə düĢünürsən ki, 31 mart soyqırımının yanında Xocalı faciəsi kiçik qardaĢdır.
XX əsrin əvvəllərində 1905-1907-ci illər, 1914-1915-ci illər dünyada baĢ verən dəhĢətli hadisələrin küləyi Azərbaycandan da yan keçməyib. Elə bunun ardı kimi yaĢanılan 1917-1918-ci illər
hadisələrində bu külək sunamiyə keçəndə münaqiĢə artıq xristian-müsəlman davasına, Azərbaycan
torpağı da dünya savaĢının bir ocağına çevrildi.
Əliabbas Müznibin arxivində qardaĢı Əmin Abidin türklüklə bağlı bir sıra əsərləri qorunub
saxlanılır ki, bu gün biz onları oxuyanda XX əsrin əvvəllərindəki ab-hava gözümüz qarĢısında
canlanır. ―Türkün dərdi‖ Ģeirində
Qərb istəməz türkün gözəl simasında
Qalibiyyət təbəssümü hiss olunsun.
Qərb istəməz türk ocağı, türk dünyası
Mənəviyyat günəĢilə iĢıqlansın.
Qərb istəməz islamiyyət ucalansın...
- yazan Ģair göstərir ki, dava bütünlükdə xristian-müsəlman davasıdır. Qərb ġərqi məhv eləmək
fikrindədir. Türkün dərdi çox böyükdür, saymaqla bitməz, ―Türkün dərdi bir cahan ki, yeni-əski
onda baqi‖, türkün dərdi bir kitabdır ki, hər sətri min igidin qanıyla yazılmıĢdır. Bununla belə, Ģair
türkü Tanrının əziz qulu, ġərq səmasının parlaq ulduzu hesab edir.
Əmin Abidin ―Qanlı hədiyyə‖ Ģeirində də bir Ģair ağlayıĢı var:
Yandırıb evləri xərab etmək,
Analar qəlbini kəbab etmək.
Canavarlar kimi qızıb basmaq,
Böyük-kiçikli asmaq...
ġair bacını qardaĢa, ananı oğula, qızı anaya, oğulu ataya həsrət qoyan bu qırğınlara nifrət edir.
UĢaqları süngüyə taxmaqla, türkü məhv etməklə, ġərqi alçaltmaqla mədəniyyət qazanmaq istəyən
Qərbə lənət oxuyur. Bütün bu alçaqlıqları törədənlərə üz tutaraq deyir:
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Mədəniyyət deyil, dəniyyətdir...
Mədəniyyət bumu? Bu, vəhĢiyyət
Dəniyyətdir, dəniyyət.
Adətləri yaxıb kaĢanələr, yaxmaqla dünyanı,
Məzarıstana döndərmək A.canı!
Göründüyü kimi, o dövrdə Əmin Abid kimi insanlar belə ―Azərbaycan‖ sözünü bütöv yaza
bilmirdilər. ―Qafqasiya‖ Ģeirində də türklüyü tərənnüm edən, onun gələcəyinə inanan Ģairin özünü
bir od, atəĢ hesab etdiyini, Oğuz xanın ölkəsini qarət etmək istəyənləri qılıncından keçirmək istədiyini görürük. Əmin Abid xarab olan əyalətlərin, parçalanan yurdların, doğranılan camaatın, məhv
edilən öksüz millətin məhz türk milləti olduğunu ağrı-acı ilə misralayır. Timuçinin, Atillanın, Orxon bəyin unudulduğunu, Ģanlı soyun qan içində boğulduğunu təəssüflə qeyd edən Ģair Ģeiri belə bitirir:
Burax məni, qan qusduran qanlı əli sındıram.
Burax məni, yaĢayıĢı həram edən alçaqları
Fırlatayım süngüm ilə cəhənnəmə, oda doğru...
Xof etməzəm ən zəhərli çınqılardan, qığılcımdan,
Burax məni, keçirəyim düĢmənləri qılıncımdan.
Əmin Abid kimi bir çox Ģairlərin əsərlərində əks olunan 1917-ci il dəhĢətləri get-gedə nəinki
səngimək bilmir, hətta gün-gündən daha da geniĢlənirdi.
Görkəmli Azərbaycan Ģairi Mirzə Əbdülxalıq Yusif o dövrdəki qəzəllərindən birində yazırdı:
Dəmadəm eylədik tərif insaf ilə vicdandan,
Vəli, insaf nə, vicdan nədir bibəhrələr ondan.
HəmiĢə bəhslər qıldıq, danıĢdıq ünsü ülfətdən,
Belə vəhĢiliklər etdik kim, verilməz fərq heyvandan.
ġair üzünü bütün bəĢəriyyətə tutur, elmdən, ürfandan uzaq qaldığımıza, elmdən bixəbər qan
tökdüyümüzə, yalandan, böhtandan əl çəkmədiyimizə, tərəqqiyə fikir vermədiyimizə, gəda ikən
Ģahlıq fikrinə düĢdüyümüzə görə biz insanları qınayır və qəzəli belə yekunlaĢdırır:
Cahan cənnəti-təcri təhtəhülənhar olur, Yusif,
Əgər tarixi –min üç yüz otuz beĢ çıxsa böhrandan.
Təəssüf ki, 1335 (1917-1918) böhrandan çıxa bilmir, əksinə get-gedə bataqlıq dərinləĢir, faciələr artır, ölüm, qırğın çoxalır və nəhayət, 1918-ci ilin ilk on günlüyündə vəziyyət daha da gərginləĢir, sonunda 31 mart soyqırımı baĢ verir.
Görkəmli Ģairimiz Mirzə AğadadaĢ Müniri 11 bəndlik ―Bahar ağlayıĢı‖ adlı müxəmməsində
bu soyqırımı olduqca əhatəli təsvir etmiĢdir. Əsərin ilk bəndində baharın gəliĢini (fərvərdin (mart)
ayının gəliĢini) gözəl təĢbehlərlə tərənnüm edən Ģair elə həmin bəndin sonunda, kaĢ nə yeni il, nə
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bahar, nə də fərvərdin gəlməyəydi deyə təəssüfünü bildirərək bənövĢənin gülĢənə gəlib bağa, sərvə,
süsənə qəmli xəbərlər verməsini, güllərin qüssədən sinələrini yırtmasını, nərgizin bu il göz açmamasını, buludların naləyə gəlib, atəĢin göz yaĢı tökməsini, çayların, dənizlərin bulanıq axmasını, cahana Nuh əsrində olan bir tufanın düĢməsini, Ģəhərlərin qarət olunmasını, əsrlər boyu görünməmiĢ
qanlı faciənin baĢ verməsini, xanimanların tar-mar olmasını, Qafqaz bağında salamat bir ağacın belə
qalmamasını, məzlum uĢaqların qan-yaĢ töküb ağlamasını, bir yəhudanın min Məsiha qanına bais
olmasını, minlərcə Yəhya qanının tökülməsini, torpağın minlərlə yeniyetmə cavanı ağuĢuna çəkməsini və s. obrazlı Ģəkildə vermiĢdir. ġair yazır:
YetməmiĢ axirzəman, dəccallər etdi zühur,
Dustü düĢmən zahir oldu, rövĢən oldu narü nur.
Əql heyran qaldı bu həngaməyə, cəhl etdi zur,
Oldular bir cami-cəhlü kibrdən məsti-ğürur,
Oldu kinü böğzlər beynəlmiləldə aĢikar.
ġair Ģeir boyu qarətgər millətin müsəlmanlara atəĢ açdığını, xırda uĢaqların doğrandığını, nazlı qızların, ismətli gəlinlərin təhqir olunduğunu, bu zülmkarların təkcə Bakıda deyil, hər yerdə əhalini zülmə məruz qoyduqlarını, çox Ģərəfli insanların Ģəhid olduğunu, Yezidin Əli övladına etdiyindən daha artıq zülm olunduğunu, üç gecə-gündüz tüfənglərin, topların susmadığını, islamın izzətinə
xələl gəldiyini, Qafqazın qan dəryasına döndüyünü, dağ və səhraların qırmızı, bütün müsəlmanların
isə qara geyindiyini misralayır və Ģeiri belə bitirir:
Oldu Qafqasya sərasər dəhr ara dəryayi-qan,
Oldu ol dəryayi-qanə ğərq minlərcə cəvan.
Külli-müslim qarə geydi, kuhü səhra ərğəvan,
Ey Müniri, bombəvü topü tüfəng, ayropalan
Odlu bir tarixdir, yaz ani, qalsın yadigar.
Görkəmli Ģairimiz Hacı Əli PəriĢanın 18 beytlik ―Mart hadisəsi haqqında‖ adlı qəsidəsində də
mart soyqırımının təsvirini görürük. Burada baharın təsviri daha geniĢdir. QıĢ fəslinin tükəndiyini,
bahar günlərinin gəldiyini, yer üzünün yaĢıllaĢdığını, lalələrin hər yeri cənnətə döndərdiyini, hər gülün gülĢəndə öz yarını axtardığını, bülbüllərin qərarsızlaĢdığını, yasəmənin, nərgizin, nəsrinin, bənövĢənin, lalənin, ərğəvanın ətir saçdığını, nisan yağıĢının səmadan qətrələr tökdüyünü, dağın, bağın, meĢənin, səhranın bir özgə səfa verdiyini, könül ayinəsini saflaĢdırdığını obrazlarla verdikdən
sonra əsil mətləbə keçərək yazır:
Min üç yüz otuz altı səneyi-hicridə,
Leyk, əksinə bunun çərxi-fələk etdi mədar.
Oldu təbdil xəzan fəslinə gül əyyami,
Yüz verüb bülbülə qəm, qalmadı güldən asar.
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DüĢdü on səkkiz, mart hadisəsi Qafqazə,
Müslimə küfri-Ģiyəm cövrünü etdi izhar.
ġair zülm əlinin tamam müsəlmanlara açıldığını, gecə-gündüz qətllər törəndiyini, neçə gün
küçədə, bazarda atəĢlər açıldığını, neçə min kiĢi və qadının, böyük və kiçiyin qətlə yetirildiyini,
məzlumların nəĢinin neçə gün kəfənsiz qaldığını, sird-kafursuz, qüslsuz, məzarsız olduqlarını, iffətli
xanımların kafirlərə əsir olduğunu, var-dövlətin qarət olunduğunu ürək ağrısı ilə sətirlərə düzmüĢdür. ġair qəsidəni belə tamamlayır:
Zərbi-üçdügməli top Tazə piri etdi xərab,
ġu zərab ilə xərab oldu dərü həm divar.
Yandı Cəmiyyəti-xeyriyyə binası yeksər,
Yürəgim yandı yanə baisi ta yövmi-qərar.
DüĢdü bu vaqeədən yadə Ģəhi-Kərbübəla,
Görsə əhvalımızi, ağlar Hüseyni-biyar.
Bir Əli Əsğəri oxlandı Hüseynin, əmma
Neçə min əsğərimiz oldu Ģəhidi-əĢrar.
Olmadı dəfn əgərçi Ģühədalər bədəni,
Leyk bunlar kimi əcdadını yandırmadı nar.
Ey PəriĢan, yetər itmamə bu ənduhi-füzun,
Zülmkarın verir əcrini Xudavəndi-kübar.
Amma Əmin Abidin dediyi kimi, türk Allah-Təalanın əziz quludur və Allah bu zülmü yerdə
qoymur. Osmanlı türkləri Azərbaycana gəlib ermənilərin qovulmasında azəri türklərinə yardım
edirlər. Hər bölgədə, o cümlədən Bakıda da camaatın səfərbər edilməsi, döyüĢ qabiliyyəti olanlara
döyüĢ hərəkətlərinin öyrədilməsi, nəhayət, qələbə ilə nəticələnən savaĢ...
Hacı əli PəriĢan ―Türklərin gəlməsi haqqında‖ Ģeirində yazır:
KəsmiĢdi rəhi-nicatı üdvan,
Qətl oldu zənənü tifli-məsum.
Əmvalımızı həp etdi talan,
Zalimlər əlində qaldı məzlum.
YüksəlmiĢ idi səmayə fəryad,
Gözlərdən axırdı qanlı yaĢlar.
Bəklərdik edə gəlüb bir imdad,
Baqeyrətü fateh arkadaĢlar.
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Göründüyü kimi, sadə camaat deyil, bütün ziyalılar belə 31 mart soyqırımı zamanı çarəsiz
qalmıĢdılar. Planlı Ģəkildə yaĢayıĢ məntəqələrinə soxulmaq, insanları vəhĢicəsinə qətlə yetirilən hər
Ģeyi qarət etmək, bütün bunlar əhalini çaĢdırmıĢdı. Hamı Allaha yalvarıb imdad diləyirdi. Hacı Əli
PəriĢan Ģeirini belə bitirir:
Məqsudə bizi Həq etdi nail,
Rəf oldi qəmü məlalü möhnət.
Həp yetdi cəzayə qanlı qatil,
Yüz verdi bizə süruri-behcət.
Mürsəl paĢa ilə Nuri paĢa!
Hifz et bu iki vücudi, ya Rəbb!
Su səpdilə nari-iğtiĢaĢə,
Varlığmıza oldilə müsəbbəb.
ġair türklərin köməyə gəlmələrini, iğtiĢaĢı yatırmalarını, varlığımıza səbəb olmalarını yüksək
qiymətləndirir, Allahdan onları hifz etməsini diləyir. Türklərin o dövrdə bizə yardımını tərənnüm
edən bir çox əsərlər yazılmıĢdır.
Bakı ədəbi mühitində yazıb-yaradan Ģairlərin böyük əksəriyyəti 31 mart soyqırımı ətrafında, o
cümlədən soyqırıma hazırlıq dövründə baĢ verən hadisələr və türklərin gəlməsi, sonrakı olaylar
haqqında əsərlər yaratmıĢlar. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun arxivlərində
bakılı Ģairlərin bu barədə bir çox Ģeir nümunələri vardır. Biz məqalənin həcmini nəzərə alıb hamısından danıĢa bilmədik.
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Sonakhanım Hadıyeva
March genocide in the literary environment of Baku
Summary
One of the terrible incidents happened in the history of Azerbaijan is the 31 March 1918
genocide. That event also influenced the literary environment of the same period and reflected in
the Azerbaijan poetry. The article deals with the description of this massacre in the works of the
poets (Amin Abid, Mirza Abdulkhaliq Yusif, Haji Ali Parishan, Mirza Agadadash Muniri and
others) from the Baku literary environment and views about it.
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NAXÇIVANA DAĠR BƏZĠ TARĠXĠ ƏLYAZMA
SALNAMƏLƏRĠ (1918-1920)
Azərbaycan mətnĢünaslıq elminin zənginliyini xarekterizə edən əsas mənbələrdən biri də Naxçıvana dair əlyazmalardır. Bu əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqi, elmi Ģəkildə öyrənilməsi bugünkü mətnĢünaslıq elmimizin qarĢısında duran vacib problemlərdəndir.
XX əsrin əvvəllərinə aid olan Naxçıvan əlyazma mənbələrindən biri də Mirzə Bağır Əliyevin
―Qanlı günlərimiz‖ adlı gündəliyidir. M.B.Əliyevin ―Qanlı günlərimiz‖ adlı əsəri canlı Ģahid qeydləridir. Salnamə Ģəklində yazılmıĢ bu əsər 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda baĢ verən ictimai-siyasi
hadisələrin dəqiq xronologiyasını əks etdirən olduqca qiymətli elmi mənbədir. Əsərdə Naxçıvanda
baĢ verən siyasi hadisələr, xüsusilə erməni vəhĢilikləri konkret faktlarla təqdim edilir. Orijinalı əski
əlifbada olan əlyazmanı professor T.Quliyev 1993-cü ildə transfonelitenasiya edərək kiril əlifbası
ilə dövlət nəĢriyyatında çap etdirmiĢdir. Kitabın redaktoru H. Əlibəyli yazır: ―Əsərdə türklərin Naxçıvana köməyə gəlməsi, Ġran, Rusiya, Ġngiltərə, Fransa, Amerika dövlətlərinin Naxçıvanda baĢ verən hadisələrə müdaxilə etmələri, həmçinin naxçıvanlıların düĢmənə qarĢı mərdlik və qəhrəmanlıqla
vuruĢmaları günbəgün, saatbasaat təsvir olunur. Əsərin bir əhəmiyyəti də ondadır ki, bizə tarıximizin qaranlıq səhifələri haqqında dəqiq məlumatlar verən mənbələrdən biridir‖ [1, 4].
Əlyazma müqəddimə və ―ərzi-məqsəd‖ adlanan xüsusi proloqla baĢlayır. Müəllifin müqəddimədəki qeydlərindən məlum olur ki, o, 1905-ci ildə olan qanlı Naxçıvan hadisələrindən xəbərdardır
və gündəliyinə yazdığı hadisələr 1917-ci il 21 dekabr tarixindən sonrakı dövrü əhatə edir: ―1917
miladidə 21 dekabrdan etibarən Naxçıvan erməni-müsəlman millətlərinin arasında sərzədə zühur
edən və hər iki millətin tarixinə bir xətti-yadigar çəkdirən vüquat... Etiraf etməliyik ki, 1905-ci ildə
may ayının 12-ci günü Naxçıvanda erməni-müsəlman davası qopmuĢdur... Gündə bir-iki nəfər müsəlmanlardan qətlə yetirib 1905-ci tarixdə üz verən... qanlı sənənin intiqamını alıb Naxçıvan və həvalisində milləti-islamı məhv edib istiqlaliyyət ilə yaĢamaq fikrinə düĢdülər‖ [2, 5-7].
Əlyazmadan məlum olur ki, müəllif hadisələrin Ģərhində qərəzli mövqe tutmamıĢ və hər iki
xalqın baĢ verən hadisələrə açıq gözlə baxmadığını təəssüflə xatırlamıĢdır: ―bu mündəricəni yaratmaqda mənim məqsədim nəinki millətpərəstlik edib bir tərəfi tərif edib digər tərəfi pisləməkdir. Və
bəlkə bitərəfanə surətdə hər iki millətin üyubatini göstərib gələcəkdə əbnayi-vətənin diqqəti-nəzərini bu kimi millət xaini olanların və bəlkə kəndi mənafelərinin təqibatlarında bulunanların oynadıqları rollar sayəsində zəhmət ilə əmrari-həyat sürən kütlələrin məzlum və nabud bir halda bulunmalarına cəlb etmək deməkdir... Hər iki millətin bir-birinə düĢmən olub qətl və qarətə meydan buraxmasına kimlərin səbəb olmalarına hər iki millət qətiyyən düĢünməyib və nəticədə, erməni müsəlmanı və müsəlman erməni taifəsini məhv etmək amalına gəlib‖ [2, 5].
Əlyazmadan o da məlum olur ki, həmin vaxtlar Naxçıvanda olan kazaklar ermənilərlə birləĢərək qanlı faciələr törətmiĢ, müdafiəsiz qalmıĢ əhalinin baĢına müsibətlər gətirmiĢlər. Qeydlərdən
məlum olur ki, ermənilər əvvəlcə Naxçıvanın Əznəburd və Cəhri kəndlərində çirkin niyyətlərini
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həyata keçirməyə baĢlamıĢ, burada bir çox nüfuzlu adamları qətlə yetirmiĢlər. Mart ayından
etibarən isə Naxçıvanın əksər rayonlarında erməni vəhĢilikləri daha da geniĢlənmiĢdir. Gündəlikdə
erməni vəhĢiliklərinin xronologiyasından aydın olur ki, onlar Naxçıvan Ģəhərinə silahlı basqın edib
əhalini öldürməyə baĢlayırlar və martın 3-də Ģəhərin Əlixanlı və Qala məhəlləsini bombalayırlar.
Hücuma keçən erməni qoĢunlarının qarĢısını qəhrəman naxçıvanlılar alır. Mart ayının yeddisinədək
davam edən müharibədən sonra ermənilər hiyləyə əl atır və sülh təklifi ilə çıxıĢ edirlər. Erməni milli
komitəsi təklif edirdi ki, müsəlmanlar tərksilah olsunlar, ancaq bu təklif qəbul edilmir və həmin gün
axĢam saat 5-dək atıĢma davam edir. Müəllif həmin müddətdə həlak olmuĢ müsəlmanların adlarını
sadalayır və məlum olur ki, onların arasında, hətta, Ġrandan gəlmiĢ vətəndaĢlar da olub.
―Bu yazı mətnlərində iĢlənən «nisfi», «bulunan», «piĢ», «minvalla» kimi sözlər həm də Naxçıvan dialektinin XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəllərində ümumi leksikonudur. «Müsəlman» kəlməsinin mənası azərbaycanlı deməkdir. Həmin dövrdə ―azərbaycanlı‖ yox, «müsəlman» deyilməsinin
də xüsusi səbəbi var. Camaat hiss edirdi ki, faktiki olaraq müharibə erməni və bölgənin müsəlman
əhalisi arasında gedir. Ermənilər təkcə türk mənĢəli azərbaycanlıları deyil, bütün müsəlmanları öldürüb «Böyük Ermənistan» yaratmaq məqsədi ilə coğrafi məkan hazırlayırdılar. Bunun üçün yerli
əhalini ata-baba torpaqlarından qovmaq və bu torpaqlarda erməni mənĢəli əhalini yerləĢdirmək lazım idi‖ [3, 252].
Əlyazmadakı 27 aprel tarixinə aid olan qeydlərdən məlum olur ki, həmin gün ―Ģanlı türk əsgərləri ġahtaxtıya çatmıĢlar‖ [2, 33]. Həmin tarixdən etibarən hadisələr artıq müsəlmanların xeyrinə
dəyiĢsə də erməni fitnəkarlığı hələ də davam edir. Sonrakı səhifələrdə artıq azərbaycanlıların qəddar
düĢməni olan erməni komandiri Andronikin adı çəkilir: ―Andronikin qüvvəsi Culfa tərəfindən Ģərq
tərəfi ilə Naxçıvana tərəf yürüĢ edirdi... Bu gün Andronikin dəstəsinin Yaycı əhalisinin endirdiyi
zərbələrə tab gətirməyib dala oturması xəbəri alındı‖ [2, 56-57]. Əlyazmada Andronikin rəhbərliyi
altında Azərbaycan kəndlərinə edilən hücumlardan, törədilən qanlı faciələrdən kifayət qədər bəhs
olunur.
Əlyazmanın bu səhifələri həm də tarixi-hüquqi sənəd xarakteri daĢıyır. Məhz həmin qeydlər
əsasında Andronikin törətdiyi qanlı faciələr beynəlxalq ictimaiyyət qarĢısında ifĢa oluna bilər. Müəllif Andronikin komandanlığı altında azərbaycanlılara qarĢı aparılmıĢ hərbi əməliyyatları burada da
xronoloji ardıcıllıqla qeyd edir. Bu qeydlər tarixi sənəd olmaqla yanaĢı, həm də xalqımızın qan yaddaĢı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeydlərdən məlum olur ki, qaniçən Andronik təkcə Naxçıvanda deyil, həm də bütün bölgədə qanlı faciələrin icraçısı olmuĢdur.
Əlyazmanın sonrakı səhifələrində türk ordularının Naxçıvanı tərk etməsi təsvir olunur. Müəllif
Naxçıvanın idarəçiliyi ilə bağlı qeydlər verir və rəhbərliyin gündəlik iĢ rejimi ilə bağlı məsələləri
yazır. 1918-ci il noyabr ayının 14-nə aid olan qeyddən isə bunlar aydın olur: ―Sonra Məhəmməd
Ġmamzadə məclisi-idarəyə daxil olub bir baĢ Xəlil bəy və Ġbrahim ağa ġahtaxtinski cənablarının dillərindən söylədi ki, Naxçıvan və həvalisi erməni hökuməti elan olubdur. Ona binaən erməni taifəsi
böyük bir qüvvə ilə Naxçıvan üzərinə yürüĢ edib iĢğal etmək və hökumət icra etmək təĢəbbüsatında
bulunur‖ [2, 86]. Bu qeydlərdən məlum olur ki, Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə keçən iclasın qərarından irəli gələn fəsadlar artıq noyabr ayından etibarən bölgəni haqlamağa və əhalini ―xofa və həyəcana‖ salmağa baĢlamıĢdır.
Əlyazmanın 28 noyabr və 4 dekabr tarixinə aid qeydlərində Araz-Türk hökumətinin bölgədəki
idarəçiliklə bağlı iĢlərindən bəhs olunur. Hökumətin erməni təxribatlarına qarĢı tədbirləri qeyd
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edilir. 1919-cu ilin yanvarından etibarən bölgədə baĢ verən erməni təxribatları təfsilatı ilə əlyazmada verilir. Əlyazma mətnlərində diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də budur ki, müəllif baĢ verən
hərbi-siyasi hadisələrin arxasında kimlərin durduğunu da Ģərh edir: ―Türkiyənin 9-cu firqəsi Bəyaziddən bu tərəfə hərəkət etmiĢ, ―dikaya diviziya‖ gəlib Dilicanı iĢğal edibdir. Sərvətdar ermənilər
Ġrəvan Ģəhərin təxliyyə edib fərar ediblər. Andronokin dəstəsi Gorus tərəfində müsəlmanlar tərəfindən zərbələrə düçar olduqlarından pərakəndə olmuĢ, ingilis məmurları Qafqaza hərəkət edibdir ki,
Qafqazda Rusiyanın istiqlalını təzələyib, dəmir yolunu təhti-ixtiyarına alsın‖ [2, 98]. BaĢqa qeyddə
isə deyilir: ―Ġrəvanda fransız nümayəndəli oturmuĢlar. Müsəlman kəndlərinin adamları ki, bu son
zamanda müharibəsiz tərki-silah olaraq təslim olmuĢlar, bunlara ermənilər olmazın cəza və cəfa
verməkdədirlər. Müsəlmanların cavan, iĢ bilən və möhtərəmlərindən tutub edam edirlər. Bəcih qızların ismətlərinə təcavüz etməklə bərabər, müqtədir cavanlarını tutub kimisinin dərisini diri-diri soyub, kimisinin əzasından gündə bir az doğramağa həzz bərdar olur‖ [2, 101].
Bu qeydlərdən məlum olur ki, ingilislər, fransızlar və ruslar həmiĢə olduğu kimi, bu dəfə də
tarixi Ģəraitdən istifadə edərək milli münaqiĢələri qızıĢdırmaq məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata
keçirmiĢlər. 1919-cu il may ayının beĢinə aid qeydlərdən oxuyuruq: ―Ġngilis generalı Deyvi cənablarının müĢayəti ilə gələnlər Xaytsov Naxçıvana təyin edilən erməni general-qubernatoru və bir neçə nəfər erməni məmurları idilər... MüĢavirə və müzakirə zamanı Xaytsov Naxçıvanda erməni hökumətinin müvəqqəti olaraq bulunmasını və müsəlmanların ona tabe olması barəsində təklifdə bulundu. Müsəlmanlar isə ―biz erməni hökumətinə tabe olmarıq və onunla yaĢamaq bizə müsaidə etməz‖ sözlərini ümumi bir səslə izhar etdilər və sabiq protestlərdə davam etdikdə Xaytsov söylədi:
―Biz erməni tayfası buraya hökumət etmək istəmirik, fəqət bizi və sizləri bu əmrə tabe olmağa
ingilis dövləti məcbur qılır. Çünki məzbur dövlət bütün dünyaya sahiblik edir və hər taifə ki, onun
əmrinə etiraz edirsə, ol taifə onun hüzurunda asiyi-ədd olur. Əlavə olaraq bu fitva qət olunubdur.
Müsəlman, gürcü və erməni nümayəndələrinin rəylərincə hər halda bu iĢ qəbul olmalıdır‖ Müsəlmanlar yenə qəbul etməyib, əvvəlki etirazlarında bulundularsa da, bunların etirazlarına və Deyvi və
nə də sairləri guĢ verməyib, Milli ġuranın zalını tərk qıldılar. Bu iĢ əhalinin həpsinin hüsnünü pozub
yas və təhəssürə düçar qıldı‖ [1, 122-123].
Bu qeydlərdən də belə məlum olur ki, bölgəyə çirkin niyyətlə gələn ingilislər özlərinin niyyətlərini həyata keçirmək üçün satqın ermənilərdən məharətlə istifadə edirlər. Ermənilər bölgədə
xristian dövlətlərinin hegemonluğunu görüb bu vəziyyətdən öz niyyətlərini həyata keçirmək –
Böyük Ermənistan yaratmaq xülyasını həyata keçirmək istəmiĢlər. Əlyazmadakı qeydlərdən məlum
olur ki, əhali onların bu niyyətinin həyata keçməsinə hər vasitə ilə mane olmuĢdur.
M.B.Əliyevin əlyazmasındakı bu kimi qeydlər, Naxçıvanın qanlı-qadalı günlərindən xəbər verir. Bir tərəfdən erməni fitnəkarlığından cana gələn xalq, ikinci tərəfdən də milli ləyaqətinin təhqir
olunduğunu görür. Nifrət etdiyi erməni ―taifəsinin‖ əsarəti altına düĢməsindən ―müĢkül və pəriĢan‖
olur. Müəllif həmin anlarda baĢ verən qanlı hadisələrdən - ―boğulan ‖, təhqir olan, ev-eĢiyi talan
olan naxçıvanlılardan bəhs edir. Ermənilərin naxçıvanlılara qarĢı etdiyi müsibətləri konkret faktlarla
göstərir.
Əhali ermənilərin qanlı aksiyalarından ailələrini qorumaq üçün Naxçıvanı tərk edib Ġrana üz
tutmaq məcburiyyətində qalır: ―Biçarə mühacirin nə dərəcədə müsibətə bulunmasını qələm yazmağa acizdir‖ [1, 131]. Bu müsibətlər bizə canlı Ģahidi olduğumuz 1993-cü illərdəki Qarabağ hadisələ-

77

XVI ƏNƏNƏVĠ RESPUBLĠKA ELMĠ KONFRANSININ MATERĠALLARI
rini xatırladır. O zaman mühasirəyə düĢən Zəngilan əhalisi Araz çayından keçib Ġrana gedəndə nə
qədər insan tələf olmuĢdur.
Əlyazmada təsvir edilən 1920-ci il oktyabr hadisələri də həmin dövrün tarixi həqiqətlərinə aydınlıq gətirir: ―31/7/36-da (10.10.1920-ci il – S.Ġ.) Xəlil paĢanın bolĢevik dəstəsi ilə ġahbuza gəldiyini və Naxçıvana tərəf hərəkət etmək xəbəri alındıqda mühacirlərin və Ģəhər müsəlmanlarının ruhu
bir az yüksəldi‖ [1, 131]. Bu qeydlərdən məlum olur ki, bolĢeviklərin bölgədə hakimiyyətə gəlməsi
ilə imperialist qüvvələrin əl-qolunu bağlayır və ingilislər, fransızlar ermənilərin əli ilə müsəlmanlar
əleyhinə fitnə-fəsad törədə bilmirlər.
Əlyazmanın sonrakı qeydində oxuyuruq: ―Bakıdan ġura hökuməti tərəfindən komissar Vəlibəyov, Əsgərov və digər təĢkilatçılar Naxçıvana varid oldular... Bu gün rus yoldaĢlar trenlə Ġrəvana
hərəkət etdilər. ġəhər bunlar tərəfindən təxliyyə olundu. YoldaĢ Vəlibəyov tərəfindən Naxçıvanın
istiqlaliyyəti barəsində elan verildi‖ [1, 131-132]. Sonrakı qeydlərdən məlum olur ki, əhali bu bəyanatı birmənalı qəbul etmir və 9 yanvar 1920-ci ildə saat 12 radələrində camaat Ģəhər klubuna yığılıb
bu məsələni müzakirə edir və Vəlibəyov bəyannamənin mahiyyətini açıqlayır. Bu hadisəni hamı
eyni cür qəbul etmir və Məhəmməd Rəhim Hüseynzadə adlı bir kəs hətta qiyam qaldırıb Vəlibəyovun evinə gedərək onu təhqir edir: ―Məhəmməd Rəhim Hüseynzadə baĢına bir qədər müsəlman
adamı toplayıb, yoldaĢ Vəlibəyovun evini mühasirə etdi. Məhəmməd Rəhim Hüseynzadə bir neçə
adamla evə daxil olub yoldaĢ Vəlibəyova cürbəcür nalayiq sözlər demiĢlər. Bu iĢin uçot Təkbir
Səfərov, çeka sədri ġirzad Əliyev və Fəzləli Bağırov bildikdə filfövr qabağın almağa çalıĢmıĢlar.
ġirzad Əliyev gecə ilə ġahtaxtına gedib qırmızı ordu qüvvəsin Ģəhərə yetirir. Məhəmməd Rəhim
Hüseynzadə 100 adamla 60 ədəd tüfəng götürüb Qaraçuğ yolu ilə Ġsmayıl Bəlqani vasitəsilə Ġrana
keçdilər. 13 yanvarda Ģəhərdə böyük bir həyəcan qalxdı. YoldaĢ Vəlibəyovun siyasəti altında həyəcanın qabağı alınıb, əmniyyət bərpa edildi. YaĢasın böylə siyasət sahibi olan yoldaĢ Vəlibəyov‖ [2,
132]. Bu sözlərlə də əlyazma bitir.
Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Mirzə Bağır Əliyevin ―Qanlı günərimiz‖ adlı
gündəliyi 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda baĢ verən ictimai-siyasi hadisələrin xronologiyasını əks
etdirən olduqca mühüm elmi mənbədir. Əsərdə XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda baĢ verən
ictimai-siyasi hadisələr, xüsusilə erməni vəhĢilikləri konkret faktlarla və xronoloji ardıcıllıqla öz
əksini tapmıĢdır.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1. Əliyev M.B. Qanlı günlərimiz. Bakı: AzərnəĢr, 1993, 142 s.
2. Əliyev M.B. Qanlı günlərimiz. 1918, əlyazması, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar
Ġnstitutu. ġifr: B-3337/22389.
3. Ġbrahimov S.M. Naxçıvanın mənəvi-mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri. Bakı: Elm və
təhsil, 2017, 336 s.
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Sabuhi Ġbrahimov
Historical manuscript chronicle about Nakhchivan
(1918-1920)
Summary
The paper considers one of the manuscript texts about Nakhchivan of the beginning of the
XX century – Mirza Bagir Aliyev‘s diary entitled ―Our Bloody Days‖. This diary is a rather serious
scientific source reflecting the chronology of political events in Nakhchivan in 1918-1920. This
manuscript reports on the basis of specific facts about political events that took place in
Nakhchivan, especially about the Armenians‘ atrocities. It becomes clear from this work that the
author did not occupy a prejudiced position in assessing these events; he tried to call both people to
an objective view and show the real enemy.
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“MAVĠ KĠTAB” VƏ UYDURMA ERMƏNĠ SOYQIRIMI
Erməni Ģovinizminə maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyən kilsə dünya siyasətinə ciddi
Ģəkildə nüfuz etmiĢdir. Erməni maraq və mənafeyinə daim iqtisadi və siyasi köməklik edən xristian
kilsəsi əsrlər boyunca dəfələrlə parçalanmıĢdır. Müxtəlif dövrlərdə parçalanan kilsənin ilk dəfə
böyük bölünməsi 451-ci ildə Xalkedon Kilsə Məclisində monofizitliyin (Ġsanın iki təbiətə və bir iradəyə malik olmasını iddia edən xristian təriqəti) rədd edilməsi ilə bir sıra Ģərq kilsələrinin ortodoksal (yunan dilində ―orthos+doxa‖ mənası ―doğru düĢüncə‖dir) kilsədən ayrılmasıyla baĢladı. 1054cü ildə isə katolik (ümumdünya kilsəsi) adlanan Qərb və pravoslav (həqiqi din) adlanan ġərq kilsəsinə bölünməsi ilə xristian dinində ikinci böyük parçalanma baĢ verdi. XV-XVII əsrlərdə katolik
kilsəsinin daha da varlanması, siyasət və digər sahələrə təsir etməsi Avropada protestantizmin əsasını qoymuĢ geniĢ antifeodal və antikatolik olan Reformasiya (latın dilində ―reformatio‖ sözündəndir)
hərəkatına zəmin yaratdı. Almaniyada baĢlayıb Fransa, Böyük Britaniya, ġimali Avropa dövlətlərinə yayılan Reformasiya hərəkatı xristianlığın üçüncü böyük məzhəbi-protestantlığı yaratdı. Protestantların əksəriyyəti katoliklərlə münasibətləri ziddiyətləĢdiyindən 1607-ci ildən Hollandiyanın
Leyden Ģəhərində məĢkunlaĢdılar. Burada əməklərinin qarĢılığında aĢağı məvacibə qane olmayan
protestantlar iqtisadi potensiallarını gücləndirmək üçün 1620-ci ildən Amerikaya köçməyə baĢladılar. Ucuz torpaq, din və fikir azadlığı, insanların istədiyi kimi yaĢaması onların buraya köç etməsini daha da sürətləndirdi. Artıq XVIII əsrin əvvəllərində ABġ-da əhalinin əksəriyyətini təĢkil edən
protestantlar üç böyük kilsədə (Congregational, Presbyterian, Reformed) toplaĢırdılar. Bencamin
Franklin, Tomas Cefferson kimi yüksək intellektə sahib Ģəxslərin siyasətləri nəticəsində Amerikada
kapitalizm sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı. YaĢamaq hüququnun, azadlıq hüququnun, mülkiyyət
hüququnun insanın təbii ayrılmaz hüququ sayılması və 1775-1783-cü illərdə ġimali Amerikada Ġngiltərənin hökmranlığına son qoymuĢ istiqlaliyyət müharibəsi 1787-ci ildə ABġ-ın federal dövlət kimi rəsmiləĢməsinə səbəb oldu. Bütün bu Ģəraitin nəticəsində varlanan üç böyük kilsə missioner təĢkilat yaratmağa baĢladı. Bunun haqqında Ömər Faruk Anın ―Ermeni Sorunu'nun Özet Tarihi‖ adlı
məqaləsində qeyd edilir: ―ABġ-ın Massaçusets Ģtatının Boston Ģəhərində 1810-cu ildə bu üç kilsə
birlikdə Xarici Nümayəndəlik üzrə Amerika ġurası Üzvülüyü (ingilis dilində ―American Board of
Commissioners for Foreign Missions‖-ABCFM) adlı ilk missioner təĢkilat yaratdı. Bu təĢkilatın
məqsədi ABġ-da yaĢayan Qızıl dəriləri və katolikləri protestantlaĢdırmaqdır. Müəyyən vaxt
keçdikdən sonra ABCFM missioner təĢkilatının fəaliyyəti ABġ-ın sərhədləriylə məhdudlaĢmamıĢ
və bütün dünyaya yayılmağa baĢlamıĢdır. 1818-ci ildə keçirilən ABCFM-in iclasında Osmanlı torpaqlarında missioner qurumlar yaradılması qərara alınmıĢ, bu məqsədlə Plini Fisk və Levi Persons
missioner təyin edilmiĢdir. ABCFM-in Fisk və Personsa verdikləri təlimatda diqqəti çəkən bu ifadələr vardır: ―Getdiyiniz ölkədə və ona qonĢu olan yerlərdə yaĢayan müxtəlif qəbilələri və sinifləri
çox dəqiq araĢdıracaqsınız. Heç vaxt iki sualı yaddan çıxarmayın; nə etmək olar və necə etmək
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olar? Bütpərəstlər, müsəlmanlar və xristianlar üçün nələr etmək olar? Fələstin, Misir, Suriya və Ermənistandakı insanlara necə təsir etmək olar?‖‖ (1. səh. 92).
Osmanlı Ġmperiyasına gələn missionerlər yalnız katoliklərə və ermənilərə təsir etmiĢ, bu missionerlərlə bərabər fransızlar, ingilislər, ruslar, almanlar da bu torpaqlarda yaĢayan azlıqları öz təsirləri
altına salmağa çalıĢmıĢdılar. Təbliğat nəticəsində imperiyada erməni protestantların sayı XIX əsrin
axırında 60 000 oldu. Missionerlər dinlə yanaĢı, incəsənət və mədəniyyətlərini də getdikləri ölkələrdə yaymaq istəyirdilər. Çünki millətlərin əsas dəyərlərini məhv etməklə milli Ģüuru öldürəcəklərinə
və onları müstəmləkə altına daha asanlıqla alacaqlarını anlayırdılar. Bu məqsədlə missionerlər əsas
diqqəti təhsil, səhiyyə və kilsənin inkiĢafına ayırdılar. YaxĢı təhsil almaq istəyən bir çox erməni
gəncləri protestantlığı qəbul edəndən sonra təhsillərini ABġ-da davam etdirirdilər. Amerikada təhsil
almıĢ protestant ermənilər Osmanlı Ġmperiyasına qayıdıb, ilk dəfə Vanda və qısa zamanda digər
bölgələrdə protestant məktəbləri açmağa baĢladılar. Onlar, həmçinin bu ərazilərdə dini məsələlərlə
qənaətlənmir, əhalidən siyasi və hərbi güclərə dəstək üçün ianə toplayırdı. Protestantlar ən iri və
mütəĢəkkil siyasi erməni təĢkilatı DaĢnaksütyun partiyasıyla sıx əlaqələr qurub birlikdə (partiyanın
əsası 1890-cı ildə erməni millətçiləri Rostom Zoryan, Simon Zavarian və Xristofor Mikayelyan tərəfindən Tiflisdə qoyulub) Osmanlı Ġmperiyasının Ģərqində Ermənistan dövləti yaratmaq xülyasına
düĢdülər. Müharibənin yaxınlaĢdığını və erməni xəyanətinə bələd Osmanlı Ġmperiyası Ġttihad və Tərəqqi partiyasının üzvləri Naci bəy və Bahəddin ġakiri 1914-cü il 28 iyul-14 avqust tarixlərində
DaĢnak partiyasının Ərzurumda təĢkil etdiyi konqresə göndərdi. Müharibədə ermənilərin məqsədlərini müəyyənləĢdirmək üçün konqresə gedən türk təmsilçiləri ermənilərdən müharibə vaxtı Osmanlı Ġmperiyasına sadiq qalmağı və ruslara qarĢı döyüĢməyi tələb etdilər. Ermənilər Ġttihad və Tərəqqi partiyası ilə eyni siyasi ideologiyada olmadıqlarını bəhanə edərək Rusiyaya sadiq qalacaqlarını bildirdilər.
1914-cü il 28 iyul tarixində I Dünya müharibəsi baĢlayır. Osmanlı Ġmperiyası müharibəyə ―Üçlər
Ġttifaqı‖ tərəfindən qoĢuldu (Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Ġtaliya ―Üçlər Ġttifaqı‖ daxil idi. Ġtaliya sonradan ittifaqdan çıxır). Buna cavab olaraq oktyabrın 2-də Rusiya, 5-də Böyük Britaniya, 6da isə Fransa Osmanlıya qarĢı müharibə elan edir. Osmanlı torpaqlarında firavan yaĢayan ermənilər
imperiyanın ağır vəziyyətində xəyanət yolunu tutdular. Amerikanın maddi dəstəyi Böyük Britaniya,
Fransa və xüsusən, Rusiyanın köməkliyi ilə müstəqillik qazanacağına inanan ermənilər daha çox
məskunlaĢdıqları Anadoluda və digər bölgələrdə gizli və açıq Ģəkildə türklərə xaincəsinə zərbələr
endirirdilər. Rusların Türkiyə sərhədlərini pozması nəticəsində ermənilər açıq müharibəyə keçdilər.
1915-ci il aprel ayının 24-də Ġttihad və Tərəqqi partiyasının qurucusu, Daxili ĠĢlər Naziri Məhməd
Tələt bəy Erməni Komitə mərkəzlərinin bağlanması, bu iĢlərə rəhbərlik edənlərin tutulması və bütün sənədlərin müsadirə edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Mənbələrə əsasən millət vəkili, Ģair, yazıçı, din xadimi daxil olmaqla 2345 yaxın erməni həbs edilir. MünaqiĢə yaradan digər ermənilər ölkədən çıxarılır. Dövlətin müharibə Ģəraitində gördüyü bu tədbiri ermənilər bütün dünyaya ―genosid‖
kimi təqdim edir.
ABġ-ın Luisvilles Universitetinin professoru və Osmanlı tarixi üzrə mütəxəssis Castin Makkartni Londonda ġərq və Afrika Tədqiqatlar Məktəbində təĢkil olunmuĢ konfransda ermənilərin dırnaqarası soyqırımı haqqında bunları demiĢdir: ―...Birinci Dünya Müharibəsi baĢ verdiyi zaman
Velinkton Hausda gizli Müharibə Təbliğat Bürosu (War Propaganda Bureau) yaradıldı (2 sentyabr
1914). Bu Ģöbənin vəzifəsi Ġngiltərənin düĢmənlərini nüfuzdan salmaq, Amerika-Ġngiltərə münasi81
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bətlərini tənzimləmək və müharibə Ģəraitində Ġngiltərə dövlətinin həlledici səlahiyyətə malik olduğunu göstərməkdir. Büronun rəhbəri Liberal Partiyasının deputatı Devid Loyd Corcun (Ġngiltərənin
BaĢ Naziri və Maliyyə Naziri) yaxın məsləhətçisi idi. Bu büroda iĢləyənlər arasında Ġngiltərənin
ABġ-dakı səfirliyində fəaliyyət göstərən və ABġ-da çox sayda dostu olan Viskant Brays adlı intellektual Ģəxs iĢləyirdi. Onun köməkçisi isə Arnold Toynbi adında gənc tarixçi idi.
...1915-ci ildə ġərqi Anadolunun bir çox yerindəki döyüĢlər və erməni qiyamları nəticəsində
dövlətin qanunları və nizamı pozuldu. Brays və Toynbi bu bölgədə ―Türklərin reallaĢdırdığı qırğınlar‖ı sənədləĢdirmək üçün məlumatlar toplamağa baĢladılar. 1916-cı ildə Loyd Corc bunların ―Mavi
kitab‖ (Blue Book) adlı sənəddə toplanmasına göstəriĢ verdi. Bu sənəd Ġngiltərə parlamentinə
təqdim olundu və o vaxtdan erməni radikal millətçilərinin əsas sənədi oldu‖ (2).
Velikton Haus ABġ, Fransa, Hollandiya, Ġspaniya-Portuqaliya, Skandinaviya, Ġsveçrə-Ġtaliya,
Yunanıstan-Rumıniya, ġərqi və Ġslam ölkələri olmaqla rəsm, fotoqrafiya, film, kəĢfiyyat və mübadilə təbliğatı aparan bölmələrdən ibarət təĢkilatdır. TəĢkilatın Osmanlı Ġmperiyası, Yaxın ġərq, Ərəbistan və Misir üzrə nümayəndəsi ingilis tarixçisi Arnold Cozef Toynbi (14 aprel 1889-22 oktyabr
1975) idi. Alim ABġ-n Osmanlı Ġmperiyasında 1913-1916-cı illərdə səfir Morgentau (Erməni soyqırımına aid 1918-ci ―Səfir Morgentaunun hekayəsi‖ kitabını nəĢr etdirmiĢdir ) kimi bu ölkələrin
əleyhinə təbliğat aparırdı. Toynbi və Viskant Braysın hazırladığı ―Mavi Kitab‖ ilk dəfə 1916-cı ildə
―Osmanlı Ġmperiyasında ermənilərin müalicəsi‖ adı altında Londonda nəĢr olundu. Səkkiz bölmədən, 150 məktubdan və 648 səhifədən ibarət kitab Viskant Braysın bir neçə yazıĢmaları, bir
xəritə, ön söz, redaktorun diplomatik yazıĢmaları daxil olmaqla səkkiz bölməyə ayrılmıĢdır. 150
məktub isə aĢağıdakı baĢlıqlar altında qruplaĢdırılmıĢdır:
1.Ümumi təsvir (14 məktub)
2.Van vilayəti (6 məktub)
3.Bitlis vilayəti (6 məktub)
4.Azərbaycan və Hakkari (19 məktub)
5.Qafqazdakı mühacirləri (7 məktub)
6.Ərzurum vilayəti (11 məktub)
7.Mamurətuül-əziz (Elazığ) vilayəti (8 məktub)
8.Trabzon vilayəti və ġebinkarahisar bölgəsi (5 məktub)
9.Sivas: Ģəhər və vilayət bölgələri (6 məktub)
10.Kayseri bölgəsi (3 məktub)
11.X (Merzifon) qəsəbəsi (9 məktub)
12. Ankara Ģəhəri (3 məktub)
13.Trakya, Ġstanbul, Bursa və Ġzmir (6 məktub)
14.Anadolu Dəmiryolu (15 məktub)
15.Kilikya (Adana vilayəti və MaraĢ bölgəsi) (11 məktub)
16.Musadağ (3 məktub)
17.Urfa və AC (Antep) qəsəbələri (6 məktub)
18.Hələb vilayəti (4 məktub)
19.ġam Vilayəti və Deyr Əlzor bölgəsi (3 məktub)
20.Hücum edərkən xəbər alınan sənədlər (4 məktub)

82

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA
Amerika missionerlərinin və ingilislərin yazdığı bu kitab ermənilərin soyqırıma məruz qalmasını
dünya xalqlarına inandırmaq üçün ilk saxta sənədlərdən biri olmuĢdur. Erməni arxivlərindən və
əsaslanmamıĢ sənədlərdən istifadə edərək hazırlanan ―Mavi kitab‖da ―məzlum erməni‖ obrazı yaradılmıĢdır.
Castin Makkartni qeyd edir ki, erməni lobbisi özlərini Yəhudi soyqırımı qurbanları ilə ekvivalent
göstərmək üçün istifadə etdikləri, dünya səviyyəsində onların iddialarının baĢlıca ―qaynağ‖ı olan bu
sənədi Anadoluda fəaliyyət göstərən Amerikalı missionerləri ilə Ġstanbuldakı Amerika səfirliyinin
əməkdaĢları birgə ―dedi-qodu‖ və ―saxta‖ məlumatların əsasından ―erməni soyqırımı‖ anlayıĢını yaratdılar. Professor Castin araĢdırma nəticəsində 59 məktubun missionerlər, 52-nin erməni terroristləri, 7-nin daĢnak liderləri tərəfindən yazıldığını, 32 məktubun isə uydurma olduğunu aydınlaĢdırmıĢdır.
Zəifləyən Osmanlı Ġmperiyasını öz aralarında bölmək məqsədilə Amerika missionerlərinin və ingilislərin hazırladığı, 17 dilə tərcümə edilən ―Mavi kitab‖ ermənilər tərəfindən ikinci dəfə 1975-ci
ildə nəĢr edilmiĢdir. Hazırda da bu kitab Türkiyə daxil olmaq üzrə bir çox ölkələrdə nəĢr edilir. Bu
sənədlə kütləvi Ģəkildə öldürüldüklərini sübut etməyə çalıĢan ermənilər, hətta ―soyqırım‖ anlayıĢının müəllifi Rafel Lemkinin ―ĠĢğal altındakı Avropada Ġttifaq güclərinin iqtidarı‖ (1944) adlı kitabında erməni məsələsinin XX əsrə aid tipik soyqırım nümunəsi kimi göstərilməsinə nail olmuĢdular. Kipr Respublikasının keçmiĢ prezidenti Makariosun təlimatı ilə Kipr Respublikasının Xarici
ĠĢlər Naziri 1964-cü ilin dekabr ayında BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasında ―erməni problemi‖ni yenidən qaldırdı. O ―Türklərin erməniləri öldürdüyünü, bu səbəblə ermənilərin bunun əllinci ildönümü xatırlamağa hazırlandıqlarını‖ orada demiĢdir. 1965-ci ilin yanvar ayının 17-25-də Efiopiyanın
paytaxtı Əddis-Əbəbə Ģəhərində ruhani və siyasi liderlərinin iĢtirak etdiyi yığıncaqda rəsmi olaraq
hər il aprelin 24-də ―Erməni soyqırımı‖nın anılması qərara alınmıĢdı. Ġlk anım günü-24 aprel 1965ci ildə ermənilər Livanın paytaxtı Beyrutta Türkiyə əleyhinə mitinq keçirmiĢdilər. 1965-ci ildən
―soyqırım‖ iddiası ilə Amerika və Avropa ölkələrində təbliğatlarını daha da gücləndirən ermənilər
artıq bu ifadənin 25 ölkə tərəfindən qəbul edilməsinə nail olublar. ―Soyqırım‖ məsələsi ilə dünyanın
hər tərəfindəki erməniləri bilikləndirmək, həm də dünya ölkələrinə təsir etmək üçün mənfur düĢmənlərimiz 24 aprel 1968-ci ildə Beyrutta soyqırım abidəsini ucaltmıĢdılar. Soyqırıma aid heç bir
arxiv sənədi olmayan, ―Mavi kitab‖ və buna oxĢar kitablarla ermənilər müasir dövrdə sürətlə inkiĢaf
edən informasiya cəmiyyətindəki gənclərin ―milli kimlik‖lərini unutdurmamaq üçün bu uydurma
məsələdən istifadə edirlər.
Öz havadarlarına inanan və sözdə ―erməni soyqırım‖ı məsələsini dünyaya tanıtmaq istəyən düĢmənlərimiz bizə qarĢı dəfələrlə soyqırım törətmiĢdilər. Belə ki, Rusiyada daxili maliyyə böhranından və hökumətin xarici siyasətdəki qətiyyətsiz fəaliyyətindən istifadə edən bolĢeviklər narazı kütlələrə arxalanaraq 1917-ci ilin oktyabr ayında çevriliĢ etdilər. Oktyabr inqilabı nəticəsində Stepan
ġaumyanın baĢçılıq etdiyi bolĢevik Bakı Soveti Bakı quberniyasında hakimiyyəti ələ keçirmiĢdir.
Milliyətcə erməni və Britaniya hakimiyyətindən milyon qızıl rubl məbləğində ilkin yardım alan
Stepan ġaumyan Bakıda azərbaycanlılara qarĢı bolĢeviklərlə erməni milliyətçilərinin əməkdaĢlığını
yaratmıĢdır. Azərbaycan üçün vəziyyət daha da gərginləĢirdi. Belə ki, Birinci Dünya Müharibəsində
Antanta bloku Mosul neftini nəzarətdə saxlamaq məqsədilə Yaxın ġərqdə ərəb milliyətçilərini Türkiyənin panislamçı siyasətinə qarĢı qaldırdılar. Osmanlı Ġmperiyası və onun müttəfiqləri isə Bakı
neftinin və Xəzər üzərində nəzarətin ittifaq ölkələrinə keçməməsi üçün Cənubi Qafqaza doğru
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hərəkətə keçdilər. Cənubi Qafqazda uzun müddət çarizmin zülmündən əziyyət çəkən, öz müstəqilliklərini qazanmalarında Osmanlı Ġmperiyasına arxalanan azərbaycanlılar və burada yaĢayan digər
müsəlman xalqlar türk ordusunun gəliĢini sevinclə qarĢıladılar. Sosial baza baxımından heç bir çətinlik olmadığını bilən Osmanlılar zəifləmiĢ Qafqaz Ġslam ordusunun sıralarına daxil oldular. Vəziyyəti belə görən Stepan ġaumyan və bolĢevik-daĢnak ünsürləri azərbaycanlıların müstəqillik yolunda
fəaliyyətlərinə əngəl törətmək üçün türklərə qarĢı məqsədli Ģəkildə kütləvi qırğınlar təĢkil etdilər.
BolĢevik hakimiyyəti və daĢnak silahlı dəstələri Bakıda, ġamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur və neftlə zəngin, geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli ġimali Azərbaycanın digər
bölgələrində 1918-ci il mart ayının 30-dan 3 aprelə qədər qırğınlar törətdilər.
Ermənilər ikinci belə soyqırımı 1992-ci il fevral ayının 26-da Xocalıda törətdilər.
ABġ, Kanada və Avropada məskunlaĢan və ―soyqırımı‖ əllərində bayraq edərək lobbiləri vasitəsilə sistemli çalıĢan düĢmənlərimizdən fərqli olaraq həm arxiv sənədləri, həm də Xocalı soyqırımına
aid video çəkiliĢləri və canlı Ģahidləri olan bizlər daim milli-etnik və dini təmizləmə aparan ermənilərə qarĢı düzgün və effektli mübarizə aparmasaq xəyanətkar erməni ssenarisinin təkrarlanacağı
Ģübhəsizdir.
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Alakbarova Aziza
“BLUE BOOK” and so-called armenian genocide
Summary
The Armenian-Turkish hostility in the Ottoman Empire was created by missionaries. The ―Blue
Book‖, written about this massacre, is a fictional document.
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ABBASQULU BƏY ġADLĠNSKĠ, YAXUD VEDĠBASARLILARIN
ERMƏNĠ TƏCAVÜZÜNƏ QARġI 1918-CĠ ĠL MÜBARĠZƏSĠ
Azərbaycanda hamı tərəfindən hörmət və sayğı ilə anılan soyadlar, yaddaĢlarda comərdlik,
xeyirxahlıq, ziyalılıq, igidlik mücəssəməsinə çevrilmiĢ çoxlu nəsil-Ģəcərə adını bildirən isimlər var.
Çünki bu soyadları vaxtı ilə daĢımıĢ ayrı-ayrı Ģəxslər zaman-zaman xalqının iĢinə yarayan, nəslinin
adını ucalda biləcək mühüm iĢlər görmüĢ, həm xalqı, həm də nəsli üçün fəxarət mənbəyi olmuĢlar.
Azərbaycanın bölgələrində mədəni-maarif, təhsil sahəsində böyük xidmətlər göstərmiĢ,
xeyriyyəçiliyi ilə tanınmıĢ, hərbi bilik sahəsindəki Ģöhrət qazanmıĢ belə nəsillər çox olub. Xeyirxah
əməlləri ilə yadda qalmıĢ belə soyad daĢıyıcılarından biri də ġadlinskilərdir. Bu nəslin nümayəndələrindən Aslan sultan ġadlinski, Mirzə Nəsrulla bəy ġadlinski, Teymur bəy ġadlinski, Bilas
ġadlinski, Vaqif ġadlinski və digərlərinin adlarını çəkmək kifayətdir. Belə ki, onların hər biri öz
fəaliyyəti ilə gələcək nəsillərə örnək ola biləcək zəngin ömür yaĢamıĢlar. Amma yəqin ki, bizim hər
birimiz bu soyadı eĢidərkən ilk olaraq bir nəfəri xatırlayırıq. Bu da Abbasqulu bəy ġadlinskidir.
Onun adının məĢhurlaĢmasının səbəbi təkcə ―Axırıncı aĢırım‖ filmi, yaxud Fərman Kərimzadənin
―Qarlı aĢırım‖ romanının baĢ qəhrəmanı olması deyil, onun xalqının dar günündə el birliyinə səbəb
olacaq qətiyyətli addımların atılmasına təĢəbbüs göstərib, milli qırğınlar zamanı erməni-daĢnak birləĢmələrinə qarĢı mübarizəyə rəhbərlik etməsidir.
Əsasını XVII əsrdə yaĢamıĢ Binnətalı sultandan götürən ġadlinskilər sülaləsi XIX-XX əsrdə
də Ġrəvan quberniyasının Vedibasar mahalında həmiĢə tərəqqipərvər və mütərəqqi fikirləri ilə
fərqlənən, xalqımızın haqq mübarizəsində ön sıralarda olan ziyalı və açıqfikirli adamları ilə seçilib.
ġadlinskilər nəslinin qolları Binnətalı sultanın 4 oğlundan – Aslan sultan, Kəlbalı sultan, Niftalı sultan və Bala sultan ġadlinskilərin törəmələridir.
Mənbələrdən bəlli olur ki, bu nəsil öz adını ilkin orta əsrlərdə Azərbaycanda mövcud olan
ġəddadilər dövlətini quran tayfalardan biri – ġadlılardan götürür. Gəncədə yaĢayan ġadlılar XIV əsrin axırlarında Ġrəvana köçmüĢlər. Bu ada XIX əsrdə Ġrəvanla bağlı ilkin tarixi qaynaqlarda rast gəlmək olur. Məsələn, bu tayfanın ağsaqqalarından biri olan Aslan sultan ġadlinskinin adı 1806-cı ildə
Rusiya-Ġran müharibəsinin getdiyi bir vaxtda Rusiyanın Qafqaz qoĢunlarının komandanı general
Ġvan Paskeviçin çar I Nikolaya göndərdiyi məktubda Vedibasar mahalının rəisi kimi çəkilir. General Paskeviç çara Aslan Sultanla görüĢdüyünü yazır. Bu faktın özü həmin dövrdə ġadlinskilərin
bölgədə böyük nüfuz sahibi olmasını təsdiqləyir.
Məqaləmizdə haqqında daha geniĢ məlumat vermək istədiyimiz, XX əsrin ilk onilliklərində
nankor erməni silahlılarına qarĢı mübarizədə ad çıxarmıĢ, xalq qəhrəmanı Abasqulu bəy ġadlinski
də Vedibasar elinin böyük oğlu həmin Aslan sultanın nəvəsi idi. AraĢdırmalar göstərir ki, 1886-cı
ildə Vedi kəndində anadan olan Abbasqulu bəy ġadlinski rus-tatar məktəbində və ikiillik mühəndislik kurslarında təhsil almıĢ, 1912-ci ildə Vedibasar mahalının mirabı seçilmiĢdir. O, Böyük Vedinin
bütün ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak etmiĢdir, bir neçə ildən sonra Ġrəvan qəzasının dördüncü
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sahəsinin rəhbəri təyin olunmuĢdur. Məsul vəzifələrdə çalıĢsa da, o heç vaxt manqurt rus məmuru
olmamıĢ, milli ruha sadiq qalmağı bacarmıĢdır. Abbasqulu bəy hər zaman ağsaqqalların öyüdlərini
dinləmiĢ, el adətlərinə hörmətlə yanaĢmıĢdır.
Məsələn, dövlət siyasətinin əksinə olaraq çar Rusiyasının düĢməni kimi qələmə verilən Qaçaq
Rəsulun həbsinə bir neçə dəfə mane olmağı bacarmıĢ, 1914-cü ildə Birinci Cahan Müharibəsi illərində Qars, Ərdəhan və Ağrı dağı cəbhələrində gedən amansız döyüĢlər nəticəsində yetim qalan türk
uĢaqlarına qəhmar çıxmıĢ, cəbhəyə araba, minik, qoĢqu heyvanı ilə, ərzaq və digər gündəlik tələbat
malları ilə bacardığı yardımı göstərmiĢdir.
Onu xalqın yaddaĢına yazan isə elin təhlükədə olduğu bir anda Vedibasarda erməni qəsbkarlarına qarĢı ilk milli özünümüdafiə dəstələri yaratmasıdır. Tarixdən məlumdur ki, 1917-ci il fevral inqilabından sonra Ġrəvan da daxil olmaqla Qafqazda yaranmıĢ çaĢqınlıqdan istifadə edən erməni-daĢnak birləĢmələri özbaĢınalıq edərək, ərazinin türk-müsəlman əhalisinə qarĢı silahlı qətliama hazırlıq
aparırdı. Məhz belə bir təhlükəli vəziyyətdə 32 yaĢlı Abbasqulu bəy uzaqgörənlik edıb Böyük Vedi
və ətraf kəndlərin əhalisindən mərd və cəsur cavanları toplayaraq ilk özünümüdafiə dəstələri düzəltməyə müvəffəq oldu.
1918-ci ilin əvvəllərində daĢnak-erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycanın hər yerində olduğu
kimi Naxçıvan, Ġrəvan, Dərələyəz, Zəngəzur və b. ərazilərdə də azərbaycanlılara qarĢı amansız soyqırım aktları törətdiyi məlumdur. Bu ağır günlərdə xalq arasında böyük nüfuza malik olan Abbasqulu bəy ġadlinski Vedidə erməni-daĢnak quldur dəstələrinə qarĢı mübarizə aparan könüllü xalq
birləĢməsi təĢkil etməyə müvəffəq olmuĢdur1. O, 1918-1921-ci illərdə bu birləĢmənin komandiri olmuĢdur. Həmin xalq birləĢməsinin üzvlərinin daĢnaklara qarĢı döyüĢlərdə igidlik və Ģücaətlə
mübarizə apardığı, çox igidin Ģəhid düĢdüyü də bəllidir.
Onun rəhbərliyi altında 1917-ci ilin dekabr ayında Böyük Vedi kəndində çağırılan müĢavirədə
gələcək üç il ərzində Vedibasar mahalını və ətraf kəndləri erməni terrorundan qoruya biləcək çox
mühüm addımların atılması qərara alınmıĢdı: ―Mübariz dəstə‖ yaradılmıĢ, onun qərargahı formalaĢdırılmıĢ, Bakı və Naxçıvanla fasiləsiz əlaqə saxlanılması üçün mühüm tədbirlər görülmüĢdür.
Bunun nəticəsidir ki, 1918-ci ildə may ayının 18-də daĢnak Arturun rəhbərlik etdiyi quldur
dəstəsi Millidərə kəndlərinə basqın edərək Almərdan, Bayburd, Yellicə kəndlərini xaraba qoyduğu,
evləri yandırıb, mal-qaranı aparıb, CahanbəxĢ bəyin rəhbərlik etdiyi 30-40 nəfərlik özünümüdafiə
dəstəsinə böyük itki verərək yerli əhalini bir daha dədə-baba ocaqlarına qayıtmamaqla doğma kəndlərindən qaçqın saldıqları zaman Abbasqulu bəyin rəhbərlik etdiyi ―Mübariz dəstə‖ Millidərə döyüĢündə erməni-daĢnak dəstələrinə sarsıdıcı zərbə vurmağı bacarmıĢ, Vedinin iĢğalına imkan verməmiĢdi.
Bu döyüĢlər zamanı ―Mübariz dəstə‖ Qəmərli istiqamətində apardığı əməliyyat nəticəsində
ermənilərin istifadəsində olan zirehli qatardan bir topu söküb ələ keçirə bilmiĢ, erməni dəstələrinə
sarsıdıcı zərbə vurmuĢ və düĢmənin silah-sursatını atıb qaçmasına nail olmuĢdur. Ermənilər uğursuzluqlarının səbəbini Abbasqulu bəydə görürdülər. Onun səlahiyyətlərini əlindən almaq üçün Ġrəvan qəzasının komissarı, milliyyətcə erməni olan Əmirxanov 1918-ci ilin 3 iyul tarixində Abbasqulu bəy ġadlinskinin 4-cü sahə komissarı vəzifəsindən azad edilməsinə nail olur. Bundan dərhal
sonra daĢnak hökuməti Abbasqulu bəyə qiyabi ölüm hökmü kəsir. Lakin buna rəğmən Abbasqulu
1

Sonralar sovetləĢmənin ilk illərində Abbasqulu bəy bu dəstələrin əsasında daĢnak ünsürləri ilə mübarizə aparan
―Qırmızı tabor‖ adı ilə məĢhurlaĢan silahlı birləĢmə formalaĢdırmıĢdır.
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bəy 2 dekabr 1920-ci ildə Ermənistanda daĢnak hökuməti devriləndən sonra da Vedibasar Ermənistan SSR-in tərkibinə qatılana qədər öz mübarizəsini davam etdirə bilir.
―Azərbaycan‖ qəzeti 1918-ci il 4 noyabr tarixli sayında yazırdı: ―Bütün Zaqafqaziyada erməni-müsəlman münasibətlərinin qurbanı olmuĢ Ġrəvan müsəlmanlarının sağ qalmıĢ müsəlman əhalisini məhv olmaqdan xilas etmək üçün hər Ģey etməliyik, bu, bizim vətəndaĢlıq borcumuzdur‖ (Bax:
3).
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin rəsmi dövlət saytında 1918-ci ildə ermənilərin
Ġrəvan və onun ətrafında törətdikləri amansız soyqırım və etnik təmizləmə siyasətini sərgiləyən dəhĢət dolu statistik göstərici həmin ilin 4 noyabr tarixində ―Azərbaycan‖ qəzetinin səhifələrində dərc
olunan məqalədəki həyəcanın səbəbini aydın izah edir: ―Ġndiki Ermənistan ərazisində 1918-1920-ci
illərdə yaĢamıĢ 575000 azərbaycanlının 565000 öldürülmüĢ və qovulmuĢdur. Bu rəqəmlər erməni
mənbələrində də təsdiq edilir: "DaĢnaklardan sonra sovet Ermənistanı ərazisində türk (azərbaycanlı)
əhalinin sayı 10000 nəfərdən bir qədər artıq idi. 1922-ci ildə 60000 azərbaycanlı geri qayıtdıqdan
sonra onların sayı 72596 olmuĢdur" (Z.Korkodyan. "Sovet Ermənistanının əhalisi. 1831-1931-ci
illər)‖ (Bax: 4).
Göründüyü kimi, Abbasqulu bəy mübarizə dəstələrinə komandanlıq etdiyi müddət ərzində
Vedibasar əhalisini ermənilərin bütün Azərbaycan boyu törətməyə müvəffəq olduğu kütləvi soyqırım aktının qurbanı olmaqdan xilas edə bilmiĢdir. Bununla yanaĢı, bir müddət Vedinin müstəqilliyini qorumağa çalıĢmıĢ, onun Ermənistana qatılmasının qarĢısını bacardığı qədər almıĢdır. Abbasqulu bəyin dəstəsi erməni-daĢnak silahlı birləĢmələrini darmadağın edə bilmiĢ, çoxlu silah-sursat ələ
keçirmiĢdir. Tarix bu cür qəhrəman oğullarımızı yaĢadır, biz onları unutmamalı, onların rəĢadətli
fəaliyyətini gələcək nəsillərə təbliğ etməliyik.
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2. Kərimov Fərman. Qarlı aĢırım, Bakı, Gənclik, 1987, 328 səh.
3. Salmanlı Rəhman. Ermənilərin törətdikləri Vedibasar qırğınları, ―Azərbaycan‖ qəzeti, 18
aprel 2015-ci il // www.1905.az
4. 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür // www.meclis.gov.az
Tamilla Maharramzade
Abbasgulu bey Shadlinski, or the Vedibasards' struggle against
the Armenian aggression of 1918
Summary
In 1918 armed militia of the Armenian dashnaks started to massacre in all parts of Azerbaijan
also in Irevan, Zangezur, Nakhichevan, Daralayez and etc.Ġn those terrible days Abbasgulu bey
Shadlinski as a very respected person achieved to organize voluntary detachment for fighting
against armenian dashnaks. Under his command this voluntary detachment showed a great courage
in battles in 1918-1920 against dashnaks.
Elmi məsləhətçi: fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə
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AZERBAYCAN’A KARġI TASFĠYE PLANI:
1918 MART SOYKIRIMI
1917 yılı sonu ile 1918 yılı baĢlarında Güney Kafkasya‘nın içinde bulunduğu karmaĢık siyasi ortamda, Bakü‘de ermeni ve bolĢevikler Azerbaycan‘ın milli güçlerine karĢı bir araya gelmiĢ bulunuyorlardı. 1917 yılı Aralık ayında Lenin tarafından Kafkasların olağanüstü komiseri görevine
atanmıĢ Stepan ġaumyan‘ın, Korganov‘un yönetimindeki Askeri Devrim Komitesi‘yle birlikte
Bakü‘ye geliĢi durumu daha da gerginleĢtirmiĢti. Azerbaycan tarihçisi Eldar Ġsmayılov‘un tabirince
―soykırımın müteĢebbisi‖ ve gerçek bir ―Marksist‖ olan ġaumyan, politik ve sosyal tabanı geniĢletmekle iktidarını güçlendirebileceğinin farkındaydı. Bu anlamda Bakü Sovyeti ahalinin müslümanlara düĢman olan kesimlerini, taĢnak ve ermenileri bir araya getirdi. Ermeni ahalinin en büyük örgütü olan Ermeni Milli Konseyi ve TaĢnaksütyun Partisi Bakü ve çevresinde, ayrıca Yelizavetpol‘daki
müslüman siyasi örgütlerinin sosyal tabanını tasfiye etmeyi hedeflemiĢlerdi. Bunun için ilk adım,
Bakü‘de ―etnik temizlik‖ yapmaktı1. TaĢnak ve bolĢevik güçlerini bir araya getiren tek neden türk
düĢmanlığı idi. Her ne kadar Mart olaylarının meydana gelmesi bolĢevik ve ermenilerin müslüman
kolordusu mensuplarına karĢı provokasyonuyla iliĢkilendirilse de gerçek neden bölgedeki karmaĢık
durumu fırsat bilerek, Azerbaycan Türklerinin iradesini kırmak ve ülke topraklarını parçalayarak
bağımsızlığa giden yolu kapatmaktı. 31 Mart 1918 tarihinde Bakü Sovyeti‘nin ermeni ve bolĢevik
birlikleri müslümanlara karĢı baĢlattığı katliamlar Bakü ile sınırlı kalmayıp, Azerbaycan‘ın diğer
bölgelerine de yayılmıĢtı. Bu katliamlar, bundan önceki dönemlerle kıyasladığında karakteri ve
boyutu itibariyle öncekilerden çok farklıydı. Nitekim bu katliam Azerbaycan Türklerine karĢı uygulanan bir soykırım eylemiydi. Amaç, Azerbaycan Türklerini filen yok etmek, onların tarihi topraklarını iĢgal etmek ve milli devlet inĢasını engellemekti. Mart olaylarında öldürülen türk ve müslümanların tam sayısı bilinmemektedir. Olayların yaĢandığı ilk 3-4 gün içinde bolĢevik-taĢnak çeteler
tarafından müslümanlara ölen yakınlarını defnetme izni verilmemiĢtir. Cesetlerin sayısı çok olduğu
için onları kentin sokak, avlu ve evlerinden toplamak birkaç gün sürmüĢtür. Müslümanların
cesetleri hem olayların gerçekleĢtiği günlerde, hem de daha sonraki günlerde ermeniler tarafından
yakılmıĢ olan evlere, kuyulara ve denize atılmıĢtır 2 . Mart katliamından sonra Ģehirdeki durumu
tasvir eden MenĢevik gazetesi ―Наш голос‖ (Bizim ses) Ģöyle yazıyordu: “Her yerde cesetler, acayip hale salınmıĢ, yakılmıĢ cesetler, bazı yerlerde toplu, bazı yerlerde tek tek cesetler, erkek, kadın
ve çocuk cesetleri. Taze Pir camisinin hakarete uğratılması geniĢ kitlelerin kalbini ağrıtıyor, cesetler onları daha çok heyecanlandırıyor. Nefret ve hakaret zehrinin nasıl derinliğe iĢlediği hissedilir.
Bu düĢmanlığı aradan kaldırmak, bu nefretin gazaplı intikam hissine çevrilmesinin karĢısını almak
1

Эльдар Исмаилов. Степан Шаумян - обреченный на забвение: портрет "легендарного коммунара" без ретуши,
―ġərq-Qərb‖, Баку 2012, s. 244-245.
2
Solmaz Rüstemova Tohidi, ―Bakü‘de ‗1918 Mart Soykırımı‘ - Ermenilerin Azerbaycanlılara KarĢı Toprak Ġddialarının
Yeni Bir Boyutu‖ Yeni Türkiye, 2014, Sayı: 62, s. 2522 vd.
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için çok iĢ görmek gerekecektir”1. ĠĢte bu gibi nedenlerden dolayı Mart olayları sırasında ölenlerin
sayısıyla ilgili birbirinden keskin biçimde farklı olan çeĢitli rakamlar sunulmaktadır. Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra hükümet bu cinayeti araĢtırmak amacıyla 15 Temmuz 1918‘de
―Fevkalade SoruĢturma Komisyonu‖ oluĢturdu.2 Komisyon çalıĢmaları sonucunda toplanan bilgi ve
belgeler fransızca, almanca, rusça ve türkçe olarak yayınlanacaktı.3 Komisyonun geldiği sonuca göre Bakü‘de yaklaĢık 11.000 kiĢi katledilmiĢ, 400 milyon ruble değerinde maddi zarar verilmiĢ, ev ve
iĢyerleri yağmalanmıĢ, hayır kuruluĢlarına ait bazı binalar yakılmıĢtır. Saldırılarda elebaĢlık yapanlar Stepan Lalayev, Artemi Ter-Akopov, Fridun Antonov, Jorj Melikov, Ġsaak Bagdasarov, Sergey
Melikov ve isimleri tespit edilen baĢka Ģahıslar suçlu bulunmuĢlardı.4 Hükümet üyelerinin ermeni
cinayetleri karĢısında sergiledikleri kararlı tavır, ilerleyen dönemlerde onları ermeni terörünün hedefi haline getirmiĢti. Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilk BaĢbakanı Feth Ali Han ile hükümet
üyelerinden Hasan Bey Agayev ve Behbud Han CevanĢir, ermeniler tarafından katledilmiĢlerdir.
Halil Bey Hasmemmedov ise Tiflis‘te ermenilerin saldırısına uğramıĢ ve ağır Ģekilde yaralanmıĢtır.5
Komisyon raporları ermenilerin müslüman ahaliye uyguladığı kıyım ve Ģiddetin boyutlarını
gözler önüne sermektedir. Olağanüstü SoruĢturma Komisyonu üyelerinden A.Y.Kluge, ―Bakü Ģehrinin müslüman ahalisine karĢı iĢlenmiĢ Ģiddete dair” raporunda Ģöyle yazıyordu: “Ġyi silahlanmıĢ
ve eğitilmiĢ ermeniler çok sayıda makineli tüfeklerle saldırmaktaydı. Ermeniler, müslümanların evlerini basıyor, insanları öldürüp, kılıçla ve hançerle doğruyor ve süngülerle deliyor, çocukları yanan evin alevleri içine atıyor, üç dört günlük çocukları süngülerin ucuna geçirerek oynatıyor, öldürülen kadınların süt emen bebeklerine acımıyor, herkesi öldürüyorlardı.”6 Tarihî belgeler, toplu kıyımlara ermeni toplumunun her kesiminden iĢtirak ediyorlardı. Komisyon raporunda yine Ģöyle
denmektedir: ―Ermeni ahalinin tüm sınıflarını temsil edenler bu „savaĢa‟ katılmayı kendilerine
görev addetmiĢti. Burada petrolcü iĢadamları, mühendisler, hekimler… kısacası ermeni nüfusun
tüm tabakaları bu „yurttaĢlık görevini‟ ifa ediyorlardı.‖7
Bakü‘nün yanı sıra ġamahı, Kuba, Ġrevan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve Kars‘ta da büyük vahĢet ve mezalim yaĢandı.8 En korkunç olayların yaĢandığı bölgelerden biri ġamahı‘dır. Ermeniler ġamahı‘yı yakıp yıkmıĢ, ahaliyi acımasızca katletmiĢ ve türlü iĢkencelerle onların hayatlarına
son vermiĢlerdi. ġamahı‘da öldürülenlerin sayısına iliĢkin değiĢik bilgiler yer almaktadır. AraĢtırmalara göre ermeniler, ġamahı‘nın 53 köyünde 4190 erkek, 2560 kadın ve 1277 çocuk olmak kay-

1

Amanoğlu Ebulfez, Bakü‘de (Mart 1918) Ermenilerin Türettikleri Soykırım ve Edebiyattaki Yansımaları, Karadeniz
AraĢtırmaları, Sayı: 5 (Bahar), 2005, ss. 99-107, http://www.karam.org.tr/Makaleler/1916883323_amanoglu.pdf
2
BCA (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi). 930 01. 2-27-1; ASPĠHDA. 277-2-27. 1918-20 yılları Ermeni sorunuyla ilgili
derlenmiĢ belgeler için bkz: Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1018-1920), T.C. BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri
Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet ArĢivi Daire BaĢkanlığı, Yayın No: 28, Ankara 2001. ġunu da vurgulamak gerekir ki
maalesef kitapta yer isimleri, özel isimler, ifade ve kavramlarla ilgili azımsanmayacak kadar yanlıĢlıklar vardır.
3
BCA. 930 01. 5-80-1; Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet ArĢivi (ACDA). 1061-1-3.
4
BCA, 930 01. 2-27-3: ASPĠHDA 277-2-27.
5
Zafer Atar, KurtuluĢ Demirkol. Ermenilerin Azerbaycan‘da Yaptığı Katliamların SoruĢturulması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Cilt:13 Sayı:1, s. 278-279.
6
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Siyasi Partiler ve Sivil Hareketler ArĢivi, f.277, liste 2, dosya 16, varak 20; Anar Ġsgəndərov, Erməni-daĢnak birləĢmələrinin türk-müsəlman əhalisinə qarĢı soyqırımları, Azərbaycan müəllimi, 30 Mart
2012 - №12.
7
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet ArĢivi, f.100, liste 2, dosya 791, varak. 791; Naklen: Anar Ġsgəndərov, a.g.e.
8
Vaqif Arzumanlı, Vəli Həbiboğlu, Kamil Muxtarov, 1918-ci il qırğınları, Öyrətmən, Bakı 1995.
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dıyla 8027 müslümanı öldürmüĢlerdi.1 Ermeniler Mart 1918‘de Hacıkabul istasyonuna gelerek ġamahı‘ya bağlı Meyniman köyüne saldırırken köylüler Kür nehri kıyılarındaki ormanlara kaçarak
kendilerini koruyabilmiĢlerdi. Geride kalan ev ve eĢyalar ermeniler tarafından yağmalanmıĢtı. Mayıs ayında ikinci kez saldıran ermeniler 22 erkek, 16 kadın, 12 çocuk katlederek 6 kiĢiyi de yaralamıĢlardı. Olayla ilgili köy muhtarının verdiği ifadeye göre saldıran ermeniler arasında kendi
köylüleri olan Ġllarionov, ayakkabı tamircisi Nikolay ve Grigori, tüccar Krikor da vardı.2 ġamahı‘ya
bağlı Dağ Kelalı adlı köye Mayıs 1918‘de saldıran Ermeniler, her yeri yakıp yıkmıĢ, ahalinin
yarısını katletmiĢlerdi. Hayatta kalanlar kaçarak bölgenin dağlık kısmına sığınmıĢlardır. Ermeniler
kaçan müslümanları takip ederek 15 erkek, 5 çocuk ve 3 kadını öldürmüĢlerdi.3
Müslümanlara karĢı uygulanan en korkunç cinayetlerden biri de Kuba‘da yaĢanmıĢtır. Fevkalade SoruĢturma Komisyonunun raporlarına göre ġaumyan tarafından, SovyetleĢtirme adı altında
Kuba‘ya görevlendirilen Hamazasp komutasındaki 2.000 kiĢiden oluĢan birlik 122‘i köyü yakıp
yıkmıĢ ve 2.000 kiĢiyi katletmiĢtir. Saldırılar esnasında müslüman ahali bazen ermenilerin tarafına
beyaz bayraklarla temsilciler göndererek saldırıların durdurulması talebinde bulunsalar da ermeniler
onlarla hiç konuĢmadan kurĢuna dizmiĢ ve temsilcileri gönderen köyleri ateĢe vermiĢlerdi. Ermenilerin amacı bölgeyi iĢgal altına almak veya SoveytleĢtirmek değildi. Bu saldırı ve kıyımların tek ve
açık amacı Azerbaycan topraklarını türklerden (müslümanlardan) tamamen temizlemekti. Hamazasp‘ın komisyon raporlarına geçen konuĢma metni tam da bu planın açık Ģekilde ifade etmektedir.
Hamazasp Ģöyle diyordu: “Ben ermeni halkının kahramanıyım, sizin ve türkler tarafından öldürülen ermenilerin intikamını almaya geldim. Hazar Denizinden ġahdağ‟a dek olan bölgede yaĢayan
tüm müslümanların kökünü kesmek için buradayım.” Kuba‘da yaĢayan ermeniler de o sırada Hamazasp‘ın çetesine katılmıĢlardı.4 ArĢiv belgeleri değiĢik bölgelerde yaĢayan ermenilerin de ermeni çeteleri geldiklerinde onların safına katıldıklarını doğrulamaktadır. Mesela, Nisan 1918‘de ġamahı‘ya
bağlı Zergeryan, Kevlüç, Ġngar ve diğer köylerde oturan ermeniler Zergeryan Cahangir Rüstemoğlu
önderliğinde, Mıkrıtıç Budagov ve yerli köy papazının kardeĢi Levon Pirverdov, Nerses Artyomoğlu; silahlı olarak Kiçatan köyündeki müslümanlara saldırarak köy ortasında toplanmalarını emretmiĢ, erkekleri yere yatırarak üzerlerine ateĢ etmiĢ, sağ kalanları da kılıçtan geçirmiĢlerdi. Bu olayda
50 erkek, 60 kadın ve 21 çocuk öldürülmüĢtü.5 Bu benzeri katliamlar ermeniler tarafından türklere
karĢı yapılan topyekun etnik (dinsel) temizleme cinayetinin iĢlendiğini gözler önüne sermektedir. 2
Mayıs 1918 tarihinde ermeniler 150 müslümanı kurĢuna dizerek cesetlerini caminin yakınında bir
çöplükte toplamıĢlardır. Onlar 8-9 yaĢlarında müslüman çocuklarından 12‘sinin, 16-17 yaĢlarında
gençlerden de 16‘sının kafasını kesmiĢ, vücutlarını Kudyalçay nehrine atmıĢ, kafalarını ise ermeni
kilisesinde çuvallara doldurmuĢlardı. Kudyalçay nehrinin yukarı sahilinde 12 darağacı kurulmuĢtu.
Burada gün içinde yüzlerce müslüman idam ediliyordu. Ermeni birlikleri tarafından Ģehirde 259 ev
yakılmıĢ, dahası 1.800 çocuk, 2.000 ihtiyar öldürülmüĢtür. Nisan ve Mayıs aylarında Kuba kazasında 36.782, Siyezen ve Deveçi daire ve nahiyelerinde 5.000‘den fazla müslüman değiĢik iĢken-

1

ġamahı faciası konusunda bkz. Anar Ġsgəndərov, a.g.e., Məhərrəm Zülfüqarlı. ġamaxı soyqırımı. AVCĠYA. Bakı
2011. Seyfəddin Qəniyev, 1918-ci il ġamaxı soyqırım, Nurlan mətbəəsi, Bakı 2003.
2
BCA. 930 01.5-81-1; ACDA. 1061-1-41.
3
BCA. 930 01.4-61-2; ACDA. 970-1-5.
4
BCA. 930 01.5-104-1.; ACDA. 1061-1-95.
5
BCA. 930 01.5-109-2; ACDA. 1061-1-102.
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celerle öldürülmüĢ, 122 köy tamamen dağıtılmıĢ, evleri ateĢe verilen 380 aile yakılarak katledilmiĢtir1.
Ermenilerin yaptıkları Ģiddet ve katliam eylemlerinde dikkat çeken önemli bir husus vardır:
20. yüzyılın baĢında tekrarlanan bu olaylar aynı yüzyılın sonunda da aynı gaddarlık ve vahĢet yöntemleriyle gerçeklemiĢtir. Bugün Hocalı soykırımından bahsederken insani koridor bıraktıklarına
iliĢkin ermenilerin yalan propagandası, oldukça basit yalanlarla donatılmıĢ bir açıklamadır. Aynı
durumu 1905 döneminde yaĢayan ermeni mezaliminde de görebilmekteyiz.
1918 soykırımı, bir milletin fiziksel olarak tasfiyesine yönelik cinayet olmanın yanı sıra ermenilerin büyük planının bir halkasını oluĢturuyordu. Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulmasıyla ermeniler bu planı gerçekleĢtiremediler. Fakat yine tarihi türk toprakları üzerinde, Ġrevan‘da
kendilerine bir devlet kurdular, bununla da yetinmeyerek kısa süre sonra Azerbaycan‘la aralarındaki
―tartıĢmalı‖ bölge olarak bilen Zengezur‘u Ermenistan‘a katarak Nahçıvan‘ı ülkenin anakarasından
ayırdılar.
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Əli Əsgər
Azərbaycana qarĢı ləğvetmə planı: 1918-ci il Mart Soyqırımı
Xülasə
Qafqazın Rusiya tərəfindən iĢğalından sonra Çar rəhbərliyi erməniləri bu bölgəyə köçürməyə baĢladı. 20-ci əsrin əvvəllərində qədim Ġrəvan xanlığı və onun ətrafı, eləcə də bir çox Azərbaycan torpaqlarının "erməniləĢdirilməsi" siyasəti həyata keçirilmiĢdir. 1918-ci ildə Azərbaycanda milli dövlətin qurulmasından əvvəl, ermənilər türk-müsəlman əhaliyə qarĢı soyqırım həyata keçirərək
bu prosesin qarĢısını almaq və yeni əraziləri iĢğal etməyə çalıĢırdılar.
Ali Asker
The Plan for Displacement of Azerbaijani People: March 1918 Genocide
Summary
After the Russian occupation of the Caucasus, the Tsarist regime initiated the resettlement of
Armenians to the region. In the beginnings of the 20th century, a policy to ―Armenify‖ the lands
around the old Irevan Khanate and many regions in Azerbaijan was implemented. In 1918, just
before nation-state building in Azerbaijan, Armenians tried to prevent this process and to occupy
new territories by carrying out genocide against Turkish/muslim population.
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ELMĠ ƏLAQƏLƏRĠ ƏKS ETDĠRƏN
ƏLYAZMA ABĠDƏSĠ
Türkdilli xalqların tarixən fərqli, o cümlədən elmi əlaqələri mövcud olmuĢdur. Yaradıcılığı
Azərbaycan elm tarixi ilə bağlı ustadlardan biri də ġəmsəddin Sivasi (1520-1597) kimi tanınmıĢ
Əhməd bin Əbdül Bərəkat Məhəmməd bin Arif Həsəndir. Müstəqimzadə Süleyman Sədəddin
―Xülasətül-hadiyə‖, Həririzadə Kamaləddin ―Tibyani-vəsayil əl-həqayiq‖, Nəzmi Məhəmməd ―Hidayət əl-ixvan‖, Nəimə ―Tarix‖, Sadiq Vicdani ―Tomari-türki-aliyədən xəlvətiyyə silsilənaməsi‖,
Sami ―Qamusül-e‘lam‖, Bursalı ―Osmanlı müəllifləri‖, KovĢa ―Türk məĢhurları‖, Kocatürk ―Türk
ədəbiyyatı tarixi‖, Hammer ―Osmanlı poeziyası tarixi‖ və baĢqalarının əsərlərində onun adı dövrünün alim-sənətkarı, tərcüməçiləri sırasında anılmıĢlar. Peçəvi ―Tarix‖ində, Nəzmi Məhəmmədin
―Hidayət əl-Ġxvan‖ında əsmər olduğuna görə ―Qara ġəmsəddin‖, ―Qara ġəmsi‖ kimi də tanındığı
göstərilir. ġeirlərini ―ġəmsi‖ təxəllüsü ilə yazmıĢdır. Sivas vilayətinin Toqat sancağının Zilə qəsəbəsində anadan olmuĢdur. Yeddi yaĢında ikən atası ilə Amasyaya köçərək, onun Ģeyxi və Seyyid
Yəhya ġirvaninin xəlifəsinin xəlifəsi Müslihəddin Amasiyə, həmçinin Məcdəddin ġirvaniyə tələbəlik etmiĢdir. Azərbaycanlı alimlərin onun yaradıcılığına, dünyagörüĢünə olan müsbət təsiri bütün
əlyazma irsində qabarıq nəzərə çarpmaqdadır. Qaynaqlar ġəmsəddin Sivasinin 30-dan artıq əsərinin
(15-i nəzmlədir) varlığını göstərir. ―Mənaqibi-Ġmami ə‘zəm‖, ―Mövludi-Nəbi‖, ―Kitab əl-Hiyaz...‖,
―Mənaqibi-çaryari-güzin‖i nəĢr olunmuĢsa da əsərlərinin çoxu dünyanın müxtəlif əlyazma xəzinələri və kitabxanalarındakı əlyazmalardadır. Ġstanbulun Topqapı Sarayı Muzeyi bu baxımdan diqqəti
xüsusilə cəlb edir. Orada alim-Ģairin Sultan Məhəmmədə həsr etdiyi ―Nəqdi-xatir‖inin üç nüsxəsi
saxlanılır ki, ən qədimi 1761-ci ildə Əhməd bin əl-Hac Qarahisari əlilə köçürülmüĢdür.―Mənaqibiçaryari-güzin‖in Topqapı Sarayındakı nüsxələrinin sayı dörddür. Onlardan birinin yazılma tarixi
məlum deyil, qalan üçü isə 1729, 1752, 1790-cı illərdə köçürülmüĢdür. Topqapıdakı üçüncü əsəri
―HəĢt behiĢt‖dir ki, onun 49 vərəqlik əlyazması 4 məqama və bunların da hər biri rövzələrə ayrılmıĢdır. Muzeydəki maraqlı əlyazmalardan biri də müəllifin məsnəvi tərzində əxlaq və təsəvvüfə
dair 1578/79-cu illərdə tamamladığı ―Mir‘ati-əxlaq‖dır. Bu əsərin Rusiya Federasiyası ġərqĢünaslıq
Ġnstitutunun Sankt-Peterburq bölməsində daha dörd nüsxəsi mövcuddur. Əlyazmalar Ġnstitutunda
son dövrlərdə ―Mir‘ati-əxlaq‖ın sanballı bir əlyazmasını üzə çıxarmıĢ, üzərində tədqiqata baĢlamıĢıq (B-5724).
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ġəmsəddin Sivasinin tədqiqatçı və naĢirini gözləyən əlyazmalarından biri h.993 (1585)-cü
ildə yazdığı ―Mənazil əl-arifin‖dir ki, Topqapı Sarayı Muzeyindəki Y-4415 Ģifrli 172 vərəqlik məcmuəyə daxil edilmiĢdir. AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda ―Mənazil əl-arifin‖in mövcud nüsxələrinin
bəlkə də ən dəyərlisi araĢdırmalar nəticəsində məlum olmuĢdur. Əlyazma M-309 Ģifri altında saxlanılır. Həcmi 82 vərəq, ölçüsü 14,5x20 (10x14,5) sm, sətir sayı 11, cildi qara dəri (sonralar çəkilmiĢdir), kağızı XVI əsrin ortalarına aid Avropa istehsalı, xətti nəstəliqli nəsx və hərəkəli gözəl nəsxdir
(44a-51a). Əlyazmanın və ya əsərin sonu naqisdir, məzmununa görə az bir hissəsi çatıĢmır. Sonundakı iki sətir sonradan əlavə edilmiĢdir. 1a, 82b vərəqlərində üçkünc müəssisə möhürü basılmıĢdır.
Nüsxənin mətni qara baĢlıqlar, bəzi ifadə və iĢarələr narıncı mürəkkəblə yazılmıĢdır. Əlyazma su və
nəm ləkələri ilə doludursa da, oxunaqlığını itirməmiĢdir, lakin kağızının ciddi bərpaya ehtiyacı
vardır.
BaĢlanır: Həmd və səna ol barigahi-ə‘layə səza vərdi ki, xiyyami-əflaki bitənəb
və bila imad... (1b).
Bitir: Yoq bu ikiyə zin və niz həbib və ərus eyləmə qəd dəfə‘ə əl-firağ əĢ-ġeyx
ġəmsəddin Sivasi, sənə 999 (82b).
Dibaçəsində müəllif əsərin adı, quruluĢu, yazıldığı tarix və özü haqqında məlumat vermiĢdir:
―...bu risaləyi dört mənzil üzrə həsr edüb, ―Mənazil əl-arifin‖ deyü ad verdim... və bə‘d uĢbu toquz
yüz toqsan üç tarixində bu həqir ġəmsəddin Sivasi...‖ (4a-b). Əsəri nə üçün məhz dörd mənzilə bölməsini isə oradaca belə izah etmiĢdir: ―...bilgil və agah olğıl ki, islamın binası dört Ģeyin mərifəti
üzrədir, yəni dört Ģeyin həqiqətini bilmək üzrədir. Əvvəl nəfsini bilmək, ikinci rəbbisini bilmək,
üçüncü dünyayi bilmək, dördüncü axirəti bilmək‖ (M-309, 4a). Beləliklə, əsər dörd mənzildən
ibarətdir:
I. Fi mənzil ən-nəfs (4a-37a);
II. Mənzil fi mə‘rifət Allah təala (37a-42b);
III. Mənzil fi mə‘rifət-əd-dünya (42b-54b);
IV. Mənzil fi mə‘rifət əl-axirət (54b-82b).
Birinci mənzil insanın daxili aləminin-psixologiyasının təhlili baxımından maraqlıdır. Ġnsanın özünü dərki, yaranması, quruluĢu, xasiyyəti və s. bilməsi vacibliyinin Ģərh edildiyi bu mənzildə
orta əsrlərin elmi səviyyəsi əks olunmuĢdur: ―Kəndüsin bilməyənə rəbbisin bilməgə yol yoxdur‖ və
ya ―mərifətullahın miftahı mə‘rifət ən-nəfsdir‖ (4b). Ümumiyyətlə, insanın varlıq kimi ―biri cəsəd,
biri qəlb‖ deyə iki Ģeydən yarandığı, bədən üzvlərinin quruluĢu, rolu, orqanizm üçün əhəmiyyəti
izah olunur, buna təcrübədən doğan nümunələr göstərilir. Ġnsan əzalarını vacib və onlarsız keçinmək olanlara (saçın qaralıüı, dodaqların qırmızılığı və s. kimi) ayırır. Sivasi cəsədin qəlbdən asılı və
ona tabe, həm də qəlbin bütün elmləri dərk etmə qabiliyyəti olduğunu qəbul edir. Mənəvi keyfiyyətləri təhlil edirkən əxlaqın ―dörd dürlü sifəti‖ni Ģərh etmiĢdir ki, bunlar məlum olduqdan sonra insan
nəfsini özünə ram edə bilər.
Əlyazmanın ən kiçik bölməsi olan ikinci mənzil – ―Mərifətullah‖ – teologiya, ilahiyyat
məsələlərinin izahına həsr olunmuĢdur.
Üçüncü mənzildə dünya – həyat probleminə baxıĢlarına verməyə çalıĢmıĢdır. Ġnsanın cismi
və qəlbi ilə bağlı maraqlı fikirlərindən biri də hər ikisinin daima hifz olunmasına çalıĢmaqla bağlıdır
(M-309,44b). ―Mərifətullah‖ və ―məhəbbətullah‖ı qəlbin əsas qidası adlandırsa da, təhsil almağı ən
vacib hesab edir, ―elmi-fiqh‖i mühüm sayır (M-309, 45a, 48b, 53b).
94

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA
Dördüncü – ―Mənzili-mə‘rifət əl-axirət‖ bu mövzuda yazılmıĢ əsərlərdən fərqlənir. Müəllif
əvvəlki bölmələrdə insanı ―cəsəd və qəlbdən mürəkkəb‖ hesab edirsə, burada ―cəsədin qəlb ilə
ruhdan mürəkkəb‖ olduğunu, ―həqiqəti-axirətin‖ yalnız ―həqiqəti-mövt‖dən, onun isə ―həqiqətihəyat‖dan sonra bilinəcəyini məntiqi yolla, fəlsəfi cəhətdən izah edir. Sonda gəldiyi nəticə onun
insanın mənəvi aləminə müqəddəs bir Ģey kimi baxdığını bir daha təsdiqləməkdədir: ―Hər nəyi
sevsə kiĢi, cənnəti anı sanur‖ (65b).
Elmi-fəlsəfi-didiktik məzmunlu bu əlyazma abidəsində müxtəlif filosofların adı anılmıĢ,
əsərlərindən nümunələr verilmiĢ, onlara istinad edilmiĢdir. Elm, mərifət, dəyanət, helm, həya və s.
haqqında yazarkən, ümumiyyətlə, bütün əsər boyunca ərəb-fars sözləri ilə yanaĢı tarixi baxımdan
dövrünə uyğun türk mənĢəli sözlərdən istifadə etmiĢ, ərəbcə-farsca fikirlərin, nümunə və sitatların
qarĢısında həmçinin tərcümələrini yazmıĢdır (14b, 32a, 34b, 37a və s.).
Elmi risalə sayılan ―Mənazil-əl-arifin‖in dili türkdilli nəsr abidələrinin dili kimi diqqətəlayiqdir və
sadəliyi ilə maraqlıdır: ―Bir arif əgər ol səbiyə desə ki, oğlum, əgər elm təhsilinə baĢlayub, hər gün
dərs oqursan, sana hər gün cövüzü əsəl verəyin və sana qızılca bapuĢ və alaca qaftanlar alayın.
Leykən oqumayasan bu cümləyi vermədigimdən qeyri, təbanın fələqqayə qaldırub, səni hər gün
dögüb və qulağın bursam gərək...‖ (80a).
Klassik üslubda yazılmıĢ əsərdə təkbeytlər, rübailər, hekayətlər və məsəllərdən istifadə
olunmuĢdur. Sənətkarlıq baxımından o qədər də parlaq sayılmayacaq Ģeirlərin müəllifin olması
düĢünülür. Belə ki, bəzən ―Rübaiyi-l-müəllifə‖ kimi iĢarələrlə rastlaĢırıq (12b, 16a). Dibaçəsi və
sonluğundakı h.999 (1590)-cu ilə aid müəllif imzalı qeydlər tədqiqata cəlb edilmiĢ ―Mənazil əlarifin‖ əlyazmasının ġəmsəddin Sivasinin avtoqrafı olmasını düĢünməyə tutarlı əsas verir. Lakin
əsərin baĢqa nüsxələri, müəllifin baĢqa əlyazmaları əldə edilib hərtərəfli araĢdırılmayınca bu haqda
konkret bir fikir yürütmək çətindir.
Müqayisəli faktlar ġəmsəddin Sivasinin ―Mənazil əl-arifin‖ əsərinin Seyyid Yəhya ġirvaninin ―Mənazil əl-aĢiqin‖ əsərinin təsirilə, ona cavab olaraq yazılmıĢ olduğunu təsdiqləməkdədir.
Seyyid Yəhya ġirvaninin və Məcidəddin ġirvaninin xəlifələrindən sayılan ġəmsəddin Sivasinin
bütün yaradıcılığı kimi ―Mənazil əl-arifin‖in əlyazması da XVI yüzillikdə Türkiyədə Azərbaycanla,
xüsusilə elmi əlaqələrimizlə bağlı yaranmıĢ mühüm bir yazılı abidə tək hərtərəfli araĢdırılmağa,
ayrıca tədqiqat obyektinə çevrilməyə layiqdir. Baxmayaraq ki, ‖Mənazilil-aĢiqin‖ nəzmlə, fars
dilində, ―Mənazilil-arifin‖ isə nəsrlə, türk dilində qələmə alınıb və struktur fərqləri vardır.
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Azade Musayeva
The monument reflecting scientific relationships
Summary
The Turkic peoples possessed historically diverse, including scientific relations. One of such
works, reflecting our scientific relations, is "Menazilil-arifin" - the most famous and valuable of a
dozen works of Shemseddin Sivasi one of the authors of Turkey, whose work was connected with
Azerbaijan. The work was written under the influence of "Menazilil-ashigin" of Seide Yahya
Shirvani, Azerbaijani scholar of XV century.
The report gives scientific information about the copy of "Menazilil-arifin", revealed in the
Institute of Manuscripts under the code M-309, about its paleography, the date of writing, subject
matter, structure, content, sources, etc.
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MƏHƏMMƏD AĞA MÜCTƏHĠDZADƏNĠN
“ĠZHARĠ-TƏƏSSÜF” POEMASINDA MULTĠKULTURAL
DƏYƏRLƏR
Yarandığı ilk gündən bütün əsrlər boyu Azərbaycan ədəbiyyatında insanpərvərlik, bəĢərsevərlik, tolerantlıq kimi hisslərin tərənnümü ən aktual mövzulardan biri olmuĢdur. Danılmaz faktdır ki,
minillik tarixə malik klassik ədəbiyyatımızda Xaqanidən, Nizamidən tutmuĢ günümüzə qədər əksər
Ģair və ədiblərimizin yaradıcılığında həmiĢə multikultural əhval-ruhiyyənin və tolerant münasibətlərin tərənnümü xüsusi yer tutmuĢdur. Onlar ayrı-ayrı dinlərə mənsub xalqlara qarĢı həmiĢə səmimi
olmuĢ, müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə yaxın dostluq və qardaĢlıq münasibəti yaratmağa çalıĢmıĢlar. Məqsədə nail olmaq üçün yaratdıqları bədii əsərlərində bu məsələyə xüsusi önəm verərək
xalqlar arasında mehriban yaĢam tərzi üçün zəmin olan sülh, əminamanlıq kimi vacib ideyaların
carçısı olmuĢlar. Bu qəbil tolerant hərəkətləri ilə onlar həm də müqabil tərəfi – baĢqa dinə mənsub
insaları da sülhə, barıĢa dəvət edərək, onları qarĢıdurmadan, düĢmənçilik kimi təhlükəli olaylardan
uzaq durmağa səsləmiĢ və bununla da özlərinin tərbiyəçi missiyalarını insanlıq borcu olaraq yerinə
yetirmiĢlər. Hələ milli ədəbiyyatımızın baĢlanğıcında bu hisslərin ən mükəmməl və bariz nümunəsini dahi Ģairimiz ulu Nizami yaratmıĢdır. Təbii ki, Nizami bu Ģedevri yaradarkən təkcə öz xalqını deyil, bütün dünya xalqlarını nəzərdə tutmuĢ və öz peyğəmbər dünyagörüĢü ilə onları sülhə, barıĢa,
mehribançılığa, haqqa tapınmağa, ədalətə səsləmiĢdir. Milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq hər
bir bəĢər övladının rifahı, onların mənsub olduqları cəmiyyət, ümumilikdə isə bütün dünya üçün
faydalı, yaradıcı insan kimi formalaĢmasını arzulayan bu böyük ədibi heç bir tərəddüd etmədən
dünyanın ən müdrik multikultural görüĢlü tolerant insanı, bəĢəriyyətin müəllimi hesab etsək heç də
səhv etmərik. Onun yaratdığı və miras olaraq dünya xalqlarına qoyub getdiyi bu zəngin xəzinənin
sərvətləri bütün əsrlər boyu milyonlarla Ģairlər üçün örnək və qida mənbəi olmuĢdur. Bu ənənə bütün dövrlərdə olduğu kimi, XIX əsr Ģairlərinin yaradıcılığında da öz aktuallığını saxlamıĢdır. Həmin
dövrdə bu zəngin ədəbi xəzindən bəhrələnən Ģairlərdən biri də XIX əsrin sonları, XX əsrin birinci
yarısında yaĢayıb yaratmıĢ qarabağlı Ģair Məhəmməd ağa Müctəhidzadə olmuĢdur. ―MüĢtəri‖ təxəllüsü ilə Ģeir yazan Məhəmməd ağa ədəbiyyatımız tarixində özünün ―Riyazül-aĢiqin‖ təzkirəsi ilə
daha məĢhurdur. Bu əsər XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək baxımından ən qiymətli mənbələrdən biri hesab olunur. ġairin bədii yaradıcılığına gəldikdə isə qeyd edirik ki, onun AMEA-nın
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda çoxlu sayda Ģeirləri vardır ki, onlar da öz gələcək
tədqiqatçılarını gözləyir. ġairin müxtəlif janrlada yazdığı əsərləri içərisində qəzəlləri xüsusi yer
tutur. Yaradıcılığında klassik vəznə üstünlük verən Ģair, hətta, müasir mövzuda yazdığı iri həcmli
mənzum əsərlərini də bu vəzndə (qəsidə janrında) qələmə almıĢdır. ġairin belə əsərlərindən biri müasiri və yaxın dostluq əlaqəsində olduğu dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin vəfatı münasibətilə
yazdığı ―Ġzhari-təəssüf‖ adlı poemasıdır. Əsərdə diqqəti çəkən əsas məsələlərdən biri də Ģairin mul97
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tikultural və tolerant hisslərin tərənnümünə geniĢ yer verməsidir. Ədəbiyyatımızda, xüsusilə, klassik
poeziyamızda baĢqa dinlərin nümayəndələri olan Ġbrahim, Musa, Süleyman, Ġsa, Yəqub, Məryəm,
Sara və baĢqa müqəddəslərin adı xüsusi hörmət və ehtiramla yad edilir ki, bu da multikultural
tolerant əhvalın bariz nümunəsidir. Məhəmməd ağa da bu ənənəyə sadiq qalaraq 125 beytdən ibarət
olan sözügedən poemada digər xalqlara mənsub olan Ġsgəndər, Dara, Leyli, Məcnun, Vamiq, Əzra,
Hafiz, Səlma, Ġsa, Musa, Davud, Mani, Yusif, Lövsa, Rəfael, ġekspir, Farabi, Əbu Əli Sina, PuĢkin,
Qlinka, Çaykovski, Stalin kimi görkəmli Ģəxsiyyətlərin adını çəkərək həm də böyük məmnuniyyətlə
onlara olan rəğbət və ehtiramını tərənnüm edir. ġairin böyüklüyü ondadır ki, o tolerant bir Ģəxs olaraq baĢqa dinlərin nümayəndələrini, xüsusilə də peyğəmbərlərini islam dini müqəddəsləri ilə eyni
səviyyədə tutur və bu müqəddəsləri də özününkü hesab edərək onlara rəğbətlə, hörmətlə yanaĢır. O,
həmin müqəddəsləri olduğu kimi qəbul edərək əsərlərində adlarını çəkməklə multikultural, tolerant
əhval-ruhiyyə yaradır və bununla da xalqlar arasında dostluq, mehribançılıq yaratmağa təĢəbbüs
göstərir, bir xalqa ağır itgi üz verdikdə digər millətin nümayəndəsinin onun dərdinə Ģərik çıxmasını
alqıĢlayır və onu da ―özününkü‖ hesab edir:
Azərbaycanilər canını yaxan azər-atəĢ,
Yaxırdı məsihilər qəlbin çü dili-pərva.
Qara geyib Musatək bir cəmi-pəriĢanhal,
Davudu salıb yadə söylərdilər: Va hüzna!(1, v 2a)
Özü din xadimi olan Məhəmməd ağa insanlara dini dünyagörüĢünə görə deyil, onların əməli
fəaliyyətlərinə, cəmiyyətdə tutduqları mövqe və tolerant münasibətlərinə görə qiymət verir,
milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir bəĢər övladına isti, mehriban, qayğıkeĢ münasibət
bəsləməklə onların Ģəxsində bəĢəriyyəti bütöv Ģəkildə görür. Təbii ki, bu məsələdə birinci növbədə
baĢqa dinlərin müqəddəslərinə bəslənilən münasibət vacib rol oynayır.
Müctəhidzadə bu əsərində müqəddəslərlə yanaĢı baĢqa xalqların ayrı-ayrı görkəmli nümayəndələrinə - sərkərdələr, Ģahlar, Ģairlər və sairəyə də müraciət edir, onların təkcə bir xalqa mənsub insanlar deyil, ümumbəĢəri səciyyəli insanlar olduqlarını ehtiramla qələmə alır. Bu isə Ģairin tolerant
təbiətli bəĢərdust bir Ģəxs olduğunu göstərir:
Ġsgəndər, Daratək, ey az yaĢayan canan,
Qərneyni-yaĢaq azdır səndən ötrü qəta.
Dünyada Ġsgəndərvar nə eyləmisən, bilməm,
NüĢabəsifət qızlar hicrində qılır Ģiva.
Gər varsa oxĢar, çox göz yaĢı al olmuĢ,
Çün xuni-dili-Hafiz, çün ləli-ləbi-Səlma.(1, v 2b)
ġair bu beytlərdə dahi Üzeyirin qısa ömrlü olduğunu oxucuya daha təsirli çatdırmaq üçün onu
cəmi 33 il yaĢamıĢ böyük fateh Ġsgəndərlə, Ġran ġahı Daranın vaxtından əvvəl öldürülməsi ilə müqayisə edir. Bununla yanaĢı o dahi bəstəkarın musiqi aləmində nail olduğu uğurları obrazlı Ģəkildə
Ġsgəndərin az yaĢasa da böyük fəthlər etməsi ilə müqayisə edir, baĢqa xalqın nümayəndəsi olan
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Ġsgəndərə də öz xalqının nümayəndəsi Üzeyir bəy qədər ehtiram bəslədiyini əyani Ģəkildə göstərir
ki, bu da Ģairin tolerant təbiətli olmasından irəli gəlir.
Dərin savada, geniĢ dünyagörüĢə malik olan Məhəmməd ağa Üzeyir bəyin cahanĢümul bir
Ģəxs olduğunu göstərmək üçün onu dünya xalqları ədəbiyyatında, incəsənətində mötəbər yer tutmuĢ
qüdrətli sənətkarlarla da müqayisə edir və bu müqayisələrdə də Üzeyirlə yanaĢı baĢqa xalqların
nümayəndəsi olan həmin Ģəxslərə bəslədiyi ehtiramını nümayiĢ etdirir:
Sən əksi-Nigarmısan, ya surəti-Mani,
Ya Yusifi-sanisən, nəqĢin çəkib LövĢa.
Cami-ayinələr içrə ya nəqĢi-Rəfailsən,
Gülrüxların əlində bir dəstə gülsən ya.(1, v 3a)
ġair eyni ruhla Üzeyir bəyi Rafaelə, ġekspirə, Farabiyə, Əbu Əli Sinaya bənzədir, onu əsrin
ġekspiri adlandırır, Farabi kimi adının dünyada qalacağını, Əbu Əli Sina kimi adının dillərdən
düĢməyəcəyini qeyd edir:
Ey əsrin ġekspiri, di yat qəbrdə, rahat ol,
Rəhmətlə olursan yad, nə qədər vardır dünya.
Farabi kimi adın dünyadə qalar baqi,
Dillərdə gəzər namın çün Əbu Əli Sina.(1, v 3b)
Müctəhidzadə qəhrəmanının xarakterini tam açmaq, onun böyüklüyünü, cəmiyyətdəki mövqeyini oxucusuna dolğun Ģəkildə çatdırmaq üçün ona müxtəlif bucaq altından, müxtəlif prizmadan
baxır. O gah insanların Üzeyir bəyin vəfatı münasibəti ilə keçirdikləri ağrıları oxucuya daha təsirli
çatdırmaq üçün xalq arasında daha çox sədaqət, vəfa rəmzi kimi tanınan Leyli, Məcnun, Vamiq,
Əzra kimi rəmzləĢmiĢ aĢiqlərin keçirdikləri ağrılarla, onların düĢdükləri vəziyyətlə müqayisə edir:
Çox xatir olub dərhəmü bərhəm çü dili-Məcnun,
Çox qamət olub xəm çün silsileyi-Leyla
Çox çeĢm olub pürxün manəndi-dili-Vamiq,
Çox əĢk olub gülgün, çün çöhreyi-rüxi-Əzra.(2, v 6a)
-gah da rus xalqının iftixarı PuĢkin kimi Ģairin ona əhsən deməsini arzulayır, Qlinka, Çaykovski kimi bəstəkarların yetiĢdirməsi olduğunu vurğulayır:
Rusların fəxri PuĢkin kimi kimsə,
Lazımdı onu öysün, əhsən desin ilqa.
Qlinka kimi Ģəxsə bir dəmi olubdur bu
Çaykov kimi ustadə Ģagirdlik edibdir ya.(1, v 4a)
Bu kimi deyimlərlə əsərində multikultural ruh yaradan Ģair dünya Ģöhrətli korifeylərə rəğbətini bildirməklə yanaĢı, onlardan qürur duyduğunu da fəxr ilə nümayiĢ etdirir və nəticədə poemada
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adını çəkdiyi bu insanların milliyyətindən, dinindən, ictimai mənĢəindən asılı olmayaraq hamısının,
ümumilikdə bütün bəĢər övladının eyni ata - ananın övladı kimi doğma və yaxın olduğunu
multikultural, tolerant bir ruhla yeknlaĢdırır:
Bir ataya məxsusdur, yəni ki, bu insanlar,
Bir anaya mərbutdur habelə bütün əbna.(2, v 8a)
Yüksək bəĢəri təfəkkürdən doğan bu hisslər Ģairin multikultural düĢüncəli, tolerant təbiətli
yaradıcı insanlardan olduğunu sübut edir.
Ġstifadə olunmuĢ mənbələr:
1. AMEA ƏYĠ D-621/10598
2. AMEA ƏYĠ 1Fr. 1644

Raqub Karimov
Multicultural values in Mahammad Aga Mujtahidzadeh’s
poem “Izhari-taassuf”
Summary
Mahammad Aga Mujtahidzadeh, a representative of the literary environment of Garabakh
during the 19th century, wrote his work ―Izhari-taassuf‖ on the occasion of genius Uzeyir Hajibeyov‘s death, who played great role in the development of the Azerbaijani music culture. As it is
evident from the name of the poem, the poet had a profound respect for Uzeyir Bey and described
his death as a grievous death for the people. The general content of the work reveals that Mahammad Aga Mujtahidzadeh wasa poet with an international spirit, multicultural thought and a tolerant
nature.
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XIX ƏSR OSMANLI ĠMPERĠYASININ TARĠXĠ-ĠCTĠMAĠ,
SĠYASĠ DURUMU VƏ ġƏRƏF-XANIM ƏR-RUMĠ
Təxminən min illərlə yaĢı olan türk insanının, onun mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyatının
araĢdırılması, tədqiq edilməsi, milli miras və ənənə kimi hifz edilib gələcək nəsillərə çatdırılması
müasir humanitar elmin aktual məsələlərindən biridir. Bu aspektdən baxdıqda Osmanlı ədəbiyyatının görkəmli qadın nümayəndələrindən olan, klassik üslubda gözəl Ģeirlər müəllifi, istedadlı sənətkar ġərəf xanım binti Məhməd Nəbil bəy ər-Ruminin həyat və yaradıcılığının araĢdırılması türkazərbaycan xalqlarının mədəniyyətlərinin qarĢılıqlı öyrənilməsində əhəmiyyət kəsb edir. ġərəf xanımın (1809-1861) yaĢayıb-yaratmıĢ olduğu tarixi zaman kəsimi Böyük Osmanlı Ġmperatorluğunun
otuzuncu sultanı II Mahmudun (1808-1839) və Əbdülməcidin (1839-1861) hakimiyyəti illərinə
təsadüf etdiyindən bu dövr haqqında qısa da olsa məlumat verməyi məqsədəuyğun sayırıq. Osmanlı
tarixində II Mahmudun dövrü həm gerçəkləĢən yenilik hərəkatları ilə, həm də etnik və siyasi
üsyanlarıyla Osmanlı Dövlətinin yol ayrıcına girdiyi bir zamanı əhatə edir. II Mahmud hakimiyyətə
ordunu baĢdan-ayağa düzəltmək islahatları ilə baĢladı, ―Vaqieyi-xeyriyyə‖ adlandırılan bu köklü
dəyiĢikliklərlə (15-16 iyun) yeni bir ordu formalaĢdırdı, ancaq yeniçərililər bu islahatlara boyun
əyməyərək üsyan etdilər. Sədrəzəmin sarayını basan yeniçərililər dağıdıldı, ocaqları bombalandı,
bununla da Avropa tərzində yeni bir ordunun qurulması üçün ən böyük əngəllər ortadan qaldırılmıĢ
oldu.
II Mahmud orduyla yanaĢı, həm də hökumət təĢkilatında da dəyiĢikliklərə xüsusi diqqət verirdi. O, hökumətin təĢkilində kabinə və nəzarət (nazirlik) üsulunu bəyənərək həyata keçirtdi. Onun
əmri ilə 1836-cı ildə Daxiliyyə (daxili iĢlər) və Xariciyyə (xarici iĢlər) nazirlikləri quruldu. Avropa
dövlətləri və ABġ ilə iqtisadi, ticari, xarici əlaqələr yaradılmağa baĢladıldı və sürətləndirildi, iqtisadiyyat və ədliyyə sistemində islahatlara və dəyiĢikliklərə gedildi. Avropa tərzində təhsil verən ―rüĢdiyyə‖ (orta məktəb) və ―tibbiyyə‖ məktəblərinin açılması kimi islahatlar həyata keçirildi. Lakin bu
dəyiĢikliklərə baxmayaraq, dövlətin içində mövcud olan çətinliklər azalmadı, əksinə Osmanlı ərazisindəki parçalanma II Mahmudun dövründə daha da hiss ediləbiləcək vəziyyətə gəldi.
Serb və yunan üsyanları, fransız qiyamının – müxaliflərinin gətirdiyi milliyyətçi fikirlərlə təməlləndirilən, ancaq arxasında Rusiya və digər Avropa dövlətlərinin təĢviq və təhriki ilə olan etnik,
məhəlli üsyanlar bu dönəmdə alovlandı. III Səlim zamanında (1789-1807) üsyan edən serblər,
1812-ci ildə Buxarest müqaviləsi ilə imtiyazlar almalarına baxmayaraq, yenidən ayağa qalxdılar.
Rusiyanın XIX əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinə qarĢı apardığı müharibələrin altında Balkanları, xüsusilə də Rumları bu ölkədən qopartmaq məqsədi dururdu. Bu zaman Odessada yenidən qu101
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rulan ―Filiki-Eterya‖ adlı cəmiyyətin rəhbərliyinə yunan üsyanı zamanı çar I Aleksandrın yavəri
Ġpsilanti gətirilmiĢdi. Hazırlanan plana görə Yunanıstan, Yanya və Dunay ətrafında üsyanlar baĢ
verəcəkdi. Ġpsilanti 1821-ci ildə Rumıniyaya keçərək ortodoksları ayağa qaldırmağa çalıĢdı, ancaq
müvəffəq ola bilmədi. Çar, türklərə uduzaraq Macarıstana qaçmalı olan Ġpsilantini dəstəkləmək
fikrindən vaz keçdi. Bu sıralarda Morada Patras üsyan etmiĢdi (25 mart 1821). Yunanlar Morada
çox sayda türkü qətlə yetirərək müstəqilliklərini elan etdilər. Rusiya və Avropa bu üsyanı qeyrirəsmi olsa da dəstəklədilər. Bu zaman Girit və Mora valiliyinin ona verilməsini II Mahmuda qəbul
etdirən Mehmed Əli PaĢa bu üsyanı yatırtmağa göndərildi. O, 1824-25-ci illərdə Moraya girməyə
müvəffəq oldu. Buna qarĢı Rusiya, Fransa və Ġngiltərə öz aralarında anlaĢaraq Osmanlını sıxıĢdırmaq istəyirdilər. Onlar Yunanıstanın müstəqil bir dövlət olaraq qəbul edilməsini tələb edirdilər.
Türklər isə bunu daxili iĢlərinə qarıĢma kimi qəbul edərək təklifi rədd etdilər. Buna cavab olaraq
Osmanlı və Misir donanması Navarində dəniz döyüĢü nəticəsində yox edildi. Üç ölkə ilə əlaqələr
kəsildi və 1828-ci ildə Rusiya müttəfiqlərinin köməyi ilə Osmanlı dövlətinə qarĢı savaĢ elan etdi.
Rus ordusu Ģərqdə Ərzurumu, qərbdə isə Ədirnəni ələ keçirdi. Beləliklə, Ədirnə saziĢi (1829) və
ardından London konfransı imzalandı. Bu anlaĢmaya görə Prut iki ölkə arasında sərhəd elan edildi.
Valaxiya, Moldova və Serbistanın müstəqilliyi, Kritin Osmanlılarda qalması Ģərtiylə Yunanıstanın
müstəqilliyi qəbul edilir. Mehmet Əli PaĢa üsyanı (1820) və Misir məsələsi, Moranın əldən çıxmasıyla oğlu Ġbrahimin Mora vəliəhdi olmaq ümidini itirən Misir valisi Məhməd Əli PaĢa II Mahmuddan etdiyi yardımın əvəzinə Suriyanın idarəsini istədi. Bu istəyin rədd edilməsi müqabilində
Məhməd Əli PaĢa hərəkətə keçərək Fələstin və Suriyaya girdi (1831). Aqqa və ġam onun oğlu
Ġbrahim tərəfindən ələ keçirildi. Özü isə qısa bir zaman içərisində Anodoluya qədər irəlilədi. Konya
yaxınlığındakı müharibədə Osmanlı ordusunu məğlubiyyətə uğratdı. Fransa və Ġngiltərənin Türkiyə
ilə razılığa gəlməməsindən istifadə edən Rusiya bu vəziyyətdən faydalandı. Çətin vəziyyətdə olan II
Mahmud Rus ordusunun və donanmasının Ġstanbulun yaxın məsafəsinə qədər gəlməsinə izin verdi.
Bununla da Rusiya yardımları müqabilində qarĢılıq olaraq Hunkar Ġskələsi (1833) müqaviləsini
bağlamağı tələb etdi, beləliklə Ġstanbuldakı mövqelərinin möhkəmlənməsinə nail oldu.
Beləliklə, bütün bu edilən dəyiĢikliklərə və yeniliklərə baxmayaraq, Osmanlı coğrafiyasındakı
parçalanma II Mahmud dövründə daha da kəskinləĢdi və inkaredilməz bir fakta çevrildi. Aparılan
islahat hərəkatları, Osmanlının öz iradəsi ilə reallaĢdırmağa çalıĢdığı dəyiĢikliklər, xaricdəki və
daxildəki müvəffəqiyyətsizlikləri Osmanlı tarixində geriləmənin bünövrəsini təĢkil edirdi. Bu tarixi
zaman kəsiyini Osmanlı tarixində geriləmə dövrü kimi qiymətləndirmək olar. Ümumiyyətlə, XIX
yüzillik Osmanlı dövlətinin tarixində dağılma dövrü kimi təzahür edir. 1792-ci il Yass anlaĢması ilə
baĢlayan bu zaman kəsimi 1918-ci ilə kimi sürmüĢdür.
I Əbdulməcid dönəmində – 1839-cu ildə elan edilən ―Tənzimat‖ fərmanının arxa planında isə
Osmanlı torpaqlarının bütövlüyünü qorumaq, baĢ verə biləcək üsyanların və Avropa dövlətlərinin
Osmanlının daxili iĢlərinə qarıĢmasının qarĢısını almaq istəyi aydın sezilirdi. ―Əslində bu fərman
xalqın deyil, padĢahın istəyini doğrultmaq üçün yuxarıdan əmr Ģəklində hazırlandığı, zorla kütləyə
qəbul etdirilməyə çalıĢıldığı və qəbul görməsi üçün lazım olan bünövrənin olmamasından xalq
tərəfindən mənimsənilməmiĢ və hətta etirazla qarĢılanmıĢdır‖ (1,109).
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Summary
19th century is known as the decline period in the history of Ottoman Empire. This period
began with the Treaty of Jassy in 1792 and continued till 1918.
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ƏLYAZMALARIN VƏ ARXĠV SƏNƏDLƏRĠNĠN
KOMPARATĠV TƏDQĠQĠNĠN TARĠXĠ-ETNOQRAFĠK
MƏNBƏ KĠMĠ ƏHƏMĠYYƏTĠ
Görkəmli Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Mirzə ġəfi Vazehin (1794-1852) bədii yaradıcılığı,
onun Ģeirlərində irəli sürdüyü ictimai-fəlsəfi ideyalar xalqımızın mədəniyyət tarixində xüsusi yer
tutur. ġairin yaĢadığı dövrdə həmin ideyalar, bütün köhnə cəmiyyətə, onun həyat tərzi və geri
qalmıĢ görüĢlərinə qarĢı çevrilmiĢdi. Mirzə ġəfi Vazeh öz ədəbi fəaliyyəti ilə Azərbaycanda bütün
sonrakı ictimai fikrin inkiĢafına güclü təkan vermiĢdir. Onun ideyaları getdikcə daha geniĢ miqyasda yayıldı və Mirzə Fətəli Axundov, Həsən Bəy Zərdabi, Seyid Əzim ġirvani və baĢqa ədib və mütəfəkkirlərimiz tərəfindən davam və inkiĢaf etdirildi. Bu tanınmıĢ ədibin həyatı və zəngin irsi: çoxsaylı Ģeirləri, ədəbi nümunələri doğma dilimizlə yanaĢı, dəfələrlə alman və digər Qərbi Avropa
xalqlarının dillərində nəĢr edilmiĢdir. ―Mirzə ġəfi nəğmələri‖ kitabının Almaniyada ilk çapı böyük
müvəffəqiyyətlə qarĢılanmıĢdır. Ġlk dəfə 1851-ci ildə nəĢr edilən həmin Ģeirlərin 1893-cü il 145-ci,
1924-cü ildə isə 170-ci nəĢri çapdan çıxmıĢdı. Ġndiyə qədər həmin kitab 300 dəfədən artıq təkrar
nəĢr edilmiĢdir. ―Mirzə ġəfi nəğmələri‖ fransız, ingilis, italyan, isveç, holland, ispan, portuqal, rus,
çex, macar, yəhudi və s. dillərdə dəfələrlə çap olunub, geniĢ yayılmıĢdır [11, 64].
Onun Ģeirlərinə isə Avropada bir çox görkəmli bəstəkarlar çoxsaylı klassik musiqi əsərləri
bəstələmiĢlər [10, 246].
Mirzə ġəfi haqqında həqiqətin meydana çıxarılması, onun bədii yaradıcılığının təhlili, ictimaifəlsəfi fikirlərinin öyrənilməsi sahəsində ədəbiyyatĢünaslar Ə.Seyidzadə, S.Mümtaz, E.Yenikolopov, professorlar M.Rəfili, A.Bayramov, F.Qasımzadə, H.Hüseynov, M.Qasımov və akademik
A.Makovelskinin xüsusi xidmətləri olmuĢdur. Görkəmli pedaqoq və Azərbaycan dramaturgiyasının
banisi Mirzə Fətəli Axundovun müəllimi, ustadı kimi tanınmıĢ Mirzə ġəfi VazehĠ.Qriqoryevlə birlikdə Azərbaycan dilini öyrənənlər üçün ilk dərsliklərdən birini yazıb hazırlamıĢdır və xalqımızın
pedaqogika tarixinə dəyərli töhvə vermiĢdir [5, 4].
XIX əsrin birinci yarısına aid Gəncə Dövlət Tarix-DiyarĢünaslıq Muzeyi fondunda mühafizə
edilən eksponatlar, ölkəmizdə nəĢr edilmiĢ elmi əsərlər, monoqrafiyalar və Almaniya Federativ
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Respublikasının Berlin Dövlət Arxivi, Prussiya Mədəniyyəti Fondu və Leypsiq Arxivində tədqiqata
cəlb edilmiĢ arxiv sənədləri və bəzi əlyazma nümunələrinin tərcümə edilmiĢ mətnlərində rast gəlinmiĢ mühüm məlumatlar komparativ elmi üsullardan istifadə edilməklə qarĢılıqlı müqayisəyə cəlb
olunduqda aĢağıdakı faktlar üzə çıxarıldı:
1) M.ġ.Vazehin atası Kərbəlayı Sadiq Cavad xanın sarayında memar olmuĢdur. Çünki etibarlı
arxiv sənədlərində bununla bağlı qeydlər bəzi əsərlərdə M.ġ.Vazehin atasının, guya, adi bənna olmasına dair yanlıĢ fikirlərin əsassız olduğunu təsdiq edir [1, 246; 7, 36-41].
2) Arxiv sənədləri əsasında müəyyən olunmuĢdur ki, görkəmli ədib 1794-cü ildə Gəncə Ģəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmiĢdir.
3) Arxivlərdən üzə çıxarılaraq tədqiq olunmuĢ nadir birfoto nümunəsinin əsasında təsdiq edilmiĢdir ki, Almaniyanın Payne Ģəhərində XX əsrin birinci yarısına qədər Mirzə ġəfi Vazehin adını
daĢıyan dövrünün məĢhur mehmanxanası fəaliyyət göstərmiĢdir.
4) Mirzə ġəfinin əsərlərindən gətirilən ədəbi nümunələrdə əksini tapan Gəncə Ģəhərində metaliĢləmə, misgərlik, zərgərlik kimi ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin inkiĢaf etməsihaqqında mühüm
qeydlər tarixi faktlarla da sübuta yetirilir. Nümunə üçün aĢağıdakı Ģeirlərə baxaq:
Sonsuz qüvvələri peyda eyləyən,
BəĢər taleyini vəsf edirəm mən.
Ġti qılınc sürüĢərək düĢsə yatağa.
Üzü yumĢaq ipək üstdən sıçrar qırağa [4, 57].
AparılmıĢ tədqiqatların gediĢində bir sıra mühüm elmi yeniliklər üzə çıxarılmıĢ və aĢağıdakı
nəticələr müəyyən edilmiĢdir:
1. Almaniya Federativ Respublikasının Berlin Dövlət Arxivi, Prussiya Mədəniyyəti Fondu və
Leypsiq Arxivində tədqiqata cəlb edilmiĢ arxiv sənədləri və bəzi əlyazma nümunələrinin tərcümə
edilmiĢ mətnlərində Azərbaycanın XIX əsrin birinci yarısına dair ədəbi və tarixi-etnoqrafik mənzərəsinin öyrənilməsinə dair mühüm məlumatlar üzə çıxarılmıĢdır. Bu tarixi məxəzlərin Azərbaycanda mühafizə edilən bir sıra yerli tarixi sənədlər və eləcə də ölkəmizdə çap olunmuĢ elmi mənbələrlə
qarĢılıqlı müqayisəli tədqiqi nəticəsində XVIII əsrin sonu - XIX əsrin birinci yarısına dair maraq
doğuran elmi yeniliklər aĢkar olunmuĢdur.
2. Ġlk dəfə olaraq vətən tarimizin tədqiq olunan mərhələsinə aid olan və əsasən ədəbi mənbə
kimi səciyyələndirilən əlyazmalar, muzeylərdə mühafizə edilən eksponatlar, eləcə də arxivlərdə qorunan sənədlərin tarixi-etnoqrafik mənbə kimi əhəmiyyətinin mövcudluğu elmi əsaslarla göstərilmiĢdir. Çünki alman dilindən tərcümə edilmiĢ ədəbi nümunələr vasitəsilə bir sıra ənənəvi
sənətkarlıq növlərinin ayrı-ayrı səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, bu dövrün bir sıra
ictimai-siyasi gerçəkliklərinin aĢkara çıxarılması mümkün olmuĢdur. Məhz alman dilindən tərcümə
edilmiĢ mətnlər, həmçinin bəzi Ģerlərin elmi cəhətdən digər mənbələr, xüsusilə də arxiv sənədləri ilə
komparativ, yəni qarĢılıqlı müqayisəli Ģəkildə öyrənilməsi nəticəsində bəzi tarixi hadisələrin dəqiq
xronoloji göstəricisi müəyyən olunmuĢ, dəqiq tarixinin qeyd edilməsinə imkan yaranmıĢdır.
3. Tədqiqata cəlb edilmiĢ ayrı-ayrı elmi ədəbiyyatların, o cümlədən də ölkəmizdə və Almaniya Federativ Respublikasında nəĢr edilmiĢ elmi əsərlərin (məqalələrin, monoqrafiyaların), sənətĢünaslıq, incəsənət sahələrinə dair nümunələrin (not nüsxələrinin surətlərinin) araĢdırılması sayəsin105
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də tarixi mənbələrdə, bədii əsərlərdə öz əksini tapmamıĢ, müasir dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmamıĢ çox dəyərli məlumatların əldə edilməsi mümkün olmuĢdur. Bunun nəticəsində XIX
əsrin birinci yarısı ilə yanaĢı, əsrin ikinci yarısına dair qədim Gəncə tarixi, ədəbi-mədəni mühiti və
ictimai, siyasi vəziyyəti ilə bağlı bir sıra vacib dəlillər təkzibedilməz məlumatlarla zənginləĢmiĢ və
apardığımız araĢdırma nəticəsində elmi ictimaiyyətimizə məlum olmuĢdur.
4. Ġlk dəfə olaraq tədqiqata cəlb edilmiĢ çoxsaylı elmi, ədəbi, tarixi-kütləvi mənbələrin öyrənilməsi nəticəsində ölkəmizlə yanaĢı, Almaniyanın da XIX əsr tarixinə dair bir çox maraq doğuran
məlumatlar da üzə çıxarılmıĢdır. Bu zaman tarixi sənədlər, arxiv materialları, ədəbi nümunələr,
əlyazmaları, musiqi əsərlərinin nüsxələri, eləcə də elmi ədəbiyyatlar, dövri nəĢrlərdə əksini tapmıĢ
məlumatlar qarĢılıqlı müqayisəli Ģəkildə tədqiq olunmuĢ, bəzi mübahisə doğuran məsələlərə aydınlıq gətirilmiĢdir.
5. Sübuta yetirilmiĢdir ki, əgər bu çoxsaylı mənbələr qarĢılıqlı müqayisəli Ģəkildə deyil, ayrılıqda tədqiq edilsə idi, o zaman görkəmli Ģair və mütəfəkkir Mirzə ġəfi Vazehin və tanınmıĢ alman
səyyahı və tərcüməçisi Fridrix BodenĢtedtin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mübahisə doğuran bəzi
məqamlara aydınlıq gətirilməsi qeyri-mümkün olardı.
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Nargiz Guliyeva, Seymur Hasanov, Elnur Hasanov
Significance of research of manuscripts and
archive documents as historical-ethnographic source
Summary
In this scientific work for the first time historical arguments on the literary, cultural and
social-political life of the ancient scientific and cultural center Ganja in the first half of the XIX
century were studied on the basis of comparative research methods of numerous archival doçuments, manuscripts, historical and scientific sources, copies of musical works, individual exhibits of
the museums of our country and German Federal Republic. Important historical data on the life and
work of the outstanding poet and thinker Mirza Shafi Vazeh were also revealed.
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M.S.ORDUBADĠ YARADICILIĞINDA
MĠLLĠ-DEMOKRATĠK
FĠKĠRLƏR
Məmməd Səid Ordubadi XIX əsrin 90-cı illərindən yaradıcılığa baĢlasa da, müntəzəm ədəbi
fəaliyyəti 1905-ci ildən sonrakı dövrə aiddir. Yaradıcılığının ilk on ili üçün səciyyəvi olan əsərlər
bəzi satirik Ģeir və lirik qəzəllərdən ibarətdir.
Əzizim hicri – qəmin aĢiqə müsibət olur,
O sərv qamətini görməsəm qiyamət olur,
Səfayi – gülĢənə getmə, bahara görsənmə,
O gül camalı qızılgül görüb xəcalət olur. (1, 269)
M.S.Ordubadinin ilk dövr yaradıcılığında yazdığı satirik Ģeirlər bütünlüklə bizə gəlib çatmamıĢdır. Əlimizdə olan bəzi nümunələr göstərir ki, uĢaqlıq yaĢlarında həyatın maddi, mənəvi
ağırlığını hiss edən gənc Ģair ictimai həyatda gördüyü zülm və istismara biganə qalmamıĢdır.
Fabrik sahibinin azyaĢlı uĢaqları həddindən artıq iĢlətdiyinə qarĢı çevrilmiĢ aĢağıdakı
misralar səciyyəvidir:
Qorxuruq küləkdən, qorxuruq yeldən
Ruzumuz asılmıĢ incə bir teldən.
ĠĢə çağırırlar ulduz batmamıĢ,
ĠĢdən buraxmazlar Ģəhər yatmamıĢ. (2,269)
M.S.Ordubadi 1905-ci ildən baĢlayaraq müntəzəm Ģəkildə ―Molla Nəsrəddin‖də ―Hərdəmxəyal‖ imzası ilə bir sıra dəyərli Ģeirlər və felyetonlar yazır, 1906-cı ildə ―Qəflət‖ adı altında birinci
Ģeirlər məcmuəsini nəĢr etdirir.
Bu dövrdə çarizmin milli qırğın siyasətindən təngə gələn yazıçı deyir: ―Mən həmiĢə qanlı
sənədlərdənmi yazacağam?‖ (3, 56)
Lakin ―Qanlı sənələr‖ adlı kitabında çarizmin milli qırğın siyasətinin əsil mahiyyətini dərindən baĢa düĢməyən M.S. Ordubadi bir çox yerdə məsələyə birtərəfli yanaĢır.
Bu dövrdəki bəzi Ģeirlərində ciddi səhvlər buraxsa da, yenə xalqı mübarizəyə, öz hüququnu
əldə etməyə çağıraraq ―Vətən və hürriyyət‖ adlı Ģeirlər kitabçasında yazırdı:
Gözün var isə hürriyyət ziyasından götür hissə,
YaĢa insanca, insanlar tək azad ol əsarətdən!
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Bu dövrdə Ordubadi təkcə demokratik mətbuatdan deyil, burjua mətbuatı səhifələrindəki
açıq imkanlardan da istifadə edirdi. O, geniĢ xalq kütlələrinin ağır həyat Ģəraitində yaĢaması, bir
parça çörək üçün min bir əziyyətə qatlaĢması kimi hallara üsyan edirdi.
―Tazə həyat‖ qəzetinin 1907-ci ildə çıxan 60-cı nömrəsində M.S.Ordubadinin aĢağıdakı
beytlərini oxuyuruq:
Mənəvi – iĢrətdir aləm müstəbidkaram üçün,
Məhbəsi – məzlumnümandır sinfi ehraran üçün
Gör nələr yapmaqdadır yerlərdə insan nan üçün,
Cümləmiz aludəçilik amali – bipayan üçün.
Bu cahan mülki də ibrətxanədir insan üçün!
Ġstibdadın xalq üzərində əli qılınclı hücuma keçməsinə qarĢı öz nifrətini bildirən Ģair yenə
həmin ―Tazə həyat‖ qəzetinin 63-cü nömrəsində belə yazmıĢdı:
Kimsəsiz islama istibdadiyan etmiĢ qiyam,
Biz əzildik, baĢımızda qopdu müdhiĢ izdiham.
1905-ci il inqilabından sonra ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin nəĢri ilə əlaqədar olaraq
M.S.Ordubadi yaradıcılığının yeni mərhələsi baĢlanır.
―Molla Nəsrəddin‖ cərəyanı onun demokratik ruhlu Ģeirlər yazmasına kömək edir. Dövrün
yaramazlığını mədəniyyətsizlikdə görən maarifçi-yazıçılar kimi M.S.Ordubadi də fəlakətlərin əsas
səbəbini qəflətdə görür və yazırdı:
Hər bir iĢimiz getdi, qalıb qəlbdə həsrət,
Avara qoyan bizləri qəflətdi, bu qəflət!
BaĢqa Ģeirlərində xalqı əsarətdən xilas olmağa çağıran yazıçı yenə geriliyin baĢlıca səbəbini
qəflətdə görür:
Heç kimsə bizi qılmadı bu dərdə giriftar,
Qəflət bizi bu dərdü qəmə eylədi vadar.
M.S.Ordubadi feodal–patriarxal həyatın geriliklərini yayan ruhanilərin Ġrandan keçərək
Azərbaycanda geniĢ fəaliyyət göstərməsini kəskin satira atəĢinə tuturdu. O, ġərq xalqlarının geri
qalmalarının əsas səbəblərindən birini dində görür. Lakin bu mövzuya fəlsəfi, ictimai əsərlər deyil,
satirik Ģeirlər həsr edir.
Mövhumatçı, fırıldaqçı dindarlara qarĢı mübarizədə o, ―Molla Nəsrəddin‖ cəbhəsindən çıxıĢ
edir. Mövhumatçı ruhanilər Ģairin əsərlərində birinci tənqid hədəfi olur. Ruhaniləri ifĢa etmək üçün
Ordubadi ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin səhifələrindən istifadə edir. Həmin məcmuənin 1911-ci
ildə çıxan 25-ci nömrəsində ―Zahidlərə ağ gül dəstəsi‖ adlı felyetonunda yazırdı:
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Ey vaiz, əya xadimi-bünyani-Ģəriət,
Ey sariqi-millət!
Ey baniyi-məhviyyət! Əya nazimi-qəflət,
Ey baniyi-bidət!
Bax bizdə nə parlaqdı sənin müxtəriatın,
Cəhl üzrə səbatın,
Yox, yox, hələ məsturdu mahiyyəti-zatın,
TəĢbihi-süfatın.
Felyetonun dili qəliz olsa da, Ģairin fikri aydındır. O, belə ruhanilərə qarĢı ardıcıl mübarizə
aparmıĢdır. Ordubadi ruhanilərə qarĢı müxtəlif bədii ifadə yollarından istifadə edərək fikrini geniĢ
oxucu kütlələrinə çatdırırdı. 1913-cü ildə yazmıĢ olduğu Ģerlərinin birində ruhanilərin dilindən deyir:
Çoxdur aləmdə mənim qüssəvi dərdü məhənnəm,
Kül olub baĢıma dinara da dəyməz süxənnim,
Edim islamı yenə qaldı yarımçıq gedənim,
BaĢdakı ağımı millət edəcəkdir kəfənim.
Mövhumat və avamlığa qarĢı M.S.Ordubadinin yazdığı felyetonlar da diqqəti cəlb edir.
Onun ―Molla Nəsrəddin‖jurnalının 1906-cı il 14-cü nömrəsində məktub Ģəklində dərc olunan ―Qızdırılmaya məktub‖ felyetonunu nəzərdə keçirərək:
―... Məqalələrinizin hədərən – pədərən olmasından belə məlum olur ki, bir az da titrətməniz
vardır. Onun da cəhəti bulvarda gəzəndə starĢi qaradavoya börk götürmüsən, sənə soyuq dəyibdir.
Əlbəttə, mənim ərzimi qəbul edib gərək bir krantsız hamam tapasan, bir qədər tərləyib, sonra suya
girib, fitəni baĢına salıb altmıĢ qab isti su fitənin üstündən baĢına tökəsən.
... EĢidirəm baĢınızda bir az da ağrı vardır. Həmin azara hükəma istilahında nüzlə deyilər.
Qara toyuq yumurtasına bir neçə söz yazıb, kisəyə tikib məsciddə tirdən asarlar. Qorxma, mən onu
da cabəca edərəm. ĠĢdir, hərgah bu da mənfəət etməsə, onda yəqin elə ki, sənə göz vurublar. Bu aĢağıda yazdığım duanı bir ovuc üzərliyə oxuyub, od içində yandırıb üstündən oyan – bu yana atılırsan.
Duanın surəti:
Üzərliksən havasan,
Həzar dərdə davasan.” (4, 83)
M.S.Ordubadinin istər ―Molla Nəsrəddin‖, istərsə də ‖Tuti‖, ―Babayi - əmir‖ və baĢqa satirik jurnallarda, habelə müxtəlif qəzetlərdə çıxan felyeton və satirik Ģeirləri C.Məmmədquluzadə və
M.Ə.Sabir yaradıcılığına nisbətən zəifdir. Bunların dili nisbətən qəliz, forması yeknəsək, tənqid hədəfi də məhduddur.
ġair oxucunu mübarizəyə çağırır. Vətən yolunda baĢ verənləri, canlarını əsirgəməyənlər
qəhrəman sayılırlar. Ancaq ―bu mübarizə‖nin zamanı, məkanı və obyekti məlum deyildir. Vətənin
dərdi nədir, düĢməni kimdir, xilası nə ilə olur bunlar mücərrəd qoyulur, ona görə də müəyyən bədii
idrak əhəmiyyətindən məhrum olur.
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Ordubadinin Ģeirlərində kədər, qüssə və pəriĢanlıq hiss olunsa da, fərdi hisslərin deyil, ictimai hisslərin təsviri ilk plana çəkilir. Bu əsərlərdə gül-bülbülün yerini insanlar, eyĢ-iĢrət məclisinin
yerini ictimai mübarizə məsələləri tutur.
ġair ictimai-siyasi məsələlərlə məĢğuldur, bir vətəndaĢ kimi fikirləĢir. Doğrudur, bu təsvirlər
hələ bəsit və bəzən də ibtidaidir. O da doğrudur ki, Ģair siyasətdən, ictimai mübarizələrdən yazsa da,
köhnə Ģeir üslub və vasitələrindən daha çox istifadə edir.
ġair gözünü Vətənə dikmiĢdi. Ancaq Vətənin o zamankı halına, o zamankı hakimlərinə yox,
gələcəyinə, gələcək quruluĢuna dikmiĢdi. Ordubadinin ilk Ģeirlərində mücərrəd və dumanlı olsa da,
bir arzu, bir ümid qanadlanmaqdadır. Bu Ģeirləri qismən də olsa yaĢadan, oxucuya sevdirən bunların
ruh etibarilə, məzmun cəhətdən yeniliyidir.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

C.Hacıyev. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı,1955
C.Hacıyev. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı,1955
F.Vəzirova. M.S.Ordubadi. Bakı, 1970
M.S.Ordubadi. Əsərləri, I cild, Bakı, 1964
Gunay Ġsmayılova
Democratic features in the M.S.Ordubadi’s creativ activity
Summary

M.Ordubadi is a great epoch in Azerbaijani literature. His realist publicity plays a crucial
role in the creativity of a multidimensional wide-ranging writer. M.Ordubadi published his "Bloody
Years" in 1911, and in 1905-1906, under the auspices of the tsarist government, he masterfully exposed the wild face of the Armenian church folk who caused the massacre of the Azerbaijanis. At
that time, he tried to conceal the true essence of the national war of the so-called "Armenian-Muslim case", while M.Ordubadi exposed the real cunning intentions of the Armenian and Tsar killers
who massively spoiled our people. In his memoirs "My Life and the Environment", M.Ordubadi
noted the fact that the Azeri Turks planned by the Armenians had come to an end. He wrote about
the goal of "telling the tsarist government how brutal and tyrannical it is to write" memories.
The great realist literally reflected the reactionary essence of the Armenian-Dashnak
headquarters and anti-Azerbaijani intrigues in the novels "Warrior City", "Hidden Baku" with
artistic boards.
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SƏFƏVĠLƏR DÖVRÜNÜN QEYRĠ-AZƏRBAYCANLI ALĠMLƏRĠ
(XVI-XVII ƏSRLƏR)
Səfəvilər dövründə elm və mədəniyyət, xüsusilə də Ġslam elmləri öz inkiĢafının son zirvə dövrünə yetiĢmiĢdir. Bu mədəniyyətin inkiĢafında Azərbaycan alimləri ilə yanaĢı, qeyri-azərbaycanlı
alimlərin də müstəsna xidmətləri vardır. Məqalədə bir neçə qeyri-azərbaycanlı ilahiyyat aliminin
həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat verilmiĢdir.
XVI-XVII əsrlərdə də əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi, hədis elminə mənsub nəhəng alimlər
yetiĢmiĢ və onlar islam mədəniyyətinin zənginləĢməsində, dini fikrin təbliğində böyük zəhmətlər
sərf etmiĢlər. Bunun bariz nümunəsini biz o əsrdə Mühəqqiq əl-Kərək, ġəhid əs-Sani, Əllamə əlBəhrani, Əllamə Məhəmməd Bağır əl-Məclisi, Molla Möhsün Feyz əl-KaĢani, Məhəmməd bin Həsən Hürr əl-Amili və baĢqa alimlərin Ģəxsində görürük.
1. Mühəqqiq Kərəki
Səfəvilər dövründə yaĢamıĢ ən qüdrətli alimlərdən biri Mühəqqiq Kərəki və Mühəqqiq Sani
adları ilə məĢhur olan Əli bin Əbdülalidir. O, əslən Livanın Cəbəlülamil bölgəsindəndir və 1463-cü
ildə burada doğulmuĢdur (2, 449-450).
Mühəqqiq Kərəki öz bölgəsində Məhəmməd bin Məhəmməd bin Xatun, ġəmsəddin Məhəmməd Cəzəni, ġəmsəddin Məhəmməd Əhməd Sihyuni, Əli bin Hilal Cəzairi kimi elm sahiblərindən
dərs almıĢdır.
Mühəqqiq Kərəki Ġslam ilahiyyatının inkiĢafında mühüm xidmətlər göstərmiĢ alimlərdəndir.
O, təkcə əsərlər yazmaqla deyil, eyni zamanda çoxlu tələbələr yetiĢdirməklə də Ġslam mədəniyyətinə öz töhfəsini vermiĢdir. Həmin tələbələrdən ġeyx Əhməd bin Məhəmməd bin Xatun Əl-Amili,
ġeyx Həsən bin Cami əl-Amili, ġeyx Əbdünnəbi əl-Cəzairi, Nemətullah bin ġeyx Cəmaləddin əlAmili və baĢqalarını göstərmək olar.
Mənbələrin verdiyi məlumata görə o, Cəbəlülamildən Ġraqa köçmüĢ, sonralar isə ġah Ġsmayılın dəvəti ilə Azərbaycana gəlmiĢ və burada dinin təbliği ilə məĢğul olmuĢdur (1, 98). ġah Ġsmayılın
vəfatından sonra ġah Təhmasib tərəfindən ―Naibi-Ġmam‖ adına layiq görülmüĢ və Ģeyxülislam vəzifəsinə təyin olunmuĢdur. O, dövlətin dini-siyasi və iqtisadi iĢlərində fəal iĢtirak edər, öz fikirlərini,
təklif və rəylərini bildirərdi.
Mühəqqiq Kərəkinin aĢağıdakı əsərləri daha məĢhurdur:
1. ―Camiul-məqasid fi Ģərhil-qəvaid‖. Müəllif bu əsərini Ġbn Mütəhhər əl-Hillinin məĢhur
―Qəvaidul-əhkam fi məsailil-halal vəl-haram‖ əsərinə Ģərh olaraq yazmıĢdır (7, 72).
2. ―Nəfəhatül-lahut fi lənil-cibt vət-tağut‖. Əsər 1510-cu ildə MəĢhəddə tamamlanmıĢdır (6,
249).
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3. ―ġərhu əlfiyyətiĢ-ġəhid‖. Əsər görkəmli fəqih ―ġəhidül-əvvəl‖ ləqəbli Cəmaləddin Məkki
əl-Amilinin ―əl-Əlfiyyə‖ əsərinə Ģərh olaraq yazılmıĢdır.
Mühəqqiq Kərəki 1527-ci ildə vəfat etmiĢdir.
2. Əli bin Məhəmməd əĢ-ġəhid əs-Sani
Əli bin Məhəmməd ġəhid əs-Sani qeyri-adi hafizəyə malik bir alim idi. O, on bir yaĢında ikən
Qurani-Kərimi əzbərləmiĢdi. Mənbələr onun haqqında yazır: ―ƏĢ-ġəhid əs-Sani öyrəndiyi Ģeyi heç
vaxt yaddan çıxarmayan, patoloji hafizəyə, gözəl əxlaqa malik bir zat idi. Onun keçirdiyi təqribən
əlli beĢ illik ömründə sayılmayacaq qədərdə fəzilət və üstünlükləri vardır‖ (4, 3).
ƏĢ-ġəhid əs-Sani ġeyx Əli bin Əbdülali əl-Meysi, Məhəmməd bin Məhəmməd bin Muzən əlCəzini, ġeyx Ziyaəddin və ġəhid Əvvəl kimi elm nəhənglərindən dərs almıĢdır.
ƏĢ-ġəhid əs-Saninin çoxlu sayda əsərləri vardır. O, daha çox özündən əvvəl yaĢamıĢ ġəhid
Əvvəlin əsərlərinə Ģərhlər yazmaqla tanınmıĢdır. Onun yazdığı ən məĢhur Ģərh ġəhid Əvvəlin ―Kitabu lümətid-DiməĢqiyyə‖ əsəridir. Bu əsər on böyük cild halında ġəhid Saninin yazdığı ―ər-Rövzətül-bəhiyyə fi Ģərhi lümətid-DiməĢqiyyə‖ adı altında çap edilmiĢ və o dövrdən indiyə kimi ən sanballı fiqh kitabı kimi tədris edilmiĢdir.
ƏĢ-ġəhid əs-Saninin yazdığı məĢhur əsərlərdən biri də ―əl-Bidayə‖ əsəridir. Müəllif burada
hədis elminin ən mühüm prinsiplərindən bəhs etmiĢ, onları sadə və anlaĢılan dildə izah etməyə çalıĢmıĢdır. Əsəri bir az da sadələĢdirmək istəyən müəllif ona ―ġərhül-bidayə‖ adlı Ģərh də yazmıĢdır.
Əsər sonuncu dəfə hicri 1414-cü ildə Qumda nəĢr edilmiĢdir.
―əl-Ġcazə‖ adlı əsər də ġəhid Saninin ən məĢhur əsərlərindəndir. Əsəri tələbəsi əl-Harisi üçün
yazmıĢdır. Əsər ―Həqaiqül-iman‖ əsəri ilə birlikdə nəĢr edilmiĢdir. Onun məĢhur əsərlərindən olan
―Ġcazətül-kəbir‖ haqqında Əllamə Məclisi (1628-1700) ―Biharül-ənvar‖ın 109-cu cildində bəhs
etmiĢ və yeri gəldikcə ondan faydalanmıĢdır.
3. Əllamə Bəhrani və “Qayətül-məram” əsəri
Əbülməkarim HaĢim bin Süleyman bin Ġsmayıl əl-Bəhrani XVII əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢdır.
Alimin doğum tarixi dəqiq bilinmir. Lakin ―Nüzhətül-əbrar‖ kitabındakı bir qeydə görə, Bəhrani
1652-ci ildə Nəcəfül-ərəfdə olmuĢ və burada ġeyx Fəxrəddin ilə görüĢmüĢdür. Böyük Azərbaycan
hədisĢünası Mirzə Abdullah Əfəndi Təbriziyə (1653-1719) görə, Əllamə Bəhrani ―Sirətüs-səhabə‖
əsərini 1659-cu ildə yazmıĢdır (8, 303). Bu zaman onun təqribən 20-30 yaĢları varmıĢ. Bütün bu və
ya digər mülahizələri bir araya toplayan tədqiqatçılar onun 1620-1630-cu illərdə doğulduğunu
təxmin edirlər.
Əllamə Bəhrani hədis, təfsir və tarix elmləri sahəsində mükəmməl biliyə malik olan və bu
sahələrdə fundamental əsərlər yazan alimdir. O, daha çox Əllamə və ya Seyid Bəhrani ləqəbi ilə
tanınmıĢdır. Əllamə Bəhrani Peyğəmbər (s) nəslinə, daha doğrusu, nəsil Ģəcərəsi Ġmam Musa əlKazimə (ə) yetiĢdiyindən ―Seyid‖, Bəhreyndə doğulduğundan ―Bəhrani‖ adlandırılıb. Bundan əlavə
yazdığı məĢhur ―əl-Bürhan‖ təfsirinə görə də ―Sahibül-Bürhan‖ ləqəbi ilə məĢhurdur.
Əllamə Bəhraninin yetiĢməsində dövrünün ən məĢhur və görkəmli alimlərinin, o cümlədən
Fəxrəddin bin Əli bin Əhməd ət-Tərihi ən-Nəcəfinin, Yusif Bəhraninin, Seyd Əbdüləzim bin Seyid
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Abbas Astarabadinin, Məhəmməd bin Əli Əbi ġeybənin və digərlərinin rolu böyükdür. O, islam ilahiyyatının müxtəlif sahələrini belə görkəmli alimlərdən öyrənmiĢdir. Mənbələrin verdiyi məlumata
görə, Əllamə Bəhrani ilk təhsilini vətəni Bəhreyndə almıĢ, sonra isə Nəcəfül-əĢrəfə səfər edərək
oranın görkəmli alimlərindən elm əldə etmiĢdir. Burada bir müddət təhsil həyatı yaĢadıqdan sonra
hədis elmində rəvayət etmə (icazət) hüququnu əldə etmək üçün müxtəlif bölgələrə, o cümlədən
ġiraza, MəĢhədə, Ġsfahana və digər bölgələrə səfərlər etmiĢ, oranın alimlərilə yaxın ünsiyyətdə olmuĢdur. Hətta Əllamə Bəhrani ilə Ġsfahan və MəĢhəddə görüĢən Hürr Amilinin (1623-1693) onun
dərin və hərtərəfli elmə sahib olduğunu bəyan etmək üçün söylədiyi ―nə ondan qabaq, nə də ondan
sonra bir kimsə onun elmi mərtəbəsinə yetiĢə bilməmiĢdir‖ fikri indi də çox məĢhurdur.
Bütün bu deyilənlərdən əlavə o, Əli bin Abdullah əl-Məqani əl-Bəhrani, Məhəmməd Əttar əlBağdadi, Süleyman bin Abdullah əl-Mahuzi, Hürr Amili, ġeyx Mahmud bin Əbdüssalam, ġeyx
Heykəl bin Müqəddəs Əbdüləli əl-Cəzairi kimi böyük alimlərin ustadı olmuĢ, elmin müxtəlif sahələrini onlara öyrətmiĢ və onlara hədis rəvayət etmə hüqunu vermiĢdir.
Ġstər öz dövründə, istərsə də özündən sonrakı dövrlərdə böyük fəxarət hissilə yad edilən Əllamə Bəhrani haqqında çoxsaylı maraqlı fikirlər vardır. Onun tələbəsi Hürr əl-Amili ―Əməlül-amal‖
əsərində öz ustadı haqqında yazır: ―Seyid HaĢim Bəhrani fəzilətlər sahibi, alim, mahir tədqiqatçı,
fəqih, təfsir və ərəb dili elmlərinə mükəmməl bələd olan biri idi‖ (10, 341).
ġeyx Süleyman əl-Mahuzu ―Fihrisu ali-Büveyh və üləmail-Bəhreyn‖ adlı əsərində yazır: ―O,
çox görkəmli hədisĢünasdır‖ (5, 77; 11).
Xeyrəddin əz-Zerkəli isə onu imamiyyənin görkəmli təfsirçisi kimi təqdim etmiĢdir (9, 66;
12).
Bütün bu elmi xüsusiyyətləri ilə yanaĢı, Əllamə Bəhrani həm də təqvalı, yüksək əxlaqa və
mənəviyyata malik bir Ģəxs kimi də ad-san qazanmıĢdı.
Xatırladaq ki, Əllamə Bəhrani eyni zamanda gözəl ailə baĢçısı olmuĢdur. Onun üç oğlu var idi
ki, onların da içərisində ən məĢhuru Seyid Ġsadır. Əllamə Ağa Bozorg ət-Tehrani ―əz-Zəriə‖, Mirzə
Abdullah Əfəndi isə ―Riyazül-üləma‖ əsərlərində onun böyük alim olduğunu və elmə dərin həvəs
göstərdiyini, həmçinin ġeyx Bəhainin (öl.1622) ―Zübdətül-üsul‖ əsərinə geniĢ və dəyərli bir Ģərh
yazdığını qeyd edirlər. Bundan baĢqa, Seyid Hüseyn adlı ikinci oğlundan bəhs edən Mirzə Abdullah
Əfəndi onun çox təqvalı və əməli-saleh biri olduğunu, həmçinin atasının əsərlərinin çoxunu
Ġsfahana gətirdiyini vurğulamıĢdı.
Əllamə Bəhrani hicri 1695-ci ildə Bəhreyndə vəfat etmiĢdir. Onun qəbri-Ģərifi hal-hazırda
müsəlmanlar tərəfindən ziyarət olunmaqdadır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əllamə Bəhraninin yaradıcılığı çox zəngindir. Onun yazdığı
dəyərli əsərlərindən aĢağıdakıları qeyd etmək olar:
―Qayətül-məram və hüccətül-xisam fi təyinil-imam min təriqil-xass vəl-amm‖, ―ĠrĢadül-müstərĢidin ila vilayətil-Əmirilmöminin‖, ―əl-Ġnsaf fin-nass alə əimmətil-əĢraf‖, ―Nihayətül-amal fi ma
yətimmu bihi qubulul-əmal‖, ―Ġhticacül-müxalifin alə imaməti Əmirilmöminin‖, ―Səlasilul-hədid və
təqyidi əhlit-təqlidi bima intəxabə min Ģərhi Ġbn Əbilhədid‖, ―əl-Mətainul-bəkriyyə vəl-məsalibilümriyyə min təriqil-Osmaniyyə‖, ―Nəsəbu Ömər bin əl-Xəttab‖, ―əl-Bürhan fi təfsiril-Quran‖, ―əlHadi və ziyaun-nadi fi təfsiril-Quran‖, ―əl-Hidayətül-Quraniyyə‖, ―Nurul-ənvar vi təfsiril-Quran‖,
―Tərifu ricali mən la yəhzuruhül-fəqih‖, ―Tənbihül-ərib və təzkirətül-ləbib fi izahi ricalit-təhzib‖,
―Hidayətül-müstəbsirin fi təraimil-üləmair-raciinə ila vilayəti-Əmirilmöminin‖, ―əd-Dümətüs114
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sakibə‖, ―Hilyətül-əbrar fi əhvali-Muhəmməd və alihil-əthar‖, ―Vəfayatün-nəbiyyin‖, ―VəfatünNəbi‖, ―Vəfatüz-Zəhra‖, ―Məqtəli Əbi Abdullahil-Hüseyn‖, ―ət-Tənbihat‖, ―ġərhu tərtibit-təhzib‖,
―Rövzətül-vaizin fi əhadisil-əimmətit-tahirin‖, ―əl-Lübabul-müstəxric min kitabiĢ-ġihab‖, ―Tərtibüt-təhzib‖, ―Hilyətün-nəzər fi fəzlil-əimmətil-isney aĢər‖, ―Mənaqibu Əmirilmöminin‖, ―əd-Dürrun-nəzid fi xəsaisil-Hüseyn əĢ-ġəhid‖, ―Kitabu fəzliĢ-ġiə‖ (3, 60), ―Mövludul-Qaim‖, ―Sirətüs-səhabə‖, ―Fəzail Əli vəl-əimmə min vələdihi‖, ―KəĢfül-muhimm fi təriqi xəbəri-Qədirxum‖, ―Mədinətil-məacizil-əimmətil-isney aĢərə və dəlailil-hücəc ələl-bəĢər‖, ―Ümdətün-nəzər fi bəyani-ismətiləimmətil-isney aĢər‖, ―Tarixül-Ġslam‖, ―Təlxis risaləteyn‖, ―əl-Behcətül-mərziyyə fi isbatil-xilafətilvəsiyyə‖, ―Üsulul-etiqadat‖ və s.
Qeyd etdiyimiz kimi, Əllamə Bəhraninin yazdığı əsərlər içərisində ―Qayətül-məram‖ın xüsusi
önəm və əhəmiyyəti vardır. Əsərin tam adı ―Qayətül-məram və hüccətül-xisam fi təyinil-imam min
təriqil-xass vəl-amm‖dır. Müəllifin bu əsəri hədis ədəbiyyatı tarixinin Ģah əsərlərindən hesab olunur. O, ilk öncə əsərə geniĢ müqəddimə yazmıĢ, burada Allaha həmdi-səna, Peyğəmbərə (s) və onun
pak əhli-beytinə (ə) salavat göndərdikdən sonra, kitabın yazılma məqsədini açıqlamıĢdır. Müəllif
əsərini Peyğəmbərdən (s) sonra Ġslam dünyasında meydana çıxmıĢ imamət (xilafət) məsələsinə həsr
etmiĢ və bütün mövcud mənbələri mütaliə edərək bu problemin çözülməsinə son dərəcə əmək sərf
etmiĢdir. O var gücü ilə çalıĢaraq bütün qaynaqlarda olan hədisləri bir araya toplamıĢ, onların arasında dəyərləndirmələr apararaq Peyğəmbərdən (s) sonra xilafət məsələsini tədqiq etmiĢdir.
Kitabın əhəmiyyət və mötəbərliyini artıran mühüm məqamlardan biri onun çoxsaylı mənbələrə istinad edilərək yazılmasıdır. Müəllif, qeyd etdiyimiz kimi, yüzlərlə hədis, təfsir, tarix, əqaid və s.
qaynaqları tədqiq etmiĢ və hər bir hədisi hansı kitabdan aldığını dəqiq göstərmiĢdir. Onun istinad etdiyi mənbələr içərisində Məhəmməd bin Ġsmayıl əl-Buxarinin və Müslüm bin Həccac ən-NiĢapurinin ―əs-Səhih‖, Əbu Ġshaq Əhməd bin Məhəmməd bin Ġbrahim əs-Sələbinin ―əl-KəĢf vəl-bəyan fi
təfsiril-Quran‖, Əbu Abdullah Məhəmməd bin Əbu Nəsr əl-Hümeydinin ―əl-Cəm beynəs-səhiheyn‖, Əbülhəsən Əli bin Məhəmməd Ġbn Məğazili əĢ-ġafeinin ―əl-Mənaqib fi fəzaili əmirilmöminin Əli bin Əbu Talib‖, Malik bin Ənəsin ―əl-Müvətta‖, Əbu Ġsa ət-Tirmizinin ―Sünəni-Tirmizi‖,
Əbu Davud əs-Sicistaninin ―əs-Sünən‖ əsərləri və digər yüzlərlə mötəbər və məĢhur qaynaqlar vardır. Müəllif bu qaynaqların böyük bir hissəsini müqəddimədə saydıqdan sonra əsərin fəsillərindən
bəhs açmıĢ və hər bir fəsildə hansı hədisləri topladığını qeyd etmiĢdir. O, əsərin birinci fəslində
imamın təyin edilməsi və bu haqda olan rəvayətləri toplamıĢ və fəsildə kiçik fəsillər (bablar) açaraq
orada imamın sifətləri, fəzilət və əhli-beytin məqamını, onları sevib onlara tabe olanların üstünlüklərini, Ġmam Əlinin (ə) Kəbə evində doğulduğunu qeyd etmiĢdir. Bu minvalla o, imamətin bütün
təfərrüatlarını əsərində geniĢ Ģəkildə iĢıqlandırmıĢdır.
Müəllifin ―Mədinətil-məaciz‖ adlı əsərinin I cildi doğma dilimizə tərcümə edilmiĢdir.
Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat:
1.
2.
3.

Cəfəriyan Rəsul. Səfəviyyə əz zühur ta zəval. Tehran. 1380 h/Ģ. 368 s.
Dəvani Əli. Məfaxire-Ġslam. 4 cilddə. IV cild. ĠntiĢarat mərkəze isnad inqilabe islamı
nəĢri. 1385 h/Ģ.
əl-Bəhrani ġeyx Yusif. Lulətül-Bəhreyn. Təhqiq: Məhəmməd Sadiq Bəhrul-ülum. Qum,
Məktəbətül-Fəxravi, I çap, 1429/2008. 436 s.
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əl-Hilli Həsən bin Əli bin Davud. Ricali-Ġbn Davud. 4 cilddə. I cild. Təhqiq: Seyid
Məhəmməd Bəhrulülum. 1392/1972. 320 s.
5. əl-Mahuzu ġeyx Süleyman. Fihrisu ali-Büveyh və üləmail-Bəhreyn. NəĢr yeri və ili
yoxdur.
6. ət-Tehrani Ağa Bozorg. əz-Zəriə fi təsanifiĢ-Ģiə. 25 cilddə. XV cild. Beyrut, Darül-əzva.
Tarixsiz. 392 s.
7. ət-Tehrani Ağa Bozorg. əz-Zəriə fi təsanifiĢ-Ģiə. 25 cilddə. V cild. Beyrut, Darül-əzva.
Tarixsiz. 320 s.
8. ət-Təbrizi Mirzə Abdullah Əfəndi əl-Azərbaycani. Riyazül-üləma və hiyazül-füzəla. 6
cilddə. V cild. Təhqiq: Seyid Əhməd əl-Hüseyni əl-ƏĢkuri. Qum, Mətbəətül-Xəyyam. I
çap, 1401 h/q. 577 s.
9. əz-Zerkəli Xeyrəddin. əl-Elam. 8 cilddə. Beyrut, Darül-ilm lilməlayin, 1345 h/q. II cild.
341 s. + VIII cild. 373 s.
10. Hürr əl-Amili. Əməlül-amal. 2 cilddə. II cild. Təhqiq: Seyid Əhməd əl-Hüseyni. Bağdad,
Darül-kitabil-islami, 1362 h/Ģ. 484 s.
11. http://ar.wikishia.net
12. http://waqfeya.com
4.

Ibrahim Guliyev
Non-Azerbaijani Scientists of Safavid dynasty
(XVI-XVII centuries)
Summary
Science and culture, especially the Islamic sciences, have grown to the final peak of their
development during the Safavid era. For that period, not only Azerbaijani scholars, non-Azerbaijani
scholars also have an exceptional contribution to the development of this culture. In this article, we
will provide information on the lives and activities of several non-Azerbaijani religious scholars.
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XV ƏSRDƏ TÜRK DĠLĠNƏ TƏRCÜMƏ OLUNAN ƏSƏRLƏR
XV əsrin ikinci yarısı II Sultan Murad xanin (806-855/1404-1451) hakimiyyəti illərini əhatə
edir. O, еlm və mədəniyyətin yüksəlməsində çох böyük iĢlər gördüyünə görə ―Əbul-хеyrat‖ (1, I,
249) dеyə yad еdilir. Sultan Murad xan еlmi söhbətləri sеvər, alimləri himayə еdər, оnların еhtiyaclarını yerinə yetirərdi. Həftənin iki gününü еlm məclisində söhbətlə kеçirərdi. Onun yeganə qayğı
və düĢüncəsi sоn nəfəsini iman ilə vеrmək, məhĢər günü Allah-Təalanın hüzuruna alnıaçıq, günahdan pak оlaraq çıхa bilmək idi. II Sultan Murad xan еlmə və alimlərə çох hörmət еtdiyi üçün ölkəsi
alim və övliya yurdu оldu. Çох qiymətli əsərlərin yazılmasına, tərcümə еdilib türk dilində yayılmasına kömək etmiĢdir.
II Sultan Murad xanın dövründə Kütahya,Vəcdiyə mədrəsəsi müdərrislərindən Abdulvəcid Məhəmməd 837/1433-ci ildə, Burhan əĢ-ġəriənin ―Viqayə‖ adlı fiqh əsərini ―Niqayə fi ilmil-hidayə‖
adı ilə, Musa bin Məsud isə farsca yazılmıĢ ―Bəhnamə‖ əsərini türk dilinə tərcümə еtmiĢ, təbib
Mümin bin Mukbil isə 842/1437-ci ildə ―Zairеi-Muradiyə‖ adlı əsər yazmıĢ və Sultan Murad xana
təqdim еtmiĢlər. Bununla bərabər Mümin bin Mukbil, göz хəstəliklərindən bəhs еdən ―Miftahunnur və xəzainüs-sürur‖ adlı əsərini yazır və ―Cəvahirnamə‖ əsərini isə türkcəyə tərcümə еdir (2,
XII,356).
Ġbn Mələk ―Bəhrul-hikəm‖i, Balıkəsirli Yusif Dövlətоğlu ―Hidayə‖ və ―Viqayə‖yə tərcümələrini (3, IX, 243), Хətibоğlunun ―Fərəhnamə‖sini, Sеrezli Nəzminin ―Sülеymannamə‖sini, Ġbn Kəsirin
―Əl-Bidayə vən-nihayə‖ adlı tərcüməsini,Yazıcıоğlu Əli Çələbinin ―Səlcuqnamə‖sini, Yəhya bin
Məhəmmədin ―Minhaçül-inĢa‖sını, Ġbn ƏrəbĢah Əhmədin ―Camiül-hеkayə və lamiür-rivayə‖ əsərini ərəb və fars dillərindən türkcəyə tərcümə еtdilər. Həmçinin Ömər bin Məzid ―Məcmuatünnəzair‖, Məhəmməd bin Mahmud ġirvani tərəfindən yazılan ―Töhfеyi –Muradi fi əsnafil-cəvahir‖,
tibbə dair ―Kamilüs-sinaya‖ tərcüməsi, Əbül Хеyir Əhmədin yazdığı ―Saydalеi Əbi Rеyhan‖, Məhəmməd bin Əbu Bəkirin ―Siratül-Ġslam‖ tərcüməsi, Ġbn Məddaın astrоnоmiyaya dair ―Qavsi kuzad‖ı, Manyas qazisi Məhəmmədin mələk və cinlərdən bəhs еdən ―Əcaibül-uccab‖ı, Sədi ġirazinin
―Bustan‖ tərcüməsi, Sеyyid bin Məhəmməd Sеyyid Həsənin ―Camiul-luğa‖ kitabı, Gelibolulu Yazıçızadə Məhəmmədin ―Məhəmmədiyə‖si, ġеyхinin ―Xоsrоv və ġirin‖i, Ġzniqli Musanın tərcümə
еtdiyi ―Qabusnamə‖ və baĢqa bir çох qiymətli əsərlər bu dövrdə yazılıb və tərcümə оlunmuĢdur.
Sultan Murad Хanın dövründəki alimlərdən Mоlla ġərafəddin Kırımi, Mоlla Хеyrəddin Kırımi,
Mоlla Əhməd Ğürani, Ələddin Tusi, ХızırĢah Əfəndi, övliyalardan AğĢəmsəddin, Hacı Bayram Vəli, Abdurrəhim Mərzifоni Rumi, Ağböyük, Pir Ġlyas, Qutbəddin kimiləri məĢhur оlmuĢlar (2, XII,
356).
Ġkinci Murad Xanın dövrünün məĢhur Ģairlərindən оlan ġеyхi (835/1431) ―Хоsrоv və ġirin‖
əsərini onun Ģərəfinə türk dilinə tərcümə еtmiĢdir. Bu tərcümə Anadоlu türk ədəbiyatında bəyənilən
məsnəvilərdən biri оlmuĢdur. Pеyğəmbərin (s.) əmisi Həmzənin Ģərəfinə Həmzə adlı bir yazıçı tərəfindən qələmə alınmıĢ ―Həmzənamə‖ adlı bir əsər də var. ХIV əsrin sоnunda yazılan ―Həmzənamə‖
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və ―Ġskəndərnamə‖ хalq tərəfindən çох bəyənilmiĢdir. Mahmud ġəbüstərinin (720/1320) farsca yazdığı (4,24-25; 5,72-73) mənzum ―GülĢəni-Raz‖ adlı təsəvvüfə aid əsərini Хətibоğlu (829/1425) türk
dilinə tərcümə еtmiĢdir. Hacı BеktaĢ Vəlinin ―Məqalət‖ mənzum tərcüməsi də həmin dövrün
maraqlı abidələrindəndir. Ġbn ƏrəbĢah əl-Hənəfi adı ilə tanınmıĢ (854/ 1450) ġihab Əhməd bin
Məhəmməd Əbül-Leys Nasir bin Məhəmməd əl-Fəqih əs-Səmərqəndinin təfsirini II Murad xanın
əmri ilə ―Camiül-hеkayəti-əfvi‖ adı altında türk dilinə tərcümə еtmiĢdir (6,II,601).
Məhəmməd Yazıcıоğlunun 853-855/1449-1451-ci illərdə yazdığı ―Məhəmmədiyyə‖ adlı (7,
154) əsəri Anadоludakı türk-islam ailələrinin Qurandan sоnra, mövludnamə kimi ən çox охuduqları
kitab оlmuĢdur (2,XII,356). Х əsrdən baĢlayaraq Pеyğəmbərin (s.) dоğum günü münasibətilə islam
alimləri silsilə əsərlər yazmıĢlar. Bu mövzuda yazılan ilk əsər Ġbnül-Cauizinin (v.597/ 1200), ―əlƏruz‖ və ya ―Mövludi-Nəbi‖ adlı əsəridir. Sоnralar isə Ġbnül-Cauizinin ―Mövludul-kəbir‖ və ya
―Urfut-tarif bil-Mövlidi-ġərif‖dir. Sülеyman Çələbinin (752-826/1351-1422) ―Vəsilətün-nicat‖
əsəri də (8,II,1910-1911;9,47) maraqlıdır. Belə ki, o, bu əsəri Əmir Buxarinin tövsiyəsi ilə onu Ulu
Camiyəyə ―Ġmam‖ vəzifəsinə gətirildiyi zaman (812/1409) yazmıĢdır. Bu əsər xalq arasında ―Mövludi-ġərif‖ deyə tanınmıĢdır. Mövlana Cəlaləddin Rumi ―Məsnəvi‖sinin türk dilinə tərcüməsi bu
dövrün dəyərli tərcümə abidələrindəndir. Bu məsnəvi II Muradın tapĢırığı ilə 14404 beyt həcmində
Muinəddin bin Mustafa tərəfindən tərcümə оlunmuĢdur. Muinəddin bin Mustafa məsnəvini
840/1436-cı ildə tərcümə еtmiĢ və Sultan II Muradın Ģərəfinə ―Məsnəviyi-Muradiyyə‖ adlandır0mıĢdır. Bu dövrdə yazılan əsərlərdən; Pir Mahmudun ―Bəхtiyarnamə‖, Qul Məsudun ―Kəlilə və
Dimnə‖ tərcüməsi, Ġznikli Musanın tərcümə etdiyi ―Qabusnamə‖sini göstərmək olar (2,XII,356).
Manyasоğlu Mahmud 841 (1438)-ci ildə Üskübdə II Murad xanın Ģərəfinə yazdığı əsəri ―Əcəbül-ücəb‖ adlandırmıĢdır (10, 123). Ömər bin Məzid ―Məcmuatün-nəzair‖ adlı əsərində ХIII-ХIV
əsrdə yaĢamıĢ 83 Ģairə aid 397 mənzumə yazmıĢdır. Umur bəy də türk ədəbiyyatının inkiĢafı üçün
bir çох хidmətlər göstərmiĢ, bir çох əsərlərin türkcəyə tərcüməsini və türkcə əsərlər yazılmasını
tövsiyə еtmiĢdir. Bu sоn əsər Umur bəyin milli dilə göstərdiyi məhəbbətin nümunəsidir. Çünki
tərcüməçi Umur Bəyin türkcə əsərlər yazılmasını, хalqın öz ana dilində danıĢmasını istəməsini qеyd
еdir. Bursadakı Ulu Cami kitabхanasında оlan ―Ənfəsül-cəvahir‖ nüsхəsinin əvvəlində Umur Bəyin
bir vəqfi vardır ki, burada оnun vəqf еtdiyi kitabların adları yazılmıĢdır. Bunlar arasında türkcə оlan
əsərlər bunlardır: ―Təfsiri-Əbu Lеys‖, ―Qisəsül-ənbiya‖, ―Təzkirətül-Övliya‖, ―Təibbi-Nəbi‖, altı
cildli ―Siyəri-Nəbi‖, ―AĢıq PaĢa divani‖, ―Mərzəbannamə‖, ―Ġksiri-sadət‖, ―Mirsadül-Ġbad‖, ―Bidayətül-hidayə‖, ―FütuhüĢ-ġam‖, ―Təqsir‖, ―Əbu Müslim Qissasi‖, ―Qamus-sinaa‖ (6,II,617). II Murad Xana həsr edilmiĢ əsərlərdən biri də Məhəmməd bin Mahmud ġirvaninin 831/1428-ci ildə
yazdığı ―Cəvahirnamə‖si, ―Müfrədatil Ġbn Baytar‖, ―Faslül-kitab‖ və ―Ġksiri-sadət‖ tərcümələridir.
Bu dövrdə ədəbiyyat sahəsində də bir çох əsərlər yazılmıĢdır.Onlara nümunə olaraq ―GülĢəniRaz‖, ―Mirsadül-Ġbad‖, ―Faslül-Хitab‖, ―Təzkirətül-övliya‖ əsərlərini göstərmək olar. Anadоluda
böyük Ģöhrət qazanan və ətrafına müridlər tоplayan sufilərdən bəziləri Yunis Əmrə vadisində Ģеrlər
yazırdılar. Əmir Sеyid təxəllüsü ilə hеca vəznində ilahilər söyləyən məĢhur Əmir Sultanın ətrafında
minlərcə mürid tоplaĢmıĢ və оnların arasında da müхtəlif Ģairlər yеtiĢmiĢdir. Ankaralı Hacı Bayram
Vəlinin Yunis Əmrə tərzində yazdığı bəzi ilahilər vardır. Оnun yaratdığı ―Məlamiyyey-i Bayramiyyə‖ təriqəti sayəsində Ģöhrəti bütün Türkiyədə əsrlərlə yaĢamıĢ və bu böyük sufinin müridləri arasında da bir çох Ģairlər yеtiĢmiĢdir.
Yazıçıоğlu Məhəmmədin 853/1450-cü ildə tamamladığı ―Məhəmmədiyyə‖ adlı əsəri (2, XII,
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356) yalnız Türkiyədə dеyil, Krım, Qazan və BaĢqırd türkləri arasında da böyük Ģöhrət qazanmıĢdır
(11,385-392).
Bu dövrdə yеtiĢən sufi Ģairləri arasında Kamal Ümmi də diqqəti cəlb еdir. Əsl adı Ġsmayıl olan
Ģair XV əsrin əvvəllərində Niğdədə doğulmuĢ və uzun müddət orada yaĢamıĢdır. Qaynaqlarda
880/1475-ci ildə Qaramanda vəfat etdiyi qeyd edilsə də, adına Qaramandan baĢqa, Manisa, Mudurnu və Niğdə mövləvixanələrində ziyarətgah qəbirlər tikildiyi bilinməkdədir. M.T.Bursalının məĢhur ―Osmanlı müəllifləri‖ kitabında Kamal Ümminin həyatı haqqında qısa bilgilər mövcuddur.
Bundan əlavə onun əlyazmalarında ilahilərin geniĢ yer aldığı, onlarda Yunus Əmrə poeziyasına yaxınlıq olduğu qeyd edilir.
Kamal Ümmi məzmunca dini-təsəvvüfi Ģeirlərinin yerli və arxaik kəlmələrə tez-tez rast gəlinən
dilinin olduqca qüvvətliliyindən bəhs etmiĢdir. Bununla Ģair türk nəzmini daha çox türkcə kəlmə və
qafiyələrlə zənginləĢdirmiĢdir. Divanında çox sayda münacatlar, nətlər, qəsidə, qəzəl və məsnəvi
Ģəklində dini, dərviĢanə öyüdlər vardır.
Bununla bərabər dərviĢ Ģair bəzi mənzumələrini sənətkarlıqla iĢləmiĢ, cinaslı qafiyələrlə Ģeirlər
yazmıĢ, divanında əruzun müxtəlif bəhrlərindən istifadə etmiĢdir. Müəllif həmçinin kitabında Ģairin
1428-ci ildə vəfat etmiĢ Ģeyxi Xoca Əliyə mərsiyə, mədhiyə yazdığını və ömrünün sonlarına doğru
―Qırx Ərmağan‖ adlı didaktik məzmunlu daha bir nəzm qələmə aldığını yazır. ġair ―Qırx
Ərmağan‖da səadətə çatmaq üçün lazım olanları söyləyərək ibadət və əxlaqa dair öyüdlər vermiĢdir. ―Türk ədəbiyyatı tarixi‖ kitabının müəllifi Vəsfi Mahir Qocatürk Ģair haqqında belə yazmıĢdır:
―XV əsrin təkkə Ģairlərindən olan Kamal Ümmi yaĢadığı dövrdən XVIII əsrə qədər bir çox Ģairlərə
örnək olmuĢdur ‖ (12,275-282).
N.S.Banarlının ―Rəsmli türk ədəbiyyatı tarixi‖ kitabında da Kamal Ümmi haqqında qısa məlumat verilməkdədir. Banarlı Ümminin təkcə Anadoluda deyil, Kırım, Qazan, DaĢkənd və Özbək
türkləri arasında da tanındığını qeyd etmiĢdir. Kamal Ümmi ―Divan‖ının əlyazmaları dünyanın bir
çox ölkələrinin Türkiyə, Ġtaliya, Almaniya, Rusiya və s. kitabxana, muzey və əlyazma xəzinələrində
mövcuddur.
Son zamana qədər AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutundakı Kamal Ümmi ―Divan‖ının nüsxələrinin varlığı bəlli deyildi. Bu divanın Azərbaycandakı nüsxələrini üzə çıxardıb,
haqqında ilkin məqalə nəĢr etdirən filologiya elmlər doktoru Azadə Musayeva olmuĢdur. Hazırda
Azərbaycanda Kamal Ümmi və onun əlyazma irsi üzərində ətraflı tədqiqatı Əlyazmalar Ġnstitutunun
―Türkdilli əlyazmalar‖ Ģöbəsinin əməkdaĢı Acalova Aysel aparır (12,280).
Оsmanlı хəritəçiliyi ХVI əsrdən еtibarən Piri Rəisin adı ilə bağlı olmuĢdur. Piri Rəis türk dənizçisi, donanma admiralı, coğrafiyaĢünas kimi tanınmıĢdır.O, 875/1470-ci ildə Geliboluda dünyaya
göz açmıĢdır.Onun təhsili ilə əmisi, məĢhur türk dənizçisi Kamal Rəis məĢğul olmuĢdur. 14 il əmisi
ilə Aralıq dənizini səyahət etmiĢ, bir çox ölkələrdə, liman Ģəhərlərində olmuĢ, dəniz döyüĢlərində
gəmi kapitanı kimi iĢtirak etmiĢdir.Bütün bunlar Piri Rəisin əsərlərini yazması üçün zəmin yaratdı
(13, 465-468). O, XVIII əsrdə Buxaralı alim Sədr əĢ-ġəriə əl-Əvvəlin nəsrlə yazdığı ―Viqayə ərRivayə fi məsəil əl-Hidayə‖ adlı əsərini, XVI əsrdə türk dilinə nəzmlə (8, II,2023) tərcümə etmiĢdir.Bu fikirləri Katib Çələbinin ―KəĢf əz-Zünun‖ (8,II,2023) və Ġsmail PaĢa Bağdadinin
―Hədiyyətil-Arifin‖ (14,I,145) əsərləri də təsdiqləyir.O, Ģair və nasir kimi də məĢhur olmuĢdur.
923/1517-ci ildə Misirdə Sultan Səlimə təqdim еdilən Piri Rəisin хəritəsi Avrоpalılar tərəfindən
çəkilmiĢ хəritələrdən və içində Xristofor Kolumbun Amеrika хəritəsinin də оlduğu хəritələrə əsasən
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çəkilmiĢdir.Оsmanlı dünyasında Yеni Dünya haqqında bu ilk məlumatları özündə əks еtdirən
birinci хəritə cənub-qərbi Afrika, cənub-Ģərqi və Mərkəzi Amеrika qitələrini göstərir. Bu böyük
çapda hazırlanmıĢ dünya хəritəsinin bir parçasıdır. Piri Rəisin birinci хəritəsinin üzərinə yеrləĢdirdiyi qısa izahlarında bu хəritəsini çəkərkən о yüz dörd хəritədən istifadə еtdiyini yazmıĢdır. Piri
Rəis uzun illər tоpladığı müĢahidələrini, gördüyü çoğrafiya kitablarını və çəkdiyi хəritələrini bir
yеrə tоplayaraq ―Kitabe-bəhriyyə‖ (927/ 1521) adlı bir əsər yazmıĢdır (13,465-458). Onun ―KitabiBəhriyyə‖si dünyada məĢhur olmuĢdur və bu əsərin 29 əlyazma (15,XXXIV,283-285) nüsxəsi
məlumdur.
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Rubaba Shirinova
The works translated into turkish in the 15th century
Summary
The second half of the 15th century covers the the years (806-855/1404-1451) of Sultan
Muradkhan II‘s reign. He is recalled as ―Abul-kheyrat‖ for his services in the growth of the science
and culture. Sultan Muradkhan loved the talks about science, protected the scientists and answered
their purposes. As he treated with great respect the scientists, his country became the land of
scientists and saints. Sultan Muradkhan helped the authors in writing very valuable works and
spreading them after translated into the Turkish language.
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ƏHMƏD BĠN HƏSƏN ÇARPƏRDĠNĠN ĠSLAM ELMLƏRĠ
SAHƏSĠNDƏ YAZDIĞI ƏSƏRLƏRĠNĠN DÜNYA KĠTABXANALARINDA
MÖVCUD ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRĠ
Əhməd bin Həsən Çarpərdi Orta əsr mənbələrindən Arran alimi olaraq bilinir. Alimin həyatı
haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur. Mövcud olan məlumatlar da bir birinin təkrarlayır. ―Çarpərdi‖ nisbəsi onun həmin yerdə anadan olduğunu düĢünməyimizə əsas verir. Qeyd edək ki, ―Çarpərd‖ həmin dövrlərdə Arrana məxsus ərazi olmuĢ və Monqol iĢğalından sonra bu ərazi Qarabağ
adlandırılmıĢdı.[1, 29] Alimin anadan olma tarixi dəqiq bilinməsə də həmin tarixi təxminən h. 664
(m.1265) ci il olaraq qeyd edən mənbələr vardır. [2, 108] Əhməd bin Həsən Çarpərdi sonralar dövrün
böyük mədəniyyət və elm mərkəzlərindən olan Təbriz Ģəhərinə gəlib orada yaĢamıĢ, elmi fəaliyyətlə
və tələbə yetiĢdirməklə məĢğul olmuĢdur. Alim h.746/m.1346-cı ildə Təbriz Ģəhərində dünyasını
dəyiĢmiĢdir [3, 9]. Dövrünün elmlərinə dərindən yiyələnən alim Ərəb dilçiliyi və Ġslam elmləri sahəsində Ģöhrət qazanmıĢdır. Ərəb dilçiliyi sahəsində yazdığı qıymətli əsərlərindən dolayı ―Nəhvi‖ adı
ilə də tanınmıĢdır. Əhməd Çarpərdi Ġslam dinində Ġmam ġafinin yolunu tutmuĢ və həmin məzhəbin
fəqihi olmuĢdur.―ƏĢ-ġafii‖, ―əĢ-ġeyx‖ adları ilə də tanınan alimin bu sahədə də bir çox dəyərli əsərləri mövcuddur.
Alimin Ġslam elmləri sahəsində qələmə aldığı əsərlərinin əlyazmaları bir çox Avropa və ġərq
ölkələrinin institut, muzey və kitabxanalarında mövcuddur. Əhməd bin Həsən Çarpərdinin Ġslam elmləri sahəsində yazdığı əsərlərinə və onların dünya kitabxanalarında mövcud olan əlyazma nüsxələrinə
nəzər salaq.
“HaĢiyə alə-l-KəĢĢaf” məĢhur alim ZəməxĢərinin (1074-1144) “əl-KəĢĢaf” adlı Quran təfsirinə Əhməd Çarpərdinin yazdığı on cildlik haĢiyəsidir [4, 1478]. ―KəĢĢaf‖ təfsirinə çoxsaylı haĢiyələr yazılmıĢdır. Lakin, bunlar arasında Çarpərdinin haĢiyəsi çox bəyənilmiĢ və onun daha faydalı və
dəyərli olduğu bildirilmiĢdir [5, 256]; [6, 47]. Alimin haĢiyəsinin əlyazma nüsxələrinə dünyanın bir
çox əlyazmalar saxlanılan institut və kitabxanalarda rast gəlmək mümkündür. Qeyd dək ki, əsərin
tamamına, yəni on cildinə bir yerdə heç bir kitabxanada rast gələ bilmədik. Ġrlandiyanın paytaxtı
Dublin Ģəhərində yerləĢən məĢhur Cester Bitti kitabxanasında əsərin əlyazma nüsxəsi 3629 Ģifrində
mühafizə olunur. Həmin nüsxəsinin həcmi 357 vərəqdir [7,50]. Əsərin Almaniyada bir cildinin əlyazma nüsxəsi mövcuddur. [8, 344-345) Misirin ―Dərul-kutubul-Misriyyə‖ kitabxanasında 1/56 Ģifrində bir nüsxəsi mövcuddur. [9, 212] Qeyd edək ki, əsərin daha çox əlyazma nüsxələrinə
Turkiyədə rast gəlinir. Belə ki, Süleymaniyyədə 327, Damad Ġbrahim PaĢada 1 və 2-ci cild olmaqla
(162,163 Ģfirlərində) mühafizə olunur. Həmin nüsxələr h.794/m.1391-ci ildə yazılmıĢdır. Feyzullah
Əfəndi kitabxanasında olan 155, 156, 157 Ģifrlərində qorunan 1, 2, 3 cildləri h.826/m.1422-ci ildə
yazılmıĢdır. Əsərin Laləlidə 228, 328, Hacı Mahmud kitabxanasında E 65/3, Bəyazid Əməvi 702,
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703, 704 Nuru Osmaniyyə 554-555 (1,2 cild), Rağib PaĢa 166, 167 (1 və 2-cild), Fatihdə 358, 572,
573 Ģifrlərində mühafizə olunan nüsxələri də mövcuddur [10, 104-105].
“ġərh əl-Havi əs-Sağir” və ya “əl-Hadi Ģərh əl-Havi” Bu Əbdülqaffar bin Əbdülkərim əlQəzvininin (öl.h.665/1266) ġafii hüququna dair yazmıĢ olduğu ―əl-Havi‖ əsərinin Ģərhidir [11,679].
Əhməd Çarpərdi yazdığı bu əsəri “əl-Hadi” adlandırmıĢdı. Qeyd edək ki, alim əsəri yazıb tamamlamamıĢdır [12,124]. Əsərin əlyazma nüsxələri Almaniyada [11, 257], Türkiyədə Yekə Camidə
438, Ģfirlərində mühafizə olunur. Damadzadə kitabxanasında 859 Ģifrində mövcud olunan nüsxə avtoqrafdır. [13,214] Ġstanbul kitabxanasında da əsərin Molla Murad tərəfindən h.694/m.1294-cü ildə
köçürülmüĢ bir nüsxəsi saxlanılır. Həmin nüsxə 233 vərəqdən ibarətdir [10, 104-105].
“əs-Siracu-l-vəhhac fi Ģərh əl-Minhac”. Bu əsər Əhməd Çarpərdinin müəllimi olan Qazi
Beyzavinin (1189-1286) fiqh üsuluna dair yazdığı“Minhacu-l-vusul” adlı əsərinin Ģərhidir [14,
336]. ġafii fiqhinə dair yazılmıĢ əsərlər içərisində önəmli yer tutan bu əsərin əlyazma nüsxələrinə
dünyanın bir çox kitabxanalarında rast gəlinir. Əsərin əvvəli və sonu belədir.
Əvvəl:
Son:
Əsərin Britaniya muzeyi kitabxanasında saxlanılan nüsxəsi h.718/m1318-ci ildə, yəni müəllifin sağlığında Təbriz Ģəhərində köçürülüb [15, 26]. Almaniyada da əsərin bir nüsxəsi mövcuddur
[8, 741]. Yəmənin ―əl-Əhqaf‖ kitabxanasında əsərin mövcud olan əlyazma nüsxəsinin mətni nəsx,
haĢiyələri isə təliq xətti ilə yazılıb. Mətndə bəzi kəlimələr qırmızı mürəkkəblə yazılmıĢdı. Əlyazma
nüsxəsinin köçürülmə tarixi məlum deyil. Nüsxənin həcmi hər səhifədə 15 sətir olmaqla 272 vərəq,
ölçüsü 16x3 sm.dir. Bu əlyazma Əli bin Səhl məcmuəsinin fiqh bölməsində yer alır [16, 303]. Müqəddəs Məkkə Ģəhərinin ―Ummul-Qurra‖ universitetində saxlanılan nüsxə h.848/1444-ci ildə təliq
xətti ilə yazılıb. Bu nüsxə hər səhifəsində 21 sətir olmaqla həcmi 199 vərəqdən ibarətdir [17, 155].
AraĢdırmamız zamanı əsərin daha cox əlyazma nüsxəsinə Türkiyənin kitabxanalarında rast gəldik.
Belə ki, Topqapı Sarayı Müzeyi kitabxanasında əsərin üç ədəd əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Bunlardan A.1345/3297 Ģifrli nüsxə h.848/m.1439-cu ildə təliq xətti ilə köçürülüb. Bu nüsxənin həcmi 138
vərəq, ölçüsü 18,3x13,5sm., cildi isə qəhvəyi rəngli dəridir. A.1346/3298 Ģifrli nüsxə h.848/m.1444cü ildə Məhəmməd b. Əhməd əl-Hələbi tərəfindən təliq xəti ilə köçürülüb. Bu nüsxənin həcmi hər
səhifədə 21 sətir olmaqla 199 vərəq, ölçüsü 19,5x11,5sm.dir. A.1350/3299 Ģifrli əlyazma isə təxminən h. IX/m. XV əsrdə köçürülüb [18, 342-343]. Əsərin Türkiyənin digər kitabxanalarında olan əlyazma nüsxələri və Ģifirləri belədir; Bəyazid 6/7961(134-140 vərəqlər), III Əhməd 1345 (həcmi 138
vərəq), 1349( h.846/1442-ci ildə yazılan bu nüsxə 199 vərəqdir.), 1350 (h.848/m.1444-cü ildə köçürülən nüsxə 187vərəqdir.), Qarahisar 17685(94 vərəq.), Fatih 1432, 1433, 1434, Laləli 773, Ayasofiya 3/1006, Nuru Osmaniyyə 1356, Feyzullah Əfəndi 622 (242 vərəq.) [10, 104-105]. Qeyd edək
ki, Əkrəm bin Məhəmməd bin Hüseynin Avziqani bu əsəri ər-Riyadda ―Dər əl-Mirac əd-Dauliyyə‖də h.1426/m.1996-cı ildə araĢdırıb ona müqəddimə və Ģərh yazmıĢdır.
“ġərh Minhac əl-Vusul ilə ilm əl-usul”ġafii məzhəbinin hüququndan bəhs edən bu əsərin
əlyazma nüsxəsi Bəsrədə Abbasi kitabxnasında 95 Ģifrində qorunur. Mövcud olan həmin əlyazma
əvvəldən naqisdir[13, 214].
―HaĢiyə alə Ģərh Hilli alə muxtasar əl-Müntəha”.Əsər“HaĢiyə alə qayətil-Vusul fi Ģərh muxtəsər əl-Muntəha”adı ilə də tanınır. Bu əsər Ġbn Hacib(1175-1249)in “Muxtasar əl-Müntəha”sına
Ġbn əl-Mutəxxar əl-Hillinin yazmıĢ olduğu“Qayət əl-vusul” adlı Ģərhinə Əhməd Çarpərdinin yazdı123
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ğı haĢiyədir. Əsər ġafii fiqh üsuluna dairdir. Əsərin əlyazma nüsxəsi Türkiyədə Fatih kitabxanasında 1/1351 Ģifrində mühafizə olunur [13, 213].
“ġərh nukəi-l-ərbəiniyyə fi fiqh əĢ- ġafii”. ġafii hüqunundan bəhs edən əsərin əlyazma
nüsxəsi Türkiyədə Əsəd Əfəndi kitabxanasında 782 Ģifrində mövcuddur [13, 214].
“HaĢiyə alə məsabih əs-sunnə li-l-Bəğəvi” və ya “HaĢiyə alə-l-MiĢkat”. Bu Məhəmməd bin
Məsud bin Məhəmməd əl-Bəğavinin (öl. h.510/m. 1116) hədis elmi sahəsində yazdiğı “Məsabih əsSunnə” əsərinə Əhməd Çarpərdinin yazdığı haĢiyədir. Əsərin Köprülü kitabxanasında 281 Ģifrində
bir əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Həmin nüsxə Əhməd bin Himmə tərəfindən h.742/m.1342-ci ildə
Təbriz Ģəhərində köçürülüb tamamlanmıĢdır [19, 151-152].
“Risələ fil-Mantıq”.Məntiq elmindən bəhs edən bu kiçik həcmli əsərin əlyazma nüsxəsi Türkiyədə Hacı Səlim Ağa Kitabxanasında 4/663 Ģifri altında mühafizə olunur. Əsər əlyazma toplusunun 30-50 vərəqlərini təĢkil edir [10, 104-105].
“ġərh Ģirət əl-Ġslam”. Ġslam dininin ümumi qaydalarından bəhs edən əsərin Ġzmir Milli Kitabxanasında iki ədəd əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bu iki nüsxədən 1683 Ģifrində qorunanı əvvəldən naqisdir. Həmin nüsxə h.971/m.1563-ci ildə yazılmıĢ və həcmi 262 vərəqdir. 1680 Ģifrli ikinci
nüsxə də əvvəlki nüsxə ilə eyni tarixdə yazılmıĢdır. Bu nüsxənin həcmi 273 vərəqdir [13, 214].
“ġərh məsabih əl-ərvah li-l-Beyzavi. Beyzavinin Kəlam elminə dair yazdığı əsərin Ģərhidir.
Əsərin əlyazma nüsxəsi Türkiyədə III Əhməd kitabxanasında 3403 Ģifrində mühafizə olunur. Mövcud nüsxənin həcmi 129 vərəqdir [10, 104-105].
“ġərh əl-usul əl-Pəzdəvi”. Əsər Əbu Usr əl-Pəzdəvinin (öl. h.482/1089) Hənəfi fiqhinə dair
əhəmiyyətli qaynaqlarından olan əsərinə yazılmıĢ Ģərhdir [2,108].
“ġərhu-l-Hidayə” ġeyxülislam Burhanəddin Əbü‘l-Həsən Əli əl-Fərqani Mərginani (öl
h.594/m. 1197) nin hənəfi fiqhinə dair yazdığı “əl-Hidayə” əsərinin Ģərhidir. [20, 231]
Lakin, alimin adlarını çəkdiyimiz son iki əsərinin əlyazmalarına araĢdırdığımız institut və
kitabxanalarda rast gəlmədik.
Sonda qeyd etmək istərdik ki, Orta əsrlərin yetiĢdirdiyi Azərbaycan alimlərdən olan Əhməd
Çarpərdinin yuxarıda bəhs etdiyimiz Ġslam elmləri ilə əlaqəli əsərlərindən baĢqa ərəb dilçiliyi sahəsində də çox qiymətli əsərləri mövcuddur. Həmin əsərlər içərisində məĢhur alim Ġbn əl-Hacibin ərəb
dilinin sərf bolməsindən, yəni morfologiyasından bəhs edən ―ġafiyə‖ əsərinə Əhməd Çarpərdinin
yazdığı ―ġərh əĢ-ġafiyə‖ adlı mükəmməl Ģərh ilk sırada gəlir. Qeyd edək ki, bu əsərin də əlyazma
nüsxələri ġərqdən Qərbə dünyanın bir çox institut, muzey və kitabxanalarında mövcuddur. AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda alimin bu əsərinin müxtəlif vaxtlarda və fərqli
məkanlarda köçürülmüĢ on səkkiz ədəd əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Lakin, Ġslam elmləri sahəsində yazdığı əsərlərinin əlyazma nüsxələrinə burada rast gəlmədik.
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Sevinj Bayramova
The existing manuscripts copies of the works by Ahmad bin Hasan
charpardy on islamic scienes in the world libraries
Summary
One of the scientists of Middle Ages Ahmad Charpardy is the author of precious works in
Arabic linguisties and Islamic siences. His work on Arabic linguisties, "Sharh ash-Shafiya" saw
more sympathy. His 10 volume commentarie to "Kashshaf" (Koranis interpretation), works about
Shafii law, Kalam and logics were highli appreciated by scholars. His handwitegs are preserved in
most institutions, museums and libreries of the world.
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AZƏRBAYCAN POEZĠYASI BÖYÜK VƏTƏN
MÜHARĠBƏSĠ ĠLLƏRĠNDƏ
Qədim və zəngin ənənələrə malik Azərbaycan Ģeiri Sovet hakimiyyəti illərində sosialist realizmi yaradıcılıq metodu əsasında müvəffəqiyyətlə irəliləmiĢ və müharibə ərəfəsində həm ideya,
həm də bədii cəhətdən mükəmməl bir janr kimi xeyli yetkinləĢmiĢdi. ġeirimizin mərkəzində müasir
insan, onun məfkurəvi və mənəvi yüksəliĢi, köhnə dünyanın qalıqlarına qarĢı mübarizəsi, yeni ictimai münasibətlər, yüksək bəĢəri duyğular, təmiz məhəbbət hissləri dururdu. Ədəbiyyatımızın digər
janrları kimi poeziyanın da dili canlı xalq dilinə daha da yaxınlaĢmaq əsasında xeyli dərəcədə tərəqqi etmiĢ, sovet Ģairlərinin ilk nəslinin (S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rza, M.MüĢfiq, O.Sarıvəlli, M.Rahim) yeni dövrün böyük ideyalarını əks etdirmək üçün apardığı axtarıĢlar müvəffəqiyyətlə nəticələnmiĢdi. Bu məzmun yeniliyi öz növbəsində Ģeiri onun üçün təzə olan bir sıra sənətkarlıq və forma
xüsusiyyətləri ilə zənginləĢdirmiĢ, lirikanın qüvvətli nümunələri ilə yanaĢı epik növün də inkiĢafına
səbəb olmuĢdu.
Xalqın həyatı, iĢi, mübarizəsi ilə yaxından bağlılıq, günün irəli sürdüyü mürəkkəb, spesifik
mövzuları vaxtında və yüksək keyfiyyətlə iĢləmək, qəhrəmanlıq pafosunu qavrayıb əks etdirmək
nöqteyi-nəzərindən Azərbaycan poeziyası müharibə dövründə də müasir tələblərə cavab verirdi.
ġairlərimizin əsas yaradıcılıq məqsədi aydın idi:
Bilsin ana torpaq, eĢitsin Vətən,
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən.
Bu gün bir süngüdür əlimdə qələm...
-deməklə S.Vurğun, təkcə özünün deyil, qələm və məslək dostlarının da məqsəd və məramını ifadə etmiĢ oldu. Müharibənin baĢlanmasını eĢidən Ģair yuxarıda nümunəsini verdiyimiz «Vətənin keĢiyində» adlı Ģeirini həmin gün yazıb «Kommunist» qəzeti redaksiyasına təqdim etmiĢdi.
S.Vurğun həmin əsərində öz Ģəxsi fikir və duyğularını ustalıqla ümumiləĢdirmiĢ və onları dövrünün
böyük ictimai-siyasi fikir və duyğuları səviyyəsinə yüksəltməyi bacarmıĢdı.
Azərbaycan Ģeiri yaxĢı gündə də, yaman gündə də həmiĢə xalqın könül sirdaĢı olmuĢ, onun
fikir və duyğularının, arzu və istəklərinin tərcümanı kimi tanınmıĢdır. Osman Sarıvəlli Ģeirlərinin
birində deyirdi:
ġeirimlə cəbhəyə gedəcək canım!
Ucuz tutulmasın bu ərməğanım;
ġeir ölkəmizin məğrur səsidir…(1, 32-33 )
ġeirimiz bütün müharibə boyu arxayınlıq nə olduğunu bilmədən mübarizə aparmıĢ, həmiĢə
öz mövqeyində ayıq-sayıq dayanmıĢdı.
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Poetik həssaslıq və siyasi sayıqlıq nümunəsi göstərən Ģeirimiz 30-cu illərin sonlarında faĢizm taununun çox sürətlə yayıldığını həyəcanla bildirir, onun qarĢısını almağa çağırırdı. FaĢistlərin
Avropada törətdiyi fitnəkarlıqları Ə.Cəmil «Gecələr» Ģeirində belə ifadə edirdi:
AĢıb ərzin qocaman dağlarını, düzünü,
Taun kimi bürüyür bu alov yer üzünü. (2, 37)
Beynəlxalq aləmdəki bu narahatlıq Ģeirimizdə vətən müdafiəsi, qəhrəmanlıq, proletar beynəlmiləlçiliyi mövzularına meyli müharibə ərəfəsində xeyli qüvvətləndirmiĢdi. S.Vurğun hələ 1936cı ildə qələmə aldığı «Klim VoroĢilova» adlı mənzum məktubunda deyirdi:
Dağlara bir daha duman gələndə
Sənin hər əmrinə hazıram mən də,
Mənim də Ģeirimin hər bir kəlməsi
Olacaq gurlayan bir topun səsi! (3, 42)
QarĢıdakı mürəkkəb tarixi dövrdə poeziyanın öhdəsinə düĢən böyük vətəndaĢlıq vəzifəsini
S.Rüstəm müharibədən bir neçə ay əvvəl belə ifadə etmiĢdi:
ġeirlərim çoxdan geyib öz döyüĢ paltarını,
Çoxdan dadıb ağır günün boranını, qarını.
Misralarım əsgər kimi düzülmüĢ cərgə-cərgə,
DöyüĢəcək cəbhədə onlar mənimlə birgə!
Qeyd etdiyimiz kimi, ilk mərhələnin, xüsusən ilk ayların Ģeirində səfərbərliyə, döyüĢə, düĢməni məhv etməyə qüvvətli və ehtiraslı çağırıĢ hakim idi. Bu, dövrün Ģeir qarĢısında qoyduğu ən təxirəsalınmaz vəzifə idi. Azərbaycan Ģeiri həmin vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəlirdi (4, 48-49 ).
Ġnsana həyat, xoĢbəxtlik və səadət bəxĢ etməyi, onun yaradıcılıq imkanlarına pərvəriĢ verməyi hər Ģeydən üstün tutan Ģeirimizdə tez-tez təsadüf edilən «Qılıncdan keçir!», «Vur!», «Öldür!»
kimi nidaların ünvanı xalqlara zülm və əsarət gətirən, bəĢəri simasını itirmiĢ faĢistlərdir. Məmməd
Rahimin çox gözəl dediyi və o zaman dillər əzbəri olan «Vur, ölən faĢistdir, insan deyildir!» misrası
da bu böyük həqiqətin dəqiq ifadəsi idi. Bu həqiqət isə, öz növbəsində, oğullarını ölüm-dirim müharibəsinə göndərmiĢ ağ saçlı ananın- Vətənin amiranə səsi idi. Sosializmin əldə etdiyi nailiyyətləri
göz bəbəyi kimi qorumağa çağıran xitab Ģeirdə sərt emosional təsir qüvvəsinə malik idi. ġeirimiz
«vur», «öldür» dedikdə öz fəal humanizm mövqeyindən çəkilmirdi. Ona görə ki, bu humanizm faĢizmlə üzləĢərək ona qarĢı mübarizə aparırdı.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində o vaxtadək Ģeir heç bir zaman xalqla, onun həyatı, gündəlik
iĢi və mübarizəsi ilə Böyük Vətən müharibəsi illərindəki qədər sıx bağlı olmamıĢdı. Bu, müharibəni
aparan, onun taleyini təyin edən adamların, bizim əsgər və zabitlərimizin özlərinin də Ģeirə münasibəti ilə əlaqədar bir məsələdir. DöyüĢçü sənət əsərlərinə, xüsusən yeni Ģeirə böyük ehtiyac duyur,
onu özünün qiymətli mənəvi qidası, ikinci silahı kimi qəbul edirdi.
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Azərbaycan poeziyasının diqqətəlayiq xüsusiyyəti idi ki, o müharibə dövründə xalq və ordu
qarĢısında ciddi məsuliyyət daĢıdığını bir an da olsun unutmurdu. Xalqın müharibədəki fədakarlığı,
həqiqətən, misilsiz hünərin nəticəsi idi. Bununla belə, poeziya da rahatlıq nə olduğunu bilmirdi. O
da zamanın tələbləri ilə yaĢayır, müharibə edən xalqın qalib yürüĢü ilə həmahəng irəliləyirdi.
Azərbaycan Ģeirinin güclü ideya motivlərindən biri, onun sağlam mənəvi əsaslarından baĢlıcası vətən və vətənpərvərlik mövzusu olmuĢdur.
ġairlər vətəni əzizlərin əzizi, müqəddəslərin müqəddəsi kimi tərənnüm edir, onun böyüklüyündən, əzəmət və qüdrətindən iftixar hissi ilə söhbət açırdılar. Ana məfhumu ilə Vətən məfhumunun yanaĢı qoyulduğuna və bir-birinin sinoniminə çevrildiyinə də ən çox həmin illərin Ģeirlərində
rast gəlirik.
ġairlərimizin Vətən obrazını yaratmaq üçün istifadə etdikləri təsvir vasitələri rəngarəngdir.
Vətənin canlı, dolğun lirik obrazı S.Vurğun poeziyası üçün daha çox səciyyəvi idi. Müharibə illərində Vətən Ģairin poetik düĢüncələrinin baĢlıca predmeti, vətənpərvərlik duyğusu isə onun döyüĢçü
surətlərinin əsas keyfiyyətlərindən biri idi. «Mənə belə söyləyirlər» Ģeirində bu səmimi və müqəddəs duyğunun ümumiləĢdirilməsi çox qüvvətlidir. ġairi təlatümə gətirən təkcə o deyildi ki, qəhrəman əsgər son nəfəsində onun «Azərbaycan» Ģeirindən bir bəndi əzbər deyib, gözlərini əbədilik
yummuĢdu. Bəlkə də daha çox bu idi ki, ölümcül yaralanmıĢ həmin əsgər dəhĢətli ağrılar içində belə, sönməkdə olan cavan ömrünü yox, məhz vətəni düĢünür, onu anır. ġairin «Sən ki, son nəfəsdə
vətəni andın» misrası da bunu təsdiq etməkdədir. Həmin Ģeir S.Vurğunun müharibə dövrü poeziyasının ən qiymətli nümunələrindəndir.
S.Vurğunun «Bütün xalqlar, qəbilələr od içindən çıxacaqdır», R.Rzanın «Bakı danıĢır»,
S.Rüstəmin «Hücum» Ģeirləri poeziyamızın əhatə dairəsinin geniĢliyini göstərməklə yanaĢı, onun
beynəlmiləlçilik vəzifələrini də ardıcıl surətdə yerinə yetirdiyinə dəlalət edirdi. Müharibənin dəhĢətlərini əks etdirmək cəhətdən S.Vurğunun bilavasitə gördükləri və Ģəxsi təəssüratı əsasında yazdığı
«Yanğın» və «Göyərçin» Ģeirləri qüvvətli təsir bağıĢlayır. Bu Ģeirlərdən birini Ģair Qroznı altında,
digərini isə Melitopol yaxınlığında yazmıĢdır. Birinci Ģeirdə dağlar qoynunda salınmıĢ gözəl bir
Ģəhərin düĢmən bombardmanından sonra od tutub yanması Ģairi dəhĢətə gətirir. Minlərlə belə əsərin
yanıb külə dönməsi onun varlığına sarsıdıcı təsir göstərir. Dünyanı düĢünən bir Ģair olmağın bütün
ağırlığını da S.Vurğun müharibə dövrü yaradıcılığında ilk dəfə bu Ģeirində etiraf edir. ġairin gəldiyi
nəticə müharibənin yaradıcılığa, insanlığa qarĢı çevrilmiĢ bir hadisə olmasının təsdiqindən ibarətdir.
Bu, S.Vurğunun müharibə dövrü poeziyasının əsas humanist ideyalarından biridir.
Sovet ədəbiyyatının, o cümlədən də Azərbaycan poeziyasının baĢlıca vəzifələrindən biri xalqın qələbəyə, öz daxili, mənəvi gücünə inamını daha da qüvvətləndirməkdən ibarət idi. Müharibənin ilk mərhələsinin doğurduğu faciəyə baxmayaraq, dövrün poeziyasında hakim olan nikbin əhvali-ruhiyyənin səbəbini də bunda axtarmaq lazımdır. Nikbin əhvali-ruhiyyə Azərbaycan Ģeirinin nəinki məzmununda, ifadə etdiyi fikir və duyğularda, eyni zamanda, onun ahəngində də özünü aydın
surətdə büruzə verirdi.
Ġstifadə olunmuĢ dəbiyyat:
1. B. Nəbiyev. SeçilmiĢ əsərləri. (BeĢ cilddə), ikinci cild. Bakı, 2009.
2. M.C.Cəfərov. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı, 1943.
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4. O.Sarıvəlli. ġairin hədiyyəsi. Bakı, 1943.
Nazende Hajiyeva
Azerbaijan poetry in the years of Great Patriotic war
Summary
In the years of war, Azerbaijani literature has been successfully progressing through socialist
realism, once again demonstrating its commitment to the basic principles of creativity, prominence,
ideology and humanism. The people and its fate were the most important issue in the focus of all
war period literature. This was reflected both in the idea and content of the works created in those
years. In the center of the war literature, the artistic image of the man, our modern day, was his
spiritual world. The nation-wide qualities, such as patriotism and heroism, were reflected in the best
works through the prism of the individual, the person's true, real feelings and thoughts. The essence
of heroism in the literature reveals the essence of the great historical heroes of the people, explores
the roots of moral, social and political factors that lead our people to selflessness, and at the same
time demonstrates what our victories cost, what victims and deprivations cost.
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XX ƏSRĠN 30-40-CI ĠLLƏRĠNDƏ AZƏRBAYCAN
POEZĠYASINDA NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ ġƏXSĠYYƏTĠNĠN
TƏRƏNNÜMÜ
XX əsrin 30-40-cı illərindən etibarən Nizami Gəncəvi obrazının ədəbiyyatda vüsət alması
daha çox Ģairin 800 illik yubileyinə hazırlıq məsələləri ilə bağlı idi. ―Bu dönəmdə Nizami Yubiley
Komitəsinin sədri M.T.Yaqubov ―Böyük Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvi‖ adlı məqaləsini məhz
bu məsələlərə həsr etmiĢdir‖ (7.5). M.T.Yaqubov Ģairin yubileyi ilə əlaqədar görülən iĢlərdən bir
qisminin də elmin və incəsənətin payına düĢməsi haqqında yazırdı: ―Nizami yubileyinə hazırlıq
iĢləri 1938-ci ildən geniĢlənməyə baĢlamıĢdır. Azərbaycanın elmi iĢçiləri, yazıçıları, kompozitorları,
rəssamları Nizaminin həyatı, yaradıcılığı və epoxasına aid elmi, ədəbi və incəsənət əsərləri yaratmaq üzərində çalıĢmaqdadırlar‖ (7. 5).
Nizami Gəncəviyə həsr olunan bədii əsərlərin və elmi, publisistik məqalələrin davamlı dərc
olunması 1939-cu ildən baĢlayır. Dahi Ģairə göstərilən bu münasibətin isə səbəblərini Z.Allahverdiyeva izah edərək yazır: ―1939-cu ildə Stalinin imperiya əsarəti altında olan millətlərin gözündən
pərdə asmaq naminə etdiyi ―Milli ədəbiyyatların inkiĢafı haqqında‖ məruzəsi və 3 aprel ―Pravda‖
qəzetində Nizami Gəncəvi irsinin təbliğ və tədqiqinin vacibliyi haqqında qərar Azərbaycan
alimlərinin illərdən bəri çarpıĢdığı məqsədə çatmağa imkanlar açdı‖ (1. 15).
Nizaminin 800 illik yubileyinə hazırlıq görüldüyü 1940-cı ildə də Ģairin Ģəninə çoxlu Ģeirlər
həsr olunurdu. Elə bu məqsədlə də çap olunan ―Nizami‖ adlı məqalələr toplusunu əhatə edən ikinci
kitabda AĢıq Əsəd Tavuzun ―Nizami‖ adlı Ģeiri çap olunmuĢdur. AĢıq Əsəd Tavuzun Ģeirində diqqəti çəkən bir məqam Ələsgəri xatırlayaraq ustad aĢığın Nizamini tərənnüm etməsindən danıĢmasıdır:
“Ələsgər sözündə: “Nizami”- dedi,
“Çox gözəl Ģairdi Nizami”- dedi.
ġeirini söyləyib nizami dedi:
“Qonmadı gülünə xar Nizaminin”. (3. 147).
Həqiqətən də, AĢıq Ələsgərin Nizamiyə həsr edilmiĢ bir təcnisi olmuĢdur ki, bu da aĢığın verdiyi xəbərdən bir il sonra – yəni 1941-ci ildə ―Nizami‖ məqalələr toplusunun üçüncü kitabında iĢıq
üzü görmüĢdür.
Mənbələr məlumat verir ki, ―1947-ci il iyun ayının 3-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının böyük salonunda Nizaminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuĢ elmi konfrans açıldı‖
(3.230). ―Azərbaycan ziyalıları adından Stalin mükafatı laureatı Ģair Səməd Vurğun çıxıĢ etdi. O,
ziyalılar adından partiyaya, hökumətə və sovet xalqının rəhbəri Stalin yoldaĢa söz verdi ki,
Azərbaycan ziyalıları Nizaminin xatirəsini müqəddəs saxlayaraq sovet sosialist mədəniyyətini daha
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da inkiĢaf etdirəcəkdir. Səməd Vurğun öz çıxıĢını Nizamiyə həsr etdiyi ilhamlı bir Ģeirini oxumaqla
qurtardı‖ (3.231). Azərbaycan sovet ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazını öz dolğunluğu ilə tərənnüm etdirən Ģeirlərdən biri məhz Səməd Vurğunun ―Nizami‖ Ģeiri idi. Səməd Vurğun yeddi
beytlik bu Ģeirində Ģairə məhəbbətini ifadə edir, sənətinin qüdrətindən, əsərlərinin əsrlərlə təsirindən, idrakın ölməzliyindən bəhs açırdı:
“Keçdikcə nəsillər o sənin söz çəmənindən,
Ellər, obalar dərs alacaqdır hələ səndən.
Ölməz bu aləmə idrakla gələnlər,
Məna evinin sirrini vicdanla bilənlər” (3. 193).
Səməd Vurğun Ģairin dühasının, nurunun hələ də dünyaya yayıldığını vurğulayaraq onu
―xalqın gözü, qəlbi, vicdanı‖ adlandırırdı.
Nizami Gəncəvinin biblioqrafiyasından məlumat alırıq ki, 1941-ci ildə Ģairə bir poema da həsr
olunmuĢdir. O.QoĢqarlının Nizamiyə həsr etdiyi poemasının ―GörüĢ‖ adlı bir parçası Ģeir Ģəklində
13 yanvar tarixində ―Kirovabad bolĢeviki‖ndə dərc olunmuĢdur. ġeir məzmunu yenidir və maraq
doğurur. ġeirdə ifadə olunan lirik hisslər Ģairin məzarının dilindən söylənilir:
“Üstümdən hər səhər əsən küləklər
Nəğmələr oxuyur, sevinir keçir...” (5. 4).
Seyid Əzim, Mirzə Məhəmməd Axundov, Əliabbas Müznib, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
kimi Ģairin məzarı da türbənin gözdən-könüldən kənar qalıb kimsəsizləĢməsindən gileylənir:
“Bilirlər yalqızam çox illərdir mən,
Yanıma gələnim, gedənim də az.
Ellərə deyirəm indi dərdimi,
Könül ĢiĢədəndir, sınsa, sağalmaz” (5. 4).
O.QoĢqarlı öz dövründə gürcü ədəbiyyatında Nizami ilə müqayisə olunan ġota Rustavelini
―Əzizim ey ġota, üstümə gəl bir!‖ (5. 4) - deyərək yada salır, Füzuli, Vaqif, Vidadi və Vazehi də
Nizaminin qəm ortaqları kimi xatırlayır.
―GörüĢ‖ Ģeirinin dərcindən üç ay əvvəl ―Ədəbiyyat qəzeti‖ndə O.Q. imzası ilə ―Böyük Ģairin
qəbri‖ baĢlığı altında bir məqalə çap olunmuĢdur ki, burada da Ģeirlə səslənən mövzulardan bəhs
olunur: ―Qəbrin üstündə uçuq bir hissəsi yaxınlara kimi qalan bir hündür günbəz var imiĢ. Çox vaxt
yolçular bu günbəzin içində gecələyirlərmiĢ. Buna kolxozçular hələ də ―ġeyx günbəzi‖ deyirlər. Bu
günbəzin kərpiclərinin üstü göy bir rənglə cilalanmıĢdır. Kərpiclərin qırıqlarını indi də qəbrin
ətrafında asanlıqla tapmaq olur (4. 3).
―Böyük Ģairin qəbri‖ məqaləsində Ģairin məzarı ilə bağlı daha bir sıra yaddaqalan məlumatlar
əldə edirik: ― ... rəvayətlərə görə, Ģairin qəbrini bir nəfər Naxçıvanlı polkovnik yeniləĢdirmiĢdir. Son
restavrasiya zamanı müəyyən edilmiĢdir ki, Ģairin sümükləri olan sərdabədə çinardan qayrılmıĢ
tabutda ipək Ģala bürünmüĢ bir qadın skleti dəxi vardır. Qəbrin ətrafında tapılan skletlərin
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çoxusunun xırda üzvləri çürüyüb torpağa qarıĢmıĢdır. Bir nəfərin skleti, baĢının tükləri durur. Nizaminin qəbri sonuncu dəfə 1930-cu ildə açılmıĢdır. Onun da baĢının tüklərinin qaldığını görənlər
vardır. Onlardan Rza Qara Bayramov deyir: ―Mən Ģıxı özüm gördüm, onun uzun bir tabutu var idi.
Tabut bütöv bir sağ çinar ağacından yonulmuĢdur. BaĢının altına mərmərdən bir daĢ parçası qoyulmuĢdu. Həmin daĢ parçası üzərinə Ģıxın saçları tökülmüĢdü‖ (4. 3).
Həmin məqalənin əvvəlində Nizaminin məzarının restavrasiya olunacağı haqqında da danıĢılır: ―1941-ci ilin payızında Azərbaycan poeziyasının günəĢi böyük Nizaminin anadan olmasının 800
illiyi tamam olur. ġairin yubileyini təĢkil edən Xalq Komissarları Soveti yanındakı yubiley komiteti
qəbrin restavrasiyası üçün Kirovabad Ģəhər sovetinin ixtiyarına 150 min manat pul vermiĢdir. ġəhər
soveti bu vəsaitlə Nizaminin qəbri üstündə (ġıx düzündə) 14 metr hündürlüyü olan qabaq fasadı
yazılı böyük bir məqbərə tikiliĢinə baĢlamıĢdır. Bu məqbərənin ətrafı çəpərlənməli, düzəlməli,
oraya su çəkilməli və ətrafı yaĢıllaĢdırılmalıdır‖ (4. 3).
M.Mübariz də Nizaminin məzarı haqqında maraqlı fikirlər söyləyirdi: ―Nizamini yalnız müasirləri deyil, ondan sonrakı əsrlərdə yaĢayan gəncəlilər də hərarətlə sevmiĢdir. …Nizami qəbrini
xalq həmiĢə əziz və müqəddəs tanımıĢdır. Yeddi əsrdən artıq bir zaman boyu babalarımız bu qəbrin
türbəsinə üz qoyaraq dərdini ona demiĢ, Ģikayətlərini ona demiĢ, arzularını ona bildirərək ondan
kömək istəmiĢdir.
Xalq Ģairin məzarı olan yeri onun adı ilə ―ġeyx düzü‖ adlandıraraq onun xatirəsini əsrlərlə yaĢatmıĢdır. Xalqımızın düĢmənləri tərəfindən Ģairin qəbrinə etinasızlıq, tərk-hörmətliyə baxmayaraq
xalq öz Ģairinin məzarının itkin düĢməsinə yol verməmiĢ və ara-sıra öz imkanı dairəsində bu qəbri
təmir etmiĢdir‖ (5. 6).
M.Mübariz Nizaminin məzarının artıq təmir edilərək abadlaĢdırılmasını da qeyd edirdi: ―Ġndi
bu xaraba məzarın yerində Ģairin adına layiq, bizim epoxamıza layiq əzəmətli mavzoley yüksəlir‖
(5.6).
Nizaminin yubileyi ərəfəsində qeyd olunan iĢlər reallaĢdırılır və o zamandan etibarən ədəbiyyatda ġeyx Nizaminin dağılmıĢ türbəsi yeni bir ziyarətgah obrazı ilə əvəz olunur. Məmməd
Biriyanın Ģeirində artıq Nizaminin türbəsinin yerləĢdiyi məkanın ―çiçəklənən novbahar‖, ―Gəncə
kimi laləzar‖ ifadələri ilə abadlığı əks etdirilirdi. Məmməd Biriya ―GəlmiĢəm‖ (―Nizami Gəncəvinin məzarı qarĢısında‖) Ģeirində Ģairin məzarının ziyarətinə gəlməsini böyük iftixarla tərənnüm
edirdi:
“Çatdırdı arzumu baĢa təbiət,
Əziz, yaxın dostlarımla, nəhayət,
Nizaminin məzarını ziyarət
Etmək üçün bu diyara gəlmiĢəm” (2. 2).
Nizaminin ―əĢarına könül bağlayan‖ Biriya böyük ustadın məzarı qarĢısında ―amalını nəĢr
etməyə cahanda varlığı ilə son qərara gəldiyinə‖, (36, 2)- söz verir.
Nizami obrazının təĢəkkül tarixinin üçüncü mərhələsi 1950-ci ildən etibarən baĢlaması qənaətinə gəlmək üçün yazılan bədii sənət nümunələri əsas vermir. Zəhra Allahverdiyeva nizamiĢünaslığın üçüncü mərhələsi haqqında yazır: ―40-cı illərə nisbətən, sonrakı 50-70-ci illər, ilk baxıĢdan,
durğunluq, sakitlik dövrü kimi nəzərə çarpsa da, əslində, nizamiĢünaslıq artıq qurulmuĢ olan sxem
əsasında geniĢ elmi təhlillərə keçmiĢdi‖ (1. 43).
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Alimukhtar Mukhtarov
Praise of Nizami Ganjavi personality in Azerbaijan poetry in 30-40s of 20th century
Summary
In the 20th century poetry Nizami Ganjavi‘s personality was animated with bright colors, and
the eternity of poet‘s vocabulary world was talked about repeatedly. In press and on book pages the
most coincidenced topics were commemoration of Nizami as a master poet, meditation in front of
his maosoleum and about Nizami‘s contribution to national thinking.
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GƏLĠBOLULU MUSTAFA ƏLĠNĠN
“MENAQĠBĠ-HÜNƏRVƏRAN”
ƏSƏRĠ ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN XƏTTAT
VƏ RƏSSAMLARI HAQQINDA
XVI əsr tanınmıĢ Osmanlı müəllifi Mustafa Əli Əfəndi 25 aprel 1541-ci ildə Gəliboluda
dünyaya gəlmiĢdir. 12 yaĢına qədər ərəb dilinin qrammatikasını mənimsəmiĢ, mədrəsə təhsili almıĢdır. 16 yaĢında ÇeĢmi ləqəbiylə Ģeirlər yazmaya baĢlamıĢ Mustafa Əli, Mihr ü Mâh adlı ilk əsərini
ġahzadə Səlimə (Sultan II Səlim (1566-1574) təqdim etməklə divan katibliyinə təyin edilmiĢdir. Bir
il sonra hürufi əqidəli Ģair Süruridən1 (ölümü 1561/1562) təfsir və fiqh dərsləri almağa baĢlamıĢdır.
Maraqlıdır ki, məhz bu arada ləqəbini də Əli olaraq dəyiĢdirmiĢdir.2 20 yaĢında ġahzadə Səlimin
məiyyətində katib vəzifəsində iĢə baĢlamıĢ və ―Tuhfet-ül uĢĢak” əsərinə görə baĢkatiblik vəzifəsinə
layiq görülmüĢdür. 1572/73-də Ġstanbula gələrək ―Heft meclis” əsərini o dövrün Osmanlı sədrəzəmi
Sokollu Mehmed paĢaya təqdim etmiĢ və Bosnada divan katibliyinə təyin edilmiĢdir. 1578-ci ilin
aprel ayında Xoca Sadəddin Əfəndinin tövsiyəsilə Lələ Mustafa paĢanın münĢiliyinə təyin olunan
Mustafa Əli, ġirvan bəylərbəyliyinin Osmanlı hakimiyyəti altına keçməsilə nəticələnən ġərq yürüĢündə iĢtirak etmiĢ, geri döndükdən sonra isə Hələb, Trabzon, Ərzurum, Sivas və digər Ģəhərlərdə
xidmət etmiĢdir. 1598-nci ilin yanvar ayında Məkkə Ģəhərində yerləĢmək arzusuyla vəzifədən
kənarlaĢdırılmıĢ, 1599-da isə Ciddə sancaqbəyliyinə təyin olunmuĢ və həmin ilin payızında Ciddədə
vəfat etmiĢdir. Dəfn olunduğu yer məlum deyil. (3,5-6; 2,85; 5,49)
58 il sürən həyatı boyunca Mustafa Əli Əfəndinin qələmindən 55 əsər çıxmıĢdır ki, bunlardan 13-ü tarix, 20-si ədəbi və 22-si digər mövzularda yazılmıĢdır. Kiçik həcminə rəğmən dəyərli
məlumatlarla zəngin olan və təzkirə mahiyyətini daĢıyan ―Menakıbı-Hünerverân” (Mənaqıbı-Hünərvəran – Hünər sahiblərinin həyat hekayələri) əsəri, Ġslam mədəniyyəti tarixində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən xəttatlıq və, ümumiyyətlə, əlyazma kitabı sənətinin müxtəlif sahələrində məĢhurlaĢmıĢ dövrün sənətkarları haqqında bəhs edir. Biz, Türkiyədə və xaricində nüsxələri olan bu tarixi
mənbənin, müasir Türkçəyə uyğunlaĢdıraraq Dr.Müjgan Cunbur tərəfindən 1982-ci ildə nəĢr edilən
variantından istifadə etmiĢik. (3) GiriĢ, beĢ bölüm və nəticə hissəsindən ibarət olan ―MenakıbıHünerverân” əsərinin məlumatlarından Azərbaycan alimləri də öz tədqiqatlarında faydalanmıĢdılar.
(4; 7).
Əsərin giriĢ hissəsində müəllif Müqəddəs Quran-ı Kərimə, hədislərə, həzrət Ġmam Əlinin
“yazı elmin yarısıdır” hikmətinə istinad edərək yazı mədəniyyətinin bəĢər tarixindəki rolunu açıqla1

Əsl adı Məhəmməd Qasım olan, Osmanlı müəlliflərinin “Süruriyi-ġərqi”, “Süruriyi-Əcəm” adlandırdıqları XV əsrin sonu – XVI əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ hürufi Ģairdir. Sürurinin həyatı və yaradıcılığı haqqında daha ətraflı bax:
(10;11)
2
Görünür, Mustafa Əli, Sürurinin təsirilə hürufilik ideyalarını mənimsəmiĢdir. Bu, Menakıb-ı Hünerverân əsərində də
özünü büruzə verir. O da məlumdur ki, yeganə oğlunun adını Fəzlullah qoymuĢdur.
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dıqdan sonra qələm, hoqqa, mürəkkəb, kağız kimi yazı ləvazimatından, onların hazırlanmasından və
keyfiyyətlərindən bəhs edir. Xüsusilə, qələmin ucalığından söz açan müəllif, müqəddəs Quran-ı
Kərimdə “Qələmlə öyrədən Rəbbin adıyla oxu!”,1 (6,503) “Nun. qələmə və onların yazdıqlarına
and olsun ki”2 (6,466) ayələrinə, “Tanrının yaratdığı ilk Ģey qələmdir” hədisinə, Ġmam Cəfər-i
Sadiq həzrətlərinin “Ağlayarkən təbəssüm edən qələmdən daha gözəl bir Ģey görmədim” hikmətinə
və bir sıra filosofların fikirlərinə dayanaraq qələmin müqəddəsliyini mədh edir. (3,16,26)
Kağızdan bəhs edərkən, keyfiyyətcə ən aĢağısı olan DəməĢqi növündən baĢlayaraq Dövlətabadi, Xətayi, AdilĢahi, ipək Səmərqəndi, sultani Səmərqəndi, Hindi, NizamĢahi, Qasımbiyi, ipək
Hindi kimi kağız növlərini sadalayan müəllif 11-nci yerdə Ģəkər rəngli kövni Təbrizinin adını çəkir
və bu kağız növünün iĢlənməsinin məhz təbrizlilərə məxsus olduğunu qeyd edir. Kağızın sonuncu,
on ikinci növü isə ―müxəyyərdir3, o da Ģəkər rənglidir” deyərək fikrini tamamlayır. (3,30)
Azərbaycan xəttatları və rəssamları haqqında maraqlı məlumatlar ehtiva edən bu tarixi mənbə mədəniyyət tariximizin tədqiqi baxımından xüsusilə qiymətlidir. Onlarla tanınmıĢ sənətkarın adını çəkən, onların ustalıqlarından bəhs edən, yetirmələri haqqında məlumat verən müəllifin Azərbaycan, xüsusilə, Təbriz sənətkarları haqqında söylədikləri fikirlər diqqətə layiqdir və orijinallığı ilə
seçilir. Məsələn, əsərin ikinci bölümündə altı qələmdə4 usta olan yeddi üstad haqqında bəhs edən
müəllif, bunlardan baĢqa “hər biri gözəl yazıdan nəsibini almıĢ, Ġran, Türk və Dəyləm ölkələrində
ün salmıĢ” daha neçə Ġran üstadının olduğunu xəbər verərkən, bunların arasında “gözəl xəttatların
gövhər saçan əmiri və nəsx yazan xəttatların sevgilisi Təbrizli Molla Əli bəyin” və onun “bəyənilən
öyrəncilərindən qutlulanmıĢ ġam Ģəhərində məskunlaĢan, ipək tafta üzərində altın yaldızla
yazmaqda ustalığı ilə tanınmıĢ Molla Abdullahın” adlarını çəkir. (3,51-53)
Ġslam xəttatlıq mədəniyyətində gözəlliyinə görə “yazıların gəlini” (“arus-ı xutut”) (1,12)
adlandırılan nəstəliq xəttinə həsr olunmuĢ əsərin ən iri həcmli üçüncü bölümündə müəllifimiz bu
xətti icad edən Təbrizli Mir Əli haqqında daha geniĢ məlumat verir, onun fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək mədh edir: “...keçmiĢdəki ustadların və sonradan yetiĢən gözəl xəttatların iyiyi
kötüdən ayıran aydınlıq mürĢidi, nəstəliq xəttinin qaydalarını qoyan Mövlana Təbrizli Mir Əlinin
adı, [mənbədə – H.F.] daha öncə gələnlərdən önə alınmalıdır, çünki bunların hamısının ya
bilvasitə, ya da bilavasitə ondan yetiĢmiĢ və öyrənmiĢ olduqları bilinməkdədir... ġimdi gizli
qalmaya ki, Mövlana Təbrizli Mir Əli yepyeni bir Ģey ortaya qoyan, yol göstəriciliyi bəsbəlli olan,
çox heysiyyətli və Ģərəf sahibi üstadlardandır. Məhz onun səyyi və zəhməti sayəsində nəstəliq xəttinə
parlaq rəviĢ [üslub –H.F.] verilərək, altı yazıdan üstünlüyü və özünəməxsusluğu təmin olunmuĢdur.
Və... [əgər] Mövlana MəĢhədli Sultan Əli “katiblərin qibləsi” adlandırılırsa, bu iĢarət olunan üstad
[Təbrizli Mir Əli – H.F] da “katiblərin boyun əydikləri kimsə” ünvanıyla ucalmıĢ böyük kiĢidir.
Öyrəncilərinin ən tanınmıĢı özünün hünər sahibi oğlu Molla Abdullahdır. O da xəttinin sağlamlığı,
rütbəsinə tanık və bəyənilmiĢ rəviĢi, Ģübhə duyulmayan Ģahid olub, hünər sahibi atasından məĢq ilə
tanınmıĢdır və yetənəyinə verilən görəvin rütbəsinə ulaĢmıĢ, hər sətri yaygın hikmətlərlə dolu bir
hükümdür”. (3,66)
1

Quran-ı Kərim, 96-ncı surə, 1-5 ayələr.
Quran-ı Kərim, 68-nci surə, 1 ayə.
3
Müxəyyər – “seçməli, bəyənilərək seçilən” mənasına gəlir.
4
Altı qələm, (farsça ―ĢeĢqələm‖, ərəbcə ―əqləm-i sittə‖ (―aklam-ı sitte‖) ərəb qrafikasının klassik altı xətt növüdür. Hicri 843/ Miladi 1439-da Sultan Xəlilin müəllifi olduğu xəttatlığa aid risalədə bu xətlər rəqa, mühəqqəq, süls, reyhani,
nəsx, touqi olaraq göstərilir. (9;41-42)
2
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Xəttatlıq sənətinin Teymuri Ģahzadəsi Baysunqur xanın səltənət çağında onun himayəsilə çiçəklənməsindən bəhs edən müəllif yazır ki, Baysunqur xanın “butxananı qısqandıracaq qədər
gözəl, cənnətəbənzər kitab evində və Ģənlik yerinə bənzəyən cənnət Ģöhrətli məktəbində gözəl yazı
yazan qırx sənətkar toplanmıĢdır”. Fikrinə davam edərək, ―Təzkirə-i DövlətĢahi”, ƏliĢir Nəvainin
―Məcalis-ün nəfayis”, “Töhfə-i Sami” əsərlərinə istinadən həmin sənətkarların, müəllifin təbirincə
desək, “o maarif əsərli dövrün ün sahibi xəttatların” adlarını çəkir. “O topluluğun sonsuz bəxti,
irəli gələn kamil üstadı” qismində isə, müəllif, Mir Əli Təbrizinin oğlu Molla Abdullahın öyrəncisi
olan Mövlana Cəfər Təbrizidən bəhs edərək yazır ki, yuxarıda sadalanan ustaların əksəriyyəti
Mövlana Cəfər Təbrizinin çağdaĢları olmaqla ya özünün, ya da bir baĢqasının vasitəsilə Mir Əli
Təbrizinin öyrənciləri sayılırlar. Bunların arasında Mövlana Qəzvinli Abdullah, Mövlana Təbrizli
AĢıqi, Molla Təbrizli Ayəti, Molla Ġbrahim Təbrizi ġi`ar, yenə Molla Təbrizli Ġbrahim kimi, sadəcə
nisbələrinə görə Təbrizdən və Qəzvindən olduqları müəyyən edilən çoxsaylı sənətkarların fəaliyyət
göstərdikləri məlum olur. (3,60-61)
Müsəvvirlər, tərrahlar,1 müzəhhiblər, mücəllidlər haqqında bəhs edilən beĢinci bölümdə Səfəvi dövrü Azərbaycan müsəvvirləri, xüsusilə Təbriz miniatür məktəbini təmsil edən rəssamlar haqqında, həmçinin Təbriz və Herat məktəbləri arasında qarĢılıqlı və mütəmadi əlaqələrə dair maraqlı
məlumatlar vardır. Məlumdur ki, Sultan Əhməd Cəlairinin (1382-1410) hakimiyyəti dövründə rəssamlıq sənətinin çiçəkləndiyi Təbriz Ģəhəri, 1420-ci ildə Teymurilər tərəfindən ələ keçirildikdə,
Teymuri Baysunqur Mirzə buradan bir neçə sənətkarı özü ilə Herata aparmıĢdı. Bunlardan Mövlana
Cəfər Əli Təbrizi Baysunqur kitabxanasının baĢçısı təyin olunmuĢdur. Müəllifimizin təbirincə, Baysunqur Mirzənin “xəttatlıq məktəbinin xocası və cənnətə bənzəyən kitab evinin bilgi əlamətli baĢçısı
Mövlana Təbrizli Cəfər olub və həmin əsrin usta xəttatları məhz onun yetirmələri idilər”. (3,66)
Ümumiyyətlə, müxtəlif səbəblərdən Teymuri imperiyasının ayrı-ayrı Ģəhərlərinə səpələnən
Təbriz məktəbinin sənətkarları, C.Y.Həsənzadənin ifadəsinə görə, “bir etalon olaraq Heratda
“Baysunqur Akademiyası”, ġirazda Ġsgəndər Sultanın kitabxanası, Səmərqənddə Əmir Teymurun
saray emalatxanaları kimi sənətkarlıq mərkəzlərinin yaranmasına güclü impuls təĢkil etmək Ģərəfinə nail olmuĢdular”. (8,168-169) Bu tarixi gerçəkliyi təsdiq edən faktlar ―Menakıbı-Hünerverân”da kifayət qədərdir. Məsələn, müəllifimizin, “dövrün ən görkəmli rəssamı” adlandırdığı, ―müsəvvirlərin baĢda gələni və nəqqaĢlar bölüyünün sürəkli qismət sahibi ilkin üstad, Çin nəqqaĢı kimi
naxıĢı və rəsmi hər yerdə, bütün ölkələrdə tanınan Heratlı Behzad” məhz Təbrizli Pir Səyyid
Əhmədin öyrəncisi olmuĢdur. (3,112) “BaĢlanqıcda Sultan Hüseyn Bayqaranın, sonra isə Heydər
oğlu ġah Ġsmayılın sarayında böyük rəğbət görmüĢ” Behzadın üstadı Pir Səyyid Əhməd özü isə,
―müsəvvirlərin dayanağı, güvəndikləri üstad Buharalı Cahangirin öğrəncisidir”, deyə yazır.
(3,113)
Müəllif, üstad Behzadın yetirmələri sırasında təbrizli rəssam və müsəvvir Ağa Mirəkdən
bəhs edərkən məlum olur ki, Ağa Mirəkin çoxsaylı və geniĢ coğrafyanı təmsil edən yetirmələri
olub. Bunlardan biri Təbrizli Sultan Məhəmmədin oğlu və hünərli öyrəncisi Məhəmməd bəydir ki,
“bu sənətçi rugani cildlər təsvirində və digər məclislər rəsm etməkdə dünyanın üstün bulduğu
kiĢidir”. Digər öyrənciləri müsəvvir Ərdəbilli Bərhi Əli və Xorasanlı Məhəmməd Mömin, və
“tərrahların sənət sirlərini ələyən üstad” Təbrizli Mirzə Əli, tərrahlar bölüyünün digər üstadı,
1

Bəzəkli naxıĢı vuran sənətkar və daha çox bağça rəsmi çəkən rəssam.
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“Ģöhrəti ufuqları tutan” Ġraqlı Qasım və Sultan Məhəmmədin yetirmələrindən, sabiq ġah Ġsmayılın
nəqqaĢbaĢlığı xidmətinin müsaid məmurlarından Qəzvinli Hüseyn ilə ġah Təhmasibin “rəsmxanasının baĢqanı və xassə nəqqaĢlarının mahir üstadı” Ġsfahanlı Mir NəqqaĢ, və Sultan Süleyman
xanın zamanında “Türk ellərinə gəlib Saray-ı Amirədə baĢdan baĢa nəqqaĢxanasını donatmıĢ... yüz
ağca tam vəzifə ilə üstün tutulmuĢ olan, əski və yeni gözəlliklər sənətinin üstadlar zümrəsinin baĢ
ucaldanı, Ağa Mirin öyrəncisi ġahqulu nəqqaĢ” vardır. (3,113) “NəqqaĢ, son naxıĢı ilkindən daha
iyi olandır” misrasının bəyənilmiĢ icadı olduğunu doğrulamaqda” olan üstad ġahqulunun məharətini mədh edən Mustafa Əli yazır ki, “sənətinə görə gözəl əxlaqa sahib olsaydı, çağında Behzadın
Ģöhrəti ortaya çıxmazdı. Ġncəlik dolu yaradılıĢına görə padiĢahların törəsi səmtinə yolcu olmuĢ
olsaydı, topraq saçan Maninin rəsmi, adı və əsəri onun yüzilində dilə gəlməzdi”. (3,114)
Dövrün mahir mücəllidləri haqqında söz açarkən, Mustafa Əli bu sahənin ən böyük ustalarının Ġstanbul sarayında xidmət etdiklərini yazır. “Ġmdi ö zümrənin ən böyük ustası, ünlülər və Ģöhrətlilər dəftərinin baĢında bulunanı Sultan Səlim xan mərhumun mücəllidbaĢısı Məhməd Çələbi və
onun kiçik qardaĢlarından Hüseyn Çələbi ilə Mustafa Çələbi və tək çocuğu və eĢsiz oğlu Süleyman
Çələbidir... Əcəm sənətkarlarının incəlik yönündən bunlardan aĢağı olduqları Ģübhəsizdir”, fikrini
söyləsə də, bununla belə bu sahədə Əcəm ustalarının da məharətini etiraf etməli olur: “Doğrusu
Ġran cildçilərinin tila1 həllində [ustalığına – H.F.] və məqtələrinə söz yoxdur. Ancaq Türk cildçilərinin cədvəl və zəncirəkdə,2 cildin zəriflik və incəliyiylə ilgili gözəlliklərində üstünlük və qüdrətləri
onlardan artıqdır”. Bu sahədə üstünülüyün kimə məxsus olması məsələsi ciddi mübahisələrə səbəb
olmasından xəbər verən müəllif, “bu mövzuda mübahisə edənlərin sözləri... eyni çəkiĢmə və
qarĢılıqlı konuĢmadır, Tanrı doğruyu ən iyi biləndir”, - deyərək fikrini tamamlayır. (3,126-127)
Beləliklə, XV-XVI əsrlərdə Yaxın və Orta ġərqin mədəniyyət ocaqları arasında sıx əlaqələrin və qarĢılıqlı təsirin olduğuna dair zəngin məlumat təqdim edən ―Mənakıbı-Hünerveran” əsəri,
eyni zamanda bu əlaqələrin inkiĢafında Azərbaycan, xüsüsilə Təbriz əsilli mahir sənətkarların müstəsna rola və xidmətlərə mailk olduqlarını da göstərir. Sənətləri sayəsində ad qazanmıĢ Azərbaycan
xəttatlarının və rəssamlarının çoxunun Təbriz Ģəhərindən olması sübut edir ki, bu Ģəhər nəinki ölkənin, habelə dövrün aparıcı mədəniyyət ocağı səviyyəsinə yüksələrək Ġslam ġərqinin mədəniyyətinə
qiymətli töhfələr vermiĢdir.
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1

Tila –qızıl; cila verən boya; altın yıldızla bəzəmə və ya yazı yazma.
Zəncirək – əlyazma kitabların səhifə kənarlarına və lövhə yazılarının ətrafına bəzək olaraq çəkilən zincirləmə halqalar
Ģəklində su təzyinatıdır.
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Farah Husein
Gelibolulu Mustafa Ali Efendi’s work Menakib-i hünerverân
about medieval Azerbaijani calligraphs and artists
Summary
The work of the well-known Ottoman author of the 16th century, Gelibolulu Mustafa Ali
Efendi contains rich material about famous masters of the manuscript book during the XV-XVI
centuries. The book describes the activities of numerous famous masters, who served in such
leading cultural centers as Herat, Tabriz, Mashhad, Istanbul, etc.
The article, based on the materials of this source, deals with the activity of numerous
Azerbaijani masters (calligraphers, miniaturists, bookbinders, etc.), mainly from Tabriz who gained
great fame and had special merits in the development of the art of the manuscript book, not only in
Azerbaijan, but also throughout the Near and Middle East.
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MĠRZƏ ƏLƏKBƏR SABĠRĠN POETĠK NOVATORLUĞU VƏ SATĠRĠK
ġEĠR MƏKTƏBĠNĠN DAVAMÇILARI
Azərbaycan ədəbiyyatının irəliyə doğru inkiĢafında realizm mühüm bir mərhələ olmaqla yanaĢı, öz istiqaməti və çoxsaylı yaradıcı simaları ilə də diqqəti cəlb edir. Ədəbiyyatın heç bir mərhələsi realizm qədər həyata bağlı olmamıĢdır. Realizm ədəbi prosesi hərtərəfli canlandırmaqla yanaĢı,
mövcud ictimai-siyasi hadisələrə də təsir imkanlarına malik idi.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan realist Ģeirinin təbliğ etdiyi əsas ictimai ideal maarifçi
dünyagörüĢ idi. O dövr Azərbaycan maarifçi realist Ģeirinin ideya və bədiilik baxımından təkamülündə mollanəsrəddinçi Ģairlərin məxsusi rolu olduğu Ģəksizdir. Onların yaradıcılığı sayəsində maarifçilik yalnız elm, təhsil, mədəniyyət məsələlərini əks etdirməklə məhdudlaĢmır, ictimai-siyasi
düĢüncədən irəli gələn cəhətləri də bədii fikrin mövzusuna çevirə bilir, mövcud haqsızlıqlara etiraz
motivləri ilə səciyyələnirdi.
Realizm ictimai-siyasi fikrin, milli demokratik düĢüncənin inkiĢafı ilə də Ģərtlənirdi. Belə ki,
romantizmdən fərqli olaraq realizmdə həyat daha ictimai xarakter almıĢ, onun bilavasitə təzahürləri
nəticəsində tarixi proseslərin qanunauyğun inkiĢafını izləmək mümkün olmuĢdur.
Realizmin poetikası tamamilə yeni, orijinal forma, məzmun, üslub vasitələri üzərində qurulmuĢ, bütün yaradıcılıq sahələrində, ələlxüsus da poeziyada formanı mövzu və problematika aktuallığı əvəzləmiĢdi. Xalq həyatını, onun duyğu və düĢüncələrini, yaĢantılarını əks etdirən baĢlıca mövzular dövrün realist poeziyasında yetərincə yer almıĢdı. Realistlər qələmə aldıqları əsərlərdə gerçək
aləmi təsvir edir, köhnə ədəbi estetikaya qarĢı mübarizə aparırdılar. ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı ətrafında yaranan və məhz bu kontekstdə formalaĢan Mirzə Ələkbər Sabir Ģeir məktəbi də o cür xüsusiyyətləri ilə səciyyələnirdi. Milli özünüdərk proseslərinin realist ədəbi düĢüncədə inikası bu mərhələnin özünəməxsus cizgilərindən idi.
Poeziyada əsl mənada novatorluq missiyasını yerinə yetirmiĢ, ədəbiyyatda islahatçı mövqeyində çıxıĢ etmiĢ böyük Ģair Mirzə Ələkbər Sabirin simasında tənqidi realizm hüdudlarını geniĢləndirərək ədəbi fikirdə əsl mənada hadisə yaratmıĢdı.
―Molla Nəsrəddin‖ ideya hərəkatının yüksəliĢinə poetik novatorluğu ilə cavab verən Mirzə
Ələkbər Sabir Ģeirin ritmini dəyiĢdi, onu öz yaradıcılıq sehrinə köklədi. Sabirin poeziyada önə
çəkdiyi məsələlər Azərbaycan gerçəkliyi üçün aktual idi və Ģair qələmi ilə ictimai-siyasi, sosial
problemlərin həllinə çalıĢırdı. Elə Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Əli
Məhzun, Bayraməli Hammal, Əli Razi, Mirzəli Möcüz, Salman Mümtaz və baĢqa bu sıradan olan
yazarlar Sabir ədəbi məktəbinə daxil olmaqla yanaĢı, realist poeziyanın dolğun mənzərəsini
yaradıcılıqlarında məharətlə əks etdirmiĢlər. ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin 8 mart 1913-cü ildə
nəĢr olunmuĢ 8-ci nömrəsində dərc edilən Ģeirdə Sabir məktəbinin istedadlı davamçılarından Əli
Nəzmi də sadə və aydın dillə təsvir üsuluna müraciət edərək mövcud mühitdə baĢ alıb gedən zərərli
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proseslərin – həmmillətinə qənim, yadlara kölə mövqeyində olub hər cür yeniliyə qarĢı çıxan
tiplərin tənqidinə xüsusi yer ayırmıĢdı:
Hər biri ağzın açanda əjdahalartək açır,
Üstünə məktəbçi, millətçilərin odlar saçır,
Əcnəbi bir Ģapkalı gördümü Ģırp rəngi qaçır.
Özgəyə tülkü, bizə aslan olandan küsmüĢəm,
Elmisiz cəhl atəĢi ilə yanandan küsmüĢəm,
Ġnciyib, iyrənmiĢəm bu karvandan küsmüĢəm (5).
Əli Nəzminin gülüĢ yaratmaq üsullarındakı müxtəliflik tənqid hədəfinin hər birinin orijinal xarakterik keyfiyyətlərini onların təbiətlərinə uyğun Ģəkildə açmaq imkanlarına vasitə olmaqla yanaĢı,
sözün əsl mənasında, qüvvətli satirik qələmə malik sənətkarın fikir zənginliyini bir daha aĢkara
çıxarmıĢdır.
Əli Razi də daxil olmaqla mollanəsrəddinçi Ģairlərin yaradıcılığı üzərində təhlil aparılarkən
haqlı olaraq qeyd edilir ki, ―Sabir məktəbinin güclü təsiri altında Ģeir yazan müəlliflər bəzən Sabirin
mövzu-ideya dairəsini bütün geniĢliyi ilə əhatə edə bilmirdilər. Bu da təbiidir: çünki Sabir böyük və
nadir dahi idi. O, nə yaradırdı, özü yaradırdı. Xələfləri isə onu ya davam, ya da təkrar edirdilər. Razi
bu cəhətdən çox maraqlı Ģairdir. ... Əli Razi daha çox qadın hüquqsuzluğundan yazırdı və yalnız bu
mövzulu Ģeirlərində Sabirin davamçısı olduğu görsənirdi‖ (2, 56).
Doğrudan da, Sabir Ģeirindən bəhrələnərək satirik əsərlərini yazmıĢ mollanəsrəddinçilərdən
Əli Razi ġamçızadə yaradıcılığında qadın hüquqsuzluğu mövzusunu ön plana çəkmiĢ və qələmə aldığı bədii nümunələrin əksəriyyətində bu məsələdən ətraflı bəhs etmiĢdi. Professor Məmməd Məmmədov Əli Razinin yaradıcılıq məziyyətlərindən söz açarkən onu da qeyd etmiĢdi ki, ―Dabanıçatdaq
xala‖ imzasını seçməsi və əsərlərinin böyük əksəriyyətini qadın mövzusuna həsr etməsi, hətta Ġran
və Türkiyə inqilablarından bəhs edən Ģeirlərində belə bu məsələyə xüsusi diqqət verməsi Əli Razini
qadın hüquqsuzluğu əleyhinə qızğın mübarizə aparan fəal mollanəsrəddinçilər sırasına çıxarmıĢdır‖
(1, 60).
Əli Razi həmin imza ilə ―Molla Nəsrəddin‖ məcmuəsinin 22 noyabr 1909-cu il tarixli 47-ci
sayında dərc olunmuĢ ―MəĢrutəni aldınız, ay yazıq iranlılar!‖ misrası ilə baĢlanan satirik Ģeirində də
qadınların hüquqlarının tapdalanmasına qarĢı aĢağıdakı misraları yazmıĢdır:
Çalın, çapın, öldürün, sürün, yorun atları,
Sizlə bərabər ola qoymayın arvadları,
Palasdan ağır qalın eyləyin çarqatları,
Qabırğası kəc olur, qırın bu bədzatları,
Ay evi viranlılar, ay yazıq iranlılar! (4)
Göründüyü kimi, Əli Razi iranlı soydaĢlarına məĢrutə inqilabının qələbəsi ilə bütün problemlərin həll olunduğuna arxayınlaĢmamağı, əldə edilən uğurların möhkəmlənməsi və daimiliyi naminə
ən mühüm milli-islami problemlərdən olan cəmiyyətdə qadının rolu məsələsinin də həllinə diqqət
yetirməyə çağırmağı vacib bilmiĢdir.
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Mirzə Məhəmməd Axundovun ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında ―Gəncə Ģairi‖ imzası ilə dərc
olunmuĢ Ģeirində isə maarifin yayılması, cavanların təhsilə meyil etməsindən qəzəblənən, keçmiĢdəki günlərinin həsrətini çəkən mollanın xarakterik cizgiləri qabarıq Ģəkildə nəzərə çatdırılmıĢdır:
Gah məktəbü, gəh
mədrəseyi-tazə açarlar,
Hər mədrəsəyə gündə
bir əndazə açarlar,
Tainki xəlayiq oxuyub
yazə açarlar,
Ki, varı yox eylər, yoxu
da var cavanlar (3).
Mirzə Məhəmməd Axundovun Gəncədən olan digər həmkarları ilə müqayisədə satirik Ģeirlərinin səsi ―Molla Nəsrəddin‖dən tez-tez eĢidilməsə də, vaxtaĢırı jurnalın səhifələrində onun yaradıcılığından nümunələr yer alırdı ki, bunlar ―Molla Nəsrəddin‖ ədəbi və Sabir poeziya məktəbindən
layiqincə bəhrələnmiĢ sənətkarın ictimai həyatda baĢ verənlərə heç də etinasız yanaĢmadığının,
əsərləri ilə problemlərin həllinə daha dərindən nüfuz etməyə çalıĢmasının göstəricisi idi.
Professor Tərlan Novruzovun da qeyd etdiyi kimi, ―Sabirin poetik novatorluğu onun davamçıları, eləcə də bütün XX əsr poetik prosesi üçün bir hərəkətverici baĢlanğıc idi‖ (2, 42). Bu mənada
Mirzə Məhəmməd Axundov bilavasitə ―Molla Nəsrəddin‖dəki fəaliyyəti dövründə Sabir yaradıcılığından, həmçinin satirik jurnalın ideya-bədii xüsusiyyətlərindən getdikcə daha artıq dərəcədə faydalanır, onu bütün özgün cəhətləri ilə mənimsəmiĢ sənətkar kimi, mətbu orqanla əməkdaĢlığı davam
etdirirdi.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.
5.
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Seba Namazova
Followers of Mirza Alakbar Sabir's poetic innovation and school of satirical poetry
Summary
At the beginning of the twentieth century Mirza Alakbar Sabir‘s satirical poetry stood at the
forefront of the national poetic process and gathered around him numerous talented writers. In a
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short period of time, Sabir‘s school of satirical poems had further expanded the horizons, defined its
poetics and principles of poems. The school united the writers close to Sabir‘s creativity by theme,
idea and style. Creative and innovative attitude towards traditional genres had been essential in their
activity.
Once Sabir published his satirical poems in ―Molla Nasreddin‖ journal, his sphere of influence had widened, poet‘s followers such as Mammad Said Ordubadi, Aligulu Gamkusar, Ali Nazmi,
Mirza Ali Mojuz, Bayramali Abbaszada, Mirza Muhammad Akhundov, Salman Mumtaz, Ali Rza
Shamsizada, Ali Mahzun Rahimov had grown in satirical creativity.
These traditions had been successfully continued and developed in the Azerbaijani poetry of
the twentieth century by writers belonging to Sabir‘s literary school.
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XALQ RƏSSAMI SƏTTAR BƏHLULZADƏNĠN ƏLYAZMALARININ
ONUN ĠRSĠNĠN TƏDQĠQĠNDƏ ROLU
Azərbaycanın Xalq rəssamı, Dövlət Mükafatı laureatı, görkəmli Ģəxsiyyət Səttar Bəhlulzadə
yaradıcılığı ilə milli təsviri sənəti zənginləĢdirən, Azərbaycan rəngkarlığında yeni səhifə açan, öz
üslübünü yaratmıĢ nadir sənətkarlardan biridir. Rəssamın irsini tədqiq edərkən ilk növbədə onun yaratdığı əsərlər əsas götürülür. Lakin geniĢ yaradıcılıq diapazonuna, çoxcəhətli rəssamlıq istedadına
malik S.Bəhlulzadənin əlyazmaları, gündəlikləri sənətkarın yaradıcı fəaliyyətinin tədqiqi zamanı
əvəzsiz rola malikdir.
Səttar Bəhlulzadə ömrünün sonuna kimi gündəlik yazmıĢdır, elə illər var ki, bu dövrdə gündəliklərin sayı azdır, 70-ci illərə aid gündəliklər çoxluq təĢkil edir. S.Bəhlulzadə gündəliklərinin böyük əksəriyyətini Azərbaycan dilində ərəb qrafikası ilə yazmıĢdır.
Tədqiqat materialı kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edən gündəliklərdə Səttar Bəhlulzadənin bu və
ya digər əsər üzərində iĢlərkən keçirdiyi hiss və həyəcanlar, sənət haqqında düĢüncələri, bəzi əsərlərində istifadə etdiyi elementlərin Ģərhi, çəkməyi nəzərdə tutduğu bir neçə obrazın təsviri, bəzi əsərlərinin təhlili, kətanda çəkdiyi, yaxud çəkməyi planlaĢdırdığı mənzərə və natürmortların müxtəlif
mövzu, kompozisiya və kolorit həlləri öz əksini tapmıĢdır. Gündəliklərdə rəssamın yazdığı qeydlər
onun sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, о cümlədən Ģəxsiyyətini səciyyələndirən keyfıyyətləri üzə çıxarmağa imkan verir.
Rəssam karandaĢ, rəngli qələm, flomasterdən istifadə edərək gündəliklərdə müxtəlif mövzulu
rəsmlər, gələcək iri həcmli əsərləri üçün eskizlər çəkmiĢdir. Gündəlikləri təhlil etdikcə onların səhifələrində rəssamın obraz axtarıĢlarını müĢahidə etmək olar. Eskizlərin yanında rəssam əsərin adını,
bəzən də mümkün ölçüsünü qeyd edirdi. Səttar Bəhlulzadə gündəliklərində əsərlərin eskizini verməklə yanaĢı bəzi əsərlərini təhlil etmiĢ, bəzi konkret əsərləri haqqında fikirlərini qeyd etmiĢ, o
cümlədən çəkdiyi yerlərdən aldığı təəssüratları qələmə almıĢdır. Bu qeydlər bizə əsəri çəkən zaman
rəssamın keçirdiyi hisslər, onun arzu və istəkləri barədə məlumat verir. Eyni zamanda rəssamın
qeydləri onun bir əsərdə istifadə etdiyi kompozisiya elementi, təsvir vasitəsi yaxud rəng seçiminin
bizə həmin elementin digər əsərlərdə də təsvirinin hansı məzmun daĢıdığını müəyyən etməyə imkan
verir.
Gündəliklərin səhifələrində olan rəsmlər rəssama hansısa bir mövzuya yenidən qayıtmağa, bu
mövzuya yeni prizmadan baxmağa imkan verirdi. Belə ki, o yazmıĢdır: ―Mən mütləq bu iĢlədiyim
natürmortlar eskizlərini yağlı boyada iĢləyəcəm... bunları daha da fikirləĢib, daha da dərk edib
ümumiləĢdirərəm, gərək sənət əsəri ümumiləĢdirilmiĢ obrazda olsun!‖ (1)
S.Bəhlulzadə hələ Moskvada təhsil aldığı illərdə gündəlik yazmağa baĢlamıĢdır. Rəssam
sonradan yenidən gündəlik yazmağa, gündəlik hadisələri, gördüyü iĢləri, öz planları, o cümlədən
müəllimləri barədə xatirələrini bu dəftərlərdə qeyd etməyə baĢlamıĢdı. Sonrakı illərdə S.Bəhlulzadə
gündəlik səhifələrində Moskvada oxuduğu illərdə ona dərs demiĢ K.N.Ġstomin, V.A.Favorski,
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P.Y.Pavlinov, L.A.Bruni haqqında xatirələrini yazmıĢ, onların dərs üsulları haqqında qeydlər etmiĢdir: «… bir də o zamanlar nəinki gündəlik, biz həmiĢə elə onların ağızlarından çıxan sözləri yazardıq: istər dərsdə, istər söhbət zamanı və istərsə iclaslarda. Mən bundan baĢqa gündəlik də yazardım.
Mən Moskvadan qayıtdım, sonra Böyük Vətən müharibəsi baĢladı. Müharibədən sonra Moskvaya
gəldim. Bizim yataqxanada heç bir Ģey tapa bilmədim. Mənim bütün Ģeylərim kimi gündəliklərim
də itmiĢdi. Odur ki, yeri gəldikdə yadıma düĢənləri yazıram». (2, 30.11.1972)
Gündəliklərdə Səttar Bəhlulzadənin Moskvada oxuyarkən rəngkarlıq fakültəsinə, tanınmıĢ
Rusiya mənzərəçi rəssamı Q.M.ġeqalın emalatxanasına necə keçməsi, burada dərs alması, sənətkar
kimi məhz rəngkar olaraq formalaĢması barədə əvəzsiz məlumatlar var.
Əlyazmalarda olan məlumatların Səttar Bəhlulzadənin həm Azərbaycan, həm xarici ölkə
muzey və qalereyalarında qorunan, o cümlədən Ģəxsi kolleksiyalarda saxlanılan rəngkarlıq və qrafik
əsərləri ilə müqayisəli təhlili rəssamın yaradıcılığına dair yeni-yeni faktların aĢkarlanmasına, yeni
mülahizələrin irəli sürülməsinə imkan yaradır.
Gündəliklərin araĢdırılması mənzərələri ilə Ģöhrət tapmıĢ rəssamın yaradıcılığının məlum olmayan cəhətlərini öyrənməyə imkan verir. Gündəliklərdə olan mətn və rəsmlər təhlil edilərkən
müxtəlif dövrlərə aid və müxtəlif janrlarda icra olunmuĢ ayrı-ayrı əsərlərin müqayisəli xarakteristikasını verməklə, onların üslub müxtəlifliyini araĢdırmaq, rəssamm yaradıcılığının inkiĢaf mərhələlərini müəyyənləĢdirmək mümkündür.
S.Bəhlulzadə öz əsərlərinə özünəməxsus poetik adlar verirdi. Elə bu əsərlərin təkcə adı hər bir
insanı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, Azərbaycan təbiətinə baĢqa, yeni baxıĢla, rəssamın gözləri ilə yenidən baxmağa vadar edər. Gündəliklərdə olan məlumatlar rəssamın bu adlara birdən -birə
deyil, eyni əsərin müxtəlif adlarını təhlil edərək, düĢünərək, son nəticədə ən uğurlu adı seçərək
gəlməsindən xəbər verir.
Səttar Bəhlulzadənin irsini tədqiq edərək rəssamın xasiyyətinə xas romantika və lirizmin onun
mənzərələrinə də һəkk olunduğunun Ģahidi oluruq. Gündəlik səhifələrindən birində bəlkə də hər birimizə adi görünəcək mənzərənin rəssam poetik təsvirini verir: «Bu gün axĢam saat yeddidə Ģəhərdən qayıdırdıq, vaqon yolundan endik, sol tərəfdə Əmirhacıyanın (rəssam ―Əmircan‖ kəndinin adını
qədim ―Əmirhacıyan‖ Ģəklində göstərir – P.A.) baĢlanğıcında suya ayın düĢməsi hələ idi ki, heç də
demək olmazdı ki bura Əmirhacıyandır, elə bir harada isə gözəl bir su kənarı ya dağlarda və yaxud
Quba bağlarında, yaxud Lənkəran torpağındasan, və yaxud da Kür qırağında özü də sərv ağacları
suyun kənarında, ayın əksi suya düĢmüĢ, sərvlər isə onun ətrafında sanki bir dəstə gəlin kimi rəqs
edirdilər, sağ tərəfdə isə böyük söyüd ağacları ... suya qərq olublar. Bu gözəl hava da alayi bir
romantika idi. » (2, 12.01.1971).
Görkəmli Ģair Bəxtiyar Vahabzadənin «Səttar Bəhlulzadənin əsərlərinə baxarkən ana yurdumuzun gözəlliyinə və əzəmətinə bir daha vuruldum» (3, 3) fikrinə əlavə olaraq demək olar ki, rəssam təkcə əsərləri ilə deyil, doğma təbiəti sözlə təsvir edərkən də vətənimizin gözəlliyi gözlərimizin
önündə canlanır. ―Bu böyük bir aləmdir, özü də nağıldır, əfsanədir, bəlkə də röyadır, doğrudan da
Azərbaycan torpağı bir əfsanədir, bir röyadır! ‖ (4, 16.03.1973) – bu sözlər məhz Səttar Bəhlulzadəyə məxsusdur.
Rəssam yazıçı kimidir, insan talelərini müĢahidə edərək həyatın real pərakəndə «Ģəkillərindən»
öz romanını yazır, parlaq, ifadəli, yaddaqalan obraz yaradır» (5, 11). S.Bəhlulzadənin gündəlikləri-
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nin tədqiq olunması onun tərəfindən öz ―romanlarını‖ necə və hansı Ģəraitdə, hansı düĢüncələrlə yaratmasının öyrənilməsində ən baĢlıca mənbədir.
Ġstifadə olunmuĢ mənbə və ədəbiyyat:
1. Bəhlulzadə S. Gündəlik. 16 yanvar 1972 – 23 yanvar 1972-ci il, 98 səh. (əlyazma)
2. Bəhlulzadə S. Gündəlik. 25 sentyabr 1970 – 22 yanvar 1971-ci il, 103 səh. (əlyazma)
3. Səttar Bəhlulzadə-95. Kataloq. GiriĢ sözünün müəllifi R.Abdinov. Bakı, Zamanın qanadları, 2005, 18 s.
4. Bəhlulzadə S. Gündəlikdən səhifələr. 1 dekabr 1970 – 16 sentyabr 1974-cü il, 103 səh.
(əlyazma);
5. Визер В. Живописная грамота. Основы живописи. Санкт-Петербург, 2007, 192 с.
Parzad Abdinova
The role of manuscripts of national artist Sattar Bakhlulzade
in the study of his heritage
Summary
According to the author, diaries can be used as a source at specification of the biography of
the artist, definition of stages of its creativity. Comparison of materials of diaries to creations of the
artist allows to establish for what purpose, with what sincere spirit, with what thoughts of
Bahlulzade created those or other works. All emotionality of nature of the artist, reflected in his
diaries, opens before us the ardent patriot of the native land.
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“YEDDĠ GÖZƏL” POEMASINDA KOD
VƏ ĠġARƏLƏR SĠSTEMĠ
Ġngilisdilli ədəbiyyatĢünaslıqda Nizami Gəncəvi yaradıcılığını tədqiq edən müasir dövrün nüfuzlu alimlərindən biri də Kameron Krosdur. O, Koloradoda doğulub, 2004-cü ildə Çikaqo Universitetinin fars və ərəb ədəbiyyatı bölməsini bitirib. 2015-ci ildə fars ədəbiyyatĢünaslığı sahəsində
elmlər namizədi elmi dərəcəsini alan Krosun indiki elmi fəaliyyətinin böyük hissəsi orta çağ fars
ədəbiyyatının tədqiqatına həsr edilmiĢdir. Onun ―Nizaminin ―Həft peykər‖ində məhəbbətin çoxsaylı
rəngləri: spektrdən kənar‖ adlı əsəri ―Yeddi gözəl‖ poemasının simvolik mahiyyətinin araĢdırılması,
bu möhtəĢəm ədəbi abidənin alt qatındakı mətləb və qayələrin oxucuya çatdırılması, ümumiyyətlə,
humanist təfəkkürlü sənətkarın insan mənəviyyatının təkamülünü Ģərtləndirən ilahi enerjinin mənbələri haqqında bəĢəriyyətə ünvanlanmıĢ fikir və mülahizələrinin tədqiqi baxımından ciddi bir elminəzəri iĢidir (1. 52-96). Əsərin ən qiymətli cəhətlərindən biri Nizaminin ―Yeddi gözəl‖də irəli sürdüyü eĢq anlayıĢının yunan fəlsəfi məktəbi, islam düĢüncəsi, sufi təfəkkürü və s. baxımdan müqayisəli Ģəkildə təhlili, onun həm real, həm kosmoqonik, həm də mistik-teoloji mahiyyətinin öyrənilməsidir. Əslində, əsərdə sevgi və rənglər bir-birini tamamlamaqla yanaĢı, kamilləĢmənin, mənəvi təkamülün simvolları kimi çıxıĢ edir və insanın qaradan ağa doğru yüksəliĢ trayektoriyasını göstərir.
Kameron Kross yazır: ―Bu, ―qara‖ sevgidən ―ağa‖ doğru xətti inkiĢafa kömək edən, həm də sonuncunun apofeozuna iĢarə edən və mənim müĢahidə etdiyim kimi, bir kontekstdə iki epizod kimi oxunan ―Yeddi gözəl‖dəki qara-ağ günbəzlər haqqındakı hekayələri dərindən müzakirə etməyə əsas
verir. Lakin sonuncu bölümdə mən hekayələrin bu cür birbaĢa oxunub baĢa düĢülməsinin mümkünsüzlüyünü görürəm və həqiqətən onlar bir-biri ilə elə bir qarıĢılıqlı əlaqəyə malikdirlər ki, məhəbbətin bir rənginin baĢqa bir rəng olmadan tam mövcud olması və yaĢamasının mümkünsüzlüyü ortaya çıxır‖ (1. s. 52-96).
Kros ―Yeddi gözəl‖də ağ və qara rənglərin kontrastınının təkcə simvolların statik dixotomiyası kimi oxunmadığını, bunun daha çox spektrdən kənarda real olmasına iĢarə edən iĢıq və kölgənin dinamik qarıĢılıqlı təsirinə səbəb olduğunu bildirir. Onun fikrincə, məhəbbətin bütün rəngləri
adi gözlə görünən refreksiyalardan ibarətdir. Kros əsərin giriĢ hissəsində poemadakı hadisələrin gediĢatını təfsilatı ilə nağıl edir, qonaqsevər, qəlbiaçıq, səxavətli bir padĢahın ―təpədən-dırnağa qara
geyinmiĢ‖ adamın baĢına gələn əhvalatı öyrənmək üçün müxtəlif yollar aramasından söhbət açır.
Nəhayət, hadisələrin mərkəzinə düĢən qəhrəman, yəni qəlbiaçıq Ģah, bir anda hər Ģeyi itirərək, cənnətdən qovulmuĢ kimi xarabalıqda gözünü açır. Bu, Bəhrami-Gurun qara günbəzli sarayda eĢitdiyi,
ağdan-qaraya istiqamətlənmiĢ ilk nağıldır.
Ġkinci, daha doğrusu, sonuncu sarayda söylənilən hadisə isə, əksinə, ağdan-qaraya doğru cərəyan edir. Kros bununla bağlı yazır: ―Bizim ikinci əhvalatımız itirilmiĢ yox, tapılmıĢ cənnətdən
baĢlanır‖. Həqiqətən də misilsiz gözəlliyə, müdrükliyə malik gənc oğlan hündür divarla əhatələnmiĢ, oğru və bədnəzərdən uzaq cənnətmisal gözəl bir bağda yaĢayır. Bir gün cümə ibadətindən
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qayıdan gənc bağın qapısının içəridən bağlandığını görür və o qapını nə qədər döyürsə açan olmur.
O, məcbur olub divarı deĢərək içəri girir və bu vaxt iki qadın onu yaxalayır. Lakin onlar onun bağın
sahibi olduğunu biləndən sonra üzr istəyirlər və Ģəhərin bütün qızlarının bura bayram etmək üçün
toplaĢdığını deyirlər. Gənci isə elə bir yerə gətirirlər ki, o, buradan Ģənliyi gizlincə seyr edə bilir və
o gözəl qadınları görən kimi ibadəti, içdiyi müdriklik andını unudur. Nizami dərhal hadisələrə müdaxilə edərək yazır:
(2)
(Kafirliyə bax, yaĢasın müsəlmanlıq!)
Bir qız gəncin diqqətini xüsusi cəlb edir və onlar gizli Ģəkildə görüĢməyi qərarlaĢdırlar. Bundan sonra gəncin baĢına gəlməyən əhvalat qalmır. O, nə qədər çalıĢırsa vüsala çata bilmir. Kros bunu aĢağıdakı kimi mənalandırır: ―Gənc öz səhvini anlayır: əgər o və qız bir yerdə olmaq istəyirlərsə,
qanuni nigaha girə bilərdilər. Cütlər bağdan çıxıb Ģəhərə yollandılar və orada evlənib, uyğun otaq
taparaq uğursuzluqdan sonra məhəbbət gecəsi yaĢadılar‖ (1.52-96).
Hətta bu qısa nəticədən aydın görünür ki, bu əhvalatlar əhəmiyyətli dərəcədə bir-biri ilə
bağlıdır. Hər iki hekayətdə kiĢi qəhrəmanlarda sirri öyrənmək arzusu (hansısa sirri) yaranır və bu
arzu onların qadın istəyi ilə baĢa çatır. Hər iki bağ onların dayanacaq yeri olur, həm Ģah, həm də
gənc eyni vəziyyətə düĢürlər. Onlar müstəsna qadın fəzasına düĢür və qadağan olunmuĢ meyvəni
dadmaq istəyirlər. Mənim fikrimcə, bu əhvalatlar, xüsusilə, birinci hekayət Adəmin cənnətdən qovulmasını xatırladır, Adəm də qadın əli ilə qadağan olunmuĢ meyvəni yemiĢdi.
Kros yazır: ―Biz məhəbbət və ehtiras haqqında olan bu iki hekayədən belə nəticə çıxara bilərik ki, məhəbbətdə özünə nəzarət və qanunçuluq əsas həlledici məsələdir‖ (1.52-96). Bu iki hekayənin əks etdirdiyi ideya poemanın bütün strukturu boyu yayılmıĢdır. Silsilədəki digər nağıllarda biz
arvadını yaĢıl geyindirmiĢ xəstə, vicdanlı BiĢri, çiçəklənən gözəlliyi ilə insanların qəlbinə od vuran
və onları məhv edən Avropa dairələrində Turandot kimi tanınan Qala Ģahzadəsi Turanduxtu və s.
görürük. Baxmayaraq ki, hər bir əhvalat süjet və xarakterlər baxımından tam müstəqildir, lakin ehtiras, pul, hakimiyyət onların hər üçünü biləĢdirir.
Hər bir hekayənin baĢ qəhrəmanı xarakterindən asılı olaraq bu istəyə qarĢı dayanmalıdır, onların taleyi simvolik olaraq müəyyən rənglə qeyd edilmiĢdir. Qara rəng itki və melonxoliyadır, qırmızı ehtiras və kiĢilik, ağ xilas və təmizlik rəmzidir. Nizami yeddi nağıla qədər Bəhram-Gurun həyat
və fəaliyyətindən daha geniĢ danıĢır. O, mühacirətdə tərbiyə olunmuĢ, hakimiyyət haqqına yiyələnmək üçün ölkəsinə gəlmiĢ, iki dəfə çinlilərlə döyüĢərək vətənini qorumuĢ və nəhayət, ov zamanı
mağarada yoxa çıxmıĢdır.
Alleqorik mahiyyətli əfsanələr fərqli struktura malik olan ―Yeddi gözəl‖ poemasının
tədqiqində mühüm rol oynayır. Tədqiqatçılar müəllifin əsər barədəki fikirlərinə əsaslanaraq, ―Yeddi
gözəl‖ə bir traktat kimi, xüsusi koda malik əsər kimi yanaĢmağa üstünlük verirlər. Lakin onu da
qeyd edək ki, bu gizli mənalar açılan və Ģifrələr oxunan kimi ―Yeddi gözəl‖ oxucu üçün (Bəhramın
səfəri kimi) sona yetir. Buna baxmayaraq, belə bir yanaĢmanın əhəmiyyətini də inkar etmək olmaz,
çünki o, konseptual məhəbbət çərçivəsində orta çağ islam dünyasının fəlsəfə, teologiya, təbiətĢünaslıq, siyasi nəzəriyyə və s. elmləri arasında saysız-hesabsız və əyləncəli əlaqələrə iĢıq salır. Bunu dərindən araĢdıran Kros yazır: ―Yeddi gözəl‖in və ümumiyyətlə, Nizaminin əsərlərinin çoxobrazlılığı
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və obrazlı deyim tərzi insanı heyrətə gətirir və eyni zamanda sözlərin bir neçə alt qatı barədə düĢünməyə vadar edir. Mən yuxarıdakı əhvalatların ikimənalılığını izah etməyə çalıĢmıĢam: birincisi,
mən öz xüsusi analizimi etmək üçün eros (məhəbbət Allahı) və agape (emosional sevgidən uzaq)
arasındakı fərqin mühüm rol oynamasını nəzərə alaraq məhəbbətin bu qədim nəzəriyyəsini bərpa
etməklə özümdən əvvəlki alimlərin fikrinə əsaslanmıĢam; ümid edirəm ki, bununla ―Yeddi gözəl‖
leksikasının bu günədək davam edən tədqiqatını tamalayacaq və zənginləĢdirəcəyəm‖ (1.52-96).
Kros hekayələrə struktural və simvolik yanaĢmalardan doğan nəticələrə qarĢı olduğunu və
hətta onları inkar etdiyini bildirir. O, bu inkarın ―Yeddi gözəl‖in tədqiq üfüqlərini daha geniĢləndirəcəyini və onu daha tutumlu edəcəyini, orta çağ ədəbi ənənələri ilə müqayisə və interpretasiya
üçün yeni imkanlar yaradacağını bildirir. Krosun dərininə və eninə tədqiqatları barədə ətaflı danıĢmazdan öncə ―Yeddi gözəl‖ əsərinin məna və mahiyyəti ilə bağlı Nizaminin öz sözlərinə diqqət
yetirməyi zəruri hesab edirik. ―Yeddi gözəl‖dəki rənglər günəĢ nurunun tərkibində olan rənglərdir
və ən qədim dövrdən onların sayının yeddi olduğu müəyyən edilmiĢdir‖ (3. 142-143)
Nizami poemanın giriĢində peyğəmbəri-əkrəmin meracında yeddi rəngi yeddi səyyarəyə
(planet) aid edərək onları aĢağdakı kimi mənalandırmıĢdır:

(2.502)
(Fələk mənzillərindən ayrılıb,
baĢ yolda mələk Ģəhpəri ilə uçdu.
Aya öz orbitində
öz gözəl xarakterindən yaĢıllıq verdi.
Ütaridə gümüĢ düzəldən əlindən
Qalay kürəsinin rəngini verdi.
Onun yolunun tozu səma türktazıilə
GünəĢin baĢına zərrin tac qoydu.
ġam xəlifəsi yaĢıl geyindiyi üçün
Bəhrama qırmızı geyindirdi.
MüĢtərini baĢdan-ayağa dərd-sərdə gördüyündən
Səndəlrəng oldu.
Keyvanın tacı qədəmini öpəndə
Bayrağının ətrafı əmbər oldu. )
―Yeddi günbəzin necəliyi‖ bölməsində isə Ģair günbəzlərin planetlərlə əlaqələrini Ģərh edir və
hər günbəzin bir planetin təsiri altında olduğunu bildirir:
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(2.573)
(Yeddi sütunlu bu Bisutunda
Yeddi günbəz asimana baĢ çəkdi.
O fələyə qovuĢan barunun qapısını açdı
Göyə ucalan bir dərgah gördü.
O barunun içindəki yeddi günbəz
Yeddi səyyarənin təbincə düzəlmiĢdi.
SitarəĢünas (astranom) hər günbəzin rəngini
Bir ulduzun mizacına uyğun eləmiĢdi.
Keyvan qismindəki günbəz
MüĢk kimi qarada gizlənmiĢdi.
O ki MüĢtəridən tutmuĢdu maya
Rəngi və bəzəyi səndəlirəng idi.
Onun dövrəsinə bağlanmıĢ Mərrixin
ĠĢində qərmızı gövhər idi.
O ki günəĢdən tutmuĢdu xəbər
Sarı idi, Nədən? Qızıl orbitdən.
O ki Zöhrədən ümid tapmıĢdı
Üzü Zöhrə kimi ağ idi.
O ki, onun Ütaridindən ruzi qazanmıĢdı
Qələbədən firuzəyi idi.
Onun ki bürcünə ay yol edərdi
ġahın taleyində yaĢıl idi.
Bu sifətdə göyə ucalıb peykər
Yeddi ulduz təbincə yeddi günbəz.
Yeddi ölkə tam öhdəsində idi
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Yeddi Ģahın beĢiyində.
Hər bir qız günbəzin rəngini və rəyini qəbul edib
Orada yer aldı.
O Ģah evi fərĢə qədər
Öz günbəzi ilə həmrəng etmiĢdi).
Lakin Nizami yeddi qızın danıĢdığı hər bir əfsanənin sonunda onların təmsil etdiyi rəngin üstünlüyünün səbəbini izah edir və mənzumələrin əsasında ―qaradan yüksək rəng olmaması‖ fikrinə
gəlir. Yeri gəlmiĢkən, həmin ifadə bu gün də Azərbaycan dilində ―qaradan artıq rəng yoxdur‖ Ģəklində iĢlənməkdədir:
(2)
(Yeddi taxt altındadır yeddi rəng,
Qaradan yuxarı rəng yoxdur)
Bu çox ehtimal ki, qara sözünün türk dilindəki böyük, möhtəĢəm mənası ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Nizami insan taleyinin kosmosla bağlılığına, qədim nücum elminin iddia etdiyi, kimi insanın səma cisimlərindən asılılığına xüsusi həssaslıqla yanaĢmıĢdır. Bu mənada Məhəmməd Moinin
poema ilə bağlı irəli sürdüyü ―Yeddi gözəl‖də hər Ģey yeddi rəqəminin orbiti ətrafında dövr edir
fikri tam təbii qəbul olunmalıdır (3. 138)
Lakin Kros məsələyə bir qədər fərqli yanaĢır, o, bu yeddi günbəzin, yeddi iqlim padiĢahının
qızının yeddi əfsanəsini Bəhramın sərbəst iradəyə malik hökmdardan qanun hökmdarına çevrilməsi
üçün sıçrayıĢ meydanı hesab edir. Ümumiyyətlə, ―Yeddi gözəl‖ öz mürəkkəb strukturu ilə Nizaminin digər əsərlərindən fərqləndiyini bildirən Kros burada hadisələrin Ģairin digər əsərlərində olduğu
kimi, məhəbbət intriqası və ya qəhrəmanın həyat macəraları ilə bağlı düz xətt üzrə inkiĢaf etməməsini, mürəkkəb üfiqi uçuĢ xəttinin birdən-birə Ģaquli elementlərlə əvəzlənməsinin səbəbini müəllifin
―kodlaĢdırılmıĢ ideyası‖nda görür. Həqiqətən də Ģair əsərin əsas qəhrəmanı Bəhramın həyatının
ayrı-ayrı dövrlərini əks etdirəndə ―qəhrəmanlıq dastanları‖ ənənəsinə sadiq qalır, sanki Firdovsinin
Ģahların xronikasından danıĢan ―ġahnamə‖sini davam etdirir və bunu özü də ―Kitabın yazılmasının
səbəbi‖ndə etiraf edir:

(2)
―Yeddi gözəl‖də təsvir edilən Bəhramın həyatının birinci yarısı Firdovsi modelinə uyğundur.
Ancaq Bəhram öz karyerasının pik nöqtəsinə çataraq igidlik və qəhramanlıq mücəssəməsinə çevriləndə (o, indi tam hakimiyyətə yiyələnib, düĢmənlərinə qalib gələrək yeddi ölkənin Ģahzadəsi ilə evlənib) Nizami epik qəhrəmanlıq trayektoriyasından kənara çıxır və təhkiyədə pauza verir. O, bununla da hadisələrin üfüqi-düzxətli inkiĢafını dayandırıb, Ģaquli-mücərrəd ―əyri‖yə keçid edir. Bu fasilə
Bəhramın qəhrəmanlıq tarixçəsini iki hissəyə bölür: Bəhram artıq yeddi gözəldən hər birinə özünə150
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məxsus rəngi olan günbəzli saray tikdirmiĢ (qara, sarı, yaĢıl, qırmızı, gümüĢü, səndəlrəng) həftə ərzində müvafiq qayda üzrə hər gün bir Ģahzadəyə baĢ çəkərək onun söylədiyi əfsanəni dinləyir və beləliklə, yeddi il keçir.
Ümumiyyətlə, bu yeddi gözəl qız barəsində fikirlər müxtəlif olduğu üçün onun üzərində bir
qədər geniĢ dayanmaq istəyirik. Məlum olduğu kimi, Bəhram Xəvərnəq sarayında gəzərkən bir otağın qapısının qıfıllı olduğunu görüb, qapıçıdan onu açmağı xahiĢ edir. Qapıçı qapını açanda divarda
yeddi gözəlin Ģəklini görür və bu qızların məhəbbəti onun ürəyinə od salır.

(2.536)
(Günlərin bir günü Ģah oldu məst
O qapıya tərəf getdi əlində açar.
Qapını açdı, qapı behiĢ oldu
O xoĢ taleli Ģəkilləri gördü.
Su onündə susuz qalmıĢ kimi
Onun təmannasıyla yuxuya getdi.
Bayıra çıxanda ovlanmıĢdı
Evə gələndə qəmgüsar idi.)
Fransız alimi Henri Korbin həkim Plininin böyük kitabının K cildində ―Yeddi sənəm‖dən danıĢıldığını və həmin yeddi sənəmin yeddi filizdən düzəldilmiĢ mücəssəmə olduğnu və ruhanilər
mərtəbəsində yeddi səyyarə mehrabının qarĢısında həmin mücəssəmələrin qoyulduqlarını bildirir və
daha sonra əlavə edir ki, Nizaminin ―Yeddi gözəl‖i həmin yeddi sənəmə bənzəyr (4). Məhəmməd
Moin həmin filizləri aĢağıdakı kimi sıralamıĢdır: qızıl, gümüĢ, ərzir, mis, sorb, dəmir, civə (5). Onu
da qeyd edək ki, bu yeddi filiz yeddi planetlə əlaqələndirilmiĢ və hər bir filizin bir səyyarənin əlaməti olduğu qeyd edilmiĢdir. Həmidullah Müstəvöfhi də ―Nəzhət ül-qülub‖ əsərində də həmin yeddi elementi yeddi gövhər kimi nəzərdən keçirmiĢ, onların adlarını çəkmiĢdir: qızıl, gümüĢ, dəmir,
sorb, xarsini, qələy, mis (6. 201-203). Lakin alman alimi Ritter yeddi gözələ xüsusi irfani məfhum
kimi baxılmasını qəbul etmir (7. 111-116)
Meysami yeddi ölkənin gözəl qızları ilə bağlı bu əfsanələri Bəhramın yeni doğuluĢu, yəni
onun qanunpərəst hökmdara çevrilərək ədalət məhkəməsini təmsil etməsi, mənəvi baxımdan kamil
hökmdar kimi yetiĢməsi üçün bir barama, yaxud inkubator saymıĢdır (9) . Bəhramın həyatının dəyiĢməsindən sonrakı hadisələr simvollarla xüsusilə zəngindir. Yeddi günbəz həm dünyanın yeddi
ölkədən ibarət olması barədə klassik nəzəriyyəni özündə ehtiva edir. Nizami həmin ölkələri aĢağıdakı kimi sıralamıĢdır: Hindistan, Çin, Xarəzm, Saqlab (Slavyan), Məğrib, Rum və Persiya. Bu
günbəzlərin yeddi rəngi həmin ölkələrə, həftənin günlərinə və səma cisimlərinə uyğundr: Bəhram
öz sarayının sərhədləri daxilində yeddi sferanın təbiətinə uyğun olaraq yeddi günbəz düzəldib.
Qelpke qeyd edir ki, yeddi günbəz insan bədəninin hissələrinə uyğundur: baĢ, sinə qarın, əllər
və ayaqlar, bu isə insan və dünyanın makro və mikro aləmlər kimi ekvivalentlik təĢkil etməsini gös151
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tərir. Beləliklə, insanın təkamülü kainatın ideal harmoniyasını təmin edən həmin prinsiplər çərçivəsində baĢ verir. Göründüyü kimi, yeddi rəngin tam spektrini, yer kürəsinin bütövlüyünü, səma cisimləri və insan bədəninin ierarxiyasını-dördün üstünə üçün gəlinməsi ilə onun fiziki və mənəvi xarakterinin cəmlənməsi də bu əsərdə öz əksini tapmıĢdır. Kros yazır: qırmızı, yaĢıl, mavi, sarı dünyanın fiziki aspektini: əxlaqı, elementləri, ilin fəsillərini, əsas istiqamətləri, dördlüyü (hesab, həndəsə,
astranomiya, musiqi) və dörd kastanı niĢan verir. Onun fikrincə, maddi reallığın kompanentləri mütənasiblik təĢkil etməlidirlər, əks halda, yəni mütənasib olmayan bədən xəstələnəcək, ekstremal iqlim insanlara əzab verəcək, dörd kasta arasında vuruĢ krallığı, dövləti çökdürəcək. Digər üç rəng –
qara, ağ, qəhvəyi, isə, bitkilər, heyvanlar və rasional qabiliyyətlərlə - qrammatik, ritorik və poetik
ustalıqla- bağlıdır.
Təbii ki, Nizaminin iĢarələrlə danıĢdığı mətni məntiqi və mənəvi hazırlıqsız anlamaq çox çətindir. Buna görə də Ģair əsərin yekun sözündə ―Yeddi gözəl‖dəki yeddi əfsanəyə nağıl kimi deyil,
yeddi xəzinə kimi baxmağı oxucuya məsləhət görür.

:
(2.693)
(O bağdan sənə meyvə verdim
Süd içindəki bal kimi yağlı və Ģirin.
Onun danəsi əncir zövqü verir
Onun arasındakı badam içidir.
Onu çölü zahirpərəstlər qarĢısında nəğzdir
Ġçərisi batinçilər üçün məğzdir.
BaölanmıĢ hoqqası dürlə doludur
Ġbarələri dolu açardır.
Orada dürr yetiĢib, baĢ giccəlləndiricidir
Onun açarı düyünaçandır.
Onun nəzmindəki pis-yaxĢı nə varsa
Hamısı rəmz, iĢarə və ağılın məhsuludur.
Hər bir əfsanəsi Allaha bağlıdır,
Xəzinə evidir, nə əfsanə).
Kameron Krosun ―Yeddi gözəl‖ üzərində apardığı bu tədqiqat Nizami Gəncəvinin əsasən əyləncə və eĢq dastanı kimi təqdim edilən əsərinin tam yeni aspektdən tədqiqinə və araĢdırılmasına istiqamət verəcək. Doğrudur, K.Krosun kod və iĢarələrə həddən artıq aludəçiliyi dastandakı real həyati faktların bəzən kölgədə qalmasına, onun bir mistik-sufi əsəri kimi təqdim edilməsinə səbəb olur
ki, bu da Nizaminin böyük bəĢəri ideallarına və humanizminə uyğun gəlmir. Kros Nizaminin milli
152

AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN PROBLEMLƏRĠ ƏLYAZMALARDA
mənĢəyi məsələsində də birtərəfli fikir yürüdərək onun farsdilli Ģair deyil, bir fars olduğunu yazır.
Bundan əlavə, o da Ryümbeke kimi ―Yeddi gözəl‖i Ģairin sonuncu əsəri kimi təqdim edir ki, bu da
Krosun Ģairin həyat və yaradıcılığına dərindən bələd olmadığını göstərir.
Bütün bunlarla yanaĢı, K.Krosun ―Yeddi gözəl‖in təhlilinə həsr etdiyi bu əsəri adıçəkilən
poemanın tədqiqində mühüm bir addım sayıla bilər.
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Leyla Guliyeva
The system of codes and signs in the poem “Haft Peykar”
(“Seven Beauties”)
Summary
This article is about the research work of the English scientist Cameron Croes "The colors of
love in Nizami's work ―Haft Peykar‖ (The Seven Beauties): Out of the Spectrum." In his article, K.
Kroes, interpreting the symbolic meaning of the seven colors, connects them with Islamic theology.
L.Guliyeva, the author of this article, evaluating the analysis of the English researcher of Nizami‘s
"The Seven Beauties" in a new aspect, at the same time emphasizes the excessive ardour of Cameron Croce with coding and symbols, which undoubtedly entails the lack of the value of historical
facts and events, including the relationship of the human with cosmogonical space in the Ancient
Astrology.
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AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏT TARĠXĠNĠN
ĠNKĠġAF DĠNAMIKASINA BĠR NƏZƏR
Azərbaycan mədəniyyəti qədim tarixi köklərə bağlıdır. Əsas prinsipi bəĢərilik prinsipi olan
mədəniyyət xalqın özünəməxsusluğundan, mənliyindən xəbər verir. Müasir dünyada elmi – texnologiyanın inkiĢafı nəticəsində, yeniliklərin Qərbdən gəlməsi təsəvvürünü yaradır. Lakin bu gün
Qərb mədəniyyəti dediyimiz mədəniyyətin ən xırdalıqlarında ġərqin dəyərləri göz qabağındadır. Bu
mənada ġərq özünəməxsusluğunu həmin anda göstərir. Çünki, tarixin ən qədim köklərinə səyahət
etsək, görərik ki, poeziya, idman, musiqi, ipək, farfor, kağız və. s. bir çox yeniliklərin vətəni ġərqdir. Ona görə də həmiĢə belə bir doğru fikir söylənilir ki, ―Qərbin içərisində bir ġərq var‖. Etiraf
edək ki, Azərbaycan mədəniyyət tarixində xalqımızın qan yaddaĢına hopmuĢ mədəni mənbələrimizdən lazımı qədər istifadə etməmiĢik.
Müasir Azərbaycan mədəniyyəti ümumbəĢəri mədəni dəyərlər sisteminin tərkib hissəsidir. O,
çoxĢaxəli inkiĢafın tarixi təkamül mərhələlərinin vəhdətindən doğulmuĢ spesifik xüsisiyyətlərə malikdir. Ümumtürk mədəniyyəti bazasında formalaĢan Azərbaycan mədəniyyəti Azərbaycan dövlətçiliyinin də özülünü təĢkil edir.
Azərbaycan mədəniyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirərkən Azərbaycan
mədəniyyətinin inkiĢaf tarixini müxtəlif mərhələlərə bölmək mümkündür. Bölgü zamanı bütün
mərhələlərin özünəməxsus inkiĢaf xüsusiyyətləri də müəyyən edilir, nununla yanaĢı onlar arasında
tarixi varislik əlaqələrinin olduğu da görünür. Alimlər Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm inkiĢaf
mərhələlərini belə müəyyən edir:
- Ġslamaqədərki Azərbaycan mədəniyyəti;
- Ġslamı qəbul etdikdən sonrakı – yəni, Rusiya imperiyasının iĢğalına qədərki Azərbaycan
mədəniyyəti;
- Rusiya imperiyasının iĢğalı mühitindəki, parçalanmıĢ Azərbaycan mədəniyyəti. Daha doğrusu, bir neçə yerə bölünən Azərbaycan mədəniyyətləri:
ġimali Azərbaycan mədəniyyəti – Çar hakimiyyəti dövrü (1828 – 1918) və SSRĠ dövrü (1920
– 1991),
Güney Azərbaycan mədəniyyəti – Qacarlar dövrü (1828-1925) və Pəhləvilər (1925-1979) və
Ġran Ġslam Respublikası dövrü (1979-2010).
- Müstəqil Azərbaycan mədəniyyəti (Bax: 1, s. 488 ).
Aydındır ki, hər bir xalqın mövcudluq meyarı, onun mədəniyyətidir. Bütün sahələrdə olduğu
kimi mədəniyyətin də əsasında ideologiya durur. Azərbaycan mədəniyyətinin özülünü də əsasında
Azərbaycançılıq ideologiyası təĢkil edir. Müasir qloballaĢma dövründə, informasiya cəmiyyətində
milli mədəniyyətlərin qorunub saxlanması, inkiĢaf etdirilməsi milli mədəniyyətlərin qarĢısında duran mühüm məsələlərdən biridir. Məlumdur ki, qloballaĢma iqtisadi həyatla bərabər, sosial-siyasi
həyatı da dəyiĢdirir. Elə ona görə də çalıĢmalıyıq ki, qloballaĢma zamanı mədəniyyətimiz ümum154
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milli dəyərləri qoruyub saxlamaqla bərabər, həm də bəĢəri nailiyyətlərdən istifadə edərək zənginləĢsin. BaĢlıcası odur ki, bəĢərilik içərisində öz mədəniyyətimizin dəyərlərini qoruyub saxlaya bilək.
Tədqiqatlar sübut edir ki, Ġslam dünyasının idarəedici qüvvəsi X əsrdən etibarən türklər olmuĢdur. Onlar 1300 – 1700-ci illəri əhatə edən 400 illik hakimiyyətləri dövründə Ġslam imperiyasının ərazilərini Macarıstandan Ġndineziyaya qədər geniĢləndirmiĢdilər.
Orta əsrlərdə islam dini ictimai həyatın bütün sahələrində aparıcı rola malik idi. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinə də təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Azərbaycan da Ġslam mədəniyyətinin formalaĢmasında
aktiv iĢtirak etmiĢdir. Ayrı-ayrı dövlərlər quraraq müstəqil siyasət yürüdəndə də, Çar Rusiyasının
nüfuz dairəsində olanda da Azərbaycan mədəniyyətində Ġslam mədəniyyətinin təsiri qorunmaqda
idi. Azərbaycan Ġslam ġərqinin bir parçası idi.
28 May 1918-ci ildə qurulmuĢ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının həyatına
mühüm bir hadisə kimi daxil olmuĢdur. 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın azadlıq, dövlət quruculuğu tarixində onun əvəzsiz rolu olmuĢdur və bu hadisə istiqlaliyyət uğrunda mübarizə tariximizin ən parlaq namunəsidir. Böyük amallar uğrunda mübarizə aparmıĢ cümhuriyyət
fədailərinin xatirəsini əbədi yaĢatmaq, xalqın qəhrəmanlıq tarixinin səhifələrini gələcək nəsillərimizə ötürmək, hər bir Azərbaycanlının müqəddəs borcudur. Azəybaycan Demokratik Respublikası
təkcə Azərbaycan xalqının tarixində deyil, bütün Ġslam aləmində ilk Demokratik Respublikadır. Ġlk
Azərbaycan hökuməti dövlətin bütün atributlarına – bayraq, himm, gerb və dövlət dilinə malik idi.
Türk dünyasının böyük oğlu Atatürk, Türk xalqları arasında ilk parlamentli dövlətin Azərbaycanda
qurulduğunu yüksək qiymətləndirmiĢdir. Xalqımızın dövlətçilik ənənələrini XX əsrin əvvəllərində
bərpa edən cümhuriyyət, yeni nəslin öz Vətənlərinə məhəbbət hissini yüksəlməsində əvəzsiz rol oynamıĢdır. Xalqın inkiĢafını elmin tərəqqisində görən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqın maariflənməsinə böyük önəm verirdi. Buna görə də elə birinci gündən təhsilin Azərbaycan dilində keçirilməsini tələb edirdi. Çünki mədəniyyətin formalaĢmasında və milli Ģüurun inkiĢafında xalqın öz ana
dilində təhsil almasının böyük əhəmiyyəti var idi. Ölkədə təhsil sistemini geniĢləndirmək məqsədi
ilə Azərbaycan hökuməti 1919-cu ildə qısamüddətli pedaqoji kurslar açdı. Xarici ölkələrdə ali təhsil
alan tələbələrin hər birinə yol xərcləri ilə bərabər təhsil alacaqları müddətdə hər ay təqaüd müəyyənləĢdirilmiĢdir (Bax: 2, s 175).
Azərbaycanın öz müstəqilliyə qovuĢması asan baĢa gəlməmiĢdi. Millətçi qüvvələr yaranmıĢ
siyasi böhrandan yararlanaraq milli qırğınlar və təxribatlar törədərək buna mane olmağa çalıĢırdı.
1918-ci ilin martında Bakıda qanlı hadisələr törədildi. Mart hadisələrində erməni-daĢnak hərbi hissələrinin iĢtirakı ilə onların törətdikləri vəhĢilikləri Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycanlıların qanına susamıĢ ġaumyanın planına əsasən Azərbaycanın bütün bölgələrində belə bir
dəhĢətli hadisə olmalı idi. Belə də oldu, may ayının 1-də ancaq ermənilərdən ibarət böyük bir dəstə
Qubada həmin vəhĢilikləri törətdilər. Qubanı iĢğal etdikdən sonra Zəngəzurun (hazırda ermənilərin
sahib durduqları Zəngəzur azərbaycanlıların əzəli torpaqlarıdır) bütün kəndləri viran qoyuldu. Andranikin dəstəsinin ġuĢa qəzasına və Əsgərana hücumu, Gəncədə, ġamaxıda, Salyanda, Lənkəranda, Kürdəmirdə və. s. yerlərdə törətdikləri vəhĢilikləri sözlə ifadə etmək çətindir. 1918-ci il mart
qırğınını 1920-ci ilədək baĢkəsən erməni daĢnakları davam etdirmiĢdilər. Martın 30-dan müsəlmanlara qarĢı baĢlanan qırğınlar nəticəsində Bakıda 12 mindər çox insan həlak oldu. Bu Quldur dəstələrinə qarĢı, Azərbaycan xalqı Ģərəfli və qeyrətli mübarizə aparsa da, qüvvəsi yetməmiĢdi. Mənbələr
də göstərir ki, xaricdən də dəstək alan erməni-daĢnak hərbi hissələrinin qüvvələri qat-qat çox idi
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(Bax: 3, s 198). 1920-ci ildə Londonda buraxılmıĢ ―Dünyanın faciəsi‖ adlı monoqrafiyada ermənilərin ġamaxıda əliyalın insanlara qarĢı törətdikləri faciələrdən yazılırdı, qeyd olunurdu ki, bu, əsl soyqırım idi.
Tariximizə diqqətlə nəzər salanda aydın olur ki, erməni vəhĢiləri əsrlər boyu Azərbaycana hücum edərək, bölgələrdə insanlarla bərabər zəngin məmləkətin qədim tarixi abidələrini, nadir qala və
bürclərini, tikililəri, nadir memarlıq abidələrini, məscidləri, məktəbləri və. s. dağıtmıĢ, yox etmiĢ,
alban abidələrimizi iĢğal etmiĢdilər. Ermənilər iĢğal altında əzilən torpaqlarımızda: Ġrəvan, ġuĢa,
Xankəndi, Xocalı, Laçın, Ağdərə, Kəlbəcər, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Ağdamda bütün tarixi abidələrimizi məhv ediblər. Bu vandalizmin məqsədi bəlli idi, mədəniyyəti olmayan vəhĢi ermənilər bizim qədim mədəniyyətimizi məhv etmək istəyirdilər. Lakin buna müvəffəq ola bilmədilər və ola da
bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycan xalqı qədim tarixə və mədəniyyətə malik bir xalq kimi artıq bütün dünyada tanınmıĢdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradıqdan sonra mövcud siyasi elita məhv edilərək
yenisi – fəhlə və kəndlilər, partiya üzvlərindən ibarət yaradılmıĢ sovet elitası ilə əvəz olundu. Ancaq
bu elitanın tərkibi də Stalin dövründə repressiyalara məruz qaldı.
Azərbaycan Sovet imperiyasının tərkibinə daxil olduqdan sonra müasir Azərbaycan mədəniyyəti ġərq-Qərb mədəniyyətlərinin sərhədində fəaliyyətini davam etdirdi.
Milli qeyrət sahibi olan dövlət rəhbərlərimiz sayəsində mədəniyyətimizin inkiĢafına dövlət
qayğısı da artmıĢdır. Məsələn, XX əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə elmi tədqiqatların fəaliyyətini yüksəltmək məqsədilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix Ġnstitutunun tərkibində Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru yaradıldı. Azərbaycanın qədim dövr tarixinin
aktual problemlərinin tədqiqi istiqamətində fəaliyyətə baĢlayan Sektorun bazasında yaxın gələcəkdə
müstəqil institutun açılması planlaĢdırıldı. 1981-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən Arxeologiya və
Etnoqrafiya Ġnstitutunun yaradılması üçün sərəncam imzaladı. Lakin o zaman ulu öndər Moskvada,
SSRĠ rəhdərliyində olduğuna görə, Azərbaycanda bu sahədə heç bir iĢ görülmədi. 1993-cü ildə
H.Əliyev Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, elə həmin ildə Arxeologiya
və Etnoqrafiya Ġnstitutu açıldı.
Aparılan araĢdırmalar nəticəsində əldə olunan bütün elmi nailiyyətlər Azərbaycanın, onun qədim dövr tarixinin qaranlıq səhifələrinə iĢıq salmıĢdır. Bu elmi nailiyyətlər Vətənimizin tarixinin
yazılması üçün əhəmiyyətli olan bəzi faktların aĢkara çıxarılmasına Ģərait yaratmıĢdır.
Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısı cənab Ġlham Əliyevin mədəniyyətimizə göstərdiyi
qayğının nəticəsidir ki, bu gün müxtəlif mədəniyyətlərin və qitələrin qovuĢduğu bir məkanda yerləĢən Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti təbliğ olunur, müxtəlif xalqların, dini konvensiyaların
nümayəndələri birgəyaĢayıĢ nümunəsini dünya miqyasında sərgiləyə bilir. Azərbaycanda aparılan
mədəniyyət siyasətinin məqsədi: keçmiĢi qoruyub saxlamaq, indikini inkiĢaf etdirərək, gələcək nəsillərə ötürməkdir. Müasir mədəniyyətimizin bəĢəri arenada öz nadir inciləri ilə dünyanı heyran
qoyması, təbii ki, uğurlu dövlət siyasətinin nəticəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər ölkəmizin dünya miqyasında nüfuzunu artırmaqla yanaĢı, Azərbaycanı bəĢər mədəniyyətinin ilkin beĢiklərindən biri kimi də tanıdır.
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