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Nəriman Nərimanov. Ömrünün son illəri. Əsər “Nəriman Nərima
nov dünyası” kitabçasının təkmilləşmiş, əlavələr edilmiş ikinci nəşri
dir. Buraya “Nəriman Nərimanovun son vuruşu və qəti qələbəsi", 
“Atatürk və Nərimanov”, “Nəriman Nərimanov və Məmməd Əmin 
Rəsulzadə”, “Heydər Əliyev və Nəriman Nərimanov" kimi bölmələr, 
müsahibələr, radio və televiziya verilişləri əlavə edilmişdir. "Nəriman 
Nərimanov dünyası” kitabçası respublika daxilində və xaricində geniş 
rəy oyatmışdı. Onlardan bir neçəsi bu kitaba daxil edilmişdir. Bundan 
başqa kitaba daxil edilmiş əlavələr N.Nərimanovun ömrünün 
sonlarında apardığı mübarizələrin nə qədər ciddi olduğunu əyani 
şəkildə göstərir. Xüsusən 1923-cü ildə Zaqafqaziya kommunistlərinin 
2-ci qurultayının bura daxil edilmiş materialları bu qəbildəndir.
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Xalqa ürək yandıranın taleyinə 
biganə qalmaq olmaz

1. Unutdurulmuş və heç vaxt unudulmayan 
Nəriman Nərimanov

Nəriman Nərimanovun doğulub boya-başa çatdığı Tiflis 
şəhərinin Şeytanbazar məhəlləsində dünyaya gəlməyim, 
orada yeniyetmə dövrümü keçirməyim mənim üçün ən bö
yük xoşbəxtliklərdən biridir. Dünyaya gözümü açandan 
N.Nərimanovun adı ailəmizdə, yaşadığım mühitdə, el ara
sında ən ülvü, ən müqəddəs ad kimi səslənirdi.

Sonralar taleyim məni dünyanın harasına apardısa, mən 
orada N.Nərimanovun izini axtarırdım. 1958-ci ildə Bakıya 
oxumağa gələndə Azərbaycan Dövlət Politexnik institutuna 
daxil olmaq sevincimə, institutumuzun və yaşadığım yataq
xananın Nəriman Nərimanov adına prospektdə yerləşməsi 
sevinci də qarışdı. 1969-cu ildə Moskvaya Ümumittifaq 
Komsomolunun Mərkəzi Komitəsinə işləməyə gedərkən ilk 
iş günümü Moskvanın Qızıl Meydanında N.Nərimanovun 
qəbrini ziyarət etməklə başladım. Həmin dövrdə Moskvadan 
Orta Asiyaya xidməti ezamiyyətlərə gedərkən orada N.Nəri
manovun izləri ilə rastlaşırdım. Orta Asiya respublikalarının 
yaradılmasında N.Nərimanovun xidmətləri o zamanlar elmi 
ədəbiyyatda və yerli ziyalılar tərəfindən tez-tez xatırlanırdı. 
Gəncədə işlədiyim dövrdə burada N.Nərimanovun heykəlini 
ucaltdıq.

Tiflisdə yaşadığım məhəllə ilə oxuduğum məktəbin 
arasında bir bina vardı, o bina indi də durur. Onun rəsmi adı 
30-cu illərdən artıq “Mədəniyyət işçilərinin evi” olsa da 
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yerli azərbaycanlılar və hətta gürcülər arasında, 20-ci illərdə 
olduğu kimi, “Nərimanov klubu” deyərdilər. Ömrümün on 
ilini - 1948-dən 1958-ci ilə qədər həmin binanın qarşısından 
keçib məktəbə getmişəm. Hər dəfə oradan keçəndə N.Nəri
manov şəxsiyyəti haqqında yaşadığım duyğuları indi heç bir 
sözlə nə izah edə, nə təkrarən söyləyə bilərəm. Çünki mə
nim yaşıdlarım olan nəsil üçün, demək olar ki, N.Nərimanov 
adı ülviləşmiş, dilinə, dininə, vətəninə, millətinə, milli də
yərlərinə sadiqlik rəmzinə çevrilmişdir.

Şamil Qurbanovun “Nəriman Nərimanov dünyası” əsə
rinin əlyazmasını oxuyarkən demək olar ki, əlli il ərzində 
toplanmış hisslərim yenidən baş qaldırdı. Mən Ş.Qurbanova 
minnətdaram ki, o illərlə ideyasını ürəyimdə gəzdirdiyim, 
ürəyimcə olan kitabına “Ön söz” yazmaq təklifini mənə etdi. 
Hər hansı əsər adi olanda ona “Ön söz” yazmaq da adi 
hisslərdən irəli gəlirsə, Ş.Qurbanovun bu əsəri mənim üçün 
(və inanıram ki, çoxları üçün) qeyri-adi olduğundan, o daha 
geniş, daha vüsətli hisslər oyadır və mən kitaba “Ön söz” 
çərçivəsindən kənara çıxaraq, Ş.Qurbanovun qeyrətinə 
heyran olduğum bu gözəl kitabına aid şərh verməklə kifayət
lənə bilməzdim.

N.Nərimanov böyük maarifpərvər, yazıçı-dramaturq, 
publisist, alim-müəllim, ictimai və siyasi xadim, Azərbay
canda ilk ali savadlı həkimlərdən idi. Onun bütün fəaliyyəti 
haqqında söz açmaq istəmirəm, çünki bu haqda onlarla mo
noqrafiyalar və məqalələr yazılıb. Mən onun ancaq siyasi 
vəzifədə olarkən gördüyü işlərdən bəhs etmək istərdim.

N.Nərimanov 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasının banisi və ilk Xalq Komissarları Şurasının 
sədri (Baş Naziri) olub. N.Nərimanovun siyasi fəaliyyətinin 
zirvəsi olan bu vəzifə həm onun xidmətlərinin ən yüksəyi, 
həm də ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsas obyektidir.

1925-ci ildən, yəni N.Nərimanov öləndən sonra SSRİ 
rəhbərliyi tərəfindən verilmiş göstərişə əsasən onun şəxsiy

yətinə münasibət dəyişdirildi, daha dəqiq desək, soyudu. 
Hələ sağlığında onun adı verilən bütün müəssisələrin, mə
dəniyyət ocaqlarının, o cümlədən Tiflisdəki həmin “Mədə
niyyət işçilərinin evi”, institutların, o cümlədən Moskvanın 
Şərqşünaslıq elmi-tədqiqat institutunun üstündən N.Nərima
novun adı götürüldü. Bu vəzifədə çalışarkən N.Nərimanova 
rəsmi sovet ideologiyası tərəfindən ən pis “möhürlərdən" 
sayılan millətçi damğası vuruldu.

Əslində xalqımız N.Nərimanovla Sovet hakimiyyəti və 
Kommunist ideologiyası arasında mövcud olan ziddiyyətdən 
xəbərdar idi, amma N.Nərimanovun xatirəsi xalqın o dərə
cədə ürəyinə girmişdir ki, onun xoş xatirəsinin qaytarılması 
minlərlə insanın qəlbindən keçirdi. N.Nərimanovun adını 
yenidən qaldırmaq üçün hər kəs çalışırdı anlatsın ki, guya 
N.Nərimanov sovet hakimiyyətinə və kommunist ideologi
yasına sadiq olub. Əslində xalq yaxşı bilirdi ki, N.Nərimanov 
sadiq olduğu yeganə amal xalqının müstəqilliyi və milli 
inkişafı idi. Ona görə də xalqda N.Nərimanov haqqında ki
tablar yazılmasına, onun özünün əsərlərinin çap olunmasına, 
adına məktəblər, küçələr olmasına bir mənəvi ehtiyacı vardı.

Maraqlıdır ki, N.Nərimanov öləndən sonra xalqımızın 
böyük bir hissəsi heyfslənirdi ki, niyə rəsmi Sovet ədəbiyya
tında (elmi nəşrlər, ensiklopediyalar və i.a.) onun adı ancaq 
bir ədib kimi təqdim olunur. 1982-ci ildə artıq Moskvada 
N.Nərimanov yaşadığı evin üzərində vurulan lövhədə isə 
onu ancaq dövlət xadimi kimi qələmə verdilər. N.Nərima
nov haqqında yazdığı “Üç qırmızı qərənfil” yazısında Elçin 
“qüssə və doğmalıqla qarşıladığı” Moskva lövhəsi haqqında 
heyfslənərək deyir: “Xatirə lövhəsində N.Nərimanovun ya
zıçılığı, ədibliyi barədə bir söz yoxdur.” Mənə belə gəlir ki, 
bu mövqelərin hamısında bir həqiqət var, amma o da həqi
qətdir ki, bu yazılarda sadəcə “Nəriman Nərimanov" gətiril
miş olsa da xalqımız tərəfindən çox tanış, əziz və doğma bir 
ad kimi qəbul olunardı.
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Deyilənə görə qədim türklərdə belə bir qayda var idi: 
hər hansı bir insana ad verəndə o ad ya həmin insanın şəxsi 
keyfiyyətini əks etdirməli, ya da bu ad hər hansı bir insana 
həsr olunmalıdır. XX əsrdə azərbaycanlılarda yeni doğulan 
uşaqlara milli adların verilməsi kimi bir hərəkət başladı. Mil
li adların sırasında birinci yerləri şairlərin adları tuturdu: 
Nizami, Xaqani, Nəsimi, Fizuli, Vaqif, Vidadi, Zakir, Səbu
hi, Sabir və i.a. Nəriman adı demək olar ki, əvvəl Azərbay
can ədəbiyyatı, mədəniyyəti və siyasi tariximizdə rast gəlin
məyən addır. Bu sırada N.Nərimanov o dövrdə yeganə bir 
siyasətçi idi ki, onun adının unudulmağa düçar olduğuna 
baxmayaraq, yeni doğulan minlərlə uşaqlara verilirdi. Xalqın 
sanki “nərimanlaşmağa’ehtiyacı var idi.

2. Kim idi N.Nərimanov?

Azərbaycanda N.Nərimanovun rahat fəaliyyət dövrü 
çox qısa oldu. Sovet Azərbaycanında hakimiyyəti N.Nə
rimanovun başçılıq etdiyi “Xalq Komissarları Şurası” almış 
oldusa da, qısa bir müddətdən sonra “sapı özümüzdən olan 
baltalar’ın səyi nəticəsində hökmranlıq Azərbaycan Kom
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin əlinə keçdi. N.Nəri
manov üçün Azərbaycanda çıxılmaz vəziyyət yarandı. 
Gündən-günə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin səlahiyyətləri artırdı, N.Nərimanovun isə aza
lırdı. Xalqla onun arasında süni sədlər yaranırdı. Kommunist 
partiyasının müxtəlif səviyyəli toplantılarında onun ünvanına 
müsbət bir söz demək qadağan idi, onun adının çəkilməsi 
belə günah sayılırdı. Onun hələ sağlığında "Xalq Komissar
ları Şurası’ nın sədri vəzifəsindəki fəaliyyəti bolşevik ideolo
giyasına zidd və qeyri-məqbul hesab olunurdu. Ortodoks 
bolşeviklərin təşəbbüsü ilə o Kommunist Partiyasının sırala
rından xaric olundu. Öz həmvətənləri kommunistlərdən 
Ağazadə qardaşları N.Nərimanovu millətçi mövqeyinə görə 
güllələnməsini təklif etdilər. N.Nərimanov öləndən sonra 
onun siyasi fəaliyyəti tam unudulmağa başladı. O, 40 ildən 

çox bir müddət ərzində tarixdə sadəcə “ədəbiyyat xadimi” 
kimi qalmağa məhkum olundu.

Bəs əslində kim idi N.Nərimanov? O necə həyat yaşadı? 
Bu suallara hələ bir neçə nəsil cavab verməlidir. Biz onu 
bilirik ki, N.Nərimanovun həyatı çox keşmə-keşli olmuşdu. 
Onun çox aydın amalı var idi, o da azəıbaycançılıq, türkçü
lük, millətsevərlik idi. Amma onun yaşadığı dövrdə bu amal
ların özləri də hələ formalaşmaqda olan dünyagörüşü idi. Bu 
məfhumun özünün çoxlu izahı və məzmunu vardır. Yəqin 
N.Nərimanovun siyasi mövqeyinin daimi axtarışlarını da elə 
bununla izah etmək olar. Onun həyatda nümunə götürə bil
diyi bir şəxs yox idi. Çünki o da XIX-XX əsr siyasətçilərimiz 
və ziyalılarımız təki xalqımızın tarixində bir çox hallarda ilk 
cığır açanlardan idi. O müxtəlif sahələrdə xalqına qulluq et
məyə hazır idi. Qori seminariyasında oxuyanda xalqının ara
sında maarifçiliyin yayılmasını düşünürdü və bu təsir altında 
sonralar “Nadanlıq" pyesini yazdı, Odessa şəhərində tibb 
universitetində oxuyanda xalqının sağlamlığı yolunda çalışa
cağını fikirləşirdi və sonralar Bakının imkansız fəhlələri 
üçün açdığı xəstəxana ona ömürlük xalq tərəfindən “Bizim 
doktor” adını qazandırdı. 24 yaşında Bakıda açdığı ilk kütləvi 
milli qiraətxana “Nərimanov qiraətxanası” adı ilə təkcə cə
nubi Qafqazda deyil, bütün Rusiya və Şərq ölkələrində rəğ
bətlə qarşılandı. Onun yazdığı dərsliklər minlərlə cavanın 
savadlanmağa yolunu açdı. O, həm həkim idi, həm müəllim, 
həm dərslik müəllifi idi, həm publisist, həm qiraətxana 
müdiri idi, həm yazıçı-dramaturq. Siyasətə qoşularkən xalqı 
üçün dövlətçiliyi düşünürdü və bu minvalla “Nadir şah” 
pyesini yazdı (əsər 8 illik qadağadan sonra tamaşaya 
qoyuldu). “Bahadır və Sona” romanını yazarkən ümidini 
itirmirdi, fikirləşirdi ki, azərbaycanlılarla ermənilər Bahadır 
və Sona kimi bir-birlərinə qarşı mehribanlaşsınlar. Amma 
həyat onun ümidlərini heçə çıxartdı. Özü yazırdı: “Onlar ar
zularına yetməyib məhv olurlar .

Kommunist, (sosialist) hərəkatında yaranmış qeyri mil
lətlərin monopoliyasını dağıtmaq və azərbaycanlıları yeni 
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yaranmaqda olan sosial yönümlü ideologiyadan kənar 
qoymamaq üçün “Hümmət ' təşkilatını yaradanlardan oldu. 
Nə qədər ki, kommunizm ideyaları bir nəzəriyyə şəklində 
yayılırdı, N.Nərimanov bu ideyalara inanırdı. Elə ki. Av
ropada yaranmış, sosial yönümlü kommunizm ideyası, 
Rusiya bolşevikləri tərəfindən Azərbaycanda reallaşmağa 
başladı, N.Nərimanov onlarla yollarının ayrıldığını lıiss elədi 
və çalışdı ki, öz yolunu müəyyənləşdirsin.

Azərbaycanda yaranmaqda olan Sovet hakimiyyətinə 
başçılıq etməyə razılaşarkən o xalqım baş verə biləcək qanlı- 
qadalı hadisələrdən qurtarmağı və müstəqil dövlətçiliyin 
dönməzliyini düşünürdü.

N.Nərimanov fenomeni ondan ibarət idi ki, həm Çar Ru
siyası, həm də onların hakimiyyətini zəbt etmiş bolşeviklər 
onu özünə yararsız sayırdı. Çar Rusiyası onu həbs edərək 
Metex qalasında saxlayırdı və Sibirə sürgün qərarı qəbul 
edirdi. Hətta ADR-iıı Daxili İşlər Naziri Xasməmmədov 
Şuşa və Gəncə qubernatorlarına sərəncam vermişdir ki, Nə
riman Nərimanov oralarda peyda olan kimi həbs edilsin. Özü 
üzv olduğu partiyadan olan ortodoks bolşeviklər isə onu, el 
sözü ilə desək, “gözüm çıxdıya" salırdılar, xalqdan uzaqlaş
dırır, xalqa qulluğunu “millətçilik" kimi qiymətləndirərək 
qəbahət hesab edirdilər.

Sovet hakimiyyəti, “bolşevik” ideoloqları N.Nərimano
vun bu cəsarətini, xalqına ürək yanğısını, müstəqil dövlətçi
lik iddiasını bağışlamadı. 1925-ci ildə o müəmmalı bir vəziy
yətdə öldii. “Həlak oldu" desək daha doğru olar.

3. N.Nərimanov vəzifənin əxlaqi 
normaları haqqında

N.Nərimanovun “Oğlum Nəcəfə məktub u 1925-ci il 
yanvarın 25-də yazılıb. Bu məktub yəqin daha geniş əhatəli 
olmalı idi, amma aydın olur ki, N.Nərimanovun ölümü 
nəticəsində məktub yarımçıq qalıb. Bu məktubun dəyəri on

dadır ki, N.Nərimanovun hakimiyyətin fəlsəfəsinə dair ba
xışları burada daha aydın görünür. Burada verilən fikirləri 
ümumiləşdirib belə versək, onda bir çox məqamlara aydınlıq 
gətirmiş olarıq. Konkret olaraq Stalini və onun yaxın silah
daşlarını nəzərdə tutan N.Nərimanov deyir: “Hakimiyyətdə 
lovğalanmaq olmaz”, “Hakimin başı boş-boş işlərə, dedi- 
qoduya qarışmamalıdır”, “Nəhəng dövlətin taleyini əllərinə 
alaraq və hesabat vermədən diktatorluq etmək qərarına 
gəldilər”, “nöqsanlarımız barədə bir-biri ilə danışa 
bilmirlər.”

N.Nərimanov bu düşüncələrini söyləyərək bolşevizmin 
süqutu haqqında açıqaydın fikir söyləyir: “Bəlkə də sən bu 
sətirləri oxuyarkən bolşevizm heç olmayacaq". “Belə rəh
bərlik... bolşevizmin süqutunu yaxınlaşdırmaq deməkdir". 
Məktubun bu yerində N.Nərimanov deyir: “Bunları sən mə
nim Mərkəzi Komitədəki geniş məruzəmdən öyrənəcəksən, 
həmin məruzə sənə bütün bunlardan baş çıxarmağa imkan 
yaradacaq və elə bu məruzədən də öyrənəcəksən ki, çoxları 
öz vəzifə mənsəblərini itirə biləcəkləri qorxusundan din
mədikləri halda, sənin atan bu barədə cəsarətlə danışdı”.

Bu cümlə bizə bir neçə məqamdan xəbər verir. Bu söz
lərin siyasi mənasından başqa sırf tarixi mahiyyəti də var. 
Deməli, MK-da N.Nərimanovun hansısa məruzəsi müzakirə 
olunub. Ola bilər ki, bu onun Stalinə yazdığı məlum mək
tubudur, bəlkə də söhbət hər-hansı başqa məruzədən gedir. 
Yəqin bunu gələcəkdə tədqiqatçılar araşdırarlar.

Bundan sonra N.Nərimanov vəzifənin əxlaqi normaları 
haqqında düşüncələrini söyləyir. N.Nərimanovun buradakı 
fikirləri onun ümumi dünyagörüşünü bildirməkdən əlavə 
həm də bizə əsas verir ki, N.Nərimanovun özünün də Azər
baycan Sovet Respublikasının hökumət başçısı vəzifəsinə 
gəlməyinin də fəlsəfəsi buradan aydın olur. N.Nərimanovun 
vəzifəyə gələrkən bu prosesə onun fəlsəfi baxışının necə 
olduğu haqda məlumatımız olsun deyə həmin məktubdan 
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aşağıdakı cümlələrə fikir verək: “Əgər bir adamı yaxşı tanı
maq, onun bütün daxili aləminə bələd olmaq istəyirsənsə, 
onu bir müddətə vəzifə başına qoy. Tezliklə həmin adamın 
müsbət və mənfi cəhətləri üzə çıxacaq. Bu baxımdan əgər 
sən kütlələri hiyləsiz-yalansız öz arxanca aparmağa hazır 
deyilsənsə, yaxşısı budur ondan imtina edəsən. Əgər kütlə 
səni dəyərləndirərsə, hakimiyyətdə iştirakını zəruri hesab 
edərsə, sənə etibar edərsə və sən bu etibara əsasən ümumi 
işə müəyyən fayda verəcəyinə əmin olarsansa, onda imtina 
etmə”.

Biz N.Nərimanovun bu yazısında onun Azərbaycana 
“Baş Nazir” gəlməyinin fəlsəfəsini də duyuruq. N.Nəri
manov bu vəzifədən ona görə “imtina etmədi” ki, gələrkən 
“müəyyən fayda verəcəyinə əmin” idi, gələndən sonra onun 
şəxsiyyətində yeni “müsbət cəhətləri üzə çıxdı”, o “xalqı 
hiyləsiz-yalansız öz dalınca apardı”, kütlə onu “dəyərlən
dirdi”, “hakimiyyətdə iştirakını zəruri bildi” və ona “etibar 
etdi”.

4. N.Nərimanov hakimiyyətə gələrkən 
tarixi vəziyyət

Əslində necə bir tarixi vəziyyətdə N.Nərimanov 
hakimiyyətə gəldi? Onun gəlməyi, yoxsa gəlməməyi xalqı
mız üçün daha əlverişli idi? O, hakimiyyətə gəlməsəydi, kim 
Azərbaycanda hakim olacaqdı? Onun bu vəzifədə xidməti 
üstünlük təşkil edir, yoxsa qəbahəti? Mənə belə gəlir ki, bu 
suallara cavab vermək üçün hələ çox məqalələr yazılmalı, 
tədqiqatlar aparılmalıdır. Mən isə bu kiçik yazımla o tarixi 
vəziyyət haqqında öz fikirlərimi bildirmək istərdim.

Cənubi Qafqaz o zamanlar dünya siyasəti üçün ziddiy
yətlər toplusu idi. Çar Rusiyası dağılmışdır, amma onun qa
lıqları Çarlığı bərpa etmək istəməsələr də, onun sərhəd
lərinin bərpası yolunda vuruşurdular. Qərbdə “Vahid və bö- 

liinməz Rusiyanın” tərəfdarları çoxluq təşkil etdiyindən üs
yankar çar generallarına qayğı var idi.

Gənc Azərbaycan Demokratik Respublikası isə bir neçə 
problemin həllində çətinliklərlə qarşılaşırdı. Bu çətinliklər 
də ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın sərhədləri müəyyənləş
sin. təsdiqlənsin və möhkəmlənsin. Ermənilərlə müharibə, 
münaqişə, ərazi mübarizəsi uğurlu olsun. Azərbaycanın 
müstəqilliyi və iddia etdikləri sərhədləri dünya dövlətləri 
tərəfindən, xüsusən də Qərb dövlətləri tərəfindən tanınsın. 
Azərbaycanda stabil hökumət və iqtisadiyyat qurulsun.

Bolşeviklər isə Rusiyada hakimiyyəti ələ almışdılarsa 
da, amma öz ideyalarının yayılma hüdudlarına hələ çatma
mışdılar. Bolşeviklərin Cənubi Qafqazda qələbəsi ilk əvvəl 
Qərb dövlətləri üçün qəbul olunmaz idi. Çünki Lenin bütün 
Yaxın və Orta Şərqə, Qərb üçün qəbul olunmaz bolşevik ide
yasını gətirmək iddiasında idi. Antanta Denikini dəstək
ləyirdi ki, bolşevizmi zəiflətmək üçün mübarizəsini davam 
etsin. Denikin isə öz növbəsində Çar Rusiyasının sərhədlə
rini (o cümlədən Cənubi Qafqazdakı) bərpa etmək fikrində 
idi. Denikinin Transqafqaza gəlişi Qərb üçün əlverişli olan 
bolşeviklərin nüfuz dairəsinin azalması demək idi.

Azərbaycan isə Denikinlə bir blokda Sovet Rusiyasına 
qarşı çıxış etməkdən və ya əksinə Sovet Rusiyası ilə birlik
də Denikinə qarşı çıxış etməkdən imtina edirdi. Bununla 
yanaşı Azərbaycan Sovet Rusiyası ilə əlaqəyə girməyə hazır 
idi, amma Sovet Rusiyası bu məsələyə dəqiq cavab vermirdi. 
Azərbaycan Sovet Rusiyası ilə Denikinin vuruşmağını Rusi
yanın daxili işi sayırdı və bu səbəbdən bunların arasında ge
dən vuruşa qarşı uzun müddət neytral siyasət aparırdı. Amma 
Azərbaycan Respublikası onu da yaxşı bilirdi ki, bunların hər 
hansı biri gec-tez qələbə çalmalıdır və qalib tərəf (istər De
nikin, istər də Bolşeviklər) dayanmadan öz qoşunlarını 
Azərbaycana yeridəcək. Məhz Denikinin üzərində bolşevik
lərin qələbəsi onların təbliğatı üçün Azərbaycanda əlverişli 
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şərait təmin edirdi. Bir amil də var idi, o da Türkiyənin 
reqiona müdaxiləsi idi. Bu amil öz növbəsində bir çoxları 
üçün qəbul olunmaz hesab edilirdi, Azərbaycan üçün isə 
məqbul idi.

Belə bir vəziyyətdə Gürcüstanın siyasəti Azərbaycanın 
siyasəti ilə bir növ uzlaşırdısa, amma Ermənilərin özlərinə 
məxsus siyasətləri var idi. Sonralar olduğu kimi ermənilər o 
zamanlar formalaşmış iki rus siyasi cəbhəsinin ikisində də 
fəal iştirak edirdilər. Bu iki cəbhənin biri Çar Rusiyasının qa
lıqları, general Denikin və başqaları, o birisi isə Bolşeviklər 
idilər. Birincisinin məqsədi Böyük Rus imperiyasının 
sərhədlərinin bərpası, ikincisinin isə məqsədi onunla yanaşı 
Bolşevik ideyasının yayılması idi. Göründüyü kimi, bu iki 
siyasi cəbhənin fərqli məqsədləri olsa da, amma bu şəraitdə 
ermənilərin məqsədi bir idi. O da ondan ibarət idi ki, bun
ların ikisinə də yardım etmək və bunlardan hansı qələbə ça
larsa onun gücü ilə Azərbaycan torpaqlarım mənimsəmək.

Bolşeviklərin arasında ermənilərin sözlərinin kəsərli 
olduğuna çox sübut var. Elə bizim bu yazımızda da onların 
çox kiçik bir qismi gətirilir. O ki qaldı birinci Ermənistan 
Respublikasının Rus siyasətinə dair, Ə.M.Topçubaşovun Pa
risdən yazdığı məktublarının birində deyilirdi: “Ermənilər 
Rusiyaya qarşı heç bir etiraz hərəkatında iştirak etmirlər. 
Denikinə və Kolçaka düşmən gözü ilə baxmırlar” (Azərbay
can Respublikası MDA, f 970, siy.l, iş 146. v.15).

Qərbin əvvəl siyasəti Denikinə açıq yardım idi və 
Transqafqaz (Cənubi Qafqaz) respublikalarının müstəqilliyi
nin tanımağını ləngitmək idi. Ancaq əmin olandan sonra ki, 
Denikin artıq məğlub olur və Bolşeviklərin yolu Cənubi Qaf
qaza açılır, onda Qərb ölkələri Cənubi Qafqaz dövlətlərinin 
müstəqilliyini tanıdı. Deməli, Qərb üçün bolşevizmin 
inkişafını dayandırmaqdan ötrü yeganə yol Transqafqaz 
(Cənubi Qafqaz) dövlətlərinə istər hərbi, istər də diplomatik 
yardım göstərmək idi. Dünyanın bütün aparıcı dövlətləri 

səylərini belə bir istiqamətdə birləşdirmişdilər ki, necə olur
sa olsun, ilk əvvəl Denikini üstələyən Bolşevik Rusiyası 
Transqafqaza (Cənubi Qafqaz, yaxud Zaqafqazya) daxil 
olmasın. Bunun iki yolu var idi: diplomatik və hərbi. Onlar 
bu üsulların ikisindən də istifadə etmək cəhdini etdilər. 
Diplomatik yolla Bolşevik Rusiyasının qarşısını almaq üçiiıı 
Versal (Paris) konfransının üzvləri Cənubi Qafqazın üç 
dövlətinin üçünün də müstəqilliyini tanıdılar. Xüsusi olaraq 
"Transqafqaz respublikalarına kömək haqqında” adlı memo
randum hazırlamağa başladılar. Azərbaycana və Gürcüstana 
hərbi yardım göstərmək məsələsini müzakirə etdilər.

1920-ci il yanvarın 19-da hökumət başçılarının iştirakı 
ilə Paris Sülh Konfransının Ali Şurasının iclası Transqafqaz 
dövlətlərində vəziyyəti və Bolşevik Rusiyasının təcavüzü 
şəraitində onlara yardım məsələsini geniş müzakirə elədi və 
qərara alındı ki. bir daha Azərbaycanın və Gürcüstanın müs
təqil dövləti tanınsın (Ermənistanın müstəqilliyi bir müddət 
sonra tanındı), Denikinə göndərilən və yolda olan silah və 
sursat və əlavə olaraq ərzaq, maliyyə və hərbi silah və paltar 
Azərbaycana. Gürcüstana və Ermənistana göndərilsin və Ba
kı, xüsusən Xəzər tərəfindən və Batumun müdafiəsi 
möhkəmləndirilsin. Ordu göndərilməyin mümkünsüzlüyü də 
qeyd olundu. C.Həsənli bu son qərarın səhv olduğunu qeyd 
edir və bolşevik təcavüzü üçün əlverişli vəziyyət yarandığını 
göstərir. Britaniyanın Azərbaycana 8.0 mln. qızıl pul həc
mində borcu da qaytarılmadı. Azərbaycanın Batumun lima
nından istifadəsi üçün istisna hüququnun tələbi də cavabsız 
qaldı.

Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi missi
yası Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyini bərpa etmək. 
Azərbaycanı bir dövlət və müstəqil mədəniyyətə malik bir 
millət kimi dünyaya tanıtmaq idi. Onlar bu tarixi missiyanın 
öhdəsindən layiqincə gəldilər. Azərbaycan xalqı bu yolda 
çalışan o dövrün hər hansı xadiminin xatirəsini hörmətlə sax- 
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tamalıdır. Azərbaycan Demokratik Respublikası müstəqil bir 
dövlət kimi təsdiq olunmasaydı, ola bilsin ki, SSRİ-nin tərki
bində də onun müstəqil bir Respublika statusunda olmağı da 
sual işarəsi altında ola bilərdi. Rusiyadan ayrılmış Azərbay
canın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Ukraynanın və başqaları
nın ilk milli respublikalarının qısa müddətli həyatları da bir 
növ o dövrdə yaranan vəziyyətin zəruriliyindən irəli gəlirdi. 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu heç də 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının bir başa apardığı 
siyasətin nəticəsi, nə də N.Nərimanovun hakimiyyətə gəl
mək iddialarından irəli gəlirdi, tarixin özü hələ buna hazır 
deyildi. Elə onu nəzərə almaq lazımdır ki, ötən 70 il ərzində 
dünya siyasətində ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş. 
Əgər Azərbaycan Demokratik Respublikasının tanınmasına 
iki ilə yaxın vaxt lazım oldusa, müasiri olduğumuz 
Azərbaycan Respublikasının tanınması hələ SSRİ-nin 
mövcudluğunda başladı və uğurla bir neçə həftəyə başa 
çatdı.

5. N.Nərimanovun tarixi missiyası

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, N.Nərimanov Sovet 
hakimiyyətinin, bolşevizmin mənfi keyfiyyətlərini tez üzə 
çıxardıb mübarizəsinə başladı. Bəs belə isə niyə N.Nərima
nov Leninlə əməkdaşlığa girişdi. N.Nərimanov nəyə əsas
lanaraq Leninə inandı? Niyə o Azərbaycan Demokratik Res
publikasının yıxılmağına yol verdi?

Mənə belə gəlir ki, bu suallara cavab vermək üçün 
lazımi qədər sübut və dəlil var. Mən isə bu suallara ancaq 
mənə verilən imkan dairəsində cavab verməyə çalışacam.

N.Nərimanovun tarixi missiyasım o dövrdə Azərbay
canda və dünyada mövcud olan siyasi və hərbi vəziyyəti nə
zərə almadan qiymətləndirmək qəti mümkün deyil. Belə bir 
tarixi vəziyyətdə gənc Azərbaycan Demokratik Respublikası 

dünyanın aparıcı dövlətlərinin dəstəyinə baxmayaraq 
çıxılmaz bir vəziyyətdə olduğunu nəzərə almadan hakimiy
yətə gələn N.Nərimanovu günahlandırmaq, demək ki, niyə o 
bolşeviklərlə razılaşıb hakimiyyətə gəldi, ancaq bu sadəlöv- 
lükdür. O, gəlməsəydi rus qoşunu Azərbaycana gəlməyə
cəkdi, yaxud bolşeviklər Azərbaycanı bolşevikləşdirmək- 
dən, yaxud Azərbaycan neftindən əl çəkəcəkdilər? Ə.H.Qa
rayev, yaxud M.D.Hüseynov, yaxud hər hansı başqa bir mil- 
liyətcə azərbaycanlı olan bolşevik-kommunist hakimiyyətə 
başçı gəlsəydi Azərbaycan xalqı üçün daha məqbul olacaqdı, 
yaxud qan tökülməyəcəkdi? O məqamda kimsə tarixi məsu
liyyəti öz boynuna götürməli idi, xalqını və vətənini xətadan 
qurtarmalı idi. Bütün bunları bilərək N.Nərimanov bu əzab
keş və ziddiyətli missiyanı öz boynuna götürdü.

Məsələ ondadır ki, o zaman söhbət müstəqil Azərbay
can Demokratik Respublikasının dağılmağından getmirdi, 
sadəcə bir hökumətin o biri hökumətlə əvəz olunmağından 
gedirdi. Həm N.Nərimanov, həm də ADR rəhbərləri məhz 
belə düşünürdülər. Elə bu səbəbdən ADR başçıları öz höku
mətlərini mübarizəsiz, qan tökmədən təhvil verdilər. Onlar 
siyasi fəaliyyətlərini müxalifətdə qalaraq davam etmək fik
rində idilər.

Amma N.Nərimanov hakimiyyətə gələrək mütləqi ha
kim deyildi, o əslində daxili müxalifətlə ölüm-dirim mübari
zəsinə qatıldı. O zamanlar Azərbaycanda və xüsusən də Ba
kıda baş verən hadisələrə təsir edə biləcək bir neçə güc Mər
kəzi mövcud idi. Bunlar Moskvanın Mərkəzi orqanları 
(Stalin, Çiçerin, Yaroslavski), Kommunist Partiyasının Za- 
qafqazya Komitəsi (Serqo Orconikidze), Azərbaycan 
Kommunist Partiyasını Mərkəzi Komitəsi, Bakı şəhər və 
rayon Partiya Komitələri (Sergey Kirov, Lominadze, Staso
va, Levon Mirzoyan (onun haqqında N.Nərimanov Stalinə 
deyir ki, “Cəsusu olan və ancaq xəbərçiliklə məşğul olan, 
vəzifəsindən, onun fəaliyyətini tənqid edənlərə qarşı inti-
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qam silahı kimi istifadə edir) Şatunovskaya, Sarkis Danel- 
yan, Artak Stamboltsyan) Azərbaycanda çıxan rəsmi mətbu 
orqanları (R.Axundov, Lipşits), XI Qızıl Ordunun Siyasi 
İdarəsinin xüsusi şöbəsi (Pankratov), Mərkəzdə və Azər
baycanda fəaliyyət göstərən bir çox ermənilər və ermənipə
rəst qüvvələr (Mikoyan başda olmaqla) Azneft birliyi (Se- 
rebrovski) və nəhayət N.Nərimanov hökumətinin üzvləri, 
sapı özümüzdən olan baltalar Ə.H.Qarayev (1920-ci ilin ap
relində Azərbaycan Respublikasının Parlamentinin üzvü 
olub, keçmiş menşevik) M.D.Hüseynov (Musavat Partiyası
nın keçmiş katibi) R.Axundov (keçmiş eser) və başqaları.

Bu güc mərkəzlərinin hərəsinin öz marağı var idi, amma 
N.Nərimanova qarşı yönələn məsələlərdə və onların bir 
çoxunun həllində onların açıq-aydın “antinərimanov" möv
qeyi və aralarında olan həmrəylik özünü biruzə verirdi. Am
ma başqa bir güc mərkəzi də var idi ki, o da N.Nərimanov 
idi, ona xalqdan başqa kimsə həmrəy çıxmırdı.

N.Nərimanova olan ittihamlardan biri budur ki, gərək o 
heç yerli-dibli hakimiyyətə gəlməyəydi, çünki o siyasət ada
mı deyildi. Bəs o zamanlar hamı beləmi düşünürdü? 1921-ci 
ildə Ankara Böyük Millət Məclisi N.Nərimanovu Azərbay
can Xalq Komissarları Şurasının sədri vəzifəsində fəaliyyə
tinə və xüsusən də Azərbaycan-türk əlaqələrinin möhkəm
lənməsi işində xidmətlərinə görə “Fəxri Qılıncla” təltif 
etmiş və bunun üçün Azərbaycana xüsusi bir heyət göndəril
məsini qərara almışdır. V.Quliyevin fikrincə “Əhməd Ağa- 
oğlu Sovet Azərbaycanında, “bolşevik” N.Nərimanovun rəh
bərliyi altında vətən və millət üçün işləməyi gərəkli və 
mümkün sayırdı”. Böyük mütəfəkkirimiz, ömrünün ən məh
suldar illərini Türkiyədə keçirmiş və Atatürklə geniş əla
qədə olmuş Əhməd Ağaoğlu N.Nərimanova yazdığı mək
tubda deyirdi: “Sizin kimi doğru və səmimi bir şəxsin, bütün 
türk aləminin və xüsusən də türk mühitinin keçirməkdə ol
duğu bu giinkü fəci böhran zamanı Azərbaycanın başında ol

ması bütün türk aləmi üçün xeyirli bir əlamətdir. Siz orada 
qüvvətli bir məqam sahibi kimi iş başındasınız, mən də An
kara rəislərinin qulluğuııdayam və ikimiz də daşıdığımız fi
kir və qənaətlər içində hər şeydən üstün olan türklüyə xid
mətdəyik. Budur məsafələrin uzaqlığına baxmayaraq bizi 
birləşdirəcək və təmin edəcək qayə!" V.Quliyevin haqlı ola
raq “Nəriman Nərimanov və Əhməd Ağaoğlu” yazısında de
yilir ki. ziyalılarımızın: "Bolşevik N.Nərimanova üz tutması 
sonuncunun siyasi mənsubluğundan və ideya yönümündən 
asılı olmayaraq Azərbaycan ziyalıları arasında populyarlığın
dan. millətin lideri və ağsaqqalı kimi tanınmasından irəli 
gəlirdi".

N.Nərimanova XI Qızıl Ordunun Azərbaycana gəlməyi
ni ittiham edirlər. XI Qızıl Ordunu N.Nərimanov gətiıtmə- 
mişdi. N.Nərimanov hakimiyyətə gəlsəydi də, gəlməsəydi 
də Ordu Azərbaycana gəlməkdə idi. ADR rəhbərliyində 
olan məlumata görə ordu Anadoluya getməli idi. Ona görə 
də 27 apreldə alınan ultimatuma cavab olaraq ADR başçıları 
yazırlar: “Rus Ordusu Bakıya girmədən dəmiryolu ilə birba
şa Anadolunun imdadına gedəcək".

Düzdü həqiqət ondan ibarət idi ki, bu Ordu heç də Ana
doluya getmək fikrində deyildi. O ki, qaldı niyə ADR rəh
bərliyi XI Qızıl Ordu qarşısına qoşun çıxartmadı. Bunun əsas 
səbəbi milli ordumuzun Qarabağda vuruşmağı idi. Sözsüz 
ki. Azərbaycan milli Ordusunu Qarabağ cəbhəsindən çı
xardıb Rus Ordusuna qarşı qoymaq olardı. Amma bu halda 
Azərbaycan Qarabağı birmənalı itirmiş olardı. Deməli, ADR 
rəhbərliyi haqlı olaraq hakimiyyətlərini deyil. Qarabağı qo
rumağa üstünlük verdilər. Vəziyyət belə yaranmışdır ki. XI 
Qızıl Ordu hər bir halda Azərbaycana daxil olacaqdı. Azər
baycanın müstəqilliyini tanıyan Paris Konfransının üzvü olan 
dövlətlər isə Azərbaycanın qorunmağı üçün heç bir əməli 
hərbi tədbir görmək fikrində deyildilər. Onlar belə düşünür
dülər ki, Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaqla onlar Azər
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baycanın müdafiəsi üçün lazımi tədbir görüblər. Azərbaycan 
Demokratik Respublikası isə elə bir böhrana düşmüşdü ki, 
nə hərb, nə sülh yolu ilə öz iqtidarını qorumaq imkanında 
deyildi. Cənubi Qafqazda mövcud olan üç dövlət arasında 
həmfıkirlik yox idi. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında isə 
tammiqyaslı müharibə gedirdi. Belə vəziyyətdə Azərbaycan 
üçün yeganə çıxış yolu vəziyyətdən törənə bilən ziyanı 
azaltmaq və yaranmaqda olan vəziyyəti nəzarət altına alaraq 
qansız ötüşmək idi. N.Nərimanov məhz bu istəklə vəziyyətə 
qarışdı.

Lenin isə riyakarlıq edərək öz məqsədlərini ustalıqla 
gizlədirdi. O bir tərəfdən hələ Azərbaycanın hakimiyyətinə 
heç dəxli olmayan, hələ ADR-nın mövcudluğu dövründə 
“Azneft” birliyinə Rusiyanın kommunist məmuru Sereb- 
rovskini rəis təyin edib özünə tabe edir, o biri tərəfdən isə 
N.Nərimanova vurduğu teleqramda ölkəmizi “Müstəqil 
Azərbaycanı” deyə qiymətləndirir.

Bəziləri deyirlər ki, sadəcə N.Nərimanov Leninə inandı 
və aldandı. Belə nəticəyə gəlməyin özü sadəlövlükdür. 
N.Nərimanov vəziyyəti bütün dərinliyi ilə qiymətləndirirdi, 
belə düşünürəm ki, bolşeviklərin hiylələrindən də xəbərdar 
idi. Bəs onda N.Nərimanovun inamı nə üzərində qurulurdu?

N.Nərimanovun əsas məqsədi, imkan dairəsində Azər
baycanı bolşevik inqilabının qanlı-qadalarından xilas etmək, 
Rusiyada yaranmış sinfi mübarizədən doğan vətəndaş 
müharibəsinin Azərbaycanda təkrarına yol verməmək, Sovet 
Sosialist sistemini dinc yolla qurmaq, Azərbaycan neftinə 
sahib olmaq, Rusiya ilə ittifaq bağlayıb imkan dairəsində 
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, Azərbaycanın xarici 
əlaqələrini, xüsusilə də Türkiyə ilə yaratmaq. Bütün bunları 
həyata keçirmək üçün N.Nərimanov əsas güvəndiyi özünün 
cəsarəti, inandığı isə hökumətə daxil olan həmkarlarının 
sədaqəti və xalqının iradəsi idi. Bəs niyə onda N.Nərimanov 
Azərbaycanın Xalq Komissarları Şurasının Sədri vəzifəsində 

lazımi nəticə əldə edə bilmədi?
Ona görə ki, N.Nərimanova sədaqətsizlik göstərənlər 

Leninlə, Stalinlə, Orconikidze ilə, Kirovla, Mikoyanla, Mir- 
zoyanla, Sarkislə, Çiçerinlə, Lominadze və başqaları ilə 
yanaşı ilk əvvəl elə hökumətə daxil olan həmkarları, öz mil- 
lətdaşları, “sapı özümüzdən olan baltalar oldu. Onların əqi- 
dəsizliyi ondan ibarət oldu ki, onlar öz şəxsi siyasi maraq
larını milli maraqlardan, imperiyaya sədaqətlərini isə milli 
dövlətçiliyə sədaqətdən üstün tutdular. Kiminsə əqidəsizliyi 
ona inananların sadəlövlüyündən irəli gəlmir, əqidəsizlərin 
mənəviyyatsızlığından irəli gəlir. O ki qaldı xalqın iradəsinə, 
o, əsarətə düşmüşdü. Xalq süni şəkildə N.Nərimanovdan 
uzaqlaşdırılmışdı. Meydanda qalmışdı tək-tənha N.Nərima
nov və onun cəsarəti.

N.Nərimanov sadəlöv idi, yoxsa mübariz, onun cəsarə
tinin hüdudları nə qədər idi, ona ilk zərbəni kimlər vurdu, 
yadlar, yoxsa “sapı özümüzdən olan baltalar”, o qırğın yara
dırdı, yoxsa qırğının qarşısım alırdı, o milli dövlət yaradırdı, 
yoxsa yeni bir müstəmləkiçilik növü və i.a.? Ş.Qurbanovun 
təqdim olunan əsərinin tarixi mahiyyəti və dəyəri, əvəzsiz
liyi ondan ibarətdir ki, bu ancaq N.Nərimanov üçün deyil, 
ümumiyyətlə tariximiz üçün vacib olan bir çox suallara 
cavab verir. Ş.Qurbanov zərgərlik ustalığı və ürək yanğısı 
ilə, fikirləri, hadisələri, faktları muncuq kimi ipə düzüb oxu
cuya çatdırmağa can atır.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk 
addımlarından N.Nərimanovun bolşevik əməkdaşları ilə fi
kir ayrılığı oldu. Əliheydər Qarayev, Mirzə Davud hüseynov 
sovetlərə zidd gedənləri mühakiməsiz güllələməyi tələb 
etdikləri halda, N.Nərimanov qərar qəbul etdi ki, ancaq on
ların günahı araşdırılandan sonra hökm çıxartmaq olar. 
N.Nərimanov Azərbaycana müstəqillik, onlar isə Azərbay
canın müstəqil deyil, “Sovet Rusiyasına birləşdirməyin” tə
rəfdarları idilər. N.Nərimanov hər tərəfdən mühasirəyə 
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alınırdı. Anastas Mikoyan yazırdı: “Biz N.Nərimanovu elə 
mühasirəyə almalıyıq ki, o, çox da öz nüfuzundan istifadə 
edə bilməsin”.

N.Nərimanov yazırdı: “Azərbaycan bu vicdansız fırıl
daqçıların əlində oyuncağa çevriləcəkdir”. Bütün bu 
çətinliklərə baxmayaraq N.Nərimanov öz mövqeyini gizlət
mirdi. ətrafına tərəfdarlarını yığırdı, hətta o dövrdə “Nəri- 
mançılıq adı ilə tanınan millətçi bir qrupun mövcudluğu 
haqqında gizli də olsa, çox söz-söhbətlər gəzirdi.

Rafael Hüseynov özünün "Üç Baş Nazir əsərində yazır: 
"Fətəli xan Xovski də, Nəriman Nərimanov da başçılıq 
etdikləri hökumətlərin, təşəbbüsçüsü olduqları dövlətin mo
delini quruculuq işlərini görə-görə axtarırdılar. Onların 
həyata keçirmək üçün hazır modelləri yox idi. Onlar iiçiin 
yeni dövlətin nəzəri və təcrübi modeli paralel doğulurdu”.

Əslində N.Nərimanov Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 
qurulandan bir neçə gün sonra gəldi. Gələrək ilk qərarı 
Azərbaycanda ayaq tutub yeriyən qanlı-qadalı "talan həftəsi
nin kökünü kəsdi. Bir müddət sonra o “öz hakimiyyət hüqu
qundan istifadə edib, müsadirəni dayandırdı və hər kəsin kö
nüllü surətdə artıq şeyi verməyini elan etdi. Bu böyük nəticə 
verdi. Əhali özü dəfələrlə xahiş etdi ki, qəbul vaxtı uzadıl
sın . N.Nərimanov öz əmri ilə müsadirə komissiyasının zor 
işlədən üzvlərini məhkəməyə verdi.

N.Nərimanovu ADR hakimiyyətinə qarşı qəddarlıqda 
ittiham edirlər. Əslində bu necə olub? Azərbaycan Demokra
tik Respublikasının hərbi başçıları olan generallar Şıxlinskini 
və Mehmandaıovu demək olar ki, özü zamına götürərək 
ölümdən qurtardı. Əliağa Şıxlinski xatirələrində yazır ki. 
nəinki onları, hətta "bütün zabitləri" azad edib ailələri ilə 
birlikdə Moskvaya göndərdilər. Gənclikdə dostluq edib, son
ra siyasi əqidələrinin fərqindən aralansalar da, xalq qarşısın
da xidmətlərini nəzərə alaraq Məmməd Əmin Rəsulzadəni 
həbsdən azad etdirib şəxsən Moskvaya yola saldı (Bu hadi

sədə Stalinin də müsbət rolu olub) ADR-in yüksək rütbəli 
məmuru olan Üzeyir Hacıbəyovu öldürüləcək adamların si
yahısından çıxartdı. Malta adasında həbsxanada olan türk və 
Azərbaycan ziyalılarının (o cümlədən Əhməd Ağaoğlunun) 
və siyasi xadimlərin azadlığı yolunda çox fəal çalışırdı. Hö
kumət başçısı olarkən Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ayağına 
getmiş və onu ola biləcək qətldən və alçalmaqdan xilas et
mişdi və i.a.

N.Nərimanovun bu vəzifədə etdikləri xüsusi tədqiq 
olunmalıdır.

Milli maraqlarını siyasi maraqlardan üstün tutduğundan 
sağlığında bolşeviklər tərəfindən mənəvi "mühasirəyə alı
nıb" "gözüm çıxdıya” salman, ölümündən sonra unudulmağa 
düçar olunan, hətta siyasi reabilitasiyadan soııra belə tam 
xidmətləri dilə gətirilməyən N.Nərimanov indi milli 
dövlətçiliyimiz dövründə bəziləri tərəfindən tənqid atəşinə 
tutulub, təqib olunur. Ş.Qurbanovun da bu əsəri yazmağının 
əsas səbəbi məhz N.Nərimanova verilən bu ədalətsiz qiy
mətlərə lazımi cavab verməkdir ki, o da bu vəzifənin öhdə
sindən ustalıqla gəlir.

Azərbaycan Sovet tarixçilərinin səhfı ondan ibarət idi 
ki, ADR-in və onun xadimlərinin tarixi fəaliyyətlərini öz 
sinfi mövqelərindən çıxış edərək birmənalı mənfi qiymət
ləndirirdilər. İndi o səhfı təkrar eləmək olmaz. N.Nərimanov 
haqqında yazan bəzi tarixçilərimiz “tarixi olduğu kimi 
vermək lazımdır" şiiarı altında gizlənərək əslində öz siyasi 
maraqlarını əsas götürürlər. Tədqiqat prinsipləri tədqiqatçı
nın siyasi maraqlarına əsaslana bilməz, o tarixi həqiqətlərə 
əsaslanmalıdır.

1981-ci ildə mən Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin ideologiya məsələləri üzrə katib 
işləyərkən o zamanlar Partiya Tarixi İnstitutunun müdiri olan 
Danil Quliyevdən Nəriman Nərimanovun arxivi haqqında 
maraqlandım. O dedi ki, arxivin əsas hissəsi Moskvadadır. 
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Dedim, məni maraqlandıran odur ki, hansı hərəkətlərinə 
görə N.Nərimanovu millətçi adlandırıblar. Olarmı o sənəd
ləri tanış olmaq üçün bizə versinlər. O dedi ki, onlar arxivi 
tam şəkildə verməzlər, amma sizi nə maraqlandırırsa, mən 
çalışaram onu gətirdim. Bu o zamanlar mümkün olmadı. Be
lə halda D.Quliyev dedi ki, bizim özümüzdə də və 
Azərbaycan Tarixi muzeyində də bəzi materiallar var. Mən 
onları sizə gətirər. Onda 80-ci illərin əvvəllərində mən 
Nərimanovun “Stalinə məktubu və məktubla bağlı Yaros- 
lavskinin komissiyasının materialları ilə tanış oldum. 
Nəriman Nərimanovun ətrafında olan mühiti, Stalinə 
ünvanladığı məktubdan çıxarışlarla tanış olaraq onun qəti, 
sərt və barışmaz mövqedən çıxış etdiyini gördüm. Nə qədər 
ürəyimdən keçsə də, o zamanlar SSRİ Mərkəzi orqanları 
tərəfindən qadağan olduğundan bunların çapı qəti mümkün 
deyildi. Öz ürəyimdən keçirdi ki, nə zamansa özüm bu 
sənədləri tədqiq edərəm, qismət olsa, lap çap da edərəm, 
sonra bu sahədən aralandım. Ş.Qurbanovun N.Nərimanov 
haqqında kitabının birinci nəşrindən tanış olaraq, onun və
tənpərvərliyini alqışladım və ona belə bir sənədlərin möv
cudluğundan danışdım və tövsiyə etdim ki, bu materiallardan 
(Yaroslavski və Serebrovski mövzularını) istifadə etsin. Və 
Ş.Qurbanov N.Nərimanovun həyatının ən dramatik səhifələ
rindən olan bu hadisələri böyük ustalıqla tədqiq edərək yeni 
nəşrdə “Nərimanovun son vuruşu və qəti qələbəsi” və 
“Azərbaycanın kralı Serebrovski” adlı bölmələrdə təqdim 
edir.

Bolşevik İnqilabının ilk dövründən Moskvada güclü 
dayağa malik olan ermənilərin belə bir planı var idi ki, Bakı 
Azərbaycandan təcrid olunub müstəqil və erməniləşmiş Vi
layət şəklində Rusiya tərkibinə daxil olsun. Bolşeviklərin 
ermənilərlə birgə siyasəti hələ Şaumyanın rəhbərliyi altında 
təşkil olunmuş “Bakı Komunası” dövründən üç vəzifədən 
ibarət idi: Bakının milliyyətcə azərbaycanlı əhalisini qırğın 

və qaçqın yolu ilə yox etmək, Bakını faktiki və hüquqi Azər
baycandan ayrı salmaq və Bakını erməniləşdirmək. Almani
yanın Stambuldakı səfiri Bensdorf o dövrdə Bakıda baş ve
rən hadisələri haqqında deyirdi ki, onlar “daha çox erməni 
hərəkatıdır, nəinki bolşevik hərəkatı". Hətta Şaumyan belə 
vurğuiayırdı ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtı elan olunsa 
“Transqafqaz Rusiya üçün itirilmiş olar”.

Tarixdən yaxşı məlumdur ki, Şaumyan başda olmaqla, 
ermənilərin və bolşeviklərin bu birgə cəhdləri uğursuz oldu. 
1918-ci ildə Çiçerin Q.V. rəsmi toplantıda “Bakı qəzasının 
həmişəlik olaraq Rusiyada qaldığını bəyan etmişdir. 
(Документы Внешней политики СССР. Первый 
том.Москва. 1959.с.465). Bu о demək idi ki, Azərbaycan 
tamam Xəzər sahillərindən məhrum qalmalı idi. Sonralar 
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Azərbaycan Respubli
kasının sərhədləri müəyyənləşmişdi və Bakı Azərbaycanın 
paytaxtı kimi qəbul olunmuşdu, amma nə ermənilər, nə də 
onları dəstəkləyən bolşeviklər bu iddialardan əl çəkmə
mişdilər.

N.Nərimanov bu plandan yaxşı xəbərdar olduğundan 
buna qarşı açıq-aydın mübarizə aparırdı. N.Nərimanov buna 
aid Stalinə yazdığı məktubda öz qəti mövqeyini bildirirdi: 
“Mən həmişə deyirdim: Bakı şəhəri vahid Azərbaycansız 
yaşaya bilməz, buna görə də onu Azərbaycanla birlikdə va
hid halda götürmək lazımdır”.

Bunun üçün N.Nərimanovun fikrincə Azərbaycana və o 
cümlədən Bakıya ermənilər deyil, azərbaycanlılar rəhbərlik 
etməlidirlər. O həmin mövqeyindən çıxış edərək deyirdi: 
“Lap əvvəldən bu günə kimi Bakı Komitəsi elə bil qəsdən 
Mikoyan, Sarkis, Mirzoyan tərəfindən tutulub”.

Ermənilərin bu siyasətinə dəstək verənlərdən biri də 
Orconikidze idi. N.Nərimanov onunla da mübarizəsini 
dayandırmaq fikrində deyildi: “Orconikidzenin nəzəriyyəsi
nə görə əlbəttə kiçik Azərbaycan əhalisini müntəzəm olaraq 
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qırıb məhv etmək olar, lakin respublika kimdən ibarət ola
caqdır” sözləri arxasında açıq məna durur. N.Nərimanov 
Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını qorumaqda 
sərt siyasətini Orconikidze “Nərimanovun ən azı panisla- 
mizm siyasətinin" təzahürü kimi qiymətləndirir. Belə itti
hamlar isə N.Nərimanovu heç bir vəclə çəkindirmirdi, o de
yirdi: “Mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, Serqo və 
Stalin simasında Rusiya Kommunist Partiyasının Mərkəzi 
Komitəsi biz türklərə etibar etmir. Və Azərbaycanın taleyini 
erməni daşnaklarına tapşırır. Nə kimi nəticələr olacağını de
mək çətindir, lakin olsa, bunun bütün məsuliyyəti Serqo və 
Stalinin üzərinə düşəcəkdir".

6. N.Nərimanov Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda

Yenə də o dövrə ümumi qiymət vermədən N.Nərimano
vun ərazi siyasətinə aid suala ədalətli cavab ala bilmərik. 
Birinci dünya müharibəsinin mahiyyəti hər vuruşan ölkənin 
dünya xəritəsini öz xeyrinə dəyişdirmək planı idi. Bu xəritə 
dəyişmədə ən iti duran məsələlərdən biri Rusiyanın və 
Türkiyənin torpaqlarının hesabına yeni bir dövlətin - Ermə
nistanın sərhədlərinin müəyyənləşməsi və yaradılması idi. 
Birinci dünya müharibəsinin qızğın vaxtında Rus çarı II Ni
kolay Fransa səfiri ilə söhbətində ermənilərə “ən azı muxta- 
riyyat verəcəyini bildirmişdir” və bu vədə sadiq qalaraq o, 
1917-ci il yanvarın II-də “Türkiyə Ermənistanı’ haqqında 
Dekret imzalamışdı. Gürcüstanın yarada biləcək dövlətin də 
tanınması haqqında vədlər var idi.

Müstəqil Azərbaycan dövləti də yaratmaq planı mövcud 
idi, amma öz qonşuları ilə müqayisədə Azərbaycanın vəziy
yəti bir qədər ağır idi. Bu yaranacaq dövlətimizin sərhədləri 
məsələsi sadəcə ayrı-ayrı qeyri-rəsmi şəxslər tərəfindən 
müzakirə olunurdu. Ömər Nacinin variantında Cənubi və Şı- 

mali Azərbaycan birləşməli idi. Aslan xan Xoyskinin va
riantında Bakı, Yelizavetpol, İrəvan quberniyalarının, habelə 
buraya Dağıstan və Terek də daxil olmalı idi. Rusiyada haki
miyyətə gələn bolşeviklərin planına görə əgər müstəqil 
Azərbaycan dövləti yaransa belə nə Bakı onun paytaxtı, nə 
Xəzər sahili ərazilər ona aid olınalı idilər.

Bolşeviklərin 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən bir ııeçə 
gün sonra noyabrın 11-də Tiflisdə Cənubi Qafqaz xalqlarının 
nümayəndələri yığılaraq, milli sərhədləri müəyyənləşdirmə
dən və üç ayrı-ayrı dövlət yaratmadan azərbaycanlılar, gür
cülər və ermənilər daxil olduğu vahid bir hökumət “Trans- 
qafqaz Komissarlığı" yaratdılar. Sonralar fevral ayının 23-də 
(martın 10-da) Transqafqaz (Cənubiqafqaz, Zaqavqazya) 
Seymi (Parlamenti) də yarandı (maraqlıdır ki, Azərbaycan və 
Gürcüstan fraksiyaları bunun lehinə, ermənilər əleyhinə 
idilər). Bolşeviklər hakimiyyətə gələrkən Çar Rusiyasının 
əksər qərarlarını tanımadılar, amma devrilmiş çar Nikolay 
tərəfindən qəbul olunmuş “Türkiyə Ermənistanı" dekretini 
27 dekabr 1917-ci ildə qəbul etdilər. S.Şaumyanın tarixi mis
siyası da ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın ola biləcək hər 
hansı muxtariyyatına-miistəqilliyinə mane olub bolşeviklərin 
“Türkiyə Ermənistanı’ dekretinə həyat versin. Amma Brest- 
Litov sazişindən sonra bolşeviklər Qarsı, Batumu, Ərdahanı 
Türkiyəyə keçdiklərindən bu dekretin icra hüdudu bir növ 
dəyişdirildi. Türkiyə öz növbəsində “Müstəqil Qafqaz höku
mətini tanımağa cəhd edirdisə də. amma bu hökumətin 
Azərbaycan fraksiyası bunun lehinə, gürcü və xüsusilə er
məni fraksiyası Türkiyə ilə əməkdaşlığın qəti əleyhinə 
idilər. Nəhayət 1918-ci il martın 1-də Seym Türkiyə ilə 
danışıqlara girməyin şərtləri haqqında qərar qəbul edir və bu 
şərtlərə Azərbaycan fraksiyası da səs verir. Bu şərtlərdən 
birində yazılıb: “Transqafqaz nümayəndələri Şərqi Anadolu
nun təyini miiqəddaratına və Türkiyə dövləti daxilində Tür
kiyə Ermənistanına muxtariyyat verilməsinə çalışacaqlar”. 
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Bundan əlavə Transqafqaz nümayəndələri Brest müqavilə
sinin Qafqaza aid olan maddələrinə etiraz etdilər, bu da ilk 
əvvəl Ermənistanın maraqlarından irəli gəlirdi, çünki Qars, 
Batum və Ərdağan Türkiyənin deyil, Transqafqaza daxil ol
duğu iddia olunurdu. F.Xoyski, N.Usubbəyli Batumun Türki
yəyə deyil, Transqafqaza daxil olmağının tərəfdarı olduqla
rını açıq bəyan edirdilər. Sonralar Brest müqaviləsinə müna
sibət siyasi durumdan asılı olaraq Azərbaycan fraksiyasının 
üzvlərində dəyişilirdi. Bu addımları şərtləndirən amillər, 
Azərbaycan fraksiyasını türklərlə milli həmrəylik, erməni və 
gürcüləri isə torpaq iddialarını öz xeyrlərinə həll olunması 
idi. Transqafqaz seymi 13 aprel 1918-ci ildə Türkiyə ilə mü
haribə haqqında qərar qəbul etdi. Türkiyəyə müharibə elan 
olunmağı Transqafqaz seymində Rusiya meylin güclənməsi 
kimi qiymətləndirmək olar. Müharibə cəmi səkkiz gün da
vam etdi. 1918-ci il aprelin 22-də Seym Transqafqazı müs
təqil Demokratik Federativ Respublika (Mavərayi-Qafqaz 
Ciimhuriyyəti-Müttəhidəsi) elan etdi. Türkiyə ilə müharibə 
dayandırılır və Brest müqaviləsinin prinsipləri qəbul olunur. 
Aprelin 28-də Transqafqaz Respublikası Türkiyə tərəfindən 
tanındı. Ermənilər bu qərarlara tabe oldular, amma 
barışmadılar. Ermənistan muxtariyyatı yaratmaq məqsədi 
ilə İrəvan quberniyası azərbaycanlılardan təmizlənirdi, 211 
Azərbaycan kəndi yandırıldı, əhalisinin bir hissəsi qırıldı, 80 
min nəfər isə qaçqın düşdü. Üç gündən sonra aprelin 25-də 
S.Şaumyan bolşeviklərin adından Bakını zəbt edirsə də 
əslində bu da erməni hərəkəti kimi İrəvan qırğınlarına əlavə 
olaraq Bakı qırğını başlayır. Gənc Transqafqaz 
respublikasında stabillik yaratmaq çətinləşirdi. C.Həsənli 
çox haqlı olaraq bir mənalı nəticəyə gəlir: “Sovet Rusiyası
nın bütün Azərbaycanı işğal etmək niyyətinin qarşısını 
yalnız xarici qüvvə ilə almaq olardı” (Ç.Həsənli. Azərbaycan 
beynəlxalq münasibətlər sistemində. 1918-1920. Bakı, 1993. 
s. 78-79).

Transqafqaz respublikasında milli zəmin üstə separat
çılıq artıq açıq-aydın özünü biruzə verirdi. Seymin Bakı bol
şeviklərinə qarşı ordu göndərmək qərarını erməni fraksiyası 
dəstəkləmədi. Beləliklə ermənilərin hər hansı Rus hakimiy
yəti ilə alyansı göz qabağında idi. Bir çox azərbaycanlı siya
sətçiləri və onlardan N.Usubbəyli Türkiyəni köməyə çağır
maq fikrini irəli sürürdü. Gürcü milli Şurası mayın 14-də qə
rara gəldi ki, qəyyumçuluq göstərmək üçün Almaniya dövlə
tinə müraciət edilsin. Maraqlar ayrı olduğu kimi qəyyumlar 
da fərqlənirdi. Beləliklə gürcülər qəyyumlarını Avropada, 
Azərbaycanlılar Türkiyədə, Ermənilər isə Rusiyada görür
dülər.

May ayının 27 Gürcüstan, 28 isə Azərbaycan və Ermə
nistan öz müstəqilliklərini bəyan etdilər.

ADR-in müstəqil şəkildə öz ərazi bütövlüyünü qorumaq 
işində çətinliklərə rast gəldiyi kimi, yeni yaranmış Azər
baycan Sovet Sosialist Respublikasının da öz ərazisini qoru
maqda çətinliklər çəkirdi. ADR-i və Bakını Türkiyə xilas et
di, ona görə ki, Türkiyənin o dövrdə Sovet Rusiyası qarşısın
da heç bir öhdəliyi yox idi, amma Azərbaycan sovet respub
likası dövründə Yeni Türkiyə Azərbaycandakı vəziyyətə əv
vəlki kimi hərbi müdaxilə edə bilməzdi.

Onu bilmək lazımdır ki, Rusiya Azərbaycanın ayrı-ayrı 
xanlıqlarını zəbt edərkən heç də konkret sərhəd siyasətini 
irəli sürmürdü və sərhədləri qeydiyyata almırdı. Elə bu sə
bəbdən ADR yaranmaq ərəfəsində də sərhəd problemləri 
müşkül olduğundan ilk Respublikamızın təsisçiləri çalışırdı
lar ki. Cənubi Qafqazda (Zaqavqazya) ayrı-ayrı milli dövlət
lər deyil, vahid bir dövlət yaransın. Amma tarixin hökmü be
lə idi ki, milli dövlətlər yarandı.

Bəs Azərbaycan Demokratik Respublikasının sərhəd si
yasəti necə qurulmuşdu? İlk əvvəl onu qeyd etmək lazımdır 
ki, “İstiqlal bəyannaməsində” Azərbaycan Demokratik Res
publikasının sərhədləri dəqiq göstərilməyib. Bəyanatda 
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sərhədlər mücərrəd şəkildə “Cənubi-Şərqi Zaqavqazya” ki
mi verilmişdi.

Müstəqilliyin elə ilk günü artıq ilk ərazi taleyi ilə bağlı 
qərar qəbul olunur. F.Xoyski may ayının 29-da Milli Şuranın 
toplantısında məsələ qaldırır ki, “Ermənistan federasiyası 
yaratmaqdan ötrü onlara siyasi mərkəz lazımdır, Aleksandro- 
pol türklər tərəfindən tutulduqdan belə bir siyasi mərkəz 
ancaq İrəvan şəhəri ola bilər, ona görə bu şəhərin ermənilərə 
güzəşt gedilməsi labüddür" (ADTA, fond 970, səh.l, işl, 
vərəq 5.).

Bu məsələ səs çoxluğu ilə qəbul olundu. İrəvan Milli 
Şurasının üzvləri də buna etiraz etdilərsə də, Azərbaycanın 
Milli Şurası bu qərarı qəbul etdi və İrəvanla ətraf ərazi Er
mənistana verildi. T.Köçərli bu qərara aid tarixi bir sual 
qoyur: “Azərbaycan Milli Şurası İrəvanı Ermənistana ver
məmək haqqında qərar qəbul edə bilərdimi? Şübhəsiz. Lakin 
bununla Azərbaycan İrəvanı əldə saxlaya bilərdimi? Birmə
nalı cavab yoxdur".

Belə bir tarixi sualın qoyuluşunu N.Nərimanovun Zən
gəzur mövqeyinə də aid etmək olardı. Bundan başqa 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının başçılarının qərarı 
ilə Aleksandropol quberniyasının bir qism ərazisinin də Er
mənistana verilməyinə etiraz olmadı. Batum konfransının 
nəticəsi kimi üç respublika arasında müqavilə imzalandı ki, 
Ermənistan Respublikasının ərazisi 10 min.kv.km müəyyən
ləşdi. Ermənilərin ərazi siyasəti haqqında çox yığcam şəkil
də o dövrün bir gürcü siyasətçisi deyirdi: "Nə qədər ki. er
mənilər onları təmin edən qədər ərazi əldə etməyiblər bizim 
həyatımızı zəhərləyəcəklər .

1918-ci ilin iyul ayında “Mərkəz” və “Qafqaz adı ilə 
İstanbul Konfransı keçirildi. Mərkəz adı ilə Almaniya. 
Avstriya, Macarıstan, Türkiyə və Bolqarıstan. Qafqaz adı ilə 
Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Dağlılar İttifaqı (Şimali 
Qafqaz) nümayəndə heyətləri iştirak edirdilər. Bu konfransın 

müzakirə etdiyi vacib məsələlərdən biri ərazilərin dəqiqləş
dirilməsi idi.

Ermənistanın təqdim etdiyi sənətdə ərazi tələbləri belə 
idi: “Sürməli. Naxçıvan, Ordubad, Axalkələk, Eçmiadzin, 
İrəvan (qəzası), Borçalı. Qazax. Qarabağ və Zəngəzur". 
1918-ci ilin sentyabrında ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Teodor 
Ruzvelt Ermənistanın sərhədləri haqqında təşəbbüslə çıxış 
etdi və ermənilərin özləri dedikləri ərazilərə əlavə olaraq 
Türkiyənin Kilikiyə vilayətini və İranın Azərbaycan 
ərazilərini də əlavə etdi.

İstanbul Konfransına Azərbaycan nümayəndə heyəti də 
Azərbaycana daxil olan əraziləri təqdim etdi: “Bakı vilayəti 
(şəhər daxil olmaqla). Cavad. Göyçay. Şamaxı, Quba. Lən
kəran (qəzaları), Gəncə vilayəti (Gəncə. Cavanşir, Şəki, 
Ərəş, Qarabağ, Cəbrayıl, Zəngəzur. Qazax (qəzaları), İrəvan 
vilayəti (Naxçıvan. Şərur-Dərələyəz, Yeni Bəyazid 
qəzaları), Tiflis vilayəti (Borçalı. Sığnax qəzaları və Tiflis 
qəzasının bir hissəsi) və Zaqatala sancağı".

Bir müddət sonra Azərbaycan hökumətinin Paris Sülh 
konfransına təqdim edilmiş memorandumda Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi aşağıdakı şəkildə təqdim olunmuş
dur. Bakı quberniyası, Yelizavetpol quberniyası, İrəvan qu
berniyasından Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları, 
habelə Yeni Bəyazid, Eçmiadzin, İrəvan və Aleksandropol 
qəzalarının bir hissəsi. Tiflis quberniyasından Borçalı, Tiflis 
və Siqııağ qəzalarının bir hissəsi, Zaqatala qəzası. Dağıstan 
regionundan Samur nahiyəsini əhatə edən ərazinin bir his
səsi, habelə Dərbənd şəhəri və onun ətrafı da daxil olmaqla 
Taytaq-Tabasaran qəzasının bir hissəsi.

Həmin memoranduma əsasən Azərbaycan Respublika
sının ərazisi 94.1 min kv.km. müəyyənləşmişdir. Amma Pa
ris konfransı Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi tanısa 
da. onun ərazi iddialarını müzakirə mövzusu etmədi. Belə
liklə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda Paris 
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Konfransına təqdim olunan ərazilərin bir çoxu artıq Azər
baycanın nəzarəti altında deyildi. Bunlardan Dərbənd və 
ətrafı, Borçalı, Eçmiadzin, Aleksandropol qəzasının bir his
səsi və i.a. Əgər Zəngəzurun verilmə məsuliyyətini kiminsə 
boynuna yazsaq, onda yuxarıda sadalanan ərazilərin də 
Azərbaycanın ərazisindən kənar qalmağının məsuliyyət 
obyektini müəyyənləşdirməliyik.

O zamanlar Cənubqafqaz dövlətləri öz aralarında dil ta
pa bilmədikləri halda vəziyyətdən çıxışı demək olar ki, han
sısa dövlətin himayəsində görürdülər. İlk əvvəl Ermənistan 
hər hansı yönümlü dayağı Rusiyada, Gürcülər Almaniyada, 
Azərbaycan Türkiyədə axtarırdı. Bir müddət sonra həmin 
dövlətlərin qəyyum statusuna əlavə olaraq ayrılıqda 
Ermənistana ABŞ, Azərbaycana isə Böyük Britaniya nami
zədliyi baxılırdı. Sonralar artıq “kollektiv mandat” ideyası da 
meydana çıxdı. Yuxarıda çəkilən adlara əlavə olaraq hima
yəçi statusuna namizədlər arasında Fransa və İtaliya höku
məti adından Ermənistana Ali Komissar təyin olundu. Onun 
mandatı ancaq Ermənistana deyil, “harada yaşamalarından 
asılı olmayaraq (Gürcüstanda, Azərbaycanda, Türkiyədə) 
ermənilərə himayə etsin”.

Bunun fəaliyyətinin nəticəsi kimi sonralar bu torpaqları 
Ermənistana verilməyini asanlaşdırmaq üçün Naxçıvan əra
zisində “neytral zonanın yaranması ideyası” irəli sürüldü. 
Azərbaycan bunu qəbul etmədi. Belə bir vəziyyətdə Naxçı
vanın ərazisində Amerika Qeneral-qubematorluğunun yaran
ması planı irəli sürüldü ki, o da faktiki olaraq Naxçıvanın 
Azərbaycandan ayrılması demək idi. Amma Naxçıvan əha
lisi adından V.Haskelə tələblər göndərildi ki, orada Naxçı
van əhalisi bu rayona qoşun yeridilməsinə razı olmayacağı, 
Ermənistan hökumətinə tabe olmayacağı və lazım gələrsə, 
öz torpaqlarım silah yolu ilə qoruyacağı bildirildi.

Müasir tariximizdə ən ağrılı problem sözsüz ki, 
Zəngəzurun hüquqi itirilməsidir. Bu itkiyə sadəlövh şəkildə 

bir bəyanatın nəticəsində baş verən hadisə kimi baxmaq ol
maz. Zəngəzurun taleyi birmənalı deyildi, bura Ermənistan 
Respublikası elan olunan ilk dövrdən ermənilərin iddia et
dikləri ən vacib ərazilərdən biri idi. 1918-1920-ci illərdə 
Andronikin və başqa erməni ordularının ən qanlı fəaliyyət 
göstərdikləri yerlərdən idi. F.Xoyski yazır ki, 1918-ci ildə 
“Andronik Zəngəzur mahalında böyük fənalıqlar yaparaq bir 
çox köylər dağıtdı” (Fətəlixan Xoyski. Həyat və fəaliyyəti. 
Bakı. 1998. S. 121). 1919-cu ildə həmin məzmunda məktubla 
“30 müsəlman kəndini dağıdıb topa tutublar və əmlakını 
qarət ediblər. Qaçıb canını qurtara bilməyən sakinlər cinslə
rindən asılı olmayaraq vəhşicəsinə qılıncdan keçirilibdir” 
deyə Zəngəzur qəza rəisi N.Namazəliyev artıq Azərbaycan 
hökumətinə müraciət edir. Azərbaycan hökuməti zəngəzura 
ABŞ zabitlərindən ibarət komissiya göndərilməsini və er
məni bandalarının tərkisilah edilməsini tələb etdi (ADR. 
1918-1920, Внешняя политика. Документы и мате
риалы. Баку. I998.C.394.). Amma tarixi həqiqətdir ki, ko
missiya göndərilmədi, Zəngəzurda ermənilərin törətdikləri 
cinayət tədqiq olunmadı və davam etdi. Həmin dövrü qiy
mətləndirərək T.Köçərli yazır ki, “Ermənistan Zəngəzurda 
öz mövqelərini daha da möhkəmləndirdi, həm də Dağlıq 
Qarabağa təxribatı gücləndirdi” (T.Köçərli. Qarabağ. Bakı, 
2002.S.335). Beləliklə, vəziyyət əsaslı surətdə dəyişdiril
mirdi. 1919-cu ilin oktyabrına artıq ermənilər tərəfindən qo
vulmuş 30741 azərbaycanlı qaçqın qeydə alınmışdır. 1920-ci 
ilin yazında artıq Qarabağ cəbhəsində vəziyyət əsaslı şə
kildə Azərbaycanın xeyrinə inkişaf edirdisə də, amma Zən
gəzur Azərbaycanın ərazisi olsa da hələ də vəziyyət erməni 
hərbi dəstələrinin xeyrinə idi. 1920-ci il aprelin 27-də gene
ral Səlimov Şuşadan Bakıya teleqram göndərir ki, “Bilmirəm 
Zəngəzura hərəkəti davam etdirimmi” (bax.T.Köçərli. 
Qarabağ, s.453).

Bu teleqramdan iki nəticə əldə etmək olar. Birincisi 
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odur ki, bu zaman Zəngəzurun böyük hissəsi erməni silahlı 
dəsiələri tərəfindən nəzarət olunurdu. İkincisi də odur ki, 
Azərbaycan ordusu Zəngəzuru erməni silahlı dəstələrindən 
azad etməyə nə dərəcədə hazır olduğu sualı ordu generalları 
qarşısında da dururdu. T.Köçərli də belə bir nəticəyə gəlir 
ki, “Zəngəzurda erməni silahlı bandalarını darmadağın et
mək işi yarımçıq qalmışdır” (T.Köçərli. s.346). Bununla ya
naşı 1920-ci il aprelin 23-29-da Dağlıq qarabağın Taqavard 
kəndində “Dağlıq Qarabağın əməkçi kəndlilərinin doqqu
zuncu qurultayı” keçirildi. Qurultay Dağlıq Qarabağın Ermə
nistanın ayrılmaz hissəsi olduğu qərarını qəbul etdi. Belə bir 
vəziyyətdə N.Nərimanov hakimiyyətə gəldi.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan məqamda 
Ermənistanla üç mübahisəli ərazinin üçündə də (Naxçıvan. 
Zəngəzur, Qarabağ) müharibə gedirdi. Açıq etiraf etmək 
lazımdır ki, ADR-in cəbhə uğurları zamandan asılı olaraq 
fərqli idi.

Hakimiyyətin adından aprelin 30-da Azərbaycan Sovet 
hökuməti nota göndərərək Ermənistan hökumətindən üç gün 
ərzində Qarabağı və Zəngəzuru Ermənistan qoşunlarından 
təmizləmək, öz sərhədlərinə çəkilmək və millətlərarası 
qırğını dayandırmaq tələb olundu. Əks təqdirdə Azərbaycan 
özünü Ermənistanla müharibə vəziyyətində hesab edəcəkdi. 
Eyni məzmunlu nota Ermənistan hökumətinə XI Qızıl Ordu 
rəhbərliyi adından da göndərilmişdi. Bu addım uğurlu oldu. 
N.Nərimanovun bu uğurlu addımı hər halda böhranın həlli 
üçün Azərbaycana vaxt qazandırdı. XI Qızıl Ordu Naxçıvana 
doğru getdi və T.Köçəılinin fikrincə “Naxçıvanda hadisələ
rin inkişafına müsbət təsir etdi”. N.Nərimanovun tapşırığı ilə 
Moskvada fövqəladə nümayəndə və M.H.Hacinski Moskva
da ezamiyyətdə olan Türkiyə nümayəndə heyətinin başçısı 
Bəkir Sami ilə görüşdülər və mübahisəli ərazilər problemini 
müzakirə etdilər. N.Nərimanovun nümayəndələri türklərin 
problemlərə siyasi müdaxiləsinə razılıqlarını aldılar və bu

nun nəticəsi artıq bir neçə gündən sonra Bəkir Saminin Le
ninlə görüşündə özünü biruzə verdi. Naxçıvana aid sonrakı 
Qars müqaviləsinin əsası belə qoyulmuşdur.

N.Nərimanov hakimiyyətə gələrkən Azərbaycanın 
ərazi problemi aşağıdakı şəkildə idi: Azərbaycan Yerevanı 
(və Eçmiadzini) və Aleksandropolu rəsmi olaraq Ermənista
na vermişdi, Borçalı və Dərbəndə iddiası əvvəllər var idisə 
də, amma heç bir şəkildə öz iddiasını reallaşdırmadığına gö
rə problem gündəlikdə durmurdu. Naxçıvan (Şərur-Dərələ- 
yəz daxil olmaqla), Zəngəzur və Qarabağ Azərbaycan ərazi
ləri olsa da, amma Ermənistanla münaqişə problemi olaraq 
qalırdı. O zamanlar münaqişə mövzusu olan ərazilərin belə 
təfərrüatla gətirməyim ondan irəli gəlir ki, söhbət ancaq 
N.Nərimanovun ayağına yazılan Zəngəzurdan deyil, belə 
halda N.Nərimanov hakimiyyətə gəlməkdən xeyli əvvəl hə
min illərdə əldən getmiş daha geniş ərazilərimizdən söhbət 
getməlidir. Rusiya imperiyasının Cənubi-Qafqazı işğalı baş
layarkən ermənilərin heç bir qarış da dövlətçilik statusunda 
olan torpağı yox idi. Ermənistan respublikası yaranan kimi 
İrəvan xanlığının ərazisini aldılar. Qısa bir müddətdə Batum 
konfransında Ermənistanın ərazisini 10,0 min kv.km. 
həcmində beynəlxalq müqavilələrdə qanunlaşdırdı və 
N.Nərimanovun məlum Zəngəzur bəyanatı verilərkən 
Ermənistanın ərazisi artıq 25,0 min kv.km. keçmişdir. Budur 
tarixi həqiqət.

N.Nərimanova verilən ittihamlardan biri də Naxçıvana 
aid bəyanatdır. Həqiqətən də 1920-ci il dekabrın 1-də N.Nə
rimanov tərəfindən elan olunan bəyanatında “Naxçıvan əra
zisi Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsi” elan olunur. Bu 
hadisədən 27 gün sonra Ermənistan İnqilab Komitəsinin 
cavab Bəyanatı elan olunur. Orada deyilir ki, Ermənistan 
Sovet hakimiyyəti “Öz gücünü yalnız xalqın, o cümlədən 
Naxçıvan əhalisi zəhmətkeşlərinin açıq ifadə olunmuş 
iradəsində görür".
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Məsələ bundadır ki, Naxçıvana aid Azərbaycan tərəfi
nin mövqeyinə nə qədər bəraət qazandırmaq olmursa, eləcə 
də Ermənistan tərəfinin mövqeyinə bir izahat tapmaq olmur. 
Niyə Ermənistan Naxçıvandan imtina etdi? Əslində isə yə
qin Azərbaycan tərəfinin bəyanatı düşünülmüş taktiki bir 
addım idi, Ermənistanın qərarı qabaqcadan məlum idi. Əlavə 
izahat da o ola bilər ki, yəqin şifahi bəyanatdan əlavə N.Nə
rimanovdan rəsmi sənəd, yəni Ermənistan-Azərbaycan 
sazişi tələb olunurdu. N.Nərimanov onu etməkdən yəqin im
tina etdi. N.Nərimanovun bəyanatında Naxçıvana aid bir xü
susiyyətə diqqəti cəlb etmək istərdim. Əgər N.Nərimanov 
bəyanatında Zəngəzurdan Sovet Azərbaycanının qoşununu 
çıxartmağı vəd verirsə, Naxçıvandan və Qarabağdan belə 
vəd verilmir. Deməli, son iki vilayətin taleyi hələ həll olun
muş saymaq olmaz. Əlavə olaraq onu da deyim ki, Naxçıvan 
əhalisi heç bir şərtlə Ermənistana tabe olmayacaqları 
Ermənilərə də, Azərbaycan rəhbərliyinə də yaxşı məlum idi. 
Ermənistan və Azərbaycan artıq vahid bir dövlətin tərkibin
də olduqlarından ermənilər anlayırdılar ki. onlar istədikləri 
üsulla, yəni hərb və etnik təmizləmə yolu ilə Naxçıvana ha
kim ola bilməyəcəklər. Ermənilərin bu addımına izahat, əla
və tədqiqat tələb eləsə də, mən bununla kifayətlənirəm.

Beləliklə, son qərar Naxçıvanı Ermənistana vermək mə
sələsi Naxçıvan əhalisinin iradəsi umuduna buraxıldı. O za
manlar belə üsul dəbdə idi və qəbul olunurdu. İlk əvvəl Dağ
lıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmaq məsələsində 
həmin üsuldan istifadə olunmuşdur. Ondan başqa Gürcüstan
la Azərbaycan arasında mübahisəli olan Zaqatala dairəsinin 
taleyinin həllini Azərbaycan Milli Şurası yerli əhalinin 
öhdəsinə buraxdı. Sorğu nəticəsində bu ərazinin taleyi Azər
baycanın xeyrinə həll olundu. Qars vilayətinin də tabeliyini 
əhalinin istəyi nəzərə alınaraq həlli təklif olunmuşdur. O ki 
qaldı Naxçıvanın əhalisinin iradəsinə, o zamanlar Naxçıvan 
qəzasında 62,5% azərbaycanlı, 36,7% erməni yaşayırdı. 

Şərur-Dərələyəzdə 72,3% azərbaycanlı, 27,1% erməni var 
idi. Təklif olunan “əhalinin iradə ifadəsi” Naxçıvanda artıq 
ADR-in dövründə Paris konfransı ərəfəsində keçirilmişdir. 
Azərbaycanın bu addımını Naxçıvandan imtina kimi deyil, 
sadəcə siyasətə məlum və nəticəsi qabaqcadan aydın olan 
taktiki gediş kimi qiymətləndirmək olar. N.Nərimanov 
bununla kifayətlənməyərək Türkiyə ilə danışığa girdi və qı
sa bir müddətdən sonra Naxçıvanın Azərbaycana mənsublu- 
ğu haqda Türkiyə ilə Rusiya arasında məlum müqavilə bağ
landı. T.Köçərli “Qarabağ' əsərində belə bir nəticəyə gəlir 
ki, “Əgər N.Nərimanov Dağlıq Qarabağla Zəngəzurun 
“dərhal və danışıqsız Azərbaycana birləşdirilməsi” naminə 
Naxçıvandan imtina etmək tələbinə “bəli” desəydi, şübhə
siz, Naxçıvanın Ermənistana verilməsi gerçəkləşərdi”.

T.Köçərli Naxçıvan probleminin həllini N.Nərimano
vun uğuru və S.Ordconikidzenin uğursuzluğu kimi qiymət
ləndirir.

Qarabağ probleminin həllində N.Nərimanovun mövqeyi 
və fəaliyyəti çox aydın və müsbət nəticəlidir. O, Qarabağ 
haqqında RK/b/MK-nın Qafqaz bürosunun plenumunda 
Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək qərarının bir gecənin 
içində dəyişdirdi. Stalinə məktubundan da N.Nərimanovun 
mövqeyi açıq görünür. O deyir: “Dağlıq Qarabağ Mirzoyanın 
güclü təsiri altında Muxtar Vilayət elan edilmişdir. Mənim 
vaxtımda bu mümkün olmamışdır".

N.Nərimanovun “V.İ.Leninə məktub 'unda zaman işa
rələri yoxdur, amma aydın məsələdir ki, məktub N.Nəri
manov Azərbaycanda hökumət başçısı olduğu dövrdə 
yazılıb. Bu məktubda N.Nərimanovun barışmaz mövqeyi 
artıq özünü açıq-aydın biruzə verir. Məktubundakı fikirlər 
buna misaldır: “Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz 
Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini Ermənistana 
verir. Ərazilərimizi Ermənistana, daşnaklara vermək, düzəl
dilməsi mümkün olmayan pis nəticələr verə biləcək 
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səhvdir”.
Ermənistanın riyakar, ikiüzlü siyasətini ifşa edərək 

N.Nərimanov yazırdı: “Həmişə Denikini müdafiə etmiş Er
mənistan müstəqillik qazanmış və üstəlik də Azərbaycanın 
ərazilərini almışdır”.

N.Nərimanov çalışır ki, Azərbaycanın milli bir dövlət 
olduğunu V.İ.Leninin nəzərinə bir daha çatdırsın: “Çoxmil
lətli əhalinin hüquq və hissləri ilə belə zarafat etmək olmaz. 
Siz inanmayın ki, Azərbaycan çoxsaylı şüurlu rus fəhlələri 
yaşayan Bakı deməkdir. Bu kobud səhvdir. İndi Bakıda 
şüurlu müsəlman fəhlələrinin sayı iki dəfə çoxdur. Bəs 
bütün Azərbaycanın kəndliləri?”. N.Nərimanov sadəcə şika
yət etməklə kifayətlənmir, o özünün barışmaz mövqeyini və 
bu mövqedən irəli gələn qəti addımları haqqında V.İ.Leninə 
çatdırırdı: “Mən qəti surətdə bildirirəm: əgər Siz də bizim 
dəlillərə diqqət yetirməsəniz, məcbur olacağıq ki, bizim geri 
çağırılmağımız barədə Mərkəz qarşısında məsələ qoyaq’. 
Söhbət Azərbaycanın SSRİ tərkibindən çıxmağından gedir.

7. N.Nərimanovun Rusiya və Mərkəz siyasəti

Bəzən N.Nərimanovun Rusiya ilə həddindən çox sıx 
əlaqəyə düçar olduğunu ona ittiham edirlər. Əsas məsələ 
ondan ibarət idi ki, N.Nərimanov Azərbaycanı müstəmləkə 
edən Çar Rusiyası ilə deyil, yeniləşmədə olan və Azər
baycana Müstəqil bir respublika gözü ilə baxan Rusiya ilə 
əlaqələrdən danışırdı. ADR-in də Sovet Rusiyası ilə əlaqələ
rə müsbət baxışı var idi. Fərq onda idi ki, N.Nərimanov So
vet Rusiyası ilə birlikdə onun ideologiyasını da qəbul edirdi, 
amma ADR rəhbərliyi kommunist ideologiyasına baxışları 
mənfi idi. Bunlardan başqa, əgər Çar Rusiyası dövründə 
Azərbaycan sözün əsl mənasında müstəmləkə idisə, yeni 
münasibətlər sistemində N.Nərimanov Azərbaycanı Rusiya
ya tabe olmayan, müttəfiq olan müstəqil bir dövlət kimi gö

rürdü. Əgər bir çox milliyyətcə azərbaycanlı və Azərbayca
na rəhbərlik iddiasında olan kommunistlər (misal üçün 
Ə.H.Qarayev, M.D.Hüseynov və b.) Azərbaycanı Rusiya 
tərkibində bir muxtariyyat şəklində görürdülərsə, N.Nərima
nov Azərbaycanı müttəfiq və müstəqil bir respublika stanı- 
sunda görürdü. Hələ ADR dövründə N.Nərimanov Azərbay
can Kommunist partiyasının heç bir şəkildə rəhbərliyinə 
dəxli olmadığı bir vaxtda onlar qərar qəbul etdilər: “Moskva
ya bildirmək ki, АКР MK Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
müstəqilliyini rəsmən tanımağı lazımsız və səmərəsiz sayır” 
(Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. 
1918-1920. Баку 1967. цзь.365). N.Nərimanovun V.Leninlə 
danışığı məhz bu səpkidə idi. O zaman Stalin həbsdən azad 
etdirdiyi Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə danışığında vurğu- 
layıb ki, “Nəriman bizimlə yox, biz Nərimanla anlaşdıq”. Bu 
deyimdən açıq aydın görünür ki, Leninlə danışıqda şərtləri 
Lenin (Moskva) deyil, N.Nərimanov qoyurdu. Və bu 
şərtlərin sırasında Azərbaycanın Rusiya tərkibində muxta
riyyat deyil, müstəqil bir respublika statusunda qalmağı və 
məhz Bakının paytaxt olmağı əsas idi. Belə bir sual meydana 
çıxır: o zaman Leninin, Stalinin qarşısına şərt qoyan ikinci 
bir siyasətçimiz var idimi?”

O zamanlar tarix belə gətirmişdir ki, Rusiya ilə Türkiyə 
eyni düşmənlə vuruşurdu. Və bu dövlətlərin o zamanlar bir 
çox hallarda maraqları üst-üstə gəlirdi və dostluqları, bir çox 
halda, bu zəmin üzərində qurulmuşdur. Yeniləşmədə olan 
Türkiyənin bir çox xadimləri də Azərbaycanın Sovet Rusi
yası ilə sıx əlaqəyə girməsini qəbahət saymırdı, labüd sayır
dı. Azərbaycanın o dövrdə görkəmli ideoloqu Əhməd 
Ağaoğlu da nicat yolunu Sovet Rusiyasında görürdü. Sovet 
Rusiyasında yaranmaqda olan yeni hakimiyyəti Əhməd 
Ağaoğlu “hökm fərma olan ideal” adlandıraraq onun prinsip
lərini belə izah edirdi: “Təyini-müqəddərati-milli, millət
lərin federasyonu və daxili işlərdə millətlərin ixtiyaratı 
prinsipləri”.
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N.Nərimanov hakimiyyətə gəlib gəlmədiyindən asılı ol
mayaraq Rusiya hökumətləri istər Çar Rusiyasının qalıqları 
(Denikin və başqaları), istər də yeni bolşevik Rusiyası Azər
baycandan müxtəlif dona geyindirilmiş təslim siyasətini tə
ləb edirdilər. Amma Azərbaycan artıq Versal (Paris) 
konfransında müstəqil dövlət kimi tanınmışdı, odur ki, Rusi
ya öz işğalına qanuni don geyindirmək istəyirdi. XX əsrin 
30-cu illərində İstanbulda “Azərbaycan yurd bilgisi” jur
nalında və 90-cı illərində Bakıda “Azadlıq” qəzetində mötə
bər mənbələrə istinadən deyilir ki, bir sıra ADR-in dövlət 
xadimləri, o cümlədən hökumətə daxil olan nazirlər haki
miyyəti bolşeviklərə təslim etmək münbit şərait yaradırdılar 
və “öz vəzifələrinin yüksəkliyindən və səlahiyyətindən 
daima buna sövq və təhrik edirdilər”. Elçin bu yazılar haqda, 
“Nəriman Nərimanov: şəxsiyyət və fəaliyyət” essesində 
deyir: “oxudum və oxuduqca da daxili bir dəhşət məni bü
rüyürdü ’. Beləliklə, N.Nərimanov işğalın hər bir ehtimalda 
olduğunu hiss edərək çalışırdı ki, öz müdaxiləsi ilə bu işğalın 
verə biləcək ziyanını azaltsın.

Bütün bu dediklərim Rusiya bolşeviklərinin mənfur 
məqsədlərini doğrultmur. O ki qaldı real vəziyyətə, bu haqda 
C.Həsənli ədalətli olaraq deyir ki, “Sovet Rusiyasının bütün 
Azərbaycanı işğal etmək niyyətinin qarşısını yalnız xarici 
qüvvə ilə almaq olardı”. Həyatın reallığı isə belə idi ki, belə 
bir qüvvə tarixin meydanına çıxmadı.

Sovet hakimiyyəti Rusiyada və Azərbaycanda qunılan- 
dan sonra “Rusiya” məfhumu demək olar ki, “Mərkəz 
məfhumu ilə eyniləşdi və hətta əvəz olundu. Amma Sovet 
hakimiyyətinin elə ilk dövründən Mərkəz nəinki milli 
respublikaları, ucqarların maraqlarını tapdamaq yolu ilə get
di, hətta Rusiyanın özünün belə maraqları tapdanırdı. Təsa
düfi deyil ki, SSRİ dağılmağının səbəblərindən ən sanballısı 
məhz Rusiyanın “Mərkəzin” siyasətindən narazılığı idi. Son- 
ralar 80-ci illərdə ’’Mərkəzin” dağılmağı yolunda ən ağır 

zərbəni SSRİ-yə məhz Rusiya vurdu.
N.Nərimanovun dövründə hələlik “Mərkəz” tam bir 

struktur şəklini almadığından bir çox hallarda “Mərkəz” 
məfhumu altında məhz Rusiya nəzərdə tutulur. N.Nərima
novun fəaliyyəti dövründə “Mərkəz” onun ən barışmaz ol
duğu bir strukturdu. Mərkəzlə mübarizə bir neçə istiqamətdə 
gedirdi: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanı, xüsu
sən də Bakını erməniləşdirməsinin qarşısının alınması. Mər
kəzlə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi hüquqların böl
güsü, inamsızlıq və etibar problemləri və i.a.

N.Nərimanov belə hesab edirdi ki, Mərkəz “qüvvətli və 
varlı” olmalıdır, “ucqarlar düzgün inkişaf etməlidirlər”, 
“mərkəz yerli işçilərə etibar etməlidir”, əks təqdirdə Stalinə 
xəbər verərək ucqarların Mərkəzə müqavimətini doğruldur. 
Mərkəzin işçilərinin “hazırlıqlı olmadığını” vurğulayır, 
mərkəzin işçilərinin qeyri obyektivliyindən, “işlə deyil xə
bər gəzdirməklə" məşğul olduqlarından, yerli işçilərlə mər
kəzçilər arasında “mübarizə və qeyri-normal qarşılıqlı müna
sibətlər” yaradılır, yerlərdə Mərkəzin “cahanşümul istilaçı 
siyasətindən danışmağa başlayırlar”. Mərkəzin N.Nərimano
va “etibar etmədiyi” bildirilir. Bir çox məsələlərdən söz 
açanda N.Nərimanov sadəcə qeyd edir ki, “mərkəz baş aça 
bilmir və səhvləri nəticəsində “təmizliyini, qərəzsizliyini 
itirir”. Mərkəzin siyasətində olan səhvləri sadalayaraq o 
xoşa gəlməz bir hadisəni qeyd edir ki, xalqlar arasında bəra
bərlik hissi itirilir və “velikorus xalqının xüsusi hüquqları 
haqqında danışması üçün bir daha əsas verir”.

N.Nərimanov Leninə məktubda Mərkəzin ərazilərə mü
nasibəti siyasətindən narazılığını bildirir, “Mərkəzdə 
oturmuş erməni daşnak-kommunistlərin iyrənc işi’ni ifşa 
edir. Sonra əlavə edir: “əgər qısa bir müddətdə Mərkəz daş
nak kommunistlərin bütün bu murdar hərəkətlərinə son qoy
maq iqtidarında olmasa bütün müsəlman Şərqi bizdən üz 
döndərəcək. Mən bu barədə Sizə ciddi surətdə bildirirəm”.
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N.Nərimanov “Mərkəzi” ermənilərə Azərbaycanda mey
dan verdiklərinə görə, Mikoyanı və Sarkisi cəzalandırmadan 
Azərbaycandan uzaqlaşdırdığına görə ittiham edir.

N.Nərimanov iqtisadi məsələlər “Mərkəzlə” “Ucqarla
rın’ münasibətində xüsusi yer tutduğunu qeyd edir. Bir çox 
məsələ haqqında danışarkən Mərkəz tərəfindən “başda Kral 
Serebrovski olmaqla monarxiya yaratmaq nəyə lazım idi’. 
N.Nərimanov qeyd edir ki, “Mən neft məhsullarından Azər
baycanın xeyrinə faizli ayırmalara dair düz bir il Serebrovski 
ilə mübarizə aparmışam, işi Siyasi büroya qədər çatdırmı
şam. Siyasi Büro bu ayırmanı Serebrovskiyə bir vəzifə ola
raq tapşırmışdı”. O dəmir yolu problemini də qaldırır. “Müs
təqil respublikanın müəyyən ərazidə dəmir yoluna olan təsi
rini əlindən elə alırlar ki, həmin respublika məlum yükü öz 
ərazisində bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə göndərmək 
üçün mərkəzi orqanın icazəsi olmadan müstəqil hüququna 
malik olmasın - bu artıq Sovet hakimiyyətinin hər cür prinsi
pinə ziddir”.

XI Qızıl Ordu 1921-ci ildə Gürcüstandan yenə Azər
baycana qayıtmalı idi, amma N.Nərimanov Leninə şəxsi 
müraciəti və təkidi ilə bu baş vermədi.

Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün tale yüklü məsələlərin 
həllində N.Nərimanov cəsarət göstərirdi. Culfa-Bakı dəmir
yolunun çəkilməsi işlərinin təcili bərpa edilməsi haqqında 
sərəncam qəbul etmiş. Bakı-Tiflis-Batum neft kəmərində 
işlər başa çatdıqda onun açılışı N.Nərimanovun iştirakı ilə 
oldu.

1922-ci ildə Genuyada olacaq Ümumi Beynəlxalq 
Konfransına Azərbaycan hökuməti adından “Sovet respubli
kalarının ümumi vahid səlahiyyətli nümayəndəliyində Azər
baycan Sovet Sosialist respublikasının vəkili təyin olunur . 
N.Nərimanov bu konfransda Azərbaycanın maraqlarını 
lazımınca təmsil edir. O haqda xüsusi tədqiqat aparmağın eh
tiyacı var.

Mərkəzlə mübarizədə N.Nərimanov demək olar ki, çox 
hallarda uğur qazanırdı. Biz N.Nərimanovun Baş nazir 
vəzifəsindəki fəaliyyətində Azərbaycanın ziyanına, Rusiya
nın isə xeyrinə onun tərəfindən həll olunan məsələyə rast 
gəlmədik. Beləliklə, məhz N.Nərimanovun Mərkəzə qarşı 
sərt və barışmaz siyasəti nəticəsində Mərkəzin belə bir qə
rarına nail oldu ki, Bakıda erməniləşdirmə işinə geniş vüsət 
verən Mikoyan və Sarkis Bakının rəhbər vəzifələrindən 
uzaqlaşdırıldılar, Bakıda qarətin qabağı saxlanıldı və günah
sız ölümlərin sayı qat-qat azaldı, N.Nərimanovun dövründə 
Mərkəzin açıq-aydın ermənipərəst siyasətinə və qəbul olun
muş qərara baxmayaraq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz his
səsi kimi qaldı və Dağlıq Qarabağa muxtariyyat verilməsini 
nəinki azərbaycanlılar, hətta Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilər belə istəmirdilər.

8. N.Nərimanovun türk mövqeyi və
Türkiyə siyasəti

N.Nərimanov və Türkiyə, N.Nərimanov və Atatürk 
mövzusu Ş.Qurbanovun kitabında verilən məlumatların 
içində indiyə qədər demək olar ki, az tədqiq olunan 
mövzulardandır. Maraqlıdır ki, N.Nərimanov Azərbaycan 
hökumətinin başçısı olan kimi ən birinci addımlarından biri 
Türkiyəyə, Atatürkə müraciətidir. Məktubda iki xalq 
arasında münasibəti özünə məxsus dolğun formada ifadə 
edərək “qardaşlıq silahı ilə silahlanmış” kimi adlandırır. 
Tezlikdə iki dövlət arasında münasibətləri tənzimləmək 
üçün Bakıda və Ankarada səfirliklər açılır. Türkiyədə baş 
verən hər bir hadisə N.Nərimanov üçün də elə o dərəcədə 
əhəmiyyətli idi. N.Nərimanov 1921-ci ilin aprelində Mustafa 
Kamal Paşanı “Türkiyə istiqlaliyyəti yolunda Antanta 
üzərində qazanılmış böyük qələbə münasibətilə təbrik edir”, 
1921-ci ilin sentyabrında Türkiyə Şərq cəbhəsi komandanı 
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Kazım Qara Bəkirin düşmənlərə qələbə çalması münasibəti 
ilə təbrik teleqramı göndərdi. Türkiyə qəzetləri N.Nərima- 
novun fəaliyyətini müsbət işıqlandırırdılar.

O zamanlar erməni problemi Azərbaycan üçün nə qədər 
aktual olsa da, Türkiyə üçün bu məsələ daha aktual məna 
kəsb edirdi. Ona görə də N.Nərimanov özünə borc bilirdi ki. 
Rusiyanın, Leninin Türkiyəyə qarşı olan siyasətinin forma
laşmasında bu amil düzgün həllini tapsın. N.Nərimanov 
Leninə məktubunda yazırdı: “Erməni məsələsi türklər üçün 
ölüm-dirim məsələsidir. Əgər biz bu məsələdə güzəştə get
sək, camaat bizim arxamızca getməyəcək. Burası da var ki, 
həmin məsələni bizim xeyrimizə həll edilməsi qüdrətimizi 
daha da artırar”.

Bu sözlərilə N.Nərimanov açıq aydın bildirir ki, Azər
baycan xalqının ürəyi Türkiyə ilə döyünür. Yəni Türkiyənin 
ziyanına Rusiyanın qəbul edə biləcək hər hansı bir qərar 
azərbaycanlıları Rusiyadan soyuda bilər. N.Nərimanov nəin
ki gələcək siyasətdən fikirlər söyləyir, o, hətta Rusiyanın 
Xarici İşlər Naziri Çiçerinin Türkiyəyə qarşı mövcud 
siyasətinə qarşı açıq-aydın barışmaz mövqeyini bildirərək 
Leninə yazırdı: “Mən Sizi xəbərdar etməyə borcluyam: 
yoldaş Çiçerin Şərq məsələsini dolaşdırır. O, erməni məsə
ləsinə həddindən artıq uyur və məhz erməni məsələsi üzün
dən türklərlə aramızın dəyməsi nəticəsində nələr baş verə 
biləcəyini nəzərə almır. Mən qəti deyirəm....biz nəyin ba
hasına olursa olsun türklərlə möhkəm ittifaq bağlamalıyıq .

Əmin olmaq olar ki, Leninin sağlığında SSRİ ilə Tür
kiyə arasında mövcud olan dostluq siyasətinin əsas memarı 
elə N.Nərimanov idi. Türkiyədən gələn hər hansı bir nüma
yəndə heyətini N.Nərimanov qəbul edərkən “sinfi mübarizə
də həmrəy” mövqedən deyil, “qardaşlıq həmrəyliyi mövqe
yindən danışıqlar aparırdı. Atatürkün şəxsi nümayəndəsi 
olan Riza Nur xatirələrində yazırdı: “Nərimanov açıldı və 
dedi: Bolşevik nədir? Bu rəzalət bizə yaraşarmı? Biz türkük. 

millətin ənənələri ilə yaşarıq. Çox xoşuma getdi və çox 
sevdim...Mənə Nəriman Moskva haqqında çox gözəl mə
lumat verdi”.

Bir müddət sonra Naxçıvanın taleyini həll edən Qars 
müqaviləsinin də qəbul olunması həmin görüşlərin nəticəsi 
idi. N.Nərimanov ancaq siyasi danışıqlarla kifayətlənməyə
rək Azərbaycanın imkan dairəsində Türkiyəyə neft, benzin, 
kerosin və qızıl pul göndərərək Atatürkə ünvanladığı mək
tubda yazır: “Paşam, qardaş qardaşa borc verməz, əl tutar”. 
Ş.Qurbaııovun gətirdiyi faktlar N.Nərimanov və Atatürk ara
sında formalaşan münasibətlər hər hansı azərbaycanlıda həm 
qürur, həm kövrək hisslər oyadır. Əsərlərinin birində N.Nə
rimanov Türkiyə haqqında yazır “Tamam yeni inqilabçı Tür
kiyə doğuldu və özünün son sözünü dedi: “Biz öz türk həya
tımızla yaşayacağıq və bizim üzərimizdə dayə olmaq is
təyənləri tamamilə rədd edirik . Bu sözlər N.Nərimanov 
Türkiyə haqqında demiş olsa da, amma Azərbaycanı da nə
zərdə tuturdu.Yeri gəlmişkən kommunist olaraq, kommunist ideologi
yasına zidd gedən, zəmanəsində türkçii-millətçi kimi qiy
mətləndirilən N.Nərimanovla əməkdaşlıq edən və həmfikir 
olan siyasətçilərdən tatar xalqının xadimi Sultan Qaliyevi 
misal gətirmək istəyirəm. O illər onları birləşdirən millətçi
lik ruhu, bir də iimumtürk həmrəyliyi idi. N.Nərimanovu 
həbs olunmuş Sultan Qaliyevlə əməkdaşlıqda ittiham etsələr 
də, o bu əməkdaşlıqdan imtina etmədi. Sultan Qaliyevin 
həmvətənləri onun o ağır zamanlar xalq yolunda göstərdiyi 
xidmətləri unutmurlar, yüksək qiymətləndirirlər, dərindən 
öyrənib bu günkü nəslə çatdırırlar. N.Nərimanov belə hesab 
edir ki, bir türk xalqının xadimini bütün başqa türk xalqları 
tanımalıdırlar, qiymətləndirməlidirlər. O heyfslənərək deyir 
“Sabirimizin Rusiya müsəlmanları, Tukayımızı Qafqaz 
müsəlmanları bilməlidirlər”.

N.Nərimanovun hələ 1914-cü ildə “Bəsirət” qəzetində 
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çap olunmuş, sonralar unudulmuş məqaləsi, A.Acaloğlunun 
təqdimatı ilə 1999-cu ildə “Tanıtım 'qəzetində yenidən çap 
olundu. N.Nərimanovun türkçülük ideyasına sadiqliyi, ona 
ürəkdən yanaşmağı, bu məqalədə özünü açıq biruzə verir. 
Bu məqalədə N.Nərimanov böyük türkçü İsmayıl bəy 
Qaspralının ölümünə heyfslənir, ona layiq sözlər yazılan baş 
daşını ucaltmaq təklifini irəli sürür və nəhayət türkçülüyün 
“baş komandana ehtiyacı olduğunu vurğulayır. N.Nərima
nov məqaləni ürək yanğısı ilə bitirir ki, İsmayıl bəy 
Qaspralını unudan xalqın özünə baş daşı qoyulmalı və o baş 
daşında yazılmalıdır: “Millət İsmayıl bəy kimi qəhrəmanını 
unutdu və özü də qeyb oldu”.

N.Nərimanovun fəaliyyəti haqqında danışarkən bir mə
sələni də demək olar ki, o tamam unudulub. O da ondan iba
rətdir ki, 1926-cı ildə Bakıda keçirilən möhtəşəm 
“ Türkşünaslıq konfransının ideyası N.Nərimanova məxsus
dur. 1922-ci il dekabrın 3-də Tiflisdə “Türk dram cəmiyyəti 
teatrındakı çıxışında N.Nərimanov deyir: “Türk aləmində 
böyük bir tərəqqi meydana gətirmək üçün İran, Türkiyə və 
cəmi türkcə danışan tayfaların bir konfransı fikri bizdə 
çoxdan bəri vardır və biz buna çalışmalıyıq. Fəqət 
konfransdan qabaq biz istərdik ki, yeni türk əlifbası ilə nəşr 
edilmiş balaca kitabçalar olmalıdır ki, biz onları konfransda 
material olaraq göstərək". O illərdə N.Nərimanovun bir çox 
xidmətləri unudulduğu kimi bu xidməti də unudulmuşdu.

9. Milli təmayüllü kommunist, 
yaxud “Nərimançılıq”

N.Nərimanovun siyasətinin əsas mahiyyəti yerli 
azərbaycanlı əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq, hər sahə 
üçün milli kadr potensialı yaratmaq, azərbaycanlıların 
hakimiyyətdə sözünü daha kəsərli etmək, Bakının ermə- 
niləşdirilməsinin qarşısını almaq və i.a. ibarət idi. Onun bu 

işlərə zidd gedənlərə qarşı ifşaedici fəaliyyəti barışmaz idi: 
istər azərbaycanlı olsun, istər erməni, istərsə də mərkəzin 
nümayəndəsi N.Nərimanovun bu fəaliyyəti mərkəzin və er
mənilərin planlarını pozduğundan, onlar N.Nərimanovun si
yasətini Kommunist partiyasının “beynəlmiləlçi" siyasətinə 
zidd kimi qiymətləndirərək onu zəiflətmək yolu ilə gedir
dilər. N.Nərimanov Kommunist partiyasının işlərinə müda
xilədən uzaqlaşdırılırdı.

1923-cü ilin aprelində baş verən RK/b/P XII qurultayına 
Azərbaycandan nümayəndə seçilməmişdir. Onun əvəzinə 
Yusif Qasımov (keçmiş müsavatçı) seçilmişdir. N.Nəri
manov qeyd edir ki, “M.D.Hüseynov, Ə.Qarayev müsəlman 
fəhlələrinin inkişaf səviyyəsini qaldırmağın zəruriliyi haq
qında mənim tələblərimdə milli meyl görürdülər’'. Bunlarla 
həmrəy olanları da sadalayır: “Mənim hər çıxışım Sərkis və 
Mirzoyan tərəfindən milli təmayüllü kommunistin çıxışı 
kimi şərh olunur”.

N.Nərimanov Stalinə xüsusi qeyd edir ki, “Mikoyan 
Bakı Komitəsinin şəxsində müxalifət yaradır ki, mənim 
fəaliyyətim millətçi təmayül olmasın". N.Nərimanov Stalinə 
onu da deyirdi: “Mərkəz mənə etibar etsəydi, bu çox asan 
olardı. Mərkəz ancaq Serqo Orconikidzeyə etibar edir’

N.Nərimanov Stalinə müraciətdə özünün “millətçi" ol
duğunu imtina etmir: “Mən həmişə bu nöqsanları (azərbay
canlıların sıxışdırılmağı haqqında) göstərirdim və əlbəttə 
əleyhdarlarımın dili ilə desək “millətçi adını qazanmışam .

N.Nərimanov niyə bu yola düşdüyünü də deyir: “Mü
qabil tərəfin millətçilik təmayülü olduqca, bu tərəfin də 
millətçilik təmayülü olacaq". Kimdir bu vəziyyəti yaradan? 
sualına N.Nərimanov cavab verir: “Ucqarlarda milli təmayül 
Mərkəzin özü və ya onun işçiləri tərəfindən yaradılır".

Fikrini davam edərək N.Nərimanov özünün millətçi 
olmağının mahiyyətini də Stalinə izah edir: “yerli mənafeyin 
müdafiəsi Mərkəz müvəkillərinin dilində milli təmayül. 
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lakin ucqar respublikaların zərərinə Sovet Rusiyasının mü
dafiəsi həmin dildə beynəlmiləl aktı adlandırılır”.

Fəaliyyətinin əvvəlindən N.Nərimanov xalqımızın milli 
dəyərlərini ön plana çəkirdi. N.Nərimanovun Baş nazir 
vəzifəsindəki fəaliyyəti olmasaydı, Azərbaycanın Sovet 
dövründəki milli inkişafımıza böyük zərbə vurulmuş olardı. 
Onu demək kifayətdir ki, “nərimanovçuluq” uzun müddət 
sovet rəsmi dairələrində millətçilik kimi qəbul olunduğu 
halda, xalqımız üçün milli mənliyin bir mənbəyi idi.

Ermənistan Respublikasının Azərbaycanda nümayəndə
si N.Nərimanovla hələ Ermənistan sovetləşməmiş 1920-ci 
ilin avqustunda görüşür və öz təəssüratını Yerevana yazır: 
“N.Nərimanov kommunistliyini çox tez-tez unudur və özü
nün milli türk simasını açıq nümayiş etdirir”.

N.Nərimanovun bir kommunist kimi milli təmayüllü ol
duğu M.S.Ordubadinin “Nərimançılıq” adlandırdığı xatirələ
rindən də aydın görünür. O yazır: “1920-ci illərdən başla
yaraq doktor Nəriman Nərimanovun Komissarlar Şurasının 
Sədri olduğu zamanlarda “Nərimançılıq” adı altında millətçi 
bir qrupun meydana çıxdığını eşitməyən az idi”. M.S.Ordu
badi bu ideyanın nədən ibarət olduğunu müəyyən etməyə 
çalışır: “Onun bütün bəhsləri özünün təzə bir əqidə müəs
sisəsi olduğunu göstərirdi” və bu əqidəni açır: “Nərimançılıq 
deyirdi ki, xalqların irq və adətləri müxtəlif olduğu kimi 
düşüncə və zeyniyyətləri də bir-birindən ayrıdır”.

M.S.Ordubadi qeyd edir ki, N.Nərimanovun sinfi 
mübarizəyə öz baxışı var idi. O yazır: “Nərimançılıq eyni 
zamanda siniflərin təsviyyə etmək məsələsini kommunizm 
ilə burjuaziyanı barışdırmaqla həll etmək istəyirdi. Nəri- 
mançılıq sosializm və kommunizmə sinfi mübarizə yolları 
ilə deyil, barışdırıcılıq yolları ilə getməyi tövsiyyə edirdi. 
Nəriman öz nəzəriyyəsi ilə sovet üsul-idarəsindən razı 
qalmayanları da öz tərəfinə çəkirdi”.

M.S.Ordubadi onu da yazır ki, “Onun nəzəriyyəsində 

kommunizm ilə islamiyyəti barışdırmaq fikri mühüm bir yer 
tuturdu”. N.Nərimanov din xadimləri ilə birbaşa ünsiyyətə 
girərdi, onları öz iş otağında qəbul edərdi, onlardan birinin 
buzovnalı Molla Mirzə Əli ilə mehriban və dostcasına 
görüşün şahidi M.S.Ordubadi olmuşdur.

N.Nərimanovun ideyaları geniş inkişaf etmişdir. 
M.S.Ordubadinin dediyinə görə “partiya bu nəzəriyyəni 
məhv etmək üçün bütün qüvvəsini sərf edirdi”.

10. N.Nərimanov və milli-mədəni inkişafımız

Ağır bir vəziyyətdə, ətrafdakıların etirazına və anlaşıl
mazlığına baxmayaraq N.Nərimanov Mirzə Ələkbər Sabirə 
heykəl qoydurdu və açılışında şəxsən iştirak və çıxış edərək 
vurğuladı ki, indiki və gələcəkdəki türk şairlərimiz Sabirin 
ruhu ilə ruhlanmalıdır. Teatr işçilərini və İrandan gələn 
tələbələri hərbi çağırışdan azad etdi. Bakıda “Şərq xalqları” 
jurnalının buraxılması haqqında qərarı qəbul etdi, 
müəllimlər və qadınlar qurultaylarını keçirdi və orada çıxış 
etdi, bütün teatr kollektivləri və məktəbləri hökumət 
himayəsi altına aldı, Universitetin professorlarının və bütün 
işçilərinin maaşını qaldırdı və ildə 100 nəfərin qəbulu 
haqqında sərəncam verdi. Sonrakı Akademiyamızın təməli 
olan “Azərbaycan Tətbiq və Tətəbbö Cəmiyyəti’ nin 
yaradılmasında Nərimanov bilavasitə fəal iştirak elədi. 
Bakıda Ali Pedaqoji institutun banisi və hamisi oldu. 
Politexnik texnikomunu (məhşur Nərimanov texnikumu adı 
ilə tanınan), Ali musiqi akademiyasını təşkil etdi və “Musiqi 
alətlərinin milliləşməsi” barədə dekret verdi. Qara şəhərdə 
“müsəlman fəhlələri üçün türk dram truppasının” 
yaradılmasına və truppanın fəaliyyətinə nail oldu.

Sinfi mübarizə ayaq tutub gedən zaman N.Nərimanov 
çıxışlarının birində xüsusi qeyd etmişdir ki, hökumət indiyə 
qədər yazılan əsərlərdə yalnız əqidə cəhətini nəzərə 
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alırdısa, indi əxlaq tərəfini də nəzərə alacaq.
Dilimiz, dinimiz və milli adət-ənənələrimiz 

N.Nərimanov üçün müqəddəs amillər idi. Milli dəyərləri və 
yaranmaqda olan beynəlmiləl dəyərlərdən üstün tutaraq o, 
Cümə məçcidində nitq söyləmiş, dindarlara qarşı represiya- 
ların tətbiqinə qəti etiraz etmiş, Novruz bayramını ümumxalq 
bayramı şəklində qeyd olunmağını qərara almış və bu müna
sibətlə fərarilərə əfv fərmanı vermişdir.

N.Nərimanov hökumət başçısı olarkən xalqımızın gör
kəmli ziyalıları Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevlə, Üzeyir Ha
cıbəyovla, Hüseyn Cavidlə, Cəlil Məmmədquluzadə ilə, 
Abdulla Şaiqlə, Tağı Şahbazi ilə, Məmməd Səid Ordubadi 
ilə, Səməd Mənsurla, Abbas Mirzə Şərifzadə və bütün teatr 
ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq edib şəxsi dostluq əlaqələri sax
layırdı. N.Nərimanov Azərbaycan teatrının 50 illik yubiley 
komitəsinə rəhbərlik edirdi və Ə.Haqverdiyevin ədəbi 
fəaliyyətinin 30 illiyi münasibəti ilə tərtib olunmuş komis
siyanın fəxri sədri seçilmişdir. Onun şəxsi təşəbbüsü ilə Bakı 
məktəblərinin birində “Cavid gecəsi" təşkil olunmuşdur. 
Həmidə xanım Məmmədquluzadə xatirələrində yazır: “Da
daş Bünyatzadə, Əliheydər Qarayev Mirzə Cəlilin görüşünə 
gəldilər. Onlar bizə yaxşı mənzil və mükəlləfiət vəd etdilər. 
Bir həftə keçdi, ancaq heç bir xəbər çıxmadı. Mirzə Ələkbər 
(Mirzə Cəlilin qardaşı) xəstə idi, utanır və əsəbiləşirdi. 
Mirzə Cəlil həyəcan keçirirdi. Nəhayət o. Nəriman Nərima
novun yanına getməyi qərara aldı. Nərimanov vəziyyətdən 
hali olan kimi Mirzə Cəlili haman saat Staropoçtovi küçə
sindəki 64 nömrəli (indiki 56 nömrəli) evə aparıb, onun sə
rəncamına beş otaqlı münasib bir mənzil vermişdi...

Bakıda misilsiz bir tədbir, Şərq xalqları qurultayı 
keçirildi. SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Sədri vəzi
fəsində gördüyü işlərin hamısını sadalamaq olmur, amma 
birini qeyd etmək lazımdır. Bu da O.Y.Şmidtin redaktorluğu 
ilə nəşr olunacaq “Böyük Sovet ensiklopediyasının" qərarı

dır. Bu qərarı N.Nərimanov vermişdir.
N.Nərimanovun etdikləri işlər, məhz bu sadaladıqlan- 

mızın hamısı Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin gələcək 
inkişafına əsas oldu.

11. N.Nərimanovun Azərbaycan dilinin 
dövlət dili siyasəti

Azərbaycan dili N.Nərimanovun fərmanı ilə dövlət dili 
statusu almışdır. N.Nərimanov əmr vermişdi ki, bütün ida
rələrdə yazı işi rus dili ilə yanaşı Azərbaycan dilində də 
aparılmalıdır. Amma bu işi həyata keçirmək yolunda xeyli 
maneələr var idi. N.Nərimanov Genuya konfransına ge
dərkən Bakıda Azərbaycan dili dərslərinin sayını ixtisar 
etmək və Azərbaycan dilli teatr truppasının tamaşaları azalıb, 
rus dilli teatr truppasının tamaşalarının sayının artırılması 
haqqında açıq fitnəkar məqalələr və fikirlər irəli sürülür. 
N.Nərimanov qayıdan kimi bu məsələyə müdaxilə etdikdə 
məsələnin əks sədası Moskvaya gedib çıxır.

N.Nərimanov dayanmadan “Bakinski raboçi qəzetində 
“Bəzi yoldaşlara cavab" sərlövhəsi ilə Azərbaycan dilinin 
Azərbaycanda mövqeyi haqqında sərt bir məqalə ilə çıxış 
edir. O yazır: “Türk dili (Azərbaycan) Azərbaycanda dövlət 
dili elan edilmişdir və Azərbaycanda bu dilin hüquqlarından 
və üstünlüklərindən tam şəkildə istifadə olunmalıdır. Heç 
kim bunu ləğv edə bilməz. Azərbaycan... öz ana dilindən 
imtina edə bilməz və heç kimə də imkan verməz ki, Azər
baycanda bu dilin mənasını, rolunu azaltsın". O ürək ağrısı 
ilə yazır ki, əhalinin üçdə-iki hissəsi yoxsul və savadsız 
azərbaycanlı əhalisidir. Əhalinin üçdə-bir hissəsi nisbətən 
savadlı rusdilli əhalidir. N.Nərimanov öz məqaləsində bun
dan irəli gələn sualları qoyur. Kimə daha çox savadlanmaq 
lazımdır? Lazımınca savadlı olan rus dillilərə, yoxsa savadsız 
azərbaycanlılara? Bu suallardan irəli gələn tələbləri 
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N.Nərimanov açıqlayır: “Biz gərək dövlət vəsaitinin 2/3 his
səsini türklərin (azərbaycanlıların) savadlanmasına və 
maariflənməsinə xərcləyək, partiyanın diqqətinin 2/3 
hissəsini və ümumiyyətlə bütün energiyamızın 2/3 hissəsini 
gərək türklərə (azərbaycanlılara) sərf edək’ və bu fikrini 
aşağıdakı sözlərlə bitirir: “Kim ki, Azərbaycanı sevir, onunla 
ruhən bağlıdır, “bütün dünya proletarları birləşin” şüarına 
sadiqdir, fəaliyyətini məhz belə qursun". N.Nərimanov 
ruspərəst şovinistlərin mövqeyini belə təsvir edir: “Rus dili 
mənim xoşuma gəlir, rus dilində mənə hər şey asan və aydın 
gəlir; Puşkinin gözəl şerləri rus dilində yazılıb. Mən istəyi
rəm ki, türk (azərbaycanlı) uşaqları bunları bilsinlər”. N.Nə- 
rimanov rus şovinistlərin bu mövqeyinə qarşı öz mövqeyini 
də izah edərək deyir: “Türk (azərbaycanlı) uşaqları tək 
Puşkini deyil, həm də Şekspiri, Şilleri bilməlidir. Ancaq, türk 
(azərbaycanlı) uşağı özünə doğma olan əsl proletar şairi olan 
Sabirin odlu-alovlu şerlərini, xalq şairləri Vaqifin, Zakirin, 
Vidadinin şerlərini biləndən sonra bunları bilməlidir”. 
Bundan irəli gələn tövsiyəsi budur ki, “yaxşı olardı ki, türk 
(Azərbaycan) dilinin tədrisini azaltmaq təklifini irəli 
sürənlər özləri bu dili öyrənsinlər ki, Sabiri anlasınlar”.

N.Nərimanov çəkinmədən Azərbaycan dilini sıxışdıran 
kommunistlərin mövqeyini Çar Nikolayın mövqeyi ilə üst- 
üstə gəldiyini vurğulayır və onları şovinist adlandırır. 
Şovinistlər ancaq Azərbaycan dilini sıxışdırmaqla 
kifayətlənmirdilər, onların irəli sürdükləri fikirlər arasında 
belə bir fikir də var idi ki, sovetlərin Azərbaycana gəlməyi 
“rus torpaqlarının toplanması” ideyasıdır. N.Nərimanov bun
lara cavab verərək deyir: “Bu rus torpaqlarının toplanması 
deyil, sadəcə müxtəlif millətə mənsub fəhlələrin toplan
tısıdır”.

İlk əvvəl ermənilər və özlərinin beynəlmiləlçi kimi qə
ləmə verən azərbaycanlılar hərəkata gəlirlər ki, nəhayət 
onlar N.Nərimanova qarşı açıq mübarizəyə keçə bilərlər. 

Levon Mirzoyan Mərkəzə məktub göndərir ki, bu yazı 
“əsassız yazılmışdır”. Bir neçə gün sonra bu məsələ Azər
baycan K/b/P MK-nm rəyasət Heyətinin iclasında N.Nəri
manovun məqaləsi “antipartiya” kimi qiymətləndirilib ifşa 
olunur. İfşaçıların cəmi biri erməni idi, o da Levon Mir
zoyan, qalanları isə azərbaycanlılar idi. Bu müzakirə N.Nə
rimanovu dayandırmadı və o ana dili uğrunda mübarizəsini 
davam etdi.

Deyilənlərlə yanaşı N.Nərimanov Azərbaycan dilinin 
təmizliyi uğrunda çox çalışırdı. O zamanlar qeyri-slavyan 
dillərinə rus sözlərinin keçməyi dəb düşmüşdü. 1923-cü ilin 
mayında “Elmləri yeni tamam etmiş müəllimlərə açıq 
məktubunda” N.Nərimanov yazır: “Dilimizi lüzumsuz, qey- 
risinin dilinin təsiri altına salmaq işimizi təxirə salar. Bu 
səbəblərə görə dilimizi müstəqil bir şəklə salmaq üçün ən 
çox biz müəllimlərə ümid bağlayırıq”.

N.Nərimanovun təşəbbüsü və sədrliyi ilə əlifbamızı 
latın qrafikasına dəyişdirmək, yaxud islah etmək məsələsi 
geniş şəkildə müzakirə olunurdu. N.Nərimanov bu ideyasını 
Türkiyə “vəkilləri" ilə də müzakirə etmişdi və belə bir 
nəticəyə gəlmişdir ki, “Onlar bu fikrə şərikdirlər. İstanbul 
yox, Ankara. Çünki Ankara solu sevir”.

N.Nərimanovun bu təşəbbüsü Azərbaycan ziyalıları 
tərəfindən alqışlandı. Onlardan ən birincisi C.Cabbarlı idi ki, 
“Kommunist" qəzetində xüsusi məqalə ilə çıxış etdi və ziya
lıları bu işdə iştirak etməyə çağırdı. 1921-ci il 30 dekabrda 
“Dərülmüəllimin” binasında əlifba xüsusunda birinci 
konfrans oldu”. Konfransda “bütün Bakı ziyalıları, mühər- 
rirləri, müəllimləri və bundan başqa nüfuzlu hökumət 
adamları hazır idilər. Salon başdan-başa dolu idi”. Konfransı 
N.Nərimanov giriş sözü ilə açdı və onun təklifi ilə “Hüseyn 
Cavid sədarətə və Abdulla Şaiq də katibliyə intixab olu
nurlar” və “alqışlar altında intixab edilirlər”. Bundan sonra 
məruzə üçün söz N.Nərimanova verilir. Məruzəsinin so
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nunda N.Nərimanov deyir: “indi ixtiyar özümüzdədir. 
Hərgah biz indi bu əlifbaya keçməsək, o zaman on ildən 
sonra bu əlifba özü-özünə itəcək. Odur ki, indi keçməli və 
elə etməli ki. on ildən sonra olacaq ədəbiyyatını zəhmətkeş 
balaları oxuya bilsinlər”.

1922-ci ilin dekabrın 3-də Tiflisdə “Türk dram teatn’ nın 
binasında (yuxarıda adı çəkilən Nərimanov klubundan 
söhbət gedir) yeni əlifba haqqında N.Nərimanov məruzə ilə 
çıxış edib əlifba revormasında daha cəsarətli olmağa çağır
mışdır. Bu çıxış haqqında Tiflisdə çıxan “Zarya vostoka” qə
zetinin 6 dekabr nömrəsində N.Nərimanovun mövqeyini 
alqışlayan məqalə ilə Əziz Şərif (sonralar Moskva Dövlət 
universitetinin professoru) çıxış edir və N.Nərimanovun çıxı
şından parçalar verir ki, onlardan ürək ağrısı ilə qəbul 
olunanlardan “Biz ləngiyə bilmərik, bir ətrafa baxın! Bütün 
xalqlar irəli getdilər! Bir dəqiqə də gözləmək olmaz! '.

12. N.Nərimanovun Azərbaycandakı inqilabi 
proseslərə bolşeviklərdən fərqli baxışı

Nə idi N.Nərimanovla bolşeviklərin fikir ayrılığı? 
Bolşeviklər qanlı sinfi mübarizə tərəfdarı idilər, N.Nərima
nov isə vəziyyətdən çıxış yolunu “barışdırıcı 1 ıqda" görürdü. 
Bolşeviklər dindən imtina edirdilər, N.Nərimanov isə nəinki 
imtina etmirdi, hətta hesab edirdi ki. dövlət millətin dini 
etiqadını nəzərə almalıdır, “kommunizm ilə islamiyyat barış
malıdır” şüarını irəli sürürdü. Bolşeviklərin əsas xətti hər 
məsələni qan, zülm, sinfi mübarizə hesabına həll etmək idi. 
N.Nərimanov isə hesab edirdi ki, bütün məsələlər milli 
barışıq hesabına həll olunmalıdır. Bolşeviklər belə hesab 
edirdilər ki, müttəfiq respublikaların səlahiyyəti yoxa 
çıxmalıdır, N.Nərimanov isə belə hesab edirdi ki. müttəfiq 
respublikalar tam mənasında müstəqil olmalıdırlar.

N.Nərimanov özünün sovetləşdirmə konsepsiyasını 

aşağıdakı kimi görürdü: “Azərbaycan sovetləşdirilərkən Ru
siyada etdiyimiz səhvlərə yol verməməli, yerli şəraitlə he
sablaşmalı, müstəqil nümunəvi Sovet Respublikası yarat
malıyıq ki. Şərq zəhmətkeşləri, birincisi, bizim işğalçı im
perialist məqsədlərimizin olmadığını bilsinlər və ikincisi, 
onlar görsünlər və hiss etsinlər ki, öz həyatlarını xanlarsız, 
bəylərsiz və başqaları olmadan qura bilərlər. İri sənaye 
müəssisələrini ələ keçirərək, kiçiklərə toxunmamaq və ica- 
rətə icazə vermək ”.

N.Nərimanov yazır: “Mən Bakıya gələrkən mənə dedi
lər ki, “Azərbaycanı başdan-başa qarət edirlər, sağa və sola 
güllələyirlər. Mən o zaman faktiki olaraq hər şeyi idarə edən 
Pankratovu (XI Qızıl Ordunun Siyasi İdarəsinin xüsusi 
şöbəsinin rəisi) dəvət edim. Mən belə bir məsələ qoydum ki, 
İnqilab Komitəsinin sanksiyası olmadan heç kim güllələn
məsin. Mirzə Davud Hüseynov və Qarayev bunun əleyhinə 
çıxdılar ’ və hər yerdə “məni (N.Nərimanovu) millətçi kimi 
qələmə vermək istəyirlər".

Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin Katibi Lominadze ilə 
N.Nərimanov arasında olan söhbət Azərbaycanda inqilabın 
yollarının rusiyadan fərqli olduğu haqqında mövzu üçün çox 
səciyyəvidir. Aşağıdakı dialoq da bunu açıq-aydın göstərir.

Lominadze: “Azərbaycan kəndlərində inqilab baş ver
məmişdir, bu inqilabı etmək zəruridir, yəni bütün bəy mali
kanələrini yandırmaq və bununla da kəndlilərə inqilabın baş 
verdiyini hiss etmək imkanını vermək".

N.Nərimanov: “Nə üçün Lominadze məhz bu yolla 
Azərbaycan kəndlərində inqilab etmək istəyir?”

Lominadze: “Çünki Rusiyada belə edilmişdir”.
N.Nərimanov: Rusiya ilə Azərbaycanda vəziyyətin 

fərqli olduğundan cavab verir ki, “Mən buna etiraz etdim” və 
qətiyyətlə əlavə edir: “Azərbaycan bəylərinin hazır, boş ma
likanələrinə od vurmağı-təkcə ona görə ki, Rusiyada belə 
etmişdilər - təklif edərək necə solluq oyunu oynamalarına 
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(Lominadze və onun tərəfdarlarının) sübutudur”.
N.Nərimanov xüsusi olaraq qeyd edir ki, “Mikoyan var

lıların əmlakını fəhlələrin xeyrinə müsadirə etmək, iri və 
xırda burjuaziyaya ayırmadan tam müsadirə keçirməyi tələb 
edir". Bunun müqabilində N.Nərimanov öz təklifini irəli 
sürür: “Müsadirəni çox ehtiyatla keçirmək lazımdır, yəni o 
iri burjuaziyaya aid olmalıdır. Orta sinifi əsəbiləşdirmək la
zım deyil". Bu mübarizə uzun müddət davam etdi və nəhayət 
Mərkəz tərəfindən əvvəl Mikoyan, sonra isə Sarkis geri ça- 
ğrıldı. Məhz N.Nərimanovun fəaliyyəti nəticəsində “Şüurlu 
fəhlələr kasıbların da qarət olunmasını bildikdə, onlar 
müsadirə olunmuş şeyləri götürməkdən imtina etdilər".

13. N.Nərimanovun Bakının erməniləşdirilməsinə 
qarşı mübarizəsi

N.Nərimanov Stalinə məktubunda yazır ki, Bakının 
erməniləşdirmə planı var və bunun qurucusu məhz Miko- 
yandır. N.Nərimanov bu qrupla ölüm-dirim mübarizəsinə 
girişir. O yazır ki, Bakı Partiya Komitəsi Azərbaycanda hər 
şeydir. Ona görə də ermənilər çalışırdılar ki, məhz Bakı 
Komitəsində başçılıq irsən ermənilərə keçsin. Hələ kommu
nistlər Bakıda hakimiyyətə gəlməkdən qabaq N.Nərima
novun dediyinə görə, Mikoyan Bakıda fəaliyyət göstərməyə 
gəldiyini bildirirdi və hakimiyyət dəyişdirilən kimi o hə
qiqətən də Bakı Partiya Komitəsinin katibi seçildi. N.Nəri
manovun tənqid atəşinə məruz qalan Mikoyan N.Nərima- 
novdan xəbərsiz Moskvaya işləməyə keçirilir. N.Nəriınanov 
Mərkəzi ittiham edərək deyir “Mikoyandan sonra BK-nın 
katibi Sarkis oldu, Sarkisdən sonra isə Mirzoyan. Çox güman 
ki, Mirzoyandan sonra Kasparov olacaq və i.a.” Ermənilərin 
Bakını erməniləşdirmə planı haqqında N.Nərimanov deyir: 
“Lakin çoxları bunu başa düşmürdülər. Bunu hazırda AKP 
MK katibi yoldaş S.Kirov da başa düşmür, bu adama Mir- 

zoyanla əlbir fəaliyyət göstərmək təlqin edilmişdir. Hətta 
əgər Kirova təlqin edilməsəydi də, o bu kompaniyanın təsiri 
altına düşərdi, çünki bü kompaniyanın fəaliyyəti onun daxili 
aləmini məmnun edir. Bu kompaniyanın fəaliyyəti isə məhz 
Azərbaycanın simasızlaşdırılmasına yönəlmişdir. Bir 
tərəfdən kommunizm bayrağı altında daşnaklar öz işlərini 
görür, digər tərəfdən keçmiş eserlər tədricən və inadla Sovet 
hakimiyyətini içəridən dağıdırlar”.

Daha sonra N.Nərimanov yazır: “Mən bildirirəm ki, bu 
ağılla düşünülmüş və düzgün hesablanmış bütöv bir plandır. 
Lakin elə işimin ilk günlərindən açıq deyirəm: bir çox müla
hizələrə görə hələlik erməni yoldaşların görkəmli, məsul 
vəzifələrə təyin edilməsini dayandırmaq vacibdir. Zaqafqa
ziyanın keçmişi, ümumiyyətlə və xüsusilə 18-ci ildə Bakı
dakı vəziyyət bu məsələ üzərində düşünməyə məcbur edir".

N.Nərimanov Stalinə Bakı fəhlələrinin dilindən deyir: 
“Sərkis düz danışmır. Bakı Partiya Komitəsi müsəlman fəh
lələri üçün heç bir iş görmür. Biz (yəni müsəlman fəhlələri) 
yoldaş Sarkisdən bir neçə dəfə xahiş etmişdik ki. bizim 
vəziyyətimizə diqqət yetirsin, məktəblər açdırsın, bizim 
dilimizi bilən Partiya Komitə katibləri təyin etsin və s. və i.a. 
Lakin indiyə qədər heç bir iş görülməmişdir".

Fəhlələrin dilindən N.Nərimanov davam edərək Stalinə 
çatdırır ki: “Bu konfrans yoldaş Sarkisin bizə (yəni müsəl
man fəhlələrinə) olan “qayğısını" göstərir. Baxın burada nə 
qədər müsəlman fəhlələr var, nə üçün konfransın yalnız 
dörddə birini müsəlman fəhlələri təşkil edirlər".

Bu məlumatı başa çatdırandan sonra N.Nərimanov ürək 
ağrısı ilə əlavə edir: “Bütün bu nitqlərdən sonra solluq oyun
ları oynayan Ruhulla Axundov da çıxış etdi və fəhlələri ya
lançı kimi qələmə verərək Sarkisi müdafiə etməyə başladı”.

Bununla barışmayaraq N.Nərimanov “Mikoyanın, 
Sarkisin, Mirzoyanın başçılıq etdiyi Bakı Partiya Komitə
sinin işini nəhayət yoxlamaq lazımdır" deyə tələb irəli sürür.
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N.Nərimanov deyir: “hər yerdə, bütün iclaslarda mənim 
çıxışımdan sonra, müsəlmanlar qrupla mənə yaxınlaşıb 
deyirlər: bizi hara istəyirsən apar, nə istəyirsən elə, biz sənə 
inanırıq, biz ailəmizin xoşbəxtliyini sənin ixtiyarına veririk. 
Ancaq 18-ci il hadisələri təkrar baş verməsin”.

N.Nərimanov bu mövzunu davam edərək və 18-ci il 
ermənilərin tərəfindən törədilmiş Bakı qırğınını nəzərdə 
tutaraq qeyd edir: “Bu suala 18-ci ildə Bakıdakı Sovet haki
miyyəti cavab verməlidir. Bütün bunlar məni ilk vaxtlar er
məni yoldaşları yüksək vəzifələrə təyin etməmək barəsində 
danışmağa məcbur edirdi”.

14. Xalqa ürək yandıranın taleyinə biganə 
qalmaq olmaz

Mən öz yazımla N.Nərimanovu ideallaşdırmaq istəməz
dim. Söhbət sadəcə tarixi həqiqətləri nəzərə alaraq hər hansı 
siyasətçinin tarixdə yerini müəyyənləşdirməkdən gedir. 
N.Nərimanovun şəxsiyyəti istər sağlığında, istər də öləndən 
sonra bir neçə mərhələlərdən keçib. Bir çoxları kimi uzun 
illər siyasi axtarışda olub, amma heç bir zaman onun siyasi 
maraqları milli maraqlarını üstələməyib. Uzun axtarışlardan 
sonra özünü kommunist ideologiyasına bağlayıb, amma 
N.Nərimanov özünə məxsus mövqeyi, daima milli dəyərləri 
üstün tutmağı, ortodoks kommunistlər tərəfindən ona qarşı 
barışmaz və hətta düşmən, ən azı isə ehtiyatlı və yad gözlə 
baxış mövqeyi formalaşdırıb. Xalqın arasında isə onun 
hörməti misilsiz idi və bu ortodoks bolşevikləri narahat 
etməyə bilməzdi. 1920-ci ilin oktyabrından Doktor Kərim- 
bəy Mehmandarov Təbrizə Həmidə-xanım Məmmədquluza
dəyə məktubda yazır: “İndi Şuşada yaxşı mətbəə, çoxlu 
hürufat vardır....Bu gün doktor Nəriman Nərimanov buraya 
gəldi. Əhali onu sevinclə qarşıladı”. O, Azərbaycanın müx
təlif bölgələrinə gedib xalqla görüşürdü. Ucar, Göyçay. 
Gəncə, Qazax, Poylu, Tavus, Zəyəm, Yevlax, Bərdə, Ağ

dam, Şuşa, Ləki, Kürdəmir və i.a. əhali onu öz xilaskarı kimi 
qarşılayırdı.

1956-cı ildə N.Nərimanov bir siyasi xadim kimi 
reabilitasiya aldısa da, onun “görkəmli dövlət xadimi” kimi 
xidmətlərinin qiymətləndirilməyi hələ də müəmmalı bir 
vəziyyətdə idi. Bu hadisədən sonra onun haqqında bir sıra 
çox dəyərli əsərlər yazıldı, o cümlədən M.Rəfilinin, 
F.Köçərlinin, T.Əhmədovun, V.Məmmədovun, M.Qazıye- 
vin, M.Məmmədovun, N.Paşayevin və başqalarının əsərləri 
N.Nərimanov fəaliyyətinin bir çox tərəflərini açdılar.

Sovet dövründə N.Nərimanov haqqında yazılan tədqi
qatlarda üç sənəd (üçü də məktubdur) demək olar ki, araşdır
madan kənar qalırdı. Sovet senzurası tərəfindən bunların 
nəşrinə, istinada qadağa qoyulmuşdu. Bunlar N.Nərimano
vun “V.İ.Leninə məktub’ ü, “Ucqarlarda inqilabımızın tarixi
nə dair”, yaxud “Stalinə məktub’u və “Oğlum Nəcəfə 
məktub’u.

"Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair”, yaxud “Stalinə 
məktub adlı yazı uzun illər məxfi saxlanılmışdır və demək 
olar ki, bu N.Nərimanovun siyasi manifestidir. Bu yazı iki 
hissədən ibarətdir: “Şərq məsələsi” və “Azərbaycanda və
ziyyət”. Birinci bölmə haqqında mən indi söhbət açma- 
yacam. “Azərbaycanda vəziyyət” adlanan ikinci bölmədə 
uzun illər boyu N.Nərimanovun alovlu ürəyində yığılmış, 
ona ağrı vermiş problemlər haqqında danışılır. Bu üç sənədi 
təhlil etmədən, onları araşdırmadan N.Nərimanovun 
bolşevik, kommunist dünyagörüşünü qiymətləndirmək 
olmaz. Biz yazımızda ilk dəfə olaraq bu üç sənədi sistem 
şəklində təhlilə cəhd göstərdik.

N.Nərimanov haqqında yazan hər kəs bir mövzunu müt
ləq işıqlandırmalıdır. O da hörmətli prezidentimiz Heydər 
Əliyevin N.Nərimanovun xidmətlərinin bərpası yolunda 
fəaliyyətidir. Kitabın birinci nəşri ilə tanış olandan sonra 
mən Ş.Qurbanova bu mövzu haqqında bəzi məlumatlar ver
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dim. İkinci nəşrdə bu mövzunun uğurla işıqlandırıldığının 
şahidi oldum.

Mən isə yazılanlara onu əlavə edə bilərəm ki, Heydər 
Əliyev Azərbaycana yenicə rəhbər seçiləndə, necə deyərlər 
işi aşıb-daşan, uzun illər boyu yığılan problemlərin həlli 
növbəyə düzülən zaman 1970-ci ildə N.Nərimanovun 100 
illiyi tamam olurdu. Belə bir şəraitdə, sadəcə vaxt tapıb 
N.Nərimanovun yubiley toplantısını keçirmək özü bir qeyrət 
tələb edirdi, amma bununla kifayətlənməyib uzun müddət bu 
yubileyə hazırlaşmaq, onlarca məsul şəxslə görüşüb N.Nə
rimanov ətrafında olan kommunist ideologiyası üçün mənfi 
stereotipi sındırmaq, onun siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə 
yeni tarixi baxış formalaşdırmaq, onun tarixi xidmətlərini 
bərpa etmək, onun yubileyini o vaxta qədər misli görünmə
yən bir miqyasda keçirmək, onun ev muzeyini açmaq, onun 
haqqında kino-film çəkdirmək və qadağaya baxmayaraq ge
niş kütləyə göstərmək, nəhayət bütün çətinliklərə, etirazlara, 
maneələrə baxmayaraq onun heykəlini ucaltmaq iki qat 
qeyrət tələb edirdi ki, bunu da Heydər Əliyev zamanında 
etdi.

Həmin heykəl qaldırılan güngən xalqımız tərəfindən 
milli mənliyimizin simvolu kimi qiymətləndirildi. Artıq bu 
tədbirlərdən sonra N.Nərimanov ancaq yazıçı-dramaturq 
deyil, həm də görkəmli dövlət xadimi kimi xidməti bütün 
rəsmi sənədlərdə və ədəbiyyatda qələmə alındı.

1981-ci ildə mən Azərbaycan Kommunist Partiyasının 
Mərkəzi Komitəsinin İdeologiyası məsələləri üzrə Katibi 
işləyən dövrdə Azərbaycanın rəhbəri olan hörmətli Heydər 
Əliyevin N.Nərimanova nə dərəcədə diqqətli və qayğılı 
olduğunun dəfələrlə şahidi oldum. N.Nərimanovun adının 
əbədiləşməsi, tarixdə özünə layiq yer tutması, sanki onun 
fəaliyyətinin ümdə məsələlərindən biri idi. Bu sahədə hər 
hansı bir uğur onu hədsiz dərəcədə sevindirirdi. Yadımdadır 
onun vaxt aşırı sevinc və həyəcanla dolu verdiyi xəbərlər. 

əvvəlki razılaşmalara cavab olaraq Şərəf Rəşidov ona zəng 
vurub deyib ki, Özbəkistanda, Daşkəndin yaxınlığında olan 
şəhərlərin birinə N.Nərimanov adı verilib... Eduard Şevard- 
nadze ona zəng vurub ki, Mameulidə N.Nərimanovun hey
kəli ucaldılıb... Moskvanın rəhbərliyi zəng vurub ki, N.Nəri
manov yaşadığı evin üzərində xatirə lövhəsi qoyulacaq. 
Azdram teatrında Nəriman Həsənzadənin “Nəriman Nəri
manov" haqqında pyesinin premyerasına bütün Respublika 
rəhbərliyi getməlidir. Və hər dəfə bu xəbər daimi göstərişlə 
bitirdi ki, “Respublika mətbuatında bu hadisəni geniş işıqlan
dırmaq lazımdır....Xalqa çatdırmaq lazımdır. Oraya 
Azərbaycanın nümayəndə heyətini göndərmək lazımdır. 
Beləliklə, N.Nərimanov şəxsiyyətinin təbliğinə ara veril
mirdi, bu ad bizim təbliğatımızın daimi mövzusu olaraq 
qalırdı.

Sonralar N.Nərimanova qarşı təqiblər başlayanda. 
Heydər Əliyev artıq müstəqil Azərbaycanın Prezidenti ola
raq yenə də əvvəllər olduğu kimi N.Nərimanovun müda
fiəsinə qalxaraq dedi: “Son zamanlar Nəriman Nərimanov
dan başlayaraq Azərbaycanda bütün siyasi xadimlərin Azər
baycana düşmən olmaları barədə deyilən fikirlərlə heç cür 
razılaşmaq olmaz. Nəriman Nərimanov öz dövrünün, yaşa
dığı mühitin çərçivəsində böyümüş görkəmli simadır, böyük 
siyasi xadimdir”.

Prezidentin dediyinə səs verərək N.Nərimanovun xid
mətlərinin əvəzsiz olduğunu ziyalılarımızdan Bəxtiyar 
Vahabzadə, Ş.Qurbanov, Elçin, T.Əhmədov, V.Quliyev, 
R.Hüseynov, F.Əhmədova, P.Xəlilov, X.Məmmədov, Qıl
man İlkin və başqaları qeyd etdilər.

Bəxtiyar Vahabzadə “Nənəm mənə kor dedi məqalə
sində N.Nərimanova qarşı əsassız ittihamlar verənlərə cavab 
olaraq yazır: “N.Nərimanovu ittiham edənlər, gərək ilk əv
vəl vicdanları qarşısında cavab versinlər ki, onlar Nərimanın 
xalqı üçün etdiyinin, xalqı yolunda ürək ağrısının mində- 
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birini ediblərmi”.
Elçin, N.Nərimanovun acı taleyini düşünərək yazır: 

“Aylar, illər keçəcəkdi, Nəriman Nərimanovun yaradıcılığı 
da, əməlləri də Böyük Vətəndaşların miras qoyub getdiyi 
mənəvi sərvət kimi, çınaqlardan çıxacaqdı, bu zaman da 
bəzən həmin “son dərəcə tikanlı, məşəqqətli” sədlərə rast 
gələcəkdi, amma buna baxmayaraq yaşayacaqdı, uzun ömür
lü olacaqdı”.

Cəmil Həsənli “Ağ ləkələrin qara kölgəsi” əsərində 
deyir: “N.Nərimanov bizim tək güman yerimiz deyil, həm də 
inam və iman yerimiz olduğu üçün onun haqqında yalnız və 
yalnız həqiqəti yazmaq lazımdır. O, dərdini və iztirablarını 
ürəyində çəkmiş, amallarında yaşatmış xalqın vicdanıdır, 
şərəfli xalqın vicdanı isə saf billurdan da şəffaf olmalıdır”.

N.Nərimanovun müdafiəsinə qardaş Türkiyədə də səs
lər eşidildi. Dostumuz İrfan Ülkü “Orta doğu” qəzetində çap 
olunan “Nərimanovun hekayəsi" adlı məqaləsində N.Nəri
manovun tarixi xidmətlərini xüsusi qeyd edir, hətta ona iki 
şer həsr etmişdir....

Mən isə sadəcə N.Nərimanov haqqında bir neçə kitabın 
çıxmasında xeyirxahlıq etmişəm. Qulam Məmmədliyə 
“N.Nərimanov həyatı və yaradıcılığının salnaməsi” adlı ki
tabın yaradılmasını tövsiyə etdim və nəştinə yardımçı ol
dum. Unudulmaz ədibimizdən xatirə qalan “Əziz və hör
mətli Həsən Həsənov yoldaş! “Nəriman Nərimanov" əsəri
min nəşrində etdiyiniz təşəbbüs və tədbirlər üçün ömrüm 
boyu Sizə borcluyam. Səmimi və xoş arzularla! Qulam 
Məmmədli” sözləri mənim üçün ən xoş yadigardır. Teymur 
Əhmədovdan aldığım məktubda deyilir: “Çox hörmətli 
Həsən Həsənov yoldaşa! Sizin şəxsi təşəbbüsünüzlə rus, in
gilis, alman, fransız və ərəb dillərində “Nəriman 
Nərimanov” kitabçalarının “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən 
çapı başa çatmışdır. Onların hərəsindən bir nüsxə göndər
məkdə məqsədim Sizə şəxsən öz minnətdarlığımı, kitabça- 

larin məsul redaktoru nərimanovşunas Vəli Məmmədovun 
razılığını bildirməkdir. Çox sağ olun. Ehtiramla Teymur Əh
mədov". Nəzər Paşayevdən aldığım məktubda isə deyilir: 
“Nəriman Nərimanov və Azərbaycan mədəniyyəti" əsəri
min nəşrində xeyirxah rol oynayan hörmətli Həsən Həsənov 
yoldaşa minnətdarlıqla müəllifdən xatirə”.

Millətçilik, antisovet, antibolşevik siyasətinə görə, 
əslində isə millətsevərlik vətənpərvərlik və müstəqillik 
siyasətinə görə ittiham olunan N.Nərimanovun əziz xatirəsi 
elə sovet dövründə bütün çətinliklərə, əzab və əziyyətlərə 
baxmayaraq xalqımız tərəfindən qorunub saxlandı. Xalq 
sanki sovet hakimiyyəti. Kommunist ideologiyası şəraitində 
mənəviyyatının çeşməsini tapmışdır.

N.Nərimanov kommunist olaraq “bolşevizm" ideyasına 
aludə olmadı, xalqlar dostluğunu car çəkərək öz xalqının 
milli maraqlarım satmadı, inqilabı qəbul edərək onu “qanlı 
sinfi mübarizədə” deyil, milli barışıqda gördü, ateist bir 
dövlətdə yaşayaraq öz islam dininə sadiq qaldı, Rusiya ilə 
“əbədi dostluğa’ çağıraraq Rusiyaya tabe olmaqdan qəti 
boyun qaçırdı, dünya proletarlarına yardım əlini uzatmağa 
hazır idi. amma xalqının neftinə olan hüququndan əl çəkmək 
fikrində deyildi, "Sovet xalqlarının birliyini təbliğ edir, 
amma ermənilərin antiazərbaycan siyasətinə barışmaz 
mövqe tuturdu. Nəhayət o bu mövqeyinin qurbanı oldu. İstər 
sağlığında, istərsə də ölümündən sonra o daim təqib olundu. 
Sağlığında özü, ölümündən sonra isə onun xatirəsi 
keşməkeşli bir yol keçdi. İndi artıq tarixi bir şərait yaradılıb 
ki, N.Nərimanov tariximizdə təqiblərdən qurtarıb əsl yerini 
tuta bilsin.

Ölümündən bir ay qabaq 1925-ci ilin fevralın ortalarında 
Moskvanın ən mötəbər salonlarından olan İttifaqlar evində 
N.Nərimanovun ədəbi-ictimai fəaliyyətinin 30 illik yubiley 
gecəsi təntənəli keçirildi. Moskvada “Malıy teatr"-ın 
səhnəsində “Nadir şah” dramı göstərildi. Sovet İttifaqının bir 
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çox yerindən təbriklər gəldi. Bütün mətbuat bunu işıqlan
dırdı. Martın 7-də N.Nərimanovun 30 illik fəaliyyətinin şə
rəfinə ona doğma olan Tiflis şəhərində də tədbir keçirildi. 
Tədbirdə 300-dən çox iştirakçı var idi. Həmin tədbirdə 
Tiflisin Azərbaycan icmasının nümayəndələri, gürcülər, 
Tiflisdə qonaq olan qırğız, tatar, kalmık, yakut nümayəndə
ləri çıxış etdi,... Amma... Nə amma?... Bu təntənələrə Bakı
dan heç bir təbrik gəlmədi. Bəlkə özləri keçirdilər? Yox. 
Bakıda bu yubiley hadisələri ilə bağlı heç bir tədbir keçir
mədilər. Bəlkə yol uzaq idi, əlaqələr zəif idi, xəbərləri yox 
idi? Sonuncu suala cavab o dövrdə Azərbaycanın rəhbərlə
rindən olan Mövsüm İsrafılbəyovun (Qədirli) N.Nərimanova 
yazdığı məktubdan aydın olur. O, N.Nərimanova yazırdı: 
“Bakı şəhərində yubileyinizin qeyd olunması qeyri-müm
kündür. İclaslarda N.Nərimanov adının çəkilməsinə yol 
verilmir”.

N.Nərimanov niyə qəflətən öldü sualına hələ dəqiq ca
vab verilməyib. Bəlkə də N.Nərimanovun ölüm səbəbi 
Stalin, Orconikidze, Çiçerin və başqa mərkəz xadimlərinin 
onunla siyasi qərəzliyi deyil, Mikoyanın, Mirzoyanın, 
Sarkisin və başqa ermənilərin ona qarşı barışmaz qəddarlığı 
deyil, bəlkə heç zəhərlənmə də deyil, məhz Bakıdan gələn 
bu soyuqqanlıqla yazılan məktubdan irəli gələn düşüncə- 
lərdi.

Antey qüvvəsini Ana torpaqdan aldığı kimi, Moskva da 
yaxşı başa düşürdü ki, N.Nərimanov qüvvəsini Azərbaycan
dan alır. N.Nərimanovun Azərbaycandakı fəaliyyətindən na
razı qalaraq Moskva onu vəzifədən çıxartmır, sadəcə Azər
baycandan uzaqlaşdıraraq Moskvaya daha yüksək bir 
vəzifəyə irəli çəkir. N.Nərimanov dəfələrlə Moskvadakı və
zifəsindən çıxıb Azərbaycana sıravi ədib statusunda qayıt
maq istəyi də, SSRİ rəhbərliyi tərəfindən rədd olunur. Ölkə 
rəhbərliyi Moskvada onun şərəfinə hər hansı miqyaslı tən
tənə keçirməyə hazırdır, amma bu şərtlə ki, Bakıda, Azər

baycanda heç bir tədbir olmasın. Sağlığında, yəni ölümünə 
bir ay qalmış N.Nərimanovun şərəfinə o dövr üçün ən yük
sək rütbəli təntənə keçirdir və şöhrətləndirir, öləndə ölkədə 
matəm elan olunur, ölümündən bir ay sonra isə onu “mil
lətçi" adlandıraraq xidmətlərini və adını unutdurur.

N.Nərimanov sanki ölümündən sonra da acı taleyini, 
sağlığında həyatın meydanında tək qaldığı kimi, ölümündən 
sonra da tarixin meydanında tək qala biləcəyini duyaraq, 
xalqla-millətlə şəxs arasında həmrəyliyə çağıraraq yazırdı: 
“Siz özünüzü bir millətdən hesab edirsinizsə, özünüzün 
müəyyən bir vətəniniz vardırsa, həmin millətin, həmin 
vətənin dərdi-qəmi sizin dərdiniz, qəminizdir və ya bir 
millət və ya vətən sizi öz üzvlərindən hesab edirsə, sizin 
dərdiniz, qəminiz millət və vətən üçün ümumi dərd və qəm 
olmalıdır”.

Bu sözlərdən belə məlum olur ki, N.Nərimanov ömrü 
boyu xalqın dərdinə, qəminə şərik çıxmışdı, ona görə də 
əgər biz N.Nərimanovu xalqımızın övladı hesab ediriksə 
onun xatirəsi ətrafında ola biləcək “dərd və qəmə" hamılıqla 
şərik çıxmalıyıq.

Xalqa ürək yandıranın taleyinə 
biganə qalmaq olmaz.

Həsən Həsənov.
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MÜƏLLİFDƏN

Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqının mənəvi daya
ğı, gücü, qüvvətidir. Biz həmişə və hər zaman onu belə tanı
mışıq və tanıyırıq. Nəriman Nərimanovun ünvanına deyilən 
hər bir əsassız söz xalqın üstünə tökülən çirkab, qara ləkə, 
böhtan və əsası olaman bir iftira kimi qəbul olunmalıdır.

Nəriman Nərimanov 1926-1956-cı illərdə yasaq edil
mişdir. Onun 1956-cı ildə ilk bəraəti mənim yadımdadır. O 
zaman mən universitetdə oxuyarkən bu məsələ tələbələr 
arasında çox böyük ehtişam oyatmışdı. Onda yeni Nərima- 
novçular meydana gəldi. Bunların içərisində gənc tədqiqatçı, 
böyük siyasətçi mərhum Vəli Məmmədov xüsusilə seçilirdi. 
Onun üzə çıxartdığı bəzi əsərlər, xüsusən “Oğluma mək- 
tublar’m çap olunan hissələri əzbərlənirdi. Bu, Nəriman Nə
rimanovun təkcə 6 yaşlı oğlu Nəcəfə üz tutub dediyi sözlər 
deyil, eyni zamanda bizim hamımıza, bütün gələcək nəsil
lərə deyilmiş vəsiyyətlər idi.

Böyük Çexoslavakiya yazıçısı Yulius Fuçikin dediyi “Ey 
insanlar ayıq olun, mən sizi sevirdim" kimi bu məktub da 
böyük təsir gücünə malik idi. Onun Leninə yazdığı mək
tubdan bəzi parçalar da bunun kimiydi. O zaman bizim gözəl 
tarix alimlərimiz vardı, əl-qol aça bilmirdilər, məsələnin bu 
şəkil alması hamısının ürəyindən idi. Nəriman Nərimanovu 
neçə repressiya etmək olar?! Biz hamımız Nəriman Nərima
novun sözləri ilə oturub dururduq. Biz Nəriman Nərimanova 
sahib olduq və bir də itirməkdən qorxaraq ona elə sarıldıq ki. 
başının üstündən quş da uçmağa razı deyildik.

Bu məsələ 80-ci illərə qədər belə davam etdi. Hər yerdə 
Nərimanovun adı, hər elmi işdə Nərimanov mövzusu. Bakı
nın gözəl bir yerində əzəmətli tunc heykəli və s. bizə təsəlli 
verirdi.

Amma 80-ci illərin axırlarında, Sovet imperiasının çök
düyü anlarda yenidən Nərimanova böhtan və iftira yağdırma

ğa başladılar. N. Nərimanovu müdafiə üçün mənim “Nəri
manov zəmanəsinin adamı idi” adlı ilk məqaləm hələ impe- 
rianın vaxtında “Kommunist" qəzetinin 1991-ci il 6 iyun ta
rixli nömrəsində dərc olundu. Həmin məqalə bu xalq lide
rinin müdafiəsi üçün atılan ilk addım idi. O zaman Partiya 
Tarixi İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru, professor 
Danil Quliyev məni gördü və dedi: “Sən bu məqaləni yaz
maqda düz elədin. Bizi də düz tənqid edirsən, biz Nəriman 
Nərimanovu müdafiə edə bilmədik". Bu alimin Nəriman Nə
rimanov haqqında son sözləri idi. Bundan sonra imperiya 
çökdü və Nərimanova hücum daha da sürətləndi.

O vaxtdan indi 10 il dən çox keçir. Bu kitabçaya daxil 
olan məqalələr hamısı Nərimanovu tənqid edənlərə cavab
dır. Hamısı da olmuş əhvalatlar, məlum məsələlərdir. 
Müəllif Nəriman Nərimanov haqqında monoqrafiya yazma
mışdır. Deyilənləri sadəcə təkzib etmiş, əsassız, böhtan ol
duğunu sübuta yetirmişdir.

Bir yenilik burasındadır ki. Nərimanov Şərq kommu
nizmi tələb edirdi. Bu haqda indiyə qədər heç kəs yazma
mışdır, bilən vardı, amma dilinə gətirən yox idi. Bu M.S. 
Ordubadinin xatirələrində və başqa sənədlərdədir. Bu xati
rələr də çap olunmamışdı. Onların bəzilərini ancaq 1992-ci 
ildə ayrı-ayrı qəzetlər çap elədi. Bu əlyazması çoxdan mən
də var idi. Ona görə mən “Nərimanov kommunizmi ilə isla
miyyəti barışdırmaq istəyirdi" başlığı altında verdiyim 
bölmədə bu materiallardan istifadə eləmişəm. Bu əsasən 
bolşevizm məsələsidir.

Nəriman Nərimanov boişevizmi rədd edirdi, onu qəbul 
etmirdi. Bolşeviklərin hər şeyi vurub dağıtmaları, yenidən 
yaratmaları ağıla batan şey deyildi. Rusiyada onların gördük
ləri işləri Azərbaycanda etmək olmazdı. Burada islamiyyət 
nəzərə alınmalı idi.

Nərimanov oğluna yazırdı: “Əziz oğlum Nəcəfi Sən bu 
sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq”.

Bu nə deməkdir? Bəlkə Nərimanov sosializmdən əl 
çəkmişdir. Yox! Məsələ burasında idi ki, o, bolşeviklərin 
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proqramını “xüsusi inamla” qəbul etmişdir, bu proqramda 
“dünyada köləliyin məhvinin həyata keçməsini” görürdü. 
Lakin sonralar göstərirdi ki, “işə pis yanaşmışıq... boş işlərlə 
və çəkişmələrlə məşğul olaraq əsil işi əldən buraxmışıq”.

Bəli, Nərimanov belə düşünürdü. O zaman Rusiyanın 
Türkiyəyə vəd elədiyi maddi yardımı almaq üçün 1921-ci 
ildə Moskvaya göndərilən yeni nümayəndə heyətinə Riza 
Nur da daxil idi. O, bir neçə gün Bakıda qalmış, vəziyyəti 
öyrənmiş və Nərimanov ona çox xoş gəlmişdir. Onu “ağlı 
başında olan bir adam” adlandıraraq yazırdı: “Epeycə, sıx-sıx 
və baş-başa görüşdüm. Baxdım ki, eyi bir adamdır. Kəndisi
nə etimad təlqin etdim. Açıldı və dedi ki, “bolşeviklik nədir? 
Bu rəzalət bizə əl verməz. Biz türkük, milliyyət ilə yaşarıq. 
Çox xoşuma getdi”.*

Nərimanovun islamiyyət qanunları ilə yaşamağı üstün 
tuturdu və “kommunizm ilə islamiyyəti barışdırmaq" fikri də 
burdan doğurdu, Aydın məsələdir ki, o zaman bolşevizm 
azarına tutulmuşlar, “mauzeristlər” bunu qəti surətdə rədd 
edirdilər. Bu da azərbaycanlıların başına yeni bəla, 
görünməmiş müsibətlər gətirdi.

Məşhur türk yazarı, “Orta doğu" qəzetinin baş redaktoru 
işləmiş, Azərbaycan xalqının dostu, qardaşı, Heydər Əliyev 
haqqında bir neçə kitab yazmış İrfan Ülkü bu yaxınlarda - 
2000-ci ildə Türkiyədə çap etdirdiyi “Bağımsızlıqdan sonra 
Azərbaycan” adlı monumental bir kitabının “Bizim 
Leninimiz: Nərimanov” adlı fəslində Nərimanova geniş yer 
verir və maraqlı fikirlər irəli sürür. Bizdə son dövrdə 
“N.Nərimanovla M.Ə.Rəsulzadə bir cərgədə dayana 
bilməz" deyənlərin əksinə olaraq yazır: “M.Ə. Rəsulzadə ilə 
Nərimanov gənclik arkadaşıdırlar. Əsrin əvvəlində ikisi də 
marksizm ideologiyası altında idilər, amma yenə hər ikisinin 
də tək bir amacı vardır: “Müstəqil Azərbaycan!"*

Bunlardan Məmməd Əmin Rəsulzadə Birincə dünya 
müharibəsi dövründə tamam bu fikirdən, yəni marksizm

‘Rza Nur. Moskva-Sakarya xatirətləri. İstanbul, 1991, səh. 56.
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idealogiyasından ayrılmış, Nərimanov isə öz fikrində qal
mışdır. Amma, Nərimanov Şərq kommunizmi deyilən 
ideologiyanı yeridə bilməmişdir. Çünki, bolşevizmin hər 
şeyi yenidən başlamaq fikri Nərimanovun əleyhinə idi. Nə
rimanov bununla barışa bilmirdi. Rusiyada bolşeviklərin 
törətdikləri bütün əzazilliyi Azərbaycana gətirmək olmazdı. 
Nərimanov ömrünün axırında Bakıda və Moskvada işlərkən 
oğluna uğrunda mübarizə apardığı bu məsələ alınmadıqda 
1925-ci ildə 6 yaşlı oğlu Nəcəfə yazırdı ki, “sən bu sözləri 
oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq”.

İrfan Ülkü özünün fəhmi ilə bundan nəticə çıxararaq ya
zır: “Açıqca bəlli olduğu kimi Nərimanov artıq Azərbay
canın bolşevik Rusiyasından qopmasını, bağımsızlıq yoluna 
yenidən girməsini istəməkdədir”.

İrfan bəy sonra 1921-ci il martın 24-də Böyük Türk 
Millət Məclisində Mustafa Kamal Qarabağın mərkəzi Şuşa 
qalasından göndərilmiş bir teleqramı oxuduğunu xəyalında 
canlandırır: həmin teleqramın son cümləsi belə idi: "Yaşasın 
Şərq inqilab başçısı Mustafa Kamal!"

Bu teleqramı imzalayan adamlardan birincisi “yoldaş 
Nəriman Nərimanov” idi. Bu da göstərir ki, N. Nərimanov o 
zaman Mustafa Kamal Atatürklə səsləşən bəzi məsələləri 
həyata keçirməyə çalışırdı.

İrfan Ülkii deyir ki, “1991-ci ildə Sovetlər birliyi çökən
dən sonra məğrur Kirov yerindən sökülüb atıldı. Amma 
Nərimanov hələ sağlam bir şəkildə Bakının ən yüksək bir 
yerində durur”.

Bunu İrfan Ülkü sevinclə bildirir. Bəli, N. Nərimanov 
durur və Azərbaycan xalqı yaşadıqca o da beləcə xalqının və 
paytaxtının döşündə parlayan qızıl ulduz kimi həmişə işıq 
saçacaqdır. İrfan qardaşımızın dediyi kimi “düşüncəli, məz
lum Nərimanov Azərbaycanın sahibi bizik, siz ruslar deyil
siniz mesajını verir və verməyə bu gün də davam edir”.

İrfan Ülkü Nərimanovun bütün siyasi fəaliyyətini incəli-

‘İ.Ülkü. Baqımsızlıktan sonra Azerbaycan, İstanbul, 2000, səh. 108. 
67



yinə qədər bilən, heykəlinin ucaldılmasına böyük çətinliklə 
nail olan, heykəlin yeri, boynu-buxununu, baxışını, duruşu
nu, hündürlüyünü özü üçün müəyyən edən hörmətli 
prezidentimiz Heydər Əliyevin aşağıdakı sözlərini misal 
gətirir: “Mən istərdim ki, haqqımızda birlik olsun, Nərima
novun ayağının altım eşənlər kimlərdi? Bizim öz azərbay
canlılarımız... Onlar Levon Mirzoyanlarla, Mikoyanlarla, 
Sarkislərlə bir araya gələrək Kirovu da Nərimanov əleyhinə 
bir blok düzəldərək hay-küy qaldırırdılar. Bəli, işlənən ən 
böyük xəta budur... Nərimanovun Leninə yazmış olduğu 
məktub tarixi bir sənəd olaraq qiymətləndirilmədi, daha 
sonra mən bu məktubu Moskvaya götürdüm. Sanıram ki, 
tarixçilər bu məktubu incələmədilər, ona lazımi qiyməti 
vermədilər... Rusiyada yapılam Azərbaycanda yapmaq yan
lışdır... Yalnız Nərimanovun vaxtında deyil, sonralarda siya
si yöndə birliyin olmaması millətimizin birliyini də pozdu".

Belə birliyi pozanlar Nərimanova aid yazılarda 
başladılar.

Nəriman Nərimanov təkdir, o heç kəsə bənzəmir. O, hə
kimdir, dramaturqdur, publisitdir və nəhayət dövlət başçısı
dır. Bunların hamısında o silinməz iz qoyub getmişdir. Tarix
də belə adamlar çox azdır.

İrfan Ülkü kitabının bir yerində yazır ki, “Bakıya hər 
gəlişimdə Nəriman Nərimanovun o möhtəşəm heykəlinin 
önündən keçərkən, nədənsə qəlbimdə qərib bir hüzün, bir 
burukluk duyuram. Bürünc heykəlin gözləri Xəzərin 
üfüqünə dikilmişdir; başını xəfifcə əyərək məhzun və məz
lum və dərinlərdə bir acıyı gizləməyə çalışan baxışları ilə 
keçmişdən gələcəyə inamlı bir mesaj kimidir."

Qardaşımız İrfan Ülkü Nəriman Nərimanovun heykəlini 
çox gözəl mənalandırır. Onun məğrurluğunu da, məhzunlu- 
ğunu da hiss edir, özünün də “nədənsə o möhtəşəm heykəlin 
önündən keçərkən qəlbində qərib bir hüzn” duymasını da 
gizlətmir. Bu da aydındır. Bu, böyük dahi, müsəlman 
şərqinin lideri, bitməz-tükənməz energiya sahib olan Heydər 
Əliyevin kəşfidir. Nəriman Nərimanovun bu əzəmətli 
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heykəlinin bütün cizgilərini ölçüb-biçmiş, əsrlərə sinə gərən 
belə möhtəşəm, mənalı bir abidə yaradılmışdır.

*
* * * w

*
“Nəriman Nərimanov dünyası” kitabçası tələsik 2001-ci 

ildə 1000 nüsxə çap olunub oxuculara çatdırıldı. Ləngimək 
olmazdı. Nərimanov get-gedə iftira obyektinə çevrilirdi. 
Kitabçanın sürətlə yayılmasından, həvəslə oxunmasından 
göründü ki, N.Nərimanov Azərbaycan xalqının qəlbinə nə 
qədər nüfuz edib, nə qədər möhkəm yer tutub, isti yuva 
qurub, onu oradan çıxarmaq qeyri-mümkündür. Bu, Nəri
manovun haqqıdır, təbiətin, Allah təalanın ona gen-bol bəxş 
elədiyi, səxavət göstərdiyi əbədi, daimi haqqıdır. Bu haqq 
alınmır, verilir. Öz əməyinə, xalqa xidmətinə, ictimai-siyasi 
vəziyyətinə, insanlıq borcuna görə verilir.

N.Nərimanov sosialist idi. O bunda elə bir qəbahət də 
görmürdü. Xalqı qırılırdı, daha doğrusu, qırırdılar. Ermənilər 
qırırdı. Bunun qarşısını almaq lazım idi. Rusiyada Oktyabr 
çevrilişi olanda Bakıda da Şaumyanın rəhbərliyi altında 
Sovet hakimiyyəti quruldu və Nərimanov da həmin hakimiy
yətə daxil oldu. Amma gördü ki, bu ermənilər uzaq nişanla, 
yaxşı düşünmüş planlı şəkildə hakimiyyətə gəliblər. Onlar 
xəbis niyyətlərini birinci Bakı qırğınından başladılar, Bakını 
cəhənnəmə çevirdilər. N.Nərimanov qaçıb gizləndi. Sonra- 
lar tək olduğuna görə bunlarla işləyə bilmədi, onların Azər
baycan qanına susadıqlarının qarşısını ala bilmədi və yaxud 
bacarmadı, Rusiyaya üz tutdu (ya xəstəliyinə, ya nəyə gö
rəsə Həştərxana getdi).

1920-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyət yenidən sovet
lərin əlinə keçdi, daha doğrusu, çevriliş olmadı, təhvil-təslim 
oldu. Yəni hakimiyyət Azərbaycan kommunstlərinə verildi 
və bir müddətdən sonra Nərimanov gəldi, gördü ki, həmin 
ləyən, həmin tas. Yenə də ermənilər hakimiyyətdədir. Miko
yan deyirdi ki, “biz Nərimanovu inqilab komitəsinin sədri 
seçərik, amma onu elə əhatə edərik ki, öz nüfuzundan 
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istifadə edə bilməsin”.
Belə də oldu. Bakı partiya komitəsinin katibi əvvəl Mi

koyan idi, ondan irsən Sarkisə keçdi, sonra Mirzoyan oldu. 
Bizimkilər çox danışanda, Kirovu gətirdilər. Kim olursa 
olsun, təki azərbaycanlı olmasın.

Nərimanov belə bir şəraitdə hakimiyyətə gəldi, özü də 
hakimiyyətdə Xalq Komissarları Sovetinin sədri kimi icraçı 
idi, partiyanın dediyini həyata keçirməli idi. Onun böyüklüyü 
orasında idi ki, “rəhbərlərin” dediyini çox vaxt həyata 
keçirmirdi.

N.Nərimanovun ən çox vuruşduğu adamlardan biri 
Azərneftin rəisi Serebrovski idi. Hələ Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyətinin vaxtında Moskva onu Azərneftin 
rəisi təyin etmiş və çoxlu səlahiyyətlər vermişdi. O, birbaşa 
Moskvaya tabe idi və Nərimanova əhəmiyyət vermirdi. 
Nərimanov özü yazırdı ki, “onunla düz bir il vuruşdum", 
yenə xeyri olmadı.

Serebrovski Azərbaycanda iki hakimiyyətlik yaratmışdı. 
Nərimanov deyəndə ki, mən nazirlər sovetinin sədriyəmsə 
bəs Azneft nə üçün mənə tabe olmasın, nə üçün Allahın 
verdiyi bu neftdən Azərbaycan xalqı xeyir görməsin? 
Belədir, işinə bax. Nərimanov indi kimə üz tutmalı idi və ya 
yenəmi getməli idi. Bu dəfə getdi, daha doğrusu apardılar. 
Rusiyanın icraiyyə komitəsinin sədrlərindən biri oldu. Rus 
dövlətinin rəhbərlərindən biri idi. Azərbaycanı talan edirdi
lər, onun xalqını qırırdılar. Bakını bütöv Azərbaycandan ayı
rıb ya erməniləşdirmək, ya da Moskvaya tabe etmək. Belə 
idi məqsəd. Bu ermənilərin çoxdankı planı idi. “Böyük Er
mənistan” yaradılmalı idi. 1918-ci ildə Gürcüstanın Borçalı 
bölgəsinə, başqa rayonları ələ keçirmək üçün gürcülərə 
müharibə elan etdilər, bir müddət vuruşdular. Azərbaycanın 
kəndlərini, şəhərlərini isə xarabaya çevirmək istəyirdilər. 
Azərbaycan torpağı Ermənistanın olmalıdır. Nərimanov ya
zırdı: “Orconikidzenin nəzəriyyəsinə görə, əlbəttə, kiçik 
Azərbaycanın əhalisini müntəzəm olaraq məhv etmək olar, 
lakin onda respublika kimdən ibarət olacaqdır?” Məsələ 
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beləydi, Nərimanov kimdən ümid gözləyə bilərdi. O zaman 
bütün Azərbaycanda vur-tut 62 nəfər ali təhsilli adam var idi. 
Bundan başqa orta təhsillilər də var idi. Onlardan da rəhbər 
ermənilərin əlinin altında işləyənlər az deyildi. Bəs onlar 
hara baxırdılar, onların qəlbi Azərbaycan xalqına yanmır- 
dımı? Nərimanov onları haqlı olaraq “vicdansız fırıldaqçılar” 
adlandırırdı.

AKP MK-nın katibi Lominadze Nərimanovla döş-döşə 
gəlirdi və deyirdi: “Azərbaycan kəndlərindən inqilab qoxusu 
gəlmir”. Bəs sizin fikriniz nədir? Nərimanovun bu sualı 
qarşısında deyirdi: “Bütün mülkədar malikanələrini yandır
maq lazımdır”. Onda qoxu gəlməz, tüstü çıxar. Nərimanovun 
cavabı belə idi “qətiyyən olmaz".

Nərimanov olmasa idi, Azərbaycan da indiki şəkildə 
yox idi. Bu, Nərimanovun birinci və ən böyük xidməti idi. 
Nərimanova nə qədər mane olsalar da, o, Azərbaycanın 
daxili, xarici siyasətində çox böyük rol oynamışdı. Bunu 
hamı deyir və etiraf edir. Bunu o dövrün sənədləri də sübut 
edir.

*
* * * *

*

“Nəriman Nərimanov dünyası” kitabçasının ilk nəşri 
çox böyük rəy oyatdı. Çoxlu materiallar yazılıb çap olundu, 
Abşeron, Sabunçu, Nizami rayonlarının məktəblərində, 
Xəzər universitetində və başqa tədris müəssisələrində oxucu 
konfransları keçirildi, ayrı-ayrı ziyalılar tərəfindən oxunub 
müzakirə olundu. Mən çoxlu təşəkkür məktubları aldım. 
Bunların hamısının mənə alqışları, təşəkkürləri ilə bərabər 
gözəl və ağıllı məsləhətləri də oldu. Bu ziyalıların hamısına 
mən səmimi təşəkkürümü bildirirəm.

Bunların içərisində bir nəfərin mənə xeyirli məsləhət
lərini, konkret təkliflərini heç vaxt yaddan çıxara bilmərəm. 
Onun ağıllı məsləhətlərinə əməl edəndən sonra kitabın 
indiki təkmilləşdirilmiş, lazımi əlavələr edilmiş ikinci nəşri 
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meydana çıxdı. Bu, Azərbaycan Respublikasının keçmiş Baş 
naziri Həsən Həsənovdur.

Həsən Həsənov kitabı oxuyandan sonra mənə məsləhət 
gördü ki, Yaroslavski komissiyasının materiallarım mütləq 
oxu, o, sənə çox şey verəcək. Sonra Serebrovski məsələsini 
qaldır. Daha sonra ən vacibi Heydər Əliyev və Nərimanov 
məsələsini yaz. Nərimanovun abidəsi Heydər Əliyevin qə
tiyyəti. nüfuzu, qorxmazlığı sayəsində qoyulmuşdur. Bunları 
da yazsan və indiki şəkildə təqdim eləyə bilsən daha Nəri
manova heç bir şey lazım deyil.

Bütün bunlar və başqa materiallar yazıldı, dövri mət
buatda çap olundu və kitaba salındı. Bu xeyirli məsləhətləri
nə görə hörmətli Həsən müəllimə bir daha təşəkkür edirəm.

“N.Nərimanovun son vuruşu və qəti qələbəsi”, “N.Nə
rimanovun Azneftin sədri Serebrovski ilə mübarizəsi”, “Baş 
ağrıdan və ucaldılan iki heykəl” və s. yeni materiallar həmin 
məsləhətlərin sayəsində yazıldı. İndi burada oxuculara 
təqdim olunur.

Yeni materiallardan biri də “Atatürk və Nərimanov’ dur. 
Nərimanov dövlətdə ilk addımlarından başlayaraq Türkiyə 
ilə, xüsusən Atatürk ilə sıx əlaqə saxlayır, onlara əlindən 
gələn maddi, mənəvi köməyi göstərir və Sovet Rusiyasının 
başçısı Leninə məsləhət görürdü ki. türklərlə möhkəm ittifaq 
bağlamaq lazımdır. Bu işdə ermənilərə güzəşt etmək olmaz.

İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında, tarix- 
şünaslığında bu mövzuda əsər yazılmamışdır. Faktların 
yeniliyi, zənginliyi, şirinliyi ürək açır və oxucuların da xoşu
na gələcəyinə şübhə oyatmır.

Onu da oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, 
mən bu əlavələri yazandan sonra Həsən müəllimdən xahiş 
etdim mənim kitabıma “Ön söz” yazsın. O, dedi, axı sən 
özün “Ön söz” yazmısan. Mən dedim ki, onun işi asandır: ya 
kitabdan onu tamam çıxardaram, ya da “Müəllifdən” sözü ilə 
əvəz edərəm. Bir qədər fikirləşdi, sonra dedi: “Yaxşı, 

yazaram. Nə qədər yazım?”
Nə qədər istəsəniz, lap “Ön söz”ün tələblərindən kəna

ra da çıxmaq olar. Sizin yazdığınız hər bir əsər yazmaq 
xatirinə deyil, tariximiz, mədəniyyətimiz üçün vacibdir.

Budur, artıq “Ön söz” hazırdır. Özü də, doğrudan da, 
“Ön söz' iin tələblərindən kənara çıxır. Amma diqqətli oxucu 
görür ki. bu yazı mənim kitabım qədər vacibdir, lazımdır. 
Bunların çoxu özündə şeydir, ictimaiyyətə çatdırılmamışdır. 
Qoy tələbkar oxucularımız oxusunlar və sevinsinlər, daha 
məni bəzi məsələlərdə məzəmmət eləməsinlər.

Bu nəşrdə bizim ilk addımımızın oyatdığı rəylər də 
vardır. Xüsusən professor Pənah Xəlilov, professor Xeyrulla 
Məmmədov, qocaman yazıçımız Qılman İlkin və başqaları 
məni çox cürətləndirdi. Bunların heç biri təsadüfi adam 
deyil, ədəbiyyat və sənət adamlarıdır. Şəxsiyyət haqqında 
bunların sözü sözdür, dediyi dedikdir.

Bir materialı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu, yuxarıda 
adını çəkdiyimiz türk arkadaşımız, Türkiyədə və Azərbay
canda çox məşhur olan, “Təfəkkür" Universitetinin fəxri 
doktoru, yazıçı və tədqiqatçı İrfan Ulkünün “Nəriman Nəri
manov dünyası" kitabına yazdığı rəydir və İstanbulun “Orta 
doğu qəzetində “Nərimanovun hekayəsi” adı altında çap 
olunmuşdur. İrfan Ülkü qardaşımızın Nərimanova son za
manlar həsr etdiyi iki şeri də vardır. Onları da biz bu nəşrə 
əlavə etmişik. Bunların böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
Nərimanov haqqında Türkiyədə çox az əsər yazılmışdır. 
Bunlar göstərir ki, xalqa can yandıran Nərimanova türk xalqı 
biganə deyildir və haqqında yazılan əsərləri həvəslə oxuyur.

Belə həvəsli, diqqətli oxucularımıza əvvəlcədən təşək
kür edir və onu da bildiririk ki, onların hər bir xeyirli təklifi 
nəzərə alınacaqdır.
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NƏRİMAN NƏRİMANOVU 
TƏFTİŞ ETMƏK HEÇ KƏSƏ
BAŞUCALIĞI GƏTİRMƏZ

“Mən millətimi sevirəm, 
çünki anamı sevirəm”

Azərbaycan ədəbiyyatında, publisisti
kasında, ictimai-siyasi və dövlətçilik sa
həsində çox böyük işlər görmüş doktor 
Nəriman Nərimanovun bir bədii əsəri var 

... ~ “Nadanlıq . Bu əsər onun ilk qələm
təcrübəsidir. Borçalının Qızılhacılı kəndində müəllimlik 
а ЭГ |,ЭП gödüklərini və eşitdiklərini ümumiləşdirib bütün 
isms—!3" ÜÇÜn xarakterik bir əsər yazmışdır. Əsər ilk dəfə 
1ÖJ5-C1 ıl yanvarın 15-də tamaşaya qoyulmuşdu. “Kaspi” 
rƏjCtl °Пи Ьцга müsəlmanlarının arasında görünməmiş bir 
ıa isə adlandırıb yazırdı: “Nadanlıq” dramı o qədər 
tamaşaçı cəlb etmişdir ki, teatra zorla yerləşirdi, hətta əlavə 
stullar da qoyulmuşdu”.

Çox qəribə şeydir? Nadanlığa, bihörmətliyə, bimərifət- 
ıyə u qədər tamaşaçı toplanmışdır. O zaman tamaşaçılar 

Nəriman Nərimanovun dediyi kimi, “Üç cüt, bir tək” oxu
muş adamlar, gözü açıq, irəlini görən, millətinə xeyir ver
mək istəyən, ürəyindəkini dilinə gətirməkdən qorxmayan 
ziyalılar idi. Bəs indi? İndi daha pis! Bir var qanmadığından 
qanacaqsızlıq edəsən, nadanlıqdan nadan hərəkətə yol verə
sən, bir də var qana-qana, bilə-bilə bunu edəsən. Bu daha 
dözülməzdir.

“Nadanlıq ’dan sonra Nəriman Nərimanov bir çox əsər
lər yazmışdı, 1898-ci ildə yazdığı və Azərbaycan ədəbiyya
tında ilk tarixi faciə olan “Nadir şah” dramının uzun müddət 
tamaşasına icazə verilməmişdir. Əsərdə iki padşahın camaat 
tərəfindən taxtdan salınması və “əsli” olmayan bir adamın 
hakimiyyət başına keçməsi çar çinovniklərini bərk qorxuya 
salmışdır, “zərərlidir, oynanıla bilməz” deyə həmişə rədd 
edilmişdir. Bu əsəri Krımda tamaşaya qoymağa cəhd etmiş, 
alınmamışdır. Əksinə çar çinovnikləri onu yandırmağı məs
ləhət görmüşlər.

Əsərin tamaşasına ilk dəfə 1906-cı ildə icazə verildi və 
təcili işə başlandı. Amma tamaşa məhərrəmliyə qədər göstə
rilə bilmədi. Onda verilmiş icazədən necə olursa-olsun isti
fadə etmək məqsədi ilə müəllif onu təcili rus dilində həmin 
ilin fevral ayının 8-də tamaşaya qoydurdu və çox böyük 
müvəffəqiyyət qazandı.

Bunlar hələ XIX əsrdə ilk təcrübələrindən başlayaraq 
ömrünün axırlarına qədər xalq üçün yaşayan bir insanın 
gördüyü xeyirli işlər idi. O, 1925-ci ildə 6 yaşlı oğluna 
yazırdı: “Əziz oğlum! Əgər mənim həyatımı araşdırsan, sən 
əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşa
mışam”. Bəs sonra? Sonra belə də davam edəcək.

Amma belə olmadı. Bu böyük insan, bütün fəaliyyət 
sahələrində əvəzsiz şəxsiyyət sözlərini deyəndən iki ay 
sonra Moskvada vəfat etdi.

Nəriman Nərimanov sözünü həmişə açıq demişdi, fıkir- 
lərindəkiləri dilinə gətirməkdən qorxan ziyalılardan olma
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mışdı. Tək bircə dəfə rəmzlə danışmışdı. Onun “Əmi” adlı 
son dərəcə gözəl bir hekayəsi var. Bu hekayə bəzən də “Bir 
kəndin sərgüzəşti” adlanır. Bu 1915-ci ildə M.Ə.Rəsulza
dənin “Açıq söz” qəzetində dərc olunmuşdu.

Burada iki məhəllənin yaşayışından bəhs olunur. Bu 
məhəllələrdən biri İnəmrədir, o birisi Namləsumdur. İnəm
rə camaatı diribaş, gözü açıq adamlardır, bir növ “yırtıcı bir 
camaatdır”. Bir məsələ olanda “İnəmrə məhəlləsinin üzdə 
olan adamları tamamilə gəlir, danışır, çığır-bağır salır”, mə
sələni “öz xeyirlərinə həll etməyə” çalışırdılar. “Onların ara
sında bəyzadə-zad yoxdur, fəqət dünyadan xəbərdardırlar".

“Mən doğrusu Namləsüm adamlarma təəccüb edirəm, 
bunlar qoyun kimi şeydirlər”. Onların işini hamının hörmət 
elədiyi Əmi görürdü. “Starşina ilə, pristavla çənələşmək 
asan iş deyil", onlarla Əmi danışırdı. “Namləsüm məhəlləsi
nin camaatına da belə bir şey lazım idi”.

Bir vaxt kənddə böyük nizamsızlıq oldu. “Adam öldür
mək, oğurluq, quldurluq artdı. Daşdəmir adlı birini kəndxuda 
qoydular. İnəmrə məhəlləsinin adamları onu tez ələ aldılar, 
kənddəki bulağın suyunu əksərən onlar işlədirdi. Namləsüm 
camaatı Əmiyə şikayət etdilər. Daşdəmir də Əmiyə dedi ki, 
“kəndxudanın işinə qarışmayın". Beləliklə, Namləsüm ca
maatı tapdaq altında qaldı. Daşdəmiri pristav apardılar. 
İnəmrə camaatı “şadlıq etdilər, atıldılar, düşdülər". Əmi isə 
öz camaatını təbrik etdi və dedi ki. “bu zalım balası başımıza 
nə oyunlar gətirdi... heç kim onu ötürməyə çıxmasın”.

Səhər İnəmrə camaatı hamılıqla kəndin kənarına çıxıb 
Daşdəmiri ötürməyə hazırlıq görürdü. Namləsüm ca
maatından bircə Əmi gəlmişdi. O, Daşdəmirə yaxşı yol 
arzuladı və dedi: “Allah sizi bizə çox görməsin. Sizi özümü
zə ata bilirdik”.

Budur Azərbaycan xalqının özününküləri və başqaları! 
Əgər diqqət versəniz məhəllələrin adlqrı tərsinə yazılmışdı. 
Bu adları biz düzünə oxuyanda İnəmrə olacaq erməni.

Namləsüm - müsəlman. Nərimanovu qonşularımızın na
mərdliyi, qəddarlığı, onlara aldanıb öz camaatına divan 
tutanların nakişiliyi yandırırdı.

1904-cü ilin əvvəlində Daşnakların Vyanada 3-cü növ
bədənkənar qurultayı çağırıldı (1 qurultay 1892-ci ildə Ce
nevrədə olmuşdu). Qurultay öz proqramına qeyri-insani və 
mənfur bir şey olan terror bölməsini də artırdı. Orada 
deyilirdi: “Ermənilər qismən qıvrılıb gizlənərək ətrafındakı 
ovu güdən, onu çalmaq məqamını gözləyən ilana bənzə
yirlər”.

Bu sözlər ermənilərin xəbis niyyətlərini, ilan təbiətini 
çox gözəl xarakterizə edir. Bunu Nəriman Nərimanov da 
bilirdi. Çünki o, 1906-cı ildə RSDFP Proqramını Azərbaycan 
dilinə tərcümə etmişdir. O. bu siyasi məsələlərin içərisində 
idi.

Nəriman Nərimanov 1896-1899-cu illərdə yazdığı “Ba
hadur və Sona əsərində dini ayrıscçkiliyə atəş açır, sevən 
qəlbləri ayıran uçurum dərələri yox etməyə çalışırdı. Heç 
kəs Nərimanovu erməni xalqının düşməni adlandıra bilməz. 
Çünki Nəriman Nərimanovu "möhkəm əqidəli beynəl
miləlçi və alovlu vətənpərvər idi".

Mən Nərimanovun beynəlmiləlçiliyindən, vətənpər
vərliyindən danışmayacağam. Bura onu da əlavə etmək olar 
ki, Nərimanov sözün əsil mənasında humanist adam idi. 
İnsan öldürməyin tam əleyhinə idi. Onu sözlə, hərəkətlə, 
məntiqlə düz yola, haqqa, ədalətə yönəltməyin tərəfdarı idi. 
Azərbaycan sovetləşəndən sonra xalqın başına müsibətlər 
açan, soyub talayan, kimi öldürüb, kimi saxlamaq lazım 
gəldiyini “həll edən cəllad Pankratov idi. Nəriman Nərima
nov Bakıya Azərbaycan Cümhuriyyəti yıxılandan, daha də- 
qiqi, akt tərtib edib “hakimiyyəti müsəlman kommunistlə
rinə’ veriləndən sonra gəlmişdi. Onu Biləcəridə qarşılayan
lar Azərbaycanda baş verən hadisələrdən danışmış və de
mişdir: "Azərbaycanı başdan-başa qarət edirlər, sağa-sola in
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sanları güllələyirlər". Onları sakitləşdirən Nərimanov yazır: 
“Mən təcili İnqilab Komitəsinin Rəyasət heyətinin iclasını 
təyin etdim və o zaman faktiki olaraq hər şeyi idarə edən yol. 
Pankratovu da dəvət etdim”.

Həmin iclasda belə bir nəticəyə gəlinmişdir: “İnqilab 
Komitəsinin sanksiyası olmadan heç kim güllələnməsin”.

O zaman belə bir humanist, insani təklifə azərbay
canlılardan Mirzə Davud Hüseynov və Əliheydər Qarayev 
əleyhinə çıxırlar və “Hər şeyi əvvəlki kimi davam” etdirmə
yə çalışırlar. Amma Nərimanov yenə öz prinsipini yeridirdi. 
Məsələn, Gəncə üsyanı zamanı general Şıxlinskini və ge
neral Mehmandarovu qoruyub saxlamış, onlara qarşı son də
rəcə prinsipiallıq göstərərək xüsusi məktubla Moskvaya, 
“gələcəkdə lazım ola bilər" adı ilə Leninin sərəncamına 
göndərmişdir.

Nəriman Nərimanov mayın 17-də Bakıya gələn kimi sə
rəncam verib heç kəsə ölüm hökmii çıxartmadı. Ona düşmən 
olanları da, olmayanları da xalqının nümayəndələri kimi düz 
yola çəkməyə çalışdı. Hətta M.Ə.Rəsulzadə Qaraməryəmdə 
həbs olunub Bakıya gətirilərkən ona xüsusi diqqət yetir
mişdir: M.Ə.Rəsulzadənin bəxti onda kəsdi ki, o, Nərimanov 
Bakıya gələnəcən bir neçə ay Lahıcda gizlənib qalmışdı. 
Yoxsa Pankratov onun da axırına çıxacaqdı. Bakıda məlum 
“qarət həftəsi (qrabnedelya) başlamış, camaata divan 
tutulmuşdu.

Bunların hamısı Nəriman Nərimanov gələnə qədər ol
muşdur. Hətta M.Ə.Rəsulzadənin tutulmağından narahat 
olan xalqı sakitləşdirmək üçün Nərimanov 1920-ci ilin 
oktyabrında “Kommunist” qəzetində elan verdirmişdir ki,
M.Ə.Rəsulzadə haqqında heç bir təhlükə yoxdur.

Nərimanov M.Ə.Rəsulzadəni şəxsən Stalinlə birlikdə 
Moskvaya yola saldı. Ü.Hacıbəyovu öldürüləcək adamların 
siyahısından çıxartdı. Firudin bəy Köçərlinin Gəncədə öldü
rülməsinə çatmadı və bu onu həmişə yandırıb yaxırdı və s.

Bunların sayını çox artırmaq olar.
Lakin belə bir faktı qeyd etmək olar. Nərimanov Bakıya 

gələndən sonra hərbi tribunalın nümayəndəsi Nərimanovun 
yanına gəlib ona bir siyahı verir. Deyir ki, doktor, bunların 
hamısını gülləmək lazımdır. Buna İnqilab komitəsinin sədri 
də qol çəkməlidir. Nərimanov təəccüblə ona baxır və 
soruşur. “Bunlar nə ediblər ki?” hərbi tribunalın 
nümayəndəsi bircə onu deyir ki, “bunlar Sovet 
hakimiyyətinin əleyhinə çıxıblar”.

Nərimanov deyir ki, qoy qalsın, baxaram. Siyahıda 99 
adam vardı. Onların içərisində Əliağa Şıxlinski, Səmədbəy 
Mehmandarov və Üzeyir Hacıbəyov. Bunları görən kimi, 
Nərimanov öz köməkçisinə deyir:

- Mənim qərarımı kalon rəisinə çatdır ki, bu 99 nəfərin 
hamısını evlərinə buraxsın, onlardan Əliağa Şıxlinskini və 
Səmədbəy Mehmandarovu mənim yanıma gətir.

Generallar gələn kimi Nərimanov dərhal soruşur: Ay 
Əliağa, sizi nə üstündə həbs eləyiblər?

General həyəcanlı və sərt cavab verir:
- Nəriman, başını ağrıtma, bizi güllələməyə gətiriblər, 

güllələyin. Ə.Şıxlinski sözünü qurtarmamış Mehmandarov 
dillənir:

- Məni ona görə həbs elədilər ki, Musavat dövlətinin 
hərbi naziri olmuşam.

- Nə olsun, - deyə Nərimanov dillənir. - indi də olarsan 
Sovet hakimiyyətinin hərbi naziri... Əliağa. görünür sən öz 
qiymətini bilmirsən, axı sən Rus artileriyasının allahı adla
nırdın. Biz bir şeyi bilməliyik ki, bir generalı ərsinə gətirmək 
üçün azı 50 il vaxt lazımdır. Biz öz generallarımızı nə üçün 
güllələməliyik?

Bəli, bunların işi belə düzəldi, bəs Üzeyir Hacıbəyov nə 
oldu? Nərimanov ona dedi ki, sən mütləq İrana getməlisən, 
bir az orada qal, sonra qayıt. Həqiqətən Ü.Hacıbəyov bir 
müddət İrana getmiş, Ənzəlidə qalmış, sonra geri qayıtmış
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dır. Bu barədə Üzeyir Hacıbəyov 24 avqust 1949-cu ildə 
M.C.Bağırova yazdığı ərizədə göstərirdi ki, “Xalq düş
mənləri, burjua millətçiləri, faşizm agentləri 1924-cü ildən 
məni və əsərlərimi təqib edir, məni xalqın gözündən 
salmağa çalışırdılar. Lakin mənim taleyim elə gətirmişdir ki, 
məni doğru, düzgün, həssas adamlar, insanları əla başa 
düşənlər qorudular. Belə adam Nərimanov idi.

Hələ 1937-ci ildə Filarmoniyanın həmkarlar təşkilatının 
sədri Akopyan yazırdı ki, “Üzeyir Hacıbəyovun şəsiyyəti 
mənim üçün qaranlıqdır. Bolşeviklər Bakıya gələn kimi o 
İrana qaçdı və bir müddətdən sonra geri qayıtdı. Onun 
Musavat parlamentinin üzvü olan, sonra Parijə qaçan və 
orada yaşayan qardaşına yeddi ilə pul göndərmişdir”.*

Bunlar hamısı Nərimanovun vaxtından başlayaraq böyük 
sənətkarı izləyib, təqib edir, məhv etmək istəyirdilər. Amma 
alınmadı.

Azərbaycan tarixində elə bir fakt tapa bilmərik ki, Nəri
manova kir gətirsin, o, bircə nəfər Azərbaycan ziyalısını 
məhv etmiş olsun və s. O, gələcək üçün yaşayırdı. Özü 
yazırdı: “Bəlkə də biz öləcəyik, lakin ona görə öləcəyik ki, 
yenidən həyata qayıdaq”. O, öldü, amma yenidən qayıtdı. O, 
öləndən sonra ta 1956-cı ilə qədər unuduldu, yenidən 
qayıtdı.

“Mən bircə gün də qoymaram 
Qarabağ erməni tapdağının 

altında qalsın”

İndi bəzi alimlər və təsadüfi jurnalistlər Nəriman Nəri
manovu nahaq yerə tənqid atəşinə tuturlar, yeri gəldi-gəl
mədi onu tənqid etmədən keçinmirlər. Bu barədə Aydın

Azərbaycan Respublikasının siyasi partiyalar və ictimai 
hərəkatlar Arxivi, fond 1, siyahı 122, iş 162.
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Balayev, Nəsib Nəsibzadə və başqaları çox yazıblar. Nəri
manovun bu saat əleyhdarlarından biri də Nəsiman Yaqub- 
ludur. Mənim keçmiş tələbəm olan Nəsiman Yaqublu həm 
də istedadlı bir alim, iti qələmli bir vətəndaşdır. O bütün 
qələmini Nərimanovun əleyhinə çevirməkdə nə məqsəd da
şıdığını başa düşmürsən. Tarixdə səhvsiz adam olmaz. Nəri
manovun da müəyyən səhvləri var idi. Amma nəzərə almaq 
lazımdır ki, o zaman Nərimanov tək idi. Qeyri-bərabər dö
yüşdə demək olar ki, tək qalmışdır. Demokratik cümhuriyyə
tin əsas liderləri ya öldürülmüş, ya da xaricə qaçmışdılar. 
Buradakı kommunistlər Nərimanova ancaq mane olurdular. 
M.Ə.Rəsulzadə Qaraməryəmdə tutulub Bakıya gətirilmişdir. 
Stalinlə Nərimanov danışdı və M.Ə.Rəsulzadəni Stalin 
Pankratovun əlindən alıb Moskvaya apardı. Sonrakı taleyi 
bizə məlumdur. Kim qaldı Bakıda? Qalanlar Əliheydər Qa
rayev, M.D.Hüseynov, Ruhulla Axundov, Xanbudaqov və 
başqaları idi. Bunların hamısı Nərimanovun əleyhinə işlə
yirdi. Nərimanov yazırdı: “Bədbəxt Azərbaycan bu vicdan
sız fırıldaqçıların əlində oyuncağa çevriləcəkdir..." Bu idi 
Nərimanovu yandıran. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
1920-ci ildən, Demokratik Cümhuriyyət yıxılandan ta 1933- 
cü ilə qədər, yəni M.C.Bağırov hakimiyyətə gələnə qədər 
Azərbaycanda bir nəfər də olsun partiya rəhbəri yox idi, 
hamısı erməni, gürcü, rus idi. Daha doğrusu, Mikoyan, Sarkis 
(Danelyan), Mirzoyan, Kirov olmuşdur.

Nərimanovun ən qatı düşməni Mikoyan idi. Azərbay
canlıları ona görə qabağa çəkirdilər ki, onlar ya Nərimano
vun əleyhinə idilər, ya da susurdular. Nərimanov yazırdı: 
“Orconikidzenin nəzəriyyəsinə görə, əlbəttə kiçik Azərbay
canın əhalisini müntəzəm olaraq məhv etmək olar, lakin on
da respublika kimdən ibarət olacaq”.

1920-ci ildə Orconikidze Mərkəzi Komitədə belə bir 
məsələ qoydu: “Azərbaycan respublikası müstəqilmi ya
şamalı, yaxud tərkib kimi Sovet Rusiyasına daxil olmalıdır?!. 
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Onda M.D.Hüseynov və Ə.Qarayev dedilər ki, “bizə heç bir 
müstəqillik lazım deyil, biz Azərbaycanı Sovet Rusiyasına 
birləşdirməliyik”.

Nərimanov isə demişdir: “Azərbaycan müstəqil olmalı
dır, buna söhbət ola bilməz. Heç olmasa Azərbaycan Res
publikası Gürcüstan və Ermənistan sovetləşdirilənədək müs
təqil olmalıdır, sonra baxarıq...”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər sovetinin sədr müavi
ni Elçin Əfəndiyev “Nəriman Nərimanov” adlı əsərində bir 
maraqlı fikir söyləyir: “Hərgah rus imperatorluğunun 
süqutundan Sonra 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyəti qurulmasaydı, sovet imperiyasında Azərbay
can Sovet Sosialist Respublikası kimi ayrıca bir qurum ya
ranmayacaqdı və bu qurum olmasaydı bu gün Azərbaycan 
Respublikası öz müstəqilliyini bərpa edə bilməyəcəkdi, 
siyasi-inzibati bir vahid kimi Azərbaycan olmayacaqdı (Nə
riman Narimanov, Bakı, Azərnəşr, 1997, səh.20).

Bunlar Nərimanovun düzgün siyasətinin nəticəsi idi. 
Qatmaqarışıq bir dövrdə, süni surətdə yaradılmış şəraitdə o 
kişi kimi hərəkət etdi, Azərbaycanı bəlalardan qurtardı, bəzi 
iş başında olan azərbaycanlıların nadanlığına qurban 
vermədi.

O zaman M.D.Hüseynov Çiçerinə yazırdı: “Nərimanov 
sağ qanadda durur, mən isə sol, belə bir şəraitdə çətin ki, 
onunla işləmək mümkün olsun”. Bu nə demək idi'.’! Bir ko
bud misal var: “öz itin öz baldırından yapışır”. Mikoyan Nə
rimanovu millətçi adlandırırdı. Amma Nərimanovun nüfuzu 
ona lazım idi. Buna görə də demişdi: “Biz Nərimanovu 
İnqilab Komitəsinin sədri seçərik və onu elə mühasirəyə ala
rıq ki, o, çox da öz nüfuzundan istifadə edə bilməsin .

Məsələnin gedişi başqa şəkil alırdı. Mikoyandan sonra 
partiya rəhbərliyinə gedən Mirzoyan Orconikidzeyə yazırdı: 
“Bizə ancaq sənin razılığın lazımdır və Nərimanov burada ol
mayacaq”. Orconikidze ona bircə söz demişdir: “İşində ol .

Nərimanovun əl-qolunu bağlayan bu məsələlər idi. 
Mərkəzin ən çox inandığı Orconikidze idi. Mərkəz Bakıya, 
azərbaycanlılara inanmırdı. Partiya rəhbərlərinin hamısının 
erməni və rus olmağı ilə əlaqədar yuxarıda istənilən 
məsələnin istənilən şəkildə həll etmək olurdu. Məsələn, 
1922-ci ildə “Dağlıq Qarabağ Mirzoyanın təsiri altında 
Muxtar Vilayət elan edildi”.

Halbuki Nəsiman Yaqublu “Yeni Müsavat” qəzetinin 
2001-ci il aprelin 29-da yazır ki, 1920-ci ilin 30 noyabrında 
“Dağlıq Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistan Sovet 
Sosialist respublikasının tərkib hissəsi elan edildi. Azərbay
can hərbi İnqilab Komitəsinin sədri N.Nərimanov, xarici 
işlər naziri M.D.Hüseynov”.

Nəsib Nəsibzadə Nərimanovun bəyanatına istinad 
edərək yazır: “Zəngəzur və Naxçıvan uyezdləri Sovet Er
mənistanının bölünməz ərazisi” hesab olundu. Onun fikrinə 
görə, kommunist tədqiqatçılar bir qayda olaraq “Naxçıvan” 
sözünü buradan çıxarmışlar, guya onlar Nərimanovun 
“paxırını” açmaq istəmirdilər. (N.Nəsibzadə. Biitöv Azərbay
can, Bakı,1997, səh. 121).

Nərimanov belə bir bəyannamənin altından qol çəkə 
bilməzdi. Bunların hamısı “İşində ol!” hakim dairələrinin 
oyunları idi. Mən demirəm ki, bu bəyannamə göydən düşüb. 
Həmin bəyannamə qəzetdə gedib. Onun necə getdiyini 
araşdırmaq, tapmaq lazımdır. Əgər Nərimanov ona qol çəksə 
idi, onda sual olunur: bir il sonra Qarabağı ermənilərə verən 
Orconikidzenin və Stalinin üstünə nə üçün qışqırırdı?

Digər tərəfdən, 30 noyabrda quraşdırılmış bu məsələ 
ondan bircə gün sonra, dekabrın 1 -də başqa şəkildə getmişdir 
və həmin gün Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması 
münasibətilə Bakı sovetinin təntənəli iclasında Orconikidze
nin çıxışı da dolaşdırılmış və guya Nərimanov deyib ki, 
“Götürün onları özünüzə. Götürün bu məhsul verməyən tor
paqları Ermənistana” (“Берите их себе. Берите эти 
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бесплодные земли для Армении'). Belə şey olmayıb. 
Orconikidzenin belə dolaşdırması sonrakı nəşrlərdə də 
düzəliş edilmişdir.

Məlumdur ki, Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqı 
üçün bir ərməğan idi. O, çətin bir dövrdə, Demokratik Cüm
huriyyətin dağılmasından sonra Azərbaycana gəlmiş və öl
kəni tamam dağılıb parçalanmaqdan qorumuşdur. Nəriman 
Nərimanov çox təhlükələrlə üzləşmiş, ölüm-dirim mübari
zəsi qarşısında qalmışdır. Onlardan biri Dağlıq Qarabağla 
əlaqədardır. O vaxtı, RK /b/P MK-nın Qafqaz bürosunun 
plenumunda Qarabağ səsə qoyulmuş və səs çoxluğu ilə 
Ermənistana verilmişdi. N.Nərimanovun səsinə, harayına 
fikir verən olmadı.

Nərimanovun mövqeyini Maxaradze və Nazaretyan mü
dafiə edir, Orconikidze, Kirov, Myasnikov və Fiqatner isə 
əleyhinə səs verir.

Akademik Tofiq Köçərli “Qarabağ: yalan və həqiqət’ 
adlı əsərində yazır: “Orconikidze Dağlıq Qarabağı dərhal və 
danışıqsız Azərbaycana birləşdirmək, Dağlıq Qarabağa mux- 
tariyyat yermək xəttinə dönük çıxır, açıq-aşkar prinsipsizlik 
göstərir”.

N. Nərimanov həqiqətən də Stalinin, Orconikidzenin üs
tünə qışqırmış və demişdi: “Mən bircə gün də qoymaram 
Qarabağ erməni tapdağının altında qalsın. Mən Qarabağı bu 
gecə ya qaytaracağam, ya da başqa cür həll edəcəyəm! .

O, iclasdan çıxıb gecə ilə Leninə telefon etmişdir. Həmin 
danışıq protokolunda kimin nə dediyi yazılmamışdır. Ancaq 
Nərimanovun Leninlə danışığı göstərilmişdir. Belə güman 
etmək olar ki, Nəriman Nərimanov Leninə demişdi ki, mən 
sabahdan Azərbaycan neftini Rusiyaya buraxmıram. Bu göz
lənilməz cavabdan özünü itirmiş Lenin “Nə olmuşdur?’ - 
deyə soruşur. Nərimanov bütün olan əhvalatları nəql etmiş
dir. Lenin dərhal Stalinə zəng etmiş, necə olursa olsun mə
sələni Azərbaycanın xeyrinə həll etməyi tapşırmışdır.

Stalin əvvəlcə Orconikidze ilə danışır, Leninin fikrini 

ona deyir, razılığını alır. Onlar səhər bir də yığışırlar. Stalin 
deyir ki, bizim yoldaşımız dünən səhv etdiyini etiraf edib. 
Orconikidze dünən səhv etdiyini boynuna alır. Dünən 3 nə
fər, bu gün də bir nəfər Qarabağın Azərbaycanda qalması 
üçün kifayət idi. Məsələ yenidən son dəfə səsə qoyulur və 
Azərbaycanın xeyrinə həll edilir.

Nərimanovun şəxsiyyəti 
ziddiyyətli olmayıb

Bəzi tədqiqatçılar gözəl əsərlər yazıblar, yaxşı tədqiqat 
aparıblar, zəngin faktlardan istifadə edib monumental tarixi 
sənət əsərləri meydana çıxarıblar. Amma Nəriman 
Nərimanova gələndə onu faktsız, dəlilsiz olaraq tənqid 
edirlər. Bəzən elə şeylər yazırlar ki, bunların mahiyyətini 
dərk eləmirlər. Məsələn, Anar İsgəndərov “1918-ci il mart 
qırğınının tarixşünaslığı” adında yaxşı bir əsər yazıb. Amma 
bu yaxşı əsərin bir yerində oxuyuruq: “İnqilabi fəaliyyəti 
kimi şəxsiyyəti də ziddiyyətli olan Nərimanov...”

Əvvəla, Nəriman Nərimanovun şəxsiyyəti ziddiyyətli 
olmayıb. İnqilabi fəaliyyəti səni qane etmirsə, onu tənqid 
elə, şəxsiyyəti ilə işin olmasın. Çünki Nərimanov kimi 
nümunəvi şəxsiyyətli adam haqqında belə şey yazmaq ol
maz. Bunun üçün Nərimanovun 1925-ci ildə oğluna yazdığı 
məktubdan aşağıdakı misraları oxumaq kifayətdir: “Əziz 
oğlum Nəcəf! Əgər hələ yaşamaq qismətim varsa, mən səni 
elə hazırlamağa çalışacağam ki, sən bəşəriyyət üçün daha 
çox iş görəsən. Lakin mən əbədi məzara tez getməli olsam, 
təvəqqe edirəm, başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər 
kiçik bir iş görəsən”.

Bunlar böyük insanın doğma xalqının dərdlərini çək
məkdən vaxtından əvvəl qocalmış Nərimanovun son sözləri 
idi. Bunlar indiyə qədər, yəni 30 ildə “başqaları üçün daim 
əzab çəkən” bir atanın etirafı idi. O, yazır: “Mənim həyatım
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daim qayğılarla dolu ol
muşdur. Mən iyirmi ya
şımdan qardaş və bacıları
mın ailəsinə baxmış, bu 30 
ildə 11 adam tərbiyə et
mişəm. Onlardan 8 qızı ərə 
vermiş, qardaşımın 3 oğlu
nu öz az maaşımla böyüt
müşəm. Bütün bunların 
hamısını icra etdikdən son
ra mən yenə də təhsil al
mağa başladım. 30 yaşında 
universitetə daxil olmuş, 
onu bitirdikdən sonra bü
tün qüvvəmlə qardaşım 
Salmanın uşaqlarının tər-

N.Nərimanov və Gülsüm xanım. blyə$i Uə məşğul o]dum. 
Bütün bu işlərdən mən yalnız indi, qardaşımın sonuncu qızı 
Xanımı 1924-cü ildə ərə verdikdən sonra azad olmuşam. 
Mən bunu bir il keçəndən sonra, yəni 1925-ci ildə yazıram. 
Bütün bunları ona görə yazıram ki, sən məni bəşəriyyət üçün 
az iş gördüyümə görə məzəmmət etməyəsən”.

Bütün bunlardan sonra qırx beş yaşında evlənən bir 
adamın şəxsiyyətində nöqsan axtarmaq olarmı?

Anar İsgəndərovun kitabının tanınmış tarix alimlərindən 
iki redaktoru, 6 rəyçisi vardır. Bu rəyçilərin ikisi Prezident 
Aparatının məsul işçisi, ikisi tarix elmləri doktoru, ikisi isə 
namizəddir. Bu qədər ixtisas sahibinin əlindən çıxan bir 
kitabda gərək Nərimanova obyektiv qiymət verilsin, onun 
şəxsiyyətində nöqsan axtarılmasın.

Anar İsgəndərov başqalarının Nərimanov haqqında 
yazdığı tənqidi fikirlərə də haqq qazandırır. Məsələn, Aydın 
Balayevin “Nərimanov: ideya əsiri, yoxsa siyasi korluq . Bu 
təhqiramiz ifadəyə haqq qazandırmaq yox, tənqid etmək 

lazımdır. Yaxud mart qırğını zamanı “həmin günlərdə dinc 
Bakı əhalisinə qarşı törədilən vəhşiliklərə görə Nərimanov 
da məsuliyyət daşıyır”. “Şəxsiyyəti bu günədək öz obyektiv 
qiymətini tapmayan Nərimanov”... və s.

Nərimanov 1918-ci il hadisələrindən danışanda yazır ki, 
“daşnaklar mənim mənzilimə basqın etdilər. Mən qaçıb giz
lənirəm. Mənim qardaşımı tutub aparırlar”. Bir saatdan sonra 
Şaumyan onu “daşnaklardan xilas edir”. Nə etməli idi Nəri
manov, hansı məsuliyyəti daşımalıdır?

Nəsiman Yaqublunun 1991-ci ildə çap olunan 
“Məmməd Əmin Rəsulzadə" monoqrafiyasının əlyazmasına 
mən rəy vermişəm. 17 səhifəlik rəyimin əsas hissəsi tənqid
dən ibarət idi. O, N.Nərimanov haqqında yaxşı yazmamışdı. 
Mən rəyimdə onu da göstərmişdim ki, bunlar, bu nöqsanlar 
düzəldikdən sonra əsər çapa gedə bilər.

Nəsiman Yaqublu redaksiyaya gedib demişdir ki, onun 
rəyi mənə lazım deyil. Onda “Gənclik" nəşriyyatının redak
siyasında ona demişlər ki, get sən Ş.Qurbanovla dil tap, bəzi 
məsələləri çıxar, yoxsa kitab çap olunmayacaq. Nəsiman 
Yaqublu mənim yanıma gəlib üzr istədi. Dedi ki, mən başa 
düşməmişəm və sizin dediklərinizin hamısını çıxartmışam. 
Mən də o zaman ona dedim ki, sənin kitabın ideal kitab deyil, 
amma çap olunmalıdır. Ona görə çap olunmalıdır ki, biz 
vaxtilə M.Ə.Rəsulzadəni çox tənqid etmişik. İndi onun 
haqqında xoş söz deməliyik. Özü də kitab yazmalıyıq. 
Amma bu o demək deyil ki, bir xalqın iki liderini bir-birinə 
qarşı qoyasan və zamana görə birini o birinin ayaqlarının 
altına itələyəsən. Heç bir mənbədə nə N.Nərimanovun 
M.Ə.Rəsulzadə haqqında, nə də M.Ə.Rəsulzadənin N.Nəri
manov haqqında zərrə qədər ürəyədəyən, pis fikirləri yox
dur. Sadəcə M.Ə.Rəsulzadə deyirdi ki, “Biz Nərimanovun 
istədiyini istəmirik”, vəssalam.

Bunların heç biri nə mənim qohumumdur, nə qardaşım
dır. Amma hamımızın babalarımızdır. Biz bunları bir-birin
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dən ayırmamalıyıq. Hər ikisinin çox böyük xidmətləri olub, 
hərəsinin özünə görə də səhvləri olub. Biz bu gün bunları 
bir-birindən ayırsaq gələcək nəsil ayırmayacaq.

Şamil Qurbanov deyəndə “Nərimanov bizim baba
mızdır”, Məhərrəm Zülfüqarlı deyir: “Yox, bizim babamız 
Məmməd Əmindir” (‘'Yeni Müsavat”, 25 iyun 2000-ci il). 
Bu nə deməkdir? Bir milləti iki yerə bölmək, mizan-tərəzi 
qurmaq lazım deyil.

Tarix elmləri doktoru Fəzail İbişov “Tarixi şəxsiyyətlərə 
ədalətli münasibət lazımdır” adlı məqaləsində N.Nərimano
vu nəzərdə tutub yazır: “Tarixi şəxsiyyətlərin birini digərinə 
qarşı qoymaq, yaxud tərəzidə "çəkmək” düzgün elmi yol de
yildir” (“Mütərcim "jurnalı, 1999, N1).

Bunlar bir millətin iki lideri idi. İkisi də xalqını odlu 
məhəbbətlə sevirdi, biri çıxış yolunu müsavatda görür, biri 
sosializmdə görürdü. Yəni istədikləri ayrı-ayrı şeylər idi. 
Nərimanov sinfi mübarizəni qəbul edən ilk azərbaycanlı
lardan idi. Hələ 1906-cı ildə yazırdı: “Sən Marksın, Engelsin 
əsərlərini oxumusan, lakin nə dediklərini başa düşmüsən
mi?" o, sonralar sinfi mübarizədən əl çəkib sinfi sülh ideya
sına gəlmişdi. Bu barədə sonra.

Bizim yeni yazan tədqiqatçılarımız Azərbaycan tarixçi
lərinə, xüsusilə Danil Quliyev, Cəmil Quliyev, Tofiq Köçər
li, Məmməd Qaziyev kimi alimlərinə biganəlik göstərir, 
onları “kommunist” tədqiqatçılar adlandırır, özləri bildikləri 
yol ilə gedirlər.

Türk alimi Riza Nur Leninin vəd etdiyi yardımı almaq 
üçün 1921-ci ilin fevral ayında nümayəndə heyəti ilə 
Moskvaya yola düşəndə bir neçə gün Bakıda qalmışdır. O, 
burada hər şeyi öyrənmiş, keçmiş və indiki hadisələrə dərin
dən bələd olmuşdur. Nəriman Nərimanov Behbud Şah- 
taxtinskini də onlara qoşmuş və Leninə də xüsusi məktub 
yazmışdır. Məktubda nələr yazıldığından və Leninin məktub 
üzərindəki qeydlərindən danışmıram. Hələlik bizi maraqlan

dıran Riza Nurun Nərimanov haqqındakı qeydləridir. Riza 
Nur yazır: “Doktor Nəriman Nərimanov ağlı başında olan bir 
adamdır. Məlumatlıdır, mühərrirdir, roman, teatr, pyeslər də 
yazmış bir zatdır. Epeycə, sıx-sıx və baş-başa görüşdüm. 
Baxdım çox yaxşı bir insandır. Kəndisinə etimad təlqin et
dim. Açıldı və dedi ki: “Bolşevik nədir? Bu rəzalət bizə ya
raşmaz. Biz türkük, milliyyət ilə yaşarıq. Çox xoşuma getdi 
və pək sevdim. Amma ruslardan fəna qorxurdu, haqqı da 
vardı" (Dr. Riza Nurun Moskvcı-Sakariya xatirələri, İstanbul, 
1991, səh.56).

Riza Nur belə qiymətləndirirdi Nəriman Nərimanovu. 
Bir məsələni də qeyd edim. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, yəni 
iqtidar qəzeti 1998-ci il 29,30 sentyabr nömrələrində 
M.Ə.Rəsulzadəyə böhtan atdı, çirkab yağdırdı. Hətta onu 
Fətəli bəy Düdənginskini öldürməkdə günahlandırırdı. Guya 
M.Ə.Rəsulzadə terrorla, adam öldürməklə məşğul olub. Bu 
barədə yenə mən “M.Ə.Rəsulzadə adam öldürən olmamış
dır' adlı məqaləmi yazıb başqa bir iqtidar qəzeti olan “Azər- 
baycan ’da çap etdirdim (20 oktyabr 1998) və faktlar əsasın
da sübut etdim ki, əvvəla Fətəli bəy Düdənginskini tapança 
ilə yox, balta ilə öldürmüşlər. İkincisi, özü də öldürən öz 
nökəri, yaxud yanında saxladığı Mikayıl İsmayılov olmuş
dur. Ancaq bundan sonra sakitlik yarandı. Tarix elmi faktı, 
dəqiqliyi və məntiqi sevir. M.Ə.Rəsulzadənin özü də insan 
adam idi.

Nəsiman Yaqublu deyəsən Nərimanov haqqındakı tənqi
di fikirlərini daha da qatılaşdırıb. Bircə şeyi nəzərə almaq la
zımdır ki, Nərimanov yazıçıdır, dramaturqdur, publisistdir və 
həkimdir. Yazıçılığından, dramaturji əsərlərindən yuxarıda 
bir az danışdım. Publisistikadan isə nə qədər istəsən danış
maq olar. Azərbaycanda o zaman elə bir ciddi məsələ olma
mışdır ki, onun haqqında Nəriman Nərimanov daha ətraflı, 
daha tutarlı, daha aydın və kəskin danışmasın. Amma indiyə 
qədər onun həkimliyindən az danışılmışdır. Özü də həkimli- 
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yin gözə görünməyən sahələrindən. Nəriman Nərimanov 
özü ehtiyac içərisində ola-ola kasıblıqla yaşayan insanlardan 
pul almazdı. Əksinə, resept yazıb dərman pulunu da ona bü
kər və xəstənin başının altına qoyardı. Bu idi Nəriman Nəri
manov! Biz indi həkim bolluğu içərisində yaşayırıq. Beləsini 
tapa bilərikmi? O, nahaq demirdi ki, “mən millətimi sevirəm, 
çünki anamı sevirəm”. Millətin bütün üzvləri onun üçün bir 
idi.

Nərimanov bunlara əlavə olaraq bizim üçün ən çətin 
anda, millətin taleyi həll olunduğu bir dövrdə xalqımızın 
rəhbəri olmuşdur. Özü də elə-belə rəhbər yox, sayılan, seçi
lən, xalqın düşmənlərinə qarşı təkbaşına mübarizə aparan 
rəhbərimiz olmuşdur. Ondan danışanda bir qədər ehtiyatla 
danışmaq lazımdır. Nəsiman Yaqublunun “Yeni Müsavat” 
qəzetinin 23 dekabr 2000-ci il nömrəsində çap olunmuş 
məqaləsi belə adlanır: “Nərimanovla Bağırov Rəsulzadə ilə 
bir cərgədə dayana bilməz”. Məqalədəki xoşagəlməz şeyləri 
bir kənara qoyub təkcə sərlövhəyə fikir verək: bunları niyə 
bir cərgəyə qoymaq olmaz? Bunlar bizim rəhbərimiz olub, 
birgə yaşamışıq. Birinin səhvi çox olub, birinin səhvi az 
olub. Birinə imkan verməyiblər, Azərbaycanın varlı təbəqəsi 
silinib yox olub, dünyaya səpələnib, birinə imkan veriblər 
1937-ci il hadisəsini törədib. Amma 1940-cı ildən sonra xalq 
üçün, vətən üçün çox iş görüb. Hər şeydən əvvəl, müharibə
nin qızğın vaxtında Azərbaycan diviziyası yaradıb, Azərbay
can elliklə sürgün olmaqdan xilas edib və s. Bunları itirmək 
olmaz. Türklər Menderesi boğazından asdılar, amma indi 
peşiman olublar. Belə bir peşimançılıq hissi gələcəkdə Nəsi
man Yaqublunu yaxalamayacaq ki?

Nəsiman Yaqubluya elə gəlir ki, M.Ə.Rəsulzadəni hamı
mızdan, xüsusilə məndən çox istəyir. Mənim Rəsulzadə 
haqqında tədqiqatlarım, əsərlərim Nəsimanınkından az 
deyil. Mən indi onları burada sadalamaq fikrində deyiləm. 
Amma bircə onu deyirəm ki, hər şeyi və hər bir tarixi şəxsiy

yəti zamanına, vaxtına, ətrafındakı adamlara, öz şəxsi imka
nına görə qiymətləndirmək lazımdır. Xüsusən Nərimanovu.

Nəsiman Yaqublunun son yazılarından biri “XXI əsrin 
“Nərimanovları” adlanır (‘‘Yeni Müsavat" qəzeti, 7 mart 
2001-ci il). Burada məsələlər o qədər dolaşdırılır, o qədər 
baş-ayaq salınır ki, bilmirsən bunu yazan tarixçidir, yoxsa 
qəzəb atına minmiş bir jurnalist. Prezident Heydər Əliyevin 
Milli Məclisin iclasında Qarabağ məsələsini necə həll etmək 
məsələsini qoyanda, camaatın fikrini öyrənmək istəyəndə 
bundan Nəsiman Yaqublunun xoşu gəlməyib. O, yazır: 
“H.Əliyevin son çıxışında N.Nərimanovun həmin şikayə
tinin sızıltısı eşidilməkdədir". Bir adamdan soruşarlar görək 
bu nə sızıltıdır, kim sızıldamışdır, Nərimanov harada sızılda
mışdır. Bəli, Nərimanov ölkənin rəhbəri Leninə müraciət 
edirdi: “Məgər müstəqil Azərbaycan sizin dilinizdən çıxrna- 
mışdırmı?... Həmişə Denikini müdafiə etmiş Ermənistan 
müstəqillik qazanmış və üstəlik Azərbaycanın ərazilərini al
mışdır... Azərbaycan isə həm ərazilərini, həm də müstəqil
liyini itirir...”

Bəli, demişdi. Bəs Nərimanov nə etməli idi? Nərima
novun qatı düşmənləri olan və Azərbaycanın başının üstün
də rəhbər vəzifəsinə keçən Mikoyan, Danelyan, Mirzoyan 
kimi daşnak şinelini əyinlərindən çıxartmamış iblislərə qarşı 
apardığı mübarizə bir nəticə verməyəndə Leninə müraciət 
etməli idi. Nəsiman Yaqublu bunu Leninə yalvarış adlan
dırır. Nərimanovun heç bir yerdə heç kəsə yalvarışı hiss 
olunmur. Azərbaycan xalqının rəhbəri kimi tələbi və təkidi 
hiss olunur. Rəsulzadənin 1919-cu ilin aprel ayında Azərbay
can parlamentinin 29-cu iclasında dediyi: “Bizcə və höku- 
mətcə Qarabağ məsələsi yoxdur. Buna görə də Qarabağ ün
vanı ilə olan hər növ təklifi rədd ediriz” məsələsini Nərima
nov da rədd etmirdi? Azərbaycanın düşmənləri ilə açıq-açı
ğına mübarizə aparmırdı? O, özününkülərdən yardım 
əvəzinə başqa şey görürdü. Bu da nadanlıq idi.
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Nəriman Nərimanov “kommunizm ilə 
islamiyyəti barışdırmaq” istəyirdi

Bizim məşhur yazıçımız, hər şeyi olduğu kimi yazan və 
danışan M.S.Ordubadi “Nərimançılıq” adlı xatirələrində 
Nərimanov haqqında yazırdı: “1920-ci illərdən başlayaraq 
doktor Nəriman Nərimanovun komissarlar şurası sədri 
olduğu zamanlarda “Nərimançılıq” adı altında millətçi bir 
qrupun meydana çıxdığını eşitməyən çox az idi... Mən hələ 
Həştərxanda olduğum zamanlar Nərimanovla etdiyim söh
bətlər nəticəsində onun əqidə və düşüncəsində mürəkkəb 
bir fikrin böyüklüyünü və onu rahatsız etdiyini hiss edirdim. 
Buna görə də mən doktor Nərimanovu millətçi, liberal bur
juaziya ziyalısı, avam və siyasəti anlamayan bir şəxsiyyət 
kimi göstərənlərin heç birisi ilə razılaşmırdım” (Əlyazmalar 
institutunun arxivi, f 14, sax.vah.413).

Bu, Nərimanovun böyüklüyünü göstərən ən bariz və 
gözəl bir misaldır. M.S.Ordubadi başqa şeyləri də deyir. O, 
1920-ci ildə İbrahim Əbilovla Nərimanovun görüşünə 
getmişdi. O, əvvəl gördüyü Nəriman deyildi. Mən “onun 
tamamilə dəyişdiyini”, yeniləşdiyini hiss etdim. O, tez-tez 
“mən indi də kommunistəm” deyirdi. Amma kommunizmi, 
sosializmi başqa cür təsəvvür edirdi. O, deyirdi: “Xalqların 
irq və adətləri müxtəlif olduğu kimi, düşüncə və zehniyyət
ləri də bir-birindən ayrıdır. O, isbat etmək istəyirdi ki, hər 
mədə hər bir qidanı həzm edə bilməz. Buna görə də 
Nərimanov öz nəzəriyyəsində kommunizmi şərqləşdirməyi 
təklif edirdi... Onun nəzəriyyəsində kommunizm ilə isla
miyyəti barışdırmaq fikri mühüm bir yer tuturdu”.

Bu, o dövrdə çox ciddi məsələ idi. Kommunist ideyası 
ilə yaşayanlar islamiyyəti heç yaxına buraxmırdılar. Bütün 
bəlaları, əskiklikləri islam dininin, islamiyyətin ayağına 
bağlamaq adi hal idi. Din mərkəzləri məhv edilir, dağıdılır, 
dindarlar sürgün olunurdu. Nərimanov necə yəni “siniflərin 
təsviyyə etmək məsələsini kommunizm ilə burjuaziyam 

barışdırmaqla həll etmək” istəyirdi. Bəs biz inqilabı bunun 
üçün eləmişik?

Belə düşünən kommunistlər çox idi. Nərimanov bunları 
əhliləşdirmək istəyirdi, haqq yoluna, insanlıq yoluna 
çəkməyə çalışırdı.

M.S.Ordubadi adını çəkdiyimiz xatirələrində yazırdı: 
“Nərimanov bu fikirlərlə bərabər başqa bir fikir də meydana 
atmışdı. O, deyirdi: “Dünyada bir 
əqidənin hakim olması milliyyətin 
orijinallığını itirmək deməkdir. 
Çünki əqidənin milli adət və milli 
mədəniyyət üzərində böyük təsiri 
ola bilər”.

Böyük Cəmaləddin Əfqani, 
filosof, Şərqin lideri, eyni zamanda 
din xadimi idi və dini dəyərləri 
müqəddəs tutaraq mühüm ideyalar 
irəli sürürdü. Nəsirəddin şah onu 
döydürüb ölkədən qovmuşdu.
Nəsrəddin şah Fransa inqilabının Haa M9h9mməJt/ax,m 4,.h 
100 illik yubileyində iştirak 
etmək üçün Avropaya gedəndə^ orada Cəmaləddin Əfqanini 
qəbul etmiş və demişdir ki, “sən vətənə qayıt, mən gəlib 
orada səni qəbul edərəm”. Cəmaləddin Əfqani gəlmişdi və 
Nəsrəddin şahın qəbuluna düşmüşdü. Nəsrəddin şah hirsli- 
hirsli ondan soruşmuşdu: “Sən məndən nə istəyirsən?”.

Cəmaləddin demişdi: “İki qulaq!”
Nəsrəddin şahın hirslənməyinə baxmayaraq Əfqani 

onun doğru sözlərini eşitmək üçün iki qulaq tələb edirdi. 
Onun doğru sözlərini eşidən olmadığı kimi Nərimanovu da 
eşidən yox idi. Düşmənlər düşmən idi, ətrafındakı özünün
külər isə onlardan da betər idi.

M.S.Ordubadiyə görə “Nəriman sosializmi və kommu
nizmi sinfi mübarizə yolları ilə deyil, barışdırıcılıq yolları ilə 
getməyi tövsiyə edirdi”.

Bu idi Nərimanovun Şərq kommunizmi. Hər kəs bunu 
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başa düşmürsə, onda başından şikayət eləsin. Ona görə ki, o 
dövrdə nadan adamlar iş başında idilər. Erməni, rus 
başçılarına elə adamlar lazım idi ki, onlar ya Nərimanovun 
əleyhinə olsun, ya da danışmasın. Belə adamlar özünün heç 
bir xüsusi fikri olmayan, yalnız icraçı adamlar idi. Or- 
conikidzeyə, Mikoyana, Mirzoyana lazım olan adamlar 
belələri idi.

Amma bəzi hallarda Nərimanovu başa düşürdülər və bu 
məsələni mətbuata da çıxarırdılar. Məsələn, cavan jurnalist 
Məmmədəli Nasir o zaman Tiflisdə nəşr olunan “Yeni fikir” 
qəzetinin 1921-ci il 30 aprel tarixli nömrəsində 
“Kommunizm və müsəlman dini” adlı baş məqaləsində ya
zırdı: “Kommunist firqəsinin həyata keçirmək istədiyi bir 
çox məsələlər bəzilərinə sərf etmədiyindən biz görürüz on
lar camaatın avamlığından istifadə edərək yalan şaiyələr 
nəşr edirlər ki, guya kommunizm müsəlmanlığa ziddir.”

“Kommunizmin müsəlmanlığa” zidd olmadığına tam 
əmin olan Məmmədəli Nasir göstərirdi ki, “əgər doğrudan- 
doğruya kommunizm ilə müsəlman dinini bir-biri ilə 
birləşdirsək, görərik kommunizm müsəlman dininə zidd 
olmayıb, bəlkə kommunizm müsəlman dini və müsəlman 
dini kommunizm deməkdir”.

Məmmədəli Nasir bu fikirləri sübut etmək üçün islam 
dininin əsas tələblərinə üz tutur, gətirdiyi misallarla öz 
mövqeyinin doğruluğunu əsaslandırmağa çalışır. “Peyğəm
bərin bizə gətirdiyi əmrlər möhtaclara mərhəmət, yoxsullara 
müavinət deyilmi? İştə füqəra, haqq, ədalət tərəfdarı olan 
Məhəmməd peyğəmbərin dediyi sözlərin qarşısına kimlər 
çıxdı”.

“Kommunizmin bütün tələbləri islam dininin istəkləri 
ilə bərabərdir’ deyən Məmmədəli Nasir bunların hər ikisini 
birləşdirməyi tələb edirdi.

Hamı hamını sevməlidir - burada nə böyük qəbahət var. 
Lev Tolstoy da bu fikri təbliğ etmirdimi? “Nicat məhəb
bətdədir” demirdimi? Rusiyada mülkədarları qırırdılar, 
Azərbaycanda Nərimanov qoymurdu, kapitalistləri məhv 
edirdilər, Azərbaycanda Nərimanov qoymurdu. Zeynalabdin 
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Tağıyevə münasibətdə olduğu kimi. Azərbaycanda bütün 
varlıların mülkü əllərindən alınıb milliləşdiriləndə aləm bir- 
birinə dəydi. Tağıyev xəstələndi və adam göndərdi ki, Nəri
manov gəlsin onun yanına. Nərimanov getdi və hacıya dedi: 
“Hacı, dövlət dəyişdi, bütün var-dövlət keçir hamının ixtiya
rına. Sizinkiləri də alacaqlar. Mən sizə söz verirəm ki, sizə 
güldən ağır söz deyən olmayacaq. Ancaq siz özünüzə lazım 
olanı götürün, buradakı evlərinizin birində olun, ya köçün 
Mərdəkana, bağınızda yaşayın”.

Hacı razılaşdı və dedi ki, “sabahdan bağa köçürük”.
Aşağıdakı varlı da, kasıbda Nərimanovu anlayırdılar, 

yuxarıda qeyri millətdən olanlardan anlayan yox idi. Çünki 
yuxarıda dediyim kimi, 1920-ci ildən 1933-cü ilə qədər 
Azərbaycanda bir nəfər də olsa partiya rəhbəri yox idi. Nəri
man Nərimanov “hal-hazırda Azərbaycanda Azərbaycanı 
təmsil edən partiya vardırmı? Mən təsdiq edirəm: belə bir 
partiya yoxdur və mirzoyanlar öz iyrənc siyasətlərindən, 
Azərbaycanı simasızlaşdırmaq siyasətindən əl çəkməyənə 
qədər də olmayacaqdır”.

Nəriman Nərimanov Moskvaya məşhur məktubunu yaz
dı. Məktub yenidən Bakıya qayıtdı və Azərbaycan Mərkəzi 
Komitəsində müzakirə başlandı. Məktubda yazılanlar ermə
nilərin, xüsusən Mirzoyanm əleyhinə idi. Mərkəzi Komitə
nin katibi isə Mirzoyan idi.

M.S.Ordubadi yazır: “Bu prosesdə mən özüm də iştirak 
edirdim. Orada məktubda yazılan məsələlərin doğru olub- 
olmaması təhqiq edilmədi. Burada ancaq məktubun yazılma
sı işinin siyasi bir səhv olduğunu meydana atmışdılar. Nə
ticədə bəziləri Nərimanın partiyadan qovulmasını təklif et
dilər. İran kommunistlərindən Ağazadələr bu təkliflə razılaş
madılar. Onlar Nərimanın güllələnməsini tələb etdilər”.

* Ağazadə qardaşları həmişə araqarışdırmaqla məşğul olub əməli 
bir iş görmürdülər. Hətta həmin qardaşlardan biri Təzə Pir məscidini 
murdarlamışdı. Nəriman Nərimanov bunu eşidib qəzəblənmiş və onun 
üstünə qışqıraraq “Səni mən özüm güllələyəcəyəm” demişdir. Nəriman 
Nərimanov “Stalinə məktub” əsərində yazır: “Ağayev qardaşları qrupu, 
çoxdan fırıldaqçılar kimi məlumdur”.
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Nərimanın arxalandığı, qanı qanından, canı canından 
olanlardan dar ayaqda, vətənin ağır vəziyyətində gözlədiyi 
kömək bu idi.

Mən indi Nərimanovu haqq-nahaq tənqid eləyənləri 
bunların dəstəsinə qoymaq istəməzdim. Nərimanovun 1926- 
cı ildən 1956-cı ilə qədər yasaq edilməsi bəs olmadımı? 
Mirzə Ələkbər Sabir demişkən:

Zülmətsevər insanlarız üç-beş yaşımızdan, 
Fitnə göyərir torpağımızdan, daşımızdan, 
Tarac edərək, bac alırız qardaşımızdan, 
Çıxmaz, çıxa bilməz də bu adət başımızdan...

Əslafımıza çünki həqiqi xələfız biz! 
Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

N.Nərimanovun ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyətinin 
otuziUiyi münasibətilə Moskvada Sovetlər 
salonunda keçirilən yığıncaq. 1925-ci il.

96

NƏRİMAN NƏRİMANOV 
BORÇALINI HEÇ KƏSƏ 
HƏDİYYƏ ETMƏMİŞDİR

Borçalı Azərbaycanın ən müqəddəs və sağlam yerlərin
dən biridir. Buradan böyük yazıçılar, dövlət xadimləri, gör
kəmli ziyalılar yetişmişdir. 1918-ci ildən I990-cı ilə qədər 
70 ildə Borçalı Azərbaycana 4 dövlət rəhbəri vermişdir. 
Bunlar son dərəcə möhkəm əqidəli, beynəlmiləlçi və alovlu 
vətənpərvər idilər. Bunların haqqında nə qədər ürək açıqlığı 
ilə danışmaq və yazmaq olar! Heç biri haqqında zərrə qədər 
fakt tapmaq olmaz ki, onların barəsində sabitləşmiş fikri də
yişsin. Bunlar Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəriman Nəri
manov, Həsən Seyidov, Həsən Həsənov kimi xas poladdan 
tökülmüş insanlardır. Xas poladdan tökülmüş ona görə deyi
rəm ki, şəxsiyyətləri və ideyaları ilə ən sağlam adamlardır, 
üstəlik “aza qayil, çoxda gözü olmayan” liderlərdir. Xalqına, 
vətəninə min bir tellə bağlı olan şəxsiyyətlərdir.

Bəzən Nərimanovu tənqid edənlər Borçalını da onun 
ayağına yazır və qeyri-elmi fikir söyləyirlər. Onlara elə gəlir 
ki, arxiv materiallarını heç kəs oxumayıb və heç kəsin də bu 
işlərdən xəbəri yoxdur!

Mənim ilk kitabım 1974-cü ildə çapdan çıxan “Açılma
mış səhifələr” adlanır. Burada çox böyük adamların 
fəaliyyəti tədqiq olunur. Bunlar bizim ilk fizika professoru 
Rəhim bəy Məlikov, rus dilində rusun çoxundan yaxşı ya
zan, rusca qəzet və jurnal buraxan Hüseyn Minalazov, Azər
baycanda ilk yubiley hesab olunan M.F.Axundovun 100 illi
yinin qeyd olunmasında misilsiz xidmət göstərmiş Həmzət 
bəy Qəbulov, Qara Qarayev kimi dünya miqyaslı bəstəkarın 
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anası, şairə Sona xanım Axundova və bu kimi adamlardır. 
Mənə qədər heç birinin haqqında demək olar ki, heç nə 
yazılmamışdır. 30 kitabın müəllifiyəm. Hamısı da arxiv sə
nədləri əsasında yazılmışdır.

Nəsiman Yaqublu “XXI əsrin “Nərimanovları” məqalə
sində heç bir tarixi fakta və məlumata əsaslanmadan deyir: 
“Zəngəzuru, Borçalmı hədiyyə edib, Qarabağı da erməni
lərin istəklərinə tabe etdirdikdən sonra Nərimanov...”

Borçalı vaxtilə Nadir şah tərəfindən gürcü knyazlığına 
verilmişdir. O vaxtdan çox keçmişdir. Borçalı məsələsi ilk 
dəfə 1919-cu ildə qaldırıldı. Bu məsələ o vaxt pıçıltı ilə 
deyilirdi. Mübahisəli zona adlanırdı. Mən 80-ci illərdə Ömər 
Faiq Nemanzadə haqqında tədqiqat aparanda Borçalı haqqın
dakı dövlət qərarını tapıb həm monoqrafiyaya, həm də rusca 
və azərbaycanca onun əsərlərinin tam külliyyatına daxil 
etdim ki, gələcək tədqiqatçılar ondan öyrənsinlər. Axı Ömər 
Faiq Gürcüstan İnqilab Komitəsinin üzvü idi. “Bakinski 
raboçi” qəzetinin 1921-ci il 20 fevral tarixli nömrəsində 
Ömər Faiq də daxil olmaqla Gürcüstan İnqilab Komitəsinin 
10 nəfər üzvünün imzaladığı bəyannamədə deyilirdi: “Aca- 
riyanın, Abxaziyanın və Osetiyanın qardaş xalqları öz talelə
rini özləri həll edəcəkdir. Amma üsyana qalxmış Borçalının 
zəhmətkeş insanları üç respublikadan birinə - Azərbaycana, 
Ermənistana, Gürcüstana birləşməklə məsələni öz istədik
ləri kimi həll edəcəklər”.

Borçalının əhalisi hiss etdi ki, qardaşlıq dünyası qurulur, 
onlara mərkəz lazımdır, buradan 500 kilometr Bakıya 
getməkdənsə, Tiflis qulağımızın dibindədir. Buna görə qaldı 
Gürcüstanın tərkibində. Bu, bəyəm hədiyyədir. Axı danışan
da bir gərək insafla danışasan. Digər tərəfdən o vaxtı elə ha
disələr vardır ki, onları mütləq nəzərə almaq lazım idi. Bor- 
çalının Dağ Borçalısı vardı, Ermənistanın bir hissəsini tu
turdu. Dağın o üzündə Cavaxetiyada Axısqa türkləri idi, bun- 

lari nəzərə almadan havayı söz danışmaq olmaz.
Biz erməni deyilik, özümüzünkünü, özgəsininkini qa

marlayaq. Bu haqda da fikirləşmək lazımdır.

“MK-nın Siyasi bürosu xahiş edir ki, 
Nəriman Nərimanov istefa 
ərizəsini geri götürsün”

Nəriman Nərimanov bu illərdə bir neçə istiqamətdə 
mübarizə aparırdı. Bu mübarizənin ən çətini və ən qorxulusu 
qeyri millətdən olan partiya rəhbərlərinin Azərbaycan 
əleyhinə apardıqları siyasətə qarşı idi. Onlar hər şeydən 
əvvəl Nəriman Nərimanovu millətçi adlandırırdılar. Bunun 
kökü haradan əmələ gəlmişdi? Nərimanov 1921-ci ildə 
obyektlərin milliləşdirilməsi meydana gələndə Azərbayca
nın kapitalistlərinin əksəriyyəti başını götürüb ölkədən qaç
mışdı. Onların malikanələri boş idi. Həmin partiya rəhbərləri 
(nəzərə almaq lazımdır ki, oıılarııı biri də azərbaycanlı de
yildi) ruslan, erməniləri gətirib bura doldururdular. Onda 
Nəriman Nərimanov belə bir fikir irəli sürdü və həyata ke
çirməyi təkidlə tələb etdi ki, Bakının kəndlərindən azərbay
canlıları zorla Bakının mərkəzində yerləşdirmək lazımdır. 
Yaxud idarələrə rus, erməni və yəhudi doldurulmasın, Azər
baycan nefti Tiflisdə Bakıdakmdan ucuz satılmasın və s. Bi
rinci növbədə Azərbaycanlılann mənafeyi qeydinə qalmaq 
lazımdır. “Xəstəxana üçiin həkim lazımdır. İki namizəd var
dır: yəhudi Belenki, bitərəf, birillik stajı olan, Azərbaycanda 
tamamilə yeni adam və türk Talışinski. Hər ikisi 8 
səsalmışdır, amma Belenkini təyin edirlər. Mənim müdaxilə 
etməyim, nəhayət Belenkiyə öz qardaşını yerləşdirməyə 
imkan vermir”.

Bunların sayını istənilən qədər artırmaq olar. Nərimanov 
deyirdi: “Mən həmişə bu nöqsanları göstərirdim və əlbəttə 
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əleyhdarlarımın dili ilə desək, “millətçi” adını qazanmış
dım . Hətta məsələ o yerə çatmışdır ki, məktəblərdə rus di
linin saatları Azərbaycan dilinin hesabına artırılırdı. Onda 
Nərimanov Bəzi yoldaşlara cavab” məqaləsini yazdı və bu 
onun əleyhdarlarına bir zərbə oldu. O zaman bəziləri deyirdi 
ki, rus dili mənim çox xoşuma gəlir... Puşkinin gözəl 
şerləri bu dildə yazılmışdır. Mən istərdim ki, Azərbaycan 
uşaqları bu dili öyrənsinlər”.

Buna qarşı Nərimanov yazırdı: “Mən qəti deyirəm, rus 
proletar ədəbiyyatında elə bir şair tapa bilməzsiniz ki, o bu 
qədər şirin, duzlu, fəhlə sinfinin və kəndlilərin daxili alə
mini sahibkarın və mülkədarın zülmü altında bu qədər ge
niş lövhələrlə yarada bilsin. İrticanın baş alıb getdiyi zaman 
bunları yazan belə bir şair Sabir idi.

Mən istərdim ki, uşaqlarımız yalnız Puşkini yox, 
Şekspiri, Şilleri yox, əvvəlcə xalqın proletar şairi Sabiri, 
xalq şairi Vaqifi, Vidadini, Zakiri öyrənsinlər”.

Bütün bunlar Nərimanovu partiya işçilərinin gözündə 
millətçi kimi tənqid eləməyə fürsət verirdi. Qarayev, Hü
seynov, Ruhulla Axundov kimilər onların çaldığı havaya 
zuy tuturdular. M.S.Ordubadinin sözləri ilə desək, bunlar 
Nərimanovu çox ucuz qiymətə sata bilirdilər”.

Nadanlıq o dövrdə də var idi. Bundan təxminən 10 il 
sonra 1937-ci il qırğını zamanı həmin adamlardan biri gül
lələnməkdən əvvəl dediyi “kaş doktor sağ olyadı, gedib on
dan üzr istəyəydim” sözləri Nərimanov üçün çox şey deyir.

Bir məsələni də qeyd edim. Bu məsələ 1923-cü il 
noyabrın 15-də olmuşdur. N.Nərimanov artıq Moskvada 
idi. O, SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin M.İ.Kalinin, 
Q.İ.Petrovski və A.Q.Çervyakov kimi sədrlərindən biri idi, 
RK(b)P MK üzvlüyünə namizəd idi. Onun Azərbaycandakı 
işini yoxlamaq üçün Rəyasət heyətinin üzvü Yaros- 
lavskinin başçılığı ilə komissiya gəlmiş və MK-nm Siyasi 
Bürosuna məlumat yazmışdır. Burada N.Nərimanov 

millətçi kimi təqdim olunur və hər cəhətdən ona qara 
yaxılırdı. Onda Nərimanov istefa ərizəsi yazıb Siyasi 
Büroya təqdim edir.

Bundan sonra bütün Siyasi Büro şok vəziyyətinə düşür. 
Lenindən başqa (Lenin onda ağır xəstə idi) bütün Siyasi 
Büro üzvləri və Siyasi Büro üzvlüyünə namizədlər, 
Mərkəzi Təftiş Komissiyası Rəyasət Heyətinin üzvləri 
(cəmi 17 nəfər) yığışıb iki maddədən ibarət qərar 
çıxarmışdır. Həmin qərarın yazılışına diqqət edək:

RK/b/P MK Siyasi Burosunun iclası
15 noyabr 1923-cü il

İştirak edirdilər MK Siyasi Burosunun üzvləri - 
Zinovyev, Kamenev, Rıkov, Stalin, 
Tomski, Trotski,

Siyasi Buro üzvlüyünə namizədlər - 
Buxarin, Kalinin, Molotov, Rudzutak, 
N.Nərimanov - MK üzvlüyünə namizəd, 

RK/b/P MK-nın üzvləri - Kvirinq,
Surupa, 
MK üzvlüyünə namizəd - Skripnik, 
RK/b/P Mərkəzi Təftiş Komissiyası 
Rəyasət heyətinin üzvləri - Kuybışev, 
Solıts, Yaroslavski.

Qərar: a/ N.Nərimanovun yazdığı ərizənin və
yol. Yaroslavskinin əks-ərizəsinin 
oyatdığı insitent bitmiş hesab olunsun, 
b/ Qeyd edilsin ki, Nərimanov yoldaş 
Mərkəzi Komitənin etibarını bütünlüklə 
qazanmışdır və Nərimanov yoldaşdan 
xahiş olunsun ki, o, istefa ərizəsini geri 
götürsün.
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Yəni Yaroslavskinin təqdim etdiyi material və N.Nə
rimanovun ona cavabı nəticəsində baş verən qalmaqal bitmiş 
hesab olunsun. Daha bundan sonra bu barədə danışmaq ol
maz. İkinci maddə isə aydındır.

Burada tamamilə açıqlanmamış məsələlər oxuculara 
məlumdur. Bunların hamısını ermənilər edirdi. Və Nərima
nov son nəfəsinə qədər bütün döyüşlərdə bir kişi kimi onlara 
cavab verdi. Bunlar onu göstərir ki, bizdə ermənilərə qarşı 
rəhm də olmuş (Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı hadisədə 
olduğu kimi), kişilik və qeyrət də. Amma nakişilik 
ermənilərdə olmuşdur. 1956-cı ildə M.C.Bağırovun məhkə
məsi zamanı Rudenko Qriqoryandan soruşmuşdur. 
“Müttəhim Qriqoryan, bu məktubu Siz yazmısımz? Anam, 
qardaşım, sevininiz, dayımın qanını almaq üçün onlarla türkü 
güllələmişəm”.

Nərimanovun faciəsi də doğma xalqının faciəsi idi. O 
zaman Azərbaycan xalqının arxası, munisi, canıyananı 
olmadığı kimi, Nərimanovun da yox idi. O, meydanda demək 
olar ki, tək idi, bütün Rusiya ilə, xüsusən ermənilərlə təkba
şına mübarizə aparırdı. Bir dəfə Moskvada bir iclasda 
Mikoyan Nəriman Nərimanovu millətçi adlandırmışdır. 
Onun cavabında Nərimanov demişdir: “On səkkiz-iyirminci 
illərdə günahsız müsəlman uşaqlarını, qoca və qadınlarını 
qıran və hələ də daşnak şinelini əynindən çıxartmamış 
adamdan belə söz eşitməyim təəccüblü deyil”.

Bu idi Nəriman Nərimanov! Nəriman Nərimanova to
xunmayın! Nəriman Nərimanovu təftiş etmək və tənqid elə
mək heç kəsə baş ucalığı gətirməz.

Nəriman Nərimanov 1925-ci ildə Stalinə yazdığı məktu
bunda xahiş edirdi ki, onun işdən azad olunmasına və qayı
dıb Bakıda işləməyinə icazə versin. Stalin razı olmamışdı. 
Bir qədər sonra Nərimanov ölmüşdü, ya öldürülmüşdü. 
Onun arvadı, 6 yaşlı oğlu ilə (bu dahinin yeganə övladı Nə

cəf 1943-cü il sentyabrın 10-da 
Volkovaxa şəhərini azad edərkən 
faşist gülləsinə tuş gəlmişdi) 
Qazaxstana göndərilmiş və bu 
qadın qoyunların süni maya
lanması işinə başlamışdır. Bu idi 
bizim “Mən millətimi sevirəm, 
çünki anamı sevirəm” deyən və 
bu sevgiyə son nəfəsinə qədər 
sadiq qalan Nəriman Nərimanova 
münasibətimiz. Ayıb olsun!

Keçən əsrdə Azərbaycan 
xalqının həyatında iki gərgin və 
çox ağır hadisə baş vermişdir. Biri 
1920-ci illərin əvvəllərində, biri 
həmin əsrin 90-cı illərinin əvvəl
lərində. Bu hadisələrin ikisi də 
Azərbaycan xalqınının həyatında 
taleyüklü hadisə olub xalqımızın 
ölüm-dirim mübarizəsi idi.

N.Nərimanov,
Gülsiim xanım və Nəcəf. 

Kislovodsk, 1923-cü il.

Birinci hadisələr zamanı Nəriman Nərimanov gəldi və 
xalqımızı bəlalardan qurtardı, ikinci hadisə zamanı Heydər 
Əliyev gəldi və xalqımızı dağılmaqdan, parçalanmaqdan, hər 
cür hikkədən, mənəm-mənəmlikdən qurtardı. Bu iki böyük 
şəxsiyyət, bu iki parlaq sima xalqımız durduqca duracaq, 
yaşadıqca yaşayacaqdır.

Nəriman Nərimanovun həyatında ağır, gərgin, mübari
zələrlə dolu anlar çox olub. Tək bircə dəfə onun şəxsi 
həyatına gün doğan kimi bir hadisə oldu. 1925-ci il onun 
ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyətinin 30 ili tamam idi. Bu 
təntənə Moskvada da qeyd olunmuşdu. Elə-belə xətrin 
qalmasm-deyə, Azərbaycanda bilmirəm bu necə keçirildi və 
heç keçirildimi? Amma Nərimanovun müəllimlik fəaliy
yətinə başladığı ucqar bir kənd olan Qızılhacılı camaatı öz
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lərinin toplantısında bu hadisəni qeyd eləmiş, Nərimanovun 
burada işə başlamasım kənd camaatı üçün xoşbəxt günlərin 
başlanması adlandırmış və Moskvaya yubilyara təbrik 
teleqramı göndərmişdir. Bu Nərimanovda çox yaxşı hisslər 
oyatmış və onlara belə bir cavab teleqramı göndərmişdir:

Qızılhacılıya
Tiflis quberniyası
ismayıl Mursaqulov yoldaşa

Mən sizin Qızılhacılı kəndinin ümumi toplantısından mənim 
ədəbi fəaliyyətimin 30 illiyi münasibəti ilə göndərdiyiniz təhrik 
teleqramını aldım.

Mən çox xahiş edirəm, mənim odlıı salamımı /”salam”siizü 
rusca yazılmış mətndə elə orijinaldakı kimi verilmişdir/ ictimaiyyətə 
çatdırasınız. Bıı teleqram məni xəyalən geriyə həmin anlara 
qayıtmağa məcbur elədi. O zaman mən ilk dəfə imkan dairəsində 
bəşəriyyətin geri qalmış insanlarına kömək etmək fikrinə düşdüm.

SSRİ MİK-in sədri Nərimanov

Bir məsələni də deyim. 1914-cü ildə türk dünyasının 
məşhur şəxsiyyətlərindən biri, Krım tatarlarının lideri 
İsmayıl bəy Qaspiralının ölüm xəbərini eşidən Nəriman Nə
rimanov “Bəsirət” qəzetinin 20 sentyabr tarixli nömrəsində 
“Bağçasarayda imtahan meydanı” adlı matəm yazısında ürək 
ağrısı ilə yazırdı: “İsmayıl bəy öldü-deməyə dilim gəlmir, 
öldü sözündə yoxluq var. İsmayıl bəy yoxdur - xəbəri məni 
dərin-dərin fikirlərə salır. Məni qorxudur, ürəyimi sıxır, 
gözlərimi torlandırır, ağlımı çaşdırır... İndi millətin qeyrətli 
hamisi kimdir? Bu sualı öz-özümə verirəm və fikrə gedirəm. 
Qələm əlimdən ixtiyarsız düşür”.

İndi İsmayıl bəyə millətdən nə lazımdır: Bircə baş daşı! 
Necə yəni baş daşı? Bu daş nəyə xidmət eləməlidir? Nə

riman Nərimanov yazır: “Ey millət, sənin yolunda bütün 
ömrünü sərf edən, sənin hüququnu mühafizə edən, axır 
nəfəsinədək səni nicat yoluna dəvət edən şəxsin qəbri 
səndən bir daş gözləyir.

Fəqət bu daş ümumillət daşı olmalıdır. Bir adamın xərci 
ilə qoyulan daşın mənası yoxdur. Gələcək balalarımıza belə 
bir daşın təsiri olmaz. Fəqət ümummillət paralarına bu daş 
qoyularsa, gələcəkdə balalarımız bu daşı görüb də millətin 
millət xadiminə olan məhəbbətini düşünər, hiss edər”.

Heyf, Nəriman Nərimanova belə bir daş da qismət ol
madı. Heç qəbri də yox kimidir. O, Kremlin divarları yanında 
dəfn olunmuşdu. Ondan bizə qalan bircə qiymətli əsərləri, 
odlu sözləri, nümunəvi həyatı və uzun ayrılıqdan sonra 
Heydər Əliyevin 1972-ci ildə böyük çətinliklər hesabına 
ucaltdığı əzəmətli tunc heykəlidir.

“Azərbaycan” qəzeti, 7, 8, 10 iyun 2001.

Qırmızı meydanda Nəriman Nərimanovun məzarı. 
Gülsüm xanım və oğlu Nəcəf.
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NƏRİMANOVUN SON VURUŞU VƏ 
QƏTİ QƏLƏBƏSİ

Yaroslavski komissiyası

1923-cü ildə Nəriman Nərimanov Moskvada MİK-nın 
sədrlərindən biri idi. Sədr əslində Kalinin idi və çox vaxtı o 
sədrliyi Nərimanova həvalə edirdi. Həmin ilin aprel-may 
aylarında Nərimanov MK üzvlərinə Azərbaycandakı qeyri- 
müsəlman partiya rəhbərləri və onların əlaltıları olan milli 
kadrlar haqqında məşhur məktubunu yazmışdı. Məktub 
Stalinə, Trotskiyə və Radekə ünvanlansa da “Ucqarlarda 
inqilabımızın tarixinə dair” adlanırdı. Sonra Nərimanov bu 
məktuba əlavə şeylər də yazmışdır.

O zaman bu məktub böyük çaxnaşmaya səbəb oldu. Za
rafat deyil, Rusiyanın rəhbərlərindən biri, son dərəcə savad
lı, mühakiməli, inqilab işindən baş aça bilən, dünyanın gedi
şindən xəbərdar olan, Leninə məsləhətlər verən bir adam 
Azərbaycanda azərbaycanlılardan bir nəfər partiya rəhbəri
nin olmamasından, Mikoyan, Sarkis, Mirzoyan, Kirov kimi- 
lərin xalqın başına min bir oyun açdıqlarını, Bakını ancaq 
bütöv Azərbaycandan ayırıb onun var-yoxunu talan etdiklə
rini qələmə almış və hamısını bir-bir ifşa etmiş, ali 
hakimiyyətdən, ağıllı adamlardan bu məsələyə vicdanla ya
naşmağı, “vicdanı təmiz olmayanlardan” qurtarmağı tələb 
etmişdir. Məruzəni oxuyan Stalin dərhal Nərimanova 
demişdi: “Məruzədə şəxsiyyətlərə toxunmaq lazım deyildi’

Nərimanov yazırdı: “Azərbaycanda bu və ya digər rol 
oynamış şəxsiyyətlər gələcək nəsil üçün xarakterizə 
edilməliydi... Vaxt olacaq ki, tarix bizim qəzanın müqəs
sirlərini axtaracaq. Vaxt olacaq ki, Azərbaycan kəndlisi və 
fəhləsi belə bir sual qoyacaq: Kimdir müqəssir? Onda bu 

adamlara aydın olacaq ki, Hüseynovlar, Qarayevlər, Axun- 
dovlar (Ruhulla) öz şəxsi mənfəətləri üçün Azərbaycanı 
simasızlaşdırır və onun mənafeyini topdan və pərakəndə sa
tırdılar”.

Sarqo Orconikidze Mərkəzdən göndərilmiş adam idi. 
Amma özünü burada canişin kimi aparırdı. Nərimanov yazır: 
“Mən onunla mübarizəni yoldaş Lenin onu özünün məşhur 
məktubunda rüsvay edəndən əvvəl başlamışdım. Bu bir daha 
sübut edir ki, mən bu adamın “nə yuvanın quşu” olduğunu 
yoldaş Lenindən qabaq bilmişəm”.

Məruzə yazılandan dərhal sonra MTK-nın katibi Ya
roslavski, MTK-nın üzvü Şkiryatov və Petrovskidən ibarət 
MTK və RKP MK-nın birgə komissiyası Bakıya gəlmişdi. 
Komissiya gəlməmişdən əvvəl Moskvada Nərimanovla gö
rüşmüş, guya bəzi yoldaşlarla şəxsi üzləşmə də edilmiş, indi 
də yerlərdə onun dediklərini yoxlamaq üçün Bakıyä 
gəlmişdir. Komissiya Bakıda iyulun 9-dan 12-nə qədər ayrı- 
ayrı özəklərdə və BK-nın Bürosunda geniş müzakirə edil
miş, yekun protokolu hazırlanmışdır.

İclaslara bir qayda olaraq Mirzoyan sədrlik edir, 
Orconikidze iştirak edərək istiqamət verir, rəy yaradır, “ya
lanların” üstünün açılmasında, ona daha ağır cəza verilmə
sində rol oynayırdı.

Əvvəlcə komissiyanın iclası partiya özəklərində oldu. 
Toxuculuq kombinatında, Bibiheybətdə, Bakı komitəsinin 
bürosunda, AKP yüksək dairəsində komissiyanın iclası 
çağırıldı, Nərimanovun məruzəsində qoyduğu məsələlərin 
doğru olub-olmaması yoxlandı. Hətta Orconikidze çıxışla
rının birində açıqca deyirdi: “Burada elə yoldaşlar var ki, in
diyə qədər bizim xəttimizlə razı deyil. Komissiya mütləq bu 
adamların hamısı ilə ayrılıqda danışmalıdır. Bu adamlar 
Əfəndiyev, Sultanov, Qasımov, Qədirli yoldaşlardır. Bunla
rın hamısı ilə mütləq danışılmalıdır”.

Bunların bəzisi heç danışmadı, danışanların da hamısı öz 

106 107



çıxışlarında satqıncasına Nərimanovun dediklərinin əksini 
dedilər. Hətta Qədirli göstərirdi ki, “Nərimanova görə Bakı 
Komitəsində azərbaycanlı yoxdur. Bu düz deyil. Belə bey
nəlmiləl komitə heç yerdə yoxdur. Burada işləyənlərin 50 
faizi türkdür”.

Özəklərin yığıncağında iştirak edən Yaroslavski gös
tərirdi ki, “biz olduğumuz hər yerdə rəhbərlik haqqında so
ruşurduq. Onlar ən yaxşı adamlardan Mirzoyanm, Axun
dovun, Qarayevin adını çəkirdilər. Azərbaycanlı fəhlələr 
təəccüb edirdilər və deyirdilər ki, bu ittihamların hamısı süni 
şəkildə yaradılmışdır. Bizdə milli məsələ deyilən şey 
yoxdur”.

Nərimanov açıqca yazırdı: “Mikoyanın ən qatı düşməni 
mən idim, lakin onu mənim iştirakım olmadan çıxartdılar. 
Mikoyandan sonra BK-nın katibi Sarkis oldu. Sarkisdən son
ra isə Mirzoyan. Çox güman ki, Mirzoyandan sonra Kaspa
rov olacaq və s. bir mülahizəyə görə hələlik erməni yoldaş
ların görkəmli, məsul vəzifələrə təyin edilməsini dayandır
maq vacibdir”.

Məsələ də bundan ibarət idi. Artıq Azərbaycan 3 il idi 
ki, sovetləşmişdir. Bu üç ildə bir azərbaycanlı yox idi ki, onu 
xalqa rəhbər təyin edəsən? Çox vacib idi ki, 4 il əvvəl 
Bakıda azərbaycanlıların qanını su yerinə axıdan erməniləri 
növbəynən Azərbaycanda partiya lideri təyin edəsən? 
Nərimanov özü də partiya lideri deyildi. Azərbaycanda bircə 
il işlədi, amma partiya lideri yox, icraçı oldu. Ona görə də o 
hiss edirdi ki, azərbaycanlıların göz yaşı qurumamış başının 
üstündə ermənilərin olması yaxşı hal deyil.

Toxuculuq kombinatının iclasında çıxış edən İzzət 
Hüseynov deyirdi: “Mən bildirirəm ki, Nərimanov cinayət 
xəttini yeridir. Nərimanovun dediklərinin hamısı yalandır. 
Xalq maarifi Nərimanovun vaxtındakından da yüksəyə qalx
mışdır. O ki, qaldı məktəb məsələsinə, Nərimanovun bu ba
rədə qaldırdığı məsələ də düz deyil”.

Köhnə kommunist Qasım deyir: “Nərimanovun yeritdiyi 
xətt kökündən səhvdir”.

Bunların hamısı söz idi, axmaq aldadan söz, ya da məc
buriyyət üzündən deyirdilər, ürəkdən yox, dildə deyirdilər. 
Hamı yaşamaq istəyirdi, nə etmək olar!?

Söhbət Mikoyandan gedəndə guya qızışırdılar. “Miko
yan daşnakdır? Mən deyəndə ki, Mikoyanı daşnak olmaqda 
ittiham edirlər, onda azərbaycanlı fəhlələr təəccüb elədilər - 
necə yəni, Mikoyan daşnakdır. Daşnaklar onun vaxtında 
sərbəst küçəyə çıxa bilməzdilər, qorxardılar”.

1903-cü ildən partiyanın üzvü olan Zelinski görün nə 
deyir: “Yoldaş Şaumyan həmişə mənə deyərdi: Ən etibarlı 
adam Mikoyandır. Yoldaş Mikoyan hələ cavandır, amma 
RKP üzvüdür, bizim ona etibarımız sonsuzdur. Bax, siz 
təsəvvür edirsinizmi, bəzən deyirlər Mikoyan daşnak siyasə
ti yeridir, o daşnakdır. Mikoyan daşnak deyil, o kommu
nistdir, lap ilk günlərdən partiyamıza sadiqdir".

Partiyaya sadiq adamlar çox idi. Ermənilərin içərisində 
də belələri vardır. Amma bu saat və heç vaxt mənim xalqıma 
rəhbərlik etməməlidirlər. Nərimanov deyirdi: “Bu şəxslər 
elə fikirləşirlər ki, türklər o qədər axmaqdırlar ki, bütün bun
ları başa düşmürlər”.

Nərimanov deyəndə ki, “lap əvvəldən bu günə kimi 
Bakı Komitəsi elə bil qəsdən Mikoyan, Sarkis və Mirzoyan 
tərəfindən tutulur. Axırıncı, yəni Mirzoyan artıq cəsarətlə 
fəaliyyət göstərir. Mən təkrar edirəm - bu eyni ilə göstəril
diyi kimi müəyyən edilmiş plandır. Lakin çoxları bunu başa 
düşmürlər. Bunu hazırda АКР MK katibi olan yoldaş Kirov 
da başa düşmür. Bu adama Mirzoyanla əlbir fəaliyyət gös
tərmək təlqin edilmişdir”.

Bu işdən onlar heç nə deyə bilmirdilər. Günün günorta 
çağı düz yolda əyri yeriyirdilər. Axı, araba gedib dirənmişdi 
daşa, qabağa yol yoxdur. Nərimanov dediyi kimi, “biz uçuru
mun kənarındayıq”.
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Orconikidzeyə görə “Kirov Mirzoyanla əlbir işləməli
dir. Onun siyasəti beynəlmiləl istiqamətə doğru gedir. Bizim 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbəri yoldaş Kirov 
birinci il deyil ki, paıliya işində çalışır. Nərimanov burada 
doğrudan da ağ eləyir. Bu məruzə Nərimanovun azı 
panislamizm siyasətidir”.

Panislamizm siyasəti deyildi, belə olsa daha yaxşı. Bunu 
Nərimanov da deyirdi. Onu da deyirdi ki, “hazırda hakimiy
yət yalnız süngü gücünə müdafiə olunur”. Bu söhbəti onlar 
lağa qoyur, ələ salırdılar.

Orconikidze iş başında olan kommunistlərdən, o cümlə
dən Musabəyov, Əfəndiyev, Şahtaxtinski haqqında danışır. 
Danışdıqlarının ən çoxu Şahtaxtinskiyə aiddir: “Mən məcbu
ram burada Şahtaxtinskidən bir qədər çox danışam. Bəziləri 
mənə irad tuturlar ki, mən onu çox müdafiə edirəm. Siz axı 
Şahtaxtinskinin Nərimanovla əlaqəsini kəsəndən sonra onun 
üstünə düşmüsünüz. Siz bilirsinizmi Şahtaxtinski kimdir, 
niyə biz onu bu qədər çox qiymətləndiririk? Şahtaxtinski 
bizimlə Lenin arasında vasitəçimiz idi. Demək lazımdır ki, 
bizim ona tapşırdıqlanmız partiya və dövlət vəzifələrini ta
mamilə yerinə yetirirdi. Amma indi o, Nərimanovun tapşır
dıqlarını yerinə yetirmir, buna görə onunla dalaşmaq lazım 
deyil... Biz yuxarıdan heç nə diktə etmirik, əgər bizim 
gördüyümüz işlər diktə ilə edilirsə, onda mən deməliyəm ki, 
Nərimanov çox böyük səhv edir, o, partiya xəttindən uzaq
laşmağa başlayır, həm əxlaqi cəhətdən, həm də iş 
cəhətdən”.

Orconikidzenin təriflədiyi Şahtaxtinskini Nərimanov öz 
məruzəsində belə təqdim edirdi: “Yeri gəlmişkən, mənim 
ətrafımdakılardan biri Şahtaxtinskidir. Mən onun oğurluğu
nun üstünü açdıqdan sonra birbaş Serqonun ağuşuna düşdü, 
yalnız ona görə ki, məndən xəbərçilik edirdi. Mən sədr 
Xanbudaqovu EFKA-dan əxlaqsızlığına görə qovmuşdum, o 
isə Mərkəzi Komitənin katibi seçilmiş və indi də bu 

vəzifədə kef çəkir”.
Bəli, Serqo təriflədiyi adamı bilirdi nəyə görə tərifləyir. 

Axı, Serqo onların adamı idi, onlara söz vermişdi. Xalqa nə 
olursa olsun, təki bunların işi xod getsin. Belə düşünürdü 
onlar. Nərimanov yazırdı: “Mən bir neçə dəfə yoldaş Le
ninə, yoldaş Stalinə yazmışdım, şəxsi görüşlərim zamanı 
demişdim. Nəhayət, yoldaş Stalin gələndən sonra o, məsul 
yoldaşların yığıncağında, xüsusilə АКР MK iclasında, Azər
baycanda bizim siyasətimiz və taktikamız haqqında 
mərkəzin fikrini olduğu kimi qeyd etmişdi. Bununla belə, bir 
cəhət xarakterik idi. Öz nitqini qurtardıqdan sonra yoldaş 
Stalin Qarayevdən qısa bir məktub aldı: “Deməli, qoca haq
lıdır” (yəni mən). Stalin cavab verdi: “Əgər o bunu demiş
disə, onda o haqlıdır”.

Komissiya belə qərara gəlmişdir ki, Nərimanovun mə
ruzəsində irəli sürülən bütün ittihamlar rədd edilsin. Bakı ko
mitəsinin və digər partiya dairələrinin işinin hamısı guya 
Kommunist Partiyasının siyasətinə uyğundur.

1923-cü il iyulun 12-də komissiya yekun konfransına 
yığıldı. Sədr Mirzoyan idi. Mirzoyan qayda-qanunla iclası 
başladı və sözü komissiyanın rəhbəri Yaroslavskiyə verdi. 
Yaroslavski təftiş komissiyasının yaradılmasından, onun 
tərkibindən, gördüyü işlərdən, Leninin rəğbətini qazandıqla
rından danışdı. Sonra tatar inqilabçısı, məşhur lider Sultan 
Qaliyevin məsələsini ön plana çəkdi. Nərimanovun işi ilə az 
əlaqədar olmasına baxmayaraq bu məsələyə xüsusi olaraq 
və məqsədli şəkildə xeyli yer ayırdı. Məlum oldu ki, Sultan 
Qaliyev cavan olmasına baxmayaraq yetişmiş bir kommunist 
idi, bütün etimadları qazanmışdı. Tatarıstanda o çox məşhur 
bir adam olmuşdur. Sonra o Moskvaya aparılmış, Millətlər 
Komissarlığında kollegiyanın üzvü idi, hətta bir müddət 
Stalinin müavini olmuşdur. Partiya onu bu qədər böyüt
müşdü. O partiyanın milli siyasətilə razı deyildi. Amma bu
nu açıq şəkildə demirdi. Əslində bu bir növ panislamizm idi. 
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O, gizli olaraq Qırğızıstanla, Türkmənistanla, Krımla, Azər
baycanla əlaqə yaratmağa çalışır, Türkiyə ilə əlaqəyə gir
mək üçün gizli şriftdən istifadə edirdi. Belə məktubların biri 
ünvanına yox, Mərkəzi Komitəyə çatmışdır. Stalin onun 
hərəkətlərindən xəbər tutanda ona demişdir: “Yoldaş Sultan 
Qaliyev, mən sənə xəbərdarlıq edirəm, sən son dərəcə 
təhlükəli yoldasan, o yoldasan ki, həmin yolda Zəki Validov 
var idi”.

Sultan Qaliyevin işinin üstü açılmışdır, tutduğu iş müza
kirə olunmuş, özü partiyadan çıxarılmış və s. Nərimanovun 
MK-yə yazdığı məktub da Sultan Qaliyevin sənədlərinin 
içərisində olmuşdur. Bu çox təhlükəli bir iş imiş. Sultan 
Qaliyev tutuldu, partiyadan çıxarıldı. Hər cəhətdən istəyirdi
lər ki, Nərimanovu gözdən salan bir fakt tapsınlar. Amma 
alınmırdı.

Nəriman Nərimanovun məruzəsində adi bir nəfərin 
həm partiyadan, həm də işdən uzaqlaşdın İmasından danışır. 
Bu fəhlə Ələkbər idi. “Küçəyə atılmış, ailə basmış fəhlə 
Ələkbər Mirzoyanın yanma gəlir və təəccüblə soruşur: siz 
məni partiyadan qova bilərdiniz, lakin nə əsasla məni 
ittifaqdan qovur, məni və ailəmi bir tikə çörəkdən məhrum 
edirsiniz. Mirzoyan o qədər axmaq idi ki, dözməyib işarə 
edir ki, sən Nərimanovun tərəfdarısan”.

Bəli, Nərimanovun tərəfdarları hamısı belə olmalıdır! 
Ya Nərimanovu tənqid etməlisən, ya da susmalısan. Bu idi 
onların iş metodu. Nərimanovla Qaliyev guya bir almanın iki 
üzüdür. Onlar bir-biri ilə əlaqə saxlayırlarmış. Sultan 
Qaliyev “öz etirafında göstərirdi ki, Nərimanovu öz adamı 
hesab edirdi”.

Sonra Yaroslavski qeydlərə cavab verərkən demişdi: 
“Yoldaşlar, Nərimanovun qəlbinə girmək çətindir, lakin 
material çoxluğundan məlum olur ki, Nərimanov çalışırdı ki, 
Azərbaycanda bütün siyasi işləri ancaq o özü aparsın. O, elə 
güman edirdi ki, nəinki Mikoyan, yaxud Mirzoyan siyasi 

məsələləri düz aparmır, həm də RKP MK Şərq siyasətini 
bilmir. Nəhayət, bu haqda Çiçerin də heç nə bilmir, bilən bir 
odur, Nərimanovdur. Bu işçilərin hamısını işdən uzaqlaşdırıb 
Nərimanovun başçılığı altında yeni qrup yaradılmalıdır!?”

Belə rişxəndlə, ələ salmaqla protokol təşkil etmək, 
müzakirə yaratmaq nəyə lazımdır. Nərimanovun kömək
çisini, ona son dərəcə sadiq bir adamı partiyadan çıxartmış
lar. Bu, Şirvani idi. Şirvaninin istintaq materialları arasında 
Nərimanovun bir qeydi var (12 fond). O yazır: “Xahiş edi
rəm, partiyadan çıxarılmış Şirvaninin, mənim şəxsi katibim, 
mənə çox sadiq olmuş və buna görə də başı çox bəlalar 
çəkmiş bir adamın işini yoxlayasınız”.

Nərimanov Stalinə də yazmışdır: “Əziz yoldaş Stalin, 
çox xahiş edirəm Şirvaninin vəziyyətini araşdırasınız, qə
zetdə getmiş məlum elana görə o işə çıxmır. O, ailəsi ilə bir
likdə Moskvaya gəlmişdi, onun vəziyyəti indiyə qədər aydın 
deyildir”.

Komissiyada bu haqda deyilirdi: “Şirvani partiyadan 
qovulmuşdur, o, bizə yad adamdır, kommunist adına yaraş
mayan hərəkətə yol vermişdir”.

Vəssalam. Nərimanova sadiq adamların da aqibəti be
lədir. Nə etmişdi, bu barədə bir kəlmə danışılmır, yaxud 
böhtan atılırdı.

M.D.Hüseynovun bir qadını incitdiyinə, qızına küçə 
münasibəti göstərdiyinə və razılığını almadığına görə, 
evində tez-tez axtarış apardığı üçün Nərimanov onu danlamış 
və bir daha belə işlərin olmayacağına söz almışdır. Qadın da 
gəlib ona təşəkkürünü bildirmişdir. “Bu əhvalat məni belə 
bir sual üzərində düşünməyə məcbur etdi, mən kimlərlə 
işləyirəm və Azərbaycanın taleyi kimlərin əlindədir”.

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Rəyasət Heyətinin 
üzvləri o zaman çox az idi. N.Nərimanov (sədr), M.D.Hü
seynov (müavin) və bir də üzv Ə.H.Qarayevdən ibarət idi. 
“Buna qədər mən Hüseynovun və onun məsləkdaşı Qaraye
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vin çıxışlarına o qədər də əhəmiyyət vermirdim, lakin bilir
dim ki, Hüseynov Müsavat Partiyasının keçmiş katibi kimi 
və Qarayev menşevik kimi 18-ci ildə bizə qarşı çıxış edir
dilər.

Mən Qarayevi yetkinləşməmiş bir cavan oğlan uşağı 
kimi, lakin Hüseynovu aşkar, qatı millətçi kimi tanıyırdım”.

Nərimanov bunları “fırıldaqçı”, “alverçi kommunistlər”, 
“vicdanı təmiz olmayan adamlar” adlandırırdı. Yuxanda 
deyilənlərin əksinə olaraq təqdim olunan arayışda göstəri
lirdi: “Nərimanov yazır ki, Azərbaycanın başında keçmiş 
menşevik Qarayev, keçmiş müsavatçı Hüseynov durur. 
Bizim tərəfimizdən dəqiq müəyyən olunmuşdur ki, Qarayev 
heç vaxt menşevik olmamışdır. Tiflis “Hümmət” təşkilatının 
sol qanadında olmuşdur”.

Başqa bir yoldaş bu sözləri deyirdi: “Yoldaş Qarayev 
deyirlər menşevikdir (gülüşmə). İcazə verin soruşum, o nə 
zaman menşevik olmuşdu? Onun özü deyirdi ki, “mən bütün
lüklə kommunistlərin nöqteyi-nəzərini bəyənirəm”. Qarayev 
kommunistlərin sırasında vuruşubdur və burada ən çətin 
anlarda mübarizə aparanda Nərimanov Moskvada 
oturmuşdu”.

Nərimanov MK-ya yazdığı məruzəsində deyirdi ki, “on
lar həmişə Qarayevi irəli çəkirlər, onu isə bütün Azərbaycan 
hər cəhətdən satqın adam kimi tanıyır”.

Həmin komissiya üzvləri olan şeyləri olmayan şey kimi 
qələmə verməyə çalışsa da tutarlı bir fakt tapa bilmədilər. 
Bütün çıxış edənlər Nərimanovu pislədi. Onlar istəyirdilər 
ki, azərbaycanlıların əli ilə Nərimanovu vursunlar. Azər
baycanca danışanları Qarayev tərcümə edirdi. O, göstərdi ki, 
“birinci yoldaş deyir ki, belə ittihamları yazan adamın 
Kommunist Partiyasında yeri olmamalıdır”. Bütün çıxış 
edənlər bu fikrə gəldilər.

Bəli, Nərimanov partiyadan çıxarılsın. Komissiyanın 
gəldiyi yekdil rəy belə idi. Sədr Mirzoyan elə belə də iclası 
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yekunlaşdırmaq istədi və konfransın qərar layihəsini səsə 
qoydu: “Beləliklə, təklif var ki, belə bir əxlaq sahibinin 
partiya üzvü olmağa haqqı yoxdur”.

Bu vaxt Orconikidze söz aldı və başqa cür danışdı və 
yaxud danışmağa məcbur oldu: “Gəlin biz partiyadan çıxarıl
sın məsələsini qoymayaq. Mən sizi inandırıram, əgər belə 
hərəkət etsək, milyon dəfə udarıq, nəinki deyək partiyadan 
çıxarılsın. Partiyadan çıxarmaq asandır, gəlin onu bu sı
naqdan da keçirək... Əgər özünü düzəltsə, yaxşı, düzəltmə
sə, partiyadan həmişə çıxartmaq olar. Mən təklif və tələb 
edirəm, yoldaşların partiyadan çıxartmaq təklifi nəzərə 
alınmasın”.

Sədr bunu nəzərə alıb belə bir qərarla razılaşdı: “RKP 
MK-dən xahiş olunsun ki, N.Nərimanova çox ciddi cəza 
verilsin və bu işlərə birdəfəlik son qoyulsun”.

Sonra qətnamə səsə qoyuldu. Cəmi 7 nəfər bitərəf qaldı 
və böyük əksəriyyətin səs verməsi ilə qəbul olundu.

Bu sənəd Moskvaya, RKP MK-ya təqdim olunmaq üçün 
N.Nərimanov haqqında sonuncu rəsmi materiallar külliyyatı 
idi. Hamı xüsusən qeyri-millətdən olanlar belə güman 
edirdilər ki, Nərimanovun işi bitdi, daha o, düzələsi deyil.

Nərimanov çox humanist adam idi, insanın, insanlığın 
dostu, Azərbaycan xalqının vicdanı idi. Ömründə insan əley
hinə getməmiş, pis əmələ üz tutmamışdır. Son dərəcə ideal 
bir varlıq idi, dövlət xadimi idi, xalqın lideri idi. İşlədiyi 
müddət ərzində bircə nəfərin də, ona ən çox mane olanların 
da, ara qarışdıranların da güllələnmək əmrinə qol çəkmə
mişdir. Azərbaycanın o ağır və çətin vaxtında xalqı üçün çox 
şey eləmişdi. Nə edirdisə xalq üçün, vətən üçün edirdi. Bircə 
faktı qeyd etmək olar ki, 1921-ci ildə Bakının mərkəzində 
böyük xalq şairi Mirzə Ələkbər Sabirə heykəl ucaltmışdır. O 
Sabirə ki, qeyri-millətdən olan rəhbərlər və onlara satılmış 
milli kadrlar buna ağız büzür, indiki ağır vəziyyətdə 
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cızmaqara yazan “hansı bir Sabirəsə heykəl ucaltmaq lazım 
idimi”? deyir və öz narazılıqlarını bildirirdilər. Bu o Sabir idi 
ki, Nərimanovun sözləri ilə desək, “bütün rus proletar 
ədəbiyyatında ona bənzər şair tapmaq” olmaz. Bunu 
Nərimanov “Bəzi yoldaşlara cavab” adlı məqaləsində 
demişdi. Bu, Bakının ilk heykəli idi.

Yaxud, Bakı məktəblərində Azərbaycan dilinin hesabı
na rus dilinin saatlarının artırılması məsələsi. “Mənim rus di
li çox xoşuma gəlir. Puşkin özünün yaxşı şerlərini bu dildə 
yazıb. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan uşaqları da bu dili bil
sinlər” deyənlərə qorxmadan cəsarətlə üz tuturdu: “Azər
baycan uşaqları nəinki Puşkini, Şekspiri, Şilleri bilməlidirlər, 
onlar birinci növbədə Vaqifi, Vidadini, Zakiri öyrənməli
dirlər”.

Bəli, bu idi Nərimanov. Amma tək idi, köməyi yox idi, 
hamı onun əleyhinə idi, birinci Orconikidze.

Orconikidzenin fironluğu
Orconikidzenin ədası, təkəbbürü, hamıya yuxarıdan 

baxması, özünü Qafqaz canişini kimi ədəbaz aparması 
Nərimanovu heç cür təmin etmirdi. Bu onun bütün iş 
prosesində özünü göstərirdi. Xüsusən 1918-ci ildən 1925-ci 
il Nərimanovun son anlarına qədər davam etmişdir. Bax
mayaraq ki, Orconikidze 1925-ci ildə Nərimanovun dəfni 
zamanı demişdir: “Nərimanov bizim partiyamızın Şərqdə ən 
böyük nümayəndəsi idi. “Bunlar ancaq söz idi. Əslində Or
conikidze Nərimanovu sevmirdi, nə qədər mümkündür, ona 
mane olurdu. Hətta üstünə qışqırırdı. Bu, onun xasiyyəti və 
mənfi xarakteri idi.

Hətta Orconikidze təzəcə yaranmış Gürcüstan Kommu
nist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvləri ilə çox sərt, 
bayağı və öz xarakterinə uyğun şəkildə davranırdı. Onlardan 
biri buna dözməyib onu “Stalinin eşşəyi” adlandırmışdır. Bu 
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onların əlbəyaxa vuruşuna səbəb olmuş və Orconikidze onu 
şapalaqlayıb yerə uzandırmışdır. Buna cavab olaraq Gürcüs
tan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bütünlüklə etiraz 
etmiş və istefaya çıxmışdır. Bu iş üçün V.İ.Lenin hamının 
tanıdığı, inandığı Dzerjinskini göndərmiş, o da xahiş-min
nətlə məsələni yoluna qoya bilmişdir. Bu Leninin ömrünün 
axırlarında rast gəldiyi ən ağır işlərdən biri idi. Orconikidze 
ən çox Stalinə arxalanır, ona güvənirdi.

Nərimanov 1921-ci il avqust ayında Orconikidzeyə 
yazdığı məktubda deyirdi: “1918-ci ildə Bakıda aparılan 
siyasətin Sovet hakimiyyətinə öldürücü zərbə vurduğu 
haqqında mən yoldaş Şaumyana məktub yazmışdım. Həmin 
məsələ indi də davam edir. Bu saat həmin məsələlər təkrar 
olunur. İndi sənin adına ikinci məktubu göndərmək 
məcburiyyətindəyəm. Mən bu məsələ haqqında cəsarətlə 
deyə bilərəm: Sovet Rusiyasının mənə etibar etdiyi məsələni 
layiqincə yerinə yetirdim. Mən həmişə deyirdim: Bakı şə
həri vahid Azərbaycansız yaşaya bilməz, buna görə də onu 
Azərbaycanla birlikdə vahid halda götürmək lazımdır. Bu 
böyük güc hesabına yaradıldı. Bakı fəhlələri kəndlilərlə sıx 
əlaqədədir. Azərbaycan kəndliləri başa düşürlər ki. fəhlə
lərə yardım etmək lazımdır, çünki onların azad olmasının 
səbəbkarı fəhlələrdir.

Mən bunun həyata keçirilməsi üçün çox çalışdım və 
ümumiyyətlə Azərbaycana cavabdehəm. Əgər mənə burada 
bircə il də işləməyə imkan versə idilər, onda Azərbaycan 
Sovet Respublikası həqiqətən Şərqin nümunəvi respublika
sına çevrilə bilərdi. Ancaq sən bütün bunları nəzərə almadın 
və bundan sonra baş verəcək bütün hadisələrə cavabdeh sən 
olacaqsan”.

O zaman Orconikidzeyə yaxşı tanış olan qrup bəzi yol
daşları partiyadan uzaqlaşdırmış, bürodan çıxartmış və Ki
rov, Axundov, Hüseynov və Nərimanovdan ibarət yeni siya
si büro seçmişdi, bunlar Nərimanovun ürəyindən deyildi. 
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Hamısı Nərimanovun əleyhinə idi. Qafqaz bürosunun 
fraksiyaçılıq haqqında məşhur qərarından sonra Bakı 
komitəsinin üzvləri Bakı komitəsinin adından çıxış edir, 
fəaliyyət göstərir, “Bir sözlə ən namussuz vasitələrə əl atır, 
elə edirlər ki, iş hökmən dava-dalaşa gəlib çıxsın”.

Bu şəkildə işləmək, vəziyyəti düzəltmək olmazdı. 
Nərimanov məsələni kəskin qoyurdu: “İndi mən sizdən so
ruşuram: bu tərkibdə siyasi büro ilə mən işimi davam etdirə 
bilərəmmi? Yox, yoldaş Serqo! Bizə gizlən-paç oynamaq və 
iş görmək əvəzinə çox danışmaq lazım deyil”.

Nərimanov heç kəsə güzəşt etmək istəmirdi, özü hər bir 
işdə haqlı idi və haqlı olduğunu da bilir və onun həyata 
keçməsi uğrunda mübarizə aparırdı.

Bakı o zaman milyonlar şəhəri idi, qızıl-gümiiş məskəni 
idi. Bunların mayasında neft dururdu. Bakıda çoxlu varlı 
adamlar var idi. Qeyri-milli kommunistlər, daha doğnısu. 
Mikoyan, Sarkis, Mirzoyan, Kirov, Orconikidze Bakını 
Azərbaycandan ayırıb, burada istədiklərini edir, milləti 
soyub-talayır, at oynadırdılar. Nərimanov buna dözmürdü. O, 
Orconikidzeyə göndərdiyi məktubda onu da əlavə edirdi: 
“Qafqaz bürosu mənim irəli sürdüyüm məsələlərə fikir 
vermədi. Burada Kaminskidən yox, Nərimanovdan söhbət 
getdiyini ayırda edə bilmədi. Eserlər, müsavatçılar, 
menşeviklər qrupu bizim işimizə mane olurlar, siz isə gələ
cəkdə baş verəcək bütün işlərə cavabdehsiniz”.

Həmin ilin iyulunda da Nərimanov Kirova bu ruhda 
kəskin məktub göndərmişdir. Məktubda deyilirdi: “Mərkəzi 
Komitənin üzvlərindən Ruhulla Axundovun və Cəbiyevin 
dünənki Siyasi büronun seçkiləri zamanı etdikləri çıxışlar və 
seçkilərin nəticələri məni bir daha əmin edir ki, Qafqaz bü
rosunun qəti xəbərdarlığına baxmayaraq fraksiyaçılıq bizim 
partiyada yenə fəaliyyət göstərməkdə davam edir. Bu 
zamana qədər məlum qrup hər yerdə fəhlə sinfinin 
nümayəndəsi kimi yoldaş Qasımovun namizədliyini irəli 

sürürdü, lakin dünən nədənsə bu qrup heç bir əsas olmadan 
onun namizədliyini pozdu. Bu keçmiş Siyasi Büro 
üzvlərindən ən səliqəlisi idi. Nəticədə Siyasi büroya seçkilər 
zamanı həmin qrupdan 3 nəfər üzv daxil oldu, bu da çoxluq 
təşkil edir”.

Vəziyyətin ağırlığını hiss edən Nərimanov qəti tələb 
edirdi: “Belə bir Siyasi bürodan, bizim yüksək partiya orqan
larından mən müdafiə görməyəcəm. Buna görə də xahiş 
edirəm, məni nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsindən azad edə
siniz. Bu mənim qəti qərarımdır”.

Nərimanov öz şəxsi kaprizini göstərmirdi. Ölkə dağılır, 
kim nə istəyirdisə onu da həyata keçirirdi. Onlar elə güman 
edirdilər ki, “Azərbaycan ancaq Bakı deməkdir”. Odur ki, 
daraşmışdılar buranın var-dövlətinə. Talan, qarət, zorakılıq 
hər yerdə davam edirdi. Nərimanov Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə göndərdiyi məktubda 
yazırdı: “Burjua arvadlarının qulaqlarından sırğaları dartıb 
qoraptmaq inqilab işi yox, ən azı vəhşilikdir. Kim arxayın ola 
bilər ki, belə biabırçılıq bir də olmayacaq. Axı bu iş başında 
duran məsul işçilər bu biabırçılığı törədən agentləriııin 
hərəkətlərini izləyə bilmirlər.”

Əksinə, bu işlər Bakı Komitəsinin, Kommunist Partiya
sının əli ilə görülürdü. Belə işlərdə “mən şirrna olmaq arzu
sunda deyiləm” - deyə Nərimanov məsələni kəskin qoyur
du: “Mən xahiş edirəm, mənim yerimə başqa adam seçəsi
niz. Əgər Azərbaycan Kommunist Partiyası bu işi 3 gün ər
zində etməsə, mən Ölkə Komitetinin üzvü kimi ixtiyarım var 
RKP Mərkəzi Komitəsi ilə əlaqəyə girib mənim geri çağır
maq məsələsini qaldırım və yaxud son anda məruzə ilə 
Moskvaya gedim”.

Mikoyan, Sarksi, Mirzoyan, Kirov, Orconikidze kimilər 
Nərimanovu xalq üçün işləməyə qoymurdular. Nərimano
vun səsinə səs verən bircə Lenin idi. O, Nərimanovu başa 
düşür, gördüyü işləri də bəyənirdi. Nərimanov 1921-ci il 
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avqustun 23-də АКР Mərkəzi Komitəsinin plenumundakı 
çıxışında deyirdi: “Mən Leninlə bir saat söhbət etdim. Söh
bət ancaq Azərbaycan haqqında idi, daha doğrusu, Bakı 
haqqında gedirdi, Bakını mən bütün Azərbaycanla bağlayır 
və sübut edirdim ki, Azərbaycansız Bakını saxlamaq müm
kün deyil...Yoldaş Lenin mənə dedi: Siz nə istəyirsiniz, onu 
edin, düşündüyünüz kimi hərəkət edin...bu məsələ haqqında 
burda olanda yol. Stalin də danışdı. İndi böyük çətinlikdən 
sonra mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanın indi bir vahid kimi 
çıxış etməsinə nail olduq, fəhlə və kəndlilər arasında ən 
sağlam əlaqə yarandı...Kəndlilər indi deyirlər: mən əvvəllər 
başa düşmürdüm, indi isə başa düşürəm ki, fəhlə sinfini 
yedirtməyə borcluyam.”

Nərimanov Stalinə göndərdiyi məktublarının birində 
Orconikidzenin bütün fizionomiyasını, xuliqanlığını, fironlu
ğunu açıb göstərmiş və belə bir kadrla işləməyin mümkün 
olmadığını bildirmişdir. O yazırdı: “Mən Bakıdan çıxmamış 
Nazirlər Sovetinin və Mərkəzi Komitənin işçiləri məndən 
xahiş etdilər ki, Serqo və Kirovun iştirakı ilə birgə müşavirə 
çağırılsın və yaranmış vəziyyət müzakirə olunsun. Bir gün 
əvvəl bütün xalq komissarlığına - bütün məsul müsəlman 
işçilərinə məlumat verilmişdir ki, işdən azad olub partiya 
işinə gəlsinlər. Bəzi xalq komissarları çıxış edib Serqonu 
tənqid etməyə başladılar. Çıxış edənlər göstərirdilər ki, o, 
bəzi məsələləri vaxtında demir, işimiz ləngiyir və s. Bu adi 
tənqidə dözməyən yol. Serqo özünü general qubernatora xas 
olan bir əda ilə apardı, hər bir komissarın üstünə qışqırmağa 
başladı. Yol. Serqo bir neçə dəfə ayağa qalxdı ki, getsin və 
elan etdi ki, o heç kəsə qulaq asmaq istəmir”.

İclasda vəzifə etibarilə ən yüksəkdə duran Nərimanov 
idi. O, MİK-nin sədrlərindən biri idi. Heç olmasa buna 
hörmət eləmək lazım idi. Nərimanov göstərir ki, “mən qeyd 
etdim ki, xalq komissarlarına belə münasibəti yolverilməz
dir, bu təhqirdir. Bunun üstündə o, mənim də üstümə qışqırdı 

və məni yanıdı, hər şeyi açıb deyəcəyəm, danışacağam və s. 
Buna mənim cavabım belə oldu ki, bu nə məsələdir, mən 
başa düşmürəm, bu danışıq tonu hansı bir baş komandanın 
tonudur”.

Mən Nərimanovun Stalinə məktubunun sonunu olduğu 
kimi köçürürəm: “Bütün bunların hamısını qısaca olaraq Sizə 
və ancaq Sizə deyirəm, siz biləsiniz ki, məsələ nə yerdədir. 
Axı ola bilməz ki, əsəblərin bu qədər genişlənməsinə imkan 
verəsən, dövlət üzvlərindən heç kəsə qulaq asmayasan.

Yol. Serqo yalnız onu dedi ki, “Mən öz hərəkətlərim 
haqqında ancaq öz partiyamın qarşısında hesabat verə 
bilərəm”.

Bəs partiya insanlardan ibarət deyil?
Mən sadəcə olaraq başa düşə bilmirəm, öz yoldaşlarının 

tənqidinə belə çılğın münasibət göstərəsən, əgər onlar 
doğrudan da sənin yoldaşlarındırsa. Əgər həqiqətən Serqo 
bizim hamımıza özünə tabe olan adamlar kimi baxırsa, onda 
konkret demək lazımdır ki, Qafqazda xüsusi səlahiyyətli bir 
adam var və hamı da ona tabe olmalıdır. Bunu gizlətmək la
zım deyil və birbaşa açıq deyilməlidir: mən rəisəm, siz də 
mənim tabeçiliyimdə olan adamlarsınız. Tənqid etmək ol
maz, ağzınızı yumun və qulaq asın”.

Bu, Nərimanovun son sözləri idi. Öz imzasından başqa 
heç bir söz əlavə etməmişdir.

Bəli, Orconikidze hər yerdə özünü Qafqaz canişini kimi 
aparırdı.

Hələ Sovet hakimiyyətinin ilk vaxtlarında Nərimanov 
bu barədə Leninə də demişdi. 1920-ci ilin iyul ayında 
V.İ.Leninə göndərdiyi məktubda deyirdi: “Əziz Vladimir 
İliç! Azərbaycanda vəziyyət haqqında Sizə qısaca məruzə 
göndərirəm. Sizdən çox xahiş edirəm, məruzənin məzmunu 
ilə tanış olasınız, belə ki, onda toxunulan məsələlər təcili 
həllini tələb edir. Qafqaz bürosu, xüsusən yol. Serqo bu 
məsələlərdən baş çıxara bilmir. Yol. Serqo nəzərə ala bilmir 
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ki, bütün bunlardan indiki halda bizim partiya həyatımızda 
nələr törəyə bilər.”

Bunların hamısını Orconikidze şüurlu şəkildə edirdi və 
yaxud elə bacarığı bu idi. Bunlar ümumi işin xeyrinə deyildi. 
Nərimanovun elə bir işi olmurdu ki, Orconikidze ona öz 
xəbis niyyətini göstərməsin. Nərimanov deyirdi ki, “əgər 
mərkəz mənə etibar etsəydi, bu çox asan olardı. Mərkəz 
ancaq Serqo Orconikidzeyə etibar edir.”

Bəli, belə idi. Nərimanov həmişə açıq danışırdı, hər nə 
edirdisə və ona nail olurdusa öz ağılı, sözü, hikməti ilə nail 
olurdu. Bu, Qarabağ məsələsində də belə idi. Əvvəl 
Orconikidze başqa fikirdə idi, sonra səsvermədə fikrini 
dəyişmiş, ancaq Nərimanov Leninlə danışandan sonra 
haqqın yoluna gəlmiş və Qarabağın Azərbaycanda qalmasına 
səs verməyə məcbur olmuşdur.

Nəriman Nərimanovun düşmənləri sapı özümüzdən 
olan baltalar, “fırıldaqçı” adlandırdığı azərbaycanlı kommu
nistləri Orconikidze öz tərəfinə çəkir, onları tərifləyir və 
Nərimanovun əleyhinə qaldırırdı. “Serqoya məni Azərbay
candan uzaqlaşdırmaq lazım idi. O, bu məsələ üçün Mirzo- 
yana müraciət etdi. Mirzoyan dedi: “Bizə ancaq sənin razı
lığın lazımdır, Nərimanov burada olmayacaq.”

Belə bir vəziyyət yaranmışdır. Serqo və Mirzoyan 
həmin adamları ələ alır və indiki bəzi başabəla adamlar kimi 
Nərimanovun üstünə qısqırdırdılar. O zaman AKP MK-nin 
katiblərindən biri olan Xanbudaqov S.M.Əfəndiyevdən xa
hiş etmişdir ki, Nərimanov onu qəbul etsin. “O, fırıldaqçıdır, 
mənim onunla heç bir işim ola bilməz” - deyə Nərimanov 
rədd cavabı vermişdir. O zaman Nərimanov Moskvada yaşa
yırdı və yana-yana deyirdi ki, “Azərbaycan belə vicdansız 
fırıldaqçıların əlindədir”.

Nərimanov göstərir ki, “üçüncü dəfə S.M.Əfəndiyev 
məni razı sala bildi və dedi: ona qulaq asmaq lazımdır, bəlkə 
öz səhvlərindən peşman olub...Mən Əfəndiyevin yanındaca 

onu qəbul etdim və dedim: sənin bütün bunları Serqo Orco
nikidzeyə çatdıracağını bilməyimə baxmayaraq mən açıq 
danışmağa öyrənmişəm. O, bu sözlərdən incidi və heç bir 
şey demədən çıxıb getdi.”

Ruhulla Axundov, Əlheydər Qarayev, Mirzə Davud Hü
seynov, Muxtar Hacıyev də belə idi. Daha doğrusu, sözə ba
xan, aldanan və bu aldanış bataqlığından çıxa bilməyən 
adamlar idi. Onlar ən çox Orconikidze və Mirzoyanın çaldığı 
havalara oynayır, onların xoşuna gəlsin deyə Nərimanovu 
yeri düşdü-düşmədi tənqid edirdilər. Belə bir tənqid axınını- 
biabırçılığı Nərimanov 1923-cü ildə gördü.

Nərimanov Moskvaya gedəndən sonra çox iş görürdü, 
az danışırdı. Həmin il, yəni 1923-cü ilin mart ayında Zaqaf
qaziya Kommunist təşkilatlarının 11 qurultayına gəlmişdi. 
“Второй съезд коммунистической организации Закав
казья" adlı stenoqrafık hesabatda (Tiflis, 1923) göstərilir ki, 
Azərbaycandan Mirzoyan, Kirov, Axundov, M.D.Hüseynov, 
Ağamalıoğlu və başqaları gəlmişdilər. Həmişə və hər yerdə 
olduğu kimi burada da Orconikidze əsas fiqur idi. Məruzəçi
lərdən sonra Nərimanov çıxış etdi. Qadın azadlığı məsələ
sindən danışdı. Çıxışını Mirzoyanın və Markorovanın məru
zələri ətrafında qurdu. İşdə olan höcətliklərdən, bəzi satqın
ların iş başında olmasından danışdı. Bizimki və Orconikid- 
zenin bəzi adamları özlərini çox pis apardılar, Nərimanovu 
insanlığa nifrət edən, xüsusən qadınların düşməni, bu 
məsələlərdə sabit fikri olmayan bir adam adlandırırdılar, 
onun sözlərindən guya qadınlar çox incidilər və s. Nərima
nov söz alıb tribunaya çıxanda onu ələ saldılar, gülüşdülər, 
çox böyük biabırçılıq əmələ gəldi.

Nərimanov dedi: “Mən gülüş hədəfi deyiləm.” O, tribu
nadan düşdü və danışmadı. Sədr sözü Axundova verdi. O, 
tribunaya gələndə Nərimanova tərəf işarə edərək: “sən baş
qa arşınla ölçürsən” dedi və danışmağa başladı: “Mən Nəri
manovla birgə işləmiş və həmişə də onunla vuruşmuşam...
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Azərbaycanda diktatura yaradılmışdı. Bunu nə Levon 
yaratmışdı, nə Bakı komitəsinin başqa rəhbərləri, məhz 
Nərimanov tərəfindən yaradılmışdı. Köhnə Qafqaz büro
sunun rəhbərləri Serqo, Kirov və başqaları burada oturmuş
lar, onlar bilirlər.”

Sonra Mirzoyan, Kasparova, Orconikidze və başqaları 
danışdılar, hamısı Nərimanovun ünvanına olmazın çirkab 
yağdırdılar.

Kasparova öz çıxışında göstərdi ki, “qadın azadlığı 
haqqında Nərimanovun görüşlərində burjua feminist 
ideologiyası hökm sürür. Bu, şübhəsizdir. O, deyir ki, 
qadının azad olması ancaq qadının özündən asılıdır. Bu, 
tamamilə yanlış baxışdır. Nə üçün Nərimanov inanmır ki, 
qadın da insan ola bilər? (Gülüş).

Mirzoyan yekun çıxışında qeyd etdi ki, “Axundovun 
dedikləri ilə tamamilə razıyam və onun dediklərinə 
qoşuluram. Yoldaş Nərimanov göstərdi ki, biz danışıqla
rımızda səmimi olmalıyıq. Mən həqiqətən gözləyirdim ki, 
Nərimanov özü səmimi olacaqdır. Amma belə olmadı. Fikir
ləşirdim ki, o, Azərbaycandakı vəziyyəti bütünlüklə can
landıracaq və bizim işimizdə bizə kömək edəcəkdir. Lakin 
yoldaş Nərimanov ancaq eyhamlarla danışdı... Nərimanov 
satqınlıq haqda söz saldı. Siz hansı satqınlıq haqda 
danışırsınız? (Nərimanov yerindən: “Siz“ bilirsiniz”). Bu. 
fitnəkarlıqdır.”

Bütün bunlar Orconikidzenin əməlləri idi. Nərimanov 
Stalinə yazdığı məktubda göstərirdi: “O, inqilabın bütün xi
lasını vuruşmada görür. O, öz düşmənlərini məhv etmək 
üçün Zaqafqaziya Kommunist təşkilatının sonuncu qurulta
yında nə kimi üsullara əl atmamışdır. Bütün bunlar haqqında 
danışmaq ayıbdır.” Doğrudan da ayıbdır.

Nərimanov söz aldı və dedi: “Yoldaş Ruhulla Axundov, 
siz məni diktator adlandırdınız. Bəli, mən diktator idim, o 

adamlara qarşı diktator idim ki, onlar bu gün bir söz deyir, sa
bah başqa söz. Mən belə adamlara, şəxsi fikirlərini əlcək 
kimi dəyişənlərə qarşı həmişə vuruşacağam” (Yerdən səs
lər: Sizə ancaq milli məsələ haqqında danışmaq üçün söz 
verilmişdir.)

Nərimanov: “Əgər qurultay məni eşitmək istəmirsə, 
mən gedirəm” - dedi və tribunadan ikinci dəfə yarımçıq, sö
zünü qurtarmamış düşdü. Qurultay əsəbi şəkildə keçirdi.

Qurultay Zaqafqaziya ölkə rəhbərliyinə 23 üzv, 9 nami
zəd seçməyi qərara aldı. Ruhulla Axundov və Nərimanov da 
üzvlər arasında idilər. Axundov qalxıb öz namizədliyini geri 
götürdü və siyahıda qalmaq istəmədiyini bildirdi, yəqin ki, 
N.Nərimanova görə.

Orconikidze söz aldı və Axundovu təriflədi, “mən bütün 
varlığımla və bütün məsuliyyətimlə partiya qarşısında və 
kim lazımsa onun qarşısında bildirirəm ki, Axundovun heç 
bir giinahı yoxdur. Belə namuslu adamlar bizə lazım
dır....Yaşlı işçilər qəbrə gedəndə bunlar qalacaq onların 
yerində. Bu mülahizələri nəzərə alıb mən təklif edirəm ki, o, 
Zaqafqaziya ölkə rəhbərliyinə seçilsin”.

Bundan sonra Hacıyev danışdı və dedi: “Mən 
Nərimanovun namizədliyini geri çağırıram. Dünən onun çı
xışından sonra konflikt yarandı, hamı Nərimanovu yaxşı 
tanıyır. Mən şəxsən fəhlə sinfinin nümayəndəsi azərbaycanlı 
tiyançıyam, lakin indiyə qədər təsəvvür eyləyə bilmirdim ki, 
Nərimanov kommunist ola-ola həm də diktator olsun. Mən 
çarizm dövründə də, müsavat dövründə də heç kəsdən 
qorxmamışam, indi Nərimanovdan qorxacağam. O, bizim 
Mikoyan, Sarkis və başqa yoldaşların əleyhinə getdi. Mən 
ondan heç vaxt qorxmamışam, indi də qorxmuram".

Belə bir vəziyyətdə Qasımbəy Zakirin sözləri yada 
düşür. O, gözəl şerlərinin birində yana-yana deyirdi:
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Başqa vilayətdə də var tək-tək köpək oğlu, 
Saysızdır bu viranədə, bişək, köpək oğlu.

Nəriman Nərimanovu özününkülərinin belə allahsız
casına tənqid etmələrinə, qeyri millətdən olan milli düşmən
lərin sözünə aldanıb yalan demələrinə, böhtan atmalarına, 
iftira yağdırmalarına başqa necə ad vermək olar? Axı onlar 
özləri də bilirdilər ki, yalan danışırlar. M.Ə.Sabir Ömər Faiq 
Nemanzadəyə yana-yana üz tutub deyəndə ki:

Fayidə verməz, dedim, etdiyin əfqan sənə,
Halına yandıqların eyləməz ehsan sənə....

Özünü də düşünürdü. O, bunları idiomatik şəkildə 
deyirdi, əslində o, əfqan elə, xalq üçün çalış, nuruş deyirdi.

Bu cür adamlar millətin tör-töküntüləri idi, millət qədri 
bilən deyildilər. Nərimanov da onları çox yaxşı tanıyırdı. Nə 
Nərimanov, nə də başqaları millət üçün çalışanda, millətin 
halına yananda “halına yandıqlarından” ehsan gözləmirdilər.

Qurultayda azərbaycanlılara baxanda Myasnikov bir qə
dər ağıllı çıxış etdi. Nərimanovun vəzifəsini gördüyü işləri 
bir-bir yada saldı. Bu çıxışından sonra Nərimanovun nami
zədliyini səsə qoydular və əksəriyyətinin səs verməsi ilə o 
da keçdi.

Bu qurultaydan sonra Nərimanova münasibət tamam də
yişdi. İndiyə qədər onun əleyhdarı olan “erməni kommunist
ləri” əlaltından iş görür, ayrı-ayrı adamları öz tərəfinə çək
məklə, Nərimanovun əleyhinə qaldırmaqla, Nərimanovu 
istəməyənləri özlərinin sağ əlinə çevirməklə, yüksək 
vəzifələrə seçməklə və s. məşğul olurdular.

Onlara aldanan azərbaycanlıların içərisində yaxşı 
adamlar da var idi. Xüsusən Ruhulla Axundov kimi. O, Azər
baycanın mədəni və siyasi tarixində çox böyük rol oynamış 

adam idi. R.Axundovun bü hərəkəti sonralar onun özünü də 
yandırıb yaxmış və 1937-ci ildə ona kəsilmiş ölüm hökmünü 
icra etmək üçün ölüm yerinə çağırılanda demişdir: “Kaş 
doktor sağ olaydı, gedib ayaqlarına yıxılıb ondan üzr 
istəyərdim”.

Zaqafqaziya Ölkə partiya təşkilatlan qurultayındakı 
biabırçılıq Nərimanova çox pis təsir etmişdir. M.S.Ordubadi 
yazır ki, “Tiflisdən qayıdıb Bakıya gələrkən onunla bir kərə 
də görüşdüm. Qurultayda ona söz verməmişdilər. O, bunu 
böyük təhqir hesab edirdi. Hətta bu hadisə onun səhhətinə də 
fəna təsir bağışlamışdı, ürək xəstəliyi şiddət etmişdir.”

Nərimanov Bakıda da pis qarşılandı. Mirzoyan çox ciddi 
şəkildə tələb qoymuşdu: heç kəs Nərimanovla danışmasın!? 
M.S.Ordııbadinin sözləri ilə desək, “Mirzoyan hər necə 
olursa olsun Nərimanovu ifşa etməli, nüfuzunu düşürməli 
idi.”

O dövrün dövlət qəzetləri də Nərimanovun Bakıda 
olması haqqında heç nə yazmırdılar. Təkcə “Yeni yol” qəzeti 
kiçik bir xəbər vermişdi: “N.Nərimanov Mərdəkana gedib 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevə baş çəkmişdir.” Vəssalam!

Bu onun görüşdüyü və görüşməli olduğu ən böyük və o 
zaman nüfuzdan salınmış adam idi, dahi bir insan idi. Bunu 
ancaq Nərimanov edə bilərdi. Nərimanov bundan sonra 
Moskvaya, özünün əsas işinə qayıtdı.

İndi də Orconikidzenin bilavasitə Nərimanov haqqında 
dediklərinə fikir verək. Bu vaxta qədər o, əsasən düşük azər
baycanlıları öz tərəfinə çəkməklə, onları öyrədib Nərimanov 
haqqında nalayiq çıxışlar etməklə məşğul olurdu.

Yuxarıda deyildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Siyasi 
partiyalar və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivində 609-cu 
fondda saxlanan protokolda göstərilir ki, Nərimanovun siyasi 
büro üzvlərinə yazdığı məktubla əlaqədar Yaroslavskinin 
rəhbərlik etdiyi komissiya Bakıya gəlmiş və yoxlama apar-
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maq üçün fəaliyyətə başlamışdır. Orconikidze komissiyanın 
işində iştirak edir, ona istiqamət verirdi. Onun dediyinə görə 
bu iş çox ciddi işdir, onu bir-iki günə qurtarmaq olmaz, azı 4 
gün işləmək lazım gələcəkdir.

Nərimanovun həmin məktubu tatar inqilabçısı Sultan 
Qaliyevin işlərinin arasına necə düşmüşdür? sualına Orco
nikidze yerindən “Nərimanov özü Sultan Qaliyevə vermiş
dir - deyir. Öz çıxışında isə təkəbbürlə göstərirdi: “-Yol
daşlar! mən bir neçə dəfə bu tribunadan belə bir lənətə 
gəlmiş işin, Bakı təşkilatı ilə Nərimanovun və onun qrupu
nun işinin həll edilməsinə qarışmışam. Yoldaş kommu
nistlər, bu gün biz həddindən artıq məsuliyyət daşıyırıq. 
Bizim yüksəltdiyimiz adam, partiyamızın yüksəltdiyi adam 
bir qəpiklik dəyəri olmayan, heç şeyə yaramayan məruzə ilə 
çıxış edir, hamını, o cümlədən məni də çirkaba bulayır. 
Halbuki, mən bütün həyatımda belə ittihama rast gəlmə
mişəm. Mən türk xalqını yox etməkdə ittiham olunuram, 
guya məsul işçilərin əksəriyyəti milli mənafedən çıxış 
edərək iş aparır, türk xalqını sıxışdırır. Lakin bundan belə bir 
nəticə çıxmasın ki, o, bizi incidib, gəlin partiyadan çıxaraq. 
Bu bizim tərəfimizdən yüngül cəza olmayacaq ki? Belə bir 
qərarın çıxarılması həm MK, həm də başqa yoldaşların 
nəzərində bizi alçaltmaz ki?”

Orconikidze bəzən bir qədər yumşalırdı. O, Nərimano
vu həm ciddi tənqid edir, həm də başqa bir hava çalırdı. 
Nərimanov böyük vəzifə sahibi idi. Həmişə də açıq danışır
dı. Dedikləri də həqiqət idi. O deyirdi: “Orconikidzenin nə
zəriyyəsinə görə, əlbəttə, kiçik Azərbaycan əhalisini 
müntəzəm olaraq qırıb məhv etmək olar, lakin respublika 
kimdən ibarət olacaqdır ”. Bu, həqiqət idi. Orconikidze çıxı
şına davam edərək deyirdi: “Bü saat Nərimanov kimdir? 
RKP MK üzvlüyünə namizəd. İttifaq İcraiyyə Komitəsinin 
sədri, bundan əlavə srağagün İcraiyyə Komitəsinin sessiya

sındakı yekun çıxışında Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsinə 
yoldaş Lenini təklif etdi, amma biz bu gün onun partiyadan 
çıxarılmasını istəyirik. Bu nə deməkdir? Belə çıxır ki, Kom
munist Partiyası bu gün nə etdiyini bilmir. Bu gün biz özü
müzü gözdən salmamaq üçün deməliyik: Nərimanov çox bö
yük ədəbsizlik etmişdir, onun bu hərəkəti yolverilməzdir, 
antipartiyalıdır. MK və SK-dan xahişimiz budur ki, bizi belə 
ittihamlardan, mənəvi əziyyətlərdən qorusun.”

Nərimanov yazır ki, “Genuyaya getməmişdən qabaq, bir 
gün yol. Stalin mənə dedi: “Serqo korlanıb”. Yox, o, korlan
mayıb, onun dövlət ağlını həddindən artıq qiymətləndirərək 
onu korlayıblar.” İndi də o belə hərəkət edirdi, nəyisə ud
maq, üstələmək onu daha çox maraqlandırırdı. O, həm Qaf
qaz bürosunun sədri idi, Gürcüstan Kommunistlərinə rəhbər
lik edirdi. Özünün fironluğunu ən çox Azərbaycanda, Bakıda 
göstərirdi.

Orconikidze Nərimanov haqqında deyirdi: “Gəlin biz 
partiyadan çıxarılma məsələsini qoymayaq. Mən sizi 
inandırıram, əgər belə hərəkət etsək milyon dəfə udarıq, 
nəinki deyək partiyadan çıxarılsın. Partiyadan çıxarmaq 
asandır, gəlin onu bu sınaqdan keçirək. Nərimanov elə 
fikirləşirdi ki, siz hamınız onun arxasınca gedəcəksiniz. Bu 
işdə o çox böyük səhv elədi. Gəlin sizin münasibətinizin ona 
necə təsir etdiyini yoxlayaq. Əgər özünü düzəltsə, yaxşı, 
düzəltməsə partiyadan həmişə çıxartmaq olar. Mən təklif 
edirəm və tələb edirəm yoldaşların təklifləri nəzərə 
alınmasın (Alqışlar).

Rəyasət heyətində səslər (Çox zəif oldu). Mən də hiss 
edirəm ki, çox zəif oldu.”

Bəli, “çox zəif oldu”. Azərbaycan xalqının milli iftixarı 
lideri, böyük dövlət adamı Nərimanovun cəzasının yüngül 
olması Orconikidzeni təmin etmirdi. Nərimanov deyirdi ki, 
“mənim zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, Serqo və Stalinin 
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simasında RKP MK biz türklərə etibar etmir və Azərbay
canın taleyini erməni daşnaklarına tapşırır. Nə kimi nəticələr 
olacağını demək çətindir, lakin əgər olsa, bunun bütün 
məsuliyyəti Serqo və Stalinin üzərinə düşəcəkdir.”

Üstəlik bunlar bəzi azərbaycanlıların satqınlığından 
gen-bol istifadə edirlər. Nərimanov Mərkəzi Komitəyə gön
dərdiyi məktubda onu da göstərirdi: “Mən oxucudan xahiş 
edərdim, bu məruzədə M.D.Hüseynov haqqında deyilənləri 
öz yaddaşında təzələyəydi. Mən dördüncü ildir ki, deyirəm, 
qışqırıram: bu tipə inanmayın, buna baxmayaraq indiyə kimi 
o, Serqo və Mirzoyanın əlində bir vasitə kimi qalır.”

Yaroslavskinin sədrliyi ilə RKP-nın Mərkəzi Komitəsi
nin və Mərkəzi Nəzarət Komitəsinin Bakıda 4 gün davam 
edən iclasları qurtardı. Çox geniş müzakirə keçirildi, hamı 
Nərimanovun əleyhinə idi. Onu partiyadan çıxartmağı tələb 
edirdilər. Sonra bu məsələ qaldı və Nərimanovun taleyi RKP 
MK-nə tapşırıldı.

Moskvadan gələn qonaqlar “əldə etdikləri” materialları 
da götürüb geri qayıtdılar və RKP mərkəzi Komitəsinin 
Siyasi bürosuna məruzə hazırladılar. Yaroslavski bu barədə 
“Pravda” qəzetində geniş materialla çıxış etdi, Nərimanovu 
millətçi, karyerist, öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən, 
Mərkəzi Komitəni aldadan bir adam kimi tənqid eləməyə 
başladı. Nərimanov ona cavab verdi. Nərimanov Stalinə yaz
dığı məktubun əlavəsində deyir ki, “MNK üzvü olan 
Yaroslavskinin yoxlanışdan sonra mənimlə söhbəti oldu və 
o, dedi ki, guya mən öz məruzəmlə partiya MK-nı aldadıram. 
Partiyanın ən ali məhkəməsinin üzvü olduqca ciddi işə belə 
yanaşır. Daha nə danışmaq olar? Bəs əgər bu Yaroslavski 
üzvləri Bakı təşkilatı üçün “etibarlı” adamlardan ibarət olan 
qurultayın əhvali-ruhiyyəsini görsəydi və əgər o, partiya və 
Sovet hakimiyyəti qarşısında xəcalət çəkirsə, onda o, çox 
güman ki, utanardı...bəlkə də biz öləcəyik, lakin ona görə 
öləcəyik ki, yenidən həyata qayıdaq.”
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“Azərbaycanda bunları yaddan çıxarmayacaqlar”

Bu məsələ böyüyüb şişirdiləndə Nərimanov istefa 
ərizəsi yazıb Siyasi büroya təqdim etdi. Bu mənim 
respublikam, bu da siz, necə istəyirsinizsə elə də hərəkət 
edir.

Onun Mərkəzi Komitəyə yazdığı məktubda dediyi kimi 
“Gedəcək yolumuz yoxdu. Azərbaycanda vicdanlı işçilər, 
türk kommunistləri bütün bunları, mən təkrar edirəm, 
yaddan çıxarmayacaqlar.”

O zaman Lenin ağır xəstə idi və heç ola bilməzdi ki, 
onun bu işlərdən xəbəri olmasın. Yuxanda deyildiyi kimi, 
Lenin Nərimanova hörmətlə yanaşırdı. Lap bu yaxınlarda 
akademik Tofiq Köçərlinin təzəcə çapdan çıxmış “Qarabağ” 
kitabında deyilir: “Lenin Nərimanovun şəxsiyyətini, biliyini, 
düşündüyünü açıq deməsini, Moskvanın siyasətində olan 
prinsipial xarakterli səhvlərlə barışmazlığını qiymətləndi
rirdi. Lenin bəzi məsələlərdə Nərimanovu müdafiə edirdi.

Çox güman ki, Leninin razılığı ilə Mərkəzi Komitənin 
Siyasi Bürosunun bütün üzvləri və Siyasi Büro üzvlüyünə 
namizədlər, Mərkəzi Təftiş Komitəsinin üzvləri (cəmi 17 
nəfər) 1923-cü il noyabrın 15-də yığılıb komissiyanın işini 
müzakirə etmədən və heç bir müzakirə-filan olmadan qərar 
çıxartdılar. Həmin qərarın yazılışı Nərimanovun tam lehinə 
idi və ona haqq qazandırırdı.

Yəni Yaroslavskinin təqdim etdiyi materialın oyatdığı 
qalmaqal və Nərimanovun ona cavabı bitmiş hesab olunsun. 
Daha bundan sonra bu barədə bir kəlmə danışmaq olmaz.

Siyasi Büronun qərarında xüsusi olaraq deyilirdi ki, 
“Nərimanov yoldaş Mərkəzi Komitənin etibarını bütünlüklə 
qazanmışdır və yoldaş Nərimanovdan xahiş olunsun ki, o, 
istefa ərizəsini geri götürsün”. Nərimanovun qələbəsi bu idi.

Həmin komissiyanın Bakıdan şələlənib apardığı mate
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rialların heç bir xeyri olmadı. Mikoyanın, Sarkisin, Mirzoya- 
nın, Kirovun və bunların əlində oynadan, Nərimanovun 
əleyhinə istədiyi havanı çalan, Azərbaycanda fironluq edən 
Orconikidzenin şadlanmağı uzun sürmədi. Nərimanov 
qollarını çırmayıb son vuruşa girdi və qalib gəldi. Bu çox 
böyük hadisə idi. “Nərimanov çox böyük ədəbsizlik etmiş, 
onun bu hərəkəti yolverilməzdir, antipartiyalıdır” deyənlər, 
indi Nərimanovun soyuq heykəlinin üstünə hücum çəkən 
itlər kimi (Hafiz Nəsiroğlunun karikaturası), 1923-cü ildə 
Nərimanovun özü iştirak etmədiyi Yaroslavski komissiyası
nın iclaslarında onun kölgəsini qılınclayanlar axmaq 
vəziyyətində qaldılar.

Azərbaycanın varını-yoxunu talayan, arvad-uşaqlara 
qənim kəsilən, gözəl, namuslu oğullarına hədyan deyən, 
məhv edən qeyri millətdən olan “kommunistlər” pələn- 
pələsəng oldu. Nərimanov yaşadı, yaşayır və Azərbaycan 
xalqı durduqcağ yaşayacaqdır. Bu yaxınlarda məşhur türk 
yazıçısı İrfan Ülkü Nərimanovun dilindən yazdığı yeni bir 
şerində dediyi kimi:

Şərqin üfüqündə təzə günəş var, 
Mən də türkün azad ölkəsindəyəın! 
Siz məni eşidib görməsəniz də, 
Heydər Əliyevin kölgəsindəyəm!

“Azərbaycan” qəzeti, 27, 28, 30 iyul 2002-ci il.

N.NƏRİMANOVUN 
“AZƏRNEFTİN” 

RƏİSİ SEREBROVSKİ İLƏ 
MÜBARİZƏSİ

XIX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan nefti dünya
da çıxarılan neftin əsas hissəsini təşkil edirdi. İnkişaf etmiş 
kapitalist dövlətlərinin əsas diqqəti Bakıya yönəlir və Bakı 
neftini ələ keçirmək niyyəti güdürdü. Xüsusilə Birinci dünya 
müharibəsi illərində müharibə aparan nəhəng dövlətlərin 
diqqət mərkəzində Bakı nefti idi. 1917-ci ildə Rusiyanın da
ğılması, Rusiyada sosializmin qurulması müharibənin gedi
şinə təsir göstərdi. Bu zaman azğınlaşmış Almaniya bloku
nun və Antanta dövlətlərinin Bakı üzərinə görünməmiş 
yürüşü başladı. Əvvəllər Rumıniyanın neft yataqlarından is
tifadə edən Almaniya Bakı neftini ələ keçirmək üçün xüsusi 
cəhd göstərirdi. Neft məsələsində Türkiyəyə inanmayan Al
maniya Bakı neftini ələ keçirmək üçün general fon Kressi öz 
dəstəsi ilə təcili olaraq Yaxın Şərq cəbhəsindən çıxarıb Gür
cüstana göndərdi.

Almaniya Baş Qərargahının rəisi general Lüdendorf ya
zırdı ki, “biz yanacağa olan ehtiyacımızı yalnız Bakı nefti 
hesabına ödəyə bilərik.”*

* Bax: Azərbaycan nefti dünya siyasətində, III kitab, Bakı, 
1998, s.53.

Böyük Britaniya isə almanların yolunu bağlamaq üçün 
general L.Denstervili hərbi dəstəsi ilə hələ 1918-ci ilin fev
ralında təcili olaraq Ənzəliyə, oradan da Bakıya yola sal
mışdır. Dünya müharibəsi bir növ Bakı uğrunda gedirdi. 
İngilis jurnalı “Nir İst” yazırdı: “Neftə münasibətdə Bakının 
bərabəri yoxdur, Bakı dünyanın nəhəng neft mərkəzidir. 
Əgər neft kraliçadırsa, Bakı onun tacıdır.”
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L.Denstervil isə Qafqazı strateji cəhətdən öyrəndikdən 
sonra belə bir qənaətə gəlmişdi ki, “kim Bakını tutarsa, dəniz 
üzərində nəzarət də ona məxsus olacaq, ona görə də bu şə
həri işğal etmək bizim üçün zəruridir”. Bu işdə Amerika da 
kənarda qalmır, müəyyən işlər görürdü.

Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ara
sında bağlanmış 4 iyun müqaviləsi və bu müqaviləyə əlavə 
edilmiş protokollar Türkiyənin Bakı neftindən istifadə etmə
si üçün hüquqi baza yaratdı. Türkiyənin müttəfiqi olan Alma
niya hiss edirdi ki, Bakı türklərin əlinə keçərsə onlar neft 
almayacaqdır.

O zaman Bakıda da vəziyyət gərgin idi. Şəhərdə qanlı 
mart hadisələri törədiləndən sonra aprelin 28-də bolşeviklər 
hakimiyyəti ələ aldılar və 4 ay ərzində Sovet Rusiyasına 
əvəzi ödənilmədən 1,3 milyon ton neft aparıldı. Belə bir zən
gin neft mənbələrini əldə saxlamaq üçün Rusiya hərbi, siyasi 
və diplomatik vasitələrinə Bakı Xalq Komissarları Sovetini 
müdafiə edir, bu işə almanları da cəlb etmək istəyirdi. Bu 
zaman Azərbaycana köməyə gələn türk qoşunu Gəncədə idi, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də Tiflisdən Gəncəyə köç
müşdü. S.Şaumyan Leninə yazırdı ki, əgər Azərbaycan hö
kuməti qələbə çalarsa, Bakının təbii ehtiyatları və bütöv
lükdə “Zaqafqaziya üçün itirilmiş olar.” Odur ki, Bakı Sove
tinin ermənilərdən ibarət olan qoşunu Gəncə üzərinə hücu
ma keçdi. Əvvəla, bu yürüşün nəticəsində Azərbaycan-Os
manlı hissələrini Bakının hüdudlarından çox uzaqda əzmək 
niyyətləri təkcə Rusiyanın deyil, Almaniya və Antantanın da 
mənafeyinə uyğun idi. Lakin bu qüvvələrdən heç biri Bakı 
Sovetinin qoşununa kömək göndərə bilmədilər və Bakı 
Sovetinin qoşunları iyun ayının axırlarında tam məğlubiy
yətə uğradı. Azərbaycan-Türkiyə qoşunu Bakının astanasına 
gəlib çatdı. Azərbaycan və Türkiyədən neft ala biləcəyinə 
ümidini itirən Almaniya Bakı neftindən pay almaq niyyəti ilə 
Sovet Rusiyası ilə müqavilə bağlamağa təşəbbüs göstərdi.

Danışıqların gedişi zamanı almanlar bildirdilər ki, əgər Sovet 
Rusiyası Bakı neftinin bir hissəsini Almaniyaya verərsə, 
onda Almaniya öz müttəfiqi olan türklərin Bakıya hücumunu 
dayandıra bilər. Bu xəbəri eşidən Lenin sevincək demişdir: 
“Biz əlbəttə ki, razıyıq.” Lakin Bakıdakı bolşevik liderlərin
dən Stalin isə belə cavab vermişdi: “Qələbə çalsaq da, məğ
lub olsaq ja, fəhlələrimizin istehsal etdiyi bir damla nefti belə 
almanlara vermərik.”*

‘Azərbaycan nefti dünya siyasətində. III kitab, Bakı 1998, s.55
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İyul ayının axırlarında türkiyənin Almaniya təklifinə 
əməl etməməsi və Bakıya doğru hərəkət etməsi Almaniyanı 
qorxuya saldı. Almaniya Baş Qərargahının rəisi Lüdendorf 
Türkiyə hərbi naziri Ənvər paşaya bildirdi ki, Azərbaycanda 
hərbi əməliyyatlar dayandırılmasa Osmanlı ordusunda olan 
alman zabitləri geri çağrılacaq.

Məsələ getdikcə kəskinləşirdi. Türklər iyulun axırına- 
dək artıq Bakı şəhərinə və onun bəzi mədənlərinə nəzarət 
edirdi.

Bakı Soveti məğlub oldu, “Bakını Rusiya üçün xilas edə 
bilmədi” və hakimiyyəti təhvil verdi. Onun yerinə gəlmiş və 
addımı Ənzəliyə gəlib çatmış ingilisləri Bakıya dəvət etmək 
oldu.

Bu illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri 
də müəyyən iş görürdülər. Ənzəlidə dayanmış ingilis qoşu
nunun komandanı Tomson bəyan etmişdir ki, AXR adında 
bir qurum tanımır. Bu güya türk qoşununun gücü, onun söz
ləri ilə desək “intriqası” ilə yaradılmışdı. Azərbaycan dövləti 
təcili olaraq onun yanına Nəsibbəy Yusifbəyov, Əhmədbəy 
Ağayev və M.Rəfibəyovdan ibarət bir heyət göndərdi və 
heyətin işi bu məlumatın yalan olduğunu ona inandırmalı idi 
və bildirməli idilər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
xalqın iradəsi ilə yaradılmış və türklər Qafqaza gələndən 
əvvəl fəaliyyətə başlamışdır. General Tomson bizim dip
lomatların inandırıcı dəlilləri qarşısında bir qədər yumşalmış 
və “gələrik baxarıq” demişdi.
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O zaman ingilislərin İranda qoşunu az idi. Hamı güman 
edirdi ki, onlar 20 min qoşun göndərəcək, amma cəmi min 
nəfərlə gəldilər. General Tomson Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin rəisi Fətəlixan Xoyski ilə görüşdü və görüş çox 
sərt keçdi. General Tomson rus torpağına gəldiyini deyir, 
Fətəlixan isə elan edir ki, “Azərbaycan xalqının qərarı və is
təyi ilə Azərbaycan cümhuriyyətinin və istiqlaliyyətinin elan 
edildiyini və bunun bütün dünya dövlətlərinə bildirildiyini 
söyləyir. “Siz böyük bir millət və böyük imperatorluqsunuz. 
Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı 
təsvib etməlisiniz” - deyəndə general bunun cavabında 
deyir: “Bu söylədiklərimiz siyasi şeylərdir. İki dövlət 
arasında cərəyan edər, halbuki mən bir əsgərəm.” Fətəlixan 
daha kəskin cavab verərək deyir: “Madam ki, siz əsgərsiniz, 
mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etmədik. Sizdən 
məmləkətimizi tərk etməyinizi tələb edirəm.”*

*Naği Keykurun (Şeyh Zamanov). Azərbaycan istiklal müca- 
diləsinin xatirələri. İstanbul, 1964, s.83.

General Tomsonla Fətəlixan arasında çox söhbət 
olmuşdu. Mən onlardan danışmıram. Bunlar göstərir ki, Bakı 
nefti uğrunda gedən mübarizədə Azərbaycan Cümhuriy
yətinin rəhbərləri də imkan dairəsində fəaliyyət gös
tərirdilər.

Nəhayət, Berlində üç aya qədər davam edən Almaniya- 
Rusiya danışıqları Bakı barəsində gizli 27 avqust sazişinin 
imzalanması ilə nəticələndi. Bu sazişə görə Almaniya öz 
üzərinə öhdəlik götürdü ki, türk qoşunlarını Bakı ətrafından 
Şamaxıya qədər geri çəksin və Osmanlı ordusu Abşeron neft 
mədənlərinə daxil olmasın. Lakin bu belə olmadı. 
Sentyabrın 15-də türklər Bakıya daxil oldu, onun dalınca 
sentyabrın 18-də Azərbaycan hökuməti Bakıya köçdü. İngi
lislər yenidən Ənzəliyə qayıdası oldular.

Bir azdan Azərbaycanın qara günləri başladı. Oktyabrın 
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30-da Türkiyə müharibədə məğlub oldu və Mudros sazişinə 
görə Türkiyə ordusu bir həftəyə Bakını tərk etdi.

Bir məsələni də deyim ki, ingilislər general Marşaldan 
əmr almışdılar ki, Bakı neft mədənlərini dağıtsınlar. Lakin 
onlar o qədər sürətlə Bakıdan getdilər ki, buna imkan tapa 
bilmədilər. Belə bir məsləhəti daşnaqlara Lenin də vermişdi: 
“Əgər Bakının neft mədənlərini bolşeviklərin nəzarəti altın
da saxlamaq mümkün olmasa, onları məhv etmək lazımdır.” 

1918-ci ilin yazında və yayında Bakıdan Sovet Rusiya
sına 13 min ton neft və neft məhsulları aparılmışdır. Belə bir 
yağlı tikəni Rusiya heç vaxt əldən vermək istəmirdi. Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərlərinin bütün 
cəhdlərinə baxmayaraq Rus sovet dövləti onu bir dövlət kimi 
tanımadı və 1920-ci il aprelin 27-də Qırmızı Ordunun kömə
yi ilə Azərbaycanı zəbt etdi. Hələlik Bakı nefti bütünlüklə 
onun sərəncamına keçdi.

Məsələ burasında idi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin devrilməsindən 12 gün əvvəl, yəni 1920-ci il aprel 
ayının 16-da RSFSR Əmək və Müdafiə şurası tərəfindən, 
sonralar N.Nərimanovun “Neft kralı” adlandırdığı A.Sereb- 
rovskini “Bakı neft komitəsinə” sədr təyin etmişdir. Şuranın 
sədri V.İ.Leninin, şuranın üzvləri Y.Sverdlov, A.Rıkov, 
E.Sklyanski və katibi L.Fotiyevanın imzası ilə ona geniş sə
lahiyyətlər verən mandat təqdim edilmişdi. Serebrovski 
özünü Azərbaycan neft sənayesinin həqiqi sahibi kimi apa
raraq Lenindən başqa heç kimlə razılaşmırdı.

Mandatda o da göstərilirdi ki, Serebrovskinin sərən
camları bu ərazilərdə olan bütün hakimiyyət orqanları, idarə
lər və habelə hərbi və hərbi dəniz qüvvələri üçün də sözsüz 
məcburidir. Deməli, Serebrovski Azərbaycan neftinin şərik
siz sahibi, tacsız kralı elan olunurdu.

1920-1922-ci illərdə Serebrovskiyə RSFSR Ali Xalq 
Təsərrüfatı Şurası tərəfindən verilmiş çoxsaylı mandat və 
vəkalətnamələrdə də ona sovet Azərbaycanının bütün neft 
sənayesini şəriksiz idarə etmək tapşırıldı. Azərbaycan 
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İnqilab Komitəsinin birinci iclasından sonra Nərimanov 
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Nazirlər Sovetinin 
sədri seçilir. Bunun nə demək olduğunu hamı yaxşı bilirdi, 
bilməyən bircə Serebrovski idi. O, “Azəmeftin” üstündə 
oturmuşdu, Azərbaycanı saymır, onun nə ilə yaşamasına 
əhəmiyyət vermirdi. Neft olsun və əvəzi ödənilmədən Rusi
yaya daşınsın.

Nərimanov dəfələrlə deyirdi ki, mən Nazirlər Sovetinin 
sədriyəmsə, respublikanın bütün sahələrinə cavabdehəm, bəs 
Azneft nə üçün mənim fəaliyyətimdən kənarda qalsın? Buna 
baxan yox idi, Moskva da ikibaşlı oyun oynayın. Buna nə 
Mikoyan, nə Sarkis, nə Mirzoyan, nə Kirov, nə də Orconikidze 
əhəmiyyət verirdi. Ölkədə bir növ ikihakimiyyətlilik idi. 
Nərimanov haqqı tələb edirdi, Serebrovski bildiyini edirdi.

Nərimanov “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair” 
əsərində yazırdı: “Azərbaycan kəndlisi ağ neft olmadığı 
üçün talaşa yandıranda, Azərbaycan vətəndaşı Tiflisdə ağ 
neftin Gəncədəkindən ucuz satıldığını görəndə, istər- 
istəməz bütün bunları törədənlərin ünvanına tənə, müstəm
ləkəçilikdə ittiham və i.a. eşitməyə məcbur olursan.”

Bu cür vəziyyət qeyri-milli rəhbərləri təmin edirdi, Nə
rimanov tək idi, onun sözünə sökək verən olmurdu. 
Nərimanov yazırdı: “Azərbaycanda kəndlilərin cəhalət ba
taqlığında boğulması onların əsla vecinə deyil. Bəs MİK-in 
sədri Ağamalıoğlu, Xalq Komissarları Sovetinin sədri Mu- 
sabəyov kimi müsəlman işçiləri nə iş görürlər. Bəli, bu bəd
bəxtlər bu vəzifələrə irəli ona görə çəkilmişlər ki, sus
sunlar.”

Bu sözləri Nərimanov Moskvada olarkən deyirdi. Azər
baycan xalqının, vətənin, millətin taleyi onun üçün həmişə 
problem idi. O, Stalinə göndərdiyi məktubların birində yazır
dı ki, məsələnin belə şəkil alması “Azərbaycanda onun ma
rağı haqqında daha söz-söhbət olmasın deyə mənim nami
zədliyimi SSRİ MİK sədrliyinə göstərən Serqo Orconikidze- 
yə də yaxşı məlumdur. Ona özünün heç bir xüsusi fikri olma

yan, yalnız icraçı adamlar lazım idi. İşə belə münasibət 
şübhəsiz ki, milli antoqonizmi genişləndirir.”

Nərimanovun Azərbaycanda işlədiyi bir il ərzində bu 
məsələ uğrunda çox mübarizə aparmış, vuruşmuş, amma bir 
nəticə hasil olmamışdı. “Mən həmişə bu nöqsanları 
göstərirdim və əlbəttə əleyhdarlarımın dili ilə desək 
“millətçi” adını qazanmışdım. Müqabil tərəfdən millətçilik 
təmayülü olduqca, bu tərəfin də millətçilik tərəfi olacaq
dır....Yaralar həddindən artıq dərin və təzədir. Rus işçiləri
nin təkəbbürlü hissələri də beləcə təzədir.”

Bu təzə yaralar getdikcə qövr edirdi.
Təsadüfi deyildir ki, 1924-cü ildə Nərimanov Stalinə 

göndərdiyi məktubda yazırdı: “Sovet Azərbaycanı özü kö
nüllü olaraq neftinin sovet Rusiyasının zəhmətkeşlərinə 
mənsub olduğunu elan etmişdi. Lakin respublikada başda 
“kral” Serebrovski olmaqla “monarxiya” yaratmaq nəyə la
zım idi? O indiyə qədər elə bilirdi ki, azərbaycanlıları aypara 
və ulduzla aldadır.”

N.Nərimanovun qeyd etdiyi kimi, “Sovet Azərbaycanını 
tanımaq istəməyən” Serebrovski həqiqətən ilk gündən özü
nü Azərbaycan neft sənayesinin tacsız kralı kimi aparırdı. 
Respublikanın hakimiyyət orqanları ilə əsla hesablaşmır. Az
ğınlığı o dərəcəyə çatmışdır ki, hətta Azərbaycan neftindən 
öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ona icazə verilmirdi. Belə ki, 
1923-cü il fevralın 27-də Azərbaycan Xalq Komissarları 
Sovetinin sədri Q.Musabəyova göndərdiyi məktubunda 
Serebrovski yazırdı ki, “Sizinlə şəxsi danışığımıza əlavə 
olaraq onu da bildirirəm ki, Azərbaycan hökumətindən pul 
ala bilmədiyim üçün fəhlələrin əmək haqqını ödəyə bil
mirik. Ona görə Azərbaycan neft Komitəsi Azərbaycan SSR 
Xalq Komissarları Sovetinin göstərişi ilə Azərbaycan üçün 
pulsuz neft məhsulları buraxmayacaq.”

N.Nərimanov bu məsələlərlə əlaqədar sonralar MK-ya 
və Stalinə göndərdiyi məşhur məktubunda yazırdı: “Mən neft 
məhsullarından Azərbaycanın xeyrinə faizli ayırmalara dair 
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düz bir il yoldaş Serebrovski ilə mübarizə aparmışam. İşi 
Siyasi büroya qədər çatdırmışam, Siyasi büro bu ayırmanı 
yerinə yetirməyi Serebrovskiyə bir vəzifə olaraq tapşırmışdır. 
Nə üçün yoldaş Serebrovski indiyə qədər bunu lazımınca ye
rinə yetirməmişdir? Nə üçün respublika MK-sı bu qərarın 
icrasına nəzarət etmir? Ona görə ki, Kirov, Mirzoyan yoldaş
lar və onların kompaniyası bu işə saymazyana münasibət bəs
ləyirlər. Buna diqqət yetirmək üçün, əgər belə demək müm
kündürsə, gərək həqiqətən beynəlmiləl qəlbə malik olasan.”

Belə qeyri-beynəlmiləl qəlb sahibləri istədiklərini 
edirdilər. Nərimanov yazırdı: “Əgər indi Neftkomun və 
Baksovetin qulluqçularının tərkibinə nəzər salınarsa, onda 
qərəzsiz müşahidəçi dəhşətə gələr. Yerli müsəlman mühən
dislər və ümumiyyətlə ziyalılar alver edir, bu müəssisələr isə 
rus, erməni və yəhudilərlə doldurulmuşdur.”

Xalq da yaxşını pisdən seçə bilirdi. Rusiyanın gön
dərdiyi, Nərimanovun dediyi kimi, Moskvadan gələn 
“yekəbaş çinovniklərin” nə düşündüklərini hiss edir, bəzən 
ayrı-ayrı bölgələrdə üsyanlar qalxırdı. Yerli əhalinin narazı
lığı özünün geniş əksini 1921-ci il mayın 6-19-da keçirilmiş 
I ümumazərbaycan Sovetlər qurultayının materiallarında 
tapmışdır. Qurultay nümayəndələri, xüsusən qəzalardan 
gəlmiş nümayəndələr çoxsaylı suallarla Nərimanova müra
ciət edirlər. Onlar soruşurlar ki, əgər Azərbaycan deyildiyi 
kimi həqiqətən tam müstəqildirsə, Rusiya Federasiyası ilə 
bərabər hüquqlu respublikadırsa, onda nəyə görə Rusiya 
Azərbaycanın daxili işinə istədiyi kimi müdaxilə edir? Niyə 
Azərbaycan öz neftinin həqiqi sahibi deyil və ondan istədiyi 
kimi istifadə edə bilmir?”*

* Ataxan Paşayev. Azərbaycanda sovet totalitar rejimi necə 
yarandı. “Azərbaycan” qəzeti, 21 iyun 2001-ci il.

Serebrovski 1926-cı ilə qədər Azəmeftin tam sahibi idi. 
Bu müddət ərzində Rusiyaya külli miqdarda neft göndər
mişdi. Üstəlik lazımsız işlərlə də məşğul olurdu. Məsələn, 
Sovet ordusu tərəfindən məğlub edilən və İstanbula qaçan 
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Vrangelin əsgər və zabitlərini Bakı neft mədənlərində iş
ləməyə dəvət etmək fikrinə düşür. O, bir neçə dəfə İstanbula 
uzun müddətli ezamiyyətə gedir. Serebrovski 1921-ci il ap
relin 22-də Batumdan Bakıya “Azəmeftə” göndərdiyi teleq
ramda göstərirdi: “Sabah maşın yağı yüklənmiş “Gürcüstan” 
paroxodunda İstanbula gedirəm. İstanbulda material olduqca 
çoxdur və ümid edirəm ki, Azərbaycan fəhlələri və ordu 
üçün pal-paltar və ayaqqabı yükü ilə qayıdacağam”.

Serebrovski burada tamam başqa işlər ilə məşğul olur və 
həmin ilin yayında Vrangel ordularının qalıqlarının Bakıya 
kütləvi axını başlayır. Onlar Azərbaycan neftinin satılması 
hesabına köçürülürdülər. Beləliklə Serebrovskinin qayıdan 
başı yükü “Azərbaycan kəndliləri üçün kifayət qədər paltar” 
əvəzinə 1500 nəfərdən çox vrangelçi və onların ailə üzvləri 
olur. Onların çoxu “Azneft ’də bircə gün də işləməmişdilər. 
Onlar Bakıya gətirilən kimi burada gizli təxribata başlamış 
və o 1922-ci ildə “Bakı neft sənayesində işləyən vrangelçilər 
ciddi nəzarət altına götürülmüşdülər.”*

Serebrovski İstanbul səfərindən qayıdandan sonra orada 
gördüyü işlər barəsində Orconikidzeyə teleqram göndər
mişdi. Orconikidze də teleqramı Leninə vermiş, Lenin bun
dan çox qəzəblənmiş və Serebrovskiyə yazmışdı: “Sizin Ser- 
qoya göndərdiyiniz boşboğazlıqlarla dolu teleqramı oxudum. 
Qısaca məlumat verin: Bakı fəhlələri üçün dəqiq nə qədər 
paltar və çörək gətirmisiniz. Fəhlələrin sayı hələ az ikən 
onların paltar və çörəklə təmin edilmədiyi halda, fəhlələrin 
sayını çoxaltmaq mənasızdır.”

Budur Serebrovskinin işi, o, “Azəmeft” idarəsinin rəis
liyindən sonra 1926-1930-cu illərdə “Baş qızıl” idarəsinin 
rəisi olmuş, sonra ağır sənaye komissarının müavini işləmiş, 
repressiyaya uğrayıb güllələnmişdir.

“Yeni Azərbaycan” qəzeti, 7 noyabr 2002-ci il.

♦Azərbaycan nefti dünya siyasətində, Üçüncü kitab, Bakı, 
1998, səh.73.
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DAHİLƏR İLƏ DAHİYANƏ 
MÜNASİBƏT

ATATÜRK VƏ NƏRİMANOV
“Atatürk, səni sevmək milli bir ibadətdir”

Türkiyənin üçüncü prezidenti 
Cəlal Bayar ölkənin qurucusu və 
bütün Şərqin lideri Mustafa Kamal 
Atatürk torpağa tapşırılarkən 
demişdi: “Atatürk, səni sevmək 
milli bir ibadətdir”. Bu böyük bir 
xalqın, qoca bir millətin əvəz 
olunmaz rəhbərinə əbədi məhəb
bətin, ümumxalq sevgisinin heç 
vaxt sönməyəcəyini ifadə edirdi.

Azərbaycan xalqının dahi 
rəhbəri, böyük siyasət adamı 
Heydər Əliyev Atatürkə olan

ümumxalq məhəbbətini ifadə edərək demişdi: “Atatürkün 
dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün ilham mənbəyidir.” 

Atatürk 600 illik Osmanlı imperiyasının dağılmasından 
sonra Türkiyəni, bu imperiyanın bir hissəsini qoruyub 
saxlamaq, onu türk dünyasının əzəmətli dövlətinə çevirmək 
üçün nə qədər böyük və misilsiz xidmət göstərdiyinin hamı 
şahidi oldu. Antanta dövlətləri Türkiyəni öz aralarında böl

məyə hazırlaşırdılar. Yunanlar ölkənin əsas hissələrini zəbt 
etmişdi və sürətlə irəliləyirdilər. Bundan əlavə ölkədə ikiha- 
kimiyyətlilik hökm sürürdü. Biri yeni türkiyə yaratmağa 
çalışan Ankarada xalq hakimiyyəti olan Böyük Millət Məc
lisi, biri də İstanbulda Antanta dövlətlərinin əlində oyuncaq 
hesab edilən, son günlərini yaşayan sultanlıq və xəlifəlik. 
Belə bir ağır şəraitdən qələbə ilə çıxmaq böyük şücaət tələb 
edirdi. Mustafa Kamal Paşa hələ 1919-cu ildə xalqa üz tutub 
deyirdi: “Ya istiqlal, ya ölüm!” həmin müraciətdə onu da 
göstərirdi ki, “türkün heysiyyəti, qüruru və qabiliyyəti çox 
yüksək və böyükdür. Belə bir millət əsir yaşamaqdansa 
məhv olmağı daha yaxşıdır.”

Atatürkün ölkəni sadəcə saxlamaq yox, hər cəhətdən 
müasir bir ölkəyə çevirmək yolunda necə çalışdığını göstər
mək üçün bircə faktı qeyd etmək lazımdır. O deyirdi: “Mə
nim dil və tarixlə məşğul olduğumu görən qısa düşüncəli 
bəzi vətəndaşlarımız “Elə bil paşanın işi yoxdur! Dillə, tarix
lə məşğul olmağa başladı” - deyirdilər. Mənim işim bu saat 
başımdan aşır! Mən bu gün çağdaş bir Türkiyəni qurmağa nə 
qədər çalışsam da, sabahın Türkiyəsinin təməl daşlarını 
atmağa da o qədər diqqət yetirməliyəm.”

O zaman Türkiyəni heç bir Avropa dövləti tanımırdı, 
heç kəs də ona yardım əlini uzatmırdı. Türkiyə tamam tək 
qalmışdı. Burada yeni bir respublika qurulduğu üçün im
perialist dövlətləri onu beşiyində boğmağa hazır idilər. Buna 
baxmayaraq Atatürk inamla deyirdi ki, biz yepyeni bir ölkə 
quracayıq. Bu yeni bir Türkiyə yaradacaq adam tək və ye
ganə kişi Mustafa Kamal paşa idi. O deyirdi: “Bir vətən, bir 
millət istiqlalı qurtula bilməz. Tarix belə bir hadisəni qeyd 
etməmişdir.”

Mustafa Kamal Paşa bu sözləri Türkiyənin ən ağır 
zamanlarında deyirdi. O, belə bir vaxtda ictimai borcunu çox 
gözəl bilən və böyük məsuliyyətlə həyata keçirən şəxsiyyət 
idi. Zamanın, tarixin sınaqlara çəkdiyi Türkiyənin düşdüyü 
vəziyyətdən çıxış yolunu o, belə izah edirdi: “Heyf ki, 
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Türkiyənin çökməyi ən çox əxlaqi və mənəvi sahəyə qədər 
yayılmış görünür. Heç şübhə yoxdur ki, bu böyük məmlə
kəti, bu qoca milləti məğmun və yox olmağa sürükləyən baş
lıca səbəb bu olmuşdur." ” Bilirdi ki, “maddi və mənəvi cə
hətdən çökmək insanda qorxu ilə... başlayar." Birinci növbə
də bu qorxunu aradan qaldırmaq, insanlarda nikbin əhvali- 
ruhiyyə yaratmaq lazımdır.

Türkiyənin lideri hər şeydən əvvəl türk vətəndaşlarına 
yeni inam, əqidə və qorxmazllıq aşılamağa çalışır və deyirdi: 
“Bir həqiqət də vardır. O həqiqət budur: Türkiyənin düşünən 
qafalarına büsbütün yeni bir inam aşılamaq... Bütün millətə 
təptəzə bir ruh vermək."

Bu ruhu, bu inamı vətəndaşlar Mustafa Kamal Paşanın 
özündən alırdılar. O, bütün çətinliklər qarşısında dayanır və 
xalqı ruhlandıraraq deyirdi: “Əfəndilər, bu durum qarşısında 
bir tək qərar vardır, o da milli hakimiyyətə dayanan, qeydsiz- 
şərtsiz, bağımsız yeni bir Türkiyə qurmaq.”

Əslində o zaman Türkiyədə vəziyyət çox ağır idi. Xarici 
düşmənlər, xüsusən İngiltərə, Yunanıstan onun torpağını 
zəbt etmiş əhalisinin bir hissəsinə hakim kəsilmiş müharibə 
hələ çəkilməmişdi. Bunlardan əlavə ölkənin əli aşağı idi, 
ordunu döyüş vəziyyətinə gətirmək üçün büdcədə bir qəpik 
pul yox idi. Ölkədə çox böyük ruh düşgünlüyü əmələ gəl
mişdir. Şükrü Qaya ürək ağrısı ilə deyirdi: “1923-cü il 
Dövlətimizin quruluş ili idi, inanc və həvəsdən başqa hər şe
yin yoxluğunu çəkirdik. Hər şeyin başında “Pul yoxdur!" 
dururdu. Dövlət büdcəsi böyük açıqla qapanır, inflyasiya 
azdıqca azırdı. Həm inflyasiyanın öhdəsindən gəlmək, həm 
də yoxluğa yuvarlanmış ölkənin ehtiyaclarının qarşısını al
maq zorundaydıq. Millət vəkillərindən çoxlu nazir həvəskarı 
vardı, amma heç kəs maliyyə naziri olmaq istəmirdi.”

Bu məsələ “bəlkə hər kəsdən çox məni məşğul 
etməkdəydi” - deyirdi Mustafa Kamal Paşa. Çoxlarının de
diyi belə xoşagəlməz sözləri də eşidirdi: “Pulumuz vardır, 
ordu dəzəldərik, pul qurtardı, ordu dağılsın.”

Amma Mustafa Kamal Paşa buna başqa səmtdən yanaşır 
və qətiyyətlə deyirdi: “Əfəndilər, pul vardır, ya yoxdur, istər 
olsun, istər olmasın, ordu vardır və olacaqdır.” O, bilirdi ki, 
ölkəni, milləti hər bir bəladan qurtaran ordudur. Belə bir 
ordunu o, yaratdı. Təsadüfi deyildir ki, 1938-ci ildə “Vəsiy- 
yətnamə’ sində həmin ordunun mühüm vəzifəsini ifadə edə
rək yazırdı: “Türk vətəninin və türk dünyasının şan və şərə
fini, daxili və xarici hər türlü təhlükələrə qarşı qorumaqdan 
ibarət olan vəzifəsini hər an yerinə yetirməyə hazır və ayıq 
olduğuna mənim və böyük Ulusumuzun tam bir inam və 
etimadımız vardır.”

Mustafa Kamal Paşanın böyüklüyünü hamı hiss edirdi. 
Bir dəfə Zəki adlı cavan bir həkim cəsarətlənib Paşanın 
qarşısına çıxmış və ürəkdən gələn sözlərini belə demişdi: 
“Siz komandan olaraq başarılı, dövlət adamı olaraq böyük, 
lider olaraq bulunmaz bir insansınız! Doğruların içindən “ən 
doğru” olanı seçir, seçdiyiniz doğrularla milləti inandırırsı
nız! Az gəlir dünyaya sizin ölçünüzdə insan! Onun üçün biz 
də sizə güvənirik!”

Həkim Zəki bir məsələni də demişdi: “Səltənəti da
ğıtdıq, xilafəti yox etdik, Cümhuriyyəti qurduq. Başımızdan 
fəsi, yazımızdan ərəb hərflərini atdıq. Bu gün Məcəllənin 
yerinə oturmuş bir mədəni qanunumuz vardır. Bu qədər qısa 
bir dövr içində bu nailiyyətləri ancaq Sizin kimi bir öndər ilə 
görülə bilərdi.”

Bəli, həkim Zəki düz deyirdi, hələ deyə bilmədiyi şey
lər də vardır. Bunları həyata keçirməyi bacaran Atatürk kimi 
bir öndər lazım idi. O, hökuməti yaradarkən birbaşa demiş
dir: “hakimiyyət qeydsiz-şərtsiz millətindir.” Amma milləti 
düz istiqamətə yönəltmək lazım idi, tarixin ən çətin 
dövründə, ən ziddiyyətli anında tutduğun yol azadlıq yolu 
olmalıdır. “Biz yaşamaq istiyən heysiyyət və şərəflə yaşa
maq istəyən bir millətik” - deyən Atatürk millətinə yaxından 
bələd idi, onun necə yaşamaq lazım olduğunu da bilirdi.
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Bunu bilmək lazımdır ki, “biz hara gedirik, bizi kim ha
raya sürükləyir? ....qoca bir millət hədəflərə başıboş sürük
lənirmi?”

Atatürk məmləkətini yeni inkişaf yoluna çıxarıb onun 
gələcəyindən arxayın olandan sonra bir mühüm məsələdən 
xüsusilə danışırdı. Bu, başqa türk xalqlarının taleyi idi. Buna 
böyük lider heç cür biganə qala bilməzdi. Başqa türk xalq
larını heç vaxt Türkiyədən ayırmırdı. Ordunun vəzifələrin
dən danışanda “Türklük Dünyasının” şan və şərəfini də qo
rumağı xüsusilə tapşırırdı. O yazırdı: “Bu gün Sovet Rusiyası 
dostumuzdur, qonşumuzdur, müttəfiqimizdir...Dövlət olaraq 
bu dostluğa ehtiyacımız var! Fəqət sabah nə olacağını kimsə 
göstərə bilməz. Osmanlı İmperatorluğu kimi, Avstriya-Ma
carıstan imperatorluğu kimi parçalana bilər. Bu gün əlində 
möhkəm tutduğu millətlər ovuclarından ayrıla bilər...Dünya 
yeni bir məcraya gələ bilər. Məhz o zaman Türkiyə nə edə 
biləcəyini bilməlidir. Bizim bu dostumuzun yönətimində dili 
bir, inancı bir, özü bir qardaşlarımız vardır. Onlara arxalan
mağa hazır olmalıyıq.”

Atatürk bir məsələni də yaddan çıxartmırdı. Necə hazır 
olmaq? “hazır olmaq” yalnız o günü susub gözləmək deyil
dir, hazırlanmaq lazımdır...Millətlər buna necə hazırlanırlar? 
Mənəvi körpüləri sağlam tutaraq!.. Dil bir körpüdür, inanc 
bir körpüdür, tarix bir körpüdür!...Bu gün biz bu 
toplumlardan dil baxımından, gələnək, görənək, tarix 
baxımından ayrılmış, çox uzağa düşmüşük. Bizim bulundu- 
ğumuz yermi doğru, onlarınkımı? Bunun hesabını aparmaqda 
fayda yoxdur. Onların bizə yaxınlaşmağını gözləməyin, 
bizim onlara yaxınlaşmağımız gərəkdir.” Bu böyük insan 
həmin anlarda türk dünyasının bütün iri və xırda xalqlarının 
arxasında durmağa hazır olmağı bir an da olsa yadından 
çıxarmır və bu istiqamətdə böyük işlər görürdü.

AZƏRBAYCAN XALQININ DƏRDİ 
BİZİM DƏRDİMİZ, SEVİNCİ 

BİZİM SEVİNCİMİZDİR

Atatürk türk toplumları içərisində Azərbaycana xüsusi 
qiymət verir və bizim xalqımıza çox böyük ümid bəsləyirdi. 
Bu xalqın dərdini öz dərdi, sevincini öz sevinci bilərək de
yirdi: “Azəri türklərinin dərdləri bizim dərdlərimiz və 
sevincləri öz sevinclərimiz olduğu üçün onların muradlarına 
nail olmaları, hür və müstəqil yaşamaları bizi həddindən çox 
sevindirir.”

Bu sözlər 1921-ci ildə deyilmişdir. Atatürk Azərbaycan 
xalqına həmişə “hür və müstəqil” yaşamasını, bir də heç vaxt 
zülm altına düşməməsini arzu edirdi. “Anadolu xalqı Azəri 
qardaşlarının qəlbi öz qəlbi kimi çarpdığını” bilir və bunları 
daha da yaxınlaşdırmağın vacibliyini göstərirdi.

Bu zaman Azərbaycan sovetləşmişdi. Özü də Nəri
manovun sayəsində sərbəst, müstəqil respublika idi. Türkiyə 
və Azərbaycan qardaş ölkələr kimi bir-birinə əl tutmalı, 
kömək etməli idi. Bunu Nərimanov da bilir və Atatürkün ba
carığını, qeyrətini çox yüksək qiymətləndirirdi. Mustafa 
Kamal o zaman maddi yardım üçün Leninə müraciət edir, əs
gəri xərclər üçün beş milyon qızıl pul istəyirdi. O, Leninə 
göndərdiyi məktubların birini belə başlayırdı: “Sayın 
Başkan, rus bolşevikləri ilə bütün çalışmalarımız və əsgəri 
hərəkatımızı birləşdirmək zorunluğunu qəbul etməkdəyiz. 
Bolşeviklər imperialist hökumətlərə qarşı savaşaraq və bü
tün “məzlum ulusları” imperialistlərin hegemonluğundan 
qurtarmağı məqsəd götürdüklərinə inanırıq. Ayrıca ölkəmizi 
işğal edən imperialist qüvvələri ölkədən qovmaq, impe
rializmə qarşı girişilən genel savaşı sürdürə bilmək amacı ilə 
yurd içindəki gücümüzü artırmaq üçün Sovetlər Birliyinin 
bizə ilk öncə beş milyon qızıl ruble verməsini.... 
istəməkdəyiz.”
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Bu Mustafa Kamalın Leninə birinci məktubu deyildi. 
Lenin də onu yüksək qiymətləndirir və yazırdı: “Mustafa 
Kamal sosialist deyildir. Lakin görünür ki, gözəl bir təş
kilatçı, yüksək anlayışlı, qabağı düşünən, gözəl düşüncəli və 
ağıllı bir öndərdir. O, soyğunçuluğa qarşı bir qurtuluş savaşı 
aparır. Mən onun imperialistlərin qürurunu qıracağı
na.... inanıram.”

Leninin Mustafa Kamal haqqında fikrinin bu cür for
malaşmasında Nərimanovun da xidməti ola bilərdi. Nəri
manov əvvəllər də, Həştərxanda olanda da yeni türklərlə 
əlaqə saxlayır və tədbirlərində iştirak edirdi. Onların işinə, 
mübarizəsinə yaxından bələd idi. Mustafa Kamal hələ Nəri
manov Bakıya gəlməmiş 1920-ci il may ayının 3-də Şərq 
cəbhəsinin komutanı Kazım Qarabəkir paşaya yazırdı: 
“Dövlətdə bir qəpik pul yoxdur. Hələlik pul əldə etmək üçün 
daxildə elə bir mənbə də yoxdur. Başqa mənbələrdən pul əl
də olunana qədər Azərbaycan hökumətindən maksimum 
miqdarda borc pul almağı təmin etməyinizi rica edirəm.”

Nərimanov mayın 17-də Bakıya çatdı. Azərbaycanda da 
vəziyyət gərgin idi. Pankratov kimi bir cəllad Azərbaycanı 
onun oğullarının qanı ilə suvarırdı. Nərimanov gələn kimi 
İnqilab Komitəsinin rəyasət heyətinin iclasını çağırdı və “bi
zim sanksiyamız olmasa bir nəfər də güllələnməsin” qərarını 
çıxartdı.

Doğan Avçıoğlunun çoxcildlik “Milli qurtuluş tarixi” 
əsərinin 2-ci cildində yazır ki, “Rusiyada türk-müsəlman 
birliklərinin, Qızıl Ordunun zəfərdən-zəfərə çatmaları haq
qında xəbərlər Ankaraya gəlməkdədir. Bolşevik Azərbayca
nın Cumhurbaşqanı Nəriman Nərimanov avqustun 19-da Bö
yük Millət Məclisində oxunan məktubunda “başqa qurtuluş 
yolu yoxdur” deyə davam edir: “Müsəlman kommunistləri 
sizin məqsədinizə çatmaq üçün var güclərini əsirgəməyə
cəklər. Əks halda nə sizin üçün, nə də bütün Şərq üçün 
qurtuluş yolu yoxdur” (II cild, səh.430).

Bundan sonra Atatürklə Nərimanov arasında son dərəcə 
sıx mənəvi yaxınlıq, ideya və məslək birliyi yarandı. Nəri
manov Türkiyədəki hadisələri çox diqqətlə izləyir və onların 
müvəffəqiyyətinə sevinirdi.

N.Nərimanov diplomatik yolla, iqtisadi vasitələrlə Tür
kiyəyə əlindən gələn köməyi edirdi. O zaman ingilislər yüz
lərlə türk ziyalısını guya erməni qırımında iştirak etdiklərinə 
görə həbs edib Malta adasına sürgünə göndərmişdir. Onların 
içərisində böyük türk filosofu Ziya Göyalp, Azərbaycan ədə
biyyatında misilsiz xidmətləri olan Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyətinin deputatı, Nərimanovun dostu Əhməd Ağa- 
oğlu kimi azərbaycanlılar da var idi. Atatürk kimi Nərimanov 
da onların, bu günahsız insanların azad olmasına çalışırdı. 
Hətta o, ingilis səfirliyi ilə danışıb Bakıda olan bütün əsir 
ingilisləri Malta sürgünündə olanlarla dəyişməyi təklif etdi. 
Bu məsələ Malta sürgünündə olanları çox sevindirmişdi. 
Əhməd Ağaoğlu Nərimanova göndərdiyi məktublarının bi
rində deyirdi: “Bakıda bulunan ingilis əsirləri hadisələrindən 
və bizi xilas etməyə çalışdığınızdan bizi unutmadığınız mə
lumumuz idi. Görünüyor ki, siyasi vəziyyətdən dolayı bunu 
icra etmək sizə mümkün olmamışdır. Bununla bərabər istər 
mən, istər mənim arkadaşlarım təşəbbüslərinizə qarşı sizə 
minnətdardırlar.”

N.Nərimanov 1920-ci ilin aprel ayında Türkiyənin Bö
yük Millət Məclisinin sədri Mustafa Kamal Paşaya ünvanla
dığı məktubunda böyük sevinc hissi ilə yazırdı: “Azərbaycan 
hökuməti inqilabı ruhlu türk xalqının onun sərbəstliyini 
məhv etmək istəyən Antanta dövlətlərinə qarşı müqəddəs 
müharibəyə qalxdığı həmin günlərin sevincli anlarını təbrik 
edir və sizin sevincinizə şərik olduğunu bildirir. Azərbayca
nın azad olmuş fəhlə və kəndliləri inqilabi türk dövlətlərinə 
özlərinin ən səmimi təbriklərini göndərir. Türk xalqı qəhrə
manlıq mübarizəsinin ikinci ilində onun sərbəstliyini məhv 
etmək istəyən Antanta dövlətləri üzərində böyük qələbələr 
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qazanmışdır. Türk xalqının bu qələbəsi münasibətilə sevin
cini ifadə edərək Azərbaycan dövləti əmin olduğunu bildirir 
ki, bizimlə bir cərgədə qardaşlıq silahı ilə silahlanmış qəhrə
man türk ordusu qələbə bayrağını özünün tarixi mərkəzi olan 
İstanbulda qaldıracağı gün uzaqda deyildir.

Yaşasın inqilabçı Türkiyə!
Yaşasın Sovet federasiyası ilə Türkiyənin dostluğu!
Yaşasın Üçüncü internasionalın bayrağı altında əzilən

lərin azad olmaq uğrunda dünya müharibəsi!
N.Nərimanov 

Azərbaycan inqilab Komitəsinin sədri!

Bundan sonra Nərimanovla Mustafa Kamal Paşa 
arasında dostluq telləri daha da genişləndi və iki xalqın ara
sında qırılmaz tellərə çevrildi.

1921-ci ilin mart ayında Şərq cəbhəsinin komandiri 
Kazım qarabəkir Paşanın Böyük Millət Məclisinin rəisi 
Mustafa Kamal Paşaya Şuşa qalasından göndərdiyi bir teleq
ramı rəis Məclisdə oxuyur. Həmin teleqram Nərimanovdan 
idi. O, yazırdı: “Cənubi Qafqaz komissarı, Azərbaycan müs
təqil hərbiyyə məktəbi tələbələri, iki bölüklü süvari əsgər
ləri və Şuşa mühafizə taboru əsgərləri və topçuları, Nihançı 
türk alayı əsgərləri türk millətinin böyük Novruz bayramını 
təbrik edir və ümid edirik ki, Azərbaycan İnqilab Ordusu ilə 
bərabər Qərb imperializmi təzyiqində bulunan Şərq 
millətlərini yaxında qurtararlar.”

Yaşasın Şərq inqilab başçısı Mustafa Kamal!"
1920-ci ilin avqust ayında Türkiyənin ilk səfiri, yazıçı 

Memduh Şövkət bəy Bakıda fəaliyyətə başladı. Bundan bir 
il sonra 1921-ci ilin oktyabrında İbrahim Əbilov Türkiyədə 
Azərbaycanın ilk səfiri oldu. Bunlar Mustafa Kamal Paşanı 
çox sevindirirdi. Azərbaycan bayrağını Mustafa Kamal Paşa 
özü şəxsən qaldırmış, İbrahim Əbilovun nitqinə cavabən özü 
də nitq söyləmiş və demişdir: “Milli hüdudlarımız daxilində 

hürr və müstəqil yaşamaq istərdik... Millətimiz bu həqiqətin 
qardaş Azərbaycanın müməssili tərəfindən də təsdiq edildi
yini eşitməklə böyük bir səadət duyar. Rum eli, Anadolu 
xalqı Azəri qardaşlarının qəlbi öz qəlbi kimi döyündüyünü 
bilirlər.”

İbrahim Əbilov həmişə Nərimanovla əlaqə saxlayır və 
onun Türkiyə haqqında dediklərini həyata keçirirdi. Nərima
nov bilirdi ki, Türkiyənin düşmənləri çoxdur və onlar bizim 
əlaqələrimizi pozmağa çalışırlar. O, Əbilova yazırdı: “Buna 
görə siz türk xalq kütləsi arasında geniş təbliğat işi aparma
lısınız və onları inandırmalısınız ki, Sovet Rusiyası ilə 
dostluq əlaqələri bütünlüklə onların milli maraqlarına cavab 
verir.”

N.Nərimanov Türkiyəyə İbrahim Əbilova göndərdiyi 
məktubların birində yazırdı: “Əzizim yoldaş İbrahim! Teleq
ramlarınızı və axırıncı məktubunu oxudum. Bu vaxta kimi 
apardığınız xətti-hərəkət düzdür. Ümid edirəm ki, bundan 
sonra da səhviniz olmayacaq.

Bir şeyi gərəkdir unutmayaq: Rusiya və Türkiyə tərəfin
də müəyyən şəxslər vardır ki, istəyirlər aranı qarışdırsınlar. 
Siz burada olarkən mən deyirdim daşnaklar bu yolda işlə
yirlər. İndi məlum olur ki, Zaqafqaziyanın tamam əksinqi
labçıları bu fikirdə birləşib gözəl Qafqazı yenə də qan oca
ğına döndərmək istəyirlər. Bir neçə türk aferistləri hazır bu 
yolda işlənən işin aqibətini kor gözləri ilə görmürlər. Bu 
aferistlərdən Gürcüstan və Ermənistanda da az deyildir.”

Böyük siyasət adamı, hər bir hadisədən baş çıxarmağı 
bacaran N.Nərimanov öz səfirinə bildirirdi ki, “Çiçerinin 
Şərq siyasətində işlətdiyi fikirlər büsbütün yanlışdır. İran 
bizdən bilmərrə üz döndərdi. Çiçerin ingilislərə aldanıb bi
zim əlimizlə İranın inqilab çırağını söndürdü. İndi isə Türki
yə haqqında böyük səhvlər edir...Çiçerinin siyasəti barəsində 
böyük bir məruzə yazıb göndərmişəm.”

N.Nərimanov bu məktubunda da Rusiya ilə ittifaq bağ
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lamağın əhəmiyyətindən danışır və yazırdı ki, “hərgah Tür
kiyə xüsusi mənfəəti üçün yox, ümumi mənfəəti üçün Şər
qin xilasını istəyirsə gərəkdir Rusiyaya yavuqlaşsm. Biz an
caq Rusiya şüarı ilə Şərqi xilas edə biləcəyik....Mən buna 
əminəm.”

Bu əmniyyətlə də Nərimanov hərəkət edir, türk respub
likasına da xeyir vermək istəyirdi.

Onu da deyim ki. Mustafa Kamal Paşa İbrahim Əbilova 
çox hörmət edirdi. Onun Anadoluda doğulmuş və uzun müd
dət Bakıda yüksək vəzifələrdə işləmiş qızının adını da özü 
Anadolu qoymuşdur.

1923-cü ildə Ankarada qəflətən vəfat edərkən onun cə
nazəsinin vətənə göndərilməsində şəxsən iştirak etmişdir.

Mustafa Kamal Paşanın səfirə hörmət və qayğısı Azər
baycana, onun türk xalqı ilə ruhu bir, qəlbi bir xalqına hör
məti idi.

ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ TÜRKLƏR ÜÇÜN 
ÖLÜM-DİRİM MƏSƏLƏSİDİR

1921-ci ilin fevral ayında Rusiyanın Türkiyəyə vəd 
etdiyi maddi yardımı almaq üçün Bakıya gəlmiş türk 
nümayəndə heyətini N.Nərimanov qəbul etmiş, V.İ.Lenin 
xüsusi məktub yazmış və Behbud Şahtaxtinski ilə birlikdə 
onları Moskvaya ölkənin rəhbərinin qəbuluna göndərmişdir.

Mərkəzi Partiya tarixi arxivində saxlanan və akademik 
Tofiq Köçərli tərəfindən son vaxtlarda çap edilən həmin 
məktub bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birincisi, Nərima
nov yazır ki, “Mən burada Türkiyə nümayəndə heyəti ilə 
ətraflı söhbət etdim. Mən qətiyyən şübhə etmirəm ki, türklər 
İngiltərəyə qarşı çıxaraq özlərinin taleyini bizimlə bağlamaq 
istəyirlər.”

Nərimanov bir dövlət başçısı kimi Leninin diqqətini 
Türkiyə üçün mühüm məsələlərə yönəldir və onlarla söhbət 

əsnasında bıı qərara gəlir ki, “Erməni məsələsi türklər üçün 
ölüm-dirim məsələsidir Əgər biz bu məsələdə güzəştə get
sək, camaat bizim arxamızca getməyəcək. Burası da var ki, 
həmin məsələnin bizim xeyrimizə həll edilməsi qüdrətimizi 
daha da artırar.”

Bəli, “həmin məsələnin bizim xeyrimizə həll edilməsi 
qüdrətimizi daha da artırar.” Bu incəlikləri Nərimanov bö
yük Rusiyanın başçısı Leninə başa salırdı. Lenin Nərimano
vun məktubunun lazım olan yerlərinin altından öz əli ilə xət
lər çəkmişdir. Bu onu göstərir ki, Nərimanovun fikirlərinə 
Lenin çox böyük əhəmiyyət 
verirdi. “Onlar bizimlə birlikdə 
son damla qanlarınadək İngiltərə
yə qarşı vuruşmağa hazırdırlar. La
kin Moskva erməni məsələsinə 
görə türkləri özündən uzaqlaşdırsa 
onlar məyus olub, İngiltərəyə üz 
tuta bilərlər. O zaman ııələr baş 
verə bilər."

Leninin “erməni məsələsinə 
görə sözlərinin altından xətt çək
məsi çox şey deyir. Nərimanov si
yasət adamı idi, ölkədə və qonşu 
dövlətlərdəki vəziyyət onun üçün çox aydın idi və aydın 
olduğu üçün Lenini də başa salır və heç nəyi gizlətmirdi.

"Əziz Vladimir İliç, fəlakəti irəlicədən görür və Sizdən 
heç nəyi gizlətməməyi zəruri sayıram. Mənə burada inanır 
və heç nəyi gizlətmirlər: vəziyyət barədə və bütün ucqar 
muxtar respublikaların bizə münasibəti barədə məndə şifahi 
və yazılı məlumat var.”

Nərimanov bir məsələdə də Lenini ehtiyatlı olmağa ça
ğırır və xəbərdar edirdi: “Mən Sizi xəbərdar etməyə borclu
yam: yoldaş Çiçeıin Şərq məsələsini dolaşdırır. O, erməni 
məsələsinə həddindən artıq uyur və məhz erməni məsələsi 
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üzündən türklərlə aramızın dəyməsi nəticəsində nələr baş 
verə biləcəyini nəzərə almır. Mən qəti deyirəm....biz nəyin 
bahasına olursa-olsun türklərlə möhkəm ittifaq bağlama
lıyıq”

Lenin bu cümlədəki “biz nəyin bahasına olursa olsun 
türklərlə möhkəm ittifaq bağlamalıyıq” sözlərinin də altın
dan xətt çəkmişdir. Bu göstərir ki, o, Nərimanovun sözləri
nin əsas yerlərinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Lenin bu mək
tubu fevralın 19-da oxumuşdur və belə bir dərkənar yazmış
dır: “Yoldaş Stalin! Rica edirəm iki kəlmə yazasınız və mək
tubu MK-nın bütün üzvlərinə göndərib (məxfi) xahiş edəsi
niz ki, oxusunlar və aşağı hissəsində qeyd etsinlər ki, oxumu
şam. Sonra məktubu mənə qaytarın.”

N.Krestinski, L.Serebryakov, Zinovyev, Radek, Rıkov, 
Kalinin, Buxarin məktubla tanış olduqları haqqında “Oxu
dum” sözünü yazmışlar. Həmin şəxslərin ikisi öz fikrini ge
niş yazmışdır. Kamenyev yazır ki, “Zənnimcə, N.Nərimanov 
ucqarların əhvali-ruhiyyəsini səciyyələndirməkdə 3/4-ə 
qədəri haqlıdır.

“Buxarin isə “Oxudum” sözündən sonra əlavə edir: 
“Əgər səhv etmirəmsə, həmin nümayəndə heyəti artıq gəl
mişdir və heç yerdə qəbul edilmir. MK aparatının əməkdaş
larından kimsə mənə dedi ki, onlar gəlmişdilər. Məsələyə 
bütövlükdə cümə axşamı MK-da baxmaq lazımdır.”

Bütün bunlar göstərir ki, Lenin Nərimanova nə qədər 
diqqətlə yanaşır və Mərkəzi Komitə üzvlərindən bəziləri də 
o cür həssaslıqla baxırdılar. Bir məsələni də qeyd edim ki, 
Nərimanov bununla əlaqədar başqa məsələlərə də diqqət ye
tirməyi Lenindən xahiş edirdi. Bu, çox mühüm məsələdir və 
sonralar Nərimanovun boynuna yüklənmiş, Lenin öləndən 
sonra onun faciəsinə səbəb olmuşdur. Nərimanov yazırdı: 
“Fövqəladə komissiyanın və Xüsusi Şöbənin agentləri....hər
yerdə millətçi axtarırlar və görmürlər ki, ilk növbədə elə bu 

orqanların agentləri və mərkəzdən göndərilmiş başqa işçilər 
ən kobud millətçilərdir.”

Həmin adamlar bizim işimizdə “inamsızlığı gücləndi
rir”, Əfqanıstanı bizim əleyhimizə qaldırır, hindistana təsir 
etmək imkanından məhrum edirlər”, nəticədə Türküstanda 
da vəziyyəti pisləşdirdilər.

Nərimanov göstərirdi ki, biz Şərqi xilas etməliyik, lakin 
“bütün bunlar yerli işçilər üçün dözülməz vəziyyət yaradır 
yə Şərqin xilaskarı olmaq etibarilə Sovet Rusiyasının inam
sızlığını gücləndirir.

Mustafa Kamal Paşa Türkiyənin bu dəfəki nümayəndə 
heyətinə Yusif Kamal, Əli Fuad və Riza Nuru daxil etmişdir. 
“Yusif Kamal bəy Rusiyanı bilir, o getsin” demişdi. “Bir kişi 
yenə lazımdır” deyəndə Mustafa Kamal Paşa bir qədər da
yanmış, Riza Nurun üzünə baxmış və “Sən də gedərsənmi? 
Demişdi. O isə dərhal dillənmişdi: “gedirəm”.

Bu heyətin içərisindən “Rusiyam bilən” Əli Fuad bir də
fə Rusiyaya getmiş, lakin əli boş qayıtmışdır. Avropa dövlət
lərindən heç biri Türkiyəyə yardım əlini uzatmırdı. Bircə 
Rusiya idi ki, maddi köməyə söz vermişdi və bunlar həmin 
ümidlə Moskvaya yola düşdülər.

İxtisas etibarilə həkim olan Riza Nur Türkiyənin ən 
məşhur diplomatlarından idi. O, “Moskva - Sakarya xatirə
ləri” əsərində türk diplomatiyasının ilk dolğun mənzərəsini 
yaratmışdır. Müəllif indiyə qədər heç bir xarici dövlət tərə
findən tanınmayan bir yabançı dövləti tanımasını və çox çə
tinliklə də olsa buna nail olmasını dolğun boyalarla verə bil
mişdi. Üstəlik Naxçıvan məsələsi həll edilmişdi, yəni “Azər
baycan bu haqqı-himayəni əsla üçüncü bir dövlətə tərk 
etməməli idi.”

Riza Nur yoldaşları ilə Bakıya gələndə Nərimanovla gö
rüşür və bu insan ona çox xoş gəlir. “Azəri hökuməti kom
munist bir cümhuriyyətdir. Baş komissar olaraq doktor Nəri
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man Nərimanov var. Bu zat ağlı başında bir adamdır. Çox 
məlumatlıdır. Epeycə, sıx-sıx və baş-başa görüşdüm. Bax
dım ki, çox yaxşı bir adamdır. Özümə qarşı etimad istədim.

Açıldı və dedi ki: “Bolşevik nədir? Bu rəzalət bizə 
yaraşarmı? Biz türkük, millətin ənənələri ilə yaşarıq.’' Çox 
xoşuma getdi və çox sevdim.... Mənə Nəriman Moskva haq
qında çox gözəl məlumat verdi.”

Şübhəsiz ki, bu söhbətlərin mərkəzində Mustafa Kamal 
Paşa dururdu və Nəriman Nərimanov onu daha da sevirdi. 
Hətta ona Türkiyənin xilaskarı kimi baxırdı.

Riza Nur göstərir ki, “bir dəfə bizi Nərimanov qonaq 
dəvət etdi. Yedik, içdik, oynadılar, çaldılar. Burada biri diq
qətimi cəlb etdi... adətən casus hissini verirdi. Nərimandan 
soruşdum. “Rus casusudur” dedi.”

Nəriman Nərimanov inanmadığı adama belə şey deməz
di. Onun Mustafa Kamal Paşaya və onun Riza Nur kimi nü
mayəndəsinə o qədər vurulmuşdur ki, öz yanındakı adamı və 
adamları da onlara düzgün çatdırmaqdan çəkinmirdi.

Bir məsələ də vardır. Bu da ondan ibarət idi ki, İrfan 
Ülkü “Bağımsızlıqdan sonra Azərbaycan” adlı əsərində ya
zırdı: “Riza Nur Nəriman Nərimanovla qarşılaşmasını və 
Nərimanovun onun özü ilə gizli görüşmədə anlatdıqları 
məsələləri illər ötəndən sonra açıqlayır.” Deməli, Nərima
nov türkiyə nümayəndəsi. Mustafa Kamal Paşanın göndərdi
yi adamı təklikdə də qəbul etmiş, bəzi mətləbləri ona başa 
salmışdır.

Riza Nur söhbət əsnasında Nərimanovun bir cəhətini də 
qeyd edir: “Bir gün Nərimanov türklər üçün latın hərflərini 
qəbul və tətbiq edəcəyini söylədi. O bunun çox tərəfdarı idi. 
Onunla iki saata qədər bu işdən əl çəkməsini söylədim. Və 
nəhayət “türk yalnız siz deyilsiniz, bu səbəblə həyata keçirə 
bilməzsiniz. Bu ümumi bir konfransla qəbul oluna bilər’ de
dim. Qane oldu və əl çəkdi. Bu yolla əlifba dəyişikliyi üç- 

dörd il geri qaldı.”
Bu da Mustafa Kamal Paşanın diqqətini ən çox cəlb 

edənlərdən biri və ən vaciblisi idi. Bu bir qədər sonra ümumi 
müzakirəyə qoyuldu və həyata keçirildi.

Türkiyə nümayəndələrini Nərimanov bir neçə gün 
yanında saxladıqdan sonra, yuxarıda deyildiyi kimi iş asan 
olsun deyə Behbud Şahtaxtinskini də onlara qoşmuş və xü
susi məktubla Moskvaya yola salmışdı. Onlar Moskvaya gə
lib əvvəlcə Stalinlə görüşdülər. Pul istəməli idilər, özləri 
üçün yox, xalq, vətən əsgər üçün. Stalin soruşdu:

- Nə qədər pul lazımdır?
- Otuz milyon qızıl pul! -dedi Riza Nur.
Stalin güldü və dedi:
- Bu qədər pul bizdə yoxdur. Tapmaq da mümkün deyil. 

Yarım milyon pul verə bilərik.
Riza Nur bir də dilləndi:
- Əsla mümkün deyil.
Çox çənə-boğazdan sonra bir milyon qızıl pulla razılaş

dılar. Bakıda Nərimanov da, onların tanıdığı bəzi adamlar da 
demişdi ki, hər şeydə əsas sima Stalindir. Onlar özləri də 
buna əmin oldular. Stalin dedi: “Sənədlərin hazırlanması Çi- 
çerinin işidir. Mən indi ona əmr edərəm. Bu əsaslarla 
müahidə hazırlar.”

Bu qədər əzab-əziyyətin, yazı-pozunun nəticəsi bu oldu. 
Leninin yanına düşə bilmədilər. “Çox xəstədir, görüşəcək 
halda deyildir” - dedilər. Çiçerin onları çox pis qarşıladı. “Si
zin erməniləri məğlub etməniz bir imperializmdir. Bir im
perialist dövlət bələ müahidə bağlamağa necə gəlir. Sizin er
mənilərə yapdığınız zülmlər, qatliyamlar rus müsəlmanları
nın qəlbində yaralar açmışdır, bizi inlətmişdi.”

Nərimanovun Leninə yazdığı məktubda “Çiçerin Şərq 
məsələsini dolaşdırır” sözləri öz həqiqi qiymətini alır.

Stalinin dediyi kimi Çiçerinə təpinmiş və o, yumşal
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mışdır. Müahidəni yazıb imzalamışdır. Onlar Bakıya dönən
də yenə Nərimanova baş çəkmiş və demişlər ki, sizinlə bağ
lanacaq müahidəmiz var. Bu Naxçıvan məsələsidir. Çünki 
biz Naxçıvanın haqqı-himayəsini Azərbaycana bir şərtlə tərk 
edirik. O da Azərbaycanın bu haqqı-himayəni əsla üçüncü 
dövlətə tərk etməməsi idi.”

Konfransın harada olması haqda mübahisə oldu. Biri 
dedi Bakıda, başqası dedi Tiflisdə, Karsı da deyən oldu. 
Karsın üstündə dayandılar. Həmin il Karsda toplanıb bu haq
da tarixi bir qərara gəldilər. Bu çox mühüm qərar idi və Nax
çıvanın birdəfəlik Azərbaycanın tərkibində qalması məsələ
sini həll etdi.

Nərimanov Riza Nurla söhbətində maraqlı bir təklif də 
edir. O, bunu belə əsaslandırır: “Biz bu üç Cümhuriyyət ara
sında bir ittihad bağlamaq üzrəyik. Yəni Azərbaycan, Gür
cüstan, Ermənistan və bəlkə buna Dağıstan da daxil ola
caqdır. Bu hökumətlər arasında təşəkkül edəcək ittihadla 
Türkiyə arasında bir ittifaq yaratmaq istəyirik.”

“Bu ittihad kimə qarşı olacaq?” -deyə soruşanda Nəri
manov demişdi: “İmperializmə qarşı olacaq!”

“Haradan gələcək imperializmə qarşı? - sualına Nərima
nov demişdi: “hər tərəfdən gələcək.”

Hətta Nərimanovun fikrincə, əgər Rusiyada indiki 
hökumət dağılarsa “mütləq yerinə imperialist hökumət gələ
cək, o imperialist hökumətə qarşı da ittifaq edəcəyik.” Nəri
manovun bu fikrinin Mustafa Kamal Paşanın “bu gün sovet 
Rusiyası dostumuzdur”, amma sabah o dağılsa, “bu gün əlin
də möhkəm tutduğu millətlər ovcundan ayrılsa” Türkiyə nə 
edəcəyini bilməlidir” fikri ilə çox yaxınlığı var və bunlar 
vaxtında deyildiyinə və əhəmiyyətinə görə bir-birini tamam
layır. Lakin bu məsələ haqqında türk dostlarımızın səlahiy
yətləri olmadığına görə o qalmışdır və təsdiq olunmamışdır.

QARDAŞ QARDAŞA BORC VERMƏZ, 
ƏL TUTAR

Azərbaycan xalqı, xüsusən Nərimanov türk ordusunun 
1918-ci ildə Azərbaycana gəlməsini və xalqımızı qəddar və 
qaniçən ermənilərin əlindən almasını heç vaxt unutmurdu. 
Yeri gəldikcə imkanı daxilində nə kömək lazımdır eləyirdi. 
Nərimanovun şəxsi göstərişi ilə Azərbaycanın xarici işlər 
naziri M.D.Hüseynov Şərq cəbhəsinin komandanı Kazım 
Qarabəkir Paşaya göndərdiyi teleqramda türk xalqının böyük 
qələbələri münasibətilə onlara yardım üçün 30 sistern neft, 2 
sistem benzin, 8 sistern kerosin göndərmişdir. Azərbaycanın 
qardaş türk xalqına göndərdiyi bu ilk yardım gələcək böyük 
əl tutmaların açarı oldu. O zaman ayağa qalxmış türk xalqı öz 
müstəqilliyi uğrunda yunanlara və ingilislərə qarşı mübarizə 
apararkən yanacağa böyük ehtiyac duyurdu. Bu ehtiyacı isə 
Azərbaycan ödəyirdi. 1921-ci ilin may ayında Azərbaycan 
dövləti Türkiyəyə 62 sistem neft göndərdi və bundan sonra 
hər ay 3 vaqon kerosin göndərməyə boyun oldu.

1922-ci ildə isə Azərbaycan türkiyəyə Batum portu ilə 9 
min tondan artıq kerosin və 350 ton benzin göndərmişdir. Bu 
cür yardım sonralar da davam etdirilmişdir.

Nərimanov hər an Türkiyənin inkişafını izləyir və onun 
sürətli gedişinə böyük qiymət verirdi. O “Lenin və Şərq” 
əsərində yazırdı: “Köhnə Türkiyə böyük Avropa jandarmeri
yasının çirkli sapskları altında ölüb getdi, amma bunun ye
rində “tamam yeni inqilabçı Türkiyə doğuldu və özünün son 
sözünü dedi: “biz öz türk həyatımızla yaşayacağıq və bizim 
üzərimizdə dayə olmaq istəyənləri tamamilə rədd edirik.”

Nərimanov həmin əsərdə onu da deyirdi ki, “Türkiyə 
ancaq bizim və əzilmiş Asiya xalqlarının köməyi ilə impe
rializm buxovundan xilas olacaq və o zaman o, imperialist 
qüvvələrə deyəcək: “Mən bundan sonra xəstə adam deyiləm.” 

Nəriman Nərimanovun sənədləri arasında bir sərəncam 
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da vardır. Bu sərəncam “Qoxrana” göndərilmişdi. Burada 
Sovnarkomun sədri və katib yazılsa da bircə Nərimanov qol 
çəkmişdir. Bu Türkiyəyə gedəcək nümayəndə heyəti üçün 
qiymətli əşyaların buraxılması haqqında göstəriş idi. Burada 
bir milyon qızıl pul dəyərində olan qızıldan qadın sumkası, 4 
dənə kişi saatı, qızıldan quran qabı, qızıldan papiros qutusu, 
qızıl zəncir vardır. 1921-ci il avqustun 30-da verilmiş həmin 
sərəncamın üzərində Nərimanov öz xətti ilə “hədiyyə üçün” 
sözlərini də yazmışdır.

O, Bakıda olan Türkiyə səfiri Məmdulı Şövkət bəylə sıx 
əlaqə saxlayır və Türkiyədə baş verən hadisələrlə tanış olur
du. Mustafa Kamal Paşa özü də Nərimanovun bu işlərdə ro
lunu yüksək qiymətləndirirdi. Mustafa Kamal Paşa yazırdı: 
“Azərbaycan dövləti xalq dövlətidir və bu dövlətin vasitəçi
liyi ilə başqa dostlarımızla da əlaqələr yaradılır. Doğrudan da 
Azərbaycanın coğrafi şəraitini nəzərə alsaq, aydın olur ki, o, 
Asiyanın qardaş hökumətlərinin və millətlərinin təmas nöq
təsidir. Azərbaycanın yerləşdiyi xüsusi məkan bu məsələnin 
əhəmiyyətini olduqca artırır.”

Türkiyənin səfiri Məmduh Şövkət bəy 1921-ci il martın 
17-də Mustafa Kamal Paşanın məktubunu Nərimanova çat
dırdı. Türkiyə hökuməti Nərimanovdan borc pul istəyirdi. 
Nərimanov dərhal bir milyon rubl dəyərində qızıl pul gön
dərdi. Özü də yazırdı: “Paşam, qardaş qardaşa borc verməz, 
əl tutar.”

Eşq olsun belə dostluğa və qardaşlığa!
Azərbaycanla Türkiyə həmişə belə olmuşdur. 1918-ci 

ildə Türkiyə özü müharibədə ola-ola Azərbaycana qoşun 
yeritmiş, Azərbaycanı təpədən dırnağa qədər silahlanmış er
mənilərin əlindən qurtarmışdır. Bunu heç vaxt yaddan çıxart
maq olmaz. İndinin özündə də Türkiyə həmişə Azərbayca
nın yanında olmuş, kədərinə kədərlənmiş, sevincinə sevin
mişdir. Dini bir, dili bir, tarixi bir, “bir millət, iki dövlət olan 
bu iki xalqın arasında ayrıseçkilik olmamış və ola da bilməz.

N.NƏRİMANOV və M.Ə.RƏSULZADƏ

XX əsr Azərbaycan xalqının oyanma dövrüdür. Bu vax
ta qədər gah İranın, gah da Rusiyanın təsiri altında qalmış, 
soyulub soğana dönmüş Azərbaycan yavaş-yavaş özünə gəl
miş, keçən əsrdə M.F.Axundov və H.Zərdabi ənənələri üzə
rində möhkəmlənmiş, yeni əsrin lap əvvəllərində, xüsusən 
1905-ci il inqilabından sonra o, silkələnib oyanmış və bu 
proses durmadan irəliləmişdir. Bunu Ə.Ağayev, N.Nərima
nov, C.Məmmədquluzadə, Ömər Faiq, M.Ə.Rəsulzadə, 
Ə.Hüseynzadə kimi cavan ziyalılarımızda açıq-aşkar şəkildə 
görmək mümkündür. Bunların hamısı cavan idi. Amma bö
yük əksəriyyəti Rusiyanın mədəni mərkəzlərində, Avro
pada, Türkiyədə təhsil almış gözüaçıq adamlar idi. Onlar 
xalqı oyatmaq, inkişaf yollarına çıxarmaq üçün fədakarlıqla 
mübarizə aparırdılar. Bunların içərisində ən stajlı publisist 
Əhmədbəy Ağayev idi. O, rus mətbuatında çox yazırdı, 
sözünü açıq deyirdi. Xüsusən dinə münasibətdə Əhmədbəy 
Ağayev başqalarından fərqlənirdi. O, xurafata qarşı müba
rizə aparsa da dini tamam inkar etmir və yazırdı: “İslam 
xaricində bizə nicat yoxdur”.

O, axıra qədər də bu istiqamətdə getdi, fikrini açıq dedi. 
Tək bircə dəfə Əhmədbəy Ağayev yumora keçdi. 1904- 

cü ildə “Kaspi” qəzetində çap etdirdiyi “Azərbaycan qadın
larının beşik nəğməsi” məqaləsi məhz yumorla yazılmışdır.

İndiyə qədər Əhmədbəy yumorla yazmamışdı. On il idi 
ki, yazıb-yaradırdı, amma yazıları ciddi idi, o məcaza 
getmirdi. Bundan sonra da onun Azərbaycan və rus 
dillərində nəşr etdirdiyi qəzetlərdə, başqa dövri mətbuatda 
odlu-alovlu çıxışları oldu (həm Türkiyədə, həm Azərbaycan
da). Yenə də yumorla yazmadı. Bu baxımdan məqalə onun 
müəllifinin bütün əvvəlki, hətta sonrakı yazılarından da

* “Həyat” qəzeti, 7 iyun 1905-ci il.
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fərqlənirdi. Əhmədbəyin rəmzə keçməyi, daha doğrusu 
bircə dəfə rəmzlə yazmağı Azərbaycanın o zamankı qabaq
cıl ziyalılarının qarşısında dərhal geniş üfüqlər açdı və əsas 
mübarizə formalarından biri tapıldı.

Əhmədbəyə görə Azərbaycan qadınları öz körpəsinə o 
zaman belə layla çalırdı: “Yat, mənim balam, yuxula! Sənin 
bütün həyatın, vəzifən yatmaqdan ibarət olmalıdır. Görürsən 
hamı şirin yuxudadır, atan da, qardaşların da, əmi və xalala
rın da, hətta itimiz də yatır, sən də yat! Axı, sən bütün həya
tın boyu yatmalısan: gələcəkdə sən tacirmi olacaqsan, yoxsa 
üləma, bəy, ya xan - bunun heç bir fərqi yoxdur, həyatda heç 
nəyə qadir olmayacaqsan, yalnız mənə əzab verəcəksən, 
mənim ürəyimi parçalayacaqsan. Sənin xoşbəxtliyin, bütün 
Şərqin xoşbəxtliyi yalnız yatmaqdan, həyata göz yummaq
dan, boğucu varlıqdan uzaqlaşmaqdan ibarətdir. Bunu isə 
ancaq yatmaqla əldə etmək olar. Bəs belə, yat, yat gözümün 
işığı, yat, bərk yat, heç başını qaldırma. Şərqdə hələlik heç 
bir işartı, heç bir şəfəq görünmür”.

Bu sözlərdə nə qədər acı kədər, gizli hüzn, dərin iztirab 
vardır. Müəllifin daxili göz yaşlarını da, kədər və qəm 
yükünü də hiss etmək çətin deyildir.

Amma bir məsələ vardır ki, həmin məqalə çap olunan
dan ikicə həftə sonra Krımdan, Alupkadan “Müsəlmanların 
dostu” imzası ilə bir məqalə gəldi. “Yatmış Şərqi necə oyat
malı?” adlanan həmin məqalədə deyilirdi: “Yox, canlı insan 
üçün əbədi yuxuya getmək olmaz. Əbədi yuxu ölüm demək
dir. Hələlik Şərq yalnız yuxuda ömür sürür. Onu oyatmaq 
üçün vasitə tapmaq lazımdır... Yatanı oyatmaq üçün səbrlə 
elə etmək lazımdır ki, yuxulayan adam özü hiss etsin ki, 
yatmaq ona zərərdir”.

Əhmədbəy də daxil olmaqla Azərbaycanın o zamankı 
bütün qabaqcıl ziyalıları xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq

* А.Агаев. Калыбелная песня мусульманки. “Каспи” qəzeti, 
15 dekabr, 1904.

üçün əsrin ilk illərindən vasitə axtarırdılar. Vasitələr, yollar 
bir-birindən fərqlənsə də, məqsəd bir idi: xalqı oyatmaq, onu 
inkişaf etmiş xalqların səviyyəsinə qaldırmaq.

Bundan bir az əvvəl Nərimanov Bakıda qiraətxana 
açmışdı, Nərimanov qiraətxanası deyilirdi ona. Başqası ayrı 
vasitələrə əl atır, bu yolda bir iş görmək istəyirdi. Əsil yol 
hələ tapılmamışdı.

“Müsəlmanların dostu” Azərbaycan xalqını oyatmaq is
təyən gənc qüvvələrə bu nəcib işin həyata keçməsi üçün 
belə bir tövsiyə də edirdi: 
“Savadsız qardaşlarınızı daha çox 
sevin. Yatmış Şərq üçün maarif 
şəfəqi ancaq o zaman doğa bilər”.

Bizim o zamankı yeni ruhlu 
gənc qüvvələri, xüsusən N.Nəri
manovu, Ə.Ağayevi, M.Ə.Rəsulza- 
dəni, C.Məmmədquluzadəni, 
Ə.Hüseynzadəni, Ömər Faiqi bu 
yeni həyat uğrunda mübarizə mey
danına atan da bu sevgi, bu mə
həbbət idi. N.Nərimanov yazırdı: 
“Mən millətimi sevirəm, çünki ana
mı sevirəm”. Anasını sevməyən adam millətini sevə bilməz.

Vaxtilə Ə.Ağayevin müəllimi Cəmaləddin Əfqani öz 
şagirdi, yeni türk şerinin banisi Məmməd Əmin Yurdaqula 
demişdi: “Sizdə nə zaman öz şəxsi mənliyini unudub və bə
dənləri özlərinə mənsub olmayan insanlar yetişərsə, o zaman 
qara gününüz ağ olacaq, düşdüyünüz yerdən qalxacaqsınız”.

Bizim ziyalılarımız da məhz həmin qəbildən olan 
adamlar idi. Onlar həmvətənlərinin “qara gününü ağ etmək”, 
“düşdüyü yerdən qaldırmaq” üçün xalqın qabağında şam 
kimi əriyirdilər. Onların məqsədi, amalı bir olsa da, tutduq
ları yol müxtəlifidi. Satirik yolu tutanlar “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı ətrafında, müstəqil yolu seçənlər “Həyat”, “İrşad”, 
“Tərəqqi”, “Füyuzat” ətrafında birləşirdilər.
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“Torpaq” adı altında jurnal çıxartmağa hazırlaşan 
C.Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadə razılıq al
malarına baxmayaraq fikirlərindən dönmüş və “Molla Nəs
rəddin” adında ilk yumoristik jurnalı nəşrə başladılar. “Mol
la Nəsrəddin” jurnalının birinci nömrəsinin üz qabığında 
yatmış azərbaycanlının alman rəssamı Tiflisdə yaşayan 
Şmerling tərəfindən çəkilmiş bariz nümunəsi verilmişdir: 
Hamı yatır, bircə nəfər oyanıb, o da şıllaq atır. Bir neçə 
nömrə sonra yenə də milliyyət etibarilə alman olan Rotter 
yatmış azərbaycanlının iki karikaturasını vermişdir. Onların 
birində azərbaycanlı yuxudan ayılır, amma oturmuş vəziy
yətdədir, ikincidə isə elə otura-otura gözlərini açır. Jurnal 
hər ikisinin aldığı vəziyyətə görə rusca və azərbaycanca ya
zır: allaha şükür, müsəlman oyanır, ikincisində isə “həm də 
gözlərini açır”.

1906-cı ildən bu istiqamətdə gedən, ətrafına demokratik 
qüvvələri toplayıb bütün Şərqə yayılan “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının Azərbaycan xalqının həyatında necə böyük rol oy
nadığı aydındır.

Müstəqil yolu tutanlar - sözü açıq deyənlər içərisində 
Nəriman Nərimanov və M.Ə.Rəsulzadə xüsusilə seçilirdi. 
Təsadüfi deyildir ki, uzun müddət Tiflisdə senzor işləmiş 
Şərif Mirzəyev 1919-cu ildə yazırdı ki, Birinci rus inqilabı 
“Qafqaz müsəlmanları içərisində yalnız dörd nəfər 
həqiqətən istedadlı publisist meydana çıxartdı: Əlibəy 
Hüseynzadə, Əhmədbəy Ağayev, Məmməd Əmin Rəsulza
də və Ömər Faiq Nemanzadə”.

Şərif Mirzəyev bu sözləri deməkdə çox haqlı idi. 
M.Ə.Rəsulzadə həqiqətən nüfuzlu və tutarlı jurnalist idi. O, 
1903-cü ildə “Şərqi rus” qəzetindən başlamış “Dəvət-Qoç”, 
“İrşad”, “Təkamül”, “Füyuzat”, “Tərəqqi” qəzetlərinin ha
mısında və “Dirilik” jurnalında çox aktiv çıxış edirdi. O, 
1909-cu ildə çarizm tərəfindən sıxışdırılıb İrana gedəndə də 
Bakı mətbuatına yazılar göndərir, Türkiyədə olanda da çox 
qızğın şəkildə publisistika və tərcüməçiliklə məşğul olurdu. 

Nəhayət Bakıya dönəndən sonra 1915-ci ildə Bakıda “Açıq 
söz” qəzetini nəşrə başlayır və “Türkləşmək, islamlaşmaq, 
müasirləşmək” sözlərini ilk dəfə qəzetin epiqrafına çıxarır.

Nərimanovun da özünün rəmzlə yazdığı yeganə əsəri 
olan “Bir kəndin sərgüzəşti” həmin qəzetdə dərc olunmuşdu. 
Rəsulzadə həmişə Nərimanova “böyük qardaşım” deyərdi.

Belə bir adamın, tutarlı qələm sahibinin təəssüf ki, Ba
kıda son vaxtlara qədər nə haqqında bir əsər yazılmış, nə də 
ölməz əsərləri çap olunmuşdur. Amma mühacirətdə bu 
əsərlər gen-bol nəşr edilmiş, haqqında külli miqdarda ma
terial verilmişdir. Xüsusən onun məşhur əsəri “Azərbaycan 
şairi Nizami Gəncəvi” kimi monumental əsəri 1941 -ci ildə 
yazılsa da müəllif müharibənin yaratdığı çətinliklər nəticə
sində onu çap etdirə bilməmiş və 1951-ci ildə Ankarada çap 
edilmişdir.

Bundan sonra onun “Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Əs
rimizin Səyavuşu”, “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” və sair 
əsərləri Azərbaycan oxucularına çatdırıldı.

Azərbaycanda M.Ə.Rəsulzadənin haqqında söhbət 
əsasən 1990-cı illərdən başlamış, gözəl əsərlər yazılmışdır. 
Mərhum Mövsüm Əliyev bu cığırı açdı, gözəl məqalələr 
yazdı. Xüsusən mənim müəllimim professor Şirməmməd 
Hüseynovun böyük zəhmət hesabına hazırladığı M.Ə.Rəsul
zadənin əsərlərinin birinci cildi 1992-ci ildə ikinci cildi 
2001-ci ildə çapdan çıxdı. Təəssüf ki, bu M.Ə.Rəsulzadənin 
yaradıcılığının ancaq bir hissəsini, daha doğrusu 1912-ci ilə 
qədər olan dövrünü əhatə edir, onun publisistik fəaliyyətinin 
ən qızğın dövrləri hələ öz tədqiqatçısını gözləyir.

M.Ə.Rəsulzadə haqqında ən çox yazan Nəsiman 
Yaqubludur. Onun “Məmməd Əmin Rəsulzadə” monoqrafi
yası (Bakı, 1991), “Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və 
Məmməd Əmin Rəsulzadə” (Bakı, 2001) və s. əsərləri işıq 
üzü görmüşdür. Bu əsərlərdə yaxşı yerlər çoxdur. Amma 
təəssüf ki, Nəsiman Yaqublu tədqiqatını birtərəfli aparır, 
xüsusən M.Ə.Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovla qarşı-qar
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şıya qoyur, dövrü nəzərə almadan Nərimanova böhtan yağ
dırmaqda davam edir. “Nərimanov öz tutduğu yanlış yoldan 
əl çəkmirdi" - deyə ona iftiralar yağdırır. Mən bu kitaba vax- 
tilə rəy vermişəm və Nərimanova aid bu kimi yerləri əsər
dən çıxartmağı məsləhət görmüşəm. O da gəlib dedi ki, bəzi 
yerləri çıxartmışam, bəzilərini də yumşaltmışam. Əsər çap 
olunandan sonra gördüm ki, Nəriman Nərimanova yenə əv
vəlki münasibət yerindədir. O, sonralar dövrü mətbuatda 
məqalələrində də Nərimanova iftiralar yağdırmaqda davam 
edir. Mən bunları “Nəriman Nərimanov dünyası” (Bakı, 
2001) əsərimdə tənqid etmişəm.

M.Ə.Rəsulzadə yaradıcılığından bəhs edən alimlərdən 
biri də Vaqif Sultanlıdır. Onun 1993-cü ildə çap etdirdiyi 
“Məmməd Əmin Rəsulzadənin ədəbi dünyası”, 1996-cı ildə 
yazdığı “Ağır yolun yolçusu” əsərləri maraqla oxunur. Vaqif 
müəllimin başqa əsərləri də vardır. Amma o da Nərimanovu 
Sevmir. Eybi yox, vaxt gələr sevər.

M.Ə.Rəsulzadəni ehtirasla təbliğ eləyənlər N.Nərima- 
novu da həmin ehtirasla tənqid edirlər. Mənim aləmimdə bu 
belə olmamalıdır. Bunların ikisi də Azərbaycan xalqının li
deridir, ikisi də xalqını, vətənini sevən, onu nicat yoluna çı
xarmağa çalışan vətənpərvərlər idi. Üstəlik bir-birini sevən, 
qiymətləndirən, heç biri o birinin başından bir tük də əskik 
olmasını istəməyən adamlar idi. Mənim “Nəriman 
Nərimanov dünyası” kitabımdan danışan hörmətli professo
rumuz, ağsaqqal alimimiz Pənah Xəlilov yazır ki, “M.Ə.Rə- 
sulzadə ilə N.Nərimanovu qarşı-qarşıya qoymaq” olmaz. 
Onların bir-birinə “zərrə qədər pis fikirləri olmadığını” da 
söyləyən Ş.Qurbanov “hər iki babamız haqqında hörmət və 
sevgi” ilə danışır. Professor P.Xəlilov fikirlərini davam etdi
rərək deyir: “Bu həm də ibrətlidir. Ona görə ibrətlidir ki, 
Ş.Qurbanov N.Nərimanova münasibətdə yaşıdlarından, ya 
tələbələrindən kiminləsə barışmadığı kimi, yaşadıqları döv
rə görə nüfuzlu şəxsiyyətlərin də səhvi ilə barışmır. 
Barışmayan gərək barışmazlığını faktlarla sübuta yetirə bil
sin. Bəli, “Nəriman Nərimanov dünyası” kitabının müəllifi 
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iddialarını sübutsuz qoymur”.*
Bu iki dahinin mübarizəsi pis vaxta düşdü. M.Ə.Rə- 

sulzadənin qurduğu dövlət 2 ilə qədər yaşadı, N.Nərima- 
novun başçılıq etdiyi respublika Nərimanovla birlikdə ondan 
bir qədər artıq yaşadı. Zaman doğrudan da qarışıq idi.

O əlverişsiz vaxtdan, siyasi çaxnaşmalardan baş çıxara 
bilməyənlər N.Nərimanovla M.Ə.Rəsulzadəni qarşı-qarşıya 
qoyur, “birincinin simasında xəyanətkar, ikincinin simasında 
fədakar millət xadiminin obrazını” yaratmağa səy göstərir
lər. Professor Xeyrulla Məmmədov bu sözləri deyərkən belə 
bir maraqlı analogiya gətirir: “İstər Nərimanov, istərsə də 
Rəsulzadə “müstəmləkəçilik” deyilən bir faciə əsərinin bə
rabər amplitudaya malik qəhrəmanları idi. Onlar və onların 
təmsil etdikləri siyasi qüvvələr azad və müstəqil Azərbaycan 
dövləti yaratmaq uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu ali niy
yəti həyata keçirmək vasitələrinə gəldikdə isə, onlar xeyli 
rəngarəng idi. Eyni siyasi cəmiyyətdə əlvan, hətta bir-birinə 
zidd siyasi əqidələrin meydana çıxması, şübhəsiz qəbahət 
deyil. Əksinə, insanların, o cümlədən bu idealların daşıyıcı
larının təbii hüququdur. Bundan ötrü sivilizasiyalı cəmiyyət
lərdə insanları ittiham edib tarixin məhkəməsinə çək- •I „ **mirlər .

Bizim qan düşmənimiz ermənilər bizə imkan vermir
dilər. Xəbis niyyətləri, açıq-aydın terrorları, Azərbaycanı 
qana çalxamaları bizi göz açmağa qoymurdu. Demokratik 
Cümhuriyyətin parlaman üzvləri olan ermənilər ya iclaslara 
gəlmir, gələndə də pozuculuq salırdılar. “Azərbaycan” qəze
tinin o zamankı redaktoru Üzeyir Hacıbəyov 1918-ci il 
dekabrın 16-da yazırdı: “Ağzımızı açıb söz demək istədikdə 
möhtərəm rus demokratiyası naminə iş görən həriflər başı-

Pənah Xəlilov. “Nəriman Nərimanov dünyası”, “Azərbay- 
can”*qəzeti,  15 sentyabr 2001-ci il.

Xeyrulla Məmmədov. Nəriman Nərimanov haqqında 
həqiqət, “İmpuls” qəzeti, 9 noyabr 2001-ci il. 
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mıza elə qapazlar salmağa başladılar ki, yerimizi, yurdumuzu 
da qapaz vuranlara qoyub hərəmiz bir diyara qaçmağı səlah 
bilirdik”.

Böyük bəstəkar onu da deyirdi ki, “biz öz payımıza 
düşən hissəni almaq üçün qan da tökdük, can da verdik, baş 
da yardıq”. Daha doğrusu, “on minlərcə qurban verdik, çay- 
larca qan axıtdıq”. Nəzərə almaq lazımdır ki, Demokratik 
Cümhuriyyət təslim aktına qol çəkəndən dərhal sonra onun 
başçılarından Fətəli xan Xoyski, Həsənbəy Ağayev və 
başqaları ermənilər tərəfindən xaincəsinə öldürüldü.

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yıxılandan xeyli 
sonra Bakıya gələn Nərimanov tamam tək idi. Özü də icraçı idi, 
əsas həlledici rəhbər deyildi. Onun böyüklüyü orasında idi ki, 
yuxanda həll edilən və Azərbaycan xalqının zərərinə olan 
məsələlərin həyata keçməyinə mane olurdu. Mikoyan deyirdi 
ki, “Nəriman Nərimanovu İnqilab Komitəsinin sədri seçərik, 
amma onu elə əhatə edərik ki, öz nüfuzundan istifadə edə 
bilməsin”.

Nəriman Nərimanov bir nəfərin də ölümünə fərman 
verməmişdi. M.Ə.Rəsulzadənin bəxti onda kəsdi ki, o, 
Nərimanov Bakıya gələnə qədər Lahıcda gizlənmişdi. 
Nərimanov gələndə Tiflisə gedərkən Qaraməryəmdə tu
tulub Pankratov kimi bir cəlladın əlinə keçmişdir. Xalq da 
çox narahat idi. Nərimanov “Kommunist” qəzetində elan 
verdirmişdir ki, M.Ə.Rəsulzadəni heç bir təhlükə gözləmir. 
Stalin Bakıya gəldi, Nərimanov onunla danışdı və M.Ə.Rə
sulzadəni onunla Moskvaya göndərdi. Generallardan Ə.Şıx
linskini, S.Mehmandarovu da bu yolla Pankratovun əlindən 
alıb xilas elədi, Üzeyir Hacıbəyovu ölümdən qurtardı. Əlin
dən gələn bunlar idi. Özü də böyük şeylər idi.

Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim. Nəriman 
Nərimanov haqqında qatı düşmənçilik mövqeyindən çıxış 
edən “Yeni müsavat” qəzeti bu yaxınlarda çox maraqlı bir 
müsahibə dərc etmişdir. Dünya azərbaycanlılarının birinci 

qurultayına gəlmiş, Fransada yaşayan 84 yaşlı Qədim 
Süleyman M.Ə.Rəsulzadə ilə yaxınlığından, onunla söhbət
lərindən danışmaqla bərabər bir məsələyə də toxunur: 
“Əlimərdan bəy Topçubaşiyə və Ağarza Tağıyevə xaricə 
getmək üçün pasportu və vizanı Nəriman Nərimanov şəxsən 
təqdim etdi”.

N.Nərimanov “pasportu və vizanı şəxsən təqdim” etmə
yə də bilərdi. Amma daha maraqlısı və qiymətlisi o idi ki, 
N.Nərimanov onlara demişdi: “Aradan çıxın, yoxsa Müsava
ta yaxın olduğunuza görə bolşeviklər başınızı əkəcəklər. 
Bunların hər ikisi ölənədək Nəriman Nərimanova allahdan 
rəhmət diləyirdi”.

Çünki Nəriman Nərimanov bolşevik deyildi, sosialist 
idi. Bolşevizmdən zəhləsi gedir, onu rəzalət adlandırırdı. 
Bolşeviklərin gördükləri işi görmürdü və yaxud buna imkan 
vermirdi. Həmin illərdə türk diplomatı Rza Nura demişdir: 
“Bolşeviklik nədir? Bu rəzalət bizə yaraşmaz”.

Bu idi N.Nərimanov. O, xalqını Orconikidze, Mikoyan, 
Mirzoyan kimi cəlladlardan qoruyub saxlamalı idi. Xalq da 
müdrikləri və liderləri ilə, görkəmli və nadir adamları ilə ta
nınır və yaşayır. Nə Nərimanov, nə də Rəsulzadə xalqının 
görkəmli adamlarının məhv edilməsini istəməzdilər.

Bizim yuxarıda adını çəkdiyimiz Əhməd bəy Ağayev 
1921-ci ildə N.Nərimanova məktub yazmış və vətəninə gəl
məyə icazə verməyi xahiş eləmişdir. Bu məktub o zaman 
“Kommunist” qəzetində dərc olunmuşdur. Amma Nəri
manovun ona cavabı insaniyyətdən doğurdu. Əhməd bəy 
Ağayev ikinci dəfə N.Nərimanova məktub göndərmiş və

* Elbəy Həsənli. Hacıbəylilər Bakıya toplaşıblar. ’’Yeni 
müsavat” qəzeti, 10 noyabr 2001-ci il. Müəllif yanılır. Bu 
Əlibdənbəy yox, onun oğlu Ələkbər olmalıdır.

** Rza Nur. Moskva-Sakarya xatirələri, İstanbul, 1991, səh.56.
*** Əhmədbəy Ağayev. N.Nərimanova məktub. “Kommunist” 

qəzeti, 12 iyul, 1921-ci il.
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“sənin gözlərindən öpürəm” demişdir. Bunların heç biri 
təsadüfi deyil.

N.Nərimanova böhtan yağdıranların hərəkətindən hirs
lənən hörmətli və qocaman yazıçımız Qılman İlkin yazır: 
“Üzdən iraq ziyalılar qoy bir dəfəlik başa düşsünlər ki, Nə
rimanova qarşı yenə belə iddialarla meydana atılsalar bu 
dəfə təkcə Ş.Qurbanov deyil, bəlkə də bütün qabaqcıl ziya
lılar ayağa qalxacaqlar”.

Yox, bizə bu məsələdə ayağa qalxmaq, qarşı durmaq 
lazım deyil, ara qarışdırmaq, iz azdırmaq, “mən də varam” 
deyə özünü gözə soxmaq yaramaz. Bu iki şəxsiyyətin başına 
nələr gəldiyini düşünmək lazımdır. M.Ə.Rəsulzadənin də, 
N.Nərimanovun da, hər ikisinin başı bəlalar çəkdi, ikisi də 
vətənindən kənarda öldü - biri Moskvada, o biri isə Anka
rada. Bu idi bunların müsibəti. Hələ mən dünyaya 
səpələnmiş ziyalılarımızın taleyindən danışmıram, hələ qul
dur ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində pələsənk olub da
ğılan, namərdcəsinə məhv edilən, ana-baladan, bala-atadan 
ayrı düşən, bəzən də vəhşicəsinə öldürülüb, heç adı da qal
mayan talesizlərdən söz açmıram. Babalarımızın, nənə
lərimizin saç yolub, qan töküb fəryad qoparmağından söhbət 
salmıram. Bütün bunlar, Ömər Faiqin sözləri ilə desək 
“Ölümdən də betər” hadisələr bizim xalqımızın başına 
gətirilən faciələr idi. Gəlin bunları xalqını sevən bir adamın 
adına bağlamayaq. Nəriman Nərimanov da bizimdir, Məm
məd Əmin Rəsulzadə də bizimdir. Bunlar millət adlanan bir 
ağacın iki budağıdır, bir millətin iki gözüdür. Bunları bir- 
birindən ayırmaq və birini digərinə qarşı qoymaq olmaz. Bu 
bizim hamımızın borcudur. Hər ikisinin ruhu şad olsun, yeri 
behişt olsun.

* Qılman İlkin. Xalqımızın həmişəyaşar oğlu. ’’Respublika'' 
qəzeti, 30 oktyabr 2001-ci il.

Ə.F.DÜDƏNKİNSKİNİN ÖLDÜRÜLMƏSİNİN 
NƏ RƏSULZADƏ, NƏ DƏ 

MƏRHUMUN NƏRİMANOVA YAXŞI 
MÜNASİBƏTİ İLƏ ƏLAQƏSİ YOXDUR

’’Yeni Azərbaycan” qəzetinin iki nömrəsində Namiq 
Səlimovun məqaləsi dərc edilmişdir. Mən oxuculardan üzr 
istəyirəm ki, xidməti vəzifəmlə əlaqədar olaraq Bakıda ol
madığım günlərdə çap olunmuş bu məqaləyə vaxtında cavab 
verə bilməmişəm. Lakin heç olmamaqdansa, gec olmağı 
yaxşıdır. Məqalə belə adlanır: “Düdənginskinin ölümündə 
M.Ə.Rəsulzadənin əli varmı?” (29, 30 sentyabr 1998-ci il). 
Müəllif burada heç bir fakta əsaslanmadan qoyduğu suala 
“hə” cavabını verir. Çox təəccüb?! Guya M.Ə.Rəsulzadə 
Almaniyaya gedərkən oranı tərk etməzdən əvvəl “ayrı-ayrı 
legion dəstələri arasında nifaq salmaq və Düdənginskini 
ləkələmək məqsədi güdmüşdü”.

Məqalə müəllifinin fikrincə M.Ə.Rəsulzadə “təhsilsiz”, 
“təsadüfi”, “Stalinin yaxın dostu”, Fətəlibəy Düdənginski 
isə “yaxşı hərbi təhsil almış və zadəkan nəslinin nümayən
dəsi” olmuşdur. Və bunlar bir-biri ilə rəqabət aparırdılar. Üs
təlik “əsir düşmüş həmvətənlərimiz geri qayıdarkən” məh- 
kəməsiz güllələnmələri də M.Ə.Rəsulzadənin “xidmətləri” 
imiş. Hətta Düdənginski M.Ə.Rəsulzadəyə göndərdiyi mək
tubda rəqibini guya ifşa edərək yazırdı: “Bizim müstəqilli
yimizin tanınıb-tanınmamasından asılı olmayaraq bu ağır 
vaxtda həmvətənlərimizi milli rəhbərlikdən məhrum etməyə 
bizim mənəvi haqqımız yoxdur”.

Burada ifşa və ya buna bənzər bir şey yoxdur. Fətəlibəy 
düz deyirdi. Çünki onlardan biri Almaniyada, o biri Türkiyə
də idi. Biri Hitlerin özünün göstərişi ilə “Rabitə heyəti”, di
gəri isə “Milli Azərbaycan komitəsi” yaratmışdı. Bunların 
adları get-gedə dəyişib cilalanırdı. Düdənginski 1943-cü ildə 
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Berlində özünün rəhbərliyi ilə Milli Azərbaycan qurultayı 
çağırmış və orada qeyd edilmişdir ki, “28 may 1918-27 aprel 
1920-ci ilə qədər davam etmiş Milli Azərbaycan Hökuməti 
dövrü şanlı tariximizin ən parlaq səhifəsini təşkil edir”. Bu 
dövrdə də əsas simalardan biri M.Ə.Rəsulzadə idi. O, Azər
baycan Milli Şurasının sədri idi, “Müsavat” partiyasının rəh
bəri idi. Bu hökumətdə əsas partiya “Müsavat” idi. Qafqaz 
seymindən çıxanda 44 nəfər üzvdən 30-u bu partiyanın üzvü 
idi.

Namiq Səlimov onu da xüsusi qeyd edir ki, “Müsavat” 
partiyası yaradılanda M.Ə.Rəsulzadə iştirak etməyib. Bu da 
düzdür, “Müsavat” partiyası yaradılanda M.Ə.Rəsulzadə Ba
kıda yox idi. Amma bu onun günahı deyildi, ölkədən qovul
muşdu, Türkiyədə idi. O, Bakıya 1914-cü ildə gəlib çıxdı.

“Orta təhsilini bir təhər başa vuran axund oğlunun 
əməllərini qabartmaqda yalnız bir məqsəd olub”.

Əvvəla, M.Ə.Rəsulzadə heç orta təhsil də görməmişdi. 
4 illik peşə məktəbi bitirmişdi. Amma görürsən, nə qədər 
savadlı idi. Başqa cür olsa idi, onu qəzetə yığıcı götürməz
dilər.

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması 
elan olunanda da M.Ə.Rəsulzadə Batumda idi. Amma onu 
qiyabi şəkildə Milli Şuranın sədri seçdilər. M.Ə.Rəsulzadə 
gələnə qədər onun vəzifəsini Həsənbəy Ağayev aparmışdır. 
Türkiyə ilə bağlanan müqavilədə Azərbaycan Milli Şurası
nın sədri M.Ə.Rəsulzadənin imzası vardır. Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyəti 1918-ci il iyun ayının 17-də 
Gəncəyə köçərkən burada keçirilmiş iki iclasını, yəni 7 və 8- 
ci iclaslarını, Bakıya gələndə isə 9,10,11-ci iclaslarını apar
mış, 7 dekabr 1918-ci ildə açılan parlaman iclasını da yenə 
M.Ə.Rəsulzadə açmışdır.

“Rəsulzadə harada olursa olsun, hər dolaşdığı diyarda 
məktəbi və tələbələri olan bir öyrətmən idi... O yaşayır və 
əbədiyyən yaşayacaqdır” deyən şair Kərim Yaycılı yüz dəfə 

haqlı idi. Kərim Yaycılı bir şeydə də haqlı idi ki, “o, öldüsə, 
məfkurəsi, davası və əsərləri ilə yaşayacaqdır. Azərbaycan 
durduqca Emin bəy də daim yaşayacaqdır. Hər azərbaycanlı 
vətənpərvər ondan bir parçadır və onun əsərlərini yürüdəcək 
və yaşadacaqdır”.

İndi gələk Əbdürrəhman Fətəlibəyliyə. O, böyük hərbi
çi kadr idi. 1940-cı ildə Moskvada hərbi Akademiyanı bitir
mişdi. Müharibə başlananda Pıibaltikada idi və oradan al
manların tərəfmə keçmişdi. Seyfulla adlı bir qardaşı da vardı, 
o özündən əvvəl Berlində ölmüşdü. Bunların hər ikisi 
Naxçıvanın Düdəngi kəndində bir hərbiçi ailəsində anadan 
olmuşdu.

Əvvəla, yıxılan bir dövlətin liderləri arasında gizli və ya 
açıq şəkildə çəkişmə və ya çəkişdirmə həmişə olmuşdur. 
Böyüklük bu çəkişmələri şişirdib milli münaqişəyə çıxart
mamalıdır. Böyük diplomat Əlimərdanbəy Topçubaşovla 
M.Ə.Rəsulzadənin arasını vurmaq qədər “məntiqsiz bir iddia 
ola bilməz”. Topçubaşovun Azərbaycan tarixində tutduğu 
yeri M.Ə.Rəsulzadə kimi heç kəs müəyyənləşdirə 
bilməmişdir (“Azərbaycan"jurnalı, Aııkara, 1954, N2-3).

M.Ə.Rəsulzadə mühacirət illərində yuxarıdan da söyü
lürdü, aşağıdan da. Aşağıdan söyənlər azlıq təşkil edirdilər, 
amma səhv edirdilər. Azərbaycan kimi gözəl bir diyar tap
dağa çevrilmişdir. “M.Ə.Rəsulzadənin tariximizdəki rolunu 
kiçiltmək üçün onun “nə hökumət, nə də parlamentə rəisliyi, 
nə də hətta bir bakan mövqeyində bulunmadığı’ dilə gətiri
lir. Amma 27 aprel faciəsinin hesabını təkcə M.Ə.Rəsulza- 
dədən istəyirdilər ("Azərbaycan" jurnalı, Ankara, 1954, 
N3). Bu, insanfsızlıq idi. Bu adam xalqın, vətənin xatirinə 
hər şeyindən keçmişdi. Axı hər bir kişinin bir ümumi işindən 
başqa bir də şəxsi həyatı olur. Bunu onun əlindən almaq çox 
çətindir. M.Ə.Rəsulzadə xalq üçün bundan da keçmişdi.

Bəli, M.Ə.Rəsulzadə 1943-cü ildə qraf Fon Şulenbur- 
qun dəvətilə Berlinə getmişdir (sonra Hitlerə sui-qəsdə görə 
Şulenburq edam edilmişdir). Getdiyi kimi də geri qayıtmış

172 173



dır. Onun fikirləri Hitleri açmamışdır. Fətəlibəyli onda 
cəbhədə idi, cəbhədən M.Ə.Rəsulzadəyə yazırdı: “Çox 
möhtərəm cənab Məmməd Əmin! Əziz yurdumuz Azərbay
canın yorulmaz hüriyyət mücahidi olan sizi cəbhədəki bütün 
əsgərlərimiz adından salamlayıram... Cəbhədəki bütün əs
gərlərdən sizə salamlar. Sizə yaxşı səyahətlər arzulayıram. 
Sizin Ə.Düdənginski-Fətəlibəyli” (məktub rusca yazıl
mışdır).

Burada bir eyham, bir işarə varmı? Qətiyyən, Fətəlibəy
li M.Ə.Rəsulzadədən 3 ay əvvəl ölmüşdü. Ölümü münasibə
tilə M.Ə.Rəsulzadə dərhal Münxenə Ceyhun Hacıbəylinin 
adına teleqram göndərmişdi. M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Mər
hum hərarətli bir vətənpərvər və atılqan bir mücahid idi. Ha
disələrin sevgi ilə, bildiyimiz fəaliyyət sahəsində birdən atıl
madan, cəbhədə adı duyulmayan bir əsgər ikən açığa vurdu
ğu hissiyyat onun səmimi bir vətənsevər olduğunu göstərir". 
Bu sözləri yazan adamın qətldə əli ola bilməz.

M.Ə.Rəsulzadə kimi bir liderə qatil sözü yaraşmaz. Qətl 
edən adamın qətlbazlıq onun əsərlərindən, davranışından, 
sözlərindən məlum olar. Bəs kim öldürmüşdü Düdənginski- 
ni? Müəllif Namiq Səlimov yalan deyir ki, o, arxadan atəşlə 
vurulmuşdu. Düdənginski evində tək idi, ailəsi istirahətdə 
idi. Onun yanında olan adam Mikayıl İsmayılov tərəfindən 
başına endirilmiş çəkic zərbəsi ilə öldürülmüşdü ("Azərbay
can” jurnalı, Ankara, 1954, N4).

Namiq Səlimov bu faktı bizim arxivlərdən götürmüşdür. 
O zaman belə faktlar orada ola bilərdi, çünki M.Ə.Rəsul
zadəni kirlətmək üçün xırda faktlar, eyhamlar, yapışmayan 
söhbətlər də kara gələ bilərdi.

“Qardaş qanı tökmək Müsavatın sevimli taktikası oldu
ğundan Məmməd Əmin bundan heç narahat olmurdu. Müsa
vat başçısının Hitler Almaniyası ilə əməkdaşlığı, güman et
mək olar ki, Moskvanın planı idi”. Bu fikrin ikisi də səhvdir. 
Müsavat partiyasının başçılarının hamısını - Bakıda, Tiflis
də, İstanbulda... ermənilər öldürmüşdü. Yəni “qardaş qanı 

tökmək Müsavatın sevimli taktikası” deyildi. İkinci məsələ
yə gəldikdə isə bu, Moskvanın planı ola bilərdi, amma 
M.Ə.Rəsulzadə ilə bağlı deyildi.

“F.Düdənginski ilə aralarında olan ixtilaf Rəsulzadəyə 
özünü sığortalamaq üçün əsas vermir. Bu zaman onun beyni
nə belə bir plan düşdü - Düdənginski öldürülməlidir”. Bu, ağ 
yalandır. Təpədən dırnağa qədər vətəni sevən, yurdu sevən 
adamı heç vaxt M.Ə.Rəsulzadə öldürmək fikrinə düşməzdi. 
Ümumiyyətlə, o, adam öldürən olmamışdır.

İndi də gələk Nərimanov məsələsinə! Əvvəla, 
mühacirlərin böyük əksəriyyəti Nərimanovu dövlət xadimi 
kimi sevir, belə qarışıq dövrdə onun Azərbaycana rəhbərlik 
eləməyinə sevinirdi. Bu, onların məktublarından da hiss 
olunur. Belə bir məsələ heç kəsi qıcıqlandırmamalı, 
hövsələdən çıxartmamalıdır. Namik Səlimovun fikrincə, 
Düdənginski Nəriman Nərimanovun fəaliyyətini çox yüksək 
qiymətləndirirdi. Daha yaxşı. Məgər M.Ə.Rəsulzadə bundan 
rəncidə düşməli idi. Qətiyyən yox, nə Nərimanovda 
Rəsulzadə haqqında, nə də Rəsulzadə Nərimanov haqqında 
xatirə deyəcək heç bir şey yoxdur. Sadəcə, onlar ayrı-ayrı 
ideologiyanın tərəfdarı idilər. Rəsulzadə yazırdı: “Biz Nəri
manovun istədiyini istəmirik”. Vəssalam.

Bunlar ağıllı adamlar idi, hər xırda şeyi böyüdüb düş
mənçiliyə çevirməzdilər. Buna xüsusi məna verən məqalə 
müəllifi yazır ki, “Düdənginskinin ölümündə bu versiyanın 
da xüsusi yeri olmuşdur. Çünki Nərimanov nə Rəsulzadənin 
adamı idi, nə də Moskvanın”.

Bunlardır həmin məqalənin “yeni faktları”. Bunlara 
əsaslanıb fərziyyə yürütmək olmaz. XX əsrdə Azərbaycan 
xalqının siyasi cəhətdən yetirdiyi üç nəhəng adam var. Bun
lar hər zaman yetişmir. Bunlar Nəriman Nərimanov, Məm
məd Əmin Rəsulzadə və Heydər Əliyevdir. Bunu məqalə 
müəllifi gərək biləydi.

“Azərbaycan” qəzeti, 20 oktyabr 1998.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN
MİSİLSİZ ŞÜCAYƏTİ

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ 
NƏRİMAN NƏRİMANOV

“Başağrısı” ilə ucaldılan iki heykəl

Nəriman Nərimanov Bakıda çox az işlədi. Qoymadılar. 
Bakının var-yoxuna daraşmış erməni rəhbərləri onu buradan 
ya uzaqlaşdırmaq və yaxud da məhv etmək istəyirdilər. İlk 
günlər Nərimanov onlara lazım idi. Mikoyanın fikrincə 
Nəriman nüfuzlu adamdır, ondan istifadə eləmək lazımdı. O, 
deyirdi: “Biz Nərimanovu İnqilab Komitəsinin sədri seçərik 
və onu elə mühasirəyə alarıq ki, o, çox da öz nüfuzundan 
istifadə edə bilməsin.”

Buna onlar çox ciddi-cəhdlə əməl edirdilər. Amma Nə
rimanov da Nərimanov idi. O, Leninə sübut elədi ki, bu rəh
bərlər Bakını Azərbaycandan ayırmaq istəyirlər. Azərbay
cansız Bakı ola bilməz. O buna nail oldu. Bakı və Azərbay
can bir vahid kimi götürüldü və inkişafa başladı.

Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqının düşməni cəl
lad Pankratovu birinci gün çağırdığı iclasa dəvət etdi və 
qərar çıxartdı ki, “İnqilab Komitəsinin sanksiyası olmadan 
heç kim güllələnməsin.” Camaatı qırğından saxladı. Quduz 
canavar kimi Azərbaycan torpağını parçalamaq istəyənləri 

naümid qoydu. Qarabağı geri aldı, Naxçıvan üzərində Azər
baycanın himayəsinə nail oldu, Azərbaycanı parçalanmaq
dan xilas etdi.

Vətənimizi, mədəniyyətimizi, dilimizi qorudu, ən bö
yük düşmən olan savadsızlığı aradan qaldırmaq üçün ciddi 
işə girişdi, Şah İsmayıl Xətainin bu sözlərini həmişə yadında 
saxlayardı: “Sizə üç əmanət qoyub ərən babalar: Dilimiz, 
Qeyrətimiz, Vətənimiz”. Bunlar idi Nərimanovun uğrunda 
ən çox çalışdığı və mübarizə apardığı məsələlər. Hələ 1919- 
cu ildə Həştərxandan Bakıya göndərdiyi məktubda deyirdi: 
“Mən nə etməli idimsə onu etmişəm... Mən həyatımın ən 
yaxşı illərini Zaqafqaziyaya, xüsusilə də Bakıya vermişəm. 
25 illik ictimai-ədəbi fəaliyyətdən sonra lap əldən düş
müşəm və bir ayağım gordadır. Mən tam inamla deyirəm: 
“Bütün bəşəriyyətin nicatı kapitalın məhvində və əməyin 
təntənəsindədir. Zülm altında inləyən və təbiətlə mübarizə
də geri qalmış müsəlmanların buna hamıdan çox ehtiyacı 
vardır."

Bundan sonra Nərimanov altı il yaşadı, vuruşdu və qəti 
qələbə çaldı. Yenə də nə elədisə hamısı Bakı üçün, Azərbay
can xalqı üçün oldu. Onun qabağına necə keçilməz səddlər 
çəkilsə də qorxmadı. Ətrafındakı azərbaycanlılardan onu 
müdafiə edən, qoruyan olmasa da, təkbaşına az qala bütün 
Rusiya ilə, birinci onun xalqını məhv etməyə çalışan qeyri- 
müsəlman rəhbərləri ilə vuruşurdu.

IMərimanovun ən yaxşı işlərindən biri 1921-ci ildə Ba
kının mərkəzində “Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada 
durar” deyən, “Döysə də canımı minlərlə məlamət ləpəsi” 
yenə bircə zərrəsini qopara bilməyən böyük Sabirə Azər
baycanda ilk heykəl ucaltması oldu. “Ucaltdı” demək asan
dır. Bu, necə böyük çətinliklə, dedi-qodu ilə, “vacibmidir bu 
saat Sabir kimi bir cızmaqaraçıya heykəl qoymaq” nidaları 
ilə söz-söhbətə səbəb oldu. Nərimanovun rusca “Bəzi yol
daşlara cavab” adlı məqaləsi meydana çıxdı. Həmin məqa-
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M.Ə.Sahirin ilk heykəlinin açılışında 
N.Nərimanov çıxış edərkən

lədə Nərimanov Bakıda Sabirə heykəl ucaltmasına ağız bü
zən, bunu lağa qoyan, “məsul işçilərin’ bu cür hədyan demə
sini nadanlıq adlandırırdı. Nərimanov Sabirə “peyğəmbərcə
sinə şerlər yazan Azərbaycan şairi’’ kimi qiymət verir və 
onun kimi sənətkarı “rus proletar ədəbiyyatında tapmaq 
mümkün deyil deyə var səsi ilə bəyan edirdi. Azərbaycan 
balaları dünyanın ən böyük dahilərindən əvvəl “əsil proletar 
şairi Sabirin odlu şerlərini öyrənəndən sonra bilməlidir.”

Bu heykəl birinci heykəl deyildi. Şəhərdə Qoşa Qala 
qapıları ağzında Azərbaycan xalqının qatı düşməni, Gəncə 
xanı Cavad xana hədyanlarla dolu məktublar yazıb təslim ol
masını tələb edən Sisyanov rus qoşununa arxalanaraq Gən
cəni qan içində boğan, Cavad xanı oğlu ilə birlikdə məhv 
edən, sonra da Peterburqa çara məktub göndərərək bu gözəl 
şəhəri çarın arvadı Yelizavetanın şərəfinə Yelizavetpol 
adlandırmağa nail olmuşdu. Dişində şirə qalan Sisyanov, bu 
alçaq, quduz Bakıya gəlmiş, Hüseynqulu xanın özündən şə
hər açarlarını tələb etmişdir. Hüseynqulu xan özü gəlmiş və 
açar əvəzinə ona odlu güllə bağışlamış, rus ordusu pələn- 

pələsəng olmuşdu. Çar Rusiyası o zaman Sisyanovun öldü
rüldüyü yerdə ona abidə ucaltmışdır. İndi, yəni 1921-ci ildə 
o heykəl götürülmüş və o yerdən bir qədər aralı böyük Sabi
rə ilk heykəl ucaldılmışdı. Özü də elə bir yerdə ki, ora Ba
kının mərkəzidir. Axar-baxarlı yerdir. Vaxtilə “Kaspi”, 
“Həyat”, “Füyüzat” kimi mətbu orqanları burada nəşr olu
nurdu. 1918-ci ildə ermənilər oranı yandırıb külünü göyə so
vurmuş, xarabazara çevirmişdilər. Belə bir yerdə Azərbay
canda Sabir kimi sənətkara ilk heykəl ucaldılırdı. Bu 
abidənin müəllifi Keylixets idi. Bu hadisəni Nərimanova irad 
tutur, geniş söz-söhbət yaradır, belə gözəl işə ağız 
büzürdülər.

Nərimanov xalq üçün nə edirdisə buna bir əmba tapır, 
onu ləkələməyə çalışır və millətçi adlandırırdılar. Ona əl-qol 
açmağa imkan vermirdilər.

1923-cü ildə Nərimanov artıq Moskvada idi. Çox böyük 
vəzifə daşıyaraq MİK-in dörd sədrindən biri idi. Onun 
düşmənləri yenə də ondan əl çəkmirdilər. Nərimanov RIK 
MK-nə məktub yazıb bunların hamısını ifşa elədi. O zaman 
bu işi yoxlamaq üçün Yaroslavskinin başçılığı ilə bir komis
siya təşkil olundu. Ermənilər bu komissiyanın Bakıya gəl
məsini tələb etdilər. Həmin komissiyanın gördüyü işlərin 
müzakirəsində iştirak edən M.S.Ordubadi yazır ki, bu müza
kirə yox, “Nərimanov üzərində bir məhkəmə prosesi” idi.

Nərimanov belə bir “məhkəmə prosesi’ ndən də qalib 
çıxdı. Lakin onun 1925-ci ildə ürəyi dözmədi və Kremldən 
evinə gələrkən yolda keçindi.

Nərimanov öldü. Lakin Moskvada oturan ermənilər 
onun ölüsündən də əl çəkmədilər və o, uzun müddət yasaq 
olundu. Ancaq 1956-cı ildə bəraət aldı. Əslində o, rəsmən 
qadağan olunmamışdı, qeyri-rəsmi siyahıdan çıxarılmışdır. 
Onun haqqında ancaq 1956-cı ildən sonra danışmaq mümkün 
oldu. Çox ehtiyatla danışır və yazırdılar. Özü də hələlik ya
zıçı, dramaturq kimi. Böyük dövlət xadimi heç vaxt deyil
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məzdi. Bu sözləri demək üçün 1969-cu ildə Azərbaycanda 
rəhbər vəzifəyə Heydər Əliyevin gəlməsi lazım idi. Özü də 
Nərimanovdan millətçilik sözünü götürmək tələb olunurdu. 
Bunlarsız ona canı qədər sevdiyi Bakıda heykəl ucaltmaq 
olmazdı.

Onu da deyim ki, Heydər Əliyevin özünün sözləridir: 
“hər quruluşun bir özəlliyi var.” Bu quruluşunda Heydər 
Əliyev kimi öz xalqının xeyrinə, geniş mənada bütün Rusiya 
xalqlarının xeyrinə ilk addımdan çox böyük cəsarətlə, heç 
şeydən qorxmadan elə işlər görürdü ki, ancaq ona əhsən 
demək olardı. O, bu işləri ilə bütün Moskvalıların hamısını 
ovsunlamağı bacarırdı.

Bəzi faktları qeyd edim: SSRİ-nin ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərinin Bakı görüşünü keçirmək, onların 
Neft daşlarından tutmuş bütün rayonlara qədər səfərlərini 
təşkil etmək, son dərəcə səliqə-sahmanla yola salmaq bizim 
respublikamız haqqında çox böyük rol oynadı, ölkəmizi itti
faq miqyasında tanıtdı.

Bircə faktı qeyd edim. Ermənilərin ən çox arxalandığı, 
sözünə, qələminə güvəndiyi ziyalılardan biri Marietta Şagin- 
yan idi. Şaginyan Azərbaycan torpaqları üçün sinoy gedirdi. 
Onu bu hərəkətinə görə vaxtilə M.C.Bağırov qəbul etməmiş 
və respublikadan qovmuşdu. Bağırovun məhkəməsində bu 
məsələ qalxmış və onun nə üçün Azərbaycandan qovulduğu 
da açıqlanmışdı. Bu dəfəki Bakı görüşünə Şaginyan da gəl
mişdi. O, əvvəlcə Yerevanda olmuş, erməni ziyalıları onun 
ziyarətinə gəlmiş, Qarabağ məsələsi haqqında danışmışdılar. 
Bakıya gələndə bir qədər Dağlıq Qarabağı, Gəncəni. Bakını 
gəzmiş, buradakı ermənilərlə görüşüb hər şeyi öz gözləri ilə 
görmüşdür. Moskvaya qayıtmazdan bir gün qabaq Heydər 
Əliyev onu öz evinə dəvət etmiş, “Azərbaycanda 
ermənilərlə azərbaycanlıların gözəl keçindiklərini, erməni
lərin həyatının çox yaxşı olduğunu söyləmişdi.” Ermənilərin 
Moskvaya yazdıqları məktubda Şaginyanın imzasını tələb 

etsələr də, o, kənarda qalmış, imza atmamışdı. Üstəlik o, 
yazmışdı ki, “ermənilər xəta edirlər, bu işlərin sonu yoxdur.”

Və yaxud kənd təsərrüfatı sahəsində. Respublikamız 
pambıqçılıq sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə eləmiş
dir. Bunu daim genişləndirməklə bərabər Heydər Əliyev 
yeni bir ideya irəli sürdü. Bu üzümçülük idi. Bu da Moskvanı 
çox razı salmışdı. Axı dərindən fikirləşəndə üzüm yerli 
camaat üçün də çox lazımlı bir məhsuldur. Gəlirindən əlavə 
həm də çörəyinə yavanlıq edirsən. Üzümün gəliri getdikcə 
böyük miqyas aldı. Əgər 1970-ci ildə 350000 ton üzüm ixrac 
edilirdisə 1980-ci ildə 1800000 tonu keçmişdi. Bu idi Heydər 
Əliyevin nailiyyəti! O, bütün sahələrdə belə nailiyyətlər qa
zanırdı. Mən bir dəfə Heydər Əliyev haqqında yazanda belə 
bir söz demişəm və indi də onu təkrar edirəm: qədim bir türk 
şeri var, orada deyilir: görəlim mövlam neylər, hər nə 
eylərsə gözəl eylər! Doğrudan da Azərbaycana rəhbərlik 
elədiyi vaxtdan 33 il keçir. Bu müddət ərzində nə eləyibsə, 
əlini nəyə atıbsa, hamısını gözəl, doğru, vaxtında eləyib. 
Cəsarətlə, ürəklə edib. Bu cəsarəti doğma xalqına sədaqətin, 
milli ədəbiyyata vurğunluğun, mədəniyyətimizə pərəstişkar- 
lığın parlaq ifadəsidir.

İndi də gələk heykəl məsələsinə. Bakıda ilk heykəl 
Sabirindir. Daha doğrusu, onun heykəlinin yerində heykəlta- 
raş Cabbar Qaryağdı tərəfindən daha əzəmətli, daha möhtə
şəm ikinci heykəl ucaldılmışdır. Əvvəlki heykəl ayaq üstə 
idi, indiki isə oturan vəziyyətdədir. Ondan sonra Kirova 
Dağüstü parkda böyük və nəhəng bir heykəl ucaldılmışdır. 
Ermənilərlə səs-səsə verib Azərbaycan xalqının qanını soran 
bir adam Azərbaycan xalqının başı üstündə dayanaraq uzun 
müddət onu qorxuda saxlamışdı. İndi o heykəl yoxdur, uçu
rulub dağıdılmışdır. Sonra Bakının yaraşığı Nizami, Füzuli, 
Nəsimi, Cabbarlı, Natəvan, Hüseyn Cavid, Əzizbəyov və s. 
Bunların böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin sahəsində 
qoyulmuşdur.
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Nəriman Nərimanovun heykəlinin açılışında 
Heydər Əliyev çıxış edərkən
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Heykəl məsələsində Heydər Əliyev xüsusi bir gediş get
di. O bilirdi ki, Şaumyan kimdir və Azərbaycan xalqına nələr 
etmişdir? Qərar çıxartdı ki, onun heykəli ucaldılsın, XI 
Qırmızı orduya Bakının girəcəyində böyük bir panorama 
yaradıldı və s. İndi o heykəllərin və onlara bənzər başqaları
nın heykəli yerli-dibli yoxdur. Nə olsun yoxdu! Heç olmama
lı idilər. Axı bunları qoymasa o birilərini də ucaltmaq müm
kün deyildi. Xüsusən Nəriman Nərimanova heykəl qoymağı 
heç yaxına buraxmırdılar. Moskvada oturmuş ermənilər Nə
rimanova yox deyirdilər.

Heydər Əliyevin ən çox əziyyət çəkdiyi məsələ Nəri
manovun heykəli oldu. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
seçilərkən ən çox düşündüyü Nərimanov idi. Heydər Əliyev 
Elmira Əmrah qızına verdiyi müsahibəsində deyirdi: 
“İstəyirdim ki, xalqımız bütöv vahid olsun, milli varlığımızın 
gücü görünsün. Tarixini sevənlərin, vətəni üçün çalışanların 
qiyməti bilinsin.”

Bəli, xalqın birliyini, möhtəşəmliyini göstərmək lazım 
idi. Heydər Əliyev deyir ki, “Ağlıma birinci Nəriman Nəri
manov gəldi. 1970-ci ildə Nərimanovun anadan olmasının 
100 illik ildönümünü qeyd etmək lazım idi. İlk dəfə onunla 
bağlı gizli məsələləri öyrənəndə onun həyatının son illəri 
məni çox həyəcanlandırmışdır. Bu 100 illik 1972-ci ildə 
qeyd olundu. Çünki Nəriman Nərimanova “millətçi” dam
ğası vurulmuşdu.”

Bu, doğrudan da belə idi. Bunu silmək üçün Heydər 
Əliyev çox çalışdı. Əvvəla Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər 
Azərbaycan partiya tarixi institutu bolşevizmin keçmişinə 
aid yeni bir kitab yazdı. Bu o zaman idi ki, artıq N.Nərima
nov bəraət qazanmışdı. Sonra Nəriman Nərimanov haqqında 
sanballı bir kitab çıxdı. Lakin Moskva buna etiraz etdi. O 
zaman Moskvadan ermənilər hesablamışdılar ki, burada Nə
rimanovun adı 140 dəfə çəkilir. Bunu yoxlamaq üçün Bakıya 
komissiya gəldi. Onda Şıxəli Qurbanov mərkəzi Komitənin 
ideologiya şöbəsinin müdiri idi. O, komissiya üzvlərinin 
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üstünə qışqırmış və demişdi: “Siz qoyacaqsınız, biz öz tarixi
mizi özümüz yazaq?!”

Bunun üstündə Şıxəli Qurbanov vəzifəsindən götürül
müş və Akademiyanın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna 
adi elmi işçi göndərilmişdir. Bu o demək idi ki, bir daha Nə
riman Nərimanova yaxın düşmək olmaz. Şıxəli Qurbanov ki
mi bir cavan, enerjili kadrın vəzifədən nə üstə uzaqlaşdığını 
hamı bilirdi. O, tezliklə doktorluq dissertasiyası müdafiə etdi 
və bir az sonra MK-yə katib getdi, heyf ki, çox işləyə 
bilmədi, aramızdan tez getdi.

Ermənilər Heydər Əliyevə çox mane oldular. Amma 
gücləri çatmadı. O, yazır: “Moskvada olduğum zamanlar 
Azərbaycandan olan ermənilərlə görüşlərim olurdu. Şaum- 
yanın ailəsi ilə də görüşdüm. Onların bu məsələyə qarışma- 
malarını həll elədim.”

Şaumyanın Bakıda heykəlinin ucaldılması əlbəttə onlar 
üçün maraqlı idi və ona görə də bu məsələyə qarışmamağa 
söz verdilər. “Lakin millətçi ermənilər Sov.İKP MK-yə 
məktublar yazaraq Nərimanovun bir millətçi olduğunu, bir 
çox xətalar elədiyini və 100 illik yubileyinin keçirilməsinin 
gərəksiz olduğunu söyləyirdilər. Nərimanovun heykəlini 
ucaldarkən nə əziyyətlər çəkdik.”

Heydər Əliyev Elmira xanıma deyirdi ki, “bu günə qə
dər heç kimsəyə söyləməmişəm, amma indi vaxtı gəldi, de
yə bilərəm. İlk dəfə Brejnev və Suslovla bu barədə söhbət 
etdik, amma onlara Nərimanovla əlaqədar yanlış məlumat 
çatdırılmışdı.”

Əvvəla, Əjdər İbrahimovla yazıçı İsa Hüseynov Mos- 
fılmdə Nərimanovun həyatından bəhs edən bir film çəkmiş
dilər. Buna əvvəlcə Moskvada baxılmış və ermənilərin təki
di ilə yasaq olunmuşdur. Heydər Əliyev deyir: “Çox müba
rizə apardıq və çarpışa-çarpışa istədiyimizə nail olduq. 
Sov.İKP MK-sı da Nərimanovun 100 illiyini qeyd etmək 
qərarını çıxartdı. “Pravda” qəzetində çox geniş bir material 
getdi, eyni zamanda daha möhtəşəm bir heykəl ucaldıldı.

Təəssüflər olsun ki, filmin bəzi bölmələrinin göstəril
məsinə icazə verilmədi. Hətta adını da dəyişdilər. İlk təqdi
matda “Doktor Nərimanov” olduğu halda “Ulduzlar sönmür” 
adlandırdılar. Həmin anlarda Bakıda ev muzeyi də yaradıldı.”

Heydər Əliyev göstərir ki, “bunları ona görə xatırladım 
ki, istəyirəm xalqımızda birlik olsun. Nərimanovun ayağının 
altını eşənlər kimlərdir? Bizim öz azərbaycanlılarımız. Onlar 
Levon Mirzoyanlarla, Anastas Mikoyanlarla, Sarkislərlə bir 
araya gələrək Kirovu da Nərimanov əleyhinə bloka saldılar. 
Budur xalqımızın böyük xətası. Nərimanovun Leninə 
yazdığı məktub tarixin böyük bir sahəsidir. Sonra o məktubu 
mən alıb Moskvaya apardım. Zənnimcə tarixçilər o məktuba 
lazımi qiymət vermədilər.”

Tamamilə doğrudur. Bu məktub o vaxt çox ciddi rezo
nans yaratdı və təsadüfi deyil ki, komissiya Mərkəzi Təftiş 
Komissiyasının üzvü Yaroslavskinin rəhbərliyi ilə Bakıya 
gəlmiş, daha doğrusu, ermənilərin təkidi ilə gətirilmişdi. 
Burada bir həftə müzakirə olunmuş, öyrədilmiş adamlar 
ağızlarını avara qoyub danışmış, Nərimanovu partiyadan çı
xartmağı tələb etmişlər. Komissiyanın rəhbəri Moskvada 
Nərimanovla görüşəndə ona “Sən həmin məktubunda Mər
kəzi Komitəni aldatmısan” deməyinə baxmayaraq həmin ça
lışmanın əhəmiyyəti olmamışdır. Ona görə olmamışdır ki. 
Heydər Əliyevin prinsipiallığı, cəsarəti sayəsində o zaman 
Nərimanov haqqında Siyasi Büronun qərarı tapılmışdır. Bu, 
1923-cü il noyabrın 15-də Nərimanovun əleyhinə olan sə
nədləri müzakirə etmədən Siyasi Büronun çıxardığı 2 
maddədən ibarət qərar idi. Bu qərar çox böyük əhəmiyyətə 
malik idi. Qərarda deyilirdi: “Nərimanov yoldaş Mərkəzi 
Komitənin etibarını tamamilə qazanmışdır.” Bəli, bu idi 
Nəriman Nərimanov.

Bundan sonra Nərimanov haqqında yaxşı, ülvi nə desən 
olardı. Onun “millətçiliyi” də boş, mənasız bir şey olub sa
bun köpüyü idi. Heydər Əliyev 1972-ci ildə heykəlin açılı- 
şmdakı çıxışını “Görkəmli partiya və dövlət xadimi” adlan- 
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dirmişdir və həmin çıxışında deyirdi: “Nərimanov böyük və 
qaynar həyatını bütünlüklə xalq işinə sərf etmişdir.... o xalqı 
tarixi inkişafın hərəkətverici qüvvəsi hesab edir və göstərirdi 
ki, xalq kütlələrinin hərəkətləri qarşısında heç bir şey davam 
gətirə bilməz.” Bəli, davam gətirə bilmədi.

Heydər Əliyev Nəriman Nərimanovun abidəsinin açılı
şında demişdi: “Nəriman Nərimanov bu gün də bizimlədir. O 
özünün nəhəng qaməti ilə burada, qocaman Xəzərin dalğala
rı üzərində ucalır, vuruşmalarda və yaradıcı əməyin şöhrətini 
qazanmış Bakıda ucalır və tanınmaz dərəcədə dəyişilmiş 
respublikamızın düzlərinə elə bil iftixarla nəzər salır, xalqın 
səadəti uğrunda çarpışmış mərd mübarizlə görüşə gəlmiş 
zəhmətkeşlərin çoxmillətli dəstələrini diqqətlə gözdən 
keçirir.”

Heykəlin ucaldılması çox böyük çətinliklər törətmişdi. 
Erməni millətçiləri rahat dayanmırdılar. Onun şəkli əvvəlcə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində dərc olunan zaman daha 
çox coşdular. Necə yəni Bakıda Nərimanovun heykəli Kiro
vun heykəlindən də uca olmalıdır? Bu harada görünüb?!

Heykəlin bütün cizgiləri, duruşu, baxışı, qaməti hamısı 
Heydər Əliyevin idi. Heykəltaraş onlara əməl etmiş və bö
yük sənət əsəri yaratmışdır. Postamentin hündürlüyü 13 metr 
idi. Onda Heydər Əliyev bu mübahisəyə də yol tapdı: posta
ment kəsilməlidir. O zaman deyilən sözlərin əhəmiyyəti aza
lır. Belə də oldu. Postament bir qədər kəsilsə də heykələ xə
tər gətirmədi. Bakının mərkəzində bu heykəl həmişə əzə
mətlə duracaq və xalqına yol göstərəcəkdir. Türk qardaşımız 
yazıçı İrfan Ülkü yazır: “Bakıya hər gəlişimdə Nəriman 
Nərimanovun o möhtəşəm heykəlinin önündən keçərkən nə
dənsə qəlbimdə qərib bir hüzn, bir bürüklük duyuram. Bü
rünc heykəlin gözləri Xəzərin üyüqünə dikilmişdir, başını 
xəfifcə əyərək məzlum və dərinlərdə bir acını gizləməyə 
çalışan baxışları ilə keçmişdən gələcəyə inamlı bir mesaj 
kimidir.”

İrfan Ülkü Nəriman Nərimanovun heykəlinin cizkiləri- 

ni, detallarını, baxışını da çox gözəl mənalandırır. Onun 
məğrurluğunu da, məzlumluğunu da hiss edir, özünün də 
“nədənsə o möhtəşəm heykəlin önündən keçərkən qəlbində 
qərib bir hüzn” duymasını da gizlətmir.

Çox böyük çətinliklər hesabına başa gələn, sözün əsil 
mənasında vuruşa-vuruşa, çarpışa-çarpışa qazanılan heykəl 
bütün tamaşaçılara belə təsir göstərir. Yeri də gözəldir, ətrafı 
da gözəldir, özü də gözəldir, mənalıdır. Azərbaycan xalqı 
durduqca o da duracaq, xalqını yaşamağa, inkişafa, mədəniy
yətə, özünü tanımağa çağıracaqdır. Bundan da vacib odur ki, 
xeyirxahına - Heydər Əliyevə həmişə sağ ol dedirdəcəkdir.

Nəriman Nərimanovun heykəlinin müəlliflərindən biri 
memar Yusif Qədimov o zaman çox böyük əziyyət çəkdik
lərini göstərərək yazır ki, “heykəlin yerləşdirilməsini və 
onun ölçülərini, ən əsası, tikilinin icra olunmuş konstruksiya
sını köklü şəkildə dəyişmək lazım gəlirdi.”

Bu dəyişikliklər ən çox inşaatçıların işini çətinləşdirirdi. 
Tunc heykəlin qraniti çatmırdı. Y.Qədimov deyir ki, “Məq
səd o idi ki, qovuşan relyef sahələri ilə heykəl uzlaşsın, bir- 
birini tamamlasın, mövcud binalar və gələcəkdə salınacaq 
tikililər nəzərə çarpan əzəməti və yüksəklikdən ətrafı seyr 
edən baxışı özündə maksimum biruzə versin. Eyni zamanda 
Bakı Sovetindən baxanda heykəl öz hündürlüyü ilə ətraf 
meydanı və ona birləşən küçələr önündə öz əzəməti və 
yüksəkliyi ilə nəzəri cəlb etməli idi.”

Hər şey alındı, hər şey yaxşı oldu. Bütün çətinliyə bax
mayaraq Heydər Əliyevin sayəsində əzəmətli bir abidə 
ucaldı. Amma son vaxtlar Nərimanova hücum abidəyə də 
xələl gətirdi. Adamları əsəbiləşdirdi, hövsələdən çıxardı. 
Abidənin qranit daşlan söküldü, evlərə, komission mağazin- 
lərə daşındı, heykəlin əl çatan yerlərinə pis-pis sözlər yazıl
dı. Bunların hamısını biz özümüz edirdik, heç kəs kənardan 
gəlib heykələ düşmən münasibət göstərmirdi. Ayıb olsun.

Tarix elmləri doktoru, professor Qurban Bayramov 
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin 13 iyul tarixli nömrəsində 
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yazır: “Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin abidənin qabağında 
tikilən binam görəndə həmişə əsəbiləşirəm. Heydər Əliyev 
ağır zəhmətlə həmin abidəni ucaltdı, amma' onun qabağında 
belə böyük bir bina tikdilər.”

Bu bina çoxlarını əsəbiləşdirir. O, burada tikilməli de
yildi. Mən Nəriman Nərimanovun heykəlini Heydər Əliye
vin misilsiz sənəti hesab edirəm. Lakin belə bir binanın ora
da tikilib bu möhtəşəmliyi pozduğuna görə o, Heydər Əliyev 
sənətinin gözəlliyinə zərbədir. Bina da, heykəl də yaşaya
caqdır, bəlkə də heykəl binadan çox yaşadı. Amma bu çox
mərtəbəli bina ümumi harmoniyanı pozdu. Mən dəfələrlə 
professorlardan eşitmişəm ki, əgər mənim pulum olarsa, and 
olsun allaha, verərəm o binanın sahibinə, binanı oradan uçu
rub götürərəm, heç uf da demərəm.

Heykəlin düz üstünə Baksovetin qabağından pilləkənlər 
qalxardı. Bunun özü də xüsusi məna verir: Biz hamımız Nə
riman Nərimanova doğru gedirik! İndi bunlar yoxdur. 
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsə idi, heykəli 
də uçuracaqdılar. Allah insaf versin insafsızlara. Ancaq özü
nü, cibini güdməkdənsə əxlaqını, şəhərini, gözəlliyi qoru
maq lazımdır.

1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində Heydər 
Əliyevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüləndə geniş ic
lasda nədənsə birinci sözü mənə verdilər. Mən xalqımızın 
tarixində iki gərgin anı xatırladım. Bir 1920-ci ili, bir də ya
şadığımız 1990-ci illərin əvvəllərini. O zaman da Azərbay
can təhlükə qarşısında idi, indi də. Bu iki dövr Azərbaycan 
xalqı üçün ciddi təhlükələr yaratmışdı. O zaman Azərbayca
nı Nəriman Nərimanov xilas etdi, indi isə Heydər Əliyev xi
las edəcək. Mən dediyim bu sözlərə əmin idim və indi də 
əminəm. O dövrdən təxminən 10 il keçir və biz görürük ki, 
Heydər Əliyev nə edirsə yaxşı edir, gözəl edir. Bundan sonra 
da belə olacaq. Allah Heydər Əliyevi bizə çox görməsin! 
Xalqımız üçün yaşasın və var olsun!

XALQLAR 
DOSTLUĞUNA 

NÜMUNƏ

N.NƏRİMANOVUN 
“BAHADIR VƏ SONA” ROMANI

Azərbaycan xalqının sədaqətli oğlu Nəriman Nərima
nov özünün məhsuldar ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bərabər 
bədii yaradıcılığı ilə də xalqımızın milli şüurunun oyanma
sında böyük dönüş yaratmış, onun beynəlmiləlçilik və vətən
pərvərlik duyğularının inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Yazıçının istər dram, istərsə də nəsr əsərləri milli və bəşəri 
problemlərlə zəngin olan sənət inciləridir. Xüsusən 1896- 
1899-cu illərdə yazılmış “Bahadır və Sona” romanı təkcə 
Nərimanovun yaradıcılığında yox, ümumən Azərbaycan bə
dii nəsrinin inkişafında, xalqlar arasında dostluq və 
beynəlmiləlçilik ənənələrinin möhkəmlənməsində ciddi 
əhəmiyyətə malik olmuşdur.

Nərimanovun ilk qələm təcrübələrindən olan bu əsər 
son dərəcə nəcib bir məqsəd izləyirdi. Keçən əsrin 
axırlarında Rusiyada, o cümlədən Zaqafqaziyada kapitaliz
min sürətli inkişafı milli və dini təsübkeşliyin artmasına və 
burjua millətçi ideyalarının daha da genişlənməsinə səbəb 
olurdu. Mübarizə meydanına təzəcə atılan Nərimanov ilk 
addımlarından xalqlar arasında ədavət toxumu səpənlərə, di
ni ayrı-seçkilik salanlara atəş açdı, oxucularında insanpərvər-
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N.Narimanov Şaki mescidiııda kandlilarla siilıbat.

lik, yüksək əxlaqi təmizlik, mənəvi saflıq aşılamağa başladı. 
Onun özü sonralar bu haqda yazırdı:

“Mən “Bahadır və Sona” romanının müəllifiyəm. Bu ro
manda nəcib, ağıllı və ismətli, oxumuş, öz xalqını sevən er
məni qızı Sona ilə eynən onun tayı olan müsəlman tələbəsi 
Bahadırın obrazı yaradılmışdır. Bir-birini çılğın məhəbbətlə 
sevən və eyni zamanda “milli” hiddətdən qorxan bu iki gənc 
onları bir-birindən ayıran uçurum dərəni yox edib vüsala yet
məyə çalışır... Onlar arzularına yetməyib məhv olurlar, am
ma inanırlar ki, xoşbəxt günlər gələcək, bütün bu süni 
ənənələr, əngəllər, uçurum dərələr yox olub gedəcək, Azər
baycan, erməni, gürcü, rus sözləri aradan götürüləcəkdir”.

Həqiqətən əsərin fabulası bu iki gəncin nakam məhəb
bətindən bəhs edir. Lakin roman təkcə dinayrı, millətayrı 
aşiqlərin ülvi hisslərinin təsviri ilə kifayətlənmir. Əslində 
burada məhəbbət çox az yer tutur. Nərimanov əsas diqqətini 
keçən əsrin axırlarında Azərbaycanın qabaqcıl gənclərini dü
şündürən ictimai və milli problemlərə verir və onları 
materialist bir yazıçı kimi həll edir. Bu mənada “Bahadır və 
Sona” romanı ictimai problemlər romanıdır. O, xalqımızın 
inkişaf tarixinin bir parçasını özündə güzgü kimi əks etdirir.

Məməd Əmin Rəsulzadə 1913-cü ildə əsərin tam nəşri 
çap olunarkən “İqbal” qəzetinin dörd nömrəsində (8, 13, 22, 
29 dekabr) iri bir məqalə dərc etdirmişdi. Özü təəssüflə 
yazırdı ki, “Böyük qardaşımız Nəriman cənablarının bu kiçik 
romanının iki əvvəlinci hissəsini hələ məktəbdə ikən oxu
muşdum. Əgər o çağdan bu çağadək məzkur əsərin mabə
dinə müntəzir olduğumu söyləsəm mübaliğəyə həml etməyə 
bilərsiniz. Dünən “Bahadur və Sona ’nın üçüncü hissəsi tək
mil olunmuş ikinci təbini oxudum. İntizarlarımda çox kərə 
aldanmışdım, fəqət bunda aldanmadım. Gözlədiyimi 
gördüm”.

Nə idi bu dahinin gözlədiyi şey? Milli dirçəliş, milli 
oyanış üçün hər şey! Özü də böyük sənətkarlıqla qələmə 
alınmış bədii lövhələr! M.Ə. Rəsulzadə yazırdı: “Məncə
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ədəbiyyat, hələ onun hekayənəvislik qismi, həyatı eynilə 
təsvir etməklə mükəlləfdir. Binaən əleyh eylə bir surətdə 
yaradılmalıdır ki, oxucularını alçaq hissiyat və dəni rəftar
lardan iyrəndirsin, yüksək fikirlər və ali hissiyatlarla biləks 
imrəndirsin. Buna bir ədib kamilən ifa edə bilməsi üçün iki 
vergiyə malik olmalıdır: biri vüsəti-qərihə, o biri cəsarəti- 
mədəniyyə. Alla Nərimana bunların ikisini də vermişdi”.

M.Ə.Rəsulzadə qeyd edir ki, “möhtərəm müəllifin iti 
gözlüyü sayəsində münəvvəl qismimizi məşğul edən məsə
lələrin bir çoxu bu romanda bəhs edilmişdir”.

Bunlar hansılardır? Qadın azadlığı, elm, yazı məsələsi, 
dil və aləmi-islamın dalda qalmasının səbəbləri və s. Bu əsər 
XX əsrin əvvəllərində düşünən, mübarizə aparan gəncliyin 
manifesti idi. Buna görə M.Ə.Rəsulzadə böyük filosof 
Cəmaləddin Əfqaninin sözləri ilə uyuşduğunu qeyd edir və 
ondan soruşanda ki, “müsəlmanların nicatı nəyədir? “İttiha- 
di-diniyyəyə” cavabının vermişdir. Nərimanov da həmin 
məsələni bu şəkildə qoymuşdur. Din islahatını, bir Lütern 
kəlməsini gözləyirdi. Əsərin qəhrəmanlarından biri deyir ki, 
’bir camaat üçün müəyyən bir din ortalığa gələrsə, buna 

həmin camaat səbəb olur. Belə olan surətdə demək olurmu 
filan din filan millətin tənəzzülü üçün gəlibdir? Hər din 
camaatın tərəqqisi üçün gəlir.... Xristian dinini intişar 
edənlər bir Lütern çıxarmağına səbəb olan kimi müsəlman 
aləmi də öz Lüterni gözləyir  ”.

“Bahadur və Sona” əsərini meydana gətirdiyi üçün 
M.Ə.Rəsulzadə fikrini belə yekunlaşdırır-“Bu müvəffəqiy
yətlərdən ötrü Nəriman qardaşımızı bütün səmimiyyətimizlə 
təbrik edəriz”.

Bahadır sevən və sevilən bir gənc olmaqla bərabər 
xalqının və vətəninin bütün dərdlərini çiynində gəzdirməyə 
hazır olan vətəndaşdır. Onun bütün düşüncələri, bütün hiss 
və fikir aləmi milli ehtiyaclara çarə axtarmağa, xalqı gerilik 
və cəhalət zəncirindən xilas etməyə yönəldilmişdir. O, zə
manəsinin mübariz gənclərinin ümumiləşdirilmiş surətidir. 

Orta təhsilini vətənində alan Bahadır indi Peterburqda oxu
yur və bir vətəndaş kimi xalqı ilə nəfəs alır, onun dərdinə 
əlac axtarır, gələcək xoş və gözəl günlərə qovuşmaq üçün 
müxtəlif vasitələrə əl atır.

O öz sevgilisi erməni qızı Sonaya etiraf edir ki, “Mən 
millətimi sevirəm, çünki anamı sevirəm”. Onun üçün dünya
da bundan əziz, bundan müqəddəs şey yoxdur. Ananı sevən 
adam vətənini, xalqını da sevməlidir, çünki bunlar bir-birini 
tamalayır, biri digərini şərtləndirir. Onun təsəvvüründə ana
sız övlad olmadığı kimi, vətənsiz adam da yoxdur və olma
mışdır.

Bahadırın bu etirafı quru söz olaraq qalmır. O, sözü ilə 
işi bir olan adamdır, əməlpərvər bir gəncdir. Nə yolla olursa 
olsun, xalqına yeni ideyalar aşılamaq, onu mədəni tərəqqi 
yoluna çəkmək, qabaqcıl millətlərin cərgəsinə çıxartmaq 
onun əsas amalıdır. Lakin millətin ictimai dərdlərə mübtəla 
olması, cəhalət və nadanlıq girdabında boğulması, din 
xadimlərinin və cahil adamların onu uçuruma sürükləməsi 
Bahadırı sonsuz dərdlərə salır, qəlbini didib parçalayır, bü
tün varlığını sarsıdır. O, vətənin və xalqın vəziyyətini düşü
nəndə həmişə ah-nalə çəkir. Onu ən çox narahat edən budur 
ki, “müsəlman ağlı əski qanunlara kifayət edib paslanmış
dır”. Əsrlər boyu müsəlman aləmində “padşah həm xəlifə 
olub, həm də dövlətin yol göstərəni”. Deməli xalqa din xa
dimi, ruhani rəhbərlik edib. O da “tərəqqi yolunu camaatın 
üzünə qəsdən, ya səhvən bağlayıbdır”.

Bahadır hiss edir ki, əsrlər boyu bağlanmış bu qapıları 
indi açmaq lazımdır. Onun dərdini artıran cəhətlərdən biri də 
budur ki, mədəni inkişaf qapılarını açmaq istəyənlər, “saf 
ürəklə millət yolunda zəhmət çəkənlər çox azdır ”. Hətta o, 
vaxtilə “millətin söhbətini edəndə qulaqlarını” tutan Sultanın 
indi onunla həmfikir olduğunu hiss edəndə, millət yolunda 
qələm çaldığını görəndə sevinir, üstəlik dostundan belə bir 
qəti etiraf da eşidir: “Millətin fikrini biz çəkməyəndə bəs 
kim çəkəcəkdir? Biz yazmayanda kim yazacaqdır?”
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Bahadırı məşğul edən məsələlər bizim o dövrün 
qabaqcıl ziyalılarının hamısını düşündürürdü. Birinci növbə
də Nərimanovun özünün məşğul olduğu problemlər idi. Biz 
Bahadırı narahat edən məsələlərin hamısına keçən əsrin 
axırlarındakı milli mətbuatımızda da, az-çox bədii əsərləri
mizdə də, ayrı-ayrı mənbələrdə və bütün ədəbi irsimizdə də 
görə bilərik. Bu mənada Bahadır zəmanəsinin qəhrəmanı, 
əsrinin oğlu idi.

O, millətin elmi və mədəni geriliyini görür, dərk edir, bu 
geriliyin əsas səbəblərini ətraflı şərh etməkdə çətinlik çəksə 
də, o dövr üçün çox doğru belə bir mühüm nəticəyə gəlirdi: 
“Millətin dünya elmlərindən qaçaq düşməsi, biinsaf, bimür- 
vət, biqeyrət və bihəya ruhanilərin, şəriət dəllallarının öz 
məişətləri üçün xalqı qaranlıqda, cəhalətdə saxlaması və və
təni, milləti açıqdan-açığa yadellilərə, pula satan bəzi oxu
muşların xəyanəti” mədəni inkişaf qapılarını bağlayır.

Lakin Bahadır və onun qələm yoldaşları belə bir həqi
qəti də dərk edirdilər ki, bunlar uzun sürə bilməz. Bir gün 
gələr ki, “millət başına dəyən toppuzu hiss edər”, əsrlik 
yuxudan ayılar, haqqını başa düşər və özü öz taleyini həll 
edər. İndi isə əsas vəzifə bu ayılma prosesini sürətləndir
məkdən ibarətdir.

Bahadır quru söz pəhlivanı deyildir. O, hər şeydən əvvəl 
yazıçı, publisistdir. Buna görə də millətin tərəqqisi yolunda 
çalışmağın birinci əlamətini doğma ana dilində yazmaqda, 
dili qoruyub saxlamaqda görürdü. Onun fikrincə, xalqın dili
ni bilməyən adam onun dərdinə əlac tapa bilməz. Bir qədər 
sonra Nərimnov da publisist məqalələrinin birində yazırdı: 
“Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dəva etmək çətindir”.

Bahadır da bu fikirdədir. Lakin o, ana dilində yazılmış 
hər cızmaqaranı da qəbul etmir və deyir: “Bir dilin qədrini 
millət o vaxt bilər ki, həmin dildə yazılan inşalar millətin 
həm bədəninə, həm ruhuna tərbiyə verə. Və bir dilin o vaxt 
qiyməti olar ki, o dili təlim verənlərdə qeyrət, insaf ola”.

Bahadıra görə ana dili milli varlığın əlamətidir. Buna 

görə də o, göz bəbəyi kimi qorunub saxlanmalı, ailələrdə, 
məktəblərdə vicdanla, insafla gənclərə aşınmalıdır. Bahadır 
eşidir ki, dostu Sultan Tiflisdə meşşan bir ailə ilə tanış olmuş 
və bu ailənin yeganə qızı fransız dilini bilməyi və tans 
oynamağı bacarmağı ilə qürrələnir və bunları çoxdan arzu
sunda olduğu bir zabitə ərə getmək üçün kifayət hesab edir. 
Amma ana dilindən söhbət düşəndə qız deyir: “Türk dili 
nədir ki, ona gözəl vaxtımı çürüdəm və nəyə lazımdır”.

Bu sözlər Bahadırın varlığını sarsıdır və deyir: “Bəs be
lə. Gör bir sən özün türk qızı olasan öz dilini bəyənməyəsən. 
Özün türk övladı olasan, 20 il bundan müqəddəm sadə türk 
külfətindən çıxasan, indi... Türk qızları ancaq əfsərə 
getməkdən və ya fırəng dilini bilməkdən ötəri və öz dilini, 
millətini düşmən tutmaqdan ötəri mədəniyyətin dalınca 
gedirlərsə, heç getməsələr yaxşıdır”.

Görürsünüzmü, Bahadır təkcə sevən aşiq deyildir. O, 
demokratik dünyagörüşlü ziyalıdır, millət qəhrəmanı, azad
lıq carçısıdır. O, xalq işi uğrunda mübarizəni “qeyrət meyda
nı” hesab edir və hər bir ictimai məsələyə dərindən nüfuz et
məyi bacarır. Onun fikrincə, gələcək nəslin sağlam tərbiyəsi 
indiki qızların mədəni səviyyəsindən çox asılı olacaqdır. 
Meşşan təbiətli qızlar millət balalarına yaxşı tərbiyə verə 
bilməzlər və xalqına pis xidmət göstərmiş olarlar. Bahadırın 
tələbə dostu Sultan belələrini “türk madonnaları” adlandıra
raq deyir:

“Millətin evi yıxılıbdır. Hər millətin qabağa getməyinə 
bais əvvəl övrətdir. İndi bu tövr nəzərli qızlardan biz nə göz
ləyək. Bunlar gələcəkdə ana olacaqlar... Biçarə türk balala
rına nə tərbiyə verəcəklər. Əlbəttə, uşaqlar təmiz olacaqlar. 
Hər bir ədəbi öyrənəcəklər, biləcəklər, tans öyrənəcəklər, 
fırənkcə donquldanacaqlar, amma öz dillərini nəinki bilmə
yəcəklər və hətta istəməyəcəklər bilsinlər. Çünki “türk ma- 
donnaları” tərbiyəni elə verəcəklər”.

Bahadır və onun yoldaşları xalqın mədəni inkişafı və 
milli oyanışı üçün müxtəlif vasitələrə əl atırlar. Onlar dövrün 
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maarifçi görüşlərinə arxalanaraq belə güman edirlər ki, yeni 
üsulda məktəblər açmaq və burada dünyəvi elmlərin tədri
sinə başlamaq, demokratik milli mətbuat yaratmaq və onun 
səhifələrində milli ehtiyaclardan yazmaq, kitabxanalar, 
xeyriyyə cəmiyyətləri təşkil etmək yolu ilə mədəni, ictimai 
inkişaf yoluna çıxmaq olar.

Bununla bərabər Bahadır bədii ədəbiyyatın ictimai 
əhəmiyyətini də dərk edir və onu xalqın milli şüurunun 
oyanmasında başlıca vasitələrdən biri kimi baxır. Hətta bu 
yolda atılan hər bir kiçik addımı, nəcib təşəbbüsü gələcək 
böyük işlərin başlanğıcı hesab edir. O, dostu Sultana deyir: 
“Birfıkirli qardaşım! Millətimiz elə bir haldadır ki, bir balaca 
nağıl da yazsan, böyük iş etmiş kimisən”.

O, Sultanın Tiflisi, Gəncəni gəzib dolaşmasını və çox 
nəcib təşəbbüslər etmək arzusunda olduğunu eşidəndə se
vinir, “indi bildim ki, qeyrət meydanında tək deyiləm” deyir. 
Bu təşəbbüslərin müsbət nəticə verməməsi də onu məyus 
etmir. Bilir ki, indi də olmasa, bir vaxt gələcək ki, onların 
səpdiyi toxum bar verəcək. Onun fikrincə, iş görən adam 
“gərək xalqın diqqətindən qorxmasın. Mərdanə, hər sözü 
açıq desin, qardaşı olmuş olsa da”. Bax, Bahadırın idealı bu
dur. Onun gücü də mərdanəliyində, xarakter bütövlüyün- 
dədir.

Millətini sevən, onun gələcəyi uğrunda mübarizə apa
ran hər kəs Bahadırın dostu-qardaşıdır. O, erməni qızı Sona
nı da bu cəhətlərinə görə sevir. Çünki Sona da onun kimi, 
“qeyrət meydanında” fəaliyyət göstərən, millətinə xidmət 
edən, onun mədəni inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmə
yən bir ziyalıdır. O, institutu qurtarmış bir qızdır. Ana dilin
dən savayı rus, fransız, Azərbaycan dillərini də mükəmməl 
bilir. İndi də Bahadırdan fars dilini öyrənir, çünki o “istəyirdi 
ki, ömrünü qələm işlətməklə millətinin yolunda çürütsün

Bunların hər ikisinin əqidə birliyi, məqsəd və qayələri 
bir nöqtədə birləşir, müəllim-tələbə münasibətlərindən kə
nara çıxır. Sonanın geniş dünyagörüşü, dərin zəkası, nəcib 

əməlləri Bahadırın qəlbində əks-səda tapır və bu yaxın 
qəlblər ülvi bir məhəbbət, ruhani bir eşqlə bir-birini sevir. 
Bahadır Sonra haqqında fikirləşəndə deyir: “millət qeyrəti 
istəyirsən onda, ağıl-kamal istəyirsən onda”.

Bahadır üçün bu iki şey bütün nəcib sifətlərin əsasını 
təşkil edir. O, gələcək həyat yoldaşı olacaq adamda görmək 
istədiyi keyfiyyətləri Sonada tapır və öz-özünə deyir: “Mən 
Sona kimi bir vücuda ehtiyacım olmağını düşünürəm. Mən 
həmişə istərdim məni bir adam təmiz məhəbbətlə, var qüv
vətlə sevsin, məni anlasın. Mənim əqidəmdə mənə yoldaş 
olsun. Sözsüz, felsiz mənim ruhum nə hiss etməyini düşün
sün; belə bir vücudu mən tapdım. Sona haman aradığım vü
cud. Mən artıq xoşbəxtəm”.

Öz növbəsində Sona da elə Bahadır kimi bir gənc 
arayırdı. O da axtardığını Bahadırda tapmışdı. Buna görə də 
Sona çətinliklə tapdığı əməl dostunu, könül həmdəmini 
asanlıqla itirəcəyindən qorxaraq ona daha çox bağlanır və 
qət edir ki, hər ikisi bir-birinə məslək yoldaşı, mənəvi dayaq 
olmalıdır.

Bunların hər ikisi bu fikirdədir ki, bütün insanlar azad, 
bərabər yaşamalı, sevən qəlblərin birləşməsi üçün heç bir 
mənəvi sədd olmamalıdır. Lakin onlar zəmanəsinin yetirdiyi 
və mübarizə meydanına atdığı qəhrəmanlardır. O zəmanənin 
ki, onun buxovundan xilas olmaq qurbanlar tələb edir. Bu elə 
bir dövr idi ki, dinayrı aşiqlərin birləşməsinə “camaat 
fəlsəfəsi” imkan vermirdi. Sonanın “Nə sirrdir insanlar bir- 
birindən təfriqə düşüblər?” sözləri Bahadırı heç cür tərk et
mir. Bu sözlər yada düşəndə onun gözlərinin qabağına “uçu
rum dərələr”, dəhşətli qara kölgələr gəlir, bütün varlığını 
sarsıdır. O, Sonaya yazdığı məktubda deyir: “Mən ancaq 
camalınıza aşiq olsaydım, mənim üçün şübhə yeri qalardı. 
Yox, camalınızı sevirəm də, ruhunuzu, ağlınızı daha artıq də
rəcədə sevirəm. Mən özümü sizin bir hissəniz bilirəm. 
Əcəba, necə ola bilər ki, bizi “uçurum dərələr” ayıra”.

O, millətlər arasına süni sədlər çəkən çürük ənənələrə 
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üsyan edir, bütün insanları azad, qardaş görmək istəyir. “Nə 
üçün mən müsəlman, siz xristian, qeyrisi yəhudi və ya büd- 
pərəst adlansınlar? Nə üçün bu insanlar sonradan düzəlmiş 
dürlü-dürlü qanunlara sitayiş etsinlər. Təbiimi? Yox. Qanun 
hamı üçün gərək bir ola. Hamı insanlar bir nöqtəyə gərəkdir 
yeriş etsinlər. Bu nöqtə isə hürriyyət, məhəbbət aləmidir”.

Lakin həmin “uçurum dərələr”, qara kölgələr iki gəncin 
səadətinə, bir-birinə qovuşmasına mane olur. Bahadır son 
nəfəsdə deyir: “Ah, insanları bir-birindən ayıran uçurum də
rələr! Mən sizi məhv etmək istərkən siz məni məhv etdiniz. 
Fəqət, əmin olunuz ki, axırda məhv olunacaqsınız”.

Keçən əsrin 90-cı illərində, romanın yazıldığı dövrdə 
Nərimanovun qəhrəmanı hələ islahatçı, maarifçi kimi çıxış 
edirdi. O, “uçurum dərələrə” millətin inkişafına mane olan 
dini dözülməzliklərə qarşı qəti mübarizəyə çağırmaqda çə
tinlik çəkirdi. Bunu ondan tələb etmək də olmazdı. Lakin 
müəllif əsəri 1915-ci ildə səhnələşdirərkən qəhrəmanlarının 
mübarizliyini bir qədər artırmışdı. Bahadır Sona ilə söhbət
lərinin birində deyir: “Hürriyyəti almaq gərəkdir, nəinki 
gözləmək. Hürriyyət verilmir, almır”. Bu artıq yeni inqilabi 
yüksəliş dövrünün tələblərindən və həyat təcrübəsindən do
ğan cəhət idi. Nərimanovun da bir inqilabçı kimi əsas fikri 
bu idi ki, azadlıq verilmir, onu zorla, mübarizə yolu ilə almaq 
lazımdır.

Hər bədii əsərin baş qəhrəmanı müəllifə bənzəyir, onun 
əsas ideyalarının, baxışlarının daşıyıcısı olur. Bahadır da be
lədir. Onu Nəriman Nərimanov bu cür yaratmışdır.

“Bahadır və Sona” romanı özünün siyasi əhəmiyyətini, 
beynəlmiləlçilik mahiyyətini və bədii dəyərini itirməmişdir 
və heç vaxt da itirməyəcəkdir.

1985-ci il.

NƏRİMAN NƏRİMANOVU 
İNKAR EDƏNLƏRƏ 

CAVABLAR

NƏRİMAN NƏRİMANOV 
ZƏMANƏSİNİN ÖVLADI İDİ

Hörmətli redaksiya!
Son vaxtlar Nəriman Nərimanovun ünvanına haqsız hü

cumlar başlamışdır. Əsasən gənclərdən ibarət olan bu hücum 
təbəqəsi (yaşlılardan da onlara ruh verən az deyil) səhv 
olaraq belə güman edir ki. Məmməd Əmin Rəsulzadəni qal
dırmaq, onun tarixi xidmətlərini və adını özünə qaytarmaq 
üçün hökmən N.Nərimanovu tarmar etmək, onu ikinci dəfə 
tarix səhifəsindən silməyə cəhd göstərmək lazımdır. Mən 
bunun rəsmi və qeyri-rəsmi məclislərdə şahidi olmuşam və 
opponentlərimə cavab verərək onların əsassız müddəalarını 
rədd etməyə çalışmışam. Mən güman edirdim ki, qeyri-ciddi 
söhbətlər ictimai rəy oyada bilməz. Amma məsələ getdikcə 
ciddiləşir.

“Azərbaycan” qəzetinin 20 iyun 1991-ci il tarixli nöm
rəsində tarix elmləri namizədi Aydın Balayevin rusca dərc 
etdirdiyi “İdeya əsiri, yaxud siyasi korluq” adlı məqaləsi də 
bütünlüklə N.Nərimanovun ifşasına yönəldilmişdir. Orada 
“Azərbaycanın sərbəstliyi Nərimanova yad idi”, “Nərima
nov vicdan əzabı çəkmirdi”, “Nərimanov cəllad M.C.Bağıro
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vun mənəvi atası idi”, “Milli mənafeyi satmaq onun əsas sə
nəti idi” və s. fikir çirkablarını xalqın ləyaqətli oğlunun ün
vanına yağdıran “alim” məsələni o yerə gətirir ki, hətta 
fikirardı əlavəsində “Nərimanov ideyalarından mümkün qə
dər tez xilas olmalıyıq” deyə məsləhət verir və nicat yolunu 
da bunda görür. Daha doğrusu, N.Nərimanovu yenidən, 
ikinci dəfə büsbütün unutdurmağa çağırır.

Mən vaxtilə haqsız yerə unudulmuş və unutdurulumuş 
görkəmli adamlarımızın üzə çıxarılmasında müəyyən əmək 
sərf etmişəm. Bunun deməyə haqqım vardır. İndi keçmişdən 
danışmaq asandır. Amma mən bu işə 30 il əvvəl başlamışam. 
“Açılmamış səhifələr” kitabım 1974-cü ildə çap olunub. 
Sonra Hüseyn Minasazov, Rəhimbəy Məlikov, Ömər Faiq 
Nemanzadə müasir oxuculara ilk dəfə çatdırılıb. İndi Ceyhun 
Hacıbəylini çapa hazırlayıram. Bunu yada salmaqla, onu 
demək istəyirəm ki, həmin dövrə az-çox bələdəm və onları 
hazırlama prosesində haqsız unutqanlıq acısı mənim içimdə 
az qövr eləməyib. İstəmirəm ki, biz hay-küy qasırğasını 
yenidən qaldırmağa səy göstərməyək, iş görmək əvəzinə 
fitnəkarlığa əl atmayaq, su bulandırmaqla, fikir yayındırmaq
la məşğul olmayaq. Hər bir tarixi şəxsiyyətə tarixilik nöqteyi 
nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Xüsusən, bütün inqilablar döv
ründə müasirlərinin hamısından və hər cəhətdən bir pillə yu
xarıda dayanan N. Nərimanova münasibətdə.

N. Nərimanova hücum edənlər nəzərə almalıdırlar ki, bi
zim keşməkeşli tariximizdə onun qədər öz xalqına mənən, 
ruhən yaxın olan, xalqın dərdinə kədərlənən, sevincinə sevi
nən milli ziyalı çox az olub. Nərimanova kölgə salmaq, onun 
ruhunu təhqir etmək milləti təhqir etmək deməkdir. Çünki 
N. Nərimanov Azərbaycan xalqının mənəviyyatıdır. O, tari
ximizə əbədi həkk olunmuşdur. Onu tarix səhifələrindən çı
xarmağa heç kəsin gücü çatmaz. Nərimanovun azadlıq uğ- 
rundakı mübarizə yolu Azərbaycanın XX əsrdə bütün siyasi 
mübarizələrinin yolundan uzun, zəngin və məhsuldardır.

N. Nərimanov müasirlərinin hamısından fərqli olaraq 

mübarizənin bütün yollarından istifadə etmişdir. O, həkim 
idi, publisist idi, yazıçı və dramaturq idi, teatrşünas idi, müəl
lim idi və bütün bunlardan əlavə böyük hərflərlə yazılan 
İNSAN idi.

Belə bir insan milli məsələlərdə siyasi quldurlarla tək
bətək vuruşmalı olur və çox vaxt qalib gəlirdi. O, təkcə er
məni və gürcülərdən yox, öz doğma azərbaycanlılarından da 
xəyanət görürdü. M.S.Ordubadi xatırlayır ki, 1923-ci ildə 
Moskvaya yazdığı məşhur şikayət məktubu Bakıda müzakirə 
olunarkən Nərimanovun partiyadan qovulması təklifi ilə 
razılaşmayan kommunist Ağazadə onun güllələnməsini tək
lif etmişdir. Bu da azərbaycanlının öz milli liderinə köməyi! 
Nərimanovun köməyi, söykəyi yox idi. O, ərazi bölgüsündə 
də, milli və siyasi məsələlərdə də erməni, gürcü və ruslarla 
təkbaşına vuruşurdu. Belə olan surətdə adamın dili necə 
gəlir desin ki, o, torpaqlarımızı hərraca qoymuşdur. Bu ancaq 
nankorluq və cahillikdir.

Yaşadığımız indiki qeyri-müəyyən quruluşda hələlik 
söhbət N. Nərimanov və M.Ə.Rəsulzadə kimi iki liderdən 
gedirsə, onda nəzərə almaq lazımdır ki, bunların heç biri 
xalqının düşməni deyil, əksinə, hər ikisi onun layiqli, şərəfli 
oğlu idi. Hər ikisi boynuna böyük və ağır tarixi yük 
götürmüşdür və hər ikisi şəxsi səadət fikrindən əl çəkib 
bütün varlığını, bütün enerjisini millət yolunda sərf etmiş, 
şam kimi ərimiş, ailəliklə, nəsilliklə dəhşətli faciələrə, 
məşəqqətlərə düçar olmuşdur. Birinin çətinliklə qurduğu ilk 
milli dövlət yıxılmış, digəri tarixin zərurət üzündən xalqa 
rəhbərlik etməsi məsuliyyətini öhdəsinə almışdır.

Azərbaycan Demokratik Respublikası milli dövlət qu
rumu tarixində çox böyük rol oynasa da, ciddi qüsurları, 
nöqsanları da az deyildi. S.Ağamalıoğlunun dediyi kimi, 
əyalətlərdə yenə də “dinmə ver”, “şallaq və dəyənək” prin
sipi hökm sürürdü (“Борьба" qəzeti, 12 iyul 1918), 
Ü.Hacıbəyov yenə də bütün işlərin rus dilində getməsindən 
şikayətlənirdi (“Azərbaycan" qəzeti, 10 iyun 1919). Ömər 
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Faiq isə hökumətə yardım etməyənləri nəzərdə tutub 
yazırdı: “Hamının fikri və xəyalı xüsusi mülkiyyətdir. Millət 
və hökumət düşüncəsi, xəzinə faydası birər bəhanə, birər 
lafdır. Ümumiyyət pərdəsi altında xüsusiyyətdir. Hamı bu 
dərdə mübtəladır (“Azərbaycan ” qəzeti, 9 iyul 1919).

Bütün bunların hamısı öz yerində. Deyə bilərlər ki, 
bunlar yeni milli hökumətin ilk vaxtlarına təsadüf edir və 
yavaş-yavaş aradan qalxmalı idi. Bu doğrudur, amma yenə 
də Azərbaycan Demokratik Respublikası uzun müddət duruş 
gətirə bilməzdi, çünki Brest-Litovsk sülhünə görə Rusiya 
əvvəlki ərazisini bərpa etməli idi. Avropa dövlətlərinin 
Azərbaycana münasibəti də bir oyun idi. Belə olmasa idi, 
parlamanın üzvü Paris sülh konqresinə gedən Əhməd 
Ağaoğlunun əlində Bakıdakı ingilis qoşununun komandanı 
general Tomsonun tövsiyyə məktubunun olmasına bax
mayaraq İstanbulda ingilislərin özü tərəfindən tutulub 
həbsxanaya salınmazdı.

Nərimanov olmasa idi, Azərbaycana rəhbərlik Kirov, 
Mikoyan kimi cəlladların, yaxud da onlara yarınmağa çalışan 
azərbaycanlıların əlinə keçməliydi, necə ki, bir az sonra 
Nərimanovu da aradan götürüb xalqı qansızlar əlinə burax
dılar. Yenə allaha şükür ki, ilk illər rəhbərlik Nərimanovun 
əlində idi. Bunu o zaman çoxları başa düşürdü. Odur ki, biz 
nə Nərimanovun çıxışlarında şəxsən M.Ə.Rəsulzadənin 
ünvanına, nə də əksinə Rəsulzadənin çıxışlarında Nərimano
vun ünvanına kobud sözə rast gəlməmişik. Mühacirlərin də 
böyük əksəriyyəti doktor Nərimanova qarşı nəzakət və 
hörmət göstərirdilər. İlk böyük mühacir, parlamanın keçmiş 
üzvü Əhməd Ağaoğlunun 1921-ci ildə Nərimanova yazdığı 
məktublarının birində “Açıq gözlərinizdən hörmət və mə
həbbətlə öpürəm” sözlərini nəzərə almaq kifayətdir.

Azərbaycan xalqının iki böyük oğlunu naşıcasına bir-bi
rinə qarşı qoymaq, birini qaldırmaq üçün o birini yıxmaq, 
çirkaba batırmaq xalqa xidmət deyil, xəyanətdir, əsl həqiqəti 
bilmədən kiminsə dəyirmanına su tökmək deməkdir.

O ki, qaldı Azərbaycan Demokratik Respublikasının yı
xılmasının əsl səbəblərinə, qoy indi yerləri isti olan və hə
min isti yerdən Nərimanovun soyuq məzarına (əgər varsa) 
atəş açanlar papaqlarını qabaqlarına qoyub fikirləşsinlər. Fi
kirləşsinlər ki, Nərimanov olmasa idi, XI Ordu Bakıya gələ
cəkdi, ya yox? Bu ordunun tərkibində Xəlil paşanın və ümu
miyyətlə türk alayının nə işi vardır? Nə üçün Azərbaycanın 
sovetləşməsi Türkiyə üçün daha əlverişli idi? və s.

Nərimanov haqqındakı böhtanlara və hörmətsizliyə 
Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi və hökumət hələlik dö
zür, bundan istifadə edənlər meydan sulayırlar. Onların bəzi
lərinin hərəkəti adamı təəccübləndirməkdən daha çox 
heyrətləndirir. Nərimanov Sovetlər Ölkəsində yalan və sax
takarlığın baş alıb getdiyini, Azərbaycan üçün vəd olunan 
azadlıqların sabun köpüyünə çevrildiyini, hakimiyyət uğrun
da vuruşmaların pis nəticələrini əvvəlcədən görən və gec də 
olsa, başa düşən adamlardandır. Buna baxmayaraq onu yeni 
ideologiyaya inanmaqda da ittiham edirlər. Biz əgər bu me
yarla yanaşsaq onda gərək Əhməd Ağaoğlundan da, Əlibəy 
Hüseynzadədən də əl çəkək. Çünki türk dünyasının bu iki 
böyük mütəfəkkiri marksizm ideologiyasına Nərimanovdan 
az rəğbət göstərmirdilər. Əhməd Ağaoğlu 1921-ci ildə ya
zırdı: “Bütün mütaliələr, düşüncələr və görmüş olduğum təc
rübələr məni dərin və qəti bir imana gətirdi ki, istər Şərqdə, 
istərsə Qərbdə bütün ictimai üsul və bütün ictimai quruluş 
yalan, qaba arzu, güclülərin gücsüzləri əzmələri üzərində 
durmaqdadır; o şeyə ki, mədəniyyət, hürriyyət, müsavat de
yilir, zəhərli bir yalan, alçaq bir riyakarlıqdır ki, onların sa
yəsində ancaq qaba zülm və haqsızlıq səltənəti qurula bilər. 
Bu üsuli-idarə öz yalan və riyakarlığı ilə davam elədikcə bə
şəriyyətə qurtuluş yoxdur və o bəşəriyyət əziyyətə məh
kumdur. Ondan ötrü yeganə qurtuluş hal-hazırda Rusiyada 
hökmfərma olan ideal sayəsində mümkündür. Mən bu hərə
katın rəhbərlərinə bəşəriyyətin xilaskarına, istirahət, məhəb
bət və səadət üçün insaniyyətə doğru yol göstərən peyğəm
bərə baxan kimi baxıram” (N.Nərimanova məktub. “Kom-
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mımist" qəzeti, 19 iyıııı 1921-ci il).
Əlibəy Hüseynzadə isə 1926-cı ildə Bakıda Türkoloji 

qurultayın nümayəndələri şərəfinə verilən ziyafətdə Leninin 
və onun başladığı işi davam etdirənlərin sağlığına badə 
qaldıraraq deyirdi: “Sovetlər İttifaqı Qərbi geridə buraxmış
dır. Tarix Sovetlər İttifaqının yolu ilə getməyi Qərbə əmr 
edəcəkdir. Avropa bu yol ilə mütləq gedəcəkdir' (“Ба
кинский рабочи" qəzeti, 7 mart 1926-cı il).

İndi nə deyirsiniz, hörmətli tarix “alimləri”, bu ziyalılar
dan 70 il imtina etmişik, yenəmi imtina edək?! Axı, sizin me
yarınızla ölçsək, siyasətdə aldananların, ümidlərini doğ- 
rultmayanların bizim aramızda yeri olmamalıdır!

Əhməd Ağaoğlu deyirdi ki, mənim yazdıqlarımı yan-ya- 
na düzsələr Bakıdan İstanbula çatar. Onları oxuyub, saf-çü
rük edib ümumi rəyə və məxrəcə gəlmək millətə nə zərər 
gətirəcəkdir?! Nərimanov da onu kimi. Axı bunların hamısı 
bir-biri ilə müəyyən dərəcədə bağlıdır. Digər tərəfdən guya 
bütün problemlərimiz həll olunub qurtarıb, qalıb bircə 
Nəriman Nərimanovun ifşası. Ayıb olsun!

“Kommunist” qəzeti, 6 iyun 1991.

N.Nərimanov oğlu Nəcəflə birlikdə. Fevral 1925-ci il.
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TARİXİ HƏQİQƏTLƏRİ 
BİLMƏDƏN TARİXİ ŞƏXSİYYƏT 

HAQQINDA FİKİR YÜRÜTMƏK ANCAQ 
TƏƏSSÜF DOĞURUR

Tarix elmləri doktoru, professor Həmid Əli mənim 
1993-cü il fevralın 27-də “Xalq qəzeti ’ndə dərc olunmuş 
müsahibəmlə əlaqədar “Azərbaycan” qəzetinin 2 aprel 
1993-cü il tarixli nömrəsində “Fikir, söz azadlığı heç də cə- 
fəngiyyata varmaq deyil” başlığı ilə alim-professor səviy
yəsindən, ədəb-ərkandan kənar bir yazı dərc etdirmişdir. 
Doğrudur, professor Həmid Əli burada başqa bir müəllifin 
məqaləsindən də danışır. Amma o, tənqidi qeydlərini ən çox 
mənim ünvanıma yönəltmişdir.

Professor həmid Əli mənim müsahibəmdə “əksərən 
maraqlı və qaneedici” cəhətlər görsə də, türk dünyasının bö
yük lideri Atatürklə bağlı bir işarə onu çox əsəbiləşdirmişdir. 
Mən redaksiyanın N.Nərimanovla əlaqədar sualına cavab 
verərək demişəm ki, “Azərbaycan Demokratik Cümhuriy
yətinin yıxılmasında Atatürkün günahı Nərimanovunkundan 
az deyil. Atatürk Türkiyəni xilas etmək üçün Azərbaycanı 
bolşeviklərə qurban verdi”.

Bunu “yersiz, əsassız, istinadsız ittiham” hesab edən 
professor Həmid Əli onu da bildirir ki, guya mən bu “çox 
mühüm siyasi məsələyə” öz subyektiv fikrimi “ictimaiyyətə 
zorla həzm etdirməyə” çalışıram, üstəlik başqalarını da bu 
haqda “israrla” susmağa çağırıram. Susmağı qeyrətinə sığış
dırmayan Həmid Əli isə uca səslə deyir: “Yox, cənab profes
sor, lütf edin, bu yerdə Sabirin dediyi kimi “susa bilmərik”.

Bu məntiqsiz və rabitəsiz vay-şivəni bir tərəfə qoyub 
deməliyəm ki, əvvəla, mən “öz ölüsünü ağlamağı bacarma
yanları” susmağa çağırıram ki, ölüsünü rüsvay etməsinlər. 
İkincisi, mənim məqsədim Mustafa Kamal paşanı tənqid et-
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mək deyildir. Müsahibəni diqqətlə oxuyanlar Şərqin bu bö
yük liderinə nə qədər dərin ehtiram bəslədiyimi dərhal hiss 
edərlər. Mənim məqsədim sadəcə Nərimanovun ruhunun 
təhqir olunmasına etirazımı bildirməkdən ibarət olub.

Tarixdə nöqsansız, səhvsiz mütərəqqi şəxsiyyət yoxdur 
və olmamışdır. N.Nərimanov da bu qəbildəndir. Onun nöq
sanını deyərkən mərhumun ruhu təhqir olunmamalıdır. Na- 
paleon fransızlara böyük uğursuzluq gətirdi. Buna baxma
yaraq o, öləndən sonra Fransada onun haqqında bircə kəlmə 
pis söz deyən olmadı. Amma biz yenidən cahilanə şəkildə 
düşmüşük N.Nərimanovun üstünə. Onu satqın, millət xaini, 
müti və yaltaq adlandırır, ruhunu təhqir edirik. Guya onun 
adını tarixin səhifələrindən silsək, heykəlini uçursaq, hər 
şeyimiz düzələcək.

Nərimanov kimi humanist bir adam 1915-ci ildə yazdığı 
“Bir kəndin sərgüzəşti” əsərində başı sığallanan, xüsusi q'ay- 
ğı göstərilən tayfanı “inəmrə”, onunla bir hava altında, bir 
torpaq üstündə yaşayan qonşu tayfanı isə “namləsüm” adlan
dırırdı. Rəmzlə danışırdı o böyük insan, fikirləşirdi ki, onun 
gələcək nəslindən bu sözləri tərsinə oxuyub mənasını 
anlayan bir nəfər tapılacaq, başı müsibətlər çəkən xalqının 
taleyinə acıyacaqdır.

Nərimanov doğma xalqının mənəvi və siyasi azadlığı 
uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan, bu yolda yanıb məhv 
olan adamdır. Onu tarix səhifəsindən silmək mümkün deyil. 
Əlbəttə onun səhvləri də olub. Bunu heç kəs inkar etmir. 
Gəlin o səhvləri deyərkən ədəb-ərkanla hərəkət edək, onun 
ruhunun təhqir olunmasına, heykəlinin dağıdılmasına, qranit 
daşlarının sökülüb kommersiya mağazalarına aparılmasına 
imkan verməyək. Mizan-tərəzi quraq, görək eyni məsələdə 
kimin nöqsanı nədən ibarət olmuşdur. Dərhal söyüş atına 
minib dördnala çapmayaq.

Bir vaxt N.Nərimanovun məddahı kimi çıxış edən, indi 
isə dövri mətbuatda, ayrı-ayrı nəşrlərdə onun satqın, xalqın 
düşməni adlandırılmasmdan, külli-küfan edilməsindən tükü 

də tərpənməyən, hətta şad olan Həmid Əli mənim Atatürklə 
bağlı işarəmdən cırnayıb elmi müvazinətini itirərək leksiko- 
nunda olan kobud sözləri opponentinin ünvanına yağdırmaq
dan çəkinməmişdir. Hərçənd mənim alışdığım və tələb etdi
yim elmi etika professor Həmid Əli səviyyəsində kobudluq 
etməyə imkan vermir. Amma faktların dili ilə danışmağa 
məcburam. Onda həmin sözlərin kimə yaraşdığını oxucular 
özləri müəyyən edərlər.

N.Nərimanovu müdafiə üçün mən ilk məqaləni iki il 
bundan əvvəl yazmışam ("Xalq qəzeti", 6 iyun 1991). Və 
1920-ci ildə Azərbaycanda olan türk generallarının satqın 
mövqelərinə işarə edərək demişəm ki, milli Azərbaycan 
dövlətini yıxmağa gələn “XI Ordunun tərkibində Xəlil pa
şanın və türk polkunun nə işi vardı?”. Amma bunu qəsdən 
açmamışam, düşünmüşəm ki, yəqin alimlərimiz bunu bilir, 
geniş oxucu kütləsi də elə bu fikirlə kifayətlənər. Bundan 
sonra “Novruz” qəzetinin 11 sentyabr 1991-ci il tarixli nöm
rəsində çıxış edən iki müəlif - tarix elmləri namizədi Kamil 
Muxtarov və jurnalist Nəriman Həsənli bu sualla əlaqədar 
olaraq yazırdılar: “Çox maraqlı sualdır. Bizə elə gəlir ki, 
əgər bunların cavabları hörmətli professora məlumdursa, on
ları açmaqla hamımız üçün qaranlıq qalan bir çox mətləblər 
aydınlaşardı”.

Mən bunu da cavabsız qoydum, düşündüm ki, onların 
açılıb tökülməsi indiki şəraitdə məsləhət deyil. Amma 
Həmid Əlinin mənə əsassız hücumundan və iqtidara “ayı 
xidmətindən” sonra o faktların heç olmasa bəzilərini demə
yə məcburam. Həm də ona görə ki, Həmid Əli Atatürkün 
fəaliyyətinin ilk illərinə ekskursiya edərək özündən müş- 
təbeh halda mənə üz tutub deyir: “Tarixi obyektivlik budur. 
İstəsəniz onlarca mənbə göstərə bilərik. Siz isə hansı türk 
tarixçilərinə “əsaslanaraq” belə bir əfsanə yaradırsınız, zən- 
nimcə özünüz də bunu deyə bilməzsiniz!”

Professor Həmid Əli əgər səhv etmirəmsə, Azərbayca
nın Türkiyə tarixi üzrə iki professorundan biridir. Bəlkə də 
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onun oxuduğu “onlarla” mənbədən mənim xəbərim yoxdur, 
amma o, belə bir əsassız və məntiqsiz hökm verməkdə tələs
mişdir. Mən bir fikir deyirəmsə, deməli nəyəsə əsaslanıb de
yirəm. Əgər professor Həmid Əli elm və insanlıq etikasını 
əsas götürüb ya mənə, ya da müsahibəni dərc edən “Xalq 
qəzeti 'nə müraciət etsəydi, bəlkə də həmin mənbələri heç 
olmasa yaşının indiki çağında öyrənər və gülünc vəziyyətdə 
qalmazdı.

Tarixi təfsilata lüzum görmürəm. Yəqin ki, onları Hə
mid Əli bilməmiş olmaz.

Sovet Rusiyası Ankara dövlətini tanıyan və ona yardım 
etməyi boynuna götürən ilk dövlət idi və “История 
внешной политики СССР” kitabının son nəşrinin (1986-cı 
il) I-ci cildində göstərilir ki, “aprelin 26-da Kamal paşa hər 
iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər və hərbi ittifaq 
yaratmaq üçün Sovet Rusiyasına müraciət etdi. Məktubda 
həmçinin döyüşən Türkiyəyə kömək göstərmək xahiş 
olunurdu” (səh. 139). Bu məqsədlə Mustafa Kamal paşa Ka
zım Qarabəkir paşanın rəhbərliyi ilə Bakıya bir heyət də 
göndərmişdi. Kazım Qarabəkir paşa hələ Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyətinin vaxtında e'tiraf edirdi ki: “Bu gün 
Anadolunun xilası üçün bolşevik orduları ilə əl-ələ ver
məkdən başqa bir çarəmiz qalmamışdır” (Bax: N.Yaqublu, 
Məmməd Əmin Rəsulzadə, səh. 144).

Həmid Əli bilməlidir ki, tarix boyu bütün imperiyalar 
dağılanda yerində, çox az şey qalır. O, qabarmış dəniz kimi 
ilk nöqtəsinə çəkilir və gölməçəyə çevrilir. Atatürkün bö
yüklüyü orasında idi ki, Osmanlı imperiyasının dağılmasın
dan sonra imperiyanın özəyini-indiki Türkiyəni labüd parça
lanmaqdan saxlaya bildi. Bunun üçün güzəştlərə, qurbanlara 
getməkdən də çəkinmədi. Məhz Azərbaycan da belə qurban
lardan biri olmuşdur. Bu acı həqiqət haqqında ya gərək heç 
danışmayaq, ya da günahı təkcə Nərimanovun boynuna 
yükləməyək.

Doğrudur, Həmid Əli “qurban vermək” ifadəsi ilə “sat
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maq” sözünün fərqlərini başa düşmür və yazısında mənə irad 
tutaraq soruşur: “Professor deyə bilərmi ki, Atatürk həmin 
dövrdə Azərbaycanı necə sata bilərdi?” Halbuki mən heç 
yerdə satmaq sözünü işlətməmişəm. Opponentim məndən 
misal gətirdiyi parçada da “qurban verdi” ifadəsi vardır.

Həmid Əli bir az bundan əvvəl “Həmid Əliyev" olan 
vaxtlarda Şərq üzrə mütəxəssis kimi çıxış edirdi. O, bilmə
lidir ki, siyasət bazar deyil ki, mətahını çıxarıb istədiyin 
qiymətə satasan. Siyasətdə bazar olmur, mənafe olur. Bütün 
güzəştlər, mənafelər də onunla bağlıdır. Türkiyə də o zaman 
məhz belə hərəkət etmişdir. Və bu, Türkiyənin xilası naminə 
məqbul hesab olunmalıdır.

Həmid Əli tənqidi qeydlərində guya “yenicə əldə etmiş 
olduğumuz demokratiyanı əyintilərdən, qeyri-reallıqdan qo
rumaq məqsədi güdür”. Yaxşı məqsəddir. Amma demokrati
yanı qorumaq təkcə familiyasındakı “ov" sonluğunu atmaq
dan ibarət olmamalıdır. Bu, gərək insanın qanında, canında, 
elmi savadında olsun. Alimin alimliyi, qabiliyyəti və 
mərifəti “gedəni söymək, gələni öymək” prinsipi üzərində 
qurulmasın.

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yıxılmasında 
Atatürkün heç xəbəri olmadığını göstərmək üçün professor 
Həmid Əli tək bircə arqument gətirir və göstərir ki, 1920-ci 
il aprelin 25-də Böyük Millət Məclisinin sədri seçilən 
Atatürk həmin günün səhəri “Sakarya çayı vadisində 
yunanlara qarşı döyüşlərə rəhbərlik etmək üçün cəbhəyə 
getdi. Elə həmin günlərdə XI Qızıl Ordu Bakıya girdi".

Bu da tarix professorunun elmi düşüncəsi. Məgər, dünya 
dövlətləri ilə diplomatik əlaqə yaratmaq istəyən Atatürk 
döyüşlərə rəhbərlikdən əl çəkməli idi?!

Tutaq ki. Mustafa Kamal paşanın Bakının zəbtindən xə
bəri yox idi. Sonra ki, bu işlərdən xəbər tutdu, heç olmasa 
etirazım bildirəydi.

Tarix professoru, xüsusən Türkiyə və Azərbaycan tarixi 
ilə məşğul olanlar Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini 
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gərək bilsinlər. Bizim milli dövlətimiz türk ordusunun yardı
mı ilə yarandı, Türkiyəni parçalamaq əzmində olan ingilislər 
isə onu “türk intriqası ilə yaranmış” dövlət kimi tanımaq 
istəmədi. Amma bu fikrindən tez döndü, çünki Azərbaycanın 
Rusiyadan ayrılıb müstəqil olması İngiltərə üçün əlverişli 
idi. İngilislərin qəyyumluğu isə Türkiyəni cırnatdı və Azər
baycan ona “ingilispərəst dövlət” kimi göründü. Tükü 
tükdən seçən bolşevik Rusiyası bu vəziyyətdən istifadə edib 
yeni Türkiyə ilə işbirliyi yaratdı və öz xəbis niyyətini həyata 
keçirə bildi. Budur tarixi həqiqət.

Həmid Əli onu da deyir ki, guya mən öz fikirlərimin 
doğruluğu üçün türk alimlərindən bircə dənə də fakt gətirə 
bilmərəm. Görünür, professor Həmid Əli ya zarafat edir, ya 
da elə bildiyi budur. Yoxsa dünyanın belə bir aşikar dövrün
də bu cür naşı hökm verməzdi. Halb.uki Türkiyədə Atatürklə 
və ya Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə bağlı hansı 
əsəri götürsəniz, orada onlarla məxəz görəcəksiniz. Təkcə 
bizim mühacir alimlərimizdən Hüseyn Bayqaranın 1975-ci 
ildə İstanbulda çap etdirdiyi “Azərbaycan istiqlal müca- 
diləsi” əsərinə baxmaq kifayətdir. Orada açıq-aşkar göstəri
lir ki, “Azərbaycanın bolşevikləşdirilməsi üzərinə və Azər
baycanın istiqlalı üçün oynanan “dram” haqqında Türkiyədə 
və dünyada bir çox əsərlər yazılmışdır. Çoxunluğu qapsayan 
fikir Mustafa Kamal paşanın Azərbaycan istiqlalını Sovet 
Rusiyaya Anadolu milli mücadilə hərəkatına yapdıqları yar
dıma qarşı taviz olaraq fəda eylədiyi fikirdir”.

L.Kinros da “Atatürk” adlı əsərində göstərir ki, 1920-ci 
ildə Ankara dövləti “doğudakı türk vilayətlərinin geri alın
ması üçün girişiləcək əsgəri hərəkata qarşılıq Rusiyanın 
Azərbaycan üzərindəki haqlarını tanıyacağını bildirirdi. 
Sonuc olaraq ortaq mücadilə uğrunda qüvvətlərin düzənil- 
məsi üçün para və silah yardımı istədi” (səh.370).

Tarix doktoru Səlahəddin Tansel isə “1919-1920-ci illər 
Atatürk və qurtuluş savaşı” əsərində bilavasitə Atatürkün so
vetlərə göndərdiyi məktubdan danışır və göstərir ki, “Musta

fa Kamal Rusiyanın ümumi siyasətini nəzəri-etibara alaraq 
26 nisan 1920-də sovetlərə bir məktub göndərdi və siyasi, 
əsgəri nitəlikdə bir ittifaq içərisində işbirliyi yapa biləcəyini, 
hər iki milləti də təhdid edən yabançı imperializmə qarşı 
birlikdə mücadilə ediləcəyini... Azərbaycanı bolşevik züm
rəsinə soxmağı qəbul edəcəyini bildirdi”.

Bunları öyrənmək üçün heç də Həmid Əlinin Türkiyəyə 
getməsi, türk alimlərinin əsərləri ilə tanış olması lazım deyil. 
Əgər o öz respublikasının mətbuatını izləyirsə, burada da 
onların bəzilərini oxuya bilərdi. Görünür, o heç Bakıda çap 
olunan qəzet-jurnalları da əməlli-başlı oxumur. 1990-cı ildə 
“Xəzər” jurnalının 1-2-3-cü nömrələrində məşhur azərbay- 
canşünas Tadeuş Svyatixovskinin “Rus Azərbaycanı (1905- 
1920)” adlı əsəri bütövlüklə dərc edilmişdi və bu faktların 
əksəriyyəti orada vardır. Dövri mətbuatda da ayrı-ayrı xati
rələr və Atatürkün Leninə məktubunun xülasəsi verilmişdir 
("İstiqlal" qəzeti, 5 fevral 1993).

Bundan əlavə Məmməd Əmin Rəsulzadə özü də yazırdı 
ki, istiladan sonra Bakıda türk zabitləri çox əl-qol açmışdılar, 
“eylə bir təsir hasil olurdu ki, ixtilalı yıxan təcavüzkar rus 
ordusu deyil, osmanlı türkləridir”.

O zaman Bakıda türklər tərəfindən nəşr olunan “Yeni 
dünya” qəzeti yazırdı ki, “ingilispərəst müsavat dövlətini de
virməklə” onlar iki məqsəd təqib edirlərmiş: Azərbaycanı 
xilas etmək və Türkiyəyə Rusiyanın köməyini təmin etmək. 
Guya “birinci məqsəd hasil olmuş, ikinci məqsədin üsulu 
üçün də Xəlil paşa Moskvaya ezam edilmişdi”.

Həmin günlərdə Bakıda gizli yaşayan Məmməd Əmin 
başqa adla redaksiyaya göndərdiyi məktubda yazırdı: “Azər
baycanlılar hadiseyi-məluməyi Türkiyə namına təmin 
olunmuş bir faideyi-mühümmə şərtilə şayani-qəbul görə 
bilməmişlərdi. Şimdi yazdığınızdan anlaşılıyor ki, bu faidə 
hala təmin edilmiş deyildir. Fərzən bu mənfəət paşanın 
Moskvaya vürudundan sonra da təmin edilməzsə, o zaman 
siz türklər bizə nisbətən qardaş xilaskarı ikən qardaş qatili 
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mövqeyində qalmazmısınız?” (Bax: M.Ə.Rəsulzadə. Azər
baycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, səh.68).

Doğrudan da M.Ə.Rəsulzadənin dediyi kimi “paşanın 
Moskvaya vürudundan” bir şey hasil olmadı. Onda Türkiyə
nin istəyi ilə Azərbaycanın “bolşevik zümrəsinə soxulmasın
dan sonra Rusiyanın vəd etdiyi maddi yardımı almaq üçün 
1921-ci ildə Ankara dövləti başqa bir nümayəndə heyətini 
Moskvaya göndərdi. Nümayəndə heyətində Riza Nur da var 
idi. O, 1921-ci ildə Bakıya gəlmiş və “akılı başında eyi bir 
adam” kimi xatırladığı N.Nərimanovla da görüşmüş, amma 
bir şeyə çox məyus olmuşdur. O, yazırdı: “Azərilər bir şey
dən acı-acı şikayət edirdilər. Bunu söylərkən adətən ağlayır
dılar. Hər kimlə görüşdümsə bunu söylədilər. “Bizi siz vücu
da gətirdiniz, sonra da boğazladınız. Vaxtilə türk ordusu gəl
di bizə istiqlal verdi. Sonra Xəlil paşa Türkiyə belə istəyir 
deyə müdafiə etməksizin rusları buraya soxdu. Ordumuz 
vardı. Müdafiə edəcəkdik. Etdirmədi. Yenidən rus boyundu
ruğuna düşdük”.

Riza Nur bunu “fəci bir şey, bir böyük milli xəyanət, bir 
vəhim tarixi cinayət” adlandırır və deyir ki, “bizə nə pis bir 
ləkə. Bəlkə azərilər müdafiədə müvəffəq olmayıb ruslara 
məğlub olardılar. Fəqət hərb edib vəzifələrini yapardılar” 
(bax: Riza Nur. Moskva-Sakarya xatirələri. İstanbul, 1991, 
səh. 64).

Riza Nurun öyrəndiyinə görə Xəlil Paşa Mustafa Kamal 
paşanın əmrilə hərəkət edirmiş, hətta o, Atatürkün adından 
deyirmiş ki, “azəri qardaşları Anadoluya köməyə gələn rus
lara müqavimət göstərməsin”.

Ola bilsin Atatürk Azərbaycanda baş verən siyasi hadi
sələri diqqətlə izləyə bilmirdi, buradakı mürəkkəb və qarışıq 
vəziyyətə siyasi məna verməkdə çətinlik çəkirdi. Amma 
Bakıdakı türk generalları işdən hali idilər. İçərisində 
qayğıkeş də çox idi. Amma əksəriyyəti Azərbaycan milli 
dövlətini ingilispərəst dövlət hesab edir və fitnəkarlıq törə
dirdilər. Hətta Xəlil paşanın qardaşı oğlu Nuru paşa Riza 

Nurla görüşəndə demişdir ki, “O mənim əmcəm olan hərif 
eylə namussuz və alçaqdır ki, bilməzsiniz. O, azəriləri alda
dıb əllərini, ayaqlarını bağladı və ruslara təslim etdi' (Bax: 
Riza Nıır. Göstərilən əsəri, səh.65).

Bu faktları istənilən qədər artımaq olar. Mən sadəcə 
Həmid Əlinin özündən razı iddiasını qırmaq üçün bunları 
misal gətirirəm. Türk tarixi üzrə mütəxəssis olan, üstəlik 
professor adı daşıyan Həmid Əli bunları bilmirsə, onda icazə 
verin soruşum: o nəyi bilir və necə bilir?

Hörmətli professorun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, 
tarixi obyektivlik o deyən yox, budur. Bunlar hamısı tarixdir. 
Tarixi isə danmaq, təhrif etmək olmaz. Tarixi hadisələrdən 
uşaqcasına danışmaq, özünü bilməyən yerinə qoymaq, ki
məsə xoş gəlsin deyə ona buna qara yaxmaq, böhtan atmaq 
ancaq təəssüf doğurur.

“Azərbaycan” qəzeti, 8 iyun 1993.
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NƏRİMANOVU İNKAR 
EDƏNLƏRİN HAMISININ 

FİKRİNİ BUMERANQ 
HESAB EDİRƏM

Qədim insanların bumeranq adlı bir ov silahlan vardır. 
Onu elə ustalıqla hazırlamışdılar ki, atarkən ovuna 
dəyməsə, qanrılıb öz atıldığı yerə düşərmiş. İndi mənim 
opponentlərimi bumeranqa yox, onlann irəli sürdükləri 
tarixi dəlillərin əsassız olduqlarını sübut etmək üçün 
onların özlərinə qaytarmağa məcburam. Daha doğrusu, bu 
əsassız dəlillər bumeranq kimi qayıdıb özlərinə 
dəyməlidir.

Mənim keçmiş tələbəm Nəsiman Yaqublunun “Yeni 
müsavat” qəzetinin 12 iyul 2001-ci il tarixli nömrəsində 
dərc etdirdiyi “Professor Şamil Qurbanova bəzi 
xatırlatmalar” sərlövhəli məqaləsində yenə də əsassız 
müddəalar hiss olunur. Mənim “Nəriman Nərimanovu 
tənqid etmək heç kəsə başucalığı gətirməz” məqaləmin 
ümumi pafosu onun xoşuna gəlmir və yazır ki, Məmməd 
Əmin Rəsulzadə ilə Nəriman Nərimanovun hər ikisinə 
“münasibətdə onları demək olar eyniləşdirir və tarixdəki 
yerlərini qeyri-obyektiv təqdim edir”. Mənim “hər ikisi 
böyük şəxsiyyətdir” fikrimi qəbul etmir və guya bununla 
mən “böyük tarixi siyasi-ideoloji prosesi kölgədə” 
qoyuram.

Onun fikrincə “Nərimanov pis siyasətçi idi”. Nə olar, 
onun fikridir. Belə də yaza bilər və indiyə qədər də yazır. 
Görək ictimaiyyət bunu qəbul edirmi?

O, məni tarixçi yox, filoloq adlandırır. Mən həqiqətən 
də filoloqam, amma tarixi faktlarsız yaxşı filoloq ola 
bilməz. Tarix filoloqun əlindən tutmalıdır. Özü də Nəriman 

Nərimanov haqqında yazanda, çünki Nəriman Nərimanov 
publisist idi, dramaturq idi, teatrşünas idi, həkim idi, 
ictimai-siyasi xadim idi. Bunun haqqında yazan adama 
demək olmaz ki, “öz filoloji təhlili ilə tarixi dövrləri 
qiymətləndirə bilmir”.

Hörmətli tələbəm Nəsiman Yaqublu məni tarixi məsə
lələri bilməməkdə yekəxana şəkildə təqsirləndirir, “hör
mətli professor yenə tarixi həqiqətlərdən uzaq hökmlər 
verir” qənaətinə gəlir.

Onun ən çox əlində dəstavuz elədiyi odur ki, mən ona 
rus ədəbiyyatından dərs demişəm. Özü də rus 
ədəbiyyatının qaymağından. Amma tədqiqatlarım əsasən 
Azərbaycan ədəbiyyatındandır. Bizdə akademik Məmməd 
Arif, akademik Məmməd Cəfər rus ədəbiyyatından dərs 
deyirdilər, amma hər ikisi əsasən Azərbaycan ədəbiyyatı 
mütəxəssisləri idilər. Rus ədəbiyyatı mütəxəssisi olmağım 
mənim hörmətli tələbəmi qane etmir və yazır: 
Nərimanovun məktubunu ilk dəfə mərhum Vəli 
Məmmədov üzə çıxarıb, 1988-ci ildə isə ilk dəfə 
Azərbaycan mətbuatında qısa tərcüməsini mən çap 
etdirmişəm. Mən N.Nərimanovun o məktubunu çap etdirib 
təbliğ edəndə Ş.Qurbanov Lermontovun, Qriboyedovun 
böyüklüyünə aid tədqiqatlar aparırdı”.

Əvvəla, nə böyük şeymiş, 50-ci illərdə üzə çıxarılan, 
dəfələrlə çap olunan, tərcümə edilən həmin məktubun 
“qısa tərcüməsini” 1988-ci ildə Nəsiman Yaqublu 
vermişdir? Bu ədəbiyyata “çox böyük” xidmətdir! İkincisi, 
Nəsiman Yaqublu mənim tədqiqatlarımı oxumayıbsa, onun 
yadına salıram bir vərəqləsin. “Açılmamış səhifələr”, 
“Ömər Faiq Nemanzadə”, “Cəmaləddin Əfqani” və s. 
Bunların əksəriyyəti haqqında Azərbaycan dilində mənə 
qədər bir kəlmə söz yazılmışdırmı?

Nəsiman Yaqublu özü də etiraf edər ki, mən yaxşı 
müəllim olmuşam. Tədqiqatçı kimi də elə adam deyiləm
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ki, üstümə ayaq alan və “bəzi xatırlatmalar” göndərən 
olsun. İndiyə qədər mənim bir əsərim də tənqid 
olunmayıb.

Digər tərəfdən əgər Lermontov bizim poeziyamıza 
daxil olubsa, əksər yazıçılar əlinə qələm alanda Lermon
tovdan tərcümə ilə başlamışsa, mənim Lermontovun 
“böyüklüyünə aid tədqiqatlar” aparmağım Nəsiman 
Yaqublunu niyə cırnadır. Əgər Lermontovdan danışmaq 
bu qədər xoşa gəlməz şeydirsə, onun yeganə tədqiq 
obyekti M.Ə.Rəsulzadə yeni inqilabi yüksəliş illərində 
Lermontovun “İsmayılbəy” poemasını nə üçün Azərbaycan 
dilinə tərcümə edirdi. Bundan xəbəriniz yoxdursa, 
deyirəm, əgər oxuya bilsəniz, “Dirilik” jurnalı, 1914, N 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Arxivləri mənə xatırlatmaq lazım deyil, mən Moskva, 
Peterburq, Tiflis, Bakı kimi şəhərlərdə Azərbaycanla bağlı 
baxmadığım arxiv, yoxlamadığım dövri mətbuat qalmamış
dır. Rusca buraxdırdığım “Hüseyn Minasazov”, “Rəhim 
bəy Məlikov”, “Ceyhun Hacıbəyli” əsərlər bu yolla hazır
lanmışdır. Sizin əlinizə bir fakt keçirsə onu dəstəvüz edib 
hay salmaq lazım deyil. Sən on il bundan əvvəl “Gənclik” 
nəşriyyatında o söhbəti salandan sonra mənim yanıma 
gəlib üzr istədiyini danırsansa, daha mənim sənə sözüm 
yoxdur. Tələbənin müəllimdən üzr istəməyi onu heç vaxt 
alçaltmaz. Mən isə sənin yazdığın “Məmməd Əmin Rəsul
zadə” kitabına rəy verməkdə və onun işıq üzünə 
çıxmasında səhv iş görməmişəm.

Sənin gətirdiyin yeganə teleqramdan mən danışmışam, 
zəhmət çəkib əsərə bir də bax, daha mənə “xatırlatmalar” 
lazım deyil. Tutarlı faktın varsa, mənim gözüm üstə, nəzərə 
alaram. Amma faktsız danışıb camaatı çaşdırmaq olmaz.

“Azərbaycan” qəzeti, 19 iyul, 2001.
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Müsahibələr

İFTİRA YAĞDIRMAQ YOX, 
HƏQİQƏTİ DEMƏK LAZIMDIR

XALQ ÖLMƏKDƏN DAHA ÇOX 
XƏSTƏLƏNMƏKDƏN QORXUR

Müsahibimiz M.Ə.Rəsulzadə adına 
Bakı dövlət Universitetinin 

Şərqi slavyan və türk xalqları 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, 
professor Şamil Qurbanovdur.

- Şamil müəllim, “Xalq qəzeti” ilə ən fəal əməkdaşlıq 
edən ziyalılardan biri sizsiniz. Keçən il qəzetimizdə və
təndaşlıq mövzusunda dərc olunmuş yazılarınıza görə re
daksiyanın mükafatına layiq görülmüsünüz. Bizim 
qəzetin hansı cəhəti sizi cəlb edir?

- Mənim yazılarımı fərqləndirdiyinizə və mükafatlandır
dığınıza görə təşəkkür edirəm. “Xalq qəzeti” mədəni, 
səviyyəli mətbuat orqanıdır. Onun yaxşı ənənələri var. Mən 
jurnalist ənənələrini nəzərdə tuturam.

- Respublikamızda indiki vəziyyət barədə bir vətən
daş kimi sizin fikriniz?

- Vəziyyət sözünün özü geniş məfhumdur. Onun iqtisadi, 

siyasi, ictimai cəhətləri var. Əlbəttə, birinci və əsas cəhət iq
tisadiyyatdır. O da göz qabağında. Amma nikbinliyimizi gə
rək əldən verməyək. Hər şeyin yaxşı olacağına əminəm. 
Konkretliyə gələndə isə sizin sualınız çoxdan eşitdiyim belə 
bir şeri yadıma saldı:

Bazar boşalıb, qəhətlik olub, 
Satılası şey yox insandan başqa. 
Malın qiyməti birə yüz artıb, 
Ucuz bir şey yox vicdandan başqa.

Mal bahalığını, bazar bolluğunu bir tərəfə qoyub, bircə 
“vicdan ucuzluğu” üzərində düşünsək, mənzərə aydınlaşar. 
İndi bizim respublikada bu ucuzluq hər bir şeydə hiss olunur: 
insana münasibətdə də, Vətənə məhəbbətdə də, el malına 
qiymətdə də, suverenliyimizin qorunub saxlanmasında da. 
Əhalinin bir hissəsi öz kefındədir, zəhmətkeş xalqın isə əli 
aşağıdır, bazarı kasaddır. Belə bir el məsəli var: sürü geri 
dönəndə axsaq keçi qabağa düşər. Vicdan ucuzluğunu 
yaradan həmin mənəvi axsaqlardır. Ancaq alver psixologiya
sı və varlanmaq ehtirası ilə yaşayan bu adamların “bərəkə
tindən” əhalinin əsas hissəsinin yaşayış səviyyəsi ehtiyacın 
son həddinə enmişdir. Xalq ölməkdən daha çox xəstələn
məkdən qorxur. Camaatda bir məyusluq, nigarançılıq, ümid
sizlik baş qaldırıb.

Keçən il Azərbaycana səyahətə gəlmiş bir türk arkada- 
şımız vətəninə qayıdadan sonra qəzetlərdə respublikamıza 
olan “canıyananlığını” belə ifadə etmişdir: “dünyanın ən 
ucuz fahişəsi Azərbaycandadır”.

Bu nədir?! Böhtan, ya iftira?! Yox, müəllif gördüyünü 
yazıb. Bəs niyə türkiyəli arkadaşımızı Bakının misli-bərabə
ri olmayan binalarından, insanları valeh edən metrosundan, 
həmvətənlərimizin qonaqpərvərliyindən, əliaçıqlığmdan 
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yox, məhz fahişələrinin ucuzluğundan yazıb? Ona görə ki, 
Türkiyənin hər iri şəhərində bir fahişəxana var. Ən böyüyü 
İstanbuldadır, başçısı da erməni qadını Matilda Manukyandı. 
1991 -ci ilin məlumatına görə onun müəssisəsi dövlətə ildə 
690 min dollar gəlir verirdi. Orada xərcə düşən türk arkada- 
şımız can rahatlığını Bakıda az qala müftə əldə etmiş və 
dünyanın bütün fahişəbazlarmı Azərbaycana çağırmaq alçaq
lığından da çəkinməmişdir. Halbuki Azərbaycanın belə və
ziyyəti onu sevənlərin qəlbini ağrıtmalıdır.

Ədəbiyyatşünaslarımızın ağsaqqallarından olan akade
mik Əziz Mirəhmədov yaşadığımız dövrü belə səciyyələn
dirir: “İndiki “sərbəstliklərin” ilk acı meyvələri - bir yandan 
açların, möhtacların, xəstələrin, bir yandan aşkarcasına “bə
dənini satanlar’ın, bir yandan da yağlanmış, piylənmiş 
tüfeylilərin çoxalması” (“Xalq qəzeti”, 4 sentyabr 1992).

Bu ahdır, nalədir. Sabahkı milli faciənin nidalarıdır, “ali, 
təmiz, müqəddəs məhəbbət və sədaqətdə yoğrulan əxlaq’ ın 
ərimə qorxusundan baş qaldıran fəryaddır. Bu, hamını 
düşündürməlidir.

- İqtidarda olan demokratik qüvvələrin fəaliyyətində 
ən çox tənqid olunan cəhət kadr məsələsidir. Heç kəsə 
gizli deyil ki, indiki iqtidar hakimiyyətə gələn kimi 
adamları vəzifəyə çəkərkən cəbhəçilik prinsipini əsas 
götürdü. Bəs ilk milli dövlətimiz kadr məsələsini yoluna 
necə qoyurdu?

- İlk milli dövlətimiz çoxpartiyalı dövlət idi, o vaxt indiki 
kimi kadr bolluğu da yox idi. Amma rəhbər aparatda və idarə 
orqanlarında çalışanlar demokratik prinsiplər əsasında irəli 
çəkilirdilər. M.Ə.Rəsulzadə əsas və nüfuzlu partiya olan 
“Müsavat’ ın lideri idi, amma idarəçilikdə bir prinsipə 
əsaslanırdı: işi iş bacarana tapşırmaq. Bəzən onu əsassız yerə 
ittiham edib deyirdilər ki, guya “Müsavat” partiyasının üzvü 
olmayanları rəhbər vəzifəyə irəli çəkmirlər. Bunun əsassız

lığını sübut etmək üçün M.Ə.Rəsulzadə 1919-cu ildə “Uy
durma həqiqət” adlı məqaləsində yazırdı: “Guya Daxili İşlər 
Nazirliyi tamamilə müsavatçıların əlindədir. Gəlin, görək ki, 
doğrudanmı belədir? Başlayaq lap yüksək inzibati vəzifə
lərdən:

1. Qarabağın general-qubernatoru X.P.b.Sultanov- nəin
ki “Müsavat’ ın üzvü deyil, əksinə, bu yaxınlarda nümayişka
ranə şəkildə onun tərkibindən çıxmışdır.

2. Qazaxda Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi səlahiyyətli 
nümayəndəsi Rza Qaraşarov - sosialistdir.

3. Zaqatalanın general-qubernatoru M.Şahmalıyev - 
bitərəfdir.

4. Bakının keçmiş qubernatoru R.Axundzadə və indiki 
qubernatoru A.Nərimanbəyov - hər ikisi bitərəfdir.

5. Polis müfəttişi Faiq Nemanzadə - bitərəfdir.
6. Gəncənin qubernatoru X.B.Rəfıbəyovu hansı partiya

ya meyl etdiyi üçün ittiham etmək olar?
7. Qulyayevin müsavatçılığına kim inanar? Yaxud 

Zaldman müsavatçı ola bilərmi? (“Azərbaycan” qəzeti, 24 
sentyabr 1919, rusca).

Bu tarixi etirafın özü göstərir ki, “Müsavat” üzgörənlik 
edə bilməzdi, çünki müsavatçılıq prinsipini həyata keçirirdi. 
Bizdə Məmməd Əmin ucalığı, Məmməd Əmin müdrikliyi 
bəzən çatışmır, onun dediyini etməyə çalışırıq, etdiyini yox. 
Mən bunu prezidentimiz Əbülfəz bəyin özünə də demişəm.

- Bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Məncə iqtidarda olan rəhbər qüvvələr nədənsə köhnə 

kadrların demokratik görüşlü, işgüzar, təcrübəli və bacarıqlı 
nümayəndələrindən istifadə məsələsində tərəddüd edirlər. 
Halbuki hamı demokratiyanın düşməni ola bilməz. 
Tanınmış, bacarıqlı kadrların təcrübəsindən, iş metodların
dan istifadə olunmalıdır (hətta keçmişdə onların müəyyən 
nöqsanları olsa da!). Respublikanın indiki ağır iqtisadi-siyasi 
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böhran vəziyyətində bu daha çox lazımdır. Xalq üçün, vətən 
üçün çalışan və çalışmaq istəyən bütün qüvvələr bacardığı 
işə cəlb olunmalı, ümumi idarəçilik və işgüzarlıq harmoniya
sı yaradılmalıdır. Ucdantutma rayon rəhbərlərinin hamısı və
zifədən çıxarıldığına görə pambıq tarlada çürüdü, üzüm 
tənəkdə. Məhsulun bir hissəsi zay olub getdi.

Vəzifəyə irəli çəkilən cavanların arasında, əlbəttə, baca
rıqlı, işgüzar, xalqın məhəbbətini qazanmış adamlar çoxdur. 
Amma xalqa yeganə xidməti, bacarığı “meydan məktəbi” 
keçməkdə görənlər də az deyil. Meydan meydanlığında, 
adam gərək işdə yetişsin, vəzifə pilləsini bir-bir çıxsın. Bir
dən hoppanıb son pillədə dayanmaq olmaz. Meydanda şüar 
deyən, bayraq qaldıran hər kəs yüksək vəzifənin öhdəsindən 
gələ bilməz. O, şumun da, əkin-səpinin də vaxtını, vədəsini 
bilməlidir.

Keçmişdə iqtidarda olan partokratiyanı ucdantutma 
demokratik hərəkatdan, idarə aparatından uzaqlaşdırmaq, 
məncə, işin xeyrinə deyil. Onların qüvvəsindən indi də 
istifadə etmək lazımdır. Təsadüfi, səriştəsiz və təcrübəsiz 
adamlara yüksək elm, maarif və təsərrüfat rəhbərliyi tapşırı
landa nəinki aşağılarda, lap yuxarıların özündə də əsəbilik 
yaradır və milli məclis üzvlərinin birinin dediyi kimi “at- 
eşşək” söhbəti gəlib çıxır parlaman kürsüsünə.

- Siz güman edirsinizmi ki, kadr məsələsində prezi
dentin ətrafında ona yaxşı xidmət etməyənlər var?

Prezidentimiz fəaliyyətinin lap ilk illərində dünyaya elan 
etdi ki, yolumuz Atatürk yoludur. Bu, onun nüfuzunu artırdı. 
Çünki yol artıq məlumdur, yeni yol axtarmağa vaxt və qüvvə 
sərf etməyə ehtiyac olmayacaq. Amma mən eşitmişəm ki, 
Atatürkün ətrafında da ona mane olanlar, eyş-işrətlə baş 
qarışdıranlar var idi. Atatürkün xəstələnməyinə, ailə 
narazılığına səbəb olanlar da bunlar idi. Amma İsmət İnönü 
kimi sadiq adamlar, bircə dəfə də olsa, paşanın işrət 

məclisinə ayaq basmayıblar. Təcili işləri olanda onu kənara 
çağırıb məsləhətləşiblər. Atatürk isə gecə-gündüz onun 
yanında fırlananların, süfrəsi ətrafında dolananların birinə də 
yüksək dövlət vəzifəsi verməyib. Onların qazancı ancaq paşa 
süfrəsinin nemətlərindən aldıqları qənimət olub. Bu idi 
Atatürkün müdrikliyi! Hətta o, Azərbaycanın böyük oğlu 
Əhməd Ağaoğlunu çağırıb ona daha bir vəzifəni - şəkər 
şirkətinin rəhbərliyini tapşıranda Əhmədbəy “Paşam, mən 
şəkərin dadından başqa onun haqqında bir şey bilmirəm’ 
deyə etiraz etsə də, bu səmimi etirafın müqabilində Atatürk 
deyib... “mən də bilirəm ki, sən şəkərin dadından başqa onun 
haqqında heç nə bilmirsən, amma sənin kimi adamın adının 
şirkətdə olmağı bəsdir”.

Onlar insana belə yanaşıblar, çünki insanda insanı gör
məyi və qiymətləndirməyi bacarıblar. Amma bizim iqtidarda 
olan bəylərimiz keçmiş SSRİ-nin indi iqtidarda olan 
kommunistləri ilə həmrəyliyə, işbirliyinə razıdırlar, öz 
keçmiş milli kommunistlərindən başqa.

- Millət vəkillərinin bir neçə vəzifəyə cəlb olunma
sına necə baxırsınız?

- Çox pis! Bu, birinci növbədə bizim hüquqi dövlət 
qurmaq prinsipimizə aiddir. Doğrudur, parlament bu haqda 
qərar çıxartdı. Amma əvvəldən belə olmamalı idi. Parlament 
qanunverici orqandır, icra orqanı deyil. Odur ki, eyni adam 
həm qanunvericilik orqanında, həm də icra hakimiyyətində 
işləyə bilməz. Bu, hər yerdə belədir. Varisi olduğumuz 
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində də belə 
olmuşdur. İlk milli dövlətimizin parlamanı kadr azlığına 
baxmayaraq qərar almışdır ki, dövlət idarəsi ilə parlaman 
üzvlüyünü bir əldə birləşdirmək olmaz (ancaq diplomatik 
korpusun rəhbər işçiləri istisna təşkil edirdilər). Buna görə 
də ilk seçkilər zamanı yaranmış anlaşılmazlıqlar bir az sonra 
aradan qaldırıldı və parlaman öz funksiyasını sərbəst şəkildə 
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yerinə yetirməyə başladı. Məşhur pedaqoq, publisist və 
ədəbiyyatşünas Firidunbəy Köçərli parlamana üzv 
seçilmişdi. Həm də Qoridən təzəcə Qazaxa köçürülmüş 
müəllimlər seminariyasının müdiri idi. Amma parlamanın 
məlum qərarından sonra dərhal ərizə verib seminariyadakı 
işini parlaman üzvlüyündən üstün tutdu və deputatlığından 
imtina etdi. Parlaman 1919-cu il fevralın 4-də F.Köçərlinin 
xahişini nəzərə alıb onu parlamanın üzvlüyündən azad etdi. 
Həmin iclasda Gəncənin general-qubernatoru İ.Vəkilov, 
maarif nazirinin köməkçisi H.Şahtaxtinski və bir sıra 
başqaları da dövlət işində qalmaqla parlaman üzvlüyündən 
çıxarıldılar. Abdulla Qəbulov, Hacıhüseyn Əfəndizadə, 
Rəşidbəy Axundov isə dövlət vəzifələrindən imtina edib 
parlamanda qalmağı üstün tutdular.

- Amma bizdə tamam tərsinədir. Mən inanmıram ki, 
onlar, yəni həm dövlət, həm də hökumət işlərini 
“müvəffəqiyyətlə aparan” bəylər F.Köçərlidən və adları 
çəkilən ziyalılardan daha qabil və bacarıqlı olsunlar. 
İnana bilmirəm ki, bir ayağı nazir kabinetində, bir ayağı 
Ali Sovetdə olan millət vəkili hər iki ağır və məsul 
vəzifəni tələb olunan səviyyədə apara bilsin. Bəs onları 
bu “fədakarlığa” məcbur edən nədir? Məncə, onlar 
sadəcə vəzifənin əldən çıxmasından ehtiyat edirlər.

Bununla əlaqədar bir məsələyə də diqqət yetirmək 
lazımdır. Ali məktəblərdən və digər müəssisələrdən prezi
dent aparatına və dövlət idarələrinə gedənlərin hamısı köhnə 
iş yerlərində ya tam, ya da yarımştat “işləyirlər”. Dövlət 
müşavirələrindən, nazirlərdən tutmuş, icra hakimlərinə, 
aşağı vəzifələrdə çalışanlara qədər hamısı iki yerdən maaş 
alır. İşsizliyin, iqtisadi qıtlığın baş alıb getdiyi indiki 
vəziyyətdə bunu normal hal hesab etmək olmaz. Bu, xalqın 
və dövlətin cibinə girmək kimi bir şeydir.

Ən təhlükəlisi odur ki, bu adamların heç birinin yeni 

struktura inamı yoxdur, olsaydı bir işin qulpundan yapışar və 
ümumi işin xeyrinə çalışardılar.

- Milli Məclisin dövlət dili haqqında qəbul etdiyi 
qanun birmənalı qarşılanmadı. Bu məsələdə sizin 
mövqeyiniz necədir?

- Bu, çox ciddi və incə məsələdir. Burada tələsmək, 
şəxsi hikkəni, iddianı həyata keçirmək olmaz. Dil millətin 
əziz balasıdır. O, xüsusi qayğı və diqqət tələb edir. 
Millətimiz türk, dilimiz də Azərbaycan türkcəsidir. Bu, uzaq 
keçmişdə də, yaxın keçmişdə də, yəni ilk milli dövlətimiz 
zamanı da belə olub və 20 il bu qanunla yaşamış, yazıb- 
yaratmışıq. İndi isə xalq buna hazırlanmadı. Ona elə gəldi ki, 
bu, türkləşmək yox, türkiyələşmək deməkdir. Halbuki belə 
deyil. Xalq indiyə qədər necə danışırdısa, yenə elə 
danışacaq, yazısı da həmçinin. Mirzə Cəlil hələ 1906-cı ildə 
“Molla Nəsrəddin’ in birinci nömrəsində oxucularına üz 
tutub yazırdı: “Mən sizinlə türkün açıq ana dilində 
danışıram”. O, axıra qədər də bu dildə danışdı. Həmin dil 
bizim indiki ana dilimiz idi, osmanlı dili deyildi. Mirzə Cəlil 
Azərbaycanda osmanlı şivəsinin tamam əleyhinə idi. O 
zaman osmanlıca yazmağa meyl edənlərə deyirdi: “Pək yey” 
yazsam, onda mənə gərək deyəsən görüm “çox yaxşı” 
sözlərini hara qoyum?”. Ömər Faiq də 1917-ci ildə “Mən 
kiməm" məqaləsində deyirdi: “Ey türk, niyə sən kimsən 
dedikləri vaxt həqiqi cavabında aciz qalırsan. Niyə deyə 
bilmirsən ki, mən türkəm!” Sonralar bu münasibət hər iki 
böyük şəxsiyyətdə tam dəyişməsə də, bir qədər 
dəqiqləşdirildi. Mirzə Cəlil “dilimiz Azərbaycan dilidir” 
dedi, “türki-Azərbaycan” da işlətdi, Ömər Faiq isə “tədris 
dilimiz Azərbaycan dili olmalıdır” qənaətinə gəldi. Osmanlı- 
Türkiyə, osmanlı dili türk dili adlanandan sonra bəzi hallarda 
M.Ə.Rəsulzadə də “bugünkü Azərbaycan dili” sözlərini 
işlətdi (“Azərbaycan”, 1954, N9, Ankara). Hətta türk 
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dünyasının ən böyük dilçisi, monumental “Türk dili tarixi” 
əsərinin müəllifi professor Əhməd Cəfəroğlu Ankara Kültür 
Dəməyində oxuduğu məruzələrinin birini “Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatının gəlişmə dövrləri” adlandırmışdır 
(“Azərbaycan”, 1953, N12, Ankara).

Deməli, Azərbaycan türkünün dili ya “Azərbaycan dili”, 
ya da “Azərbaycan türkcəsi” olmalıdır və bundan da 
qorxmaq, çəkinmək lazım deyil. İndiki bəzi “abrazovan- 
nılarm’ lüzumsuz inadkarlığı və xalqın başa düşmədiyi 
sözləri yerli-yersiz işlətmələri işin xeyrinə ola bilməz.

- Son vaxtlar mətbuatda Nəriman Nərimanov haq
qında yenə xoşagəlməz söz-söhbət gedir. Siz N.Nəri- 
manov haqqında əvvəlki mövqeyinizi dəyişməmisiniz ki?

- Qətiyyən! Hələ ki, Nərimanova divan tutmaq istəyən
lərin heç biri onun xalqına xəyanəti haqqında bircə dəfə də 
fakt gətirə bilməyib. Hey deyirlər ki, o, Zəngəzuru 
ermənilərə verib. O zaman Nərimanov tamam tək idi, ver
məsə də alacaqdılar. Necə ki, indi gözümüzün qabağında 
ərazimizin böyük bir hissəsini ermənilər işğal edib, xalqımızı 
tarixdə görünməmiş vəhşiliklə qırıblar. Bunu da Nərimanov 
edib?

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yıxılmağına 
gələndə isə bu işdə Atatürkün günahı Nərimanovunkundan 
az deyil. Gəlin tarixə obyektiv yanaşaq. Türk alimlərinin 
özləri etiraf edirlər ki, Atatürk Türkiyəni xilas etmək üçün 
Azərbaycanı bolşeviklərə qurban verdi. Bu faktı bizimkilər 
dillərinə gətirmək istəmirlər. Öz ölüsünü ağlamağı 
bacarmayanlar, heç olmasa, susmağı bacarmalıdırlar.

“Xalq qəzeti” 27 fevral 1993.

İNDİ ZİYALI OLMAQ HƏM ASANDIR, 
HƏM DƏ ÇƏTİN

XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış 
ziyalılarımız Azərbaycan xalqının maariflənməsində, 
tərəqqisində və digər sahələrdə yüksək fəallıq 
göstərmişlər. İndi isə bəzi ziyalılarımız cəmiyyətdə 
gedən proseslərdən özlərini sanki təcrid etməyə 
çalışırlar. Sizcə bunun səbəbi nədir?

- Ziya, ziyalı zehni əməklə məşğul olan sosial qrupdur. 
Ziyalını heç vaxt cəmiyyətdən ayrı təsəvvür etmək olmaz. 
Bunlar əvvəl az olub, sonra çoxalıblar. Ziyalının varlığı 
məktəbdən asılıdır. Bir xalqın məktəbi varsa, onun ziyalısı 
da olacaq.

Hər bir xalqın ziyalı qrupunun təbəqələşmə dövrü var. 
Amma, Azərbaycan xalqının ziyalıları qədimdən mövcud 
idi. Ziyalı təkcə oxuyub-yazmağı bacaran adam deyil, 
alimlər, şairlər, yazıçılarda bu qrupa daxildir. Azərbaycanda 
Bəhmənyar, Əcəmi, Xaqani, Tusi, Nizami, Füzuli, Nəsimi 
və başqaları olub. Bunların hər biri bir sənət, bir elm 
dünyasıdır, xalqının başını ucaldan adamlardır. Sonralar 
Şimali Azərbaycanı ruslar zəbt eləyəndə Cənubi 
Azərbaycanda müəyyən durğunluq əmələ gəldi, Şimalda isə 
yeni tipli ziyalılar meydana çıxdı. Az-çox savadı olan, lakin 
fitri istedadı ilə dağı dağ üstə qoyan və dünyanın diqqətini 
özünə cəlb edən A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərdabi 
kimi ziyalılar yetişdi. H.Zərdabidən başqa bunların heç biri 
universitet bitirməmişdir. Amma nə qədər ziyalı idilər, 
xalqının tərəqqisi üçün hər vasitədən istifadə edirdilər. 
Ziyalının nə demək olduğunu başa düşür və onun yaranması, 
sel kimi axması üçün əllərindən gələni edirdilər. Bunların 
sayəsində bizim ziyalılarımız yeni istiqamət aldı. 
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M.F.Axundovun təşəbbüsü ilə Qori seminariyasında 
Azərbaycan şöbəsi açıldı və 1881-ci ildə seminariyanın ilk 
buraxılışı oldu. Həmin buraxılış zamanı cəmi-cümlətanı 3 
nəfər azərbaycanlı qurtardı. Bunlardan Teymurbəy 
Bayraməlibəyov - Lənkərana, Səfərəlibəy Vəlibəyov 
Şuşaya, Əliməmməd Xəlilov isə Naxçıvana öz qəlbinin 
odunu apardılar. Bunlar o zamanı seminariyada iki ildən bir 
az artıq oxumuşdular. Onlara dərsi əslən Azərbaycandan 
olan Çemyayevski deyirdi. O, şagirdlərinə lazımi bilikləri 
aşılamaqla bərabər, belə bir xeyir-dua da verirdi: “Sizin 
zəhmətiniz heç vaxt hədər getməyəcəkdir, sizi gec-tez 
anlayacaqlar və şərəfli işinizə görə sizə minnətdar 
olacaqlar.”

Bunların arxasınca N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, 
Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, S.S.Axundov, F.Köçərli, 
H.Minasazov və b. azərbaycanlılar gəldi. H.Zərdabi deyirdi 
ki, “damcı-damcı ilə dərdimiz sağalası deyil, elm gərək sel 
kimi axsın ki, hər istəyən ondan içib doya bilsin.”

Bu böyük fikirləri onlar əllərində dəstavuz edib 
Azərbaycana yaydılar. Bunlar yıxılı evin dirəkləri idi, xalqın 
görən gözü, eşidən qulaqları idi. Onu da deyim ki, Qori 
seminariyasının axırıncı buraxılışı 1920-ci ildə oldu. 40 ildə 
buranı 250 azərbaycanlı qurtarmışdır. Onların da statusu 
ancaq kəndlərdə iki illik rus məktəblərində dərs demək idi. 
Şəhərlərdə onların dərs deməyə ixtiyarı yox idi. 
Ü.Hacıbəyov uzaq bir kəndə göndərilmişdi, H.Minasazov 
Neftçala kəndindən bu yana buraxılmırdı. Nərimanov Bakıda 
kişi gimnaziyasında dərs demək hüququ qazanmışdır, ancaq 
əlavə imtahan vermək şərti ilə. Buna görə də onların 
əksəriyyəti müxtəlif sahələrdə işləməli və xalqına xeyir 
verməli olurdular.

Nəhayət, Azərbaycan Cümhuriyyəti zamanı 1919-cu 
ildə ilk ali məktəbimiz olan Bakı Dövlət Universiteti 
yaradıldı. O zaman ali təhsilli Azərbaycan kadrları demək 

olar ki, yox idi. Universitet 44 ştatı ilə açıldı, onların 
içərisində bir nəfər də olsa milli kadr yox idi, 1920-ci ildə iki 
nəfər azərbaycanlı götürdülər. Onların biri M.Topçubaşovu 
tibb fakültəsinə, M.Şahtaxtinskini tarix-filologiya 
fakültəsinə. İlk rektorumuz Tağı Şahbazi 1927-ci ildə gəldi.

Bizim o zaman imkanımız belə idi. 1921-ci ildə Birinci 
Sovetlər qurultayında məruzə edən Azərbaycanın ilk xalq 
maarif komissarımız Dadaş Bünyadzadə ürək ağrısı ilə 
demişdir: “Bu yaxınlarda biz bütün əhalini siyahıya aldıqda 
məlum oldu ki, müsəlmanların vur-tut 62 nəfərinin ali təhsili 
vardır.” Sonra Bakı Dövlət Universitetinin bazasında Tibb 
Universiteti, Ali Pedaqoji institut və başqaları yarandı. 1923- 
cü ildə ilk dəfə Azərbaycan dilində tələbə buraxıldı. Texniki 
fənnlərdən dərs deyən üç nəfər milli kadr vardır. Biri 
Məmməd Əfəndiyev 1915-ci ildə Peterburq Universitetini 
bitirmişdir, biri Rəhimbəy Məlikov 1912-ci ildə Kazan 
universitetini bitirmişdir, üçüncüsü Bəhram Mirzəyev idi. 
Buna görə də 1940-cı ilə qədər bizdə demək olar ki, ziyalı 
hələ formalaşmamışdır.

Bundan əlavə başımıza çox bəlalar gəldi. Bizim qan 
düşmənlərimiz olan ermənilər 1937-ci il qırğınını saldı, 
deportasiyalar oldu. Millətin başı kəsildi. Sonra Vətən 
müharibəsi başladı, az-çox savadı olanlar müharibədə həlak 
oldu.

Amma bir şey həqiqətdir ki, ziyalı özündə bir çox 
qrupları birləşdirir. Buraya şair yazıçı daxil olmaqla alimlər 
də daxildir. Özü də əsil alimlər, millətin tərəqqisinə çalışan 
və buna nail olan alimlər. Ancaq adını alim qoyub heç bir 
elmi biliyə malik olmayan biəməl alimlər yox. Əsil alim 
cəmiyyətin düşünən beyni, nur mənbəyi hesab olunmalıdır. 
Yarımçıq alimlə xalqın cahil təbəqəsi arasında heç bir fərq 
yoxdur. Cəmaləddin Əfqani deyirdi ki, “onların düşüncəsi 
ilə avamların düşüncəsi arasında heç bir fərq yoxdur. “Alim 
çox oxuyub, ya az oxuyub fərqi yoxdur, o, əsil alim olmalı, 
xalqın haradan gəlib haraya getdiyini bilməli, ağılları
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işıqlandırmalı, hikmət mənbəyi olmalıdır. M.Ə.Sabir kimi. 
Biz nədən danışırıq - danışaq Sabir həmişə yanımızdadır, 
fikirlərimizi təsdiq üçün ona müraciət etməliyik. Yenə də 
Cəmaləddin Əfqani deyir: “Əgər alim doğrudan da həqiqi 
alimdirsə, deməli, o, nur mənbəyidir. Belə alim bütün 
dünyaya nur saçmalıdır. Əgər onun elm işığı bütün yer 
kürəsinə yayıla bilmirsə, heç olmasa öz ətrafını, öz şəhərini, 
yaxud kəndini və ya evini işıqlandırmalıdır. O, necə alimdir 
ki, heç öz evini işıqlandıra bilmir?”

Cəmaləddin Əfqani deyəndə ki, “kül belə alimin, belə 
hikmət sahibinin başına” yüz dəfə haqlı idi. Belə alimdən, 
belə ziyalıdan cəmiyyət heç bir xeyir görə bilməz. Xeyir 
verən, fayda gətirən insanlar başqadır. Məsələn, bizdə Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev olub. Heç adını yaza bilmirdi. Adının 
qabağında on bir xətt çəkirdi, yəni “Zeynalabdin”. Amma 
gördüyü işlərə, açdığı məktəblərə, oxutduğu tələbələrin 
sayına görə onu ən böyük ziyalı adlandırmaq olar. O, varını- 
dövlətini, xalqının mənəvi inkişafına, savadlanmasına sərf 
edən adam olmuşdur. Azərbaycan hökuməti Gəncədən 
Bakıya köçəndə Hacı Zeynalabdin Tağıyev hökumət rəisini 
ziyarətə gəlir və deyir: “Əgər hökumətimizin paraya ehtiyacı 
olursa, mövcud paralarım və sərvətim sizin əmrinizdədir.”

Hacı havayı söz deyən adam olmamışdır. Bir il sonra 
Bakı Universiteti açılanda təntənəli iclasa o da dəvətli idi. O, 
həmin təntənəli yığıncaqda çıxış edərək demişdi: “Əziz 
vətəndaşlarım, mən Bakıda bir çox məktəblərin açılış 
törənində bulundum və hamısında da sevindim, çünki rus 
məktəblərində belə türk xalqımız irfana qovuşurdu. Bakıda 
bir universitet qurulmasını çox arzu edirdim, bir müddət bu 
barədə çox düşündüm, ancaq qafqazlı bir erməni Tiflisdə öz 
hesabına Universitet açmaq üçün rus hökumətindən icazə 
istəmişdi, bu surətdə Bakıya da sıra gələcəyinə əmin idim. 
Təəssüf ki, erməniyə rədd cavabı verildi, mənim də ümidim 
qəti olaraq kəsildi.”*

*”Azərbaycan” jurnalı (Ankara), 1957, N3, səh.23.
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Hacı bir şeyə sevinirdi ki, tale onu bu məsələdə məyus 
etmədi. “Tanrının inayəti və xalqımızın qeyrəti ilə Milli 
Cümhuriyyətimizi qurduq, bu gün də Cümhuriyyətimizin ilk 
Universitetinin açılış təntənəsini edirik. Mən bu xeyir və 
irfan müəssisəsinə qüdrətim nisbətində hədiyyə vermək 
istəyirəm. Mənim də bu irfan ocağında bir xidmətim olsun. 
Mənim halal malım olan Hacı Zeynalabdin pazajını bu xeyir 
müəssisəsinə hədiyyə edirəm.”*

Əsil ziyalılar belə idi. Onlar xalqın mənafeyi, tərəqqisi 
naminə hər şeyə hazır idilər. Azərbaycanın sayca az olan 
ziyalıları Azərbaycana səpələnmişdilər, imkan dairəsində iş 
görməyə istəyirdilər, iş, iş, iş! Ü.Hacıbəyov tək idi, 
Azərbaycanı bütün Avropada tanıtmaq üçün Şərqdə ilk dəfə 
misilsiz musiqi əsərləri yazırdı. C.Məmmədquluzadə Ömər 
Faiq ilə birlikdə tayı heç bir ölkədə olmayan satirik mətbuat 
yaradaraq xalqı oyatmağa çalışırdılar. Ə.Hüseynzadə və 
Ə.Ağayev H.Zərdabinin ənənələrini davam etdirərək 
jurnalistlər ordusuna rəhbərlik edirdi. Sabir odlu-alovlu 
şerləri ilə dildə - ağızda gəzirdi, “oğul mənimdir, əgər 
oxutmuram əl çəkin!” deməklə balaları oxumağa çağırırdı. 
N.Nərimanov və Məmməd Əmin Rəsulzadə 1910-cu ildən 
sonra sürgündən qayıdıb Bakıya gələndə nadanlığa qarşı 
mübarizə aparırdılar. Bizim o dövrdəki ziyalıllarımızın heç 
biri pul kisəsini doldurub arxasında gizlənmirdi. 
N.Nərimanov deyirdi ki, “bu biçarələr pulları sandıqlara 
yığıb pişik kəsəyəni marıtlayan təki marıtlayırlar.” Amma 
varlılardan heç kəs Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi təhsil 
üçün əliaçıqlıq göstərmirdi.

Ziyalılarımız əsasən 1940-cı ildən sonra formalaşmağa 
və sürətlə inkişaf etməyə başladı. Ziyalılarımız heç vaxt 
olmayan haldan kütləvi şəkil aldı. Amma 1990-cı ildən sonra 
çox pis yol tutdular. Adını ziyalı qoyan oxumuş adamlara

‘Natəvan heykəlinin yanındakı iki mərtəbəli kastranom
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cəmiyyətin avam və cahil təbəqəsi arasında heç bir fərq 
qoymadı. Onlar nəinki səhv edir, heç kəsin razılaşmadığı 
fikri irəli sürür, əksinə, millətə, xalqa qarşı düşmən 
mövqeyində dururdular. Məsələn, adam necə qıyar desin ki, 
böyük məhəbbət şairi Füzuli “məhəbbət şarlatanıdır.” Bu 
sözü ağlı başında olan adam deyərmi? Yaxud, ağıl sahibinin 
“Məhsətidən tutmuş Natəvana qədər bütün qadın şairlərimiz 
pozğun olublar” - deməsi necə səslənir? “Torpaq” adında öz 
əməl dostu Ömər Faiqlə jurnal çıxarmaq istəyən və icazəsini 
də alan Cəlil Məmmədquluzadə birdən fikirlərindən dönüb 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı çıxarmağa başlayan bu iki 
fədainin, Azərbaycan xalqının hikmət kitabının müəlliflərini 
düşmən adlandıran hansı alğın sahibidir. Onlar deyirdi ki, 
C.Məmmədquluzadə xalqı irəli aparmaq əvəzinə tənqid edə- 
edə geri atıbdır, görəsən bunların ağılı bədənlərinin harasın- 
dadır. Görəsən, “Danabaş kəndinin əhvalatlarını yazıb şərq 
yuxusuna dalmış bir ölkəni yuxudan oyatmağa çalışarkən bu 
kəndə nə ad qoymalı idi? C.Məmmədquluzadə “Ölülər” 
əsərini yazmaqla məgər Azərbaycanı bütünlüklə ölü hesab 
edirdi?

Bunlar ziyalı idilər, ölüləri diriltmək, yatmışlan oyat
maq bunların ümdə vəzifələri idi. Əgər bizim belə düşünən 
“ziyalılarımızın” meyarı ilə yanaşsaq onda ruslar Saltıkov- 
Şedrini tarmar etməlidirlər, çünki, o, “Sarsaqlar şəhərinin ta
rixini” yazmışdır. Bəyəm Peterburq şəhərinin hamısı sarsaq 
idi? 30-cu illərdə “Allahsız ol, allahsız” sözləri ziyalılarımı
zın başı üstündə parlayan vaxtlar M.Müşfiqin, H.Cavidin, 
S.Vurğunun başına gətirilən faciələrdən mən yazmışam 
(“Yaxın və uzaq dünyamız”, 1997, səh.87-93). Bu cür ziya
lılar indi də var. Doğrudur, onların əlinə bir şey keçmir, söz
lərinə baxan yoxdur. Sadəcə baş qarışdırmaq, iz azdırmaqdır 
onların peşəsi. Məsələn, N.Nərimanovu siyasət adamı adlan
dırmırlar, tənqid edirlər, istedadlı, gözəl yazıçımız Anan, 
Elçini tənqid edirlər. Daha kim qaldı? Bütün görkəmli yazıçı 
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və şairlərimizi tənqid etmək nə deməkdir? Hətta belə bir 
hökm də verirlər ki, “XX əsr ədəbiyyatımız Biləcəridən o 
yana keçməmişdir.” Ayıb olsun. Axı bunları yazanları 
tanıyırıq, qırımlarına bələdik. Haram olsun onlara bu xalqın 
çörəyi, suyu, hətta havası da!

- Müstəqil ölkəmizin gündən-günə inkişafına, 
beynəlxalq aləmdə artan imicinə bəzi ziyalılarımız qıs
qanclıqla yanaşırlar. Hətta bir sıra ziyalılarımız müqəd
dəs elm ocaqlarını siyasi partiyaların qərargahlarına çe
virirlər. Bu ziyalılıq adma xələl gətirmirmi?

- Bizdə bu saat 60 siyasi partiya fəaliyyət göstərir, 
onlardan 38-i qeydiyyatdan keçib. Bəziləri də qeydiyyatdan 
keçməyib, amma hay-küy qaldırırlar. 8 milyonluq əhali üçün 
bu qədər partiya çoxdur. Özü də əksəriyyəti quru hay-küy 
qaldırır, səs salır, baş qatır, bir iş görmür. Baxırsan ayrı-ayrı 
universitetlərdə, institutlarda yerləşir, pozuculuq işi aparır. 
Əslində tədris müəssisələrində, elm ocaqlarında heç bir 
partiyanın qərargahı olmamalıdır. Bunlar tələbənin fikrini 
yayındırır, həmin idarənin rəhbəri belə şeyə icazə 
verməməlidir. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, Musavat 
partiyasının rəhbərlərindən biri universitet kimi elm 
ocağında dərs desin, o auditoriyada N.Nərimanovu tənqid 
eləsin, onun haqqında mətbuatda hədyan danışsın, əksinə 
Məmməd Əmin Rəsulzadəni göylərə qaldırsın. Bunlar bir 
millətin iki gözüdür, bir millət ağacının iki budağıdır. 
Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Birinin daha yaxşı 
görünməsi üçün o birini onun ayağı altına itələmək olmaz. 
Bu, millətə düşmənçilik, tarixə xəyanətdir.

Məni son vaxtlar “Nəriman Nərimanov dünyası” 
kitabına görə orta məktəblərə çağırırlar. Çox maraqlı 
görüşlər keçirilir. Şagirdlər N.Nərimanovu olduğu kimi 
mənimsəyirlər. Belə görüşlərin birində tarix müəllimi öz 
çıxışında dedi: “Bizi bu günə salan Nərimanovdur, dilimizin 
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rus dili ilə əvəz olunmasında onun böyük rolu oldu. 
Qarabağı, Borçalmı, Zəngəzuru Nərimanov verdi” və s. O, 
bu cür sözlər çərənnədi. Onun dərsini orada olanlar verdilər. 
Mən də danışdım, bütün suallarının düz olmadığını dedim. 
O, dedi ki, “Mən neynim, mən ancaq eşitdiyimi danışıram.” 
Əvvəla, belə ziyalı orta məktəbdə özü də tarix müəllimi ola 
bilməz. Mən onun adını çəkmirəm, orada iştirak edən 
müəllimlər vardı, onu o günə saldılar ki, çox yazıq bir şəkil 
aldı. Yenə təkrar elədi: “Mən ancaq eşitdiyimi danışıram.” 
Müəllim eşitdiyini danışmamalıdır. Bu, belə olmamalıdır. 
Müəllim birinci növbədə ziyalıdır və gələcək ziyalıların 
müəllimidir. Eşitdiyini danışmaq, onun düzlüyünə 
varmamaq xəstəlik əlamətidir. Mənim kitabımda 1993-cü 
ildə “Kirpi” jurnalının dərc etdiyi bir karikatura vardır: 
Nərimanovun daş heykəlinə itlər hürüdülür. Onu göstərdim: 
bu nədir? Müəllim şəkilin adını dedi. Dedim: bax, eşitdiyini 
danışmaq özünü bu vəziyyətə salır. Müəllim belə 
olmamalıdır.

- Ümumiyyətlə, ziyalılar, ziyalılıq və onun 
cəmiyyətdə, müasir ictimai-siyasi həyatda yeri haqqında 
bir qədər ətraflı məlumat vermənizi xahiş edirəm.

- Bizdə ziyalı həm çox çətindir, həm də çox asandır. 
Asandır, ona görə ki, hamı bir nəfər kimi oxumuş 
adamlardır, ziyalının yaratmaq üçün M.F.Axundov, 
H.Zərdabi kimi özünü oda-közə vurmaq lazım deyil, bunun 
üçün xüsusi məktəb də lazım deyil. Çətindir, ona görə ki, bu 
ziyalı cəmiyyətində əsil ziyalı seçilmir. Təkcə oxumuş və 
zehni əməklə məşğul olan adamlar ziyalı deyil. Özünü ziyalı 
hesab edən, cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən adamlar 
görünmürlər. Bunlar harada görünməlidirlər? Dövrü 
mətbuatda. Cəmiyyətin həyatının güzgüsü hesab olunan 
qəzetlər iki yerə bölünür: iqtidar və müxalifət qəzetləri. 
Bunların heç biri öz vəzifəsini demək olar ki, yerinə yetirmir. 

Əsil ziyalı da sözünü belə qəzetlərdə deyə bilməz. Buna 
görə də onlar ya yazmır, çörəyini qazanmaq üçün özünü oda- 
közə vurur, ya da görür ki, yazdıqları sözləri eşidən yoxdur. 
Bəzən də özünü ziyalı hesab edən əli qələmli elə adamlar da 
olur ki, onlar özünün xəstə təxəyyülünün nəticəsində 
cəfəngiyyat doğrayıb tökür, elə şeylər yazır ki, adamın ona 
həm yazığı gəlir, həm də əsəbiləşir.

Yazığı gəlir ki, bədbəxt xəstələnib, onun yazdığı şeylər 
sağalmağılın nəticəsi deyil. Əsəbiləşir ona görə ki, belə 
şeyləri buraxan mətbuat orqanı da xəstədir. Üstəlik onu 
televiziyaya çıxarıb danışdırırlar. Bu daha pis. Əsil ziyalılar, 
alimlər, sənətkarlar özünü söyür. Nə üçün indiyə qədər 
təmiz qalıblar, özlərinə, uşaqlarına bir gün ağlamayıblar. İndi 
isə gecdir. Əvvəlki imkan, əvvəlki dolanışıq yoxdur. Keçmiş 
təmizliyin acısını öz canlarından çıxırlar. Az bir hissəsi isə 
heç nə yazmır, özünün ziyalı olduğunu da hiss etdirmir. Əldə 
olan imkandan istifadə edib çapoyunçuluqla məşğul olur, 
çoxlu evlər alır, villalar tikdirir, həmin villalarda nələr 
saxlamırlar? Başqalarının acığına. Özlərindən yüz dəfə 
ağıllı, savadlı, qeyrətli olanların acığına. Keçmiş təmizliyin 
günahını indi özündən çıxan, indiki natəmizliyin səbəbini 
ayrı şeylərdə axtaran ziyalılar özünü ziyalı adlandıran, 
əslində heç bir faydalı iş görməyənlərə meydan verir. Onlar 
da ağlına gələn hədyanları yazır, milləti də əsəbiləşdirir, 
özləri də guya yaxşı bir iş görmüş olurlar. Özünə hörmət 
edən ziyalılarımız xaricə üz tuturlar. Xaricdə onları 
qiymətləndirənlər var.

- Müsahibənizə görə sağ olun.
- Siz də sağ olun

“Azərbaycan” qəzeti, 3 may 2002-ci il.
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BORÇALI BU YERİN QƏDİM VƏ
YEGANƏ ADIDIR

- Şamil müəllim, siz əslən Borçalıdansınız, Borçalı və 
borçalılar haqqında ən obyektiv, doğru, düz sözü 
deyənlərdən biri də sizsiniz. Bəzən elə olur ki, oradan 
baş verən xırda bir məsələdən ötrü qaçırlar bura, olan- 
olmaz sözləri deyirlər, şəbədə qoşurlar. Bu yaxşı effekt 
vermir, buradakılar da əsəbləşir, orada da yaxşı nəticə 
hasil olmur. Mən indi sizin diqqətinizi xırda məsələlərə 
yox, bir qədər iri məsələlərə cəlb etmək istəyirəm. 
Əvvəla, bizim nuh əyyamından alışdığımız Borçalı 
sözünü əvəz edən “Kvemo Kartli” sözləri haradan çıxdı?

Onu deyim ki, Borçalı bu bölgənin çox qədim və 
yeganə adıdır. Borçalını və onunla birlikdə Qazağı Nadir şah 
Azərbaycanda özünü şah elan edərkən bu məsələni 
istəməyən Gəncə bəylərbəyisinin acığına ondan qoparıb 
gürcü knyazlığma verdi. O vaxtdan neçə əsr keçmişdir. 
Amma heç vaxt Borçalı özünü Azərbaycandan mənəvi 
cəhətdən ayrı hiss etməmişdir. Borçalı məsələsi ilk dəfə 
1919-cu ildə qaldırıldı. Bu məsələ o vaxt hələ pıçıltı ilə 
deyilir və Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisəli zona 
hesab olunurdu. Sonralar, daha doğrusu axırıncı 15 ildə 
müxtəlif söhbətlərin, dedi-qoduların əsasına çevrildi. 
Borçalını guya Nəriman Nərimanov Gürcüstana 
bağışlamışdır. Bu, kökündən səhv və iftiradır. Mən 80-ci 
illərdə Ömər Faiq Nemanzadə haqqında tədqiqat aparanda 
Borçalı haqqındakı dövlət qərarını tapıb həm monoqrafiyaya, 
həm də rusca və azərbaycanca onun əsərlərinin külliyyatına 
daxil etdim ki, gələcək tədqiqatçılar ondan öyrənsinlər. Axı, 
Omər Faiq Gürcüstan İnqilab Komitəsinin üzvü idi. 

“Bakinski raboçi” qəzetinin 1921-ci il 20 fevral tarixli 
nömrəsində Ömər Faiq də daxil olmaqla Gürcüstan İnqilab 
Komitəsinin 10 nəfər üzvünün imzaladığı bəyannamədə 
deyilirdi: “Acariyanın, Abxaziyanın və Osetiyanın qardaş 
xalqları öz talelərini özləri həll edəcəkdir. Amma üsyana 
qalxmış Borçalının zəhmətkeş insanları üç respublikadan 
birinə - Azərbaycana, Ermənistana, Gürcüstana birləşməklə 
məsələni öz istədikləri kimi həll edəcəklər. Deməli, 
Borçalı xalqının qarşısına ağ kağız qoydular, nə istəyirsən, 
yaz. Borçalı camaatı görürdü ki, qardaşlıq dünyası qurulur, 
onlar da qaldılar gürcü qardaşlarının içərisində.

İndi gəlirəm sizin əsas sualınızın üstünə. Siz düz sual 
qoyursunuz. Borçalı bu bölgənin lap qədim adıdır. 
Eramızdan əvvəl də bura Borçalı adlanırdı. Gürcü dilində 
buranın başqa adı yoxdur. Azərbaycan danışıq dilində bura 
Borçalı, Boxcalı, Boşçala, Borclu və s. adlanıb. Xalqımızın 
və yaxın qonşuların tarixini yaxşı bilən Abbasqulu ağa 
Bakıxanov bunu “Bor-çalı” adlandırmışdır. Kimin necə 
adlandırmasından asılı olmayaraq qədimdə də, orta əsrlərdə 
də, indi də bura Borçalı kimi gedir. Mən indi tarixi və ədəbi 
faktları buraya qəzetin səhifələrinə çıxartmaq istəmirəm, 
istəyirəm ki, sadəcə tarixçi alimin yox, adicə jurnalistin, 
gürcü dilini gözəl bilən, cavan oğlun olan Şurəddın 
Məmmədlinin “Alın yazısı”, “Paralanmış Borçalı” 
kitablarını oxusunlar. Bu əsərlər sırf tarix deyil, adlarından 
göründüyü kimi xalqımızın alın yazısı, paralanmış Borçalının 
tarixi, morfoloji keçmişidir. Özü oralıdır, o yerlərə bələddir. 
Amma əslən oradan olan gözəl tarixçilərimiz var, lakin bu 
barədə bir şey yazmırlar. Arayıb-araşdırırlar ki, Nəriman 
Nərimanovu kirləyən bir söz tapsınlar, aləmə car çəksinlər 
ki, Nəriman Nərimanov satqındır, bununla da özlərini 
bəşəriyyət qarşısında satqın pilləsinə qoyurlar. Məşhur 
tarixçi-alimimiz Ziya Bünyadov həyata keçməmiş 
arzularından bəhs edərək yazırdı: “Bir arzum var: Qazax-
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Borçalı mahalının tarixi ilə gələcəkdə kimsə məşğul 
olmalıdır. Çünki belə bir böyük və cəsur camaatın uzun 
əsrlər boyu halı və vəziyyəti haqqında hələ ki, ciddi bir söz 
nə deyilib, nə də yazılıb.”

Belə bir mərdlər məkanı, cəsurlar oylağı Borçalı 
haqqında ən çox gürcülər də yazıblar. Təsadüfi deyijdir ki, 
gürcülərlə azərbaycanlılar arasında zərrə qədər ixtişaşın baş 
verməsini tarix tanımır. Tarixin bütün ziddiyyətli, ağır 
dövrlərində gürcülərə qarşı azərbaycanlılar həmişə 
mehriban olub, aralarında elə bir xoşagəlməz hal olmayıb ki, 
indi ondan xəcalət çəkək.

Gürcü xalqının böyük liderləri, yazıçı və şairləri, 
publisistləri də Borçalı və borçalılar haqqında həmişə gözəl 
sözlər deyiblər. Əsil beynəlmiləl şair Akaki Sereteli yazır: 
“Ağa Məhəmməd xan Tiflisi mühasirəyə alanda.... gürcülər
tərəfdən vuruşanlar arasında qazax-borçalılar da varıymışlar. 
Onlar Gürcüstan uğrunda sanki vətənləri uğrunda 
başlarından keçiblər.”

Belə faktların sayını çox artırmaq olar. Amma 
Borçalının başqa adlarla adlanmasına heç yerdə rast gəlmək 
olmaz. Bu ancaq keçmiş prezident Qamsaxurdiyanın 
vaxtında dəyişdirildi. Özü də yenə mənasız, primitiv şəkildə. 
Kvemo Kartli gürcü dilində aşağı Gürcüstan deməkdir. 
Halbuki, Borçalı Gürcüstanın cənubi-qərbindədir.

- Şamil müəllim, bu Borçalı ilə bağlı yenə 
dəyişdirilən yer adları varmı?

- Tiflisdə ümumxalq danışıq dilində türk adları çoxdur. 
Məsələn, Meydan, Naftluq, Soğanlıq və s. hətta şəhərin 
Meydandan aşağı böyük bir hissəsi Ortaçala adlanır. Yazılı 
mənbələrdə bilmirəm bu varmı, amma danışıq dilindən bura 
Orta çaladır. Əgər toponimin ortası qalıbsa, deməli onun başı 
və ayağı da olmalıdır. Bu ərazinin baş hissəsi mənbələrdə 
Boşçala, Borçalı və s. adlar indiyə qədər gəlib çıxıbsa, onu 
dəyişdirmənin mənası yoxdur.

Hətta Borçalı sözünü özü üçün soyadı götürmüş 
gürcülər də vardır. Gürcü jurnalisti Stepan Borçaleuli nə 
qədər gözəl əsərlər yazmışdır. O, Borçalı sözünün gürcücə 
mənasını belə izah edir: bora - qurd, çala - güləş. Borçalı 
familiyası ilə, dəyişdirilmiş kəndlərin adı ilə nə qədər insan 
yaşayır. Bunlara toxunmaq, onları təhqir etmək insan adına 
yaraşmasın gərək.

Üstəlik Borçalı torpaq etibarilə zəngin, məhsuldar və 
gözəl yer olmaqla bərabər, həm də ən istedadlı adamlar 
yetişdirmiş, əzizləyib böyütmüşdür. Buradan istedadlı 
yazıçılar, ziyalılar, şairlər, dramaturqlar yetişmiş, 
Azərbaycan ədəbiyyatını xeyli zəngindəşdirmişlər. Bütün 
bunlardan əlavə yalnız son 70 ildə - 1918-1990-cı illərdə 
Borçalı Azərbaycana 4 dövlət rəhbəri vermişdir. Bunun mən 
bir dəfə “Nəriman Nərimanov dünyası” əsərimdə demişəm. 
Bir də indi deyirəm. “Bu dörd nəfər son dərəcə möhkəm 
əqidəli, beynəlmiləlçi və alovlu vətənpərvər idilər. Bunların 
haqqında ürək açıqlığı ilə danışmaq və yazmaq olar. Heç biri 
haqqında zərrə qədər fakt tapmaq olmaz ki, onların 
barəsində sabitləşmiş fikri dəyişsin. Bunlar -Əlimərdanbəy 
Topçubaşov, Nəriman Nərimanov, Həsən Seyidov, Həsən 
Həsənov kimi xas poladdan tökülmüş insanlardır. Xas 
poladdan tökülmüş ona görə deyirəm ki, şəxsiyyətləri və 
ideyaları ilə ən sağlam adamlardır. Üstəlik aza qail olan, 
çoxda gözü olmayan kəslərdir. Bu 4 nəfərin ikisi bizim 
müasirimizdir. Heç olmasa bunlara görə Borçalı adı 
dəyişdirilməməli idi. Dostluq, qardaşlıq bu deyil.

- Öyrədilmiş adamlar burada da yəqin işə yarayıblar.
- Hələ sosializm dövründə - 1989-cu ildə Tiflisdə baş 

verən aprel hadisəsi zamanı Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi bizi, bir dəstə alimi - yazıçını 
Gürcüstana ezam etdi. Biz Tiflis, Marneuli, Bolnisi kimi 
yerlərdə olduq. Bura azərbaycanlıların kompakt yaşadığı 
yerlərdi. Biz həmin xalqla söhbət apardıq. Ürək açan 
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hadisələrdən danışdıq, tarixi hadisələrə söykəndik və 
maraqlı hadisələr də gördük. Məsələn, Bolnisi rayonunda 
göz yaşı töküb ağlayan bir gürcü qadını öz qonşuları 
azərbaycanlılara deyirmiş: “bacım, bizim heç kimimiz 
yoxdur, ona görə də bizi qırırlar.” Bu sözləri eşidən 
azərbaycanlı öz gürcü qonşusuna təsəlli verib deyir: “Elə 
demə bacı, biz hamımız sizin arxanızda dayanmışıq, əvvəl 
qoy bizi qırsınlar.” Mən bunları ona görə deyirəm ki, orada 
mənimlə bağlı həmin “öyrədilmiş adamlar” tərəfindən bir 
hadisə də baş verdi. Biz yekun olaraq Mameuli rayonunda 
klubda görüşdük. Hamımız səhnədə oturmuşduq. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarla mən yanaşı 
oturmuşduq. Şairlərimiz yeni şerlərini oxudular, 
yazıçılarımız əsərlərindən danışdılar. Söz mənə verildi. Mən 
ağzımı açıb danışmaq istəyəndə yerdən bir nəfər:

- Şer oxu! - dedi.
Mən bu sözlərə əhəmiyyət verməyib bir-iki kəlmə 

danışdım və həmin adam yenə dedi: “şer oxu!”. Bu sözləri 
bir-iki nəfər də dedi və şer istəyənlərə söykək durdu.

Mənim xəyalımdan çox şeylər keçdi. Əvvəla, mənim 
indiyə qədər heç bir şerim nə yazılıb, nə də çap olunub. 
İkincisi, mən professor kimi təqdim olundumsa söhbətimə 
qulaq asmalıdılar. Üçüncüsü, məni tanımalıdırlar ki, mən şer 
yazan deyiləm. Nəhayət, öz-özümə götür-qoy etdim ki, 
bəlkə məni dolayırlar. Hər halda mən vəziyyətdən çıxmalı 
idim. Mən özümü ələ alıb danışmağa başlayanda həmin 
sözlər təkrar olundu. Ayaqlarını cütləyib dirəyən, öldürsən 
də tərpənməyən tərs atlar kimi bunlar da dediklərinin 
üstündə durmuşdular. Mən dedim:

- Qoyun bir-iki kəlmə danışım, sonra sizə şer də 
oxuyacağam.

Sakitləşdilər. Mən danışdım. Axırda dedim:
- Məndən şer istəyən dostlar, indi sizin üçün şer 

oxuyuram, başqaları da qulaq asa bilərlər. Mühacir 
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şairlərimizdən Kərim Yaycılının bayatılarından biri yadıma 
düşdü:

Gedirəm burdan artıq. 
Baş açıq, yaxa yırtıq, 
istərdim qəmsiz gedəm. 
Qəm gəldi qəmdən artıq.

Mən qurtardım, bir nəfərdə əl çalan olmadı. Bu şer odlu 
kösöv olub sahibini tapmışdı. Anar müəllim tez soruşdu: 
“Aya, bu şer hardan ağlına gəldi?! Dedim: “Mən 
əsəbiləşəndə ağlıma yaxşı şeylər gəlir.”

Dalımca Tiflisəcən gəldilər. Biri “Qeyrət” xalq 
hərəkatının rəhbəri Əlibala Əsədov mənə yalvardı ki, “Şamil 
müəllim, qurban olum, əhəmiyyət verməyin, öyrədilmiş 
adam idi, biz dərsini verdik onun.”

Belə öyrədilmiş adam həmişə aramızda olur. Bunlardan 
ehtiyatlı olmaq lazımdır və vaxtında dərsləri verilməlidir. 
Mən bu yaxınlarda məşhur bir yerlimizlə yer adlarının 
dəyişdirilməsi haqqında söhbət edirdim və o düz dedi: “bu 
işlərin mayasında öz yerlimiz durur. Onlar yal pulu alıb 
qabağa düşdülər və işlər bu şəkildə gedir.”

- İndi gəlin kəndlərin adlarının dəyişdirilməsinə 
baxaq.

- Keçmiş prezident Qamsaxurdiyanın vaxtında Bolnisi 
rayonunun 31-dən çox kəndinin qədim tarixi adı dəyişdirilib 
yenisi ilə əvəz olundu. Əgər bu kəndlərin adlarının 
dəyişdirilib yenisi ilə əvəz olunması gürcü tarixinə, tarixi 
həqiqətə xidmət edirsə, onda bizim onların dəyişdirilməsinə 
heç bir iradımız ola bilməz. Gürcü və Azərbaycan xalqları 
dost-qardaşdırlar, tarixən də aralarında heç bir ixtilaf 
olmamışdır. Amma bu məsələ əsəblərdə oynamağa, 
araqarışdırmağa xidmət edirsə bu lap pis. Məsələn, mənim 
anadan olduğum kənd Gürcüstanda ən iri kəndlərdən biridir, 
kənddə dörd məktəb var, 10 mindən yuxarı insan yaşayır. Bu 
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kəndin adı qədimdən Faxralı adlanır, burada başqa adla heç 
bir yaşayış məntəqəsi olmayıb.

Kəndimiz şer-sənət adamlarının diqqətini həmişə cəlb 
eləyib. Şair Nəbi kimi gözəl aşığımız olub. Türk folklorunun 
məşhur nümayəndəsi Aşıq Şenlik keçən əsrin əvvəllərində 
iki dəfə bu kənddə olmuşdur. Onun bu kəndə və kəndlilərə 
həsr olunmuş yaxşı şerləri vardır. Aşıq Şenliyin mərdi- 
mərdanə dediyi aşağıdakı parça Faxralının adına yazılmış ən 
gözəl sənət əsərlərindəndir:

Səfil Şenlik bıı lisanı gördü xoş, 
Görüm Faxralının biri olsun beş. 
Abbas tülək tərlan, Musa qızıl quş, 
Əhli mərifət Kamandarı gördünmü?

Adı çəkilən adamlar Aşıq Şenliyi Faxralıda ov yerinə 
aparmışdılar. Aşıq da onların qəhrəmanlığını qələmə 
almışdır.

1953-cü ildə böyük şair Səməd Vurğun da Faxralıya 
gəlmiş və buradan çox məmnun getmişdir.

Bu kəndin adını 1991-ci ildə götürüb Dələver elədilər. 
Dələver də türk sözüdür. Faxralının nəyi və harası bu ad 
dəyişdirənlərin xoşuna gəlmədi ki, onu Dələverlə əvəz 
elədilər. Başqa kəndlər də bunun kimi. Məsələn, Anxlı 
kəndinə Naxeduri deyirlər. Bu söz guya Körpü yeri 
deməkdir, Hasanxocalı kəndi Xidisquru, yəni Körpü qulağı? 
Bilmək lazımdır ki, əhali məskunlaşandan sonra körpü tikə 
bilər. Görün Musapiryan kəndinə nə ad veriblər - 
Paçxveriani. Bu nə deməkdir? Bu, Çöl pişiyi deməkdir, 
yaxud Goreşən! Ayıbdır belə şeylər, olmaz belə işlər! Bu 
kəndin adını dəyişənin babasıdır Çöl pişiyi. Azərbaycanda 
və bütün türk aləmində heyvan adı ilə yaşayış məskəni 
olmayıb. Bu dostluq, qardaşlıqdır? Hansı ağıl sahibinin 
işləridir bunlar. Kimin ağlına nə gəlibsə, hamısını o cür də 
adlandırıblar.

Və yaxud, Bolnisi rayonunun ən böyük kəndlərindən 

biri olan Kəpənəkçi kəndinin adı lap əvvəl, sosializm 
dövründə dəyişdirilmiş və Kvemo Bolnisi adlandırılmışdır, 
yəni Aşağı Bolnisi, halbuki, həmin kənd Bolnisi şəhərinin 
yerləşdiyi yerdən yuxarıdadır. Yəni çayın qırağında Bolnisi 
(yəni Bolus, suyu bol olan yer), onun əks istiqamətində 
dağların başında Kəpənəkçi yerləşir.

Qoçulu, İmirhəsən, Saraclı və s. kəndlərin də adları bu 
qəbildəndir. Bu yerlərə də mənasız, məzmunsuz adlar 
qoyulmuşdur. İndi həmin mahalların və kəndlərin adlarının 
dəyişdirilməsinin heç birindən guya Gürcüstan 
Parlamentinin xəbəri yoxdur, yəni bu adları yerlərdə 
dəyişiblər. Qəribə məntiqdir, yerlərdə kim nə istəyir edir, 
yuxarılar da baxıb ləzzət alırlar. Axı, belə dövlət olmaz.

- Gürcüstanda yarım milyondan artıq azərbaycanlı 
yaşayır. Onlardan iş başında, rəhbər kadr varmı?

- Parlamentin 5 üzvü azərbaycanlıdır. Biri də təzə gəldi. 
Onlar tələb eləməlidir ki, azərbaycanlıların kompakt 
yaşadığı yerlərdə rəhbər vəzifələrdə onlar olmalıdırlar. Heç 
bir yerdə azərbaycanlılardan bir nəfər də olsun iş başında 
rəhbər vəzifədə adam yoxdur. Borçalı quberniyasının 
qubernatoru Mamaladzedir, müavini azərbaycanlı 
Yüzbaşovdur. Halbuki, əksinə olmalıdır. Mameuli, Bolnisi, 
Dmanisi rayonları da həmçinin. Bəyənmədiyimiz 
sosializmdə olduğu kimi. Azərbaycanlı işçi qüvvəsi rolunda 
olmamalıdır. Amma hər yerdə bu belədir. Məsələn, gözəl 
insan, sağlam adam, xalqını sevən Kamal Muradxanlı kimi 
gürcü dilini təmiz bilən minlərlə adam var, amma heç birini 
yaxın buraxmırlar.

Mən bunu 2 dəfə cənab Şevardnadzeyə demişəm. 
Birinci dəfə 1993-cü ilin fevral ayında Bakıda görüşərkən 
dedim. O da çox təmkinli şəkildə dedi ki, keçmiş Prezidentin 
günahlarını bizim ayağımıza yazmayın, bir az səbr edin, 
bunların hamısını düzəldəcəyəm.

Biz gözlədik, amma bir şey çıxmadı. Keçən ilin mart 
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ayında sərhəddə ölüm hadisəsi ilə əlaqədar mən Milli 
Məclis tərəfindən Tbilisiyə göndəriləndə Şevardnadzeyə 
başqa məsələlərlə əlaqədar bunu da dedim və yadına saldım 
ki, bunu bir dəfə sizə demişdim.

O, dərhal yanındakı yoldaşlara dedi ki, Jvanya ilə əlaqə 
saxla (o zamankı Parlamentin sədri) bu məsələni parlamentə 
qoyub həll etsin.

Məncə Prezidentin sözü dəqiq olmalıdır və həll 
edilməlidir. Əgər həll edilməyəcəksə, prezident bu sözləri 
deməməlidir. On ildir biz deyirik, xahiş edirik, o isə deyir ki, 
düzələcək. Artıq Şevardnadzenin bu barədə dediyi sözlərə 
inam azalıb.

- II İrakli - “Borçalılar yaxşı, mərd adamlardır” 
-deyirdi və buna haqqı da vardır. Əliyar Qarabağlı 
“Borçalı kimi bir yerin tarixini öyrənib” yazmağa çox 
şərəfli iş kimi baxırdı. Akademik Ziya Bünyadov deyirdi: 
“Bircə arzum var” - Borçalının tarixini görmək! Bu 
doğrudanmı belədir? Yaxud Borçalının tarixinin 
yazılması Azərbaycan xalqının tarixinin açılmamış 
laylarının incələnməsinə kömək edə bilərmi?

- Tamamilə doğrudur. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, 
bura başdan-başa Alban torpaqlarıdır. Bizim meşələrdə 
çoxlu xristian tikililəri var, biz onlara şirəxanalar deyirik. 
Lap son dövrlərdə 1300 illiyini qeyd etdiyimiz “Kitabi-Dədə 
Qorqud abidələrinin tarixi izləri buradan keçir. Burada elə 
sığınacaq yerləri vardır ki, onları insan ağlına sıxışdıra 
bilmir. Məsələn, Təhməz deyilən yerin Daşaltı sahəsi vardı. 
Həmin Daşaltının üst tərəfi çəmənlikdir. Burada əvvəllər 
tikililər olub, yerləri indi də durur. Heç bir tərəfdən yolu 
yoxdur. Ətraf dağlar və meşələrdir. Bir tərəfdən dərin 
sıldırım dərədən çox nazik su axır. Su boyunca yuxarı 
getmək mümkün deyil, kənara da çıxmaq olmaz: həmin 
qayanın, daha doğrusu Daşın tən ortasında bir mağara var və 
oraya bircə adam enində cığır gedir. Mağaraya girəndən 
sonra cığır bağlanır və yolu hər tərəfdən kəsilir. Bircə hava 

yolu qalır. Su da asandır: ordan iplə qab sallanır aşağı, su 
dolur və yenidən çəkilir yuxarı.

Bu sığınacaq yeri bizim kəndin meşə sahəsində, 
Təhməz bulağı deyilən yerdir. Əsrin əvvəllərində xeyirxah 
kişilərin sayəsində kəndə bulaq çəkilmişdir. Kəndin 
içərisindən kiçik çay axır. Çayın sol sahilindən Dələver 
deyilən yerdən su çəkilmiş və çayın o sahilindən 6 bulaq 
tikilmişdir, amma bu sahildə bulaq yox idi. 1950-ci ildə 
çayın bu sahilinə də Təhməz bulağından su çəkildi. Onda biz 
məktəbli idik. Traktorlar boru döşəmək üçün yer qazırdı. 
Birdən yerdən bir metrlik saxsı borular çıxdı. İş dayandırıldı, 
mütəxəssislər gəldi. Məlum oldu ki, vaxtilə həmin borularla 
bu kəndə su aparılmışdır. Həmin boruları camaat daşıyıb 
məişətdə istifadə edirdi. İndi bizim əsl Faxralı kəndimizə iki 
bulaqdan su gəlir. Kənddə bizdən uzaq əsrlərdə salınmış 
qəbir də var, qəbristanlıq da var, kilsələr də. Bunlar hamısı 
tarixdir, öyrənilməsi tələb olunan abidələrdir.

Bizim meşələr tikinti qalıqları ilə doludur. Bir faktı qeyd 
edim Sahundur deyilən uzaq bir yer var. Oraya ancaq atla 
getmək olar. Maşın yolu-zadı yoxdur. Son vaxtlar hava xoş 
olanda maşın da gedir. Burada elə tikililər vardır ki, onların 
hər biri sirli-soraqlı, öyrənilməmiş tarixi abidədir. Bunlardan 
biri səkkizayaq adlanır. Ətrafda çoxlu bina yerləri var. 
Amma tək zədələnməmiş bircə bu tikili qalıb və bir də 
birmərtəbəli tikinti. Bu tikintidə daşdan yonulmuş bir şir 
embleması da var.

Mənim əsas nəzər - diqqətimi cəlb edən bu 
səkkizayaqdır. Bu, ümumiyyətlə, üçmərtəbəli bir binadır. 
Daha doğrusu, böyük bir tikinti sahəsinin salamat hissəsidir. 
Onun bir və ikinci mərtəbələrinin içərisindən qalxırsan 
yuxarı, üçüncü mərtəbə tam açıqdır, yəni burada uzunluğu 
1,60 metr sal daşdan yonularaq səkkizayaq qoyulmuş, o da 
başdan bərkidilmişdir. Bu bərkidilmiş hissədən yuxarı 
səkkiz üzlü bir qüllə tikilmişdir. Nəticədə iki mərtəbə daş 
hörük, bir mərtəbə səkkizayaqlı daş, onun üstündə də qüllə. 
Bu çox orijinal, çox maraqlı və bizim tariximiz üçün yeni 
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materialdır. Hamı bilir ki, türk aləmində səkkiz müqəddəs 
hesab olunur. Bizim bayrağın və himnimizin atributlarından 
biri səkkiz güşəli ulduzdur. Bu gürcü abidəsi deyil, onların 
bayrağındakı ulduz yeddi güşəlidir, yəhudilərinki altıdır və s. 
Onu gətirib öyrənmək lazımdır. Bu bizə çox şey verə bilər. 
Yenə təkrar edirəm: bu torpaqların hamısı Alban 
torpaqlarıdır. Tikililərin də əksəri xristian abidələridir. 
Bundan qorxmaq lazım deyil. Bizim indi yaşadığımız torpaq 
da Alban torpaqlarıdır. Burada da xristian abidələri var. 
Bunlar nə ermənilərin, nə də gürcülərindir.

“Olaylar” qəzeti, 
14 mart 2002-ci il.

Faxralı kəndinin Sah undur meşəsində 
qədim Səkkiz ayaq abidəsi

ƏSİL ZİYALILARIMIZ 
MƏNƏVİYYATLARINI QORUYUB 

SAXLAYIBLAR

- Şamil müəllim, xoş gördük, işləriniz necə gedir?
- Sağ olun. Allahın köməyi ilə pis deyil.
- MSK-nın yeni layihəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
- MSK-nın yeni layihəsi demokratikdir, müxalifətin hay- 

küy qoparmasına baxmayaraq hər şey ölçülüb-biçilibdir.
- Bəzi qəzetlərdə yazılar gedir ki, “padval” ziyalılar 

var, nə bilim “sovet dövründən qalma ədiblər mafioz- 
durlar”. Nə fikirdədi bunlar?

- Səhv fikirdir, əsil ziyalılarımız öz ziyalılığında qalıblar.
- Müxalifət siyasiləri ilə əlaqəniz varmı? Bəlkə biri 

elə qohumunuz, yaxud dostunuzdur?
- Mən müxalifəti ciddi tənqid etmişəm və haqlı tənqid 

etmişəm. Amma mənə güldən ağır söz deməyiblər. 
İçərilərində ağıllı, söz başa düşən adamlar var. Mən həmişə 
söhbət düşəndə onlara deyirəm ki, biz hamımız bir günəşin 
zərrəsiyik. Siz özünüzü kənara çəkməyin. Siz, bu söhbəti 
salmayın. Vaxtı ilə camaatı müxalifət mitinqə çıxarardı. 
Sonra teatr meydanını tələb etdilər, mən onda onların 
ünsiyyət saxladığım liderlərinə dedim ki, “siz niyə teatr 
meydanını təkid edirsiniz? Teatrşünas deyilsiniz, 
mədəniyyətşünas deyilsiniz? O boyda teatrı niyə korlamağa 
çalışırsınız? Qoyduğunuz məsələ nədir? Seçkilər demokratik 
keçirilməlidir. Kim istəmir ki, seçkilər demokratik keçsin? 
Əgər mitinqə çıxarırsınızsa, sizə yer təklif olunur, 
Motodrom. Heç biriniz ora getmək istəmirsiniz ki, uzaqdır. 
Bakı şəhəri amfiteatr şəklində qurulub. Onun o başı, bu başı 
yoxdur. Və Motodrom da “20 Yanvar” metro stansiyasından 
nə qədər uzaqdırsa, Azadlıq meydanı da “28 May” metro 
stansiyasından o qədər uzaqdır. O vaxtı mən bu haqda 
“Köksüz bədənlər” adlı bir yazı yazmışdım. Məsələn,
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Müsavatın baş katibi Arif Hacıyev mənim tələbəm 
olmuşdur. Müəllimin tələbəsi haqqında tənqidi münasibəti 
yaxşı deyil. Amma yenə deyirəm: o çıxışlarının birində deyib 
ki, N.Nərimanov siyasət adamı deyil. Bədii əsərlərində 
azdan-çoxdan siyasətə toxunur, amma özü siyasətin başına 
gələndə siyasəti bilmir. İndi Arif Hacıyev Nəriman 
Nərimanova siyasət dərsi deməlidir? Onun yadına salıram ki, 
böyük türk diplomantı Riza Nur 1921-ci ildə N.Nərimanov 
haqqında yazırdı ki, Bakıda ağlı başında olanlardan biri də 
N.Nərimanovdur. Biz onu da bilməliyik ki, N.Nərimanov 
olmasaydı Azərbaycan dağılmalıydı. İndi mən onlara 
deyirəm: “siz harada olardınız o zaman”.

- Müxalifətdən prezidentliyə layiq kimi görürsünüz?
- Heç kəsi.
- Növbəti parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz?
- Yenə də Nizami rayonundan namizədliyimi irəli 

sürəcəyəm. Bitərəf deputat kimi.
- BDU-nun 80 illik yubileyində sizə niyə mükafat, 

yaxud orden, medal vermədilər?
- Tarix qəribə hakimdir. Heç kəsin döşünə nəzər 

yetirməyib. Kimin döşündə hansı ordenlər asılır - asılsın, 
bunların həmin adamın həyatında rolu azdır. Mənim 30 
kitabım çıxıb. Əksəriyyəti Azərbaycan ədəbiyyatında yeni 
adamlardır, yəni açılmamış səhifələrdir. Hüseyn Minasazov, 
Rəhimbəy Məlikov, Sona Axundova, Çemyayevski kimi 
adamlar haqqında demək olar ki, mənə qədər heç kəs heç nə 
deməmişdir. M.Ə.Rəsulzadə, Əhmədbəy Ağayev, Əlibəy 
Hüseynzadə və s. şəxsiyyətlər haqqında tədqiqatlarım var. 
Amma mən bunların içərisində Azərbaycan ədəbiyyatına, 
tarixinə, fəlsəfəsinə iki şəxsiyyət bəxş eləmişəm. Onların 
biri Ömər Faiq Nemanzadə və Cəmaləddin Əfqanidir. 
Bunların hər biri haqqında dörd kitab çap etdirib Azərbaycan 
ədəbiyyatına təqdim etmişəm. Bunların hər biri mənim üçün 
bir mükafatdır.

- BDU-ya Heydər Əliyevin adının veriləcəyini təhsil 
naziri Misir Mərdanov 21 iyunda keçirdiyi mətbuat 
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konfransında cavablandırırkən birmənalı şəkildə təkzib 
etdi. Bu müxalifət yazarları niyə Həsən bəy Zərdabinin, 
Nəriman Nərimanovun, Üzeyir Hacıbəyovun, Nəsrəddin 
Tusinin adları haqqında düşünmürlər, elə
M. Ə.Rəsulzadə deyib durublar?

- Ali məktəblərdə şəxsi adların götürülməsi ciddi 
məsələdir. Ona görə də bu birmənalı qarşılanmadı. Ən çox 
da hay-küy M.Ə.Rəsulzadənin haqqında oldu. Bəzi 
ziyalılarımız bunu “ölkə rəhbərinin nöqsanı” kimi qələmə 
verdi, bəziləri də lap irəli gedərək Heydər Əliyevin 
gələcəkdə özü üçün öz adını əbədiləşdirmək üçün vasitə 
hesab etdi.

Burada söhbət təkcə M.Ə.Rəsulzadənin məsələsi deyil, 
bu çox ciddi və vaxtında qaldırılmış məsələdir. Məsələn,
N. Nərimanov, Ü.Hacıbəyov, H.Zərdabi, Y.Məmmədəliyev, 
N.Tusi və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində mühüm 
amillər yaratmış, xalqı bir tərəfdən yüksəyə qaldırmışlar. 
Bunların heç biri M.Ə.Rəsulzadədən əskik adam deyil. 
Digər tərəfdən, cənab Heydər Əliyevin qayınatası Əziz 
Əliyev, qardaşı, akademik Həsən Əliyev də bu qəbildəndir. 
Bunların da adı həmin müəssisələrdən götürülmüşdür. 
Deməli M.Ə.Rəsulzadə ilə bağlı deyilənlər əsassızdır. 
Həmin hay-küy qaldıran ziyalılarımıza elə gəlir ki, onlar 
M.Ə.Rəsulzadəni bizdən çox istəyirlər. Amma belə deyil.

M.Ə.Rəsulzadənin adından istifadə etmək olmaz. Özləri 
üçün kapital toplamaq da olmaz. Bu adların ali məktəblərdən 
götürülməsi, bir də təkrar edirəm, ciddi məsələdir, artıq və 
lazımsız şeydir, dünya təcrübəsində bu praktika vardır.

- “Təhsilin təkmilləşdirilməsi haqqında” qanunda 
şəxs adlarının orta və ali məktəblərdən götürülməsini 
müxalifət qəbul etmir. Deyirlər ki, bəs nə üçün preziden
tin adma parklar salınır?

- Bunun zərəri yoxdur. Bunlar yeni yaranan parklardır. 
Xalqına, onun uşaqlarına, qocalarına xidmət edir, baxın 
görün, hər rayonda bir heydər parkı salınır. Və vaxtında 
yerinə yetirilir. Bununla adların götürülməsi arasında çox 
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fərq vardır. Bu fərqi görməyənlər üçün bizdə böyüdücü şüşə 
(lupa) yoxdur. Görməyənlər özündən küssün.

- Şair Zəlimxan Yaqub bu günlərdə verdiyi 
müsahibələrin birində deyib ki, “Elə deputatlar var ki, 
mən onlara baxanda xəcalət çəkirəm”. Bu fikrə 
münasibətiniz?

- Düz deyir, indiyə qədər bir dəfə də olsun ağzını açıb 
danışmayan, ancaq işinin knopka basmaqdan ibarət olduğunu 
bilən deputatlara mən də belə deyərdim.

- 5 il parlament dövrü xəzan yarpağı kimi saralıb 
tökülüb. Son yarpaqları qalıb. Necədir, ötən illərin 
işindən razısmızmı?

- Əlbəttə razıyam. Milli Məclis bəzi məsələlərin öhdə
sindən gəlmişdir. Mənim aləmimdə bircə təhsil məsələsi 
qalmışdır. Təhsil sahəsində biz irəli gedə bilməmişik. Daha 
doğrusu, qoymayıblar. Biz təhsil haqqında qanunu bir dəfə 
oxuyub xalqın müzakirəsinə vermişik. Ondan sonra dayanıb. 
Təhsil dövlətin komponentlərindən biridir. Təhsil olmasa 
heç nəyə nail ola bilmərik. Subyektiv səbəblər ucbatından bu 
işlər labirintə düşüb.

- Dərs dediyiniz tələbələrdən universitetdə olan elmi 
potensial ənənəsini davam etdirə biləcək gənclər varmı?

- Var. Bu il Sumqayıtdan kasıb bir qız “Tolstoyun qadın 
qəhrəmanları” mövzusunda magistr işi yazmışdır. O, əsərin 
bir fəslində rus ədəbiyyatında qadın məsələsini qoymuş və 
nəticə etibarı ilə Nekrasovun belə bir fikrini əsas 
götürmüşdür: Rus qadınının bəxtinə üç acı tale qismət 
olmuşdur: Qul evində doğulmaq, qula arvad olmaq və qul 
anasına çevrilmək. Və Ostrovskinin qəhrəmanlarından 
birinin dediyi kimi, “bax, mən indi azadam, həyat məni 
məcbur edir ki, özümü bu ağacların budağından istəsəm 
asaram”. Bu həmin əsərin birinci fəslidir. İkinci fəsildə 
Tolstoyun qadın obrazları canlandırılır. Və “Anna Karenina” 
romanının ilk cümləsindən dediyi “bütün xoşbəxt ailələr bir- 
birinə bənzəyir, bədbəxtlər isə hərəsi bir cür bədbəxtdir” 

fikrini inkişaf etdirir. Deməli, bu qızın məni təmin edən 
cəhəti o idi ki, yazdığını başa düşürdü. Dövlət İmtahan 
komissiyasının bütün suallarına cavab verərək əla 
qiymətlərlə diplom işini müdafiə etdi. Belə tələbələr var və 
olacaqdır. Potensialımız bunlardır.

- Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını son 
vaxtlar alverə çeviriblər. Kim istəyir alır, kim istəyir 
satır. Bu elmin faciəsi deyilmi?

- Əlbəttə, faciədir. O, adamlar elm yolunda əzab çəkmə
miş ondan necə istifadə edəcəklər? Adamın pulu olanda 
başqa işlər dalınca qaçmamalıdır. Vaxt vardı ki, filankəs şer 
yazırdı. Çağırıb bəzi şairləri işlədib, sonra kitab halında çap 
etdirirdi. Bunlar onun özü ilə ölüb getdilər. Əldədüzəltmə, 
fırıldaqçı “alimcığazlar” çox irəli gedə bilməz. Keçid 
dövrüdür, deyib hər işə dəllal kimi baxanların acı taleyini, 
miskin aqibətini mən görürəm.

- Sizinlə sonuncu müsahibəmiz neçə ay öncə bir 
dustağın faciəvi həyatı ilə əlaqədar olmuşdur. Bu günlər 
MM-də Z.Yaqub OMON-çuların əfvi ilə əlaqədar çıxış 
edib. Verilən təklifi müdafiə edəcəksiniz?

- Ağla batan, məntiqli təklifləri həmişə müdafiə et
mişəm.

- Yaradıcılıq planlarınız barədə oxucularımıza nə 
deyə bilərsiniz?

- “Əliyevlər” kitabını qurtarmaq üzrəyəm. Bu il onu çap 
etdirəcəyəm.

- “Əliyevlər” deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz?
- Birinci, hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev cənab

larını, onun həyat yoldaşı, akademik Zərifə xanımı, Əziz 
Əliyevi, akademik Həsən Əliyevi və başqalarını.

- Müsahibəyə görə sağ olun.
- Siz də sağ olun.

“İki sahil” qəzeti, 30 iyul 2000.
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RADİO VƏ TELEVİZİYA 
VERİLİŞLƏRİ

TELEVİZİYA VERİLİŞLƏRİ 
5 dekabr 2001-ci il

JURNALİST. Əvvəlcə, Milli Məclisin üzvü, filologiya 
elmləri doktoru, professor, 32 kitabın, 600-dən artıq 
məqalənin müəllifi Şamil Qurbanov yeni çapdan çıxmış 
“Nəriman Nərimanov dünyası”, görkəmli siyasi xadim, 
qeyri-adi ağıl və zəka sahibi Heydər Əliyevə və onun nəsil 
istedadlarına həsr olunmuş “İstedadlar ocağı”, bütün 
müsəlman şərqində tanınmış mütəfəkkir olan Cəmalləddin 
Əfqaninin 160 illiyinə həsr olunmuş “Cəmaləddin Əfqani' 
kitablarını məktəbin yuxarı sinif şagirdlərinə payladı. Onlara 
Azərbaycan dövlətçiliyini qorumağı, Azərbaycan 
ədəbiyyatını və tarixini dərindən öyrənməyi tövsiyə etdi. 
Sonra məktəbin akt zalında müəllim və şagirdlərlə görüşən 
müəllif “Nəriman Nərimanov dünyası” kitabını son vaxtlar 
onu haqsız yerə tənqid edənlərin, Nəriman Nərimanovun 
xalq qarşısında xidmətlərini yerə vurmaq istəyənlərin 
əsassız fikirlərinə cavab kimi yazıldığını qeyd etdi.

Konfransda çıxış edən tanınmış alimlər və təhsil işçiləri 
Şamil Qurbanovun əməyini yüksək qiymətləndirərək 
“Nəriman Nərimanov dünyası” kitabının əhəmiyyətindən, 

böyük mütəfəkkirin siyasi xadim, yazıçısı, publisist, 
dramaturq və həkim kimi xidmətlərindən ətraflı danışdılar.

“ƏDƏBİ ÜNVANLAR”IN 
NƏRİMAN NƏRİMANOV HAQQINDA 

HAZIRLADIĞI VERİLİŞ

APARICI. Salam, xoş gördük sizi, əziz tamaşıçılar!
“Ədəbi ünvanlar” verilişi sizi yenidən yeni bir ünvanda 

- Nəriman Nərimanovun xatirə ev muzeyində salamlayır. 
İşıqlı bir simanın, xalq üçün yanan bir ürəyin hənirtisi hələ 
də kəsilməyən bu divarlar arasında nələr yatır, nələr gizlənir 
görəsən? Zamanında böyük insanların, böyük şəxsiyyətlərin 
qapısını döydüyü, bir tərəfdən şəfa ocağı, digər tərəfdən 
siyasi məsələlərin, ədəbi məsələlərin müzakirə yeri olan bu 
evdə Nəriman Nərimanov haqqında düşünmək, onun 
həyatının, şəxsiyyətinin təəssüratı altında yaşamaq doğrudan 
da xoşdur. Qocalmayan sənətkardır, sənətdir. Nəriman 
Nərimanov da belə sənətkalarımızdandır.

APARICI. Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov 1870-ci il 
aprel ayının 14-də Tiflis şəhərinin Şeytanbazar adlanan və 
əsasən azərbaycanlılar yaşayan məhəlləsində anadan olub. 
Uşaqlıq illəri maarifpərvər ailədə keçən Nəriman 
Nərimanovun dünya görüşünə Tiflis əbədi mühiti dərindən 
nüfuz etməkdə idi. Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasım 
bitirdikdən sonra Nəriman Nərimanovun ümdə məqsədi 
xalqın maarifləndirilməsi yolunda çalışmaq idi. Müəllimlik 
etdiyi Qızıl Hacılı kəndindən başlanan bu yol Nərimanovun 
ömrünün sonuna kimi davam etmiş, onun parlaq zəkası daim 
xalqın, milli mənəvi dəyərlərin ucalmasına xidmət 
göstərmişdir. Dövrün mütərəqqi fikirli adamlarının 
cəmləndiyi Bakıya can atdığı vaxtlarda əslində müasirləri 
Sultan Məcid Qənizadə, Cəlil Məmmədquluzadə, 
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və digər görkəmli şəxslərlə 
birgə ana dilimizin saflığı və inkişafı uğrunda mübarizəyə 
can atırdı Nəriman Nərimanov. O sönməyən bir atəş idi. 
Harada mübarizə meydanı vardısa, orada Nəriman 
Nərimanovun cəsarətli səsi, kəskin sözü vardı.

ŞAMİL QURBANOV. Mənim ilk kitabım “Açılmamış 
səhifələr” adlanır. Onu 1974-cü ildə çap etdirmişəm. 
“Açılmamış səhifələr” doğrudan da, elə açılmayan 
səhifələrdir. Elə adamlar haqqındadır ki, onları vaxtilə 
unudublar, ya unutdurulublar, amma biz unutmamalıydıq. 
Hamısından birinci dəfə danışırdım orada. Sonra başqa 
tədqiqatlarım olub. Əsasən Ömər Faiq Nemanzadə haqqında 
həm monoqrafiya, həm də 40 ç.v. həcmində əsərlərini 
toplayıb çap etdirmişəm. Bunun xatirələri də mənim tərtib 
etdiyim, çap etdirdiyimi xatirələr də bu ilin əvvəllərində 
Türkiyədə çap olundu - “İstanbula Qafqazdan xatirələr” adlı. 
Yəni Ömər Faiqdən yazmaq böyük işdir. Ömər Faiqi bizim 
publisistikamızdan qoparmaq olmaz. Bunu qoparsaq 
publisistikamız çox zəifləyər. Sonra mən başqa bir liderimiz 
Cəmaləddin Əfqani haqqında yazdım. Cəmallədin Əfqani 
çox böyük adamdır, Şərq xalqlarının lideridir, panislamizmin 
banisidir, 2 dəfə də Bakıda olub, özü də xalis 
azərbaycanlıdır. O İstanbulda ölmüşdü, qəbrini 1944-cü ildə 
söküb apardılar Kabildə dəfn elədilər. Azərbaycanlıdır. Ən 
etibarlı mənbə Əhməd bəy Ağayevdir. Əhməd Ağayev onu 
təqdim edib deyir, mən iki dəfə ondan soruşdum: “Siz 
kimsiniz?”. Dedi: “Mən azəri türküyəm".

Bunları yazıb ortaya qoyandan sonra Nərimanov 
haqqında yazdım. Bu barədə azdan-çoxdan yazmışdım. 
Nərimanovu 90-91-ci illərdə tənqid başlandı. Tənqid də 
birtərəfli gedirdi, çox insafsızcasına gedirdi. Yəni adamı 
daxilən də həyəcanlandırırdı. Nəriman Nərimanova belə 
münasibət gərək olmasın. Nəriman Nərimanovu 
Azərbaycanda çox az adamla müqayisə etmək olar, çox 

254

böyük adamdır. Əvvəla, yaxşı publisistdir, yaxşı 
dramaturqdur, yaxşı həkimdir, yaxşı vətəndaşdır, dövlət 
xadimidir. Mən o vaxtı birinci məqaləmi Nərmanovu 
müdafiə xatirinə yazdım. “Kommunist” qəzetində çap 
olundu. İndiki “Xalq qəzeti” “Kommunist” adlanırdı. Orada 
çap olundu. Bunlara qarşı tənqidi qeydlərimi dedim, belə şey 
olmaz. Bu kar etmədi bəzi yoldaşlara. Yenidən başlandı 
tənqid. Bunlar tənqid edirdi, mən cavab verirdim. Ona görə 
mən gördüm ki, bunlar haqqında - Nərimanov haqqında 
ümumi bir əsər yazmasam mümkün deyil.

Əvvəla, bu əsər monoqrafiya deyil, Nəriman 
Nərimanov haqqında monoqrafiyalar çoxdur, Firudin 
Köçərlinin var, Tofiq Köçərlinin var. Məmməd Qazıyevin 
var, Teymur Əhmədovun var. Ən yaxşısı da biz o vaxt 
tələbəikən Vəli Məmmədovun yazıları dildə, ağızda gəzirdi. 
Vəli Məmmədov ilk dəfə onun məktublarını çıxardı, oğluna 
yazdığı məktublarını, Leninə yazdığı məktubları çıxartdı, 
danışdı və hiss elədik ki, Nərimanov Azərbaycan liderlərinin 
sırasından nahaq çıxarılıb. Nərimanov 1926-cı ildən 1956-cı 
ilə qədər tamam ləğv olunmuşdu, onun haqqında 
danışılmırdı. Mən birinci bölmədə yazmışam ki, bu 
Nərimanovun sözləridir: “Mən millətimi sevirəm, çünki 
anamı sevirəm”. Anasını sevməyən adam millətini sevə 
bilməz. Ona görə həmişə məhəbbətin üst qatında ana 
məhəbbəti dayanmalıdır. Ona görə anasını sevməyən adam 
millətini sevməz.

APARICI. “Şəxsiyyət azadlığı, vicdan və fikir azadlığı, 
insanın hissiyyat və şərəf ucalığı Nəriman Nərimanovun 
əsərlərində də, şəxsi həyatında da böyük ideal və zəruri 
tələb hesab olunmuşdur ”.

Mir Cəlal.

ŞAMİL QURBANOV. Bəzən heç nə tapmayanda 
deyirlər Nəriman Nərimanovun şəxsiyyət ziddiyyətli olub.
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Qətiyyən ziddiyyətli olmayıb, heç cür olmayıb. O, 45 
yaşında evlənib. Bu niyə belə olub? Onun şəxsiyyətində nə 
nöqsan var? Deyir ki, mən cüzi maaşımla bacı-qardaşlarımın 
yetimlərini saxlamışam. Bundan axırıncını 1924-cü ildə ərə 
verəndən sonra sərbəst olmuşdur. Şəxsiyyəti ziddiyyətli 
olmayıb. İnqilabi fəaliyyəti səni təmin etmirsə bundan danış. 
Şəxsiyyəti ilə nə işin var. Sonra gəlirəm Qarabağ 
məsələsinə. Nərimanov deyirdi ki, mən bircə gün də 
qoymaram Qarabağ erməni tapdağı altında qalsın. Bəli, 
Qarabağ məsələsi olubdur, Qafqaz bürosunda qoyuldu 
məsələ, 7 nəfər idilər. Orada Nərimanovu iki nəfər müdafiə 
elədi. Səs çoxluğu ilə verildi Ermənistana. Stalin özü də 
iştirak edirdi. Stalin özü büro üzvü deyildi. İştirak edirdi 
görək necə olacaq bu. Nərimanovun qışqırığına, hayına, 
harayına baxan olmadı. Nərimanov dedi ki, mən bu gecə 
qaytaracağam Qarabağı, ya da başqa cür həll edəcəyəm. 
Gecə gəldi telefonla Leninlə danışdı. Bəs kiminlə danışmalı 
idi? Leninlə danışdı. Olan kimi hər şeyi dedi. Lenin də az 
qala dəli olmuşdu Nərimanovla danışandan sonra. İndi 
Nərimanovla Lenin nə danışdı mətn yoxdur, itiriblər. Hər 
halda Lenin Stalinə zəng edir necə olursa olsun Qarabağ 
qalmalıdır Azərbaycanda. Stalin də uşaq deyildi, siyasət 
adamı idi. Deyirdi əgər səsə qoysaq ermənilər yenə üstün 
gələcək. Onda Orconikidzeni çağırıb deyir ki, “Lenin deyir 
ki, Qarabağ Azərbaycanda qalmalıdır”. Orconikidze 
fikirləşib deyir: “düz eləyir”. Stalin Orconikidzeyə deyəndə 
ki, “axı sən dünən səs verdin Ermənistana verilsin”. O belə 
cavab alır: “mən etiraf edərəm ki, səhv etmişəm ”.

Stalin camaatı yığır və deyir ki, dünənki hadisədən 
sonra mənim yanıma yoldaşlar gəlib ki, səhv eləmişik. 
Orconikidze, sən dur danış. Danışır, belə əsaslandırır ki, 
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanda olmalıdır, orada qalmalıdır, 
mən səhv eləmişəm səs verəndə. Təzədən bir səs 
qazanandan sonra bu bir səs artıq Azərbaycanın xeyrinədir. 
Son dəfə səsə qoyulur, səs çoxluğu ilə Dağlıq Qarabağ 
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Azərbaycana qaytarılır.
Ömər Faiq Nemanzadənin haqqında tədqiqat aparanda 

Borçalı haqqında dövlət qərarını tapdım. Əsərlərinə də daxil 
etdim, monoqrafiyaya da saldım. Borçalının qabağına o vaxtı 
ağ kağız qoydular. Nə istəyirsən yaz. Gürcüstanda indi 
abxazlar, acarlar, asetinlər öz talelərini özləri həll edəcək. 
Borçalı ya Ermənistana, ya Gürcüstana, ya Azərbaycana 
birləşin. Onu da səsə qoydular. Səsvermə keçdi və Borçalı 
Gürcüstanda qaldı. Nərimanov bunu kimə verdi? Heç kəsə 
vermədi. Nərimanov icra komitəsinin sədri təyin olunandan 
sonra bir sosialist kimi fəaliyyətə başladı, bolşevik kimi yox. 
Necə başladı? Məsələn, Rusiyada bolşeviklər hər şeyi inkar 
edirdilər - bilirsiniz. Puşkini də rədd edirdilər. Hər şeyi 
təzədən başlayırdı. Nərimanlov buna getmədi, qətiyyən 
getmədi. Ordubadinin bir xatirələri var - “Nərimançılıq Bu 
xatirə də 90-cı ilə qədər heç yerdə çap olunmadı, əsərlərə 
daxil edilmədi. Çox qəşəng xatirələrdi. O vaxtı mən 
götürmüşdüm. Orada deyir ki, mən Nərimanovla görüşdüm. 
Həştərxanda da görüşmüşdüm, burada da görüşdüm. Mən 
gördüm ki. Nərimanda çox böyük hisslər var. O deyirdi ki, 
hər mədə hər yemi həzm edə bilmədiyi kimi, insan da 
belədir, hər ideyanı qəbul edə bilməz. Biz əsrlər boyu 
islamiyyətlə yaşamışıq. İndi kommunizm yaxşı şeydir. 
“Kommunizmi islamiyyətlə barışdırmaq lazımdır. Bu 
Nərimanovun sözüdür. Ordubadi deyir. O vaxtı sosializm 
dövründə bunu Nərimanovdan yazan heç kəs deyə bilməzdi. 
İndi mən burada belə bir bölmə artırmışam ki, “Nəriman 
Nərimanov kommunizmi islamiyyətlə barışdırmaq istəyir.

APARICI. Aradan neçə illər keçir. Bu evin sahibləri 
Nəriman Nərimanov və Gülsüm xanım 1922-ci ildən buranı 
tərk ediblər. Xatirə ev muzeyinin açılışı isə ilk dəfə Heydər 
Əliyevin göstərişi və iştirakı ilə 1977-ci ildə olub. O vaxtdan 
bu evin qapısı Nərimanov sevərlərin üzünə açıqdır. İlk 
baxışda Nəriman Nərimanov kimi böyük şəxsiyyət üsün o 
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qədər də zəngin materialı muzey təəssüratı bağışlamasa da, 
sadə, təbii, hər cür təmtəraqdan və dəbdəbədən uzaq 
yaşamağı sevən bir adamın bundan artıq nəyi ola bilərdi? 
Axı, Nərimanov tutduğu mövqedən və vəzifədən öncə əsl 
vətəndaş, hər cür boyalıqdan və səmimilikdən uzaq bir insan 
idi. Ona görə də bu evin qapıları hamısı sadə fəhlənin, 
kəndlinin, böyük dil və ədəbiyyat adamlarının üzünə də açıq 
idi.

PƏNAH XƏLİLOV. Nəriman Nərimanovu hamımız, o 
cümlədən balalarımız orta məktəbdən, ali məktəbdən ilk 
əvvəl bir ədib kimi tanıyırlar və ədib kimi sevirlər, ona 
qədir-qiymət qoyurlar. Mən bunun şəxsən şahidiyəm. Orta 
məktəblər üçün yazdığım dərsliklərdə də Nəriman 
Nərimanov haqqında mənim sözüm olubdur. Nəriman 
Nərimanov o şəxsiyyətdir ki, bizim böyük ədibimiz, 
ədəbiyyatımızı yeniləşdirən və ona tamam təzə bir istiqamət 
verən Mirzə Fətəli Axundovun arzu elədiyi işləri yerinə 
yetirməyə başladı. Mirzə Fətəli Axundov roman istəyirdi 
bizdən, Avropanı nəzərə alırdı. Hekayə janrı istəyirdi, 
povest istəyirdi, özü povest yaratmışdı. Bunu Nəriman 
Nərimanov da başqa yazıçılarımızla bərabər bu arzunu 
yerinə yetirdilər və dərinləşdirdilər.

Mirzə Fətəli Axundov dramaturgiya yazmışdı, hamısı 
komediya idi. Amma sonrakı yazıçılarımız genişləndirdilər, 
yenə də Mirzə Fətəli Axundovun arzularını yerinə yetirdilər. 
Pyes yarandı, dram əsərləri yarandı, faciələr yarandı və 
beləliklə bu arzular gəldi yenə də Nərimanovun 
şəxsiyyətində bir daha XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri öz 
əksini tapıb onun şəxsiyyəti, qələmi sayəsində.

Nəriman Nərimanov tərbiyəçi idi və tərbiyəçi olmaq 
etibarı ilə də bir ədib kimi bədii vasitələrdən istifadə edə- 
edə bədii əsər imkanları səviyyəsində istəyirdi camaatımızı 
başa salsın, hər bir şeylərdən agah eləsin və onları 
pisliklərdən uzaqlaşdırıb mədəniyyətə doğru, yaxşılığa 
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doğru, milli anlayışa doğru, milli fikrin dərinləşməsinə 
doğru aparsın və heç təəccüblü deyil ki, bizim böyük, yer 
üzündə əvəzi olmayan Mirzə Ələkbər Sabir kimi bir adam 
haqqında bu kişi söz dedi və ona heykəl qoydurdu. Özünə də 
o vaxt heykəl qoymaq vaxtı idi. Amma siyasi hadisələr elə 
dolaşıq idi ki, o heykəli biz yalnız sonralar qoyduq. İndi çox 
sevinirik ki, bizim ölməz insanımızın doğrudan da özünə 
layiq bir abidəsi var. Məsələ burasındadır ki, Nəriman 
Nərimanovu bir ədib kimi götürsək buna bizim haqqımız 
çatar, ədəbiyyat tarixində ona məxsus yer verək. Amma 
Nərimanovun özünün şəxsiyyəti siyasət aləmində o 
dərəcədə parlaqdır ki, biz onun siyasi hadisələrə olan 
münasibətini açmaya bilmərik. Siyasətçi kimi onu 
fərqləndirməyə bilmərik. Başlıcası da budur ki, bu adam 
dövlət başçısı olub. Həm bizim Azərbaycan dövlətinin 
başçısı olub, həm də buradan onu gözdən salmağa çalışıb 
onu pisləyə-pisləyə könüldən də salmağa çalışan bir dövrdə 
onu Moskvaya apardılar. Moskvada çox yüksək dövlət 
vəzifəsi verdilər. Və Nəriman Nərimanov ömrünün sonuna 
qədər orada vəzifə başında oldu və vəzifə başında da çəkdiyi 
iztirablar nəticəsində öldü.

APARICI. Şəxsi həyatına böyük qayğılardan, uca 
amallardan üstün tutmayan bu işıqlı insandan xatirə yazdığı 
əsərlər bu evdə qorunan şəxsi əşyalardır ki, tarix yaşadıqca 
dönə-dönə daim xatırlanacaqdır. Yeganə övladı Nəcəfdən 
isə dünyada qalan Ukraynanın Volkovaxa şəhərindəki qəbri 
və qəbrüstü abidəsidir. Böyük vətən müharibəsində həlak 
olmuş gənc Nəcəf uşaq ikən atasını itirsə də, onun 
vəsiyyətini şərəflə, Nəriman Nərimanovun adma layiq bir 
ləyaqətlə qoruya bilmişdir.

APARICI. Əziz oğlum Nəcəf! Əgər hələ yaşamaq 
qismətim varsa, mən səni elə hazırlamağa çalışacağam ki, 
sən bəşəriyyət üçün daha çox iş görəsən. Lakin əgər mən 
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əbədi məzara tez köçməli olsam, təvəqqe edirəm ki, 
başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər kiçik bir iş 
görəsən. Mənim həyatım daim qayğılarla dolu olmuşdur. 
Mən 20 yaşından qardaş və bacılarımın ailəsinə baxmış, bu 
30 ildə 11 adam tərbiyə etmişəm. Onlardan 8 qızı ərə vermiş, 
qardaşımın 3 oğlunu öz az maaşımla boya-başa çatdırmışam. 
Bütün bunların hamısını icra etdikdən sonra mən yenə də 
təhsil almağa başladım. 30 yaşında universitetə daxil olmuş, 
onu bitirdikdən sonra bütün qüvvəmlə qardaşım Salmanın 
uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul oldum. Bütün bu işlərdən 
mən yalnız indi qardışımın sonuncu qızı Xanımı 1924-cü ildə 
ərə verdikdən sonra azad olmuşam. Mən bunu bir il 
keçəndən sonra, yəni 1925-ci ildə yazıram. Bütün bunları 
ona görə yazıram ki, sən məni bəşəriyyət üçün az iş 
görməkdə məzəmmət etməyəsən. Ümüdvaram ki, bu 
mənada sən öz işinlə mənim əməllərimi davam 
etdirəcəksən.

Əziz oğlum! Əgər mənim həyatımı araşdırsan sən əmin 
olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam. 
Bəs sonra? Sonra da belə olacaq. Məhz belə ictimai 
fəaliyyətdə mən təskinlik tapıram. Xüsusilə ona görə ki, 
hazırda Rusiyadakı quruluş mənim mənəvi aləmimə uyğun 
gəlir. Mən insanın insan tərəfindən istismarının 
əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harada olursa olsun 
köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa 
çıxması, nadanlıqdan, köləlikdən azad olması yollarını 
axtarırdım. Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat 
getdikcə idealdan uzaqlaşır. Mən bolşeviklərin proqramını 
xüsusi inamla qəbul etmişəm. Belə ki, mən bunda öz 
məramımın, dünyada köləliyin məhvinin həyata keçməsini 
görürdüm.

Mənim əziz Nəcəfim! Hakimiyyət dalıycan qaçma, 
çünki o adamı korlayır. Əgər sən adamı tanımaq, onun bütün 
daxili aləmini bilmək istəyirsənsə, həmin adamı bir müddət 
vəzifə başına qoy. Həmin adam bütün bacarığını və 
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nöqsanlarını büruzə verəcəkdir. Buna görə də sən kütləni 
aldatmadan öz arxanca aparmağa hazır deyilsənsə, yaxşısı 
budur bu işdən imtina et. Əgər kütlə, fəhlə və kəndlilər sənə 
qiymət qoyurlarsa, sənin hakimiyyət başında qalmağını 
labüd hesab edirlərsə, sənə inanarlarsa, bu inamla əlaqədar 
ümumi işə müəyyən qədər fərq verəcəksənsə, onda imtina 
etmə. Əgər sən zərrə qədər də olsa hiss etsən ki, səni 
seçməyə kimsə məcbur edir, onda imtina et. Əks halda sən 
nəinki kütlənin, hətta öz qarşında da ləyaqətini itirərsən. Hər 
dəfə dərk edəndə ki, səni hakimiyyətə qabiliyyətin üçün 
deyil, məcburi təyin etmişlər, onda sən daim vicdan əzabı 
çəkəcək, öz mənliyini təkcə kütlə qarşısında deyil, habelə öz 
qarşında da itirəcəksən. Səni dünya görüşündəki sonrakı 
pozulma məhz buradan başlayacaq. Bu ictimai xadimin 
həyatında ən qorxulu andır. Bütün bunlara o vaxtı dözmək 
olar ki, sən sərbəst həyata hazır olasan. Bu nə deməkdir? 
Sənə aydın olmaq üçün mən öz həyatımdan misal gətirmək 
istəyirəm. Sən artıq bilirsən ki, mən 30 yaşında imtahan 
vermişəm ki, universitetə daxil olum. Lakin sonra mən hara 
daxil olum sualı qarşısında qaldım. Həyatımın bütün şəraiti 
və yaşım məcbur edirdi ki, mən tezliklə universitet təhsili 
alım. Ona görə də elə fakültə seçmək lazım idi ki, az vaxt 
tələb etsin. Mənim qarşımda belə bir sual dururdu - hüquq 
fakültəsinə. O vaxtlar o fakültə asan fakültə hesab olunurdu. 
Və ya təbiət fakültəsinə. Burada 4 il oxumaq lazım idi. 
Həmin fakültələri bitirdikdən sonra ayrı-ayrı 
şəxsiyyətlərdən və idarələrdən asılı vəziyyətə düşmək 
olardı. Ona görə də mən onlardan imtina edib tibb 
fakültəsinə daxil oldum ki, həyatımda başqalardan az asılı 
olum. Bu bir səbəb idi. Digəri, sənin nənən və mənim anam 
Həlimə ürəyi yumuşaq, sadə qadın idi. O ehtiyacı olanlara 
yardım edir, xəstə qonşulara qayğı göstərir, bir tikə çörəyi 
onlarla bölüşürdü. Bütün bunlar mənim gözlərim qarşısında 
olur və mənə təsir edirdi. Ona görə tibb fakültəsində oxumaq 
müddətinin uzun olması və çətinliyinə baxmayaraq mən 
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həmin fakültəyə daxil olmaq qərarına gəldim ki, ayrı-ayrı 
şəxsiyytələrdən və idarələrdən az açılı olum. Daha artıq 
mənəvi sövq alım.

APARICI. Oğlu Nəcəfə yazdığı məktubda Nəriman 
Nərimanov deyirdi ki, ilk pyesi yazmağımdan 30 il keçib, 
amma bu 30 ildə düşünürəm ki, az şeylər yazmışam. Yəni 
çox şey etmək olardı, amma mən onu edə bilməmişəm, 
istərdim ki, edə bilməməklərin arxasında nələr dururdu, 
hansı suallar dururdu? Bu barədə danışaq.

XEYRULLA MƏMMƏDOV. Nəriman Nərimanov 
çox təvazökarlıq edib. Nəriman Nərimanov çox işlər görüb. 
Təsəvvür edin ki, Nəriman Nərimanov keçən əsrin 90-cı 
illərində fəaliyyətə başlayıb, qısa müddətdə Bakıda tam 10 il 
pedaqoji işlə məşğul olub və Bakıda teatr truppasının 
yaranmasında fəal iştirak edib. Nəriman Nərimanov Bakıda 
bütün müsəlman dünyasında ilk qiraətxana açıb, Nərimanov 
3 dəfə çar hökumətinə rəsmi şəkildə ərizə verib, 
azərbaycanlılar üçün qəzet yazmaq üçün xahiş edib. Digər 
tərəfdən Bakıda XIX əsrin 90-cı illərində həyata keçirilən 
bütün ictimai, siyasi tədbirlər bilavasitə Nəriman 
Nərimanovun rəhbərliyi altında və onun yaxından iştirakı ilə 
həyata keçirilib. O biri tərəfdən isə Nəriman Nərimanov 
Qori seminariyasını bitirmişdi. 8 il müddətində demək olar, 
Azərbaycan dilini yadırğamışdı. Lakin buna baxmayaraq 
Nəriman Nərimanov elə bir qeyrət, hünər sahibi idi ki, o 
1893-cü ildə artıq “Nadanlıq” pyesini yazmışdı. Soltan 
Məcid Qənizadə yazır ki, dilində qüsurlar var idi, biz 
əyləşdik orasını-burasını düzəltdik, çünki səhnəyə əsər 
vermək lazımdır. Səhnəyə əsər verməkdən əlavə xalqa qida 
vermək lazımdır, xalqa fikir vermək lazımdır. Ona görə 
Nəriman Nərimanovu elə bir vəziyyətdə təcrübəsiz, dili 
yaxşı bilmədiyi bir halda o komediyanı yazmışdı. Bu 
Nəriman Nərimanovun qeyrətindən xəbər verirdi. O biri 

tərəfdən isə Nəriman Nərimanov Azərbaycan ədəbiyyatında 
Mirzə Fətəli Axundovdan sonra nə yenilik yaranıbsa, məhz 
birinci Nərimanovun adı ilə bağlı məsələdir. Nəriman 
Nərimanov ilk tarixi faciəni yaradıb. Tarixi faciəni yaratmaq 
Pənah müəllim, Şamil müəllim çox yaxşı bilir ki, necə 
mürəkkəb və ağır işdir. Tarixə münasibət, hansı mövqedən 
yanaşmaq, nə üçün yanaşmaq - bunlar hamısı böyük bir 
problemlərdir. Nəriman Nərimanov onu yerinə yetirmişdir. 
Nəriman Nərimanov bizim birinci romanımızın müəllifidir. 
Nəriman Nərimanov Azərbaycan dilinin qramatikasını 
yazıb. Nəriman Nərimanov ruslar üçün Azərbaycan dilini 
öyrənməyə kömək edən kitab yazıb. Azərbaycanlılara rus 
dilini öyrənmək üçün kitab yazıb. Nəriman Nərimanov bütün 
bunlardan başqa, Şərqdə XIX əsrin 90-cı illərində Kərküd 
şəhərində, Qahirədə, İstanbulda və digər müsəlman inzibati 
mərkəzlərində çap olunan qəzetlərin müxbiri olub, 
hamısının vəkili olub və demək olar ki, Bakıda rusca desək, 
kordinator rolunu oynayıb, əlaqələndirib bütün müsəlman 
dünyasını. Bu böyük bir xidmətdir.

Digər tərəfdən isə Nəriman Nərimanov nə Sultan 
Məcid idi, nə Köçərli idi, nə Süleyman Sani Axundov idi, nə 
də Məhəmməd Tağı Sidqi idi. Bunlar sırf maarifçi idilər. 
Amma Nəriman Nərimanovun ilk addımlarına radikal 
maarifçilik meyli çox qüvvətli idi. Bu fakt onu sübut edir ki, 
Nəriman Nərimanov əlinə qələm alanda 1892-ci ildə 
“Müfəttiş” komediyasını tərcümə etmşidi. Sual edirəm: nə 
üçün Sultan Məcid Tolstoyun “Əvvəlimci şərabçı”sını 
tərcümə etmişdi, Firudin Köçərli “Tənbəki və tiryəkin 
ziyanını tərcümə etmişdi, Nərimanov “Müfəttiş i tərcümə 
etmişdi. Artıq Nəriman Nərimanovun baxışlarının siyasi 
keyfiyyətindən xəbər verirdi. O biri tərəfdən Nəriman 
Nərimanov “Nadir şah” pyesini yazmışdı. XVIII əsr İran 
tarixinə müraciət etmişdi. Ona görə yox ki, Nəriman 
Nərimanov tarixi hadisələri canlandırmaq istəyirdi? Xeyr. 
XVIII əsrdə İranda baş verən hadisələr Nadir şahın həyata 
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keçirdiyi islahatlar Nərimanovun baxışları ilə birbaşa 
səslənirdi. Ona görə ki, Nəriman Nərimanov fəaliyyətinin 
ilk vaxtından belə bir qənaətə gəlmişdi ki, xalq hakimiyyəti 
qurulmalıdır, hakimiyyt xalqa verilməlidir. Monarxiyanı 
ləğv etmək lazımdır. Və həmin bu ideyanı Nərimanov təbliğ 
etmək üçün onun əlində ən dəyərli fakt Nadir kimi sadəcə 
bir çoban oğlunun, bir kəndçi balasının, adi bir quldurun 
gəlib İran dövlətinin başçısı olması idi. Sadəcə başçı yox, 
son dərəcə cəsur, son dərəcə qeyrətli və xalqın mənafeyinə 
bütün məsələləri həll edən bir adam kimi Nərimanov təsvir 
etmişdi. Əlbəttə, nadir bütün şahlar kimi qan içində üzə-üzə 
gəlmişdi hakimiyyətə. Lakin məsələ burasındadır ki, 
Nərimanov onun o biri cəhətlərinin hamısını sərfnəzər 
etmişdi, məhz onun fəaliyyətində, maarifçilik baxışlarına 
uyğun gələn keyfiyyəti qabartmışdı və göstərmişdi İçi, xalq 
içindən çıxmış adam dövləti belə idarə edir.

O fakt da çox maraqlıdır ki. Nəriman Nərimanov belə 
bir qənaətə gəlmişdi ki, feodalizm mühitində Nadir kimi tək- 
tək adamların, bütün bu islahatların keyfiyyətinə 
baxmayaraq xalqın xeyrinə iş görmək olmaz. Bundan ötrü 
birinci növbədə həmin o feodalizm quruluşunu ləğv etmək 
lazımdır, ondan sonra Nadir kimi adamları hakimiyyətə 
gətirmək lazımdır.

Bu işin bir tərəfi idi. Digər tərəfi ilə XIX əsrin 90-cı 
illərində Qafqazda qaçaqçılıq hərəkatı genişlənmişdi. 
Məsələn, Qaçaq Nəbinin rəhbərliyi altında xüsusi hərəkat 
başlamışdı. Bu qaçaqların fəaliyyəti sadəcə harınlıqdan, 
azğınlıqdan əmələ gəlməmişdi. Bunlar hamısı çar 
bürokratiyasının, çar idarə-üsuluna qarşı etirazın əlaməti idi. 
Nəriman Nərimanov bir sıra əsərlərində qaçaqçılıqdan 
danışıb. Məsələn, “Bahardır və Sona” əsərində Novruzun 
hekayəsi. Burada da Nəriman Nərimanov qaçağı, qulduru 
dövlət başına gətirməklə Nərimanov bir növ Qafqazda 
cərəyan edən qaçaqçılıq hərəkatına impuls vermişdi. Yəni 
bu hərəkat genişləndikcə, qüvvətləndikcə ölkədə çevriliş 
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əmələ gətirə bilər. Nəriman Nərimanovun bədii yaradıcılığı 
belə idi. Nəriman Nərimanov bu baxımdan öz 
müasirlərindən çox yuxarıda dururdu.

APARICI. “İnsaniyyətə xidmət, insanpərvərlik 
Nəriman Nərimanovun bədii yaradıcılığının əsasını təşkil 
edir”.

Məmməd Arif.

ŞAMİL QURBANOV. Nəriman Nərimanov Bakıya 
gələndə mayın 17-də Biləcəridə onu qarşıladılar, dedilər 
Bakıda qan su yerinə axır. Bir nəfər var idi Pankratov. Çox 
əzazil, cəllad bir adam idi. Hamısını o edirdi. Nərimanov 
dedi, mən dərhal İnqilab Komitəsinin iclasını çağırıram. 
Pankratovu da dəvət etdim ora. Orada qərarımız belə oldu ki, 
İnqilab Komitəsinin sanksiyası olmadan bir nəfər də 
güllələnməsin.

Bir də deyirəm, Rəsulzadənin bəxti onda gətirdi ki, bir 
neçə ay Lahıcda dağlarda gizləndi. Nərimanov gələndən 
sonra çıxıb Tiflisə gedərkən Qaraməryəmdə tutdular 
gətirdilər Pankratovun sərəncamına verdilər.

“Yeni müsavat” qəzeti ümumiyyətlə, Nəriman 
Nərimanova qatı düşmən mövqeyindən çıxış edir. Amma son 
vaxtlar dünya azərbaycanlılarının qurultayına gəlmiş Qədim 
Süleyman adlı bir mühacirimizin müsahibini verib. O yazır 
ki, Hacıbəylilər Bakıya yığışdılar. Çox şeydən danışır, 
Rəsulzadədən danışır. Amma maraqlı bir şey də deyir. Deyir 
ki, Əlimərdan bəy Topçubaşova və Ağarıza Tağıyevə xarici 
pasportu və vizanı şəxsən Nərimanov verdi. Özü də dedi ki, 
vaxt ikən aradan çıxın. Onlar da ölənə qədər ona Allahdan 
rəhmət oxuyurdular. Stalin Bakıya gəldi, Nərimanovla 
söhbət elədi, danışdı. Nərimanov Rəsulzadəni ona tapşırdı, 
göndərdi Moskvaya, “burada olsa saxlaya bilməyəcəyəm” - 
dedi. Generallar Mehmardarov və Şıxlinskini də həmçinin. 
Nərimanov belə adam idi, belə insan idi. Ona görə də
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Nərimanovdan danışanda mənə belə gəlir ki, o insanın 
vicdanı yol verməməlidir ki, bunun haqqında ancaq tənqidi 
qeyd eləsin.

APARICI. Beş otaqdan ibarət bu mənzilin ayrıca bir 
giriş qapısı var ki, bu qapıdan doktor Nərimanov xəstələri 
qəbul edər, imkansızların dava-dərman pulun da özü verərdi. 
Cümə axşamı günləri xüsusi olaraq xəstələr pulsuz müayinə 
edilərdi. Böyük otaqda isə gördüyünüz bu masa ətrafında 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Üzeyir Hacıbəyov, Cəlil 
Məmmədquluzadə kimi şəxslərlə bərabər, ədəbi mühitdə 
baş verən yeniliklərdən söhbət açılar, müzakirələr edilərdi. 
Soltan Məcid Qənizadə bu haqda belə deyirdi: “Onun evi 
ədəbiyyat və maarif mənzili idi”.

XEYRULLA MƏMMƏDOV. Amma müqayisədə 
Nəriman Nərimanovun siyasi görüşü genişdir, həmin bu 
siyasi dünya görüşü Firudin Köçərlini gətirdi Müsavata, 
Soltan Məcidi gətirdi ittihada, amma Nəriman Nərimanovu 
gətirdi sosializm ideyaları mövqeyinə. Sosilizm ideyalarını 
bir az qəribçiliyə alıblar. Sosializm ideyaları bəşəriyyətə 
həmişə lazımdır, bundan sonra daha çox lazım olacaq. Bir 
halda ki, o ideylar bütün insanların bərabərliyini təmin edir, 
o vacibdir. Sosializmi kommunizmlə və yaxud bolşevizmlə 
eyniləşdirəndə eybəcər görünür. Ayrılıqda o çox gözəl bir 
ideyadır. Şamil müəllimin də kitabında qoyulan məsələ 
Ordubadiyə istinad etməklə aparıcı problemlərin biri ondan 
ibarətdir ki, Nərimanov sosialist olub. Nərimanov sosializm 
ideyaları uğrunda mübarizə aparıb. Əlbəttə, Nərimanov 90- 
cı illərdə yzaırdı ki, biz tələyə düşmüş pələng kimiyik. 
Məqam gözləyirik ki, inqilab baş versin, fikirlərimizi deyək. 
Doğrudan da 1905-ci il başlandı, Nəriman Nərimanov 
hamıdan artıq “Həftə fəryadı” “Cümə söhbətləri" 
felyetonlarını yazdı. Gözünüzün qabağındadır XX əsrin 
bütün dahiləri - Cəlil Məmmədquluzadəni çıxandan sonra 
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Nəriman Nərimanov felyetonlarının səviyyəsində felyeton 
yazan olmayıb. Nə məsələlər qoyub? Məsələ qoyub ki, Bakı 
burjuaziyasının xalq inqilabına münasibəti. Azadlıq nədir? 
Azadlıq odur ki, evim var, ailəm var, uşaqlarım var, gen-bol 
yeyə bilirlər. Mən azadam ki, heç kəsin qapısına getmirəm. 
Mən azadam. Nəriman Nərimanov Bakı burjuaziyasının, 
müsəlman kütləsinin həmin inqilabın bu cür abuvatel 
münasibətini tənqid edirdi və məqalələrin birində Bakının 
padvallarında qızdırmadan əzab çəkən qadını, uşaqlan təsvir 
edirdi. İçməyə su tapmırlar. Nəriman Nərimanov belə bir 
insan idi. İndi Nəriman Nərimanova böhtanların səbəbini biz 
aydınlaşdıra bilmirik. Əlbəttə, Nərimanov haqqında böhtan 
deyənlərdən heç də xırda, ağılsız adamlar deyillər. Onların 
hamısı savadlı, qabiliyyətli adamlardır. Amma bayaq Pənah 
müəllimin çox yaxşı dediyi kimi, Məmməd Əmini qaldırmaq 
üçün Nərimanovu endirmək bəlkə də bizim mentalitetimizə 
yad bir keyfiyyətdir və gəlib çıxıb üzə. Nə üçün biz 
Məmməd Əmini qaldırmaq üçün Nərimanovu aşağı 
endirməliyik? Mən məqaləmdə də yazmışam ki, Nəriman 
Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadə bir faciə əsərinin 2 
qəhrəmanıdır. Bunların hər ikisi xalqın azadlığı uğrunda 
vuruşublar. Sadəcə yollar başqadır. Müxtəlif yollar, indi kim 
hansı yolla gedir, hansı uğurla qurtaracaq o başqa söhbətdir 
və elə də oldu. Amma fakt burasındadır ki, bunlar eyni amal, 
eyni ideal uğrunda mübarizə aparan adamlardır.

Bir faktı da sizin nəzərinizə təqdim edim. Əvvələn, 
Məmməd Əmin Rəsulzadə 1913-cü ildə Nəriman 
Nərimanovun “Bahadır və Sona” romanı haqqında “İqbal” 
qəzetində 4 nömrədə məqalə yazır. “Bahadır və Sona” 
romanının müsbət və mənfi cəhətlərini çox gözəl 
göstərəndən sonra yazır: “Bu cür əsəri yazmaq üçün insanda, 
şəxsiyyətdə fəhm olmalıdır, qeyrət olmalıdır və savad 
olmalıdır. Bu keyfiyyətlərin hər üçü mənim əziz qardaşım 
Nərimanovda var. Ona görə də belə bir roman yazıb”. O biri
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tərəfdən isə Nəriman Nərimanov da daxil olmaqla 1907-ci 
ildən 1913-cü ilə qədər artıq Azərbaycanın ziyalı kütləsi 
Bakıdan pərən-pərən olmuşdu. Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd 
bəy Ağayev, Məhəmməd Hadi, Məmməd Əmin Rəsulzadə 
mühacirətə getmişdilər, Qara bəy Qarabəyov, Nərimanov 
həbs olunmuşdu, demək olar ki, ədəbi proses tənəzzül 
eləmişdi. Ədəbi proses düşmüşdü Seyid Hüseyn, Hacı 
İbrahim Qasımov - bu tipli az savadlı adamların əlinə. Bunlar 
da dini, kleriqal, epiqon axınının qabağını kəsə bilmirdilər. 
Bu vaxt ədəbiyyat meydanı alverçilərin sövq mənbəyinə 
çevrilmişdi. Belə bir vaxtda məhz Nərimanov 1913-cü ilin 
iyununda, apreldə Məmməd Əmin gəlir Bakıya və dərhal 
hər ikisi başladı fəaliyyətə. Nərimanov tənqid gecələri təşkil 
elədi, Məmməd Əmin Rəsulzadə “Tənqidə ehtiyacımız var” 
məqaləsini yazdı. Hər ikisi çirkab axınına qarşı mübarizəyə 
başladılar. Qısa müddətdə ədəbiyyatı gətirib Əli bəy 
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev dövrü səviyyəsinə 
çıxartdılar.

APARICI. Bəli, zaman doğrudan da ağır zaman idi. 
Kim bilir yaşasaydı nələr eşidəcəkdi, hansı haqsızlıqları 
görəcəkdi Nəriman Nərimanov. Heyfslənirik ona görə ki, 
aramızdan böyük şəxsiyyətlər, böyük insanlar gedib. Amma 
böyük təsəlli ondadır ki, onların yazıb-yaratdığı əsərlər 
bugünkü və yeni nəslin gələcəyinə çıraq tutur, onların 
yolunu işıqlandırır, nurlandırır.

APARICI. “Bir millət özünü tanımaymca hüququnu 
düşünməz. Tanımaq üçün də milli dil, milli məktəb, milli 
mətbuat, milli ədəbiyyat lazımdır. Bunların da meydana 
gəlməsi və tərəqqisi bizim üçün ülviyyətə bağlıdır”.

Nəriman Nərimanov.

“Nəriman Nərimanov dünyası” 
kitabının müzakirəsi

N.Nərimanovu ev ınuzeyi, 18 may 2002-ci il.

Jurnalist İlyas Adıgözəlli - “Nəriman Nərimanov 
dünyası” - Bu, yeni kitabın adıdır və kitabın müəllifi 
Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü, Bakı Dövlət 
Universitetinin professoru Şamil Qurbanovdur. Bu kitab 
oxucular tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb və bilirsiniz ki, 
Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqının böyük övladların
dan biridir, böyük şəxsiyyətdir, dövlət xadimidir, yazıçıdır, 
həkimdir və xeyli müddət həm Azərbaycana, həm sovet 
dövlətinə rəhbərlik edən şəxsiyyətlərdən biri olub. Çox 
təəssüflər olsun ki, Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik 
qazandıqdan sonra Nərimanovun ünvanına müxtəlif fikirlər 
səslənir. Onun əleyhinə çıxışlar edilir və bunlara cavab ver
mək mənasında Şamil Qurbanovun bu kitabı xüsusilə əhə
miyyətlidir və çox yerinə düşən bir kitabdır. Və kitab belə 
bir sistem üzrə qurulub ki, Nərimanovun əleyhinə o haqsız 
deyilənlərin hamısına cavab verir və ona görə də böyük 
maraq doğurur geniş oxucu kütləsi arasında. Bu kitabın geniş 
müzakirələri keçirilib müxtəlif bölgələrimizdə, eləcə də 
Bakının müxtəlif təhsil ocaqlarında.

Bakıda eyni zamanda Nəriman Nərimanovun xeyli 
vaxtdır ki, ev muzeyi fəaliyyət göstərir və bu kitabın həmin 
muzeydə müzakirəsi də çox böyük maraq doğurmuşdu. Bu
raya ziyalılarımızın böyük bir dəstəsi toplaşmışdı. Onlar ha
mısı Nərimanov yaradıcılığının, Nərimanovun həyat yolu
nun tədqiqatçıları idi, Nərimanovu sevənlər idi, Nərima
novun qohumları idi, muzeyin əməkdaşları idi, yazıçılar idi, 
alimlər idi. Və bu məclisdə Nərimanov haqqında müxtəlif
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1972-ci Uda Nariman Narimanovun 
ev muzeyinin açılışı

çıxışlar oldu. Eyni zamanda “Nəriman Nərimanov dünyası” 
kitabı haqqında çox səmimi fikirlər söyləndi. Və həmin təd
birdə mən də iştirak eləmişəm. İndi orda olan çıxışlardan bir 
neçəsindən parçaları sizə təqdim edəcəyəm. İlk növbədə 
çıxış edən qocaman yazıçımız, şəxsən Nəriman Nərimanovu 
1922-ci ildə Bakıda indiki “İstiqlal” küçəsində görmüş 
yazıçımız Qılman İlkini dinləyəcəyik.

Qılman İlkin:
- Nərimanov haqqında bizdə çox kitablar yazılıb, çoxusu 

monoqrafiyadır. Onlardan çoxu tərcümeyi-halı, həyatı, 
fəaliyyəti haqqında yazılmış əsərlərdi. Yaxşı əsərlərdir, pis 
əsərlər deyil. Ancaq Nərimanov haqqında o şeyləri ki, Şamil 
Qurbanov tapıb, onlar orda yoxdu. O nöqtələrə toxunub ki, 
onlar bu gün üçün, bu günün nöqteyi-nəzərindən çox vacib 
məsələlərdir. Doğrudan da Nərimanova axır zamanlar nifrət 
edənlər çox olub. Hətta deyirlər Qarabağı o verdi, o 
olmasaydı Qarabağ məsələsi də meydana çıxmazdı. Belə bu 
cür, bu kimi şayiələr vardır. Şamilin kitabından sonra hətta 

mən “Xalqın əbədi yaşar qeyrətli oğlu” adlı məqaləmdə 
yazmışam ki, inanmıram ki, bu kitabdan sonra bir adam tapıla 
ki, yazılı surətdə Nərimanovun əleyhinə çıxa. Çünki 
demişdim ki, bu kitabla Nərimanovun əleyhinə çıxanların 
ağzma yumruq vurulub. Və bu cəhətdən sənin əsərlərində 
elə məsələlər var ki, onlar bizim hamımızın ürəyindən gəlir. 
Yana-yana yazırsan, yana-yana qeyd eləyirsən. Nərimanova 
qarşı bizim hamımızın ürəyində məhəbbət var. Mənim 
yadıma gəlir, 11-12 yaşında idim, məktəbdə oxuyurduq. Bu 
“Kommunist” küçəsi də cavanlardan ötrü müqəddəs bir küçə 
idi. Çünki o zaman ən böyük adamlara ancaq burada rast 
gələrdin. Hüseyn Caviddi, Soltan Məcid Qənizadədi, 
Nərimanovdu, hətta Ağamalıoğludu. Özü də biz çox vaxt 
bura gəlirdik ki, Nərimanovu küçədə görək. Axırda 1922-ci 
ildə Nərimanovu gördük. Hətta ona salam verdik, o da 
salamımızı belə gülə-gülə aldı getdi. O an mənim indiyəcən 
yadımdadı. Biz Nərimanovu həmişə çox mehriban bir insan 
kimi tanıyırdıq. Mən deyərdim ki, Nərimanov bizim xalqın 
vicdanıdır. Tam mənasında heç bir şübhə olmadan o bizim 
xalqın vicdanıdır. Bir sıra əsərlər də yazılıb ki, bunlar 
Nərimanov haqqında olub. Bunlar da monoqrafiya deyil, 
Nərimanov yaradıcılığının fəlsəfi-ictimai görüşlərinə aid 
əsərlərdir. Şamil Qurbanov Nərimanovu qaldırdı, heç bir 
əsərdə sənə qədər Nərimanov bu qədər yüksəkliyə, yüksək 
səviyyəyə qaldırılmamışdı. Sən qaldırdın. Buna görə sənə 
həmişə təşəkkür edirəm və “çox sağ ol” deyirəm.

Professor Pənah Xəlilovun ürək sözləri:
- Şamili mən tələbəlik vaxtından tanıyıram. Tələbəm 

olub, jurnalistika fakültəsində dərs demişəm. Zaman özü 
sınaqdan keçirib. Bu, milli duyğusu çox güclü olan bir 
şəxsiyyətdi. Bu çox mehriban adamdı. Bu, bizim millətimi
zin şərəfini bilən adamdı. Hər kəs öz qələmi sayəsində, 
qələmi nə dərəcədədirsə, o səviyyədə, heç kəs başından yu
xarı tullana bilməz, xidmət eləməyi özünə borc bilən adamdı 
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və mənə verdiyi çoxlu kitabları vardır, mən bununla fəxr 
eləyirəm, özü də xüsusi ayrıca bir yerə qoymuşam. 
Sığışmırdı rəfə, ikisini də üst-üstə qoymuşam. Unudulan 
adamlar deyildilər. Unudulmamışlar onlar. Amma zaman, 
mühit belə gətirmişdi ki, o adamları vaxtilə təqdim eləmək 
çətin olurdu və unudulmuş kimi nəzərə gəlirdilər. Elə 
onlardan biri də Nəriman Nərimanovdur. Şamil müəllim təx
minən 8,9 bəlkə də 10 o cüm şəxsiyyəti ortaya çıxardı. Mo
noqrafiyaları vasitəsilə N.Nərimanov haqqında yazanda mə
nə elə gəlir ki, mən demək birinci məqalə yazmışam. Bu, 
Y.V.Çəmənzəminli ilə bağlı “Əli və Nino” probleminə dair 
dünən material seçirdim. Mənə çox lazımdır, təzədən bir 
adam yenə ona böhtan atır. Məqaləyə cavab verməliyəm. 
Görünür, bu da onun içərisində imiş. Bu gün stolumun 
üstündə onu gördüm. “Nəriman Nərimanov dünyası” Şami
lin kitabıdır. Şamilə tamam əminəm, inanmışam, Şamil bir 
sıra adamların bilərəkdən, bilməməzlikdən birtərəflik elə
məsinə də dözür və onlara da düzəliş verməyə çalışır. Və 
hər yerdə obyektiv olmağı üstün tutur. Həmin bu muzeydə 
mən vaxtilə o sözü dedim. Dedim ki, XX əsrdə bizim bütün 
çiyin-çiyinə gedən, bir-birini bəzəyən, bir-birinə əl tutan, 
bir-birinin nəfəsi ilə nəfəs alan iki böyük şəxsiyyətimiz olub. 
Bunların ikisinə də biz səcdə eləməliyik. Qarşı-qarşıya 
qoymaq sadəcə cahillik əlamətidi. Biri Nəriman Nərimanov
du, biri də Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bax Şamil Qurbano
vun bütün yazılarının məğzi bundan ibarətdir. Özünün də 
ikisi haqqında monoqrafiyası var. Kim birtərəflik edibsə, gö
zəl dedi bizim ağsaqqalımız ki, ağzına yumruq vurmağı da 
bacaran adamdı. Şamil bu adamların bitərəflilik mövqeyində 
dayanan, birini alçaldıb, birini ucaldan, kimisə də alçaltmaq 
hesabına o birini qaldırmaq istəyən adamın da ağzına elə 
yumruq vurub ki, hələ cınqırını çıxara bilmir. Buna görə də 
mən təşəkkürümü bildirirəm və bundan artıq söz demək is
təmirəm. Şamilin əsəri çox aktual əsərdir, uzunömürlü ola

caq. Nəriman Nərimanovu kim öyrənəcəksə, Şamil müəlli
min əsərinə müraciət edəcək.

JURNALİST. İndi də Nəriman Nərimnovu yaxın 
qohumu, onun adını daşıyan Nəriman Nərimanovu dinləyək.

- Qohumlar tərəfindən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 
Və hər dəfə, bu 25 ildə burda keçirilən tədbirlərdə iştirak 
edəndə bizim millətin, xalqın deyərdim, ən gözəl, ən 
qabaqcıl nümayəndələrini görəndə müəyyən bir həyəcanla 
fikirləşirdim ki, görən gələn tədbirdə də belə mötəbər 
insanlar, belə mötəbər şəxsiyyətlər, belə gözəl tədqiqatçılar 
Nərimanov işığına gələcəklərmi, olacaqlarmı? Amma 
inanın, bu 25 il ərzində mən nə qədər ki, burda iştirak 
etmişəm, mən görmüşəm ki, hər dəfə Nərimanov işığı bura 
daha çox bir-birindən də yüksək, dərin tədqiqatçıları, alim
ləri, şəxsiyyətləri cəlb edir. Və bu gün də bizim burda, daha 
doğrusu, mənim burda müşahidə etdiyim şəxsiyyətlər də 
həmin elə tədqiqatçılar, elə alimlər, elə ziyalılardı.

Şamil müəllim, siz sözünüzü onunla başladınız ki, siz 
Nərimanovun qohumlarına öz minnətdarlığını bildirirsiniz. 
İcazə verin, mən sizin bu sözünüzlə razılaşmayım. Nərima
novun qohumları sizə minnətdar olmalıdı, dərin minnətdar 
olmalıdı. Bütün tədqiqatçılara dərin minnətdar olmalıdı. 
Çünki natiqlərimizdən çox üzr istəyirəm, hamının adı yadım
da qalmayıb, bilmirəm, çox gözəl dedi ki, Nərimanovu xalqa 
qaytaran, millətə qaytaran, Nərimanovu dünyaya tanıtdıran 
ilk dəfə Heydər Əliyev olub. Onun hünərinə, bizim 
möhtərəm prezidentimizin hünərinə Nəriman Nərimanovu 
millətə qaytardı. Ondan əvvəl də dövlət başçıları var idi, 
xadimlər var idi. Amma heç biri onu eləyə bilməmişdi və 
onun himayəsi altında Nəriman Nərimanov dünyası indi də 
get-gedə genişlənir, indi də get-gedə dərinləşir, Nəriman 
Nərimanov həqiqətlərini, Nəriman Nərimanov dünyasını 
tədricən tanıyır.

Düzdür, heç bir iş, heç bir tədbir, heç bir proses ideal 
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olmur. Çıxdaş da olur, nəsə olur, təbii hallar da olur. Burda 
da var. Nəriman Nərimanov, bayaq natiqlər, məndən qabaq 
danışanlar yaxşı dedilər ki, bəlkə də deyilməməlidir. Amma 
düzdür də nə deyək. Hər cür danışanlar var. Amma o da 
görünür, olmalıdır. Çünki o olanda Nəriman Nərimanovun 
tədqiqatçıları da müəyyən qədər qıcıqlanır, Şamil müəllim 
kimi. Yumruq da vurmağa hazırdı, vurur da. Deməli, bu 
hamısı onu göstərir ki, mən öz tərəfimdən deyirəm, həqiqə
tən də Nəriman Nərimanov bu millətin böyük oğlu olub. Hə
qiqətən də Nəriman Nərimanovun ürəyi millət üçün yanıb. 
Və həqiqətən də Nəriman Nərimanovu zəhərləyiblər. Nəri
man Nərimanov dünyasının həqiqətlərini yenə də daha ge
niş, daha dərin tərzdə danışan bütün tədqiqatçılara, bütün 
alimlərə, indi kimlərin adını bilirəm onları sayacam, kimləri 
bilmirəm, məni bağışlasınlar, heç kəsi mən bir-birinizdən 
seçmək istəmirəm, Şamil müəllim siz başda olmaq şərti ilə, 
Pənah müəllim, Xeyrulla müəllim, Qılman İlkin müəllim. 
Mən Qılman müəllimin Şamil müəllimin əsəri haqqında 
“Respublika” qəzetində oxuduğum məqaləyə heyran qaldım.

JURNALİST. Hörmətli dinləyicilər, indi də “Nəriman 
Nərimanov dünyası” kitabının müəllifi, Milli Məclisin üzvü, 
professor Şamil Qurbanovu dinləyək.

- “Nəriman Nərimanov dünyası” kitabının bugünkü 
müzakirəsi çox yaxşı keçdi. Mən bu işdə Nərimanovun ev 
muzeyinin işçilərinə, muzeyin direktoru Qurban müəllimə 
özümün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də ona görə 
bildirirəm ki, burda mənim üçün görmədiyim adamlar iştirak 
edirlər, Nəriman Nərimanovun qohumları iştirak edirlər. 
Məsələn, Nəriman müəllim və başqa qohumları. Mən indi 
bir qədər cəsarətlənirəm. Qohumları yığılmışdır bir yerə. 
Qohumlar haqqında indiyə qədər bəzi anlaşılmaz məqamları 
izah eləmişik, nahaqdan deyilən tənqidi təkzib eləmişik. Bu 
cəhətdən mən özümü bir qədər xoşbəxt hesab eləyirəm. 
İkincisi, burda ağsaqqalımız Qılman müəllim, Qılman İlkin 
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iştirak eləyir. Özü də çıxış elədi. Pənah müəllim, mənim 
müəllimim buradadır. İştirak elədi, çıxış elədi. Vaqif müəl
lim, sonra bizim deputatımız İsgəndər Quliyev və başqaları 
çıxış elədilər. Mən bunların hamısından razıyam. Nərimanov 
böyük insandı, böyük adamdı. Məsələn, mən indi təsəvvür 
eləyə bilmirəm ki, Nərimanov qədər millətini sevən, 
millətinə kömək eləyən ikinci adam çox çətin tapıla bilər. 
Sadəcə mən dözə bilmədim Nərimanovu tənqid eləyənlərə. 
Nərimanovu hamı kimi mən də sevirəm, hamı kimi mən də 
öyrənirəm. Buna görə mən ilk məqaləmi 1991-ci ildə yazmı
şam. Bu əsərdə yarısı cavablardır, tənqid eləyənlərə cavab 
verirəm. Buna görə indi o tənqid dayanıb. Ümumiyyətlə, elə 
bir şey daha yoxdur. Cavablarını aldılar. Hiss olunur ki, onlar 
götürə bilmədikləri daşa əl atırlar. Ona görə də Nərimanovu 
tənqid eləmək və onu təftiş eləmək heç kəsə başucalığı 
gətirməz. Bircə şey var ki, bizim bütün böyük tədqiqatçıları
mız o zaman Nərimanovun vaxtilə dediyini olduğu kimi yaza 
bilməzdilər. Məsələn, Nərimanov kommunizmi islamiyyətlə 
barışdırmaq istəyirdi. Bunu mən Ordubadinin “Nəriman- 
çılıq” adlı xatirəsindən götürmüşəm. Heç yerdə də çap olun
mayıb. Çap eləyə də bilməzdilər, çünki sosializm dövründə 
belə bir şeyi demək mümkün deyildi. Amma Nərimanov 
deyirdi, Nərimanov sosialist idi, bolşevik deyildi. Bir Türki
yə diplomatı var, Rza Nur. Onunla çox yaxın olublar, o, 
Moskvaya gedirdi, bir-iki gün Bakıda qaldı. Özü də deyir: 
“biz sıx-sıx, hər gün görüşərdik. Axırı gördüm çox yaxşı 
adamdır, iyi adamdır. Mən özümə etimad təlqini istədim, 
mənə etimad göstərin, görüm siz neyləmək istəyirsiniz? O 
açıldı və dedi: “Mən bolşevik deyiləm. Bolşevizm nədir? 
belə bir rəzalət bizə yaraşmaz. Çox xoşuma gəldi.”

Nərimanov deyirdi ki, hər mədə istədiyin qidanı həzm 
edə bilmədiyi kimi, insanlarda belədi. M.S.Ordubadi deyirdi 
ki, mən onun tamamilə dəyişdiyini, yeniləşdiyini hiss 
eləyirdim. O deyirdi ki, xalqların irq və adətləri müxtəlif ol
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duğu kimi, düşüncə və zehniyyətləri də bir-birindən ayrıdır. 
İsbat etmək istəyirdi ki, hər mədə hər bir qidanı həzm edə 
bilməz. Ona görə də Nərimanov öz nəzəriyyəsində kommu
nizmi şərqiləşdirməyi tələb edirdi. Onun nəzəriyyəsində 
kommunizm ilə islamiyyəti barışdırmaq fikri mühüm yer 
tuturdu.

Nərimanovun haqqında o dövrdə deyilən bütün iftirala
rın hamısına burda cavab verilib. Cavablar da var. Ona görə 
mən indi bir şeydən razıyam ki, siz varsınız, çox sağ olun. 
Məni müdafiə edən də çoxaldı. Müdafiə edənlər də bu saat 
bax hamınız danışırsınız. Bu əsər indiyəcən Abşeron, Sabun
çu, Nizami rayonlarının məktəblərində, Xəzər Universitetin
də və burda müzakirə olunub. Çox əla, camaatın ürəyindən 
elə bil tikan çıxıb. Siz çox sağ olun, məni də həvəsləndir
diniz. Ürəyinizdən sizin də tikan çıxdı. Mən hamınıza min
nətdaram, hamıya təşəkkür edirəm. İndi gəlin, kimin əlində 
də imkan var, onu eləyək, muzey zənginləşsin. Qılman 
müəllim deyir ki, mən Nərimanovu görmüşəm. Nəriman Nə
rimanovu görən Qılman müəllimin gözlərindən öpmək 
lazımdır.

Bir məsələni də nəzərə alın ki, hörmətli prezidentimiz 
Heydər Əliyev bir qədər də hakimiyyətə gec gəlsəydi, Nəri
man Nərimanovun heykəlini uçuracaqdılar. Özü də ağılsız 
adamların düşüncəsizliklərinə görə. Bunu heç vaxt yaddan 
çıxartmaq olmaz. Nərimanovun heykəli Heydər Əliyevin ən 
böyük sənət əsəridir.

Bir daha təşəkkür edirəm hamınıza. Çox sağ olun.

“NƏRİMAN NƏRİMANOV 
DÜNYASI” KİTABINA 

RƏYLƏR

NƏRİMAN NƏRİMANOV 
HAQQINDA DÜZGÜN MÖVQE

Pənah Xəlilov, professor
Adi adamların dar çərçivədə 

işi-gücü, qohum-əqrəba, ailə mü
nasibətləri baxımından dünyası 
olur. Bu dünya özünün bənzərsiz
liyi ilə seçilsə də, onun başqalarına 
oxşarlığı daha artıq olur və ömür- 
gün “tarixini” varaqlayanda seçilə 
biləcək fərdi hadisəni xatırlamaq 
çətinləşir. Buna görə də çoxumuz 
qısaca tərcümeyi-hal cızma-qarala

maqdan uzağa gedə bilmirik. Yəni, hər kəsin fərdi dünyası 
bir “roman” olsa da ictimai dəyəri “roman” məzmunu özü
müzdə tapa bilmirik, tapdağımızın da fərdilikdən daha çox 
kütləviliyini görürük.

Məşhur cəmiyyət xadimlərinin, siyasət adamlarının, 
cəmiyyət həyatında mənəvi xidmətləri artıq olan ədib və 
şairlərinsə həyat tarixçəsi özünün dolğunluğuna, çoxsahəli
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yinə, aşıb-daşan coşqunluğuna və uğursuzluqlarına, qələbə 
və məhrumiyyətlərinə sevinc və kədər anlarına, hətta layiq 
olmadığı məşəqqətlərə, “tale” torunda çırpıntılarına görə o 
qədər əhatəli, qeyri-adi, fırtınalı olur ki, onların dünyasını 
qavramaq da çətinləşir, yazıb ümumiləşdirmək də. Üstəlik 
milyon-milyon ölümlü insanların adı-sanı itib-batdığı halda 
böyük və məşhur cəmiyyət xadimlərinin yaxası diriliyində 
də, ölümündən sonra da əllərdə qalır. Siyasət zaman-zaman 
dümanlanıb açıldıqca dünyasını dəyişmiş şəxsiyyətlərə mü
nasibət də dəyişir; gerçək və yalan, təqdir və inkar, alqış və 
lənət (xeyir və şərin ekizi kimi) ayaq açıb gedir. “Niyə?” 
Sorğuya düzgün cavab tapa bilmirəm, bir onu bilirəm ki, 
xeyir-şər əkizdir; yəni ictimai-siyasi, elmi, ədəbi baxışları 
eyniləşdirmək, bir qəlibə salmaq olmur, bəlkə də olması 
lazım deyil. Meydan genişdir, hər kəs sözünü deyə bilər - 
insaflı da deyə bilər, insafsız da. “İnsaf’ı da tərəziyə qoymaq 
olmur.

İnsaflı və insafsız yazılar-məqalələr, kiçik və irilək ki
tablar Nəriman Nərimanov haqqında da az deyil. Nə yaxşı 
olardı ki, bu kişi haqqında onun özü səviyyəsində duran 
şəxsiyyətlər yazaydılar (Puşkini Belinski açıqladığı kimi, 
Taras Şevçenkonu Dobrolyubov qiymətləndirdiyi kimi). 
Amma bir mövzunu öyrənib qələm götürənin də xeyri və zi
yanı dəyəcəyinə baxmayaraq bunların əlindən vurmaq ya
ramaz.

İndi tanınmış qələm yiyəsi, filologiya elmləri doktoru, 
professor Şamil Qurbanovun “Nəriman Nərimanov dünyası’ 
(2001) kitabındakı məqalələrdə ulu babamızın “dünya’ sın- 
dakı hansı çalarların hansı mövqedən necə işıqlandırıldığı ilə 
maraqlanaq. Kitabçada on üç məqalə toplanmışdır. Məqalə
lərin bəzisinin tarixi göstərilmir. Bunlar bir məqalənin tərkib 
hissələridir. Və axırıncı məqalədə tarix qoyulmuşdur. Məqa
lənin biri 1985-ci ilə düşür, bir qismi 1991-2001-ci illərdə 
qəzetlərdə çap olunmuşdur, bəzilərinin də təzəcə yazıldığı 

duyulur. Hər məqalənin yazıldığı ilə gerçəkliyi və əhəmiy
yəti var. Məqalələr polemikdir. Polemika N.Nərimanovun 
xidmətlərini inkar edənlərədir. Kimin nəyi düz demədiyini 
misallarla göstərən Ş.Qurbanov razılaşmadığı fikirlərə, id
dialara qarşı iddia irəli sürür, cavab verir. Məncə, bu cavab 
və iradlarda o, böyük şəxsiyyət N.Nərimanovu tarixən 
düzgün başa düşür və onu daha düzgün anlamış görkəmli 
adamların doğru-düzgün fikirlərinə əsaslanır. Məhz bu ikilik 
düzgün ölçü-meyar sanbalındadır. Həm də ibrətlidir. Həm də 
ona görə ibrətlidir ki, Ş.Qurbanov N.Nərimanova münasi
bətdə yaşıdlarından, ya tələbələrindən kiminləsə barışma
dığı kimi, yaşadıqları dövrə görə nüfuzu olmuş şəxsiyyətlə
rin də səhvi ilə barışmır. Barışmağın gərək barışmazlığını 
faktlarla sübuta yetirə bilsin. Bəli, “Nəriman Nərimanov 
dünyası” kitabının müəllifi iddialarını sübutsuz qoymur. Bu
na bir neçə misal: Yuxarılarda oturub arxalı olan (arxalı kö
pək qurd basar) Orcenikidzenin: “Azərbaycan respublikası 
müstəqilmi yaşamalı, yaxud tərkib kimi sovet Rusiyasına da
xil olmalıdır?” təxribatçı sorğusuna bizim o vaxtkı böyüklə
rimizdən M.D.Hüseynov və Ə.Qarayev belə demişlərmiş: 
“bizə heç bir müstəqillik lazım deyil, biz Azərbaycanı sovet 
Rusiyasına birləşdirməliyik”... Nərimanov isə demişdir: 
“Azərbaycan müstəqil olmalıdır, buna söhbət ola bil
məz....’’(səh. 15).

Ş.Qurbanov bu insanları ləkələmək üçün yox, gerçəkliyi 
açmaq üçün bir faktı da yerində xatırladır: “O zaman 
M.D.Hüseynov Çiçerinə yazırdı: “Nərimanov sağ qanadda 
durur, mən isə sol, belə bir şəraitdə çətin ki, onunla işləmək 
mümkün olsun” (səh. 15).

Ş.Qurbanovun gəldiyi nəticə nədir? Cavab: “Bunlar Nə
rimanovun düzgün siyasətinin nəticəsi idi... O, kişi kimi hə
rəkət etdi, Azərbaycanı bəlalardan qurtardı...”

Başqa bir misal. N.Nərimanovu bolşeviklikdə qaim olan 
adam kimi təqsirləndirməkdən çəkinməyənlərin yanıldıq- 
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larim sübut üçün Ş.Qurbanov Riza Nur kimi bir ədalətli türkə 
əsaslanır (R.Nur Rusiyanın Türkiyəyə vəd etdiyi maddi yar
dımı almaq üçün Moskvaya göndərilmiş (1921) heyət üzvü 
olmuşdur). O, Bakıda qalanda N.Nərimanovla görüşübmüş. 
Onun sözləri “Nəriman Nərimanov dünyası”nda belədir: 
Kəndisinə (özünə) etimad təlqin etdim. Açıldı və dedi ki, 
“bolşevik nədir?” Bu rəzalət bizə əl verməz. Biz türkük, 
milliyyət ilə yaşarıq. Çox xoşuma getdi” (səh.5).

Başqa bir türk yazıçısı İrfan Ülkünün sözləri Şamil 
Qurbanovun kitabının müqəddiməsində belədir: “M.Ə.Rə- 
sulzadə ilə Nərimanov gənclik arkadaşıdırlar. Əsrin əvvəlin
də ikisi də marksizm ideologiyası altında idilər, amma yenə 
hər ikisinin də tək bir amacı vardı:

“Müstəqil Azərbaycan!” (səh.6)
Ş.Qurbanov bu kişinin sözlərini “N.Nərimanovla 

M.Ə.Rəsulzadə bir cərgədə dayana bilməz” iddiasında 
olanlara qarşı qoyur. Demək, söylənmiş ədalətli fikrə tərəf
dar olan Ş.Qurbanov həmin fikri davam etdirməyi lazım bi
lir. Belə bir mövqedə ədalətli fikir söyləmiş müəlliflərə də 
arxalanıb ədalətsizcəsinə böhtan atan müəllifləri faktlarla 
inkar etmək obyektivlikdir. “Nəriman Nərimanov dünyası” 
bu istiqamətdə ardıcıldır və onun əsaslandığı tanınmış müəl
liflər də az deyil. Yəni, Ş.Qurbanov iki liderimizə dair ədə
biyyata obyektiv yanaşaraq müsbət fikir sahiblərinə arxala
nanda tərəfgirlik etmir, özünə cəbhədaş seçib arada zid
diyyət yaratmır, tərsinə, nə qədər sağlam fikir varsa, onları 
fərqləndirərək gözə soxmur; yada salır, göstərir, doğru 
saydığı ədəbi-ictimai fikri örnək götürür. Qütbləşən belə 
məsələlərə münasibət bildirməli olur. Onda bəzən yumşaq, 
bəzən sərt polemika yaranır. “Təəssüf’ adlı cavab məqaləsi 
Şamilin özünü müdafiə polemikası deyil, açıb-ağardılması 
hər yerdə və hər vaxt lazım olmayan bir gerçəkliyi ört-basdır 
təkidinə qarşı çevrilmiş sərt publisistikamızın ağır çəkən 
öməklərindəndir. Burada M.Ə.Rəsulzadə və Riza Nura isti

nad edilməsi bəzi “cımağanlara””xoş gəlməmişsə, buna 
Ş.Qurbanov günahkar sayılammaz. O, özü etiraf edir ki, kita
bındakı məqalələrin “hamısı Nərimanovu tənqid edənlərə 
cavabdır... Deyilənləri sadəcə təkzib etmiş, əsassız böhtan 
olduğunu sübuta yetirmişəm.” (səh.4).

Məncə, kitab Nərimanovu tənqid edənlərlə yanaşı, onu 
başqa liderlərimizə qarşı qoyub gözdən salmaq istəyənlərə 
də faktlar əsasında cavabdır. Etirazı da budur: “bir xalqın iki 
liderini bir-birinə qarşı qoymaq və zamana görə birini o biri
sinin ayağının altına itələmək olmaz.”

M.Ə.Rəsulzadə ilə N.Nərimanovu qarşı-qarşıya qoy
maq üçün onların bir-birinə “zərrə qədər pis fikirləri olmadı
ğını” (səh.21) da söyləyən Ş.Qurbanov hər iki babamız haq
qında hörmət və sevgisi var və N.Nərimanov haqqında qə
naətləri də belədir: Ş.Qurbanovun kəskin polemikası çətin 
ictimai-siyasi şəraitində həm düşmənçilik edən yadları er
məni, gürcü, rus millətçilərini, həm də düşmənlərə şirnikib 
özlərinə vəzifə qazanmaq üçün yalana, böhtana qurşanmış 
özümüzünküləri - azərbaycanlıları qınamaq xatirinə deyil, 
bəlkə vətəndaş qayğıkeşliyindən, o vaxtlar təklənmiş lider
lərimizə övlad səadət - məhəbbətindən irəli gəlir. 
Ş.Qurbanov uzun müddət pislənə-pislənə unudulan, əlverişli 
tarixi şəraitdə hüquqları bərpa olunsa da, məhz özümüzünkü
lərin yeni böhtan zərbəsinə məruz qalan böyük şəxsiyyətlə
rimizi yenə itirmək təhlükəsinə qarşı çıxır. O, çox həyəcanla 
soruşur: “İndi nə deyirsiniz, hörmətli tarix “alimləri”, bu 
ziyalılardan 70 il imtina etmişik, yenəmi imtina edək? Bir də 
qınaq tonunda soruşur: “guya bütün problemlərimiz həll olu
nub qurtarıb, qalıb bircə N.Nərimanvun ifşası. Ayıb olsun!” 
(səh.43).

Belə vətəndaşlıq yanğısı və qayğısı təqdim etdiyimiz 
kitabın bütün məzmununda var. Mənim təəssüratıma görə 
kitabdakı bütün məqalələr M.Ə.Rəsulzadə və N.Nərimanov 
şəxsiyyətinin ülviliyi fonunda başdan axıra qədər bir ipə ta
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xılmış həmayil kimi sıralanır.
Kitab N.Nərimanov dünyasına münasibət üstündə qu

rulduğundan bu da təbiidir və müəllif onun haqqında 
qənaətlərini oxucularına çatdırmaq istəmişdir. Qənaətlər 
belədir:

1. N.Nərimanov şəxsiyyəti ziddiyyətli olmayıb.
2. N.Nərimanov kommunizm ilə islamiyyəti barışdır

maq istəyirdi.
3. Rusiyada mülkədarları qırırdılar, Azərbaycanda 

N.Nərimanov qoymurdu, kapitalistləri məhv edirdilər, 
Azərbaycanda Nərimanov qoymurdu.

4. “Nəriman Nərimanovu təftiş etmək və tənqid etmək 
heç kəsə başucalığı gətirməz.”

5. “Hər bir tarixi şəxsiyyətə tarixilik nöqteyi-nəzərdən 
yanaşmaq lazımdır. Xüsusən bütün inqilablar dövründə 
müasirlərinin hamısından və hər cəhətdən bir pillə yuxarıda 
dayanan N.Nərimanova münasibətdə.”

“Nəriman Nərimanov dünyası” kitabı başdan sona qədər 
faktlara, rəylərə arxalanan qiymətli məxəzdir. Onun Nəri- 
manovşünaslığa bundan sonra da xeyri dəyəcəkdir. Kitab 
müəllifi təkəmseyrək zəruri təkrara yol versə də, hər fəsildə 
N.Nərimanova münasibətin təzadlarını göstərməklə yanaşı 
tarixi gerçəkliyi düzgün səciyyələndirir, mürəkkəb şəraitin 
barışmaz konfliktlərini tezislər və antitezislər toqquşması 
prosesində açıqlamağı bacarır.

“Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 2001-ci il.

XALQIN ƏBƏDİYAŞAR 
QEYRƏTLİ OĞLU

Qılman İlkin
1920-ci ilin aprelində Azər

baycanda Sovet hakimiyyəti 
qurulduğu zaman Nəriman 
Nərimanov Bakıda deyildi. O, 
Azərbaycan hərbi İnqilab 
Komitəsinin sədri təyin edilmiş 
olsa da, hələ Moskvada idi. Bakıya 
o, mayın 17-də gəldi. O vaxtadək 
yəni 28 apreldən 17 mayadək 
hakimiyyət işğalçı Qızıl Ordu
komandirlərinin və erməni daşnaklarının əlində idi. 
Beləliklə, Nərimanov Bakıya gələnədək Azərbaycan 
xalqının bu qəddar düşmənləri ölkəni istədikləri kimi çalıb- 
çapmışdılar. Xalqın görkəmli ziyalıları ağına-bozuna 
baxmadan həbs edilib, mühakimə edilmədən güllələnmiş, 
camaatın əmlakı, var-yoxu əlindən alınmışdı. Bəziləri 
bolşeviklərin əlindən yaxalarını qurtarıb, xaricə qaça 
bilmişdilər. Məmməd Əmin Rəsulzadə Lahıcda gizlən
mişdir. Milyonçu Murtuz Muxtarov evinə basqın edən Qızıl 
Ordu nəfərini öldürmüş və sonra özünə də əl qaldırmışdı. 
Milyonçulardan bəziləri İrana və Türkiyəyə qaçmışdılar. 
Xan Xoyski və Usubbəy Nəsibbəyov vəhşicəsinə öldürül
müşdülər. Vahiməyə düşmüş şəhər əhli karıxıb qalmışdı. 
Çoxları Bakı bağlarına çəkilmişdilər. Qaçmağa macal tapma
yanlar evlərinə girib küçəyə çıxa bilmirdilər. Erməni daş
nakları Qızıl Ordu soldatlarına qoşularaq şəhərdəki, xüsusilə 
İçərişəhərdəki evlərə basqın edir, evlərdən qiymətli mebel
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ləri talan edərək, evlərinə və işlədiyi müəssisələrə daşıyır
dılar. O zaman bu talançılığa başçılıq edən Mikoyan, Sarkis, 
Mirzoyan və başqa daşnaklar idi. Onlar İçərişəhərdə evləri 
bir-bir gəzərək, əhalinin qiymətli əşyalarını, hətta arvadların 
qulaqlarından zorla sırğa və boyunbağlarını çıxarıb talan 
edirdilər. O zaman Bakıdakı bu soyğunçulun “talan” həftəsi’ 
adlanırdı. Müqavimət göstərənlər ya yaralanır, ya da öldürü
lürdü. Müsavat ordusu zabitlərindən çoxu həbs edilib, güllə
lənmişdi. H.Z.Tağıyev və Gəncədə məşhur ədəbiyyatşünas 
Firudin bəy Köçərli həbs edilmişdi. Nəriman Nərimanov Ba
kıya bu dəhşətli və qanlı günlərin birində gəlib çatdı. Şəhər
dəki bu vəhşilikləri görən Nərimanov dərhal hərbi İnqilab 
Komitəsinin fərmanı ilə ölüm cəzasını ləğv etdi. “Talan 
həftəsinin” kökünü kəsdi. Özbaşnalıqlara son qoydu. 
H.Z.Tağıyevə ömrünün axırınadək Mərdəkandakı bağında 
rahat və dinc yaşamağa icazə verildi. N.Nərimanov general
lardan S.Mehmandarov Ə.Şıxlinskini düşmənlərin əlindən 
alaraq aradan çıxardı və onları Leninin sərəncamına göndər
di ki, bir müddətdən sonra, yəni vəziyyət sakitləşəndən son
ra, işləmək üçün Bakıya dönsünlər. Məmməd Əmin Rəsul
zadəni Stalinlə Moskvaya göndərdi. Təkcə Firidun bəy Kö
çərlini xilas edə bilmədi. Erməni daşnakları göndərilən te
leqrama məhəl qoymayıb onu güllələmişdilər.

Əlbəttə, Nərimanovun bu hərəkəti o zaman respublika
nın yuxan təşkilatında özlərinə yuva salmış daşnak element
lərinin ürəyincə deyirdi. Nərimanov Bakıya qayıtdığı günlər
dən başlayaraq ona çirkab atmağa çalışırdılar, onu hər vasitə 
ilə xalqın gözündən salmağa çalışırdılar. Daşnaklar Nərima
novun xalq içərisindəki hörmətindən çəkinir, onu aradan qal
dırmaq üçün fürsət axtarırdılar. Onların içərisində ən məkrli- 
si Mikoyan idi. O demişdi: “Biz Nərimanovu İnqilab Komi
təsinin sədri seçməyimizə baxmayaraq onu elə mühasirəyə 
almalıyıq ki, öz nüfuzundan çox da istifadə edə bilməsin.

Bu məqsədlə onun haqqında yuxarıya Moskvaya tez-tez 
donoslar yazılmağa başlandı. O zaman azərbaycanlı rəhbər
lərdən Əliheydər Qarayev, Mirzə Davud Hüseynov, Ruhulla 
Axundov kimi satqınlarda Orconokidzeyə, Kirova, Mirzoya- 
na qoşulmuşdular. “Ədalət” partiyasının üzvləri Ağazadə 
qardaşları da Nərimanova az əzab verməmişdilər. Daha son
rakı illərdə mən bu Ağazadə qardaşlarını yaxından tanıdım. 
Çox mərdimazar adamlardı. Onlar hətta təklif etmişdilər ki, 
Nərimanovu güllələmək lazımdır. Şamil Qurbanov çox qiy
mətli kitabında Nərimanovu əhatə edən mühiti təsvir edərək 
yazır: “O zaman Nərimanov tək idi. Qeyri-bərabər döyüşdə 
demək olar ki, tək qalmışdı. Əliheydər Qarayev, Mirzə Da
vud Hüseynov, Ruhulla Axundov, Xanbudaqov və başqaları 
Nərimanovun əleyhinə işləyirdi.”

Bəli, Nərimanov tək idi. O, təkbaşına ədaləti müdafiə 
edirdi. Və bu təklik Nərimanov üçün fəlakət idi. Onun birin
ci düşməni Serqo Orconikidze idi. Onun başçılın elədiyi 
RK/b/R MK-nin Qafqaz bürosunun plenumunda Azərbay
canın sərhədləri məsələsi müzakirə olunduqda Nərimano
vun etiraz etməsinə baxmayaraq qərar çıxarmışdı ki, Zən
gəzur, Naxçıvan və Qarabağ Ermənistan torpağına qatılsın. 
Sonra da Nərimanov məcbur olmuşdu ki, bu haqda bəyənatla 
çıxış etsin. Sonra bu barədə o, şəxsən Leninə müraciət etmiş 
və Qafqaz bürosunun bu qərarı ilə razı olmadığını bildirmiş
di. Lenini inandırdıqdan sonra onun göstərişilə Qafqaz bü
rosu məsələyə təzədən baxaraq məsələnin Azərbaycanın 
xeyrinə həll olunmasına nail olmuşdu.

Lakin Lenin öləndən sonra ölkənin böyük vətənpərvər 
oğlunu çərlədib öldürdülər.

O vaxtdan illər ötüb keçdi. Nərimanov kimin üçünsə 
unuduldu və kiminsə qəlbinə daimi məskən saldı. 80-cı 
illərdən başlayaraq Nərimanova münasibət təzədən dəyişdi. 
Ziyalılarımızdan bəziləri Nərimanovdan üz döndərməyə 
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başladı. Vaxtilə Nərimanovun həyatı və şəxsiyyəti haqqında 
yazılmış bir çox elmi-tədqiqat əsərləri bu ziyalıları qane et
mirdi. Nərimanovu az qala bir inqilabçı, dövlət başçısı, icti
mai xadim kimi inkar edirdilər. F.Köçərlinin, Vəli Məmmə
dovun, Teymur Əhmədovun Nərimanov haqqındakı dərin 
elmi-tədqiqat əsərlərinə bir laqeydlik vardı.

Bir az sonra Nərimanova qarşı açıq hücum başlandı. 
Onun ünvanına böhtanlar yağdırıldı. Hətta böyük bir şəxsiy
yət kimi inkar edildi. Əlbəttə, bu, Nərimanovu sevən, başa 
düşən adamların ürəyini ağrıdırdı. Onlar hətta şəhərin yük
sək bir yerində Nərimanova ucaldılmış möhtəşəm abidəyə 
də ağız büzürdülər. Cənab Heydər Əliyev və onun həmfikir
ləri cəsarətlə meydana atılıb, Nərimanovu yad düşmən hü
cumlarından qorumağa başladılar. Belə ziyalılarımızdan biri 
də prinsipial tədqiqatçı-alim Şamil Qurbanov idi. Onun bu 
mövzuda yazdığı ilk məqalə 1991-ci ildə çap edilmişdir. İndi 
isə onun o illərdən bizim günlərədək keçən müddətdə yaz
dığı bütün məqalələrinin küll halında çap edilmiş “Nəriman 
Nərimanov dünyası’ kitabı qarşımızdadır. Kitabı oxuyub 
qurtarandan sonra müəllif xəyalımda böyük bir şəxsiyyətin 
keşiyində durmuş müsəlləh bir keşikçi kimi yüksəldi. Harada 
isə, hansı bir qəzetdə isə Nərimanov barəsində yazılmış bir 
məqalə, ya da kiçicik bir fikir onun nəzərini cəlb edir və ona 
dərhal reaksiya verir, saxta fikirləri, böhtan və uydurmaları 
tənqid atəşinə tutur. Bəzən fikrini kövrək bir üsulla ifadə 
etsə də, hiss edirsən ki, o daxilən püskürməyə hazırlaşan 
yanar bir dağ kimidir. Budur onu yerindən oynadan bir 
məqalə. Bu, “Yeni Müsavat” qəzetinin 2000-ci il 29 aprel 
tarixli sayında çap edilmiş Nəsiman Yaqublunun məqaləsi 
idi. Məqalənin ruhundan məlum olurdu ki, müəllif orada 
ancaq bir məqsəd güdmüşdür: nə olursa olsun, necə olursa 
olsun Nərimanova iftira yaxsın. Yaqublu yazırdı: kom
munistlərin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda böyük 

qətllər başladı.
Bu qətlləri sadaladıqdan sonra sözünün axırında “O 

dövrdə N.Nərimanov Azərbaycan Hərbi Komitəsinin sədri 
idi.

Hər şeyi, ağına-bozuna baxmadan, ucdantutma zaman 
və məkan məfhumlarını kənara qoyaraq hökm çıxarmaq 
Azərbaycan ziyalısına yaraşmayan bir hərəkətdir. Hamıya 
bəlli idi ki, Bakıda Sovet hakimiyyəti yarandığı günlərdə 
Nərimanov Bakıda deyildi, hələ Moskvadan gəlməmişdi. 
Ona qədər, yəni Bakıda Sovet hakimiyyəti qurulan gündən 
mayın 17-dək Bakıda baş vermiş dəhşətli və “qarət həftəsi” 
kimi tanınan dəhşətli hadisələr də məhz bu dövrdə olmuşdu. 
Bu dövr uzun müddət Nərimanova dərd olmuşdu. O, 
gələndən sonra bir çox ziyalılarımızı ölümdən xilas etmişdi. 
Bu ziyalılardan biri də Üzeyir bəy Hacıbəyov idi. Halbuki, 
Üzeyir bəyi günahlandırıb aradan qaldırmaq üçün düşmənin 
əlində kifayət qədər bəhanə vardı: O, Müsavat Partiyasının 
üzvü idi. “Azərbaycan” qəzetinin baş mühərriri idi. Nəhayət, 
qardaşı Ceyhunbəy Türkiyədə idi. Bu cür faktlar ola-ola 
Nərimanov Üzeyir bəyin arxasında dağ kimi durmuşdu. 
Görəsən, Yaqublu əlinə qələm alıb Nərimanova iftira yaxar
kən bunları bilmirdimi?

Obyektiv tədqiqatçı Şamil Qurbanovu da təəssüfləndi
rən məhz bu məsələlərə Nəsiman Yaqublu kimilərin qeyri- 
obyektiv münasibəti idi. Nərimanova atılan hər bir böhtanı o, 
ürək ağrısı ilə qarşılamış, buna görə də tutarlı faktlarla 
Nərimanovun düşmənlərinə cavab vermişdir. İnanmıram ki, 
onun bu kitabından sonra Nərimanova kəc baxan, onun xalqa 
xidmətini danan bir adam tapıla. Şamil Qurbanovun hər bir 
sözü oxucuların ürəyindəndir. Erməni daşnaklarının bulağın
dan su içən üzdəniraq ziyalılar qoy birdəfəlik başa düşsünlər 
ki, Nərimanova qarşı yenə belə iddialarla meydana atılsalar, 
bu dəfə təkcə Ş.Qurbanov deyil, bəlkə də bütün qabaqcıl 
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ziyalılar ayağa qalxacaqlar.
Nərimanov fanatik kommunist deyildi. O, hər şeyi gö

rür, hər şeyi dərindən duyurdu. Ş.Qurbanov Nərimanovun 
yaradıcılıq və fəaliyyətinə həmişə çox məsuliyyət və incə
liklə yanaşmışdır. Bir tədqiqatçı kimi o, Nərimanovun siyasi 
və ictimai görüşlərini araşdırır və Nərimanovun öz dövrün
dəki hadisələrə münasibətində çoxuna bəlkə də məlum ol
mayan incəlikləri açıqlayıb üzə çıxarmışdır. Ş.Qurbanov ya
zır: “Nərimanov bolşevizmi rədd edirdi. Onu qəbul etmirdi. 
Bolşeviklərin hər şeyi vurub dağıtmaları, sonra da onları ye
nidən qurmaları ağlabatan şey deyildi. Rusiyada onların gör
dükləri işləri Azərbaycanda etmək olmazdı. Burada islamiy
yət nəzərə alınmalı idi.”

Bəli, bu sözləri cibində kommunist bileti gəzdirən kom
munistlərdən ancaq ən cəsarətlisi deyə bilərdi. Tədqiqat
çının dili ilə desək, “Nərimanov islamiyyət qanunları ilə ya
şamağı üstün tuturdu və onun kommunizm ilə islamiyyəti 
barışdırmaq fikri də buradan doğurdu.”

Ş.Qurbanov Anar İskəndərovun yazdığı “1918-ci il Mart 
qırğınının tarixşünaslığı” adlı əsərində də “inqilabi fəaliyyəti 
kimi şəxsiyyəti də ziddiyyətli olan Nərimanov” sözlərini 
oxuyarkən dözə bilməmişdi. Necə də dözəydi? Nərimanov 
kimi özünü xalqının səadəti yolunda fəda etmiş bütöv bir 
şəxsiyyətin fəaliyyətində ziddiyyət aparmaq üçün o, nəyə 
əsaslanırdı? Burada Ş.Qurbanov haqlı olaraq belə adamlara 
Nərimanovun öz dili ilə cavab verir. Nərimanov oğluna ün
vanladığı 1925-ci il tarixli məktubunda yazırdı: “Əziz oğlum 
Nəcəf, əgər hələ yaşamaq qismətim varsa, mən səni elə ha
zırlamağa çalışacağam ki, sən bəşəriyyət üçün daha çox iş 
görəsən. Lakin mənə əbədi məzara getməli olsam, təvəqqe 
edirəm, başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər kiçik bir 
iş görəsən.” Budur, Nərimanovun vicdanı. Bu sözlərin müəl
lifində hansı ziddiyyətlərdən danışmaq olar? Yaxud həmin 

müəllifin Bakıdakı qırğın barədəki sözlərinə diqqət yetirin: 
“həmin günlərdə dinc Bakı əhalisinə qarşı törədilən vəhşi
liklərə görə Nərimanov da məsuliyyət daşıyır.” Bilmirəm, 
həmin günlərdə müəllifin valideynləri harada yaşayırdı. 
Mənim valideynlərim isə köklü-yataqlı bakılı idilər və hə
min qırğın günlərini öz gözləri ilə görmüş adamlar idi. An
caq mən onların dilindən Nərimanovun bu işdə günahkar ol
ması barədə bir kəlmə də eşitməmişəm. Əksinə, həmişə onu 
həmin günlərdə xalqın əzabkeşi kimi xatırlayırdılar.

Ş.Qurbanovun “Nərimanv Nərimanov dünyası” kitabın
da daha bir sıra məsələlər qaldırmışdır ki, onlardan biri də 
Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında ayrı-ayrı adamlarla 
etdiyi mübahisələrdir. Lakin bu kiçik məqaləmdə imkan ol
madığından onlar barəsində ayrıca bəhs etmək lazım 
gələcəkdir.

Sonda onu demək istəyirəm ki, Nərimanov şəxsiyyətinə 
ləkə vurmağı qarşılarına məqsəd qoymuş qələm sahibləri 
hazırda şəhərimizin yüksək bir yerində Nərimanovun ucal
dılmış möhtəşəm abidəsi ilə həkk olunmuş müqəddəs xati
rəsinə heç bir ləkə vura bilməyəcəklər. Babalarımızın gözəl 
bir deyimi var: quru palçıq divara yapışmaz. Bu abidə öz mü
qəddəs əzəmətini həmişə qoruyub saxlayacaqdır.

“Respublika” qəzeti, 30 oktyabr 2001-ci il.
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NƏRİMAN NƏRİMANOV
HAQQINDA HƏQİQƏT

Şamil Qurbanovun yeni kitabı Nərimanova 
böhtan atanlara cavabdır

XEYRULLA MƏMMƏDOV
Filologiya elmləri doktoru, professor

Deyirlər, gəmi dəryada 
batanda vəzndə və qiymətdə ağır 
əşyalar dənizin dibinə çökür. 
Yüngül şeylər, məsələn, ağac 
qırıntıları, taxta parçaları, şüşə 
qablar, karton və faner qutular 
suyun üzünə çıxır. Bu adi təbiət 
hadisəsidir. Analoji hallar 
cəmiyyətdə də baş verir. Dünən

gözümüzün qabağında “Sovet İttifaqı” adlı nəhəng dövlət 
gəmisi, necə deyərlər, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən zavala 
gəlib ictimai tufanların qoynunda qərq oldu. Dünyanın 
inkişaf ahəngi dəyişdi. Cəmiyyətin milli və ümumbəşəri 
dəyərlər əsasında yetişib formalaşan elitası çaşbaş qalıb 
pərdə arxasına çəkildi və sükuta məcbur oldu. Siyasi və 
ictimai həyat səhnəsinə yeni adamlar gəldi.

Sovet hökumətinin doktrinalarına qarşı çıxıb, müstəqil
lik və demokratik azadlıqlar uğrunda mübarizə bayrağı altın
da siyasi həyat səhnəsinə gələn yeni qüvvələr hansı ahəngdə 
çıxış etmələrindən asılı olmayaraq, əməli işdə XX əsrin 
müxtəlif mərhələlərində zühur edən rus bolşevik proletkult- 
çularından, Çin Xunvenbinlərindən, əfqan talibanlanndan 
seçilmirdilər. Siyasi meydanın yeni xadimləri nəinki üstünə 

“panislamist”, “pantürkist”, “burjua millətçisi”, “dindar-kle- 
likal yarlıkları həkk olunmuş və 70 il ərzində elmi araşdırma
ların hüdudlarından kənarda saxlanmış ədibləri, şairləri, 
alimləri xalq yaddaşına qaytarmaq üçün əməli tədbirlər planı 
hazırlayıb həyata keçirmədilər, əksinə, bolşevik təqib və 
repressiyalarının yeni variantını meydana çıxarıb, bunları 
təzə biçimdə inkişaf etdirdilər. Adlarının üstünə “bəy” titu
lunu artırıb onu eninə, uzununa səxavətlə işlədənlər tarixi 
şəraitin doğurduğu vəziyyətlə hesablaşmadan şəxsiyyətləri 
mühakimə etməyə başladılar. Nizami Gəncəvi əsərlərini 
fars dilində yazdığına, Bakı xanının törəməsi A.Bakıxanov, 
axund oğlu M.F.Axundov çiyinlərinə zər paqon taxıb çara, 
başqa sözlə Rusiyaya xidmət göstərdiklərinə görə ittiham 
olundular və töhmətə məruz qoyuldular. C.Məmmədquluza
də, M.Ə.Sabir müsəlmanların qüsurlarını tənqid edib, riş
xənd hədəfinə çevirdiklərinə görə millət düşməni elan olun
dular. Sovet dövrünün dəyərli sənət incilərini yaradan Sə
məd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov və s. sə
nətkarlar xəstə düşüncələrdən doğan cılız siyasi ambisiyalar 
zəminində böhtanlara hədəf oldular. Siyasi təqib və şantaj
ların işə salınan variantları yenicə bolşevik repressiyaların
dan xilas olunmuş N.Nərimanovdan yan keçmədi. Özlərini 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və M.Ə.Rəsulzadə 
irsinin varisləri hesab edən “hürriyyət aşiqləri” Azərbayca
nın ilk milli dövlətinin süqutunu kommunist Nərimanovun 
rusiyapərəst fəaliyyəti ilə izah etdilər, Azərbaycanın olan və 
olmayan uğursuzluqlarını onun üstünə yazmağa cəhd göstər
dilər. Onlar N.Nərimanovu M.Ə.Rəsulzadə ilə qarşı-qarşıya 
qoyub, birincinin simasında xəyanətkar, ikincinin simasında 
fədakar millət xadiminin obrazını yaratmağa səy göstərdilər. 
Adi bir həqiqəti başa düşə bilmədilər, yaxud görüb göstərmək 
istəmədilər. İstər Nərimanov, istərsə də Rəsulzadə “müstəm
ləkəçilik” deyilən bir faciə əsərinin bərabər ampulaya malik 
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qəhrəmanları idi. Onlar və onların təmsil etdikləri siyasi 
qüvvələr azad və müstəqil Azərbaycan dövləti yaratmaq uğ
runda mübarizə aparırdılar. Bu ali niyyəti həyata keçirmək 
vasitələrinə gəldikdə isə, onlar xeyli rəngarəng idi. Eyni 
siyasi cəmiyyətdə əlvan, hətta bir-birinə zidd siyasi 
əqidələrin meydana çıxması şübhəsiz qəbahət deyil. Əksinə, 
insanların, o cümlədən bu ideyaların daşıyıcılarının təbii 
hüquqlarıdır. Bundan ötrü sivilizasiyalı cəmiyyətdə insanları 
ittiham edib, tarixin məhkəməsinə çəkmirlər. Əksinə, əqidə
lərə və onların daşıyıcılarına hörmət edirlər. Məslək döyüş
lərində birinin qalib, digərlərinin məğlub olmasına gəldikdə, 
bu işdə siyasi fərdlərin iradəsi yox, onların içərisində yaşa
dıqları zamanın hökmü iş görür. Cəmi 23 ayın zərfində şid
dətlə cərəyan edən siyasi hadisələrin adı çəkilən qəhrəman
larının gah birinin, gah digərinin qələbəsi ilə nəticələnməsi, 
birinin qurduğu dövlətin süqutla, digərinin rəhbərlik etdiyi 
respublikanın aldanışla nəticələnməsi bununla şərtlənirdi. 
Bu mənada bir xalqın eyni amal uğrunda vuruşan, lakin məq
səd mənzilinə müxtəlif istiqamətdən yol alan və son nəticə
də uğursuzluğa məhkum olan talesizlərin qarşı-qarşıya qo
yub barışmaz düşmən kimi xalq kütləsinə təqdim etmək əda
lətsizlikdir. Tarixi hadisələrin təhlilindən doğan məntiq 
bundan ibarətdir. Lakin son on ildə bir sıra həqiqətlərin aş
karlanmasına, qaranlıqtarixi məqamların aydınlaşmasına 
baxmayaraq, Nərimanova qarşı bədxah hücumlar səngimək 
bilmir. Artıq bunlara cavab vermək zərurəti yaranmışdır.

Filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanovun 
“Nəriman Nərimanov dünyası” (Bakı, 2001) kitabı belə bir 
ehtiyacdan yaranmışdır.

“Nəriman Nərimanov dünyası” ənənəvi tədqiat əsəri 
deyil. Müəllif qarşısına böyük dövlət xadiminin xidmətlərini 
təhlil edib, haqqında həqiqəti bəyan etmək vəzifəsi qoyma
mışdır. Haqqında söz gedən kitab Nərimanovu böhtan və 

iftiralardan müdafiə üçün yazılmışdır. Ş.Qurbanovu özü də 
bunu etiraf edir və yazır: “Bu kitabçaya daxil olan məqalələr 
hamısı Nərimanovu tənqid edənlərə cavabdır. Hamısı da 
olmuş əhvalatlar, məlum məsələlərdir.”

“N.Nərimanov dünyası” müstəqil monoqrafiya deyil. 
Şamil Qurbanov öhdəsinə monoqrafiya yazmaqdan az məsu
liyyəti olmayan ağır bir iş götürmüşdür. Alimin vətəndaşlıq 
mövqeyinin aydınlığını və cəsarətini də bura əlavə etsək, 
onun yerinə yetirdiyi missiyanın miqyası və dəyəri daha qa
barıq surətdə nəzərə çarpar. Müəllifin təhlilləri oxucunu 
inandırır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yerində qu
rulan Azərbaycan Sovet Respublikasına Nərimanovun rəh
bər təyin olunması ölkənin müsəlman əhalisini kütləvi qır
ğınlardan, qanlı terror və təxribatlardan xilas etmişdir. Alim 
təkzibedilməz faktlara istinad etməklə sübut etmişdir ki, Nə
rimanov 20-ci illərdə ölkəni başdan-başa qarət edənlərin, 
sağa-sola insanları güllələyənlərin qarşısını almış, adı qara 
siyahıya salınmış milli ziyalı elitasını ölümdən xilas etmiş, 
“bizə heç bir müstəqillik lazım deyil, biz Azərbaycanı Sovet 
Rusiyasına birləşdirməliyik” deyənlərə qarşı duraraq “Azər
baycan müstəqil olmalıdır” şüarını irəli sürmüşdür.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və Qarabağ 
düyünü ilə əlaqədar Nərimanova verilmiş ittihamları təkzib 
etmək baxımından “Nəriman Nərimanov dünyası” kitabı 
xüsusi diqqətə layiqdir. Müəllif haqlı olaraq tarixi faktlara 
göz yumub, nəyin bahasına olursa-olsun Nərimanovu ləkələ
mək istəyənlərə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu
nu Avropada cərəyan edən siyasi hadisələr - “Brest-Litov 
sülhü”nə görə Rusiyanın “əvvəlki ərazisini bərpa etmək” və 
“Atatürkün Türkiyəni xilas etmək üçün Azərbaycanı bolşe
viklərə qurban verməsi” ilə əlaqələndirilir. Tarixi həqiqət 
başqadır.

Müəllif fikirlərini əsaslandırmaq üçün müxtəlif mənbə-
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lərdən, o cümlədən türk elmi ədəbiyyatından kifayət qədər 
misallar gətirir. Mənbələrin birində göstərilir ki, türk kom
munisti Xəlil Paşanın qardaşı oğlu Nuru Paşa deyir: “O mə
nim əmcəm olan hərif elə namussuz və alçaqdır ki, bilməz
siniz. O, azəriləri aldadıb, əllərini, ayaqlarını bağladı və rus
lara təslim etdi.” Ş.Qurbanovun Qarabağla bağlı böhtanları 
rədd etmək üçün RK/b/ MK-nın Qafqaz Bürosu plenumunun 
Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək haqqında qərarını və 
Nərimanovun onu qəhrəmancasına ləğv etdirməsini misal 
gətirir. Gətirilən faktlar bir həqiqəti zehinlərə çatdırır ki, 
Nərimanov məzlum müsəlman əhalisinin azadlığı uğrunda 
mübarizəyə həsr etmiş vətəndaş yazıçı, alim, müdrik dövlət 
xadimidir. Onu ləkələmək, gözdən salmağa cəhd göstərmək 
heç kəsə başucalığı gətirməz, əksinə bədnamlığa səbəb olar.

“İmpuls” qəzeti, 9 noyabr 2001-ci il.

NƏRİMANOV DÜNYASINA
VURĞUN İNSAN

İrfan Ülkü

Tanınmış türk yazıçısı, istedadlı 
jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin ilzvü irfan Ülkü 
oxucularımıza yaxşı məlumdur. O, 
Türkiyədə bir çox qəzetildərin baş 
redaktoru olmuş, indi isə baş 
yazardır. Bununla bərabər o, 
monumental kitabların müəllifidir. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, İrfan 
Ülkü hələ vaxtilə Naxçıvana gəlmiş,
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işləyən böyük siyasət adamı, 
Azərbaycan xalqının lideri Heydər Əliyevlə görüşmüş, günlərlə 
söhbət etmiş və hu görüşlərin nəticəsində onun “Qızıl ulduzdan 
hilala doğru (Heydər Əliyevin fırtınalı həyatı) ", 
“Bağımsızlıqdan sonra Azərbaycan ” adlı sanballı və oxunaqlı 
kitablar yazılıb.

Heydər Əliyev haqqında çox kitablar yazılmışdır. Amma 
onların içərisində fakt zənginliyi, tarixi hadisələrə üzvi bağlılıq 
cəhətdən İrfan Ülkünün kitabları xüsusi yer tutur. Heydər 
Əliyev haqqında belə kitab yazmaq olduqca çətindir. Ülkü 
qardaşımız bu çətinliyi haşa düşərək dünənin tarixinə səfər 
edərək işə başlamış və gözəl əsərlər meydana çıxarmışdır.

İrfan Ülkü 2002-ci ilin may ayının əvvəlində Türkiyənin 
“Ortadoğu ” qəzetinin dalbadal iki nömrəsində filologiya elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
üzvü, 22 kitabın müəllifi, Bakı Dövlət Universitetinin Türk və 
Şərqi slavyan xalqları ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Şamil 
Qurbanovun keçən il çapdan çıxmış “Nəriman Nərimanov 
dünyası ” kitabı haqqında gözəl bir məqalə yazmışdır.
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Həmin məqaləni oxuduqca hiss edirsən ki, hu adam 
Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, onun yaxın 
keçmişinə nə qədər dərindən bələddir. Xüsusən o, Nəriman 
Nərimanovun işgəncələrə dolu həyatı, mübarizəsi, dahiliyi 
haqqında çox şey bilir və bizim indiki bəzi alimlərdən fərqli 
olaraq, onu olduğu kimi — büllur varlıq kimi təqdim edir. Bu 
cür məqalənin İrfan Ülkü kimi böyük qələm sahibi tərəfindən 
Türkiyə mətbuatında çap olunması bizim Nəriman Nərimanovu 
indi əsassız tənqid edənlərə tutarlı cavabdır. Onun məqaləsinin 
bir yerində oxuyuruq, “Doktor Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov! 
Bu ad məndə həm hüzn, həm kədər, həm də ümid duyğuları 
oyadır. O, türk dünyasının yetişdirdiyi ən böyük dövlət 
adamlarındandır. Böyük bir türk inqilabçısı, doktoru, ideoloqu 
və romançısı, teatr yazarı idi. Azərbaycan lideri, Mustafa 
Kamalın və qurtuluş savaşımızın dəstəkləyicisi Sultan 
Qəliyevin, Ənvər Paşanın dava arkadaşı idi. Şərqin 
qurtuluşunda türk dünyasının başçılıq edəcəyinə iman etmiş, 
imperializmə qarşı mübarizənin əvəzsiz rəhbəri idi. ”

Budur Nərimanov! Onu hər əlinə qələm alan tənqid və 
təftiş edə bilməz

Ülküyə görə, Nərimanovun siyasi fəaliyyəti ilə müstəqil 
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin fəaliyyəti arasında sanki 
bir yaxınlıq, ardıcıllıq var. Bəlkə elə buna görə N.Nərimanovun 
oğluna yazdığı məktubun son cümləsini - “Artıq gedəcək 
yolumuz yoxdur” - fikrini o, inkişaf etdirərək müasir günümüzə 
uyğunlaşdırıb yazmışdır: “Artıq gedəcək yolumuz vardır, 
doktor! Yollar yenidən taleyin və tarixin iradəsi ilə açılmışdır 
dünyamızın önündə. Önəmli olan o yolda diqqət, səbr, inam, 
cəsarət və əzmlə addımlamaqdır. ”

Vəqfimizin dəyərli üzvü İrfan Ülküyə təşəkkür və 
minnətdarlıq etməklə onun məqaləsini və bu günlərdə 
N.Nərimanov haqqında yazdığı yeni şerini Azərbaycan 
oxucularına təqdim edirəm.

Vaqif Qasımov, 
İstanbuldakı Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial 

Araşdırmalar Vəqfinin İqtisadi Zirvəsinin Baş katibi

DOKTOR NƏRİMANOVUN 
HEKAYƏSİ

Bu yaxınlarda Azərbaycanda tanınmış alim və millət 
vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbano
vun “Nəriman Nərimanov dünyası” adlı sanballı bir monoq
rafiyası çapdan çıxıb. Azərbaycan tarixi və türk dünyası ilə 
bağlı bir sıra vacib əsərlər müəllifi hörmətli Şamil Qurbanov 
bu kitabında N.Nərimanovun mübarizəsini bugünkü nöqteyi- 
nəzərdən cəsarətli təhlil edir. Müəllif 1920-ci ildə Mərkəzi 
Komitədə baş verən mübahisəni xatırladır. Orconikidze MK- 
da belə bir məsələ qaldırmışdı, “Azərbaycan Cümhuriyyəti 
müstəqil yaşamalı, yoxsa Sovet Rusiyasınamı daxil olmalı
dır?! M.D.Hüseynov və Ə.N.Qarayev dərhal cavab veriblər: 
“Bizə heç bir müstəqillik lazım deyil. Biz Azərbaycanı Sovet 
Rusiyası ilə birləşdirməliyik.” Nərimanov isə bu suala belə 
cavab verib: “Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Bu barədə 
söhbət ola bilməz”!

Nərimanovun ən böyük düşmənləri keçmiş daşnaklar, 
yeni bolşeviklər sayılan Anastas Mikoyan və onun ətrafında
kılar idi.

Qurbanov arxiv protokollarından çıxardığı faktlarla Nə
rimanovun mübarizəsini belə anladır: “Orconikidze Dağlıq 
Qarabağa dərhal və mübahisəsiz muxtariyyət verərək, onu 
Ermənistan ilə birləşdirmək istəyirdi. Bu məsələ ətrafında 
mübahisə qalxanda Nərimanov Orconikidze və Stalinin üzlə
rinə qarşı belə hayqırıb: “Mən Qarabağın bir gün belə erməni 
tapdağı altına keçməsinə yol verə bilmərəm! Qarabağı ya bu 
gecə qaytaracağam, ya da məsələni başqa cür həll edə
cəyəm.”

Nərimanov həmin gecə Leninə telefon etmişdi. Nə ba
rədə danışdıqları sirr olaraq qalsa da, Lenin 5 dəqiqə sonra 
həyəcanla Stalini arayaraq nə bahasına olursa-olsun Qarabağ 
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məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasını tələb 
etmişdi.

Şamil Qurbanov başqa sənədlərin ruhundan çıxış edərək 
Nərimanovun Leninə “Mən sabahdan etibarən Azərbaycan 
neftinin Rusiyaya göndərilməsini dayandırıram” dediyini 
yazır. Qurbanova görə, Nərimanov sosializm ilə islamı da 
uzlaşdırmaq istəyirdi. Məmməd Səid Ordubadinin “Nəri- 
mançılıq” adlı xatirələrində, məşhur Azərbaycan yazıçısının 
onunla bağlı görüşlərinə nüfuz edir.

Nərimanov bu fikirlərlə bərabər başqa bir fikir də ortaya 
atıb. O deyirdi: “Dünyada bir əqidənin hakim olması millətin 
orijinallığını itirməsi deməkdir. Çünki əqidənin milli adət və 
mədəniyyət üzərində böyük təsiri ola bilər”.

1914-cü ildə İsmayıl Qaspıralının vəfatı ilə əlaqədar 
olaraq Nərimanov “Vəsirət” qəzetində bunları yazırdı: “İs
mayıl bəy öldü, -deməyə dilim gəlmir. Öldü sözündə yoxluq 
var. İsmayıl bəy yoxdur xəbəri məni dərin-dərin fikirlərə 
salır, ürəyimi sıxır, gözlərimi torlandırır. İndi millətin qey
rətli hamisi kimdir? İndi İsmayıl bəyə millətdən nə lazımdır? 
Bircə məzar daşı. Bu daş nəyə xidmət etməlidir? Ey millət, 
sənin yolunda bütün ömrümü sərf edən, sənin hüququnu mü
hafizə edən, son nəfəsinədək səni nicat yoluna dəfət edən 
insanın qəbri səndən bir daş gözləyir. Fəqət, bu daş bütün 
millətin daşı olmalıdır”.

Nərimanov sosializm ilə türkçülük arasında sıxışıb 
qalmamışdı. O, türk dünyasının qurtuluşu üçün həmin şə
raitdə sosializmi bir vasitə olaraq görürdü, amma sonunda 
bunun Azərbaycan və türk dünyasında rus işğalından başqa 
bir şey olmadığını anlayaraq Leninə və Stalinə yazdığı mək
tublarda Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşacağını söylə
mişdi. Bu qərarın özünün ölümü demək olacağını da anlamış 
və oğlu Nəsəcə vəsiyyət olaraq yazdığı son məktubunda 
“Artıq gedəcək yolumuz yoxdur” demişdi. Onun mübarizəsi 

və qətli ilə Azərbaycanın taleyi sanki çulğaşmışdı. Bu günsə 
onun əziz xatirəsi və əsərləri önündə sayğı ilə baş əyərək 
ümidlə səslənirik: “Artıq gedəcək yolumuz vardır, doktor! 
Yollar yenidən taleyin və tarixin iradəsi ilə açılmışdır dünya
mızın önündə. Önəmli olan o yolda diqqət, səbr, inam, cəsa
rət və əzmlə addımlamaqdır. Keçmişimizin sınaqları ilə gə
ləcəyimizin vədləri arasında, altından tarixin çağlayan dəli 
sularının axışının sürətləndiyi bir körpüdən keçirik çünki”.

1925-ci ilin 19 mart günü... Moskvada qarlı və hüznlü 
bir axşamüstü... Kreml xəstəxanasının doktorlarından Yuli
ya İvanovna Litvina işinə gedərkən Troitsa darvazası ilə 
İnqilab meydanı arasında dəmir barmaqlıqlara söykənərək 
iki bükülən, boğulurcasına öskürən bir adam görmüşdü. 
“Üzünü qərib bir ifadə bürümüşdü" -deyə sonradan 
hesabatında anladacaqdır. “Yardım etmək üçün yaxınlaşdıq
da onun yoldaş Nəriman Nərimanov olduğunu gördüm. 
“Məni tez xəstəxanaya aparın!” - deyə hayqırdı. -“Mən ölü
rəm, lütfən...” Kreml xəstəxanasına aparmağımı xahiş etdi. 
Bu onun son sözləri oldu. Kreml xəstəxanasına gedərkən bü
tün yol boyu inləyərək özünü çox pis hiss etdiyini söyləyirdi. 
Xəstəxanaya çatmamış öldü. Nərimanovun cəsədi Kreml 
xəstəxanasında yarılmadı. Cənazəsi böyük bir təntənə ilə 
Kremlin divarlarına gömüldü. Əslində torpağa tapşırılan vü
cudu deyil, külləri idi. Çünki bu böyük türk inqilabçısı bir 
növ sürgünə göndərildiyi Moskvada öz əcəli ilə deyil, onun 
xarizmasından və türk millətçiliyindən ürkən Stalin və Orco- 
nikidzenin ortaq planı ilə zəhərlənərək ortadan qaldırılmışdı. 
Yeməyinə zəhəri Stalinin gürcü soydaşı Orconikidzenin 
qatdığı irəli sürülür. Aradan on il belə keçmədən Orconi- 
kidze özü də əsrarlı bir şəkildə bu dünyadan köçdü. Bu gün 
belə Orconikidzenin ani bir xəstəlikdən öldüyünü bildirən 
saxta Kreml hesabatlarından başqa bir sənəd rastlanmır. An
caq Nəriman Nərimanovun cəsədinin yarılmaması da onun 
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zəhərlənərək öldürüldüyünə ən mühüm sübut sayılır.
Doktor Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov dediyim zaman 

bu isim məndə həm hüzn, həm kədər, həm də ümid 
duyğulan oyadır. O, türk dünyasının yetişdirdiyi ən böyük 
dövlət adamlarmdandır. Böyük bir türk inqilabçısı, həkim, 
ideoloq və romançı, teatr yazan idi. Azərbaycanın lideri, 
Mustafa Kamalın və qurtuluş savaşımızın dəstəkçisi, Sultan 
Qalıyevin, Ənvər Raşanın silahdaşı idi. Şərqin qurtuluşunda 
türk dünyasının öndərlik edəcəyinə iman etmiş, imperializ
mə qarşı mübarizənin əvəzsiz rəhbəri idi. 1925-ci ildə 
öldürüldükdən sonra ismi belə bütün SSRİ-də, o cümlədən 
öz vətəni Azərbaycanda uzun illər yasaq edildi. Əsərləri qa
dağan olundu.

O, bir faciə qəhrəmanının bütün özəlliklərinə sahibdir. 
20-ci əsrin savaşlar və inqilablarla formalaşan təşəkkül 
illərində bu türk faciə qəhrəmanının yüksəlişi, məğlubiyyəti 
və ölümü tragediya sənətində olduğu kimi, bir-birinə zidd 
olan müxtəlif qüvvələr arasında yaranan gərginlik nəticəsin
də zəhərlənməsi ilə sona çatmış kimi görünür. Tipik antik 
yunan faciələrində olduğu kimi, düşmənləri tərəfindən qəh
rəman zəhərlənir və pərdə enir, çünki faciə həyatdır, insan 
əslində tragik bir varlıqdır.

Türklüyün müvəqqəti sosializm ümidlərinin daimi 
varolma layihəsinin bu intellektual nümayəndəsi bu uğurda 
yaşanan zəfəri və məğlubiyyəti öz şəxsiyyətində birləşdirən 
nadir qəhrəmanlardan biridir. Zəfərlə məğlubiyyətin birləş
dirdiyi bu böyük xarakterin aprelin 14-də anadan olmasının 
132-ci ildönümü qeyd edildi. O, öldü, onu məhv edən sistem 
də artıq yaşamır. Amma zəngin hekayəsi hələ davam edir. 
Bu kədərli, tragik tarixi ibrətlərlə dolu böyük hekayə eyni 
zamanda bizə ümid, gələcəyə inam aşılayır. Nərimanovun 
hekayəsi davam edən, getdikcə daha da genişlənən türk 
inqilabının yolunu işıqlandıran bu zəngin əsər bizlərə keç

mişdən gələcəyə gedən yolları göstərir.
Ölümündən az əvvəl yazdığı bir məktubundakı sözlər 

bu gün bir həqiqət kimi gerçəkləşir: “Bəlkə də biz öləcəyik, 
lakin ona görə öləcəyik ki, yenidən həyata qayıdaq .

İrfan Ülkü 
“Ortadoğu” qəzeti, 

1,2 may 2002-ci il, İstanbul

NƏRİMANOV

Şamil müəllim ilə 
Bakıdakı bir parkda, 
Çay içərək danışdıq 
Doktor Nəriman haqda. 
Bir həzin axşamüstü.

Söylədi mənə bir-bir. 
Serqo Orconikidze 
Necə qurmuşdu toru, 
Necə zəhərləmişdi 
Kremldə doktoru.

Görürsənmi alçağı, 
Zəhərli qəhvə ilə 
Öldürmüş Nərimanı 
Günün günorta çağı.

Xocam yeni qalxmışdı 
Tutulduğu azardan, 
Xəstə idi ürəyi, 
Səhhətimi gözləyirsən 
Alim, vəkil, yazardan?
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Bakıda hər ziyalı 
Bilirsənmi nəçidir?
Əgər o alimdirsə, 
Həm də qəzetəçidir.

Mənə köhnə Bakının 
Albomunu vermişdi, 
“Doktorun külliyyatı 
Sənə borcum” demişdi.

Bilməm yaxınlaşmışdı 
Artıq saat neçəyə?
Sərin Bakı axşamı 
Çevrilmişdi gecəyə.

Sonra yuxarı qalxdıq, 
Doktor Nərimanovun 
Heykəlinin yanma, 
Onun gözüylə baxdıq, 
Gələcəyə, yarına.

İrfan Ülkü, 
İstanbul
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78 il sonra Nərimanovun 
Bakı ilə telefon danışığı

Alo, Bakı, Bakı, çatırmı səsim,
İçəri Şəhərdən ta Mərdəkana, 
Hər evə, binaya, hər bir nəfərə, 
Bayıldan başlamış ta Xırdalana?

Alo, Bakı, burda qasırğa, zülmət, 
Üstümə tökülür qar yığın-yığın. 
Fəqət uzaqlarda bir ulduz yanır, 
Mənə yol göstərir sənin işığın.

Uğradım hər zaman xəyanətlərə 
Mən sənə, Vətən arxa çıxandan, 
Böyük Füzulini saran alovlar 
Bil ki, zəif idi məni yaxandan.

Mən öldüm, yenidən dirilmək üçün 
Lazımsa, ölümü boğa bilərəm, 
Kremlin önündə soyuq qəbrimdən 
Simurq tək yenidən doğa bilərəm.

Şərqin üfüqündə təzə günəş var,
Mən də türkün azad ölkəsindəyəm! 
Siz məni eşidib görməsəniz də, 
Heydər Əliyevin kölgəsindəyəm!

Ayrılıq oduna illərdi yandım, 
Fələk çox sınadı mənim səbrimi.
Ruhum sizinlədir, cismim də olsun, 
Qaytarın Vətənə qərib qəbrimi.

And olsun, özüydu, Nəriman özü!
O özü danışdı, başqası deyil.
Dedi ki, bir gedək sabaha doğru...
Keçmişdi aradan 78 il...

İrfan Ülkü
“525-ci qəzet” 

20 iyul 2002-ci il.

TƏHRİFLƏRİN TARİXİ, 
YOXSA HƏQİQƏT!?

Firuzə Əhmədova 
Filologiya elmləri namizədi.

Şamil Qurbanov elə bir alimdir 
ki, onun qələmindən çıxan hər bir 
yazı ildırım sürətilə xalqın qəlbinə 
yol tapır. O, xalqımızın tarixi, mə
dəniyyəti, az tanınan ictimai-siyasi 
xadimləri, məşhur dövlət və elm 
adamları haqqında tutarlı tədqiqat
ları ilə seçilir, sevilir.

Bu dəfə də müəllif görkəmli
dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun fəaliyyətinin açıqlan
mamış səhifələrini varaqlayıb yazarların ona münasibəti 
haqda fikirlərini “Nəriman Nərimanov dünyası” adlı elmi- 
publisistik əsərində oxucularla bölüşmüşdür.

Öncə deyək ki, kitabda onun bütün elmi-tədqiqat əsərlə
rində izlənilən başlıca leytmotiv - vətəndaşlıq mövqeyi hifz 
olunur. Bunu böyük dövlət xadimimiz barədə tədqiqatçının 
tutarlı və düzgün fikirlərində müşahidə etmək olar. Bütöv
lükdə onun bu əsəri və ayrı-ayrı illərdə N.Nərimanovun 
ictimai-siyasi ədəbi fəaliyyətinə həsr olunan dövrü mətbuat 
yazıları bir daha alimin zəngin faktlara, geniş elmi 
erudisiyaya, dərin analitik təfəkkürə, ən nəhayət, soyuqqanlı 
polemik səriştəyə malik olduğunu göstərir, istər-istəməz 
qəlbimizdə müraciət olunan mövzuya dair irəli sürülən fikir
lərin daha da dərindən əsaslandırılması, mübahisə doğuran 
məsələlərə konkret aydınlıq gətirilməsi və obyektiv qiymət
ləndirilməsi və bir də bu və ya digər milli mənayefə birbaşa
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dəlalət edən məsələlərə subyektivcəsinə “başqa cür ola 
bilməz!” hökmü ilə yanaşmamaq arzusu oyanır. Təbii ki, bu 
istəklər kitabda təqdim olunan mülahizələrə polemik fərdi 
münasibətdən oyanmışdır və elə bu münasibəti həm müəllif
lə, həm də oxucularla bölüşmək fikrindəyik.

Bununla müəllif Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
silinməz iz qoymuş dövlət və ictimai xadimlərinin zəngin 
fəaliyyətini lazımınca qiymətləndirmişdir.

N.Nərimanov həqiqətən də öz xalqını, millətini 
dərindən sevən adam olmuşdur. Bunu Ş.Qurbanov çox doğru 
olaraq qeyd edir. Amma hər şeyə zaman və məkan daxilində 
baxmaq lazımdır. O, bu mübarizədə tək idi. “Sapı özümüz
dən olan baltalar” ona heç cür imkan vermir, mane olurdular. 
1925-ci ildə oğlu Nəcəfə yazdığı məktubunda: “Əziz oğlum 
Nəcəf! Əgər hələ yaşamaq qismətim varsa, mən səni elə 
hazırlamağa çalışacağam ki, sən bəşəriyyət üçün daha çox iş 
görəsən. Lakin mən əbədi məzara tez getməli olsam, tə
vəqqe edirəm, başqaları üçün daim əzab çəkən atan qədər 
kiçik bir iş görəsən.”

N.Nərimanovun oğluna bu tövsiyələri bütün bəşər öv
ladlarına ünvanlanmış çağırış idi.

Ş.Qurbanovun irad tutduğu başlıca cəhətlərdən biri də 
N.Nərimanovu tənqid edən müəlliflərin faktlara və ob
yektivliyə arxalanmamasıdır. Əslində həmin yazılarla tanış
lıq zamanı aydın olur ki, müəlliflərin əlində müəyyən dəlil
lər az olmayıb. Bu yazılarda bəzi tarixi həqiqətlər arxiv ma
teriallarına əsaslanır, eyni zamanda fikir və mülahizələrdə 
obyektivlik də açıq-aşkar hiss edilir. Bu məqamda hörmətli 
professorun N.Nərimanova qarşı aparılan qərəzçilik 
kompaniyasına son qoymaq və onu xalqımızın qeyrətli və
tənpərvər bir övladı kimi qəbul etmək fikrini dəstəklə
məmək olmur. Yaxşı olardı ki, Məhəmməd Peyğəmbər 
Əleyhissəlamın “qaranlıqda kiçik bir işıq qüası”nı axtardığı 

kimi, bu görkəmli dövlət xadimi haqqında əlinə qələm alıb 
yazan hər bir kəs onun fəaliyyətinin ən ziddiyyətli cəhətlə
rində belə milli mənafe baxımından saf niyyət, milli oyanış 
və milli tərəqqi amilini, istəyini görsünlər.

Ş.Qurbaqovun N.Nərimanov haqqında bu cür kitab 
yazması uzun illər ərzində, on il müddətində dövri mətbuat
da ona bədnam qonşuların yersiz hücumlarından, ona qarşı 
əsassız iddialardan cəsarətlə, milli təəssübkeşliklə, vətən
daşlıq yanğısı ilə müdafiə etməsi minlərlə “yalançı vətən- 
pərvərlər”in boşboğazlığından qat-qat üstündür. Ürəyi 
xalqın ürəyi ilə döyünən bir adamın həyat və fəaliyyətini və
təndaşlıq yanğısı ilə işıqlandırmaq, keçmişimizin qaranlıq 
tərəflərini bu günkü nəslə tanıtmaq və çatdırmaq çox böyük 
xeyirxahlıqdır.

“Ədalət” qəzeti, 20-26 oktyabr 2001-ci il.
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LAYİQLİ CAVAB

Müşfiq Borçalı
Böyük dövlət xadimi, görkəmli 

yazıçı və dramaturq, tanınmış publi
sist və həkim Nəriman Nərimanov 
Azərbaycan xalqının mənəvi daya
ğı, gücü və qüvvətidir. O, Azərbay
can xalqı üçün çox böyük işlər gör
müşdür. Biz həmişə və hər zaman 
onu belə tanımışıq və tanıyırıq. 
Zaman-zaman N.Nərimanovun se

çilmiş əsərləri çap olunmuş, tədqiqatçıların diqqətini cəlb 
etmiş, onun haqqında çoxlu əsərlər, qanlı-qanlı kitablar ya
zılmış, filmlər çəkilmiş, əbədi yaşayacaq tunc heykəli 
Bakının mərkəzində ucaldılmış və bu gün də onun heykəli 
bütün şəhərə nur çiləyir...

Təəssüflər olsun ki, son zamanlar bəzi “demokratik zi
yalılar” insafsızcasına Nərimanova “hücumlar” edir, ona 
böhtanlar atır və bu günkü gəncləri çaşdırmağa çalışırlar. La
kin nə yaxşı ki, belə “demokratlara" tutarlı cavab verən alim
lərimiz də var! Bu mənada tanınmış alim və ictimai xadim. 
Millət vəkili, BDU-nun professoru, filologiya elmləri dokto
ru Şamil Qurbanovun təzəcə "Azərnəşr tərəfindən çapdan 
çıxmış “Nəriman Nərimanovun dünyası” adlı kitabı təqdirə 
layiqdir. Kitabda son vaxtlar Nəriman Nərimanovu haqsız 
yerə təftiş və tənqid edənlərin fikirləri təkzib olunur, "hə
min demokratların" səhv olduqları faktlar əsasında sübut 
olunur.

Kitaba müəllifin 1991-ci ildən 2001-ci ilədək Nəriman 
Nərimanovu müdafiə edən məqalə və müsahibələri də daxil 
edilmişdir. Kitab müəllifin ön sözü ilə açılır.

İlk məqalə “Nəriman Nərimanovu təftiş etmək heç kəsə 
başucalığı gətirməz” adlanır. Burada müəllif öz fikirlərini 
“N.Nərimanov: Mən bircə gün də qoymaram Qarabağ ermə
ni tapdağı altında qalsın”, “Nərimanovun şəxsiyyəti ziddiy
yətli olmayıb”, “N.Nərimanov “kommunizm ilə islamiyyəti 
barışdırmaq” istəyirdi” sərlövhəli yarımbaşlıqlar altında ay
dın və ətraflı açıqlayır.

Bəli, həyatda səhvsiz ädam olmamışdır. N.Nərimano
vun səhvləri özündən doğmurdu, mühitdən, şəraitdən və 
təklikdən irəli gəlirdi. Müəllif “N.Nərimanov zəmanəsinin 
övladı idi” sərlövhəli məqaləsində bu fikirləri bir daha təs
diq edir və Aydın Balayevə, Həmid Əliyə, Nəsiman Yaqub- 
luya və başqalarına layiqli cavab verir: Nəriman Nərimano
vun ünvanına deyilən hər bir əsassız söz xalqın üstünə tökü
lən çirkab, qara ləkə, böhtan və əsası olmayan bir iftira kimi 
qəbul olunmalıdır.

“Nəriman Nərimanov Borçalını heç kəsə hədiyyə 
etməmişdir” adlı məqalə isə kitabın məziyyətlərini daha da 
artırır. Kitabda oxuyuraq:

"... Borçalı Azərbaycanın ən müqəddəs və sağlam yer
lərindən biridir. Burada böyük yazıçılar, dövlət xadimləri, 
görkəmli ziyalılar yetişmişdir. 1918-ci ildən 1988-ci ilə qə
dər, 70 ildə Borçalı Azərbaycana 4 dövlət rəhbəri vermişdir. 
Bunlar son dərəcə möhkəm əqidəli, beynəlmiləlçi və alovlu 
vətənpərvərlər idilər. Bunların haqqında nə qədər ürək açıq
lığı ilə danışmaq və yazmaq olar! Heç biri haqqında zərrə 
qədər fakt tapmaq olmaz ki, onların barəsində sabitləşmiş 
fikri dəyişsin. Bunlar Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəriman 
Nərimanov, Həsən Seyidov, Həsən Həsənov kimi xas polad
dan tökülmüş insanlardır. Xas poladdan tökülmüş, ona görə 
deyirəm ki, şəxsiyyətləri və ideyaları ilə ən sağlam adamlar
dır, üstəlik “aza qayil, çoxda gözü olmayan” liderlərdir. 
Xalqına, vətəninə min bir tellə bağlı olan şəxsiyyətlərdir.

Bəzən Nərimanovu tənqid edənlər Borçalının da onun 

306 307



ayağına yazır və qeyri-elmi fikir söyləyirlər. Onlara elə gəlir 
ki, arxiv materiallarını heç kəs oxumayıb və heç kəsin də bu 
işlərdən xəbəri yoxdur!..

"... Borçalı vaxtilə Nadir şah tərəfindən gürcü knyazlığı- 
na verilmişdir. O vaxtdan çox keçmişdir. Borçalı məsələsi ilk 
dəfə 1919-cu ildə qaldırıldı. Bu məsələ o vaxt pıçıltı ilə de
yilirdi. Mübahisəli zona adlanırdı. Mən 80-ci illərdə Ömər 
Faiq Nemənzadə haqqında tədqiqat aparanda Borçalı haqqın
dakı dövlət qərarını tapıb həm monoqrafiyaya, həm də rusca 
və azərbaycanca onun əsərlərinin tam külliyatına daxil etdim 
ki, gələcək tədqiqatçılar ondan öyrənsinlər. Axı, Ömər Faiq 
Gürcüstan İnqilab Komitəsinin üzvü idi. “Bakinski raboçi” 
qəzetinin 1921-ci il 20 fevral tarixli nömrəsində Ömər Faiq 
də daxil olmaqla Gürcüstan İnqilab Komitəsinin 10 nəfər 
üzvünün imzaladığı bəyannamədə deyilirdi:”Acariyanın, 
Abxaziyanın və Osetiyanın qardaş xalqları öz talelərini öz
ləri həll edəcəklər. Amma üsyana qalxmış Borçalının zəh
mətkeş insanları üç respublikadan birinə - Azərbaycana, Er
mənistana, Gürcüstana birləşməklə məsələni öz istədikləri 
kimi həll edəcəklər”.

“Borçalının əhalisi hiss etdi ki, qardaşlıq dünyası quru
lur, onlara mərkəz lazımdır, buradan 500 km Bakıya getmək
dənsə, Tiflis qulağımızın dibindədir. Buna görə də qaldı 
Gürcüstanın tərkibində. Bu, bəyəm hədiyyədir. Axı, danı
şanda bir gərək insafla danışasan. Digər tərəfdən o vaxtı elə 
hadisələr vardı ki, onları mütləq nəzərə almaq lazım idi. Bor- 
çalmın Dağ Borçalısı vardı, Ermənistanın bir hissəsini tutur
du. Dağın o üstündə Cevaxetiyada Axısqa türkləri idi, bun
ları nəzərə almadan havayı söz danışmaq olmaz...’

Nəhayət, professor Şamil Qurbanovu yeni, həm də ol
duqca dəyərli və vaxtında yazılmış bir kitabının işıq üzü gör
məsi münasibətilə ürəkdən təbrik edir və ona yeni-yeni 
uğurlar arzulayırıq!

“Şərqin səsi” qəzeti, 16 sentyabr 2001-ci il

NƏRİMAN NƏRİMANOV
HAQQINDA HƏQİQƏT

Turə Yusifova 
filologiya elmləri namizədi.

Nəriman Nərimanov həkim, pe
daqoq, dramaturq, publisist və dövlət 
xadimi kimi tarixin yaddaşına silin
məz izlər qoyaraq fəaliyyət göstər
diyi bütün sahələrdə özünün xalqa 
bağlı bir şəxsiyyət kimi təsdiqləmiş
dir. Ziddiyyətli bir dövrdə yaşama
sına baxmayaraq ölümdən sonra adı 
yasaq edilən, 1956-cı ildən isə bəraət alan Nəriman 
Nərimanovun dövlət xadimi kimi fəaliyyəti yenidən təftiş 
təhqirlərə məruz qalmışdır.

Nəriman Nərimanov mənsub olduğu xalqının xoşbəxt 
gələcəyi yolunda əlindən gələni əsirgəməyən bir vətənpər
vər idi. Onun əsərlərinin qəhrəmanları da özü kimi xalqı, və
təni sevənlərdir. O, hər hərəkətində, hər əməlində ehtiyatlı 
idi. Nadanlıq və cəhalətə qarşı daim mübarizə aparan Nəri
man Nərimanov mürəkkəb və keşməkeşli həyat yaşamasına 
baxmayaraq sağlam düşüncəli, əqidəsinə sadiq, dövlət işi və 
ədəbi yaradıcılığında, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərdiyi bü
tün sahələrdə son dərəcə məsuliyytli idi. Nəriman Nəri
manov bu gün ona qarşı yönələn münasibəti sanki irəlicədən 
duymuşdu. Sözünü, düşündüyünü açıq deməkdən çəkinmə
yən bu şəxsiyyət yaxşı bilirdi ki, xidmətində durduğu xalqa 
xidmət etməlidir. O cür əqidə və ürək sahibi olan, bütün 
şüurlu fəaliyyətini və ömrünü xalqına həsr edən bir şəxs nə 
özünün, nə də xalqının adına ləkə vuracaq bir iş görə bilməz
di. Bu böyük şəxsiyyət əmin idi ki, hələ sağlığında ikən ona 
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düşmən mövqedə duranlar vardısa da, çoxları onu olduğu 
kimi qiymətləndirəcək və ona görə də”... biz öləcəyik, lakin 
ona görə öləcəyik ki, yenidən həyata qayıdaq”- deyirdi. 
Həqiqətən də ölümündən sonra uzun müddət dillərdə qada
ğan olundusa da fikirlərdə, ürəklərdə unudulmadı, “yenidən 
həyata qayıtdı. Onun həyata qayıtması isə görünür, bəziləri
nin rahatlığını pozmuşdu. Bəs bu narahatlıq nədən yaran
mışdı? Hər şeyə zaman və məkan çərçivəsində baxa bilmə
yənlər sanki bu böyük şəxsiyyətin fəaliyyətində işıqlı bir 
nöqtə belə görə bilmir, ona qarşı yönələn hücumları, onun 
mübarizədə tək olunduğunu nəzərə almaq istəmədən tənqid 
edirlər. Əgər həqiqətən N.Nərimanovun bir dövlət xadimi 
kimi fəaliyyəti xalqına qarşı yönəlmişdisə, onda onun 
əleyhinə işləyən “vicdansız fırıldaqçılar”ın fəaliyyəti kimə 
xidmət edirdi? Maraqlıdır, “bizə heç bir müstəqillik lazım 
deyil”, - deyə satqın mövqedə duranlara necə qiymət vermək 
olar? “Azərbaycan müstəqil olmalıdır, buna söhbət ola 
bilməz! deyən N.Nərimanovu Azərbaycanı müstəqil görmək 
istəyən M.Ə.Rəsulzadə ilə qarşı-qarşıya qoymaqda nə qaza
nırıq? Maraqlıdır ki, türk yazarı İrfan Ülkü M.Ə. Rəsulza
dənin də, N.Nərimanovun da məqsədi müstəqil Azərbaycan 
olduğunu etiraf etdiyi halda, bəzi “müasir vətənpər
vərlərimiz” bu iki şəxsiyyətin adlarının bir cərgədə çəkilmə
sini özlərinə təhqir hesab edirlər. Qəribə məntiqdir. Öz əqi
dəsinə daim sadiq qalan N.Nərimanovu buna görə ittiham et- 
məliyikmi? Bolşevizmin dağıdıcı siyasətini xalqına yaraşdıra 
bilməyən N.Nərmanov “Yaşasın Şərqin inqilab başçısı Mus
tafa Kamal’ deyə nə vaxtsa Azərbaycanın yenidən müstəqil
liyə qovuşacağına inanırdısa və Azərbaycanın bolşevik Rusi
yasından qopmasını istəyirdisə onu ittiham etmək vicdan 
məsələsi deyilmi?

Görəsən ömrü boyu başqaları üçün çalışan, düşmənləri 
ilə üz-üzə dayanan N.Nərimanov seçdiyi əzablı həyat yolun
dan peşiman olmuşdumu? Əlbəttə, yox” Çünki əziz oğluna 

müraciətlə yazdığı məktubdakı “mən 1925-ci ilədək başqa
ları üçün yaşamışam, istəyirəm ki, başqaları üçün daim əzab 
çəkən atan qədər sən də kiçik bir iş görəsən” etirafından son
ra onun xidməti fəaliyyətinə qara yaxanlar nə dərəcədə haq
lıdırlar? Bəs, N.Nərimnovu bu gün təftiş edənlər necə? On
lar həyatda yaşadıqları müddətdə xalq üçün “kiçik bir iş” 
görə biliblərmi?

Nəriman Nərimanova qarşı yönələn ittihamlara millət 
vəkili prfessor ŞAMİL QURBANOV "NƏRİMAN NƏRİ
MANOV DÜNYASI" adlı elmi-publisistik əsəri ilə cavab 
verir. Yeni çapdan çıxmış bu kitab N.Nərimanovun şəxsiy
yətinə kölgə salan tənqidi fikirləri rədd edir, faktlara söykə
nərək onları bu böyük şəxsiyyətə düzgün qiymət verməyə 
çağırır. Ş.Qurbanov haqlı olaraq hesab edir ki, N.Nərimano
vun fəaliyyətinin ancaq nöqsanlarını görüb tarixi həqiqətləri 
təhrif etmək gələcək nəsilləri çaş-baş qoyar. Professor Şamil 
Qurbanovun bu əsəri də başqa əsərləri kimi tarixin açılma
mış səhifələrini varaqlayıb keçmişimizə işıq salmaq məqsədi 
daşıyır. Bu elmi-publisistik əsərin müəllifi dahi Sabir kimi 
arxayındır ki, “Çalxalandıqca zaman nehrə kimi yağı yağ üs
tə qalır, ayranı ayranlıq olur”.

TARİX MƏHƏK daşıdır, deyirlər. Vaxt gələcək Nəri
man Nərimanovu tənqid edənlər düzgün mövqe tutmadıq
larını anlayacaqlar.

“Pedaqoji aləm” jurnalı, 2001, N 6.
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ƏLAVƏLƏR

I. N.Nərimanovun V.İ.Leninə birinci məktubu*

Əziz Vladimir İliç!
Türkiyə nümayəndə heyəti bizim nümayəndəmiz Beh

bud Şaxtaxtinski ilə birlikdə Moskvaya gedir. Mən burada 
Türkiyədə nümayəndə heyəti ilə ətraflı söhbət etdim. Mən 
qətiyyən şübhə etmirəm ki, türklər İngiltərəyə qarşı çıxaraq, 
özlərinin taleyini sidq ürəkdən bizimlə bağlamaq istəyirlər. 
Onlar üçün ən priinsipial məsələ Erməni məsələsidir. Həmin 
məsələni özlərinin xeyrinə həll etmək üçün maksimum cəhd 
göstərirlər. Mən Batum və Axalsix barədə danışdım, lakin 
onlar dedilər:”Erməni məsələsi ölüm-dirim məsələsidir. 
Əgər biz bu məsələdə güzəştə getsək, kütlə bizim arxamızca 
getməz. Burası da var ki, həmin məsələnin bizim xeyrimizə 
həll edilməsi” qüdrətimizi artırar.”

Şübhəsiz, onlar Antanatanm əleyhinədirlər; onlar bizim
lə birlikdə son damla qanlarınadək İngiltərəyə qarşı vuruş
mağa hazırdırlar, lakin Moskva erməni məsələsinə görə 
türkləri özündən uzaqlaşdırsa, onlar məyus olub, İngiltərəyə 
üz tuta bilərlər. O zaman nələr baş verə bilər?

Müsəlman Şərqində Avropa imperializminin əsarətin
dən xilas olmaq naminə ayağa qalxan türklərin azadlıq uğ
runda mübarizlər kimi şöhrəti get-gedə artır. Müqəddəs 
müharibə /cihad/ elan etməklə biz özümüz də buna qismən 
təkan vermişik. Əgər indi türklərdən üz döndərsək, biz mü
səlman Şərqində bütün nüfuzumuzu itirərək, həm də bizim 
üçün fəlakətli nəticələr verə biləcək Şərq cəbhəsi açmış ola
rıq. Əgər İngiltərə bu məqamdan istifadə edib, yenə də Pol
şanın və Rumınyanm iştirakı ilə Qərb cəbhəsi açsa, dağıntı

lara məruz qaldığımız bir vaxtda bizim vəziyyətimizi təsəv
vür etmək olar.

Əziz Vladimir İliç, fəlakəti irəlicədən görür və Sizdən 
heç nəyi gizlətməməyi zəruri sayıram. Mənə inanır və heç 
nəyi gizlətmirlər: vəziyyət barədə və bütün ucqar muxtar 
respublikaçıların bizə münasibəti barədə məndə şifahi və 
yazılı məlumat var. Bütün məlumatlarda Sovet Rusiyasının 
müstəmləkəçilik siyasəti yeritdiyindən bəhs edilir.

Fövqəladə komissiyanın və Xüsusi Şöbənin agentləri 
həmin respublikaların hamısında yerli məsul işçiləri vahimə
yə salmışlar. Bu orqanlar hər yerdə millətçi axtarır və gör
mürlər ki, ilk növbədə elə bu orqanların agentləri və Mər
kəzdən göndərilmiş başqa işçilər ən kobud millətçilərdir. Bu 
işçilər Mərkəzin diqqətini cəlb etmək üçün yalan məlumat
lar yayır və beləliklə, gərgin şərait yaradılır.

Bütün bunlar yerli işçilər üçün dözülməz vəziyyət yara
dır və Şərqin xilaskarı olmaq etibarilə Sovet Rusiyasına 
inamsızlığını gücləndirir.

Hələ keçən il mən təkid edirdim ki, Əfqanıstanı öz tərə
fimizə çəkək /Mərkəzi Komitəyə mənim məlumatlarım/, 
ancaq məhəl qoymadılar, hətta Əfqanıstanı bizim əleyhimizə 
qaldırdılar və müəyyən istiqamətdə Hindistana təsir göstər
mək imkanından bizi məhrum etdilər və beləliklə, Türküs
tanda da vəziyyəti pisləşdirdilər.

Bəzən fikirləşirsən ki, özlərini hər işi Sovet Rusiyasının 
xeyrinə görənlər kimi göstərmək istəyən yoldaşlar bəlkə də 
İngiltərənin agentləridir.

İş o yerə çatmışdır ki, Sizdən başqa heç kəsə qətiyyən 
inanmırlar və indiyədək ona görə dözmüşlər ki, müharibə 
qurtarmaq bilmirdi.

Açığını desək, Buxarada, Xivədə və İranda inqilabdan 
sonra çox şey itirdik, lakin bütün bunlara baxmayaraq, Şərq 
Sizə hələ inanır və öz müqəddəratını təyin etmək barədə Si
zin əvvəlki fikrinizin nəhayət, haçan həyata keçəcəyini göz- 
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ləyır. İndi Şərqdə son dərəcə gərgin bir şəraitdə biz türklər
lə müharibəyə başlasaq, bu, bizim Şərq siyasətinin iflasının 
başlanğıcı olacaqdır. Əgər Qərbdə vəziyyətimiz möhkəm 
olsaydı, biz bundan qorxub çəkinməzdik.

Mən Sizi xəbərdar etməyə borcluyam: yoldaş Çiçerin 
Şərq məsələsini dolaşdırır, o, Erməni məsələsinə həddən ar- 
t‘q uyur və məhz Erməni məsələsi üzündən türklərlə ara
mızın dəyməsi nəticəsində nələr baş verə biləcəyini nəzərə 
almır. Mən qəti deyirəm- Qafqazda /Dağıstanda və Gürcüs
tanda/ yaranmış indiki vəziyyətdə Azərbaycanı əlimizdə 
saxlamaq istəyiriksə, biz nəyin bahasına olursa-olsun türk
lərlə möhkəm ittifaq bağlamalıyıq. Mən təkidlə deyirəm: 
məhz bu ittifaq bütün müsəlman Şərqini bizə verər və bunun 
sayəsində fərsiz Şərq siyasətimiz nəticəsində yaranmış ümu
mi narazılıq aradan qalxar və bu yolla biz fitnəkarlıq silahı
nın İngiltərənin əlindən almış olarıq.*

* Məktubların hər ikisi akademik Tofiq Köçərli dərc etdirmişdir. 
Biz də onun nəşrlərindən götürmüşük. Bax: “İqtisadiyyat” qəzeti, 19-26 
aprel 2000-ci il.

** Ermənistanda 1921-ci ilin fevral üsyanından söhbət gedir.
*** XI Qırmızı Ordunun Siyasi İdarəsinin xüsusi şöbəsindən söhbət 

gedir. Şöbənin rəisi Pankratov idi.

N.Nərimanov 
fevral 1921-ci il.

* Məktub Bakıdan göndərilmişdir. V.İ.Lenin məktubu 1921-ci il 
fevralın 19-da oxumuşdur. Sözlərin altından xətləri V.İ.Lenin özü 
çəkmişdir.

V.İ.Lenin məktubda dərkənar yazmışdır: “Yoldaş Stalin! Rica 
edirəm iki kəlmə rəy yazasınız və məktubu MK-nın bütün üzvlərinə 
göndərib /məxfi/ xahiş edəsiniz ki, oxusunlar və aşağı hissəsində qeyd 
etsinlər ki, oxumuşlar. Sonra məktubu mənə qaytarın. 19/11. Lenin. 
Məktubda dərkənarlar və imzalar da var: “Qaytarıram”. N.Krestinski. 
L.Şerebrvakov 22/11-21-ci il. “Oxudum,” Zinovvev. 22/11 - Radek. 
A.LRıkov, M.Kalinin.

“Zənnimcə, N.Nərimanov ucqarların əhvali-ruhiyyəsini 
səciyyələndirməkdə 3/4 qədər haqlıdır”. L.Kamenev.

“Oxudum”. N.Buxarin. “Əgər səhv etmirəmsə, həmin nümayəndə 
heyəti artıq gəlmişdir və heç yerdə qəbul edilmir. MK aparatının 
əməkdaşlarından kimsə mənə dedi ki, onlar gəlmişdilər. Məsələyə 
bütövlükdə cümə axşamı MK-da baxmaq lazımdır. N.Buxarin.”

314

II. İKİNCİ MƏKTUB*

Əziz Vladimir İliç!
Mən xahiş edirəm, yoldaş Krestinskinin məlumatına 

ciddi diqqət yetirəsiniz. Sizə artıq məlumdur ki, 
Ermənistanda Sovet hakimiyyəti devrilmişdir.**  Bununla 
əlaqədar olaraq, mən güman edirəm ki, Türkiyə nümayəndə 
heyəti ilə danışıqlarda Erməni məsələsi rol oynanamalıdır. 
Təfsilatı barədə Sizə yoldaş Kaminski məlumat verəcəkdir. 
Mən Xüsusi Şöbənin Azərbaycandakı fəaliyyətinə də diqqət 
yetirməyi Sizdən xahiş Edirəm. AzK/b/R qurultayı Xüsusi 
Şöbənin fəaliyyətinə son dərəcə mənfi münasibət 
bəsləmişdir.***

Biz hazırda Tiflisin 4 verstliyindəyik.
Kommunist salamı ilə

N.Nərimanov,
21 fevral, 1921-ci il.

III. Дополнение к письму тов.Сталину

Перед отъездом из Баку т. Серго, члены Совнаркома и 
Азцика попросили меня устроить совместное совещание с 
тов. Серго и Кировым о создавшемся положении. За день 
наркомами-всеми ответственными работниками 
мусульманами подано было в Центральный Комитет АКП 
заявление о том, чтобы снять их с постов для отправки на 
партийную работу. Некоторые наркомы, выступив, 
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изложили свои мнения о создавшемся положении и между 
прочим тов. Серго ставили, что все это происходит от того, 
что тов. Серго во время не предупредил всего этого.

Тов. Серго стал кричать на каждого наркома, 
принимая позу какого-то генерал-губернатора.

Тов.Серго несколько раз вставал уходить, заявляя, что 
не желает больше выслушивать. Я, заметил, что такое 
отношение к наркомам я считаю оскорбительным, за что 
он стал кричать и на меня, угрожая тем, что все он 
раскроет, расскажет и т.д.

На это я ответил, что вообще не понимаю, что за тон 
какого-то главнокомандующего.

Этим заседание закончилось, при чем тов. Серго 
упорно не хотел выслушивать тов. Каминского. Это все 
передаю кратко Вам и только Вам для того, чтобы Вы 
знали до чего дошло дело. Нельзя же на самом деле 
распустить свои нервы до того, чтобы не признавать 
членов правительства.

“Я могу отдать отчет о своих действиях только перед 
партией” заявляет тов.Серго.

Но ведь партия состоит из людей? Я просто не 
понимаю такого отношения к критике своих товарищей, 
если они действительно товарищи, но если тов. Серго 
смотрит на нас всех как на подчиненных, то необходимо 
раскрыть карту и сказать: есть особо уполномоченный на 
Кавказе, которому необходимо и подчиниться. Этого не 

надо скрывать и прямо сказать: я начальник, а вы 
подчиненные: “не сметь критиковать, молчать и слушать”.

Государственный Архив политических партий и 
общественных движений Азербайджанской Республики, 

фонд 609, опись 1, дело 71.

IV. Тов.Серго!

В 18 году, отметив неправильную губительную 
для Советской власти политику в Баку, написал 
историческое письмо тов. Шаумяну.

Мое предсказание сбылось. Теперь повторяется 
тоже самое. Приходится второе письмо отправить на 
твое имя. Я могу смело сказать: все, что возлагалось на 
меня Советской Россией, мною исполнено. Я всегда 
говорил: город Баку не может жить без целого 
Азербайджана, а потому необходимо создать единое 
целое. Оно после упорных трудов создано. Рабочие Баку 
имеют теснейшую связь с крестьянством. Крестьяне 
Азербайджана понимают, что необходимо помочь 
рабочим, т.к. эти рабочие являются причиною их 
освобождения. Я этого добился и в общем за 
Азербайджан я ручаюсь. Я также писал об этом 
тов.Сталину, но пакет кем-то захвачен. Если-б дали мне 
возможность еще год поработать, Азербайджанская 
Советская республика действительно представляла бы из 
себя образцовую республику для Востока. Но ты всего 
этого не учел, и ты в данном случае являешься 
ответственным за последствия..

Уход Султанова и Каминского дал возможность 
известной тебе группе на пленуме избрать вновь 
политбюро в составе Кирова, Ахундова, Гусейнова, 
Егорова и Нариманова. Подробности обо всем расскажет 
Каминский. После известного постановления Кавбюро о 
фракционности, члены Бакинского комитета выступают 
и действуют от имени Бакинского Комитета и т.д. 
Словом прибегают к самым нечестным способам для 
того, чтобы довести дело до скандала...
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Я теперь спрашиваю могу ли я продолжать работу 
при таком составе Политбюро? Нет, тов. Серго!

Довольно кажется нам в жмурки играть и много 
говорить.

Кавбюро не обратил внимания на поставленный 
мною вопрос. Здесь дело не в Каминском, а в 
Нариманове.

Н.Нариманов, август 1921 г.

Государственный Архив политических партий и 
общестьвенных движений Азербайджанской Республики, 

фонд 609, опись 1, дело 74.

V. ORCONİKİDZENİN ÇIXIŞI

- Yoldaşlar! Mən bir neçə dəfə bu tribunadan belə bir 
sarsaq işin, Bakı təşkilatı ilə Nərimanovu və onun qruppası- 
nın işinin həll edilməsində qarışmışam. Yoldaşlar, bu gün biz 
həddindən artıq məsuliyyət daşıyırıq. Bizim yüksəltdiyimiz 
adam, partiyamızın yüksəltdiyi adam bir qəpiklik dəyəri ol
mayan, heç şeyə yaramayan məruzə ilə çıxış edir, hamını, o 
cümlədən məni çirkaba bulayır. Halbuki, mən bütün həya
tımda belə ittihama rast gəlməmişəm, mən türk xalqını yox 
etməkdə ittiham olunuram, guya məsul işçilərin əksəriyyəti 
milli mübarizə aparır, türk xalqını sıxışdırır. Lakin bundan 
belə bir nəticə çıxmasın ki, bizi incidib, gəlin onu partiyadan 
çıxaraq. Bu bizim tərəfimizdən yüngül cəza olmayacaq ki ? 
Belə bir qərarın çıxarılması həm MK, həm də başqa yoldaş- 

larin nəzərində bizi alçatmaz ki? Bu saat Nərimanov kimdir? 
MK üzvlüyünə namizəd. İttifaq VSİK-nin sədri, bundan 
əlavə o srağagün VSİK-in sessiyasında yekun çıxışında Na
zirlər Sovetinin sədri vəzifəsinə yoldaş Leninin təklif etdi, 
amma biz bu gün onun partiyadan çıxarılmasını istəyirik. Bu 
nə deməkdir? Belə çıxır ki. Kommunist Partiyası bu gün nə 
etdiyini bilmir və sabah nə edəcəyini də bilmir. Bu bizi 
gözdən salmamaq üçün deməliyik: Nərimanov çox böyük 
ədəbsizlik etmişdir, onun bu hərəkəti yolverilməzdir, anti- 
partiyalıdır, MK və SKK-dan xahişimiz budur ki, bizi belə 
ittihamlardan, əziyyətlərdən qorusun. Mən sizi inandırıram, 
əgər belə hərəkət etsək milyon dəfə udarıq, nəinki deyək 
partiyadan çıxarılsın. Partiyadan çıxarmaq asandır, gəlin onu 
bu sınaqdan keçirək. Nərimanov elə fikirləşirdi ki, siz hamı
nız onun arxasınca gedəcəksiniz. Bu işdə o səhv elədi. Gəlin 
sizin münasibətinizin ona necə təsir etdiyini yoxlayaq. Əgər 
özünü düzəltsə, yaxşı, düzəltməsə partiyadan həmişə çıxar
maq olar. Mən təklif edirəm və tələb edirəm yoldaşların tək
lifləri nəzərə alınmasın /Alqışlar/.

Rəyasət heyətində səslər. /Çox zəif oldu/. Mən hiss 

edirəm ki, çox zəif oldu.
N.Nərimanovun İ.Staliııə yazdığı 

məktubla əlaqədar Yaroslavskinin rəhbərliyi ilə 
Bakıya gəlmiş komissiyanın Bakı partiya 

özəyinin konfransındakı çıxışı.
12 iyul 1923-cü il

Azərbaycan Respublikası siyasi 
partiyalar v» ictimai hərəkatlar 

Dövlət arxivi, fond 609, siyahı 1, 
işl 16, qovluq 6.
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VI. Тов. КИРОВУ

Прошу огласить следующее мое заявление на 
засед.плен. Аз.Центр. Комитета Партии:

Вчерашнее выступление членов Центрального 
Комитета Рух.АХУНДОВА и ДЖАБИЕВА при выборах 
в Политбюро и результаты этих выборов лишний раз 
меня убеждают, что фракционность в нашей партии 
продолжает действовать, несмотря на категорическое 
предупреждение КАВБЮРО.

До известного времени известная группа везде всюду 
выдвигала кандитатуру тов.КАСУМОВА, как представи
теля рабочего класса, но вчера почему то эта группа 
провалила его кандитатуру, кандитатуру самого деятель
ного аккуратного члена бывшего Политбюро без всякой 
причин.

В результате выборов в Политбюро вошло 3 члена 
известной группы, что составляет большинство.

Стоя во главе Совнаркома, я впредь могу сказать, 
что при таком большинстве в Политбюро не буду иметь 
поддержки со стороны верховного партийного органа, а 
потому прошу освободить меня от должности предсе
дателя Совнаркома.

Это есть мое категорическое решение.

Председатель Совнаркома Н.Нариманов 
22.VII.1921 г.

Государственный Архив политических партий и 
общестьвенных движений Азербайджанской Республики, 

фонд 609, опись 1, дело 71.

VII. В КИЗИЛ АДЖАЛУ
Тифлиского уезда.

Тов. ИСМАИЛУ МУРСАКУЛОВУ.

Я получил Вашу телеграмму о приветствии общего 
собрания Кизиладжилинцев по поводу 30-ти летней 
моей литературной деятельности.

Я прошу Вас передать мой искренний селам об
ществу, телеграмма которого заставила меня мысленно 
перенестись в тот уголок, где впервые зародилась мысль 
у меня по мере сил своих прийти на помощь отсталой 
части человечества.

Председатель ЦИК СОЮЗА ССР
Н. Нариманов

Государственный Архив политических партий и 
общестьвенных движений Азербайджанской Республики, 

фонд 609, опись 1, дело 31.

VIII. ОТВЕТ НЕКОТОРЫМ 
ТОВАРИЩАМ

Последнее время некоторые ответственные товари
щи в Азербайджане выступают в прессе по вопросу о 
сокращении числа уроков тюркского языка в школах 
или о сокращении числа спектаклей в тюркском театре 
и т.д.

Если в основу всех этих предложений берется 
марксистская точка зрения, то она говорит следующее:
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чем пролетарий несознательнее, невежественнее, тем 
труднее его заставить сплоченнее выступать против 
своих поработителей.

Но могут сказать: теперь рабочие работают не для 
хозяев-капиталистов, а для себя, а потому нет речи о по
работителях. На это мы должны ответить опять с точки 
зрения Маркса: “Чем сознательнее рабочий класс, тем 
продуктивнее его работа, тем прочнее власть, которую 
он захватил в свои руки”. Если это так, что нам говорит 
действительность Азербайджана. В чьих руках нахо
дится власть в Азербайджане? В руках рабочих и бед
нейших крестьян. Две трети рабочих и беднейших 
крестьян-тюрки-безграмотные, забитые, несознательные, 
невежественные, одна треть-др. Национальности: 
русские, армяне, евреи, которые куда выше стоят в 
отношении грамотности и вообще в отношении 
культуры.

При таких соотношениях живых сил, составляющих 
основу государства при нашем строительстве, каждый 
разумный, убежденный марксист должен рассуждать так: 
до тех пор, пока есть такая разница в подготовленности 
к государственной деятельности между тюркскими 
трудящимся и другими трудящимися разных националь
ностей, мы не можем отвечать за прочность власти этих 
трудящихся.

“Пролетарии всех стран, соединяйтесь”-это не есть 
пустой звук, это не есть призыв к объединению только 
из-за личных материальных выгод. Эти слова имеют глу
бокий смысл, они призывают и к духовному объедине
нию. Они заключают в себе и разрешают тот проклятый 
национальный вопрос, который при другой постановке 
не разрешим.

И тот, кто не понимает этого так, тот не понимает 

Маркса. Тот, кто не хочет понимать так, тот не хочет 
действовать по Марксу.

Он просто говорит: ты несчатный, забитый, темный 
тюркский крестьянин и рабочий, оставайтесь все в та
ком же положении, потому что мне от этого хорошо жи
вется. Точно так же рассуждал Николай с чиновниками.

Необходимо театр представить три раза в неделю в 
распоряжение русской драмы и три раза тюркской дра
ме, говорят одни.

Но кто больше всех нуждается в этом театре? За 30 
лет существования тюркской драмы последняя только за 
два года советской власти в Азербайджане имеет трех 
артистов-мусульманок. За 30 лет только теперь видишь 
в театре мусульманок, сидящих в партере рядом с муж
чинами.

И после этого для красного словца осмеливаетесь 
писать о свободе порабощенной женщины?

Другой предлагает сократить число уроков тюркско
го языка в школах. На каком языке вы хотите сблизить 
детей рабочих и крестьян-тюрок с детьми других на
циональностей?

Маркс не был бы Марксом, если бы он не был 
психологом.

Где же ваша психология?
И тут поставьте точку над “и” и скажите: “Мне 

нравится русский язык, мне легче и понятнее все на 
русском языке, прекрасные стихи Пушкина написаны на 
этом языке. Я хочу, чтобы дети тюрок это знали”.

Желание хорошее.
Дети тюрок должны знать стихи не только 

Пушкина, но и Шекспира, Шиллера, но все лишь после 
того, когда они узнают прежде всего грозные боевые 
стихи истинно пролетарского народного поэта Сабира, 
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народных поэтов Вагифа, Видади, Закира. И это будет 
правильно, по Марксу.

Если это говорится вообще для пользы дела, то 
опять-таки я предложил бы автору сокращения числа 
уроков тюркского не производить, а самому изучить этот 
язык, чтобы иметь возможность разбираться в проро
ческих стихах тюрка Сабира, так как я утверждаю: в 
русской пролетарской литературе он не найдет ему по
добного поэта, который бы так живо и картинно пере
давал все переживания рабочего класса и крестьянина, 
под гнетом хозяина и помещика. И это писалось 
Сабиром в кошмарные годы реакции.

И после этого удивляться, когда другой ответст
венный работник заявляет: для чего в такое трудное 
время воздвигать памятник какому-то Сабиру?

Одно из двух: или эти товарищи не знают азербай
джанских условий и делают ошибки, или плохо усвоили 
Маркса и никак не могут разобраться в тех вопросах, о 
которых Маркс писал давно. Тогда пусть читают внима
тельно “Национальный вопрос” товЛенина, который до
вольно подробно останавливается на вопросе о на
циональном самоопределении народов.

И от незнания условий Азербайджана и от неумения 
разбираться в этих вопросах страдает общее дело нашей 
революции. Такой подход к вопросу разлагает партию, 
развращает рабочих, сеет вражду рабочими и крестьяна
ми, создает недоверие друг к другу, а следовательно и к 
власти.

И в самом деле, разве русский рабочий для того 
перевернул Россию вверх дном, чтобы продолжать поли
тику?

Нет и нет!
Русский рабочий вполне искренне и сознательно 

освободил окраины, чтобы дать им по возможность 
свободно дышать и жить всею жизнью, но к великому 
сожалению нашему, среди нас есть несоответствующие 
званию представители рабочего класса, так называемые 
шовинистически настроенные элементы, которые ничем 
не отличаются в своих действиях от семеновеховцев.

Пусть семеновеховцы утешают себя тем, что идет 
“собирание русской земли”. Но коммунисты должны 
сказать: мы собираем не русские земли, а рабочих всех 
национальностей в единую сознательную силу для ук
репления своей власти. Но для того, чтобы создать 
сплоченную сознательную силу, необходимо подготовить 
поднять естественным путем до известного уровня 
знания и развития более отсталую часть этой силы. С 
этой целью необходимо 2/3 расходов употребить на гра
мотность и вообще на образование тюрок, 2/3 внимания 
партии уделить на тюрок и 2/3 всей энергии советских 
органов отдать работе среди тюрок. Кому дороги за
воевания нашей революции, кто любит Азербайджан и 
духовно связан с ним, кому дорог завет “пролетарии 
всех стран, соединяйтесь”- тот должен действовать 
именно по этой программе. А тем “перелетным птицам”, 
которые говорят сладкие слова для удержания за собой 
места, мы скажем: на сегодня, так завтра тюрки и 
русские рабочие и крестьяне Азербайджана не оценят 
ваши труды и скажут свое последнее слово. Наконец 
можно подойти к вопросу и с правовой точки зрения. 
Тюрский язык объявлен государственным языком в 
Азербайджане, и он должен пользоваться всеми правами 
и преимуществами этого языка. Никто не в силе и не 
посмеет отменить это. Азербайджан не может отказаться 
от своего родного языка он не может и не позволит кому 
бы то ни было умаливать значение этого языка в 
Азербайджане.
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Пусть знают это твердо те, которые под разными 
соусами выступают против тюркского языка в 
Азербайджане.

Н. НАРИМАНОВ
От редакции:

Редакция считает своим долгом указать, что на 
страницах “Бакинского рабочего” ни одной статьи, 
направленной против тюркского языка или тюркского 
театра не было и не будет.

“Бакинский рабочий”,
15 июня 1922 г.

IX. Милостливый Государь, Гаджи Зейнал Абд ин!

Контора Ваша просит меня до 20 апреля с/г. уплатить 
2460 руб., которые выдавались в течении 4 лет по 50 руб. 
в месяц сироткам с благотворительную целью. Это вы 
сделали по моей просьбе, т.к. в это время я учился в 
университете на городской счет. Я обещаю уплатить Вам 
эти деньги после окончания курса. По окончании курса я 
явился к Вам, поблагодарил Вас за оказанную помощь и 
просил назначить сумму, которую я мог бы ежемесячно 
вносить. Вы на это мне ответили: "Это потом". Я и думал, 
что вы сделаете особое распоряжение по этому поводу. 
Теперь же контора Ваша требует этих денег сразу. Так как 
сразу этих денег не могу уплатить, то предлагаю в месяц по 
25 руб. Прошу известить меня о Вашем решении.

Н.Нариманов

Астрахань 16 апреля 1913 г. 
ГАППОД АР, ф. 609,on. 1, д.10.

X. Zaqafqaziya Kommunist təşkilatlarının 
2-ci qurultayında N.Nərimanovun əleyhinə 

çıxışlar və Nərimanovun cavablan

19-23 mart 1923-cü il
Tiflis

Стуруа*...Я  перехожу к Нариманову. Он говорил о 
склоках. Склока плохая вещь. Но склока склоке рознь. 
Если вы говорите о Бакинской склоке, то Вы не правы. 
Товарищи были правы. А если они были переброшены на 
север, то по тактическим соображениям, чтобы их револю
ционный порыв удержать. Вот.тов. Микояна, Ломинадзе, 
Саркиса надо было перебросить на север, но они не были 
вовсе выброшены за борт, а ведут там ответственную 
работу. Например, Ломинадзе сейчас секретарь ЦК. А что 
касается склоки, то это здесь была вешь полезная, ибо что 
русскому здорово, то немцу вредно. (Смех). Но со
вершенно другое значение имела склока в Грузии. Если 
склока идет влево, то это ничего, это лучше, но если она 
идет вправо, то это уже вредно, не годится. Тут тов. На
риманов говорил, что склока у нас сводится к диктатуре и 
к креслу. Я думаю, что тов. Нариманов не прав. Вы знаете, 
директивы тов. Ленина, которой говорил: «убивай, 
уничтожь, камня на камне не оставляй, а в другом случае 
назови его хоть митрополитом, ласкай его, если это необ
ходимо, для дела революции». Тов.Нариманов ни имен, ни 
фамилий не называл, а также не буду их называть, но 
скажу, что одни из них находятся близко у берегов Каспия, 
другие находятся у берегов Черного моря (Смех) и я ду
маю, что тов. Нариманов выражал соболезнование этим 
товарищам. Это некрасиво (апплодисменты). И вот, когда 
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вы вчера обратились в Съезду, тов. Нариманов, и говорили, 
что «если съезд станет на мою точку зрения, тогда дело 
будет хорошо», выходит так, что «вот я папа римский». Не 
годится так перед Съездом говорить. Раз вам много дано, 
от вас много и требуется говорить здесь, что «я римский 
папа», я вам скажу, что и у вас могут быть ошибки. Тов. 
Ленин всегда в этих ошибках сознается и говорит: «ошиб
ка была, надо исправить». Вот и теперь надо исправить 
ошибку (Махарадзе: «Только Стуруа не ошибается»). 
Далее тов. Нариманов говорил о шпионстве. О каком 
шпионстве вы говорите? (Нариманов: «Вы знаете»). 
Среди нас в Партии не может быть шпионов («Есть») 
Укажите (Шум)....

Если так говорят, то это провокация. Может быть, вы 
понимаете под шпионством то, что о некоторых вещах 
ставят в известность,- это обязан каждый коммунист де
лать. Затем, товарищ Мирзоян говорил в своем докладе о 
пьянстве, что было и тов. Врачевым отмечено. Тов.Нари
манов как-бы Америку открывает и говорит, что вот, мол, 
когда в Баку этот вопрос разбирался, я, Нариманов, был 
против продажи вина, а ты, Мирзоян, -за. Тов.Нариманов! 
Не вами и не нами это установлено, а гениальным челове
ком, как тов. Ленин. Ведь при новой экономической поли
тике это есть доходная статья для Республики, а если вы, 
т.Нариманов, когда вам дают пить, не хотите пить-это ваше 
дело (Смех, апплодисменты).

Есть товарищи, которые любят пить немножко, а для 
тех кто много пьют и пьянствуют, у нас имеются товарищи 
из Уголовного Розыска, которые если пьяный будет 
валяться на улице, сумеют ему найти подходящее место. А 
все-же вино является доходной статьей для государства при 
новой экономической политике. (Смех). Кроме того, у нас 
имеется задание поднять сельское хозяйство. У нас 
виноделие- огромная часть сельского хозяйства. И вот 

пошла чистка, товарищи, мол, пьют, шпионят. Вы знаете- 
лично я и тов. Вацек при первой чистке в Азербайджане 
выгнали пять Наркомов. Может быть хорошие работники, 
но нам было задано, чем руководствоваться, и мы 
вычистили из партии. А в это время тов.Нариманов за 
фабрику Ленина, где вычистили рабочих, вел отчаянную 
борьбу. И пришлось отдельно с тов.Наримановым 
устраивать заседание с ответственными товарищами АКП 
и когда мы принесли материалы, сам тов.Нариманов 
ужаснулся.

Вы, тов.Нариманов, защищали и вот тех, которых вы 
называете в данный момент диктаторами на берегу 
Каспийского моря или Черного-эти самые давали нам 
нахлобучки и говорили, что нужно руководствоваться 
азиатской политикой. Но мы заявили во время чистки: 
азиатской политикой нельзя заниматься. Тем не менее пол
десятка выкинули. Все они восстановлены благодаря тем 
товарищам, которых вы называете диктаторами и когда 
зашла речь о чистке состава нашей партии, то Ширвани 
мы с треском выкинули из партии, а вы восстановили. Но 
шила в мешке не утаишь и через месяца два почистили, а 
вы до сих пор держите его личным секретарем и говорите, 
что пока не получите материалов, не отпустите. Это 
неправильно, (Нариманов: когда ознакомлюсь с мате
риалом, тогда увидим). Вы стали заниматься альтруизмом, 
что, мол меньшевикам и эс-эрам нужна какая-то поблажка, 
послабление. С меньшевиками и эсерами беспощадно пос
тупили здесь и это дало нам большой козырь. Была 
открыта типография, арестовали центральный комитет. Вы 
говорите только о меньшевиках и эсерах, но забываете о 
дашнаках и мусаватистах, которые объединились и имеют 
паритетный комитет. Поэтому никакого снисхождения к 
ним не должно быть. Когда появляется прокламация 
меньшивикам поблажек не должно быть, это было бы 
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просто альтруизмом, и постарайтесь от этого альтруизма и 
филантропии отказаться.

Тов. Нариманов говорил, наконец, о Женотделе. По
чему тов. Нариманову как-то не верится, что женщина мо
жет быть человеком? (Смех)...

Нариманов: Я прошу после речи тов.Стуруа дать 
слово, потому что я не допущу этого, нужно говорить 
правду. *

****
*

Председатель. Слово имеет т.Нариманов второй раз 
на 5 минут.

Нариманов: Я по женскому вопросу скажу. 
Повидимому, я не только обидел женщин. Они должны 
были обидеться (смех), а обиделся Стуруа (Смех, 
шум).Объяснение я дам тов.Каспаровой, которая будет 
знать, о чем я говорю, а мне не важно, что будут думать...Я 
не предмет насмешек (Оратор оставляет трибуну).

Председатель. Мы вам апплодировали вчера и вы нап
расно, тов., обижаетесь. Я вам предоставил вчера раньше 
других слово, третьим после докладчика. Тов. Ахундову 
принадлежит слово (В сторону Нариманова: “Вы меряете 
другим аршином”).

Ахундов*.  Мне кажется, что выступавшие ораторы и 
полемизирующие с тов. Наримановым его не поняли. Возь
мите хотя бы этот злосчастный женский вопрос, по кото
рому велись прения. Тов. Стуруа, между прочим, приписал 
тов. Нариманову, что будто он стоит за то, что женщина 
никуда не годится, что она должна работать на кухне и т.д. 
Но конечно, тов. Стуруа должен знать и знает, что тов. 
Нариманов никогда этого не мог сказать. Вся беда только 
в том, что вся речь тов.Нариманова была сплошным тума-

çıxış ixtisarla verilir 

ном. Я осмелюсь думать, что я его понял и постараюсь 
раз’яснить С’езду его речь, т.к. мне приходилось с тов. 
Наримановым работать и против него бороться. В своей 
речи тов. Нариманов, во-первых, говорил что причина всех 
бед в нашей работе и склоке заключается в том, что не все 
товарищи одинаково понимают директивы центра. Я 
должен констатировать, что это так. У нас в Азербайджане 
(тов.Нариманов имел в виду только состояние нашей Азер
байджанской организации) мы с тов.Наримановым не 
всегда одинаково понимали директивы центра. В этом зак
лючается главная беда. Он, между прочим, не указал на 
факты, ибо факты против него, но я приведу несколько 
фактов, когда было получено известное письмо тов. Лени
на к коммунистам азербайджанцам, грузинам и армянам; 
из-за этого письма велась теоретическая борьба и по отно
шению к партии и по отношению к нашей работе среди 
беспартийных, как в городе, так и в деревне. Были люди, 
которые разделяли мнение тов.Нариманова (не знаю, 
разделял ли он мнение своих сторонников) и эти люди 
говорили, что НЭП есть уступка в области экономики и 
что мы, «комсомолисгы», не понимаем НЭП, не понимаем 
основных положений марксизма. Говорили, что раз мы 
делаем уступки в экономике и т.к. экономика тесно связа
на с политикой то, значит, надо сделать уступки и в поли
тике. (Голос: «Это логическое следствие»). И вот мы бо
ролись против этой ереси, как теоретически, так и 
практически. Например, (даю факт) перед нами стоял 
вопрос о выработке конституции Азербайджанской Совет
ской Республики. Там говорилось о нормах представитель
ства в советах и с’ездах. Мы требовали, чтобы сохранилось 
внушительное большинство рабочих. Нам возражали и 
говорили, что на основании письма Ленина нужно давать 
неограниченное преимущество крестьянам, т.к.Азербай- 
джан страна крестьянская.
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Вот видите, как мы разно понимали директивы 
центра.

Теперь о партии. Вы знаете, мы говорили о том, что 
НЭП в нашей партии вызывал большие колебания 
неустойчивых элементов. Здесь это подчеркивали, что нуж
но партию укрепить, усилить главным образом качествен
но, а не количественно, надо чистить партию. Против это
го нам возражали и говорили, наоборот, что для того чтобы 
нам усилиться надо в партию вербовать всех.

Нужна была вторичная директива о всероссийской 
чистке партии, чтобы беспощадная борьба в Азербайджане 
по этому вопросу прекратилась.

Тут тов.Нариманов говорил о диктатуре. Оказывается, 
что это хорошая вещь, но когда идет дело о диктатуре лич
ности, то это диктатура не особенно хороша. Кто же до
бивался этой диктатуры? Я утверждаю, что стремление к 
этой личной диктатуре не было ни со стороны Левона (на 
которого кивал головой Нариманов), ни со стороны 
руководителей БК, а было только со стороны тов.Нарима
нова. Тут сидят члены бывшего Кавбюро, ныне Заккрай- 
кома-Серго, Киров и другие- и они видели,- а это вы мне 
позвольте говорить, откровенно на С’езде, где красной 
нитью проходило требование искренности, - как в угоду 
этой личной диктатуре тов.Нариманова приносились 
многие товарищи в жертву, как Саркис, Гутин, Оля 
Шатуновская, Джабиев, Мирза Давуд Гусейнов, я и др. И 
следовательно , если уж кому говорить о личной диктатуре, 
о ее отрицательности, то только не товарищу Нариманову, 
только - не ему. Дальше, товарищ Нариманов указал, что 
главным побуждением к склоке является стремление к этой 
личной диктатуре. Была борьба, были высылки, были 
снятия, были вышибания, как выразился тогда товарищ 
Серго, когда вышибал нас из Бакинской организации 
(Смех). Но после того, когда вопрос принял совершенно 

иной характер, когда по стопам товарища Нариманова 
последовали руководители и в других организациях, 
Заккрайком стал перед вопросом о необходимости 
вышибания товарищей и из других организаций: и из 
Грузии, и из Армении и, наконец, увидев, что дело 
принимает совершенно иной оборот, Заккрайком был 
вынужден стать именно на тот путь, которого придержи
вались бакинская организация . Вы уже видите, не от кого 
скрывать, - что и Бакинская организация и Заккрайком тут 
выступили единым фронтом, точно также и весь С’езд за 
маленьким, конечно, исключением уклонистов. После 
того, как это личная диктатура некоторым образом была 
расшатана, в Азербайджане идет подпольная работа, 
нарушающая всякую партийную дисциплину, разлагающая 
нашу организацию. В районах созываются мусульманские 
собрания, идет склока против БК, против ЦК, против 
отдельных личностей из среды руководителей БК. Это я 
подтверждаю и готов за свои слова, где угодно, отвечать. 
Об этом знает и тов. Нариманов. Об этом доводят до его 
сведения,- не скажу, что он дает директивы или нет, но в 
общем он знает об этом. Это та же склока. Я с тов.Нари- 
мановым согласен, что склока создается для установления 
личной диктатуры и эту личную диктатуру в Азербайджане 
старался установить он. Товарищ Нариманов указывал, что 
не надо бояться критики. Я говорю о том, что есть в 
азербайджанской организации, я даю правильный анализ 
состояния азербайджанской организации, и, думаю, 
товарищ Нариманов на меня не обидится. На С’езде мы 
слышали массу русских выражений. Есть слово 
“сочуствующий” когда люди сочуствуют друг другу. Есть 
слово «соподчиненный», когда друг другу взаимно 
подчиняются. Есть слово «соболезнование» и т.д. Но, по 
моему, у нас на С’езде приложимо еще одно слово-это 
«совоздыхающий» (продолжительный смех). Есть 
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товарищи, которые взаимно вздыхают друг по другу (Смех. 
Апплодисменты).

Ведется антипартийная работа в Азербайджане, 
ведется, между прочим, и в Грузии. Руководители этой 
работы в своем бессилии не могут организационно 
об’единиться, ограничиваясь, взаимными вздохами. И то, 
что товарищ Нариманов не договорил на этом С’езде, 
дополнил его «воздыхающий» товарищ Филипп Махарадзе 
(Смех. Апплодисменты).

Говорилось, что «тезисы» тов. Левона шаблон, это 
надоело нам, осточертело. «Дайте говорить искренно и 
дайте нам вести конкретную воспитательную работу». И 
тов. Махарадзе указал, какую воспитательную работу надо 
вести. Оказывается, марксистское образование теорети
ческое - все это возможно, но надо еще практических 
революционеров воспитывать. А в чем тут дело, как можно 
это сделать,- он не указал. Товарищ Левон во время речи 
тов. Филиппа мне говорил: пусть он укажет, как вы
рабатывать этих «практических революционеров». Нако
нец, т.Филипп договорился не полностью: указал, что надо 
крестьян привлечь в партию. Эта та же самая старая 
история. Товарищ Левон указал в своем докладе что мы 
временно должны приостановить приток крестьянского и 
нерабочего элемента в партию, а Филипп Махарадзе его 
учит, что твой «Капитал» и т.п,- само собою, но надо 
привлечь крестьянство, сделать из них практических 
революционеров и, так как не каждый отдельный 
крестьянин может быть талантливым, хорошим 
революционером, то необходимо их возможно больше 
навербовать в партию, чтобы вылущить из их среды 
подходящих. Это старая история засорения нашей партии 
даже в такую трудную минуту, которую мы переживаем 
сейчас; история засорения нашей партии нерабочим 
элементом. И это называется, по мнению тов. Филиппа, 

практическим воспитанием (Махарадзе с места: не это 
главное). Раньше это было в связи с НЭП-ом раньше очень 
этим часто злоупотребляли на каждом шагу, а теперь так 
называемые «практические революционеры». (Махарадзе 
с места: не надо). Отчего не воспользоваться «практичес
ким воспитанием»? (Махарадзе с места: зачем?) Но я 
думаю, что С’езд полностью отвергнет этот новый метод 
воспитания в нашей партии (Махарадзе с места: я говорил 
о революционном методе). Тут многие товарищи, и Ага- 
мали Оглы и другие приводили и тюркские и русские 
пословицы. Я тоже принужден обратить ваше внимание на 
одну тюркскую пословицу. У нас говорят, что у шапочника 
никогда не бывает шапки, башмачник всегда ходит без 
обуви, бакалейщик или пекарь всегда бывает голоден. Мне 
кажется, что это приложимо к нашему С’езду. Те, которые 
говорили здесь об искренности, они доказали, что как раз 
у них ее и нет. Тов. Ф. Махарадзе и другие говорили: 
«давайте говорить откровенно», и они сами дали образец 
неискренности. По моему, прежде, чем требовать от других 
чего либо, надо иметь самому это.

Председатель. Внеочередное заявление имеет тов. 
Элиава.

Элиава. Товарищи, по поручению Президиума я имею 
заявить следующее.

Товарищ Нариманов бросил обвинение тов. Ш. в 
воровских свойствах. Мы заявляем следующее: тов. Ш. 
был самым близким доверенным лицом товарища Нарима
нова. Он был его заместителем, был представителем азер
байджанского правительства в Москве. Товарищ Нари
манов вел с ним интимную переписку, и после того, как 
между ними произошла размолвка, начинаются разговоры 
о преступных свойствах товарища Ш. Это дело было 
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рассмотрено в соответствущей компетентной комиссии, 
которая установила, что обвинение в растрате или 
воровстве ни на чем не основано. А те выдачи ценностей 
и т.п., которые вменяются в вину, были совершены, по 
директивам тов. Нариманова. Вся переписка секретного 
свойства, которую вел тов. Нариманов, и документы 
находятся в распоряжении Центрального Комитета РКП.

Президиум полагает, что после того, как вопрос был 
разрешен соответствующей комиссией, и после того как 
решение этой комиссии было санкционировано 
Центральным Комитетом РКП абсолютно не допустимо со 
стороны тов. Нариманова, который был весьма близким, 
интимным другом указанного товарища.

*
****

*

Тов.Нариманов. Товарищи, я не такой оратор, чтобы 
злоупотреблять временем. Поэтому то время которое мне 
дано -15 мин, я употреблю во первых, на личное заявление 
и затем скажу несколько слов относительно доклада 
т.Элиава. Вы помните выступление некоторых товарищей 
прошлый раз. Я должен сказать и, если у группы моих 
противников хватит мужества, они могут тоже заявить 
здесь, что я всегда, ради того, чтобы не разлагалась партия, 
на всех собраниях, конференциях защищал их.

Я напомню им 1-съезд, когда я защищал их. Для чего 
я это делал? Для того, чтобы в нашей партийной жизни не 
было перебоев. Я пять месяцев не выступал нигде, хотя 
рабочие просили меня об этом. Я здесь говорил только 
намеками, чтобы сохранить мир. Я позволил себе первый 
раз говорить намеками, чтобы указать на то, что именно 
на дело воспитания нашей молодежи, наших молодых 
коммунистов нужно обращать внимание. Но, к великому 
сожалению, одному из товарищей захотелось 

расшифровать мои слова-товарищу Рухулла Ахундову. Тов. 
Рухулла Ахундов, вы называли меня диктатором. Да, я был 
диктатором с теми, которые говорили сегодня одно, а 
завтра -другое и я буду бороться с теми элементами, 
которые меняют свои мнения, как перчатки.

(Голос с места: «Вам предоставлено слово по 
национальному вопросу»),

Нариманов: Я здесь предупреждал собрание. Если же 
Съезд не хочет слушать меня, тогда я уйду (Шум).

Тов. Рухулла Ахундов защищал объединение 
Закавказских Республик. Затем он поэхал в Москву, 
сделал там обстоятельный доклад и оказалось там, что он 
высказывался против объединения. Так как я считаю себя 
коммунистом, более воспитанным, чем другие, то я о таких 
вещах на Съезде говорить не буду, и если будет нужно, то 
доложу в Контрольной Комиссии.

(Рухулла Ахундов с места: Почему же вы до сих пор 
молчали? Вы должны были говорить).

Нариманов.Если нужно, я скажу. Я заявляю, что 
боролся и впредь буду бороться с такими людьми. Далее, 
по женскому вопросу. Здесь вчера меня называли 
человеконенавистником, говорили, что я презираю целую 
половину рода человеческого.

Председатель.Ничего подобного. Есть стенограмма.

Нариманов. Однако, 20 лет тому назад мною был 
написан роман по адресу «Она». Там я говорю: «Женщина, 
не надейся на мужчину, чтоб он тебя освободил, так как 
он смотрит на тебя, как на рабыню». Господа сами 
самовольно не освобождают рабов (Голос: “Либеральная
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точка зрения”).

Далее, туг говорили, что я держу около себя Ширвани, 
который был исключен из партии. Да, я держу 
беспартийного, как личного секретаря, но почему не 
говорят о том, что в партии вы держите преступные 
элементы. (Голос: «Кого? Тов.Нариманов называет 
фамилию тов. Ш.Голос: «Но ведь вы же за него 
ходатайствовали?»).

Орджоникидзе. Если вы знаете, что в партии есть 
преступные элементы, вы обязаны заявить в Контрольную 
Комиссию.

Нариманов. А зачем вы допускали, чтобы личности 
так задевали (Шум. Голоса: «Это оскорбление, 
оскорбление Съезда, оскорбление партии»).

Председатель: Тов. Нариманов, призываю вас к 
порядку. Позвольте поставить вопрос о том, чтобы вы 
взяли назад оскорбительные для партии слова.

Нариманов.Если это касается партии, я беру свои 
слова обратно. *

****
*

Ахундов Р. Я из этого списка отводжу кандидатуру т. 
Ахундова по следующим мотивам: Мне не дали по личному 
вопросу слова, отложили это к концу заседания С’езда, но 
я думаю это сказать сейчас. Во время заседания С’езда 
против меня было выдвинуто товарищем Наримановым, 
хотя и не конкретное и указанное слишком расплывчато и, 
быть может, ложное обвинение, но факт есть и с ним надо 
считаться, раз есть такое обвинение, по моему, такой 

товарищ не может быть членом такого высокого 
авторитетного органа, как Краевой Комитет. Второй мотив 
следующий: тов.Нариманов выдвинул против меня 
обвинение, но не осмелился указать ни на один факт. По 
моему, это их прием борьбы против меня. Он проводился 
в Азербайджане и везде и всюду так сказать, выражаясь 
шаблонно, их сажали в галошу. Они не указали на то, что 
у меня нет достаточного стажа, но я эту скажу. Я член 
партии с 19 года, и до этого я был с 17 года членом партии 
левых эсеров. По моему, в Краевыом Комитете член 
партии с таким маленьким стажем не может быть.

Председатель. Против слово имеет тов. Орджо
никидзе.

Орджоникидзе. Мне кажется, что то досадное 
недоразумение, которое здесь было вызвано заявлением 
т.Нариманова, должно быть исчерпано и ликвидировано. 
Безусловно, если принять в серьез заявление т.Нариманова, 
тогда вообще не только т. Ахундову, но и всем 
ответственным товарищам пришлось бы снять свою 
кандитатуру со всех ответственных постов. Заявить на 
С’езде о том, что мы держим, да еще сознательно держим, 
да еще покровительствуем, держим преступные элементы, 
после этого, конечно, было бы невозможно никак 
работать. Надо все это приписать тому, что т.Нариманов, 
вообще человек, отличающийся большой тактикой, 
сегодня изменил своему обычному поведению. Теперь что 
касается Ахундова, мне кажется не надо никому выступать 
в защиту кандитатуры Ахундова и, если кто может 
защищать кандитатуру т. Ахундова, то речь тов. Ахундова 
была лучшей защитительной речью, именно то, что он 
говорил: я молодой коммунист, я член с 19 года и потому 
в таком высшем учреждении, как Заккрайком мне, 
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молодому товарищу, быть пока не время. Что же касается 
заявления о том, что-то есть и т.д., то я заявляю самым 
решительным образом и со всей ответственностью и перед 
партией и перед кем угодно, что на челе т.Ахундова нет ни 
малейшего пятнышка (Апплодисменты). Такие честные 
работники нам нужны (Апплодисменты).

То, что он молод, когда молодых знаем, мы говорим 
определенно, что настало время, когда молодых товарищей 
мы должны выставлять на ответственные посты, чтобы они 
учились, подготовлялись и работали. Когда старые 
работники уйдут в могилу, они останутся. Исходя из этих 
соображений, я предлагаю отвод т.Ахундова товарищем 
Ахундовым отвергнуть единогласно и избрать его в 
Заккрайком.

Гаджиев. Я отвожу тов. Нариманова. После вчераш
него дня, как вышел конфликт, тов. Нариманов известен 
всем. Я сам лично рабочий котельщик азербайджанский, 
но до этого времени я не видел, какой коммунист может 
быть таким диктатором, как тов.Нариманов. Когда 
товарищей послали в Москву, он и мне сказал, «Вы туда 
пойдете!» Мы и в царское время не боялись и не боялись 
при муссавате, а тут Нариманов нам вдруг грозит. Раз он 
так поступает, то его не только выбирать не стоит, но и в 
кандитаты не следует указывать, ведь он шел против 
лучших товарищей Микояна, Саркиса и др., которые так 
хорошо работали в подполье. Я его не боялся и не боюсь.

Бах: «Второй съезд Коммунистических организаций 
Закавказья», 19-23 марта 1923 г.

Тифлис, Издание Заккрайкома N5, 1923.

XI. NƏRİMANÇILIQ

1920-ci illərdən başlayaraq doktor Nəriman Nərimano
vun Komissarlar Şurası sədri olduğu zamanlarda “Nəriman- 
çılıq” adı altında millətçi bir qrupun meydana çıxdığını eşit
məyən çox az idi.

Lakin Nərimançılıq doğrudan da millətçilikmi? Yainki 
orijinal bir nəzəriyyəmi? Bunu indiyə qədər aydınlaşdıra bi
ləcək bir ədəbiyyata rast gəlmədiyimizdən nərimançılığın 
tutduğu mövqe təyin edilə bilməmişdi.

Elə zənn edirəm ki, mənim Nəriman haqqındakı xatirə
lərim nərimançılığın nə olduğunu barəsində zəngin bir ma
terialdır ki, bu material Azərbaycan tarixini yazanlar üçün də 
qiymətlidir.

Mən 1918-ci illərə qədər doktor Nəriman Nərimanovla 
onun əsərləri vasitəsilə tanış olmuşdum. Lakin 18-ci illərdə 
sürgündən (Saritsin) Həştərxana qayıtdığım zaman onunla 
yaxından tanış olmuşdum. Mən hələ Həştərxanda olduğum 
zamanlar Nərimanovla etdiyim söhbətlər nəticəsində onun 
əqidə və düşüncəsində mürəkkəb bir fikrin böyüdüyünü və 
onu rahatsız etdiyini hiss edirdim.

Buna görə də mən doktor Nərimanovu millətçi, liberal 
burjuaziya ziyalısı, avam və siyasət anlamayan bir şəxsiyyət 
kimi göstərənlərin heç birisi ilə razılaşmırdım.

Mən Bakıda Ordubaddakı məktəb yoldaşım İbrahim 
Əbilovla görüşüb Nərimanın görüşünə getmək istədiyimi xə
bər verdim. Çünki o Bakı sovetləşəndən sonra Moskvadan 
təzəcə gəlmişdi. Əbilov da bu arzuda olduğunu bildirdi.

Gündüz saat 11-də icazə alıb doktorun qəbul salonuna 
getdik. O bizi olduqca gülər bir üzlə qəbul etdi. Rəsmi 
tərifdən sonra doktorun əmri olmadan bizə çay gətirdilər. Bu 
əsnada buzovnalı molla Mirzə Əlinin görüşə gəldiyini xəbər 
verdilər. Doktor onun gəlməsinə icazə verdi. O içəri girən 
kimi doktoru qucaqlayıb öpdü, doktor da onu çox 
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səmimiyyətlə öpdü. Mən inqilab rəhbər ilə bir nəfər mol
lanın əlaqəsində olan bu qədər səmimiyyətə təəccüb etdim.

Görüşə gələnlər çox idi. Söhbət oradan-buradan idi. 
Saat 4-ə qədər oturub qalxdıq. Çünki Nəriman tez-tez saatına 
baxırdı. Hamı ayaq üstündə idi. O mənim çiynimdən basıb:

- Otur. Səninlə Həştərxanda yarımçıq qoyduğumuz söh
bəti bu gündən etibarən davam etdirməliyik!- dedi. Mən 
Əbilovla vidalaşıb oturdum.

Nahar gətirdilər. Süfrə o qədər də zəngin və yağlı süfrə 
deyildi. Mən heç də təəcüb etmədim. Çünki Nəriman şöhrət
pərəst olduğuna baxmayaraq təntənə və dəbdəbə sevən 
adam deyildi.

Mən söhbətin əsas mövzuya gəlməsinə tələsirdim. 
Onun qəlbində hiss etdiyim toxumun göyərib göyərməmə- 
sini öyrənməyə çalışdım.

Söhbətlər nəticəsində onun Həştərxanda gördüyüm Nə
riman olmadığını və onun tamamilə dəyişdiyini hiss etdim.

Lakin o yenə də Həştərxanda olduğu kimi kommunist 
olduğunu tez-tez təkrar edirdi. Buna baxmayaraq o kommu
nizm məsələlərində bir çox mürəkkəb və qarmaqarışıq fikir
lər meydana atırdı.

Onun bütün bəhsləri özünün təzə bir əqidə müəssisi 
olduğunu göstərirdi. Nəriman deyirdi ki, xalqlann irq və 
adətləri müxtəlif olduğu kimi düşüncə və zehniyyətləri də 
bir-birindən ayrıdır. O isbat etmək istəyirdi ki, hər mədə hər 
bir qidanı həzm edə bilməz.

Buna görə də Nəriman öz nəzəriyyəsində kommunizmi 
şərqləşdirməyi təklif edirdi. Yaxud o şərqə məxsus bir kom
munizm tərtib etməyi düşünürdü.

Onun nəzəriyyəsində kommunizm ilə islamiyyəti barış
dırmaq fikri mühüm bir yer tuturdu.

Nərimançılıq eyni zamanda siniflərin təsviyyə etmək 
məsələsini kommunizm ilə burjuaziyanı barışdırmaqla həll 
etmək istəyirdi. Lakin nərimançılıq bu fikirlə bərabər başqa 
bir fikir də meydana atmışdı. O deyirdi: “Dünyada bir əqidə

342

nin hakim olması milliyətin orijinallığını itirmək deməkdir. 
Çünki əqidənin milli adət və milli mədəniyyət üzərində bö
yük bir təsiri ola bilər”.

Nərimançılıq sosializm və kommunizmə sinfi mübarizə 
yolları ilə deyil, barışdırıcılıq yolları ilə getməyi tövsiyə 
edirdi.

Lakin o bu qədər müxtəlif və bir-birinə zidd olan fikir
ləri vahid bir qəlibə salmağı bacarmırdı, o həmişə düşünür 
və çapalayırdı. Hərdən də bir köməksizliyindən şikayət edə
rək:

- Məni anlayan yoxdur- deyirdi.
Ancaq nərimançılığı bir nəzəriyyə olaraq təhlil etdiyi 

zaman millətçiliyin qarmaqarışıq və mürəkkəb bir şəkli ol
duğunu görə bilərik.

Nərimançılıq bir xülyadan ibarət olsa belə o özlüyündə 
çox qərib bir nəzəriyyə idi. Doktor Nəriman bütün ziyalı 
təbəqəni öz ətrafında mərkəzləşdirmişdi. Buna görə də nəri- 
mançılığı olan hər bir hücüm avam xalq tərəfindən Azər
baycan xalqına olan bir hücum kimi məna edilirdi.

Nəriman öz nəzəriyyəsi ilə sovet üsul-idarəsindən razı 
qalmayanları da öz tərəfinə çəkmişdi. Bunu da qeyd etmək 
lazımdır ki, millətçiliyə təzə qan aşılamaq istəyən bu 
nəzəriyyə nərimançılar tərəfindən müxtəlif məzmunlarda 
işlədilirdi.

Nərimançılardan Dadaş Bünyadzadə, İsrafılbəyov, 
Qədirli və daxiliyyə komissarı Həmid Sultanov və sairləri 
nərimançılıqda şöhrət tapsa belə, bu nəzəriyyənin nədən 
ibarət olduğunu anlamırdılar. Onlar ancaq bir qrupa ayrılaraq 
Mərkəzi Komitəyə və Bakı komitələrinin işlərinə əngəl 
törədirdilər.

Mən elə zənn edirdim ki, Nəriman qrupuna qarşı müba
rizə aparan Ruhulla Axundov, Əleydər Qarayev, Həbib Cə- 
biyev, Mirzədavud Hüseynov, Qəzənfər Musabəyov və 
şairələri də Mərkəzi Komitənin mənafeyini müdafiə üçün 
mübarizə aparırdılar.
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Onların mübarizələrinin əsas mündərəcatı Nəriman Nə
rimanovu komissarlar şurası sədrliyindən atmaq, onun yerinə 
Mirzədavud Hüseynov və Musabəyovlardan birisini təyin et
dirməkdən ibarət idi.

Nərimanov düşmənlərinə qarşı hər cürə silahdan isti
fadə edirdi. O düşmənlərinin Levon Mirzoyan tərəfindən 
müdafiə olunduğunu bilməmiş deyildi. Buna görə də birinci 
növbədə Mirzoyanı həcv etdirir və tək-tək hökumət üzvlə
rini ifşa etdirməyə çalışırdı.

Lakin buna baxmayaraq Nərimançıların mövqeyi o qə
dər də möhkəm deyildi. Çünki bu qrupun görkəmli üzvlə
rindən Dadaş Bünyadzadənin Nərimanovla axıra qədər həm
fikir olacağına etibar yox idi. O lazım gəldiyi zaman Nərima
novu çox ucuz sata bilərdi.

Mərkəzi Komitənin təşəbbüsü nəticəsində Həbib Cəbi- 
yev, Ruhulla Axundov və Mirzədavud Hüseynov ümumitti
faq Mərkəzi Komitəsi tərəfindən Moskvaya çağrıldı. Lakin 
bu çağırış nərimançılığın qalib gəlməsi kimi məna edilmə
məli idi. Çünki partiya bu nəzəriyyəni məhv etmək üçün bü
tün qüvvəsini sərf edirdi. Nərimançılığı tövsiyyə etmək işinə 
başlanmışdı. Dadaş Bünyadzadə Nərimanı aralıqda tək bura
xıb Mirzoyan tərəfinə keçmiş, Həmid Sultanov isə öz 
müavini Siviridov ilə apardığı mübarizə nəticəsində daxiliy- 
yə komissarlığından götürülüb İran ədalət partiyasının katibi 
təyin edilmişdi.

Nəhayət doktor Nəriman tərksilah edildi. O razı qalma
dığı işlər barəsində Moskvaya uzun bir məruzə məktubu 
göndərməyi qərara aldı.

Məruzə məktubunda yazılan məsələləri yoxlamaq üçün 
məktub Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinə göndərilmişdi. 
Mərkəzi Komitədə də Mirzoyan idi. Məktubda yazılan nara
zılıqlar da Mirzoyanın əleyhinə idi. Buna görə də məruzə 
məktubunu müzakirə etmək işini bir fırqə təhqiqatı kimi 
aparmayaraq Nərimanov üzərində bir məhkəmə prosesi 
qurdular.

Bu prosesdə mən özüm də iştirak edirdim. Orada mək
tubda yazılan məsələlərin doğru olub olmaması təhqiq edil
mədi. Burada ancaq məktub yazılması işinin siyasi bir səhv 
olduğunu meydana atmışdılar. Nəticədə bəziləri Nərimanın 
partiyadan qovulmasını təklif etdilər. İran kommunistlərin
dən Ağazadələr yuxardakı təkliflərlə razılaşmadılar. Onlar 
Nərimanın güllələnməsini təklif etdilər.

Bu hadisə məni o qədər də təəccübləndirmədi. Çünki 
Nəriman əleyhinə düzələn qruppanı Levon Mirzoyan idarə 
edirdi. O hər cürə olursa Nərimanı işfa etməli və nüfuzunu 
düşürməli idi. Məni təəccübə gətirən bir şey varsa o da 
Dadaş Bünyadzadənin Nəriman əleyhinə səs verməsi idi.

Bu hadisədən sonra Nərimanla iki kərə də görüşdüm. O 
başına gələn hadisələrdən şikayət etmirdi. Bunun faydasız 
olduğunu anlayırdı. O Azərbaycanda işləyə bilməyəcəyini 
yəqin etmişdi. O ancaq Azərbaycandakı son görüşümüzdə 
Dadaş Bünyadzadənin satqınlığından şikayətlənirdi.

Moskvada çalışdığı zaman Zaqafqaziya qurultayına 
gəlmişdi. Tiflisdən qayıdıb Bakıya gələrkən onunla bir kərə 
də görüşdük.

Qurutayda ona söz verməmişdilər. O bunu böyük təhqir 
hesab edirdi. Hətta bu hadisə onun səhhətinə də fəna təsir 
bağışlamışdı, ürək xəstəliyi şiddət etmişdi. Nəhayət o 
Moskvaya gedəndən bir az sonra ürək xəstəliyindən öldüyü
nü eşitdim.

M.S.Ordubadi
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 

Əlyazmalar İnstitutu, Arxiv-16, g.55(458)
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XII. BİR KƏNDİN SƏRGÜZƏŞTİ

Keçənlərdə Qafqaz kəndlərindən birində bir neçə vaxt 
günlər keçirtdim. Bu kənd böyük, zəngin bir kənd idi. Hər 
kim bu kəndə təzə gəlmiş olsaydı, iki məhəllənin bir-birin
dən seçilməyini görərdi: məhəllənin biri dağ başında, küçə
ləri toz, torpaq, dar, palçıq evləri bir-birinin içində; ikinci 
məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə 
tikilmişdi. Məhəllənin biri Namləsüm, ikincisi isə İnəmrə 
adı ilə məşhur idi.

Ata-babadan bu məhəllələrə belə bir ad qoyulmuşdu.
Nağıl edirlər ki, Namləsüm və İnəmrə iki böyük adamın 

adları imiş: bunlar vaxtında hərə öz məhəlləsinin abad olma
ğına cidd-cəhd etmişlər, ona görə də adları həmişəlik qal
mışdır...

Bu iki məhəllə bir-birinə oxşamadığı kimi, bunların ca
maatı da bir-birinə oxşamırdı, yəni hər məhəllənin xalqı xü
susi bir yolla dövran sürürdü. Namləsüm məhəlləsinin ca
maatı ata-babadan yerli, tavanalı olub, günlərini müttəsil kef
də, yeş və işrətdə keçirən bir xalq idi.

Bu məhəllənin adamlarına dürüst diqqət olunsaydı, yəni 
bunların zindəganlığını mükəmməl surətdə bilən bir adam 
olsaydı, yəqin ki, deyərdi: belə bir zövq və səfa ilə yaşamaq 
bunlara irslə çatmışdır.

Biləks, İnəmrə məhəlləsinin camaatı zəhmətkeş bir 
cammat idi. Bura adamları vaxtında yerlərini əkər və vaxtın
da biçər; tez-tez şəhərə gedər, al-ver edər və şəhərdən bir 
çox şeylər öyrənib daima tərəqqidə bulunardılar.

Namləsüm camaatı da şəhərə gedərdi, fəqət bu camaata 
məxsus olanlar şəhərdən gələndə ancaq çayxanalarda, qəh
vəxanalarda görüb-eşitdiklərindən dəm vurardılar.

Vaxt bir vaxt idi ki, şəhərlərdə məktəb az tapılardı. 
Bununla belə İnəmrə məhəlləsinin camaatı məktəb fikrinə 

düşmüşlərdi. Fəqət Namləsüm məhəlləsi bu fikrə bir növ 
mane olurdu.

Məsələn, belə bir məsələ üçün kəndxuda (starşina) hər 
iki məhəllədən adam çağırardı, vəkillər də dəvət edərdi. 
İnəmrə məhəlləsinin vəkilləri həmişə gələrdilər, halbuki 
Namləsüm məhəlləsindən bir adam da gəlməzdi. Ona görə 
də məktəb məsələsi uzandıqca uzanırdı. Xülasə İnəmrə 
məhəlləsinin camaatı işlərində artıq dərəcədə cidd-cəhd 
edər və öz arasında böyük ittihadla iş görərdi. Sudya, 
kəndxuda və nəinki müəyyən bir iş üçün inəmrəlilər həmişə 
cidd-cəhd edərdilər ki, əməlli adamlarını seçsinlər, yəni 
seçdikləri şəxslər işə yarayan olsunlar, müftəxor olmasınlar, 
rüşvət yeməsinlər, camaata xəyanət etməsinlər. Namləsüm 
məhəlləsinin adamları camaat işlərinə qarışmazdılar. Hər
dənbir vəkil lazım olanda “Əmi” sözü ortalığa düşərdi. Bu 
Əminin adı çox uzun olduğu üçün kimsə onu adı ilə çağır
mazdı. Zatən Əminin adını demək olmazdı, çünki Namləsüm 
məhəlləsində böyükləri öz adları ilə eyibli bir şey hesab 
olunurdu. Möhtərəm adamlara kərbəlayı, məşədi, hact, xo- 
zeyni, fəqət ən böyük adama bu məhəllədə Əmi deyirdilər. 
Bu məhəllədə, həqiqət, Əmidən başqa bir böyük adam yox 
idi. Hətta Əmi bir dərəcədə məşhur olmuşdu ki, qeyri 
kəndlərdə, hətta şəhərlərdə də bu adla tanınmışdı. Xülasə, 
hamı buna Əmi deyirdi.

Əmi 70-80 yaşında olardı. Amma bunu da demək gərək 
ki, bu məhəllədə heç kəs Əminin yaşını bilməzdi. Hamı göz 
açıb onu tərlan kimi gəzən görmüşdü. Ucaboy, gərdənli, qa
rasaqqal, xoşsima bir kişi idi. Dövləti başından aşardı. Nəinki 
Namləsüm məhəlləsində, bəlkə bütün kənddə, uyezddə dəxi 
bundan dövlətli, zəngin bir adam tapılmazdı.

Namləsüm məhəlləsinin camaatı Əmini çox sevir və 
ona hörmət edirdilər. Bu da səbəbsiz deyildi. Məhəllənin ac 
bəyləri həmişə bundan borc alardılar. Əksərən də vaxtında 
borclarını verə bilməzdilər və yerləri Əmiyə keçərdi. Əmi 
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qeyri adamlara da sələmlə pul verərdi. Kişi doğrudan da 
yaxşı adam idi. Kasıb-kusuba kömək edərdi. Bunlara pul 
buraxardı. Ancaq borcunu vaxtında verməyəndə onlara ağa
lıq etməyin də unutmazdı. Yəni ata oğluna tənbeh edən kimi 
Əmi də onlara nisaq biçərdi ki, gələcəkdə sözlərinin üstə 
dursunlar... və bu səbəblərə görəmi, ya qeyri bir səbəblərə 
görə camaat Əmini çox sevərdi. Sevmək də lazım idi, çünki 
Namləsüm məhəlləsinin camaatından xəbərsiz Əmi lazım 
olan vaxt camaatın tərəfindən danışar, işlərini düzəldər, 
onlara artıq zəhmət verməzdi. Namləsüm məhəlləsinin ca
maatına da belə bir şey lazım idi. Starşina ilə, pristavla 
çənələşmək asan iş deyil, bir az hətta xatası da var. Bir də 
pristav və naçalnik gələndə həmişə Əminin evində 
düşərdilər. Bu iş Əminin adını daha artıq ucalandırırdı. Yəni 
Əmi özü də anlamışdı, camaatını tanıyırdı, bilirdi ki, belə 
adamlarla durub-oturmaq camaatın nəzərində böyük şeydir. 
Hətta belə olmuşdu ki, İnəmrə məhəlləsinin camaatı da 
Əmidən çəkinirdi və özü də bunu guya sevirlər, buna hörmət 
edirlər. Fəqət ürəklərində buna gülür və çox şad olurdular ki, 
Namləsüm camaatının arasında Əminin nüfuzu gündən-günə 
artır. Şad olmaqlarına da səbəb var idi. İnəmrə məhəlləsinin 
camaatı gözüaçıq camaat idi. Fikir edirdi ki, bir camaatın 
işini ancaq dünyadan xəbərdar, elmli bir adam yaxşı apara 
bilir. Əmi isə öz kəndindən başqa özgə aləm görməmiş, bir 
şeydən baş çıxarmazdı. Doğrusu İnəmrə məhəlləsinin 
camaatı durbin camaat idi. Əminin Namləsüm məhəlləsində 
nüfuzu artmaq üçün qəsdən Əmini tərif edir və namləsümlü- 
lara: “Siz çox xoşbəxtsiniz ki, Əmi kimi böyüyünüz var" de
yirdilər. Namləsüm camaatı da bu sözləri eşidib deyirdi ki: 
“Gör Əmi necə ağıllı fərasətli adamdır ki, rəqiblər də onu 
böyük adam hesab edirlər”.

Daha bizim sözümüz olmaz. Bu xəyalla daha Əmiyə ar
tıq bir inam gətirir, işlərini, hüquqlarını tamamilə ona tapşı
rırdılar. Hətta iş bir mərtəbəyə çatmışdı ki, ortalığa ən mü

hüm bir məsələ gələndə Namləsüm camaatı heç bir vaxt yı
ğılıb onu müzakirə etməzdi və etməyə ehtiyac da yox idi; 
çünki yüz baş bir olsa idi, genə Əminin başı kimi olmazdı. O 
deyən gərək olaydı. Ona görə camaat da arxayın olub öz ye
rində oturmuşdu. İnəmrə məhəlləsi bu əhvalı görüb dodaq
altı gülürdü. Doğrusu, iki məhəllə ata-babadan bir-birinə 
düşmən gözü ilə baxırdı. Ona görə də bu kənddə kəndxuda 
naçar bir halda bulunurdu. Bu kənddə bir-iki ildən artıq 
kəndxuda davam edə bilməzdi. Kəndxuda İnəmrə 
məhəlləsindən olanda öz məhəlləsinin tərəfini saxlardı. 
Namləsüm məhəlləsindən olan da öz camaatının tərəfini 
saxlardı, nə isə, kəndin baxtındanmı, ya bir qeyri səbəbdən- 
mi bu kəndə də bitərəf kəndxuda tapılmırdı. Amma yenə 
İnəmrə məhəlləsinin tərəfini saxlayan kəndxuda bir az çox 
davam edirdi; çünki İnəmrə məhəlləsinin tərəfdarı bilirdi ki, 
tamam Namləsüm məhəlləsi bir Əmidən ibarətdir. Əmini də 
lazımınca görərdi. Əlbəttə Əmiyə pul lazım deyildi. Bir me
dal və bir xaç almaq hər şeydən yaxşı idi. Doğrudan da, Əmi 
dünyanın hər bir ləzzətini görmək istərdi. Və nə üçün də 
görməsin?! Fikir edərdi: pul ki, var, onunla hər şey almaq 
olar; hətta onunla böyüklük də qazanmaq mümkündür.

Və heç təəccüb etməməli! Həqiqət, pulun gücünə 
böyük adam olmaq olar, yəni böyük adamlarla durub-otur
maq olar. Buna da bir artıq şey lazım olmurdu: birinə qoyun, 
birinə inək bağışlardı. Birinə motal göndərərdi. Nə bilim da
ha, nə, nə!

Bir neçə vaxt kəndə böyük nizamsızlıq düşmüşdü. 
Adam öldürmək, oğurluq, quldurluq nəhayət dərəcədə inti
şar tapmışdı. Kəndin öz xahişinə görə bu kənddə dövlət tə
rəfindən bir bitərəf kəndxuda təyin olundu. Doğrudan da 
təzə kəndxuda yaxşı adama bənzəyirdi.

Bunun adı Daşdəmir idi. Doğrudan da dəmir kimi bir 
adam idi; özü yaxşı oxumuş, yaxşı niyyətli bir kəndxuda idi. 
Kəndin işlərini gələn kimi düzəltdi. Oğurluq, quldurluq 
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tamamilə götürüldü...
Bir neçə vaxt keçəndən sonra təzə kəndxuda gördü ki, 

Namləsüm məhəlləsinin camaatı heç bir vaxt kənd işlərinə 
qarışmır və çağıranda da gəlmir; ancaq Əmi camaatın tərə
findən hərdənbir ortalığa tullanır. Məsələn, kənddə məktəb 
açmaq istəyirlər. İnəmrə məhləsinin üzdə olan adamları 
tamamilə gəlir, danışır, çığır-bağır salırlar. Namləsüm mə
həlləsindən ya heç adam olmur ya olsa da bir Əmi gəlir, ya 
gəlmir...

Bir gün belə, iki gün belə... Axırda bir gün Daşdəmir 
kəndxuda arvadına deyir: “Mən, doğrusu, Namləsüm məhəl
ləsinin adamlarına təəccüb edirəm. Bunlarda heç bir insan 
sifəti görünmür, bunlar qoyun kimi şeydirlər. Amma qaldı ki, 
İnəmrə məhəlləsinin adamları yırtıcı bir camaatdır. Bunlar
dan qorxmalı. Doğrudur, bunların aralarında bəyzadə-zad 
yoxdur, hamısı fəqir adamdırlar. Fəqət dünyadan xəbərdar
dırlar, öz hüquqlarına bir az toxunanda arı kimi adamın üs
tünə tökülürlər”. Arvad kəndxudaya dedi: “İnəmrə məhəllə
sinin camaatını sən hələ yaxşı tanımırsan. Hərgah istəyirsən 
ad qazanasan, qulluğun artsın, özünü o tərəfə ver, çünki onlar 
çığıran-bağırandırlar, heç bir şeydən görərsən ki, bir böyük 
şey düzəltdilər. Mənim atam bu məhəllədən olmağa görə 
bunların barəsində uşaqlıqdan çox şeylər eşitmişəm”.

Arvadın sözləri kəndxudanın beyninə batdı... O gündən 
kəndxüda Namləsüm məhəlləsinin camaatına qeyri bir 
nəzərlə baxardı. O məhəllədən bir adam şikayətə gəlirdisə 
Əmidən soruşardı. Əmi də işə baxardı. Özünə xoş gələn 
adam olsaydı deyərdi, gərəkdir kömək oluna, xoş gəlməyən 
adamı itirdirdi. Buna bərəks İnəmrə məhəlləsində bir ittifaq 
düşərdisə, tez özü gedərdi, işlərinə diqqətlə baxardı, sərən
cam çəkərdi...

Nə isə, Daşdəmir kəndxuda işlərini bir növ yola apa
rırdı. O, hamı kəndxudalardan bu kənddə artıq yaşadı. Hör
məti də günbəgün naçalnik yanında artdı. Axırda bir payəyə 

çatdı ki, bir gün qubernator kəndə gələndə ağsaqqalların 
hüzurunda kəndxudaya dedi: “Mən sənin qulluqların əvə
zinə böyük mənsəb verəcəyəm”. Bu məclisdə Əmi də var 
idi, Camaat isə öz tərəfindən kəndxudanın yaxşı adam olma
sını qubernatora söylədi.

Bu gündən Əmi daha da Daşdəmirə yavıqlaşdı. Nə üçün 
də yavıqlaşmasm?! Gördü ki, kəndxudanın xatirini quber
nator istəyir. Əmiyə də elə bu lazım idi... Kəndin yavıqlığın- 
da bir bulaq var idi. Qədimdən adət üzrə bu bulağın suyunu 
həftədə üç gün bir məhəllə öz tərəfinə aparardı. Bir gün belə 
oldu ki, İnəmrə məhəlləsi suyu dörd gün öz məhəllələrinə 
buraxdılar. Namləsüm məhəlləsinin adamları bu əhvalatı 
Əmiyə dedilər. Əmi dedi, Yaxşı, mən danışaram”. Doğrudan 
da Əmi kəndxuda ilə görüşüb bu əhvalatı dedi.

Kəndxuda Əmiyə dedi: “İnəmrə məhəlləsi üçün bu 
həftə su çox lazım olduğuna görə məndən təvəqqe etmiş
dilər ki, bir gün artıq su götürsünlər. Sizdən təvəqqe edirəm 
kəndxudanın işinə qarışmayasınız” Əmi ovqatı çox təlx evə 
gəldi. Amma bunu da bilməli ki, Əmini kəndxudanın sözləri 
qorxutmuşdu. Bu vaxtadək Əmi belə sərt söz eşitməmişdi.

Əmi fikir edərdi: görünür kəndxudanın beli bərkdir ki. 
Əmi kimi adamla belə cürətlə danışır, bununla belə Əmi 
məhəlləsinin adamlarına dedi: - Bəli, mən kəndxudaya əh
valatı dedim o, əfsus etdi ki, bir ittifaqdır düşüb daha olmaz 
dedi.

Məhəllə camaatı sakit oldu.
Bu əhvalat hər ikisini imtahan meydanına çəkdi: Əmi 

puluna, adına ümid bağlayıb fikir edərdi, “Əlbəttə, kəndxuda 
mənim sözlərimi yerə salmaz” Kəndxuda isə sərt cavab ve
rib Əminin gücünü sınayırdı. Bu fikir edərdi: “Hərgah doğ
rudan Əmi sidq ürəklə camaatın tərəfini saxlayır isə, əlbəttə, 
bir iş meydana gələcəkdir. Yəni camaata düz-düzünə deyər, 
camaat isə öz hüququnu müdafiə etmək üçün yanıma gələr, 
dərdini söylər...”
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Həqiqət, kəndxuda ağıllı bir adam idi. İki həftədən son
ra İnəmrə məhəlləsinin adamları yenə də bir güyn artıq suyu 
öz məhəllələrinə buraxdılar... Namləsüm məhəlləsi yenə 
Əmiyə ricu etdilər. Əmi yenə söz verdi ki, kəndxuda ilə da
nışar. Fəqət bu dəfə Əmi qorxusundan kəndxudaya heç bir 
söz demədi. Bununla belə məhəllə camaatına dedi ki:

- Kəndxudaya olmayan sözləri dedim, kəndxuda isə 
cavab verdi, məni bağışlayın, daha belə şeylər olmaz.

Camaat Əmiyə inandı və sakit oldu.
Yenə bir gün belə bir ittifaq düşəndə Namləsüm məhəl

ləsinin bir neçə cavanları daha artıq səbr edə bilməyib əl
lərində bel su başına getdilər. Bu vaxt İnəmrə məhəlləsinin 
cavanlarından da bir neçəsi su başında oturmuşdular. İki 
məhəllə adamlarının arasında söz oldu. Namləsüm məhəllə
sinin adamları istədilər suyu öz tərəflərinə buraxsınlar. 
İnəmrə məhəlləsinin adamları bunlara mane oldular. Birə 
beş bir-birinə söyəndən sonra bellərə yapışdılar... Bunların 
çığırtısına kənddən hər iki məhəllədən adamlar töküldülər. 
Kəndxuda gəldi. Namləsüm məhəlləsinin adamlarından bir 
neçəsini tutdurdu. İnəmrə məhəlləsinin adamlarına bir söz 
də demədi. Namləsüm məhəlləsinin adamları Əminin yanına 
gəldilər, əhvalatı söylədilər.

Əmi çığır-bağır etdi: atdı, tutdu və axırda dedi:
- Heyf ki, mən hazırda naxoşam, siz gediniz rahat olu

nuz, görərsiniz, mən kəndxudanın başına nə oyunlar gətirə
cəyəm.

Məhəllə adamı inanıb getdi, sabahı gün Əmi axşamçağı 
bir qoyun, bir motal kəndxudaya göndərdi, sonra özü də 
getdi... Kəndxuda Əmini görüb dedi:

- Dünənki əhvalat mənim ovqatımı təlx edibdir. Bu gün 
naçalnikə də, qubernatora da raport yazmışam. Bir-iki adam 
gərəkdir bu kənddən sürülə, özü də sizin məhəllədən. Əmi 
gülümsünüb dedi:

- Bəli, bəli, bizim məhəlləni xarab edənlər var. Bir-iki 

başlarına at təpmiş cavanlar gərəkdir bü kənddən sürülə...
Namləsüm məhəlləsinin camaatı gözlədi, gözlədi, bir 

şey çıxmadı.
Kəndxuda öz-özünə fikir edirdi: “Doğrudan da bu 

məhəllənin camaatı heyvan qismi bir zaddırlar. Bunların 
başlarına nə gətirərsən yarar”. Bununla belə İnəmrə 
məhəlləsinin camaatı səhəmən açıq-açığına kəndxudanın 
evinin qabağına dəstə-dəstə yığıldılar, səs-küy etdilər və üç 
adamın kənddən sürülməyini tələb etdilər. Namləsüm 
məhəlləsindən üç adamı əlli-ayaqlı göndərdilər.

Bu davadan sonra iki məhəllənin arası daha da yaman 
pozuldu: hər yerdə hər zaman əllərindən gələn pisliyi bir- 
birinə edərdilər. Bir gün Namləsüm məhəlləsinin arvad- 
uşaqları su başında olarkən İnəmrə məhəlləsinin cavanları 
bu arvadlara sataşırlar. Hətta bir-iki qız-gəlini tutub öpürlər. 
Arvad-uşaq bir-birinə qarışıb kəndə qaçır, hərə öz evində bu 
əhvalatı söyləyir. Məhəllə adamı bilmir nə etsin. Çarə 
yoxdur, yenə gərəkdir Əmiyə demək, onunla məsləhətləş
mək! Əminin yanına gəlib əhvalatı söyləyirlər.

Əmi məhəllə qeyrətini göstərməkdən ötrü papağını 
qoyur yerə, yumruğu ilə stola vurub deyir:

- Siz bircə rahat olunuz, görərsiniz mən bu kəndxudanın 
başına nə işlər gətirəcəyəm. O nə adamdır ki, mən onunla 
danışım, bu günlərdə şəhərə gedəcəyəm, düz qubernatorun 
yanına gedib tamam əhvalatı söyləyəcəyəm.

Bir-iki gün bundan keçmiş kəndxuda Əminin yanına 
gəlir. Əmi tez xörək tədarük etdirir. Ancaq kəndxuda deyir:

- Cənab Əmi, sizin yanınıza xörək yeməyə gəlməmi
şəm. Mən gəlmişəm sizə bir neçə söz deyəm: Mən eşidirəm 
sizin məhəllədə bir neçə tədarüklər görülür, guya sizin 
məhəllə İnəmrə məhəlləsinin üstə düşüb istəyirlər dava 
edələr. Mən yaxşı bilirəm ki, məhəllə adamı sizin sözünüz
dən çıxmaz... Bu, naçalnikə də məlumdur... İndi özünüz bi
lirsiniz, hərgah belə bir əhvalat olsa siz cavab verməlisiniz...
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Əmi doğrudan doğru qorxdu və dedi:
- Cənab kəndxuda, mən hamının tərəfindən söz verirəm 

ki, belə şey heç kimin başında ola bilməz və camaatımız heç 
vaxt belə naqabil işlər etməz.

Kəndxuda durub gedəndə Əmi yüz manat da verdi ki, 
kəndin yetim uşaqlarına, dul arvadlarına paylasın... kəndxu
da gedəndən sonra Əmi tez məhəllədən bir adam çağırtdırıb 
dedi:

- İndi kəndxuda yanıma gəlmişdi. Eşidibdir ki, bizim 
məhəllə adamı istəyir dava etsin. Mən kəndxudaya dedim: 
Əlbəttə, bu biabırçılığı kim qəbul edər ki, biz edək. Mən 
dedim hələ qubernatora bu əhvalatı deyəcəyəm. Kəndxuda 
məndən təvəqqe etdi ki, mən bu adamın qabağını saxlayım; 
çünki müqəssirlər öz cəzalarına çatarlar. Ancaq bir az səbr 
lazımdır. İşlər hamısı düzələr, barışıq düşər... Bunun 
cavabında mən dedim: yox, olmaz bu işi belə qoymaq olmaz.

Bu sözləri Əmi acıqlı deyib bir az fikrə getdi. Sonra 
başladı: hər halda belə bir əhvalat varsa siz qabağını 
saxlayın, çünki mən qubernatorun yanına gedib hamı işləri 
düzəldərəm və çalışacağam bu kəndxudanı buradan 
götürsünlər.

Əminin yanına yığılan adamlardan biri dedi:
- Əmi, sən bizim atamızsan, nə deyirsən qulaq asarıq. 

Ancaq belə də olmasın ki, bizim arvad-uşağımıza sataşsınlar. 
Biz, doğrusu, bunu qəbul edə bilmərik.

Onun cavabında Əmi dedi:
- Siz arxayın olun, mən özüm bilirəm. Ancaq siz uşaq- 

muşağın qabağını saxlayınız.
Doğrudan da sabahı gün Əmi şəhərə getdi. Alver edib 

kəndə qayıtdı. Qubernatoru nəinki görmədi, hətta qorxusun
dan qubernator olan küçədən də keçmədi... Məhəllə adamı 
Əminin şəhərdən gəldiyini eşidib bir-birinə dəydilər. Xalq 
Əminin evinə töküldü. Nə oldu? Nə dedi? Suallarını Əmiyə 
bir-bir verdilər. Əmi bunlara cavab verərək dedi:

- A kişilər, siz bilmirsinizmi mən ölənədək varımı, 
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yoxumu sizin yolunuzda qoymağa hazıram. Pul görən işi heç 
bir şey görməz. Nə olacaq, lazımınca, pul xərc etdim, hamı 
işləri düzəltdim. İndi kəndxudanın atasına od vuracağam. Siz 
gedisiniz, arxayın yerinizdə oturunuz, işin aqibətini gözlə- 
yiniz.

Biçarə məhəllə adamı da gözləyə-gözləyə qaldı. Axırda 
Namləsüm məhəlləsindən bir neçə adam qazamata düşdü.

İnəmrə məhəlləsinin adamı bu ittifaqlardan sonra belə 
bir ayaq aldı ki, daha o məhəllənin qorxusundan, axşam çağı 
Namləsüm adamı evdən çıxa bilməzdi.

Getdikcə bu məhəllənin halı fənalaşdı. Kəndxuda isə 
Namləsüm məhəlləsinin hünərini görüb heç qorxmazdı və 
bacardığı yerədək İnəmrə camaatına kömək edərdi, sözlə
rinə qulaq asardı, şikayətlərinə artıq dərəcədə diqqət edib la
zımınca sərəncam çəkərdi. Nə üçün də etməyəydi? 
Kəndxuda dünyagörmüş, ağıllı bir adam idi... Bilirdi ki, 
İnəmrə camaatının şəhərdə yaxşı işbilən, oxumuş adamları 
vardır. Bunu da anlamışdı ki, bir iş olanda şəhərə xəbər 
gedir, adam göndərirlər və nə ki lazımdır işlərini düzəldirlər.

Bilirdi ki, bunldara yavıqlıq etsə, qulluq işləri də yaxşı 
gedəcəkdir. Həqiqət, kəndxuda olmayan işləri Namləsüm 
məhəlləsinin başına gətirdi, bununla belə şəhərdə naçalnik, 
qubernatorun yanında hörməti günbəgün artırdı.

Bəli, vaxt oldu ki, şəhərdə pristavlıq yeri açıldı. Daşdə- 
mir koxanı oraya təyin etdilər. Bu xəbər kəndə çatdı. İnəmrə 
camaatı nəhayət dərəcədə qəmgin oldu. Namləsüm camaatı 
isə əhvalatı eşidib şadlıq etdilər: atıldılar, düşdülər. Kəndxu- 
danın getməyindən bir gün müqəddəm Əmi öz məhəlləsinin 
adamlarını yığıb gülə-gülə onları təbrik edib dedi: Ay 
camaat, sizə məlumdur ki, bu zalım balası başımıza nə oyun
lar gətirdi. İndi biz gərək öz koxamıza göstərək tainki bilsin 
ki, biz ondan narazıyıq, ona görə də mən məsləhət edirəm: o 
yola düşəndə heç kim onu ötürməyə çıxmasın. Onunla 
salamlaşmasın. Fəqət bir mənim getməyim məsləhətdir. 
Tainki gedəndə bir neçə söz demək lazımdır: bilsin, düşün
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sün ki, biz də varıq...
Camaat buna razı oldu.
Səhər İnəmrə camaatı hamılıqla kəndin kənarına çıxıb 

kəndxudanı ötürməyə hazırlaşdılar. Namləsüm məhəlləsin
dən isə Əmidən başqa bir adam yox idi. İnəmrə məhəllə
sindən vəkillər bir-bir qabağa yeriyib kəndxudanı alqışladı
lar, nitqlər söylədilər, hətta bir neçəsi ağladı.

Bu halda Əmi də qabağa yeriyib dedi:
- Sevgili, mehriban kəndxuda, sizi Namləsüm 

məhəlləsinin tərəfindən səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Biz 
çox heyfsilənirik ki, sizi bizdən ayırdılar. Allah sizi bizə çox 
görməsin. Sizi özümüzə ata bilirdik...

Hətta yalandan dodağını da büzdü ki, guya ağlamaq 
istəyir...

Həqiqət, halda isə Namləsüm camaatının bu yığıncaqda 
olmamağını Kəndxuda heç bilmədi və hiss etmədi. Çünki o 
heç vaxt camaatı görməmişdi. Camaatın əvəzinə həmişə 
Əmi söylərdi, o da ki, burada.

Bəli, kəndxuda getdi. Kənddən ayrıldı. Ayrıldı, amma 
ürəyində açılmaz düyün qaldı. Kəndxuda gedə-gedə öz 
aləmində fikir edirdi: “Namləsüm məhəlləsinin camaatı 
qəribə bir camaatdır. Bunlar ya çox yaxşı adamlardır, ya da 
ki, çox axmaq. Mən əlimdən gələn yaxşılıqları onların düş
mənlərinə etdim, onları hər vaxt düşmənlərinin ayaqlarına 
verdim, bununla belə yenə də Əmi kimi nüfuzlu bir şəxsi 
məni təbrik etmək üçün göndərdilər.

Kəndxuda doğrudan da bilmədi bu camaat nəyə qulluq 
edir, hansı allaha səcdə edir, hansı ağlın, hansı qeyrətin 
sahibidir.

İlk dəfə 1915-ci ildə M.Ə.Rəsulzadənin “Açıq söz” 
qəzetində dərc edilmişdir. Biz Qılman İlkinin 1956-cı ildə çap 
etdirdiyi Nəriman Nərimanovun “Əsərlərindən” götürmüşük.

XIII. Н.НАРИМАНОВ
заседание Политбюро ЦК РКП/б/

15 ноября 1923 г.

Присутствовали: Члены Политбюро ЦК: Зиновьев,
Каменев, Рыков, Сталин, Томский, 
Троцкий.

Канд, в члены Политбюро: Бухарин, 
Калинин, Молотов, Рудзугак.

Н.Нариманов - канд. в члены ЦК. 
Члены ЦК РКП/б/ - Квиринг, Цюрупа, 
Канд, в члены ЦК-Скрыпник. 
Члены Президиума ЦКК РКП/б/: 
Куйбышев, Сольц, Ярославский.

Постановили:
а/ Инцидент вызванный заявлением Н.Нарима

нова и контрзаявлением тов.Ярославского признать 
исчерпанным.

б/ Констатировать, что тов.Нариманов пользуется 
полным доверием Центрального Комитета и 
предложить тов.Нариманову взять его заявление об 

отставке обратно.
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XIV. Тов. МУСАБЕКОВУ

20-го марта в Политбюро еще раз рассматривался 
вопрос о деловых отчислениях нефти в пользу 
Азербайджана. Вопрос стоял очень остро в связи с общим 
кризисом в стране. Тем не менее. Политбюро уважило 
мою.... просьбу.

Политбюро с особенной внимательностью относилось 
к нашему заявлению, хотя и заявление тов. Джержинского 
тоже достойно было внимания в связи с общим кризисом.

Это одно должно заставить Вас с особенной 
осторожностью относиться к расходованию получаемых 
средств. Впервые, когда мною был вопрос поставлен перед 
Политбюро еще при тов. Ленине, я прямо указывал на 
отсталость Азербайджана в культурном отношении и еще 
на убийственные климатические условия в низменностях 
Азербайджана (малярия). Из этого Вы видите, какие цели 
преследовались мною при вожбуждении этого вопроса. Эти 
же цели заставили меня и теперь выступить перед 
Политбюро, хотя как Председатель ЦИК-а Союза я должен 
был считаться и с общим нашим положением. Но я 
убежден в следующем: пока в Армении и в Грузии 
грамотность достигает более 50 проц., а в Азербайджане 
только около 3-4, нам о нормальной работе в Федерации 
не приходится думать. Кто хочет себя обманывать, пусть 
занимается этим делом, но я не занимался этим делом и не 
намерен этим заниматься. И ввиду того, что нашей работе 
в Закавказье я придаю особенное значение, мне пришлось 
с доводами тов.Джержинского об общем нашем кризисе не 
согласиться. Из всего этого должно быть понятно Вам, как 
бережно нужно относиться с теми средствами, которые 
имеют специальные назначения: просвещение и 
здравоохранение.

Я, конечно, не имею права делать Вам указания, а 

потому и придаю своему письму частный характер, но 
являясь гражданином Азербайджана и зная отчаянное 
положение его, я имею основание предупредить Вас от 
могущих быть недоразумений в дальнейшем при 
следующем возникновении этого же самого вопроса.... Я 
буду иметь возможность, по крайней мере, воздержаться, 
но с мотивировкой, которая будет достоянием трудящейся 
массы Азербайджана.

Итак, тов. Мусабеков, моя мысль, кажется, ясна: 
средства, получаемые за нефть должны израсходоваться 
исключительно на просвещение и здравоохранение 
Азербайджана. Тот кто знает положение Азербайджана, 
иначе не может рассуждать...

Н.НАРИМАНОВ.
Институт Рукописей Академия Наук 

Азербайджанской Республики, фонд 18, е.х.19.

XV. Из выступления Н.Н. Нариманова

1 декабря 1920 г.
С первой речью выступает глава азербайджанского 

правительства Н.Нариманов, который после речи 
оглашает следующую декларацию:

... Трудовому крестьянству Нагорного Карабаха 
предоставляется полное право самоопределения, все 
военные действия в пределах Зангезура 
приостанавливаются, а войска Советского Азербайджана 
выводятся.

Кроме того, Советский Азербайджан широко 
ракрывает свои ворота перед Советской Арменией к 
неисчерпаемым богатствам: нефти, керосину и другим 
продуктам, которыми обладает Советский Азербайджан.

“Коммунист”, 1920, 2 декабря.
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XVI. Из протокола вечерного заседания 
пленума Кавбюро ЦК РКП (б)

4 июля 1921 г. 
Слушали:
5. Карабахский вопрос. При обсуждении этого 

вопроса выявились две точки зрения и были посталены 
на голосование следующие влопросы:

а) Карабах оставить в 
пределах Азербайджана...

в) Нагорную часть 
Карабаха включить в 
состав Армении.

6. Заявление товарища 
Нариманова: Ввиду той 
важности, которую имеет 
карабахский вопрос для 
Азербайджана, считаю 
необходимым перенести 
его на окончательное 
решение ЦК РКП.

г.ньо?1

Голосуют за: Нариманов, 
Махарадзе, Назаретян;

Против: Орджоникидзе, 
Мясников, Киров, 
Фигатнер.

Голосуют за: 
Орджоникидзе, Мясников, 
Киров, Фигатнер

Постановлено: Нагорный
Карабах включить в состав 
ССР Армении.
Ввиду того, что вопрос о 
Карабахе вызвал серьезное 
разногласие, Кавбюро ЦК 
РКП считает необходимым 
перенести его на 
окончательное решении 
ЦК РКП.

Tofiq Köçərli. 
Qarabağ. 

Bakı. 2002, səh 464.

XVII. Из протекла заседания пленума 
Кавбюро ЦК РКП (б)

5 июля 1921 г.

Присутствуют: Член Цека РКП Сталин; члены 
Кавбюро: т. Орджоникидзе, Махарадзе, Киров, На
заретян, Орахелашвили, Фигатнер, Нариманов и Мясни
ков; Наркоминдел АССР Гусейнов.

Слушали: Тт. Орджоникидзе и Назаретян 
возбуждают вопрос о пересмотре постановления 
предыдущего Пленума о Карабахе.

Постановили: Исходя из необходимости 
национального мира между мусульманами и армянами и 
экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его 
постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах 
оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив 
ему широкую областную автономию с административным 
центром в гор. Шуше, входящем в состав автономной 
области.

Голосуют: за 4, воздержалось 3...

Tofiq Köçərli. Qarabağ. 
Bakı. 2002, səh 465.

361



XVIII. ERMƏNİ XALQININ 
BƏDBƏXTLİYİ

2000-ci ildə Suren Ayvazyan Moskva şəhərində 
“История России. Армянский след” adlı son dərəcə iy
rənc, murdar, saxta bir kitab çap etdirmişdir. Mən indiyə qə
dər bu boyda oxu kitabım az görmüşəm. 41 çap vərəqli 650 
səhifədən ibarət olan bu kitab erməni xalqının bədbəxtliyi
dir. Başdan-ayağa saxtakarlıqdan, böhtandan, yalandan iba
rət olan bu kitab guya tarixi hadisələrdən bəhs edir. Guya 
Kiyev knyazı Vladimir Monamaxın oğlu Yuri Dolqorukinin 
arvadı erməni imiş və s. Rus dvoryanlarının hansının bar
mağını kəssən oradan türk qanı axacaq və yaxud yazıçı 
A.İ.Kuprin ölənə qədər tupoteyka gəzdirir və öz keçmişi ilə 
fəxr edirdi. Bunları rusların özləri yazır. Nə olsun. İndi 
bunlar erməni olsaydı görün Suren Ayvazyan nələr edərdi. 
Gürcüstanın milli iftixarı Şota Rustaveli sən demə erməni 
imiş. Onun yeganə şedevr əsəri “Pələng dərisi geymiş pəh- 
livan əsəri ona məxsus deyilmiş və Firdovsinin əsəri olub 
vaxtilə erməni dilinə tərcümə edilərək “Vaqrenavor” adı ilə 
1937-ci ilə qədər Eçmiədzində saxlanırmış. Beriyanın agenti 
onu oğurlayıb aparmış və 1939-cu ildə Stalinin təşkil etdiyi 
Şota Rustavelinin yubiley təntənəsində “Vaqrenavor" əsəri 
“gürcülərə təqdim olunmuşdur”. İndiyə qədər onun taleyi 
məlum deyil. O yalnız Mikayıl Baştunu 882-ci ildə yazdığı 
“Şan qızı dastanf’nı oxusaydı görərdi ki, Şota Rustavelinin 
bütün əsas qəhrəmanlarının adı burada eyni ilə vardır, hələ 
mən oxşar hadisələri demirəm. Şairin özünün yazdığı “İnci 
kimi şerə düzdüm dildə gəzən nağılları” sözləri həm də bu 
dastana işarə deyilmi?

Suren Ayvazyanın nəzərində hər şeyə qadir xalq bircə 
ermənilərdir. Başqaları bir şey deyil. Akademik Tofiq 
Köçərli təzəcə - 2002-ci ildə çapdan çıxmış “Erməni 

saxtakarlığı” adlı 80 səhifəlik bir əsərində ermənilərin başqa 
dövlətlərlə yazışmalarından aşağıdakı xarakterik sözləri 
misal göstərir: “Dünyanın yaranması bizim ölkədən başla
mışdır. Nuhun gəmisi Ararat dağında dayananda Nuh o 
gəmidən çıxmış və dünyayi-aləm o gəmidən yaranmışdır. 
Bütün dövlətlərin açarı məhz bizim əlimizdədir. Çarlıqların 
çoxu bizim ölkənin tərkibindən ayrılmışdır... Bizim 
dövlətimiz bütün dövlətlərdən qədimdir”.

Buna nə deyəsən? Yəqin ki, qudurmuş adam belə 
cəfəngiyyat yaza bilər və bunlar da heç vaxt heç kəsə lazım 
deyildir. Ermənilərin hər işdə saxtakarlığını hamı bilir. Ona 
görə inanılmayan bir yalanı eşidəndə deyirsən: “bu erməni 
işidir”. 1908-ci ildə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin 
hazırladığı hesabatda deyilirdi: “Özlərinə şəfqət qazanmaq 
üçün ermənilər öz dinləri ilə dələduzluq etdilər və özlərini 
provaslav kimi qələmə verdilər.... onlar xristianlığın müda
fiəçisi adını alanda ermənilər nümayəndələr göndərərək 
çardan erməniləri öz himayəsinə götürməyi xahiş etdilər. 
1799-cu ildə hətta 1 Pavelə İosif Arqutinskinin tərtib etdiyi 
liturgiya təqdim olundu. Liturgiyada deyilirdi ki, provaslav 
Ümumirusiya imperatoruna və Avqust evinə ibadət edilmə
lidir. O zamandan Rusiyada erməniləri pravaslavın kiçik qar
daş hesab etməyə başlayıblar. Az qala yüz il belə davam etdi. 
Bütün bıı fırıldaq 1891-ci ildə erməni keşişi Ter-Voskakovun 
məhkəmə işinin gedişində üzə çıxdı”.

Budur ermənilərin saxtakarlığı. Düz deyiblər ki, yalan 
ayaq tutar, amma yeriyə bilməz. Sən birini aldatdın, ikisini 
aldatdın, sonra sənin yalanın üzə çıxacaq və heç kəsi aldada 
bilməyəcəksən.

Suren Ayvazyanın bu murdar kitabı haqqında mən geniş 
rəy vermək fikrində deyiləm. Sadəcə bir neçə “faktını” misal 
gətirib oxuculara göstərmək istəyirəm ki, onlar da bilsinlər 
ki, bu müəllif nə tipdir, hansı quşun yumurtasıdır.

Müəllifin nəzəriyyəsinə görə nəinki tarixi ədəbi abidə
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lər, hətta tarixi şəxslərin böyükləri, xüsusən Stalin də ermə
nidir. Onun anası bir erməni ilə yaşamış, arvad iki canlı olan
da həmin erməni şəhərdəki kasıb çəkməçiyə pul verir ki, o 
bu arvada evlənsin. O da evlənir və 1879-cu ildə balaca Soso 
anadan olur. Suren Ayvazyan sübut eləməyə çalışır ki, Stalin 
“gürcii olmamışdır”, o ermənidir, damarlarında erməni qanı 
axır. Amma tale elə gətirmişdir ki, Rusiya kimi bir dövlətin 
başçısına çevrilmişdir.

Lakin ermənilər “öz qan qardaşından” gözlədiklərini ala 
bilməyəndə ona qarşı çevrildilər. Bu Stalin öləndən sonra ol
du. Suren Ayvazyan indi bütün zəhərini tökür Stalinin üs
tünə. Ermənilər ona çox inanırdılar, amma həmişə ermənini 
məğmun eləmişdir. “Onun ağlı zadı yox idi,” yəni yaradıcı 
ağılı, buna görə də çox vaxtı erməninlərin əsassız arzularının 
əksinə gedirdi. Ermənilərin torpaq iddiası olan kimi və buna 
yaşıl işıq yanan vaxtda Stalin buna mane olurdu. 1921-ciildə 
Rusiyanını kəndliləri “acından qırıldığı halda” Stalin Türki
yəyə on million qızıl pul vermiş (yalandır, bu qədər qızıl pul 
verilməmişdir) və “1921-ci il 16 martda Türkiyə ilə Rusi
yanın arasında bağlanan müqaviləni biabırçı müqavilə” 
hesab edir. Ona görə ki, “Türkiyə Ermənistam” məsələsinə 
son qoyulurdu. Bəs necə olmalı idi? Türkiyəni Antanta döv
lətlərinin hamısı parçalamaq istəyirdi, sizin də Respublika 
yaranan günlərdə bir qarış torpağınız yox idi, Azərbaycanın 
torpaqlarını mənimsəmək istəyirdiniz. Gənc Sovet Rusiyası 
bütün çətinliklərini buraxıb sizinlə məşğul olmalı idi? Başqa 
dövlətlərlə müqavilə bağlamamalı idi? Ayıb olsun sizə, bu 
cür tarix yazmaq olmaz! Bu cür tarix heç kəsə lazım deyil. 
Bir də ayıb olsun Moskvada sizə yardım eləyən adamlara!

Guya belə bir imkan 1945-ci ildə də yarandı. Ermənistan 
Kommunist partiyasının katibi Arutinov Stalinə məktub 
yazıb xahiş eləmişdir ki, “1923-cü ildən Azərbaycanın tərki
bində olan və bizim respublika ilə həmsərhəd olan, əhalisi
nin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olan Qarabağı Ermənis

tana” verin. Suren Ayvazyan yazır ki, Stalin buna da qəti ma
ne oldu. Əslində belə olmamışdır. Suren Ayvazyan ya bilmir, 
ya da özünü bilməməzliyə qoyur. Stalin məktubu Malenkova 
göndərmiş, Malenkov isə öz tərəfindən həmin məktubu 
Azərbaycan Kommunist partiyasının Birinci katibi M.C.Ba
ğırova yollamışdır.

Bu çox ciddi məsələdir. Müharibənin sonu, Stalinin 
şöhrəti dünyanı götürüb. Bağırov nə etməli idi? O çox ma
raqlı bir gediş getdi: dedi ki, mən Qarabağı ermənilərə veri
rəm, lakin vaxtilə Ermənistanda qalmış, əhalisi də azərbay
canlılardan ibarət olan Əzizbəyov, Vedi və Qaıadağlar 
rayonlarının və başqa bölgələrin Azərbaycana verilməsi mə
sələsinə baxmanızı xahiş edirəm. Malenkov bu cavabı Sta
linə gösdərəndə Stalin hirslənmiş və Ermənistandan gələn 
məktubun üstünə bu sözləri yazmışdır: “Dəli-zad 
olmamısınız ki?” - Sonra “Arxivə” sözlərini də əlavə etmiş
dir. /T.Köçərli, Qarabağ, Bakı, 2002, səh 398/.

Buna görə “Stalinin ağılı yox” idi. Suren Ayvazyan yazır 
ki,ermənilər Stalinə, öz düşmənlərinə inanmaqda çox 
“azmışdırlar”, onun şəkillərini çəkməçi budkalarından tut
muş maşın kabinələrinə qədər gəzdirir, özlərinə ata bilir, o 
isə öz “qan qardaşlarına” belə divan tuturdu.

Suren Ayvazyanın sözlərinə inansaq Gürcüstanın gözəl 
şairi İlya Çavçavadzeni də Stalin öldürtdürmüşdü.

Müəllifin fikrincə Stalindən sonra gələn Xruşşov lap 
ifləmə imiş. Guya torpaqlarını qaytarmaq imkanı bir də 
Xruşşovun vaxtında yarandı. O zaman Mikoyan onu qılıqla- 
yır və deyir ki, Krımı Ukraynaya verdiniz, heç səsi də çıxma
dı, indi də gəlin Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirin. 
Yuri Pompeyevin yazdığına görə Xruşşov demişdi: “Dağlıq 
Qarabağ ermənilərini bir sutka ərzində Ermənistana köçür
mək üçün 12 min hərbi yük maşını verməyə hazıram. Bu Sizi 
təmin edir?”

Görürsünüz, bunlar erməni xalqının arzularının həyata 
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keçmək yolunda neçə mövqe tutur, neçə daşlar dığır- 
layırdılar. Buna görə həmin ölkə rəhbərlərinin “ikisi də dəli 
imiş”. Suren Ayvazyan müayinəsində başqa xəstəlik adı 
yoxdur, kim bizim arzumuza mane olursa, o dəlidir, başqa 
cür ola bilməz. Hərçəndi Suren Ayvazyan onların əsassız 
iddialarına kəskin sözləri verməkdən çəkinir. Stalin 
Ermənistanın böyüklərinə deyəndə ki, “Dəli-zad olmamı
sınız ki?” deməli, indi həmin sözü onun özünə qaytarırsınız, 
dəli onun özüdür. Yenə də ayıb olsun sizə!

Puşkindən şer misal gətirirsiniz. Amma erməniləri 
söyən şerini unudursunuz. Puşkin “Tazit” poemasında atası
nın sözündən çıxan, qardaşının qatilini öldürməyən oğlunu 
söyür və deyir:

Cəhənnəm ol, itil, sən nıəııə oğlıı deyilsən, 
Sən çeçen olmadın, adi bir qoca arvad yarandın, 
Sən qorxaqsan, sən köləsən, sən ermənisən.

/sətri tərcümə/

Görürsən, ermənilərin də Rusiya tarixində belə izləri 
vardır, bunları heç vaxt unutmaq olmaz.

Biz azərbaycanlılar, heç yer üzündə yox imişik. Bizə 
köçəri qarapapaq deyərmişlər. 1918-ci ildə gənc türklər 
Stalinin razılığı ilə “Bakı kommunasını dağıdıb yerində 
oyuncaq “Azərbaycan” türk respublikası yaratdı. Bu respub
likanın mərkəzi şəhəri Bakuraket, yəni Bakı oldu’ /səh.565/.

Sənin üçün bu sözləri yazmaq eyib deyilmi. Özü də şair 
nəvəsisən, şair millətin qabağında gedən, millətin sözünü 
deyən bir adamdır. İndi sənə və ona mən nə deyim.?

Görünür, Suren Ayvazyan hər şeyi saxtalaşdırdığı kimi 
tarixi hadisələrdən də xəbərsizdi və yaxud özünü xəbərsiz 
kimi aparır. Mən güman etmirəm ki, ermənilərin hamısı 
Suren Ayvazyan, Zori Balayan kimi cahil və nadan olsun. 

Amma düşmən olanda da insanlığını gərək itirməyəsən. 
Suren Ayvazyanın hesablamasına görə o zaman Bakı 
əhalisinin yarıdan çoxu erməni idi.

Suren Ayvazyan yenə də yalan danışır, özünün xeyrinə 
olanları şişirdir, zərərinə olanların üstündən keçir. Keçən 
əsrin əvvəllərində İrevanın əhalisinin 47 faizi azərbaycanlı 
idi. Bunu siz ermənilər özünüz yazırsınız. Hamısını qırdınız, 
dağıtdınız, heç bir nəfər qalmadı orada. Sizin dövlətiniz 
yarananda siyasi mərkəziniz yox idi. Azərbaycan hökumə
tinin başçısı F.Xoyski may ayının 29-da Milli Şuranın 
toplantısında məsələ qaldırır ki, “Ermənistan federasiyası 
yaratmaqdan ötrü onlara siyasi mərkəz lazımdır. Aleksandro- 
pol türklər tərəfindən tutulduğundan belə bir siyasi mərkəz 
İrəvan şəhəri ola bilər, ona görə bu şəhərin ermənilərə 
güzəşt edilməsi labüddür”.

Belə oldu İrəvanın sizə keçməsi. Qonşu qonşuya əl 
tutmalı, kömək etməlidir, daha sizin kimi düşmənçilik 
etməməlidir.

Suren Ayvazyan yenə yazır ki, “erməni Zaxariy Paliyan 
/Paliaşvili/ gürcü operası yazdı, Konstantin Marcanişvili 
/Marcanyan/ gürcü teatrı yaratdı. Türk Üzeyir Hacıbəyov 
erməni melodiyaları əsasında “Arşın mal alan” operettasın 
yaratdı.” Bu nədir, siz durub gözləməlisiniz ki, kimin şedevr 
əsərini kim yazıbsa, siz onu öz adınıza çıxacaq və 
mənimsəyəcəksiniz. Siz dəli olmusunuz, nədi. Sizin yazdığı
nıza görə o zaman “Tiflisin əhalisinin 80 faizi ermənilərdən 
ibarət idi”, buna görə Tiflisə birinci müharibəni 1918-ci ildə 
siz elan elədiniz, bir qədər də vuruşdunuz. Fikriniz bu idi ki, 
Tiflisdə dövlət qurasınız, amma alınmadı. Yeni də qanınızın 
arasına Azərbaycan girdi və dövlət səviyyəsində İrəvanı sizə 
güzəşt elədi.

Yaxşı siz dediyiniz kimi, tutaq ki, Bakı əhalisinin yan
dan çoxu erməni olmuşdur!

Nə olsun, biz qonşularımıza həmişə belə baxmışıq, 
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çörəyimizi yarı bölmüşük, özümüz yeməmişik, onları 
yedirtmişik. Çünki onlar qonaqdır. Bizim üçün ayıb olar 
onlar incisələr. Siz neylədiniz? Bizdə Cümhuriyyət yaranan
da 120 deputat yerlərinin 21 -i siz ermənilərin idi. Sizinkilər 
gölmədi, gələndə də qalmağal saldı. 1920-ci il dövlət 
dəyişəndə, yəni Sovet hakimiyyəti qurulanda siz neylədiniz? 
Bütün rəhbər orqanlarda sizinkilər idi, elə bil irsən 
ermənilərə keçməli idi rəhbərlik. Mikoyan getdi, Sərkiz 
gəldi, Sərkiz getdi Mirzoyan gəldi. Çünki Bakı partiya 
təşkilatında bunlar idi və əsas məqsəd Bakını Azərbaycan
dan ayırıb erməniləşdirmək , Rusiyaya tabe etmək idi. Deyir
sən ki, Bakının əhalisinin yarıdan çoxu erməni idi, deməli bu 
yalandan belə məlum olur ki, yandan azı da köklü azərbay
canlılar idi. O, azərbaycanlıların başına sizinkilər nələr 
açmadı!?

Ermənilər 1918-ci ilin mart ayında Bakıda qırğın sal
dılar, azərbaycanlıların qanı su yerinə axdı. Yalnız Bakı şə
hərində 30 minə yaxın azərbaycanlı amansızlıqla qətlə yeti
rildi, Şamaxı qəzasında 58 kənd dağıdıldı, 7 min nəfərlik 
adam, o cümlədən 1653 qadın və 965 uşaq öldürüldü. Zən
gəzur başdan-başa xərabəyə çevrildi. İrəvanın ətrafındakı 
211 kəndi yandırıldı, yerlə yeksan edildi. Bu idi sizinkilərin 
elədikləri. Bakıda qırğınla kifayətlənmirdilər, azərbaycan
lılara məxsus gözəl binaları yandırır, külünü göyə sovurur
dular. Bakının xeyriyyə mərkəzi adlanan “İsmailiyyə” bina
sını yandırdılar, Şamaxıda camaatı meçidə doldurub hamısını 
kül elədilər. Hansını deyim? Siz bircə fakt gətirə bilməzsiniz 
ki, azərbaycanlılar ermənilərin filan kilsəsini, filan abidəsini 
yandırdılar. Kitabda insan sümüklərini əhatə eləyən erməni
lər “ölmüş ermənilərin” yasını saxlayır, yaxşı bəs biz quyu
ları açsaq nə görərik? Görərik ki, nə qədər azərbaycanlı 
arvad-uşaq amansızcasına məhv edilmişlər.

Sizin prof.M.Q. Nersesyanın ümumi redaksiyası altında 
1983-cü ildə Yerevanda çap olunmuş “Геноцид армян в 

Османской империи” adlı kitabında söhbət ancaq sənətlər
dən və materiallardan gedir və əsərin 591-ci səhifəsində 
fransız dilindən tərcümə olunmuş bir materialda göstərilir ki, 
“Türkiyədəki ermənilərin sayı 1915-ci il hadisələrinə qədər 
2 100 000 nəfərdən ibarət idi. Bu erməni patriarxının 
rəqəmidir. Bunlardan 182 000 Qafqaza qaçmış, 4200 Misrə 
getmiş və s.” Türklər yalan danışan deyil, onlar I milyon 500 
min erməninin öldüyünü etiraf edirlər. Özləri bundan da çox 
qırılmışdı. Ölənlərin sayını bundan bir qədər az sovet tədqi
qatçıları göstərirlər. İndi isə erməni kilsəsi ölənlərin sayını 
6-7 milyona çatdırır. Suren Ayvazyan isə şəxsi hesablama
sına görə ölənlərin sayını gor eşən kimi bir-bir qəbirlərə gi
rib 15 milyona qaldırır. Ayıbdır sizin üçün. Bu saatın özündə 
bütün yer üzündə 4 milyon erməni yoxdur. Siz hansı yolla 
türkləri, o cümlədən azərbaycanlıları qırmısmızsa, arvadları, 
uşaqları diri-diri yandırmırsınızsa, ağılasığmamaz işgəncə
lərlə öldürmüsünüzsə, əlinizə harda keçib orada başını kəs- 
misinizsə, bunların hamısını siz öz düşməninizin elədiyi kimi 
göstərirsiniz. Ona görə dünyanın ağılsız adamlarını da öz ya
lanınıza inandırmağa çalışırsınız. Onlardan biri də Fransanın 
prezidentidir. O, sizin yazdığınız yalanlara inanmasa idi, qe- 
nosidi təsdiq eləməzdi.

Suren Ayvazyan Bakıdan, Sumqayıtdan, Şamxordan və 
s. yerlərdən köçüb gedən ermənilərdən danışır, onların necə 
amansızcasına qırılmasına göz yaşı tökür, onlara yas saxlayır. 
Belə şey olmayıb, ey saxtakar tarixçi! Biz onların hamısını 
səliqə-sahmanla yola saldıq. Daha sizin kimi vahimə yaradıb 
hərəsini bir tərəfə qovmadıq, qırıb məhv eləmədik. Mən 
özüm həmin qarışıq zamanda Bakı Dövlət Universitetində 
dekan idim. Erməni uşaqları gəldilər ki, müəllimlər bizi 
kəsirlər. Getdim hamısının imtahanlarına, birini də kəsilmə
yə qoymadım. Dedim istəyirsiniz qalın burada, sizə heç kəs 
heç nə deməyəcək, istəyirsiniz gedin. Gedənləri insan kimi 
yola saldıq, Moskvaya, Aşqabada və başqa yerlərə getdilər, 
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Ermənistana gedən az oldu, qalanlar qaldı. Bu saat 
Azərbaycanda 30 mindən çox erməni yaşayır, bəs sizdə neçə 
nəfər azərbaycanlı var? Heç bir nəfər də yoxdur. Milləti 
başqa millətlərdən təmizləmək budur. Yer üzündə yalnız 
Ermənistandır ki, ancaq bir millətdən ibarətdir. Hətta rusları 
da qovursunuz. Vaxt gələcək siz buna cavab verəsi olacaqsı
nız. Yuqoslaviyanın keçmiş prezidenti Miloşeviç nəyin üstə 
məhkəmədən canın qurtara bilmir? Belə bir tarix sizi də 
gözləyir.

Bir murdar əhvalatı da sizin yadınıza salmalıyam. 
Erməni toyunun qızğın vaxtında bir erməni dığası qışqırır: 
“Camaat, sakit olun, görün sizə nə deyirəm. Bu günkü toyun 
şərəfinə cavan bir türk balasını oğurlayıb gətirmişəm. Onu 
indi sizin gözünüzün qabağında bəylə gəlinin ayaqları 
altında boğazlayacağam”.

Budurmu insanlıq! Bu qatı vəhşilikdir. Yəni o tayda bir 
nəfər ağılı üstündə olan adam yox idi ki, desin belə şey 
insanlığa yaraşmaz! Amma siz belə biabırçılığı özünüzə 
yaraşdırdınız. Siz belə millətsiniz. Ən vəhşi insan düşmən də 
olsa, insanlığını gərək itirməsin, amma siz hər şeyinizi 
itirdiniz. Özü də dünya xalqlarının gözünün qabağında!

Bakının əhalisinin yandan çoxu erməni deyildi, heç 
olmamışdı da, həmin qarışıqlıq zamanı biz rəsmi adamlar 
gecələr yataqxanalarda, məhəllələrdə ermənilərə keşik 
çəkirdik. Deyirdik ki, Ermənistandan pis xəbərlər gəlir, 
birdən burdakı ermənilərə sataşarlar yaxşı olmaz. Bütün 
ermənilərin bizdə ünvanları vardı. O zaman Bakıda 217 min 
erməni yaşayırdı. Onların birinin də bumu burada qanamadı. 
Axı yalan danışmaq, faktları şişirtmək sizə nə verir. Nə 
eləmisiniz eləmisiniz, gəlin sizdi, bizdi bunların üstünü 
örtək. Elə belə düşmən olmayacayıq ki! Sizin və sizin kimi 
adamların hərəkəti düşmən hərəkətidir, yola gələn adamlara 
oxşamırsınız. Son on ildə siz Azərbaycanda 40-dan çox 
terror aktı törətmisiniz, nə qədər azərbaycanlını qırmısınız. 

Bir papağınızı qabağınıza qoyub fikirləşin. Biz 
azərbaycanlılarda misal var, deyir, sülh yaşadar, nifrət 
öldürər. Yaşamaq istəyirsinizsə sülh ilə yaşamalısınız. Kitab 
yazanda lazımsız şeylərə toxunmayın, hər şeyə aludəçilik 
göstərməyin, olmayan şeydən olan şey kimi danışmayın. 
Məsələn, siz yazırsınız: “Qərb dövlətləri bir şeyə fikir ver
mirlər ki, Bakı-Bakurakert nefti əslində Ermənistana 
məxsusdur. Bakı bizim Şərqi Ermənistanın paytaxtıdır. Onu 
70 il əvvəl türklər zəbt etmişdir.

Ağılı başında olan adam bəzi fars şovinistləri kimi belə 
şerləri yazmamalıdır. Bəs biz harada idik? Dənizdən üzə-üzə 
gəlmişik ya da havadan uça-uça.

Nəriman Nərimanovdan danışarkən göstərirsiniz ki, 
onun “şəhərdən kənardakı sarayında” xidmətçi işləyən 
erməni qadını xəbər verdi ki, Bakıda saxlanan altı yüzdən 
çox erməni uşağının hər gün biri yoxa çıxır, yaxud Roza 
Kasparovanın məlumatına görə Nərimanov, Əzizbəyov, 
Beriya, Stalin hamısı müsavatın adamları olublar. Onu da 
yazırsınız ki, o zaman Nərimanov bizimkiləri qorxutdu ki, 
bir də siz Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırsanız “Ermənis
tanı neftə həsrət qoyacağam”. Ermənilər də bundan qorxdu
lar və bir müddət Dağlıq Qarabağ məsələsi qaldırılmadı. 
Amma kitabın əsas hissəsi Dağlıq Qarabağdır, “satqın Sta
linin biabırçı müqavilələridir”, indiyə qədər nə dövləti, nə 
də adı olan Azərbaycan xalqıdır. Stalin və Nərimanov Sovet 
Rusiyasında Türkiyənin agentləri imiş, buna görə də Rusiya 
özünün və Ermənistanın düşməni Türkiyəyə meyl etmişlər”.

Mən bir faktı da deyib bu murdar kitab haqqında söhbə
timi qurtarıram. Əhmədbəy Ağayev /Ağaoğlu/ 1906-cı il fev
ralın 28-də Tiflisdə Qafqaz canişininin yanında keçirilən mü
şavirədə “Daşnak” partiyasının hərəkətlərinə göz yuman hö
kumətin özünü tənqid və ifşa edərək demişdi: “İndi ki, 
belədir, indi ki, bir müsəlləh partiya on beş ildən bəri təşkil 
olunub, hökumət adamları bunun bilib də, nəinki əlac 
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etməyib, bəlkə onunla həməqidədirlər, onda lazımdır ancaq 
özümüz özümüzün əlacını edək”.

Əhmədbəy bunun əlacını onların terrorunu dəf etməkdə 
görürdü. Bununla o, “Difayi” təşkilatını yaratmaq fikrinə 
düşdü və yaratdı. Həmin təşkilat milli mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq Azərbaycan xalqın divan tutanlar öldürülmə
lidir. Belə də oldu. Yığıncaqda deyilirdi: Filankəsi kim öl
dürməlidir? Cavab verirdilər: Mən! Filankəsi kim öldürmə
lidir? Mən! Həmin adamlar tez bir zamanda aradan götü
rüldü.

Bu terror deyildi. Açıq-aydın intiqam idi. Qalaşanov 
günün gün ortası Tiflisdə öldürüldü, o birisi Gəncədə 
öldürüldü. Onda ermənilər qorxdular və sülh bağlamağı 
təklif etdilər. 1907-ci ildə Tiflisdə sülh bağlandı. Bunun 
ömrü az oldu, 1918-ci ilə qədər davam elədi. Siz indi yenə 
“Difayiçilik” gözləyirsiniz.

Kitab müəllifi 568-ci səhifədə yazır ki, Moskvada tenor 
aktı düzəldən Stepan Zatikyanın hərəkətindən sonra 
metrolara yazmışdılar:”İtlərə və ermənilərə metroya girmək 
qadağandır”.

Sonralar terrorun əsasın təşkil edənlər tapılsa da həmin 
elan düz idi. Əgər siz özünüzü düzəltməsiniz, belə saxtakar
lığa, yalan və böhtanla, onun-bunun torpağına, malına, 
mənəvi sərvətlərinə göz tikməklə məşğul olmağı davam 
etdirsəniz, terrordan əl çəkməsəniz sizi nəinki metroya, 
ümumiyyətlə heç bir mədəni yerə buraxmayacaqlar.

“Respublika” qazeti, 29 oktyabr, 2002-d H.
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