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Kitabda Mərkəzi Asiya ölkələrindəki tanınmış azərbaycanlılar 

haqqında söhbət açılır, onların  həyatı və fəaliyyəti işıqlandırılır. 
Burada adları bizə bəlli olan soydaşlarımızla yanaşı tanımadığımız, 
heç vaxt eşitmədiyimiz adlar da var. Özbək ədəbiyyatının klassikinə 
çevrilmiş məşhur yazıçı Maqsud Şeyxzadə Azərbaycanda tanınır, 
amma Səmərqənddə yaşamış  jurnalist, alim və tərcüməçi  Seyid 
Rza Əlizadə, Daşkənddə ömür  sürmüş  şair İxtiyar Rza, rəssam 
Yusif Hüseynov, həmçinin Qazaxıstan, Qırğızıstanda yaşayan digər 
məşhur adamları tanımırıq. Ötən əsrdə Pakistan Prezidenti olan 
azərbaycanlını da... “Günahsız günahkarlar” bölməsində Orta 
Asiyaya sürgün olunan azərbaycanlılar haqqında söhbət açılır, 
Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanda 
yüksək vəzifə  tutan, sonra sürgün olunan, min bir əzaba düçar olan 
soydaşlarımızın, ALJİR-ə (Акмолинский лагерь жен изменников 
родины) və Karlaqa (Kaрагандинский лагерь) sürgün olunan 
günahsız qadınlarımızın acı taleyindən, Qazaxıstana sürgün edilən 
məşhur Rəfibəylilər nəslinin həyatından danışılır. Kitabda Orta 
Asiyada teatrın yaranması və inkişafında Azərbaycan rejissorlarının 
və aktyorlarının rolundan, Özbəkistanda, Türkmənistanda 
və Tacikistanda teatrın yaranmasında və inkişafında onların 
xidmətlərindən bəhs edilir. 

Üz qabığının birinci səhifəsində tanınmış fotorəssam
Corc Xələfovun “Ağacların söhbəti” əsəri əks olunub
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Китобда Марказий Осиё мамлакатларида таниқли озар-
байжонлар, уларнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида сўз бора-
ди. Исмлари бизга маълум бўлган ватандошларимиз билан 
бир қаторда биз билмаган ва ҳали эшитмаган исмлар ҳам 
бор. Ўзбек адабиётининг классикига айланган машҳур ёзув-
чи Мақсуд Шайхзоданинг номи Озарбайжонда яхши таниш, 
аммо Самарқандда яшаган журналист, олим ва таржимон 
Сайид Ризо Ализода, Тошкентда ҳаёт кечирган шоир Ихтиёр 
Рза, рассом Юсиф Ҳусайнов, шунингдек Қозоғистон ва Қирғи-
зистонда яшаган бошқа таниқли одамларни танимаймиз. 
Ўтган асрда Покистон президенти бўлган озарбайжонни ҳам 
... «Гуноҳсиз гуноҳкорлар» бўлимида озарбайжонларни Мар-
казий Осиёга депортация қилиш, Озарбайжон, Ўзбекистон, 
Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда юқори лавозим-
ларда ишлаган, сўнгра сургун қилинган, минг бир азобга дучор 
бўлган қавм-қариндошларимизнинг аччиқ тақдири ҳақида ҳи-
коя қилинади. АЛЖИРга (Акмола ватан хоинларининг хотин-
лари лагери) ва Карлагга (Караганда лагери) сургун қилинган 
бегуноҳ аёлларимизнинг аянчли тақдири, Қозоғистонга сур-
гун қилинган машҳур Рафибейлилар наслининг ҳаётидан сўз 
юритилади. Китобда озарбайжонлик режиссёрлар ва актёр-
ларнинг Ўрта Осиёда театрнинг ташкил топиши ва риво-
жланишидаги роли, уларнинг Ўзбекистон, Туркманистон ва 
Тожикистонда театрнинг ташкил топиши ва ривожлани-
шидаги ҳиссаси ҳақида сўз боради.
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QARDAŞLIQ NÜMUNƏSI
Çoxəsrlik qədim tarixə və böyük ənənələrə malik olan Azər-

baycan-Özbəkistan əlaqələri haqqında bu vaxta qədər yazılan 
elmi əsərlərdə aşağıdakı iki istiqamət aparıcı olmuşdur: 
ədəbi-mədəni əlaqələrin inkişafının konkret bir mərhələsinin 
tədqiqi və ayrı-ayrı görkəmli yaradıcı şəxsiyyətlərin ədəbi-
mədəni əlaqələrin inkişafında rolu. Etiraf edək ki, bunlar nə 
qədər əhəmiyyətli olsa da Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi-
mədəni əlaqələrinin tarixi gedişatını və müasir mənzərəsini 
tam əhatə edə bilməmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində çap 
olunmuş tədqiqatlarda istər-istəməz hakim ideologiyanın 
təsiri aparıcılıq təşkil etdiyindən ədəbi-mədəni əlaqələrin 
problemlərinin və əsas simalarının fəaliyyətinin araşdırılması 
daha çox təbliğat xarakteri daşımışdır. Müstəqillik illərində 
isə bir müddət ölkələrarası əlaqələrin inkişafında yaşanan 
durğunluq elmi fikrin də axtarışlarının səngiməsinə səbəb 
olmuşdur. Son illərdə isə həm ölkələrimiz arasında ədəbi-
mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, həm də Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Azərbaycan-Türkmənistan-
Özbəkistan ədəbi əlaqələri” şöbəsinin yaradılması proseslərə 
təkan vermiş, tədricən inkişafın yeni dalğası formalaşmağa 
başlamışdır. Bu işdə Azərbaycanda və Özbəkistanda 
fəaliyyət göstərən hər iki ölkənin səfirliklərinin, Azərbaycan-
Özbəkistan Dostluq Cəmiyyətinin, Daşkənddəki Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəallığı 
da elmi-ədəbi proseslərin genişləndirilməsində mühüm 
rol oynamaqdadır. Birgə elmi konfransların keçirilməsi, 
bədii əsərlərin tərcümə edilməsi və nəşr olunması, müxtəlif 
yönlü təqdimatların, səfərlərin təşkili yeni mərhələnin 
gündəmində xüsusi yer tutur. Müstəqillik dövrü ərzində 
ilk dəfə olaraq iki nəfər Özbəkistan vətəndaşının – Obidjon 
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Şafiyev və Məhəmmədəmin Tuxliyevin Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun doktoranturasına qəbul edilməsi yeni 
mərhələnin əlamətdar hadisələrindən biri sayıla bilər.

Bütün bunlarla bərabər, hələ də Azərbaycan-Özbəkistan 
ədəbi-mədəni əlaqələrinin çoxəsrlik tarixi inkişaf yolunun 
bütöv mənzərəsini tam olaraq əks etdirən elmi əsər ortada 
yoxdur. Bu baxımdan tanınmış jurnalist Qulu Kəngərlinin 
ölkələrimiz arasında çoxcəhətli əlaqələrin tarixinə və müasir 
inkişafına həsr olunmuş kitabı əhatə dairəsinin genişliyinə 
və faktik materialların zənginliyinə görə mövcud boşluğu 
aradan qaldıran əhəmiyyətli əsərdir. Uzun illərdən bəri 
Azərbaycan Dövlər İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) Orta 
Asiya təmsilçisi vəzifəsində çalışmaqda davam edən Qulu 
Kəngərlinin hər iki ölkənin dilinə və tarixinə dərin bələd 
olması,   qardaş ölkənin elm, ədəbiyyat, mədəniyyət və mətbuat 
xadimləri ilə yaxından tanışlığı və dostluğu ölkələrarası 
əlaqələrin tarixi gedişatının və müasir mənzərəsinin dərindən 
və əsaslı şəkildə araşdırılıb üzə çıxarılmasına, elmi-publisist 
şəkildə oxuculara çatdırılmasına şərait yaratmışdır. 

Oxuculara təqdim olunan “Keçmiş unudulmayanda tarixə 
dönür” adlı kitab Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi-mədəni 
əlaqələrinin çoxəsrlik mənzərəsini bütün yönləri ilə əks 
etdirən ilk ümumiləşdirilmiş mənbə kimi çox mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Bu, Azərbaycan-Özbəkistan ədəbi-
mədəni əlaqələrinin canlı salnaməsi olan nadir kitabdır. 

Qulu Kəngərli uzun illər ərzində Azərbaycanın və 
Özbəkistanın arxivləri və kitabxanalarından zəngin material 
toplamış, Bakıda və Daşkənddə müasiri olan ziyalılardan 
əldə etdiyi sənədlərdən və xatirələrdən, əlyazmalarından 
və fotolardan yaradıcı istifadə əsasında mükəmməl bir 
kitab hazırlamışdır. Azərbaycandakı və Özbəkistandakı 
tədqiqatçılardan və mətbuat işçilərindən fərqli olaraq Qulu 
Kəngərli öz əsərində yalnız təmsil etdiyi ölkənin maraqlarını 
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deyil, hər iki tərəfdə baş vermiş ortaq ədəbi-mədəni prosesləri 
bütün dərinlikləri və reallıqları ilə birlikdə dolğun şəkildə əks 
etdirmişdir. Eyni zamanda o, faktları və hadisələri təqdim 
edərkən Azərbaycanla Özbəkistanın ortaq mövqelərindən 
çıxış etmiş, xalqlarımız və ədəbiyyatlarımız arasındakı 
qarşılıqlı əlaqələrə bərabər səviyyədə münasibət bəsləmişdir. 
Kitabdan azərbaycanlı mətbuat xadiminin ədəbi-mədəni əla-
qələrin inkişaf yoluna, böyük simalarına dərindən bələdliyi 
və hadisələrə, proseslərə və şəxsiyyətlərə əsl qardaşlıq 
münasibətini ifadə etdiyini görməmək mümkün deyildir. 
Qulu Kəngərlinin izlədiyi əsas qayə hər hansı bir tərəfi daha 
çox təşviq etməkdən yox, xalqlarımız arasındakı qardaşlıq 
münasibətlərini mövcud reallıqları ilə birlikdə obyektiv 
mövqedən təqdim etməkdən ibarət olmuşdur. Təcrübəli 
qələm sahibi, tanınmış jurnalist kitabında Azərbaycan-
Özbəkistan ədəbi-mədəni əlaqələrinin naməlum qatlarına da 
imkan daxilində nəzər salmış, səmərəli axtarışlar aparmışdır. 
Bu mənada Qulu Kəngərli ədəbi-mədəni əlaqələrimizə, 
ictimai mühitimizə dair bir çox materialları və çoxsaylı 
faktları ilk dəfə olaraq elmi ictimaiyyətə və oxuculara təqdim 
edir. Ümumiyyətlə, Qulu Kəngərlinin çoxillik axtarışları 
və müşahidələri nəticəsində yaranmış kitabı formaca və 
məzmunca yeni və əhəmiyyətlidir.

Kitab üç fəsildən ibarətdir. Birinci hissə “Taleyi Mərkəzi 
Asiya ilə bağlı olan tanınmış azərbaycanlılar” adlanır. Bu 
fəsildə Mərkəzi Asiya ölkələrində yaşayan və işləyən tanınmış 
azərbaycanlılar haqqında ayrı-ayrılıqda söhbət açılır, onların  
həyatı və fəaliyyəti işıqlandırılır. Burada adları bizə bəlli olan 
soydaşlarımızla yanaşı tanımadığımız, heç vaxt eşitmədiyimiz 
adlara da rast gəlirik. Səmərqənd şəhərində yaşayan, sonra 
İndoneziyaya gedərək orada müsəlmançılığı yayan Mövlana 
Malik İbrahim, Azərbaycandan gəlib ömrünü Buxara fəlsəfi 
mühitinə bağlayan Mövlana Yusif Qarabaği, böyük filosof 
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Mirzəcan Şirazi, tacik mətbuatının Zərdabisi, Buxarada çap 
edilən “Buxarai Şarif” qəzetinin naşiri və redaktoru Mirzə 
Cəlal Yusifzadə, Avropada tanınmış bəstəkar, Səmərqənddə 
doğulan, Fransada məşhur olan Əminulla Hüseynov (Andre 
Osseyn), Pakistan prezidenti olan azərbaycanlı, Qızılbaş 
nəslindən olan Ağa Məhəmməd Yəhya Xan və digərləri bu qə-
bildəndir.  Kitabın ikinci fəsli “Günahsız günahkarlar” adlanır. 
Bu bölmədə Orta Asiyaya sürgün olunan azərbaycanlılar 
haqqında söhbət açılır, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan 
və Tacikistanda yüksək vəzifə  tutan, sonra sürgün olunan, 
min bir əzaba düçar olan soydaşlarımızın, ALJİR-ə (Акмолин-
ский лагерь жен изменников родины) və Karlaqa (Kaра-
гандинский лагерь) sürgün edilən günahsız qadınlarımızın 
acı taleyindən, məşhur Rəfibəylilər nəslindən Qazaxıstana 
sürgün olunanların həyatından danışılır. 

Tanınmış yazıçı, özbək  ədəbiyyatının klassikinə çevrilmiş 
Maqsud Şeyxzadə,  ictimai-siyasi xadim Əli Yusif Yusifzadə, 
Azərbaycanın və Qazaxıstanın böyük ictimai-siyasi xadimi 
Əhməd bəy Pepinov, Səmərqənddə ömrünün sonunadək 
sürgün həyatı yaşayan  Qara bəy Qarabəyli, “Qürbətdə günəşi 
neylərəm” deyə fəryad edən Almas İldırım, Tacikistan KP 
MK-nın birinci katibi olmuş Mirzə Davud Hüseynov, bu 
ölkələrdə yüksək vəzifələrdə çalışan Əliheydər Şirvani-
Mustafabəyov, Daşkənddə sürgündə olan məşhur xanəndə 
Cahan Talışinskayanın acı taleyi bu bölmədə işıqlandırılır. 

Kitabın “Orta Asiyada teatrın yaranması və inkişafında 
Azərbaycan rejissorlarının və aktyorlarının rolu” fəslində 
isə Özbəkistanda, Türkmənistanda və Tacikistanda teatrın 
yaranmasında və inkişafında Azərbaycan rejissorlarının və 
aktyorlarının rolundan bəhs edilir. 

Qulu Kəngərli yüksək səviyyəli peşəkar jurnalist olduğu 
üçün onun kitabında təbii olaraq publisistika aparıcılıq 
təşkil edir. Lakin o, qeyd etdiyimiz kimi, mövzu ilə əlaqədar 
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axtarışlar apardığı, çoxsaylı zəngin faktları, sənədləri və 
əlyazmaları kitabına daxil edərək şərh verdiyi üçün kitabda 
məsələlərə müəyyən səviyyədə elmi yanaşma da diqqəti cəlb 
edir. Beləliklə, təqdim olunan kitab elmi məlumatları da olan 
mükəmməl və ümumiləşdirilmiş publisistika nümunəsidir. 
Kitabda hadisələrin və şəxsiyyətlərin təqdimatında bədii 
nəsr təhkiyəsi də müşahidə olunur. Bir çox hallarda Qulu 
Kəngərlinin kitabında haqqında söz açdığı tarixi və ədəbi 
şəxsiyyətlər bədii obraz təəssüratı yaradır. Azərbaycan 
ədəbiyyatı nümunələrini özbək dilinə tərcümədə nəşr 
etdirməsi Qulu Kəngərlinin üslubunda bədiilik faktorunun 
özünəməxsus yer tutmasına öz təsirini göstərmişdir. Buna 
görə də Qulu Kəngərlinin kitabını Azərbaycan-Özbəkistan 
ədəbi-mədəni əlaqələrinə həsr edilmiş ilk və mükəmməl 
publisist roman hesab etmək olar.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Qulu Kəngərlinin klassik 
və müasir Azərbaycan ədəbiyyatından özbək dilində nəşr 
etdirdiyi b ədii əsərlərdən, Azərbaycanda Özbəkistan haqqında 
və qardaş ölkədə Azərbaycana dair çap etdirdiyi məqalələrdən 
qiymətli bir mini kitabxana yaratmaq mümkündür.

Ümumiyyətlə, Qulu Kəngərli Azərbaycan-Özbəkistan əla-
qələri haqqındakı kitabını əsl qardaşlıq nümunəsi göstərən 
xalqlarımızın ortaq tarixi-mədəni dəyərlərinə dərin hörmət 
və ehtiram hissi ilə yazmışdır. Bütövlükdə, təqdim olunan 
kitabın müəllifi Qulu Kəngərli Azərbaycan və özbək xalqları 
qarşısında özünün əsl övladlıq borcunu layiqincə yerinə 
yetirmişdir. Daha dəqiq desək, bu kitabla Qulu Kəngərli 
Azərbaycan xalqına övladlıq, özbək xalqına isə əsl qardaşlıq 
nümunəsi göstərmişdir.

Nəticə: Azərbaycan vətəndaşı, Özbəkistanda Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyini (AZƏRTAC) təmsil edən 
tanınmış jurnalist Qulu Kəngərli ədəbi-mədəni əlaqələr 
sahəsindəki çoxillik səmərəli fəaliyyəti və təqdim olunan 
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kitabı ilə ölkələrimiz arasında möhkəm və etibarlı bir körpü 
yaratmışdır.

Qulu Kəngərlinin kitabı Azərbaycan-Özbəkistan əlaqə-
lərinin təqdimatı istiqamətində meydana çıxan yeni və 
əhəmiyyətli hadisədir. Bu orijinal kitabdan xalqlarımız 
arasındakı çoxcəhətli əlaqələrin bütün təfərrüatlarını 
öyrənmək mümkündür. Bu qiymətli kitab möhkəm tarixi-
ədəbi-mədəni köklərə malik olan Azərbaycan-özbək 
əlaqələrinin sabahına da gur işıq salır.

İsa Həbibbəyli
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

vitse-prezidenti, akademik
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ҚАРДОШЛИК НАМУНАСИ
Кўп асрлик қадимий тарихга ва буюк анъаналарга эга 

бўлган Озарбайжон – Ўзбекистон алоқалари ҳақида шу 
пайтга қадар ёзилган илмий асарларда қуйидаги икки 
йўналиш етакчи саналган: Адабий-маданий алоқалар-
нинг ривожининг муайян босқичи тадқиқи ва машҳур 
шахсларнинг адабий-маданий алоқалар ривожидаги 
роли. Эътироф этиш лозимки, булар қанчалик аҳамият-
ли бўлмасин, Озарбайжон – Ўзбекистон адабий-маданий 
алоқаларининг тарихий босқичлари ва замонавий манза-
расини тўла-тўкис қамраб ололмаган. Совет ҳокимияти 
йилларида чоп этилган тадқиқотларда истасак-истама-
сак, ҳукмрон мафкуранинг таъсири етакчи ўрин тутгани 
сабабли адабий-маданий алоқалар масалалари, муҳим 
адабий сиймолар фаолиятининг ўрганилиши кўпроқ 
тарғибот характерига эга бўлган.

Мустақиллик йилларида эса бироз муддат икки мам-
лакат ўртасида юзага келган турғунлик илмий тафак-
курнинг ҳам секинлашувига сабаб бўлди. 

Кейинги йилларда ҳам мамлакатларимиз орасида 
адабий-маданий алоқаларнинг кенгайиши, ҳам Низо-
мий Ганжавий номидаги Адабиёт институтида “Озар-
байжон-Туркманистон-Ўзбекистон адабий алоқалари” 
шўъбасининг яратилиши бу жараёнларга туртки бер-
ган, соҳада тадрижий ривожланишнинг янги босқичи 
бошланган эди. Бу ишда Озарбайжон ва Ўзбекистонда 
фаолият кўрсатиб келаётган ҳар икки ўлканинг элчихо-
налари, Озарбайжон-Ўзбекистон дўстлик жамияти, Тош-
кентдаги Ҳайдар Алиев номли Озарбайжон маданят мар-
казининг фаолияти ҳам илмий-маданий жараёнларнинг 
кенгайишида катта роль ўйнай бошлади. Биргаликда 
илмий конференцияларнинг ўтказилиши, бадиий асар-
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ларнинг таржима қилиниши ва чоп этилиши, турли хил 
тақдимотлар, сафарлар ташкил қилиниши янги босқич 
шаклланишида катта ўрин тутади.

Мустақиллик йилларида икки нафар Ўзбекистон фуқа-
роси – Обиджон Шофиев ва Муҳаммадамин Тўхлиевнинг 
Низомий Ганжавий номидаги  Адабиёт институти док-
торантурасига қабул қилиниши янги босқичнинг муҳим 
ҳодисаларидан бири бўлди.

Шунга қарамасдан, ҳозирга қадар Озарбайжон – Ўзбе-
кистон адабий алоқаларининг кўп асрлик тарихий ри-
вожланиш йўлини ўзида акс эттирган илмий асар яра-
тилмаган эди. Шу нуқтаи назардан таниқли журналист 
Гулу Кенгерлининг ўлкаларимиз орасида ҳар тарафлама 
алоқаларнинг тарихи ва замонавий ривожига бағишлан-
ган китоби ўзининг қамровига ва фактларига кўра ана 
шу бўшлиқни тўлдиришда муҳим аҳамият касб этади. 
Узоқ йиллардан бери Озарбайжон Давлат ахборот агент-
лигининг (АзерТАЖ) Ўрта Осиёдаги вакили бўлиб ишлаб 
келаётган Гулу Кенгерлининг ҳар икки мамлакат тили ва 
маданиятидан хабардорлиги, қардош мамлакатнинг фан, 
адабиёт, маданият ва матбуот ходимлари билан яқин 
ҳамкорлиги икки томонлама алоқаларни чуқур ўрганиб, 
асосли тадқиқ қилиб, юзага чиқаришда, илмий-публици-
стик услубда ўқувчиларга етказиб беришда муҳим ўрин 
тутади. Ўқувчилар эътиборига ҳавола этилаётган “Уну-
тилмаган кечмиш тарихга айланади” китоби Озарбайжон 
– Ўзбекистон адабий-маданий алоқаларини тўла-тўкис 
акс эттира олган илк умумлаштирилган манба саналади. 
Бу Озарбайжон – Ўзбекистон адабий-маданий алоқала-
рининг жонли солномаси бўлган нодир китобдир.

Гулу Кенгерли кўп йиллар давомида Озарбойжон ва 
Ўзбекистон архивларида бой материаллар тўплаб, Боку 
ва Тошкентдаги зиёлилар билан суҳбатлашган, қўлёзма 
ва фотосуратлардан ижодий фойдаланиш асосида мукам-
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мал бир китоб юзага келган. Ҳар икки ўлка тадқиқотчила-
ри ва журналистларидан фарқли равишда Гулу Кенгерли 
ўз асарида ўзи мансуб бўлган мамлакат манфаатларини 
эмас, ҳар икки тарафда юз берган умумий адабий-мада-
ний жараёнларни бутун моҳияти билан бирга тўлақон-
ли акс эттирган. У фактлар ва ҳодисаларни ёритаркан, 
Озарбойжон билан Ўзбекистоннинг муштарак нуқтала-
рини топа олган, халқларимиз ва адабиётларимиз ора-
сида икки томонлама муносабатларга тенг баҳо беради. 
Китобдан Озарбайжон журналистининг адабий-маданий 
алоқалар тараққиёти йўли, буюк сиймолар ҳақида етар-
ли маълумотга эга эканлигини, ҳодисалар ва жараёнлар-
га, инсонларга асл қардошлик муҳаббатини ифода этга-
нини кўрмаслик мумкин эмас.

Гулу Кенгерли илгари сурган асосий ғоя қайсидир та-
рафни кўпроқ ташвиқ қилиш эмас, халқларимиз ораси-
даги дўстона муносабатларни бор бўйича холисона ёри-
тишдан иборат бўлган. Тажрибали ижодкор ўз китобида 
адабий-маданий алоқаларнинг номаълум жиҳатларига 
ҳам имкон даражасида назар солган, самарали тадқиқот-
лар олиб борган. Шу маънода Гулу Кенгерли маданий 
алоқаларимизга, ижтимоий муҳитимизга оид кўплаб ма-
териалларни ва фактларни илк бора илмий жамоатчилик 
ва ўқувчиларга тақдим этади. Умуман, Гулу Кенерлининг 
кўп йиллик тадқиқотлари натижасида яратилган китоби 
шакл мазмунига кўра, янги ва аҳамиятлидир.

Китоб уч қисмдан иборат. Биринчи қисм “Тақдири Мар-
казий Осиё билан боғланган таниқли озарбайжонлар” 
деб номланади. Бу қисмда Марказий Осиё мамлакатла-
рида яшаган ва меҳнат қилган таниқли ҳамюртларимиз 
ҳақида сўз юритилади. Унда таниқли ватандошларимиз 
билан бирга биз ҳали эшитмаган, билмаган номлар билан 
ҳам танишамиз. Самарқандда яшаб, кейинчалик Индоне-
зияга борган, ўша ерда исломни тарғиб қилган Мавлоно 
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Малик Иброҳим, Озарбайжондан келиб, бутун умрини 
Бухоро фалсафий муҳити билан боғлаган Юсуф Қора-
боғий ва Мирзажон Шерозий, тожик матбуоти асосчиси, 
“Бухоройи шариф” газетаси ношири Мирзо Жалол Юсуф-
зода, Европада танилган бастакор, Самарқандда туғилиб, 
Францияда шуҳрат қозонган Аминулло Ҳусайнов (Андре 
Оссейн), Покистонни бошқарган ҳамюртимиз, қизилбо-
шлар авлодидан бўлган Оға Муҳаммад Яҳёхон ва бошқа-
лар шулар жумласидандир.

Китобнинг иккинчи қисми “Гуноҳсиз гуноҳкорлар” 
деб номланади. Унда Ўрта Осиёга сургун қилинган ҳам-
юртларимиз ҳақида сўз боради. Ўзбекистон, Қозоғистон, 
Қирғизистон, Тожикистонда юқори лавозимларда ишлаб, 
кейин қатағонга учраган, минг бир азобларга дуч келган 
миллатдошларимизнинг аччиқ қисмати ёритилади. АЛ-
ЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) ва 
Карлаг (Kaрагандинский лагерь)га сургун қилинган бе-
гуноҳ аёлларимиз ҳаёти, Қозоғистонга сурган қилинган 
машҳур Рафибейлилар сулоласи тақдири ҳақида ҳикоя 
қилинади.

Таниқли адиб, ўзбек адабиётиниг атоқли намояндаси 
бўлган Мақсуд Шайхзода, ижтимоий-сиёсий ходим Али 
Юсуф Юсуфзода, Озарбайжон ва Қозоғистоннинг таниқ-
ли сиёсат арбоби Аҳмадбей Пепинов, умрининг охирига 
қадар Самарқандда сургунда яшаган Қорабей Қорабейли, 
“ғурбатда қушни не қилай” деб фарёд чеккан Олмос Йил-
дирим, Тожикистон КП МК биринчи котиби бўлган Мирзо 
Довуд Ҳусайнов, шу мамлакатларда юксак вазифаларда 
ишлаган Алиҳайдар Ширвоний-Мустафобеков, Тошкент-
га сургун қилинган машҳур хонанда Жаҳон Талишинская 
ҳаёти ҳам шу китобда ёритиб ўтилган.

Китобнинг “Ўрта Осиёда театрнинг ривожланишида 
Озарбайжон режиссерларининг ва актёрларининг роли” 
деб номланган учинчи қисмда ушбу минтақада театр 
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санъати тараққиётига ҳисса қўшган Озарбайжон санъат-
корлари ҳақида сўз боради.

Гулу Кенгерли юксак савияли журналист бўлгани учун 
унинг китобида публицистика етакчи ўрин тутади. Ле-
кин у айтиб ўтганимиздек, мавзуга алоқадор тадқиқот-
лар олиб боргани, кўплаб бой фактларни, ҳужжатлар ва 
қўлёзмаларни китобига киритгани ва масалаларга маъ-
лум даражада илмий ёндашуви ҳам эътиборни тортади. 
Шу боис мазкур китоб илмий маълумотларга эга бўлган 
мукаммал публицистика намунасидир. Китобда маълум 
ҳодисалар ва шахсларни таништиришда муаллиф бади-
ий маҳоратини ҳам ишга солади. Кўп ҳолларда китобда 
айрим тарихий ва адабий шахсларнинг бадиий образи 
намоён бўлади. Озарбойжон адабиёти намуналарининг 
ўзбек тилида таржимада нашр қилиниши Гулу Кенгерли 
услубида бадиийлик омилининг ўзига хос ўрин тутиши-
да ўз таъсирини кўрсатган. Шу боис унинг бу китобини 
Озарбайжон –Ўзбекистон адабий алоқаларига бағишлан-
ганган илк ва мукаммал публицистик роман деб ҳисо-
блаш мумкин.

Ўрни келганда таъкидлаш жоизки, Гулу Кенгерлининг 
мумтоз ва замонавий Озарбайжон адабиётидан ўзбек ти-
лига қилинган таржималар, Озарбайжонда Ўзбекистон 
ҳақида, қардош ўлкада эса, ватанимизга доир чоп этилган 
мақолалардан мўъжаз кутубхона яратиш ҳам мумкин.

Умуман, Гулу Кенгерли Озарбайжон-Ўзбекистон алоқа-
лари ҳақидаги китобида асл қардошлик намунасини кўр-
сатган халқларимизнинг муштарак тарихий қадрият-
ларига чуқур ҳурмат ва эҳтиром ҳисси билан ёндашган. 
Мазкур китобнинг муаллифи сифатида Гулу Кенгерли 
озарбайжон ва ўзбек халқлари олдида ўзининг фарзанд-
лик бурчини муносиб адо эта олган, янада тўғрироғи, бу 
китоби билан у Озарбайжон халқига фарзандлик, ўзбек 
халқига эса, қардошлик намунасини кўрсатган.
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Хулоса шуки, Озарбайжон фуқароси, Озарбайжон дав-
лат ахборот агентлигининг Ўзбекистондаги мухбири Гулу 
Кенгерли адабий-маданий алоқалар йўналишидаги кўп 
йиллик самарали фаолияти ва тақдим этилган китоби би-
лан ўлкалар имиз орасида мустаҳкам кўприк ярата олди.

Гулу Кенгерлининг бу китоби Озарбайжон-Ўзбекис-
тон алоқаларининг тақдимоти йўналишида майдонга 
чиққан янги ва аҳамиятли ҳодисадир. Бу оригинал ки-
тобдан халқларимиз ўртасидаги серқирра алоқаларнинг 
бутун тафсилотларини ўрганиш мумкин. Бу бебаҳо китоб 
чуқур тарихий-адабий-маданий илдизларга эга бўлган 
озарбайжон-ўзбек алоқаларининг эртанги кунига ҳам 
ёрқин нур сочади.  

Иса ҲАБИББЕЙЛИ
Озарбайжон миллий фанлар академияси 

вице-президенти, академик
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KITABA GIRIŞ
Deyə bilmərəm qədim Səmərqəndi, Buxaranı və Xivəni 

obrazlı şəkildə necə adlandırmaq olar: «Səmalar altında açıq 
muzey», yoxsa «Səhifələri abidələrdən ibarət tarix kitabı»… 

Sadəcə mənə qəribə gələn odur ki, niyə bu şəhərləri 
dünyanın möcüzələri sırasına salmırlar. Mən dünyanı gəzmiş 
adam deyiləm. Nə qədim Roma Kolizeyini, nə Afinanın insanı 
eramızdan əvvələ çəkən tikililərini, nə Çin səddini, nə də 
Avropanın möhtəşəm şəhərlərinin möhtəşəm qəsrlərini 
görmüşəm. Amma inanmıram ki, onların hansısa Səmərqənd 
və Buxara, lap elə Xivə qədər insanı özünə cəlb edə. 

Xivədəki “İçan Kala” kompleksi Bakıdakı İçərişəhərin oxşa-
rıdır. Adları da eynidir, “İçan Kala” elə İçəri şəhər deməkdir. 
Qədimdə olduğu kimi hər iki məkanda insanlar yaşayır, işləyir, 
doğub-törəyir. Turistlərin hər iki məkandan əskik olduğunu 
görə bilməzsən. Nə vaxt gəlsən bu qədim şəhərlərə turistlər 
boldur. 

                                           
 *  *  *

Sözümü Səmərqənddən başlamağım heç də təsadüfi 
deyil. Tarixdən məlum olduğu kimi, təxminən 600 il bundan 
əvvəl yeddi iqlim hökmdarı, böyük strateq və sərkərdə 
Əmir Teymur işğal etdiyi ölkələrdən ən mahir memarları, 
ustaları, nəqqaşları, rəssamları Səmərqəndə gətirir, bu qədim 
şəhərin əsrarəngiz memarlıq abidələrinin təməlini qoyur. 
Azərbaycandan da Səmərqəndə çoxlu memar, usta və nəqqaş 
gətirilmişdi.  

Saray tarixçisi Şərafəddin Əl Yəzdi məşhur “Zəfərnamə” 
əsərində yazır ki, “Bibi xanım” məsçidinin (1359-1449) 
tikintisində Azərbaycandan gətirilən memar və ustalar 
işləyib. Əl Yəzdi Səmərqənd abidələrinin tikintisində 200 
azərbaycanlı  memar və ustanın çalışdığını yazıb. L. Qolombek 
və D.Vilberin “İranın və Turanın Teymurilər arxitekturası” 
(1988) kitabında Səmərqənddə öz “imzalarını” qoyan yeddi 
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təbrizli ustanın adı çəkilir. Əmir Teymurun göstərişi ilə 
1399-cu ildə Əbdüləziz ibn Şərafəddin Təbrizi Xoca Əhməd 
Yasəvinin Türküstan şəhərindəki məqbərəsi üçün tuncdan 
qazan töküb. 

Dünyada ən böyük qazanlardan biri olan  bu qazanın çəkisi 
2 ton, diametri 2,45 metrdir. 

14-cü əsrin ikinci yarısından başlayaraq Mavərənnəhr və 
Xarəzm dekorunda Azərbaycan memarlıq üslubundan istifadə 
olunub, yığma mozaika üslubu meydana gəlib. 

12-13-cü əsr Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin 
müsəlman Şərqində memarlığın inkişafına təsiri danılmazdır. 
Belə ki, Naxçıvan memarlıq məktəbinin günbəzli məscidlərində 
istifadə edilən elementlər  Mavərənnəhrin abidələri ilə 
oxşardır. Orta Asiya memarlığından isə Azərbaycana kubşəkilli 
məqbərələr və dalğavari səth yaratmaq ənənəsi keçib. 

1405-ci ildə Səmərqənddə tikilən “Şahi Zində” 
kompleksindəki “Tuman aka” mavzoleyinin portalında Şeyx 
Məhəmməd Təbrizinin və Məhəmməd ibn Hacı Bandgir 
Təbrizinin, 1380-1404-cü illərdə Şəhrisabz şəhərində 
inşa edilən  “Ağ Saray” kompleksində isə Məhəmməd Yusif 
Təbrizinin adı həkk edilib. Səmərqənddəki “Şadi Mülk Aka” 
(1372) mavzoleyinin portalında Təbrizdən gətirilən usta 
Zeynəddin Şəmsi Təbrizinin adı yazılıb. 

O dövrdə Herat və Səmərqənddə işləyən Mir Əli Təbrizi 
özbək xəttatlarına bu sənətin sirlərini öyrədib. 

Rəssam, Herat boyaraklıq məktəbinin banisi Kəmaləddin 
Behzadın (1450–1535) müəllimlərindən biri azərbaycanlı 
rəssam Pir Seyid Əhməd Təbrizi olub. 1519-cu ildə Azər-
baycana köçən Behzad 1522-ci ildə Səfəvi hökmdarı I Şah 
İsmayıl Xətainin Təbriz kitabxanasına rəhbərlik edib. Behzad 
Nizami Gəncəvinin  əsərlərinə çəkilən ən gözəl miniatürlərin 
müəllifi kimi də tarxə düşüb. 
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Tarixin yaddaşı...
Ensiklopediyaçı alim Əbu Reyhan Biruni (973–1048) 

“Astronomiya və ulduzlara aid Məsud cədvəlləri” adlı 
əsərində Azərbaycanın 17 şəhərinin dəqiq yerini göstərir, 
“Ağ neft mərkəzi Bakı” haqqında söhbət açır, “Zərdüşt Azər-
baycandandır” fikrini irəli sürür. Birunu “Ötmüş nəsillərin 
abidələri” kitabında Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat 
verir. Digər ensiklopediyaçı alim Əbu Əli İbn Sinanın (980–
1037) tanınan şagirdi Azərbaycan alimi Əbülhəsən Bəhmən-
yar (993–1066) olub. Orta əsr tarixçisi Zəhirəddin Beyxaki 
yazır ki, İbn Sinanın əksər polemik əsərləri Bəhmənyarın 
sualları əsasında tərtib edilib. İbn Sina şagirdi Bəhmənyar 
haqqında yazıb:”Mən onu oğlum qədər, hətta daha çox sevi-
rəm, mən ona təhsil və tərbiyə verdim, bu səviyyəyə çatdırdım”. 

11-ci əsrin ortalarında Azərbaycan və Özbəkistan Şərqin 
ən mühüm elm mərkəzlərinin sırasında idi. Azərbaycan və 
Özbəkistanın şəhərlərində “Müdriklik evləri”, kitabxanalar 
və rəsədxanalar yaradılır, Qədim Şərq və yunan alimlərinin 
əsərləri çap edilirdi. 12-ci əsrdən “Türküstan” coğrafi termini 
formalaşmağa başlamışdı. Azərbaycan və özbək xalqları 
arasında ədəbi əlaqələr də güclənirdi. Belə ki, Azərbaycanın 
“Kitabi Dədə Qorqud” və özbək xalqının “Alpamış” dastanla-
rının süjetləri çox oxşardır, həmçinin azərbaycanlıların 
“Koroğlu” və özbəklərin “Qoroğlu” dastanlarının həm süjeti, 
həm də qəhrəmanların adları eynilik təşkil edir.  

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si Şərq 
ədəbiyyatının, o cümlədən özbək ədəbiyyatının inkişafına 
böyük təsir göstərib. Onlarca Şərq şairi Şeyx Nizamidən sonra 
“Xəmsə” yaradıb. Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai isə tarixə türk 
dilində “Xəmsə” yaradan şair kimi düşüb. Məlumdur ki, buna 
qədər yazılan “Xəmsə”lər fars dilində olub. Şeyx Nizaminin 
vəfatından sonra onun əsərlərinin böyüklüyü haqqında 1222-
ci ildə Buxara şairi Ovfi (Sədrəddin Məhəmməd) məlumat 
verib. Nizaminin “Xəmsə”si müsəlman Şərqinin miniatür 
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kitab sənətinin inkişafına böyük təsir göstərib, Özbəkistanda 
Nizaminin əsərlərinə gözəl miniatürlər çəkilib və albom 
kimi çap edilib. Şərqdə not yazısının formalaşmasında və 
inkişafında Azərbaycan musiqi nəzəriyyəçisi Səfiyəddin 
Urməvinin musiqi traktatları xüsusi yer tutur. Məlumdur 
ki, muğamları ilk dəfə nota salan S.Urməvi olub. Lütfulla 
Səmərqəndi S.Urməvinin “Əl-Ədvar” (“Dövrlər”) musiqi 
traktatına qeydlər yazıb. Başqa Azərbaycan musiqi bilicisi 
Əbdülqadir Marağayi muğam nəzəriyyəsi ilə bağlı əsərlər 
yaradıb və böyük sərkərdə Əmir Teymurun dəvəti ilə 
Səmərqəndə köçüb, burada yaşayıb. 

 *    *    *
15–16-cı əsrlərdə böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 

Nəsiminin əsərləri Yaxın və Orta Şərqdə məşhur idi.  Özbək 
şairi Əsiri hətta Nəsimiyə poema həsr edib. Azərbaycanın  
Sərab şəhərində anadan olan sufi şair və alimi (1356–
1434) Qasım Ənvar bir müddət Heratda yaşayıb, sonra isə 
Səmərqəndə köçüb. Əlişir Nəvai yazıb ki, hələ 3–4 yaşı olanda 
Qasım Ənvarın şeirlərini əzbər bilib və bu şeirləri böyüklərdən 
eşidib. 16-cı əsr Azərbaycan şairi Sadıq bəy Əfşar “Məcmə 
əl-həvvas” təzkirəsini Əlişir Nəvainin “Məcmə ün-nəvais” 
təzkirəsinin təsiri altında yazıb. 16-cı əsrdə Türküstanda 
böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin əsərləri də 
məşhur idi. Füzuli öz əsərlərində dəfələrlə İbn Sinanın adını 
çəkib, özbək şairi Lütfini öz müəllimi adlandırıb, Nəvai 
haqqında hörmətlə danışıb. Füzulinin əsərləri mədrəsələrdə 
dərs vəsaiti kimi istifadə olunub. Böyük şairin əsərləri 17-
19-cu əsr özbək şairlərinin yaradıcılığına təsir göstərib. 
Türküstanda ilk nəşriyyat yaranan vaxtlarda çap edilən ilk 
kitab da Füzulinin əsərləri olub. 1882-ci ildə Səmərqənddə 
Füzulinin “Divan”ı, 1884-cü ildə Daşkənddə “Divan” və “Leyli 
və Məcnun” poeması çap edilib. Onu da demək yerinə düşər 
ki, 1882-ci ildən 1916-cı ilədək Füzulinin “Divan”ı Daşkənddə 
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41 dəfə çap olunub. 1898-ci ildə Daşkənd və Əndicana 
Orenburqdan dəmir yolu çəkiləndən sonra Qafqazdan və 
İrandan köçkünlər Orta Asiyaya, əsasən də Sırdərya vilayətinin 
şimalına köç edib. 20-ci əsrin əvvəllərində Türküstanla 
Azərbaycan arasında əlaqələr daha da dərindən inkişaf 
etməyə başlayıb. V. V. Bartold yazırdı:”Sartların (özbəklər) 
ədəbiyyatına Volqaboyu tatarlardan başqa Qafqaz tatarlarının 
(azərbaycanlılar) da xüsusi təsiri olub”.  Orta əsrlərin sonunda 
Mavərənnəhrlə Azərbaycanın şəhərləri arasında ticarət 
çiçəklənməyə başlayıb.Bakıda, İçərişəhərdə Buxaradan gələn 
tacirlər üçün xüsusi olaraq tikilən karvansaralar vardı və o 
karvansaralardan biri Qız Qalasının yaxınlığında indiyədək 
qalır və “Buxara” adlanır. O vaxtlar Azərbaycandan Orta 
Asiyaya ixrac edilən əsas məhsul neft idi, bununla belə 18-
ci əsrin 20-ci illərində neft ixracı kəskin azaıb ki, bunun da 
obyektiv və subyektiv səbəbləri vardı. 

19-cu əsrin ikinci yarısından sonra Azərbaycanla 
Mavərənnəhr arasında münasibətlər yenidən canlanır. 
Türküstanda faydalı qazıntıların cıxarılması və dəmir 
yollarının çəkilməsində azərbaycanlıların təcrübəsinə ehtiyac 
yaranmışdı. Azərbaycanda Xəzər dənizində neftin sənaye 
üsulu ilə çıxarılmasında kifayət qədər təcrübə vardı.  1904-cü 
ildə Çimionda ilk neft quyusu fontan vurur və elə bu səbəbdən 
də Azərbaycan mühəndisləri və ustaları Fərqanə vadisində və 
Türküstanda aşkar olunan yataqlarda neftin sənaye üsulu ilə 
çıxarılmasında yaxından iştirak etməyə dəvət olunur. 1950-
1970-ci illərdə də Azərbaycanın neft və qaz  mütəxəssisləri 
Özbəkistanda işləyib. Azərbaycanlı mütəxəssislər Buxara-
Daşkənd, Buxara-Qazaxıstan, Buxara-Ural qaz kəmərlərinin 
tikintisində yaxından iştirak ediblər. Özbəkistanın neft və 
qaz mədənlərinin inkişafında o zaman SSRİ qaz təsərrüfatı 
naziri olan Sabit Orucovun (1972-1981) da böyük xidmətləri 
qeyd edilməlidir. S.Orucov Qaraqalpaqstanın Xocaylı seçki 
dairəsindən SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilib. 20-ci əsrin 
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əvvəllərində yüzlərlə azərbaycanlı Türküstanda mühəndis, 
müəllim, həkim kimi fəaliyyət göstərib. 

 *    *    *
19-cu əsrin 90-cı illərində Buxara əmiri Seyid Mir Əbdül 

Əhəd xan (1859–1911) hər il Bakıya gedir, neft sənayeçisi, 
milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evində qonaq olurdu. 

O dövrdə Tağıyev ancaq Azərbaycanda deyil, Orta Asiya, 
Volqaboyu, İran, Türkiyə, Misirdə xalqların inkişafı üçün 
böyük iş görüb. 

Müsəlman xalqlarının maariflənməsi istiqamətindəki 
fəaliyyətinə görə Seyid Mir Əbdül Əhəd xan Zeynalabdin 
Tağıyevi “Buxara Qızıl Ulduzu” mükafatı ilə təltif edib. 

O dövrdə Əhəd xan Sankt-Peterburqda məscid təkdirərkən 
Azərbaycan milyonçuları Tağıyev, Dadaşov, Aşurbəyov və 
digərləri vəsait ayırmışdı.

Buxara əmirinin Zeynalabdin Tağıyevin ailəsinə bağışladığı 
gümüş serviz və Əmirin portreti indi də Azərbaycan Tarix 
Muzeyinin kolleksiyasında saxlanılır.  

*    *    *
Həm keçmişdə, həm də indi Özbəkistanda adı hörmətlə 

çəkilən tanınan azərbaycanlılar az olmayıb. 
14-cü əsrin birinci yarısında Azərbaycandan gələrək 

Səmərqənddə yaşayan Mövlana Malik İbrahim buradan 
İndoneziyaya gedib və bu ölkədə  müsəlmançılığı yayıb.

16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində Səmərqənddə 
və Buxarada yaşayan filosof  Yusif Qarabaği, onun müəllimi, 
filosof Mirzəcan Şirazi, Səmərqənddə yeni üsulla ilk məktəb 
(Cədid) açan Şeyx Əbülqasım əl- Gənci, bu şəhərdə ömür 
sürən, 1937-ci ildə repressiya olunmuş tanınmış  pedaqoq, 
ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, jurnalist, tərcüməçi Seyid Rza 
Əlizadə, 19-cu əsrin əvvəllərində Buxarada və Səmərqənddə 
tanınmış jurnalist və naşir Mirzə Cəlal Yusifzadə, onun 
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oğlu, jurnalist Əli İsmayılzadə, naşir Məmmədəli Cəfərov, 
tarixçi Yusif Ələsgərov, tanınmış rəssam Eynulla Əliyev, 
F.Mahmudzadə,  M.Adilov, daha neçə-neçə ədibləri göstərmək 
olar. Özbək ədəbiyyatının klassikinə çevrilmiş məşhur yazıçı 
Maqsud Şeyxzadə, şair İxtiyar Rza, rəssam Yusif Hüseynov, 
dirijor Rafiq Kərimov Daşkənddə yaşayıblar. Bu siyahını 
uzatmaq da olar.  Kitaba Mərkəzi Asiyanın digər yerlərində- 
Qazaxıstanda, Tacikistanda və Qırğızıstanda yaşayan və 
işləyən tanınmış azərbaycanlılar da salınıb. Çox az adam 
bilir ki, 1930-1933-cü illərdə Tacikistan KP MK-nın birinci 
katibi Mirzə Davud Hüseynov adlı soydaşımız olub. Digər 
həmvətənimiz Əliheydər Şirvani-Mustafabəyov 1928-ci 
ildən 1930-cu ilədək Tacikistan MSSR-in rəhbəri, sonra 
isə Türkmənistanın Marı Vilayət Komitəsinin birinci katibi 
vəzifəsində çalışıb. 

Pakistan Prezidenti olan Ağa Məhəmməd Yəhya Xanı 
tanıyanlar da çox deyil. 

Tarixdən məlumdur ki, 18-ci əsrdə Nadir Şah Hindistana 
yürüş edərkən əsasən Qarabağdan olan 12 min ailəni bu ölkəyə 
aparır. Nadir Şahın qətlindən sonra türklər Əfqanıstanda 
orduya cəlb edilir. Pakistan ərazilərinə köçənlər də az olmur. 
Onların arasında Cavanşir, Əfşar, Şahsevən, Boyat, Qaşqay, 
Köçəri kəbəri, Şirvan türkləri də vardı. 

Əfqanıstanda, Pakistanda və qonşu ölkələrdə yaşayan 
Qızılbaşlar və Əfşarlar

18-ci əsrdə Nadir Şah Hindistana yürüş edərkən əsasən 
Qarabağdan olan 12 min ailəni Əfqanıstana aparıb. Nadir 
Şahın qətlindən sonra türklər Əfqanıstanda orduya cəlb 
ediliblər. Onların arasında qarabağlılardan başqa Cavanşir, 
Əfşar, Şahsevən, Boyat, Qaşqay, Köçəri kəbəri, Şirvan türkləri 
də olub. Bu Azərbaycan türklərinin nümayəndələri zaman-
zaman Əfqanıstan, Pakistan, Hindistan və köç etdikləri digər 
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ölkələrdə mənsəb sahibi olublar, idarəçilikdə və hərbdə 
yüksək vəzifələr tutublar.

1835–1839-cu illərdə Əfqan dövlətində Əmir Dost 
Məhəmməd hökmdar səviyyəsinə qalxıb. Onun anası 
Zeynəbbəyim əslən Qarabağdan olub. Həmin vaxt Əfqanıstan-
dakı Azərbaycan türklərinin siyasi və hərbi qüdrəti yüksək 
idi. 1839-cu ildə Britaniya ordusu Kabilə girəndə Qızılbaş 
bəylərinin bir hissəsi Britaniya ordusunun tərkibinə daxil 
olub və sonra onlar Hindistana və Pakistanın lahor bölgəsinə 
köç ediblər. 1795-ci ildə Kəşmir valisi  Əmir Arslan Xan 
Cavanşirin burada tikdirdiyi Şirgah Sarayı hələ də durur.  
Müzəffər Əli Xan Qızılbaş 1958-ci ildə Qərbi Pakistanın üçüncü 
Baş naziri olub. Bəzi mənbələrdə bu ərazidə yaşayan Qızılbaş 
türklərinin sayının 400 min olduğu bildirilir. 1960-cı illərdə 
Əfqanıstanda olan sovet alimi Georgi Debets burada yaşayan 
türklərin ana dilini qoruduqlarını qeyd edib. Əfqanıstanda 
yaşayan  azərbaycanlılar bu dili türk dili adlandırırlar. 1876-
cı ildə Əfqanıstanda yaşayan 140 min türkün 6500-ü qızılbaş 
olub. Mənbələrdə 19-cu əsrdə onların sayının 150–200 
min arasında olduğu bildirilir. Hazırda Azərbaycan türkləri 
Əfqanıstanın 2–3 faizini təşkil edir. İndi Qəznə vilayətinin 
tərkibində Qarabağ əyaləti, Kabil yaxınlığında isə  Qarabağ 
rayonu var.  Onu da demək yerinə düşər ki, Əfqanıstan, 
Pakistan, Hindistan, Banqladeş və bu dövlətlərə yaxın digər 
ölkələrdə “Şirvani” və ya “Sherwani” adlanan milli geyim 
növü də var və  bu libasları aristokratlar geyinir, Azərbaycan 
milli libaslarına çox oxşayır. Tarixçilərin fikrincə, bu geyim 
Moğollar dövründə Şirvandan Hindistana köçən Azərbaycan 
türkləri tərəfindən aparılıb. İndi Hindistanda Şirvani soyadlı 
böyük bir nəsil yaşayır. Şirvanilərin bir qolu da Misirin Nubiya 
və Sudanın şimalına məmluk qoşununun tərkibində gedib 
çıxıb. Hazırda Şirvani adlı nəsillər Sudanın Marağa və Dənqələ 
adlı yerlərində də yaşayırlar.
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Tarixə bir nəzər
1926-cı ilin yazında Bakıda birinci Türkoloji qurultay 

keçirilib və bu, türkdilli xalqların həyatında çox mühüm rol 
oynayıb. Bu böyük tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Dağıstanın 
tanınmış türkoloq alimləri iştirak edib. Özbəkistandan 
qurultaya İsmayıl Sədri, Şakircan Rahimov, Məcid Osmanov, 
Xalid Səid Xocayev, Əbdürəşid Əbdücabbarov, Qazi Yunusov, 
Biksan Rahimov, Rahim İnaqamov, Aşurəli Zahiri, İlbəy 
Məşriq, Neymat Hakimov kimi tanınmış alimlər dəvət edilib.

Qurultay bu türkoloq alimlərin gələcək fəaliyyəti üçün 
lazımi şərait yaradıb. 1923–1930-cu illərdə Bakının təhsil 
ocaqlarında 95 özbək gənci təhsil alıb. Sonralar tanınmış 
adamlar olan akademik Vahid Zahidov, yazıçı Şuxrat, elm 
və mədəniyyət xadimləri Qeyrəti, A. Xocayev, Q. Hakimov, Y. 
Lətifov, X. Abdulla, X. Zərifov onların arasında olub. Gələcəkdə 
general-mayor, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi yüksək ad 
alan Sabir Raximov Bakıdakı hərbi məktəbdə təhsil alıb. O 
zaman Bakıda yaşayan türkoloq Xalid Səid Xocayev (1893-
1937) Daşkənd vilayətinin Koşkurğan kəndində anadan 
olmuş, İstanbul Universitetini bitirmişdi. O, bir neçə il Gəncə 
şəhərində dərs deyib, Bakıda  bir neçə kitabı çap edilib. Onun 
ən böyük xidməti isə Mahmud Kaşğarinin “Divani Lüğət-it 
Türk” əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etməsidir. Xalid Səid 
1937-ci ildə Azərbaycanın bütün işıqlı adamları ilə birgə həbs 
edilib və güllələnib.  Ötən əsrin əvvəllərində və sonrakı illərdə 
Özbəkistanda və Türkmənistanda teatrın yaradılmasında 
və inkişafında Azərbaycan rejissorlarının və aktyorlarının 
böyük rolu olub və bu haqda kitabdakı xüsusi bölmədə ətraflı 
məlumat veriləcək. 

*    *    *
1968-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Həmid Araslı 

böyük özbək alimi Əlişir Nəvai haqqında tədqiqatlarına görə 
Özbəkistanın Əməkdar Elm Xadimi fəxri adına layiq görülüb.
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Bakıda çap edilən həftəlik illüstrasiyalı “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı Səmərqənddə, Buxarada və Özbəkistanın digər böyük 
şəhərlərində oxunub və demokratik ideyaların inkişafına 
böyük dəstək olub. Jurnalın redaktoru böyük yazıçı Cəlil 
Məmmədquluzadə Özbəkistanda baş verən hadisələri də 
işıqlandırırdı. O dövrdə yazıçı Salman Mümtaz jurnalın 
Türküstan üzrə müxbiri kimi fəaliyyətə başlamışdı. Jurnalda 
S.Ayni, A.Avloni, M.Sufizadə, S.Aczi kimi özbək ədiblərinin 
əsərləri çap edilib. O dövrdə özbək şairi Qeyrəti yazıb:” Molla 
Nəsrəddinin-Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Ələkbər 
Sabirin özbək ədəbiyyatına təsiri danılmazdır. “Molla 
Nəsrəddin” “Muştum” özbək satirik jurnalının meydana 
gəlməsinə böyük təsir göstərib”. Azərbaycanın tanınmış 
şərqşünas alimi, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadov 
(1921–1997) Azərbaycan-Özbəkistan elmi əlaqələrinin inkişafı 
sahəsində önəmli yer tutur. 1973-cü ildə onun tərcüməsində 
Xarəzmşahlar dövlətinin tarixindən bəhs edən “Sultan 
Cəlaləddin Manquberdinin həyatı” adlı orta əsr əlyazması çap 
olunur.  Sonra Ziya Bünyadovun “Xarəzmşahlar-Anuşteqinlər 
dövləti” (1097–1221) kitabı işıq üzü görür. 1988-ci ildə alim 
Aralın Xilası Komitəsinə qəbul edilir. Həmin ilin sentyabrında 
isə Ürgənc şəhərinin 340 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər 
çərçivəsində Xarəzmin tarixinin və Aral dənizinin ekoloji 
problemlərinin öyrənilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə 
alimə “Urgənc şəhərinin Fəxri vətəndaşı” adı verilir. 

*   *   *
Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Əbu Reyhan Biruni 

adına Şərqşünaslıq İnstitutunda Azərbaycanın klassik 
şairlərinin çoxsaylı əlyazması saxlanılır. Mövlana Yusif 
Qarabağinin 24, onun şagirdi, böyük filosof ilahiyyatçı 
Mirzəcan Şirazinin 15 əsəri qorunur. Özbəkistandakı Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru 
Samir Abbasovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər 
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Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Kərim Məmmədzadə 2019-cu ildə Daşkənd şəhərində elmi 
ezamiyyətdə olub, Əbu Reyhan Biruni adına Şərqşünaslıq 
İnstitutunda araşdırmalar aparıb. Araşdırmalar zamanı 
məlum olub ki, institutda azərbaycanlı müəlliflərə aid 230-
dan çox əlyazma saxlanılır. İnstitutun əlyazma fondunda dahi 
Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəviyə aid 57, Məhəmməd 
Füzuliyə aid 109, Xaqani Şirvaniyə aid 6, İmadəddin Nəsimiyə 
aid 4, Şah İsmayıl Xətaiyə aid 4 əlyazma nüsxəsi qorunur. 
Bundan başqa, azərbaycanlı müəlliflərdən Xacə Əli Həkim 
Təbrizi, Şəms Təbrizi, Mirəli Təbrizi, Kəmaləddin Şirvani 
və Yusif Qarabağinin müxtəlif mövzulu əsərlərinin əlyazma 
nüsxələri də institutda mühafizə olunur. Bu əlyazmalar 
arasında ölkəmiz üçün dəyərli və önəmli hesab edilən Şah 
İsmayıl Xətainin anadilli “Divan”ının əlyazma nüsxəsi də 
var. Xətainin anadilli “Divan”ının digər nüsxələri Britaniya 
Muzeyində və İran İslam Respublikasında qorunmaqdadır.

*    *    *
Uşaq vaxtlarımda həm SSRİ, həm də Azərbaycan televiziyası 

ilə hərdənbir “Daşkənd çörəkli şəhərdir” adlı bədii filmi 
göstərilirdi və mən bu filmi çox sevirdim, özüm də bilmirəm 
niyə. O vaxt mənim Özbəkistan haqqında bilıyim elə bu filmlə 
məhdudlaşırdı. Böyüdükcə bu ölkə haqqında məlumatım da 
artdı, hətta bu ölkədə işləməyə də göndərildim. Gördüm ki, 
ancaq Daşkənd yox, Özbəkistan çörəkli ölkə, özbək xalqı isə 
çörəkli insanlardır. Belə olmasaydı Azərbaycanda ötən əsrin 
əvvəllərindəki erməni təcavüzü nəticəsində Naxçıvandan, 
Qərbi Azərbaycandan, Dağlıq Qarabağdan, Cəbrayıl və 
Zəngilan qəzalarından canlarını götürüb Özbəkistana pənah 
gətirən azərbaycanlılar acından ölərdi. Belə olmasaydı 
1937-ci illərin repressiyası dövründə Sırdərya, Cizzax, 
Səmərqənd və digər yerlərə sürgün olunan soydaşlarımız 
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yaşaya bilməzdilər. Qonaqpərvər, mehriban, başqa xalqlara 
hörmətlə yanaşan özbəklər bu torpaqlara sürgün olunan 
soydaşlarımızın həyatında mühüm rol oynayıb.  1930-cu 
illərdə Azərbaycandan Orta Asiyaya və Qazaxıstana 150 
mindən çox adam sürgün olunub. Bunların bir hissəsi 
Özbəkistanda yaşayıb. 2000-ci ildə azərbaycanlıların Orta 
Asiyaya sürgün edilməsi ilə bağlı “Sürgün” adlı sənədli filmin 
ssenarisini yazmışdım, rejissoru o vaxt Daşkənddə yaşayan 
Nadir Məhəmməd idi. “Özbək xalqı öz son tikəsini bizimlə 
bölürdü”-bunu Sırdəryada yaşayan, indi isə allahın rəhmətinə 
gedən Yaqub kişi deyirdi. Yadımdadı, Səriyyə xala isə  bunları 
dilə gətirmişdi: -Allah özbəkləri minbudaq eləsin, biz onların 
yaxşılığından çıxa bilərikmi?

*    *    *
O illərdə onlarca azərbaycanlı inqilabi, milli-demokratik və 

turançılıq ideyalarının təbliğinə görə Türküstana, o cümlədən 
Özbəkistanın müxtəlif şəhərlərinə sürgün ediliblər. 1920-ci 
ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin (AXC) süqutundan 
sonra bu demokratik hökumətin bir çox tanınmış nümayəndəsi 
və onların ailə üzvləri Özbəkistanda məskunlaşıblar.Onların 
arasında yazıçı, ictimai-siyasi xadim Yusif Vəzir Çəmənzəminli 
də var idi. Yazıçı 1930-cu illərin ikinci yarısından Ürgənc 
Pedaqoji İnstitutunda dərs deyib. 1940-cı il yanvarın 27-
də Urgəncdə həbs edilib və Bakıya göndərilib. Professor 
Bəkir Çobanzadə 1930–1934-cü illərdə Fərqanə Pedaqoji 
İnstitutunda dərs deyib, özbək dili və ədəbiyyatı kafedrasının 
professoru olub. İctimai-siyasi xadim, həkim, publisist, ikinci 
dünya müharibəsinin iştirakçısı, “Hümmət” partiyasının 
təşkilatçılarından biri, inqilabi hərəkatın fəal üzvü, 1918–
1920-ci illərdə Azərbaycan parlamentinin deputatı, “İtti-
had” partiyasının liderlərindən biri Qara bəy Qarabəyli 
(1873–1953) 1933-cü ildən Səmərqənd xəstəxanalarında 
çalışıb.  Özbəkistanda çalışanlar arasında maarifçi, mesenat, 
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ictimai-siyasi xadim, AXC Hökumətinin başçısı Nəsib bəy 
Yusifbəylinin həyat yoldaşı, 1933-cü ildən Səmərqənd 
xəstəxanalarında işləyən Eynülhəyat Yusifbəyli (1887-1953), 
1936-cı ildən Daşkənd Maliyyə-Kredit İnstitutunda dərs 
deyən, AXC hökumətinin Avropaya təhsil almağa göndərdiyi 
100 tələbədən biri, Azərbaycanda və Özbəkistanda SES-lərin 
tikintilərində rəhbər vəzifələrdə işləyən Mustafa Mustafayev 
və bir çox başqaları var idi.  

Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun formalaşması
1917-ci ildən Özbəkistanda Azərbaycan diasporu for-

malaşmağa başlayıb. Özbəkistana neft sənayesini inkişaf 
etdirmək üçün Azərbaycandan çoxlu mühəndis-texniki işçilər 
göndərilib. 1918-ci ildə Türküstan millətlərinin işləri üzrə 
Xalq Komissarlığı yaradılıb. Narkom Tursun Xocayev o vaxt 
bu qurumun yaradılması haqqında danışarkən bildirib ki, 
komissarlığın vəzifəsi burada yaşayan xalqları birləşdirmək, 
onlar arasında ziddiyyətlərə son qoymaqdır. Komissarlığın 
strukturunda 10 mərkəzi milli şöbə yaradılıb. Türk şöbəsi 
Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti ilə məşğul olub. Sonra bu 
qurum Azərbaycan şöbəsi adlandırılıb. Bu şöbənin rəhbəri 
Kazımov, müavini Rzayev olub. O zaman Türküstanda çap 
edilən “İştirokiyun” qəzetinin bir hissəsi Azərbaycan dilində 
çıxıb. Qəzet əvvəl həftədə bir dəfə, 1919-cu ilin martından 
sonra isə hər gün işıq üzü görüb və 1919-cu ildə qəzetin çap 
olunan 2,76 milyon nüsxəsinin 104 mini Azərbaycan dilində 
olub. Onu da demək yerinə düşər ki, o dövrdə Türküstanda 
Azərbaycan dilində 250 min nüsxə müxtəlif ədəbiyyat çap 
olunub. Sonralar Özbəkistan SSR Milli Azlıqlar Şurası kimi 
yaradılan qurumda Azərbaycan Mərkəzi Bürosu da açılıb. 
Büronun tərkibində 4 məktəb, 2 uşaq bağçası, 3 fəhlə evi, 
klublar, kitabxana və “Zərəfşan” qəzeti fəaliyyət göstərib 
(redaktoru Əli İsmayılzadə). O zaman Səmərqənddə tanınan 
ziyalılardan biri də Məmməd Əliyev olub. O, Ordubaddan 
gəlib, 1935-ci ildə Daşkənddə ali məktəbi bitirdikdən sonra 
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Səmərqənd şəhərinə təyinat alıb. Səmərqənd şəhərinin 
baş mühəndisi vəzifəsində çalışıb, şəhərin ictimai-siyasi 
həyatında, Azərbaycan diasporunun güclənməsində yaxından 
iştirak edib. Bir müddət burada çalışdıqdan sonra Azərbaycana 
qayıdıb.

*    *    *
1944-cü ildə Özbəkistana Acariyadan və Gürcüstanın 

cənubundan azərbaycanlılar deportasiya olunub. 1957-ci ildə 
onların Vətənə qayıtmasına icazə verilib, ancaq Özbəkistanın 
gözəl iqlimi, bu xalqın qonaqpərvərliyi, həyat tərzinin oxşarlığı 
soydaşlarımızın bir hissəsini burada saxlayıb. Onların bir çoxu 
ailə qurub burada məskunlaşıb. 1938-ci ildə Özbəkistanda    
38 898, 1979-cu ildə artıq 59 779 soydaşımız yaşayıb.  
1966-cı il Daşkənd zəlzələsindən sonra tikintidə çalışmaq 
üçün bura çoxlu azərbaycanlı göndərilib. İlk yardım edən 
respublika da Azərbaycan olub. Mayın 17-nə kimi Bakıdan 
Daşkəndə 820 elektrik mühərriki, 400 ton boru, 12 qaldırıcı 
kranı, digər avadanlıq və materiallar göndərilib. 1966-cı il 
mayın 22-də Azərbaycan Nazirlər Kabineti “Zəlzələdən zərər 
çəkmiş Daşkənd əhalisinə qardaş köməyi” adlı qərar qəbul 
edib. Azərbaycan Daşkənddə görüləcək işlərə 6,4 milyon rubl 
vəsait ayırıb. Tikinti başa çatdıqdan sonra bir çox məhəllə və 
küçələrə tikintidə iştirak edən respublikaların və şəhərlərin 
adı qoyulub, “Azərbaycan”, “Bakı” və s. 

Azərbaycanın vəsaiti ilə Daşkənddə bir mikrorayon 
salınıb, 35 min kvadrat metrdən artıq mənzil tikilib. 1966-
cı ilin yayında Azərbaycana Daşkənddən 262 ailə göndərilib, 
Abşeronun pioner düşərgələrində Özbəkistandan gələn 
1280 uşaq istirahət edib. Səmərqənd vilayətinin Qaynama 
qəsəbəsindən müharibəyə gedən traktorçu, soydaşımız Bəkir 
Mustafayev Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı alaraq geri dönüb. 
O,1978-ci ildə vəfat edib, qəsəbə küçələrindən birinə onun 
adı verilib. Kolxoz sədri Cavad Qoçuyev, kolxozçu Səadət 
Güləhmədova Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülub. 
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Özbəkistan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,  Özbəkis-
tan Ali Sovetinin deputatı olan oftalmoloq Qafar Abdullayev 
bu ölkədə hörmət-izzət qazanıb. Akademik Mövsüm Əlizadə 
həkim olub, 20-dən artıq kitabın, 200-dən çox məqalənin 
müəllifidir, Sadıq Məsimov isə  cərrah kimi tanınıb, heykəltaraş 
Eynulla Əliyev Səmərqənddə yaşayıb, Daşkənddəki Nəvai 
parkındakı Əlişir Nəvainin möhtəşəm abidəsinin müəllifidir. 
Rza Qaraşəhərli Daşkənddəki Həmzə adına teatrın rejissoru 
olub, aktyor və rejissor Muxtar Ağamirzəyev 1960–1970-ci 
illərdə Özbəkistanda çəkilən demək olar ki, əksər filmlərdə baş 
rolda oynayıb, Özbəkistanın Xalq Rəssamı Süleyman Nəcəfov 
Cizzak Uşaq Teatrının baş rəssamı olub, teatr və kino rəssamı 
Fərhad Əhədov da kifayət qədər tanınan şəxsiyyətdir. Rafiq 
Kərimov Səmərqənd Opera Teatrının və Daşkənddəki Operetta 
Teatrının baş dirijoru işləyib. Özbəkistanın Xalq Artisti, 
Azərbaycanda da tanınan müğənni Nəsibə Abdullayeva o vaxt 
Səmərqəndə gətirilmiş soydaşlarımızın törəmələrindəndir. 
1990-cı illərdən sonra Özbəkistana Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən gələnlər də təbii ki var. Özbəkistanda 
yaşayan azərbaycanlılar əsasən elm, mədəniyyət, səhiyyə, 
maarif, kiçik və orta biznes və digər sahələrdə çalışırlar. 
Dövlət orqanlarında təmsil olunan soydaşlarımız da yox deyil. 

1989-cu ildə Daşkənd şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi (2004-cü ilədək mərkəzin sədri İsmayıl Məmmədov), 
2002-ci ildə isə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri As-
sosiasiyası (sədr Akif Ağatalıbov) təsis olunub, sonra adı 
dəyişilib və Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi 
olub (sədr Mobil Məmmədov). 2018-ci ilin yanvar ayından 
isə bu mərkəzin sədri Firdovsi Hüseynovdur. 1992-ci ildən 
Səmərqənddə Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əla-
qələr Mərkəzi olub, sonralar fəaliyyətini dayandırıb (sədr 
pedaqoji elmlər doktoru, professor Səxavət Ociyev). 

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi nəzdindəki Mədə-
niyyət Mərkəzi Heydər Əliyevin adını daşıyır. Azərbaycanın  
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Özbəkistandakı birinci səfiri Aydın Əzimbəyovun təşəbbüsü 
və yaxından iştirakı ilə paytaxtda soydaşlarımızın yığcam 
yaşadıqları Tezikovka yaşayış sahəsində Mədəniyyət Mər-
kəzinin binası tikilib və binanın qarşısında Heydər Əliye-
vin abidəsi qoyulub və bu mərkəzə ulu öndərin adı verilib. 
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin yaxından dəstəyi 
ilə burada müxtəlif tədbirlər keçirilir. Mədəniyyət Mərkəzi bu 
ölkədə mədəniyyətimizin və incəsənətimizin təbliğatçısı kimi 
şoxsaylı tədbirlər keçirir, Azərbaycanın şair və yazıçılarının 
kitablarını özbək dilində çap etdirir. Mədəniyyət Mərkəzinin 
direktoru Samir Abbasovdur. Neçə illərdir mərkəzin nəzdində  
“Azərbaycan qızları” uşaq rəqs ansamblı (İlk adı ”Bülbüllər” 
olub) fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildə Azərbaycan prezidenti 
Heydər Əliyev Özbəkistanda səfərdə olarkən rəqs ansamblı-
nın çıxışları xoşuna gəlib, onları bir həftəliyə Azərbaycana 
qastrola dəvət edib, Bakıda konsertləri olub. Bir də... 
Özbəkistanda Azərbaycanı, musiqimizi, incəsənətimizi çox 
sevirlər. Elə bir özbək toyu ola bilməz ki, Azərbaycan musiqisi 
səslənməsin. Klassik film lərimiz Özbəkistan televiziyası 
ilə tez-tez göstərilir. Axı biz də özbək incəsənətini və 
mədəniyyətini çox sevirik. “Daşkənd çörəkli şəhərdir” filmi 
buna misal deyilmi? Mərhum müğənni Batır Zakirovun, onun 
qardaşı Fərrux Zakirovun Bakıdakı konsertləri yaddaşlardan 
silinə bilərmi? 

1997-ci ildə Səmərqənddə keçirilən “Şərq təranələri” 
birinci Beynəlxalq Musiqi Festivalında gənc xanəndə Simarə 
İmanova “Qran pri”yə layiq görülüb. Sonrakı illərdə Alim 
Qasımov, Aygün Bəylər, Qoçaq Əskərov birinci, Zabit Nəbizadə 
ikinci mükafat alıb. 2017-ci ildə keçirilən “Şərq təranələri” 
XI Beynəlxalq Musiqi Festivalında  isə gənc tarzən Sahib 
Paşazadə yenidən “Qran-pri”ni Azərbaycana aparıb.

Sahib Paşazadə qələbəsi ilə bağlı Səmərqənd televiziyasına 
belə demişdi:

“Mən artıq dördüncü dəfədir Səmərqənd festivalında 
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iştirak edirəm. Bundan əvvəl beş nəfərdən ibarət qrupun 
tərkibində çıxış etmişəm. Bu dəfə isə biz iki nəfərik-mən və 
nağara ustası Kamran Kərimov. Mən fəxr edirəm ki, bu iki 
musiqi aləti Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil etdi”.

Rəsmi məlumata görə hazırda Özbəkistanda 60 minə yaxın 
azərbaycanlı yaşayır. Ölkə vətəndaşı olmayan təxminən 20–
30 min soydaşımızı da bu siyahıya əlavə etməliyik. Daşkənddə 
soydaşlarımızın sayı təxminən 15–17 min, Səmərqənddə 8 
mindən artıqdır. 

Müstəqillik illərində Özbəkistanda yaşayan 30-a yaxın 
azərbaycanlı ölkənin ali dövlət mükafatlarına layiq görülüb. 
Onların arasında müəllim, həkim, hərbçi, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri  var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
2004-cü və 2010-cu ildə Özbəkistanda rəsmi səfərlərdə olub, 
Özbəkistanın sabiq prezidenti İslam Kərimov Azərbaycana 
gedib, bu səfərlər zamanı ölkələrimiz arasında mühüm 
sənədlər imzalanıb. Daşkənddə Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışında Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev deyib:

“Heydər Əliyev özbək xalqına həmişə böyük rəğbətlə, 
məhəbbətlə yanaşırdı. Mən çox şadam ki, Heydər Əliyevin 
xatirəsi ilə bağlı bu gözəl duyğular Özbəkistanda və 
özbək xalqının ürəyində yaşayır. Bu gün hörmətli İslam  
Əbdüqəniyeviç (Özbəkistanın birinci prezidenti mərhum  
İslam Kərimov -Q.K,) öz çıxışında ulu öndər Heydər Əliyev 
haqqında ürək sözlərini, səmimi sözlərini demişdir. 
Ölkələrimiz dost, qardaş ölkələrdir. Xalqlarımız da dost, 
qardaş xalqlardır. Bu gün görüşlərdə qeyd olunan kimi, bizə 
tərcüməçi lazım deyildir. Biz bir-birimizin dilini başa düşür, 
anlayırıq və bütün beynəlxalq təşkilatlarda məsələlərə 
vahid mövqedən yanaşırıq. Mən bu gün xüsusilə qeyd etdim 
ki, Özbəkistan Azərbaycanın haqq işini daim dəstəkləyir, 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını 
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nəinki rəsmi bəyanatlarla dəstəkləyir, eyni zamanda, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin iclaslarında 
birmənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyinə səs verir. Bu gün 
Özbəkistanın Prezidenti bir daha bu prinsipial mövqeyini 
bildirmişdir”.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistanın 
birinci prezidenti İslam Kərimovla görüşündə İslam Kərimov 
dövlətlərimiz və xalqlarımız arasındakı əlaqələrdən danışaraq 
deyib ki, Daşkənd və Bakı şəhərlərində dahi əcdadlarımız 
Nizami Gəncəvinin və Əlişir Nəvainin abidələrinin açılması, 
Azərbaycan paytaxtında küçələrdən birinə dünya şöhrətli 
astronom Mirzə Uluqbəyin adının verilməsi azərbaycanlılar 
və özbəklər arasında qarşılıqlı marağın, tarixən mövcud olan 
qarşılıqlı hörmətin parlaq nümunəsidir. İslam Kərimov öz 
çıxışında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminə 
toxunaraq bu sahədə Özbəkistanın Azərbaycanın haqq işini 
dəstəklədiyini bildirib.

Keçən əsrin 70-ci illərində Azərbaycan və Özbəkistan 
ali məktəbləri arasında tələbə mübadiləsi də edilib, ədəbi 
əlaqələri tədqiq edən xüsusi qruplar yetişdirilib. Belə ki, 
Azərbaycandan Daşkəndə göndərilən Yaşar Qasımov və Akif 
Bağırov Daşkənd Dövlət Universitetində təhsil alıb. Eləcə 
də  Özbəkistandan Bakıya Azərbaycan Dövlət Universitetinə 
təhsil almaq üçün özbək tələbələr-Ənvər Cabbarov və 
T.Mahmudəliyev göndərilib. 1979-cu ildə Azərbaycanda 
keçirilən ədəbiyyat və incəsənət günlərində elm, ədəbiyyat 
və incəsənət xadimləri K.Yaşen, Q.Qulam, Zülfiyyə, T.Tülə, 
Şükrullo, A. Muxtar, A. Aripov, N. Nərzullayev, İ. Ametov, 
Mirmöhsün, N. Səfərov, ədəbiyyatşünas Ə. Kayumov və 
başqaları iştirak ediblər. Özbəkistan ədəbiyyatı və incəsənəti 
günlərində Özbəkistandan gələn nümayəndə heyəti Azər-
baycanın şəhər və rayonlarında 190 görüş keçirib, 100-dən 
çox konsert verib. 

1980-ci ilin iyununda isə Özbəkistanda Azərbaycan 
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ədəbiyyatı və incəsənəti günləri keçirilib. On gün ərzində 
Azərbaycan şairləri bir çox görüşlərdə iştirak ediblər. 
Azərbaycanın Xalq şairi Mirvarid Dilbazi Özbəkistanın 
Xalq şairi, Lənkəranın fəxri vətəndaşı Zülfiyyəyə şairin mis   
üzərində döyülmüş portretini hədiyyə verib. 1978-ci ildə 
Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları Səmərqənddə 
muğam sənətinə həsr olunmuş Beynəlxalq musiqi simpo-
ziumunda iştirak edibər.

70-ci illərdə Azərbaycan rəssamlarının da sərgiləri 
Daşkənddə nümayiş etdirilib. Daşkənddə Azərbaycan rəs-
samlarının, o cümlədən Tahir Salahov, Mikayıl Abdullayev, 
Toğrul Nərimanbəyov və başqalarının 42 əsərindən ibarət 
sərgisi açılıb. Daşkənddə keçirilən Asiya və Afrika ölkələrinin 
I Beynəlxalq kinofestivalında «Ulduzlar sönmür», «Salam, 
Azərbaycan» filmləri nümayiş etdirilib və Özbəkistana gələn 
sənətkarlar arasında  Adil İsgəndərov,  rejissor Əjdər  İbrahimov 
da olub. 1973-cü ildə «Özbəkfilm» studiyasının çəkiliş qrupu 
iki seriyalı «Əbu Reyhan Biruni» filminin bir sıra kadrlarını 
Bakıda-Şirvanşahlar sarayında və Qız qalasında çəkiblər.  
Azərbaycanın Xalq Artisti Rasim Balayev “Özbəkfilm”in çəkdiyi 
“Alovlu yollar” filmində (rejissor Şuxrat Abbasov) Buxara Əmiri 
rolunu canlandırıb. R.Balayev “Özbəkfilm”də Latif Fayziyevin 
“Oyanış”  filmində də baş rolda oynayıb. 

Özbəkistanda Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti gün-
lərində isə «Nəsimi», «Qaynana», «Qərib cinlər diyarında», 
«Mezozoy əhvalatı», «Sönmüş ocaqların işığı» və s. filmlərimiz 
nümayiş etdirilib. 1997-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev Özbəkistanda səfərdə olarkən Daşkənd Universitetinin 
fəxri doktoru seçilib. Mərasimdə Heydər Əliyev deyib:”Bizim 
xalqlarımızı ümumi köklər, ümumi tale, çoxəsrlik tarixi 
dostluq, əməkdaşlıq birləşdirir. Dilimizin, xalqlarımızın 
mənəvi dəyərlərinin ümumiliyi, eyni dinə mənsub olmağı-
mız, bunların hamısı xalqlarımızın və onların ən yaxşı 
nümayəndələrinin yaxın, birgə fəaliyyətini şərtləndirmişdir. 
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Biz görkəmli alim Mirzə Ulugbəyi də, Nəsirəddin Tusini də  
çox böyük ehtiram hissi ilə xatırlayırıq. Mirzə Ulugbəyin 
dühası ilə yaranan Səmərqənd rəsədxanası və Nəsirəddin 
Tusinin dühası ilə yaranan Marağa rəsədxanası... Bunlar uzaq 
keçmişdə Avropada hələ elmi tərəqqi üçün əsas ola biləcək 
kəşflərin olmadığı bir vaxtda böyük elmi fikrin, elmi sözün 
ən yaxşı nümunələrini yaratmışlar”. (“Xalq qəzeti”, 24 iyun 
1997-ci il). Sözümü Səmərqənd və Buxara ilə başladım, bu 
şəhərlərdə yaşayan və işləyən soydaşlarımız haqqında qısaca 
söhbət açdım. Qarşıda isə Səmərqənd, Buxara, Daşkənd və 
Orta Asiyanın digər şəhərlərində zaman-zaman fəaliyyət 
göstərən tanınmış azərbaycanlılar haqqında geniş məlumat 
verəcəyəm. Buyurun, kitab qarşınızdadır. 

Birinci Şah İsmayılın nadir divanı
Шоҳ Исмоил Биринчининг ноёб девони
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Buxara Əmiri Seyid Mir Əbdül Əhəd Xanın Bakıya səfəri  
Бухоро амири Саид Мир Абдул хоннинг Бокуга сафари

Şirvani və ya Sherwani geyimi
Ширвоний ёки Шервоний либоси
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КИРИШ 
Қадимий Самарқанд, Бухоро ва Хивани образли тарзда 

қандай номлаш мумкин дея ўйлаб қоламан. “Очиқ осмон 
остидаги музей” ёки “Саҳифалари обидалардан иборат та-
рих китоби” деса бўлармикин? Бир нарса мени доим ажа-
блантиради: нега бу шаҳарлар дунё мўъжизалари рўйха-
тига киритилмаган? Мен жаҳонгашта саёҳатчи эмасман. 
Кўҳна Рим Колизейи, Афинадаги антик давр меъморий 
обидалари, Буюк Хитой деворию Миср эҳромларини кўр-
маганман. Лекин уларнинг ҳеч бири Самарқанд, Бухоро ёки 
Хивачалик инсонларни ўзига жалб эта олишига ишонмай-
ман. Мен Хивадаги “Ичанқалъа” меъморий мажмуасини 
Бокудаги “Ичери шаҳар”га ўхшатаман. Уларнинг номлари 
ҳам бир хил мазмунга эга. Қадимий даврларда бўлганидек, 
уларнинг ҳар иккисида одамлар яшайди, меҳнат қилади, 
изланади. Ҳар икки макондан сайёҳлар қадами узилмай-
ди. Бу кўҳна шаҳарларга қачон келсангиз ҳам етти иқлим-
дан келган саёҳатчиларни учратасиз.

*   *   *
Сўзимни Самарқанддан бошлаганим тасодиф эмас. 

Тарихдан яхши маълумки, бундан тахминан олти аср 
муқаддам буюк саркарда Амир Темур ишғол қилган ҳу-
дудлардан энг моҳир меъморлар, усталар, наққошлар, 
рассомлар Самарқандга олиб келинган. Улар бу қадим 
шаҳардаги кўплаб фусункор меъморий ёдгорликларнинг 
тамал тошини қўйишган. Самарқандга  Озарбайжондан 
ҳам кўплаб меъмор ва уста наққошлар келтирилган. 

Сарой тарихчиси Шарафиддин Али Яздий машҳур “За-
фарнома” асарида ёзишича, “Бибихоним масжидининг қу-
рилишида (1359-1449) Озарбайжондан келган меъморлар 
ва усталар ишлаган. Али Яздий Самарқанддаги обидалар-
ни бунёд этишда икки юз нафар озарбайжонлик меъмор-
лар ва усталар қатнашганини ёзади. Л.Голомбек ва Д.Вил-
бер қаламига мансуб “Эрон ва Туронда темурийлар даври 
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меъморчилиги” асарида (1988) Самарқандда ўз “имзо”ла-
рини қўйган етти нафар табризлик устанинг номини тил-
га олган. Амир Темурнинг кўрсатмаси билан 1399 йилда 
Абдулазиз ибн Шарафиддин Табризий Туркистон шаҳри-
да Хожа Аҳмад Яссавийнинг мақбараси учун бронза қозон 
ясаган. Дунёдаги энг катта қозонлардан бири бўлган бу 
қозоннинг оғирлиги икки тонна, диаметри 2,45 метрни 
ташкил қилади. XIV асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, 
Мовароуннаҳр ва Хоразм безакларида Озарбайжон меъ-
морий услублари кўзга ташланади. Шу даврда йиғма мо-
заика услуби юзага келган. XII-XIII асрда яшаган Озарбай-
жонлик меъмор Ажамий Нахчиваний мусулмон Шарқида 
катта шуҳрат қозонган. Нахчиван меъморчилик мактаби-
нинг гумбазли масжидларида ишлатилган унсурлар Мо-
вароуннаҳр обидаларига ўхшаб кетади. Озарбайжонда эса 
Ўрта Осиё меъморчилигидан куб шаклидаги  мақбаралар, 
тўлқинсимон сатҳ яратиш анъаналари ўзлаштирилган. 

1405 йилда Самарқандда қурилган “Шоҳи зинда” ма-
жмуасидаги “Туман оқо” мақбараси пештоқида Шайх 
Муҳаммад Табризий ҳамда Муҳаммад ибн Ҳожи Бандгир 
Табризийнинг номлари зикр этилган. 1380–1404 йил-
ларда Шаҳрисабзда қурилган  “Оқсарой” мажмуасида 
эса Муҳаммад Юсуф Табризийнинг номи битилган. Са-
марқанддаги “Шодимулк оқо мақбараси”да Табриздан 
келган уста Зайниддин Шамси Табризийнинг номи қайд 
қилинган. Ўша даврда Ҳирот ва Самарқандда ишлаган 
Пир Али Табризий ўз даврининг машҳур хаттотларидан 
саналган. Рассом, Ҳирот рангтасвир санъатининг асос-
чиси Камолиддин Беҳзод (1450–1535)нинг устозларидан 
бири бўлган. 1519 йилда Озарбайжонга кўчиб келган Беҳ-
зод Шоҳ Исмоил Сафавийнинг Табриздаги кутубхонасига 
раҳбарлик қилган. Беҳзод Алишер Навоий ва Низомий 
Ганжавийнинг асарларига чизилган ўлмас миниатюрала-
ри билан ҳам тарихда қолган. 
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Тарих ёдномаси...
Ўзбек қомусий олими Абу Райҳон Беруний (973-1048) 

“Астрономия ва юлдузларга оид Масъуд жадваллари” аса-
рида Озарбайжоннинг ўн етти шаҳри жойлашган нуқта-
ларни аниқ кўрсатган. “Оқ нефть маркази Боку” ҳақида сўз 
очган. “Зардуштнинг Ватани Озарбайжон” деган фикрни 
илгари сурган. “Аждодлардан қолган ёдгорликлар” ки-
тобида ҳам Озарбайжон ҳақида атрофлича маълумотлар 
бериб ўтган. Яна бир буюк ўзбек олими Абу Али ибн Си-
нонинг (980–1037) шогирди таниқли Озарбайжон олими 
Абулҳасан Баҳманёр (993–1066) эди. Ўрта аср тарихчиси 
Заҳириддин Байҳақийнинг ёзишича, Ибн Синонинг бир 
қатор полемик асарлари Баҳманёрнинг саволлари асоси-
да тартиб этилган. Ибн Сино шогирди Баҳманёр ҳақида 
шундай ёзади: “Мен уни ўз ўғлимдек, ҳатто ундан ҳам 
кўпроқ яхши кўраман. Мен ўзим унга таълим ва тарбия 
бериб, шу даражага олиб чиқдим”. XI асрдан Озарбайжон 
ва Мовароуннаҳр Шарқнинг энг муҳим илм масканлари 
қаторида эди. Бу ўлкаларда “Донишмандлик уйлари”, ку-
тубхона ва расадхоналар яратилган эди. Қадим шарқ ва 
юнон олимларининг асарларига шарҳлар битилиб, тар-
жима қилинганди. XII асрдан Туркистон жўғрофий тер-
мини шакллана бошлади. Ўзбек ва Озарбайжон халқла-
ри орасида адабий алоқалар ҳам ривожлана бошлади. 
Озарбайжоннинг “Китоби Дада Қўрқут”и ўзбекларнинг 
“Алпомиш” достонлари мазмунан бир-бирига жуда яқин. 
“Гўруғли” туркумидаги достонлар эса, ҳар икки халқнинг 
фольклорида муҳим ўрин эгаллайди. 

Буюк Озарбайжон шоири Низомий Ганжавийнинг 
“Хамса”си шарқ, шу жумладан, ўзбек адабиётининг риво-
жига катта таъсир кўрсатди. Ўнлаб Шарқ шоирлари Ни-
зомий изидан бориб, ўз “Хамса”ларини яратдилар. 

Буюк ўзбек шоири Алишер Навоий эса, “Хамса” бе-
шлигини илк бор туркий тилда яратди. Шу пайтга қадар 
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“Хамса” достонлари фақат форс тилида ёзиларди. Фузу-
лий, Кишварий сингари Озарбайжон шоирлари Навоий 
изидан бориб, бетакрор асарлар битганлар. 

Шайх Низомийнинг вафотидан сўнг унинг асарлари 
буюклиги ҳақида 1222 йилда Бухоро шоири Садриддин 
Муҳаммад Авфий маълумот беради. Низомий “Хамса”-
си мусулмон шарқи миниатюра мактаби ривожига жуда 
катта таъсир кўрсатган. Ўзбекистонда Низомий асарла-
рига гўзал миниатюралар ишланиб, альбом-китоблар си-
фатида чоп этилган. 

Шарқда нота ёзувларининг шаклланиши ва тараққий 
этишида Озарбайжон мусиқа назариётчиси Сафиюддин 
ал-Урмавийнинг мусиқий рисолалари катта ўрин тутади. 
Мақомларни илк бор айнан ал-Урмавий нотага солганди. 
Лутфуллоҳ Самарқандий эса Урмавийнинг “Ал-Адвор” 
(“Даврлар”) рисоласига шарҳлар ёзган. 

Яна бир Озарбайжонлик мусиқа билимдони Абдулқо-
дир Мароғаий мақом назарияси билан боғлиқ асарлар 
яратган, улуғ соҳибқирон Амир Темурнинг таклифи би-
лан Самарқандга кўчиб келган, шу ерда яшаган. 

*     *     *
XV–XVI асрларда буюк Озарбайжон шоири Имодиддин 

Насимийнинг асарлари Яқин ва Ўрта шарқда шуҳрат қо-
зонганди. Ўзбек шоири Асирий Насимийга алоҳида дос- 
тон ҳам бағишлаган. 

Озарбайжоннинг Шароб шаҳрида туғилган тасаввуф 
олими ва шоири Қосим Анвар (1356–1434) бир муддат 
Ҳиротда яшаб, кейин Самарқандга кўчиб кетган. Алишер 
Навоий уч-тўрт ёшида Қосим Анварнинг шеърларини 
катталардан эшитиб, ёд олганини ёзади. 

XVI аср Озарбайжон шоири Содиқбек Афшар “Алишер 
Навоий”нинг “Мажолис ун-нафоис” асарига тақлидан 
ўзининг “Мажмаъ ал-ҳаввос” тазкирасини ёзган. 
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Ўша даврда Туркистонда Муҳаммад Фузулийнинг ҳам 
асарлари машҳур эди. Фузулий ўз асарларида бир неча 
маротаба Ибн Синонинг номларини тилга олади. У ўз-
бек шоири Лутфийни ўз устози деб атайди, Навоийнинг 
номини юксак ҳурмат билан тилга олади. Фузулийнинг 
асарлари мадрасаларда дарслик сифатида ўқитилган. 
Унинг асарлари XVII–XIX аср ўзбек адабиётига катта таъ-
сир ўтказган. Туркистонда илк бор босмахоналар пайдо 
бўлганда биринчи бўлиб Фузулий девони чоп этилгани 
ҳам бежиз эмас. 1882 йилда Фузулийнинг “Девон”и Са-
марқандда, 1884 йилда Тошкентда “Девон”и ва “Лайли ва 
Мажнун” достонлари чоп этилган. Шуни ҳам таъкидлаш 
ўринлики, 1882–1916 йиллар оралиғида Фузулийнинг 
“Девон”и 41 марта чоп этилган экан. 

1898 йилда Тошкент ва Андижонга Оренбургдан те-
мирйўл тортиб келингач, кўплаб Озарбайжон оилалари 
Кавказдан ва Эрондан Ўрта Осиёга, асосан, Сирдарё вило-
ятининг шимолига кўчиб кетишади. 

XX аср бошларида Туркистон билан Озарбайжон ора-
сида алоқалар янада тараққий эта бошлади. В.В. Бар-
тольд ёзади: “Сартлар (ўзбеклар) адабиётига Волгабўйи 
татарларидан ташқари Кавказ татарлари (озарбайжон-
лар)нинг таъсири катта бўлган”. Ўрта асрларнинг охи-
рига келиб, Озарбайжон ва Туркистон ўртасидаги савдо 
алоқалари гуллаб яшнаган. Озарбайжоннинг бир қатор 
ҳудудларида Бухоролик савдогарлар учун алоҳида кар-
вонсаройлар қурилган. Улардан бири Бокуда, “Қиз Қалъ-
аси” яқинида жойлашган бўлиб, ҳозирга қадар сақланиб 
қолган, номи эса “Бухоро” деб юритилади. 

XIX асрнинг иккинчи ярмидан кейин Озарбайжон ва 
Мовароуннаҳр ўртасида муносабатлар қайтадан жонлан-
ди. Туркистонда фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва 
темирйўл қуриш соҳасида озарбайжонлар тажрибасига 
эҳтиёж туғилган эди. Озарбайжонда эса, Каспий денгизи-
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дан нефтни саноат усулида қазиб олиш учун етарлича та-
жриба тўпланганди. 1904 йилда Чимёнда илк нефт кони 
аниқланади. Шу боис Озарбайжон муҳандислари ва уста-
лари Фарғона водийсида ва Туркистонда аниқланган нефт 
конларини саноат усулида қазиб олишга чақирилади. 

1950–1970 йилларда озарбайжонлик нефть ва газ му-
тахассислари Ўзбекистонда фаолият юритишган. Улар 
Бухоро-Тошкент, Бухоро-Қозоғистон, Бухоро-Урал газ 
қувурлари қурилишида яқиндан кўмаклашишган. Ўзбе-
кистон нефть ва газ конларини ривожлантиришда ўша 
пайтдаги СССР газ хўжалиги вазири Собит Ўружовнинг 
(1972–1981) ёрдами катта бўлган. С. Ўружов Қорақал-
поғистоннинг Хўжайли сайлов округидан СССР Олий Со-
ветининг депутати этиб сайланган. 

XX асрнинг бошларида юзлаб озарбайжонлар Туркис-
тонда муҳандис, муаллим, шифокор бўлиб ишлашган. 

*    *    *
XIX асрнинг 90-йилларида Бухоро амири Сайид Абду-

лаҳадхон (1859–1911) ҳар йил Бокуга борар, нефть сано-
атчиси миллионер Ҳожи Зейналабдин Тағиевнинг уйида 
меҳмон бўларди. Ўша даврда Тағиев фақат Озарбайжон-
да эмас, Ўрта Осиё, Волгабўйи, Эрон, Туркия, Мисрда 
халқларнинг равнақи учун катта ишларни амалга ошир-
ган. Мусулмон халқларнинг саводхонлигини оширишда-
ги хизматлари учун Бухоро амири Саид Абулаҳадхон Зей-
налабдин Тағиевни “Бухоро Олтин юлдузи” мукофоти 
билан тақдирлаган. У даврда Абдулаҳадхон ташаббуси 
билан Петербургда қурилган масжидга озарбайжонлик 
миллионерлар Тағиев, Дадашов, Ашурбеков ва бошқалар 
ҳам маблағ ажратишган. 

Бухоро амирининг Зейналабдин Тағиев оиласига туҳ-
фа қилган кумуш сервиз ва амирнинг портрети ҳозир ҳам 
Озарбайжон тарих музейи коллекциясида сақланади.  
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*     *     *
Ҳам ўтмишда, ҳам ҳозирги кунда номи ҳурмат билан 

тилга олинадиган озарбайжонлар Ўзбекистонда кўп. 
XIV асрнинг биринчи ярмида Озарбайжондан келиб, Са-
марқандда яшаган Мавлоно Малик Иброҳим бу ердан Ин-
донезияга бориб, Ислом динини тарғиб этишга хизмат 
қилган.

XVI асрнинг охири XVII аср бошларида Самарқандда 
ва Бухорода яшаган файласуф Юсуф Қорабоғий, унинг 
устози, файласуф Мирзажон Шерозий, Самарқандда янги 
усулдаги илк мактабни очган (жадид) шайх Абулқосим 
ал-Ганжий, шу шаҳарда яшаб 1937 йилда сургун қилин-
ган таниқли педагог, адабиётшунос, журналист, тарихчи 
Саид Ризо Ализода, XIX асрнинг бошларида Бухоро ва Са-
марқандда яшаган таниқли журналист ва ношир Мирзо 
Жалол Юсифзода, унинг ўғли, журналист Али Исмоилзо-
да, ношир Мамадали Жаъфаров, тарихчи Юсиф Аласқа-
ров, таниқли рассом Айнулла Фатхуллаев, Ф.Маҳмудзода, 
М.Одилов, яна бир қанча адибларни кўрсатиб ўтиш мум-
кин. Ўзбек адабиётининг забардаст вакилларидан бири 
Мақсуд Шайхзода, шоир Ихтиёр Ризо, рассом Юсиф Ҳу-
сайнов, дирижёр Рафиқ Каримов Тошкентдда яшаб ўтиш-
ган. Бу рўйхатни узоқ давом эттириш мумкин. 

Китобга Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудлари – Қо-
зоғистон, Тожикистон, Қирғизистонда яшаган ва ишла-
ган яна кўплаб таниқли озарбайжонларни киритдик. 

1930–1933 йилларда Тожикистон ССР КП МКнинг би-
ринчи котиби Мирзадовуд Ҳусайнов деган ҳамюртимиз 
бўлганини кўпчилик билмаса керак. Бошқа ватандошла-
римиз Алиҳайдар Ширвоний-Мустафобеков 1928–1930 
йилларда Тожикистон МССР раҳбари, кейин эса Туркма-
нистоннинг Мари вилояти комитети биринчи котиби ла-
возимлари ишлашган. 



44

Афғонистонда Қизилбошлар ва Афшарлар
XVII асрда Нодиршоҳ Ҳиндистонга юриш қиларкан, 

асосан Қорабоғдан бўлган ўн икки минг оилани бу ўлкага 
олиб кетади. Нодиршоҳ қатл этилгандан кейин турклар 
Афғонистонда аскарликка жалб қилинарди. Улар ора-
сида қорабоғлилардан ташқари яна жаваншир, афшар, 
шаҳсеван, қашқар, кўчманчи кабари, ширвон турклари 
ҳам бор эди.

1835–1839 йилларда Афғон давлатида Амир Дўст 
Муҳаммад ҳукмдорлик қилган.  Унинг онаси аслан Қо-
рабоғдан бўлган Зайнаббегим эди. Ўша вақтда Афғони-
стондаги озарбайжонларнинг сиёсий ва ҳарбий қуввати 
ортади. 1839 йилда Британия қўшинлари Қобулга қириб 
келганда Қизилбош бекларининг бир қисми Британия 
қўшинининг таркибига киради ва кейинчалик улар Ҳин-
дистоннинг Лаҳор вилоятига жойлашадилар. Музаффар 
Алихон Қизилбош 1958 йилда Ғарбий Покистоннинг 
учинчи бош вазири бўлган. Афғонистонда қолган озар-
байжонларнинг кўпчилиги узоқ вақт юқори лавозимлар-
да хизмат қилишган. 1795 йилда Кашмир ноиби бўлган 
Амир Аслонхон Жаванширнинг бу ерда қурдирган Шeргоҳ 
Саройи ҳали ҳам қад ростлаб турибди. Баъзи манбалар-
да бу ердаги Қизилбош туркларининг сони тўрт юз минг 
эканлиги кўрсатилади. 1960-йилларда Афғонистонга бор-
ган совет олими Георгий Дебетс у ерда яшаётган турклар 
она тилини асраётганлигини қайд этган. Афғонистонда 
яшаётган озарбайжонлар бу тилни турк тили дейдилар. 
Улар билан боғлиқ расмий маълумот 1876 йилга оиддир. 
У вақтда Афғонистонда яшаётган бир юз қирқ минг тур-
книнг 6500 нафари қизилбош бўлган. XIX асрда уларнинг 
сони юз – икки юз минг орасида бўлган. Бугунги кунда 
озарбайжонлар Афғонистон аҳолисининг 2–3 фоизини 
ташкил қилади. Ҳозирда Ғазна вилоятининг таркибида 
Қорабоғ тумани, Қобул яқинида эса Қорабоғ мавзеси бор.
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Тарихга бир назар
1926 йилнинг ёз ойларида Бокуда биринчи Турко-

логия қурултойи ўтказилади. Бу тадбир туркий тилли 
халқлар ҳаётида жуда катта роль ўйнаган. Унда Озар-
байжон, Туркия. Россия, Қозоғистон Қирғизистон, Ўз-
бекистон, Тожикистон, Доғистон ва бошқа ҳудудлардан 
таниқли турколог олимлар қатнашишган. Ўзбекистон-
дан бу қурултойга Исмоил Садрий, Шокиржон Раҳимов, 
Мажид Усмонов, Холид Саидхўжаев, Абдурашид Абду-              
жабборов, Ғози Юнусов, Бекжон Раҳимов, Раҳим Иноғо-
мов, Ашурали Зоҳирий, Элбой Машриқ, Неъмат Ҳакимов 
сингари таниқли олимлар чақирилган. Қурултой бу тур-
колог олимларнинг келгуси ҳаётида катта аҳамият касб 
этган. 1923–1930 йилларда Боку билим юртларида тўқ-
сон беш нафар ўзбек ёшлари таҳсил олишган. Улар ора-
сида кейинчалик машҳур олим бўлиб етишган академик 
Воҳид Зоҳидов, ёзувчи Шуҳрат, илм ва маданият ходим-
лари Ғайратий, А.Хўжаев, Қ.Ҳакимов, Й.Латипов, Ҳабиб 
Абдуллаев, Ҳоди Зариф сингари инсонлар бор эди. Совет 
Иттифоқи Қаҳрамони, генерал-майор, ўзбек ҳалқининг 
атоқли саркардаси Собир Раҳимов ҳам Бокудаги ҳарбий 
мактабда таҳсил олганди. Ўша пайтлар Бокуда яшаган 
турколог Холид Саидхўжаев – Холид Саид (1893–1937) 
Тошкент вилоятидаги Қўшқўрғон қишлоғида туғилган. 
Истанбул университетида таҳсил олган. Бир неча йил 
Ганжа шаҳрида ўқитувчилик қилган. Бокуда бир қанча 
китоблари чоп этилган. Унинг энг буюк хизматларидан 
бири Маҳмуд Қошғарийнинг “Девону луғотит-турк” аса-
рини озарбайжон тилига таржима қилгани бўлди. Холид 
Саид 1937 йилда Озарбайжоннинг кўплаб зиёлилари қа-
тори ҳибсга олинди ва қатл этилди. 

Ўтган асрнинг бошларида ва кейинги йилларда Ўзбе-
кистон ва Туркманистон театрларининг ривожланишида 
Озарбайжон режиссёрларининг хизмати катта бўлди. Бу 
китобда ана шу масалага ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган. 
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*       *       *
1968 йилда Озарбайжон Фанлар академияси мухбир 

аъзоси Ҳамид Арасли буюк ўзбек шоири Алишер Навоий 
ижоди бўйича қилган тадқиқотлари учун Ўзбекистонда 
хизмат кўрсатган фан арбоби унвонига сазовор бўлган. Бо-
куда чоп этилган “Мулла Насриддин” журнали Самарқанд, 
Бухоро ва Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарларида севиб му-
толаа қилинарди. Журналнниг бош муҳаррири Жалил 
Маматқулизода Ўзбекистонда юз бераётган воқеаларни 
ҳам журналда ёритиб борарди. Ўша пайтларда ёзувчи Сал-
мон Мумтоз журналнинг Туркистондаги махсус мухбири 
бўлиб ишлаган. Журналда Садриддин Айний, Абдулла 
Авлоний, Муҳаммад Шариф Сўфизода, Сиддиқий-Ажзий 
сингари ўзбек шоир ва адибларининг асарлари ҳам эълон 
қилинган. Ўша пайтларда ўзбек шоири Ғайратий шун-
дай ёзганди: “Мулла Насриддиннинг, Жалил Маматқули-
зоданинг, Мирзо Алакбар Собирнинг ўзбек адабиётига 
таъсири шубҳасиздир. “Мулла Насриддин” журнали Ўз-
бекистонда “Муштум” сатирик журналининг очилиши-
га сабабчи бўлган”. Озарбайжонлик таниқли шарқшунос 
олим Зиё Бунёдовнинг (1921–1997) икки мамлакат ил-
мий алоқалари ривожида ўрни катта ўрин бўлган. 1973 
йилда хоразмшоҳлар давлати тарихидан ҳикоя қилувчи 
“Султон Жалолиддин Мангубердининг ҳаёти” номли ўрта 
аср қўлёзмаси унинг таржимасида нашрдан чиқади. Кей-
инчалик Зиё Бунёдовнинг “Хоразмшоҳлар-Ануштегинлар 
давлати” номли (1097–1221) китоби чоп этилган. 1988 
йилда олим Оролни қутқариш комитетига қабул қилин-
ган. Ўша йилнинг сентябрь ойида Янги Урганч шаҳрининг 
340 йиллиги муносабати билан ўтказилган тадбирлар 
доирасида Хоразм тарихини ва Орол денгизининг эколо-
гик муаммоларини ўрганиш борасидаги хизматлари учун 
“Урганч шаҳрининг фахрий фуқароси” унвонини олган. 
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*        *        *
Болалик йилларимда ҳам марказий, ҳам Озарбайжон 

телевиденияси орқали “Тошкент – нон шаҳри” номли 
бадиий фильм жуда кўп намойиш қилинарди. Мен бу 
фильмни жуда яхши кўрардим. Негалигини ҳозир ҳам 
билмайман. Ўша пайтлар менинг Ўзбекистон ҳақидаги 
тасаввурларим ана шу фильм доирасида чекланган эди. 
Улғайганим сари бу ўлка ҳақидаги маълумотларим кен-
гая борди. Ҳатто шу юртга хизмат сафари билан юборил-
дим. Шунда нафақат Тошкент, балки бутун Ўзбекистон 
нон диёри, ўзбеклар нонини бошқалардан аямайдиган 
халқ эканини англаб етдим. Акс ҳолда, ўтган асрнинг 
бошларида Нахчивандан, Ғарбий Озарбайжондан, Тоғли 
Қорабоғдан Жаброил ва Зангилон фожиаларидан жони-
ни асраб қолган озарбайжонлар очидан ўлиб кетарди. 
Шундай бўлмаганда, 1937 йилларда қатағон қилинган, 
Сирдарё, Жиззах, Самарқанд ва бошқа ҳудудларга жўна-
тилган ҳамюртларимиз омон қолмасдилар. Меҳмондўст, 
бағрикенг, ҳар бир халққа дўстона муносабатда бўлган 
ўзбеклар бу юртга қувғин қилинган ҳамюртларимизга 
қучоқ очишди. 1930 йилларда Озарбайжондан Ўрта Осиё 
ва Қозоғистонга 150 мингдан кўп инсон сургун қилинган. 
Уларнинг катта қисми Ўзбекистонда яшаган. 2000 йилда 
озарбайжонларнинг Ўрта Осиёга сургун қилиниши би-
лан боғлиқ “Сургун” номли ҳужжатли фильм сценарий-
сини ёзганман. Фильмни ўша пайтлар Тошкентда яшаган 
Нодир Муҳаммад исмли режиссёр суратга олганди. “Ўз-
бек ҳалқи ўзининг сўнгги бурда нонини ҳам биз билан 
баҳам кўрган” деганди бир пайтлар Сирдарёда яшаган 
раҳматли Ёқуб ота. Эсимда, Сария хола исмли аёл шундай 
деганди: “Аллоҳ ўзбек халқининг бирига минг берсин, бу 
яхшиликларни қайтара олармиканмиз?”
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*     *     *
Ўша йилларда ўнлаб озарбайжонлар Озарбайжон инқи-

лоби, миллий демократик ва турончилик ғояларини ил-
гари суришгани учун Туркистоннинг, жумладан, Ўзбеки-
стоннинг қатор шаҳарларига сургун қилинганлар. 1920 
йилда Озарбайжон халқ республикаси тор-мор қилингач, 
(ОХР) бу демократик ҳукуматнинг кўплаб аъзолари ои-
лалари билан бирга Ўзбекистонга келиб, ўрнашиб қо-
лишган. Уларнинг орасида ёзувчи, ижтимоий-сиёсий ар-
боб, Юсуф Вазир Чаманзаминли ҳам бор эди. Ёзувчи 1930 
йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб, Урганч Давлат 
педагогика университетида дарс берган, 1940 йилнинг 
27 январида ҳибсга олиниб Бокуга жўнатилган. 

Профессор Бакир Чўпонзода 1930–1934 йилларда 
Фарғона педагогика университетида дарс берган, ўз-
бек тили ва адабиёти кафедрасининг профессори бўлиб 
ишлаган. Ижтимоий-сиёсий ходим, врач, публицист, ик-
кинчи жаҳон уруши иштирокчиси, “Ҳиммат” партияси-
нинг ташкилотчиларидан бири, инқилобий ҳаракатнинг 
фаол аъзоси, 1918–1920 йилларда Озарбайжон парла-
ментининг депутати ва “Иттиҳод” партиясининг раҳ-
барларидан бири  Қорабей Қорабейли (1873–1953) 1933 
йилдан бошлаб, Самарқанд шифохоналарида ишлаган.

Ўзбекистонда ишлаганлар орасида мураббий, ҳомий, 
ижтимоий-сиёсий ходим, ОХР ҳукумати раиси Насиббей 
Юсуфбейлининг умр йўлдоши, 1933 йилдан Самарқанд 
касалхоналарида ишлаган Айнулҳаёт Юсуфбейли (1887–
1953), 1936 йилдан Тошкент Молия институтида дарс 
берган, ОХРдан Евпропага ўқиш учун юборилган 100 та-
лабадан бири, Мустафо Мустафоев ва бошқаларни ҳам 
шу қаторда санаб ўтиш мумкин. 
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Ўзбекистонда Озарбайжон диаспорасининг 
шаклланиши

1917 йилдан Ўзбекистонда Озарбайжон диаспораси 
шакллана бошлаган. Ўзбекистонга нефть саноатини ри-
вожлантириш учун Озарбайжондан кўплаб муҳандис-тех-
никлар юборишган. 1918 йилда Туркистон миллатлар 
ишлари бўйича Халқ комиссарлиги ташкил этилган. Халқ 
комиссари Турсун Хўжаев ўша вақтлар бу ташкилотнинг 
ташкил этилиши ҳақида сўзлаб, комиссариатнинг вази-
фаси бу ерда яшаётган халқларни бирлаштириш, улар 
орасидаги зиддиятларга нуқта қўйиш эканини айтади. 
Комиссариат таркибида ўнта марказий миллий шўъба 
очилади. Турк шўъбаси озарбайжон диаспораси фаоли-
яти билан шуғулланади. Кейин бу тузилма Озарбайжон 
шўъбаси деб ўзгартирилади. Шўъбанинг раҳбари Кози-
мов, унинг муовини эса Ризаев деган киши эди. 

Туркистонда чоп этиладиган “Иштирокиюн” газета-
сининг бир қисми озарбайжон тилида босилган. Газе-
та аввал ҳафтада бир марта, 1919 йилнинг март ойидан 
кейин кундалик нашр сифатида чиқа бошлаган. 1919 
йилда ушбу газетанинг жами 2,76 миллион нусхаси бо-
силган бўлса, ундан 104 минг адади озарбайжон тилида 
чиққан. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ўша дав-
рда Туркистонда озарбайжон тилида 250 минг нусха тур-
ли адабиётлар чоп этилган.  Кейинчалик Ўзбекистон ССР 
оз сонли миллатлар шўроси деб номланган тузилмада 
Озарбайжон бюроси ҳам ташкил этилади. Бюро таркиби-
да 4 та мактаб, 2 та болалар боғчаси, 3 та ишчилар уйи, 
клублар, кутубхона ва “Зарафшон” газетаси (редактори 
Али Исмоилзода) фаолият кўрсатган. 

*    *    *
1944 йилда Ўзбекистонга Ажария ва Грузиянинг жану-

бидан озарбайжонлар депортация қилинган. 1957 йилда 
уларнинг Ватанга қайтишига изн берилган. Бироқ Ўзбе-
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кистоннинг гўзал иқлими, ўзбекларнинг меҳмондўстли-
ги, ҳаёт тарзининг уйғунлиги туфайли ҳамюртлармиздан 
бир қисми шу юртда ўрнашиб қолган. Кўплари шу ерда 
маҳаллий аҳоли вакиллари билан оила қуриб, қуда-анда 
бўлиб кетишган. 1938 йилда Ўзбекистонда 38 898, 1979 
йилда эса 59 779 нафар ҳамюртимиз яшаган. 1966 йил-
да юз берган Тошкент зилзиласидан сўнг қурилиш ва 
тиклаш ишларига бу ерга кўплаб озарбайжон миллатига 
мансуб мутахассис юборилган. Зилзилада зарар кўрган 
қардошларга биринчи бўлиб Озарбайжон халқи ёрдам 
қўлини чўзганди. Ўша йили 17 майга қадар Бокудан Тош-
кентга 820 нафар электр двигатели, 400 тонна қувур, 12 та 
кўтарма кран ва бошқа зарурий жиҳоз ҳамда маҳсулотлар 
жўнатилган. 1966 йил 22 май куни Озарбайжон Вазирлар 
Маҳкамаси “Зилзиладан зарар кўрган Тошкент аҳолисига 
қардошлик ёрдами” номли қарор қабул қилади. Озарбай-
жон Тошкентда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар 
учун 6,4 млн сўм маблағ ажратган. Қурилиш тугаганидан 
кейин кўплаб маҳалла ва кўчаларга қурилишда иштирок 
этган республикалар, шаҳарлар, “Озарбайжон”, “Боку” ва 
бошқа шу сингари номлар қўйилган. 

Озарбайжоннинг қардошлик ёрдами ҳисобидан Тош-
кентда бутун бир микрорайон қурилган, 35 минг квадрат 
метрдан ортиқ уй-жойлар тикланган. 1966 йилнинг ёз 
ойларида Озарбайжонга Тошкентдан 262 оила жўнатил-
ган. Абшероннинг пионер лагерларига Ўзбекистондан  
1280 нафар бола дам олиш учун юборилган. 

Самарқанд вилоятининг Қайнама посёлкасидан уруш-
га кетган тракторчи ҳамюртимиз Бакир Мустафоев Со-
вет Иттифоқи Қаҳрамони унвони билан ортга қайтган. 
У 1978 йилда вафот этган, посёлка кўчаларидан бирига 
унинг номи берилган. Колхоз раиси Жавод Кўчиев, кол-
хозчи Саодат Гулаҳмедова Социалистик Меҳнат Қаҳрамо-
ни унвонига лойиқ кўрилган. Ўзбекистон Фанлар Акаде-
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миясининг мухбир аъзоси, Ўзбекистон Олий советининг 
депутати бўлган Ғаффор Абдуллаев ҳам бу юртда катта 
ҳурмат-эътибор қозонган. Академик Маъсум Абдуллаев 
шифокор бўлган, 20 дан ортиқ китоби, 200 дан зиёд мақо-
лалари чоп этилган. Содиқ Масумов эса жарроҳ сифати-
да танилган, ҳайкалтарош Айнулла Алиев Самарқандда 
яшаган. У Тошкентдаги Ўзбекистон Миллий боғида ўрна-
тилган Алишер Навоий ҳайкалининг муаллифидир. Ризо 
Қорашаҳарли Тошкентдаги Ўзбекистон Миллий акаде-
мик драма театрининг режиссёри бўлиб ишлаган, актер 
ва режиссёр Мухтор Оғамирзаев 1960–1970 йилларда Ўз-
бекистонда суратга олинган кўпгина фильмларда роль 
ўйнаган. Ўзбекистон халқ рассоми Сулаймон Нажафов 
Жиззах театрида бош рассом бўлиб ишлаган, театр ва 
кино рассоми Фарҳод Аҳадов ҳам анча машҳур кишилар-
дан саналади. Рафиқ Каримов Самарқанд ва Тошкентдаги 
опера театрларининг бош дирижёри бўлиб ишлаган. Ўз-
бекистон халқ артисти, Озарбайжонда танилган санъат-
кор Насиба Абдуллаева ҳам Самарқандга келиб ўрнашиб 
қолган ҳамюртларимиз авлодидан.

1990 йилларда Озарбайжоннинг ишғол қилинган ҳу-
дудларидан келиб қолган ҳамюртларимиз ҳам кўп. Ўз-
бекистонда яшаётган ҳамюртларимиз асосан илм-фан, 
маданият, соғлиқни сақлаш, маориф, кичик бизнес ва 
хусусий тадбиркорлик соҳаларида фаолият кўрсатиш-
моқда. Давлат бошқаруви идораларида фаолият кўрсата-
ётган ҳамюртларимиз ҳам кўпчиликни ташкил этади. 

1989 йилда Тошкентда Озарбайжон Маданият маркази 
(2004 йилдан бошлаб, марказ раҳбари Исмоил Мамедов), 
2002 йилдан Озарбайжон маданият марказлари ассоциа-
цияси (раис Акиф Оғатолипов) таъсис этилган, кейин бу 
тузилманинг номи ўзгариб, Озарбайжон  Миллий мада-
ният маркази деб номланган (раҳбари Мобил Мамедов).  
2018 йилнинг январь ойидан ушбу марказни Фирдавсий 
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Ҳусейнов бошқариб келмоқда. 1992 йилдан Самарқандда 
Ўзбекистон-Озарбайжон маданий-иқтисодий алоқалар 
маркази иш олиб борган, кейинги пайтларда у ўз фаоли-
ятини тўхтатган (раҳбари педагогика фанлари доктори, 
профессор Саховат Ожиев эди). Айни пайтда Озарбайжон-
нинг Ўзбекистондаги элчихонаси ҳузурида Ҳайдар Алиев 
номидаги Маданият маркази фаолият кўрсатмоқда. 

Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги биринчи элчиси Ой-
дин Азимбеков ташаббуси билан пойтахтнинг ҳамюртла-
римиз яшайдиган, аҳоли орасида “тезиковка” деб атала-
диган ҳудудида Маданият марказининг биноси қурилди 
ва унинг қаршисида Ҳайдар Алиевга ёдгорлик ўрнатил-
ди. Ушбу марказга ҳам унинг номи берилган. 

Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги элчихонси ташаб-
буси билан бу ерда турли тадбирлар ўтказиб турилади. 
Озарбайжоннинг таниқли шоир ва ёзувчилариниг асар-
лари ўзбек тилига чоп этилади. Марказга Самир Аббо-
сов раҳбарлик қилиб келаётир. Бир неча йилдан бери 
маркази қошида “Озарбайжон қизлари” (аввалги номи 
“Булбуллар”) болалар рақс гуруҳи фаолият кўрсатиб ке-
лади. 1997 йилда Озарбайжон Президенти Ўзбекистонга 
ташриф буюрган пайтида ушбу рақс дастасининг чиқи-
шлари унга жуда манзур бўлган ва гуруҳ аъзоларини 
бир ҳафтага Озарбайжонга таклиф этганди. Бокуда улар 
ижросидаги концертлар берилган. 

Ва яна бир жиҳат... Ўзбекистонда Озарбайжон мусиқа-
сини, санъатини жуда яхши кўришади. Бирор бир ўзбек 
тўйи йўқки, унда Озарбайжон мусиқаси янграмасин. 
Мумтоз фильмларимиз ўзбек телеканалалларида тез-
тез намойиш қилинади. Ахир биз ҳам ўзбек санъатини, 
маданиятини жуда севамиз-ку. “Тошкент – нон шаҳри” 
фильми бунга мисол эмасми? Марҳум санъаткор Ботир 
Зокиров, унинг укаси Фаррух Зокировнинг Бокудаги кон-
цертларини ёддан чиқариб бўлармикан? 
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1997 йилда Самарқандда ўтказилган “Шарқ таронала-
ри” биринчи хақалқаро мусиқа фестивалида ёш хонанда 
Симара Иманова “Гран при” мукофотини қўлга киритган 
эди. Кейинги йилларда Олим Қосимов, Айгун Бейлар, 
Қочақ Аскаров биринчи, Зобит Набизода иккинчи ўрин-
ларни қўлга киритишган. 2017 йилги “Шарқ таронала-
ри” мусиқа фестивалида ёш созанда Соҳиб Пошозода 
“Гран-при”ни Озарбайжонга олиб кетди. 

Соҳиб Пошозода Самарқанд телевидиниясига берган 
интервьюсида шундай деганди: 

“Мен Самарқанд фестивалида тўртинчи марта қат-
нашяпман. Бу сафар биз икки киши бўлиб келдик. Мен 
билан ноғорачи шеригим Комрон Каримов. Биз шу икки 
мусиқа асбоби билан Озарбайжон мусиқасини етарли да-
ражада намойиш қила олганимиздан мамнунман”. 

Расмий маълумотларга кўра, ҳозирда Ўзбекистонда 60 
мингдан зиёд Озарбайжон миллатига мансуб аҳоли ис-
тиқомат қилади. Мамлакат фуқаролигини олмаган 20-30 
минг ҳамюртимиз бу рўйхатга кирмайди. Тошкентда яша-
ётган ҳамюртларимизнинг сони 15-17 мингдан ошади. 
Самақарқандда 8 мингдан зиёд озарбайжонлар яшайди. 
Мустақиллик йилларида 30 га яқин ҳамюртларимиз тур-
ли давлат мукофотларига лойиқ кўрилганлар. Улар ора-
сида муаллим, шифокор, ҳарбийлар, маданият ва санъат 
арбоблари бор. Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев 
2004 ва 2010 йилларда Ўзбекистонга расмий сафарлар 
қилган. Ва ўз навбатида Ўзбекистоннинг Биринчи Прези-
денти Ислом Каримов ҳам Озарбайжонга ташриф буюр-
ган. Икки давлат ўртасида муҳим ҳужжатлар имзоланган. 

Тошкентда Ҳайдар Алиев номидаги Озарбайжон мада-
ният марказининг очилишида Озарбайжон Республика-
си Президенти Илҳом Алиев шундай деганди:

“Ҳайдар Алиев ўзбек халқига ҳар доим юксак эътибор 
ва муҳаббат билан қараган. Мен Ҳайдар Алиев хотираси 
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билан боғлиқ гўзал ҳис-туйғулар Ўзбекистонда, ўзбек 
халқининг ҳам юрагида яшётганидан бениҳоя бахтиёр-
ман. Бугун Ислом Абдуғаниевич (Ислом Каримов – Г.К.) 
ҳам ўз чиқишида Ҳайдар Алиев ҳақидаги самимий, дил 
сўзларини айтиб ўтди. Ўлкаларимиз дўст ва қардош, 
халқларимизни ҳам на шу ришталар боғлаб туради. Бу-
гун учрашувларда қайд этилганидек, биз учун таржи-
моннинг кераги йўқ. Биз бир-биримизнинг тилимизни 
тушунамиз, англаймиз, халқаро ташкилотларда муҳкома 
қилинаётган масалаларга ягона нуқтаи назардан ёнда-
шамиз. Мен бугун алоҳида эътироф этганимдек Ўзбеки-
стон ҳамиша Озарбайжоннинг ҳақ-ҳуқуқлари тарафдори 
бўлиб келган. Тоғли Қорабоғ масаласида ҳам Ўзбекистон 
расмийлари ҳар доим фақат баёнотларда  эмас, БМТнинг 
Бош Ассамблеяси мажлисларида ҳам якдиллик билан 
Озарбайжоннинг ҳудудий яхлитлигини ёқлаб овоз бер-
ган. Бугун Ўзбекистон раҳбари ҳам буни яна бир карра 
эътироф этди”. Икки давлат раҳбарларининг учрашувида 
Ислом Каримов давлатларимиз ва халқларимз орасидаги 
алоқалар ҳақида сўз юритиб, шундай деганди: “Тошкент 
ва Боку шаҳарларида буюк аждодларимиз Низомий Ган-
жавий ва Алишер Навоийга ёдгорликлар ўрнатилгани, 
Озарбайжон пойтахтидаги кўчалардан бирига жаҳонга 
машҳур мутафаккир олим Мирзо Улуғбек номининг бе-
рилиши икки халқ ўртасида ўзаро манфаатлар, тарихан 
мавжуд бўлиб келаётган ҳурмат-эҳтиромнинг ёрқин на-
мунаси бўлди”. 

Ўтган асрнинг 70-йилларида Озарбайжон ва Ўзбеки-
стон олий ўқув юртлари орасида талабалар алмашинуви 
йўлга қўйилган, адабий алоқаларни тадқиқ этувчи мах-
сус гуруҳлар шаклланган. Масалан, Озарбайжондан Тош-
кентга юборилган Яшар Қосимов ҳамда Акиф Бағиров 
Тошкент Давлат университети (ҳозирги ЎзМУ)да таҳсил 
олишган. Шунингдек, Ўзбекистондан Бокуга Озарбайжон 
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Давлат университетида ўқиш учун ўзбек талабалари – 
Анвар Жабборов ва Т.Маҳмудалиевлар юборилган. 

1979 йилда Озарбайжонда ўтказилган ўзбек адабиёти 
ва санъати кунларида Комил Яшин, Зулфия, Туроб Тўла, 
Шукрулло, Асқад Мухтор, Абдулла Орипов, Нормурод 
Нарзуллаев, Мирмуҳсин. Назир Сафаров, Азиз Қаюмов ва 
бошқалар иштирок этишган. Ушбу кунларда Ўзбекистон 
делегацияси аъзолари Озарбайжоннинг шаҳар ва туман-
ларида 190 учрашув ўтказишган, юздан зиёд концерт-
лар беришган. 1980 йилнинг июнида эса, Ўзбекистонда 
Озарбайжон адабиёти ва санъати кунлари бўлиб ўтади. 
Ўн кун давомида Озарбайжонлик меҳмонлар кўплаб уч-
рашувларда иштирок этишади. Озарбайжон халқ шои-
ри Марварид Дилбозий ўзбек шоираси, Ланкароннинг 
фахрий фуқароси Зулфияга унинг сиймоси туширилган 
мис портретни туҳфа қилади. 1978 йилда Озарбайжон 
бастакорлари ва мусиқашунослари Самарқандда мақом 
санъатига бағишланган халқаро мусиқа симпозиумида 
иштирок этишади. 70-йилларда Озарбайжон рассомла-
рининг кўргазмалари Тошкентда мунтазам ўтказиб ту-
рилган. Ўша йилларда Тошкентда Тоҳир Салоҳов, Микой-
ил Абдуллаев, Туғрул Наримонбеков ва бошқаларнинг 42 
асаридан иборат кўргазмалари очилган эди. Тошкентда 
бўлиб ўтган Осиё ва Африка мамлакатлари кинофести-
валида Озарбайжонлик кино усталари суратга олган 
“Юлдузлар сўнмайди”, “Салом Озарбайжон!” каби бадиий 
фильмлар намойиш қилинган. Ушбу нуфузли анжуманда 
Одил Искандаров, Аждар Иброҳимов сингари кино ар-
боблари иштирок этишганди. 1973 йилда “Ўзбекфильм” 
киностудиясида яратилган икки қисмли “Абу Райҳон 
Беруний” фильмининг айрим қисмлари Бокуда, Шир-
воншоҳлар саройида ва Қиз қалъасида суратга олинган. 
Озарбайжон халқ артисти Расим Балаев “Ўзбекфильм”да 
олинган “Оловли йўллар” фильмида (режиссёр Шуҳрат 
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Аббосов) Амир Олимхон ролини ижро этган. Р.Балаев ўз-
бек режиссёри Латиф Файзиевнинг “Уйғониш” фильмида 
ҳам суратга тушган. Ўзбекистонда Озарбайжон мадания-
ти кунлари асносида “Насимий”, “Қайнона”, “Ғариб жин-
лар диёрида”, “Мезозой ҳодисаси”, “Сўнган ўчоқлар нури” 
ва бошқа фильмларимиз намойиш қилинган. 

1997 йилда Озарбайжон Президенти Ҳайдар Алиев 
Ўзбекистонга сафари чоғида Ўзбекистон Миллий уни-
верситети фахрий доктори этиб сайланади. Ўшанда Ҳай-
дар Алиев шундай деганди: “Бизнинг халқларимизни 
умумий илдизлар, муштарак тақдир, кўп асрлик тари-
хий дўстлик, ҳамкорлик бирлаштириб туради. Тилимиз, 
халқларимиз маънавий қадриятларининг умумийлиги, 
бир динга мансублигимиз, икки халқнинг энг буюк сий-
моларининг яқинлашуви, биргаликдаги фаолиятининг 
мезони бўлган. Биз улуғ олим Мирзо Улуғбекни ҳам, Наси-
риддин Тусийни ҳам бир хил юксак эҳтиром билан хотир-
лаймиз. Уларнинг бири Самарқандда муаззам расадхона 
тиклаган бўлса, иккинчиси Мароғада худди шундай му-
ассасани барпо этган. Ҳали Европада илм-фан тараққий 
этмаган бир даврда бизнинг аждодларимиз замонавий 
фанларнинг тамал тошини қўйган эдилар...”.

(“Xalq qəzeti”, 24 июнь 1997 йил).
Сўзимни Самарқанд ва Бухородан бошлагандим, бу 

шаҳарларда яшаган, ишлаган ҳамюртларимиз ҳақида 
қисқача сўз очдим. Китоб давомида Самарқанд, Бухоро, 
Тошкент ва Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарларида турли 
даврларда фаолият кўрсатган таниқли озарбайжонлар 
ҳақида батафсил маълумот бериб ўтаман.

 Марҳамат, китоб сизнинг ҳукмингизга ҳавола. 
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 İNDONEZİYADA MÜSƏLMANÇILIĞI
          YAYAN AZƏRBAYCANLI...
 DOQQUZ MÜDRİKİN BİRİNCİSİ – 
        MÖVLANA MALIK İBRAHİM

                                                  
«Mən İslamı seçmədim, Allah məni 

İslamı seçməyə layiq bildi».
Robert Kreyn, keçmiş  ABŞ prezidenti 

Riçard Niksonun köməkçisi

Altı yüz il əvvəl, 14-cü əsrin birinci yarısında Allah 
Azərbaycan deyilən məmləkətdə bir ailəyə Malik adlı oğul bəxş 
etdi. O ailəyə  ki, evdə valideynlər də, övladlar da dünyanın 
açılan pəncərəsindən ətrafa baxmağa, görməyə-götürməyə çox  
həvəsli idilər. Bəlkə  elə məhz bu baxımdan  Malik  böyüdükcə 
onun dünyagörüşü də böyüyürdü. Dünyaya heyrətlə bax-
maq, yaradılışın sirlərini öyrənmək istəyi onun gənclik 
eşqini arxada qoyurdu. Özünün bacarığı və dünyagörüşü ilə  
seçilirdi. Tay-tuşları ilə müqayisədə düşüncələri çox fərqli 
idi. Düşünürdü ki, insan və onun yaradılışı bir möcüzədir. Bu 
möcüzənin açarı isə kiminsə əlindədir, onu axtarıb tapmaq 
və öyrənmək lazımdır. Çox keçmir ki, Malik axtardığı açarın 
kimin əlində olduğunu öyrənir...

Bu o zaman idi ki, hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəimi 18 
yaşında müqəddəs Kəbəyə həcc ziyarətinə getsə də sonradan  
hürufilik yolunu seçmişdi. Və bu yolda öyrəndiklərini, 
düşüncələrini “Cavidani-kəbir”, “Ərşnamə”, “Məhəbbətnamə”, 
“Növmnamə”, “İskəndərnamə” adlı əsərləri ilə bəyan edirdi. 
Ətrafina çoxlu mürid toplamışdı. Onların vasitəsi ilə öz 
ideyasını yayirdı.  Fəzlullahın ideyasını öyrənməyə və qəbul 
etməyə  can atanlar minlərlə idi. Hürufilik  gənc Maliki də cəlb 
etmişdi. Yollar onu birbaşa Fəzlullahın yanına aparırdı. 

Az keçmədi ki, hürufi nümayəndələri ilə taniş oldu, onların 
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ideyasını qəbul etdi. Öyrəndi ki, Allah gizli bir xəzinədir. 
Hər şeyin həqiqəti, mövcudluğu və ruhu isə səslərdir. Gizli 
bir xəzinə olan Allahın ilk təcəllisi kəlam şəklində görünən 
səslərdən ibarətdir. Səsin kamilliyi kəlam, yəni sözdür. Kəlam 
isə ancaq insanlarda zühur edər və özünü səsdə göstərər. 
Kəlam bir qrup ünsür halında müxtəlif  forma alır. Bu ünsürlər 
ərəb və fars əlifbasındakı iyirmi səkkiz və otuz iki hərfdir. 
Bütün bunları öyrənən Malik İbrahim  çox keçmir ki, Fəzlullah 
Nəiminin yaxın silahdaşı olur. Bu yaxınlıq ona imkan verir ki, 
ustadının bütün fəaliyyətini, həyatını, gündəlik davranışını 
izləyib öyrənə bilsin. 

Fəzlullah  Nəimi ilə Malik İbrahim arasında demək olar ki,  
gözlə görünməyən, amma ruhən, qəlbən  bir-birinə sıx bağlı 
olan bənzərlik var idi. Hürufiliyin fəlsəfəsi Malikin qəlbinə 
elə hopmuşdu ki, o özünü bu dünyadan ayrı təsəvvür edə 
bilmirdi. Nəimiyə elə bağlanmışdı ki,  ondan bir gün belə ayrı 
olacağını təsəvvür etmirdi. Amma həyatın müəyyən bir hissəsi 
insan düşüncələrindən, fərdlərin arzusundan ibarət olsa da,  
digər hissəsi, yəni istək və arzuları  reallşadırmaq yolunda 
qarşıya çıxan əngəlləri aşmaq çox əzablıdı. Bu sanki həyatın 
taleyə vurduğu bir naxışdı. O naxış ki, kənardan baxanın  
gözünü - könlünü oxşayır, yaxına gələndə isə illüziya olduğu 
görünür. Əslində həyat insanın fəaliyyəti üzərində bərqərar 
olur, hadisələr bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq pis ya da yaxşı  
formada özünü büruzə verir.

Malik İbrahim ustadı Fəzlullah Nəiminin fkirlərini yaymaq 
üçün illüziyaya qapılmadı, fəaliyyətini daha da  genişləndirdi, 
həyatın gerçəkliklərini qəbul etdi. Ətrafdakılara onu təlqin 
etməyə çalışırdı ki, insan və dünya - dünya ağlı, dünya ruhu, 
analar anası, məkan və zamanın ardıcıl emanasiyalarının 
nəticəsidir. Dünyanı yaradan ilahi başlanğıc – Allah özünün 
bənzəri kimi yaratdığı insanın simasında daha tamlıqla 
təcəlli edir. Kainatın varlığı, bəşəriyyətin tarixi mərhələlərə 
bölünmüş dövri hərəkətlərdən ibarətdir. Hər bir mərhələdə 
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yeddi dövr var. Adəmin dünyaya gəlişindən başlanan bu 
mərhələlər məhşər gününə qədər davam edəcəkdir. 

O bütün bunları Azərbaycanda yayırdı. Amma hürufiliyin 
meydanını genişləndirməyin vaxtı çoxdan çatmışdı. Çox 
keçmədi ki, hürufilik Azərbaycan sərhədlərini aşaraq İran, 
Suriya, Osmanlı ərazilərində də təbliğ olunmağa başlandı. 
Malik İbrahim də hürufi nümayəndəsi olaraq ideyalarını 
yaymaq üçün Azərbaycan ərazilərindən çıxmaq istəyirdi. 
O istəyirdi ki, Şərqin müxtəlif ölkələrinə səyahət etsin və 
tələbələrin sayını artırsın. 

Belə də oldu. Bir gün o məhz bu missiya ilə Səmərqəndə 
yollandı. Həmin vaxtlar Səmərqənd əsası Əmir Teymur 
tərəfindən qoyulmuş Teymurilər dövlətinin paytaxtı kimi 
mövcud idi. Böyük strateq və sərkərdə Səmərqənddəki  
möhtəşəm sarayından dövləti idarə edirdi. Fəzlullah 
Nəimi də Səmərqəndə gedən müridinin – Malik İbrahimin 
orada hürufiliyi yayacağına, ətrafına çoxlu sayda tərəfdar 
toplayacağına çox  ümid edir, daha doğrusu, buna  ürəkdən 
inanırdı. 

Malik İbrahim şəhərə daxil olan kimi birinci düşüncəsi 
o oldu ki, Əmir Teymurun sarayına gedib içəri daxil ola 
bilsin. Amma o nəinki saraya daxil olmaq, heç bu möhtəşəm 
binaya yaxınlaşa da bilməyib. Sarayın yerləşdiyi ərazidə 
addımlayarkən izləndiyini hiss edib. Dönüb arxaya baxsa 
da, ətrafı nəzərdən keçirsə də bir kimsəni görə bilməyib. 
Fikirləşib ki, Səmərqənddə onu taniyan  olmadığı halda 
kiminsə tərəfindən izlənməsi də mümkün deyil. Bu, olsa-
olsa içindəki həyəcandan doğan bir  illüziya ola bilər. Elə bu 
düşüncələrlə yoluna davam edir. Amma yox,  daxilindən gələn 
bir səs onu geri dönməyə səsləyir, getdiyi yolun uğursuz 
olacağına inandırır. Malik İbrahim hürufiliyin ona diqtə etdiyi 
özünüqoruma instinktinə tabe olaraq Teymurun sarayına 
yaxınlaşmır. O, təhlükənin ondan uzaqlaşmadığını hiss edərək  
qoruyucu tədbir görür. Özünü elə aparır ki, guya hürufi  
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nümayəndəsi deyil, İslam dini ilə məşğuldur. Ətrafdakılar 
inansın deyə bir müddət İslam tarixini oxuyur, Quranla 
maraqlanır, peyğəmbərlərin həyatını öyrənir. Və bütün 
bunlar onu özünə elə bağlayır ki, az qala Səmərqəndə nə üçün 
gəldiyini unudur. Çox keçmir ki, dini dünyagörüşündə bir 
firtına qopur. İslam dini, onun  fəlsəfəsi, Quran məntiqi Malik 
İbrahimin ürəyinə elə hopur ki,  hürufilik əvəzinə İslamı  təbliğ 
etməyi düşünür. Artıq onun  ideya və düşüncələri  tamamilə 
dəyişmiş, hürufilik onun üçün yaxın tarixə çevrilmişdi.

Səmərqənd əhalisi onsuz da müsəlman idi. Bəs  “hara 
getsin, İslam dinini hansı ölkəyə aparsın?” düşüncəsi onu   
İndoneziyaya doğru istiqamətləndirir. Amma o, əvvəlki 
əqidəsindən tamamilə uzaqlaşmaq, yaxud da  daha hansı bir  
məqsədləsə adında dəyişiklik etməyi qərara alır. 1392-ci ildə  
Makdum İbrahim əl-Səmərqəndi adını götürür. Elə bu adla da 
İndoneziyaya yola düşür. 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Zaur Əliyev İndoneziyanın 
tarixini dəyişən azərbaycanlı alim haqda bunları deyib:” 
İndoneziyada Kakek Bantal və Sunan Qresik kimi tanınan 
Malik İbrahim hürufilərin ardıcıllarından idi. Əsas məqsədi 
Səmərqənddə hürufiliyi yaymaq olan Malik İbrahim Fəzlullah 
bin Əbu Məhəmməd Nəimi Təbrizinin yaxın silahdaşı olub. 
Xüsusi missiya ilə Səmərqəndə gəlib Əmir Teymur sarayına 
yaxınlaşmağa cəhd edən Malik İbrahim burda izləndiyini başa 
düşür. Tale onu İndoneziyaya gətirir və o burda İslam dinini 
yaymağa başlayır”. 

Zaman o zaman idi ki, Asiya qitəsinin cənub-şərqində 
yerləşən bu ölkəni  hələ avropalılar işğal etməmişdilər. 14-
cü əsrdən orada imperiya möhkəmlənməyə başlamışdı. Yerli 
əhali bütpərəst idi. Malik İbrahim bu insanlara İslamı necə 
başa salmağın ən bəsit  formasını düşünür. Yaşamaq üçün 
öncə  alış-verişlə məşğul olmağa başlayır. Müştərilərlə alver 
edərkən halallıqdan danışır, artıq qalan bir qəpiyi belə alıcıya 
qaytarır. Müştəri onun bu hərəkətinə  etinasız yanaşanda 
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isə haram pulun pis nəticə verəcəyini izah edir. Səbrlə, 
təmkinlə söyləyir ki,  İslam dinində  pulu halallıqla qazanmaq 
əmr olunub. Başqasının bir qəpik pulunu da mənimsəmək 
günahdır. Bir kəs başqasının xətrinə dəysə, yaxud ona ziyan 
vursa, mütləq üzr istəyib halallıq almalıdır. Əks halda Allahın 
qəzəbini qazanar. 

Malik İbrahim uzaq İndoneziyada  çox böyük nüfuz sahibinə 
çevrilir. O, insanları İslam dininin gözəllikləri ilə üz-üzə 
qoyur, Quran bilgilərinin, Quran məntiqinin  insan taleyindəki 
rolunu sübut edir. İslamın əsas prinsipləri, əmr və qadağaları, 
müsəlmana vacib olan ibadət və əxlaq normaları  haqqında 
məlumat verir. Allaha yaxın olmağın sirrinin namazda 
olduğunu diqqətə çatdırır. Bütün bunların müqabilində əhali 
bütpərəstliyə arxa çevirərək üzünü tək olan Allaha tutur, 
müsəlmançılığı qəbul edir.

Mənbələrin məlumatına görə, çox keçmir ki, Malik 
İbrahimin atası Suh Cumadil Kübro (İndoneziya adı) və 
qardaşı Moulana İsxak da İndoneziyaya gəlirlər. Onlar Hüseyn 
İbn Əli vasitəsi ilə Məhəmməd Peyğəmbərin varisləri sayılır. 
Həmin məlumata görə, Kübro Yavada qalır, Malik Çampoya 
(Vyetnam), qardaşı isə  Sumatranın şimalındakı Pasayiyə gedir. 
13 il Çampoda qalan Malik İbrahim burada səhiyyəni qaydaya 
salır, fermerlərə kənd təsərrüfatı məhsullarını səmərəli 
yollarla yetişdirməyin qaydalarını öyrədir. Bir müddət sonra 
şahın Dyui Kandraulan adlı qızı ilə evlənir, onların iki oğlu olur. 
Malik burada insanlara kifayət qədər İslamı qəbul etdirdikdən 
sonra ailəsini Çampoda qoyub Yavaya qayıdır.  

Və beləcə Malik İbrahimin yandırdığı ilk qığılcım 
yerli əhalinin diqqətini çəkir, onlar İslamın nə olduğu ilə 
maraqlanırlar. 14-cü əsrin sonlarında Malik İbrahim Qresikin 
şimalı-Sembalo, Learn və Manyara gedir.  İşgüzarlığı və ağlı 
ilə yerli əhalinin hörmətini qazanır, ticarətlə məşğul olur, 
xəstələri müayinə edir, əhaliyə məhsuldarlığı artırmağın 
yollarını öyrədir. İbrahim burada hakim sinif və zadəganlarla 
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yaxınlaşır, Trululana gedib şah Macapaxita ilə görüşür. Şah 
ona Qresikin ətrafında yaşamağı və ibadət etməyi təklif edir. 
Malik İbrahim burada İslam məktəbi açır. O, Quranı həmişə 
yastığının altına qoyduğu üçün Kakek Bantal təxəllüsü alır. 

Malik İbrahim haqqında belə bir əfsanə də var. Bir dəfə o, 
səyahət zamanı quraqlığın bitməsi üçün Allaha qurban verilən 
gənc bir qadın görür. Malik qadını vurmaq istəyən adamları 
saxlayır və yağış yağması üçün Allaha dua edir. Onun duası 
eşidilir, yağış yağır və beləliklə də orada yaşayanlar İslamı 
qəbul edir. Çox keçmir ki, azərbaycanlı Malik İbrahim Mövlana 
adını qazanır. Malik İbrahimin oğlanları da böyüyəndən sonra 
atalarının işini davam etdirib, bu ölkədə İslamı yaymaqla məşğul 
olub. Onun böyük oğlu Əli Rəhmətulla (Sunan Ampeland) 
da Vali Sonqonun üzvü olub. Kiçik oğlu Əli Murtada atasının 
başladığı işi Qiridə davam etdirib. Şərqi Yavada Malik İbrahimin 
başladığı işi həmçinin Raden Paku (sonralar Suşuxunan Qiri 
kimi tanınıb) Qiridə, Raden Rahmat isə Nqambeledə davam 
etdiriblər, o burada İslam məktəbi də açıb. 

19-cu əsrə qədər İbrahim Yavada İslamı yayan Vali Sonqo 
hesab edilmirdi. 19-cu  əsrin əvvəllərində qəbri açılandan 
sonra onun adı Vali Sonqo siyahısına daxil edilir. Bu gün onun 
qəbri müsəlmanların ziyarət məkanına çevrilib. Hər il Malik 
İbrahimin ad günündə onun qəbrinə minlərlə zəvvar gəlir. 
Malik İbrahimin qəbrinin yanında ərəb dilində yazılan daş var. 

Orada deyilir: “Bu, şübhəsiz, Allah tərəfindən bağışlanacaq, 
Allahın verdiyi xoşbəxtliyi qazanacaq, şahların müəllimi, 
sultanların və vəzirlərin məsləhətçisi, kasıbların, evsiz-
eşiksizlərin dostu olan insanın qəbridir. Böyük din müəllimi 
Malik İbrahim öz mərhəməti ilə tanınırdı. Allah yar və 
yardımçısı oslun. O, Senində rəbiül-əvvəl ayının 12-si, hicri 
822-ci ildə vəfat edib”. 

Hər il Qresik şəhər hakimiyyəti Malik İbrahimin anadan 
olduğu gün festival keçirir. Qebyar Molid adlanan bu festival 
mədəniyyətin inkişafına öz töhfəsini verir. 
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*       *       *
İslamin bilicisi kimi əvvəl Yava adasında, sonra da bütün 

İndoneziyada şöhrət tapan Malik İbrahim  “Vali Sonqo” 
(“Doqquz müdrik”) adlı dini qrupun ən aparıcı adamı olaraq 
həmin doqquz müdrikin birincisi sayılır. İndoneziyaya 
Makdum İbrahim əl-Səmərqəndi  adı ilə  gəlsə də, orada  Kakek 
Bantal və Sunan Qresik adlarını da qazanır. İndoneziyada onun 
adına məsçid və küçə var, bu müdrik şəxsiyyətin öz dəsti-xətti 
ilə köçürdüyü Quran kitabı bu gün də İndoneziyada qorunub 
saxlanır. Malik İbrahimin ölümündən 598 il sonra, 2017-ci ilin 
avqust ayında İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Hüssan 
bəy Fənani Mövlana Malik İbrahimlə bağlı Bakıda jurnalistlərə 
bunları deyəcək:” Azərbaycanın görkəmli nümayəndələrindən 
biri də Mövlana Malik İbrahim olub. Bizim ölkəmizdə Mövlana 
Malik İbrahimi çox yaxşı tanıyırlar. O, ölkəmizdə Makdum 
İbrahim əl-Səmərqəndi kimi də məşhurdur. Malik İbrahim 
Səmərqəndə məhz Azərbaycandan, Xəzər sahillərindən 
gedib, Səmərqənddə İslamı öyrəndikdən sonra isə 1392-ci 
ildə İndoneziyaya gedərək İslamı bu ölkədə yayıb. Məhz onun 
gəlişi ilə İndoneziyada 14-cü əsrdən İslam dini formalaşmağa 
başlayıb. Bu haqda “Vali Sonqo” ilə  bağlı yazılı mənbələrdə-
Ranqqvarsitanın (19-cu əsr) və müfti Cohorun (1884-1962) 
əsərlərində məlumat var”. Hürufi alimi, İslam və Quran 
bilicisi olan Malik İbrahim hicri tarixi ilə 822-ci ildə (1419-
cu il  aprelin 7-si) İndoneziyada dünyasını dəyişib. Uzaq 
İndoneziyada İslamın yayılmasının məhz Malik İbrahimin 
adı ilə bağlılığı,  humanist işlər görməsi, kənd təsərrüfatı, 
səhiyyə ilə məşğul olması, insanları müalicə etməsi haqqında 
məlumatların 600 il sonra doğulduğu torpağa-Azərbaycana 
çatması, əlbəttə, sevindirici və qürürverici bir haldır. 
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Doqquz müdrik  Тўққиз донишманд

İki müdrik söhbət zamanı
Икки донишманд суҳбатда

Malik İbrahimin xatirəsinin 
əbədiləşdirildiyi məkanlar  
Малик Иброҳим хотираси 

абадийлаштирилган жойлар



66

I БОБ.
ТАҚДИРИ МАРКАЗИЙ 

ОСИЁ БИЛАН
БОҒЛАНГАН ТАНИҚЛИ 

ОЗАРБАЙЖОН ТУРКЛАРИ
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ИНДОНЕЗИЯДА ИСЛОМНИ ЁЙГАН 
ОЗАРБАЙЖОН...

ТЎҚҚИЗ ДОНИШНИНГ БИРИНЧИСИ 
МАВЛОНО МАЛИК ИБРОҲИМ

“Мен Исломни танламадим, Оллоҳ мени исломни
танлаш учун лойиқ кўрди.” 

Роберт Крейн,  АҚШнинг собиқ Президенти
 Ричард Никсоннинг маслаҳатчиси

Олти юз йил аввал, XIV асрнинг биринчи ярмида Ол-
лоҳ Озарбайжон тупроғидаги бир оилага Малик исмли 
ўғилни ато қилди. Бу оилада ота-она ҳам, фарзандлар ҳам 
оламга завқланиб боқар, кўриш-ўрганишга ҳавасманд 
эдилар. Эҳтимол, шунинг учун ҳам Малик улғайгани сари 
унинг дунёқараши ҳам кенгайиб борарди. 

Дунёга ҳайрат ила боқиш, яратилиш сирларини ўрга-
ниш истаги унинг ёшлик ҳавасларини четга сурарди. У 
ўзининг истеъдоди, ўткир зеҳни билан ажралиб турарди. 
Фикрлари тенгдошларидан анча олдинда эди. Унинг фи-
крича, инсон ва унинг яратилиши ўзи бир мўъжиза. Бу 
мўъжизанинг калити эса кимнингдир қўлида, уни излаб 
топиш  ва ўрганиш керак. Кўп ўтмай Малик ўзи қидирган 
калит кимнинг қўлида эканини билиб олади... 

Ўша пайтларда ҳуруфийлик тариқатининг асосчиси 
Фазлуллоҳ Наимий 18 ёшида муқаддас Каъбага ҳаж зи-
ёратини амалга оширган бўлса-да, кейинчалик хуруфий-
лик йўлини танлаганди. У ўз қарашларини “Жовидони 
кабир”, “Аршнома”, “Муҳаббатнома”, “Навмнома”, “Искан-
дарнома” сингари асарларида баён қилган. Ўз ортидан 
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жуда кўп издошларини эргаштирган. Улар орқали ўз ғо-
яларини тарқатган. Фазлуллоҳнинг ғояларини ўрганиш-
ни истаганлар жуда кўп эди. Ҳуруфийлик ёш Маликни 
ҳам ўзига жалб этади. Йўллар уни Фазлуллоҳнинг қошига 
бошлайди. 

У кўп ўтмай ҳуруфийлик тариқати намояндалари би-
лан танишади. Уларнинг ғояларини қабул қилади. Ал-
лоҳ пинҳоний хазина эканлигини англайди. Борлиқнинг 
мавжудлиги, ҳақиқати ва руҳи товушлардир.  Кўринмас 
хазина бўлган Аллоҳнинг илк тажаллиси калом шаклида 
кўринган овозлардан иборат. Овознинг комиллиги ка-
лом, яъни сўз. Калом эса фақат инсонларда зуҳур этади 
ва ўзини товушларда кўрсатади. Калом бир гуруҳ унсур 
ҳолида турли шаклларга киради. Бу унсурлар эса араб 
алифбосидаги йигирма саккиз, форс алифбосидаги ўттиз 
икки ҳарфдир. Буларни теран англаган Малик Иброҳим 
Фазлуллоҳнинг яқин сафдошига айланади. Бу яқинлик 
устозининг ҳаёти, фаолияти, кундалик турмушини куза-
тиб, ўрганиш учун имкон яратади. 

Фазлуллоҳ Наимий ва Малик Иброҳим ўртасида кўзга 
кўринмас, аммо руҳан, қалбан бир-бирига чамбарчас боғ-
лиқ бўлган ўхшашлик бор эди. Хуруфийлик фалсафаси 
унинг онгига шу қадар сингган эдики, ўзини бу оламдан 
ташқарида кўришни ақлига сиғдира олмасди.  У Наимий-
га шу қадар боғланиб қолган эдики, ҳатто ундан ўзини 
бир кун бўлса ҳам айро тасаввур қилолмасди. Аммо ҳа-
ётнинг муайян бир қисми инсон тушунчаларидан, шах-
сларнинг орзуларидан иборат бўлса-да, бошқа томони, 
яъни бу орзуларни амалга ошириш учун рўпарадаги 
тўсиқларни енгиб ўтиш ниҳоятда мушкул эди. Бу гўёки 
ҳаётнинг толега босган нақшлари эди. Бу нақшлар узоқ-
дан қараганда, одамни ўзига маҳлиё қилар, яқинига бор-
ганда худди саробдек йўққа чиқарди. Аслида ҳаёт инсон 
фаолияти узра барқарор бўлади. Ҳодисалар ана шу фао-
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лиятнинг натижаси ўлароқ, яхши ё ёмон шаклда ўзини 
намоён этади. 

Малик Иброҳим устози Фазлуллоҳ Наимийнинг ғоя-
ларини тарқатиш учун саробга алданиб қолмади. Фао-
лиятини янада кенгайтирди. Ҳаёт ҳақиқатларини қабул 
қилди. Атрофидагиларга ҳам инсон ва олам – онг,  идрок, 
макон ва замон ҳақидага тушунчаларини талқин этишга 
ҳаракат қиларди. Дунёни яратган илоҳий ибтидо – Аллоҳ 
ўзи яратган энг комил мавжудот Инсоннинг борлиғида 
зуҳур этади. Коинотнинг борлиғи, башариятнинг тарихи 
босқичларга бўлинган даврий ҳаракатлардан иборат. Ин-
соннинг туғилишидан бошланган босқичлар қиёматга 
қадар давом этади. 

У буларнинг барини Озарбайжон бўйлаб кенг ёйди. 
Аммо ҳуруфийлик майдонинини кенгайтириш вақти 
келганди. Кўп ўтмай ҳуруфийлик Озарбайжон сарҳад-
ларидан ошиб, Эрон, Сурия, Усмонийлар давлатига ҳам 
етиб борди. Малик Иброҳим ҳам ҳуруфийлик тарғибот-
чиси сифатида ўз ватанидан ташқарига чиқишни истар-
ди. У Шарқнинг турли ўлкаларини кезиб, ўз тарафдорла-
ри сонини орттиришни истарди. 

Шундай бўлди ҳам, кунларнинг бирида у айнан шу 
мақсад билан Самарқандга йўл олди. Самарқанд ўша 
пайтларда буюк Соҳибқирон Амир Темур давлатининг 
муаззам пойтахти эди. Буюк саркарда Самарқандда, Кўк-
саройда туриб, дунёнинг ярмини идора этарди. Фазлул-
лоҳ Наимий ҳам Самарқандга кетган шогирди Малик 
Иброҳимнинг шу ерда ҳуруфийлик тариқатини ёйиши-
га, атрофида турли тарафдорлар тўплашига умид қилар, 
тўғрироғи бунга чин дилдан ишонарди.  

Малик Иброҳим шаҳарга кириши билан энг аввало 
Амир Темур саройига кириш фикрига тушади. Аммо, 
саройга кириш у ёқда турсин, ҳатто у ерга яқин ҳам бо-
ролмайди. Сарой атрофда айланиб юраркан, кимдир уни 
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зимдан кузатаётганини ҳис қилади. Тўхтаб, орқасига қа-
раса-да, атрофни кўздан кечирса-да, бирор бир кимсани 
пайқай олмайди. Самарқандда уни ҳеч ким танимаса, ким 
ҳам кузатиши мумкин, дея мулоҳаза қилади. Бу ичидаги 
ҳаяжон туфайли юзага келган тасаввур бўлса ажаб эмас. 
Ана шу тушунчалар билан йўлида давом этади. Йўқ. Ички 
бир нидо уни ортга қайтишга ундайди, бораётган йўли 
самарасиз эканига ишонтиради. Малик Иброҳим ўз-ўзи-
ни ҳимоялаш инстинктига итоат қилган ҳолда Темур са-
ройидан узоқлашади... 

У хавфнинг нари кетмаганини ҳис қилиб, мудофаа 
этувчи тадбир кўради. Ўзини ҳуруфийлик намояндаси 
эмас, айнан исломни ўрганаётгандек кўрсатади. Атроф- 
дагиларни ишонтириш учун бир муддат Ислом дини та-
рихини ўрганади. Қуръон, пайғамбаримиз (с.а.в) ҳаёти 
билан қизиқади. Буларнинг бари уни ўзига қаттиқ боғлаб 
олади. Натижада у Самарқандга нима учун келганини 
ҳам унутаёзади. Кўп ўтмай унинг диний тасаввурлари-
да бир тўфон юз беради. Ислом дини, фалсафаси, Қуръон 
мантиғи унинг дунёқарашини кескин ўзгартириб юбора-
ди. У энди ҳуруфийликни эмас, исломнинг ўзини тарғиб 
этишга бел боғлайди. 

Самарқанд аҳли шусиз ҳам мусулмон эди. Хўш, унда қа-
ерга борсин, кимни исломга даъват этсин? Ана шу савол 
уни Индонезия томон етаклайди. Лекин у олдинги ақи-
даларидан узоқлашиш, нима учундир ўз исмини ўзгарти-
риш фикрига тушади. 

1392 йилда у Мақдум Иброҳим Ас-Самарқандий номи-
ни олади. Шу исм билан Индонезияга йўл олади. Сиёсий 
фанлар бўйича фалсафа доктори Заур Алиев Индонезия 
тарихини ўзгартирган Озарбайжон олими ҳақида шун-
дай ёзади: “Индонезияда Какек Бантал, Сунан Гресик 
каби номлар билан танилган Малик Иброҳим ҳуруфий-
ликнинг етакчиларидан бири эди. Асосий мақсади Са-
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марқандда ҳуруфийликни ёйиш бўлган Малик Иброҳим 
Фазлуллоҳ ибн Абу Муҳаммад Наимий Табризийнинг 
яқин сафдоши бўлган. Махсус миссия билан Самарқандга 
келиб, Амир Темур саройига яқинлашишга уринган Ма-
лик Иброҳим бу ерда уни таъқиб этишаётганини сезади. 
Тақдир уни Индонезияга етаклайди ва шу ерда у ислом 
динини ёя бошлайди”.

Бу ўлкага ҳали европаликларнинг қадами етмаганди. 
XIV асрдан у ерда империя кучая бошлаган. Маҳаллий 
аҳоли маъжусий эди. Малик Иброҳим уларга Исломни 
энг содда шаклда тушунтира бошлайди. Аввал тирикчи-
лик учун савдо-сотиқ билан шуғулланади. Харидорларга 
мол сотаркан, у ҳалолликдан сабоқ беради, ҳатто улар-
нинг бир чақасига ҳам хиёнат қилмайди. Харидор унинг 
бу ҳаракатини менсимай қабул қилганда эса, харом пул 
ёмонлик келтиришини тушунтиради. Ислом динида пул-
ни ҳалол йўл билан топиш буюрилганини сабр ва ваз-
минлик билан сўзлайди. Бировнинг ҳатто тийинини ҳам 
ўзлаштириш гуноҳ эканлигини таъкидлайди. Бир одам 
бошқасини дилини оғритганда, албатта узр сўраб, айби-
ни ювиши лозим, акс ҳолда Аллоҳнинг ғазаби муқаррар 
эканини уқтиради. 

Малик Иброҳим тез орада Индонезияда катта нуфуз 
ва эътибор қозонади. У инсонларни ислом динининг гў-
залликлари билан юзлаштиради. Қуръоний билимлар, 
Қуръон мантиғининг инсон тақдиридаги ролини исбот 
этади. Исломнинг асосий принциплари, амр ва тақиқла-
ри, мусулмонлар учун вожиб бўлган ибодат ва ахлоқ нор-
малари ҳақида маълумот беради. Аллоҳга яқин бўлиш 
сири номозда эканини англатади. Натижада аҳоли бутпа-
растликдан юз ўгириб, Аллоҳга юзланади, мусулмончи-
ликни қабул этади. 

Манбаларнинг гувоҳлик беришича, тез орада Малик 
Иброҳимнинг отаси Суҳ Жумодул-Кубро (индонезча оти) 
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ва укаси мавлоно Исҳоқ ҳам Индонезияга келишади. 
Уларнинг шажараси Ҳусайн ибн Али орқали пайғамбари-
миз (с.а.в.)га бориб тақалади. Ўша маълумотларга кўра, 
Кубро Явада қолади, Малик Чампо (Вьетнам)га, укаси эса, 
Суматра шимолидаги Пасайига кетади. 13 йил Чампода 
қолган Малик Иброҳим бу ерларда табобат билан шуғул-
ланади. Деҳқонларга ер билан ишлаш сирларини ўрга-
тади. Бироз вақт ўтиб, шоҳнинг Дюи Кандраулан деган 
қизига уйланади. Ундан икки ўғил кўради. Малик бу ерда 
аҳолининг кўпчилигига исломни қабул қилдиргач, оила-
сини Чампода қолдириб, ўзи Явага  қайтади.  

Шундай қилиб, Малик Иброҳим бу юртга олиб кирган 
нур маҳаллий аҳолининг диққатини тортади. Одамлар 
Ислом билан қизиқа бошлашади. XIV асрнинг охирлари-
да Малик Иброҳим Гресикнинг шимоли – Сембало, Ле-
арн ва Манияга кетади. Тадбиркорлиги ва билими билан 
одамларнинг меҳри ва эътиборини қозонади. Тижорат 
билан шуғулланади. Касалларни даволайди. Деҳқонлар-
га юқори ҳосил олиш сирларини ўргатади.  Иброҳим бу 
ерда ҳукмрон табақа ва зодагонларга яқинлашади. Тру-
луланга бориб, Мачапахита билан учрашади. Шоҳ унга 
Гресик атрофларида яшаб, ибодат билан машғул бўлиш-
ни таклиф қилади. Малик Иброҳим бу ерда ислом макта-
бини очади. У ҳар доим Қуръонни ёстиғи остига қўйиб 
ётгани учун Какек Бантал тахаллусини олади. Иброҳим 
ҳақида шундай бир афсона ҳам тарқалган. Саёҳати пай-
тида қурғоқчиликни тугатиш учун Аллоҳга қурбонлик 
қилиниши керак бўлган  ёш аёлни кўриб қолади. Шу пайт 
одамлар ҳалиги аёлни ўлдирмоқчи бўлиб туришганида 
Малик Иброҳим уларни тўхтатади. У ёмғир ёғдиришни 
сўраб, Аллоҳга илтижо қилади. Шу пайт осмондан шаррос 
ёмғир қўяди. Бу ҳолатни кузатиб турганлар дарҳол ис-
ломни қабул қилишади. Озарбайжонлик Малик Иброҳим 
кўп ўтмай Мавлоно деган номга сазовор бўлади. 
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Малик Иброҳимнинг фарзандлари ҳам улғайгандан 
кейин оталарининг ишини давом эттиришади. Унинг 
катта ўғли Али Раҳматуллоҳ (Сунан Ампеланд) ҳам Вали 
Сонго ((тўққиз донишманд номли диний гуруҳ) нинг аъ-
зоси бўлган. Кичик ўғли Али Муртазо отасининг ишини 
Гирида давом эттиради. Шарқий Явада отаси бошлаган 
ишни шунингдек, Раден Паку (кейинчалик Сушухунан 
Гири номи билан танилган) Гирида, Раден Раҳмат эса, 
Нгамбеледа ўз фаолиятини давом эттиради. Шу ерда ис-
лом мактабини ҳам очишади.  XIX асрга қадар Иброҳим-
ни Явада исломни ёйган Вали Сонго деб билишмаган. 
XIX асрнинг бошларида унинг қабри очилганидан кейин 
исми Вали Сонго рўйхатига киритилган. Бугун унинг қа-
бри мусулмон саёҳатчилар учун зиёрат маконига айлан-
ган. Ҳар йили Малик Иброҳимнинг таваллуд куни муно-
сабати билан минглаб зиёратчилар бу ерга келишади. 
Малик Иброҳимнниг қабр тошида араб тилида шундай 
битиклар ёзилган: 

“Бу, шубҳасиз Аллоҳнинг маъфиратига лойиқ бўлган, 
Аллоҳ берган саодатга муносиб, шоҳларнинг муаллими, 
вазирлар ва султонларнинг маслаҳатчиси, камбағаллар, 
бева-бечораларнинг дўсти бўлган инсоннинг қабридир. 
Буюк устод Малик Иброҳим ўз марҳамати билан танил-
ган. Оллоҳ унга ёр ва мададкор бўлсин. У Сенинда ҳижрий 
822 йил рабиул-аввал ойининг ўн иккинчи куни вафот 
этган”. 

Ҳар йили Гресик шаҳар маъмурияти Малик Иброҳим 
туғилган кунда фестивал ўтказади. Гебяр Молид деб 
номланган бу фестивал маданият ривожида ўзига хос 
ўрин тутади. 

*       *       *
Ислом алломаси сифатида аввал Ява яримороли-

да, кейин бутун Индонезияда шуҳрат қозонган Малик 
Иброҳим “Вали Сонго” (тўққиз донишманд) номли диний 
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гуруҳнинг биринчиси ҳисобланади. Индонезияга Мақ-
дум Иброҳим ас-Самарқандий номи билан келган бўл-
са-да, Какек Бантал ва Сунан Гресик номларини олади.

Индонезияда унинг номида масжид ва кўчалар бор. Бу 
донишманд инсоннинг дастхати билан кўчирилган Қу-
рони Карим айни пайтда Индонезияда сақланмоқда. 

Малик Иброҳимнинг ўлимидан 598 йил ўтиб, 2017 
йилнинг август ойида Индонезиянинг Озарбайжонда-
ги элчиси Ҳусайнбей Фаноний Мавлоно Малик Иброҳим 
ҳақида журналистларга шундай деганди: 

“Озарбайжоннинг таниқли намояндаларидан бири 
Мавлоно Малик Иброҳим эди. Бизнинг ватанимизда 
Малик Иброҳимни жуда яхши танишади. У юртимизда 
Мақдум Иброҳим ас-Самарқандий номи билан танилган. 
Малик Иброҳим Самарқандга Озарбайжондан Хазар ден-
гизи соҳилларидан бориб қолган, Самарқандда исломни 
чуқур ўрганиб, 1392 йилда Индонезияга боради ва ис-
ломни тарғиб этади. Унинг ташрифи туфайли, XIV асрдан 
бошлаб Индонезияда ислом тарқала бошлайди”. 

Бу ҳақда “Вали Сонго” билан боғлиқ ёзма манбаларда 
Рангварситаннинг (19 аср) ва муфтий Жоҳарнинг (1882-
1962) асарларида ҳам маълумотлар учрайди”.

Ҳуруфийлик оқимининг олими, Ислом ва Қуръон 
тарғиботчиси бўлган Малик Иброҳим ҳижрий 822, ми-
лодий 1419 йилнинг 7 апрелида Индонезияда оламдан 
ўтади. 

Узоқ Индонезияда Исломнинг тарқалиши айнан Ма-
лик Иброҳим номи билан боғлиқ экани, буюк ишлар-
ни амалга оширгани, қишлоқ хўжалиги, табобат билан 
шуғуллангани, одамларни даволагани билан боғлиқ маъ-
лумотлар олти аср ўтиб, Озарбайжонга етиб келиши қу-
вонарли ва фахрлантирувчи ҳол, албатта. 
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“BÖYÜK AXUND”, ”ALİMLƏRİN SULTANI”, “FAZİLLƏRİN 
SÜBUTU”, “BİLİK SƏMASINDA ON DÖRD GECƏLİK 

BƏDİRLƏNMİŞ AY”...
MÖVLANА YUSİF QARABAĞİ... 

                  «İnsan geri çəkilmədikcə taleyindən güclü olacaq». 
Erix Mariya Remark

Mənə elə gəlir ki, Səmərqəndin və Buxaranın tarixi mənim öz 
bioqrafiyamdır və mən bu şəhərlərlə bir gündə doğulmuşam. 
Hərdən də bu məkanlara uzaqdan baxıb «Səmərqəəənd», 
“Buxaraaa” deyə bağırmaq istəyirəm. Niyə belədir? Mən 
heç vaxt bu suala cavab axtarmaq amacında olmamışam. 
Səmərqənd də, Buxara da insanı suallar qarşısında qoyan 
şəhərlər deyil. Hər qarışı, hər addımı keçmişlə bağlı olsa da 
insanı daha çox sabaha, gələcəyə baxmağa çağıran şəhərlərdir 
Səmərqənd də, Buxara da... 

Bir də Səmərqənd uşaqlıq yuxularımın şəhəridir, Təbriz 
kimi... Uşaqlıqda nədənsə bir Səmərqənd, bir də Təbrizdən 
daha çox tarixi əsərlər oxumuşam, bəlkə də elə ona görə 
yuxularımda daha çox bu şəhərləri seyr eləmişəm. Təbriz 
öz yerində, nədənsə elə düşünmüşəm ki, Səmərqənd də 
Azərbaycan şəhəridir. Böyüyəndən sonra görmüşəm ki, 
belə deyil və dünya şəhərləri içərisində nədənsə Təbriz və 
Səmərqəndi daha çox görməyi arzulamışam. Çox sonralar 
Allah  arzularımı yerinə yetirdi, Səmərqəndi də, Təbrizi də 
görmək və gəzmək mənə qismət oldu...

 *           *            *
Yusif Qarabaği (İbn Məhəmmədcan Yusif əl-Qarabaği əl-

Məhəmməd Şahi) Azərbaycanın Qarabağ mahalında təxminən 
1562-1563-cü illərdə  ruhani ailəsində doğulub. Digər 
məlumata görə, 1570-ci ildə Bərdə şəhərinin yaxınlığında, 
Tərtər çayının sağ sahilində yerləşən Mehribanlı kəndində 
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anadan olub. İlk təhsilini də orada alıb, yeniyetmə çağlarında 
atası onu Şirvana mədrəsədə təhsil almağa göndərib, orada 
müəyyən müddət qalb, o vaxtın Şirvan üləmalarından 
və alimlərindən dərs alıb. Şirvandakı müəllimləri Yusif 
Qarabağinin elmlərə dərin marağını görüb onu İrana, dövrün 
böyük filosofu Mirzəcan Şirazinin yanına göndərirlər. Yusif 
Qarabaği Mirzəcan Şirazidən elmləri dərindən mənimsəyir. 
Riyaziyyat, astronomiya, tibb və digər elmləri öyrənir, fəlsəfə 
sahəsində daha çox tanınır. 

O zaman həm Şirvanda, həm də İranda sünnilərlə şiələr 
arasında qarşıdurma   yaranmışdı. Həm Mirzəcan Şirazi, həm 
də Yusif Qarabaği şiəliyin əleyhinə çıxış edirdilər.

Şiəliklə sünnilik arasında qarşıdurma daha da güclənirdi. 
Belə şəraitdə yaşamaq istəməyən Mirzəcan Şirazi və şagirdi 
Yusif Qarabaği mühacirət yolunu seçir, İrandan Hindistana 
gedirlər. Onlar  bir müddət Hindistanda qalandan sonra 
Şərqin mühüm elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan 
Səmərqəndə gəlirlər.  

Əvvəl Səmərqənd, sonra isə Buxarada müəllimi ilə birlikdə 
məskunlaşan Yusif Qarabaği bu şəhərlərdə o dövrün filosof və 
şairləri ilə dostluq edir, hörmət-izzət sahibi olur. 

*      *      *
Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Daşkənddə  16-cı 

əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində Orta Asiyanın fəlsəfi fikir 
tarixi mövzusunda keçirilən bir konfransda Yusif Qarabağinin 
adını eşitdim. Tədbirdən sonra məruzəçiyə yanaşıb Qarabaği 
haqqında daha geniş məlumat istədim və onun milliyyəti 
ilə maraqlandım. Cavab verdi ki, Qarabaği mənim mövzum 
deyil və əlavə etdi ki, “Если он не узбек, значит таджик”. 
Soruşdum ki, axı onun üzərində möhürü var, yəni Qarabağ. 
Dedi ki, məntiqi sualdır, öyrən, mənbələrdə məlumatlar var.  

Və öyrəndim...
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*        *        *
Mədrəsədə dərs deyən Yusif Qarabaği az müddət ərzində 

Səmərqənd və Buxaranın filosof və şairləri arasında hörmət 
qazanır, “Böyük axund” ləqəbi ilə çağırılır. Burada o, mistik 
təmayüllərdən fərqli olan sufilərin kübrəviyyə təriqətini 
qəbul edir. Bu əqidəni daşıyan sufilər  əslində azadfikirli 
adamlardan ibarət idi. 

Yusif Qarabaği Səmərqənddə Hüseyniyə xanəgahında 
yaşayır, şəhərin məşhur alimləri və filosofları ilə dostluq edir, 
Mövlana Cəlaləddin Dəvvaninin “Şərhi əqaidi-əzüdi” əsərinə 
haşiyə və əlavələr yazır. “Haşiyeyi Xanigahı” adlanan bu 
əsərini 1590-cı ildə ustadı Əbu Hamid Xəlilullaha təqdim edir. 
“Haşiyeyi Xanigahı” əsəri müasirləri tərəfindən birmənalı 
qarşılanmır, müasirlərinin bir hissəsi əsəri tənqid edir, 
digərləri tərifləyir.

                                             *     *     *
O dövrdə Buxara xanı ikinci Abdulla şairlərə və alimlərə 

diqqətlə yanaşırdı, özü də şeir yazır və elmin müxtəlif 
sahələrinə dair kitablar ortaya qoyurdu. Abdulla xan şair təbli 
bir adam olduğundan alim və şairlərin məclislərinə gedir, 
onlarla dostluq etməyi üstün tuturdu. Sarayda alimlərin, 
şairlərin, nəqqaşların, xəttatların işləməsi üçün münbit şərait 
yaratmışdı. Buna görə də Yusif Qarabaği sevimli müəllimi 
Mirzəcan Şirazi ilə birlikdə Səmərqənddən Buxaraya köçür.

Abdulla xan Yusif Qarabaği ilə ustadı Mirzəcan Şirazinin 
gəlişini xoş qarşılayır. Onların işləmələri, yaşamaları və 
yaradıcılıqla məşğul olmaları üçün lazımi şərait yaradır. 
Getdikcə Qarabaği ilə Abdulla xan arasında  dostluq 
münasibətləri yaranır. Filosof burada yaradıcılıqla məşğul 
olur və fəlsəfi əsərlər yaradır, şeirlər yazır. Çox keçmir ki, Yusif 
Qarabaği xanın sevimlisinə və yaxın dostuna çevrilir.

Bu dostluğun nəticəsidir ki, Buxara xanı ikinci Abdulla 
Yusif Qarabağinin şərəfinə 1619-cu ildə Buxarada böyük 
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bir kitabxana tikdirir, onu da kitabxanaya rəhbər təyin edir. 
Yusif Qarabaği burada daha çox Fərabi, İbn Sina, Bəhmənyar, 
Biruni, Tusi, Qəzvini, Davvani, Taftazani, həmçinin  Aristotel, 
Platon, Pifaqor, Sokrat kimi filosof alimlərin əsərlərinə şərhlər 
yazır. Böyük filosof əsərlərində dünyanın vahidliyi ideyasını 
müdafiə edir, varlığı fəlsəfənin obyekti hesab edir. Alim yazır 
ki, təbiətlə insan arasındakı münasibət tək ilə cəm, hissə ilə 
tam arasındakı münasibətə oxşayır. Yusif Qarabaği daha çox 
şair, filosof və müəllim kimi tanınsa da, tibbə dair əsərləri də 
uzun müddət həkimlərin sevimli kitabı olub. 

Böyük alimin İbn Sinanın “Qanun” əsərinə yazdığı şərh və 
izahlar yalnız o dövrdə deyil, özündən sonrakı yüzilliklərdə də 
böyük maraqla qarşılanıb. Yusif Qarabağinin hüquq, dövlətin 
idarə olunması ilə bağlı yazdığı əsərlərdən əmirlər, sultanlar, 
saray əyanları və divan üzvləri bəhrələnir, Qarabağinin 
özündən də məsləhətlər alırdılar. Müasirlərinin yazdığına 
görə o vaxt bu kitabxana Buxarada zəmanəsinin ən zəngin  elm 
mərkəzi kimi məşhur idi. Yusif Qarabaği burada məhz elmi-
tədqiqat işləri ilə məşğul olur, fəlsəfə və hüquqa dair bir sıra 
orijinal əsərlərini də məhz burada yaradır.  Kitabxanada tez-
tez ilahiyyat, fəlsəfə, astronomiya və digər sahələrlə bağlı elmi 
mübahisələr keçirilir, bu söhbətlərin əksəriyyətində Qarabaği 
qalib çıxırdı. O, Yaxın və Orta Şərq xalqları və alimləri arasında 
şöhrət qazanmış əsərlərin müəllifi kimi tanınırdı.  

Özbək alimi M.Nurutdinov 1996-cı ildə Daşkənddə rus 
dilində çap etdirdiyi “Из истории общественно-философ-
ской мысли Средней Азии в  16-17 веках” kitabında isə 
yazır ki, Yusif Qarabaği 1619-cu ildə Buxarada oğlu Yaqub 
üçün xüsusi kitabxana tikdirib, tikintidə şəhərin ən yaxşı 
memar və ustaları işləyib. 

*     *     *
Orta Asiyanın məşhur təzkirəçisi Mir Şərif Seyid Xacə 

Raqemi “Tarixi Raqemi” əsərində yazır:”Alimlərin sultanı, 
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fazillərin sübutu olan Mövlana Yusif Qarabaği mənalar 
Misrində taxta əyləşmiş, bəlkə də üzüyünün qaşı altına tam 
fəzilət mülkünü almış, bilik tacü-təxtində əzizlənən və elm 
səmasında 14 gecəlik ay kimi şəfəqlənmişdi. Bütün elmlər 
üzrə müasirlərindən bir istisna təşkil etmişdir”.

Filosofun getdikcə artan populyarlığı müasirləri olan 
alimlərin bir çoxunun heç də xoşuna gəlmir, ədib isə 
kitabxanaya çəkilib ancaq yaradıcılıqla məşğul olur. Böyük 
alim və filosof 1647-ci ildə (bəzi qaynaqlarda isə 1644-1645-
ci illər göstərilir) Buxarada vəfat edir. Yusif Qarabaği Buxara 
yaxınlığındakı Səfid-Muy kəndində, Baba-i Şauki Parəduz 
darvazasında (İndi Sallaxana darvazası)  dəfn edilir. 43 il 
sonra 1690-cı ildə ədibin qəbri Bədəxşana köçürülür, sevimli 
müəllimi Xəlilullah Bədəxşaninin türbəsinin yanında torpağa 
tapşırılır.

*     *     *
1955-ci ildə Daşkənddə rus dilində çap olunmuş Özbəkistan 

Sovet Sosialist Respublikasının tarixinə dair ikicildliyin birinci 
çildində Yusif Qarabağinin elmi xidmətləri barədə qiymətli 
məlumat verilmişdir:,,…Выходец из Ирана Мулло Юсуф Ка-
рабаги был автором нескольких арабских и персидских 
трудов по разным отраслям схоластической философии и 
права, которые, вплоть до Великой Октябрьской револю-
ции служили пособиями при прохождении курса медресе”.

1961-ci ildə Bakıda çap edilmiş üçcildlik “Azərbaycan tarixi” 
kitabının birinci çildində isə deyilir: “Azərbaycan filosofu Yusif 
Məhəmmədcan oğlu Qarabaği ölkə türklər tərəfindən işğal 
olunarkən (?) Orta Asiyaya mühacirət etməyə məcbur olmuş, 
orada əvvəl Səmərqənddə, sonra isə Buxarada yaşamışdır. 
O, ərəb və fars dillərində fəlsəfə və hüquq məsələlərinə 
həsr olunmuş bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qarabağinin 
əsərlərindən bəziləri uzun zaman Orta Asiya mədrəsələrində 
öyrənilirdi”.
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Elmlər doktoru Zümrüd Quluzadə “XVII-XVIII əsrlərdə 
Azərbaycanda fəlsəfi fikir” sərlövhəli məqaləsində yazırdı:” 
XVI əsrin sonu, XVII əsrin I yarısında fəlsəfə, elm, məntiq  
problemləri ilə məşğul olan, İslam mədəniyyəti aləmində alim 
və azadfikirli filosof kimi tanınan Yusif Məhəmmədcan oğlu 
Qarabağinin fəlsəfi irsi şərh formasında idi. Sufi kübrəviyyə 
təriqətinə mənsub olan Y. Qarabaği Quranın şərhində  ortodok-
sal İslam ilahiyyatçılarından fərqli mövqeyinə və sonuncuları 
tənqid etdiyinə görə təqiblərə məruz qalmışdı. Onun 
məntiq və fəlsəfə problemlərinə həsr edilmiş «Anlaşılmayan 
məsələlərin aradan qaldırılması üçün tamamlayıcı təfsirlər», 
Şihabəddin Sührəvərdinin «Nur heykəlləri» əsərinə həsr 
olunmuş şərhin təfsiri və s. əsərlərində varlıq, ruh, nəfs, tək və 
çox, makro və mikroaləm, kainat, insan və Allah münasibətləri, 
onların vəhdətdə eyniyyəti peripatetizm və sufi panteist 
mövqeyindən şərh edilir. Bu mövqe onun dünyagörüşünün 
qnoseoloji aspektindən idrak, əql, hiss və ruhun əlaqələrinin 
şərhində, idrak prosesinə dialektik yanaşmada (Y.Qarabağiyə 
görə şeylər öz daxili ziddiyyətləri vasitəsilə dərk edilir) və 
rasionalizmə meyl etməsində əksini tapıb. Y.Qarabağinin 
sosial və etik görüşlərində sufizmin daxili ziddiyyətləri ehtiva 
edilir, eyni zamanda həyatsevərlik və sosial fəallıqla tərki-
dünyalıq vəhdət halında nəzərdən keçirilir”.  

Onu da demək lazımdır ki, Özbəkistan Elmlər 
Akademiyasının Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun 
Əlyazmalar fondunda Yusif Qarabağinin 24 traktatı saxlanılır. 
Bu əsərlərin surətinin Azərbaycana aparılması zənnimcə 
yaxşı bir təşəbbüs olardı.

1928-ci ildə sovet şərqşünası A.A.Semyonov Yusif 
Qarabağinin həyat və yaradıcılığı haqqında “Забытый Сред-
не-азиатский философ XVII в. и его “Tрактат о сокрытом” 
adlı məqalə yazıb, burada onu “Unudulmuş filosof” adlandırıb. 
“Unudulmuş” kəlməsini elə indi də Qarabağiyə aid etmək olar. 

İndi isə Yusif Qarabağinin Özbəkistan Elmlər 
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Akademiyasının Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun 
Əlyazmalar fondunda saxlanılan əsərlərinin siyahısını 
orijinalda olduğu kimi təqdim edirik. 

1.”Трактат халватиййа» («Рисала халватиййа).
Bu əsərdə həyatda rast gəlinən cəbəb-nəticə əlaqələri, vahid 

və ümuminin nisbəti, məkan, zaman və hərəkət problemləri 
məsələlərinə toxunulur. Altı bölməsi var.

2.“Трактат об объяснении неделимой части» («Рисала 
фи баянил джузь ла йатаджазза»).

Qarabaği və bir qrup alim arasında cisimlərin daimi 
bölünməsi mövzusunda diskussiya təsvir edilir.

3.“Трактат об определении знания» («Фи таърифил 
илм»). Vahidin ümumiyə nisbəti haqqında.

4.“ Семь раев» (« Хафт бихишт»).
5.« Комментарий к трактату « Доказательство необхо-

димого» («Шарху исбатил ваджиб»).
Traktatın müəllifi XY əsr alimi Cəlaləddin Dəvvanidir.

Qarabaqi bu əsərə şərh yazıb.
6.“ Завершение глоссариев по устранению неясностей» 

(« Татимматул Хаваши фи изалатил гаваши»).
Dəvvaninin “ Адудовы взгляды» əsərinə yazdığı şərhlərə 

düzəlişlər və əlavələr.
7.«Примечание к комментарию источника знаний» 

(«Хашият шархи хикматил айн»). Nəcməddin əl-Qəzvininin 
əsərinə şərh.

8.“ Примечание к комментарию на критическое из-
ложение логики и калама» (« Хашият шархи тахзибал 
мантик вал калом»). XIY əsr alimi Saaduddin Taftazaninin 
eyniadlı  traktatına yazılan şərhlərə qeydlər.

9.“Примечание к комментарию Адудовых взглядов» 
(«Хашиятту шархил акоидил адудиййа».

Adudiddin əl-İcinin “Адудовы взгляды» əsərinə Cəlaləddin 
Dəvvaninin yazdığı şərhlərə Qarabağinin əlavələri. XX əsrin 
əvvəllərinə qədər Orta Asiyada dərslik kimi istifadə olunub.
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10. «Примечание к комментарию световых статуй» 
(«Хашият аля шавакиль ал-хур шархи хаякиль аннур».

Tanınmış filosof və məntiqçi Şaxobuddin Suxravardinin 
traktatına yazılmlş şərh.

11. «Трактат об определении направлении киблы» 
(«Рисала дар тахники самти кибле»). Qiblənin istiqamətinin 
müəyyənləşdirilməsinə həsr olunan riyazi əsər.

12. «О времени (совершения) вечерней молитвы»                
(«Фи вактил ишаъ вал витр». Axşam namazı haqqında.

13. «Трактат Юсуфа Карабаги» (« Рисалат Юсуф ал-Ка-
рабаги»).

14. «Трактат о толковании аллегории» («Рисала фи 
тавджих ат-ташбих»).

15. «Примечание Карабаги» («Ат-Таълик ал-Караба-
ги»). Ərəb qrammatikasının bəzi məsələlərinin izahı.

16. «Примечание к комментарию Казия к суре Йа-
син» («Хашият тафсирил Кади аля сурат Йасин»). Qazinin 
“Yasin” surəsinə verdiyi şərhə əlavələr.

17. «Разрешение некоторых мест того, что написал 
учитель (аль-Байзави-М.Н.) к началу суры «Победа» 
(«Халл баъди моводиъ мо ката-баху ал-устаз ала авали 
суратил фатх»). «Qələbə» surəsinin başlanğıcı ilə bağlı şərh.

18. Пояснение слов и выражений комментария ал-Бай-
вази к суре «Победа» («Халлул-лугот ва ибарати тафси-
рил Байзави к суре «Победа» («Халлул-лугот ва ибарати 
тафсирил Байзави фи суратил Фатх»). Bayzavinin «Qələbə» 
surəsinə şərhindəki sözlərin və ifadələrin izahı.

19. «Примечание к комментарию части суры Айн мим» 
(«Хашият ала тафсирил джузъ сурат Айн мим»).

Ayn mim surəsinin şərhinə qeydlər.
20. «Примечание к началу суры «Победа» («Хаваши ала 

аввал суратил фатх»).
«Qələbə» surəsinin başlanğıcı haqqında şərhlərə əlavələr.
21. «Дополнение к завершению» («Такаммуле бар та-



83

тимме»). Qarabağinin «Завершение глоссарий по устране-
нию неясностей» əsərinə əlavələr.

22. «Ключи» («Маватих»). Dini qaydaların və göstərişlərin 
ətraflı izahı.

23. «Примечания» –вершина исследования» («ал-Хава-
ши арш ал-тахник»).

24. «Примечания к пояснению трудных мест коммен-
тария источника знаний» («Хаваши фи халл мушкилат 
ала шархил хикма».
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“БУЮК ОХУНД”, ”ОЛИМЛАР СУЛТОНИ”, “ФОЗИЛЛАР-
НИНГ СУБУТИ”, “БИЛИМ ОСМОНИДАГИ ЎН ТЎРТ

КУНЛИК ОЙ”...
МАВЛОНО ЮСУФ ҚОРАБОҒИЙ...

“Инсон ортга чекинмаса у тақдиридан ҳам кучли бўлади”. 
Эрих Мария Ремарк

Назаримда, Самарқанд ва Бухоронинг тарихи худди ме-
нинг таржимаи ҳолимга ўхшайди. Худди мен бу шаҳарлар 
билан бири кунда туғилгандекман. Гоҳида бу масканлар-
га узоқдан қараб «Самарқанд», «Бухоро» деб ҳайқиргим 
келади. Нега шундай? Мен ҳеч қачон бу саволларга жавоб 
беришга уринган эмасман. Самарқанд ҳам, Бухоро ҳам 
инсонни саволлар билан юзма-юз қўядиган тутадиган 
масканлар эмас. Ҳар қаричи, ҳар одими ўтмишга боғлиқ 
бўлса-да, улар инсонни эртанги кунга, келажакка қарашга 
даъват этувчи шаҳарлардир, Самарқанд ҳам, Бухоро ҳам... 

Мен Самарқандни болалигимда тушларимда кўрган-
ман. Худди Табриз сингари... Болалигимда нима учундир 
фақат Самарқанд ва Табриз ҳақидаги асарларни ўқирдим. 
Балки шунинг учун тушларимда асосан шу шаҳарларни 
кўргандирман? 

Табриз-ку майли, мен болалигимда ҳатто Самарқанд-
ни ҳам Озарбайжон шаҳри деб ўйлаганман. Улғайгач, 
бунақа эмаслигини билиб олганман. Лекин барибир ду-
нёдаги барча шаҳарлар орасида Табриз ва Самарқандни 
кўришни жуда-жуда истаганман. Кейинчалик бу орзула-
рим амалга ошди. Самарқандни ҳам, Табризни ҳам кўриш, 
кезиш менга насиб бўлди...

*           *            *
Юсуф Қорабоғий (ибн Муҳаммаджон Юсуф ал-Қора-

боғий ал-Муҳаммад Шоҳий) Озарбайжонинг Қорабоғ ҳу-
дудида, тахминан 1562-1563 йилларда руҳоний оиласида 
туғилган. Бошқа маълумотларга кўра, 1570 йилда Барда 
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шаҳри яқинларида Тартар дарёсининг ўнг соҳилидаги 
Меҳрибонли қишлоғида туғилган. Бошланғич таълимни 
ўша ерда олган. Ўсмирлик пайтида отаси уни Ширвонга, 
мадрасада ўқишга юборади. У Ширвонда ҳам ўз даври-
нинг уламоларидан сабоқ олади. Устозлари унинг билим 
олишга бўлган чанқоқлигини кўриб, Эронга, ўз даври-
нинг буюк файласуфи Мирзажон Шерозийнинг ёнига 
юборишади. Юсуф Қорабоғий Мирзажон Шерозийдан 
бир қатор илмларни чуқур ўрганади. Риёзат, астроно-
мия, тиббиёт ва бошқа фанлардан сабоқ олади. Фалсафа 
соҳасида танила бошлайди. Ўша пайтлари Ширвонда ҳам, 
Эронда ҳам суннийлар ва шиалар ўртасидаги низолар 
пайдо бўлганди. Мирзажон Шерозий билан Юсуф Қора-
боғий шиаларга қарши чиқишади. Шиалар ва суннийлар 
ўртасидаги зиддиятлар кучайиб бораверади. Бундай ша-
роитда яшашни истамаган устоз ва шогирд бу ердан бош 
олиб чиқиб кетишади. Улар аввал Ҳиндистонга, кейин ер 
юзининг сайқали бўлган Самарқандга келишади. 

Юсуф Қорабоғий бир муддат Самарқандда, кейин Бу-
хорода яшайди. Ўз даврининг олиму фозиллари билан 
танишиб ҳамсуҳбат бўлади, ҳурмат-эътиборга эришади. 

*        *         *
Бу суҳбатга бир неча йил бўлди. Тошкентда XVI асрнинг 

охири, XVII асрнинг бошларида Ўрта Осиёда фалсафий фи-
крлар тарихи мавзусида ўтказилган бир конференцияда 
Юсуф Қорабоғийнинг номини эшитиб қолдим. Тадбир ту-
гагач, маърузачидан Қорабоғий ҳақида кенгроқ маълумот 
беришини сўрадим, унинг миллати билан қизиқдим. Маъ-
рузачи, «Қорабоғий менинг мавзум эмас, у ўзбек бўлмаса, 
демак тожик бўлиши керак» деб жавоб берди. Мен ундан 
«Ахир унинг исми қаерлик эканини айтиб турибди-ку?» де-
сам, “саволингиз мантиқли, ўзингиз тарихи билан қизиқиб 
кўринг, манбаларда маълумотлар бор” деди. Қизиқдим...
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*        *        *
Мадрасада дарс бериб юрган Юсуф Қорабоғий тез фур-

сатда Самарқанд ва Бухоро файласуфлари ҳамда олимлари 
ичида катта обрў қозонади. «Катта Охунд» тахаллусига эга 
бўлади. Бу ерда кенг тарқалган Кубровия тариқатини қа-
бул қилади. Буюк файласуф Нажмиддин Кубро (1145-1221) 
асос солган Кубровия оқими вакиллари ўзларининг ҳурфи-
крлилиги билан танилганди. Юсуф Қорабоғий Самарқанд-
да Ҳусайния хонақоҳида яшайди, шаҳарнинг машҳур олим-
лари ва файласуфлари билан дўст тутинади. Мавлоно 
Жалолиддин Даввонийнинг «Шарҳи ақоиди азуди» асари-
га иловалар ва шарҳлар битади. «Ҳошияи Хонақохий» деб 
номланган бу асарни 1590 йилда устози Абу Ҳамид Хали-
луллоҳга тақдим этади. «Ҳошияи Хонақохий» асари замон-
дошлари тарафидан бир хил кутиб олинмайди, уларнинг 
бир қисми асарни танқид қилади, бошқалари мақтайди. 

*     *     *
Бу даврда Бухоро хони Абдуллахон Иккинчи шоирлар 

ва олимларга катта эътибор билан қарайди. Абдуллахон 
Иккинчи шоиртабиат инсон бўлгани учун олимлар ва 
шоирлар даврасини жуда ёқтиради. Хон тахаллуси билан 
ўзбек ва форс тилларида шеърлар битади. Саройда олим-
лар, шоирлар, рассомлар, наққошлар учун алоҳида шаро-
итлар яратади. Шу сабабли Юсуф Қорабоғий устози Мир-
зажон Шерозий билан Самарқанддан Бухорога кўчади. 

Абдуллахон Иккинчи Юсуф Қорабоғий ва Мирзажон 
Шерозийни катта тараддуд билан кутиб олади. Уларнинг 
Бухорода яшаши ва фаолият кўрсатиши учун лозим да-
ражада шароитлар яратади. Бундан унумли фойдаланган 
Қорабоғий бир қатор фалсафий асарлар, шеърлар ёзади. 
Кўп ўтмай, Юсуф Қорабоғий хоннинг энг яқин дўстига 
айланади. 

Кейинчалик давлат тепасига келган Имомқулихон ҳам 
Юсуф Қорабоғийга ўзгача ихлос қилган, унга атаб 1619 
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йилда Бухорода катта кутубхона қурдирган эди. Юсуф 
Қорабоғий бу ерда Ибн Сино, Форобий, Баҳманёр, Беру-
ний, Тусий, Қазвиний, Даввоний, Тафтазоний, шунингдек, 
Арасту, Афлотун, Пифагор, Суқрот сингари олимларнинг 
асарларига шарҳлар ёзади. Буюк файласуф асарларида 
дунёнинг яхлитлиги ғоясини ёқлайди. У борлиқни фал-
сафанинг объекти сифатида кўради. Олимнинг ёзиши-
ча, табиат билан инсон орасидаги муносабат ваҳдат ва 
касрат (кўплик), қисм ва бутун орасидаги муносабатга 
ўхшайди. Юсуф Қорабоғий асосан шоир файласуф ва му-
аллим сифатида танилса-да, тиббиётга оид асарлари ҳам 
узоқ вақт давомида табиблар учун қўлланма вазифаси-
ни ўтаган. Олимнинг Ибн Сино қаламига мансуб “Тиб 
қонунлари” асарига ёзилган шарҳ ва изоҳлари фақатги-
на ўша даврда эмас, ўзидан кейинги асрларда ҳам катта 
қизиқиш билан қарши олинган. Юсуф Қорабоғийнинг 
ҳуқуқ, давлат бошқаруви, билан боғлиқ асарларида амир-
лар, султонлар, сарой аъёнлари ва девон аъзолари бир-
дек фойдаланишган.  Ўзбек олими Н. Нуриддинов 1996 
йилда Тошкентда рус тилида чоп этилган “Из истории 
общественно-философской мысли Средней Азии в  XVI-
XVII веках” китобида Юсуф Қорабоғий 1619 йилда Бухо-
рода ўғли Яъқуд учун хусусий кутубхона қурдиради. Унда 
шаҳарнинг энг яхши меъмор ва усталари қатнашади. 

*     *     *
Ўрта Осиёнинг машҳур тазкирачиси Мир Шариф Сай-

йид Хожа Роқимий “Тарихи Роқимий” асарида ёзади: 
“Олимларнинг султони, фозилларнинг субути бўлган 
Мавлоно Юсуф Қорабоғий маънолар шаҳрида тахтга 
ўтирган, узугининг кўзи билан бутун фазилат мулкини 
эгаллаган, илм тожу тахтида эъзозланган ва илм осмо-
нида 14 кечалик ойдек тўлганди. Бутун илм аҳли ичида 
алоҳида аҳамият касб этарди». 

Файласуфнинг тобора ортиб борган обрў-эътибори 
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унга замондош бўлган айрим олимларга ёқмади. У эса 
кутубхонада фақат илм билан машғул бўлди. Буюк олим 
ва файласуф 1647 йилда (айрим манбаларда 1644-1645 
йиллар кўрсатилади) Бухорода вафот этади. Юсуф Қо-
рабоғий Бухоро яқинидаги Сафидмуй қишлоғида, Бобо 
Шавқи Порадўз дарвозасида (ҳозирги саллахона) дафн 
этилади. 43 йилдан кейин 1690 йилда адибнинг қабри 
Бадахшонга кўчирилади. У устози Халиллуллоҳ Бадахшо-
нийнинг мақбараси ёнида дафн этилади. 

*     *     *
1955 йилда Тошкентда рус тилида чиққан Ўзбекистон 

ССР тарихига оид икки жилдли асарнинг 1-жилдида ил-
мий хизматлари ҳақида қуйидаги маълумотни ўқиймиз: 

“Выходец из Ирана Мулло Юсуф Карабаги был автором 
нескольких арабских и персидских трудов по разным от-
раслям схоластической философии и права, которые, 
вплоть до Великой Октябрской революции служили по-
собиями при прохождении курса медресе” .

1961 йилда Бокуда чоп этилган уч жилдлик “Озарбай-
жон тарихи” китобининг биринчи жилдида эса, “Озар-
байжонлик файласуф Юсуф Муҳаммаджон ўғли Қора-
боғий мамлакатимиз турклар тарафидан босиб олингач 
Ўрта осиёга кўчиб кетишга мажбур бўлган. У ерда аввал 
Самарқанд, кейин эса, Бухорода яшаган. У араб ва форс 
тилларида фалсафа ҳуқуқ масалаларига бағишланган 
қатор асарларни яратган. Қорабоғийнинг асарлари узоқ 
вақт Ўрта Осиё мадрасаларида ўқитилган”. 

Фан доктори Зумрад Қулизода “XVII-XVIII асрларда 
Озарбайжонда фалсафий фикр” номли мақоласида ёзади: 
“XVI асрнинг охири, XVII асрнинг биринчи ярмида фалса-
фа, билим, мантиқ билан шуғулланган, Ислом маданияти 
оламида олим ва ҳурфикрли файласуф сифатида танил-
ган Юсуф Муҳаммаджон ўғли Қорабоғийнинг фалсафий 
мероси шарҳ кўринишида бўлган. Кубровия тариқатига 
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мансуб бўлган Қорабоғий Қуръонни шарҳлашда Ўрта аср 
ислом илоҳиётчиларидан фарқли қарашлари учун улар-
нинг таъқибига учраган. Унинг мантиқ ва фалсафа муам-
моларига бағишланган “Мавҳум масалаларни ҳал этиш 
учун якуний тафсирлар”, Шаҳобиддин Сухравардийнинг 
“Нур ҳайкаллари” асарига бағишланган шарҳнинг тафси-
ри ва бошқа асарларида борлиқ, руҳ, нафс, бирлик ва кў-
плик, макро ва микроолам, коинот, инсон ва Оллоҳ муно-
сабатлари, уларнинг ваҳдат билан айнияти, перипатеизм 
ва тасаввуфий нуқтаи назардан шарҳланади. 

Бу қараш унинг тафаккурининг гносеологик аспекти-
да идрок, ақл, ҳис ва руҳ алоқаларини шарҳлашда, идрок 
жараёнига диалектик ёндашишда, (Юсуф Қорабоғий-
нинг айтишича, нарсалар ўз ички зиддиятлари воситаси-
да идрок этилади) ва рационализмга мойиллиги билан 
ифодаланади. 

Юсуф Қорабоғийнинг социал ва этник қарашларида 
тасаввуфнинг ички зиддиятлари қамраб олинади, шу би-
лан бирга ҳаётсеварлик ва ижтимоий фаоллик, таркиду-
нёчилик ваҳдат кўринишида кўздан кечирилади”.

Шуни ҳам айтиш лозимки, Ўзбекистон Фанлар акаде-
миясининг Беруний номидаги Шарқ қўлёзмалари марка-
зида Юсуф Қорабоғийнинг 24 та рисоласи сақланади. Бу 
асарлар нусхалари Озарбайжонга олиб бориб ўрганилса, 
нур устига аъло нур бўлур эди. 

1928 йилда совет шарқшуноси А.А. Семёнов Юсуф Қо-
рабоғийнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида “Забытый Сред-
не-азиатский философ XVII в. и его “Tрактат о сокрытом” 
номли мақола ёзади. Бу ерда Қорабоғий “унутилган фай-
ласуф” номини олган. “Унутилган” тавсифини ҳозир ҳам 
Қорабоғийга нисбатан қўллаш мумкин. 

Энди эса Юсуф Қорабоғийнинг Ўзбекистон Фанлар 
академияси Беруний номидаги шарқшунослик институ-
тида сақланаётган асарлари рўйхатини аслиятда қандай 
бўлса, шу ҳолатда тақдим этамиз:
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1. «Хилватия рисоласи» («Рисолаи халватиййа»).
Бу асарда ҳаётда учраб турадиган сабаб ва оқибат ўр-

тасидаги боғлиқлик, ягоналик ва умумийлик нисбати, 
макон, замон ва ҳаракат муаммолари ҳақида тўхталиб 
ўтилган. Олти қисмдан иборат. 

2. «Бўлинмас қисмни тушунтириш ҳақида» («Рисола 
фи баянил жузь ла йатажазза»).

Қорабоғий ва бир гуруҳ олимлар орасида жисмларнинг 
доимий бўлиниши ҳақидаги баҳслари акс эттирилган.

3. «Билимни аниқлаш рисоласи» («Фи таърифил илм»).
Бирликнинг умумийликка нисбати ҳақида.
4. «Етти жаннат» («Ҳафт биҳишт»).
5. «Зарур нарсаларни исботлаш” рисоласига шарҳ» 

(«Шарҳу исбатил вожиб». XV асрда яшаган Жалолиддин 
Даввоний асарига шарҳ. 

6. «Ноаниқликларни бартараф этиш учун изоҳлар» («Та-
тимматул Хаваши фи изалатил гаваши»). «Адудия қарашла-
ри» асарига Даввоний ёзган шарҳларга тузатиш ва иловалар.

7. «Билимлар манбаи изоҳига қўшимчалар» (“Хашият 
шарҳи ҳикматул айн”).

Нажмиддин ал-Қазвийни асарига шарҳ.
8. “Мантиқ ва каломнинг танқидий матни шарҳига қў-

шимча” (“Хашият шарҳи тахзибал мантиқ вал калом”).
XIV аср олими Саъдиддин Тафтазонийнинг шу номли 

асарига ёзилган шарҳларга изоҳлар.
9. “Примечание к комментарию Адудовых взглядов» 

(«Хашиятту шарҳил акоидил адудиййа».
Адудиддин ал-Идийнинг “Адудия қарашлари” асарига 

Жалолиддин Даввоний ёзган шарҳларга Қорабоғийнинг 
иловалари. XX асрнинг ўрталарига қадар Ўрта Осиёда 
дарслик сифатида фойдаланилган. 

10. “Ёруғлик ҳайкаллари шарҳига илова” (“Ҳашият ала 
шавакил ал-хур шарҳи ҳаяқил аннур”.

Таниқли файласуф Шаҳобиддин Сухравардий асарига 
ёзилган шарҳ. 
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11. “Қибла йўналишини аниқлаш ҳақида рисола” (“Ри-
сала дар таҳники самти қибла”). 

Қибланинг йўналишини аниқлашга бағишланган асар. 
12. “Хуфтон ва витр  намозини ўқиш вақти (“Фи вақтил 

ишаъ вал витр”).
13. “Юсуф Қорабоғий рисоласи” (“ Рисалат Юсуф ал-Ка-

рабағи”).
14. “Ташбиҳ изоҳлари ҳақида рисола” (“Рисала фи тав-

жиҳ ат-ташбиҳ”).
15.“Қорабоғийнинг иловалари” (“Ат-Таълик ал-Қора-

боғий”). Араб грамматикасидаги баъзи масалалар изоҳи
16.“ Ёсин сурасининг Қозий тафсирига қўшимча” (“Ха-

шият тафсирил Қади ала  сурaтил Йасин”).
17. “Устознинг Фатҳ сураси бошланишига битган маса-

лалар ечими” (“Халл баъди моводиъ мо ката-баху ал-ус-
таз ала авали суратил фатх”).

18. “Байзовийнинг Фатҳ сураси тафсиридаги сўз ва 
иборалар шарҳи” (“Халлул-луғот ва ибарати тафсирил 
Байзави фи суратил Фатх”).

19. “Айн Мим сурасининг бир қисми тафсирига қўшим-
ча” (“Хашият ала тафсирилжузъ сурат Айн мим”).

20. “Фатҳ сурасининг бошланишига шарҳлар” (“Хава-
ши ала аввал суратил фатх”).

21. “Хотимага қўшимча” (“Такаммуле бар татимма”).
22. “Калитлар» (“Маватих”).
Диний қоидалар ва кўрсаткичларнинг батафсил изоҳи.
23. “Қўшимчалар”-тадқиқотлар чўққиси” (“ал-Хаваши 

арш ал-тахник”).
24. “Ҳикмат шарҳидаги муаммоли масалаларни ҳал 

қилиш бўйича қўшимчалар”(“Хаваши фи халл мушкилат 
ала шарҳил хикма”).



92

YUSİF QARABAĞİNİN MÜƏLLİMİ...
BÖYÜK FİLOSOF, İLAHİYYATÇI MİRZƏCAN ŞİRAZİ

«Könül dünyasında Allahı tapmısansa,
ölüm də gözəldir, ömür də»...

Mövlana Cəlaləddin Rumi

16-17-ci əsrlərdə Azərbaycan çətin dövrlərini yaşayırdı,
müharibələr, təqiblər  ara vermirdi. Azərbaycanın mədəni 
inkişaf tarixində mürəkkəb zaman idi. Panteist sufi alimləri 
Əbu Talib Təbrizi, Mirzə Məhəmməd Ordubadi edam 
edilmişdi. Bir çox alim təqiblərə məruz qalırdı. 

Tanınmış filosof və ilahiyyatçı alim Həbibulla Mirzəcan 
Şirazi əl-Bəqnəvi də məhz o dövrdə, 16-cı əsrin əvvəllərində 
Şiraz yaxınlığındakı Bəqnəv kəndində anadan olub. Dəqiq 
doğum tarixi məlum deyil. Şirazdakı Hacı Kamaləddin 
Mahmud Şirazinin mədrəsəsində təhsil alıb.

Həbibulla Mirzəcan Şirazi dövrünün məşhur filosofu və 
ilahiyyat alimi kimi tanınıb. Səfəvilər elmə, təhsilə, dövlət 
quruculuğuna böyük diqqət yetirdiyinə görə Şiraz çox inkişaf 
etmiş,  dövrün elm və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə 
çevrilmişdi.

Birinci şah Təhmasibin dövründə (1524-1576) Mirzəcan 
Şirazi ilahiyyatdan dərs deyib, İranın müxtəlif yerlərindən 
onun yanına təhsil almağa gəliblər. Onların çoxu fəlsəfi, 
pedaqoji, ədəbi sahələrdə məşhurlaşıb. 

İkinci Şah İsmayılın hakimiyyəti illərində (1576-1578) 
Mirzəcan Şirazi onun həmfikirlərinin tərəfinə keçir, bununla 
əlaqədar yerli mollalar, filosof və teoloqlar onu sünnilikdə 
ittiham edir. O isə bunu qəbul etmir, şahın himayəsində oldu-
ğundan bu ittihamlara əhəmiyyət vermir. Şiə ruhanilərinin 
müqavimətinə baxmayaraq, ikinci Şah İsmayıl gələcəkdə 
küçələrdə və şəhər meydançalarında Əbubəkrin, Ömərin 
və Osmanın açıq lənətlənməsini qadağan etmişdi. O, Mirzə 
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Məxdum Şərəfi, Mövlana Mirzəcan Şirazi və Mir Məxdum Lalə 
kimi sünni ruhanilərə mərhəmətlə yanaşmağı tapşırmışdı. 

Bütün bunlara baxmayaraq ittihamlar ara vermirdi, 
ikinci Şah İsmayılın ölümündən sonra bu ittihamlar daha da 
güclənir. Elə buna görə də Mirzəcan Şirazi Qarabağdan İrana 
onun yanına təhsil almağa gələn Yusif Qarabaği ilə birgə hicri 
tarixi ilə 988-ci ildə Şirazdan Hindistana gedib, Lork şəhərində 
riyaziyyatı öyrənməyə başlayır. 

Həmin dövrdə Orta Asiya Şərqin ən iri elm və mədəni 
mərkəzlərindən sayılıb.Yerli alimlərlə yanaşı Səmərqənddə 
və Buxarada müxtəlif səbəbdən öz ölkələrini tərk edərək 
bu məkana gələn alim və filosoflar da fəaliyyət göstərib. 
Bu alimlər arasında Mirzəcan Şirazi xüsusi yer tutub. Hələ 
Orta Asiyaya gəlməzdən əvvəl Mirzəcan Şirazi Bəlxdə ikinci 
Abdulla xanın süd qardaşı, yüksək mənsəb sahibi Mir Baba 
Kukeldaşla tanış olur, onun istəyi ilə Yusif Qarabaği ilə birgə 
əvvəl Səmərqəndə, sonra isə Buxaraya gedir. Mirzəcan Şirazi 
Buxarada Abdulla xanın tikdirdiyi Xiyaban mədrəsəsində dərs 
deyir. Onun buraya gəlişi yerli din xadimlərinin ürəyincə olmur, 
ona böhtanlar yağdırmaqdan çəkinmirlər. Gəlmə alimlərin 
fikirlərı yerli üləmaların baxışları ilə uyğun gəlmədiyindən 
tez-tez elmi mübahisələr, diskussiyalar keçirilirdi. Xiyaban 
məscidində başda Əmir Sədrəddin Buxari olmaqla Buxara 
üləmaları və Mirzəcan Şirazi arasında olan disput haqqında 
söhbətlər uzun müddət səngiməyib, lakin Şirazi öz ağıllı və 
məntiqli cavabları ilə onları geri çəkilməyə məcbur edib. 

Özbək alimi M.Nurutdinov “Из истории общественно-фи-
лософской мысли Средней Азии в  16-17 веках” kitabında 
yazır:”Mirzəcan Şirazinin fəaliyyət dairəsi çox geniş idi, amma 
ilk növbədə fəlsəfə ilə məşğul olurdu. Məntiq sahəsində daha 
çox uğur qazanmışdı, teoloq kimi yazdığı əsərlər məşhur idi, 
ilahiyyatı dərindən bilirdi. Adı o dövrdə məntiqlə məşğul olan 
10 alimin-Əl-Fərabi, İbm Sina, Abu Valid ibn Rüşd, Abu Bəkr 
əs-Səfi, Nəsirəddin Tusi, Şəhabəddin əl-Məktul, Kütbuddin əş-
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Şirvani, Cəlaləddin Dabbani, Məhəmməd Zahid əl-Xirəvi və 
digərləri ilə bir sırada çəkilirdi”. 

Mirzəcan Şirazi əl-Bəqnəvi 1585-ci ildə Buxarada ikinci 
Abdulla xanın dövründə vəfat edib. 

Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Biruni adına Şərqşü-
naslıq İnstitutunun Əlyazmalar Fondunda Mirzəcan Şirazinin 
15 əsəri saxlanılır. Onun əsərləri Misir kitabxanalarında da 
var. Fondda saxlanılan əsərlərinin adlarını orijinalda olduğu 
kimi burada verməyi məqsədəuyğun hesab etdim. 

1. «Глоссы к комментарию на “ Книгу указаний и заме-
чаний» Ибн Сины (« Китабул ишарат ват-так-бихат»)

Müəllif bu əsəri Şeybani şahzadəsi Abul Müzəffər Sultan 
Şah İsmayıl Bahadırxana həsr edib. İbn Sinanın əsəri ilə bağlı 
Nəsirəddin Tusi və Fəxrəddin-ər-Razi ziddiyyətli şərhlər 
yazıblar. Məhəmməd ər-Razi-ət-Taxtani onlar arasında barış 
yaratmaq məqsədilə şərh yazır.Mirzəcan Şirazi bu əsərində 
Taxtaninin tərəfində olduğunu bildirir.

2. «Глоссы к комментарию источника»(«Хашия аля 
шархи хикматил айн»)

N.Tusinin tələbəsi Nəcməddin Əli əl-Qəzvini-əl-Katibinin 
“Мудрость источника” («Хикматул айк») traktatına şərh ( 
metofizika və fizika haqqında).

3. «Глоссы к утверждениям комментария восхожде-
ний» («Хашият аля тасдикати шархил матолеъ»).

Siracəddin Abus-Sana bin Bakr əl-Urmavinin “Восхожде-
ние света” traktatı haqqında yazılıb.

4. «.Глоссы к трактату “ Потверждение необходимого» 
(«Хашият бар рисола-и исботи воджиб». XY əsr filosof və 
teoloqu Cəlaləddin Dəvvaninin əsərinə şərh.

5. «Глоссарий к комментарию стоянок» (« Хашия бар шар-
хи мавокиф»). Əbdürrəhman əl-İdjinin əsərinə yazılmış şərh.

6. «Глоссы к комментарию на «Раскрытие основ веры» 
(« Хашият шархи таджридул акоид»).

N.Tusinin «Раскрытие основ веры» əsərinə çox şərh 
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yazılıb. Bu qloss Cəlaləddin Dəvvaninin şərhi ilə bağlı yazılıb.
7. «Глоссы к пространному» («Хашият алал мутаввал»).
Əl-Xarəzminin üç hissəli “Ключ к наукам” («Miftaxul 

ulum”) əsərinin üçüncü hissəsinə yazılan şərh.
8. «Трактат об определении науки» («Фи таърифил 

илм. Digər adı «Образцы наук» («Аимузаджул улум». 7-8 
səhifədən ibarətdir.

9. «Образцы искусств» («Анмузаджул фунун»).
Yeganə nüsxədir. Ərəb dilində yazılıb.Siyahıdır. Xətt 

anlaşılmır.
10. “ Семь исследований, касающихся семи отрицаний» 

(«Сабъату абхосин-ал-мутааллика бис-саволиб ас-сабъа»).
11. «Трактат об отражении» («Фи аксил мустава»).
12. «Глоссы к разделу «Обстоятельства» Дияевых по-

лезностей№ («Хашиятун ала мабхаси халлин ли-фаваид 
ад- Дияиййа»).

İbn əl- Həcibin ərəb qrammatikası haqqında “Ал-Кафия» 
(« Достаточная» )tədris traktatına Əbdürrəhman-əl-Caminin 
yazdığı şərh haqqında.

13. “Трактат, посвященный исследованию вопросов 
боговидения» (« Расаил дар тахники масоил-и руъйо»).

Dini-sufi görüşlər haqqında fars dilində yazılıb.
14. “ Эпизод дискуссии между Мирзаджаном Ширази 

и Эмиром Садруддином Бухари по вопросу толкования 
суры «Победа». “Qələbə” surəsinin şərhi.

15. “Глоссы к толкованию «Кази». “Qələbə” surəsinin 
əvvəli haqqında.
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ЮСУФ ҚОРАБОҒИЙНИНГ МУАЛЛИМИ
БУЮК ФАЙЛАСУФ, ИЛОҲИЁТЧИ

МИРЗАЖОН ШЕРОЗИЙ 
“Кўнгил дунёсида Аллоҳни топган бўлсанг, 

ўлим ҳам гўзалдир, умр ҳам...”
Мавлоно Жалолиддин Румий  

XVI-XVII асрларда Озарбайжон қийин даврларни бо-
шидан кечирган. Урушлар, таъқиблар кўз очирмасди. Бу 
Озарбайжоннинг маданий тараққиёти тарихида мурак-
каб давр эди. Тасаввуф олимларидан Абу Толиб Табри-
зий, Мирзо Муҳаммад Урдубодий қатл этилди. Кўп олим-
лар таъқибга учради. 

Таниқли файласуф ва илоҳиётчи олим Ҳабибуллоҳ 
Мирзажон Шерозий ал-Бақнавий ҳам ўша даврда, XVI аср 
аввалларида Шероз яқинидаги Бақнав қишлоғида туғил-
ган. Аниқ туғилган вақти маълум эмас. Шероздаги Ҳожи 
Камолиддин Маҳмуд Шерозийнинг мадрасасида таҳсил 
олган. Ҳабибуллоҳ Мирзажон Шерозий ўз даврининг 
машҳур файласуфи ва илоҳиётчи олими сифатида танил-
ган. Сафавийлар илмга, маорифга, давлат қурилишига 
катта эътибор қаратгани учун Шероз ўта тараққий этган, 
ўз даврининг илмий марказларидан бирига айланганди. 

Шоҳ Таҳмасиб биринчининг даврида машҳур файла-
суф ва илоҳиётчи олим сифатида танилган. Сафавийлар 
илм-фанга, таълимга, давлат қурилишига катта эътибор 
қаратгани учун Шероз ҳам анча ривожланган, ўз даври-
нинг маданий марказларидан бирига айланганди. Ўша 
даврда (1524-1576) Мирзажон Шерозий илоҳиятдан дарс 
берган, Эроннинг турли ҳудудларидан унинг олдига таъ-
лим олгани келишган. Уларнинг кўпчилиги фалсафий, 
педагогик, адабий йўналишларда шуҳрат қозонган. 

Шоҳ Исмоил иккинчининг даврида  (1576-1578) Мир-
зажон Шерозий унинг тарафдорлари томонига ўтади. Шу 
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сабабли маҳаллий уламолар, файласуф ва илоҳиётчилар 
уларни суннийликка ўтиб кетишда айблашади. Шерозий 
эса, шоҳнинг ҳимояси остида бўлгани учун бундай қа-
рашларга эътибор бермайди. 

Шиа руҳонийларининг қаршилигига қарамасдан, 
Шоҳ Исмоил Иккинчи Хулафои Рошидиннинг дастлаб-
ки уч нафари – Абу Бакр, Умар, Усмон (р.а.)нинг кўча ва 
майдонларда очиқ лаънатлашларини таъқиқлаган. Шоҳ 
Мирзо Махдум Шарафий, Мавлоно Мирзажон Шерозий, 
Мир Махдум Лола сингари сунний руҳонийларга алоҳида 
ҳурмат ва эҳтиром билан муносабатда бўлишни буюрган. 

Шундай бўлса-да, айбловлар, таъқиблар тўхтамади. 
Шоҳ Исмоил Иккинчи ўлимидан сўнг бундай ҳаракатлар 
янада кучайди. Шунинг учун Мирзажон Шерозий унинг 
ёнига таълим олиш учун Қорабоғдан келган Юсуф Қора-
боғий билан бирга ҳижрий 988 йили (милодий 1584) Ше-
роздан Ҳиндистонга келади. Лорк шаҳрида математика 
сирларини ўрганади. 

Ўша даврда Ўрта Осиё Шарқнинг энг йирик маърифат 
масканларидан саналган. Маҳаллий олимлар билан бирга 
Самарқанд ва Бухорода турли сабабларга кўра ўз она юрт-
ларини тарк этган олимлару фозиллар яшаб ижод қили-
шарди. Бу олимлар орасида Мирзажон Шерозий алоҳида 
ўрин тутарди. Ҳали Ўрта Осиёга келишидан илгари Мир-
зажон Шерозий Балхда Абдуллахон Иккинчининг Кўкал-
дош акаси, юқори мансаб эгаси Мир Бобо Кўкалдош билан 
танишади, унинг даъвати билан Юсуф Қорабоғий ҳамроҳ-
лигида аввал Самарқандга, кейин Бухорога боради. 

Мирзажон Шерозий Бухорода Абдуллахон томонидан 
қурилган Хиёбон мадрасасида дарс беради. Унинг бу ерга 
келиши маҳаллий дин арбобларига ёқмайди. Мусофир 
олимларнинг фикрлари билан маҳаллий уламоларнинг 
қарашларида тафовутлар юзага келади. Хиёбон масжиди-
да Амир Садриддин Бухорий бошчилигида уламолар ҳамда 
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Мирзажон Шерозий ўртасида кечган мунозара тез орада 
тилга тушади. Ўзбек олими М.Нуриддинов “Из истории 
общественно-философской мысли Средней Азии в 16-17 
веках” китобида ёзади: “Мирзажон Шерозийнинг фаоли-
ят доираси жуда кенг эди. Лекин у биринчи навбатда фал-
сафа билан шуғулланди. Мантиқ тизимида жуда кўп му-
ваффақият қозонди. Илоҳиётчи сифатида ёзган асарлари 
шуҳрат топди, у илоҳиётни чуқур биларди. Номи ўша дав-
рларда довруғ қозонган ўн нафар олим – ал-Форобий, Ибн 
Сино, Абу Волид ибн Рушд, Абу Барк ас-Сафий, Насириддин 
Тусий, Шаҳобиддин ал-Мақтул, Қутбиддин аш-Ширвоний, 
Жалолиддин Даввоний, Муҳаммад Зоҳид ал-Ҳировий ва 
бошқалар билан бир қаторда тилга олинарди”. Мирзажон 
Шерозий ал-Бақнавий 1585 йилда Бухорода Абдулла-
хон иккинчи замонида вафот этган. Абу Райхон Беруний 
номидаги Шарқ қўлёзмалари марказида Мирзажон Ше-
розийнинг 15 асари сақланади. Унинг китоблари Миср 
кутубхоналарида ҳам учрайди. Марказда сақланаётган 
асарларнинг асл номларини келтириб ўтишни мақсадга 
мувофиқ кўрдик:

1.«Ибн Синонинг “Кўрсатмалар ва қайдлар ҳақидаги 
китоб” асарига шарҳ ва қўшимчалар” (“Китабул ишарат 
ват-такбихат”). Муаллиф бу асарни шайбонийлар шаҳзо-
даси Абул Музаффар Султон Шоҳ Исмоил Баҳодирхонга 
бағишлаган. Ибн Синонинг асари хусусида Насириддин 
Тусий ва Фахриддин ар-Розий тафовутли шарҳлар би-
тишган. Муҳаммад ар-Розий ат-Тахтоний ҳам уларни ке-
лиштириш мақсадида изоҳлар ёзган. Мирзажон Шерозий 
бу асарида кўпроқ Тахтонийга ён босади.

2. «Булоқ ҳикмати”га шарҳ ва қўшимчалар (“Хашия ала  
шарҳи ҳикматил-ъайн”). Насириддин Тусийнинг шогир-
ди Нажимиддин Али Қазвиний Котибийнинг “Булоқ ҳик-
мати” (“Ҳикматул ъайн”) рисоласига шарҳ  (метафизика 
ва физика хақида).

3. “Нурнинг ёйилишига шарҳ ва қўшимчалар” (“Ҳа-
шият ала  тасдиқати шарҳил матолеъ”). Сирожиддин 
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Абус-Сано бин Бакр ал-Урмавийнинг “Нурнинг ёйилиши” 
рисоласи ҳақида битилган.

4. “Зарур нарсаларни исботлаш” асарига шарҳ ва қўшим-
чалар” (“Хашият бар рисола-и исботи вожиб”). XV аср фай-
ласуф ва илоҳиётчиси алолиддин Даввоний асарига шарҳ.

5. “Турғун жойлар шарҳига қўшимча” (“Хашия бар 
шарҳи мавокиф”). Абдурраҳмн ал-Иъжийнинг асарига 
битилган шарҳ.

6. “Ақидалар асоси” шарҳига битилган қўшимчалар” 
(“Хашият шарҳи таджридул ақоид”). Н.Tусийнинг “Ақида-
лар шарҳи” асарига қўшимча тарзда, Жалолиддин Давво-
нийнинг шарҳига боғлиқ ҳолда битилган.

7. “Кенглик ҳақида қўшимчалар” (“Хашият алал мутав-
вал”). Ал-Хоразмийнинг уч қисмдан иборат “Мифтоҳ ул-улум” 
(Илмлар калити) асарининг учинчи қисмига ёзилган шарҳ.

8. “Фанларни ажратиш бўйича рисола” (“Амузаджул 
улум”. 7-8 саҳифадан иборат.

9. “Фанлар  намуналари” (“Анмузаджул фунун”). Бу яго-
на нусҳа бўлиб, араб тилида ёзилган рўйхатдир. Ёзувни 
англаб бўлмайди. 

10. “Етти инкор хусусида етти тадқиқот” (“Сабъату аб-
хосин-ал-мутааллика бис-саволиб ас-сабъа”).

11.  “Акслар ҳақида рисола” (“Фи аксил мустава”).
12. Дияиййа фойдаларининг “Вазиятлар” қисмида кел-

тирилган масалалар изоҳи” (“Хашиятун ала мабхаси хал-
лин ли-фаваид ад-Дияиййа”).

Ибн ал-Ҳожибнинг араб грамматикаси ҳақидага 
“ал-Кофия”  китобига  Абдурраҳмон Жомий томонидан 
битилган шарҳ ҳақида.  

13. “Аллоҳни идрок қилиш масалаларига бағишланган 
тадқиқий рисола” (“Расаил дар тахники масоил-и руъйо”). 
Диний-сўфий қарашлар ҳақида форс тилида ёзилган. 

14. Фатҳ сурасининг шарҳи хусусида Мирзажон Шеро-
зий ва Амир Садриддин Бухорий мунозарасидан лавҳа.

15. “Фатҳ сурасининг бошланиши ҳақида”.
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ÖMRÜN VƏTƏNDAŞLIQ MƏNZƏRƏSİ: 
SEYİD RZA ƏLİZADƏ ZİRVƏSİ

                        
«Günəşin gücü daim qaranlıqları 

aydınlatmasındadır».
Anxel de Kuatye

Zaman necə sürətlə dəyişirsə, dəyərlər də eləcə...İndi 
dünyanın hər yerində azərbaycanlılar doğulur. Amma cəmisi 
bir qərinə o tərəfə elə deyildi. Azərbaycan türklərinin dünyaya 
gəldiyi ənənəvi “coğrafi nöqtələr” vardı və həmin nöqtələrin 
ən işlək çevrələrindən biri Səmərqənd idi. Bu çevrələrin tarixi 
isə Əmir Teymurun  dövrünə gedib çıxır. 

Seyid Rzanın bioqrafiyasını konkretləşdirsək, təxminən 
belə bir mənzərə alınar. Anası Xədicəbəyim öz dövrünün 
savadlı qadını idi və oğlunu da oxumuş adam kimi görmək 
istəyirdi. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Seyid Rzanın iki 
yaşı olanda anası vəfat edir. Uşaqların tərbiyəsi və təhsili ilə 
atası Mirmövsüm Ağa məşğul olur. 

Yaxşı həyat axtarışı ilə Mirmövsüm Ağa əvvəl Buxarada 
məskunlaşır, sonra isə Səmərqəndə gəlir, xalçaçılıqla məşğul 
olmağa başlayır. Ailənin maliyyə vəziyyəti ağır olsa da atası 
Seyid Rzanı 15 yaşında evləndirir, ancaq bu onun təhsil 
almağına mane olmur və 1902-ci ildə Səmərqənddə Şeyx 
Əbülqasım əl-Gəncinin yeni tipli məktəbinə daxil olur. 
Dərslərini yaxşı oxuduğunu və tərbiyəli uşaq olduğunu görən 
Əl-Gənci Seyid Rza Əlizadəni məktəbə müəllim götürür. 
Beləliklə Seyid Rza bu məktəbdə həm təhsil alır, həm də 
müəllimlik edir. Sürgün illərini çıxmaqla qalan ömrünü 
bu qədim şəhərə bağlayan tanınmış soydaşımız, görkəmli 
pedaqoq, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, jurnalist, tərcüməçi 
və aktyor Seyid Rza Əlizadə 20-ci əsrin əvvəllərində 
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Türküstanda xalq maarifinin yaranmasında və inkişafında 
əvəzsiz işlər görüb. O, Türküstanda yeni tipli məktəb açan 
ilk maarifçilərdəndir. Seyid Rzanın bilavasitə təşkilatçılığı ilə 
1907-ci ildə Səmərqənddə “Həyat”, bir il sonra isə “Yeni həyat” 
adlı məktəblər fəaliyyətə başlayıb. O, özbəklərin, taciklərin 
və Orta Asiyada yaşayan farsların ilk “Əlifba” kitabını, tacik 
dilinin ilk qrammatikasını yazıb, ilk ikicildlik rusca-tacikcə 
lüğəti tərtib edib, ibtidai sinif şagirdləri üçün“Coğrafiya”, 
“Tarix”, “Riyaziyyat”, “Həndəsə”, “Astronomiya” və ”Ərəb dili-
nin qrammatikası” kitablarını hazırlayıb. 

Orta Asiyanın tanınmış alimi, müəllimi, jurnalisti, 
tərcüməçisi...

S.R.Əlizadə tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də geniş məşğul 
olub. Puşkinin, Qoqolun, Şoloxovun, Amerika yazıçısı Elton 
Sinklerin əsərlərini tacik dilinə, Bartoldun “Türküstan” və 
“Avropanın ümumi tarixi” əsərlərini fars dilinə tərcümə edib. 
Onun dinlə bağlı yazdığı “Türküstanın tarixi”, ”Din qanunu”, 
“İslam tarixi”, “Əsri səadət”, “Mədəniyyəti islam” kitabları 
yalnız Türküstanda yox, bütün Şərq aləmində oxunurdu. 

O illərdə Bakı, Səmərqənd, Buxara, Daşkənd və Baxçasarayda 
çap edilən “İqbal”, ”İrşad”, “Tərcüman”, “Molla Nəsrəddin”, “Ayna”, 
“Hürriyyət”,  “Maşrap”,  “Buxarai  Şarif”, “Turan”, “Səmərqənd”, “No-
vıy Samarkand”, ”Ovozi tacik” nəşrlərində ədibin məqalələri çap 
olunurdu. Jurnalistika sahəsində uğur qazandığına görə 1910-cu 
ildə o, Mahmud Behbudinin redaktorluğu ilə çap edilən “Ayna” 
jurnalına məsul katib təyin olunur. Bir müddət sonra Seyid Rza 
Əlizadə “Şərq”, 1916-cı ildən isə “Teleqraf xəbərləri” qəzetlərini 
nəşr edir. 1919-ci ildən isə onun redaktorluğu ilə “Şoleyi inqilab” 
həftəlik jurnalı nəşrə başlayır. Bu jurnal Orta Asiyada yayılmaqla 
bərabər Azərbaycan, Türkiyə, İran, Əfqanıstan, Hindistan və 
ərəb ölkələrində də oxunurdu. Bu nəşrdə Seyid Rza Əlizadənin 
həmfikirləri və dostları Sədrəddin Ayni, Behtaş Cabari, Zehni, 
Ş.Muxtari və soydaşımız Qulam Əli Kazımzadənin məqalələri çap 
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edilirdi.  Müsəlman xalqlarının məhkum həyatından bəhs edən bu 
jurnal 1922-ci ildə bağlanıb. Ədib 1933-cü ildən sürgün olunana 
qədər Əlişir Nəvai adına Səmərqənd Dövlət Universitetində 
ərəb və fars dillərindən dərs deyib. Tanınmış özbək şairləri 
Qafur Qulam, Həmid Əlimcan, Utkur Rəşid, akademik Vahid 
Abdullayev və bir sıra tanınmış şəxslər onun tələbələri olub. 
Qafur Qulam 30-cu illərdə Bakıda olarkən “Kommunist” qəzetinə 
verdiyi müsahibəsində deyib: “Mən ilk təhsilimi Səmərqənddə 
azərbaycanlıların məktəbində almışam. Şeir aləminə isə Hüseyn 
Cavidin və Mirzə Ələkbər Sabirin yolu ilə gəlmişəm”. 

Mirzə Ələkbər Sabirlə görüş
1906-cı ildə Seyid Rza Əlizadə Mirzə Ələkbər Sabirlə 

görüşmək üçün Şamaxıya gedir və bir müddət orada qalır, 
Şamaxı ədəbi mühiti ilə tanış olur. Əlimizdə olan dəqiq 
məlumatlardan biri budur ki, Sabir Şamaxıda xəstə olarkən 
S.R.Əlizadə yenidən Şamaxıya gedir. Bakıda böyük Üzeyir 
Hacıbəyli ilə görüşür, Səmərqənddə görüləcək işlər haqqında 
söhbət edir. 1910-cu ildə öz qələm yoldaşları Mahmud 
Behbudu, Hacı Muin, İsmayıl Axunov, Molla Xalim Kərimov, 
Əhməd Hacı Əbdürəsul oğlu və başqaları ilə pul toplayaraq 
Sabirə göndərir, tezliklə sağalıb ayağa durmasını arzulayırlar. 

1911-ci ildə isə Sabirin ölüm xəbərini eşidən Səmərqənd 
ziyalıları böyük şairə 40 gün yas saxlayırlar. Nədən ki, böyük 
şairi burada yaxşı tanıyırdılar. Hələ cavan vaxtlarında-23 
yaşında Mirzə Ələkbər Xorasana ziyarətə getməzdən əvvəl 
Aşqabada, oradan Buxara və Səmərqənd şəhərlərinə gəlir,  
ziyalılarla tanış olur, bir müddət burada qalır. 

Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin
təbliğatçısı

Seyid Rza Əlizadənin Türküstanda və Səmərqənddə 
Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin inkişafında da 
müstəsna xidmətləri olub. 1913-cü ildə o, Üzeyir Hacıbəyliyə 
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məktub yazaraq Türküstanda, həmçinin Səmərqənddə 
Azərbaycan musiqisi və teatrının inkişafına kömək göstərməyi 
xahiş edib. O digər Azərbaycan alim və mütəfəkkirləri ilə əlaqə 
yaradıb, Bakıda nəşr olunan “İrşad”, “İqbal”, “Molla Nəsrəddin” 
kimi qəzet və jurnallarla müntəzəm əlaqə saxlayıb, bu 
nəşrlərdə məqalələri çap olunub. Səmərqənddən göndərdiyi 
məqalələrə S.Əliyev, S.Əli, həmçinin Bəhlul, Neştər, Zənbur, 
Rəncbər, Şapalaq, S.R.Səmərqəndi, Sitəmdidə, Mollacunbul, 
Boqişolaliy, Muştiqaib,  və s. imzalar qoyub. 

Üzeyir bəy Seyid Rzanın xahişini yerinə yetirir, Bakıdan 
Səmərqəndə bir qrup aktyor və musiqiçi gəlir. Xüsusi 
vurğulamaq lazımdır ki, məhz onların köməkliyi ilə Seyid 
Rza Əlizadə 1918-ci ildə Səmərqənddə Üzeyir Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun”,”Əsli və Kərəm” operalarını, “Arşın mal 
alan”, ”O olmasın, bu olsun” musiqili komediyalarını tamaşaya 
hazırlayır və rollardan birini ifa edir.  Ədibin nəvəsi, Seyid 
Rza Əlizadə Fondunun prezidenti Fərhad Əlizadənin dediyinə 
görə, Seyid Rzanın sağlığında və ölümündən sonra Pakistanda 
çoxlu əsərləri çap olunub. Elə buna görə də Fərhad Əlizadə 
2004-cü ildə babasının kitablarının sorağı ilə Pakistanın Lahor 
şəhərinə gedir və şəhər kitabxanasından S.R.Əlizadənin 33 
kitabının surətini əldə edir. Bu əsərlərin 20-si tərcümə, 13-ü 
isə orijinal kitablardır. 

37-nin məşum dalğası
Günlərin birində “NKVD” deyilən idarənin əməkdaşları 

qaranlığın bağrını yara-yara bu ailənin də qapısını döydü. Elə 
bil bütün ailə oturub onların gəlişini gözləyirdi. “Baba, gəldilər, 
baba, gizlən”,-Seyid Rzanın nəvələrindən biri qışqırdı. O uşaq 
haradan biləydi ki, 37-nin məşum dalğasından gizlənməkmi 
olardı?... O dalğa Seyid Rzanı da çəkib özüylə apardı.  1937-
ci ildə tutulan ədibə “ingilis casusu”,”antisovet təbliğatçısı” 
damğaları vurulur, Səmərqənd vilayət məhkəməsi üç 
dəfə onun işinə baxır, heç bir qərar qəbul edə bilmir və işi 
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Özbəkistan Ali Məhkəməsinə verir. Daşkənd də bir qərar 
qəbul etməyə çətinlik çəkir və iş Moskvaya göndərilir. İllərsə 
keçir və müharibənin qızğın vaxtı SSRİ  NKVD-si 1941-ci il 
sentyabrın 16-da Seyid Rza Əlizadəyə 5 il iş kəsir. Bu, əslində 
ədib üçün ölüm hökmü idi. 1943-cü il fevralın 4-də ədibin cəza 
müddəti başa çatdığı üçün həbsxana rəhbərliyinin Moskvaya 
göndərdiyi sorğuya bu məzmunda cavab gəlir: “Təhlükəli 
adam kimi müharibənin sonunadək həbsxanada saxlanması 
haqqında qərar qəbul edilib.” Ədib Səmərqənd, Daşkənd, 
Tobolsk, sonra isə Vladimir həbsxanasının sakini olur...

“Heç olmasa günahımı deyin” 
8 il məhbəs həyatı sürməsinə, xüsusi rejimli kamerada 

saxlanmasına baxmayaraq, Seyid Rza Əlizadə hələ də 
günahsız olduğunu düşünür və ədalətin qələbə çalacağına 
inanırdı. Yuxarı instansiyalara yenidən və yenidən yazdığı, 
cavab almadığı 400-dən artıq məktubda bir suala cavab 
istəyirdi:”Heç olmasa günahımı deyin”.

Günahı isə deyilmir, S.R.Əlizadə günü-gündən əriyir, vərəm 
daha da ağırlaşırdı.Məhz buna görə də 1944-cü il sentyabrın 
11-də 32 nömrəli kameraya-həbsxana xəstəxanasına köçürü-
lür. Və 1945-ci il dekabrın 24-də 58 yaşında böyük ədibin 
ürəyi dayanır. F.Dostoyevski deyib ki, insanın dəyərini varlığı 
deyil, yoxluğu bəlli edir. Yoxluğunun nəyisə dəyişdirmədiyi 
insanın varlığı da dəyərsizdir.  Yoxluğunda adı anılır, haqqında 
məqalələr yazılır, bir sözlə, unudulmur, budur əbədi yaşamaq...

Niskilli məktublar
Seyid Rza Əlizadə məhbəsdə olarkən həm qohumlarına, 

həm də müxtəlif instansiyalara xeyli məktub yazıb. Həmin 
məktublar onun adını daşıyan fondda saxlanır. Onların bir 
neçəsinə diqqət yetirməklə bu böyük insanın məhbəsdə 
keçirdiyi hissləri açıqca sezmək olar. “Əziz qızım Səidə! Mən 
sağ-salamatam,indi Daşkənd məhbəsindəyəm.Məni oğlumun 
taleyi narahat edir (Ədibin yeganə oğlu Tağı Əlizadə nəzərdə 
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tutulur-Q.K.). Əgər imkan varsa, mənə tənbəki, qoz, ərik 
qurusu və qovrulmuş un göndərin.İmkan yoxdursa, lazım 
deyil, mən dözərəm. Mənim əziz nəvələrim-Xavər, Fərhad, 
Pərviz, Fərrux, Ziya, Bəxtiyar, Gülrux, Hörmüz necə oxuyur? 
Sizdən səbirsizliklə məktub gözləyirəm.
 Seyid Rza Əlizadə” 

“Mən sağ və salamatam. Vladimir həbsxanasındayam. 
Tobolskda olanda sizdən iki dəfə 150 manat pul aldım. Burada 
isə çoxdandır pul qurtarıb və yeni pul baratı almamışam.
Sizdən gələn sonuncu məktubu mənə oxudular. Xahiş edirəm 
mənə tez-tez pul və bağlama göndərin. Hamınızı öpür, sizə ata 
salamı göndərirəm. 
 Atanız Əlizadə
 18 sentyabr 1945-ci il”

Seyid Rza Əlizadənin Vladimir şəhər həbsxanasının rəisinə 
məktububdan: “Mənim isti papaq və yastığımı əlimdən 
alıblar. Xahiş edirəm ki, bu əşyaların qaytarılmasına kömək 
edəsiniz. Bu yaxınlarda mənə qızımla görüş verilib, o bu 
əşyaların da söküyünü tikər və yuyub təmizləyər.Bununla 
belə müstəntiqdən xahiş edirəm ki, qohumlarımdan ərzaq 
məhsulları qəbul etməyə razılıq versin. Belə ki mənim 
vəziyyətim çox ağırdır, həddindən artıq zəifləmişəm. 
                                                                                 Əlizadə.26.8.45-ci il”

“Ana dilini Əlizadədən öyrəndim”
S.R.Əlizadə Vladimir həbsxanasının milliyyətcə yəhudi 

olan rəisinə ivriti öyrədir.Sonralar bu adam öz xatirələrində 
yazacaq:”Dünyanın işinə bax, siyasi dustaq, milliyyətcə 
azərbaycanlı olan Seyid Rza Əlizadə mənə ana dilimi öyrətdi”. 
Ümumiyyətlə, Seyid Rza Əlizadə poliqlot olub, azərbaycan, 
rus, özbək, fars, ərəb, ingilis, alman, fransız, italyan, ivrit, kürd, 
tacik, urdu, erməni dillərində sərbəst danışıb. 
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Məşhur məhbəsin məşhur məhbusları
2002-ci ildə Seyid Rza Əlizadənin anadan olmasının 115 illiyi 

ərəfəsində ədibin nəvəsi babasının nə üçün sürgün olunduğunu 
araşdırmaq məqsədilə Rusiyanın Baş Prokurorluğuna və Federal 
Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edir. Ona Seyid Rzanın 
saxlandığı Vladimir həbsxanasının  arxivinə girməyə icazə verilir. 
1783-cü ildə ikinci Yekaterinanın göstərişi ilə Vladimir şəhərində 
tikilmiş məşhur “Sentral” məhbəsində 1825-ci ildə dekabristlər 
“yatıb”. 1939-1940-cı illərdə  keçmiş SSRİ-nin partiya və dövlət 
xadimləri, müharibədən sonra isə hərbi əsirlər-Berlin şəhərinin 
komendantı N.Veydlinq,  almanların “Ordu-Mərkəz” hərbi birləş-
məsinin komandanı, feldmarşal R.Şerer, məşhur İsveç alimi, 
Polşadakı alman əsir düşərgəsindən minlərlə əsiri azad etmiş 
Valenberq, Adolf Hitlerin şəxsi mühafizəsinin rəisi İ.Rattenxuber, 
tanınmış müğənni Lidiya Ruslanova, Özbəkistan KP MK-nın ikinci 
katibi A.Sulaymon, yazıçılar D.Andreyev, V.Şulqin, V.Bukovski, 
A.Marçenko, İ.Bequn, İsrailin keçmiş daxili işlər naziri N. Şaranski, 
həmçinin Stalinin oğlu Vasili Stalin kimi adamlar yatmışlar. 

Seyid Rza Əlizadənin “qayıdışı”
1958-ci il yanvarın 16-da S.R.Əlizadəyə bəraət verilib və 

Fərhad Əlizadə 1987-ci ildə çox çətinliklə babasının nəşini 
Vladimir şəhərinin məhbuslar üçün nəzərdə tutulmuş 
qəbiristanlığından Səmərqəndə gətirib və “Pəncab” qəbiris-
tanlığında dəfn edib.  İndi Səmərqənddə Seyid Rza Əlizadə 
adına küçə, məhəllə var, Səmərqənddəki 14 nömrəli orta 
məktəb onun adını daşıyır, məktəbin qarşısında isə ədibin büstü 
qoyulub.  Seyid Rza Əlizadə Səmərqənddə doğulmuşdu. Amma 
Əmir Teymurun zamanında yox, rus imperiyası dövründə. Həm 
də Səmərqənd üçün ənənəvi olan memar, yaxud daşyonan 
ailəsində deyil, adi bir xalçaçı ailəsində. Adi deyəndə əslində 
onun valideynləri nəcabətli nəsildən idi. Zaman necə sürətlə 
dəyişirsə, dəyərlər də eləcə...Səmərqənddə doğulan, çox 
sevdiyi bu qədim şəhərdən uzaqda, Vladimir həbsxanasında 
vəfat edən Seyid Rza Əlizadə çox sonralar sevdiyi bu qədim 
şəhərə “qayıdır”, yaşadığı evə yox, Pəncab qəbiristanlığına... 
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Birinci özbək əlifbası “Birinci 
yıl”, 1917-ci il, Səmərqənd
Биринчи ўзбек алифбоси
“Биринчи йил”, 1917 йил

Tacik dilində çap olunan ilk
“Əlifba” kitabı 

Тожик тилида чоп этилган 
илк “Алифбо” китоби

S.R. Əlizadənin  Səmərqənddə 
səhnələşdirdiyi Üzeyir 

Hacıbəylinin “O olmasın, bu 
olsun” tamaşasının afişası

С.Р. Ализода Самарқандда 
саҳналаштирган “У бўлмасин, 

бу бўлсин” спектакли 
афишаси

1933-1937-ci illərdə 
S.R. Əlizadə Səmərqənd 

Universitetində ərəb və fars 
dillərindən dərs deyib. Soldan 
birinci Həmid Əlimcan, üçüncü 

Seyid Rza Əlizadə
1933-1937 йилларда 

С.Р. Ализода Самарқанд 
университетида дарс берган. 

Чапдан биринчи Ҳамид 
Олимжон, учинчи Саид Ризо 

Ализода
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“Məktəbi islomiyyə” məktəbinin müəllim və şagirdləri, 1907-ci il  
“Мактаби исломия” мактабининг муаллим ва ўқувчилари” , 1907-йил

Seyid Rza Əlizadə ailəsi ilə, 1923-cü 
il    С.Р. Ализода оиласи билан, 

1923-йил

Seyid Rza Əlizadə “Şöleyi 
inqilab” jurnalının əməkdaşı, 

soydaşımız Qulam Əli 
Kazımzadə ilə, 

1919, Səmərqənd
Саид Ризо Ализода “Шуълайи 

инқилоб журнали ходими, 
қавмимиз Ғулом Али 

Козимзода билан, 1919, 
Самарқанд 
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ВАТАНПАРВАРЛИКНИНГ
 ҲАЁТИЙ НАМУНАСИ:

САИД РИЗО АЛИЗОДА ЧЎҚҚИСИ

“Қуёшнинг кучи доим қоронғиликларни ёритишидадир” .
Анхел де Куатье

Замон қанчалик тез ўзгарса, қадриятлар ҳам шундай 
тезликда ўзгариб бораверади... Бугун дунёнинг турли 
чеккаларида Озарбайжон миллатига мансуб фарзандлар 
туғилмоқда. Самарқанд ҳам кўплаб ватандошларимиз 
туғилиб, камол топган “жўғрофий нуқталар”дан бири ҳи-
собланади. Саид Ризонинг таржимаи ҳолини аниқлаштир-
сак, тахминан шундай манзара яралади. Онаси Хадичабе-
гим ўз даврининг саводли аёлларидан бўлган, у ўғлининг 
ҳам ўқиб таълим олишини истарди. Аммо, тақдир ҳами-
ша инсоннинг истаклари билан ҳисоблашавермайди. 
Саид Ризо икки ёшга тўлганида онаси вафот этади. Бо-
лаларнинг таълим-тарбияси билан отаси Мирмавсум оға 
шуғуллана бошлайди. Фаровон ҳаёт илинжида ватанини 
тарк этган Мирмавсум оға аввал Бухорога келиб ўрнаша-
ди. Кейин Самарқандга отланади. Шу ерда гилам тўқиб 
сотишни давом эттиради. Оилавий шароити оғирлигига 
қарамай отаси Саид Ризони 15 ёшида уйлантиради. Лекин 
бу унинг таълим олишига монелик қилмайди. 1902 йил-
да у Самарқанддаги Шайх Абулқосим ал-Ганжийнинг янги 
мактабига ўқишга киради, дарсларни яхши ўзлаштиргани, 
тарбияли бола эканини кўрган ал-Ганжий Саид Ризо Али-
зодани мактабига муаллим қилиб ишга олади. Шу тариқа 
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Саид Ризо бу мактабда ҳам таълим олади, ҳам дарс беради. 
Сургун йилларини ҳисобга олмаганда, умрини шу қа-

дим шаҳарга бағишлаган ватандошимиз таниқли пе-
дагог, адабиётшунос, ижтимоий ходим, журналист ва 
таржимон, актёр ва драматург Саид Ризо Ализода XX 
асрнинг бошларида Туркистонда халқ маорифининг 
ривожига катта ҳисса қўшган маърифатпарвар инсон-
дир. У Туркистонда янги турдаги мактаб очган илк зиё-
лилардан бири эди. Саид Ризонинг бевосита ташаббуси 
билан Самарқандда 1907 йилда “Ҳаёт”, орадан бир йил 
ўтиб, “Янги ҳаёт” мактаблари фаолиятини бошлаган. У 
ўзбек ва форс-тожик мактаблари учун янги Алифбо” дар-
сликларини ёзган. Тожик тилининг грамматикаси бўйи-
ча илк дарсликни тузган, икки жилдлик тожикча-русча 
луғат яратган, бошланғич синф ўқувчилари учун “Тарих”, 
Жўғрофия, “Риёзиёт”, “Ҳандаса”, “Астрономия”, ва “Араб 
тили грамматикаси” дарсликларини тузган. 

Ўрта Осиёнинг таниқли олими, муаллими, 
журналисти, таржимони...

Саид Ризо Ализода таржимонлик фаолияти билан кенг 
шуғулланган. Пушкин Гоголь, Шолохов, Элтон Синклер 
сингари адибларнинг асарларини тожик тилига, Бар-
тольднинг “Туркистон”, “Европанинг умумий тарихи”а-
сарларини форс тилига таржима қилган. Унинг диний 
мавзулардаги “Tуркистон тарихи”, “Дин қонунлари”, “Ис-
лом тарихи”, “Асри саодат”, “Маданияти ислом”, китобла-
ри нафақат Tуркистонда, балки бутун шарқ мамлакатла-
рида ўқиларди. Ўша йилларда Боку, Самарқанд, Бухоро, 
Тошкент, Боқчасаройда чоп этилган “Иқбол”, “Tаржимон”, 
“Мулла Насриддин”, “Ойна, “Ҳуррият”, “Машраб”, “Бухорои 
шариф”, “Турон”, “Самарқанд”, “Навоий Самарканд”, “Ово-
зи тожик” сингари нашрларда адабий мақолалари чоп 
этилган. Журналистика соҳасида эришган ютуқлари ту-
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файли 1910 йилда Маҳмудхўжа Беҳбудий таъсис қилган 
“Ойна” журналига масъул котиб сифатида ишга олинган. 

Бир муддатдан сўнг Саид Ризо Ализода “Шарқ”, “1916 
йилдан бошлаб, “Телеграф хабарлари” газеталарини  таъ-
сис этади. 1919 йилда эса, унинг муҳаририлиги остида 
“Шуълаи инқилоб” журнали чоп этила бошлайди. Бу жур-
нал Ўрта Осиё мамлакатларидан ташқари Озарбайжон, 
Туркия, Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон ва бошқа давлатлар-
да ҳам ўқиларди. Бу журналларда Садриддин Айний, Бек-
тош Жабборий, Зеҳний,  Ш.Мухторий, Ғулом Али Козимзо-
да сингари адибларнинг асарлари чоп этилади. Мусулмон 
халқларнинг маҳкум ҳаётига бағишланган бу журнал 1922 
йилда ёпилади. Адиб  1933-йилдан то сургунга қадар Али-
шер Навоий номидаги Самарқанд Давлат Университетида 
араб ва форс тилларидан дарс берган. Таниқли ўзбек шо-
ирлари Ғафур Ғулом, Ҳамид Олимжон, Ўткир Рашид, акаде-
мик Воҳид Абдуллаев сингари бир қанча зиёлилар унинг 
қўлида таҳсил олган. Ғафур Ғулом 30-йилларда Бокуда бўл-
ганида, “Коммунист” газетасига интервью бераркан, “Mен 
илк таҳсилни Самарқандда, Озарбайжон мактабида олган-
ман, шеърият оламига эса, Ҳусайн Жовид ва Мирзо Алиак-
бар Собир изидан кириб келганман” деганди. 

Мирзо Алакбар Собир ҳузурида
1906-йилда Саид Ризо Ализода Мирзо Алакбар Собир 

билан учрашиш мақсадида Шамахига кетади, бир муд-
дат ўша ерда қолади, Шамахи адабий муҳити билан та-
нишади. Қўлимиздаги аниқ маълумотлардан бири шуки, 
Собир Шамахида бетоб бўлиб ётганида, С.Р.Ализода яна 
Шамахига боради. Бокуда буюк бастакор Узайир Ҳожи-
беков билан кўришади. Самарқандда режалаштирилган 
ишлар ҳақида суҳбат қилишади. 1910 йилда ўз дўстлари 
Маҳмудхўжа Беҳбудий, Ҳожи Муин, Исмоил Охунов, Мул-
ло Ҳалим Каримов, Аҳмадҳожи Абдурасул ўғли ва бошқа-
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лар билан биргаликда пул йиғиб, Собирнинг тезда оёққа 
туриб кетиши учун юборишади. 

1911 йилда шоирнинг ўлимини эшитган Самарқанд  
зиёлилари унга 40 кун мотам тутишади. Чунки буюк шо-
ирни бу ерда яхши танишарди. Мирзо Алакбар ёшлик 
чоғида - 23  ёшида, ҳали Хуросонга бормасидан аввал 
Ашхободга, ундан кейин Бухоро ва Самарқандга келган, 
зиёлилар билан танишган, бир муддат шу ерда қолганди. 

Озарбайжон адабиёти ва маданияти тарғиботчиси
Саид Ризо Ализода Туркистонда Озарбайжон адабиёти-

ни тарғиб этишга ҳам жуда катта ҳисса қўшди. 1913-йил-
да у Узайир Ҳожибековга мактуб йўллаб, Туркистонда, 
жумладан Самарқандда Озарбайжон мусиқаси ва театри-
ни ривожлантиришга ёрдам беришни сўрайди. У бошқа 
Озарбайжон олим ва мутафаккирлари билан ҳам алоқада 
бўлган. Бокуда чоп этилган “Иқбол”, “Иршод”, “Мулла На-
сриддин” журналлари билан мунтазам алоқада бўлган. 
Бу нашрларда мақолалари чоп этилган.  Самарқанддан 
юборилган мақолаларга С.Алиев, С.Али, Баҳлул, Наштар, 
Занбур, Ранжбар, Шапалоқ, С.Р.Самарқандий, Ситамди-
да, Муллачумбул, Боқишолалий, Муштиқолиб ва бошқа 
имзоларни қўйган. Узайирбей Саид Ризонинг илтимоси-
ни бажаради. Бокудан Самарқандга кўплаб актёр ва му-
сиқачилари келади. Уларниг ёрдамлари билан Саид Ризо 
Ализода 1918 йилда Самарқандда Узайр Ҳожибековнинг 
“Лайли ва Мажнун”, «Асли ва Карам” операларини, “Аршин 
Мол-олон”, “Бу бўлмаса бошқаси” мусиқали комедияла-
рини саҳналаштирган ва роллардан бирини ижро этган. 

Адибнинг набираси, Саид Ризо Ализода фондининг раи-
си Фарход Ализоданинг айтишича, Саид Ризо ҳаётлик чоғда 
ва ўлимидан кейин Покистонда ҳам унинг кўп асарлари 
чоп этилади. Шунинг учун ҳам Фарход Ализода 2004 йил-
да бобосининг китобларини излаб, Покистоннинг Лаҳор 
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шаҳрига боради, шаҳар кутубхонасидан С.Р.Ализоданинг 
33 китоби нусхасини қўлга киритади. Бу асарларнинг 20 
таси таржима, 13 таси эса, оригинал китоблардан иборат. 

37-йилнинг машъум тўлқини
Кунларниг бирида НКВД аталмиш идоранинг ходим-

лари тун қоронғисида бу оиланинг эшигини қоқишди. 
Бутун оила уларнинг келишини кутиб тургандек эди. 
“Бобо, келишди, яширининг”, - деди Саид Ризонинг на-
бираларидан бири. Бу маъсум гўдак 37-йилнинг машъум 
тўфонларидан бекиниш билан қутулиб бўлмаслигини 
қаердан билсин? 1937-йилда тутилган адибга “инглиз 
жосуси”, “антисовет тарғибочиси” сингари айблар қўйи-
лади. Самақанд вилоят суди унинг ишини уч марта кўриб 
чиқиб, бирор қарор қабул қила олмайди. Ва республика 
олий судига юборади. Тошкент ҳам бирор қарор чиқа-
ра олмасдан ишни Москвага оширади. Бу пайтда уруш 
давом этарди. СССР НКВД расмийлари 1941 йил 16 сен-
тябрда Саид Ризо Ализодани 5 йилга озодликдан маҳрум 
этади. 1943 йилда 4 февраль куни адибнинг жазоси муд-
дати қисқартирилгани сабабли қамоқхона раҳбарияти 
Москвадан борилган сўровномага бундай жавоб беради: 
“Хавфли жиноятчи сифатида урушнинг охирига қадар 
ҳибсхонада сақлашга қарор қилинди”. Адиб аввал Са-
марқанд, кейинчалик Тошкент, Тобольск, Владимир қа-
моқхоналарида сақланади. 

“Ҳеч бўлмаса айбимни айтинг”
8 йил ҳибсхонада сақланиши, махсус режимли камера-

да ётганига қарамасдан, Саид Ризо ҳамон ўзининг айбсиз 
эканига ишонар, адолат ғалаба қозонишига умид қилар-
ди. У юқори инстанцияларга қайта-қайта 400 дан ортиқ 
мактуб ёзиб, фақат биргина саволга жавоб истади: “Ҳеч 
бўлмаса айбимни айтинглар!”. Унинг айбини айтишмади. 



114

Ализода кундан-кунга сўлиб борар, уни сил тобора ҳол-
дан тойдирарди. Шу боис уни 1944 йилнинг 11 сентбярь 
куни 32-сонли камерадан қамоқхонанинг касалхонасига 
кўчиришади. 1945 йилнинг 24 декабрида 58 ёшида буюк 
адибнинг юраги уришдан тўхтайди. Ф.Достоевский айтга-
нидек, инсоннинг қадрини унинг борлиги эмас, йўқлиги 
белгилайди. Йўқлиги билан ҳеч нарса ўзгармайдиган ин-
сонларнинг борлиги ҳам қадрсиздир. У йўқлигида номи 
тилга олинади, у ҳақда мақолалар ёзилади, бир сўз билан 
айтганда унутилмайди, барҳаётлик аслида шу эмасми? 

Маҳзун мактублар
Саид Ризо Ализода ҳибсхонада ўз яқинларига, турли 

инстанцияларга хатлар ёзган. Бу мактублар унинг но-
мидаги фондда сақланмоқда. Унинг бир нечтасини ўқиш 
асносида, бу буюк инсоннинг ҳибсда кечирган ҳис-туйғу-
ларини очиқ-ойдин сезиш мумкин.

“Азиз қизим Саида! Мен соғ-саломатман! Ҳозир Тош-
кент қамоқхонасидаман. Мени ўғлимнинг тақдири безов- 
та қиляпти. (Адибнинг ёлғиз ўғли Тағи Ализода назарда 
тутиляпти – Г.К.) имкони бўлса, менга тамаки, ёнғоқ, тур-
шак ва қовурилган ун юборсангиз. Имкони бўлмаса, ке-
рак эмас, чидайман. Менинг азиз набираларим – Ховар, 
Фарҳод, Парвиз, Фаррух, Зиё, Бахтиёр, Гулрух, Ҳурмуз 
яхши ўқишяптими? Сиздан сабрсизлик билан мактуб ку-
тиб қоламан”. Саид Ризо Ализода

“Мен соғ-саломатман. Владимир қамоқхонасидаман. 
Тобольскда бўлганимда сизлардан 150 сўм пул олдим. 
Бу ерга келганимдан бери пул олганим йўқ. Сиз юборган 
охирги мактубни келтириб  беришди. Илтимос, иложи 
бўлса менга тез-тез пул ва жўнатмалар юбориб турсан-
гиз. Ҳаммангизни ўпиб қоламан.

Отангиз  Ализода
18 сентябрь 1945 йил.”
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Саид Ризо Ализоданинг Владимир шаҳар ҳибсхонаси 
раисига йўллаган мактубидан:

“Менинг иссиқ папахим ва ёстиғимни олиб қўйишди. 
Илтимос ушбу буюмларимни қайтаришга ёрдам бер-
сангиз. Яқин кунларда қизим билан учрашув белгилан-
ган. У буюмларимни ямаб, ювиб беради. Шу билан бирга 
терговчилардан илтимос қиламан: яқинларим юборган 
озиқ-овқат маҳсулотлари қабул қилишимга розилик бе-
ришсин. Чунки ҳозир аҳволим жуда оғир. Кун сайин ҳол-
дан тойиб боряпман...

Ализода 26.08.45

“Она тилини Ализодадан ўргандим”
Саид Ризо Ализода Владимир қамоқхонасининг яҳудий 

миллатига мансуб раисига иврит тилини ўргатган. Кейин-
чалк бу одам ўз хотираларида “дунёнинг ишини кўрингки, 
сиёсий тутқун, Озарбайжон миллатига мансуб Саид Ризо 
Ализода менга ўз она тилимни ўргатди” деб ёзганди. Уму-
ман, Саид Ризо Ализода полиглот эди. У озарбайжон, рус, 
ўзбек, форс, араб, инглиз, немис, француз, италян, иврит, 
курд, тожик, урду, арман тилларини жуда яхши билган. 

Машҳур ҳибсхонанинг машҳур маҳбуслари
2002 йилда Саид Ризо Ализода таваллудининг 115 

йиллиги арафасида адибнинг набираси унинг нима са-
бабдан сургун қилинганини ўрганиш учун Россия Бош 
Прокуратурасига, ва Федерал хавфсизлик хизматига му-
роожаат қилади. Унга Саид Ризо Ализода сақланган Вла-
димир ҳибсхонаси архивига кириш учун ижозат берила-
ди. 1783 йилда Екатерина Иккинчи кўрсатмаси билан 
қурилган Владимир шаҳридаги “Централ” ҳибсхонасида 
1825 йилда декабристларни қамашган экан. 

1939-1940 йилларда собиқ СССР партия ва давлат хо-
димлари, урушдан кейин эса, ҳарбий асирлар – Берлин 
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шаҳар коменданти Н.Вейдлинг, немисларнинг “армия 
-марказ” ҳарбий тузилмаси қўмондони, фельдмаршал 
Р.Шерер, машҳур швед олими, Польшадаги немис конц- 
лагеридан минглаб асирларни озод қилган Валенбург, 
Адольф Гитлернинг соқчилари бошлиғи И.Раттенхубер, 
таниқли қўшиқчи Лидия Русланова, Ўзбекистон КП МК 
иккинчи котиби А.Сулаймон ёзувчилардан Д.Андреев, В.
Шулгин, В.Буковский, А.Марченко, И.Бегун, Исроилнинг 
собиқ ички ишлар вазири Н.Шаранский, шунингдек Ста-
линнинг ўғли Василий Сталин ҳам бу ернинг маҳбуси 
бўлган. 

 Саид Ризо Ализоданинг қайтиши 
1958 йил 16 январда Саид Ризо Ализода оқланди. 1987 

йилда Фарҳод Ализода катта қийинчиликлар билан бо-
босининг хокини Владимир шаҳридаги маҳбуслар қабри-
стонидан Самарқандга олиб келди. Ҳозир Самарқандда 
Саид Ризо Ализода номида кўча ва маҳалла бор. Са-
марқанддаги 14-сонли мактабга унинг номи берилган. 
Мактаб қаршисида Саид Ризо Ализодага ёдгорлик ҳам ўр-
натилган. Аслида унинг насл-насаби аслзодалардан эди. 
Лекин Самарқанд учун анъанавий саналган уста меъмор, 
ёки сангтарош оиласида эмас, оддий гиламдўз хонадо-
нида ўсиб-улғайди. Замонлар қанчалик тез суръатда ўз-
гарса, қадриятлар ҳам айнан шундай ўзгаради. Саид Ризо 
Ализода жондан азиз кўрган бу қадим шаҳардан узоқда, 
Владимир қамоқхонасида дунёдан ўтганди. Йиллар ўтиб 
у она шаҳрига, ўзи униб ўсган уйга эмас, “Панжоб” қаб-
рис тонига “қайтди”... 
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SƏMƏRQƏNDDƏ İLK DÜNYƏVİ MƏKTƏB AÇAN MAARİFÇİ  
ŞEYX ƏBÜLQASIM ƏL-GƏNCİ

«Müəllim bir şama bənzər, özünü
əridərək başqalarına işıq saçar».                                                                              

Müstafa Kamal Atatürk

Gəncə tarixən özünün ziyalıları, yaradıcı şəxsiyyətləri, SÖZ 
adamları ilə zəngin olub. Uşaqlığı və yeniyetmə çağları Gəncədə 
keçib. Böyüdüyü ailədə gələcəyin daha gözəl olacağı ümidi ilə 
yaşayan Əbülqasımın həyat yolu çox maraqlı və keşməkeşli 
olub. Tarixin kitabında  iz qoyan  şəxsiyyətlərdən biri də Şeyx 
Ədülqasım əl-Gəncidir. XIX əsrin axırlarında dünyaya Gəncədə 
göz açan Şeyx Əbülqasım sonralar maarifçilik  ideyaları ilə ad-
san qazanıb, hörmət-izzət sahibinə çevrilib. 

Uşaqlıqda çox  zirək və ağıllı olub. Gördüyü hər hadisəni 
təfərrüatı ilə yadında saxlayıb, üstəlik də yaxşını yamandan 
seçə bilib. Həyatda yaxşılıq etməklə  ucala biləcəyini  
valideynlərindən öyrənib. Doğrudu, varlı ailənin oğlu olmayıb, 
amma  ata-anasının mənən zəngin olması Əbülqasımın 
xarakterində, aldığı tərbiyədə özünü büruzə verib.

Çox erkən yaşlarından oxumağa, dini-fəlsəfi görüşləri 
öyrənməyə can atıb. Onun olduqca mərd, cəsur, el içində, 
Gəncə və ətraf əyalətlərdə adı hörmət-izzətlə çəkilən  atasının 
xeyirxahlığı və səxavəti  oğluna da keçmişdi. Oğlunun igidliyi 
ilə öyünən  atası onu  at çapan, meydanlarda qəhrəmanlıq 
nümayiş etdirən  biri kimi görmək istəyirdi. Əbülqasımın isə 
könlü ruhaniyyətə bağlanmışdı, maddiyyatla işi yox idi. Fikri-
zikri Allahda, ibadətdə, Rəbbinə yaxınlıq etməkdə idi.

Bir gün onun əlinə bir yazı keçir. Yazının müəllifi Bəhai 
dininin peyğəmbəri  Bəhaullahın oğlu Əbdül-Bəha idi. O 
yazırdı: “«Maddi mədəniyyət insanlıq dünyasının inkişafı 
vasitələrindən biri olmasına baxmayaraq, ilahi cəmiyyətə 
birləşmədikcə insanın xoşbəxtliyinin istənilən nəticəsinə 
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çatmaq mümkün deyil. Maddi sivilizasiya çırağın şüşəsinə, 
İlahi sivilizasiya isə bu çırağın işığına bənzər; şüşə işıqsız 
qaranlıqdır.  Maddi sivilizasiya bədən kimidir. Bu bədən 
sonsuz gözəllik, incəlik və təzəlikdə olsa belə yenə ölüdür. 
İlahi sivilizasiya isə ruha bənzər, bu bədən bu ruhla diridir, əks 
halda bir cəsəd halına gəlir.  İnsanlıq dünyası da Ruhulqüds 
nəsimlərinə möhtacdır. Bu ruh olmasa bəşəriyyət ölüdür. Bu 
işıq olmasa dünya qaranlığın içərisindədır.” Bunu oxuyandan 
sonra Əbülqasım həyat yolunu, gələcək taleyini tam 
müəyyənləşdirir. Həmin fikirlər gənc Əbülqasımın  təkcə həyat 
yolunu aydınlaşdirmir, həm də taleyini işığa çıxarır, nura qərq 
edir. Ruhaniyyətlə çırpınan qəlbini arzular yuvasına çevirir. 
Əbülqasım doğulduğu Gəncəyə  vida edərək üz tutur Şərq 
sivilizasiyasının ruhaniyyətini özündə birləşdirən Yəmənə. 

Ərəbistan yarımadasının cənubunda  yerləşən Yəmənin 
ictimai-siyasi vəziyyəti  XIX əsrin sonlarında bir qədər 
qarmaqarışıq idi. Yəmən neft ölkəsi olsa da əhalinin çox hissəsi 
əkinçilk və maldarlıqla məşğul olurdu. Müsəlman əhali kasıb 
yaşayırdı, dünyagörüşləri və savadları yalnız  o qədər də çox 
olmayan dini biliklərlə məhdudlaşırdı. Gənc Əbülqasım belə bir 
ölkədə öncə  dini təhsil almağı düşünür.  Onsuz da  doğulduğu 
məmləkətdən  çıxıb Yəmənə üz tutanda da məhz burada 
dini  təhsil almağı  qarşısına məqsəd qoymuşdu. Bir neçə il  
mədrəsəyə gedib islami biliklərini  zənginləşdirərək Quran 
oxumağı öyrənir. Quranın sirrinə vaqif olur. Dərk edir ki, insanın 
bütün əməlləri, yaşam tərzi Quran bilgiləri ilə tənzimlənərsə 
həyatın da mənası gözəl olar.  Allah Quranda peyğəmbərin dili 
ilə insanları fitnə-fəsaddan uzaq durmağa, yaxşılıq etməyə, bu 
dünyanın  eyş-işrətinə uymamağa çağırır. Əbülqasım bunları 
fəhmlə kəsdirir və qərara gəlir ki, öyrəndiklərini  başqalarına  
başa salsın. Bu məqsədlə də dini məktəblərdə dərs deməyə 
başlayır. Ruhaniyyət nuruna qərq olduğu günlərdə yaşadığı 
ərazidə bir qız görür. Çox sevir onu. Amma qız ona aşiq olan 
oğlana əhəmiyyət vermir, sevgisini anlayıb onu  düzgün 
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qiymətləndirə bilmir. Əbülqasım isə inad edir, eşq yolundan 
geri çəkilmir. Nəhayət qaragözlü ərəb qızı onun sevgisinə öz 
alovlu  eşqi ilə cavab verir. Günün birində azərbaycanlı oğlanla  
qaragözlü ərəb qızı evlənir. Sonra onların yolu İraqdan keçir, 
bir müddət orada yaşayırlar. Əl-Gənci Bağdadda “Nizamiyyə” 
Ali Ruhani Akademiyasını bitirir, məktəblərdə İslam 
qanunlarından dərs deyir. Əl-Gənci dünyaya maarifçi kimi 
gəlmişdi, onun üçün uşaqlara təlim-tərbiyə verməkdən, onlara 
dini və dünyəvi elmləri öyrətməkdən müqəddəs bir şey yox 
idi. Bir müddət sonra isə İraqda qalmaq daha ona xoş  gəlmir, 
naməlum səbəbdən buradan çıxmağa qərar verir. 

Bir mənbədə əl-Gəncinin ailəsi ilə birlikdə Səmərqəndə 
gəlməsi 1890-cı il göstərilir, digər mənbədə isə 1902-ci il...  
Maarifçilik ideyalarını daha geniş auditoriya ilə  paylaşmaq 
istəyirdi. Bunun üçün ən əlverişli yer Səmərqənd idi. Bir də 
Səmərqənd və Buxaranın alim və mütəfəkkirləri çəkirdi əl-
Gəncini bu məkana... O, Səmərqəndin qədim məhəlləsi hesab 
olunan Çorrahada məskunlaşır. Öncə yerli əhali ilə qaynayıb 
qarışmaq üçün onlarla səmimi münasibət qurur.  Hiss edir 
ki, insanlar savadsızdır. Qərara alır ki, yaşadığı məhəllənin 
sakinləri üçün  məktəb açsın. Elə də edir. Bu məktəb  ibtidai 
təhsil verirdi. Artıq Əbülqasım əl-Gənci Şeyx adını daşıyırdı. 
O zamanlar əsasən alimləri, elm adamlarını Şeyx deyə 
çağırırdılar. Bu nə ləqəb idi, nə də xüsusi bir status. Çox 
hörmətli, dini elmlərə dərindən bələd olduğu üçün ona Şeyx 
deyirdilər. Əbülqasım əl-Gənci də bu adı sevə-sevə daşıyır, 
onun məsuliyyətini aydınlığı ilə dərk edirdi.

Şeyx  açdığı ibtidai məktəbdə şagirdlərə ərəb dilini öyrədirdi 
ki, Quranı düzgün oxuyub, doğru-düzgün tələffüz edə bilsinlər. 
Çünki bir hərfdə cüzi  səhv edərsən,  oxuduğun ayə tamamilə 
mənasını itirir,  başqa cür anlaşılır. Ərəb dilini mükəmməl 
bilən Şeyx Əbülqasım var gücü ilə  səmərqəndlilərə  bu dilin 
incəliklərini başa salırdı. O, ərəb dilindən başqa öyrəncilərinə 
riyaziyyat, musiqi dərsləri də keçir, mədəniyyəti öyrədirdi. 
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Öyrətdiyi dini qanunları bilməyin isə hər kəs üçün  vacib 
olduğunu vurğulayırdı. Çox az vaxtda Şeyx Əbülqasımın 
məktəbinin sorağı hər yana yayılır. Ətraf kəndlərdə yaşayanlar 
bu məktəbdə təhsil almaq üçün övladlarını Çorraha gətirirdilər. 
Uzaq kənddən gələnlər araba ilə, yaxında  yaşayanlar isə piyada 
gəlib Şeyxin məktəbində elm öyrənir, İslamın incəliklərinə 
yiyələnirdilər. İldən-ilə məktəbdə şagirdlərin sayı çoxalırdı.  
Amma bir problem var idi. Uzaq kəndlərdən gələnlər davamlı 
olaraq hər gün bu yolu qət etməkdə çətinlik çəkirdilər, üstəlik 
də  Səmərqənddə yaşayanlarla müqayisədə onların sayı daha 
çox idi. Ona görə də valideynlər Şeyxə təklif edirlər ki, məktəbi 
kəndlərin birinə köçürsün. Şeyx Əbülqasım bu təklifi razılıqla 
qarşılayır. Düşünmədən məktəbi Baqişamol kəndinin Minqtut 
məhəlləsinə köçürür. Bura  bütün ətraf kəndlərə  yaxın  bir 
məhəllə idi. Artıq  məktəbə gedib-gəlmək problemi olmayacaqdı. 
Əbülqasım əl-Gəncinin Seyid Rza Əlizadə və Mirzəhəlim adlı 
dostları bu məktəbdə təhsil alırdılar. Onlar dərslərini çox yaxşı 
oxuyurdular.  Əl-Gənci yuxarı sinifdə oxuyan bu uşaqlara aşağı  
sinif şagirdlərinə dərs keçməyi təklif edir.  Beləliklə də onlar  
həm məktəbin şagirdi, həm də müəllimi olurlar. Şeyx həmin 
vaxtlarda yaxınlarına deyir ki, daha  beş nəfər belə şagird 
olsaydı məktəbdə işləyərdilər. Çünki onun fikri  məktəbi onlara 
təhvil verib Rüştiyyə (orta) məktəbi açmaq idi. Şeyx Əbülqasım 
əl-Gəncinin Rüştiyyə məktəbi açıb-açmaması haqqında bir 
məlumat yoxdu, amma  Səmərqənd ətrafında –  Baqişamol 
kəndinin Minqtut məhəlləsində açdığı məktəbdə üç il işləyib... 
Bir neçə il beləcə səmərqəndli uşaqlara elm, təhsil verən 
maarifçi 1911-ci ildə ailəsi ilə birgə Səmərqənddən ayrılır, 
gəldiyi İraqa üz tutur, məktəbi isə sevimli şagirdləri Seyid Rza 
Əlizadəyə və Mirzəhəlimə tapşırır. 

Gəncədə doğulan, Yəməndə təhsil alan, İraqda yaşayan, 
sonra isə Səmərqənddə uşaqlara dünyəvi elmlərdən dərs 
deyən Əl-Gəncinin sonrakı taleyi haqqında isə təssüf ki, 
əlimizdə heç bir fakt yoxdur. Məkanı cənnət olsun...



121

САМАРҚАНДДА ДУНЁВИЙ МАКТАБ ОЧГАН ШАЙХ 
АБУЛҚОСИМ АЛ-ГАНЖИЙ...

“Муаллим шамга ўхшайди, ўзини эритиб, 
бошқаларнинг йўлини ёритади.”

Мустафо Камол Отатурк
Ганжа тарихда ўз зиёлилари, ижодкор шахслари, сўз 

одамлари билан ҳам донг таратган. Унинг болалиги ва 
ўсмирлиги Ганжада ўтди. Абулқосим ўз келажаги буюк 
бўлишига чин дилдан ишонарди. Унинг ҳаёт йўли чиндан 
ҳам жуда ғаройиб, зиддиятли кечди. XIX асрнинг охир-
ларида Ганжада туғилган Шайх Абулқосим кейинчалик 
таълим соҳасида ном қозонди. Болалигидан жуда зий-
рак ва ақлли эди. Ўзи кўрган воқеа-ҳодисаларни бутун 
тафсилотлари билан эсида сақларди. Яхши билан ёмон-
ни ажрата оларди. Ҳаётда яхшилик билан юксалиш мум-
кинлигини ота-онасидан ўрганди. У гарчи бой оиланинг 
фарзанди бўлмаса-да, ота-онасининг маънавий бойлиги 
Абулқосимнинг табиатида ўз аксини топди. У жуда ёшлик 
чоғлариданоқ ўқишга, диний-фалсафий қарашларни ўр-
ганишга киришди. Ниҳоятда мард, жасурлиги билан эл 
орасида, Ганжа ва атроф-жавонибда ном қозонган отаси-
нинг олижаноблиги, бағрикенглиги ўғлига ҳам ўтганди. 

Ўғлининг жасорати билан ғурурланган отаси унинг от 
чопишда, майдонларда қаҳрамонлик кўрсатишда моҳир 
бўлиб етишишини истарди. Абулқосим эса, маънавий 
оламни ўрганишга киришди. Унинг моддийлик билан 
иши йўқ эди. Фикри зикри Аллоҳда, ибодатда Роббисига 
яқинликда эди. 

Бир куни унинг қўлига бир хат тушади. Хат муаллифи 
Баҳоий дини асосчиси Баҳоуллоҳнинг ўғли Абдул Баҳо 
эди. Мактубда қуйидаги сўзлар битилган эди: “Моддий 
маданият инсоният тараққиёти воситаларидан бири бў-
лишига қарамай, маънавий жамиятга бирлашмагунча 
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инсон бахтининг исталган натижасига эришиш мумкин 
эмас. Моддий маданият чироқнинг шишасига, маънавий 
маданият эса бу чироқнинг нурига ўхшайди. Чироқсиз 
шиша зулматдир. Моддий маданият бамисоли бадандир. 
Бу баданда чексиз гўзаллик, нозиклик ва софлик мужас-
сам бўлса-да, у барибир ўликдир. Маънавий маданият 
эса руҳга ўхшайди, бадан руҳ билан тирик, акс ҳолда у 
жасаддир. Инсоният ҳам Руҳулқудс насимларига муҳтож. 
Бу руҳ бўлмаса, башарият ўликдир. Бу нур бўлмаса дунё 
зулмат қаърида қолади”.

Ана шу мактуб ёш Абулқосимнинг ҳаёт йўлини, тақди-
рини белгилаб берди. Белгилабгина қолмай, уни ёритди, 
толеини нурга ғарқ этди. Руҳоният билан уриб турган 
қалбини орзулар маконига айлантирди. Абулқосим она 
шаҳри Ганжани тарк этиб, Шарқ тамаддунининг қадим 
марказларидан бири бўлган Яман диёрига юз тутди.  

Арабистон яриморолининг жанубида жойлашган 
Яманнинг ижтимоий-сиёсий аҳволи XIX асрнинг охирла-
рига келиб анча заиф ҳолга келиб қолганди. Яман нефть 
мамлакати бўлса-да, аҳолининг аксарияти чорвачилик 
ва деҳқончилик билан шуғулланарди. Мусулмонлар жуда 
қашшоқ кун кечиришарди. Уларнинг дунёқараши ва би-
лими кам сонли диний китоблар билан чегараланиб қол-
ганди. Ёш Абулқосим аввал бу мамлакатда диний таълим 
олишга уринди. Аслида мақсади ҳам шу эди. Бир неча йил 
мадрасага қатнаб, Қуръон ва ҳадис илмларини ўрганди. 
Қуръони Карим оятларида яширинган сир-синоатларни 
идрок этишга уринди. 

У ўзи ўрганган билимларни бошқаларга ҳам ўргатиш 
қарорига келди. Сўнг диний мактабларда дарс бера бо-
шлади. Маънавий дунёси илм нурига чулғанган дамлар-
да бир қизни учратади. Унга кўнгил қўяди. Қиз эса даст-
лаб бу йигитга унча эътибор бермайди. Унинг ҳисларига 
тўғри баҳо беролмайди. Абулқосим эса, ишқ йўлида орт-
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га қайтмаслигини айтади. Ниҳоят араб қизи ўз ошиғига 
раҳм-шафқат кўзи билан қараб, унинг севгисига муносиб 
жавоб қайтаради. Шундан сўнг улар оила қуришади. Бир 
муддат Ироқда яшашади. Ал-Ганжий Бағдоддаги “Низо-
мия” академиясини битиради. Мактабларда ислом қо-
нунларидан сабоқ беради. 

Ал-Ганжий бу дунёга маърифатчи бўлиб келганди. 
Унинг учун болаларга таълим-тарбия беришдан, уларга 
диний ва дунёвий билимларни ўргатишдан улуғроқ иш 
йўқ эди. Бироздан кейин эса, Ироқда қолиш унга у қа-
дар ёқмасдан, номаълум сабабларга кўра у ердан чиқиб 
кетишга қарор қилади. Унинг учун энг мақбул жой Са-
марқанд эди. Бир манбада ал-Ганжий оиласи билан бир-
га Самарқандга 1890 йил келган деб кўрсатилади. Бо-
шқа манбада 1902 йил дейилган. Ал-Ганжий маърифий 
ғояларни янада кенгроқ тарқатишни истайди. Ҳамда 
Самарқанд ва Бухоронинг олим ва мутафаккирлари уни 
ҳамиша бу диёрга чорлаб келганди... У Самарқанднинг 
қадимий маҳаллаларидан бўлган Чорраҳада келиб ўр-
нашади. Аввало маҳаллий аҳоли билан яқиндан таниш 
бўлиб кетиш учун улар билан самимий муносабат ўрна-
тади. У ўзи яшаган маҳалла аҳли учун мактаб очишни 
режалаштиради. Бу режаси амалга ошади. Ушбу мактаб 
бошланғич сабоқ берарди. Энди Абулқосим ал-Ганжий 
шайх унвонига эга эди. Ўша замонлар асосан олимлар-
ни, билим одамларини шайх деб аташарди. Бу лақаб ёки 
мақом эмасди. 

Шайх очган бошланғич мактабда болаларга Қуръон-
ни тўғри ўқиш ва тушуниш учун араб тилини ўргатарди. 
Чунки биргина ҳарфни нотўғри ўқиш матн маъносини 
ўзгартириб юбориши мумкин. Араб тилини мукаммал 
билган Шайх Абулқосим ўз шогирдларига бор билимлар-
ни ўргатишга ҳаракат қиларди. 

Қисқа вақтда Шайх Абулқосим мактабининиг довруғи 
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ҳар тарафга ёйилади. Атроф қишлоқларда яшаганлар бу 
мактабда таҳсил олиш учун болаларини Чорраҳага олиб 
келишарди. Узоқ қишлоқдан илм олишга келувчилар 
от-аравада, яқиндагилар пиёда келишарди. Йилдан-йил-
га мактабдаги ўқувчилар сони ортиб борарди. Лекин бир-
гина муаммо бор эди. Узоқ қишлоқдан келувчилар шунча 
йўл босишга қийналардилар. Унинг асосий шогирдлари 
қишлоқ болалари эди. Шу боис, унинг мактабини қи-
шлоқлардан бирига кўчиришни таклиф этишди. 

Шайх Абулқосим бу таклифни розилик билан кутиб 
олди. Мактаб Боғишамол қишлоғининг Мингтут маҳал-
ласига кўчирилди. Бу маҳалла бошқа қишлоқларга ҳам 
анча яқин эди. Абулқосим ал-Ганжийнинг Саид Ризо Али-
зода ва Мирза Ҳалим исмли дўстлари ҳам шу мактабда 
таҳсил олишарди. Улар ўз дарсларини яхши ўзлашти-
ришарди. Ал-Ганжий юқори синфда ўқийдиган бу бола-
лардан қуйи синфларга дарс ўтишни таклиф этади. Шу 
тариқа улар ҳам мактаб ўқитувчиси ҳам ўқувчиси бўла-
дилар. Шайх ўша пайтларда яна беш нафар ана шундай 
ўқувчи бўлса иш билан таъминлашини айтади. Чунки 
унинг мақсади мактабни шогирдларига топшириб, ўрта 
мактаб очиш эди. Шайх Абулқосим ал-Ганжийнинг руш-
дия (ўрта) мактабини очган-очмагани ҳақида аниқ маъ-
лумот йўқ. Лекин Мингтут маҳалласидаги мактаби уч 
йил фаолият кўрсатган. 

Бир неча йил шунчаки самарқандлик болаларга би-
лим берган педагог 1911 йилда оиласи билан бирга Са-
марқанддан кетиб, яна Ироққа қайтади. Мактабни эса се-
вимли шогирдлари Саид Ризо Ализода ва Мирза Ҳалимга 
топширади. Ганжада туғилган, Яманда таҳсил олган, Бағ-
додда яшаган, кейин Самақарқандда болаларга дунёвий 
илмлардан сабоқ берган ал-Ганжийнинг кейинги тақди-
ри ҳақида, таассуфки қўлимизда ҳеч қандай маълумот 
йўқ. Макони жаннат бўлсин...
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TACİK DİLİNDƏ ÇAP OLUNAN İLK 
MİLLİ QƏZET-“BUXARAİ ŞARİF”- 

İN NAŞİRİ VƏ REDAKTORU, 
AZƏRBAYCANLI MİRZƏ CƏLAL 

YUSİFZADƏ...

                                         

«Sən yanmasan, mən yanmasam, biz yanmasaq,
                                                   Necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa?!»
                                                                                            Nazim Hikmət

İctimai-siyasi hadisələrin tez-tez düyünə düşdüyü zaman-
larda Şuşada işıqlı bir nəsil yaşayıb-Yusifzadələr... Qarabağda 
tanınan nəsillərdən sayılıb. Yusifzadələr Şuşada və Qarabağda 
ruhanilər, alimlər, şairlər nəsli hesab olunub. Bu nəslin tanınan 
nümayəndələri xalqımızın çətin günlərində düşmənlərə 
qarşı mübarizə aparıb, istiqlal hərəkatında iştirak ediblər. 
Yusifzadələr nəsli olduqca mədəni, savadlı, ziyalı insanlar olub. 

Yusifzadələrdən əlimiz çatan şəxsiyyət Mirzə Ağa Yusifdi 
ki, o, İbrahim xanın sarayında xidmət edən alim və şair kimi 
tanınıb, Qarabağda və Şuşada sözü keçən kişilərdən biri olub.

Mirzə Ağa Yusifin iki oğlu da sayılıb seçilən insanlar idi. 
Oğlanlardan biri-Mirzə Əliqulunun Mirzə Ələkbər və Mirzə 
Abbas adlı övladları da Qarabağda şair və alim kimi tanınıblar. 
Bu haqda professor Nazif Qəhrəmanlı Yusifzadələr haqqında 
yazdığı kitab və məqalələrdə kifayət qədər məlumat verir. 

Bizim söhbətimiz isə bu nəsilin işığlı simalarından olan 
Mirzə Ələkbərin xətti ilə gələn Yusifzadələrdən olacaq. Nədən 
ki, Mirzə Ələkbərin oğlu Mirzə Cəlal Yusifzadə və Mirzə Cəlalın 
oğlu Əli Yusifin həyatının bir hissəsi Türküstanla bağlı olub. 

Bu haqda sonra... Mirzə Ələkbər Allah adamı olsa da 



126

dünyəvi elmlərdən xəbərdar idi. Övladlarını da məhz bu ruhda 
böyüdürdü: dünyəvi bilikləri öyrənmək və yaymaq, çünki bu 
onların gələcək həyat yollarında əllərindən tutacaqdı. Mirzə 
Cəlal iki dəfə evlənib, birinci həyat yoldaşı Leyla xanım gənc 
yaşlarında vəfat edib, üç uşağı qalıb. Əli Yusifzadə (1898-
1937) və iki qızı - Səhba (1896-1923) və Şəhla (1900-1959). 

Sonra Mirzə Cəlal əmisi qızı Ziba xanımla evlənib, uşaqları 
Ziba xanım böyüdüb. Ziba xanım 1940-cı ildə dünyasını 
dəyişib və Mirzə Cəlalın yanında torpağa tapşırılıb. 

Mirzə Ələkbərin digər oğlu Alim Yusifzadə də ali məktəbdə 
psixologiya kafedrasının müəllimi olub, atasının əsərlərini 
toplayıb. 

*        *        *
Buxarada çap edilən “Buxarai Şarif” qəzetinin naşiri və 

redaktoru Mirzə Cəlal Yusifzadə Şuşada Mirzə Ələkbərin 
ailəsində dünyaya gəlib. İlk təhsilini fars və tacik dillərinin 
mahir bilicisi atası Mirzə Ələkbərdən alıb. Buxaraya gəlməzdən 
əvvəl Mirzə Cəlal Bakıda çap edilən “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının fars bölməsinin rəhbəri olub. O eyni zamanda 
Bakıda Mirzə Heydərovla birlikdə iki qəzet də buraxıb, ancaq 
bunların ömrü az olub. Nazif Qəhrəmanlı yazır ki, Mirzə Cəlal 
Yusifzadə Zaqafqaziya seyminin işində (1918) Müsavat və 
demokratik bitərəflər qrupunda təmsil olunub, həmin siyahıda 
28-ci şəxs olub. Müəllif kitabda yazır:”1920-ci ilin payızında 
N.Nərimanov Şuşaya gələrkən  Mirzə Cəlalla görüşmüş, onunla 
söhbət etmişdi”. Alim Yusifzadə öz xatirəsində yazır: “Güman 
etmək olar ki, Nəriman Nərimanovla aparılmış söhbətdə 
xalqın savadlanması və maarif məsələlərinin həlli mühüm yer 
tutmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, həmin görüşdən sonra Mirzə 
Cəlal Qarabulaq (Qaryagin, indi Füzuli şəhəri) qəsəbəsinə, 
müəllim hazırlığı kurslarında işləməyə dəvət edilmişdir”.

1879-cu ildə atası Mirzə Cəlal Yusifzadəni İraqa və İrana 
mədrəsə təhsili almağa göndərir, yeddi il bu ölkələrdə 
mədrəsə təhsili alıb vətənə qayıdan Mirzə Cəlal müəllimlik 
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edir, təxminən 40 ilə yaxın məktəblərdə ana dili, hesab, fars 
dili fənlərindən dərs deyir. 

Müəllim işlədiyi dövrdə uşaqlar üçün mənzum hekayələr 
qələmə alır, “Fərhad və Şirin” poemasını, sonra isə Üzeyir 
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasının təsiri ilə “Fərhad 
və Şirin” operasının librettosunu yazır. Jurnalist Fazil 
Rəhmanzadə “Adın yadigar qalsın” (1986) kitabında yazır ki, 
1910-1911-ci illərdə Bakıda çap edilən “Kaspi”,”Baku”,”Günəş” 
qəzetlərində belə bir operanın yazılması və tamaşaya 
hazırlanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. 

“Fərhad və Şirin” operasının librettosunu Mirzə Cəlal 
Yusifzadə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin «Xosrov 
və Şirin» poeması əsasında yazıb və tamaşa ilk dəfə 1911-
ci il martın 6-da Bakıdakı Nikitin qardaşlarının Teatrında 
göstərilib. 1913-cü ildə isə əsər Şuşada da tamaşaya 
qoyulub. Tamaşanın orkestrovkası tanınmış kamançaçalan 
Saşa Oqanozaşviliyə məxsusdur. Operanın ilk tamaşasında 
Fərhadın partiyasını Cabbar Qaryağdıoğlu ifa edib. 

*        *        *
İlk tacik milli qəzeti olan “Buxarai Şarif”in birinci nömrəsi 

1912-ci il martın 11-də çap olunub. Redaktorun gərgin 
işi nəticəsində qəzet qısa müddət ərzində populyarlıq 
qazanıb. Mirzə Cəlal qəzetin ikinci nömrəsində oxuculara 
müraciətlə yazırdı:”Allahın adı ilə, bu gündən biz “Buxarai 
Şarif” qəzetində öz məqsədlərimizi yerinə yetirməyə 
başlayırıq. Qəzetdə müxtəlif məsələlər işıqlandırılacaq, 
həm ölkədə, həm də dünyada baş verən hadisələr haqqında 
məlumat veriləcək. Müqəddəs Buxaranın əhalisi inkişafa 
doğru irəliləməli, savadsızlığa son qoyulmalı, dünyada baş 
verənlərdən xəbərdar olmalıdır”. Üçüncü nömrədən etibarən 
qəzetdə “Buxaradan məktublar” və ya “Nömrəyə məktublar” 
rubrikası altında oxucuların müraciətlərini dərc etməyə 
başlayıb. Oxucular bu məktublarda qəzetdəki yazılar, ayrı-ayrı 
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əməkdaşlar haqqında fikirlərini bildiriblər. Bütün məktublara 
baş redaktor özü cavab verib. M.C.Yusifzadə belə hesab edirdi 
ki, qəzetin əsas vəzifəsi “xalqın maariflənməsidir”. O yazırdı 
ki, bizim elmə ehtiyacımız var, elmdən başlamaq lazımdır. 
Onun məqalələrinin demək olar  hamısında belə bir fikir irəli 
sürülürdü ki, Buxara əmirliyində cəmiyyətin əsas istiqaməti 
təhsil sahəsində islahatlar aparmaqdır. “Tartib lozim ast” 
(“Qayda- qanun lazımdır”) məqaləsində Yusifzadə təhsilin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dəqiq plan irəli sürür, təklif edirdi 
ki, Buxara əmirliyindəki mədrəsə və məktəblərdə geniş 
inkişaf etmiş tədris metodundan istifadə olunmalıdır. 

O dövrdə elm və təhsil problemləri təkcə Mirzə Cəlalın 
yox, bütün Buxara cədidlərinin fəaliyyətinin əsasını təşkil 
edirdi. Mirzə Cəlal və onun əsas köməkçisi olan Mirzə Sirac 
Buxara əmirliyinin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən 
biri olacağına və insanların elmə, mədəniyyətə, təhsilə üz 
tutacağına inanırdılar. 1956-cı ildə Düşənbədə rus dilində 
çap edilən “Tacik ədəbiyyatı tarixi” kitabında və 1964-cü ildə 
dərc olunan “Tacik Sovet ədəbiyyatı oçerkləri” məcmuəsində 
Mirzə Cəlal Yusifzadə haqqında faktlara rast gəlirik. 

Orada deyilir ki, qəzetin cəmi 153 nömrəsi buraxılıb və 1913-
cü il yanvarın 2-də bağlanıb. “Buxarai Şarif” qəzetində Mirzə 
Cəlalın şeirləri də çap edilib. Bu şeirlərdə xalqın arzu və istəkləri, 
dövrün problemləri öz əksini tapıb. O, Buxarada yaşayan şair 
və mütəfəkkirlərə ənənəvi məhəbbət şeirlərindən uzaqlaşıb 
bütün diqqəti elmə və təhsilə yönəltməyi, müasir cəmiyyətlə 
ayaqlaşmağı tövsiyə edib. O hesab edib ki, şair xalqın ağrısını, 
acısını görməli, bu problemlərə biganə qalmamalı, baş verən 
hadisələri diqqətlə izləməlidir. Mirzə Cəlalın fikrincə təkcə 
cəmiyyət yox, bütün tacik poeziyası böhran keçirir. Qəzetin 
ikinci nömrəsində Mirzə Cəlal maarifin inkişafı ilə bağlı öz 
proqramını da dərc edib və bununla əlaqədar öz ideyalarını 
açıqlayıb. Yeni ideya daşıyıcıları olan cədidlər qəzetə təbliğat 
və təşviqat vasitəsi kimi böyük ümid bəsləyirdilər. “Buxarai 
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Şarif” qəzetinin  səhifələrində Mirzə Cəlalın 200-dən artıq 
müxtəlif mövzuda materialı çap edilib. Qəzet baş redaktorun 
31 şerini də verib. Mirzə Cəlalın redaktoru olduğu “Turan” 
qəzetində də onun təhsil və maariflənməklə bağlı yazıları 
dərc edilib. O öz oxucularını elmləri öyrənməyə, Orta Asiyanın 
regionlarında, Qafqazda, Volqaboyunda yaşayan xalqların 
təcrübəsindən bəhrələnməyə səsləyib. Bu ideyalar cəmiyyət 
tərəfindən bəyənilib. Məsələn, Mahmud Xoca Behbudi 
redaktorun qəzetdəki çıxışlarını alqışlayıb, Səmərqənddəki 
yeni tipli məktəblərdə, həmçinin özünün açdığı məktəbdə bu 
ideyalardan bəhrələnməyi məsləhət görüb. 

 *        *        *
Mirzə Cəlal Bakıya qayıtdıqdan sonra müəllimlik edib, 

“Ədəbiyyat Cəmiyyəti” və “Azərbaycan Tədqiq Tətəbbö 
Cəmiyyəti”nin üzvü olub. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, 
Ömər Xəyyam, Əlişir Nəvai, Əbdürrəhman Cami kimi klassik 
sənətkarların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məqalələr yazıb, 
Ömər Xəyyamın rubailərini dilimizə çevirib. ABŞ yazıçısı Marlo 
Morqan yazıb ki, qan və sümük bütün insanlarda var, əsas olan 
ürək və niyyətdir. Mirzə Cəlalın da ürəyi Vətənin çiçəklənməsi 
üçün döyünürdü, niyyəti irəli getmək, Vətən övladlarını 
maarifləndirmək idi. “Təzə həyat”, “Asari həqiqət” və digər 
nəşrlərdə “Mirzə Cəlal”, “C”, “Cəlal”, “C,Y”,  “Cəlal Yusifzadə”, 
“Cəlal Yusifi” imzaları ilə məqalələr yazıb. Azərbaycanda Sovet 
hakimiyyəti qurulduqdan sonra “İnqilab və Mədəniyyət” 
jurnalı, “Ədəbi parçalar” məcmuəsi və “Oktyabr alovları” 
məcmuəsində bədii əsərlərini və məqalələrini çap etdirib. 

Oğlu Əli Yusifzadə Solovetskdə sürgündə idi və bu onu çox 
narahat edirdi. Sovet həbsxanalarında ilk aclıq aksiyasının 
təşkilində oğlunun də əli olması  xəbəri Bakıya da gəlib 
çatmışdı. Bu haqda Əli Yusifzadə barədə yazılan növbəti 
materialda ətraflı danışılacaq. 

1862-ci ildə Şuşada anadan olan, keşməkeşli bir həyat 
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yaşayan, ömrünü xalqın maariflənməsinə həsr edən Mirzə 
Cəlal Yusifzadə 1931-ci ildə 72 yaşında Bakıda oğul həsrətilə 
dünyasını dəyişib. Beləcə, Yusifzadələr nəslinin daha bir işıqlı 
simasının Vətən üçün yanan ürəyi dayanıb. 

Buxarada tacik dilində çap olunan  ilk mətbu orqan - “Buxarai 
Şarif” qəzetinin ilk nömrəsinin birinci səhifəsi. Bu qəzetlə tacik 

mətbuatının əsası qoyulub
Бухорода тожик тилида чоп этилган илк матбуот органи 

– “Бухорои шариф” газетаси дастлабки сонининг биринчи 
саҳифаси. Бу газета билан тожик матбуотининг асоси қўйилган
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ТОЖИК ТИЛИДА ЧОП ЭТИЛГАН
ИЛК МИЛЛИЙ ГАЗЕТА – “БУХОРОИ 
ШАРИФ”НИНГ БОШ МУҲАРРИРИ 

МИРЗА ЖАЛОЛ ЮСУФЗОДА

“Сен ёнмасанг, мен ёнмасам, биз ёнмасак, 
Бу зулматлар ёруғликка айланарми?” 

Нозим Ҳикмат

Ижтимоий-сиёсий ҳодисалар кескинлашган бир давр-
да Шушада нурли бир насл – Юсуфзодалар оиласи яшар-
ди. Уларни Қорабоғда яхши танишарди. Юсуфзодалар 
Шушада ва Қорабоғда руҳонийлар, олимлар, шоирлар  ав-
лоди саналарди. Бу авлоднинг таниқли вакиллари халқ-
нинг оғир кунларида, душманларга қарши курашган, 
миллий истиқлол ҳаракатида иштирок этишган...

Юсуфзодалар сулоласи билимдон, саводхон, таниқ-
ли авлод бўлган. Юсуфзодалардан бизга маълум бўлган 
шахслардан бири Мирзо Оға Юсуф Иброҳим хон саройида 
хизмат қилган, илм ва шеърият билан шуғулланган, Қо-
рабоғда ва Шушада таниқли инсонлардан бўлган. Мирзо 
Оға Юсуфнинг икки ўғли ҳам маданиятли, зиёли инсон-
лар бўлиб етишади. Ўғилларидан бири – Мирзо Алиқули-
нинг фарзандлари – Мирзо Алакбар ва Мирзо Аббослар 
ҳам олим ва шоир сифатида донг таратишган. Бу ҳақда 
профессор Нозиф Қаҳрамонли Юсуфзодалар ҳақида ёз-
ган китоб ва мақолаларида батафсил тўхталиб ўтган. 

Биз ана шу наслнинг зиёли вакилларидан бири – Мир-
зо Алакбар сулоласига мансуб Мирзо Жалол Юсуфзода ва 



132

унинг ўғли Али Юсуф ҳақида сўз юритамиз. Чунки улар ҳа-
ётининг бир қисми Туркистон билан чамбарчас боғланган. 
Бу ҳақда сал кейинроқ... Мирзо Алакбар диндор одам бўл-
са-да дунёвий илмлардан ҳам яхши хабардор эди. Фарзан-
дларини ҳам шу руҳда тарбиялади. Дунёвий билимларни 
ўрганиш ва тарғииб этишни уларнинг олдига мақсад қи-
либ қўйди. Мирзо Жалол икки марта уйланган, биринчи 
турмуш ўртоғи Лайло хоним ёшлик чоғларида вафот эт-
ган, уч боласи қолган. Али Юсуфзода  (1898-1937) ва икки 
қизи Саҳбо  (1896-1923) билан Шаҳло (1900-1959). Кейин 
Мирзо Жалол амакиваччаси Зебо хонимга уйланган. Бо-
лаларни Зебо хоним боқиб катта қилган. Зебо хоним 1940 
йилда вафот этган ва Мирзо Жалолнинг ёнида дафн этил-
ган. Мирзо Алакбарнинг яна бир ўғли Олим Юсуфзода ҳам 
олий ўқув юртида психология кафедрасида дарс берган, 
отасининг асарларини тўплаган. 

*        *        *
Бухорода чоп этилган “Бухорои шариф” газетасининг 

ношири ва муҳаррири Мирзо Жалол Юсуфзода Шушада 
Мирзо Алакбарнинг  оиласида дунёга келган. Илк сабоқ-
ни форс-тожик тилларининг етук билимдони бўлган ота-
сидан олган. Бухорога келмасидан аввал Мирзо Жалол 
Бокуда чоп этилган “Мулла Насриддин” журналининг 
форс бўлимини бошқарган. У айни пайтда Бокуда Мирзо 
Ҳайдаров билан бирга илк газетани очган, аммо унинг 
умри қисқа бўлган. Нозиф Қаҳрамонлининг ёзишича, 
Мирзо Жалол Юсуфзода Закавказье сеймининг ишида 
(1918) “Мусовот ва демократик бетарафлар” гуруҳи ва-
кили бўлган. Бу рўйхатда 28 киши бўлган. 

Муаллиф ўз китобида шундай ёзади: ”1920-йилнинг 
кузида Н.Наримонов Шушага келаётиб, Мирза Жалол 
билан кўришиб, у билан суҳбатлашган”. Юсуфзода ўз хо-
тирасида ёзади: “тахмин қилиш мумкинки, Наримон На-
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римонов билан суҳбат чоғида халқ маорифи масалалари-
нинг ҳал этиш муҳим ўрин тутган. Ана шу учрашувдан 
сўнг Мирза Жалол Қорабулоқ (ҳозирги Фузулий шаҳри) 
қасабасига, муаллимларни тайёрлаш курсларида ишлаш-
га таклиф қилинади”. 1879 йилда Мирза Жалол Юсуфзо-
дани Ироққа ва Эронда мадраса таҳсили олишга юбора-
ди, етти йил бу ўлкаларда таҳсил олиб, ватанига қайтган 
Юсуфзода муаллимлик қилади, тахминан 40 йилга яқин 
мактабларда она тили, математика, форс тили фанлари-
дан дарс беради. Муаллим бўлиб ишлаган даврда бола-
лар учун шеърий ҳикоялар битади, “Фарҳод ва Ширин” 
достонини, кейин эса, Узайир Ҳожибековнинг “Лайли 
ва Мажнун” операси таъсирида “Фарҳод ва Ширин” опе-
раси либреттосини ёзади. Журналист Фозил Раҳмонзо-
да “Номинг барҳаёт қолсин” (1986) китобида ёзишича, 
1910-1911 йлларда Бокуда чоп этилган “Каспий”, “Боку”, 
“Гунаш” газеталарида ана шу операнинг ёзилиши ва 
саҳналаштирилиши билан боғлиқ хабарлар чоп этилган. 
“Фарҳод ва Ширин”операси либреттосини “Мирзо Жалол 
Юсуфзода буюк Озарбайжон шоири Низомий Ганжавий-
нинг “Хисрав ва Ширин” достони асосида ёзган ва саҳна-
га илк бора 1911-йилнинг 6 мартида Бокудаги ака-ука 
Никитинлар театрида олиб чиқади. Спектаклнинг му-
сиқалари Саша Оганозашвилига тегишли, қўшиқларини 
Жаббор Қорёғдиўғли ижро этган.

*        *        *
Тожик тилидаги илк миллий газета “Бухорои шариф”-

нинг биринчи сони 1912 йилда 11 март куни чоп этилган. 
Муҳаррирининг тинимсиз меҳнатлари сабабли тез орада 
газета оммалашади. Мирзо Жалол газетанинг 2-сонида 
ўз ўқувчиларига шундай мурожаат қилади: “Аллоҳнинг 
номи билан бугундан бошлаб биз ўз ўқувчиларимизга ўз 
мақсадларимизни етказа бошлаймиз. Газетада турли ма-
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салалар ёритилади, ҳам ўлкада, ҳам дунёда юз бераёган 
воқеалар ҳақида хабар берилади. Бухорои Шарифнинг 
халқи тараққиёт сари илдам бормоғи лозим. Саводсиз-
ликка барҳам берилиши лозим. Ҳар ким дунёдан хабар-
дор бўлиши керак”. 23-сон чиққанидан кейин газетада 
“Бухородан мактублар” ёхуд “шу сонга мактублар” рук-
ни остида ўқувчиларга мурожаат чоп этила бошлайди. 
Ўқувчилар бу мактубларда газетадаги мақолалар, турли 
ходимлар ҳақидаги фикрларинини билдиришади. Барча 
мактубларга бош муҳаррирининг ўзи жавоб беради. 

M. Ж. Юсуфзода газетанинг асосий вазифаси “халқ-
ни саводхон қилиш” деб ҳисобларди. У шундай ёзганди: 
“бизнинг динга эҳтиёжимиз бор, ҳар ишни диндан бо-
шлаш керак”. У ўз мақоласида Бухоро амирлигида таъ-
лим ислоҳотларини жадал олиб бориш лозимлигини таъ-
кидларди. “Тартиб лозим аст” (тартиб керак) сарлавҳали 
мақолада Юсуфзода тизимни такомиллаштириш билан 
боғлиқ аниқ режаларни илгари суради. Амирлик ҳуду-
дида, мадраса ва мактабларда ривожланган педагогик 
усулардан фойдаланишни тавсия этади. Ўша даврдаги 
таълим муаммоларини нафақат Мирзо Жалол балки Бу-
хоро жадидлари фаолиятининг асоси эди. Мирзо Жалол 
ва унинг ёрдамчиси Мирзо Сирож Бухоро амирлиги ду-
нёнинг энг ривожланган ўлкаларидан бири бўлиши ва 
инсонлар илм, маданият, таълимга юз тутишларига ишо-
нардилар. 1956 йилда Душанбеда рус тилида чоп этилган 
“Тожик адабиёти тарихи” китобида ва 1964 йилда босил-
ган “Тожик адабиёти очерклари” мажмуасида Мирзо Жа-
лол ҳақидаги фактларга дуч келамиз. Унда ёзилишича, 
газетанинг ҳаммаси бўлиб 153 сони чоп этилган ва 1913 
йил 2 январь куни ёпилган. “Бухорои шариф” газетаси-
да Мирзо Жалолнинг шеърлари ҳам босилган. Бу шеър-
ларда халқнинг орзу-истаклари, даврнинг муаммолари 
ўз аксини топган. У Бухорода яшаган шоир ва мутафак-
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кирларга анъанавий муҳаббат шеърларидан узоқлашиб, 
бутун эътиборни илмга, таълимга йўналтиришни, замо-
навий жамият билан тенгма-тенг боришни тавсия этади. 

У шоир халқнинг дардини, изтиробларини кўриши, 
бу муаммоларга қарши курашишни, юз бераётган ҳо-
дисаларни кузатиб бориши лозим деб биларди. Мирзо 
Жалолнинг фикрича фақат жамият эмас, бутун тожик 
шеърияти бўҳрон ичида эди. Газетанинг 2-сонида Мирзо 
Жалол таълимнинг ривожи билан боғлиқ ўз дастурини 
чоп этади, ўз ғояларини бошқалар билан баҳам кўради. 

Янги ғоя тарафдорлари бўлган жадидлар газетага 
тарғибот-ташвиқот воситси сифатида катта умид боғлаш-
ганди. “Бухорои шариф” газетасининг саҳифаларида Мир-
зо Жалол 200 дан ортиқ турли мавзуларда мақолалар бит-
ган. Унда муаллифнинг 31 та шеъри ҳам босилган. Мирзо 
Жалол муҳаррирлик қилган “Турон” газетасида ҳам унинг 
илм-фан ва таълимга алоқадор мақолалари чоп этила-
ди. Ўрта осиё ҳудудида Кавказда, Волгабўйида яшаган 
халқларнинг тажрибасидан фойдаланишга чақирган. Бу 
ғоялар жамият томонидан илиқ қаршиланади. Масалан 
Маҳмудхўжа Беҳбудий унинг бундай даъватларини қўл-
лаб қувватлаган. Самарқанддаги  жадид мактабларида бу 
ғоялардан фойдаланишга чақиради. 

*        *        *
Мирза Жалол Бокуга қайтганидан кейин, ўқитувчилик 

қилади. “Адабиёт жамияти”, “Озарбайжон татбиқ-тата-
ббуъ жамияти”нинг аъзоси бўлади. Низомий Ганжавий, 
Муҳаммад Фузулий, Умар Ҳайём, Алишер Навоий, Абду-
раҳмон Жомий сингари мумтоз шоирлар ҳаёти ва ижоди 
билан боғлиқ мақолалар ёзади. Умар Ҳайём рубойилари-
ни тилимизга ўгиради. АҚШлик ёзувчи Мало Морганнинг 
ёзишича, қон ва суяк ҳамма одамда бўлади. Энг асосийси 
юрак ва ниятдир. Мирзо Жалолнинг юраги ҳам Ватани-
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нинг гуллаб-яшнаши учун урарди, у тараққиётни ният 
қилганди. Ватанидаги болалар таълим-тарбия олишини 
чин дилдан истарди. “Янги ҳаёт”, “Осори ҳақиқат” ва бо-
шқа нашрларда “Мирза Жалол”, “Ж”, “Жалол”, “Ж.Й”, “Жа-
лол Юсуфзода”, “Жалол Юсуфий” сингари тахаллуслар 
билан мақолалар ёзган. 

Озарбайжонда Совет ҳокимияти ўрнатилганидан кей-
ин “Инқилоб ва маданият” журнали, “Адабий парчалар” 
мажмуаси ва “Октябрь алангаси” тўпламида ўз асарла-
рини чоп этган. Ўғли Али Юсуфзода Соловецкка сургун 
қилинган эди. Бу эса адибни қаттиқ қайғуга солганди. 
Совет ҳибсхоналарида илк очлик акцияларини ташкил 
қилишда унинг ўғли бош-қош бўлгани ҳақидаги хабарлар 
Бокуга ҳам етиб келганди. Бу ҳақда Али Юсуфзода ҳақида 
ёзилган навбатдаги материалда батафсил тўхталамиз. 

1862 йилда Шушада туғилган, зиддиятли ҳаёт кечир-
ган. Умрини халқ таълими тизимига бағишлаган Мирзо 
Жалол Юсуфзода 1931 йилда 72 ёшида Бокуда фарзанд 
доғида ҳаётдан кўз юмади. Шу тариқа Юсуфзодалар ав-
лодининг яна бир зиёли вакилининг Ватан учун ёнган 
юраги уришдан тўхтайди. 
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TÜRK DÜNYASININ MARAQLI, 
QƏTİYYƏTLİ VƏ SİRLİ 

SƏNƏTKARLARINDAN BİRİ...
TƏPƏDƏN DIRNAĞACAN MUSİQİÇİ 

ƏMİNULLA HÜSEYNOV

«Zirvədə olan insanlar oraya göydən düşməyiblər».
                                                                                Markus Uoşlinq 

19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycanda 
ictimai-siyasi hadisələr elə də ürəkaçan deyildi. Birinci rus-
burjua inqilabının dalğası Azərbaycanı  başına almışdı. 
Erməni-müsəlman savaşı gedirdi. Bu qarşıdurmadan cana 
doyan xeyli azərbaycanlı öz doğma el-obasından köç etmək 
məcburiyyətində qalmışdı. Naxçıvandan, Qarabağdan, elə 
Bakıdan nə qədər soydaşımız Özbəkistana pənah gətirmişdi. 
Onların törəmələrinin bir hissəsi indi də Daşkəndin Tezikovka 
deyilən məhəlləsində, Sırdərya vilayətində və digər yerlərdə 
yaşayır. 

Belə bir çətin dövrdə qəhrəmanımız Əminullanın atası 
da Bakıdan köç etmək qərarına gəlir, tacir olduğu üçün, 
indiki dillə desək, biznesinin harda  daha yaxşı nəticə 
verəcəyini düşünərək Səmərqənddə məskunlaşır. Yaraşıqlı və  
hündürboylu  gənc tacir elə ordaca bir fars qızına aşiq olur . Qız 
da onu sevir. Qarşılıqlı məhəbbət  rəsmi nikahla nəticələnir. 
XX əsrin əvvəllərində -1905-ci ildə xoşbəxt cütlüyün bir 
oğlu olur. Balaca Əminulla ailəyə  sevinc gətirir, gülüş bəxş 
edir. Beləcə bu qədim şəhərlə bağlı olan şəxsiyyətlərdən biri 
də Səmərqənddə doğulan, Moskvada təhsil alan, Parisdə 
məşhurlaşan Əminulla Hüseynovdur. 
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*        *        *
Əminullanın atası evdə Azərbaycan musiqisi dinləyir, arabir 

tar da çalırdı. Balaca Əminulla atasının patefonunda eşitdiyi 
Azərbaycan musiqilərinə qulaq kəsilir, atasının ifasında 
tarı dinləməkdən doymurdu. Hələ kiçik yaşlarından atası 
Əminullanın musiqi istedadını üzə çıxırır. Elə buna görə də 
ata istəyirdi ki, oğluna musiqi təhsili versin. Arzusu bu idi ki, 
oğlu skripkada ifa edib, məşhur musiqiçi olsun. Səmərqənddə 
isə skripka öyrənmək üçün musiqi məktəbi yox idi. 

Əminullanın musiqi sahəsindəki istedadı Türküstan 
hökumətinə də gedib çatır və onu Moskvaya oxumağa 
göndərirlər. Beləliklə, Rusiyaya yola düşən ailə Moskva 
şəhərində yurd salır. Onda Əminullanın səkkiz yaşı var idi.

Atası onu Moskva Konservatoriyasında skripka təhsili 
almaq üçün Konservatoriyanın nəzdindəki musiqi məktəbinə 
qoyur. Əminulla burada öz qabiliyyəti ilə seçilir. Dərs aldığı 
musiqi müəllimi onun istedadına heyran olur. Damarlarında 
azərbaycanlı qanı axan bu şərqli oğlan Avropa musiqi alətində 
o qədər  gözəl ifa edirdi ki, dinləyənin ruhu dincəlirdi. Onun 
bu istedadını görməmək və hiss etməmək mümkün deyildi. 
Yeniyetmə oğlan musiqiyə elə aludə olmuşdu ki, özünün 
məktəb yoldaşlarını arxada qoymuşdu. Demək olar ki onun 
taleyi professional və klassik musiqiyə gedən yolun izinə 
düşmüşdü. Əminulla birincilər sırasında idi. Bunu görən 
çar Rusiyası onu Almaniyaya – Berlin Konservatoriyasına 
göndərir ki, orda təcrübə  toplayıb peşəkar musiqiçi kimi  geri 
dönsün. Bu o zaman idi ki, Birinci Dünya müharibəsinin fitnə-
fəsadı buralarda da öz təsirini göstərirdi. Amma Orta Asiyadan 
və Rusiyadan fərqli olaraq Almaniyada dəyərlər qorunub 
saxlanırdı. Musiqi ilə müharibə bir-birinə mane olmurdu. 
Müharibə getsə də sənət öz yolundan dönmürdü. Ona görə 
də Əminulla bir daha nə Rusiyaya, nə də Türküstana dönür. 
Birinci Dünya Müharibəsi başlayır, təhsil səfəri mühacirətlə 
əvəz olunur. Berlin onun arzularının  yuvası, istedadına yol 
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açan, onu dünyaya çıxaran məkan idi. Nəhayət, Berlin onun 
sevgisini tapdığı yer idi. Ürək çırpıntılarını artıran sevgi 
hisslərinin yuvası Anna adlı yəhudu qızının qəlbi idi. 

Yaraşıqlı Əminulla və füsünkar Anna...
Berlin Konservatoriyası Əminullanın təkcə  təhsil aldığı 

məktəb deyildi, bu musiqi ocağı həm də onun  sevgisinin 
közərdiyi ocaq idi. Bu ocağı alovlandıran Anna Minevskaya idi. 

Anna Minevskaya kim idi? O da Əminulla kimi bura 
Rusiyadan gəlmişdi. Milliyyətcə  yəhudi idi, Kiyevdə doğulmuş, 
Peterburqda boya-başa çatmışdı. Atası bankir idi. Kiyevdə iri 
banklardan birinin rəhbəri idi. İmkanlı şəxslərdən sayılırdı. 
Kiyevdə çoxlu var-dövləti və sərvəti ilə  başqalarından 
fərqlənirdi. Əminulla sonralar deyib ki, bu pulların bir hissəsi 
o vaxt İsveçdə yaşayan Leninə göndərilib. Annanın atası 
xeyirxah bir adam kimi kasıblara və tələbələrə əl tutub. Ev 
pulunu verə bilməyən tələbələrə öz evində pulsuz yaşamağa 
icazə verib, üstəlik pulla da kömək edib. 

Və günlərin bir günü evdə qalan tələbələrdən ikisi 
yoxa çıxır, bu, ev sahiblərini də təbii ki, narahat edir, uzun 
müddət tələbələrdən soraq çıxmır. İnqilabdan sonra həmin 
tələbələrdən birinin Anna Minevskaya ilə gözlənilməz görüşü 
olur. Bu o zamanlar idi ki, atasının mülkləri yavaş-yavaş əlindən 
alınırdı. Minevskayanı da istintaqa çağırırlar və təsadüfə baxın 
ki, onu sorğu-suala çəkən yoxa çıxan tələbələrdən biri olur. 
Məlum olur ki, inqilabdan əvvəl o tələbə gizli fəaliyyətlə məşğul 
olub, indi isə komissardır. Komissar ailənin əmlakının əlindən 
çıxdığını eşidir, Minevskayanın ailəsini xarici pasportla təmin 
edir və onlar mühacirətə gedirlər.  Anna ailənin sevimli qızı idi. 
Ona görə də onun bütün istək və arzularını yerinə yetirirdilər. 
Yeniyetmə Anna bir gün atasına deyir ki, teatr məktəbində 
oxumaq istəyirəm. Qızının həm istəyini, həm də istedad və 
bacarığını nəzərə alan atası onun Rusiyada  təhsil almasına 
imkan yaradır. Anna  Sankt-Peterburqda teatr təhsili ilə  paralel 
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həm də piano dərslərinə  gedir. Qısa bir müddətdə çox gözəl 
pianoçu olaraq diplom alır. 1917-ci ildə Rusiyada  başlayan 
sosialist inqilabı Annanın bankir atasına təsirsiz ötüşmür. Onun 
var-dövləti əlindən çıxır. Yeni hökumətin tələbi ilə o, bütün 
sərvətini dövlətə keçirir. Bankirin artıq Kiyevdə qalması üçün 
bir əsas yox idi. Ona görə də ailəsini götürüb Almaniyaya köçür. 
Təkcə sevgi deyil, həm də musiqi Annanı və Əminullanı bir-
birinə bağlayan vasitə olur. Həyata baxışları,  dünyagörüşləri 
və musiqi zövqləri eyni olan gənclər evləndikdən sonra harda 
yaşayacaqları barədə düşünməli olurlar. Rusiyaya qayıtmaq 
olmazdı. Orda bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişdilər. 

Minevskayanın atasının  bütün varidatını hökumət əlindən 
almışdı. Əminulla da rus həyat tərzini sevmirdi. Baxmayaraq ki 
uşaqlığı orda keçmişdi, amma ruslarda onu özünə bağlayacaq, 
maraq dairəsinə uyğun bir nəsnə olmadığı üçün geri dönmək  
istəmədiyini bildirdi. Fransa cütlüyün yaşayıb  gələcəklərini 
qura biləcəkləri bir məmləkət olduğundan tərəddüd etmədən 
birbaşa Parisə yollandılar.

Cütlüyün Fransa həyatı, ilk uğurlar...
Fransa başqa mədəniyyət, başqa davranış, başqa həyat 

tərzi olan bir məmləkət idi. Burda  cütlük məskunlaşmalı,  
yerli adət-ənənəyə uyğunlaşmalı idi. Əxlaq və tərbiyələrini 
də fransızsayağı nümayiş etdirməli idilər ki,  ömürlük 
qalıb yaşamaq mümkün olsun. Taleyini Fransaya bağlayan 
Əminulla Hüseynov öncə adını və soyadını dəyişməkdən, 
daha doğrusu, fransızlaşdırmaqdan başladı. Şərqli oğlan 
Avropanın mərkəzində adını fransız dilinə uyğun olaraq  
Andre, familiyasını isə Osseyn edir. 

Bundan sonra onun ilk işi musiqi təhsilini davam etdirmək 
olur. O zaman Paris  Konservatoriyasının müəllimi Artur Şnabel 
tanınmış  musiqiçi idi. Hər kəs ondan öyrənməyə,  dərs almağa 
cəhd edirdi. Andre Osseyn birbaşa Şnabelin yanına gedib 
ondan şəxsi dərslər almaq istəyini bildirir. Fransız musiqiçi 
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Əminullanın musiqi zövqünü, ifa tərzini yoxladıqdan sonra ona 
klassik musiqinin sirlərini öyrədir. Parisə köçən gənc ailənin 
ilk vaxtlar  maddi dolanışığı elə də ürəkaçan olmur. Pulsuzluq 
və  işsizlik problemi cütlüyün başınn üstünü kəsdirir. Amma 
Andre Osseyn çıxış yolu tapır. Özünü və ailəsini dolandırmaq 
üçün restoranlarda, banketlərdə, kabaklarda skripka çalır. Bir 
müddət sonra mərkəzdəki restoranların birində müqavilə ilə 
işə düzəlir, orada skripka çalmağa başlayır. Ailənin gündəlik 
dolanışığı bir müddət həmin restorandan çıxır. Bir dəfə 
restoranda yemək yeyən müştərilərdən biri ona skripka 
formasında hazırlanmış şokolad bağışlayır. O həmin şokoladı 
evə gətirib həyat yoldaşı Annaya göstərərək deyir ki, bax, 
ilk  dəfə mənim musiqim öz yaradıcısına yemək verir. Anna 
da rus teatrında işləyir, Əminulların qazandığı pulla birtəhər 
dolanırlar. Əminulla həmişə deyərmiş: ”Mən yoxsul olsam da 
qəlbim çox zəngin idi”. 

Professional musiqiçi və bəstəkar
Andre Osseyn...

Andre Osseyn 1934-1937-ci illərdə Rusiyada yarımçıq 
qoyub gəldiyi musiqi təhsilini davam etdirir. Ştutqart və 
Berlin konservatoriyalarında ali təhsil alır. Qısa bir müddətdə 
peşəkar musiqiçi kimi ətrafda tanınan Əminulla Hüseynov 
musiqi əsərləri yazmağa başlayır.  Andre Osseyn sonralar bir-
birindən gözəl musiqi əsərləri yazan professional bəstəkara 
çevrilir. Balet, opera, simfoniyalar yazır, yaradıcılığını 
fortepiano üçün pyeslər və etüdlər yazmaqla davam etdirir. 
Yaradıcılığında xüsusən anasının tarixi vətəni olan İran 
önəmli mövqe tuturdu.  İlk musiqi əsəri “İşığa  doğru” baleti 
olur.  Onu hələ tələbəykən Ştutqart Konservatoriyasında 
oxuyarkən bəstələyib. Bundan sonra “Fars miniatürləri”, 
“Şəhrizad”, “Esmeraldanın rəqsi” baletlərini ortaya qoyur. 
Bəstəkar fortepiano üçün çoxlu pyes və etüd, 25-dən artıq 
filmə musiqi yazır. Simfoniyaları bunlardır: “Qumların 
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simfoniyası”, “Persepopis simfoniyası”, “Arya simfoniyası”, üç 
fortepiano konserti...

1951-c ildə isə Ömər Xəyyamın rübailərinin motivləri 
əsasında yazdığı simfoniya da bu qəbildən idi. Bu əsərlər 
bəstəkar tərəfindən neoromantik üslubda yazılmışdı. Sonrakı 
illərdə Əminulla Hüseynov oğlu, məşhur fransız aktyoru 
və rejissoru Rober Osseynin bir neçə filminə də musiqi 
bəstələyib. Biz bundan sonrakı materialda Rober Osseyn 
haqda ayrıca danışacağıq. Əminulla Hüseynov adını dəyişdiyi 
kimi dinini də dəyişib. Hələ Moskvada oxuyanda  xristianlığı 
qəbul edib. Almaniyada oxuyanda isə provaslavlığa “əlvida” 
deyərək zərdüştiliyə tapınıb. Amma bütün bu dəyişikliklər 
azərbaycanlı musiqiçinin istedadına, musiqi zövqünə zərrə 
qədər də təsir etməyib.  78 il ömür sürən, musiqisi və şəxsiyyəti 
ilə yaddaşlara hopan, dünyanın tanıdığı, Azərbaycanın demək 
olar ki, tanımadığı Əminulla Hüseynov-Andre Osseyin 1983-
cü il avqustun 5-də Parisdə, doğma və əzizlərinin yanında 
dünyasını dəyişib. Türk dünyasının maraqlı, qətiyyətli, işgüzar 
və sirli şəxsiyyətlərindən biri, təpədən dırnağacan musiqiçi, 
Almaniyann və Fansanın musiqi aləmində böyük hörmət 
sahibi olan Əminulla Hüseynovun xatirəsi onu tanıyanların 
şüuruna hopub və yaddaşında qalıb...
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Əminulla Hüseynov Lütfiyar İmanov və Ramiz Abutalıbovla
Аминулла Ҳусайнов Лутфиёр Имонов ва Рамиз Абутолибов билан

Ə. Hüseynov yazı masasının 
arxasında   

А. Ҳусайнов ёзув
столи ёнида Ə.Hüseynov və oğlu Rüstəm 

Hüseynov-Rober Osseyn
А.Ҳусайнов ва ўғли Рустам 
Ҳусайнов – Робер Оссейн
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ТУРК ДУНЁСИНИНГ МАРОҚЛИ,
ҚАТЪИЯТЛИ ВА СИРЛИ

САНЪАТКОРИДАН БИРИ...
ТИРНОҒИГА ҚАДАР САНЪАТКОР
БЎЛГАН АМИНУЛЛА ҲУСАЙНОВ

“Чўққида турган инсонлар у ерга
осмондан тушиб қолишмаган.”

Маркус Уошлинг
XIX асрнинг охири, XX асрнинг бошларида Озарбай-

жонда нохуш ҳодисалар тез-тез юз берарди. Биринчи 
рус-буржуа инқилобининг тўлқини Озарбайжонгача 
етиб келганди. Армани–мусулмон можаролари давом 
этарди. Бу низолардан тўйган айрим озарбайжон оилала-
ри туғилиб ўсган юртларини тарк эта бошлашди. Нахчи-
вандан, Қорабоғдан, ҳатто Бокудан ҳам кетган анча-мун-
ча ҳамюртимиз Ўзбекистонда паноҳ топишди. Уларнинг 
бугунги авлодлари Тошкентнинг эски “Тезиковка” деб 
аталган мавзесида, Сирдарё вилоятида ва бошқа ҳудуд-
ларда яшашади. Ана шунда қийин даврда Аминулланинг 
отаси ҳам Бокудан кўчишга қарор қилади. Савдогар бўл-
гани учун келгусида ишлари яхши натижа беришини 
ўйлаб, Самарқандга йўл олади. Келишган, баланд бўйли 
савдогар йигит бу ерда бир гўзал  қизни учратади. Улар 
бир-бирига кўнгил қўйишади. Шу тариқа улар оила қу-
ришади. 1905 йилда уларнинг катта фарзандлари – Ами-
нулла туғилади. Жажжи ўғил бу оилага битмас-туганмас 
қувонч олиб киради. Шундай қилиб, бу қадимий шаҳар 
билан тақдири туташ шахслардан бири – Самарқандда 
туғилиб, Россияда таълим олган, Парижда яшаган Ами-
нулла Ҳусайнов эди. 



145

*        *        *
Аминуланинг отаси уйда Озарбайжон мусиқаларини 

тинглар, ўзи ҳам тор чалиб турарди. Ёш Аминулла ҳам бу 
оҳанглар оғушида улғаяди. Ҳали ёш бўлса-да, Аминулла-
нинг мусиқий истеъдоди кўзга ташланади. Шу сабабли 
ота ўғлига мусиқадан таълим беришни истайди. У ўғ-
лининг машҳур скрипкачи бўлиб етишишини истарди. 
Самарқандда у пайтлар скрипка чалишни ўргатадиган 
мактаб йўқ эди. Аминулланинг мусиқий салоҳияти ҳақи-
даги хабарлар Туркистон ҳукуматига ҳам етиб келади. 
Уни Москвага ўқишга юборишади. Шу тариқа Россияга  
йўл олган оила Москвада яшаб қолади. Ўшанда Аминулла 
саккиз ёшда эди. Отаси уни Москва Консерваториясида 
таълим олиши учун ушбу даргоҳ қошидаги мусиқа мак-
табига жойлаштиради. Аминулла ўз қобилияти билан 
кўзга ташлана бошлайди. Муаллимлар ҳам бу боланинг 
истеъдодини эътироф этишади.  Томирида Озарбайжон 
қони оққан бу Шарқ ўғлони Европа чолғу асбобларини шу 
қадар маҳорат билан чалардики, эшитган одамнинг тан 
бермай иложи йўқ эди. Унинг бу истеъдодини кўрмаслик, 
ҳис этмаслик мумкин эмасди. Ўсмир болакай мусиқага шу 
қадар меҳр қўйгандики, у барча тенгдошларини ортда 
қолдирганди. Айтиш мумкинки, тақдир уни профессио-
нал ва классик мусиқа йўлига солганди. Аминулла бирин-
чилар қаторида эди. Буни кўрган Чор Россияси ҳукумати 
уни Германияга – Берлин консерваториясига тажриба 
орттириб, моҳир мусиқачи бўлиб қайтиши учун юбора-
ди. Ўша пайтларда биринчи жаҳон уруши Германияни ўз 
гирдобига олганди. Лекин барибир Ўрта Осиё ва Росси-
ядан фарқли равишда Германияда маданий қадриятлар-
га эътибор юқори эди. Санъат ва уруш бир-бирига халал 
бермасди. Шу боис Аминулла Россияга ҳам, Туркистонга 
ҳам қайтмайди. Биринчи жаҳон уруши бошлангач, таъ-
лим сафари муҳожирлик билан алмашади. Берлин унинг 
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учун орзулар макони, истеъдодига йўл очган, дунёга кўр-
сатган макон эди. Бу шаҳарда у муҳаббатини ҳам топди. 
Унинг юрагини жунбушга келтирган севги ҳисларининг 
уяси яҳудий қизи Аннанинг қалби эди. 

Келишган Аминулла ва фусункор Анна
Берлин консерваторияси Аминулла учун фақат таъ-

лим даргоҳи эмас, балки илк муҳаббати чечак очган за-
мин эди. Анна Миневская унинг қалбига ўт ёққанди. 

Анна Миневская ким ўзи? У ҳам бу ерга Аминулла син-
гари Россиядан келганди. Киевда туғилган, Петербургда 
улғайганди. Отаси банкир эди. Киевдаги йирик банклар-
дан бирини бошқарарди.  Ўзига яраша мол-давлат эгаси 
эди. У ўзининг давлати ва мансаби билан Киевда катта-
гина обрў орттирганди. Аминулланинг кейинчалик ай-
тишича, бу пулларнинг бир қисми ўша пайтлар Швеци-
яда яшаган Ленинга юбориб турилган. Аннанинг отаси 
хайрихоҳ инсон сифатида камбағаллар ва талабаларга 
ёрдам қўлини чўзарди. Ҳатто турар-жой учун ижара ҳақи-
ни тўлолмаган ёшларга ўз уйидан жой берарди. Уларга 
моддий ёрдам ҳам кўрсатарди. Кунларнинг бирида бу 
уйда турган талабалардан икки нафари йўқолиб қолади. 
Табиийки, бу ҳолат уй эгаларини хавотирга солади. Ан-
чагача улардан хабар чиқмайди. Инқилобдан кейин ўша 
талабалардан бири билан Анна Миневская кутилмаган-
да кўришиб қолади. Бу пайтларда отасининг мулклари 
аста-секин унинг қўлидан кета бошлаганди. Миневска-
яни терговга чақиришади. Тасодифни қарангки, тергов-
чилардан бири айнан ўша йўқолган талабаларнинг бири 
эди. Маълум бўлишича, инқилобдан илгари у махфий фа-
олият билан шуғулланган, энди эса, комиссар экан.  Ко-
миссар бу оила аъзоларининг мол-мулки қўлдан кетгани-
ни эшитади. У Миневскаялар оиласини хорижий паспорт 
олишига кўмаклашади ва улар муҳожиратга чиқиб кети-
шади. Анна оиланинг севимли қизи эди. Шу боис оилада 
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унинг ҳамма истаклари бажо келтириларди. Кунларнинг 
бирида Анна отасига театр мактабига кирмоқчи эканини 
айтади. Қизининг ҳам истагини, ҳам истеъдодини эъти-
борга олиб отаси унинг Россияда таълим олишига имко-
ният яратади. Анна Санкт-Петербургда театр дарсларига 
қатнайди. Шу билан бирга пианино дарсларига ҳам бора-
ди. Кўп ўтмай у ажойиб пианиночи бўлиб етишади. 1917 
йилда Россияда бошланган социалистик инқилоб Анна-
нинг банкир отасига таъсир қилмасдан қолмайди. Унинг 
бор мол-мулки қўлдан чиқади. Янги ҳукуматнинг талаби 
билан бутун мулкини давлатга ўтказиб юборади. Бан-
кирнинг Киевда қолиши учун ҳеч қандай важ қолмаган-
ди. Шу боис оиласини олиб Германияга кўчади. Нафақат 
севги, балки мусиқа ҳам Анна ва Аминуллани бир-бирга 
боғлаб турарди. Ҳаётий қарашлари, тафаккури ва му-
сиқий диди бир хил бўлган ёшлар оила  қургач қаерда 
яшаш ҳақида ўйлай бошлашади. Россияга қайтиб бўлмас-
ди. У ерда больешевиклар ҳукуматни эгаллаганди. 

Миневскаянинг отасига тегишли ҳамма мол-мулк ҳу-
куматга ўтганди. Аминулла ҳам гарчи болалиги Россия-
да кечган бўлса-да,  русча ҳаёт тарзини хушламасди. Шу 
боис у ҳам ортга қайтиш ниятидан воз кечди. Ёшлар ўз 
ҳаётларини давом эттириш учун Францияни танлашди 
ва иккиланмай Парижга йўл олишди. 

Франциядаги ҳаёт, илк ғалабалар
Францияда маданият ҳам, ҳаёт тарзи ҳам, қарашлар 

ҳам бошқача эди. Бу ерда ҳали икки ёш ўрнашиб олиши, 
янги шароитга кўникиши лозим эди. Улар ўз хулқ-атво-
ри, ақидаларини ҳам маҳаллий халққа мослаштириши 
керак эди. Ўз тақдирини Франция билан боғлаган Ами-
нулла Ҳусайнов ўз исм-фамилиясини ҳам французчага 
ўзгартиради. Энди у Андре Оссейн эди.  Сўнг у бу ерда 
мусиқадан таҳсил олишни давом эттиради. Ўша пайтлар-
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да Париж консерваториясини таниқли мусиқачи Артур 
Шнабел бошқарарди. Ҳамма ундан нимадир ўрганиш-
га, дарс олишга интиларди.  Андре Оссейн тўппа-тўғри 
унинг ёнига бориб, дарс олиш истагини билдиради. 
Француз мусиқачиси Аминулланинг мусиқий иқтидори-
ни, ижро услубини текшириб кўргач, унга классик му-
сиқа сирларини ўргата бошлайди. Парижга кўчиб келган 
ёш эр-хотин аввалига моддий қийинчиликларни бошдан 
кечиришади. Пулсизлик, ишсизлик уларни анча қийнаб 
қўяди. Аммо Андре Оссейн чиқиш йўлини топади. Оила 
тебратиш учун ресторанларда, турли базмларда скрипка 
чалади. Кўп ўтмай, марказдаги ресторанлардан бири би-
лан шартнома ҳам тузади. Бир муддат ана шу ресторанда 
мусиқа чалиб тирикчилик қилади. 

Кунларнинг бирида ресторанда овқатланган хўран-
далардан бири унга скрипка кўринишидаги шоколад 
ҳадя қилади. У ҳалиги шоколадни уйга опкелиб, Аннага 
кўрсатаркан, “мана, менинг ҳам касбим ўз эгасини боқа 
олади” деб ҳазиллашади. Анна ҳам рус театрида ишлар, 
амал-тақал кун кечиришарди. Аминулла ҳар доим “мен 
камбағал эдим, аммо қалбим жуда бой эди” дерди.

Профессионал мусиқачи ва бастакор
Андре Оссейн...

Андре Оссейн 1934-1937 йилларда Россияда чала 
ташлаб келган мусиқи таҳсилни ҳам давом эттиради. 
Штутгарт ва Берлин консерваторияларида таълим ола-
ди. Қисқа вақт ичида таниқли мусиқачи сифатида тани-
ла бошлаган Аминулла Ҳусайнов мусиқий асарлар ҳам 
ёзишга киришади. Андре Оссейн кейинчалик ўз ижоди 
билан профессионал бастакорга айланади. Балет, опера, 
симфониялар ёзади, ижодини фортепиано учун пьесалар-
ва этюдлар ёзиш билан давом эттиради. Ижодида онаси-
нинг юрти Эрон алоҳида ўрин тутарди. Илк мусиқий асари 
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“Нур томон” эди. Бу асарни ҳали Штутгартда ўқиб юрган 
пайтлари ёзишни бошлаганди. Бундан кейин “Форс мини-
атюралари”, “Шаҳризода”, “Эсмералданинг рақси”сингари 
балетларни саҳналаштиради. Бастакор фортепиано учун 
кўплаб пьеса ва этюдлар, 25 дан ортиқ фильмга мусиқа 
ёзади. “Қумлар симфонияси”, “Персеполис симфонияси”, 
“Ария симфонияси” сингари асарлар шулар жумласидан. 
1951 йилда у Умар Ҳайём рубоийлари асосида симфо-
ния ёзади. Бу асар бастакор томонидан неоромантик ус-
лубда яратилган. Кейинги йилларда Аминулла Ҳусайнов 
машҳур француз актёри ва режиссёри Робер Оссейннинг 
ҳам бир қатор фильмларида мусиқа басталаган. 

Биз кейинги мақоламизда Робер Оссейн ҳақида алоҳи-
да гаплашамиз. 

Аминулла нафақат исмини, балки эътиқодини ҳам ўз-
гартирганди. У Москвада ўқиб юрганида насронийликни 
қабул қилганди. Германияда эса, у православликни тарк 
этиб, зардуштийлик динини қабул қилади. Аммо бу ўз-
гаришлар бу Озарбайжон санъаткорининг истеъдодига, 
ижодига таъсир қилмаган. 78 йил умр кўрган, мусиқаси 
ва санъати билан ёдда қолган, дунё таниган, аммо айтиш 
мумкинки, Озарбайжон таниб улгурмаган Аминулла Ҳу-
сайнов – Андре Оссейн 1983 йилнинг 5 август куни Па-
рижда вафот этган. 

Турк дунёсининг мароқли, қатъиятли, ишбилармон 
ва сирли сиймоларидан бири бўлган, тирноғига қадар 
мусиқачи, Германия ва Франция мусиқий оламида катта 
шуҳрат қозонган Аминулла Ҳусайновнинг номи уни та-
ниган билганларнинг қалбидан бир умр ўчмайди. 
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“MƏN QÜRURLA VƏ SEVİNCLƏ 
BİLDİRİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANIN 

OĞLUYAM”. ROBER OSSEYN BAKIDA 
OLARKƏN BELƏ DEMİŞDİ

                                                

«Həyatın bütün sevinci yaradıcılıqdadır.»
                                                                                            Romen Rollan

Mən mistikaya inanan adam deyiləm. Amma görünür fatalist 
olduğumdan hesab edirəm ki, bəzən zaman özü baş verən 
olayları yerbəyr edir və məhz elə bu səbəbdən Səmərqənd 
kimi şəhərlərdə tarixin ironiyasına rast gəlməzsən. 

Sözümü mistika ilə fatalizmin qovşağına gətirməyimin canı 
var. Mən Səmərqəndlə təkcə ona görə fəxr eləmirəm ki, gözəlliyi 
qələmin təsvirinə sığmayan bu şəhər türk düşüncəsinin və 
türk təfəkkürünün, eyni zamanda, Azərbaycan türklərinin  
yaratdığı abidədir. Ona görə fəxr edirəm ki, Səmərqəndin 
tarixinin öyrənilməsi həm də azərbaycanlıların adı ilə bağlıdır. 

Bir də ona görə fəxr edirəm ki, bu qədim şəhərdə 
tanınmış azərbaycanlılar yaşayıb, yaradıb. İndoneziyada 
müsəlmançılığı yayan Mövlana Malik İbrahim, filosof Yusif 
Qarabaği, onun müəllimi, filosof Mirzəcan Şirazi, pedaqoq, 
tərcüməçi, naşir Seyid Rza Əlizadə…

Qəhrəmanımız, Fransanın məşhur aktyoru, “Fransa 
Respublikasının Xalq Rejissoru” adını alan Rüstəm Hüseynov-
Rober Osseyn Səmərqənddə yox, Parisdə mühacir ailəsində 
doğulub. Onun atası, azərbaycanlı Əminulla Hüseynov (Andre 
Osseyn) Səmərqənddə, babası isə Bakıda dünyaya gəlib. 
Əminulla Hüseynov Fransada tanınan bəstəkar olub (onun 
haqqında bundan əvvəlki materialda söhbət açmışıq). Sonralar 
adını fransızlaşdırıb və Andre Osseyn kimi tanınıb. Son 
vaxtlaradək çox az adam bilirdi ki, görkəmli fransız aktyoru 
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və rejissoru Rober Osseyn-Rüstəm Hüseynov eyni adamdır. 
Rober Osseynin pasportunda da Rüstəm Hüseynov yazılmışdı.

 Yorulmadan zirvəyə doğru
Rober Osseynin kino karyerasının zirvəsi Ann və 

Serj Qolonun yazdıqları roman əsasında rejissor Bernar 
Borderinin çəkdiyi “Anjelika” filmində yaratdığı tuluzalı 
qraf Joffrey de Peyrak obrazı olub. Beş bölümdən ibarət 
bədii filmdə onun tərəf müqabili Mişel Mersye (Anjelika) 
idi.  Məsələ burasındadır ki, 5-6 il əvvələ qədər Fransa, 
Azərbaycan, Rusiya və digər ölkələrdə Anjelika haqqında 
klassikaya çevrilən və hamının sevə-sevə baxdığı beş filmdə 
qraf Joffrey de Peyrak rolunun ifaçısının azərbaycanlı olduğu 
çox adama bəlli deyildi. Osseyn bu rolu oynamağa çətinliklə 
razılaşıb. Əvvəlcə nəzərdə tutulub ki, qraf qoca və üzündə 
dərin çapıq olan bir qozbel olacaq. Osseyn təkid edir ki, 
qraf qozbel olmasın, yaşı 10 il azaldılsın və çapıq kiçildilsin. 
Rejissor onunla razılaşmağa məcbur olur və bu rol Osseynə 
şöhrət qazandırır. O vaxtalr Rober zarafatla deyib ki, öləndə 
başdaşında onun yox, qrafın adı yazılacaq. 

Rober Osseyn ümumilikdə 108 filmdə çəkilib. Bu filmlərin 
arasında “Professional”, “İkinci həqiqət”, “Cani”, “Kim bilir”, 
“Əxlaqsızlıq və ləyaqət” və digər məşhur filmlər var. Onu 
ən çox tanıdan isə F.Dostoyevskinin eyniadlı əsəri əsasında 
çəkilən “Cinayət və cəza” filmi olub. O, dostu, rejissor Roje 
Vadimin ”Kim bilir”, “Barbarella”, “Don Juan-73” filmlərində 
aktyor kimi çıxış edib. O, rejissoru olduğu “Qatilin ölümü”, 
“Göz ətrafındakı çevrələr”, “Düsseldorflu vampir” filmlərində 
aktyor kimi də çıxış edib. Osseyn həm də 17 filmin ssenari 
müəllifi, 17 filmin isə rejissorudur. Teatrda səhnəyə qoyduğu 
hər tamaşa anşlaq olub. Osseynin “İsa (İisus) adlı insan” 
tamaşası tamaşaçı sayına görə Ginnesin Rekordlar Kitabına 
düşüb. Onun tamaşaya qoyduğu “Lion kuryeri”, “Danton”, 
“Cinayət və Cəza” və digər səhnə əsərləri də böyük uğur 
qazanıb. 
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Rober qazandığı bütün pulları tamaşalarına xərcləyib, 
onun tamaşaları zamanı salon dolu olub, tamaşaçılar yarım 
saat və bəzən də daha çox onu alqışlayıb. 

2002-ci ildən ölən günə qədər Rober Osseyn Parisdəki 
Marini teatrının rəhbəri olub. Onun həyat amalı öz sözləri ilə 
desək, başqalarının istedadını üzə çıxarmaqdır. 

“Fəxr edirəm ki, mən də bu xalqın bir parçasıyam”
Rober Osseyn Fransada doğulmasına və yaşamasına, tarixi 

vətənini illər sonra görməsinə baxmayaraq, Azərbaycanla 
bağlılığını qoruyub saxlayıb. 2013-cü il oktyabrın 31-də 
Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən III Beynəlxalq Humanitar 
Forumda iştirak edən Rober Osseyn Azərbaycana bağlılığından 
qürur duyduğunu bildirib: “Forum mükəmməl səviyyədə 
təşkil olunub. Mükəmməldir ona görə ki, Forum Azərbaycanın 
əldə etdiyi nailiyyətləri ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirir. 
Burada gördüklərim məndə böyük təəssürat yaratdı. Çünki 
burada bütün dinlərin və xalqların nümayəndələri bir ailə 
kimi yaşayırlar. Bu məndə böyük fərəh hissi oyadır. Hesab 
edirəm ki, dinlər və xalqlar arasında Azərbaycanda olan 
münasibətlər dünyanın heç bir yerində yoxdur. Fəxr edirəm 
ki, mən də bu xalqın bir parçasıyam”.

2014-cü il mayın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ölkəmizdə səfərdə olan 
Fransa Prezidenti Fransua Olland birgə nahar ediblər.

Mərasimdə iştirak edən Rober Osseyn deyib: 
“Mən bunu iftixar və fərəh hissi ilə bu ölkənin övladı kimi 

qeyd etmək istəyirəm. Çünki mən hər ikisi vətənim olan 
ölkələrimiz arasında böyük dostluğu, əgər belə demək olarsa, 
təcəssüm etdirirəm. Mən sevdiyim ölkədə - Fransada anadan 
olmuşam. Mən həmçinin qibtə etdiyim ölkənin - Azərbaycanın 
oğluyam. Hər iki ölkə inkişaf edib. Bu ölkələrdə qadınlar digər 
ölkələrlə müqayisədə cəmiyyətdə daha mühüm yer tuturlar, 
kişilərlə bərabər mövqedədirlər. Fransa Respublikasının 



153

Prezidenti bilməlidir ki, bu paytaxt Bakı şəhərində həm 
sinaqoq, həm məscid, həm də kilsələr yan-yana mövcuddur, 
heç bir problem olmadan fəaliyyət göstərirlər”.

Qeyd edib ki, Bakıda doğulan babası, Səmərqənddə 
dünyaya gələn atası Fransada yaşadıqları müddətdə dünya 
mədəniyyətinə və musiqisinə əvəzsiz töhfələr veriblər. 
Onların yaratdıqları əsərlər hazırda müxtəlif səhnələrdə 
səsləndirilir və bu gün həmin ənənə Rober Osseynin oğlu 
Pyer tərəfindən davam etdirilir. Mərasimin sonunda dövlət 
başçıları ilə görüşən Pyer Osseyn Azərbaycan tarında ifa edib.

 “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarında iştirak etmək 
üçün Bakıya gələn Rober Osseyn ilk Avropa Oyunlarının 
məşəlçilərindən biri olub. 2015-ci il iyunun 11-də Heydər 
Əliyev Mərkəzində tanınmış aktyor və rejissor mətbuat 
konfransı keçirərək bunları deyib: “Azərbaycan tarixən 
dünyada bir çox mühüm işlərə ilk imza atan ölkə kimi tanınır. 
Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınlara səsvermə 
hüququnun verildiyi ilk ölkələrdən biri olub. Bu gün isə 
Azərbaycan “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarını qəbul 
edən ölkədir. Bu möhtəşəm tədbirin məşəlini gəzdirməkdən 
qürur duydum. Ümumiyyətlə, məşəllə qaçmağa cəhd etmək 
məndə nostalji hisslər yaratdı. İdman neytral məfhumdur. O 
həm də insanları birləşdirən amildir. Belə tədbir vasitəsilə 
insanların birliyinin təşviq edilməsi vacibdir. Bu baxımdan ilk 
Avropa Oyunlarının keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır”.

Rober Osseyn qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və onun rəhbərlik etdiyi 
Heydər Əliyev Fondu bu ölkənin Fransada, eləcə də dünyanın 
digər ölkələrində tanınması üçün böyük işlər görürlər. 

Rober Osseyn diqqətə çatdırıb ki, onun üçün ən vacib 
məfhum ümid və həmişə hər bir şeyə düşünülmüş şəkildə 
yanaşmaqdır.” Azərbaycana gələndə də bizi bu ümid birləşdirir. 
Azərbaycan xalqının istedadlı sənətkarları və musiqiçiləri var. 
Mətbəxi isə çox gözəldir”.
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Aktyor Azərbaycanda insani münasibətləri, qadınlara olan 
hörməti bütün dünyaya göstərmək üçün tamaşa hazırlamağı 
da düşünür. Dünyanın heç bir yerində qadına belə münasibətin 
şahidi olmadığını deyən aktyor tamaşanın Tomrisin timsalında 
Azərbaycan qadınına həsr olunacağını diqqətə çatdırıb: 
“Tamaşa lap qədimdən müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan 
cəmiyyətində qadının rolundan bəhs edəcək. Azərbaycanda 
qadına olan ehtiramı dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özümə 
borc bilirəm. Əgər bu fikri reallaşdıra bilsəm, bu mənim 
incəsənətlə bağlı sonuncu işim olacaqdır. Əsas amalım odur 
ki, bu tamaşanı Parisdə nümayiş etdirim”.

COVİD-19 Rober Osseynə bu ideyasını həyata keçirməyə 
imkan vermədi. Tanınmış aktyor 2020-ci il dekabrın 30-da 
koronavirusdan dünyasını dəyişib. Rober Osseynin həyat yoldaşı, 
aktrisa Kendis Patu Azərbaycana ilk dəfə səfər etmələrinin 
tarixçəsini danışaraq deyib: “40 ildir ki, Rober Osseynlə bir 
yerdəyik. Onun atası gözəl tar çalır, Şərq mədəniyyətini dərindən 
bilir və bu keyfiyyətlərini oğluna da aşılayırdı. Axı Rober də gözəl 
tar çalır. Günlərin birində bizə Azərbaycan səfirliyindən dəvət 
gəldi. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva bizi Bakıya 
dəvət edirdi. Beləliklə, biz ilk dəfə Bakıya gəldik. Ölkə Roberə 
çox böyük təsir bağışladı. Biz Bakının küçələri ilə gedəndə 
insanların ona münasibətindən, eləcə də Roberin simasından 
duyurdum ki, bu ölkə ona necə əzizdir və o burada olmağından 
çox şaddır”. Kendis Patu deyib ki, təyyarədən qorxduğu son 
40 ildə uçağa minməyən Rober Osseyn ilk dəfə Bakıya gələndə 
təyyarəyə oturub. “Bakıda hava limanına enəndə çoxlu insanla 
əhatə olunduq. Elə burada Roberin atasının musiqisini dinlədik. 
Fransadan Bakıya neçə uçduğumuzu bilmədik. 40 illik həyəcan 
itib getdi. Sonra biz İçərişəhərə baş çəkdik. Rober köhnə şəhərdə 
gəzdikcə çox təsirləndi. O, Qız qalasına baxdı və ağlamağa başladı. 
Yolda olan yaşlı bir azərbaycanlı Roberə yaxınlaşdı və onu 
qucaqladı. Biz həmin səhnəni yaddan çıxara bilmirik”-aktyorun 
xanımı bunları da dilə gətirib.
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Uşaqlıq və gənclik illəri
Rüstəm 1927-ci il dekabrın 30-da Parisdə musiqiçi  ailəsin-

də, ucuz bir otel otağında doğulub. Onun atası, skripkaçı və 
bəstəkar Əminulla Hüseynovdur (1905-1983), Səmərqənddə 
anadan olan azərbaycanlı haqqında artıq məlumat vermişik. 
Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl Əminulla Hüseynov bir 
müddət Moskvada yaşayıb, sonra isə Almaniyaya gedərək 
Ştutqart və Berlin konservatoriyalarında təhsil alıb. Orada 
gələcək həyat yoldaşı – Kiyevdə doğulan pianoçu və aktrisa 
Anna Minevskaya ilə tanış olub. Həyatının ilk illərində o, 
demək olar ki, fransız dilində danışa bilməyib. Ailədə rus 
və Azərbaycan dilində danışırdılar. Rüstəm böyüyəndən 
sonra pansiona verilib. Pul ödəmək vaxtı çatanda onu başqa 
pansiona yerləşdiriblər və on dəfə belə davam edib. Hər 
pansionun da öz qayda-qanunu var idi, müxtəlif dini dərslər 
öyrədilirdi. Rüstəm tələbkar uşaq olmayıb, pansiondakı 
şagirdlərə valideynləri sovqat gətirəndə Rüstəm hədiyyəsiz 
qalardı. Tez-tez pansionu dəyişdiyi üçün o, adamayovuşmaz 
idi, heç kimlə dostluq etmirdi, tez-tez dərsdən qaçırdı. 

Ailə Parisin kasıb rayonunda bir evin çardağında yaşayırdı. 
Rüstəmin 15 yaşı olanda o, atasına aktyorluq etmək arzusunu 
bildirəndə ata çox sevinmişdi. İndi o da valideyinlərinə 
kömək edəcəkdi. O əvvəl “ Köhnə göyərçin daşı” adlı teatr 
studiyasında oxuyur, sonra Rene Simonun kurslarını bitirir. 
Qran-Qinyol teatrında işə düzəlir, tamaşalarda oynayır, özü 
tamaşalar hazırlayır, püxtələşir…

Rober kinoda böyük uğur qazanmasına baxmayaraq, ömrü 
boyu teatra daha çox üstünlük verib. Gələcək həyat yoldaşı 
Marina Vladinin 15 yaşı olanda onunla görüşür, dörd il sonra 
isə onlar təsadüfən rastlaşırlar və aralarında 10 il fərqə 
baxmayaraq Rober və Marina bir-birini sevir. Marina o zaman 
balerina kimi artıq ulduz idi, Rober isə təzə-təzə tanınmağa 
başlayırdı. Marinanın diqqətini cəlb etmək üçün Rober onu 
Frederik Darla birgə yaratdığı “Əclaflar cəhənnəmə yollanır” 
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adlı ilk filminə çəkib. 1954-cü ildə 27 yaşlı aktyor “Dənizkənarı 
sarışın” filmində çəkilməklə kinodebüt edib. Filmdə baş rolu 
aktrisa Marina Vladi yaradıb və Rober Osseyn həmin il onunla 
ailə qurub. Həyat yollarını birləşdirən Marina Vladi və Rober 
Osseyn yaradıcılıqda da sıx əməkdaşlıq ediblər. Rober Osseyn 
“Bizim günahlarımızı bağışlayın” (1956), “Sən zəhərsən” 
(1958) və “Casusların gecəsi” (1959) filmlərində baş rola 
həyat yoldaşını çəkib.

Gənclər Marinanın atasının böyük mülkündə yaşayırlar. 
Bir müddət sonra onların iki oğlu dünyaya gəlir. Bu evdə 
inqilabdan əvvəlki dvoryan ailəsinin ab-havası hökm sürür, 
ev həmişə dostlar və qohumlarla dolu olurdu. Bu mühit 
qaradinməz Osseyni sıxırdı. Marina isə ailəsinə çox bağlı idi və 
bu mühitdən ayrılmaq istəmirdi. Bütün bu problemlər onların 
ayrılmasına səbəb olur, ancaq dostluq münasibətləri davam 
edir.  Marinadan ayrıldıqdan sonra Osseyn əslən Bakıdan olan 
Anatoli Elyaşevin qızı Korolinanı sevir. Onların ailə həyatı 15 
il sürür, bir oğlanları dünyaya gəlir, lakin ailə dağılır. Onun 
üçüncü həyat yoldaşı aktrisa Mari-Frans Pizye olub. Lakin bu 
nikah qısa müddət davam edib. Onun dördüncü həyat yoldaşı 
isə Kendis Patudur. O, 1982-ci ildə aktrisanı rejissoru olduğu 
“Səfillər” filminə dəvət edib və onunla ailə həyatı qurub. Toy 
günü Osseyn xəstəxanaya düşüb, gəlin isə düz bir ay onun 
yanından ayrılmayıb. Kendis Patu Rober Osseynə dördüncü 
oğlunu – Julyeni bəxş edib. 

Dörd oğul atası…
Rober Osseynin Marina Vladidən olan oğlu İqor Haitidə 

mirvari yetişdirir, Pyer isə musiqiçidir, ikinci kəbindən olan 
Nikolay bir neçə filmə çəkildikdən sonra yəhudi kökünə 
qayıdıb, Aaron adını götürüb və hazırda Strasburqda ravvin 
kimi çalışır. Kendis Patudan olan sonuncu oğlu Jülyen isə 
aktyor, ssenarist və yazıçıdır. Rober Osseyn atasının bu 
sözlərini tez-tez xatırlayıb: “Ən çətini həyatın ilk 50 ilidir, 
sonra buna alışırsan. Əsas odur ki, heç nəyə bağlanma, çünki 
həyatın necə keçəcəyi məlum deyil”. 
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Tarzən Ramiz Quliyevlə        
Тор чолғучиси Рамиз Гулиев 

билан

Çəkildiyi filmdən fraqment    
Суратга тушган фильмдан 

лавҳа

Çəkildiyi filmdən fraqment
Суратга тушган фильмдан лавҳа



158

Rober Osseyn xanımı ilə (solda)
Робер Оссейн рафиқаси билан (чапда)

2016-cı ildə Bakıda mətbuat konfransında
2016 йил Бокуда матбуот конференциясида
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“МЕН ҒУРУР ВА СЕВИНЧ БИЛАН
ОЗАРБАЙЖОН ФАРЗАНДИ

ЭКАНИМНИ ЭЪТИРОФ ЭТАМАН”
РОБЕР ОССЕЙН БОКУГА КЕЛГАНИДА 

ШУНДАЙ ДЕГАНДИ...

“Ҳаётнинг бутун севинчи ижоддадир.”
Ромен Роллан

Мен мистикага ишонмайман. Эҳтимол, фаталист бўл-
ганим учун замоннинг ўзи ҳаммасини изга солишига, 
Самарқанддек шаҳарларда тарих киноясига дуч келиб 
бўлмаслигига ишонаман. Сўзимни мистика билан фа-
тализмга боғлаб бошлаганим бежиз эмас, албатта. Мен 
Самарқанднинг таърифига қалам ожизлик қиладиган 
гўзаллиги билан ҳар доим фахрланиб келганман. Унинг 
туркийлар дунёсида ўзига хос ўрни борлиги, бу шаҳар 
минглаб озарбайжонлик ҳамюртларимиз ҳаётида ўзига 
хос из қолдиргани, ундаги бетакрор обидаларнинг яра-
тилишида миллатдошларимизнинг ҳам қўли борлиги 
боис мен бу шаҳарга айрича муҳаббат кўзи билан боқа-
ман. Индонезияда ислом динининг тарқалишида катта 
ҳисса қўшган Мавлоно Малик Иброҳим, файласуф Юсуф 
Қорабоғий, унинг устози Мирзажон Шерозий, педагог, 
таржимон ва ношир Сайид Ризо Ализода...  Эндиги қаҳра-
монимиз Франциянинг машҳур актёри, “Франция рес- 
публикасининг халқ режиссёри” номини олган Рустам 
Ҳусайинов – Робер Оссейн Самарқандда эмас, Париждаги 
муҳожир оиласида туғилган. Унинг отаси, озарбайжон-
лик Аминулла Ҳусайинов (Андре Оссейн) Самарқандда, 
бобоси эса Бокуда туғилган. Аминулла Ҳусайнов Фран-
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цияда таниқли бастакор бўлган (У ҳақда аввалги мақола-
мизда тўхталиб ўтдик). Кейинчалик у номини француз-
чалаштириб, Андре Оссейн номи билан шуҳрат қозонган. 
Сўнги вақтларга қадар таниқли француз актёри ва ре-
жиссёри Робер Оссейнниннг паспортидаги исм-фамили-
яси Рустам Ҳусайновлигича қолган.

 Чўққи томон йўл
Робер Оссейннинг кино мавқеи чўққиси Анн ва Серж 

Голонлар қаламига мансуб роман асосида режиссёр Бер-
нар Бордери суратга олган “Анжелика” романидаги тулу-
залик граф Жоффрей де Пейрак образи бўлиб, жуда катта 
аҳамият касб этади. Беш қисмдан иборат бадиий фильм-
да Мишель Мерсье (Анжелика) у билан бирга суратга 
тушганди. Гап шундаки,  5-6 йил илгари Франция, Озар-
байжон, Россия ва бошқа мамлакатларда Анжелика ҳақи-
даги классик асарга айланиб улгурган мазкур фильм-     
да бош ролни озарбайжонлик актёр ўйнаганини деярли 
ҳеч ким билмасди. Оссейн бу ролни ўйнашга аранг рози 
бўлган. Аввалига граф кекса, юзида тиртиғи бор, букри 
одам бўлиши назарда тутилган. Оссейн графни ками-
да ўн ёшга ёшартириш, букрисини “текислаш”, юзидаги 
тиртиқни ҳам камайтиришни таклиф қилади. Режиссёр 
у билан келишишга мажбур бўлади ва бу роль Оссейнга 
катта шуҳрат олиб келади. 

Ўша пайтларда Оссейн “Ўлсам қабр тошимга Оссейн 
эмас, графнинг номини ёзинглар” деган экан.  Робер Ос-
сейн ҳаммаси бўлиб 108 фильмда суратга тушган. Улар 
орасида “Профессионал”, “Иккинчи ҳақиқат”, “Жиноятчи”, 
“Ким билади?”, “Ахлоқсизлик ва лаёқат”, сингари машҳур 
фильмлар бор. Уни ҳаммадан кўпроқ танитган Ф.Досто-
евский қаламига мансуб “Жиноят ва жазо” асари бўлди. 
У дўсти режиссёр Роже Вадимнинг “Ким билади?”, “Бар-
барелла”, “Дон Жуан-73”, фильмларида турли ролларни 
ижро этди. 
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У режиссёрлик қилган “Қотилнинг ўлими”, “Кўз атро-
фидаги доиралар”, “Дюссельдорфлик вампир” фильмла-
рида роль ижро этган. Оссейннинг ўзи 17 фильм сцена-
рийсини ёзган, яна 17 фильмга режиссёрлик қилган. 

У театрда саҳналаштирган ҳар бир спектакль муваф-
фақиятли бўлган. Оссейннинг “Исо (Иисус) исмли инсон” 
спектакли томошабинлар сони бўйича Гиннеснинг ре-
кордлар китобига кирган. У саҳналаштирган “Дантон”, 
“Лион курьери”, “Жиноят ва жазо” сингари спектакллар 
катта муваффақият қозонган. Робер ўзи топган пуллар-
нинг барини спектакллари учун сарфлаган. У спектакл 
қўйган пайтларда зал тўла бўлган, одамлар уни ярим со-
атлаб олқишлаган. 

2002 йилдан ўлимига қадар Робер Оссейн Париждаги 
Марини театрининг раҳбари бўлган. Унинг ҳаётий аъмо-
ли, ўзи айтганидек, бошқаларнинг истеъдодини юзага 
чиқаришдан иборат эди. 

”Мен шу халқнинг бир парчаси эканлигимдан 
фахрланаман...”

Робер Оссейн Францияда туғилгани ва яшашига қа-
рамасдан, тарихий ватанини йиллар ўтиб кўрганидан 
қатъи назар, Озарбайжон билан боғлиқ ришталарни 
узгани йўқ. 2013йил 31 октябрда Ҳайдар Алиев номли 
маданият марказида ўтказилган 3-гуманитар форумда 
иштирок этган Робер Оссейн Озарбайжонга алоқадорли-
гини фахр билан эътироф этган: “Форум мукаммал дара-
жада ўтказилди. Ушбу форум Озарбайжон қўлга кирит-
ган ютуқларни умумлашган кўринишда тақдим этмоқда. 
Бу ерда кўрганларим менда катта таассурот қолдирди. 
Чунки бу ерда бутун халқлар ва динларнинг вакиллари 
бир оила аъзоларидек яшашади. Бу менда катта ғурур 
уйғотади. Динлар ва халқлар ўртасидаги дўстона муноса-
батлар дунёнинг ҳамма ҳудудларида ҳам учрайвермайди. 
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Мен шу халқнинг бир парчаси эканимдан фахрланаман!”
2014йил 12 март куни Озарбайжон Президенти Илҳом 

Алиев, турмуш ўртоғи Меҳрибон Алиева Франциянинг 
мамлакатимизда меҳмон бўлиб турган раҳбари Франсуа 
Олланд билан биргаликда тушлик қилишади. 

Ушбу маросимда қатнашган Оссейн
шундай дейди:

“Мен шуни ифтихор билан қайд этишни истардимки, 
шу ўлканинг фарзандиман. Мен ҳар икки ўлканинг дўст-
лиги ва биродарлиги тимсолиман, десам хато бўлмас. 
Мен ўзим севган мамлакат Францияда туғилганман. Мен 
чин дилдан ҳавас қиладиган мамлакат – Озарбайжон 
фарзандиман. Ҳар икки мамлакат ўз тараққиёт йўлидан 
бормоқда. Бу икки ўлкада аёллар бошқа юртларга қара-
ганда жамиятда муҳим ўрин эгаллайдилар. Эркаклар би-
лан тенг мавқега эгадирлар. Франция Республикаси Пре-
зиденти шуни билиши лозимки, Озарбайжон пойтахтида 
масжид, синагог ва черков ёнма-ён эмин-эркин фаолият 
кўрсатади. 

Унинг айтишича, Бокуда туғилган бобоси, Самарқанд-
да дунёга келган отаси Францияда яшаган йилларида 
дунё маданиятига муносиб туҳфалар бера олишган. Улар 
яратган асарлар ҳозир турли саҳналарда янграмоқда. Бу 
анъаналар Робернинг ўғли Пьер томонидан давом этти-
рилмоқда. Маросим сўнггида давлат раҳбарлари билан 
учрашган Пьер Озарбайжон торида куй чалиб берган.  
“Боку-2015” Биринчи Европа ўйинларида иштирок этиш 
учун Бокуга келган Робер Оссейн илк Европа машъалачи-
ларидан бири бўлди. 2015 йилнинг 11 июнь куни Бокуда 
матбуот анжумани ўтказган Оссейн шундай деганди: 

“Озарбайжон тарихан дунёда кўп ишларни биринчи 
бўлиб бошлаб берган давлат саналади. Ўтган аср бош- 
ларида Озарбайжонда биринчилардан бўлиб, аёлларга 
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овоз бериш ҳуқуқи жорий қилинган. Бугун Озарбайжон 
биринчи бўлиб “Боку-2015” Европа ўйинларига мезбон-
лик қилмоқда. Бу улуғ тадбирнинг машъаласини олиб 
юрганимдан бахтиёрман. Умуман, машъала билан югу-
риш менда соғинч ҳисларини уйғотди. Спорт бу нейтрал 
тушунча. У инсонларни бирлаштирувчи омил ҳисоблана-
ди. Бундай тадбирлар халқлар ўрасида ҳамжиҳатликни 
тарғиб этади. Шу маънода илк Европа ўйинларининг ўт-
казилиши катта аҳамият эга”. Робер Оссейннинг айтиши-
ча, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев, унинг рафиқа-
си Меҳрибон Алиева ва у раҳбарлик қилаётган Ҳайдар 
Алиев фонди бу мамлакатнинг Францияда, шунингдек 
бошқа ўлкаларда танилиши учун катта ишларни амалга 
оширмоқда. 

Робер Оссейн шундай дейди: “Мен учун энг зарур ту-
шунча умид ва ҳар бир ишга онгли равишда ёндашишдир. 
Озарбайжонга келганимизда бизни ана шу умид бир-
лаштиради. Озарбайжон халқининг истеъдодли санъат-
корлари ва ажойиб пазандачилиги бор. Таниқли актёр ва 
режиссёр Озарбайжоннинг бир театрида спектакл саҳна-
лаштиришни айтган. Унинг айтишича, бу асар иккинчи 
жаҳони уруши ҳақида бўлади. Бу Урушда Франция жуда 
катта талафот кўрган, шунингдек турли миллат, элат ва 
ирқ вакллари бу урушда қаттиқ зарбага учрашган. У маз-
кур спектаклда ана шу қонли уруш даҳшатларини кўрсат-
моқчи бўлган. Актёр Озарбайжонда инсоний муносабат-
ларни, аёлларга бўлган ҳурмат ва эътиборни кўрсатиш 
учун ҳам алоҳида саҳна асари яратишни режалаштирган. 
Дунёнинг бирор мамлакатида аёлларга бу қадар юксак 
ҳурматнинг гувоҳи бўлмаган санъаткор Тўмарис тимсо-
лида озарбайжонлик аёллар тимсолини яратишни ният 
қилган. “Ушбу спектаклда қадимдан то ҳозирга қадар 
Озарбайжонда аёл сиймосига қаратилган эътибор ўз 
аксини топади. Ушбу саҳна асарининг дунёга келишига 
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Озарбайжон ҳукумати ва Ҳайдар Алиев фонди кўмагидан 
умид қиламан. Озарбайжонда аёлга қаратилган эътибор-
ни дунё ҳамжамиятига етказишни ўзимга ҳам фарз, ҳам 
қарз деб биламан. Асосий орзум ушбу томошани Париж 
саҳнасига ҳам олиб чиқиш..”.

COVID-19 Робер Оссейнга бу ғояни амалга оширишга 
имкон бермади. Таниқли актёр 2020 йилнинг 30 декаб- 
рида коронавирусдан вафот этди.

Робер Оссейннинг рафиқаси, актриса Кендис Пату Озар-
байжонга илк бор сафарларини таърифлаб шундай дейди: 
“40 йилдан бери Робер билан биргамиз. Унинг отаси торни 
жуда гўзал чертарди. У Шарқ маданиятини яхши тушунар 
ва ўғлига ҳам шуни ўргатарди. Робер ҳам торни яхши ча-
лади. Кунларнинг бирида бизга Озарбайжон элчихонаси-
дан таклифнома келди. Озарбайжоннинг биринчи хоними 
Меҳрибон Алиева бизни Бокуга таклиф қилган экан. Шун-
дай қилиб, биз Бокуга келдик. Бу ўлка бизга жуда ҳам ёқиб 
қолди. Биз Бокунинг кўчаларни кезар эканмиз, одамлар-
нинг Роберга бўлган илиқ муносабати, Робернинг юзида-
ги самимият ва хурсандчиликни кўриб, бу ўлка унинг учун 
қанчалик азиз ва қадрли эканини англадим”.

Болалик ва ёшлик йиллари
Рустам 1927 йилда 20 декабрь куни Парижда санъат-

кор оиласида, арзон меҳмонхоналарнинг бирида туғил-
ган. Унинг отаси, созанда ва бастакор, Самарқандда ду-
нёга келган ҳамюртимиз Аминулла Ҳусейнов ҳақида биз 
маълумот бериб ўтдик. Биринчи жаҳон урушидан аввал 
Аминулла Ҳусейнов бир муддат Москвада яшаган. Кейин 
Германияга бориб, Штутгарт ва Берлин консерватория-
ларида таҳсил олган. У ерда бўлғуси турмуш ўртоғи, Ки-
евда туғилиб ўсган пианиночи Анна Миневская билан та-
нишган. Дастлабки йилларда у француз тилини умуман 
билмасди. Оилада русча ва французча гаплашишган. Ру-
стам улғайгач, пианинога меҳр қўяди. Ота-онаси Рустам-
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ни иқтисодий муаммолар сабабли турли пансионларга 
бериб ўқитишган. Ҳар бир пансионнинг ўз қонунлари 
тартиблари бор эди. Уларда турли диний дарслар ўргати-
лар эди. Рустам тез-тез таҳсил маконини алмаштириб ту-
ришгани учун бироз одамови бўлиб ўсди. Дарсларга ҳам 
у қадар яхши қатнашмасди. 

Оила Париждаги фақир туманлардан бирида, бир уй-
нинг чордоғида яшарди. Рустам 15 ёшида отасига актёр 
бўлмоқчи эканини айтганида отаси жуда хурсанд бўлади. 
Энди у ҳам ота-онасига ёрдам қилиши мумкин. У аввал 
“Кўҳна каптар тоши” номли театр-студиясида ўқийди. 
Кейин Рене Симоннинг курсларини битиради. Гран Ги-
ниол театрида ишга киради. Спектаклларда роль ижро 
этади. Ўзи ҳам саҳна асарлари яратади, маҳоратини оши-
риб боради. 

Робер кинода катта муваффақиятларга эришган бўл-
са-да, бутун умр театрга содиқ қолди. У бўлажак турмуш 
ўртоғи Марина Владини 15 ёшида учратади Орадан 4 йил 
ўтиб улар яна тасодифан учрашиб қолишади. Ораларида 
10 ёш тафовут бўлишига қарамасдан улар турмуш қура-
дилар. Марина у пайтларда юлдуз сифатида танилиб ул-
гурган, Робер эса энди танила бошлаганди. Маринанинг 
диққатини тортиш учун Робер уни Фредерик Дар билан 
бирга яратилган “Аблаҳлар дўзахга жўнайди” номли 
илк фильмида суратга олади. 27 ёшли актёр 1954 йилда 
“Малласоч аёллар соҳили” фильмида илк бор суратга ту-
шади. Унда бош ролни актриса Марина Влади ижро эта-
ди. Ўша йили уларнинг тўйлари бўлиб ўтади. Улар бир-
галикда бир қатор фильмларда ҳамкорлик қилишган. 
Робер Оссейн “Гуноҳимиздан кечинг” (1956), “Сен заҳар-
сан” (1958) ва  “Жосуслар кечаси” (1959) фильмларида 
бош ролда рафиқасини суратга олади. 

Ёшлар Маринанинг отасига қарашли уйда яшардилар. 
Бироз ўтиб уларнинг икки ўғли туғилади. Бу уйда инқи-
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лобдан аввалги дворянлар оиласининг об-ҳавоси ҳукм 
сурар, уй ҳар доим дўстлар ва қўшнилар билан тўла эди. 
Бу муҳит одамови Оссейнга ёқмасди. Марина эса, оиласи-
га қаттиқ боғланиб қолган, бу муҳитдан ўзини айро тас-
савур қилолмасди. Шу сабабли улар ажрашишга мажбур 
бўлишади. Аммо дўстона муносабатлар давом этган. 

Марина билан ажрашгач, Оссейн асли бокулик бўлган 
Анатолий Эляшевнинг қизи Каролинани севиб қолади. 
Уларнинг биргаликдаги ҳаёти 15 йил давом этади. Бир 
ўғил кўришади. Лекин оилавий ҳаёт узоқ жавом этмади. 
Унинг учинчи умр йўлдоши актриса Мари-Франс Пизие 
эди. Лекин бу никоҳ ҳам қисқа муддат давом этди. Кендис 
Пату унинг тўртинчи оиласи. У 1982 йилда актрисани 
ўзи режиссёрлик қилган “Нодонлар” фильмига таклиф 
қилган. Сўнг улар турмуш қуришган. Тўй куни Оссейн ка-
салхонага тушиб қолган. Келин эса, бир ой унинг ёнидан 
айрилмайди. Кендис Пату Робер Оссейнга тўртинчи ўғил 
– Жульенни ҳадя этади. 

Тўрт ўғилнинг отаси…
Робер Оссейннинг Марина Владидан туғилган ўғли 

Игорь ҳозир Гаитида марварид савдоси биан шуғулла-
нади. Пьер эса мусиқачи. Иккинчи никоҳидан туғилган 
Николай бир қанча фильмда суратга тушганидан кейин 
яҳудий наслига қайтади ва ўзига Аарон номини олади. 
Айни пайтда у Старсбургда раввин бўлиб хизмат қил-
моқда. Кендис Патудан бўлган кенжа ўғли Жульен актёр. 
Сценарист ва ёзувчи сифатида танилган. 

Робер Оссейн отасининг бу сўзларини тез-тез эслай-
ди:”Энг қийини ҳаётнинг илк эллик йили, кейин бунга 
кўникиб кетасан. Асосийси, ҳеч нарсага боғланиб қолма, 
чунки ҳаётинг қандай ўтиши маълум эмас”. 
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TARİX HƏMİŞƏ KİNAYƏ ETMİR,
ÇÜNKİ BƏZƏN ZAMAN ÖZÜ HƏR ŞEYİ 

YERİNƏ QOYUR

                
“Mənim ümmətimdən hər bir ağıl sahibinə bu dörd

şey vacibdir:   elmi eşitmək, onu öyrənmək, 
yaymaq və ona əməl etmək.”

                                                                                    Hz.Məhəmməd(s.ə.v)

Səmərqəndin tikilməsində azərbaycanlıların əməyi əvəz-
sizdir, onun tarixinin öyrənilməsində də azərbaycanlı alimlər 
müstəsna rol oynayıb. Bu yazıda məhz həmin insanlardan 
biri haqqında söhbət açmaq fikrindəyəm. O, Səmərqəndin 
fəxri vətəndaşıdır. Amma yalnız Səmərqənddə yox, bütün 
Özbəkistanda onun adı gələndə tanınmış alimlər ayağa 
qalxıb. Çox qəribə, daha doğrusu, bir qədər faciəvi görünən 
tərcümeyi-hala malik olan bu alim  Özbəkistanda  Yuri Nikola-
yeviç  Ələsgərov kimi tanınır. Əslində isə o, Yusif Kərim oğlu 
Ələsgərovdur. Bir qədər əvvəldə qeyd etdiyim kimi, onun 
qeyri-adi bioqrafiyası adının və atasının adanın üstündən 
xətt çəkilərək dəyişməsinə səbəb olub. Nə yaxşı ki soyadı 
toxunulmaz qalıb. Yoxsa onun həyat və fəaliyyəti, Səmərqəndin 
tarixinin öyrənilməsi və ictimaiyyətə çatdırılması yolunda 
çəkdiyi əziyyətlər, ola bilsin ki, mənim də diqqətimdən 
yayınacaqdı. 

Yusif Ələsgərovun həyat və yaradıcılığı ilə, tədqiqatları və 
həmin tədqiqatların əks olunduğu kitabları ilə tanışlıqdan 
sonra mən istər-istəməz digər tarixçi alim-B. Klyuçevskinin 
bu fikri ilə razılaşmalı oldum ki, alimin və yazıçının 
bioqrafiyasında əsas fakt kitabları, əhəmiyyətli hadisə isə 
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fikirləridir. Amma bir məqamı  xatırlatmağı özümə borc 
bilirəm ki, Yusif Ələsgərovun bioqrafiyasında yazdığı ktiablara 
qədər maraqlı çox fakt var və həmin faktlarla tanış olduqca 
bəzən hər hansı təsadüfün insanın həyatında oynadığı rolun 
əhəmiyyətini dərk edirsən. 

Özbəklərin tanıdığı kimi təqdim etsək, həmin bioqrafiya 
belə başlayır. Professor Ələsgərov Yuri Nikolayeviç 1913-cü 
il mayın 2-də Dağıstanın Mahaçqala şəhərində anadan olub. 
Milliyyətcə azərbaycanlı olan atası Kərim Bakı buxtasında 
yükdaşıyan işləyib, sonra yaxşı dolanışıq arzusu ilə yenidən 
Mahaçqalaya gedib və limanda işə düzəlib. Anası Mariya 
İvanovna evdar qadın imiş. Yusif ailənin üçüncü övladı 
olub. İki qızdan sonra oğlanın dünyaya gəlməsi Kərim kişini 
çox sevindirib. Valideynləri çox sevinirmişlər ki, dünyaya 
yeni körpənin gəlişi, xüsusilə də onun oğlan olması ailəni 
kasıbçılıqdan çıxaracaq, yeni uşağın ayağı ruzulu olacaq. 
Ona görə də uşağın adını Yusif qoyurlar.Amma bu xoşbəxtlik 
uzun sürmür. 1915-ci ildə Kərim kişi vəfat edir. Ardınca 
Mariya İvanovna  dünyasını dəyişir. Ailənin onsuz da ağır olan 
vəziyyəti daha da ağırlaşır. 

Həmin vaxtlarda ailənin böyük qızı ərdə idi. Yusif 1921-ci 
ilədək bacısıgildə yaşayır. Uşaqlığın erkən çağlarında ana və 
ata qayğısından məhrum olan Yusif üçün günlər çox ağır keçir. 
Bir dəfə Yusif evdən çıxır. Bacıları onu çox axtarır, amma Yusifi 
gördüm deyən olmur. Doğmaları bir daha onun üzünü görmür. 
1917-ci ildə Rusiyada baş verən Oktyabr inqilabını Yusifin 
harada qarşıladığını söyləmək çətindir, bu haqda əlimizdə 
fakt yoxdur. Amma bəlli olanı budur ki, Yusif inqilabdan 
sonra Krasnovodskdakı uşaq evlərindən birində yaşayıb və 
məhz burada onun adını dəyişdirib Yuri qoyublar, atasını isə 
Nikolay kimi göstəriblər. Yusifin Krasnovodska necə gəlib 
çıxması barədə də əlimizdə məlumat yoxdur. Uşaq evində bir 
qədər qaldıqdan sonra Yusif oradan da qaçıb. 

Çox illər sonra o yazırdı: «Yay gələn kimi uşaq evindən 
qaçırdıq, elə ki qış gəlirdi, yenidən ora qayıdırdıq. Qışın 
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soyuğunda avaralanmaq çətin idi». Baxımsızlığın və 
nəzarətsizliyin cazibəsi Yusifi  özünə cəlb edirdi və o, 1921-
1926-cı illərdə Orta Asiyanın və Rusiyanın şəhərlərini gəzir, 
bəzən küçələrdə yatır, bəzən isə uşaq evlərində qalırdı. “Bir 
dəfə istidən və aclıqdan başım hərləndi və huşumu itirdim-
deyə Yusif Ələsgərov xatirələrində yazır. Sərin bir otaqda 
ayıldım. Altımda döşək, üstümdə dümağ mələfə vardı. 
Gözlərimi açan kimi otaqdakı qadınlar səsləndilər: «Hə, oğlan, 
ayıldın?».

Gah «baxımsız Yurka», gah da Yura Ələsgərov adlandırılan 
azərbaycanlı oğlan Yusif Səmərqəndə belə gəlib düşüb. Bir 
qədər müalicə olunduqdan sonra həkimlər onu Səmərqəndin 
Nurabad küçəsində yerləşən uşaq evinə yollayıblar. Alim 
xatirələrində yazır ki, yalnız Səmərqənddə ilk uşaq evlərindən  
olan bu yer haqqında günlərlə danışmaq olar. Həmin 
məktəbdə Yusifə görkəmli pedaqoqlar dərs deyib. Xüsusilə 
4 saylı  uşaq evinin direktoru Nikolay Popov ömrünün 
sonunacan Yusif Ələsgərovun yaddaşından silinməyib. Gənc 
olsa da Popov Vətəndaş müharibəsinin yollarını keçmişdi. 
Sonralar o, Leninqradda məşhur mühəndis kimi ad çıxardı, 
müharibə vaxtı  bu şəhərin müdafiəsi üçün böyük işlər gördü. 
Polkovnik Popov Leninqradın sevimlisi idi. Çox-çox sonralar 
tarixçi-alim Yusif Ələsgərov ona yazırdı: «Siz yəqin ki məni 
tanıdınız. Mən arıq, çəlimçiz, xəstə və sözəbaxmayan bir uşaq 
idim. Artıq üstündən 30 il keçib, amma siz və sizin rəhbərlik 
etdiyinz məktəb hələ də mənim yadımdadır. Hər şey üçün sağ 
olun, böyük zəka sahibi».

1932-ci ilin martında Yusif Ələsgərov Səmərqənddə 
Uşaq Kommunist Hərəkatı İnstitutuna qəbul olur. Həmin 
institut yenidən təşkil edildiyinə görə Özbəkistan SSR Xalq 
Maarif Komissarlığının qərarı ilə Yusif Ələsgərov Uluqbəy 
adına Fərqanə Pedaqoji İnstitutuna  keçirilir. 1936-cı ildə 
həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə ilə bitirir. Yaxşı 
oxuduğuna görə hətta şəklini vilayət qəzetində çap edirlər. 

Elə həmin il də bu institutda oxuyan Elena Aqişeva adlı bir 
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qızla evlənir, bir ildən sonra Eleonora adlı qızları dünyaya 
gəlir. Fərqanə Universitetində müəllimlərindən biri-Nikolay 
Leonov taleyini bildiyindən Yuisifə daha çox qayğı göstərir, 
səmimiyyətini əsirgəmir. Sonralar Yusif Ələsgərov bu qayğıkeş 
müəllimi haqqında da ürəkdolusu danışacaq. 

Yusif Ələsgərov 1936-1938-ci illərdə Fərqanənin və 
Səmərqəndin orta məktəblərində, texnikumlarında tarixdən 
və konstitusiyadan dərs deyir. Eyni zamanda 1934-1936-
cı illərdə «Pioner Vostoka» qəzetinin xüsusi müxbiri kimi 
çalışır. Səmərqənddə çap edilən “Leninskiy put” qəzetinin, 
“Korrespondent” jurnalı redaksiya kollegiyasının üzvü olur. 
SSRİ Jurnalistlər İttifaqının üzvü kimi fəxri ad daşıyır.  

1938-ci ildə Əlişir Nəvai adına Səmərqənd Dövlət 
Universitetinin aspiranturasına qəbul olunur.  1941-ci 
ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib tarix elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi alır. Aspiranturanı bitirdikdən 
sonra universitietdə SSRİ tarixi kafedrasında müəllim kimi 
fəaliyyətə başlayır. 

Müharibə dövründə Yusif Ələsgərov Səmərqənd vilayətinin 
Qallayaral sovxozuna partiya işinə göndərilir. 1942-ci ildə 
ordu sıralarına çağırılır. Həmin dövrdə Daşkəndə köçürülən 
Xarkov hərbi -siyasi  məktəbinin kursantı olur. Hərbi məktəbi 
bitirdikdən sonra Yusif Ələsgərov 1942-ci ildə doyüşə yollanır, 
Bryansk, Voronej, Birinci Ukrayna cəbhələrində vuruşur, 
sonra isə Almaniya, Avstriya, Macarıstanda sovet qoşunlarının 
tərkibində müxtəlif vəzifələrdə çalışır və müharibə bitənədək 
ordu sıralarında olur. Yusif Ələsgərov “Qırmızı Ulduz”, “İkinci 
dərəcəli Vətən müharibəsi” ordenləri, “Berlinin alınması”, 
“Praqanın azad olunması”, “Böyük Vətən müharibəsində 
Almaniya üzərində qələbə” medalları ilə təltif edilir. 

Müharibədən sonra Yusif Ələsgərov Səmərqənd Dövlət 
Universitetinə qayıdır, elmi tədqiqat və pedaqoji fəaliyyətini 
davam etdirir. Çox keçmir ki, tarix fakültəsinin dekanı olur, 
6 il Səmərqənd vilayət partiya komitəsinin elm və maarif 
şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1956-cı ildən ömrünün 
axırına-1982-ci ilədək  Səmərqənd Dövlət Universitetində 
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SSRİ tarixi kafedrasının müdiri işləyir. Bu müddətdə həmin 
kafedrada 30-dan çox elmlər namizədi yetişib, bunlardan 
doqquzunun elmi rəhbəri Yusif Ələsgərov olub. 

1972-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmədən 
ona fəxri professor dərəcəsi verilir. Özbəkistanın Əməkdar 
Elm Xadimi fəxri dərəcəsi alır. Yusif Ələsgərov özbək 
tarixinin nəhəng tədqiqatçılarından və bilicilərindən sayılır. 
Özbəkistanın əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüş 
Yusif Ələsgərovun xüsusilə Səmərqənd şəhərinin tarixi ilə 
bağlı araşdırmaları  tarixşünaslıqda  fundamental əsərlər 
kimi ad çıxarıb. “Əsrlərə bərabər illər”, ”Orta Asiyada 
vətəndaş müharibəsi”, ”Səmərqənd”, ”Tanış olun, Səmərqənd”, 
”Səmərqəndin tarixi yerləri”,”Uluqbəy rəsədxanası” və digər 
kitabların müəllifi kimi tanınır. Bir sözlə, alimin qədim 
Səmərqəndin tarixinə dair 25-dən artıq kitabı, 150-yə yaxın 
elmi məqaləsi dərc olunub. Alimin əsərləri özbək,  fransız, 
alman, ərəb dillərində çap edilib.  Ümumiyyətlə, onun Orta 
Asiyanın tarixi ilə ələqədar apardığı tədqiqatlar tanınmış 
alimlərin stolüstü kitabıdır. Çünki Yusif Ələsgərov həmin 
əsərləri heç bir tendensiyaya yol vermədən, sırf tarixi faktlar 
əsasında işləyib. Ona görə də bu gün istər Özbəkistanın, istər 
Səmərqəndin, istərsə də bütövlükdə Orta Asiyanın tarixindən 
bəhs edən elmi əsərlərdə mütləq Yusif Ələsgərova istinad 
edilir. Hələ sağlığında Özbəkistan Elmlər Akademiyasının 
akademiki K.Jitov Yusif Ələsgərov haqqında bunları yazacaq:-
Başı bəlalar çəkmiş, iki min beş yüz yaşl olan Səmərqəndin 
tarixini doğru-düzgün yazmaq üçün hər hansı bir tədqiqatçı 
alim böyük elmi təfəkkürə, dərin mühakimə qabiliyyətinə, 
tükənməyən istedada, ciddi əməksevərliyə malik olmalıdır. 

Bu böyük alim 1982-ci il iyulun 24-də 69 yaşında çox sevdiyi 
Səmərqənd şəhərində vəfat edib. Səmərqəndin salınmasında 
azərbaycanlıların böyük rolu olub, onun tarixinin öyrənilməsi 
isə həm də azərbaycanlı alimin-Yusif Ələsgərovun adı ilə 
bağlıdır. 

Görürsünüz, zaman necə də hər şeyi özü yerbəyer edir?        
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Səmərqənd Universitetinin müəllim və tələbələri arasında 
Самарқанд университети муаллим ва талабалари орасида

Kosmonavt Yuri Qaqarinlə Səmərqənddə
Космонавт Юрий Гагарин билан Самарқандда

İş masası arxasında   Ижод устида
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ТАРИХ ҲАР ДОИМ ҲАМ КИНОЯ
ҚИЛМАЙДИ ЧУНКИ, БАЪЗАН

ЗАМОННИНГ ЎЗИ ҲАММАСИНИ
ЖОЙИГА ҚЎЯДИ

“Менинг умматимдан ҳар бир ақл соҳиби
учун тўрт иш вожиб: илмни эшитиш,

уни ўрганиш, ёйиш ва амал қилишдир!”
(Ҳадиси шарифдан) 

Самарқанд кўпгина Озарбайжонлик олимлар тарихи-
да ҳам ўзига хос ўрин тутади. Ушбу шаҳар тарихини ўр-
ганишда ҳам Озарбайжонлик олимларнинг ўз ўрни бор. 

Қуйида биз ана шундай олимлардан бири ҳақида сўз 
юритамиз. У Самарқанднинг фахрий фуқароси, уни на-
фақат Самарқандда, балки бутун Ўзбекистонда танимай-
диган одамни топиш қийин. Жуда ғаройиб, тўғрироғи, 
бироз фожиавий кўринадиган таржимаи ҳолга эга бўл-
ган бу олим Ўзбекистонда Юрий Николаевич Аласқаров 
номи билан танилган. Аслида у Юсуф Карим ўғли Аласқа-
ров эди. Сал аввал айтганимдек, унинг ғайриоддий тари-
хи исми ва ота исми ўзгаришига сабаб бўлган. 

Ҳар қалай фамилияси ўз жойида қолган. Акс ҳолда 
унинг ҳаёти ва фаолияти, Самарқанд тарихини ўрга-
нишдаги чеккан заҳматлари менинг ҳам эътиборимдан 
четда қолиши мумкин эди. Юсуф Аласқаровнинг ҳаёти 
ва ижоди билан танишарканман, яна бир тарихчи олим 
Б.Клучевскийнинг бир фикри эсимга тушди: “Олим ва 
ёзувчининг таржимаи ҳолидаги асосий факт бу унинг ки-
тоблари, аҳамиятли ҳодиса эса фикрларидир”.
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Лекин бир ҳолатни эътироф этиб ўтишим шарт: Юсуф 
Аласқаровнинг таржимаи ҳолида у ёзган китобларга қа-
дар ҳам анча қизиқарли фактлар бор. Ушбу фактлар би-
лан танишарканман, ҳар бир тасодиф инсоннинг ҳаётида 
муҳим аҳамият касб этишига иқрор бўлдим. Кўпчиликка 
маълум бўлган таржимаи ҳол қуйидагича бошланади: 
Профессор Аласқаров Юрий Николаевич 1913 йилда 2 май 
куни Доғистоннинг Махачқалъа шаҳрида туғилади. Озар-
байжон миллатига мансуб. Отаси Карим Боку бухтасида 
ҳаммоллик қилган. Кейин яхшироқ пул топиш мақсадида 
Махачқалъага келган, Онаси Мария Ивановна уй бекаси 
бўлган. Юсуф онасининг учинчи фарзанди бўлган. Икки 
қиздан кейин ўғил туғилиши Карим отани жуда қувонтир-
ган. Оилага қувонч ва ризқ-рўз келтириши умид қилинган 
чақалоққа Юсуф исми берилади. Аммо бу хурсандчилик 
узоққа чўзилмайди. 1915 йилда Карим ота вафот этади. 
Унинг ортидан Мария Ивановна ҳам ҳаётдан кўз юмади. 
Оиланинг шусиз ҳам оғир вазияти янада ёмонлашади. 

Шу пайтда оиланинг катта қизи эрга текканди. Юсуф 
1921 йилгача опасиникида яшайди. Болалик йилларида 
ота-она меҳридан эрта маҳрум қолган Юсуф учун жуда 
оғир кунлар бошланади. Кунларнинг бирида Юсуф уйдан 
чиқиб кетади. Опаси уни роса қидиради. Аммо Юсуфни 
ҳеч ким кўрдим демасди. 1917 йилда Россияда юз берган 
октябрь инқилобини Юсуф қаерда қарши олганини ай-
тиш қийин. Бу ҳақда аниқ маълумотлар йўқ. Аммо, шуни-
си аниқки, Юсуф Октябрь тўнтаришидан кейин Красно-
водскдаги болалар уйида яшаган. Айнан шу ерда унинг 
исмини ўзгартиришган. Исмини Юрий, отасининг исми-
ни Николай деб қўйишади. Юсуф Красноводскка қандай 
бориб қолганини ҳам аниқ айтолмаймиз. У болалар уйи-
да бироз яшаб, кейин қочиб кетади. 

Кўп йиллардан сўнг у шундай ёзганди: “Ёз келиши би-
лан болалар уйидан қочиб кетардик. Қиш келиши билан 
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яна қайтардик. Қишнинг совуғидан дайдиш осон эмас 
эди”. Юсуфга мустақил яшаш ёқиб қолганди, уни дайди-
ликнинг жозибаси жалб этарди. Шу боис, 1921-1926 йил-
ларда Ўрта Осиёнинг ва Россиянинг кўплаб шаҳарларини 
пою пиёда кезиб чиқди, кўчаларда, баъзан болалар уй-
ларида ётиб юрди. “Бир куни иссиқ ва очликдан бошим 
айланиб, ҳушимдан кетибман. Кўзимни очсам салқин хо-
надаман. Мени кимдир кўрпача устига ётқизиб, устимга 
чойшаб ташлаган экан.  Кўзимни очишим билан хонада-
ги аёллар бараварига “ҳа, болакай, ўзингга келдингми” 
деб юборишди, дея ёзганди у хотираларида. “Қаровсиз 
Юрка”, “Юрий Аласқаров” номлари билан танилган бу йи-
гит Самарқандга шу тариқа келиб қолганди. Бироз даво-
ланганидан кейин шифокорлар уни  Самарқанднинг Ну-
робод кўчасида жойлашган болалар уйига юборишади.  

Олимнинг ёзишича, Самарқанддаги дастлабки бо-
лалар уйи бўлган бу маскан ҳақида жуда узоқ гапириш 
мумкин. Шу мактабда Юсуфга таниқли педагоглар дарс 
беради. Хусусан, 4-сонли болалар уйининг директори 
Николай Попов умрининг охирига қадар Юсуф Аласқа-
ровнинг эсидан чиқмаган. Ёш бўлса-да, Попов фуқаролар 
урушини кўрганди. Кейинчалик у Ленинградда машҳур 
муҳандис сифатида танилди. Иккинчи жаҳон урушида 
шаҳар мудофааси учун катта ишларга қўл урди. 

Полковник Попов Ленинградда ҳаммага таниш эди. 
Анча йиллардан сўнг Юсуф унга хат ёзади: “Сиз мени 
танисангиз керак. Мен озғин, касалманд, ўжар бир бола 
эдим. Орадан 30 йил ўтди. Лекин сиз ва сиз раҳбарлик 
қилган мактаб менинг эсимдан чиққани йўқ. Ҳаммаси 
учун сизга катта раҳмат, муҳтарам устоз!”.

1932 йил март ойида Юсуф Аласқаров Самарқандда Бо-
лалар коммунистик ҳаракати институтига ўқишга қабул 
қилинади. Кўп ўтмай Ўзбекистон ССР Халқ маорифи ко-
миссариатининг қарори билан Юсуф Алиасқаров Фарғо-
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на Давлат педагогика университетига ўтказилади. 1936 
йилда шу институтнинг тарих факультетини имтиёзли 
диплом билан тамомлайди. Яхши ўқигани учун унинг су-
ратини вилоят газетасида чоп этишади. 

Ўша йили шу институтда ўқиган Елена Агишева исмли 
қизга уйланади. Бир йилдан сўнг Элеонора исмли қизла-
ри туғилади. Институт муаллимларидан бири Юрий Лео-
нов Юсуфнинг тарихини яхши билгани учун унга алоҳи-
да ғамхўрлик кўрсатади. Кейинчалик Юсуф Аласқаров бу 
ўқитувчиси ҳақида ҳам миннатдорлик билан ёзади. 

Юсуф Аласқаров 1936-1938 йилларда Фарғона ва Са-
марқанд ўрта мактабларида, техникумларда тарих ва 
конституциядан дарс беради. Шу билан бирга “Пионер 
востока” газетасининг махсус мухбири бўлиб ҳам ишлай-
ди. Самарқандда чоп этиладиган “Ленинский путь” га-
зетаси, “Корреспондент” журналининг таҳрир кенгаши 
аъзоси ҳам бўлади. СССР Журналистлар уюшмасига аъзо 
бўлади. 1938 йилда Алишер Навоий номидаги Самарқанд 
Давлат университети аспирантурасига қабул қилинади. 
1941 йилда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилади. 
Аспирантурани битиргач, университетда СССР халқлари 
тарихи кафедрасида ўқитувчи бўлиб иш бошлайди. 

Уруш даврида Юсуф Самарқанд вилоятининг Ғаллаорол 
совхозига партия ишига юборилади. 1942 йилда армия 
сафига чақирилади. Ўша даврда Тошкентга кўчирилган 
Харьков ҳарбий сиёсий мактабининг курсанти сифатида 
ўқийди. Ҳарбий мактабни тугатиб, Юсуф Аласқаров уруш-
га йўл олади. Брянск, Воронеж, Биринчи Украина фронти-
да жанг қилади. Кейин Германия, Австрия, Венгрияда со-
вет қўшинлари таркибида турли вазифаларда ишлайди. 
Уруш тугагунча ҳарбий хизматни давом эттиради.  Юсуф 
Аласқаров “Қизил юлдуз”, “Иккинчи даражали Ватан 
уруши”, орденлари, “Берлиннинг олиниши”, “Праганинг 
озод қилиниши”, “Улуғ Ватан урушида Германия устидан 
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қозонилган ғалаба” медаллари билан мукофотланади. 
Урушдан кейин Ю.Аласқаров СамДУга қайтади. Илмий 
тадқиқот ва педагогик фаолиятини давом этиради. Кўп 
ўтмай, тарих факультетининг декани этиб тайинланади. 
6 йил Самарқанд вилоят партия қўмитасининг фан ва 
маориф бўлими мудири бўлиб ишлайди. 1956 йилдан то 
умриниг охири – 1982 йилгача СамДУ СССР тарихи кафе-
драси мудири бўлиб ишлайди. Бу давр ичида кафедрадан 
30 дан ортиқ фан номзодлари етишиб чиқади. Шулардан 
9 нафарига Юсуф муаллим раҳбарлик қилади. 

1972 йилда докторлик дисертациясини ҳимоя қилгач, 
унга фахрий профессор даражаси берилади. У Ўзбекистон 
тарихининг йирик тадқиқотчиларидан бири саналади. 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби унвонини 
олган Ю.Аласқаров Самарқанд тарихи билан боғлиқ кўп-
лаб асарлар яратади. “Асрларга баробар йиллар”, “Ўрта 
Осиёда фуқаролар уруши”, “Самарқанд”, “Танишинг, Са-
марқанд”, “Самарқанднинг тарихий обидалари”, “Улуғбек 
расадхонаси” сингари асарлари кўпчиликка маълум. 

У Самарқанд тарихига оид 25 та китоб, 150 га яқин 
илмий мақолалар чиқарган. Унинг китобларидан кўплаб 
олимлар ўз илмий ишларида фойдаланишган. 

ЎзФА академиги К.Житов бир пайтлар Юсуф Аласқа-
ров ҳақида ёзаркан, шундай деганди: “Не-не балоларни 
бошидан кечирган 2700 ёшли Самарқанд тарихини холис 
ва ҳаққоний ёзиш учун ҳар қандай олим юксак илмий та-
факкурга, чуқур фикрлаш қобилиятига, бетакрор истеъ-
дод ва жиддий меҳнатсеварликка эга бўлиши керак!”. 

Бу буюк олим 1982 йил 24 июлда 69 ёшда ўзи жондан 
севган Самарқанд шаҳрида вафот этади. Самарқандда-
ги кўпгина обидаларнинг қурилишида озарбайжонлар 
ҳам ҳисса қўшишган. Унинг тарихини тадқиқ этишда эса, 
Юсуф Аласқаров сингари Озарбайжон олимларнинг ўз 
ўрни бор. Замон ҳаммасини ўз ўрнига қўяди.



178

      
                                  PAKİSTAN PREZİDENTİ OLAN              

                                AZƏRBAYCANLI... QIZILBAŞ AĞA                                     
                                MƏHƏMMƏD  YƏHYA XAN

                                                    “Həyat mübarizədir, mübarizə həyatdır.” 
                                                                                             Pyer Bomarşe

Azərbaycan xalqı bütün dövrlərdə və fərqli məkanlarda 
ictimai fikir tarixində, hərbdə, eləcə də elm və incəsənət 
sahəsində şərəfli yer tutan şəxsiyyətlər yetişdirib.  Onların  
düşüncələri, həyat və fəaliyyətləri, yaradıcılıqları, eləcə də  türk 
dünyasında qoyduqları izlər zaman-zaman sonrakı nəsillərin 
yaddaşına hopub. Türk dünyasının  maraqlı şəxsiyyətlərindən 
olan bu insan da onu tanıyanların şüuruna hopub, yaddaşında 
qalıb. Belə olmasaydı Pakistanın prezidenti, Qızılbaş nəslindən 
olan Ağa Məhəmməd Yəhya Xan haqqında məlumatlar gəlib 
bizə çatmazdı. Yəhya Xan 1917-ci ildə Pəncab ştatının Qasur 
şəhərinin yaxınlığnda bir qəsəbədə anadan olub. Atası Səadət 
Əli Xan əslən Peşəvərdən  olub. Yəhya Xan həm orta məktəbi, 
həm də Pəncab universitetini yaxşı qiymətlərlə bitirib. İngilis 
dili ilə bərabər urdu və pəncab dillərini də öyrənmişdi, 
nədən ki o, ağıllı şəkildə dərk edirdi ki, bu regionda yaşayan 
və karyera etmək istəyən kəs bu dilləri mənimsəməlidir. 
Qızılbaşlar nəslində hərbçilər çox olub deyə Yəhya xanı da 
hərbi sahə özünə çəkirdi. Yəhya xan 1939-cı ildə Hindistan 
Hərbi Akademiyasını bitirib, xidmət üçün Britaniya ordusuna 
müraciət edib, məktuba müsbət cavab alıb, xidmətə başlayıb. 

Pakistanın üçüncü Prezidenti Yəhya Xan Qarabağın 
Cavanşir elindəndir. Nadir Şahın 1738-ci ildə Qarabağdan bu 
torpaqlara köçürdüyü Azərbaycan türklərindəndir. 

Pakistan, Hindistan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
nüfuzlu ordenlərinə layiq görülüb. Həyat yoldaşı Nurcahan 
xanım Hindistandakı Qızılbaş türklərindəndir. 
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         Qızılbaşların tarixinə qısa bir nəzər...
Qızılbaşlar XVIII əsrdə Nadir şah Əfşar tərəfindən 

Əfqanıstana köçürülüb. Yəhya xan da 1738-ci ildə Nadir şahla 
Hindistana gedən xanların nəslindəndir. Qızılbaşlığın mənası 
haqqında müxtəlif fikirlər var. Bir rəvayətə görə, Məhəmməd 
peyğəmbər Ühüd döyüşündə başından yaralanır, axan qan 
onun başını qızıl, yəni qırmızı rəngə boyayır və bundan sonra 
Həzrəti Əli başında qırmızı tac ilə müharibələrdə iştirak edir 
və qızılbaşlar adı burdan yaranır. Digər bir rəvayətə görə, Şah 
İsmayıl İkinci Bəyazid dövründə öz əsgərlərini Anadoludan 
Suriyaya keçirəndə bu əsgərlərin də başında qırmızı təkkələr 
varmış və bundan sonra şiələrə qızılbaş deməyə başlayıblar.

Alman alimi Brokelmana görə isə atasının ölümündən sonra 
Şeyx Heydər öz təriqətinə yeni bir görkəm verib ki, bu da öz 
ifadəsini baş örtüyündə tapıb. Bu qırmızı başlıq 12 imama 
işarət edən 12 dilimli Heydəri baş örtüyü idi. Qızılbaşlar 
Səfəvilər dövlətində hakim mövqe tutublar. Səfəvilər dövlətinin 
həm də «Qızılbaşlar dövləti» adlandırılması bununla əlaqədar 
idi. Qızılbaşlar əvvəlcə şamlı, rumlu, ustaclı, təkəli, əfşar, qacar, 
zülqədər, varsaq, qaradağlı və digər türkdilli tayfaları birləşdirib. 
Özbək və türkmənlərdən sonra Əfqanıstanda üçüncü ən böyük 
türk qrupu qızılbaşlardır. 4 yanvar 2004–cü ildə qəbul edilmiş 
Əfqanıstan Konstitusiyasına görə, qızılbaşlar etnik qrup kimi 
Əfqanıstan dövləti tərəfindən tanınır. 

Britaniya ordusunda xidmət
Yəhya Xan 4-cü Piyada qoşun bölməsində zabit kimi İraqda, 

İtaliyada və Şimalı Afrikada qulluq edib. 1942-ci ilin iyununda 
həbs olunub və İtaliyada hərbi əsir düşərgəsində saxlanılıb. 
Yəhya Xan Bəluc polkunda piyada qoşun zabiti olub. O, II 
Dünya Müharibəsi dövründə bir müddət  Şimalı Afrikada 
hərbi əsir düşərgəsində də olub. 1947-ci ildə Hindistanın 
bölünməsindən sonra Yəhya Xan Pakistan ordusunda vəzifə 
tutub. 1951-1952-ci illərdə 105-ci müstəqil briqadanın 
komandiri kimi Kəşmirdə atəşkəs xəttinə nəzarət edərkən 
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atəşkəsi tez-tez pozan induslara cavab verməyə məcbur olub 
və Hindistan əsgərlərinə atəş açmaq  əmri verib. 

Yəhya Xan generel-mayor rütbəsində 1954-1957-ci illərdə 
Baş Qərargahın rəisi kimi Pakistan ordusunu təkmilləşdirmək 
məqsədilə islahatlar aparıb. Pakistan prezidenti Əyyub Xanın 
böyük hörmətini qazanan Yəhya Xan ordunun planlaşdırılması 
şöbəsinə başçılıq edib. O, 1962-ci ildən 1965-ci ilə qədər həm 
də piyada qoşun bölməsinə komandanlıq edib.

Yəhya Xan və “Böyük şlem” əməliyyatı,
orduda islahatlar...

Yəhya xan 1965-ci ildə Hindistan-Pakistan müharibəsi 
zamanı “Böyük şlem” əməliyyatında 7-ci bölməyə başçılıq edib, 
göstərdiyi şücaətə görə həmin il ona general-leytenant rütbəsi 
verilib. Xidmət etdiyi ordunun baş komandanı və Pakistan 
ordusu baş komandanının müavini təyin edilib. Yəhya xan 1965-
ci ildə Pakistan Ordusunu yenidən formalaşdırmağa başlayıb, 
təşkilati işləri başa çatdırıb. Pakistan Ordusunda texniki 
cəhətdən dəyişikliklər edib, orduda özbaşınalığa, intizamsızlığa, 
korrupsiyaya son qoyub. O zaman ABŞ Hindistana və Pakistana 
hərbi yardıma embarqo qoymuşdu. Bu qadağa Hindistan 
Ordusuna təsir etməsə də Pakistan Ordusuna öz mənfi təsirini 
göstərdi. Bundan sonra Pakistan hərbi yardım üçün Çinə 
müraciət edib onlardan tanklar aldı. 1966-cı ildən Pakistan 
Ordunu təkmilləşdirdi, ordu yeni texnika ilə təmin edildi. 

Pakistanda hakimiyyət Ağa Məhəmməd
Yəhya Xana verilir

Getdikcə ölkədə vəziyyət gərginləşirdi, qəbilələr arasında 
hərc-mərcilik səngimək bilmirdi, Qərbi Pakistan əyalətindən 
olan puştun Şeyx Əbdürrəhman Mühacirin yaratdığı 
əyalətlərarası etnik rəqabət davam edirdi. Onu heç cür 
sakitləşdirmək olmurdu. Məhz belə bir vəziyyətdə Pakistan 
prezidenti Əyyub Xan çıxış yolunu istefa verməkdə görür 
və 1969-cu il martın 25-də səlahiyyətlərini rəsmi olaraq 
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Ağa Məhəmməd Yəhya Xana verir. Yəhya Xana varisindən 
böyük problemlər qalır. Hindistanla sərhəd məsələləri, daxili 
münaqişələr, son 20 ildə yaranan digər problemlər, bütün 
bunların həlli o qədər də asan deyildi…

Hərbi münaqişə Qərbi Pakistan ilə Şərqi Pakistan (Pakistan 
və Banqladeş vaxtilə bir dövlətin ərazisinə daxil olub) və 
Hindistan arasında baş verib. Yəhya Xanın hakimiyyət illəri 
onun düşündüyündən də çətin olub. Üç ilə yaxın hakimiyyətdə 
olduğu dövrdə Şərqi Pakistanda benqallar üsyana başlayıb 
və bu,Hindistanla müharibəyə səbəb olub. Şərqi və Qərbi 
Pakistan bir-birindən mədəni xüsusiyyətlərinə görə fərqlənib. 
Ölkənin paytaxtı Kəraçi Qərbi Pakistanda olub. Bu səbəbdən 
siyasi elitanın böyük hissəsi burada cəmləşib. Qərbi Pakistan 
hər zaman Şərqi Pakistan üzərində istər siyasi, istərsə də 
iqtisadi baxımdan dominantlıq edib. Bununla belə əhalinin 
böyük hissəsi Şərqdə yerləşib. 1974- ildə Şərqin əhalisi 
71,3 milyon nəfər olub. Mənbələrin məlumatına görə, Şərqi 
Pakistanın inkişafına az vəsait sərf edilib. Qərbdə əhali urdu, 
Şərqdə isə benqal dilində danışıb. Qərbi Pakistan Şərqdə də 
əsas dilin urdu dili olmasını tələb edib. Şərqdə isə əhalinin 
böyük hissəsi benqal dilində ünsiyyət saxlayıb. 

1970-ci ildə ölkənin şərqində Bxola torpaq qasırğası 
baş verir. Bu hadisə son yüzilliyin ən böyük fəlakəti hesab 
edilir. Fəlakət nəticəsində yarım milyon insan həlak olub. 
Bu zaman yerli hakimiyyət orqanları mərkəzi hökuməti 
fəaliyyətsizlikdə ittiham edib. Bundan sonra Şərqdə Mərkəzi 
hakimiyyət əleyhinə çıxışlar baş qaldırıb. İnsanlar Yəhya 
Xanın istefasını tələb edib. 1970-ci ilin dekabrında parlament 
seçkilərində Şərqi Pakistandan olan şeyx Mucibur Rəhmanın 
rəhbərlik etdiyi «Аvаmi Liq» («Azadlıq liqası») partiyası 
qalib gəlir. Onlar Şərqə muxtariyyət verilməsi proqramını 
irəli sürür. Konstitusiyaya görə bu partiyaya ölkədə hökumət 
təşkil etmək hüququ verilirdi. Ancaq Yəhya Xan Rəhmanın 
baş nazir olmasına qarşı çıxıb və Qərbi Pakistanda qalib gələn 
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partiyanın rəhbəri Zülfüqar Əli Bhuttonun baş nazir olmasını 
istəyib. Yəhya Xan, Zülfüqar Əli Bhutto və Şeyx Mucibur 
Rəhman arasında aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib. 
1971-ci il martın 7-də Şeyx Mucibur Rəhman Şərqi Pakistanın 
azadlığı uğrunda mübarizəyə başladığını elan edib.

Banqladeşin müstəqilliyi elan olunsa da...
1971-ci il martın 26-da Qərbi Pakistan istiqamətindən gələn 

ordu qüvvələrinin başladığı əməliyyatdan sonra müharibə 
başlayır. Bu əməliyyat tələbələr və Şərqin ordusuna qarşı 
yönəlmişdi. Səbəb isə təbii ki, onların müstəqillik hərəkatı olub. 
Bundan bir gün sonra (27 mart 1971-ci il) ordu zabiti mayor 
Zaur Rəhman radio ilə Mucibur Rəhmanın imzaladığı sənədi 
oxuyur, Banqladeşin müstəqilliyi elan edilir, amma bu hələ tam 
müstəqillik deyildi. İlk əvvəl Pakistan ordusu yazın sonlarınadək 
Pakistanın bütün şəhərlərini ələ keçirir. Bununla belə benqallar 
«Muxti-baxini» (“Azadlıq ordusu”) təşkilatı təsis edərək 
Qərbin ordularına qarşı partizan müharibəsinə başlayır. Ordu 
benqallara qarşı sərt repressiya xətti tutur. 1971-ci ilin sonuna 
qədər 200 mindən 300 minə qədər banqladeşli həlak olur. 
Hərbçilərin reydləri zamanı minlərlə tələbə yoxa çıxır.  «Avami 
liq» təşkilatının fəaliyyəti qadağan olunur, Mucibur Rəhman isə 
həbs edilir. Hindistanın baş naziri İndira Qandi yeni dövlətin-
Banqladeşin elan edilməsindən dərhal sonra onun müdafiəsinə 
qalxır. Hindistan bu məsələdə xüsusi  fəalllıq göstərir. 
Banqladeşdən gələn qaçqınlar ölkədə sosial problemləri artırırdı. 
Hindistan istər iqtisadi, istərsə hərbi baxımdan Banqladeş 
Azadlıq Ordusuna yardım göstərir. Bu isə Pakistanın Hindistanla 
sərhəddə «Çingizxan» adlı hərbi əməliyyat keçirməsinə səbəb 
olur. Bununla  da üçüncü Hindistan-Pakistan müharibəsi başlayır.

Yeni dövlət yaranır, Yəhya Xanın istefası reallaşır
16 dekabr 1971-ci ildə Hindistan ordusu və «Muxti-baxini» 

Qərbi Pakistan ordusu üzərində əhəmiyyətli qələbə çalır. Bu 
zaman 93 000 pakistanlı əsgər əsir düşür. Bu, tarixdə İkinci 
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Dünya müharibəsindən sonra ən böyük əsir ordusi hesab 
olunur. 1971-ci il dekabr ayında Şərqi Pakistan Banqladeş 
adıyla yeni dövlətin müstəqilliyini elan edir. Bundan sonra 
Yəhya Xan 1971-ci il dekabrın 20-də vəzifəsindən uzaqlaşmaq 
məcburiyyətində qalır və onun yerinə Zülfüqar Əli Bhutto 
keçir. Yeni prezidentin əmri ilə Yəhya xan həbs edilir. Bir 
müddət həbsxanada qalan Yəhya Xan infarkt keçirir və iflic 
olur, bundan sonra o əfv edilir və siyasətdən uzaqlaşır. Yəhya 
Xanın iki övladı var, Əli Yəhya və Yasəmən Yəhya. Yəhya Xan 
10 avqust 1980-cı ildə Ravalpindi şəhərində vəfat edib.

İran şahı Rza Şah Pəhləvi ilə
Эрон шоҳи Ризошоҳ Паҳлавий 

билан

Yəhya Xan Qızılbaş 
Яҳёхон Қизилбош

ABŞ prezidenti Riçard Niksonla
АҚШ президенти Ричард Никсон билан
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                                    ПОКИСТОННИНГ ОЗАРБАЙЖОНЛИК
                                      ПРЕЗИДЕНТИ ҚИЗИЛБОШ ОҒА

                              МУҲАММАД ЯҲЁ ХОН

“Ҳаёт кураш, кураш эса, ҳаётдир.”
Пьер Бомарше

Озарбайжон халқи барча даврларда ва турли макон-
ларда ижтимоий фикр тарихида, армияда, фан ва санъат 
соҳаларида шарафли ўринларга эга бўлган инсонларни 
етиштирган. Уларнинг тушунчалари, ҳаёт ва фаолияти, 
ижоди, шунингдек турк дунёсида қўйган излари вақт 
ўтиши билан кейинги авлодларнинг хотирасига сингиб 
кетади. Турк дунёсининг қизиқарли шахсларидан бири 
бўлган бу инсон ҳам инсонлар хотирасидан ўчмас жой ол-
ган. Акс ҳолда, Покистоннинг Президенти, Қизилбошлар 
авлодидан бўлган Оға Муҳаммад Яҳё Хон ҳақидаги маълу-
мотлар бизгача етиб келмасди.  Яҳё Хон 1917 йилда Пан-
жоб штатининг Гасур шаҳри яқинидаги бир қишлоқда 
дунёда келади. Отаси Саодат Али Хон асли пешоварлик 
эди. Яҳё Хон ҳам ўрта мактабни, ҳам Панжоб университе-
тини яхши баҳолар билан битиради. У инглиз тили билан 
бирга урду ва панжоб тилларини ҳам мукаммал биларди. 
Чунки, у бу ҳудудда яшаб туриб, ушбу тилларни ўрган-
масдан, юксалиш мумкин эмаслигини ҳам яхши тушу-
нарди. Қизилбошлар авлодидан ҳарбийлар кўплаб ети-
шиб чиққан. Шу боис, Яҳё Хон ҳам шу соҳада ўзини синаб 
кўрмоқчи бўлди. 1939 йилда Ҳиндистон ҳарбий академи-
ясини битириб, Британия армиясига хизматга киради. 

Қизилбошлар тарихига қисқача назар
Қизилбошлар  XVIII асрда Нодиршоҳ Афшар тарафидан 

Афғонистонга кўчирилади.  Яҳё Хон 1738 йилда Ҳиндис- 
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тонга келган хонларнинг наслидан. Қизилбошликнинг 
маъноси ҳақида турли фикрлар бор. Бир ривоятга кўра, 
Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) Уҳуд жангида бошла-
ридан яраланадилар, жароҳатдан оққан қон муборак бо-
шларини қизил рангга бўяйди. Шундан сўнг ул зотнинг 
яқин сафдошлари Ҳазрати Али (р.а.) жангларда қизил тож 
кийиб чиқадилар. “Қизилбошлар” атамаси шундан келиб 
чиққан дейишади. Бошқа бир ривоятга кўра, Шоҳ Исмо-
ил Боязид Иккинчи даврида ўз аскарларини Онадўлидан 
Сурияга олиб ўтаётганда, унинг аскарлари бошларига 
қизил қалпоқлар кийиб олишган. Шундан сўнг усмоний-
лар шиаларни “қизилбошлар” деб аташган экан. Немис 
олими Брокелменнинг ёзишича, Шайх Ҳайдар отасининг 
ўлимидан сўнг ўз тариқатига янгича шамойил беради. Бу 
ўзгариш асосан бош кийимида акс этади. Бу қирмизи бош 
кийими шиаларнинг имомлари сонига ишора қилувчи 
12 ўрамли салла эди. Қизилбошлар Сафавийлар давлати-
да катта мавқега эга бўлишган. Шу боис Сафавийлар дав-
латини “Қизилбошлар давлати” деб ҳам аташган. Қизил-
бошлар авалига шомли, румли, устажли, такали, афшар, 
қожор, зулқадар, варсақ, қоратоғли ва бошқа туркий қа-
билаларни ўзида бирлаштирган. Афғонистонда ўзбек ва 
туркманлардан кейин турадиган энг катта туркий улус 
бу қизилбошлар эди. 2004 йил 4 январь куни қабул қи-
линган Афғонистон Конституциясида қизилбошлар дав-
лат томонидан этник гуруҳ сифатида тан олинган. 

Британия армиясида хизмат
Яҳё Хон 4-пиёда қўшин полкида офицер сифатида 

Ироқда, Италияда, Шимолий Африкада хизмат қилган. 
1942 йилнинг июнь ойида ҳибсга олинган, Италиядаги 
ҳарбий аскарлар лагерида сақланган. Яҳё Хон Белуж пол-
кида пиёда аскарлар офицери бўлган. У Иккинчи жаҳон 
уруши пайтида бироз муддат Шимолий Африкадаги ҳар-
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бий лагерда ҳам бўлган. 1947 йилда Ҳиндистон иккига 
бўлиниб кетганидан сўнг, Яҳё Хон Покистон армияси-
да катта лавозимга тайинланган. 1951-1952 йилларда 
105-мустақил бригаданинг командири сифатида Каш-
мирдаги дахлсиз ҳудудни ҳимоя қиларкан, ўт очишни 
тўхтатиш тартибини бузган ҳиндларга жавоб қайтиршга 
ҳам мажбур бўлган. 

Яҳё Хон генерал майор рутбасига эришгач, 1954-1957 
йилларда Бош қароргоҳнинг раиси сифатида Покистон 
армиясини такомиллаштириш мақсадида ислоҳотлар 
олиб борган. Покистон Президенти Айюбхоннинг ҳурмат 
эътиборини қозонган Яҳё Хон армияни режалаштириш 
бўлимига раҳбарлик қилган. У 1962 йилдан 1965 йилгача 
пиёда қўшинлар бўлмасига командирлик қилган. 

Яҳё Хон ва “Катта дубулға” амалиёти, армиядаги 
ислоҳотлар...

Яҳё Хон  1965 йилда Ҳиндистон-Покистон уруши пай-
тида “Катта дубулға” амалиётида 7-бўлимга бошчилик 
қилган, кўрсатган шижотлари сабабли ўша йили унга ге-
нерал-лейтенант рутбаси берилган. Ўзи хизмат қилган 
армиянинг бош қўмондони ва Покистон армиясининг 
бош қўмондони ўринбосари этиб тайинланган. 

Яҳё Хон 1965 йилда Покистон армиясини қайтадан ша-
кллантира бошлайди. Ташкилий ишларни якунлайди. По-
кистон армиясида техник ўзгаришларни амалга оширади. 
Армияда ўзбошимчалик, тартибсизлик ва коррупцияга 
барҳам беради. Ўша пайтлар АҚШ Ҳиндистон ва Покистон-
нинг ҳарбий ёрдамига эмбарго қўяди. Бу таъқиқ Ҳинди-
стон армиясига таъсир қилмаса-да, Покистон армиясига 
ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Шундан сўнг По-
кистон ҳарбий ёрдам сўраб, Хитойга мурожаат қилади ва 
ундан танклар олади. 1966 йилда Покистон ўз армиясини 
мустаҳкамлайди, янги техникалар олиб келинади. 
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Покистон ҳокимияти
Оға Муҳаммад Яҳё Хонга берилади 

Ўлкада вазият тобора кескинлашиб борарди. Қабила-
лар ўртасидаги низолар тўхтамасди. Ҳарбий Покистон 
вилоятидан бўлган пуштун Гайх Абдураҳмон муҳожир 
яратган вилоятлараро этник рақобат давом этарди. Уни 
тинчитишнинг иложи йўқ эди. Ана шундай вазиятда По-
кистон Президенти истеъфо беришдан бошқа чора то-
полмайди. 1969 йил 25 мартдан у ўз ваколатларини рас-
ман Оға Муҳаммад Яҳё Хонга беради. Яҳё Хонга аввалги 
раҳбардан катта муаммолар мерос бўлиб қолганди. Ҳин-
дистон билан чегара масалалари, ички низолар, кейинги 
20 йилда юзага келган бошқа муамммолар – буларни ҳал 
этиш осон эмасди.  

Ҳарбий тўқнашув ғарбий Покистон ва шарқий Поки-
стон (бир пайтлар Бангладеш шундай аталган), шунингдек 
Ҳиндистон ўртасида юз беради.  Яҳё Хоннинг ҳукмронлик  
йиллари ўзи ўйлагандан ҳам оғирроқ кечди. Уч йиллик 
давр ичида Шарқий Покистонда бенгаллар исён кўтарди. 
Бу Ҳиндистон билан янги можарони келтириб чиқарди. 
Шарқий ва Ғарбий Покистон ўзларининг миллий ва мада-
ний хусусиятларига кўра фарқланиб туришарди. Мамла-
кат пойтахти Карачи шаҳри Ғарбий Покистонда эди. Шу 
сабабли сиёсий элитанинг катта қисми шу ерда жамлан-
ганди. Ғарбий Покистон ҳамиша Шарқ устидан ҳам сиёсий 
ҳам иқтисодий томондан ҳукмронлик қилиб келарди. Шу 
билан бирга аҳолининг катта қисми Шарқда яшарди. 1974 
йилда Шарқнинг аҳолиси 71,3 миллион киши бўлган. Ман-
баларга кўра, шарқий Покистонни ривожлантириш учун 
жуда оз маблағ сарфланган. Ғарбда аҳоли урду, Шарқда 
эса, бенгал тилларида гаплашишган. Ғарбликлар шарқда 
ҳам урду тилини давлат тили деб кўтаришни исташарди. 
Бироқ, шарқликлар бенгал тилининг мавқени оширишни 
истар эдилар. 
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1970 йилда ўлканинг шарқий қисмида ер кўчкиси юз 
беради. Бу ҳодиса ХХ асрнинг энг йирик табиий офатла-
ридан саналади. Табиий офат ярим миллион аҳолининг 
ҳаётига зомин бўлади. Ўша пайтларда маҳаллий ҳоки-
мият органлари марказни ҳаракатсизликда айблашади. 
Шарқда Марказий ҳукуматга қарши чиқишлар кўпаяди. 
Одамлар Яҳё Хоннинг истеъфо беришини сўрашади. 

1970 йилнинг декабрида Парламент сайловида 
шарқий Покистонда шайх Мужибур Раҳмон раҳбарлик 
қилган “Авами Лиг” - “Озодлик Лигаси” партияси ғалаба 
қозонади. Улар Шарққа мухторият беришни талаб эти-
шади. Конституцияга кўра, бу партияга ўлкада ҳукумат 
тузиш ҳуқуқи берилганди. Бироқ, Яҳё Хон Раҳмоннинг 
бош вазир бўлишига қарши чиқади ва ғарбий Покистон-
да ғолиб чиққан партия раҳбари Зулфиқор Али Бхутто-
нинг бош вазир бўлишини истайди. Яҳё Хон, Зулфиқор 
Али Бхутто ва  шайх Мужибур Раҳмон ўртасидаги муноза-
ралар кутилганидек самара бермайди. 1971 йилда шайх 
Мужиб ур-Раҳмон шарқий Покистон учун кураш бошлан-
ганини эълон қилади. 

Бангладеш мустақиллиги эълон қилингач...
1971 йил 26 мартда Ғарбий Покистон тарафдан кел-

ган армия кучлари бошлаган амалиётдан сўнг уруш 
бошланади. Бу амалиёт талабалар ва Шарқ армиясига 
қарши йўналтирилган эди. Сабаб эса, албатта уларнинг 
мустақиллик учун курашганлари эди. Бир кун ўтиб, 1971 
йил 27 март куни армия зобити майор Заур Раҳмон Му-
жибур Раҳмоннинг ғалаба қозонганини эълон қилади. 

Бангладеш мустақиллиги эълон қилинади. Аммо, бу 
ҳали тўла-тўкис мустақиллик эмасди. 

Аввалига Покистон армияси ўзига қарши бўлган ҳам-
ма ҳудудларни қўлга киритади. Шу билан бирга бенгал-
лар “Мухти баахини”(Озодлик армияси) ташкилотини 
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таъсис этиб, Ғарб қўшинларига қарши партизан урушини 
бошлашади. Армия бенгалларга қарши қатағон ҳаракат-
ларини бошлайди. 1971 йилнинг охирига қадар 200 минг 
дан 300 минггача бенгал аҳолиси ҳалок бўлади. Ҳарбий 
рейдлар жараёнида минглаб талаба бедарак йўқолади. 
“Авами лиг” ташкилотининг фаолияти таъқиқлаб қўйи-
лади. Мужибур Раҳмон ҳибс этилади. 

Ҳиндистон Бош вазири Индира Ганди янги давлат – 
Бангладеш эълон қилиниши билан дарҳол унинг ҳимо-
ясига туради. Ҳиндистон бу масалада алоҳида фаоллик 
кўрсатади. Бангладешдан келган қочоқлар мамлакатда 
социал муаммоларни орттиради. Ҳиндистон ҳам иқтисо-
дий, ҳам ҳарбий томондан Бангладешга ёрдам кўрсатади. 
Бу эса Покистоннинг Ҳиндистон билан чегарасида “Чин-
гизхон” операциясини ўтказишига сабаб бўлади. Шу та-
риқа учинчи Ҳиндистон-Покистон уруши бошланади. 

Янги давлат ва Яҳё Хоннинг истеъфоси
1971 йил 16 декабрда Ҳиндистон армияси ва “Мухти 

Бахини” Ғарбий Покистон устидан ғалаба қозонади. На-
тижада 93 минг нафар покистонлик асир олинади. Бу та-
рихда иккинчи жаҳон урушидан кейинги энг катта сон-
ли асирлар гуруҳи эди. 1971 йил декабрь ойида Шарқий 
Покистон Бангладеш номи билан мустақил давлатга ай-
ланади. Шундан сўнг Яҳё Хон 20 декабрь куни ўз вази-
фасидан узоқлашишга мажбур бўлади ва унинг ўрнини 
Зулфиқор Али Бхутто эгаллайди. Янги Президентнинг 
буйруғига кўра, Яҳё Хон ҳибсга олинади. Бир муддат қа-
моқхонада ётган Яҳё Хон юрак хуружини бошдан кечира-
ди ва фалажланиб қолади. Шундан сўнг афв этилади ва 
сиёсатдан узоқлашади. Яҳё Хоннинг икки фарзанди бор: 
Али Яҳё ва Ёсуман Яҳё. Яҳё Хоннинг ўзи 1980 йил Равал-
пинди шаҳрида вафот этади. 
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1943-1945-Cİ İLLƏRDƏ 33 
ƏMƏLİYYAT KEÇİRƏN, BƏDƏNİNDƏN

28 QƏLPƏ ÇIXARILAN SNAYPER,
ŞƏRQŞÜNAS- ALİM ZİBA QƏNİYEVA

“Allah səni xoşbəxt etmək istəyəndə çətin bir yolla aparır, 
çünki xoşbəxtliyin yolu heç vaxt asan olmur”.

                                                                                                Dalay Lama

İnsan  valideynini özü seçmir ki... O, dünyaya gələrkən 
doqquz ay  bətnində böyüdüyü anasının kim olduğunun, hansi 
millətdən olduğunun fərqinə varmır... Fərqinə vardığı yeganə 
şey onu dünyaya gətirən varlığın körpəsinə olan tükənməz 
sevgisidir. Və o bu sevgi ilə böyüyür, dünyanı tanıyır, gələcəyə 
boylanır. Vay o gündən ki, insanı dünyaya gətirən ana onun 
başına qaxınc olsun. Belə insanlardan biri də böyük vətən 
müharibəsində snayper kimi xidmət göstərən, 21 faşist 
hərbçisini öldürən azərbaycanlı qadın Ziba Qəniyevadır.

Bu qəhrəman qadın 1923-cü il avqustun 20-də Şamaxıda  
doğulub. Zaman o zaman idi ki, Azərbaycanda sovet 
hakimiyyəti yenicə qurulmuşdu. Cəmi bir yaşı olan sosializm 
cəmiyyəti hələ yerini tapa bilmirdi, hardan başlayacağını 
kəsdirmək  gücündə deyildi. Ölkədə varlılarla kasıblar 
arasında dərin bir uçurum yaranmışdı. Kim cəld tərpənirdisə 
o birini bu “uçuruma yuvarlayırdı”. 20 il davam edəcək bu 
mübarizədə “həmin uçuruma yuvarlananlardan” biri də Ziba 
Qəniyevanın ailəsi olub.

Anası özbək qızı olan Z.Qəniyevanın ailəsi 30-cu illərdə 
repressiyaya məruz qalıb. 1937-ci ilin cəhənnəm tufanlarının 
əsdiyi bir zamanda valideynləri gənc Zibanın həyatını xilas 
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etmək üçün ondan imtina ediblər. 14 yaşlı qızcığaz çarəsiz 
qalıb. Nə edə bilərdi? Valideynlərini qınaya da bilmirdi. Çünki 
hökumət onları məcbur etmişdi, ailə repressiya qurbanları 
kimi “qara dəftərə” düşmüşdü. Hər yerdən əli üzülən Ziba 
1937-ci ildə Daşkəndə yollanır. Doğrudu o zaman burda da 
eyni vəziyyət idi. 37-nin tufanı Özbəkistanda da millətin 
qaymaqlarını “silib-süpürürdü”. Amma Ziba ümid edirdi ki, 
anasının özbək qızı olması bu “tufandan” onu xilas edə bilər. 
Düşündüyü kimi də oldu. Daşkənddə artıq onu təqib edən, 
valideynlərindən dolayı narahat edən yox idi.

14 yaşlı bir yeniyetmənin tamam başqa bir mühitlə tanışlığı 
başladı. Özbəkistan Orta Asiyada böyük  tarixi  və qədim 
mədəniyyəti olan bir ölkə idi. Özbək mədəniyyəti bu gün də 
dünyada ən öncül yerlərdə dayanır. Özünəməxsusluğu və 
milliliyi ilə  seçilən özbək mədəniyyətinə  illərin “topu-tüfəngi” 
demək olar ki, təsir edə bilməyib. Bu millət qədimliyinə, 
kimliyinə, milli varlığına bağlı bir toplum  kimi dünyada 
öz sözünü deyə bilib. Bu millətin misilsiz musiqisi, təsviri 
sənət nümunələri, memarlıq abidələri, geyim tərzi əsrlərdən 
bəridir ki, özünü qoruyub saxlayıb. Ziba Qəniyevanın 
Daşkəndə gəldiyi illərdə özbək mədəniyyəti demək olar ki 
özünün inkişaf yollarında addımlayırdı. Ona görə də gənc qız 
düşünmədən bu mədəniyyətin qoynuna atıldı. 

Bu ondan irəli gəlirdi ki, incəsənətə meyl hələ Şamaxıdaykən 
qanını coşdururdu. Amma orda “meydan” yox idi, imkan 
vermirdilər ki, yeniyetmə qız məharətini göstərə bilsin. 
Bir yandan da 30-cu illərin repressiya qorxusu ona səsini 
çıxarmağa imkan vermirdi. Bu imkan indi qarşısına çıxmışdı, 
ona qucaq açmışdı. Qalırdı ki Ziba ona açılan qollara doğru 
addım atsın. Bu addım onu birbaşa rəqs meydançasına apardı. 
Aktrisa olmaq  istəsə də hələlik rəqs etmək, iç dünyasında kök 
atmış arzu və istəkləri musiqinin ahəngi altında havalarda 
uçurmaq ona çox xoş idi. Zibanın təhsil aldığı məktəbdə 
onu Azərbaycan və özbək mahnılarının mahir ifaçısı kimi 
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tanıyırdılar və elə buna görə də 1937-ci ildə bu istedadlı 
qıza Özbəkistan Dövlət Filarmoniyasının xoreoqrafiya 
bölməsinə qəbul edilməyə şərait yaradılır. Özbəkistanın 
Əməkdar Artisti, Ziba Qəniyevanı şəxsən tanıyan V.Qalanina-
Elpeqistan “Sovetskaya Rossiya” (2006-cı il 13 iyul) qəzetində 
yazacaq:”Ziba danışırdı ki, məbədin yanında sədəqə yığan rus 
qocası çörəyini onunla bölürdü. Filarmoniyada Zibanın daha 
bir istedadı üzə çıxır. Onun gözəl ritm duyğusu, aktyorluq 
bacarığı var idi”. Ziba Qəniyevanın aktyorluq bacarığını görən 
filarmoniya rəhbərliyi onu  A.V.Lunaçarski adına Moskva 
Dövlət Teatr Sənəti İnstitutuna göndərməyi təklif edir. 
Beləliklə o , 1940-cı ildə İnstituta qəbul edilir. Ancaq faşist 
Almaniyasının SSRİ-yə hücumu və 1941-ci ilin payızında 
düşmənin Moskvaya yaxınlaşması planları dəyişir və 17 yaşlı 
Ziba Qəniyeva rəfiqələri ilə birgə könüllü olaraq 3-cü Moskva 
Kommunist diviziyasına yazılır. 

Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov Ziba Qəniyeva haqqında 
“Zərif və əzmli” adlı məqaləsində yazır:”Əvvəlcə Ziba 
Qəniyeva rəfiqələri ilə birgə atıcılıq və rabitə kurslarına gedir, 
sonradan diviziya kəşfiyyatına qəbul edilir. 1941-ci il noyabrın 
7-də Ziba Qəniyeva rəfiqələri ilə birlikdə Qızıl meydandakı 
nümayişdə iştirak edir və oradan cəbhəyə yollanır. Zibanın da 
daxil olduğu kəşfiyyatçılar kiçik dəstələrlə 25 dərəcə şaxtada 
düşmən tərəfə keçir, kəşfiyyat məlumatları əldə edirdilər. 
Zərif bir qızcığaz olan Ziba Qəniyeva saatlarla qarın üzərində 
hərəkətsiz uzanıb yoldan keçən alman tankları haqqında 
məlumat toplayırdı. 

1941-ci il dekabrın 5-də Moskva ətrafında sovet qoşunları 
əks-hücuma keçir. Bu zaman qızlardan snayper kimi istifadə 
etmək qərara alınır. Ziba Qəniyevanın ən yaxın rəfiqəsi Nina 
Solovey də snayper qrupuna yazılır. Bu qızlara verilən snayper 
tüfənglərinin uzunluğu onların özündən böyük idi”. Ziba 
Qəniyevanın rəfiqəsi Nina Solovey sonralar onun haqqında 
yazacaq: ”Snayper ovu”na birgə çıxardıq. Onun qeyri-adi 
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taleyi vardı, yaxşı rəqs edirdi, gözəl qız idi. Şox çətinlik çəkirdi. 
Ziba Orta Asiyada böyümüşdü, orada qar az olur. Ziba xizək 
sürməyə də bacarmırdı, mən isə yaxşı xizəkçi idim və hər gün 
onunla məşq edirdim”. 

1942-ci il yanvarın 22-də bu diviziyanın adı dəyişdirilib 
130-cu atıcı diviziyası olur və Novaya Russa şəhərinə 
köçürülür. V.S.Murmantseva yazıb:”Ziba döyüşlərin birində 
qəhrəmanlıq göstərib, belə ki, düşmənin atəş nöqtəsini 
birinci görüb və onların səngərinə hücum edərək düşməni 
məhv edib. Cəsurluğuna və düşmənin atəş nöqtəsini vaxtında 
gördüyünə və məhv etdiyinə görə Ziba Qəniyeva “Qılrmızı 
Bayraq” ordeni ilə təltif edilib. Təkcə Lenin ordeni bundan 
yüksək idi”. Mütəxəssislərin fikrincə, 1941-1942-ci illərdə 
bu ordenlə təltif olunmaq nadir hadisə idi. Rəfiqəsi Nina 
Solovey Ziba haqqında bunları da yazıb:”1942-ci ilin yazında 
diviziyanın hücumları sona çatdı və biz Ziba ilə snayper “ovu” 
üzrə məşqləri davam etdirir, lazım gəldikdə “ova” çıxırdıq. 
Günlər keçdikcə düşmənin yerini müəyyənləşdirib dəqiq 
zərbə vurmaqda təcrübəmiz artırdı. Bu arada Ziba Qəniyeva 
“Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif edildi. Siyasi rəhbərlik onun 
bioqrafiyası ilə dərindən maraqlanmağa başladı. 

V.S.Murmantseva “Əsgər şinelli qadınlar” kitabında yazırdı: 
”1942-ci il aprelin 20-də Moskva uğrunda döyüşlər başa çatdı. 
Həmin il böyük siyasi əhəmiyyəti olan hadisə baş verdi. Ziba 
Qəniyevaya Sovet İttifaqının bütün qadınlarına düşmənlə 
mübarizədə kömək göstərmələri çağırışı ilə müraciət etmək 
tapşırıldı. 

Snayper Ziba Qəniyevanın “Qafqaz qadınlarına müraciəti” 
isə “Rabotnitsa” jurnalında dərç edildi. Orada bu sözlər 
vardı:”Düşmən bizim gözəl, əsrarəngiz Qafqazımızı ələ 
keçirmək istəyir. Qafqaz və Zaqafqaziya səması altında yaşayan 
qadınlar, düşmənlə mübarizə aparın, ərlərinizə kömək edin! 
Düşməni neftlə, pambıqla, çiçəkli bağların məhsulları ilə, 
insanın yetişdirdiyi hər şeylə vurmaq olar. Övladlarımızın 
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yaşadıqları torpaqları düşmənə verməyin! Düşmənə ölüm!”
1943-cü il avqustun əvvəlində Ziba Qəniyevanın döyüş 

hesabında məhv edilmiş 21 faşist vardı, zabitlər, snayperlər, 
pulemyotçular, atıcılar... 1943-cü ilin avqustunda Şimal-Qərb 
cəbhəsində Demyansk şəhərinin yaxınlığındakı Bolşoye 
Braqovo kəndində gedən döyüşlərdə Ziba Qəniyeva ağır 
yaralanır. Ziba Qəniyevanı şəxsən tanıyan Q.D.Kievskaya 
“Mənim əziz moskvalılarım” kitabında yazır:”Şimal-Qərb 
cəbhəsinin ən yaxşı snayperlərindən sayılan Ziba Qəniyeva 
ikinci dəfə yaralanır. Onu təyyarə ilə Moskvaya göndərirlər. 
Onun halı get-gedə pisləşir, həkimlər bildirir ki, qanında 
güclü zəhərlənmə gedir. Uzun sürən müalicədən sonra o 
sağalır, ancaq qospitaldan buraxılmır. 1943-1945-ci illərdə 
33 əməliyyat keçirir, bədənindən 28 qəlpə çıxarılır”. Ziba 
Qəniyeva 1965-ci ildə Daşkənddə çıxan “Pravda Vostoka” 
qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyib:”Müharibənin başa 
çatması və qələbə xəbərini qospitalda eşitdim”. Həkimlər 
onun ömürlük əlil qalacağını desələr də dəmir iradəli Ziba 
uzunmüddətli müalicə, davamlı məşqlər, ən əsası isə həyat 
eşqi sayəsində ayağa qalxdı və yeriməyə başladı. 1930-cu 
illərin repressiyası Ziba Qəniyevanı ailəsiz qoydu, ona “xalq 
düşməninin qızı” damğası vuruldu, ancaq o öz hünəri, qanı 
bahasına bu ləkəni silə bildi. Müharibədən sonra Ziba Qəniyeva 
“Qırmızı Döyüş Bayrağı,” Qızıl Ulduz” ordenləri, “Moskvanın 
müdafiəsi uğrunda” medalı ilə təltif edilib və veteran kimi 
Azərbaycana qayıdıb, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
filologiya fakültəsinə qəbul edilib. Universiteti əla qiymətlərlə 
bitirib və aspiranturaya qəbul olunub. Ziba Qəniyevanın 
döyüş bioqrafiyası jurnalistlərin, yazıçıların, rəssamların, 
heykəltəraşların diqqətini həmişə cəlb edib. 

Azərbaycanın Xalq Rəssamı Cəlal Qaryağdı 1948-ci ildə Ziba 
Qəniyevanın heykəl-portretini yaradıb. Bu portret qəhrəmanın 
zərifliyi, incəliyi ilə yanaşı onun məqsədyönlülüyünü və 
böyük əzmini əks etdirir. 1969-cu ildə Moskvada çap edilən 



195

“Znamya” ədəbi jurnalında Aleksandr İsbaxın Ziba Qəniyeva 
haqqında hekayəsi çap edilib. Müəllif  bu yazını hekayə-
həqiqət adlandırıb. Məşhur Azərbaycan rəssamı Tahir Salahov 
Ziba Qəniyevanın portretini çəkib. 

Ziba Qəniyeva bir müddət Bakı Ali Partiya Məktəbində 
müəllim, Dil və Ədəbiyyat kafedrasının müdiri işləyib. Sonra 
isə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq 
İnstitutuna sənəd göndərib və işə qəbul olunub, qeyri-adi 
insan olduğunu burada da göstərib, urdu dilini öyrənib, o vaxt 
SSRİ-də bu dil üzrə mütəxəssis demək olar ki yox idi. Urdu 
dilində poeziya nümunələri üzrə namizədlik dissertasiyası 
yazıb və 1965-ci ildə uğurla müdafiə edib. Artıq 1970-ci 
illərdə Ziba Qəniyeva SSRİ-də istedadlı filoloq-alim kimi 
tanınırdı, məqalələri SSRİ-nin aparıcı qəzet və jurnallarında 
çap edilirdi. 1945-ci ildə sovet kinosu ekranlarına “Tahir və 
Zöhrə” adlı bir film çıxır. XV əsrdə indiki Özbəkistan ərazisində 
Teymurilər sülaləsi zamanı yaranmış xalq dastanının 
motivləri əsasında çəkilən bu filmin rejissorları Nəbi Qəniyev 
və Yuldaş Aqzamov olub. Filmdə Xarəzm şahzadəsi rolunu  
Ziba Qəniyeva oynayıb. Müharibədən sonra ailə quran Z. 
Qəniyevanın həyat yoldaşı SSRİ-nin Türkiyədəki müvəqqəti 
işlər vəkili, tanınmış diplomat Tofiq Qədirov olub. Marat adlı 
övladları ilə birgə onların Moskvada yaşadığı qeyd olunur. M. 
Qədirov da şərqşünas-filoloqdur.

1941-ci ilin yayında faşist Almaniyası SSRİ-yə hücum 
edəndən sonra kişilərlə birgə minlərlə qadın da müharibəyə 
yollanıb. Onlardan biri-21 faşisti öz snayper silahı ilə qətlə 
yetirən Ziba Qəniyevanın taleyi Azərbaycan və özbək 
xalqlarının dostluq ənənəsinin bariz nümunəsidir.
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“Snayper Ziba” ləqəbini almış Z.Qəniyeva  
 “Снайпер Зебо” номини олган Зебо Ғаниева

Z.Qəniyevanın “Oqonyok” 
jurnalının üz qabığında fotosu 
Зебо Ғаниеванинг “Огонёк” 

журнали муқовасидаги 
сурати

Z.Qəniyeva 1945-ci ildə 
“Özbəkfilm”də çəkilən  

“Tahir və Zöhrə” filmində   
Xarəzm şahzadəsi rolunda 
Зебо Ғаниева 1945 йилда 
“Ўзбекфильм”да суратга 
олинган “Тоҳир ва Зуҳра” 

фильмида Хоразм маликаси 
ролида
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1943-1945 ЙИЛЛАРДА 33 
ОПЕРАЦИЯНИ БОШИДАН 

КЕЧИРГАН, БАДАНИДАН 28 ДОНА 
ЎҚ ЧИҚАРИБ ОЛИНГАН СНАЙПЕР, 

ШАРҚШУНОС ОЛИМА ЗЕБО 
ҒАНИЕВА

“Худо сени бахтли қилмоқчи бўлса, қийин йўлга бошлайди, 
чунки бахтга осонликча эришиб бўлмайди.” 

Далай Лама
Инсон ўз ота-онасини ўзи танламайди. У дунёга ке-

лаётиб, тўққиз ой қорнида кўтариб юрган онасининг 
ким эканини, қайси миллатга мансублигини билмайди. 
Фақатгина ўзини дунёга келтирган хилқатнинг унга 
нисбатан чексиз меҳрини ҳис этади, холос. У ана шу севги 
билан улғаяди. Дунёни танийди. Келажакка боқади. Она 
ўзи дунёга келтирган фарзанди бошига маломат келтир-
са-чи? Ана шундай инсонлардан бири Иккинчи жаҳон 
урушида снайпер сифатида хизмат кўрсатган, 21 фашист 
жангарисини ўлдирган Озарбайжон қизи Зебо Ғаниева 
эди. Бу қаҳрамон қиз 1923 йилда Шамахида туғилган. У 
пайтларда Озарбайжонда совет ҳукумати эндигина қу-
рилганди. Социалистик жамият ҳали ўз ўрнини топиб 
улгурмаганди. Мамлакатда бойлар ва камбағаллар ўр-
тасида жуда катта жарлик вужудга келганди. Одамлар 
бир-бирини ана шу жарликка қулатишга интиларди. 20 
йил давом этган бу курашда ана шу жарликка қулаган-
лардан бири Зебо Ғаниеванинг оиласи бўлди. 

 Онаси ўзбек бўлган Зебо Ғаниеванинг оиласи 30-йил-
ларда репрессияга учраган. 1937 йилнинг ваҳший тўфон-
лари эсиб турган бир пайтлар ота-она ёш қизлари Зебони 
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машъум “халқ душманининг қизи” тамғасидан қутқа-
риш учун ундан воз кечишади. 14 ёшли қиз чорасиз қо-
лади. Нима ҳам қила оларди? Ота-онасида айб йўқ. Чун-
ки ҳукумат уларни мажбур қилган, улар “қора рўйхат”га 
тушишганди. Ночор аҳволда қолган Зебо Тошкентга йўл 
олади. Ўша пайтлар Ўзбекистонда ҳам худди шундай ва-
зият ҳукмрон эди. 37-йил тўфони Ўзбекистонда ҳам мил-
латнинг энг сара фарзандларини “супуриб-сидирмоқда” 
эди. Аммо, онасининг ўзбек қизи экани уни бу тўфондан 
холос қилишига умид боғлаганди. Ўйлаганидай бўлиб 
чиқди. Тошкентда ҳеч ким уни ота-онаси сабаб таъқиб эт-
масди. 14 ёшли ўсмирнинг янги муҳитдаги ҳаёти бошлан-
ди. Ўзбекистон Ўрта Осиё тарихида буюк тарих ва мада-
ниятга эга бўлган мамлакат эди. Ўзбек маданияти бугун 
ҳам дунёда энг олд ўринларда туради. Ўзига хослиги ва 
миллийлиги билан ажралиб турган ўзбек маданиятига 
йиллар сурони ўз таъсирини кўрсата олмаган. Бу миллат 
қадимийлиги, ўзлиги ва миллий борлиғи билан дунёда 
ўз сўзини айта олган. Бу миллатнинг мислсиз мусиқаси, 
тасвирий санъати, меъморий обидалари, либослари аср-
лар оша яшаб келаётир. Зебо Ғаниева Тошкентга кириб 
келган йиллар ўзбек маданияти ўз тараққиёт йўлидан 
одимламоқда эди. Шу сабабли ёш қиз беихтиёр ана шу 
маданият қучоғига отилди. У ҳали Шамахида яшаб юрган 
кезларидаёқ санъатга меҳр қўя бошлаганди. Аммо у ерда 
ўсмир қизнинг ўз маҳоратини намоён этиши учун имкон 
йўқ эди. Бир томондан 30-йиллар қатағон шамоли унга 
овозини чиқариш учун имкон бермасди. Ўша имкон энди 
юзага келганди. Зебо ана шу имкониятдан тўғри фойда-
ланиши қолганди холос. Ана шу орзу умиллар уни рақс 
майдончасига етаклади. У актриса бўлишни истаса-да, ҳо-
зирча рақсга тушиш, ички дунёсида илдиз отган истаклар 
қанотида осмонларга парвоз қилиш унга хуш ёқарди. 

Зебо ўқиган мактабда уни Озарбайжон ва ўзбек қў-
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шиқларининг моҳир ижрочиси сифатида билишарди. 
Шу боис 1937 йилда бу истеъдод соҳибасига Ўзбекистон 
Давлат филармониясининг хореография бўлимига қабул 
қилиниши учун шароит яратиб беришди. 

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Зебо Ғаниева-
ни шахсан таниган В.Галанина-Эл-Регистан “Советская 
Россия” (2006 йил 13 июль) газетасида шундай ёзади: 
“Зебонинг айтишича, бир ибодатхона ёнида тиланиб 
ўтирган рус аёли тушган садақани у билан баҳам кўрган”.

Зебонинг актёрлик қобилиятини кўрган филармония 
раҳбарияти уни А.В.Луначарский номидаги Москва дав-
лат Театр санъати институтига юборишни таклиф қила-
ди. Шу тариқа, у 1940 йилда институтга қабул қилинади. 
Фақат фашистлар Германияснинг СССРга ҳужуми ва 1941 
йилнинг кузида душманнинг Москвага яқинлашиши ре-
жаларини ўзгартириб юборади. 17 ёшли Зебо дугоналари 
билан бирга кўнгилли равишда Москва коммунист диви-
зиясига ёзилади. Тарихчи олим Сабуҳий Аҳмадов Зебо 
Ғаниева ҳақида “Гўзал ва жасур” номли мақоласида ёза-
ди: “Аввалига Зебо мерганлик ва алоқа курсларда ўқиди. 
Кейин дивизия разведкасига қабул қилинади. 1941 йил 7 
ноябрда Зебо Ғаниева дугоналари билан Қизил майдон-
даги намойишларда иштирок этади. Ўша ердан фронтга 
жўнайди. Зебо аъзо бўлган разведкачилар гуруҳи 25 да-
ража совуқда душман тарафга ўтади. Разведка маълу-
мотларини қўлга киритади. Нозик жуссали қизалоқ қор 
устида ҳаракатсиз ётганча, йўлдан ўтган душман танкла-
ри ҳақида маълумот тўплайди. 1941 йил 5 декабрь куни 
Москва атрофида совет қўшинлари қарши ҳужумга ўта-
ди. Бу пайтда қизлардан снайпер сифатида фойлананиш-
га тўғри келади. Зебо Ғаниеванинг энг яқин дугонаси 
Нина Соловей ҳам снайпер гуруҳига ёзилади. Бу қизларга 
берилган снайпер милтиқларининг узунлиги уларнинг 
ўзидан ҳам узунроқ эди”.
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Зебо Ғанивеанинг дугонаси кейинчалик у ҳақда шулар-
ни хотирлайди: Снайпер “ови”га у билан бирга чиқардик. 
Унинг ўзига хос толеи бор эди. Яхши рақсга тушарди. Гў-
зал қиз эди. У жуда қийналарди. Зебо Ўрта Осиёда ўсган, 
у ерда қор кам ёғарди. Зебо чанғида юришни ҳам унча 
билмас, мен унга ўргатардим”. 1942  йилнинг 22 январь 
куни дивизиянинг номи 130-отлиқ дивизияга айланти-
рилди ва Новая Русса шаҳрига кўчирилди. В.С.Мурманце-
ва ёзади: ”Зебо жангларнинг бирида катта қаҳрамонлик 
кўрсатади. У душманнинг ўт очиш нуқтасини биринчи 
бўлиб кўради ва уларни маҳв этади. Ана шу қаҳрамонли-
ги учун Зебога “Қизил байроқ” ордени берилади. Ундан 
фақат “Ленин” ордени баландроқ турарди”. Мутахассис-
лар фикрича, 1941-1942 йилларда бу орден камдан-кам 
кишиларга берилган. Нина Соловей дугонаси ҳақида яна 
қуйидагиларни ёзади: “1942 йилнинг ёз ойларида диви-
зиянинг ҳужумлари якунланди. Биз Зебо билан снайпер 
“ови” бўйича машқларни давом эттирардик. Керак бўл-
ганда “ов”га чиқардик. Кунлар ўтиши билан душманнинг 
жойини аниқлаб, аниқ зарба бериш бўйича тажрибамиз-
ни орттирардик. Бу орада Зебога “Қизил юлдуз” берилди. 
Сиёсий раҳбарият унинг таржимаи ҳоли билан қаттиқ 
қизиқа бошлади”. В.С. Мурманцева ўзининг “Шинелли 
аёллар” китобида ёзади: “1942 йилнинг 20 апрелида Мо-
сква учун жанглар тугади. Ўша йили катта сиёсий аҳами-
ятга эга бўлган ҳодиса юз берди. Зебо Ғаниевага бутун 
совет аёлларини  душман билан курашда ёрдам бериш-
га даъват этиш топширилди. Снайпер Зебо Ғаниеванинг 
“Кавказ аёлларига мурожаати” “Работница” журналида 
чоп этилди. Ўша ерда шундай жумлалар бор: “душман 
бизнинг сеҳрли ва жозибадор Кавказимизни эгалла-
моқчи. Кавказ ва кавказортида яшаётган азиз аёллар, 
душманларга қарши курашишда эрларингизга ёрдам 
беринг! Душманни нефть, пахта, гуллаган боғларнинг 
мевалари билан ҳам маҳв этиш мумкин. Аждодларимиз 
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яшаган тупроқларни душманларга бермаймиз! Душман-
ларга ўлим!” 1943 йилнинг август ойига қадар Зебо 21 
нафар фашист – офицерлар, снайперлар, пулеметчилар, 
ўқчиларни маҳв этганди. 1943 йилнинг авгут ойида Ши-
молий-Ғарбий фронтда Дмянск шаҳрининг яқинидаги 
Большое Брагово қишлоғида борган жангларда Зебо қат-
тиқ яраланди. Уни шахсан таниган Г.Д.Киевская “Менинг 
азиз москваликларим” китобида ёзади: “Шимоли-Ғарбий 
фронтнинг энг яхши снайперларидан бўлган Зебо Ғани-
ева иккинчи марта яраланди. Уни самолётда Москвага 
юборишди. Унинг аҳволи оғир, шифокорлар қони заҳар-
ланганини айтишарди. Узоқ давом этган муолажадан 
кейин у соғая бошлади, бироқ госпиталдан чиқарилма-
ди.  1943-1945 йилларда 33 марта операция бўлди, бада-
нидан 28 та осколка чиқарилди. Зебо Ғаниева 1965 йил-
да “Правда востока” газетасида берган интервьюсида 
шундай деганди: “Мен урушнинг ғалаба билан тугагани 
госпиталда эшитганман!”. Гарчи шифокорлар уни бир 
умр ногирон бўлиб қолишини айтган бўлишса-да, темир 
иродали Зебо узоқ муддатли муолажа, давомий машғу-
лотлар, энг асосийси ҳаётга бўлган муҳаббати сабаб тез-
да оёққа туриб кетди. 1930 йилларнинг қатағони Зебони 
оиласидан жудо қилди. Унга “халқ душманининг қизи” 
тамғаси урилди. У ўз санъати ва қаҳрамонлиги билан ана 
шу “доғ”ни ювишга уринди ва бунга эришди ҳам. Уруш-
дан сўнг унга “Жанговар Қизил байроқ”, “Олтин юлдуз”, 
орденлари, “Москва ҳимояси учун” медаллари берилди. 
У Озарбайжонга уруш фахрийси бўлиб қайтди. Озарбай-
жон Давлат университетининг филология факультетига 
ўқишга қабул қилинди. Университетни аъло баҳоларга 
битириб, аспирантурага қабул қилинди. Зебо Ғаниева-
нинг урушдаги кечмиши журналистларнинг, ёзувчилар-
нинг ва рассомларнинг ҳайкалтарошларнинг диққатини 
ўзига тортди. Озарбайжон халқ рассоми Жалол Қорёғди 
1948 йилда Зебо Ғаниеванинг ҳайкал-портретини ярат-
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ди. Бу портрет қаҳрамоннинг латофатини, гўзаллиги ва 
қатъиятини ҳам ўзида мужассам этган. 

1969 йилда “Знамя” журналида Александр Исбахнинг 
Зебо Ғаниева ҳақидаги ҳикояси чоп этилди. Муаллиф бу 
асарни воқеий ҳикоя деб атаган. Озарбайжон рассоми 
Тоҳир Салоҳов Зебонинг портетини чизган. Зебо Ғаниева 
бир муддат Боку Олий партия мактабида ўқитувчи, тил ва 
адабиёт кафедрасининг мудири бўлиб ҳам ишлаган. Кейин 
Москвада СССР Фанлар академиясининг Шарқшунослик 
институтига ҳужжат юборган ва ишга қабул қилинган. У 
Москвада ҳам ўзига хос истеъдодини намоён этиб, урду ти-
лини ўрганади. У пайтларда бу тил бўйича мутахассислар 
иттифоқда жуда оз эди. Урду тилидаги шеърият намунала-
ри бўйича номзодлик диссертациясини 1965 йилда ҳимоя 
қилган. 1970 йилларда Зебо Ғаниева СССРда истеъдодли 
филолог  олим сифатида танилган. Мақолалари СССРнинг 
етакчи газета ва журналларида чоп этилган. 1945 йилда 
совет киноси экранларига “Тоҳир ва Зуҳра” номли фильм 
чиқарилади. XV асрда темурийлар сулоласи даврида яра-
тилган халқ достони асосида суратга олинган бу фильм 
Наби Ғаниев ва Йўлдош Аъзамов томонидан суратга олин-
ган. Фильмда Зебо Ғаниева Хоразм маликаси ролини маҳо-
рат билан ижро этган. Урушдан кейин Зебо оила қуради. 
Унинг турмуш ўртоғи кейинчалик СССРнинг Туркиядаги 
муваққат ишлар вакили Тофиқ Қодиров эди. Уларнинг Ма-
рат исмли ўғиллари ҳам бўлган ва улар Москвада узоқ йил-
лар бирга яшашган. Марат Қодиров ҳам кейинчалик онаси 
изидан бориб, шарқшуносликни танлайди.

1941йилнинг ёз ойларида фашистлар Германияси СС-
СРга ҳужум қилганидан кейин эркаклар билан бирга 
минглаб аёллар ҳам урушга йўл олади. Улардан бири – 21 
нафар фашистни ер тишлатган Зебо Ғаниеванинг тақди-
ри ўзбек ва озарбайжон халқларининг дўстлиги ва ҳам-
жиҳатлиги намунасидир. 
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TÜRKMƏNİSTANIN ƏDƏBİYYAT 
TARİXİNDƏ GÖRKƏMLİ YER TUTAN 
İSTEDADLI AZƏRBAYCANLI YAZIÇI, 
DRAMATURQ HÜSEYN MUXTAROV

“Teatr həyati məsələləri həll edən böyük məktəbdir”.
                                                                                     Aleksandr Gertsen

Zaman o zaman idi ki, birinci dünya savaşı başlamışdı. 
Dünyanın iri imperialist dövlətləri bir-birinin qanına 
susayırdılar. Bəzi ölkələr bu savaşdan kənarda qalsalar da, 
cənubda  Qacarlar dövləti müharibəyə cəlb olunmuşdu. 
Düzdü rəsmi şəkildə iştirak etmirdi. Amma əraziləri 
müharibə aparan Antanta və Almaniyanın başçılıq etdiyi 
“Üçlər İttifaqı”nın mənafelərinin toqquşduğu bir məkan idi. 
Qacarlar dövləti haqqında bunların hərəsinin öz planları var 
idi. Çalışırdılar ki, Qacarlar dövləti onlardan birinin müttəfiqi 
kimi müharibəyə qoşulsun. Lakin Qacarlar bu müharibədə 
özünü bitərəf elan etməsinə baxmayaraq onun əraziləri 
müharibə aparan dövlətlərin işğalı altına düşmüş, onsuz da 
geri qalan ölkə iqtisadiyyatı daha da geriləmiş, ərzaq qıtlığı 
yaranmışdı. Müharibə ərəfəsində Güney Azərbaycana soxulan 
rus qoşunu buradakı ərzağı daşıyıb aparmış, yerlərdə silah 
gücünə öz mövqeyini və hökmranlığını möhkəmləndirmişdi. 
1915-ci ildə Təbrizi işğal etmiş rus hərbi hissələri 1918-ci 
ilin əvvəlinədək burada qalaraq ölkə iqtisadiyyatına ağır 
zərbə vurmuşdular. Güney Azərbaycanın belə bir dönəmində 
Qacarlar dövlətinin Xorasan əyalətinin Məşhəd şəhərində 
bir azərbaycanlı ailəsində Hüseyn adlı körpə dünyaya gəldi. 
1914-cü ilin 14 iyul tarixi gələcək dramaturqun doğulduğu 
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gün kimi yaddaşlara köçdü. İstedadlı yazıçı, ədib, dramaturq 
kimi ədəbiyyat tarixində görkəmli yer tutacaq Hüseyn 
Muxtarov həmin ailənin sonrakı taleyində böyük rol oynadı. 
Uşaq böyüdü, məktəbə getdi, yazıb-oxumaq öyrəndi. 

Bir gün valideynləri gördülər ki, Hüseyn boş vaxtlarında 
nəsə yazır. Öncə uşağa mane olmaq istədilər, biləndə ki, 
övladlarında nəsə xüsusi bir istedad var, imkan yaratdılar ki, 
yazdığı bədii parçaları onlara da oxusun. Hüseyn şeir, hekayə, 
pyes yazırdı, uşaq qəlbində yer tutan hiss və duyğularını ağ 
kağıza köçürürdü. Dərsdən kənar vaxtlarında qələmə aldığı 
bu bədii parçalar onun gələcək istedadından xəbər verirdi.

Amma doğulub böyüdüyü məkan elə bir yer idi ki, 
istedadını göstərmək, yaradıcılığını ətrafdakı insanlarla 
paylaşmaq asan olmurdu. Üstəlik də illərlə davam edən 
müharibələrdən yorulmuş insanların ədəbiyyat oxumağa 
həvəsləri qalmamışdı. Qan-qada qoxusundan nəfəsləri 
tükənmiş insanların müharibənin vurduğu yaraları hələ 
qaysaq bağlamamışdı. Üstəlik də Hüseynin yaşadığı mühitdə 
savadlı olmaq, elm öyrənmək, kitaba bağlanmaq kimi yüksək 
dəyərlərin qarşısı hər vasitə ilə alınırdı. Bunun da üstünə 
aclıq, yoxsulluq, insanların sabaha olan inamının öləziyəcək 
dərəcədə olduğunu gələndə vəziyyətin dramatikliyi çılpaqlığı 
ilə ortaya çıxır. Amma bu oğlanın valideynləri onda gələcəyi 
aydınlatacaq bir işıq olduğunu hiss etmişdilər. Bununla belə 
əl-qolu bağlı olan ailə Hüseynin ədəbi yaradıcılığının üzə 
çıxmasında bir iş görə bilmirdi. Məşhədin əhalisini əsasən 
farslar təşkil etdiyi üçün bir azərbaycanlı ailənin ədəbiyyat 
aləminə qapı açmaq istəyən oğlunun burada arzularının 
reallaşması aydın görünmürdü. Bəs nə etsinlər, necə etsinlər? 
Çox düşündülər-daşındılar ki, bir çıxış yolu tapsınlar. 
Amma hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var. Öncə sovet 
Azərbaycanına köçməyi qərara alsalar da, son məqamda ata 
fikrindən dönür və ailəsi ilə birlikdə Orta Asiyaya səfər edərək 
Aşqabad şəhərində məskunlaşır. Dolanışıq ucbatından İrandan 
Türkmənistana köç edən Muxtarovlar ailəsi Aşqabadda yaxşı 
gün-güzəran quracaqlarına əmin idilər. Hüseynin atası ona 
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da ümid edirdi ki, oğluna burada hər cür şərait yaradılacaq, 
sovet hökuməti bu istedadlı oğlanı öz diqqətindən kənarda 
qoymayacaq.

Türkmənistan həyatı Hüseyn Muxtarovun taleyində ciddi 
dönüş yaradır. SSRİ-nin hər yerində olduğu kimi burada da 
ədəbiyyat və incəsənət üçün geniş meydan var idi, ədəbi 
yaradıcılıq üçün şərait tapmaq asan idi. Ölkədə sosializm 
cəmiyyəti bərqərar olmuşdu. Ədəbiyyat xadimlərindən, 
söz adamlarından, yaradıcı insanlardan tələb olunurdu ki, 
sosializmi tərənnüm etsinlər, yazıb-yaratdıqları, ortaya 
qoyduqları ədəbi məhsullar vasitəsilə sovet adamlarını 
cəmiyyətin humanizm və xeyirxahlıq, demokratiya ideyaları 
üzərində qurulduğuna kökləsinlər. Bütün covet yazışı 
və şairləri buna xidmət edirdi, əks fikir səsləndirənləri 
Kommunist partiyası cəzalandırırdı. Hüseyn Muxtarov da 
sovet cəmiyyətinin üstünlüklərini, onun dəyərlərini qələmə 
alırdı, yoxsa aqibəti çox pis ola bilərdi. Əsasən dram əsərləri 
yazırdı, pyesləri teatrlarda tamaşaya qoyulurdu. Sovetlər 
dönəmində belə bir tələb var idi ki, kim olursan ol, əgər əlinə 
qələm alıb bədii yaradıcılıqla məşğulsansa, mütləq ali təhsil 
almalısan. Hüseyn Muxtarov da bu tələbə əməl etmək üçün 
Moskvaya təhsil almağa yollanır. 1953-cü ildə Maksim Qorki 
adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirir. Onda dramaturqun 39 yaşı 
var idi. O dövrdə SSRİ-nin yüksək dərəcəli bir ali məktəbinin 
diplomunu almaq insana başucalığı gətirirdi. Bu diplom 
yaradıcı adamı daha da ruhlandırırdı. Ədəbiyyat aləmində 
iri addımlar atmağa sövq edirdi. Həmin diplom Hüseyn 
Muxtarovun da gələcək taleyində, pillə-pillə addımlayacağı 
vəzifə kürsülərində yoluna işıq salacaqdı.

Dramaturq Moskvadan qayıdandan bir il sonra 
Türkmənistan SSR Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri təyin 
edilir. Bir müddət sonra isə Türkmənistan SSR Nazirlər 
Sovetində kinematoqrafiya üzrə komitə sədri olur. Bu 
vəzifə Muxtarovun ürəyincə idi, ona görə də tapşırılan işin 
öhdəsindən gəlmək üçün var gücünü sərf edirdi. Əslində kino 
bədii yaradıcılığın vizion versiyasıdır, görüntülü formasıdır. 
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Kinematoqrafiya da ədəbiyyat kimi həyatı bədii formada 
özündə əks etdirir. Çünki kino və televiziya üçün yazılmış bədii 
əsərlər də dramaturgiyanın bir qoludur. Böyük dramaturq bu 
vəzifədə yorulmadan, usanmadan 12 il işləyib. Ötən bu on 
iki ildə Türkmənistan kinosuna xeyli töhfə verib. Sovet Türk-
mənistanındakı quruculuq işlərinin, inkişaf tempinin  kino 
dili ilə sovet adamlarına çatdırılmasında Hüseyn Muxtarovun 
xidmətləri olub. Hüseyn Muxtarov gənc yaşlarından, daha 
doğrusu, 1941-ci ildən başlayaraq ədəbi yaradıcılığın müxtəlif 
formalarında qələmini sınayıb. Əslində Hüseyn Muxtarovun 
yaradıcılığında ikinci dünya müharibəsinin, xüsusilə də SSRİ 
ərazisində gedən böyük vətən müharibəsinin elementləri hər 
zaman hiss olunub. 30 il əvvəl dünyaya gələndə də müharibə 
gedirdi, yaradıcılığının şaxələndiyi bir zamanda da dünya 
savaş içində idi. Bunda sanki bir mistika var idi. Onun yazdığı 
pyeslər, kinossenarilər, balet və opera librettoları hər zaman 
maraqla qarşılanıb. O zamanlar kinoteatrlarda nümayiş 
olunan xeyli sayda filmlərin ssenarisi, teatr səhnələrində 
oynanan dram əsərləri, eləcə də opera və balet librettoları 
Hüseyn Muxtarovun qələmindən çıxmışdı. Bu o demək idi ki, 
tutduğu vəzifə onun yaradıcılıq yolunda irəliləməsinə nəinki 
mane olmuş, əksinə əlindən tutmuş, yaradıcılığın zirvəsinə 
qalxmağa şərait yaratmışdı.

Dramaturqun əsərləri təkcə Türkmənistanda yox, SSRİ-
nin o zamankı qardaş respublikalarının teatr səhnələrində 
tərcümə olunub tamaşaya qoyulurdu. Böyük sovetlər 
ölkəsinin teatr repertuarından onun əsərləri düşmürdü. 
Azərbaycanın görkəmli rejissoru Tofiq Kazımov da Hüseyn 
Muxtarovun yaradıcılığına ilk dəfə 50-ci illərdə müraciət edib. 
Moskvada ali rejissorluq təhsili alıb gəlmiş Tofıq Kazımov 
M.Əzizbəyov adına teatrda Hüseyn Muxtarovun bir pyesini 
tamaşaya qoymuşdu. Hüseyn Muxtarovun pyesində konflikt 
kolxoz sədrinin rayondan gələn qonaqlara kolxozun bir ya iki 
toğlusunu kəsməyinin üstündə qurulmuşdu. Kişi nə qədər 
haray salırdı ki, «toğluları alıb yerinə qoyacam», yenə də 
ondan əl çəkmirdilər. Pyes sosializmin tipik nümunəsi idi. 
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Rejissorun bütün cəhdinə baxmayaraq, tamaşa quru, sönük 
çıxmışdı. Sonralar o pyes barədə söhbət düşəndə deyirdi: 
”Məni buna məcbur elədilər, öz xoşumla qoymamışdım”.

Bu o demək idi ki, Hüseyn Muxtarov öz zamanında 
məhsuldar yazıçı kimi SSRİ xalqlarının dillərinə tərcümə 
olunub. Ona görə də insanlar onun dramaturgiyası ilə tanış 
olmalı idilər. Yəni dövrün ideologiyası bunu tələb edirdi. Sovet 
yazıçıları sosializmi tərənnüm edirdilər, dramaturqlar, şairlər 
hər vasitə ilə bu quruluşun digər formasiyalardan üstün 
olduğunu göstərməyə çalışırdılar. Bu, çox güclü bir axın idi. 
Hüseyn Muxtarov da həmin axının içində idi. Ondan kənarda 
başqa bir şey yaza bilməzdi. 1951-ci ildə onun “Ailə namusu”  
adlı pyesi Stalin adına Aşqabad Dram Teatrında tamaşaya 
qoyuldu. Əsər həmin illərdə Azərbaycan səhnəsində də 
oynanılıb. Çox maraqlıdır ki, ilk dəfə ona səhnə quruluşunu 
yenə də Tofiq Kazimov verib. Və bu əsər o illərdə III dərəcəli 
Stalin mükafatına layiq görülüb. Bundan iki il əvvəl 1949-cu 
ildə dramaturq “Şərəf Nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdu. 
Hüseyn Muxtarovun bioqrafiyasında onun zəhmətinin 
başqa orden və medallarla təltif olunması da qeyd edilir. O, 
Türkmənistanın Xalq Yazıçısı idi. Dramaturqun “Məhəbbət 
və iftira”, “Şən qonaq”, “Otuzuncu illər”, “Kimdir cinayətkar?”, 
“Ben Şik od içində”, “Gözəl” kimi əsərləri sosializm realizmi 
cərəyanında yazılmış dram əsərləridi. Sosialist realizmini 
özündə əks etdirən bədii ədəbiyyat və mədəniyyət inqilabdan 
sonra yaradlmışdı. SSRİ-də sovet hakimiyyətinin nəzarətində 
olan bu ədəbiyyat dövlət siyasətinə və sosializm quruculu-
ğuna xidmət edirdi. Aşqabadda yaşayan azərbaycanlı teatr 
sənətkarlarının bir qismi o zaman Türkmənistanın müxtəlif 
teatrlarında işləyiblər. Bir qrup isə Aşqabadda «Xalq teatrı» 
yaradaraq, uzun illər orada Azərbaycan dilində tamaşalar 
oynayıblar. Bu işdə onlara milliyyətcə azərbaycanlı olan, 
Türkmənistanın Xalq Yazıçısı, dramaturq Hüseyn Muxtarov 
da yaxından köməklik göstərib və onun demək olar ki, bütün 
əsərləri “Xalq teatrı”nda tamaşaya qoyulub. Hüseyn Muxtarov 
1980-ci ildə vəfat edib.
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ТУРКМАНИСТОН АДАБИЁТИ 
ТАРИХИДА  АЛОҲИДА ЎРИН

ТУТГАН ИСТЕЪДОД ОЗАЙБАЙЖОН 
ЁЗУВЧИСИ ҲУСАЙН МУХТОРОВ

“Театр ҳаётий масалаларни ҳал 
этувчи  улкан мактабдир.”

Александр Герцен

Биринчи жаҳон уруши бошланган йиллар. Дунёнинг 
йирик империалистик давлатлари бир-бирининг қони-
га ташна дамлар. Баъзи мамлакатлар бу урушдан четда 
туришса-да, Эрондаги Қожорлар давлати урушга тортил-
ганди. Бу давлат расман иштирок этмаса-да, у Антанта 
ва Германия бошчилик қилаётган Учлар иттифоқининг 
манфаатлари тўқнашган ҳудуд эди. Қожорлар давлати 
ҳақида ҳар бир тарафнинг ўз қарашлари бор эди. Улар 
Эронни ўз иттифоқчилари сифатида кўришни исташар-
ди. Лекин бу урушда Қожорлар ўзларини бетараф деб эъ-
лон қилишганига қарамай, унинг ҳудудлари урушаётган 
давлат томонидан ишғол қилина бошлаганди. Бу дав-
латнинг иқтисодиётига янада зарба берар, мамлакатда 
озиқ-овқат тақчиллиги бошланганди. Уруш арафасида 
Жанубий Озарбайжон (ҳозирги Эроннинг шимоли-ғар-
бий қисми) ҳудудига суқилиб кирган рус қўшинлари бу 
ердаги озиқ-овқатни ташиб кетган, жойларда қурол кучи 
билан ўз мавқеини мустаҳкамлаш бошланганди. 1915 
йилда Табризни ишғол этган рус ҳарбий қўшинлари 1918 
йилгача бу ерда қолиб, мамлакат иқтисодиётига қаттиқ 
зарба беришганди. 

Жанубий Озарбайжоннинг ана шундай дамларида Ху-
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росон вилоятининг Машҳад шаҳрида озарбайжон оила-
сида Ҳусайн исмли бола туғилади. 1914 йилнинг 14 июль 
санаси драматург туғилган куни сифатида тарихда қол-
ди. Истеъдодли ёзувчи, адиб ва драматург сифатида ада-
биётда из қолдирган Ҳусайн Мухторов оиланинг кейинги 
тарихида катта роль ўйнади. Бола катта бўлди, мактабга 
борди, ўқиш-ёзишни ўрганди. Бир куни ота-онаси Ҳусай-
ннинг бўш вақтларида нималардир ёзаётганини кўриб 
қолишади. Аввал болага қаршилик қилмоқчи бўлишади, 
кейин болаларида алоҳида истеъдод борлигини пайқаб 
унга зарур шароитларни яратиб беришди. Ҳусайн ҳикоя, 
пьеса, шеърлар ёзарди, беғубор қалбидаги туйғуларни 
оппоқ қоғозга кўчирарди. Дарсдан ташқари вақтларида 
қоғозга тушган бу бадиий парчалар унинг келгусидаги 
порлоқ истеъдодидан хабар берарди. 

Аммо у туғилиб ўсган маконда истеъдодини кўрсатиш, 
ижодини атрофдагиларга намойиш қилишнинг имкони 
йўқ эди. Қолаверса, йиллаб давом этган уруш одамлар-
нинг адабиётга бўлган ҳавасини сўндираёзганди. Қола-
верса, Ҳусайн яшаган муҳитда саводли бўлиш, илм олиш, 
китоб ўқишга қаршилик кўрсатиларди. Одамларни илм 
ёки адабиёт эмас, қорин ташвиши кўпроқ ўйлантирарди. 

Ота-онаси бу боланинг келажагига умид билан қара-
шарди. Аммо,  камбағалликда яшаган оила учун болани 
бирор йўл билан юзага чиқариш имкони йўқ эди. Машҳад 
аҳолиси асосан форслардан иборат, бу ерда озарбайжон 
фарзандининг ижод қилиши ва униб-ўсиши жуда қийин 
эди. Нима қилмоқ керак? Аммо,  ҳар бир қоронғу кеча-
нинг ортидан ёруғ кун келади. Улар аввал Озарбайжонга 
кўчмоқчи бўлишади. Аммо, ота бирдан қарорини ўзгар-
тириб, Ўрта Осиёга кўчишни ихтиёр этади. Улар Ашхо-
бодга келиб ўрнашишади. Улар Туркманистонда яхши 
турмуш кечиришидан умидвор эдилар. Ҳусайннинг ота-
си бу ерда ўғлининг камолоти учун барча шароитлар 
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мавжуд эканига шубҳа қилмасди. Турманистондаги ҳаёт 
тарзи Ҳусайн ҳаётида туб бурилиш ясайди. Чунки бу ерда 
адабиётнинг ривожи учун, ижод учун  шароитлар етар-
ли эди. Мамлакатда социалистик жамият барқарор эди. 
Ўша пайтларда ижод аҳлидан социалистик меҳнат ғала-
баларини тараннум этиш қатъий талаб этиларди. Совет 
ёзувчи ва шоирлари бу талабларни сўзсиз бажарар, акс 
ҳолда уларни коммунистик партия жазолаши мумкин 
эди. Ҳусайн Мухторов ҳам давр талабидан келиб чиқиб, 
совет жамиятининг ютуқларини акс эттирувчи асарлар 
ҳам яратди. Бошқа чораси ҳам йўқ эди.  

Бироқ, унинг умуминсоний қадриятлар, гуманистик 
ғоялар билан суғорилган қатор саҳна асарлари вақт ўт-
са-да, ўз аҳамиятини йўқотмасдан келаётир. Совет даври-
да бадиий ижод билан шуғулланган одам борки, албатта 
олий маълумотга эга бўлиши лозим эди. Шу боис Ҳусайн 
Мухторов олий маълумот олиш учун Москвага йўл олади. 
1953 йилда у Максим Горький номидаги Адабиёт инсти-
тутини битиради. Ўшанда адиб 39 ёшда эди. Олий маълу-
мот адибнинг ижодида ҳам катта ўзгаришлар ясади. Бу 
диплом унга янги-янги имкониятлар эшигини очди. Дра-
матург Москвадан қайтганидан бир йил ўтиб, Туркмани-
стон ССР Кинематографлар уюшмасининг раҳбари, кўп 
ўтмай Туркманистон ССР Министрлар советининг кине-
матoграфия қўмитаси бошлиғи этиб тайинланди. Ҳусайн 
Мухторов ўз зиммасига юклатилган вазифаларни ҳалол 
ва виждонан бажарарди. 

Аслида кино бадиий ижоднинг визуал воситасидир. 
Ҳар икки ижод тури ҳам ҳаётни бадиий бўёқларда акс эт-
тиришга йўналтирилган. Буюк драматург бу вазифада 12 
йил фаолият кўрсатди. У ўтган йиллар давомида туркман 
киносига муносиб туҳфалар бера олди. Турманистонда-
ги ўша даврга оид ўзгаришлар, бунёдкорлик ишларини 
кино тилида томошабинларга етказиб беришда Ҳусайн 
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Мухторовнинг ҳиссаси катта бўлган. Ҳусайн Мухторов 
ёшлик йилларидан, тўғрироғи 1940 йиллардан бошлаб, 
адабий ижоднинг турли жанрларида қалам тебратди. У 
Иккинчи Жаҳон уруши йилларидаги вазиятни ҳам маҳо-
рат билан ўз асарларида акс эттиришга уринди. 

У яратган кино ва саҳна асарлари томошабинлар то-
монидан завқ-шавқ билан қарши олинарди. Яъни, у эгал-
лаган масъул вазифалар ижодий фаолиятига халал бер-
маган, аксинча ижод чўққиларини забт этиш учун йўл 
очарди. Драматургнинг асарлари фақатгина Туркмани-
стонда эмас, қардош республикалар тилларига таржима 
қилиниб саҳналаштириларди. Иттифоқдош ўлкаларнинг 
саҳналаридан унинг асарлари тушмасди. Озарбайжон-
нинг таниқли режиссёри Тофиқ Казимов унинг асар-
ларига илк бор ўтган асрнинг 50-йилларида мурожаат 
қилган. Москвада олий режиссёрлик курсини битириб 
қайтган Тофиқ Казимов М.Азизбеков номли театрда Ҳу-
сайн Мухторовнинг бир пьесасини саҳналаштиради. 
Ушбу саҳна асарида зиддият колхоз раисининг тумандан 
келган меҳмонлар учун давлатнинг бир-иккита қўйини 
сўйиши билан бошланади. Раис “Шу қўйларнинг ўрнини 
тўлдириб бераман” деб ҳар қанча ёлворса-да, уни тинч 
қўйишмасди. Пьеса социализмнинг типик намунаси эди. 
Режиссёр ҳар қанча ҳаракат қилганига қармасдан, пьеса 
жуда қуруқ ва сунъий чиқади. Кейинчалик у ушбу саҳна 
асарида шундай деганди: “Аслида мен бу асарни ўз хоҳи-
шимга кўра қўйганим йўқ, мени мажбур қилишган!”. 

Ўша давр мафкураси буни талаб қиларди. Совет адиб- 
лари социализмни куйлашарди. Ижод аҳли бу тизимнинг 
дунёдаги энг одил ва тўғри йўл эканини кўрсатишга 
ошиқардилар. Бу жуда катта оқим эди. Бу оқим кўплаб 
ёзувчилар қатори Ҳусайн Мухторовни ҳам ўз қаърига 
олганди. 1951 йилда унинг “Оила номуси” номли асари 
Ашхобод Драма театрига қўйилди. Асар ўша йиллари 



212

Озарбайжонда ҳам қўйилган. Қизиғи, ушбу асарни ҳам 
Тофиқ Казимов саҳналаштирган. Бу асар ўша йилларда 
III даражали Сталин мукофотини ҳам олади. Бундан сал 
аввалроқ муаллиф 1949 йилда “Шон-шараф” орденини 
ҳам олганди. Шу билан бирга у яна бир қатор унвон ва 
мукофотлар, жумладан Туркманистон Халқ ёзувчиси ун-
вонини ҳам олади. Драматургнинг “Муҳаббат ва туҳмат”, 
“Қувноқ меҳмон”, “Ўттизинчи йиллар”, “Ким жиноятчи”, 
“Бен Шик ўт ичида”, “Гўзал” сингари асарлари социали-
стик реализм йўналишида ёзилагн асарлардир. 

Ашхободда яшаган театр арбобларидан бир қисми 
ўша йиллари Туркманистоннинг турли театрларида 
ишлашган. Яна бир гуруҳ эса, Ашхободда “Халқ театри” 
яратиб, узоқ йиллар озар тилида томошалар қўйишган. 
Бу ишларда Озарбайжон миллатига мансуб, Туркмани-
стон халқ ёзувчиси драматург Ҳусайн Мухторов яқиндан 
ёрдам берган. Унинг деярли барча асарлари халқ театри-
да қўйилган. Ҳусайн Мухторов 1980 йилда вафот этган. 
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İKİ XALQIN OĞLU, PROFESSİONAL 
FUTBOLÇU, MUSİQİÇİ 

VƏ YA TANINMIŞ OPERA REJİSSORU 
FİRUDİN SƏFƏROVUN HƏYAT YOLU

                 

“Musiqinin vətəni yoxdur, onun vətəni bütün dünyadır”.
                                                                                    Frederik Şopen

Ta qədimdən Özbəkistanda azərbaycanlılar yaşayıb. 
İllah da ki, Səmərqənd və Buxara şəhərlərində. Bu 
şəhərlərin tikilməsində azərbaycanlıların əməyi də az 
olmayıb. Özbəkistanda mədəniyyətin inkişafında, əsasən 
də teatrların yaradılmasında azərbaycanlıların əməyi 
danıımazdır. Tanınmış teatr rejissoru Bahadur Yuldaşov deyir 
ki, Özbəkistanda teatrın yaradılması və inkişafı üçün biz 
Azərbaycan sənətçilərinə minnətdar olmalıyıq. 

Böyük aktyor və rejissor Sidqi Ruhulla 20-ci əsrin 
əvvəllərində dəfələrlə öz truppası ilə Özbəkistanın 
şəhərlərində qastrolda olub. “Leyli və Məcnun”,”Əsli və 
Kərəm” operaları, “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad” musiqili 
komediyaları ilə... Və bu tamaşalarda özbək aktyorları da 
iştirak edib. Sidqi Ruhulla baş rolları oynayıb bu tamaşalarda....

Hələ uşaq olarkən bu tamaşalara baxan gələcəyin böyük 
özbək aktyoru və rejissoru Abror Hidayətov Sidqi Ruhullanın 
Məcnun rolunu xatırlayaraq yazırdı:“Sidqi Ruhullanın oyunu 
məni valeh etdi, Məcnun və Leylinin sevgisi Məcnunla birlikdə 
axıtdığım göz yaşlarında batdı”. Bizim qəhrəman da rejissor-
dur, Azərbaycanda və Özbəkistanda teatrın yaradılmasında 
yox, opera sənətinin inkişafında danılmaz xidmətləri var. 
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1951-1956-cı illər idi və gələcəyin tanınmış opera rejissoru 
Firudin Səfərov hələ ki Azərbaycan Dövlət Konservatoriysında 
oxuyurdu. Sizə qəribə gəlməsin, həm də professional futbolçu 
idi. 13 yaşından futbol oynayırdı və futbol mütəxəssisləri 
onun simasında gələcəyin böyük futbolçusunu görürdü. 1947-
1950-ci illərdə “Dinamo”da, 1951-ci ildə “Spartak”da, sonra 
isə Azərbaycanın yığma komandasında oynayıb. Bu komanda 
o illərdə Rostov və Nijni-Novqorod şəhərlərində keçirilən 
yarışlarda 2-ci yeri tutmuşdu. Günlərin birində imtahanı 
verməyib komanda ilə Qorki şəhərinə yarışa yollanmış, 
qələbə ilə qayıtmışdı. 

Firudin Səfərov:” Bakıya qayıdanda Konservatoriyanın 
prorektoru Tələt Şahverdiyev mənə dedi ki, imtahanı 
buraxmağından rektorun (professor, görkəmli bəstəkar Qara 
Qarayev-Q.K ) xəbəri var, əlindən yaman yanıqlıdır, çalış 
gözünə görükmə, görək neynirik. 

Bir gündən sonra Qara Qarayev məni yanına çağırtdırdı. 
İlk sözü bu oldu:”Вот ты и вылетишь из Консерватории 
как футбольный мяч в аут”. Sonra isə məni bağışladı və 
mən imtahanı verdim. Axı o həm də güclü futbol azarkeşi idi. 
“Neftçi”nin bir oyununu da buraxmazdı. Stadiona gedəndə 
idman şapkasını başına elə qoyurdu ki, onu tanımasınlar. 
“Neftçi” uduzanda hirslənir, aqressivləşir, bizim oyunçuların 
hər bir səhvi onu özündən çıxarır, emosiyalarını ələ ala 
bilmirdi”.   

Azman ağacın iki budağı 
Dostları və sənətsevərlər onları belə adlandırır. Biri 

Özbəkistanın və Azərbaycanın Xalq Artisti, Dövlət Mükafatı 
laureatı, tanınmış opera rejissoru Firudin Səfərov, digəri SSRİ 
xalq artisti, gözəl səsli  opera müğənnisi, “Leqendarnaya Aida” 
adını qazanmış Firəngiz Əhmədova.

Onlar 1958-ci ildə tanış olmuşdular. Onda Firudin Səfərov 
maestro Niyazinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestrində işləyirdi.  1958-ci ildə kollektiv Orta Asiyaya və 
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Qazaxıstana qastrol səfərinə gedir. Onlar bir ay Daşkənd, 
Almatı, Aşqabad, Düşənbə, Bişkek şəhərlərində konsertlər 
verirlər. Firəngiz xanım orkestrdə oxuyurdu və bu ala gözlü qız 
kollektivdə işləyən subay oğlanların nəzərində idi. Onlardan 
biri hətta Firudin Səfərova demişdi ki, sən xoşbəxtsən, çünki 
Firəngizin səndən xoşu gəlir. Beləliklə, 1959-cu ildə gənclərin 
toyu olur. Bu iki böyük sənətkarın bir qızı və bir nəvəsi var. 

Firudin Səfərov 1956-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını zərb alətləri üzrə 
bitirdikdən sonra bir müddət orada müəllim işləyir. Bu 
vaxtlar Konservatoriyanın rektoru olmuş bəstəkar Cövdət 
Hacıyev Firudin Səfərovu yanına çağıraraq xeyli söhbət edir 
və  Azərbaycanda professional opera rejissorlarına böyük 
ehtiyac olduğunu bildirir, ona Leninqrad Konservatoriyasının 
opera rejissorluğu fakültəsində təhsil almağı təklif edir. 

Firudin Səfərov 1964-1968-ci illərdə N.A. Rimski-Korsakov 
adına Leninqrad Konservatoriyasında ölkənin tanınmış 
rejissor və musiqiçiləri-Yevgeni Sokovnin, İsaak Klikman, Yan 
Frid, Anatoli Dmitriyev və başqalarından dərs alır. 

Azərbaycanın ilk professional opera rejissoru 
Bakıda isə onu gözləyirdilər. O vaxt Azərbaycan KP Mərkəzi 

Komitəsinin katibi işləyən Cəfər Cəfərov Firudin Səfərovu 
qəbul edir və o, M.F. Axundov adına Azərbaycan Opera və 
Balet teatrına baş rejissor təyin edilir.  

Firudin Səfərov:”1969-cu ildən 1977-ci ilədək bu 
teatrda çalışdım. Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu”, “Leyli və 
Məcnun” operalarını tamaşaya qoydum, neçə-neçə digər 
əsərlər yarandı.” Rejissor P.İ.Çaykovskinin «Qaratoxmaq 
qadın», «İolanta», Q.Donisettinin «Sevgi şərbəti», C.Verdinin 
«Traviata», «Riqoletto», «Trubadur», C.Rossininin «Sevilya 
bərbəri» və başqa tamaşalara maraqlı səhnə həyatı verib. 
“Koroğlu” operasının təqdimatı olan gün Qara Qarayev də 
tamaşaya baxıb və belə deyib:”Выдающийся спектакль”. 
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F.Səfərov: “Onu da qeyd edim ki, mənim quruluş verdiyim 
“Koroğlu” 30 il səhnədə qalıb. Bununla belə Azərbaycanda 
operanın inkişafı ilə bağlı planlarımı həyata keçirə bilmirdim, 
planlar yuxarıda tutulurdu. Mən isə professional opera 
rejissoru kimi məmurlarla razılaşa bilmirdim. O biri yandan 
da ölkənin müxtəlif teatrları məni işləməyə dəvət edirdilər.
Belə bir vaxtda Özbəkistandan da dəvət aldım və Daşkəndə 
üstünlük verdim”. 

Rejissorun Daşkənd həyatı 
Firudin Səfərov:”Daşkənddə bacarıq və imkanlarımı 

ortaya qoymaq üçün mənə gözəl şərait yaradıldı. Əlişir Nəvai 
adına Özbəkistan Böyük Opera və Balet teatrında baş rejissor 
işlədim. Bu teatrda ürəyim istəyən gözəl əsərlər tamaşaya 
qoydum. Sənətkar kimi özümü xoşbəxt sayıram. 40 idən 
çoxdur ki, bu məbəddə çalışıram. Azərbaycan Opera və Balet 
teatrı ilə də əlaqəmi üzməmişəm. Müxtəlif vaxtlarda Bakıda 
Üzeyir Hacıbəylinin  “Leyli və Məcnun”, Nemət Kodallının 
“Van Qoq” və Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” əsərlərinə 
quruluş vermişəm”. Firudin Səfərovun Özbəkistanın Xalq 
Artisti, gözəl opera dirijoru Dilbər Əbdürrəhmanova ilə 
əməkdaşlığı nəticəsində 40-dan artıq əsərə səhnə həyatı 
verilib. C.Verdinin “Otello”, “Aida”, “Trubadur”, “Bal-Maskarad”, 
“Traviata”, S.Prokofyevin “Odlu mələk”, A. Petrovun “Birinci 
Pyotr”, Ş.Qunonun “Faust”, P.İ.Çaykovskinin “Qaratoxmaq 
qadın”,  Bizenin “Karmen”, C. Puççininin “Bohema”, “Çio-Çio-
San”, M.Bafoyevin “Ömər Xəyyam”, R.Quliyev və T.Sadıqovun  
“Leyli və Məcnun”, H.Rəhimovun ”Ana ürəyi”, M.Əşrəfi və 
S.Vasilenkonun “Tufan” və bir sıra digər gözəl əsərlər bunların 
sırasındadır. Moskvada çap edilən “Oqonyok” jurnalı 1981-ci 
ilin avqust nömrəsində yazırdı:”Daşkənd teatrının paytaxta 
yeni qastrol səfəri bir daha sübut etdi ki, kollektiv doğru yol 
tutub. Qastrol səfərinin milli opera-M.Əşrəfi və S.Vasilenkonun 
“Tufan”ı ilə  açılmasında da bir qanunauyğunluq var. Əsər 40 
ilə yaxın idi ki, göstərilmirdi. Bununla belə, Kamil Yaşenin 
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yazdığı librettonun yeni variantını əldə əsas tutan rejissor 
Firudin Səfərov tamaşa üzərində ilhamla çalışıb, tamaşanın 
müasir əsər kimi səslənməsinə nail olub ki, bunu quruluşçu 
rejissorun yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi saymalıyıq”.

Tanınmış rejissor öz işi və əməli ilə həm də Azərbaycan 
və özbək xalqlarının mədəniyyətinin və incəsənətinin 
yaxınlaşmasına və inkişafına böyük töhfə vermişdir. 
Daşkənddə onu “iki xalqın böyük oğlu” adlandırırlar və 
əslində bunu sübut etmək üçün özümüzü dağa-daşa salmağa 
heç ehtiyac da yoxdur.  

1984-cü ildə Özbəkistan teatrı Almaniyanın Berlin 
şəhərində  keçirilən 26-cı Ümumdünya teatr və musiqi 
festivalında SSRİ-ni təmsil edib və teatrın repertuarında olan 
“Birinci Pyotr”, “Faust” və M. Əşrəfinin “Tufan” tamaşaları 
Berlindən başqa Leypsiq və Drezden şəhərlərində də uğurla 
göstərilib, əsərlər həm müəllifə, həm də Özbəkistana böyük 
şöhrət gətirib. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu əsərlərin 
hər üçünün quruluşçu rejissoru Firudin Səfərov idi. 

O dövrdə Moskvada çap ediən “Teatr” jurnalı yazırdı:”Birinci 
Pyotr” əsərinin tamaşaya qoyulmasında rəssam İ. Sevastyano-
vun və dirijor D.Əbdürrəhmanovanın əməyi tərifəlayiqdir. 
Ancaq müvəffəqiyyətin əsas hissəsi quruluşçu rejissor Firudin 
Səfərovun payına düşür, bənzərsiz və bitkin tamaşanın 
alınmasını onun istedadının qüdrətində axtarmaq lazımdır”. 
Həmin il Firudin Səfərov Sergey Prokofyevin heç Moskvada da 
tamaşaya qoyulmayan “Odlu mələk” operasının notlarını əldə 
edir və Daşkənd teatrında tamaşaya qoyur. Bu xəbər ölkəyə 
səs salır. Dünya şöhrətli dirijor Yevgeni Svetlanov tamaşanın 
premyerasına baxmaq üçün Daşkəndə gəlir, əsəri çox 
bəyənir və rejissorun sənət qələbəsini “səhnə qəhrəmanlığı” 
adlandırır. 1986-cı ildə Daşkənd teatrı “Odlu mələk”  tamaşası 
ilə Moskvaya qastrol səfərinə gedir. Kremlin Qurultaylar 
Sarayında anşlaq olur. Hər gün tamaşaya 6 min tamaşaçı baxır. 
Bu günlər Moskva mətbuatının diqqəti Firudin Səfərov və “Odlu 



218

mələk” tamaşasına yönəlir. Əsər lentə alınır, “İntervideniye” 
kanalı ilə dünyaya göstərilir. SSRİ Xalq artisti B.Pakrovski “Odlu 
mələk” tamaşası haqqında bunları yazıb: “Əsərin qəribə taleyi 
var:Sergey Prokofyev bu operanı 1927-ci ildə tamamlayıb. 
1955-ci ildə opera yalnız İtaliyada tamaşaya qoyulub. SSRİ- də 
isə səhnəyə qoyulmamışdı. Budur, SSRİ-də ilk dəfə Daşkənddəki 
Nəvai adına Opera və Balet teatrında və bunun ardınca Perm 
teatrında “Odlu mələk” əsərinə səhnə həyatı verilir. Permdəki 
tamaşanı görmədiyim üçün onun haqqında fikir yürütmək 
çətindir. Ancaq Daşkənddə bu tamaşaya baxdıqdan sonra deyə 
bilərəm ki, bu,  yaradıcı kollektivin misilsiz sənət qələbəsidir. 
Bu qələbədə quruluşçu rejissor Firudin Səfərovun xüsusi payı 
var. Həmin operanın həyata qaytarılmasında, belə yüksək 
bədii dəyərlə nümayiş etdirilməsində Firudin Səfərovun 
əməyi yüksək qiymətləndirilməlidir.Tamaşanın yaradıcıları-
rejissor Firudin Səfərov və dirijor Dilbər Əbdürrəhmanova 
böyük yaradıcılıq cəsarəti göstərərək dahi bəstəkara dərin 
hörmət hissini aydın büruzə veriblər. Tamaşanın quruluşu 
bitkindir, dinamik təsir bağışlayır. “Odlu mələk” tamaşası yalnız 
respublika miqyasında əhəmiyyətli hadisə olmayıb, SSRİ-nin 
musiqi həyatında əlamətdar hadisədir. Bunun üçün teatrın 
baş rejissoru, görkəmli teatr xadimi Firudin Səfərova daha 
böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram”. Yevgeni Svetlanov 
“Sovetskaya kultura” qəzetində isə bunları yazıb:”Daşkəndli 
qonaqları ürəkdən təbrik edir, unudulmaz musiqi bayramına 
görə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu, bütün sovet 
musiqi sənətinin bayramıdır”. Firudin Səfərovun şöhrəti get-
gedə artır və onu müxtəlif teatrlara tamaşalar hazırlamağa 
dəvət edirlər. Rejissor Ankara, Leninqrad, Odessa, Voronej, 
Samara, Almatı teatrlarında klassik və rus bəstəkarlarının 
əsərlərini tamaşaya qoyur. Ümumiyyətlə isə sənətkarın Bakı, 
Daşkənd və digər teatrlarda quruluş verdiyi əsərlərin sayı 
70-ə yaxındır.  
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“Aida” yeni quruluşda
2017-ci ilin aprel ayında F.Səfərovun rejissorluğu ilə 

C.Verdinin “Aida” operasının yeni quruluşda təqdimatı olub 
və böyük maraq doğurub. Özbəkistan qəzetləri, radio və 
televiziya kanalları yeni tamaşa haqqında materiallar verib, 
musiqişünaslar bu tamaşanı ölkənin mədəni həyatında 
hadisə adlandırıb. Tanınan musiqişünas İnessa Qulzarova 
yeni tamaşa ilə bağlı məqaləsində yazır:”Dünya praktikasında 
ilk dəfə olaraq rejissor baş qəhrəmanları operanın əvvəlində 
səhnəyə çıxarır. Operanın dramatik epizodlarından biri olan 
“Divanxana” səhnəsi də orijinal həllini tapıb. Bu səhnədə baş 
kahin Ramfis hökm verir-xəyanətkar yeraltı zindana atılsın. 
Dünya praktikasından fərqli olaraq rejissor səhnə arxasında 
olan kahinlər xorunu səhnəyə gətirir ki, bu da yenilikdir.

Operanın final səhnəsində C.Verdidə olmayan daha bir 
rejissor tapıntısı öz həllini tapıb. Zəifləmiş və gücdən düşmüş 
sevgililər-Aida və Radames “Bağışla , torpaq, bağışla, bütün 
acıların sığınacağı” duetinin sədaları altında ölümə meydan 
oxuyaraq zindanın daşlı-kəsəkli döşəməsində bir-birlərinə 
tərəf sürünürlər. Bu möhtəşəm və təsirli səhnəyə göz yaşı 
axıtmadan baxmaq olmur”.

“Özbəkistan mənim ikinci Vətənimdir” 
Muxtar Əşrəfi adına Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasının 

professoru Firudin Səfərov: “70 illik yubileyimlə bağlı 
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun fərmanı ilə ölkənin 
ən böyük mükafatı olan “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşəm, 
Özbəkistanın Dövlət mükafatı laureatıyam, bu torpaqda 
şöhrətlənmiş, hörmət-izzət sahibi olmuşam. Bununçün 
mən özbək xalqına minnətdaram. Axı Özbəkistan mənim 
ikinci Vətənimdir. Firudin Səfərov həm də gənc opera 
rejissorlarının hazırlanmasında mühüm iş görür. O, dirijor 
Dilbər Əbdürrəhmanova ilə birlikdə gənclərə opera sənətinin 
sirlərini öyrədib.  
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Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri Özbəkistan 
teatrlarında

1929-cu ildə yaradılmış Özbəkistan Opera və Balet Teatrı 
öz qapılarını tamaşaçılara Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal 
alan” əsəri ilə açıb. Bu teatrda ayrı-ayrı vaxtlarda Üzeyir 
Hacıbəylinin “Koroğlu”, M. Maqomayevin “Nərgiz”, Q.Qarayevin 
”İldırımlı yollarla”,”Yeddi gözəl”, F.Əmirovun “Min bir gecə”, 
“Sevil”(Səmərqənd teatrı) , A. Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”, 
İki qəlbin dastanı” və başqa əsərlər tamaşaya qoyulub. 
“Məhəbbət əfsanəsi”, “Min bir gecə” əsərləri isə uzun illərdir 
ki, səhnədən düşmür. Son əsərlərin hazırlanmasında Firudin 
Səfərovun böyük rolu olub.  Firudin Səfərov həm də böyük 
ictimai iş aparır. Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə 
Şurasının üzvüdür. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən 
qurultayının iştirakçısı olub və birinci qurultayda Orta Asiya 
respublikaları adından məhz Firudin Səfərova söz verilib. 

Tanınmış incəsənət xadimləri, sənətşünaslar, dostları 
Firudin Səfərov və onun səhnəyə qoyduğu əsərlər 

haqqında
SSRİ Xalq Artisti, bəstəkar Arif Məlikov Firudin Səfərovun 

yaradıcılığı haqqında deyib:”Firudin Səfərov zəmanəmizin 
nəhəng opera rejissorlarından biridir. Onun yaradıcılığının 
insanların təfəkkürünə təsiri çox yüksəkdir, bu da onu 
dünyanın ən yaxşı opera rejissorları ilə bir sıraya qoyur. Mən 
çox tamaşa görmüş və heyran olmuşam, alqışlamışam. Fəxr 
edirəm ki, Azərbaycan xalqı musiqi, rəssamlıq, ədəbiyyat 
sahələrindəki böyük sənətkarlarla yanaşı böyük opera 
rejissoru Firudin Səfərovu da yetişdirib”. SSRİ Xalq Artisti, 
dirijor Dilbər Əbdürrəhmanova öz fikirlərini belə ifadə edib:-
Firudin Səfərov novator rejissordur. SSRİ Xalq Artisti, rəqqas 
Qaliya İzmaylova Firudin Səfərov haqqında deyib:”Firudin 
Səfərov yaradıcılığı sözün əsl mənasinda Allah vergisidir”. 
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Özbəkistanın tanınmış sənətşünası N.Komaxa Firudin 
Səfərovun yaradıcılığını belə qiymətləndirib:

”Firudin Səfərov opera rejissorluğunun şairi və mütəfəkkiri-
dir”. Abay adına Opera və Balet Teatrının quruluşçu rejissoru 
Laylim İmanqazina:”Mən çox şadam və taleyimdən çox 
razıyam ki, Sizinlə rastlaşdım. Minnətdaram ki, səhnədə və 
həyatda bir çox yeniliklərə Sizin vasitənizlə imza atmışam. 
Müğənnilərlə iş zamanı bu və ya başqa vasitələr tapmaqda 
Sizin tövsiyələriniz həmişə köməyimə çatır. Tamaşaya quruluş 
vermək kimi mürəkkəb proses zamanı Sizin varlığınızı daim 
hiss edirəm”. 

*        *        *
Rejissor deyir ki, opera üç böyük amilin üzərində duruş 

tapır: musiqi, poeziya və dramaturgiya...Mən bu üç cəhəti 
bir-birindən ayrı təsəvvür edə bilmirəm. Tamaşa isə o vaxt 
uğurlu alınır ki, musiqi, poeziya və dramaturgiya bir-birini 
tamamlayır. Buna isə ancaq təcrübəli quruluşçu rejissor nail 
ola bilər. Tamaşa üzərində işləyəndə isə mən həm inzibatçı, 
həm bənna, həm də fəhləyəm. Firudin Səfərov cavanlıqda, 
incəsənət ya futbol seçimi qarşısında qalanda incəsənətə 
üstünlük vermişdi. Bunu eşidən Azərbaycanın tanınmış futbul 
hakimi Eldar Əzimzadə demişdi:”Честно говоря, я был разо-
чарован, когда узнал, что Фирудин выбрал музыку. Ведь 
из него мог получиться один из выдающихся футболи-
стов Азербайджана.”
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Həyat yoldaşı, SSRİ Xalq artisti, “Əfsanəvi Aida” adını almış
Firəngiz Əhmədova ilə 

Умр йўлдоши, СССР Халқ артисти, “Афсонавий Аида” номини
олган Фирангиз Аҳмедова билан

Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operası üzərində işləyərkən
SSRİ Xalq rəssamı Tahir Salahovla 

Узеир Ҳожибековнинг “Кўр ўғли” операси устида иш олиб
бораётган вақтда СССР Халқ рассоми Тоҳир Салоҳов билан

“Koroğlu” operasından səhnə, Koroğlu rolunda Lütfiyar İmanov
“Кўр ўғли” операсидан саҳна, Кўр ўғли ролида Лутфиёр Имонов
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ИККИ ХАЛҚНИНГ ЎҒЛИ, 
ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛЧИ,

МУСИҚАЧИ... ВА ТАНИҚЛИ ОПЕРА 
РЕЖИСЕРИ ФИРУДИН САФАРОВ-

НИНГ ҲАЁТ ЙЎЛИ...

“Мусиқанинг Ватани йўқ, унинг Ватани бутун дунё...”
Фредерик Шопен

Ўзбекистонда озарбайжонлар қадимдан яшаб келади. 
Ўзбекистонда маданият ривожида, хусусан театрларнинг 
яратилишида озарбайжонларнинг ҳиссаси катта бўлган. 
Буни Ўзбекистон халқ артисти Баҳодир Йўлдошев ҳам 
эътироф этиб “Биз ватанимизда театр санъатининг юк-
салишида озарбайжон қардошларимиздан миннатдор 
бўлишимиз керак”, деганди. 

Буюк актер ва режиссёр Сидқи Руҳулло ўз труппа-
си билан бир неча маротаба Ўзбекистон шаҳарларида 
гастролда бўлган. “Лайли ва Мажнун”, “Асли ва Карим”, 
опералари, “Аршин мол-олон”, “Машади Ибод” мусиқий 
комедияларини намойиш этган. Бу томошаларда ўзбек 
актёрлари ҳам иштирок этишган. 

Буюк ўзбек актёри ва режиссёри Аброр Ҳидоятов Си-
дқи Руҳуллоҳнинг Мажнун ролини эслаб, ёзади: “Унинг 
ижроси мени сеҳрлаб қўйганди. Мен бу асарни кўриб шу 
қадар таъсирландимки, кўз ёшларимни тутиб туролма-
дим”, Бизнинг бу қаҳрамонимиз ҳам режиссёр. У Озар-
байжонда ва Ўзбекистонда опера санъатининг ривожига 
жуда катта ҳисса қўшди. 1951-1956 йилларда бўлғуси та-
ниқли опера режиссёри ҳали Озарбайжон Давлат консер-
ваториясида ўқирди. Ҳар қанча ғалати бўлмасин, у про-
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фессионал футболчи ҳам эди. У 13 ёшидан бери футбол 
ўйнар, мутахассислар ундан келажакда моҳир футболчи 
чиқишига ишонишарди. У 1947-1950 йилларда “Дина-
мо”да, кейинчалик Озарбайжоннинг терма жамоасида 
ўйнаган. Бу жамоа ўша йиллари Ростов ва Нижний-Нов-
город шаҳарларида ўтказилган беллашувларда 2-ўрин-
ни эгаллаганди. Кунларнинг бирида Фирудин имтиҳон-
га кирмай, жамоаси билан Горький шаҳрига мусобақага 
кетган ва ғалаба билан қайтганди. 

Фирудин Сафаров ўша йилларни завқ билан эслайди: 
“Бокуга қайтганимда Консерваториянинг проректори 
Талъат Шоҳбердиев имтиҳонни топширмаганимдан рек-
тор (профессор, бастакор Қора Қораев)нинг хабари бор, 
сендан жуда дарғазаб, кўзига кўринмасликка ҳаракат 
қил, бирор нима ўйлаб кўрармиз” , деди. 

Бир кундан кейин Қора Қораев мени ёнига чақирди 
ва русчалаб ”Вот ты и вылетишь из Консерватории как 
футбольный мяч в аут” деди. Кейинчалик мени кечириб, 
имтиҳонга киритди. Чунки унинг ўзи ҳам кучли футбол 
ишқибози эди. “Нефтчи”нинг бирорта ўйинини ўтказиб 
юбормасди. Стадионга борганида одамлар таниб қол-
маслиги учун кепкасини бошига бостириб кийиб оларди. 
“Нефтчи” ютқазса, жаҳли чиқар, ғазабланар, ўйинчила-
римизнинг ҳар бир хатоси уни асабийлаштирар, уларни 
бўралаб сўкарди”. 

Азим дарахтнинг икки бутоғи
Дўстлари ва мухлислари уларни шундай аташарди. 

Бири Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти, Давлат 
мукофоти совриндори, таниқли опера режиссёри Фиру-
дин Сафаров, иккинчиси СССР халқ артисти, соҳир овоз 
соҳибаси “Афсонивий Аида” дея ном олган Фарангиз 
Аҳмедова эди. Улар 1958 йилда танишишган. Бу пайтда 
Фирудин Сафаров маэстро Ниёзийнинг раҳбарлиги ости-
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да Озарбайжон Давлат симфоник оркестрида ишларди. 
1958 йилда жамоа Ўрта Осиё ва Қозоғистон бўйлаб са-
фарга жўнади. Улар бир ой давомида Тошкент, Олмаота, 
Ашхобод, Душанбе, Бишкек шаҳарларида концерт бе-
ришди. Фарангиз хоним оркестрда қўшиқ куйлар, бўйдоқ 
йигитларнинг кўзи булбулдек хониш қилаётган гўзал 
хонимда эди. Ҳатто улардан бири Фирудинга “Сен қанча-
лар бахтлисан, чунки Фарангиз сени ёқтиради” деганди. 
Шу тариқа 1959 йилда икки ёшнинг тўйи бўлиб ўтди. Бу 
икки санъаткорнинг бир қизлари ва бир набиралари бор. 

Фирудин Сафаров 1956 йилда Узайир Ҳожибеков но-
мидаги консерваториянинг зарбли асбоблар бўлимини 
битиргач, бироз муддат ўша ерда муаллимлик қилади. 
Ўша пайтлар консерваторияга раҳбарлик қилган Жавдат 
Ҳожиев Фирудинни ёнига чорлаб у билан анча суҳбатла-
шиб ўтиради. У Озарбайжонда профессионал опера ре-
жиссёрларига эҳтиёж катта эканини айтиб, уни Ленин-
град консераваторияси опера режиссураси факультетига 
ўқишга таклиф қилади. 

Фирудин Сафаров 1964-1968 йилларда Н.А. Рим-
ский-Корсаков номидаги Ленинград консерваториясида 
мамлакатнинг таниқли режиссёр ва мусиқачилари Евге-
ний Соковнин, Исаак Кликман, Ян Фрид, Анатолий Дми-
триев ва бошқалардан сабоқ олади. 

Озарбайжонниг илк профессионал
опера  режиссёри

 Унинг қайтишини интизорлик билан кутишаётганди. 
Бокуда уни Озарбайжон КП Марказий қўмитаси раиси 
Жаъфар Жаъфаров қабул қилади ва Мирзо Фатали Охун-
дов номидаги Озарбайжон опера театрига бош режиссёр 
қилиб тайинлайди. “1969 йилдан то 1977 йилгача шу 
театрда ишладим, - дейди Фирудин Сафаров. – Узайр Ҳо-
жибековнинг “Кўрўғли”, “Лайли ва Мажнун”, операларини 
саҳналаштирдим, яна бир қанча янги асарлар яратилди”.
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Режиссёр Петр Чайковскийнинг “Қоратўқмоқ аёл”, “Ио-
ланта”, Г.Доницеттининг “Севги шарбати”, Ж.Вердининг 
“Травиата”, “Риголетто”, “Трубадур”, Ж.Россинининг “Се-
вилья сартароши” ва бошқа асарларини саҳналаштирди. 

“Кўрўғли” операсининг тақдимотида иштирок этган 
Қора Қораев спектаклни томоша қиларкан,”Выдающий-
ся спектакль” деб баҳо берган эди. 

Ф.Сафаров дейди: “Мен саҳналаштирган “Кўрўғли” 30 
йил саҳнадан тушмади. Шу билан бирга Озарбайжонда 
операнинг ривожи билан боғлиқ режалардан хабарим 
йўқ эди. Мен профессионал опера режиссёри сифати-
да раҳбарлар билан келиша олмасдим. Бошқа томондан 
мамлакатнинг таниқли театрлари мени ишга таклиф 
этишарди. Ана шундай пайтда менга Тошкентдан ҳам 
таклиф келди ва мен бу таклифни қабул қилдим”. 

Тошкентдаги ҳаёт
Фирудин Сафаров ҳикоясини давом эттиради:
“Тошкентда бор имконим ва тажрибамни намойиш 

этишим учун менга ажойиб шароит яратиб беришди. 
Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта теа-
трида бош режиссёр бўлиб ишлаб келдим. Бу театрда 
бир қатор гўзал асарларни саҳналаштирдим. Санъаткор 
сифатида ўзимни бахтиёр деб биламан. Бу даргоҳда сал-
кам 40 йилдан бери ишлаб келаман. Озарбайжон опера 
ва балет театри билан ҳам алоқаларни узганим йўқ.  Тур-
ли вақтларда Бокуда Узайир Ҳожибековнинг “Лайли ва 
Мажнун”, Невит Кодаллининг “Ван Гог”, Восиф Адигўза-
ловнинг “Нотавон” асарларини саҳналаштирдим”. 

Фирудин Сафаровнинг Ўзбекистон Халқ артисти, ажой-
иб опера дирижёри Дилбар Абдураҳмонова билан ҳамкор-
лиги натижасида 40 дан ортиқ асар саҳна юзини кўрди. 
Ж.Вердининг “Отелло”, “Аида”, “Трубадур”, “Бал-Маскарад”, 
“Травиата”, С.Прокофьевнинг “Оловли фаришта”, А.Пе-
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тровнинг “Петр Биринчи”, Ш.Гунонинг “Фауст”, П.И.Чай-
ковскийнинг “Пиковая дама”, Бизенинг “Кармен”, Ж.Пуч-
чининиг “Богема”, “Чио-Чио-Сан”, Мустафо Бафоевнинг 
“Умар Ҳайём”, Р.Қулиев ва Т.Содиқовнинг “Лайли ва Маж-
нун”, Ҳ. Раҳимовнинг “Она юраги”, М.Ашрафий ва С.Васи-
ленконинг “Тўфон” ва бошқа бир қатор асарлари шулар 
жумласидандир. Москвада чоп этиладиган “Огонёк” жур-
нали 1981 йил август сонида ёзади: “Тошкент театрининг 
Москвага сафари жамоа тўғри йўлдан бораётганини яна 
бир карра исбот этди. Гастрол сафарининг  миллий опе-
ра – М.Ашрафий ва С.Василенконинг “Тўфон”и билан очи-
лишида ҳам ўзига хос рамзийлик бор. Бу асар 40 йилдан 
бери кўрсатилмаётган эди. Шу билан бирга, Комил Яшин-
нинг янги либреттосини асос қилган Фирудин Сафаров 
спектакль устида илҳом билан ишлаган, унинг замонавий 
асар каби янграшига эришган. Буни саҳналаштирувчи-ре-
жиссёрнинг ижодий изланишлари баҳраси дея ҳисобла-
шимиз зарур”. Таниқли режиссёр ўз иши ва ҳаракати би-
лан икки халқнинг маданияти ва санъати яқинлашувига, 
ривожига катта ҳисса қўша олди. Тошкентда уни “икки 
халқнинг буюк ўғли” деб аташади. Аслида, буни исбот 
этишга эҳтиёж ҳам йўқ. 

1984 йилда Ўзбекистон театри Германиянинг Берлин 
шаҳрида ўтказилган умумжаҳон театр ва мусиқа фести-
валида иштирок этиб, театр репертуаридаги “Пётр Би-
ринчи”, “Фауст”, М.Ашрафийнинг “Тўфон” томошаларини 
Берлин, Лейпциг, Дрезден шаҳарларида намойиш этди. 
Шу йилда бу томошалар ҳам муаллифга, ҳам Ўзбекистон-
га катта олқиш олиб келди. Бу асарларнинг бари Фиру-
дин Сафаров томонидан саҳналаштирилган эди. 

Ўша йилларда Москвада чоп этилган “Театр” журна-
лида ёзилади: “Пётр Биринчи” асарининг саҳналашти-
рилишида рассом И.Себастянов, дирижёр Д.Абдураҳ-
монованинг меҳнатлари таҳсинга лойиқ. Аммо, асар 



228

муваффақиятида режиссёр Фирудин Сафаровнинг хиз-
матларини алоҳида эътироф этиш лозим”. Ўша йили Фи-
рудин Сафаров Сергеф Прокофьевнинг ҳали Москвада 
ҳам саҳнага қўйилмаган “Оловли фаришта” операси но-
таларини қўлга киритади. Кўп ўтмай томоша  Тошкентда 
саҳнага қўйилади. Бу хабар бутун мамлакатга ёйилади. 
Машҳур режиссёр Евгений Светланов ушбу операни то-
моша қилиш учун Тошкентга келади, асар унга ниҳоятда 
маъқул бўлади. Режиссёрнинг бу  ғалабасини ўзига хос 
“саҳна қаҳрамонлиги” деб атайди. 1986 йилда Тошкент 
театри “Оловли фаришта” томошаси билан Москвага бо-
ради. Кремлнинг Қурултойлар саройида аншлаг бўлиб 
кетади. Ҳар куни бу томошани олти минг томошабин 
кўради. Асар суратга олиниб, “Интервидение” канали 
орқали бутун дунёга намойиш қилинади. СССР халқ ар-
тисти Б.Покровский шундай деган эди: “Асарнинг ўзига 
хос тақдири бор: Сергей Прокофьев бу асарни 1927 йил-
да ёзиб тамомлаган. 1955 йилда опера фақат Италияда 
намойиш этилган. СССРда ҳали саҳналаштирилмаган эди. 
СССРда илк маротаба бу иш Тошкент театрида амалга 
оширилади. Кейинроқ Пермь театри асарни томошабин-
лар ҳукмига ҳавола этди. 

Пермдаги операни кўрмаганим учун бу ҳақда бирор 
фикр билдиролмайман. Тошкентда бу спектаклни кўриб, 
ижодий жамоанинг бу ютуғига тан бердим. Бунда поста-
новкачи режиссёр Фирудин Сафаровнинг ўз ўрни бор. 
Операнинг ҳаётга қайтишида ва юксак дид билан на-
мойиш этилишида Фирудин Сафаровнинг хизматлари 
алоҳида эътиборга моликдир. Бу муваффақият операни 
саҳнага олиб чиққан режиссёр Фирудин Сафаров ҳамда 
дирижёр Дилбар Абдураҳмонованинг буюк ижодий жа-
сорати ва даҳо бастакорга юксак эҳтиромнинг яққол 
изҳоридир. Спектакл мукаммал яратилган, у томошабин-
га динамик таъсир этади. “Оловли фаришта” спектакли 
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фақат республикада эмас, балки бутун  иттифоқ  миқё-
сидаги аҳамиятли ҳодиса эди. Шу боис, театрнинг бош 
режиссёри, таниқли театр арбоби Фирудин Сафаровга 
янада улкан ижодий зафарлар тилайман”. Евгений Свет-
ланов “Советская культура” газетасида эса шунда ёзади: 
“Тошкентлик меҳмонларни юракдан қутлаб, унутилмас 
мусиқа байрами учун уларга чуқур миннатдорлик билди-
раман. Бу бутун совет мусиқа санъати байрамидир”. 

Фирудин Сафаровнинг шуҳрати тобора ортиб борар, 
уни турли театрларга томошалар ҳозирлаш учун чақи-
ришарди. Режиссёр Анқара, Ленинград, Одесса, Воронеж, 
Самара, Олмаота театрларида классик ва рус басктакор-
лари асарларини саҳналаштиради. Умуман, санъат уста-
сининг Тошкент, Боку ва бошқа театрларда саҳналаштир-
ган асарлари сони 70 га яқин. 

“Аида” янги кўринишда
2017 йилнинг апрель ойида Ф.Сафаровнинг режиссёр-

лигида Ж.Вердининг “Аида” операси янги талқинининг 
тақдимоти бўлиб ўтди. Ўзбекистон газеталари, радио ва 
телевизион каналлари янги саҳна асарлари ҳақида мате-
риаалар чоп этди, мусиқашунослар бу асарни мамлакат 
маданий ҳаётида йирик ҳодиса сифатида баҳолашди. 

Таниқли мусиқашунос Инесса Гулзарова ўз мақоласи-
да ёзади: “Дунё тажрибасида биринчи бора режиссёр бош 
қаҳрамонларни опера аввалида саҳнага чиқарди. Опера-
нинг драматик эпизодларидан бири – “Девонхона” саҳнаси 
ҳам оригинал тарзда акс эттирилган. Саҳнада бош коҳин 
Рамфис  хиёнаткорни зиндонга ташлашга ҳукм этади. Ре-
жиссёр бошқа саҳна асарларидан фарқли равишда коҳин-
лар хорини саҳнага олиб чиқади. Бу ҳам оригинал кўри-
ниш касб этади. Операнинг финал саҳнасида режиссёр 
Ж. Верди асарида учрамайдиган яна бир янгиликка қўл 
уради. Мадорсизланиб, кучларини йўқотган севишганлар 
Аида ва Радамес “кечир она тупроқ, кечир барча аламлар 



230

саждагоҳи” дуэти садолари остида ўлимни писанд қилмай, 
зиндон ичида бир-бирига талпинади. Бу гўзал лаҳзаларни 
кўзёшисиз томоша қилиш мумкин эмас”. 

“Ўзбекистон – менинг иккинчи Ватаним”
Мухтор Ашрафий номидаги Ўзбекистон давлат консер-

ваторияси профессори Фирудин Сафаров шундай дейди: 
“70 йиллик юбилейимда мамлакатимизнинг Бирин-

чи Президенти Ислом Каримов фармонига кўра “Меҳнат 
шуҳрати” ордени билан мукофотландим. Ўзбекистон Дав-
лат мукофоти лауреатиман. Шу тупроқда шон-шуҳратга 
эришдим, юксалдим. Обрў-эътибор топдим. Бунинг учун 
мен ўзбек халқидан миннатдорман. Зотан, Ўзбекистон 
менинг иккинчи Ватанимдир!”. 

Озарбайжон бастакорлари асарлари Ўзбекистон 
саҳналарида

1929 йилда ташкил топган Ўзбекистон опера ва балет 
театри илк бор Узайир Ҳожибековнинг “Аршин мол-о-
лон” асари намойиши билан ўз эшикларини очган. Бу 
театрда турли даврларда Узайир Ҳожибековнинг “Кўрўғ-
ли”, М.Магомаевнинг “Наргиз”, Қ.Қораевнинг “Чақмоқли 
йўлларда”, “Етти гўзал”, Ф.Амировнинг “Минг бир кеча”, 
“Севил” (Самарканд театри), А.Маликовнинг “Муҳаббат 
афсонаси”, “Минг бир кеча” асарлари намойиш қилинган. 
Бу асарларнинг кўпчилиги  Фирудин Сафаров томонидан 
ёки унинг кўмагида  саҳналаштирилган. 

Фирудин Сафаров ижтимоий соҳаларда ҳам фаол иш 
юритиб келади. Дунё озарбайжонлари Алоқалар Кенга-
ши аъзоси. У дунё озарбайжонларининг Бокуда ўтказил-
ган биринчи қурултойида ҳам иштирок этган, Марказий 
Осиёдан борган миллатдошларимиз орасидан фақат Фи-
рудин Сафаров сўзга чиққан. 
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Таниқли санъат арбоблари, санъатшунослар 
ҳамкасблари Фирудин Сафаров ва 

у саҳналаштирган асарлар ҳақида...
СССР Халқ артисти, бастакор Ориф Маликов Фирудин 

Сафаров ижоди ҳақида ёзади: “Фирудин Сафаров замо-
намизнинг йирик опера режиссёрларидан бири. Унинг 
ижоди инсонлар тафаккурига жуда катта таъсир кўрсат-
ган, бу эса уни дунёнинг энг яхши опера режиссёрлари 
қаторига олиб чиққан. Мен кўп спектаклларини кўрган-
ман, уларни олқишлаганман. Озарбайжон халқи мусиқа, 
тасвирий санъат, адабиёт ва санъат соҳасида буюк ижод-
корлар қатори буюк опера режиссёри Фирудин Сафа-
ровни етиштиргани учун ҳам фахрланаман”. СССР Халқ 
артисти, дирижёр Дилбар Абдураҳмонова эса Фирудин 
Сафаровни “новатор режиссёр” деб атайди. Яна бир СССР 
Халқ артисти, раққоса Галия Измаилова “Фирудин Са-
фаров ижоди сўзнинг асл маъносида Яратганнинг буюк 
туҳфасидир”, деганди. Ўзбекистоннинг таниқли санъат-
шуноси Н.Комаха Фирудин Сафаровни “Опера режиссура-
сининг шоири ва мутафаккири”, деб атайди. 

Абай номидаги Опера ва балет театри постановкачи 
режиссёри Лайлим Имангазина ёзади: Мен Сиз билан 
учрашганим учун тақдиримдан миннатдорман, саҳнада 
ва ҳаётда кўп янгиликларга Сиз билан бирга қўл урган-
ман. Хонандалар билан ишлашда у ёки бу воситаларни 
топишда Сизнинг тавсияларингиз ҳамиша менга ёрдам 
беради. Спектаклни саҳнага қўярканман, мураккаб жара-
ёнларда Сизнинг борлигингизни ҳис этиб тураман”. 

*        *        *
Режиссёрнинг айтишича, “Опера уч буюк омил усти-

да қурилади: мусиқа, поэзия ва драматургия... Мен бу уч 
жиҳатни бир-биридан айро тасаввур этолмайман. Улар 
бир-бирига тамомила уйғунлашмас экан, спектакл му-
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каммал кўриниш касб этолмайди. Бу эса, режиссёрдан 
катта маҳорат ва тажриба талаб этади. Спектакл устида 
ишлар эканман, мен ўзимни ҳам раҳбар, ҳам оддий ишчи 
деб ҳис қиламан”. Фирудин Сафаров ёшлигида санъат ёки 
футболни танлашга келганда у биринчисини танлаган-
ди. Буни эшитган таниқли Озарбайжон футбол судьяси 
Элдор Азимзода шундай деганди: “Тўғрисини айтсам, 
Фирудин мусиқани танлаганини эшитиб, афсус қилган-
дим. Ахир ундан Озарбайжоннинг машҳур футболчила-
ридан бири етишиб чиқиши мумкин эди”. 
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EMOSİONAL, COŞĞUN VƏ İSTEDADLI 
DİRİJOR...

MAESTRO RAFİQ KƏRİMOV

                                                

 “Musiqi yağışa bənzəyir, hər damlası ruha hopur və onu canlandırır”. 
                                                                                            Romen Rollan

Səmərqənd, Buxara şəhərləri insan zəkasının sonsuzlu-
ğunu, qüdrətini özündə yaşadan məkanlardır. Ona görə 
də Səmərqəndi də, Buxaranı da bir görən bir də görüm 
deyər. Səmərqənd və Buxaranın abidələri kimi insanları 
da müdrikdir. Bu kitabda həmin qədim şəhərlərdə yaşayan 
azərbaycanlı filosoflar, alimlər, mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri ilə tanış olmuşuq. Onlardan biri də Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, sonra isə 
Leninqrad Konservatoriyasında dirijorluq üzrə təhsil almışdı... 
Daşkənddə yaşayan tanınmış soydaşımız, Özbəkistan Dövlət 
Opera və Balet Teatrının baş rejissoru, Azərbaycanın və 
Özbəkistanın Xalq Artisti Firudin Səfərovla tez-tez görüşürəm, 
həm müxtəlif tədbirlərdə, həm teatrda, qonşum olduğu üçün 
həm də evində... Söz-sözü çəkir, söhbət söhbəti...

Görüşlərimizin birində dirijor Rafiq Kərimov haqqında 
söhbət açdı,  yaradıcılığından danışdı, Səmərqənddəki Opera 
və Balet Teatrında, sonra isə Daşkənd Operetta Teatrında 
baş dirijor işlədiyini dedi, onunla ünsiyyət saxladığı illəri 
yada saldı:”Rafiq Kərimov istedadlı skripkaçı və dirijor idi, 
öz  karyerasına skripkaçı kimi başlamışdı, sonra Leninqrad 
Konservatoriyasında əvvəl Radinoviç, sonra isə Musinin 
sinfində dirijorluq üzrə təhsil almışdı... Rafiq Kərimov 
emosional, coşğun və özünəməxsus dirijor idi, xarakterində 
sərtlik vardı, ötkəm və tələbkar idi... Bununla belə o öz 
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parlaq istedadı ilə bütün bunları ört-basdır edirdi. Leninqrad 
Konservatoriyasında təhsilini başa vurduqdan sonra Rafiq 
Kərimovu və Rauf Abdullayevi M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrına göndərirlər. Rauf Abdullayev 
baş dirijor, Rafiq Kərimov isə dirijor... Həvəslə işə başlayır, 
qısa müddətdə “Faust” əsəri bərpa edilir, sonra “Leyli və 
Məcnun”,”Əsli və Kərəm”,”Şah İsmayıl”, “Bahadır və Sona”, 
“Trubadur”, “Yevgeni Onegin”,”Riqoletto”,”Sevilya bərbəri” 
əsərlərinə dirijorluq edir.  Görkəmli teatr xadimləri Əfrasiyab 
Bədəlbəyli, Ağababa Bünyadzadə, Rauf Atakişiyev, Leyla 
Vəkilova və digər sənətkarlar onun yaradıcılığına yüksək 
qiymət verib. Yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir vaxtda Rafiq 
Kərimov ərizə yazıb teatrdan gedir, bunu eşidənlərin çoxu 
inanmasa da fakt faktlığında qalır. Çox keçmir ki, Səmərqənd 
Opera və Balet Teatrı Rafiq Kərimovu baş dirijor dəvət edir, o 
da razılaşıb bu qədim şəhərə gəlir. 

Səmərqənd teatrında fəaliyyət
Səmərqənd teatrında birinci işi SSRİ Xalq Artisti Fikrət 

Əmirovun “Sevil” operası olub. İlk tamaşada Balaş rolunda 
SSRİ Xalq Artisti Lütfiyar İmanov çıxış edib. Tamaşa böyük 
uğur qazanıb və Lütfiyar İmanov Bakıya qayıtdıqdan sonra 
Səmərqənd teatrında ilk tamaşanın uğurundan danışıb.  

Tanınmış jurnalist Fazil Rəhmanzadə Rafiq Kərimov 
haqqında qələmə aldığı “Maestro” adlı məqaləsində 
yazır:”Peşəsini bütün qəlbi ilə sevən bu sənətkarın dirijorluq 
mədəniyyəti, həssas, təvazökar təbiəti, orkestrlə işləmək 
üsulu onun yaradıcılıq məharətinin göstəricisidir. ...R.Kərimov 
əsl yaradıcı sənətkardır, o, sənətə qarşısıalınmaz daxili 
ehtiyacdan gəlib. O sübut edib ki, həm klassik, həm də müasir 
musiqiyə dərindən bələddir, ən mürəkkəb partituraların 
öhdəsindən gəlmək üçün potensial imkanlara malikdir. 
Dirijorluq etdiyi orkestr və vokal partiyalarının, o cümlədən 
solo, ansambl və xor nömrələrinin təmiz, harmonik səslənməsi 
həmişə razılıqla qarşılanıb”. Fikrət Əmirov Rafiq Kərimovun 
yaradıcılığı haqqında belə deyib:”Rafiq Kərimov mənim 
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nəzərimdə öz sənətini gündən-günə cilalayan, maraq dairəsini 
genişləndirən, müasir dirijorluq sənətinin nailiyyətlərini 
mənimsəyən, fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətlərini genişləndirən 
sənətkardır”. Səmərqənd Opera və Balet Teatrının dirijoru 
A.Curayev: ”Maestro Rafiq Kərimov teatrımızda baş dirijor 
çalışdığı iki il ərzində özünü istedadlı və bacarıqlı dirijor kimi 
göstərib. Teatrda birinci işi kimi böyük Azərbaycan bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun “Sevil” operasına dirijorluq edib. Məhz 
onun xidməti sayəsində “Trubadur”, ”Riqoletto”,”Faust” kimi 
mü rəkkəb səciyyəli klassik operalar repertuarımızda özünə 
möhkəm yer tutdu. Tamaşaların musiqi rəhbəri kimi zəhməti 
çox oldu”. Rafiq Kərimov iki il Səmərqənddə işlədikdən sonra 
Daşkənddəki Operetta Teatrına baş dirijor dəvət olunur. Bu 
teatrda da bir çox əsərə dirijorluq edir, onların içərisində 
klassik əsərlər də, müasir tamaşalar da var... 

Rafiq Kərimov 1934-cü ildə Bakı yaxınlığındakı Balaxanı 
kəndində anadan olub, cəmi 56 il yaşayıb. Bu ömür kəsiyinin 
çoxunu incəsənətə həsr edib,  mənalı və keşməkeşli bir həyat 
sürüb, tamaşaçıları dirijorluq etdiyi əsərlərə gəlməyə “məcbur 
edib”. Bakıda da, Səmərqənddə də, Daşkənddə də, Qroznıda 
da... Məcbur edib deyəndə, dirijor hər kəsin  əlindən tutub 
teatra gətirməyib, Maestronun istedadı və bacarığı gətirib 
tamaşaçıları teatra... Beləcə, incəsənət üçün döyünən bir ürək 
1990-cı ildə, yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə dayanıb..

Tarzən Bəhram Mansurovla
 Тор чолғучиси Баҳром Мансуров билан
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ҲИССИЁТЛИ, ЖЎШҚИН ВА
ИСТЕЪДОДЛИ ДИРИЖЁР

МАЭСТРО РАФИҚ КАРИМОВ

“Мусиқа ёмғирга ўхшайди, ҳар томчиси 
инсон руҳига сингиб уни жонлантиради”. 

Ромен Роллан

Самарқанд, Бухоро сингари шаҳарлар инсон закоси-
нинг чексизлигини, қудратини ўзида акс эттирган гўша-
лардир. Шу боис бу шаҳарларга бир келган одамнинг яна 
келгиси келади. Самарқанд ва Бухоронинг нафақат оби-
далари, одамлари ҳам ўта донишманд. Бу китобда ана шу 
шаҳарларда яшаган айрим миллатдошларимиз ҳақида 
тўхталдик. Улардан бири Узайир Ҳожибеков номли ав-
вал Озарбайжон Давлат консерваториясида, кейинчалик 
Ленинград консерваториясида таҳсил олган. Тошкентда 
яшаётган таниқли ҳамюртимиз, Алишер Навоий номи-
даги Давлат Академик Катта Театрининг бош режиссёри 
Фирудин Сафаров билан тез-тез кўришиб тураман, ҳам 
турли тадбирларда, ҳам театрда, ҳамда қўшним бўлгани 
учун уйида.... Сўз сўзга уланади, суҳбат суҳбатга... Учрашув-
ларимизнинг бирида суҳбат дирижёр Рафиқ Каримовдан 
кетди. Ҳамсуҳбатим унинг ижодидан узоқ сўзлади. Унинг 
аввал Самарқанддаги драма театри, кейин Тошкент опе-
ретта театрида ишлаган пайтларини эсга олди.

“Рафиқ Каримов истеъдодли скрипкачи ва дирижёр 
эди, у ўз фаолиятини скрипка чалишдан бошлаганди. У 
кейин Ленинград Консерваториясида аввал Радинович, 
кейин Мусин синфида дирижёрлик бўйича таълим олди. 

Рафиқ Каримов ҳиссиётли, жўшқин ва ўзига хос дири-
жёр эди, табиатан бир чапани, ўктам ва талабчан инсон 
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эди. Энг муҳими у юксак истеъдод соҳиби эди. 
Ленинград консерваториясини битиргач, Рафиқ Кари-

мов ва Рауф Абдуллаевни М.Ф. Ахундов номидаги Озар-
байжон Опера ва балет театрига юборишади. Рауф Абдул-
лаев бош дирижёр, Рафиқ Каримов эса, дирижёр...

Ҳавас билан иш бошлайди, қисқа муддатда “Фауст” аса-
ри юзага келади, кейин “Лайли ва Мажнун”, «Асли ва Ка-
рам”, “Шоҳ Исмоил”, “Баҳодир ва Сўна”, “Трубадур”, “Евгений 
Онегин”, “Риголетто”, “Севилья сартароши” асарларига ди-
рижерлик қилган. Таниқли театр арбоблари Афросиёб Ба-
далбейли, Оғабобо Бунёдзода, Рауф Отакишиев, Лайло Ва-
килова ва бошқа санъаткорлар унинг ижодига катта баҳо 
беришган. Ижоди гуркираган бир пайтда, Рафиқ Каримов 
ариза ёзиб, театрдан кетади, бунга кўпчилик ишонмаса 
ҳам факт фактлигича қолди. Кўп ўтмай, Самарқанд театри 
Рафиқ Каримовга бош дирижёрликни таклиф этади, у ҳам 
рози бўлиб, бу қадим шаҳарга йўл олади. 

Самарқанд театридаги фаолият
Самарқанд театрида унинг биринчи иши СССР халқ 

артисти Фикрат Амировнинг “Севил” операси бўлди. Би-
ринчи томошада Балаш ролида СССР халқ артисти Лут-
фиёр Имонов чиқади. Спектакл катта муваффақият қо-
зонади. Таниқли журналист Фозил Раҳмонзода Рафиқ 
Каримов ҳақида “Маэстро” мақоласида шундай ёзади: ”Ўз 
касбини чин дилдан севган бу санъаткорнинг дирижёр-
лик маданияти, ҳассос, камтар табиати, оркестр билан 
ишлаш услуби унинг ижодий маҳорати ифодасидир. Р. 
Каримов асл ижодкор, у санъатга шиддатли ички эҳти-
ёж туфайли кириб келган. У ҳам замонавий, ҳам классик 
мусиқани чуқур билишини, энг мураккаб партитура-
ларнинг уддасидан чиқиш учун потенциал имконларга 
молик эканлигини исбот эта олди. Дирижёрлик қилган 
оркестр ва вокал партияларининг, жумладан, соло, ан-
самбль ва хор ижролари соф ҳамда уйғунлик билан ян-
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граши ҳамиша олқишларга сазовор бўлган”. Фикрат Ами-
ров Рафиқ Каримовнинг ижоди ҳақида шундай деганди: 
“Рафиқ Каримов назаримда ўз санъатини кундан-кунга 
сайқаллаб, қизиқиш доирасини кенгайтириб, замонавий 
дирижёрлик санъати ютуқларини ўзлаштирган, ижодий 
савиясини  юксалтирган бир инсондир...” Самарқанд теа-
три дирижёри А.Жўраев шундай дейди:  

“Маэстро Рафиқ Каримов театримизда бош дирижер 
бўлиб ишлаган икки йил давомида ўзини истеъдодли ва 
ҳаракатчан дирижёр сифатида кўрсатди. Унинг хизмат-
лари туфайли “Севил”, “Трубадур”, “Риголетто”, “Фауст” 
сингари мураккаб характерга эга асарлар театримиз-
да мустаҳкам ўрин эгаллади, мусиқа раҳбари сифатида 
унинг меҳнати беқиёсдир”. Рафиқ Каримов икки йил Са-
марқандда ишлаганидан кейин Тошкентдаги оперетта 
театрига бош дирижёрликка таклиф қилинади. У мазкур 
даргоҳда ҳам бир қатор асарларга дирижёрлик қилди...

Рафиқ Каримов 1934 йилда Боку яқинидаги Болахони 
қишлоғида туғилган, 56 йил умр кўрган. Ана шу қисқа 
умрнинг катта қисмини у санъатга бахш этган, сермазмун 
ва зиддиятли ҳаёт кечирган, томошабинларни ўз ижод 
намуналарини кўриш учун келишга “мажбур қилган”. Бо-
куда ҳам, Самарқандда ҳам, Тошкентда ҳам, Грознийда 
ҳам...  Унинг дирижёрлигидаги томошалар ўз мухлислари 
қалбида ўчмас из қолдирган... Санъат учун уриб турган 
юрак 1994 йилда, ижод энг гуркираган пайтда тўхтади...
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İKİ DÜNYANIN VƏHDƏTİNİ 
YARADAN SƏNƏTKAR VAQİF 

RƏHMANOV
VƏ YA “DAŞLARIN DA DİLİ VAR,
DAŞI SƏSİNƏ GÖRƏ SEÇİRİK”...

                                          

 “Sənət təbiətdən sonsuzluğa atılan addımdır.”
                                                                                   Cübran Xəlil Cübran

Sevinc və kədər, gözəllik və eybəcərlik, həyat və ölüm - insanları 
daim düşündürən və narahat edən bu əbədi kateqoriyalar 
Vaqif Rəhmanovun yaradıcılığında vəhdət halında cəmləşir. 
Elə ona görə də Vaqif Rəhmanovun yaradıcılığını iki dünyanın 
vəhdəti adlandırırlar.  Heykəltə-raşlıq Vaqif Rəhmanov üçün 
gərgin əmək olmaqla yanaşı, böyük xoşbəxtlik, özünü ifadə 
etmək və tamamlamaqdı... “Bakı. 20 yanvar 1990-cı il” əsəri 
sənətkarın daxili etirazının və ürək ağrısının təcəssümüdür. 
İşgəncədən dəlmə-deşik olmuş bədənin tuncda əksi insan 
üzərində dəhşətli zorakılığın inandırıcı ifadəsidir. “Xocalı” əsəri 
isə Vətəndən uzaqda yaşayan Vaqif Rəhmanovun harayıdır. 
Başı parçalanmış, hər iki əli kəsilmiş, ayaqları olmayan bu kişi 
fiquru ilə müəllif sanki bütün dünyaya car çəkir, baxın, baxın, 
başımız nələr çəkib, mənfur qonşularımız bizə nələri yaşadıb... 
Yüksək hisslər, həyatın poetik dərki onun bütün əsərlərində 
aydın görünür.

Dərin fəlsəfi əsər olan “Fikir” dəmir konstruksiyalardan 
dairə içində kub şəklində yaradılıb və içərisində düşünən 
insan təsvir edilib. Bu əsərdə insan sanki özünə qapanıb, 
ətraf dünyadan ayrılıb iç dünyasında yaşayır. Müəllif insanı 
bilərəkdən qapalı məkana salmaqla sanki onu ətraf mühitin 
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çirkabından qorumağa çalışır. Sənətkarın bütün əsərlərində 
yaratdığı obrazlar uzun müddət yaddaşlarda qalır. Kiçik bir 
qızın obrazı- “Nərgiz”, illərin müdrikləşdirdiyi qadın obrazı 
olan “Ana portreti”, “Aygül”,”Əbədiyyət”,”Şərq motivi”, “Koreyalı 
qız” bu qəbildən olan əsərlərdir. 

*        *        *
Qazaxıstanda yaşayan tanınmış heykəltəraş Vaqif 

Rəhmavov haqqında ilk dəfə mərhum jurnalist dostum 
Qəzənfər Qəribovdan eşitmişəm. Azərbaycan radiosunun 
Xəbərlər redaksiyasında işləyirdik. Bir gün gəldi ki, bəs 
Almatıya gedirəm. Allahyar əmim orada yaşayır. Bir də ki orada 
sürgün olunmuş çoxlu soydaşımız var. Almatıda tanınmış bir 
azərbaycanlı heykəltəraş da yaşayır-Vaqif Rəhmanov. Həm 
ziyarət, həm ticarət. Onlar haqqında verilişlər də hazırlayaram. 

Yadımdadır ki, Qəzənfər oradan çoxlu lent yazısı gətirmişdi. 
Tanınmış soydaşımız haqqında isə həm radioda, həm də 
hansısa qəzetdə materialları getdi. İş elı gətirdi ki, 1998-ci ildə 
mən Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) 
Özbəkistan və Qazaxıstan üzrə müxbiri göndərildim. 

Qazaxıstana səfərlərimin birində Vaqif Rəhmanovla 
Almatıdakı emalatxanasında görüşdük. Söhbətimiz çox çəkdi. 
Azərbaycanda vəziyyət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi... Dağı 
arana daşıdıq, aranı dağa... Məni daha çox Vaqif Rəhmanov 
və onun yaradıcılığı maraqlandırırdı, onu isə Azərbaycan... 
Yenidən və yenidən Azərbaycanla bağlı suallar verirdi. 

Vaqif Rəhmanov tanınmış Azərbaycan rəssamı Maral 
xanım Rəhmanzadənin kiçik qardaşıdır. 1940-cı ildə Bakıda 
doğulub, müharibə illərində uşaq olub, heç nəyi xatırlamır, 
amma müharibə kimin həyatında iz buraxmayıb ki...

Gəncliyi müharibədən sonrakı bərpa illərinə təsadüf edib.
1959-cu ildə Bakıdakı rəssamlıq məktəbini, 1965-ci ildə isə 

Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunu bitiriib 
və Almatı rəssamlıq məktəbinə müəllim göndərilib. 
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Beləliklə, Vaqif Rəhmanovu olduğu 
kimi tanıyırıqmı?

Vaqif Rəhmanov indiyədək beynəlxalq, ümumittifaq 
və respublika səviyyəli 70-dən  artıq sərgidə iştirak edib. 
Rəssamın fərdi sərgiləri Almatıdan başqa Azərbaycan, 
ABŞ və Kanadanın müxtəlif şəhərlərində, həmçinin Rusiya, 
Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa, Latviya, Türkmənistan və 
Tacikistanda keçirilib. 1989-cu ildə Bakıda keçirilən fərdi 
sərgisində o, qızıl medal və diplom alıb. Onun əsərləri 
Azərbaycan, Almaniya, ABŞ, Türkiyə, Fransa, Cənubi Koreya, 
Litva, Avstraliya, İsveçrə, İtaliya, İrlandiya, Polşa, İsrail, 
Danimarka, Qırğızıstan, Tacikistan və başqa ölkələrdə 
şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Qazaxıstan Milli muzeyində 
və respublika Dövlət Tətbiqi Sənət muzeyində, həmçinin 
Qaraqanda və Pavlodar şəhər muzeylərində sənətkarın xeyli 
əl işi mühafizə olunur. 

 “Qazaxıstan mənim ikinci vətənimdir”
-Qazaxıstan mənim ikinci vətənimdir, mən burada ailə 

həyatı qurmuşam, uşaqlarım burada dünyaya gəlib. Üç qızım 
var, Aygül, Nərgiz, Dəniz. Hər üçü rəssamdır. Aygül rəssamlığın 
qobelen sahəsi ilə məşğuldur, o, Almatıda, Nərgiz Almaniyada, 
Dəniz isə Kanadada yaşayır. Nəvəm Elnur da heykəltəraşlığa 
böyük həvəs göstərir. Mən həm də Kanada vətəndaşıyam. İlin 
yarısını burada, yarısını isə orada yaşayıram. Bilirsinizmi, 
orada işləmək daha rahatdır. Heç bir problem olmur.

Daşların da dili var və ya daşı səsinə
görə seçirik 

-Əvvəllər daşla daha çox işləyirdim. Daşla işlədiyim 
vaxtlarda yaratdığım personajlarla saatlarla danışardım. Cavan 
vaxtlarımda daşda “Çobanların bayramı” silsiləsindən bir neçə 
iş görmüşdüm. Mən onlarla çox maraqlı söhbətlər edirdim, 
özü də Azərbaycan dilində... Ümumiyyətlə emalatxanada 
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əsərlərimlə ana dilində danışıram, kənarda isə rus dilində.
-Bəs heykəltəraşlar daşı necə seçir?
-Həmkarlarım daşı səsinə görə seçir. Mən daşın necə 

səslənməsini təəssüf ki, sizə çatdıra bilmərəm. Bu səsi tanımaq 
üçün heikəltəraş olmaq gərəkdi. Bir də hər səsin öz adamı var, 
biz bunu da nəzərə alırıq. Mənə Bakı daşı ilə işləmək daha 
rahatdır, elə bil Vətən daşı məni daha çox eşidir.  

-Daşdan başqa daha hansı materiallarla işləyirsiniz? 
-Bürünc, ağac, gil, qranit, mərmər, aliminium, rəngli şüşə... 

Bürünclə işlərim daha çoxdur. Burada da problemlər var. İş 
hazır olandan sonra tökülməlidir. Əvvəl bu işi Moskvada 
görürdük, indi isə Qaraqandaya və Bişkekə gedirik. 

Almatıda yaşayan sənətşünas N. Sturova-Timofeyeva 
Vaqif Rəhmanov haqqında hazırladığı məqalədə yazır:”Vaqif 
Rəhmanovun daş, bürünc, ağac, gil və şamotdan hazırladığı 
əsərlər tamaşaçını müəlliflə birgə xəyallara dalmağa, 
sevməyə və kədərlənməyə sövq edir. Onun hazırladığı heykəl 
və fiqurlar ehtiraslı, yalnız və dilsiz bir ilham pərisidir. “Dilsiz” 
materialı “danışmağa” vadar etmək, insana xas gözəlliyi, 
ehtirasları, fikirləri vəsf etmək bacarığı Vaqif Rəhmanovun 
yaradıcılığına xas xüsusiyyətlərdir. Heykəltəraş insan 
psixologiyasında baş verən dəyişiklikləri incəliklə hiss edən,  
əsərlərini plastika dili və müxtəlif ifadə formaları ilə ustalıqla 
yaradan sənətkardır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Vaqif 
Rəhmanov öz yaradıcılığının mənasını müasir ictimai-mənəvi 
proseslərin inkişafında fəal iştirak etməkdə görür”.

“İyulun 8-i bütün ailə üzvlərimizin
ikinci ad günüdür”.

-1980-ci ilin yayı Almatıda çox isti idi. Ona görə də 
ailəliklə  Krıma istirahətə getməyi qərara almışdıq. İyulun 
8-nə Simferopol reysinə bütün ailə üzvlərimizin adına bilet 
də götürmüşdüm. İyulun əvvəllərindən havalar get-gedə 
qızışır, uşaqlar uçuş gününü səbirsizliklə gözləyirdilər. İyulun 
8-i yaxınlaşdıqca, elə bil narahatlığım artırdı. Gedirdim 
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emalatxanaya, işləmək istəmirdim. Evə gəlirdim, özümə 
yer tapa bilmirdim.Sanki bir ilahi qüvvə məni bu səfərə 
getməməyə çağırırdı. Narahatlığım getdikcə artırdı. Odur ki, 
uşaqlara xəbər vermədən gedib biletləri qaytardım.  Ayın 8-i 
səhər biletləri qaytardığımı uşaqlara xəbər verdim. Təsəvvür 
edirsinizmi, evdə bir səs-küy qopdu ki, gəl görəsən. Başımı 
götürüb evdən qaçdım. Amma elə raharlıq tapmışdım ki...

Bir neçə saatdan sonra isə... Eşitdik ki, Almatı-Simferopol 
reysi ilə uçan təyyarə havaya qaıxdıqdan 2-3 dəqiqə sonra dağa 
dəyib partlayıb. Təsəvvür edirsinizmi, qohumlar, dostlar zəng 
edir, evə gəlir, biz isə buradayıq, heç hara getməmişik. Onlar 
gözlərinə inanmırdılar, bu necə ola bilər? Mənsə deyirdim, bu, 
Allahın işidir, bizi Allah saxlayıb. Bundan sonra iyulun 8-i ailə 
üzvlərimiz üçün  yenidən doğulduğumuz gündür.

Bir də...
Son vaxtlar keçirilən sərgisində göstərilən əsərlərin demək 

olar ki, əksəriyyəti Azərbaycan xalqının və digər türkdilli 
xalqların tarixinə və mədəniyyətinə həsr olunub. “Dostlar 
stol arxasında”  (türkdilli xalqların birliyi nəzərdə tutulur),                                                                                                                                        
“Musiqi”, “Azərbaycan qadınları” əsərləri xalqlarımızı birliyə 
səsləyir. Aktual publisistik  silsilə –“Xocalı”, “Bakı. 20 yanvar 
1990-cı il”, “Repressiyalar” əsərləri Vaqif Rəhmanovun 
vətənpərvərlik və vətəndaşlıq duyğularının təcəssümüdür. 
Xocalı obrazı törədilmiş cinayətin qəddarlığını və aman-
sızlığını göstərir. Bir də “Xocalı” əsərində yanıb külə dönmüş 
insan fiqurunun dəhşətli harayı sanki insan bəndəsini qisasa 
səsləyir...
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Vəfalı dost
Вафоли дўст

Xocalı, 1998        
Хўжали, 1998

Tarzən, 1995
Тор чолғучиси, 1995
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Dostlarla birgə, 1988        
Дўстлар билан бирга, 1988

Türk hərbçisi, 1990        
Турк ҳарбийси, 1990

Arlekin 1977                   
Арлекин 1977
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ИККИ ДУНЁ ВАҲДАТИНИ
ЯРАТГАН САНЪАТКОР
ВОҚИФ РАҲМОНОВ... 

ЁХУД “ТОШЛАРНИНГ ҲАМ ТИЛИ 
БОР,  ТОШНИ ОВОЗИГА
ҚАРАБ ТАНЛАЙМИЗ!”

“Санъат табиатнинг мангулик
томон қўйган қадамидир.”

Жуброн Халил Жуброн
Қувонч ва ғам, гўзаллик ва хунуклик, ҳаёт ва ўлим ин-

сонларни ҳамиша ўйлантириб келган тушунчалардир. Бу 
тушунчалар Воқиф Раҳмоновнинг ижодида яхлит ҳол-
да жам бўлади. Шу боис рассом ижодини икки дунёнинг 
ваҳдати деб номлашади. Ҳайкалтарош Воқиф Раҳмонов 
учун мураккаб ижод айни дамда катта бахт, ўзини ифода 
этиш имконидир. “Боку, 20 январь, 1990 йил” асари унинг 
ички исёнини, қалб изтиробларини акс эттиради. Азоб-
дан илма-тешик бўлган вужуднинг бронзадаги акси ин-
сонга нисбатан зўравонликнинг яққол инъикосидир. 

 “Xoжали” асари эса, Ватандан олисдан яшаган Воқиф 
Раҳмоновнинг юрак яраси. Боши парчаланган, ҳар икки 
қўли кесилган, икки оёғи йўқ кишининг тасвири ила 
муаллиф гўёки бутун дунёга “мана қаранглар, манфур 
кимсалар бошимизга қандай кунларни солди” деб жар 
солмоқчи бўлади. Юксак ҳислар, ҳаётни шоирона идрок 
этиш унинг барча асарларида кўзга ташланади. 

Чуқур фалсафий “Фикр” асарида хаёлга чўмиб турган 
инсон сиймоси  темир конструкциялардан ясалган дои-
ра ва куб ичида тасвирланган. Бу асарда инсон худди ўз 
қобиғига ўралиб олгандек тасаввур уйғотади. Яъни ин-
сон ташқи оламдаги турли хавф-хатарлардан ўзини шу 
тахлит ҳимояламоқчидек бўлади. Санъаткорнинг бар-
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ча асарларида яратилган образлар узоқ муддат хотира-
ларда қолади. Кичикина қиз сиймоси акс этган “Наргиз”, 
йиллар давомида донишманд қиёфа касб этган “Она пор-
трети”, “Ойгул”, “Абадият”, “Шарқ мотиви”, “Корейс қизи” 
сингари асарлар шулар жумласидандир. 

*        *        *
Қозоғистонда яшаган таниқли ҳайкалтарош Воқиф 

Раҳмонов ҳақида илк маротаба марҳум журналист дўстим 
Ғазанфар Қодировдан эшитгандим. Озарбайжон радиоси-
нинг хабарлар хизматида ишлардик. Кунларнинг бирида 
у: “Олмаотага борадиган бўлиб қолдим. Оллоҳёр амаким 
ўша ерда яшайди. Қолаверса, бир вақтлар у ерга сургун 
қилинган кўпгина ҳамюртларимиз бор. Олмаотада яна 
бир таниқли озарбайжон ҳайкалтарош Воқиф Раҳмонов 
яшайди. Яхши бўлди. Ҳам зиёрат, ҳам тижорат. Улар ҳақида 
лавҳалар тайёрлаш учун маълумот тўплаб қайтаман” деб 
колди. Ёдимда, Ғазанфар у ердан жуда кўп лента ёзувлари 
йиғиб қайтганди. Таниқли ватандошимиз ҳақида эса ҳам 
радиода, ҳам газетада материаллари эълон қилинган эди. 
Тақдир тақозоси билан 1998 йилда АзерТАЖнинг Мар-
казий Осиё ва Қозоғистондаги мухбири вазифасига тай-
инландим. Қозоғистонга хизмат сафарларимдан бирида 
Воқиф Раҳмонов билан унинг Олмаотадаги устахонасида 
кўришдик. Анча суҳбатлашдик. Озарбайжондаги вазият, 
Тоғли Қорабоғ можароси, хуллас биз тўхталмаган мавзу 
қолмади ҳисоб. Мени кўпроқ Воқиф Раҳмоновнинг ижоди 
қизиқтирарди. Уни эса Озарбайжон... У қайта-қайта Озар-
байжон билан боғлиқ саволлар берарди.  Воқиф Раҳмонов 
таниқли Озарбайжон рассом Марал хоним Раҳмонзода-
нинг укасидир. 1940 йилда Бокуда туғилган, уруш йилла-
рида гўдак бўлгани боис бу ҳақда ҳеч нарсани эслолмай-
ди. Аммо уруш кимнинг ҳаётида из қолдирмаган дейсиз? 
Ёшлиги урушдан кейинги тикланиш йилларига тўғри ке-
лади. 1959 йилда Бокудаги рассомчилик мактабини, 1965 
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йилда Москва давлат Рассомчилик институтини битира-
ди. Кейин Олмаотадаги рассомчилик мактабига ўқитувчи 
cифатида юборилади. 

Биз Воқиф Раҳмоновни таниймизми?
Воқиф Раҳмонов ҳозирга қадар халқаро, умумиттифоқ 

ва республика миқёсидаги 70 дан ортиқ кўргазмаларда 
иштирок этган. Унинг шахсий кўргазмалари Олмаотадан 
ташқари Озарбайжон, АҚШ, Канаданинг турли шаҳар-
ларида, шунингдек Россия, Болгария, Венгрия, Польша, 
Латвия, Туркманистон, Тожикистонда ҳам ўтказилган. 

1989 йилда Бокуда ўтказилган шахсий кўргазмасида 
у олтин медаль ва диплом билан тақдирланган. Унинг 
асарлари Озарбайжон, Германия, АҚШ, Туркия, Франция, 
Жанубий Корея, Литва, Австралия, Швейцария, Италия, 
Ирландия, Польша, Исроил, Дания, Қирғизистон ва  бо-
шқа ўнлаб ўлкалардаги хусусий коллекциялардан жой 
олган. Шу билан бирга Қозоғистон миллий музейида,  Ре-
спублика давлат санъат музейида, Қарағанда ва Павло-
дар шаҳарлари музейларида унинг кўпгина ижод наму-
налари авайлаб сақланади. 

“Қозоғистон менинг иккинчи ватанимдир”
Қозоғистон менинг иккинчи ватаним. Чунки мен бу 

ерда оила қурдим. Болаларим шу ерда туғилган. Уч қи-
зим бор. Ойгул, Наргиз ва Денгиз. Учаласи ҳам рассом. Ой-
гул рассомчиликнинг гобелен тури билан шуғулланади. 
У Олмаоматада яшайди. Наргиз эса, Германияда. Денгиз 
Канадада яшайди. Неварам Элнур ҳайкалтарошликка қи-
зиқади. Мен Канада фуқаролигини ҳам олганман. Мен бир 
йилнинг ярмида шу ерда яшасам, ярмини Канадада ўтка-
заман.  У ерда ишлаш янада осонроқ. Бирор муаммо йўқ. 
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Тошларнинг ҳам тили бор...
Авваллари тошлар билан кўп ишлардим. Тошлар билан 

ишлаган пайтларимда ўзим яратган персонажлар билан 
соатлаб гаплашардим. Ёшлик вақтларимда тошлардан 
“Чўпонларнинг байрами” туркумида бир қанча асарлар 
яратганман. Мен улар билан жуда қизиқ суҳбатлар қилган-
ман. Озарбайжон тилида. Умуман, устахонада асарларим 
билан она тилимда гаплашаман. Кўчада эса, рус тилида. 

- Ҳайкалтарошлар тошни қандай танлашади? 
- Ҳамкасбларим тошни овозига қараб танлашади. Мен 

тошлар қандай овоз чиқаришини афсуски сизга тушун-
тириб беролмайман. Бу овозни фарқлаш учун ҳайкалта-
рош бўлиш керак. Кейин ҳар овознинг ўз одами бор. Буни 
ҳам назарда тутамиз. Менга Боку тошлари билан ишлаш 
бир мунча қулай Ватанимнинг тоши мени яхши эшита-
дигандек...

- Тошдан бошқа қайси материаллар билан ишлайсиз? 
- Бронза, ёғоч, гил, гранит, мармар, алюминий, рангли 

шиша... Бронзали ишлар кўпроқ. Бунда ҳам муаммолар 
бор. Олдин бу ишларни Москвада бажарардик. Энди Қа-
рағанда ёки Бишкекка борамиз. 

Олмаоталик санъатшунос Н.Стурова-Тимофеева Воқиф 
Раҳмонов ҳақида тайёрлаган мақоласида ёзади: “Воқиф 
Раҳмоновнинг тош, бронза, ёғоч, гил ва бошқа нарсалар-
дан яратган асарлари томошабинни муаллиф билан бир-
га ўйлашга, севишга, қайғуришга ундайди. У тайёрлаган 
ҳайкал ва фигуралар эҳтиросли, ёлғиз ва илҳом париси-
дир. Тилсиз жинсни гапиришга мажбур этиш, инсонга хос 
гўзалликни, эҳтиросларни, фикрларни тасвирлаш истеъ-
доди Воқиф Раҳмоновнинг ижодига хос хусусиятлардан.
Ҳайкалтарош инсон руҳиятидаги ўзгаришларни нозик ҳис 
этадиган, асарларни пластика тили ва турлича ифода ша-
кллари билан моҳирона яратадиган санъаткордир. Бу эса, 
ўз навбатида Воқиф Раҳмоновни ўз ижодининг маъносини 
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замонавий ижтимоий-маънавий жараёнлар ривожига фаол 
иштирок этишда кўради, дейишимиз учун асос бўлади”. 

“8 июнь барча оила аъзоларимизнинг иккинчи 
туғилган куни”

1980 йилнинг ёзи Олмаотада жуда иссиқ келди. Шу 
боис оиламиз билан Қримга боришни қарор қилдик. Ўша 
куни Симферополь рейсига бутун оила аъзоларимиз учун 
чипта олгандим. Ҳаво борган сари қизиб борар, фарзан-
дларим парвоз кунини сабрсизлик билан кутишарди. 8 
июнь яқинлашгани сари сабрсизлигимиз ошиб борарди. 
Устахонамга кирсам ҳам қўлим ишга бормасди. Қандай-
дир илоҳий куч мени бу сафардан қайтармоқчи бўларди. 
Безовталигим ошиб бораверди. Болаларга айтмасдан бо-
риб, чипталарни қайтардим. Фақат ўша 8 июнь куни чип-
таларни қайтарганимни болаларимга айтдим. Ўша пайт 
уйда қандай тўполон бўлганини тасаввур қилолмайсиз. 
Охири тоб беролмай кўчага чиқиб кетдим. Аммо кўн-
глим қанчалар хотиржам бўлганини билсангиз эди.... Бир 
неча соатдан кейин... Олмаота–Симферопол йўналишида 
учаётган самолёт ҳалокатга учрагани, ҳавога кўтарилга-
нидан 2-3 дақиқа ўтиб, тоққа қулаб тушгани ва портла-
ганини эшитдим. Тасаввур қиляпсизми? Қариндошлар, 
дўстларим тинимсиз телефон қилишяпти. Биз эса, уйда-
миз! Ҳеч қаерга кетганимиз йўқ. Улар эса, кўзларига ишо-
нишмайди. Бу қанақаси бўлди? Менимча, бу Аллоҳнинг 
инояти, мўъжизаси. Бизни Аллоҳнинг ўзи асраган. 

Ўшандан бери 8 июн кунини оиламизнинг қайта 
туғилган куни сифатида нишонлаймиз. 

Шунингдек
Кейинги пайтларда намойиш қилинган кўргазма-

лардан ўрин олган асарларнинг аксариятида Озарбай-
жон халқи ва бошқа туркий тилли халқларнинг тарихи 
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ва маданиятига бағишланган “Дўстлар стол атрофида”, 
(туркий тилли халқларнинг бирлиги назарда тутила-
ди) “Мусиқа”, “Озарбайжон аёллари” асарлари халқлари-
мизни ҳамжиҳатликка чақиради. Долзарб публицистик 
туркум – “Хожали”, “Боку. 20 январь”, “Қатағонлар” син-
гари асарлари Воқиф Раҳмоновнинг ватанпарварлик ва 
ватандошлик туйғулари тажассумидир. Хожали образи 
йўл қўйилган жиноятнинг ғаддорлиги ва беомонлигини 
кўрсатади. Шунингдек, “Хожали” асарида ёниб кулга ай-
ланган инсон вужудининг сассиз фарёди ҳар қандай то-
мошабинни тафаккурга, мушоҳадага чорлайди. 
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“ÇİNGİZ AYTMATOV RAHATLIĞIMI 
ƏLİMDƏN ALIB”...

HEYKƏLTƏRAŞ EYNULLA ƏLİYEV 
“ASEL” HEYKƏL-PORTRETİNİ 
YARADARKƏN BELƏ DEMİŞDİ

“Əgər sən gözəlliyi görə bilirsənsə, deməli, 
içində gözəllik daşıyırsan, çünki dünya bir güzgüdür və bu

güzgüdə hər kəs öz əksini görür.”
                                                                                     Paulo Koelyo

Qədim Səmərqənd şəhərinin küçələrini dolaşarkən-bəli, 
gəzərkən yox, məhz dolaşarkən bəzən mənə elə gəlir ki, hər 
addımda Azərbaycan türkləri ilə rastlaşacam, sanıram ki, bu 
bina, bu məscid, bu abidə türk dilinin oğuz şivəsində dil açıb 
«günaydın» deyə danışacaq və türk dilinin poetik və əvəzsiz 
şivəsində-Azərbaycan türkcəsində kəlmələr eşidəcəyəm. 
Bunu elə-belə demirəm, axı Səmərqəndin tikilməsində 
Azərbaycan türklərinin, Azərbaycan sənətkarlarının da böyük 
əməyi olub. Bəli, Səmərqənddə 12 mindən artıq azərbaycanlı 
yaşayır. Bunların əksəriyyəri Cənubi Azərbaycan türkləridir. 
Stalin vaxtilə onlara “irani” damğası vurmuşdu. İndiyədək 
bu damğa onların üstündə qalır, qəbul ediblər bunu, özlərinə 
çox həvəslə “iraniyik” deyirlər. Onların bir hissəsi sonralar 
azərbaycanlı olduğunu boynuna alıb ədaləti bərpa ediblər, 
əksəriyyətinin pasportunda isə hələ də “irani” yazılıb. Amma 
“irani” adında millət və ya xalq varmı ki... Neçəsi ilə söhbət 
etmişəm, “irani” deyilən azərbaycanlılarla, çalışmışam sübut 
edim ki, siz türksünüz, Azərbaycan türkü, sadəcə İranda 
yaşayan soydaşlarımızdansınız. Hazırda Təbrizdə, Ərdəbildə, 
Zəncanda və İranın digər şəhər və kəndlərində yaşayan 
təxminən 40 milyon Azərbaycan türkü kimi...



253

*        *        *
Qəhrəmanımız Eynulla Əliyev “irani” deyil, 1937-ci ildə 

Bakı ətrafındakı Bilgəh kəndində doğulub, ömrünü qədim 
Səmərqənd şəhərinə bağlayıb. Görünür bu şəhərin tarixi, 
əsrarəngiz abidələri, mehriban, qonaqpərvər insanları çəkib 
bu məkana...

Eynulla Əliyevin bioqrafiyasına nəzər yetirsək belə bir 
mənzərə alınar. 1957-ci ildə Bakıdakı Əzim Əzimzadə adına 
Rəssamlıq Məktəbində heykəltəraş Tokay Məmmədovun 
sinfini bitirib. SSRİ dönəmində Bakıda ali rəssamlıq məktəbi 
yox idi. Azərbaycandan ali rəssamlıq məktəbində oxumaq 
istəyənlər ya Moskva, ya Leninqrad, ya da Daşkəndə getməli 
idi. Eynulla Əliyev Özbəkistanı seçib, Daşkənddəki A. 
Ostrovski adına Teatr və Rəssamlıq İnstitutunda təhsil alıb 
(hazırda M. Uyğur adına Daşkənd Dövlət İncəsənət İnstitutu). 
Elə institutda təhsil alarkən türkmən qızı Azədə xanımla tanış 
olub və evlənib. İki övladı var-Ruhulla və Yaqut. Onlar da 
atalarının yolu ilə gedib, hər ikisi rəssamdır. 

Eynulla Əliyev 1966-cı ildə İnstitutu bitirdikdən sonra 
təyinatını qədim Səmərqənd şəhərinə veriblər. 1968-ci 
ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqının üzvü olub. Özünü bacarıqlı 
sənətkar kimi göstərib, elə buna görə də 1969-cu ildən 
Özbəkistan Rəssamlar İttifaqı Səmərqənd filialının sədri 
təyin olunub. 1969-cu ildən 1986-cı ilədək Eynulla Əliyev 
Səmərqənddə gənc rəssam və heykəltəraşların 200- dən artıq 
sərgisini keçirib. 1964-cü ildən başlayaraq SSRİ-nin müxtəlif 
şəhərlərində, həmçinin Finlandiyada və ABŞ-da keçirilən 31 
beynəlxalq və respublika miqyaslı sərgirdə iştirak edib. 

Sənətkar monumental heykəltəraşlıq, ağac üzərində 
oyma, mis üzərində döymə sahələrində daha böyük uğur 
qazanıb. Səmərqənd vilayətinin müxtəlif məkanlarında 
“Qayıtmayanlar”, “Müharibədə həlak olanlara” heykəltəraşlıq 
kompozisiyaları bu qəbildən olan əsərlərdir. 

Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov Özbəkistanın “Sanat” 
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jurnalında Eynulla Əliyev haqqında “Azərbaycandan olan 
səmərqəndli heykəltəraş” məqaləsində yazır ki, Eynulla 
Əliyevin məqsədi gilin plastikliyini, betonun möhkəmliyini 
özündə birləşdirən dənəvər səthi olan material tapmaq idi. 
Bunlar Azərbaycanda və Yurmalada mövcud olan “aqlay”, 
(“gülbəxt”) əhəng daşı tipli qəmbərdir. Təbiət bu daşları min 
illər boyu dalğalarla hamarlayıb küləklərlə sığallayaraq Xəzər 
və Baltik dənizinin sahillərində yaratmışdı. Özbəkistanda 
isə belə daşlar yox idi. Eynulla Əliyev təkcə heykəltəraş yox, 
bir kimyaçı kimi belə daş yaratmaq üzərində çalışır. 1967-
ci ildə dekorativ sement və yüngül keramzitin qarışığından 
istədiyi materialı əldə edir. Həmin il bu materialdan yaratdığı 
“Oğlumun portreti” əsəri (Özbəkistan Dövlət İncəsənət 
Muzeyi) sənətkarlar tərəfindən bəyənilir. 

Sonra Eynulla Əliyev süni daş olan şamot hazırlamaq 
üzərində işləyir. Bu daşdan heykəltəraşlıqda nadir hallarda 
istifadə edilir. Çünki şamotdan heykəl düzəltmək çox çətin 
bir prosesdir. Usta əvvəlcə yonulmuş gil parçasını toz halına 
salmalı, onu yanmayan gillə qarışdırmalı, yapışqan və dəmir 
əlavə etməli, sonra fiquru hazırlayıb yenidən yandırmalıdır. 
Nəticədə 1300 dərəcə temperatura davamlı möhkəm bir 
material alınırdı. (“Sanat” jurnalı, 2012, №2). Eynulla 
Əliyev portret üslubunda da əsərlər yaradıb. Belə ki, Yuldaş 
Axunbabayev, Akmal İkramov, Feyzulla Xocayev və başqa 
tanınmış şəxsiyyətlərin portretləri yüksək qiymətləndirilir. 
E.Əliyevin monumental əsərləri kimi büst və portretləri də 
tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. 

Sənətkarın “Mirzə Uluqbəy”, “Səmərqəndiyyə”, “Aral 
balıqçısı”, “Qızımın portreti”, “Tələbənin portreti” əsərləri 
bu qəbildəndir. Eynulla Əliyev həmkarları, Qazaxıstanın 
Taldıkurqan şəhərindən olan Vasili Deqtyarov və Gürcüstanın 
Kutaisi şəhərindən Nodar Bandzeladze ilə birlikdə bir sıra 
monumental əsər də yaradıb. 

Səmərqənd şəhərindəki “Səmərqənd”  və Buxaradakı 
“Buxara” mehmanxanalarının bədii tərtibatı bu üçlüyün 
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əməyinin məhsuludur. “Buxara” mehmanxanasının bədii 
tərtibatına görə Eynulla Əliyev Özbəkistan SSR Dövlət 
mükafatına layiq görülüb.  O, 1977-ci ildə Daşkənd metrosu-
nun “Mirzə Uluğbəy”, 1984-cü ildə isə “Çkalov” stansiyalarının 
tərtibatını verib. 

Dəmir döymə üsulu da Eynulla Əliyevin yaradıcılığının əsas  
istiqamətlərindən biridir. “Pəhləvanların döyüşü”, “İstirahət”, 
“Buxaranın tovuz quşları” əsərləri bu qəbildəndir. 

Əbu Əli ibn Sinanın 1000 illiyi münasibəti ilə istedadlı 
tişə ustasının gərgin işinin bəhrəsi kimi İbn Sinanın 8 
metrlik abidəsi hazırlanır və Səmərqənd Tibb İnstitutunun 
qarşısında ucaldılır.  E.Əliyevin həmkarları ilə birgə yaratdığı 
monumental abidələrdən biri də böyük özbək şairi Əlişir 
Nəvainin 550 illiyi ilə əlaqədar Daşkənddəki Milli Bağda  
ucaldılan bürüncdən hazırlanan 7 metrlik abidədir. O, Əlişir 
Nəvainin daha bir abidəsini Səmərqənd vilayətinin Polyarık 
rayonunda, digər bir abidəsini isə Kattakurqan şəhərində 
ucaldıb. Abidələrin hər üçü mütəxəssislər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Bunu da demək yerinə düşər ki, Əlişir 
Nəvainin sonrakı dövrlərdə yaradılan abidələri üçün məhz 
Eynulla Əliyevin düşündüyü bədii obraz əsas götürülüb. Əlişir 
Nəvainin Bakıda ucaldılan abidəsində də məhz bu obrazdan 
istifadə edilib. E.Əliyevin əsərləri Daşkənddəki Dövlət 
İncəsənət Muzeyində, Özbəkistan Mədəniyyət Nazirliyinin 
sərgilər salonunda, ölkənin digər şəhərlərinin muzeylərində 
qorunur.  E.Əliyev Səmərqənd, Daşkənd, Bakı, Almatı, Moskva, 
həmçinin Helsinki, Pittsburq, Vaşinqton, Hyuston, Denver, 
San-Fransisko şəhərlərində keçirilən sərgilərdə iştirak edib.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2010-cu il sentyabrın 
27-də Özbəkistanda rəsmi səfərdə olarkən Daşkənddə ulu 
öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin açılışı zamanı o vaxt Özbəkistanın Baş naziri 
olan Şavkat Mirziyoyevlə birgə mərkəzdə Eynulla Əliyevin 
fərdi sərgisinə də baxıb. Eynulla Əliyev 2001-ci il mayın 15-
də Səmərqənddə vəfat edib, sevdiyi bu şəhərdə də uyuyur, 
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ancaq onun xatirəsi qəlblərdə yaşayır, yaratdığı monumental 
heykəllər insanlara ruh verir. 

Heykəltəraş “Asel” heykəl-portretini elə məhəbbətlə 
yaradıb ki, hər kəs əsərə baxarkən gözünü çəkə bilmir. Eynulla 
Əliyev deyib: “Çingiz Aytmatov mənim rahatlığımı əlimdən 
alıb”. O hər yerdə Aseli axtarıb, günlərin birində isə bir çoban 
qızı Baxmalın simasında “Aseli”i tapıb və sonra “Asel” yaranıb, 
şöhrətlənib. Bu şöhrətin səs-sorağı Moskvaya da gedib çıxıb. 
Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun eyni adlı əsəri  əsasın-
da heykəltəraşın 1971-ci ildə yaratdığı “Asel” əsəri  Moskvadakı 
Tretyakov qalereyasının kolleksiyasına daxil edilib. Eynulla 
Əliyevin bütün əsərlərində naturanın mahiyyətinə varmaq, 
materiala incəliklə yanaşmaq xüsusiyyəti özünü göstərir ki, 
bu da sənətkarın orijinallığından xəbər verir. 

Asel
Асел

Əlı̇şı̇r Nəvaı̇nı̇n
Daşkənddəkı̇ abı̇dəsi

Алишер Навоийнинг
Тошкентдаги обидаси

Barelyef
Барельеф
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“ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ОРОМИМИНИ 
ЎҒИРЛАГАН...” ҲАЙКАЛТАРОШ

АЙНУЛЛА АЛИЕВ “АСЕЛ” ҲАЙКАЛ
ПОРТРЕТИНИ ЯРАТГАНДА

ШУНДАЙ ДЕГАНДИ....

“Агар сен гўзалликни кўра олсанг, демак, сенда
ботиний гўзаллик бор, чунки бу дунё бир кўзгу

кабидир ва ҳамма унда ўз аксини кўради...”
Паоло Коэльо

Қадим Самарқанд кўчаларида хаёлчан тентираркан-
ман, ҳа-ҳа, тентирканман, кезарканман эмас, мен бу ерда 
ҳар қадамда ўз ҳамюртларимни учратиб қоладигандек 
кўнглимда илиқ ҳаяжон ҳис қиламан. Назаримда, бу қа-
дим шаҳардаги тарихий обидалар менга худди туркий 
оҳангда “хуш кўрдик” деётгандек, озарий лаҳжада калом-
лар айтаётгандек бўлаверади. Зотан, бу қадимий обида-
ларнинг қурилишида озарбайжонликлар ҳам ўзининг 
муносиб ҳиссасини қўшган. Ҳа, айни пайтда Самарқандда 
ўн икки мингдан ортиқ озарбайжонлар яшайди. Уларнинг 
аксарияти Эрон Озарбайжонидан келган туркий қавмлар 
вакиллари. Бир пайтлар Сталин уларга “эроний”  тамға-
сини босган, бу тамға ҳозиргача уларни тарк этмаган. 
Уларнинг ўзлари ҳам баъзида ғурур билан “биз эроний-
лармиз” дейишади. Уларнинг айримлари ўзларини озар-
байжон эканларини билишади, аммо аксариятининг ҳуж-
жатида ҳали ҳам “эроний” деб ёзилган. Ҳолбуки, ер юзида 
“эроний” деган миллат, халк борми ахир... Суҳбатларда 
кези келганда мен уларга Табризда, Ардабилда, Занжанда 
яшаган қарийб қирқ миллион озарбайжон туркларидек 
сиз эроний эмас, озарбайжонсизлар дейман...   
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*        *        *
Қаҳрамонимиз Айнулла Алиев “эроний” эмас, у 1937 

йилда Боку яқинидаги Билгаҳ қишлоғида туғилган, 
умрини қадим Самарқанд билан боғлаган. Афтидан бу 
шаҳарнинг бетакрор обидалари, меҳрибон, меҳмондўст 
одамлари уни ўзига тортган бўлса не ажаб... Айнулла 
Алиевнинг таржимаи ҳолига назар солсак:

1957 йилда Бокудаги Азим Азимзода номли рассом-
чилик мактабида  Тўқай Мамадовнинг ҳайкалтарошлик 
синфини тугатган. СССР даврида Бокуда рассомчилик 
олий мактаби бўлмаган. Озарбайжондан олий рассом-
чилик бўйича таҳсил олишни истаганлар ё Москва, ё Ле-
нинград, ёки Тошкентга келиб ўқишлари керак бўларди. 
Айнулла Алиев Ўзбекистонни танлади. У Тошкентдаги 
А.Островкий номидаги театр ва рассомчилик институти-
га ўқишга киради (бугунги кунда Маннон Уйғур номида-
ги Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти). 

Институтда ўқиб юрган кезлари туркман қизи Озода 
хоним билан танишади ва оила қуради. Руҳулло ва Ёқут 
исмли фарзандлари бор. Иккови ҳам рассомлик йўлидан 
кетган. Айнулла Алиев 1966 йилда институтни битиргач, 
йўлланма билан қадим Самарқандга келади. 1968 йилда 
СССР Рассомлар уюшмасига аъзо бўлади. Ўзини истеъ-
додли рассом сифатида кўрсата олгани учун 1969 йилдан 
Ўзбекистон Рассомлар уюшмасининг Самарқанд филиа-
лига раҳбар этиб тайинланади. 

1969-1986 йилларда Айнулла Алиев Самарқандда ёш 
рассом ва ҳайкалтарошларнинг 200 дан ортиқ кўргаз-
масини ўтказган. 1964 йилдан бошлаб, СССРнинг турли 
шаҳарларида, жумладан Финландия ва АҚШда ўтказил-
ган 31 та халқаро ва республика миқёсидаги кўргазма-
ларда иштирок этган. 

Ижодкор маҳобатли рангтасвир, ҳайкалтарошлик, 
ёғоч ўймакорлиги, кандакорлик соҳаларида ҳам катта 
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ютуқларга эришган. Самарқанд вилоятининг турли ҳу-
дудларида унинг иккинчи жаҳон уруши қурбонларига 
бағишланган композицияларини кўриш мумкин. 

Тарихчи олим Сабуҳий Аҳмедов Ўзбекистоннинг 
“Санъат” журналида Айнулла Алиев ҳақида “Самарқанд-
лик озарбайжон ҳайкалтарош” номли мақола чоп этади. 
Унда ёзилишича, Айнулла Алиевнинг мақсади лойнинг 
пластиклиги, бетоннинг мустаҳкамлигини ўзида бир-
лаштирган силлиқ сатҳли материал топиш эди. Бундай 
жинс эса фақат Озарбайжонда ва Юрмалада учрайдиган, 
“оқ лой” ёхуд “гулбахт” деб номланган оҳактош типида-
ги жинсдир. Табиат бундай маъданларни минг йиллар 
давомида тўлқинлар билан силлиқлаб, шамоллар билан 
сийпалаб Каспий ва Балтика денгизлари соҳилларига 
сочиб ташлаган бундай тошларни Ўзбекистонда топиб 
бўлмасди. Айнулла Алиев наинки рассом, балки кимёгар 
сифатида тош яратиш бўйича иш бошлайди. 1967 йилда 
декоратив цемент ва енгил керамзит қоришмасидан ўзи 
истаган материални яратади. Ўша йили шу материалдан 
“Ўғлимнинг портрети” асарини яратади (Ўзбекистон дав-
лат санъат музейи). Бу асар санъатшунослар томонидан 
юқори  баҳоланади. 

Кейин Айнулла Алиев сунъий тош – шамот яратиш 
бўйича ишга киришади. Бу тошдан ҳайкалтарошлик-
да жуда кам ҳолларда фойдаланилади. Чунки шамотдан 
ҳайкал яратиш жуда қийин жараён. Уста аввал йўнилган 
гил бўлакларини янчиб кукун ҳолига келтиради, кейин 
уни хом гил билан аралаштиради, озроқ елим ва темир 
кукуни қўшилади, Кейин ундан шакл ясаб яна хумдонда 
пиширади.. 1300 даражали иссиқда мустаҳкам бир мате-
риал дунёга келади. (“Санъат журнали” 2012 йил 2-сон).

Айнулла Алиев портрет услубида ҳам асарлар яратган. 
У Йўлдош Охунбобоев, Акмал Икромов, Файзулла Хўжаев 
ва бошқа таниқли шахслар сиймоларини яратди. Алиев-
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нинг маҳобатли асарлари билан бирга бюст ва портрет-
лари ҳам томошабинларга манзур бўлган. 

Рассомнинг “Мирзо Улуғбек”, “Самарқандия”, “Орол ба-
лиқчиси”, “Қизимнинг портрети”, “Талаба портрети” син-
гари асарлари шулар жумласидандир. 

Айнулла Алиев ўзининг ҳамкасблари, Қозоғистоннинг 
Толдиқўрғон шаҳридан бўлган Василий Дегтарев, гру-
зиялик Нодар Бандзеладзе билан бирга қатор монумен-
тал асарлар яратган. Самарқанд шаҳридаги “Самарқанд”, 
Бухоро шаҳридаги “Бухоро” меҳмонхоналарининг бади-
ий безаклари ҳам ана шу рассомларнинг биргаликдаги 
меҳнати маҳсулидир. “Бухоро” меҳмонхонасидаги бадиий 
рангтасвир ишлари учун Айнулла  Алиев Ўзбекистон ССР 
давлат мукофотига сазовор бўлган. У 1977 йилда Тош-
кент метросининг “Мирзо Улуғбек”, 1984 йилда “Чкалов” 
станцияларини ҳам безатган. Темир ўймакорлиги усули 
ҳам Айнулла Алиев ижодининг асосий йўналишларидан 
бири саналади. “Паҳлавонлар жанги”, “Истироҳат”, “Бухо-
ро товуслари” асарлари ҳам шу жумладандир. 

Абу Али ибн Синонинг 1000 йиллиги муносабати би-
лан атоқли ҳайкалтарошнинг меҳнати натижасида Са-
марқанд давлат тиббиёт институти қаршисида улуғ ҳа-
кимнинг 8 метрлик ҳайкали юксалади. Айнулли Алиев 
ва бир қатор моҳир ҳайкалтарошлар ҳамкорлигида буюк 
мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 550 йиллиги 
муносабати билан Тошкентдаги Миллий боғда аллома-
нинг 7 метрлик ҳайкали қад ростлайди. Алишер Навоий-
нинг яна бир обидаси Самарқанд вилоятининг Пайариқ 
туманида, яна бири Каттақўрғон шаҳрида ўрнатилади. 
Ҳар учала ҳайкал мутахассисларнинг эътирофига сазо-
вор бўлган. Шуни ҳам айтиш ўринлики, Алишер Навоий-
нинг кейинги даврларда яратилган ёдгорликларида ҳам 
Айнулла Алиев тасвирлаган бадиий образдан фойдала-
нилган. Жумладан, Навоийнинг Бокудаги ҳайкали учун 
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ҳам айнан Айнулла Алиевнинг бадиий образи асос қи-
либ олинган. А.Алиевнинг асарлари бугун Тошкентдаги 
Давлат санъат музейида, Маданият вазирлигининнг кўр-
газмалар залида, бошқа бир қатор музейларда сақлан-
моқда. А.Алиев шу билан бирга Самарқанд, Тошкент 
Боку, Олмаота, Москва, Хельсинки, Вашингтон, Хьюстон, 
Денвер, Сан-Франциско шаҳарларда ўтказилган кўргаз-
маларда намойиш қилинган. Озарбайжон Президенти 
Илҳом Алиев 2010 йилнинг 27 сентябрида Ўзбекистонга 
расмий ташрифи чоғида Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлиги-
да Тошкентдаги Ҳайдар Алиев номли маданият маркази-
да очилган Айнулла Алиевнинг шахсий кўргазмасида ҳам 
иштирок этган эди. Айнулла Алиев 2001 йилнинг 15 май 
куни Самарқандда вафот этган. Унинг хоки ўзи суйган 
бу қадим шаҳарда ором олмоқда, унинг ёрқин хотираси 
қалбларда яшамоқда, яратган маҳобатли ҳайкаллари ин-
сонларга руҳий қувват бахш этаётир. 

Ҳайкалтарош “Асел” ҳайкалини шу қадар маҳорат би-
лан яратганки, унга қараган одам кўзини узолмайди. 
“Чингиз Айтматов менинг оромимни ўғирлаганди” де-
ган бир пайтлар Айнулла Алиев. У ҳамма жойда, ҳар доим 
Аселни излаган у кунларнинг бирида бир чўпон қизи 
Бахмал сиймосида Аселни топган. Шу тариқа “Асел” ду-
нёга келган ва асар шон-шуҳрат қозонган. Бу шуҳратнинг 
акс-садоси Москвага ҳам етиб борган. Буюк қирғиз адиби 
Чингиз Айтматовнинг шу номли асари асосида ҳайкал-
тарошинг 1971 йилда яратган “Асел” асари Москвадаги 
Третьяков галереясига киритилган. 

Айнулла Алиевнинг барча асарларида натуранинг 
моҳиятини англаш, моддага эҳтиёткорлик билан ёнда-
шиш хусусиятлари кўринадики, бу ҳам санъаткор ижоди-
нинг беқиёслигидан дарак беради. 
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BALERİNALARI VƏ RƏQQASƏLƏRİ 
ÇƏKƏN RƏSSAM - YUSİF HÜSEYNOV 

“Sən anadan olanda ağlayırdın, ətrafdakılar
sevinirdilər. Elə yaşa ki, dünyadan köçəndə

ətrafdakılar ağlasın, özün gülümsəyəsən”.  
                                                          Hind atalar sözü                                                                                                           

Futbolu çox sevərdi, uşaq olarkən Bakıdakı həyətlərində 
vaxtı olanda uşaqlarla futbol oynamağa qaçardı. Nə biləydi ki, 
çox sevdiyi futbol günlərin birində 61 yaşında... 

Daşkənddə yaşadığı illərdə də dostları ilə tez-tez futbol 
oynamağa gedərdi. Son illərdə isə ənənə şəklini almışdı, hər 
bazar günü dostları ilə futbol oynayırdılar . Günlərin birində 
isə yenə də dostları ilə futbol həzzini yaşayırdı. Nə biləydi ki, 
onu qarabaqara izləyən tromb elə çox sevdiyi futbol oynadığı 
zaman həyatına son qoyacaq. Bacısı Dilarə xanım deyir ki, 
Yusif altı yaşından müxtəlif şəkillərə, ağaclara, rəngarəng uşaq 
kitablarına maraq göstərib. Anam Yusifin bu marağını görüb 
ona rəngli karandaş, rəng, fırça, rəsm albomu alır. Beləcə şəkil 
çəkmək balaca Yusifin ən sevimli məşğələsinə çevrilir. 50-
ci illərdə Bakıda ikimərtəbəli  binanın ikinci mərtəbəsində 
yaşayırdıq. Üç ailənin bir mətbəxi və uzun bir şüşəbəndi 
vardı. Bir gün Yusif hamımızı təəccübləndirdi. Belə ki, Yusif 
öz çəkdiyi rəsmləri pəncərənin qarşısına düzmüş, sanki vitrin 
yaratmışdı. Beləcə o öz yaradıcılığını nümayiş etdirmək yolunu 
tapmışdı. Elə bilirəm bu onun ilk sərgisi idi. Biz və qonşular 
Yusifin şəkillərinə maraqla tamaşa etdik, təriflədik, uşağın ilk 
əl işlərini ancaq tərifləmək lazımdı məncə. O zaman hamıya 
aydın idi ki, Yusif rəssam olacaq. Yusifin əsl mənada sərgisi isə 
çox sonralar, yaşı 50-ni aşandan sonra keçiriləcəkdi.  
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*        *        *
Qəhrəmanımız, Özbəkistanda tanınan teatr və kino 

rəssamı Yusif Hüseynov 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan 
olub. 1970-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini 
bitirib. Bu mararqlı hadisəni də bacısı Dilarə xanım danışıb. 
Deyir ki, qardaşım Yusif bu məktəbə daxil olmaq üçün 
sənədlərini aparıb verməyə utanırdı. Nədən ki, Yusif çox 
utancaq idi və ömrü boyu da belə qaldı. Yusifin sənədlərini 
məktəbə mən apardım. Direktor soruşdu ki, qızım, sənmi 
girmək istəyirsən məktəbə? Cavab verdim ki, qardaşımın 
sənədləridi, amma özü gəlməyə utanır. Direktor təəccübləndi, 
ancaq rəsmlərə baxdıqdan sonra sənədləri qəbul etdi. Yusif 
məktəbi əla qiymətlərlə bitirdi, əsgərliyini çəkdi.  Bir gün 
gəldi ki, istiyirəm ali məktəbi Daşkənddə oxuyam. Beləcə 
onun Özbəkistan həyatı başladı, ta ömrünün sonunacan...

Yusif Daşkənddəki A. Ostrovski adına Teatr və Rəssamlıq 
İnstitutunda təhsil alıb (hazırda M. Uyğur adına Daşkənd 
Dövlət İncəsənət İnstitutu), “Özbəkfilm” studiyasında 
quruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə başlayıb. Kinostudiyada 
çalışdığı illərdə Yusif Hüseynov  “Əlibaba və qırx quldur”, 
”Bu, Kokandda olub”, ”Bağdadda sakitlikdir”, ”Ah, İstanbul, 
İistanbul”, ”Bizim nə yaşımız var ki”, ”Cəlaləddin Manquberdi”, 
”Ceyhun” və digər filmlərin quruluşçu rəssamı olub. 
Ümumiyyətlə, “Özbəkfilm”də 14 filmin quruluşunu verib 
Yusif Hüseynov. 

1985-ci ildə Daşkənddəki “İlham” teatrının bədii rəhbəri 
Mark Vayl onu teatra dəvət edib və rəssam burada fəaliyyətə 
başlayıb. Teatrda onlarca tamaşanın, o cümlədən böyük 
Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun “Məhəmməd, 
Məmməd, Məmiş” əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın bədii 
tərtibatını verib. Rəssamın eskizləri əsasında hazırlanan 
dekorasiya və geyimlər bədii rəngarəngliyi və tarixi baxımdan 
dəqiqliyi ilə tamaşaçıların diqqətini cəlb edib. Bu teatrda 
“Məsxərəbaz”, ”Fəvvarə yanında səhnələr”, ”Əjdaha nağılı 
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1943”, ”Monument”, ”Əlvida-yorğan kimi” tamaşalarına 
quruluş verib. 1989-cu ildə “EMXO” Eksperimental Yaradıcılıq 
Birliyinin baş rəssamı seçilən Yusif Hüseynov “İrisfilm” özəl 
studiyasında quruluşçu rəssam kimi çalışıb. 1991-ci ildə 
ekranlara çıxan “Kamilla” bədii filminin bədii tərtibatına görə 
rəssam Özbəkistan Kinematoqrafçılar İttifaqının “Qızıl qrifon” 
yüksək mükafatına layiq görülüb. Topladığı bilik və təcrübəni 
gənc nəsillə bölüşən Yusif Hüseynov əvvəl Özbəkistan 
Memarlıq Tikinti İnstitutunda, sonra isə ömrünün sonuna 
qədər Respublika Rəssamlıq Kollecində dərs deyib.  

*        *        *
Yusif Hüseynovun iki övladı var. Oğlu  Zaur da rəssamdır, 

atasının yolunu tutub, artıq uğurları da var. Çox sonralar, 
professional rəssam kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxt uşaqlığı, 
ata və anası haqqında bunları yazacaq:”Anlamasam da məni 
başqalarından fərqləndirən bir cəhət var idi. O zaman hələ 
bilmirdim ki, atam rəssam, anam balerinadır və ağlıma da 
gəlmirdi ki, gələcəyim incəsənətlə bağlı olacaq. Uşaqlığım 
valideyinlərimin çalışdığı teatrların səhnə arxasında keçirdi. 
Atamın işlədiyi “İlham” teatrı başqalarından fərqlənirdi. Mən 
anlamırdım ki, səhnə və tamaşaçı salonu necə dar bir zirzəmidə 
yerləşə bilər. Atamın emalatxanasını da xatırlayıram, bu 
zirzəminin balaca bir otağında idi. Bir gün isə atam mənə 
rəngli karandaşlar və albom verdi və mən beləcə fəaliyyətə 
başladım... Mən atamın rəssamlıq sənətindəki biliyinə heyran 
idim. Mənim gözəl, hətta deyərdim ki, dahi müəllimlərim 
olub, lakin ən mühüm məsləhətləri atamdan almışam. Çox 
zaman rəsmlərimə tənqidi yanaşırdı, lakin müsbət rəyləri də 
qızıldan qiymətli idi”. 

*        *        *
Rəssam Yusif Hüseynov təbiətən çox sadə və sakit insan 

olub, bunu hamı deyir, qohumları da, dostları da... 
Səfirliyimizin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
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Mədəniyyət Mərkəzinin tədbirlərinə tez-tez gələrdi. Hər 
gəlişində də söhbətləşər, dərdləşərdik. Son illər çalışdığı 
Respublika Rəssamlıq Kollecindəki emalatxanasında da bir 
neçə dəfə olmuş, əsərlərinə baxmışdım. Bir neçə dəfə onun 
haqqında material hazırlamaq istəyimi də bildirmişdim, 
hər dəfə də “Axı mən nə Tahir Salahovam, nə də Toğrul 
Nərimanbəyov” deməklə söhbətdən yayınmışdı. Yusif 
müəllimin sanballı yaradıcılıq bioqrafiyası və məzmunlu 
rəssamlıq həyatı olsa da öz adından “brend” düzəltməyib, şan- 
şöhrəti sevməyib. Rəssam yaradıcılığa 70-ci illərdə başlasa 
da, 80-ci illərdə uğurlar əldə etsə də ilk fərdi sərgisi  2002-ci 
ildə Daşkənddəki Mərkəzi Sərgi salonunda keçirilib. Bu sərgi 
təkcə Özbəkistanın yox, bir çox xarici ölkə sənətşünaslarının 
diqqətini cəlb edib. 2008-ci ildə Azərbaycanın Özbəkistandakı 
səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ikinci fərdi sərgisində isə 
artıq Yusif yox idi, haqqın dərgahına qovuşmuşdu. 2010-cu 
ildə  “Özbəkistanda Azərbaycan kinosu günləri” çərçivəsində 
keçirilən sərgini də ölkəmizin Özbəkistandakı səfirliyii 
nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi təşkil etmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
həmin il Özbəkistanda rəsmi səfərdə olarkən  ölkənin o vaxtkı 
baş naziri Şavkat Mirziyoyevlə (hazırda Şavkat Mirziyoyev 
Özbəkistan prezidentidir) birgə Mədəniyyət Mərkəzində 
Yusif Hüseynovun sərgisinə maraqla tamaşa ediblər. 

*        *        *
Yusif Hüseynov ancaq kino və teatr üçün çəkilən əsərlər 

yox, portret, mənzərə, natürmort, süjetli kompozisiya janrında 
da işləyib. Çəkdiyi əsərlərinin çoxu da elə teatr sənətinə həsr 
edilib. Başqa sözlə, teatr rəssamın yaradıcılığının ayrılmaz 
hissəsidir. Rəssam məişət mövzusunda əsər çəkərkən 
də sanki tamaşalardan səhnələri əks etdirir. 2002-ci ildə 
keçirilən fərdi sərgisindən sonra Daşkənddə rus dilində çap 
edilən “Narodnoye slovo” qəzeti bunları yazacaq:”Rəssamın 
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qəhrəmanlarından çoxu balerinalar və ya rəqs edən 
qadınlardır. Bu əsərlərdə yüngüllük, çəkisizlik, rəvanlıq hiss 
edilir. Rəssamın balet seriyası E.Deqanın və Z.Serebryakovun 
məşhur əsərlərini xatırladır. E.Deqa isə Yusif Hüseynovun 
pərəstiş etdiyi rəssam olub”. Bir də müəllimləri Çingiz Axmerov 
və Georgi Brimə böyük hörmətlə yanaşıb. Yusif Hüseynov 
söhbətlərində deyib ki, teatrı hiss etməyi, incə ruha sahib 
olmağı, tamaşanı tam görməyi məhz onlardan öyrənmişəm. 

Həmkarları, dostları Yusif Hüseynovu necə tanıyır, onu 
necə qiymətləndirir. Özbəkistanın Xalq Rəssamı, akademik 
Bahadur Cəlal:”Yusif Hüseynovu mahir rəssam, böyük səhnə 
ustası, həyatı sevən bir insan kimi tanıdım. Onun əsərlərində 
məhəbbət işığı, böyük energetika var, bu tablolara baxdıqca 
seviinc hissi keçirirsən, heyranlığını gizlədə bilmirsən”.

Sənətşünaslıq doktoru Niqora Əhmədova:”Yusif sənəti, 
teatrın mahiyyətini gözəl bilirdi. Mən 2002-ci ildə rəssamın 
fərdi sərgisi ilə tanış olduqdan sonra bu fikrə gəldim. Bu sərgi 
Yusif Hüseynovun özünəməxsus dünyagörüşünü və ustalığını 
əks etdirirdi. Həmin sərgi həm mənim, həm də tamaşaçılar üçün 
rəssamla yeni və maraqlı bir görüş idi. Mən Yusifi cavanlıqdan 
tanıyıram, o, çox çəkirdi, böyük sərgilərdə nadir hallarda iştirak 
edirdi. Balerinalar, rəqqasələr, musiqiçilər, teatr həyatından 
səhnələr onun əsərlərinin əsas mövzusu idi. Rəssam öz 
yaradıcılığını rəqs, musiqi, gözəllik haqqında poetik novellaya 
həsr etmişdi”. Sənətşünas Elmira Əhmədova Yusif Hüseynov 
haqqında bu sözləri deyib:”O, böyük istedada malik rəssam 
idi, hər bir əsəri üzərində inadla çalışar, öz daxili hisslərini 
tablolarında məharətlə əks etdirərdi. Yusifin əsərlərində 
harmoniya məni valeh edir. Kompozisiyalarında ritmlərin və 
rənglərin harmoniyası diqqəti cəlb edir, onun əsərləri öz üslubu 
ilə seçilir. Yusif Hüseynov quruluşçu rəssam olaraq Q. Brim, M. 
Vayl, U. Nazarov, C. Fayziyev, Ş. Abbasov kimi tanınmış rejissor, 
aktyor və rəssamlarla çalışıb. Yusif Hüseynovun həyatında bəlkə 
də çox şeyə vaxt çatmadı, lakin xatirələrdə İnsan və Rəssam kimi 
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qalmağı bacardı”. Akademik Şaxnoza Muminova Yusif haqqında 
bunları yazacaq:”Biz tələbəlik illərindən dost idik. O mənim 
xatirimdə qara köynəkdə, qəşəng, sakit və təvazökar bir gənc 
kimi qalııb. Onu hamı Yusik deyə çağırırdı, uzun illər keçsə də o, 
qəlbimizdə mehriban, tərbiyəli, əsl dost kimi qalıb. Ölüm haqdır, 
lakin yaxşı insanlar haqqında gözəl xatirələr qalır. Təəssüf ki, biz 
çox vaxt insanların sağlığında onların istedadına lazimi qiymət 
vermirik. Əminəm ki, onun ruhu şaddır, çünki onun həyatı və 
xatirəsi əsərlərində, övladlarında və bizim xatirələrimizdə 
yaşayır...” Dostu İsmayıl Məmmədov isə Yusif haqqında 
xatirələrini ona məktub formasında yazıb: ”Əzizim Yusif!

İllər keçir, yaddaşımızda dostlarımızla, məsləkdaşlarımızla 
bağlı xatirələr qalır. Sən hər zaman qara geyinərdin, bu sənin 
qara saçlarını, qalın qaşlarını, uzun kipriklərini tamamlayırdı. 
Biz səninlə necə gözəl tvist oynayırdıq. Bakıda Rəssamlıq 
məktəbində təhsil aldığımız illərdə keçmiş P.Montin küçəsində 
eyni emalatxananı kirayələdik. Zarafatlaşa-zarafatlaşa rəsmlər 
çəkdik, kompozisiyalar yaratdıq, həyat haqqında söhbətlər 
etdik. Mən Leninqradda təhsil alarkən sənin Daşkənddə 
Rəssamlıq İnstitutunda oxuduğunu bilirdim. Beləcə biz uzun 
müddət görüşmədik. 

Keçən il Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayında 
görüşdük, bu,xoş bir təsadüf idi. Dedin ki, Bakıda fərdi sərgini 
açmaq istəyirsən. Lakin bir gün zəng gəldi, mən Zauram, 
Yusifin oğlu, sizinlə görüşmək istəyirəm. Həyəcanlandım, 
hiss etdim ki nəsə olub. Sən indi bizimlə deyilsən, elə bir 
yerdəsən ki, orada biz səninlə mütləq görüşəcəyik. Yuska, 
əzizim, bil ki, sən əbəs yaşamadın, sənin Zaur kimi oğlun var. 
Gənc olsa da həyata öz baxışı, qeyri-adi düşüncə tərzi olan 
istedadlı rəssamdır. Sənin həyatın Zaurda davam edir”. Yusif 
Hüseynovun balet seriyasından çəkilən tabloları E.Deqanın 
və Z.Serebryakovun məşhur əsərlərini yada salır. İndi E.Deqa 
da, Z.Serebryakov da, Yusif Hüseynov da yoxdur. İndi dünyada 
balerinaları və rəqqasələri  çəkən rəssam varmı görən... 
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Dostu ilə                            
Дўсти билан

Yaratdığı əsərlər                   Яратган асарлари
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БАЛЕРИНА ВА РАҚҚОСАЛАРНИ
ЧИЗГАН МУСАВВИР ЮСУФ

ҲУСАЙНОВ

“Сен онадан йиғлаб туғилгансан, бошқалар ҳам шод хуррам 
эдилар. Шундай яшагинки, сен кетганингда хурсанд ва 

мамнун бўлиб кет, одамлар эса, йиғлаб қолсин!”
Ҳинд халқ ҳикмати

...Футболни жуда ҳам ёқтирарди. Вақт топилди дегунча 
Бокудаги ҳовлиларида билан болалар билан футбол ўй-
наш учун отиларди. У ҳали билмасдики, ўзи севган фут-
бол, кунларнинг бирида, 61 ёшида... 

Тошкентда яшаган йилларида ҳам дўстлари билан тез-
тез футбол ўйнагани бориб турарди. Кейинги йиллар-
да бу анъана кўринишини олганди. Ҳар якшанба куни 
дўстлари билан футбол ўйнашарди. Кунларнинг бирида 
у  дўстлари билан бирга яна футбол гаштини сурарди. 
Аммо, уни изма-из кузатиб юрган тромб ўша куни унинг 
ҳаётига нуқта қўйишини у қаердан ҳам билсин? 

Опаси  Дилора хонимнинг айтишича, Юсуф олти ёшли-
гидан турли суратларга, дарахтларга, болаларнинг расм-
ли китобчаларига қизиққан. Онаси унинг қизиқишлари-
ни кўриб, ўғлига рангли қаламлар ва расм дафтари олиб 
беради. Шу тариқа жажжи Юсуф расм чизишга меҳр қўй-
ди. Улар 50-йилларда Бокуда, икки қаватли уйнинг ик-
кинчи қаватида яшашарди. Уч оила битта айвон ва битта 
ошхонадан фойдаланишарди. Кунларнинг бирида Юсуф 
ҳаммани ҳайратда қолдиради. Юсуф ўзи чизган ҳамма су-
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ратларни айвон ойнасида териб қўйган, худдики алоҳи-
да витрина ҳосил бўлганди. У шу тариқа ўз ижодини на-
мойиш этиш йўлини топганди. Унинг илк “кўргазмаси” 
шу тариқа юз беради. Оила аъзолари, қўшнилар унинг 
расмларини томоша қилиб олқишлашади. Ўша пайтда-
ёқ Юсуфнинг келгусида рассом бўлиши ҳаммага маълум 
бўлганди. Унинг асл кўргазмаси эса анча вакт ўтгач, ёши 
элликни қоралагандан кейин ташкил этилади. 

*        *        *
Қаҳрамонимиз, Ўзбекистонда таниқли театр ва кино 

рассоми Юсуф Ҳусайнов 1945 йилда Боку шаҳрида туғил-
ган. 1970 йилда Азим Азимзода номидаги рассомчилик 
мактабини битирган. Мана бу қизиқ ҳодисани ҳам Ди-
лора хоним айтиб берган: “Юсуф болалигида ушбу мак-
табга кириш учун ҳужжат топширишга ҳам тортинган 
экан. Ана шу тортинчоқлик уни бир умр тарк этмади. 
Юсуфнинг ҳужжатларини мактабга мен олиб борганман. 
Директор “қизим, мактабга ўзинг кирмоқчимисан?” деб 
сўради. Мен ҳужжатлар укамники эканини, ўзи келиш-
га уялганини айтдим. Директор бироз ажабланди, аммо 
ҳужжатларни қабул қилди. Юсуф мактабни аъло баҳо-
ларга битирди. Кейин ҳарбий хизматни адо этди. Кун-
ларнинг бирида у олий таълимни Ўзбекистонда олишни 
истайман деб қолди. Шу тариқа унинг Ўзбекистондаги 
ҳаёти бошланади. То умрининг охирига қадар...”. 

Юсуф Тошкентдаги А.Островский номли Театр ва рас-
сомчилик институтига қабул қилинади. (Ҳозирда Ўзбе-
кистон Давлат маданият ва санъат институти) “Ўзбек-
фильм” киностудиясида постановкачи режиссёр бўлиб 
ишлайди. Киностудияда ишлаган йилларда Юсуф Ҳусай-
нов “Алибобо ва қирқ қароқчи”, “Қўқон воқеаси”, “Бағдод-
да ҳамма ёқ тинч”, “Оҳ Истанбул, Истанбул”, “Ёшимиз ёш 
бўптими? ”, “Жалолиддин Мангуберди”, “Жайҳун” ва бош-
қа фильмларда постановкачи рассом бўлиб ишлаган. 
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Умуман, Юсуф Ҳусайнов “Ўзбекфильм”да 14 та филь-
мга рассомлик қилган. 

1985 йилда Тошкентдаги “Илҳом” театрининг бадиий 
раҳбари Марк Вайль уни театрга чақиради. Рассом иш 
фаолиятини ўша ерда давом эттиради. Театрда у ўнлаб 
спектакллар, жумладан Озарбайжон ёзувчиси Чингиз   
Ҳусайновнинг “Муҳаммад, Мамат, Мамиш” асари асосида 
тайёрланган спектаклнинг бадиий безакларини яратади. 

Рассомнинг эскизлари асосида тайёрланган декорация 
ва кийимлар бадиий ранг-баранглиги, тарихий нуқтаи 
назардан аниқлиги билан томошабинларнинг диққати-
ни жалб этади. Бу театрда “Масхарабоз”, “Фаввора ёни-
даги саҳналар”, “Аждаҳо ҳақида эртак 1943”, “Ёдгорлик”, 
“Алвидо” сингари спектаклларга рассомлик қилган. 

1989 йилда “ЭMXO” Экспериментал ижодкорлар 
уюшмаси бош рассоми этиб сайланган Юсуф Ҳусайнов 
“Ирисфильм” хусусий студиясида постановкачи рассом 
бўлиб ишлаган. 1991йилда экранларга чиққан “Комила” 
бадиий фильмининг бадиий безаклари учун рассом Ўз-
бекистон кинематография уюшмасининг  “Олтин гри-
фон” мукофотига лойиқ кўрилган.  Ўзи тўплаган билим 
ва тажрибасини ёш авлод билан бўлишган Юсуф Ҳусай-
нов аввал Ўзбекистон архитектура ва қурилиш институ-
тида, кейинчалик умрининг охирига қадар Республика 
Рассомчилик коллежида дарс берган. 

*        *        *
Юсуф Ҳусайновнинг икки фарзанди бор. Ўғли Заур ҳам 

отасининг изидан борди. Рассом бўлди. Анча ютуқларга 
эришди. Кейинчалик рассом сифатида фаолият кўрсат-
ган йилларда болалик чоғлари, отаси ва онаси ҳақида 
шундай ёзган эди: 

”Ўзим билмаган ҳолда бошқалардан фарқланадиган 
бир жиҳатим бор эди. У пайтларда отам рассом, онам ба-
лерина эканини билмасдим. Келажагим санъат билан боғ-
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лиқ бўлиши ақлимга ҳам келмас эди. Болалигим ота-онам 
ишлаётган театр саҳнаси ортида ўтарди. Отам ишлаган 
“Илҳом” театри бошқа театрларга ўхшамас эди. Мен саҳна 
ва томошабинлар салони торгина ертўлада қандай жой-
лашиши мумкинлигини тушунмасдим. Отамнинг уста-
хонасини ҳам эслайман. Ертўланинг мўъжаз   ҳужрасида 
жойлашганди. Бир куни отам менга рангли қаламлар ва 
альбом совға қилди. Мен эса ишга киришдим. Мен отам-
нинг рассомлик санъатига, билимига қойил қолардим. Ме-
нинг ниҳоятда билимдон, тажрибали устозларим кўп бўл-
ган. Лекин муҳим маслаҳатларни мен отамдан олганман. 
Кўпинча у менинг ижодимга танқидий кўз билан қарарди. 
Лекин ижобий фикрлари ҳам олтиндан қиммат эди”. 

*        *        *
Рассом Юсуф Ҳусайнов табиатан жуда содда ва вазмин 

инсон эди. Буни ҳамма айтади – қариндошлари ҳам,  дўст-
лари ҳам...

Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси қошида 
фаолият юритаётган Ҳайдар Алиев номидаги маданият 
марказининг тадбирларига тез-тез келиб турарди. Ҳар 
келганида у билан соатлаб суҳбатлашардик. Охирги йил-
ларда у ишлаган республика Рассомчилик коллежида 
жойлашган устахонасида ҳам кўп бўлганман, унинг асар-
ларини томоша қилганман. Мен у ҳақда бир неча маро-
таба мақола ёзмоқчи эканимни айтганимда “Мен Тоҳир 
Салоҳов ёки Тўғрул Наримонбеков бўлмасам, нимамни 
ёзасиз?” деб унамаганди. Юсуф муаллимнинг салмоқ-
ли ижодий фаолияти, сермазмун ҳаёти бўлишига қара-
май, у ўз брендини яратишни истамаган, шон-шуҳрат-
га берилмаганди. У ўз ижодини 70-йилларда бошлаган, 
80-йилларда катта ютуқларни қўлга киритган бўлса-да, 
ўзининг илк шахсий кўргазмасини фақат 2002 йилда 
Тошкентдаги Марказий кўргазмалар залида ўтказганди. 
Бу кўргазма нафақат Ўзбекистон, балки хорижий мамла-
катларда ҳам довруғ қозонган эди. 2008 йилда Озарбай-
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жон элчихонасининг ташаббуси билан ўтказилган ик-
кинчи шахсий кўргазмасида Юсуфнинг ўзи орамизда йўқ 
эди. У аллақачон боқий оламга йўл олганди. 2010 йилда 
“Ўзбекистонда Озарбайжон киноси кунлари” доирасида 
ўтган кўргазмани ҳам Ўзбекистондаги элчихона ҳузури-
да ташкил этилган Озарбайжон маданият маркази таш-
кил этганди. Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев шу 
йили Ўзбекистонда расмий ташриф билан келган, ўша 
пайтда Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, айни пай-
тда  Президент Шавкат Мирзиёев билан бирга Мадани-
ят марказида Юсуф Ҳусайновнинг кўргазмасини томоша 
қилишган эди. 

*        *        *
Юсуф Ҳусайнов фақатгина кино ва театр учунгина 

эмас, портрет, манзара, натюрморт, сюжет композиция 
жанрларида ҳам ижод қиларди. Ишлаган асарларининг 
катта қисми театр мавзусига бағишланган. Бошқача ай-
тганда, театр рассом ижодининг ажралмас қисми бўлган. 
Рассом маиший мавзудаги асарларида ҳам гўёки спекта-
кллардан парчаларни ҳавола этади.  2002 йилда ўтказил-
ган шахсий кўргазмасидан кейин “Народное слово” газе-
тасида чоп этилган мақолада шундай сатрлар учрайди: 
“Рассом асосан балериналар ва раққосаларни акс эттира-
ди. Унинг асарларида кўтаринкилик, вазнсизлик, равон-
ликни ҳис этиш мумкин. Рассомнинг  балет мавзусидаги 
асарлари Э.Дега, З.Серебряков сингари рассомлар ижоди-
ни эсга солади. Э.Дега Юсуф Ҳусайновнинг энг ёқтирган 
мусаввири эди”. У шунингдек ўз устозлари Чингиз Аҳма-
ров ва Георгий Бримга катта ҳурмат билан қарайди. “Мен 
театрни ҳис этишни, нозик руҳиятни, томошаларнинг 
моҳиятини тушунишни улардан ўрганганман, деганди у 
суҳбатларидан бирида. Ҳамкасблари, дўстлари Юсуф Ҳу-
сайновни илиқ хотиралар билан ёдга олишади. 

Ўзбекистон Халқ рассоми, академик Баҳодир Жалолов 
шундай дейди: “Юсуф Ҳусайнов моҳир рассом, буюк саҳ-
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на устаси, ҳаётга ташна инсон сифатида тасаввуримда 
қолган. Унинг асарларида севги нури, буюк энергетика 
бор. Унинг талабларига қараб, ўз қувонч ва ҳайратин-
гни яшира олмайсан!”. Санъатшунослик доктори Нигора 
Аҳмедова: “Юсуф санъатни, театрнинг моҳиятини яхши 
англарди. Мен 2002 йилда рассомнинг шахсий кўргаз-
маси билан танишиш асносида шу қарорга келганман. 
Бу кўргазма Юсуф Ҳусайновнинг ўзига хос дунёқараши, 
маҳоратини акс эттирарди. Бу кўргазма ҳам мен, ҳам то-
мошабин учун рассом билан яқиндан танишишга қулай 
фурсат бўлди. Мен Юсуфни ёшлигидан танийман. У кўп 
чизар, лекин катта кўргазмаларда камдан-кам ҳолларда 
иштирок этарди. Балериналар, раққосалар, мусиқачилар, 
театр ҳаётидан олинган саҳналар унинг асарлари асо-
сий мавзуси эди. Рассом ижодини рақс, мусиқа, гўзаллик 
ҳақидаги бетакрор достонга қиёслаш мумкин”. Санъат-
шунос Элмира Аҳмедова Юсуф Ҳусайнов ҳақида шундай 
деганди: “У буюк истеъдод соҳиби бўлган рассом эди. Ҳар 
бир асари устида жиддий ишлар, ўз кечинмаларини су-
ратларда маҳорат билан акс эттирарди. Юсуфнинг асар-
ларидаги гармония мени ўзига ром этади. Композици-
яларида ритмлар ва ранглар уйғунлиги диққатни жалб 
этади, унинг асарлари ўз услуби билан ажралиб туради. 

Юсуф Ҳусайнов постановкачи рассом сифатида Г.Брим, 
М.Вайль, У.Назаров, Ж.Файзиев, Ш. Аббосов сингари та-
ниқли режисер, актёр ва рассомлар билан ишлаган. 
Юсуф Ҳусайнов ҳаётда балки кўп ишларга улгуролма-
гандир, лекин у хотирамизда яхши инсон ва маҳоратли 
рассом сифатида из қолдира олди”. Академик Шаҳноза 
Мўминова ҳам Юсуф ҳақида эслайди: “Биз талабалик 
давримиздан дўст бўлганмиз. У хотирамда қора кўйлак-
да, чиройли, вазмин ва ўйчан йигит сифатида муҳрланиб 
қолган. Уни ҳамма Юсик деб чақирарди, Орадан кўп йил-
лар ўтган бўлса-да, у қалбимизда меҳрибон, одобли, асл 
дўст сифатида сақланиб қолди. Ўлим – ҳақ. Лекин яхши 
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инсонлардан қоладиган эзгу номга ўлим дахл қилолмай-
ди. Афсуски, биз инсонларнинг соғлигида, тириклиги-
да қадрламаймиз. Уларнинг истеъдодига муносиб баҳо 
беролмаймиз. Мен аминманки, унинг руҳи шод, чунки 
унинг хотираси ўз асарларида, фарзандларида, бизнинг 
хотираларимизда яшашда давом этмоқда”. Дўсти Исмо-
ил Мамедов Юсуф ҳақидаги хотираларини унга мактуб 
кўринишида битган: ”Азизим Юсуф! Йиллар ўтса-да, дўст-
ларимиз, маслакдошларимиз билан боғлиқ хотиралар 
биз билан бирга яшайверади. Сен ҳар доим қора рангда 
кийинардинг. Бу сенинг қора сочларинг, қора қош-кўзла-
рингга мос тушарди. Сен билан кўпинча твист ўйнардик. 
Бокуда, рассомчилик мактабида ўқиб юрган кезларимиз 
аввалги П.Монтин кўчасида битта устахонани ижарага 
олдик Ҳазил-ҳазил билан расмлар чиздик, композици-
ялар яратдик. Ҳаёт ҳақида фалсафий суҳбатлар қилдик. 
Мен Ленинградда ўқиб юрган кезларимда сен Тошкент-
да Рассомчилик иниститутида ўқиётганингни эшитдим. 
Анча пайт кўришмадик. Ўтган йили дунё озарбайжонла-
ри қурултойида учрашдик. Бу биз учун бахтли тасодиф 
эди. Бокуда шахсий кўргазмангни очмоқчи эканингни ай-
тдинг. Лекин кунларнинг бирида менга қўнғироқ қилиш-
ди. “Мен Заурман, Юсуфнинг ўғли, сиз билан бир кўриш-
сак дегандим” деди бир йигит. Ҳаяжонландим. Нимадир 
юз берганини тушундим.  Сен ҳозир сафимизда йўқсан. 
Лекин ҳали вақти келиб биз, албатта, дийдорлашамиз. 

Юска, азизим, сен беҳуда яшамадинг. Заурдек ўғлинг 
бор. У ёш бўлса-да, дунёқараши кенг, ҳаётни ўз теран ни-
гоҳлари билан кўра оладиган маҳоратли рассом. Сенинг 
ҳаётинг Заурда давом этади”. Юсуф Ҳусайновнинг ба-
лет мавзусидаги асарлари Э. Дега, З.Серебряков сингари 
машҳур рассомлар асарларини эсга солади. Ҳозир Э. Дега 
ҳам, З.Серебряков ҳам, Юсуф ҳам йўқ. Қизиқ, ҳозирги кун-
да  дунёда балериналар, раққосаларни маҳорат ила чиза 
оладиган рассом бормикин?..
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MƏQSƏDİ UĞRÜNDA
YORULMADAN MÜBARİZƏ APARAN

ŞAİR İXTİYAR RZA

“Ürəkdə doğulan bir hiss şeir libasına
bürünməklə üzə çıxmağa çalışır”.
                           Robindranat Taqor

Cəmiyyətdə baş verən proseslərə öz radikal münasibəti 
ilə fərqlənən məşhur inqilabçı Çe Gevaranı “iyirminci əsrin 
ən mükəmməl insanı adlandıran” fransız yazıçısı və filosofu 
Pol Sartr deyirdi ki, yalnız məqsədləri uğründa usanmadan 
mübarizə aparanlar istədiklərinə nail olurlar. Özbəkistanda 
tanınan şair İxtiyar Rza xaraktercə inqilabçı yox, təkamülçü 
olsa da məhz məqsədinə doğru yorulmadan mübarizə 
aparan insanlardan idi. Və təbii ki, hər bir insan üçün onun 
ömür yolu bir roman misalıdır. Amma İxtiyar Rzanın ömür 
yolunda elə məqamlar var ki, deyilməyib, heç deyilməyəcək 
də, yaxın dostları da, övladları da bu haqda heç nə bilməyib, 
keçmiş fəaliyyəti ilə bağlı nə varsa özü ilə apardı... İxtiyar Rza 
Azərbaycanda doğulub, Bakıda neft mədənlərində işləyib, 
xüsusi xidmət orqanlarında çalışıb, sonra özünü poeziyada 
tapıb, Özbəkistanda şan-şöhrət sahibi olub... O, 1934-cü ildə 
Azərbaycanın Astarxanbazar (İndi Cəlilabad) rayonunun 
Pakrovka (yeni adı Günəşli) kəndində doğulub. Daşkənd 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil alıb, başqa 
diplomları da olub. Bioqrafiyası haqqında bildiyimiz bunlardı. 
Bir də ki biz onu şair kimi tanımışıq, şair kimi də təqdim 
etməliyik... Əslində özünün dediyinə görə, 60-cı illərdən, 
Bakıda neft mədənlərində işlədiyi dövrdən şeir yazıb, amma 
ortaya çıxarmayıb. İlk şeirlər kitabı 1979-cu ildə Daşkənddə 
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çap edilib. İxtiyar Rza “Əfsanələr çin ikən” (1983), “O sənsən, 
mənimsən” (1987), “Bəyaz” (1989), ”Qanadlı, qanadsız 
quşlar”, Ağılar” və digər kitabların müəllifidir.

Səfirliyimizin və Heydər Əliyev adına Mədəniyyət 
Mərkəzinin tədbirlərində tez-tez görüşərdik. Daşkənddə 
evi olsa da burada yaşamırdı, paytaxtın təxminən 100 
kilometrliyində Sıcaq kəndində, axarlı-baxarlı, səfalı bir 
məkanda özünə ev-eşik düzəltmişdi, tək-tənha orada yaşayır, 
yazıb yaradırdı. Görüşəndə söhbətlərimiz atüstü olurdu. 
Deyirdim oturaq, ətraflı söhbət edək, bəlkə bir şey yazdım. 
Cavab verirdi ki, hara tələsirsən, səni dağa qonaq çağıracam, 
orada ətraflı söhbət edərik, nə istəyirsən soruşarsan, bütün 
suallarına cavab verəcəm, söz verirəm...                         

İxtiyar Rza Nazim Hikmət, Çulpan, Mirtemir, Maqsud 
Şeyxzadə kimi tanınmış şairlərin ədəbi ənənələrini davam 
etdirib, əsərlərində Vətənə və anaya sevgisini, məhəbbətini 
tərənnüm edib, özünəməxsus üslubda əsərlər yaradıb. Şairin 
şeirlərində Vətən və Ana mövzusu əsas yer tutur. İnsanın 
xoşbəxtliyi, xeyirxahlıq, sadiqlik, azadlıq və müstəqillik 
ideyaları onun əsərlərindən qırmızı xətt kimi keçir. Şair həmişə 
fəxr edib ki, iki Vətəni var, birincisi doğulub boya-başa çatdığı 
Azərbaycan, ikincisi isə şöhrət sahibi olduğu Özbəkistan...

Şairın dostu, Özbəkistanın Xalq Şairi Mirəziz Əzəm yazır ki, 
İxtiyar Rzanın hər bir şeiri qəlbinin dərinliklərindən süzülüb 
gəlir. İxtiyar Rza Maqsud Şeyxzadədən sonra ikinci şairdir 
ki, Azərbaycanda doğulsa da, Özbəkistanı özünə ikinci Vətən 
seçib, bütün ömrünü burada yaşayıb, bu torpaqda hörmət-
izzət sahibi olub. O, özbək poeziyasına öz fikir və düşüncələri, 
heç kimə bənzəməyən  dəst-xətti ilə daxil olub. O, insanlarda 
ədalət, həqiqət və cəsarət axtarıb, buna görə də həmkarları və 
oxucuları onu çox sevib.

Mirəziz Əzəm dostu haqqında bunları da deyib: “İxtiyar 
Rza müxtəlif mövzularda əsərlər yaradıb. Şairlərin çoxunun 
görmədiyi mövzuları o görürdü və bununla bağlı əsərlər 
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yaradırdı. Məsələn, Aral dənizinin quruması, Sırdərya və 
Amudərya çaylarının məcrasının dəyişdirilməsi, Karşı 
səhrasının inkişafı, pambıq tarlalarına həddindən artıq gübrə 
verilməsi, bununla da torpağın öldürülməsi və digər belə 
aktual mövzularda əsərlər yazıb. Aral dənizinin ortasındakı 
“Vozrojdeniye” adasında laboratoriyalar yaradılması, siçan, 
it və pişiklər üzərində müxtəlif təcrübələr aparılması, bunun 
Aral ekologiyasına zərəri ilə bağlı həyəcan təbili çalan da 
İxtiyar Rza olub”. 

Professor Səxavət Ociyev isə deyir ki, İxtiyar Rza gözəl 
dost, maraqlı həmsöhbət idi. Mən desəm ki, İxtiyar Rza 
Azərbaycanla Özbəkistan arasında bir körpü rolunu oynayıb, 
əlbəttə, yanılmaram. Harada yaşamasından asılı olmayaraq 
kim Azərbaycanın adını uca tutursa, o, əsl vətəndaşdır. İxtiyar 
Rza da məhz belələrindəndir. Biz tez-tez Daşkənddə və 
Səmərqənddə görüşüb söhbətləşərdik. Onunla söhbət etmək 
ayrı bir aləm idi. Nədən desən söhbət edirdi, beynəlxalq 
siyasət, ədəbiyyat, poeziya, türkdilli dövlətlərin  daha da 
yaxınlaşması... O, canlı tarix idi, yeri cənnət olsun. Bir də 
İxtiyar Rza özbək türkcəsində yazıb əsərlərini. Özbəkistana, 
ikinci Vətəninə həsr etdiyi şerində deyirdi:

Мен Юртлар курганман, юртлар гўзали.
Чечаги, лоласи, минг бир ғазали
Тилимнинг суҳбати – сўзи мазали.
Бари сенсан, Ўзбекистоним!
Азалдан  боғликдир
Сенга отим ҳам,
Ижодим вужудим
Ҳатто ёдим ҳам
Ўзингсан, Ўзингсан бор  бисотим ҳам,
У сенсан, менимсан, Ўзбекистоним!
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Başqa bir şeirində yazır:

Жиноятини бўйнига олиб,
кўрсатма беришга ошиққан
қотилдай қоғозга отиламан!
Ё, худо, мадад бер,
кучлансин
Шеърият...

(“Шеърият”, 1989)

Ixtiyar Rza poeziyasının əsas mövzularından biri də Vətəni 
vəsf etməkdir. O, Vətən torpaği haqqında yazarkən torpağa 
canlı insan kimi baxir. Oz duyğularını, fikirlərini belə ifadə edir: 

Уюм-уюм тупроқ
Нега уни туярлар?!
Тупроқ бу кун сўйилган,
Айтинг нега сўярлар?!

(“Тупроқ ҳақида қўшиқ”. 1970)

İxtiyar Rza 2013-cü il noyabrın 9-da səfirliyimizin 
nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzində Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı 
tədbirdə iştirak edib, evə qayıdarkən pilləkəndə büdrəyib, 
əlindəki çəliyi də köməyinə çatmayıb, xəstəxanaya çatdırılıb, 
noyabrın 12-də isə... Noyabrın sonunda Azərbaycana 
getməliydi, bəlkə də ürəyinə dammışdı ki...

Bəlkə də sonuncu dəfə çox sevdiyi Azərbaycanı, Bakını, 
doğma kəndini, qohumlarını görmək istəyirdi. Qismət buna 
deyirlər, çox sevdiyi Azərbaycanı görə bilmədi sonuncu dəfə, 
çox sevdiyi Özbəkistanda torpağa tapşırıldı...
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МАҚСАДИ ЙЎЛИДА ТИНИМСИЗ
КУРАШГАН ИХТИЁР РИЗО

“Юракда туғилган ҳислар шеър 
либосида ташқарига чиқишга 

интилади.” 
Робиндранат Тагор

Жамиятда юз бераётган жараёнларга ўзининг радикал 
муносабати билан ажралиб турган машҳур инқилобчи Че 
Геварани “ХХ асрнинг энг комил инсони” деб  атаган фа-
ранг ёзувчиси ва файласуфи Поль Сартр ёзади: “Фақат ўз 
мақсадлари йўлида курашлардан безмай олдинга интил-
ганлар ўз орзуларига етадилар!”. 

Ўзбекистонга танилган шоир Ихтиёр Ризо гарчи инқи-
лобчи бўлмаса-да, ўз мақсадлари томон тинимсиз ҳара-
кат қилган инсонлардан бири эди. Табиийки, ҳар бир 
инсон учун унинг умр йўли бир улкан достон демакдир. 
Аммо, Ихтиёр Ризонинг умр йўлида шундай нуқталар 
борки, улар ҳақида ҳеч нарса айтилмаган, бу борада дўст-
лари ҳам, фарзандлари ҳам ҳеч нарса билишмайди. У ўз 
ўтмиши ҳақида билган кўп нарсаларни ўзи билан олиб 
кетди. Ихтиёр Ризо Озарбайжонда туғилган, Бокуда, 
нефть конларида ишлаган, махсус хизмат идораларида 
фаолият юритган, кейин шеъриятга қизиққан, Ўзбеки-
стонда шуҳрат қозонган. 

У 1934 йилда Озарбайжоннинг Астраханбозор (ҳозир-
ги Жалилобод) тумани Покровка (ҳозирги Гунешли) қи-
шлоғида туғилган. Тошкент давлат университетининг 
(Ҳозирги ЎзМУ) филология факультетида таҳсил олган. 
Унинг бошқа  дипломлари ҳам бўлган. Унинг таржимаи 
ҳоли ҳақида билганларимиз шу. Биз уни фақат шоир си-
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фатида биламиз. Шоир сифатида тақдим этамиз...
Ўзининг айтишича. У аслида Бокуда, нефть конларида 

ишлаб юрган кезларидаёқ шеърлар ёзган, аммо негадир 
ижодини ҳеч кимга кўрсатмаган. Унинг илк шеърлар ки-
тоби 1979 йилда Тошкентда чоп этилган. Ихтиёр Ризо 

“Афсоналар чин экан” (1983), “У сенсан. Манимсан”  
(1987), “Оқ” (1989), ”Қанотли, қанотсиз қушлар”, “Нола-
лар”  ва бошқа китобларнинг муаллифидир. 

У билан элчихонада, Ҳайдар Алиев номидаги мадани-
ят марказида ўтказилган тадбирларда тез-тез кўришар-
дик. Тошкентда уйи бўлса-да, у ерда турмасди. Пойтахт-
дан анча узоқдаги Сижжак қишлоғида, кенг, хушманзара 
жойда ўзига ҳовли қуриб олган, у ерда бир ўзи яшар, ижод 
билан машғул эди. Кўришганда эса, бафуржа суҳбат учун 
имкон йўқ эди. “Бафуржа суҳбатлашсак яхши бўларди, 
сиз ҳақингизда бирор нима ёзсам” дердим унга. У эса ҳар 
гал “шошилма, сени тоққа меҳмонга чақираман, ўша ерда 
бамайлихотир суҳбатлашамиз, ҳамма саволларингга ба-
тафсил жавоб оласан, сўз бераман” дерди... 

Ихтиёр Ризо Чўлпон, Нозим Ҳикмат, Миртемир, Мақсуд 
Шайхзода сингари таниқли шоирларнинг адабий анъа-
наларини давом эттирди. Асарларида Ватанга, онага, та-
биатга  муҳаббат ўзига хос услубда тараннум этилган. 

Бахт, қувонч, хайрихоҳлик, меҳр-муҳаббат, садоқат, му-
стақиллик, эрк ғоялари унинг асарларида ҳар доим қи-
зил ип бўлиб ўтади. У ҳамиша фахр билан “менинг кин-
дик қоним тўкилган, мени вояга етказган Озарбайжон 
ҳам, менга нон берган, шон берган Ўзбекистон ҳам ме-
нинг она Ватаним” дерди...

Шоирнинг дўсти, Ўзбекистон халқ шоири Миразиз Аъ-
зам ёзади: Ихтиёр Ризонинг ҳар бир шеъри қалбининг ту-
бидан қайнаб чиқади. Ихтиёр Ризо Мақсуд Шайхзодадан 
сўнг Озарбайжонда туғилиб, Ўзбекистонда камол топган, 
бу юртни ҳам  ўзига Ватан деб билган иккинчи  шоирдир.  
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У ўзбек шеъриятига ўз фикр ва тушунчалари, ҳеч кимга 
ўхшамаган дастхати билан кириб келди. У инсонлардан 
адолат, ҳақиқат, жасорат излади. Шу боис ҳамкасблари 
ва мухлислари эътиборини қозонди... Ихтиёр Ризо турли 
мавзуларда асарлар яратди. У кўплаб шоирлар кўра ол-
маган мавзуларни топа оларди, шу билан боғлиқ асарлар 
яратарди. Масалан, Орол денгизининг қуриши, Амударё 
ва Сирдарё ўзанларининг ўзгартирилиши, Қарши чўли-
нинг ўзлаштирилиши, пахта далаларининг ҳаддан ортиқ 
даражада ўғитланиши, тупроқнинг заҳарланишини ва 
бошқа долзарб мавзуларни қаламга олди. Орол денгизи 
ўртасидаги “Возрождение” оролида  сирли лаборатори-
ялар яратилиши, сичқон, ит, мушуклар устида турли та-
жрибалар олиб борилиши, бунинг Орол экологиясига за-
рари ҳақида бонг урган ҳам Ихтиёр Ризо эди”... Профессор 
Саховат Ожиев ёзади: “Ихтиёр Ризо яхши дўст, мароқли 
суҳбатдош эди. Ихтиёр Ризо Озарбайжон ва Ўзбекистон 
ўртасида яна бир мустаҳкам кўприк қурди, десам адашма-
ган бўламан. Қаерда яшашидан қатъи назар, озарбайжон 
номини баланд кўтарса, у асл ватан фарзандидир. Ихтиёр 
Ризо миллатнинг ана шундай асл ўғлонларидан эди.. Биз 
Тошкентда, Самарқандда кўп кўришиб, гаплашганмиз. У 
билан суҳбатлашишнинг ўзгача гашти бор эди. У билан 
исталган мавзуда сўз очиш мумкин эди. Халқаро сиёсат-
ми, адабиёт, шеърият, туркий тилли давлатларнинг яна-
да яқинлашуви... У жонли тарих эди, жойи жаннатда бўл-
син!”. Ихтиёр Ризо барча асарларини ўзбек тилида ёзарди. 
У Ўзбекистонга бағишлаган бир шеърида ёзади: 

Мен Юртлар кўрганман, юртлар гўзали.
Чечаги, лоласи, минг бир ғазали
Тилимнинг суҳбати – сўзи мазали.
Бари сенсан, Ўзбекистоним!
Азалдан  боғлиқдир
Сенга отим ҳам,
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Ижодим вужудим
Ҳатто ёдим ҳам
Ўзингсан, ўзингсан бор  бисотим ҳам,
У сенсан, менимсан, Ўзбекистоним!

Бошқа бир шеърида ёзади:
Жиноятини бўйнига олиб,
кўрсатма беришга ошиққан
қотилдай қоғозга отиламан!
Ё, Худо, мадад бер,
кучлансин
Шеърият...

(“Шеърият”, 1989)
Ихтиёр Ризо шеъриятининг асосий мавзуларидан 

бири Ватанни севиш эди. У Ватан тупроғи ҳақида ёзар-
кан, тупроққа худди инсонга қарагандек қарайди. Ўз туй-
ғулари, фикрларини шундай ифодалайди:

Уюм-уюм тупроқ
Нега уни туярлар?!
Тупроқ бу кун сўйилган,
Айтинг нега сўярлар?!

(“Тупроқ ҳақида қўшиқ”. 1970)
Ихтиёр Ризо 2013 йил 9 ноябрь куни Ҳайдар Алиев но-

мидаги Озарбайжон маданият марказининг Озарбайжон 
давлат байроғи куни билан боғлиқ тадбирда иштирок эта-
ди. Уйга қайтаётганида зинапояда қоқилиб кетиб, йиқи-
лади. Қўлидаги ҳассасидан ҳам бирор наф бўлмайди. Шу 
заҳоти у касалхонага олиб кетилади. 12 ноябрь куни эса... У 
ноябрнинг охирларида Озарбайжонга кетмоқчи эди. Балки, 
юраги сезгандир... Эҳтимол, у ўша пайтлари сўнгги бор она 
юртини, қадрдон юрти Озарбайжонни, Бокуни, қадрдон қи-
шлоғини, яқинларини кўрмоқчи бўлгандир? Тақдир экан, 
илк Ватани  Озарбайжонни сўнгги бор бўлса-да, кўролмади. 
Иккинчи ватани –  жондан азиз Ўзбекистонда дафн этилди..
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MƏŞHƏDDƏ DOĞULAN, BUXARADA 
YAŞAYAN TEOLOQ VƏ

ŞAİR İBRAHİM QASIMİ

          “Həyat – elmdə, rahatlıq- mərifətdə,
həzz – niyyətdədir”

Bəyazid Bistamiy
Qədim Səmərqənddə də, Buxarada da dəfələrlə olmuşam, 

gördüyüm, baxdığım abidələrə bir də getmişəm, hər dəfə də 
nəsə təzə bir fakt, təzə bir rəvayət öyrənirsən, abidələr öz 
sirrini misqal-misqal verir... 

Səmərqənddə də, Buxarada da söhbət  möhtəşəmlikdən və 
qədimlikdən çox tarixin özündən gedir. Məhz bu şəhərlərdə 
tarixin içərisinə düşürsən və türkün şanlı tarixini öz canında 
hiss edirsən. Səmərqənd sanki ağsaqqal bir kişi kimi əlini 
sənin başına çəkir, Buxara doğma anan kimi səni bağrına 
basıb əzizləyir. Xivənin “İçan Kala”sı səni düşünməyə məcbur 
edir. Buxarada yaşayan azərbaycanlı alimlər Yusif Qarabaği 
və Mirzəcan Şirazini artıq tanıyırıq. Bu yazıda isə Buxarada 
ömür sürən daha bir teoloq alim və şair İbrahim Qasımini 
tanıyacağıq. 

İbrahim Qasımi Şərq tarixi və ədəbiyyatını, İslam tarixini 
mükəmməl öyrənib, Nizami Gəncəvi, Füzuli, Sədi Şirazi, Hafiz, 
Nəvai, Xosrov Dəhləvi, Cami və Şərqin digər söz ustalarının 
əsərlərinə söykənərək saysız-hesabsız poeziya nümunələri 
yaradıb. O, əruzu da gözəl bilib və öz fəlsəfi  fikirlərini böyük 
ustalıqla poeziya dilinə çevirib. Qasimi Azərbaycan, özbək 
və fars dillərində şeir, rübai, qəzəl, qəsidə, qitə, mərsiyyə 
və növhələr yazıb. Bu əsərlər şairin dörd cildlik kitabında 
toplanıb. İki cildlik kitabında isə böyük İslam şəxsiyyətləri, 
İslam tarixi, Peyğəmbər əleyhissəlam, Əhli-Beytin həyatı, 
Kərbəla şəhidlərinə həsr edilən mənaqib, rövzə və növhələri 
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toplanıb. Dini mərasimlər və adət-ənənələrə həsr olunan 
yazıları da var. Qasımi əsl ziyalı olduğu kimi həyatda da çox 
sadə insan olub.Həyat qayəsi gəncləri islam və şəriət qaydaları 
əsasında tərbiyə etmək idi. O, tələbələrinin hamısına eyni 
gözlə baxıb, hamısı ilə mehriban və qayğıkeş olub. Tələbələri 
də onu çox sevib, böyük hörmətlə yanaşıb. 

1960-cı illərdə Düşənbədə çıxan “Maarif və mədəniyyət” 
qəzeti , “Quli murod”(“Ümid gülü”) jurnalı, Özbəkistanda 
çıxan “Özbəkistan həqiqəti”, “Buxara həqiqəti”, “Buxarai Şarif” 
qəzetlərində, müxtəlif toplularda onun şeirləri çap olunmağa 
başlayıb. Bu gün şairdən dörd qiymətli dəftər yadigar qalıb. 

İbrahim Qasımi 1911-ci il noyabrın 7-də İranın Məşhəd 
şəhərində anadan olub. İlk təhsilini Məşhəddə mədrəsədə alıb, 
1928-ci ildə ailəsi Türkmənistana köçüb, Səraxs şəhərində 
yaşayıblar. Güclü hafizəsi olan İbrahim Qasımi Məşhəddə 
və Səraxsda yaşadığı illərdə ilahiyyat, İslam tarixi, Şərq 
ədəbiyyatı, təbiət və tibb elmləri və digər elm sahələrindən 
məlumatlı olub. İbrahim Qasımi Aşqabadda maliyyə üzrə 
təhsil aldıqdan sonra bu sahədə müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 

İbrahim Qasımini Səmərqənd və Buxara şəhərləri özünə 
çəkirdi, görkəmli filosof və şairlərin yaşadığı şəhərdə 
ömür sürmək istəyirdi. Elə bu amalla da ailə 1947-ci ildə 
qədim Buxara şəhərinə köçür.  Böyük dilşünas özbək alimi 
X.F.Nemətov İbrahim Qasımi ilə bağlı yazıb:” İbrahim Qasımi 
minillik islam mədəniyyətinin və mənəviyyatının alovunu 
zülmətlərim içindən keçirərək özündə cəmləşdirən, əsasən 
övladlarının, yaxınlarının, sonra da ətrafdakıların qəlbinə 
bu nurdan köz salan təbərrik vəliyullahdır. İbrahim Qasımi 
qəddar zəmanənin zülmlərinə mətanətlə tab gətirib, Allah 
yolunu tutub, amma əqidəsindən dönməyib. Əksinə, Allah 
kəlamları onun daimi yoldaşı, “arxa-dayağı” olub”. 

Müsəlman aləminin ilahiyyatçı alimi Bəyazid Bistamiy 
həzrətləri “Həyat – elmdə, rahatlıq- mərifətdə, həzz – 
niyyətdədir” deyib. İbrahim Qasimi üçün bu fikir həyat meyarı 
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olub və o bütün şüurlu ömrünü bu kəlama riayət edərək 
yaşayıb. 

2012-ci il aprelin 22-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin təşəbbüsü 
ilə müəllimi İbrahim Qasıminin anadan olmasının 100 
illiyi münasibəti ilə Buxara şəhəriində konfrans keçirilib. 
Azərbaycandan bu konfransda professor Vasim Məmmədəliyev, 
professor Şahin Fazil, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, 
professor Fəzail İbrahimli, Özbəkistan Elmlər Akademiyasının 
vitse-prezidenti, Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Bəhram 
Abduxalimov, Xalq Şairi Camal Kamal, professor R. Vahidov və 
başqaıarı iştirak edib, onların çıxışları dinlənilib.

 Allahşükür Paşazadə müəllimi haqqında deyib:
“İbrahim Qasımi Şərq ədəbiyyatını, İslam fəlsəfəsini və 

tarixini gözəl bilirdi, poeziya vurğunu idi. Sadə insan, əsl ziyalı 
olan Qasımi elm və dini təhsil məsələlərinə böyük əhəmiyyət 
verirdi. Biz ondan müdriklik dərsləri alır, dünyagörüşümüz 
artırdı. İbrahim Qasımi və digər müəllimlərimizin həyatalrının 
məqsədi gənc nəslin düzgün tərbiyəsi idi. Qeyd etmək istəyirəm 
ki, Özbəkistanda təhsil aldığımız illərdə milliyyətindən asılı 
olmayaraq bütün tələbələrə eyni diqqəti, eyni qayğını göstərən 
müəllimlərimiz vardı. Vasim Məmmədəliyev vurğulayıb ki, 
biz İbrahim Qasımiyə Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə kimi 
hörmətli, nüfuzli bir insanın təhsilində böyük əməyi olduğu 
üçün borcluyuq. Məlum olduğu kimi Allahşükür Paşazadə 
Buxarada Mir ərəb mədrəsəsini və Daşkənd İslam İnstitutunu 
bitirib. Şeyx özü də İbrahim Qasımini öz müəllimi adlandırır. 
İslam elminin dərin bilicisi kimi, həm də həyati məsələlərdə 
Allahşükür Paşazadə özbək müəllimləri ilə yanaşı, İbrahim 
Qasımiyə də minnətdardır. 

Şairin rübailəri toplanan kitab Bakıda da çap olunub:

Dünyanı eyləyən nədir abad, söylə
Bu işdə kim etmiş ona imdad, söylə
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Elm olmasa verməz onun yerini heç nə
Kimdir elmdən özgə ustad, söylə 
Elmlə bağlı digər rübai...
Dünyanı edən elmdir hər an abad, 
Dünya və bəşər elmdən olub dilşad.
Dəryası dərindir, sonu yoxdur əsla
Bir kimsə sirrin etməmiş hələ icad

Qasımi nəsihətnamələrinə yazdığı “Ön söz”də deyir:” 
Övladlarım və Vətənimin gəncləri, sözümün əvvəlində 
nəzərinizə çatdırıram ki, bu şeirləri yazıb dəftərlərdə 
toplamaqda məqsədim vəzifəpərəstlik, şan-şöhrət və dünya 
malı deyil. Məqsədim gələcək nəslə mənəvi keyfiyyətlər 
aşılamaq və fayda verməkdir”. İbrahim Qasıminin bir sıra 
şeirlərinə müsiqişünas Sədrəddin Qulov, Özbəkistanın Xalq 
Artisti Nişan Atamuradov mahnılar bəstələləyiblər. İbrahim 
Qasımi 1977-ci ilə, ömrünün sonuna kimi Buxaradakı Xoca 
Mirəli Hüseyniyyə məsçidinin imamı olub. Şair, ilahiyyatçı 
alim 1997-ci ildə dünyadan köçüb. 

Ailə fotosu                           Оилавий сурат
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İbrahim Qasıminin 100 illiyi ilə bağlı Buxarada keçirilən konfrans                  
Бухорода Иброҳим Қосимийнинг 100 йиллигига

бағишланган  конференция

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə müəlliminin qəbri üstündə 
Шайхулислом Оллоҳшукур Пошозода ўз 

муаллими қабри ёнида
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МАШҲАДДА ТУҒИЛИБ,
БУХОРОДА ЯШАГАН ТЕОЛОГ ВА

ШОИР ИБРОҲИМ ҚОСИМИЙ

“Ҳаёт – илмда, хотиржамлик – маърифатда,
лаззат эса ниятдадир!”

Боязид Бистомий 
Кўҳна Самарқандда ҳам, Бухорода ҳам бир неча марта 

бўлганман,  неча марта зиёрат қилган қадимий обидалар-
ни қайтадан томоша қилар эканман, ҳар сафар улардан 
янги маълумот, янги ривоятларни ўзим учун кашф эта-
ман. Бу обидалар ўз сирларини мисқоллаб оча бошлайди.  

Самарқандда ҳам, Бухорода ҳам гап қадимийлик ва 
муҳташамликдан кўра кўпроқ, тарихнинг ўзи ҳақида бо-
ради. Айнан бу шаҳарларда тарихнинг теран қатларига 
сайр қиласиз, туркийларнинг шонли тарихини ўз қал-
бингизда ҳис этасиз. Самарқанд кекса мўйсафиддек бо-
шингни силайди. Бухоро қадрдон онангдек сени бағрига 
босиб эркалайди, Хиванинг “Ичанқалъа”си сени тафак-
кур уммонига ғарқ этади...

Бухорода яшаб ўтган Озарбайжонлик олимлар Юсуф 
Қорабоғий ва Мирзажон Шерозийни биз энди яхши би-
ламиз. Бу мақоламизда эса, Бухорода яшаб ўтган яна бир 
теолог олим ва шоир Иброҳим Қосимий ҳақида сўз юри-
тамиз. Иброҳим Қосимий Шарқ тарихи ва адабиётини, 
Ислом фалсафасини чуқур ўрганган олим эди. Низомий 
Ганжавий, Фузулий, Саъдий Шерозий, Ҳофиз, Навоий, Ху-
срав Деҳлавий, Жомий ва Шарқнинг бошқа сўз усталари 
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асарларига таянган ҳолда у кўплаб ижод намуналарини 
яратган. У аруз вазнини чуқур тушунар, ўз фалсафий фи-
крларини усталик билан шеърга тиза оларди. 

Қосимий oзарбайжон, ўзбек, форс тилларида шеър ру-
боий, ғазал, қасида, қитъа, марсия ва навҳалар битган. Бу 
асарлар шоирнинг тўрт жилдлик китобларида жамлан-
ган. Икки жилдлик китобида ислом оламининг буюк сий-
молари, Пайғамбаримиз (с.а.в.) ва ул зотнинг аҳли бай-
тлари тарихи, Карбало шаҳидларига бағишланган равза 
ва навҳалар битган. Қосимий асл зиёли бўлгани ҳолда, 
ҳаётда жуда содда, самимий инсон бўлган. Ҳаётий ғояси 
эса, ёшларга ислом ва шариат аҳкомларини ўргатишдан 
иборат эди. У талабаларига ҳамиша бир хил муносабат-
да бўлар, ҳеч биридан меҳри ва эътиборини аямасди. Та-
лабалари уни яхши кўришар, катта ҳурмат билан қара-
шарди. 1960 йилда Душанбеда чоп этилган “Маориф ва 
маданият” газетаси, “Гули мурод” (Умид гули) журнали, 
Ўзбекистондаги “Ўзбекистон ҳақиқати”, “Бухоро ҳақиқа-
ти”, “Бухорои шариф” газеталарида, турли тўпламларда 
унинг шеърлари чоп этила бошлаган. Бугун бизга шоир-
дан тўрт бебаҳо дафтар мерос қолган. Иброҳим Қосимий 
1911 йил 7 ноябрда Эроннинг Машҳад шаҳрида туғил-
ган. Илк таҳсилни Машҳаддаги мадрасаларда олган. 
1928 йилда оиласи Туркманистонга кўчиб келган. Сарахс 
шаҳрида яшашган. Кучли қувваи ҳофизага эга бўлган 
Иброҳим Қосимий Машҳадда ва Сарахсда илоҳиёт, ислом 
тарихи, Шарқ адабиёти, табиий ва тиббий илмларни ўр-
ганган, бошқа илмий соҳалардан ҳам хабардор бўлган. 

Иброҳим Қосимий Ашхободда молия бўйича таълим 
олгач, бу соҳада турли вазифаларда ишлаган. Иброҳимни 
Самарқанд ва Бухоро худди оҳанрабодек ўзига тортарди, 
буюк олим ва фозиллар яшаган шаҳарларда умргузарон-
лик қилишни истарди. Шу сабабли у 1947 йилда қадим 
Бухорога кўчиб келади. Буюк ўзбек тилшунос олими 
Ҳ.Ф.Неъматов Иброҳим Қосимий ҳақида ёзади: “Иброҳим 
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Қосимий минг йиллик ислом маданияти ва маънавияти 
зиёсини ўзида мужассам этган, ўз фарзандлари, яқинла-
ри, кейин эса атрофидагиларнинг қалбини ана шу зиёдан 
баҳраманд эта олган мунаввар валиуллоҳдир. Иброҳим 
Қосимий ғаддор замонанинг зулмларига матонат билан 
сабр қилди, Аллоҳнинг йўлидан борди, ҳеч қачон эътиқо-
дидан қайтмади. Аксинча, Аллоҳнинг каломи унинг дои-
мий йўлдоши бўлди, таянчи ва суянчи бўлди”.

Мусулмон оламининг буюк сиймоларидан бири ҳазра-
ти Боязид Бистомий  “Ҳаёт – илмда, хотиржамлик – маъри-
фатда, лаззат эса ниятдадир!” деган эдилар. Иброҳим Қоси-
мий учун бу фикр ҳаёт маъносига айланди. Бутун умрини, 
онгу шуурини ана шу ақидага бўйсундириб яшади. 2012 
йилнинг апрель ойида Кавказ мусулмонлари идораси ра-
иси Аллоҳшукур Пошозоданинг ташаббуси билан унинг 
устози Иброҳим Қосимий таваллудининг 100 йиллиги 
муносабати билан Бухоро шаҳрида конференция ўтказил-
ди. Конференцияда Озарбайжондан профессор Восиф Ма-
мадалиев, профессор Шоҳин Фозил, Озарбайжон Миллий 
Мажлиси депутати, профессор Фазойил Иброҳимли, Ўзбе-
кистон Фанлар академиясинингвице-президенти, шарқ-
шунослик институти директори Баҳром Абдуҳалимов, 
Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол, профессор Р.Воҳи-
дов ва бошқалар иштирок этишган. Аллоҳшукур Пошозо-
да муаллими ҳақида шундай деганди: “Иброҳим Қосимли 
Шарқ адабиётини, ислом фалсафасини ва тарихини яхши 
биларди, шеърият шайдоси эди. Соддадил, асл зиёли бўл-
ган Қосимий фан ва диний таълим масалаларига катта 
эътибор берарди. Биз ундан заковат сабоқлари олар, ду-
нёқарашимиз кенгаярди. Иброҳим Қосимий сингари кў-
плаб алломаларимиз ўз ҳаётларини ёш авлод тарбияси-
га бағишлагандилар. Алоҳида қайд этишни истардимки, 
Ўзбекистонда таълим олган йилларимиз қайси миллат 
фарзанди бўлишимиздан қатъи назар ҳаммамизга бир 
хил муносабатда бўлган муаллимларимиз бор эди”. 
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Восим Мамадалиев “Биз Аллоҳшукур Пошозода син-
гари ҳурматли, нуфузли олимнинг таълим олишига 
қўшган ҳиссаси учун Иброҳим Қосимлидан қарздормиз” 
дея эътироф этганди. Маълумки, Аллоҳшукур Пошозода 
Бухородаги Мир Араб мадрасаси ва Тошкент Ислом ин-
ститутини битирган. Шайхнинг ўзи ҳам Иброҳим Қоси-
мийни устоз деб билади. Аллоҳшукур Пошозода исломий 
билимларининг ривожида, ҳаётий тажрибаларини му-
стаҳкамлашда ўзбек муаллимлари бир қаторда Иброҳим 
Қосмийдан ҳам миннатдор эканини айтади. Шоирнинг 
рубоийлари жамланган китоб Бокуда чоп этилган: 

Дунёни надир айлаган обод, сўйла? 
Бу ишда ким этмиш анга имдод, сўйла? 
Илм ўлмаса босмас анинг ўрнини ҳеч не,
Ҳеч борми илмдин ўзга устод, сўйла?

Илм билан боғлиқ яна бир рубоий:
Дунёни илм этгуси ҳар дам обод,
Дунёи башар илмдин ўлмиш дилшод, 
Дарёси чуқур, туби кўринмас асло,
Ҳеч кимса сирин ҳали қилмади ижод...

Қосимий ўз “Насиҳатнома”сида ёзган сўзбошида ай-
тади: “Фарзандларим, Ватанимнинг ёшлари! Сўзимнинг 
бошида сизга шуни айтишни истардимки, бу шеърларни 
ёзиб, дафтарларда жамлашдан мақсад шон-шуҳрат, ман-
сабпарастлик, дунё моли эмас. Мақсадим келажак насл-
ларга бирор фойда етказишдир...”. Иброҳим Қосимийнинг 
қатор шеърларига Садриддин Қулов, Нишон Отамуродов 
сингари ҳофизлар куй басталаганлар. Иброҳим Қосимий 
1977 йилгача, яъни то умрининг охирига қадар Бухоро-
даги Хожа Мир Али Ҳусайния масжидининг имоми бўл-
ган. Шоир, илоҳиётчи олим 1997 йилда вафот этган. 
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ƏLİ NƏSİRLİ-JURNALİST,
HÜQÜQŞÜNAS, HAQQIN, ƏDALƏTİN

YOLU ILƏ GEDƏN ŞAİR

                                                            
“Poeziya qəlbin musiqisidir.”

                                                                                   Volter                                                                                  

Ağcabədidən Özbəkistanın Sırdərya vilayətinəcən məsa-
fənin nə qədər olduğunu dəqiq bilmək qeyri-mümkün olmasa 
da, asan da deyil. Amma hər halda belə dəqiqlik mövcuddur 
və bu məqamda həmin ölçünün qədərindən çox Ağcabədidən 
Özbəkistana üz tutub həyatını Sırdəryaya bağlayan bir 
həmyerlimizin keçdiyi yol daha maraqlıdır. Əslində həmin 
yolu ömür yolu kimi də təsvir etmək olar. 

Qəhrəmanımız Əli Nəsirli əslən Şuşadandır, atası Heydər 
Məşədi Hüseyn oğlu Ağcabədiyə işləməyə göndərilib. Altı 
bacının bir qardaşı olan Əli Nəsirli də 1950-ci ildə Ağcabədinin 
Xəlfərəddin kəndində doğulub, amma özü deyir ki, nənəm, 
babam, qohumlarımın hamısı Şuşadaydı deyin hər yay oradakı 
evimizə gedirdik, uşaqlığım da bu səfalı şəhərdə keçib. 

“Hər il may ayının sonu, iyunun əvvəlindən sentyabr ayına 
qədər Şuşaya gedər, bu şəhərin əsrarəngiz gözəlliyi, şüşə kimi 
şəffaf və saf havası, İsa bulağının, Səkili, Daşaltı və Turşsu 
bulaqlarının dərdə dərman suları, bir hissəsi uçub dağılan 
Qala divarlarının əzəməti hələ uşaqlıqdan məni özünə vurğun 
eləmişdi. Şuşada uşaqlıq yaddaşıma kimlər həkk olunmayıb, 
kimləri görməmişəm bu qədim şəhərdə”...

Əli Nəsirli danışır ki, ağ parusin materialdan şapka, səliqəli 
kostyum və tərtəmiz təzə ayaqqabıda çəliyini daş səkidə 
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taqqıldada-taqqıldada arəstə yeriyən Seyid Şuşinski, bazar 
başında, güllü bulvarın qarşısında qəlyanını tüstülədən Xan 
Şuşinski, axşamüstü təmiz hava almaq üçün Cıdır düzünə çıxan 
tanınmış bəstəkar Süleyman Ələsgərov, böyük xanəndələr 
Bülbül, Yaqub Məmmədov, Şuşadakı evimizin qonşuluğunda 
İsa kişinin evini kirələyən xanəndə Arif Babayev, tanınmış 
şairlər, yazıçılar, daha kimlər, kimlər...

Əli Nəsirli orta məktəb illərindən ədəbiyyata böyük maraq 
göstərib, şeir və hekayələr yazıb, ilk şeri 1969-cu ildə “Şuşa” 
qəzetində çap edilib. “1971-ci ildə Ağcabədidə çap olunan 
“Sürət” qəzetində “Anjela Devis” adlı poemamdan parçalar, 
dostum, hazırda Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Tahir 
Rzayevin “Xatirələrim” şeri çap edilmişdi. Sonralar hər ikimiz 
bu qəzetdə ədəbi işçi kimi fəaliyyət göstərdik”. Hazırda 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qarabağ filialının rəhbəri, şair 
Ənvər Əhməd də bizimlə bir redaksiyada işləyib”. 

 O vaxtdan Əli Nəsirlinin müxtəlif qəzet və jurnallarda 
şeirləri verilib. Özbəkistana gəldikdən sonra özbək dilini 
öyrənməyə başlayıb, hətta bu dildə şeirlər də yazıb. 
Kitablarının çoxu Özbəkistanda çap edilib. “Köhnə küy” 
(1999), “Yaxşı niyyət” (2002), “Ümid çırağı” (2012) və digər 
kitabları bu qardaş ölkədə Əli Nəsirlini şair kimi tanıdıb və bu 
kitablardakı şeirlər özbək  dilində yazılıb. 

Azərbaycanda doğulan, özbək ədəbiyyatının klassikinə 
çevrilən Maqsud Şeyxzadə, tanınmış şair İxtiyar Rza da 
şeirlərini özbək dilində yazıb. Bu şairlər kimi Əli Nəsirli də 
şair kimi məhz bu torpaqda tanınıb. Xalq Şairi , Özbəkistan 
Qəhrəmanı Abdulla Aripov, Cumaniyaz Cabbarov və digər 
şair və yazıçılarla dostluq edib.  2007-ci ildə isə Özbəkistan 
Yazıçılar İttifaqının üzvü Əli Nəsirlinin Bakıda “Uşaqlığım 
qalan yerdə” adlı ilk kitabı çap olunub. Şair “Ön söz”də 
yazır ki, topludakı şeirlər müxtəlif illərin məhsulu olub, 
yazıldığı vaxtdakı hiss və həyəcanlarımın, o dövrdən doğan 
duyğularımın bədii ifadəsidir. 
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Şairin şeirlərində  Vətən mövzusu əsas yer tutur. Şair yazır:

Haqqın, ədalətin yoludur yolum,
Ölsəm də bu yoldan dönən deyiləm.
Ay Vətən, ay Vətən, qurbanın olum,
Yanıram eşqinlə, sönən deyiləm.

Ay Vətən, ay Vətən, adına qurban,
Doğma ocağına, oduna qurban,
Yad elin min cürə nazı, neməti
Yavan çörəyinin dadına qurban.

 Əli Nəsirli 1970-ci ildə Şuşa Pedaqoji Texnikumunu bədən 
tərbiyəsi ixtisası üzrə bitirib və Ağcabədidə ixtisası üzrə 
müəllim işləyib. Sonra Azərbaycan Dövlət Univversitetinin 
hüquq fakültəsində təhsil alıb. Əli Nəsirli:”Ağcabədi şəhər 
Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin katibi vəzifəsiinə 
seçilməyimlə əlaqədar “Sürət” qəzetindən getdim və mənim 
yerimə jurnalistika fakültəsini bitirən gənc jurnalist, hazırda 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) 
İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov gəldi”.  1979-cu ildən 
Özbəkistanda yaşayan Əli Nəsirli ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi 
Sırdərya vilayət Daxili İşlər İdarəsində uzun illər müstəntiq 
və digər vəzifələrdə çalışıb, insanların hörmətini qazanıb. 
Özü deyir ki, ədalət və həqiqət həyat amalım olub, çalışmışam 
həqiqəti aşkar edim... 

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyоyev Sırdərya 
vilayətində olarkən Azərbaycan və özbək xalqlarının 
dostluğundan danışıb, bu vilayətdə yaşayan Əli Nəsirlini yada 
salıb: “Özbək və Azərbaycan dillərində şeir yazan, Özbəkistanı 
vəsf edən azərbaycanlı Əli Nəsirli və digər onlarca möhtərəm 
yurddaşımız bu dostluğun  timsalıdır”.

Hazırda təqaüddə olan Əli Nəsirli vəkillik fəaliyyəti ilə 
məşğuldur. 2012-ci ildə Özbəkistan prezidentinin Fərmanı ilə 
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səmərəli fəaliyyətinə görə “Dostluq” ordeni ilə, “Özbəkistan 
Respublikası müstəqilliyinin 25 ili” və “Özbəkistan Respub-
likası Konstitusiyasının 25 ili” xatirə nişanları ilə təltif 
olunub. Hamımız sonsuzluğa doğru uzanan yolun yolçuları 
olduğumuzdan toyda-bayramda görüşdüyümüz, hal-əhval 
tutduğumuz, Özbəkistanda tanınan insanların kim olduğu 
niyə bizə qaranlıq qalsın ki?...

Əli Nəsirli  yazıçı və şairlər arasında  
Али Носирли ёзувчи ва шоирлар орасида
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АЛИ НОСИРЛИ – ЖУРНАЛИСТ,
ҲУҚУҚШУНОС, ҲАҚ ВА АДОЛАТ

ЙЎЛИНИ ТАНЛАГАН ШОИР

“Шеърият қалб мусиқасидир.” 
Вольтер

Ағжабадидан Ўзбекистоннинг Сирдарё вилоятига-
ча бўлган масофанинг қанчалигини билиш қийин эмас, 
айни дамда осон ҳам эмас. Ҳар қалай аниқ рақамлар мав-
жуд, Аммо бу рақамлардан кўра Ағжабадидан то Сир-
дарёгача йўл босиб келган шоир ҳамюртимизнинг ҳаёт 
йўли қизиқроқдир. Аслида бу йўлни умр йўли деб атамоқ 
ҳам мумкин. Қаҳрамонимиз Али Насирли асли шушалик. 
Отаси Ҳайдар Машади Ҳусайн ўғли Ағжабадига ишлаш-
га юборилган. Олти қиз орасида биттагина ўғил бўлган 
Али Носирли 1950 йилда Ағжабадининг Халфараддин 
қишлоғида туғилган. Ўзининг айтишича, бувиси, бобоси, 
яқин қариндошларини кўриш учун улар ҳар ёзда Шушага 
бориб туришган. Болалиги ана шу гўзал шаҳарда кечган. 

“Ҳар йил май ойининг охири, июннинг бошларидан 
то сентябргача Шушага бориб, бу шаҳарнинг фусункор 
гўзаллигидан, шишадек тиниқ, шаффоф, соф ҳавосидан, 
Исо, Шакили, Дашалти ва Туршсу булоқларининг минг 
дардга даво сувларидан баҳра олар, бир қисми вайрона-
га айланган қалъа деворларининг салобати болаликдан 
мени ўзига мафтун этганди. Шушада болалик хотирала-
римда кимлар муҳрланиб қолмади, кимларни кўрмадим, 
бу қадим шаҳарда”...

Али Носирлининг айтишича, оқ елкан матосидан шап-
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ка, башанг костюм, яп-янги туфли кийиб, ҳассасини тош 
йўлакка тақ-туқ уриб, ораста юриб келаётган Саид Шу-
шинский, бозорбошида гулзор хиёбон қаршисида труб-
касини тутатиб ўтирган Хон Шушинский, кечга яқин 
ҳаво алмаштириш учун Жидир яланглигида сайр қилиб 
юрган бастакор Сулаймон Алиасқаров, буюк хонандалар 
Булбул, Ёқуб Мамедов, Шушадаги қўшнимиз Исо отанинг 
уйини ижарага олган хонанда Ориф Бобоев, таниқли шо-
ирлар, ёзувчилар, яна кимлар ва кимлар...

Али Носирли ўқувчилик йилларидан адабиётга қизиқ-
ди. Шеърлар ва ҳикоялар ёзди. Илк шеъри 1969 йилда 
“Шуша” газетасида чоп этилди.  “1971 йилда Ағжабадида 
чиқадиган “Суръат” газетасида “Анжела Девис” номли до-
стонимдан парчалар, дўстим, ҳозирги кунда Озарбайжон 
Миллий Мажлиси депутати бўлган Тоҳир Ризаевнинг “Хо-
тираларим” шеъри босилганди. Кейин икковимиз ҳам бу 
газетада адабий хизматдош бўлиб ишлаганмиз. Ҳозирда 
Озарбайжон Ёзувчилар уюшмаси Қорабоғ филиали раҳ-
бари, шоир Анвар Аҳмад ҳам биз билан ушбу редакцияда 
ишлаган”. Ўша вақтдан бери Али Носирлининг турли газе-
та ва журналларда шеърлари босилган. Ўзбекистонга кел-
ганидан кейин ўзбек тилини ўрганишни бошлаган. Кито-
бларининг кўпи Ўзбекистонда, ўзбек тилида чоп этилган. 
“Кўҳна куй”  (1999), “Яхши ният” (2002), “Умид чироғи” 
(2012) ва бошқа китоблари Али Носирлини бу қардош 
юртда шоир сифатида танитди. Озарбайжонда туғилиб, 
ўзбек адабиётининг етук дарғаларидан бирига айланган 
Мақсуд Шайхзода, таниқли шоир Ихтиёр Ризо ҳам ўзбек 
тилида ижод қилган. Бу шоирлар қаторида Али Носирли 
ҳам ана шу тупроқда ҳурмат қозонди. Абдулла Орипов, 
Жуманиёз Жабборов сингари бир қатор машҳур ёзувчи ва 
шоирлар билан дўст бўлган. 2007 йилда Ўзбекистон Ёзув-
чилар уюшмаси аъзоси Али Носирлининг Бокуда “Болали-
гим қолган заминда” номли илк китоби чоп этилди. Шоир 
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китоб сўзбошисида ёзганидек, тўпламдаги шеърлар тур-
ли йилларда ёзилган. Улар ўша ондаги ҳаяжонлар, туйғу-
ларнинг бадиий ифодаси ўлароқ майдонга келган. 

Шоир шеъриятида Ватан мавзуси алоҳида ўрин тута-
ди. Шоир ёзади:

Ҳақнинг, адолатнинг йўлидир йўлим,
Ўлсам ҳам, бу йўлдан ортга дўнмасман,
Эй Ватан, эй Ватан, сенга жон фидо,
Ишқингда ёнаман, асло сўнмасман.

Ватан, бўлай сенинг номингга қурбон,
Қадрдон ўчоғу оловингга қурбон.
Ёт элнинг минг турли нозу неъмати,
Бўлсин бир тишлам қоқ нонингга қурбон.

Али Носирли 1970 йилда Шуша педагогика технику-
мини жисмоний тарбия йўналиши бўйича битирган, Ағ-
жабадида муаллим бўлиб ишлаган. Кейин Озарбайжон 
Давлат университетида ҳуқуқшунослик факультетида 
таҳсил олган. “Мен Ағжабади шаҳар Халқ депутатлари 
кенгашининг ижроқўм котиби этиб тайинланганимдан 
кейин “Суръат” газетасидан кетдим. Ўрнимга журнали-
стика факультетини эндигина битирган ёш журналист, 
ҳозирда Озарбайжон Давлат ахборот агентлиги (Азер-
ТАЖ) бошқарув кенгаши раиси Аслон Аслонов келди, - 
дейди Али Носирли. 

1979 йилдан Ўзбекистонда яшаб келаётган Али Носир-
ли Сирдарё вилояти ички ишлар бошқармаси тизимида 
узоқ йиллар терговчи бўлиб ишлади, обрў-эътиборт қо-
зонди. Ўзининг айтишича, у ҳар доим адолат ва ҳақиқат 
йўлида курашиб келган. Ўзбекистон республикаси Пре-
зиденти Шавкат Мирзиёев Сирдарё вилоятига ташрифи 
чоғида ўзбек ва озарбайжон халқларининг дўстлигига 
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ҳам тўхталиб, Али Носирли номини ҳам тилга олган эди: 
“Ўзбек ва озарбайжон тилларида ижод қилиб, Ўзбеки-
стонни тараннум этиб келаётган Али Носирли сингари 
ўнлаб ҳамюртларимиз ана шу дўстликнинг тимсолидир”. 

Ҳозирда нафақага чиққан Али Носирли адвокатлик 
фаолияти билан шуғулланмоқда. 2012 йилда Ўзбекистон 
республикаси Президенти фармонига биноан “Дўстлик” 
ордени” билан, шунингдек “Ўзбекистон республикаси  
мустақиллигининг 25 йиллиги”, “Ўзбекистон Республи-
каси Конституциясининг 25 йиллиги” кўкрак нишон-
лари билан тақдирланган. Ҳаммамиз мангулик томон 
узанган йўлнинг йўловчиларимиз. Нима учун биз тўй-ҳа-
шамда учрашиб, кўришиб юрган, Ўзбекистонда танилган 
инсонларнинг кимлиги қоронғу бўлиб қолиши керак? 
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ÖZBƏKİSTANDA 137 SƏNƏDLİ,
27 BƏDİİ FİLM ÇƏKƏN AZƏRBAYCANLI 

REJİSSOR ELDAR MƏMMƏDOV
                                                   

“Yaxşı operator təkcə yaxşı çəkə bilən insan deyil,
o həm də adamlarla ünsiyyət qurmağı bacarmalı,

bankda hesabı olmalıdır”.
                                                                                             Qreq Toland

Bu sözlərlə Toland operatorun yaradıcılıq və maliyyə 
cəhətdən heç kimdən asılı olmamasını nəzərdə tutub. Eldar 
Məmmədov bu paramatrlərə cavab verir, lakin bank hesabının 
əvəzinə onun yüksək professional sənətkar nüfuzu var. 

Bütün dünyada, o cümlədən Özbəkistanda da teatr 
və kino sahəsində çalışan sənətkarlar aktyorluqdan 
və ya operatorluqdan rejissorluğa keçirlər. Məncə bu o 
adamlara aiddir ki, aktyorluq və ya operatorluq sahələrində 
zirvəni fəth edirlər və yeni uğur qazanmaq üçün sənətin 
istiqamətini dəyişirlər. Azərbaycan kinosunda Rasim Ocaqov 
operatorluqdan, Ramiz Əzizbəyli aktyorluqdan rejissorluğa 
gəlib və bu sahədə uğur qazanıblar. Dünya kinosunda da 
belə hallar təbii ki, çox olub. Elə Parisdə yaşayan dünya 
şöhrətli azərbaycanlı aktyor Rober Osseyn aktyor kimi 
məşhurlaşandan sonra rejissorluqda da gücünü sınayib.

Eldar Məmmədov da bir çox filmlərin ssenarisini özü 
yazır, rejissoru, operatoru, hətta musiqi tərtibatçısı da 
özü  olur. Kinematoqrafçılar Eldar Məmmədovu tanınan 
alman ssenariçisi, rejissoru, operatoru Fayzer Bindirlə 
müqayisə edirlər. O da çəkdiyi filmlərin ssenarisini özü yazır, 
rejissorluğunu, operatorluğunu özü edir və hətta musiqi 
tərtibatını da özü verir. Özbəkistanin Əməkdar incəsənət 
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xadimi, kinorejissor və kinoaktyor İsamat  Erqaşev deyib ki, 
yaradiciligla, əməklə ötən ömür uzun olar. Eldar Məmmədovun 
ömrü də yaratdigi hər bir filmin içindədir.

*      *      *
Qəhrəmanımız Eldar Məmmədov   Moskvada Ümumittifaq 

Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda kinooperatorluq sənəti 
üzrə təhsil alıb. E.Məmmədov 1979-cu ildən Daşkənddə 
yaşayır. Fəaliyyətinə Özbəkistan Elmi-Kütləvi və Sənədli 
Filmlər kinostudiyasında  başlayıb, Rusiya, Fransa, İtaliya, 
İsveçrə, Gürcüstan və başqa ölkələrdə keçirilən festivalların 
laureatı olub. İndiyədək 137 sənədli və 27 bədii film çəkib. 
Filmlərin bəzilərinin həm operatoru, həm də rejissorudur. 

“Şerəli və Aybərçin”,”Ötən bəxt”, ”Ağ zəncir”, ”Tale körpüsü”, 
”Sevgi marafonu”, ”Ölümlə oyun” və digər bədii filmləri çəkib 
və uğur qazanıb. 

Şair və dramaturg Maqsud Şeyxzadənin həyat və yaradı-
cılıgından bəhs edən “İki xalqin iftixarı” sənədli-bədii filmi 
, Azərbaycanın xalq artisti Tariyel Qasımovun kino və teatr 
sahəsindəki ugurları haqqında cəkilən“Sənət yollarındakı 
ömur”, “Muvazinət” filmləri kinosevərlərin rəgbətini qazanib.

“Azərbaycanfilm”, ”Özbəkfilm” və “Tacikfilm” in istehsalı 
olan “Şerəli və Aybərçin” ikihissəli bədii filmi 15-ci əsrdə 
yaşayan özbək müğənnisinin həyatı və məhəbbətindən bəhs 
edir. Şerəli rolunda Özbəkistanın Xalq Artisti Şerəli Curayev, 
Aybərçin rolunda isə özbək aktrisası Möhtərəmə Karatayeva 
çəkilib.  Şirvanşah rolunu şair kimi tanıdığımız Nüsrət 
Kəsəmənli, şahın xanımı rolunu isə o zaman gənc müğənni  olan  
Aybəniz Haşımova oynayıb. Filmdə həmçinin azərbaycanlı 
aktyorlar Tariyel Qasımov, Mayak Kərimov, Bahadur Əliyev 
və başqaları çəkilib. Filmin quruluşçu rejissoru Özbəkistanın 
Xalq Artisti, Dövlət mükafatı laureatı Hacımurad İbrahimov, 
quruluşçu operatoru isə Eldar Məmmədov olub.

Hacımurad İbrahimov həmkarı haqqında bunları deyib: 
“Söhbətlərimizdə Eldar həmişə qeyd edir ki, operator 
sənətinin əsasını işıq təşkil edir, məhz işıqla əşyaların 
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formasını, interyerin quruluşunu, peyzajın əhval-ruhiyyəsini, 
insan simasının ifadəsini istədiyi kimi dəyişə bilərsən. Bununla 
rejissor nə istədiyini deyə bilir, qalan şeylər operatorun öz 
əlindədir, necə çəkmək, işığı necə quraşdırmaq?

“Şerəli və Aybərçin” filmində Eldarın sənətkarlığı özünü 
bariz şəkildə göstərir. O, təbiətin füsunkarlığını, dağların, 
şəlalələrin, çöllərin, rəqs edən qızların zərifliyini məharətlə 
lentə alıb. Bu filmdə Eldar bacarıqlı montaj ustası kimi də 
özünü göstərə bilib. Eldarın rejissoru olduğu “Tale körpüsü” 
və “Ölümlə oyun” filmlərində mən məsləhətçi olmuşam. Tam 
əminliklə deyə bilərəm ki, Eldar kinorejissor kimi də çox 
istedadlıdır”. Rejissor çəkilişlər zamanı başına gələn maraqlı 
hadisələri də yada salır:”Səmərqənd şəhərində “Ölümlə 
oyun” filmini çəkirdik. Filmin qəhrəmanı evində çoxlu zəhərli 
ilan saxlayır və onlarla müxtəlif tryuklar edirdi. Çəkilişdən 
əvvəl ev sahibi bizim üçün süfrə açdı. Yenicə oturmuşduq 
ki, otağa nəhəng bir kərtənkələ girdi və bizə tərəf gəldi, 
necə tullandımsa çox da yaxında olmayan divanın üstünə 
düşdüm. Çəkiliş qrupunun üzvləri hərəsi bir tərəfə atıldı, sən 
demə sürünən heyvanlar eşitmir, onlar adamlardan gələn 
istilik dalğasını hiss edir. Çəkiliş zamanı ilanlar bir neçə dəfə 
kameranın qarşısındakı qırmızı işığa hücum etdi”.

Rusiyada və Özbəkistanda keçirilən Beynəlxalq İdman 
Filmləri Festivalında rejissorun “Kəsbidən olan çempion” 
filmi diplom və mükafata, “Özbək futbolu” filmi isə Milanda 
keçirilən Beynəlxalq Kinofestivalda xüsusi diploma layiq 
görülüb. “Kuraş” filmi 2013-cü ildə Fransada keçirilən ART 
PLUME Festivalında baş mükafatın sahibi olub. Bu film bir 
ailənin 5, 30 və 80 yaşlı üzvlərinin güləşlə məşğul olmasından 
bəhs edir. “Doktor Kobra” filmi Rusiyanın Rossiya-1 televiziya 
kanalında nümayiş etdirilib. Rejissorun övladları-oğlu Ramin 
və qızı Sevinc də bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. 

Son dövrlərdə isə E.Məmmədov Daşkənddəki Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəstəyi, özbək 
tarixçisi Şuxrat Barlasın ssenarisi ilə “Daşnaklar Fərqanədən 
Qarabağa kimi” adlı sənədli film çəkib. Film Azərbaycanda və 



304

Özbəkistanda böyük uğur qazanıb. Mədəniyyət Mərkəzinnin 
təşəbbüsü ilə çəkilən “Əzəli dostluq riştələri” filmi də 
tamaşaçıların diqqətini çəkib. Sənədli ekran əsərində Avesta, 
xalq yaradıcılığımizın mərdlik və qəhrəmanlıq rəmzi olan 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, Babək, Koroğlu, özbəklərin min 
illərdən bəri cəsarət və vətənpərvərlik simvolu olan Alpamış, 
Cəlaləddin Manguberdi kimi türk xalqlarının qəhrəmanlıq 
obrazları yaradılıb. Filmdə Əmir Teymur, Babur, Şah İsmayıl 
Xətai kimi xalq qəhrəmanları ilə bağlı ekranlaşdırılmış 
səhnələrə geniş yer verilib.

Eldar Məmmədov neçə illərdir ki, “Ramsel-Film” 
Studiyasını yaradıb və bütün yaradıcılıq işlərini bu məkanda 
həyata keçirir. Bu studiyada filmlərin tərcümə və dublyajı da 
edilir. AMM-nin dəstəyi ilə Ramiz Əzizbəylinin “Bəxt üzüyü” 
və Teymur Bəkirzadənin “Yol əhvalatı” komediyaları bu 
studiyada özbək dilində səsləndirilib. Son illərdə Finlandiya, 
Rusiya, Macarıstan, Əfqanıstan, İran və digər ölkələrdə 
yaradıcılıq ezamiyyətlərində olub.

*      *      *
Eldar Məmmədov 1948-ci ildə Yevlax şəhərində anadan 

olub. 1966-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna qəbul 
olunub. Atası və anası vəfat etdikdən sonra özündən kiçik 
bacı və qardaşı Eldarın himayəsində qalıb. İnstitutu ikinci 
kursdan atmağa məcbur olub, ailəni dolandırmaq üçün bir 
neçə yerdə işləyib. Ən nəhayət, Bakıdakı “Kino həvəskarları 
klubu”na üzv olub, 1969-cu ildə qardaşi Telmanla birlikdə  
cəkdiyi “İki görüş” qısametrajlı bədii filmi Bakıda keçirilən 
festivalda ikinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 1970-ci 
ildə tələbə Oleq Səfərəliyevlə birgə çəkdiyi “Payız motivləri” 
filmi festivalda birinci dərəcəli diplom alıb. Bir neçə il sonra 
Odessada keçirilən Beynəlxalq Kino Festivalında iştirak edib. 
Onun “Aslanovçular” qısametrajlı filmi  gümüş medal və 
diploma, Bakıda keçirilən Beynəlxalq Unica Kinofestivalında 
“Uzunömürlülər” filmi qızıl medala layiq görülüb. 
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*      *      *
1973-1975-ci illərdə Azərbaycandan hərbi xidmətə çağırılır 

və Daşkənddə xidmət edir. Xidmətin sonunda Daşkəndi 
gəzməyə çııxır və gələcək həyat yoldaşı Kərimə adlı özbək qızı 
ilə tanış  olur, hətta onu “Agaç” filminə də çəkir və yavaş-yavaş 
onun da bu sənətə marağı yaranır. 1976-cı ildə Bakıda Eldarla 
Kərimə xanımın toyu olur.  Eldar Məmnmədov:”Belə qərara 
gəldik ki, SSRİ-nin 15 respublikasının hər birinin paytaxtında 
2 il yaşayaq və o xalqın həyatı, məişəti ilə bağlı filmlər çəkək. 
30 ildən sonra yenə də Bakıya dönək. Beləliklə püşk yolu ilə 
müəyyənləşdirdik ki, birinci hansı respublikaya gedəcəyik. 
Püşk atdıq, təsəvvür edirsinizmi, Kərimənin bəxtindən birinci 
şəhər Daşkənd çıxdı. Beləcə 1979-cu ildə “çörəkli şəhər”ə 
gəldik. Artıq oğlumuz və qızımız vardı, onların problemləri 
bizi fikrimizdən daşındırdı və budur, 40 ilə yaxındır ki, 
Özbəkistanda yaşayıram, üç nəvəm var, bu torpağa elə 
bağlanmışam ki”...

Buxarada növbəti filmin çəkilişində   
Бухорода  навбатдаги фильмни

суратга олиш жараёнида
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SSRİ Xalq artistİ, tanınmış rejissor Şuhrat Abbasovla 
CCCР Халқ артисти, таниқли режиссёр Шуҳрат Аббосов билан

Kərim Mirhadiyev və Rüstəm Saqdullayevlə birgə
Карим Мирходиев ва Рустам Сагдуллаевлар билан биргаликда
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ЎЗБЕКИСТОНДА 137 ҲУЖЖАТЛИ,
25 ТА БАДИИЙ ФИЛЬМ СУРАТГА

ОЛГАН ОЗАРБАЙЖОН РЕЖИССЁР
ЭЛДОР МАМЕДОВ

“Яхши оператор фақат яхши суратга
оладиган инсон эмас, у одамлар ўртасидаги

алоқаларни мустаҳкамлай оладиган, банкда
ҳисоб рақами бор мутахассис бўлиши керак.” 

 Грег Толанд 

Бу сўзлар билан Толанд операторнинг ижодий ва мо-
лиявий жиҳатдан ҳеч кимга тобе бўлмаслигини лозим, 
деган фикрни билдиради. Элдор Мамедов бу талаблар-
га жавоб беради. Лекин банкдаги ҳисобрақами ўрнига 
унинг юксак профессионал санъаткорлик тажрибаси бор. 

Бутун дунёда, шунингдек Ўзбекистонда ҳам кино соҳа-
сида ишлаган айрим санъаткорлар актёрликдан ёки опе-
раторликдан режиссёрликка ўтиб кетишади. Менимча, 
бу ишни актёрлик ва операторликда муайян чўққиларни 
забт этган санъаткорлар янада кўпроқ зафар қозониш 
учун амалга оширишади. Озарбайжон  киносида Расим 
Ўчоқов операторликдан, Рамиз Азизбейли актёрликдан 
режиссёрликка ўтиб кетган ва  шу соҳада муваффақият 
қозонишган. Дунё киносида бундай ҳодисалар кўп уч-
райди. Парижда туғилиб ўсган машҳур Озарбайжон ак-
тёри Роберт Оссейн ҳам актёр сифатида шуҳрат қозон-
гач, режиссёр сифатида ҳам ўз маҳоратини намоён этган. 
Элдор Мамедов кўплаб фильмларининг сценарийсини 
ўзи ёзган, режиссёри, оператори ўзи бўлиши билан бир-
га баъзида мусиқаларни ҳам ўзи танлайди. Шу сабабли 
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ҳамкасблари бу жиҳатларига кўра Элдор Мамедовни та-
ниқли немис сценаристи, режиссёри ва оператори Фаз 
Биндир билан қиёслашади. Ўзбекистон хизмат кўрсат-
ган маданият ходими, кинорежиссёр ва актёр Исамат Эр-
гашев шундай деганди: ижод ва меҳнат билан ўтган умр 
узун бўлади. Элдор Мамедовнинг ҳам умри ўзи яратган 
ҳар бир фильмнинг ичида.

*      *      *
Қаҳрамонимиз Элдор Мамедов ҳам дастлаб Москва Бу-

туниттифоқ Давлат кинематография институтида опе-
раторлик бўйича таҳсил олади. Элдор Мамедов 1979 йил-
дан бери Тошкентда яшайди. Ўз фаолиятини Ўзбекистон 
Илмий-оммабоп ва ҳужжатли фильмлар киностудиясида 
бошлаган. Россия, Франция, Италия, Швейцария, Грузия 
ва бошқа мамлакатларда ўтказилган фестивалларнинг 
совриндори бўлган. 

Ҳозирга қадар 137 ҳужжатли, 27 бадиий фильмни су-
ратга олган, режиссёрлиигини ҳам ўзи бажарган. “Ше-
рали ва Ойбарчин”, “Ўткинчи бахт”, “Оқ занжир”, “Тақдир 
кўприги”, ”Севги марафони”, ”Ўлим билан ўйин” сингари 
бадиий фильмлари катта муваффақият қозонган. Шоир 
ва драматург Мақсуд Шайхзода ҳақида “Икки халқ иф-
тихори”, Озарбайжон Халқ артисти Тариэл Қосимов ижо-
ди ҳақидаги “Умрим санъат йўлларида” фильмларини,  
“Мувозанат”, “Ўзбек миллий либослари” ва бошқа экран 
асарларини томошабинларга тақдим этган. “Озарбай-
жонфильм”, “Ўзбекфильм” ва “Тожикфильм” студиялари 
биргаликда суратга олган “Шерали ва Ойбарчин” икки 
қисмли бадиий фильмда 15 асрда яшаб ўтган ўзбек ҳо-
физининг ҳаёти ва муҳаббати ҳикоя қилинади.  Шерали 
роли Ўзбекистон ва Тожикистон Халқ артисти Шерали 
Жўраев, Ойбарчин ролида эса, ўзбек актрисаси Муҳтара-
ма  Қоратоева суратга тушган.  Ширвоншоҳ ролини биз 
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шоир сифатида биладиган Нусрат  Касаманли, малика 
ролини ўша пайтлар ёш хонанда бўлган Айбениз Ҳоши-
мова ўйнаган. Фильмда шунингдек, озарбайжонлик ак-
тёрлар Тариэл Қосимов, Маяк Каримов, иштирок этган. 
Фильмнинг постановкачи режиссёри Ўзбекистонда хиз-
мат кўрсатган санъат арбоби, давлат мукофоти лауреати 
Ҳожимурод Иброҳимов, оператори Элдор Мамедов бўл-
ган.  Ҳожимурод Иброҳимов ўз ҳамкасби ҳақида шундай 
дейди: “Суҳбатларимизда Элдор ҳар доим операторлик 
санъатининг асосини ёруғлик ташкил қилишини таъки-
длайди. Айнан ёруғлик ёрдамида нарсаларнинг шакли-
ни, жиҳозларнинг жойлашишини, пейзаж характерини, 
инсон қиёфасини истаганча ўзгартириш мумкин. Қолга-
нини операторнинг ўзи белгилайди. 

 “Шерали ва Ойбарчин” фильмида Элдорнинг маҳора-
ти бор бўй-басти билан намоён бўлади. У табиатнинг фу-
сункорлигини, тоғларнинг, булоқларнинг, далаларнинг, 
рақсга тушаётган қизларнинг латофатини тўлалигича 
тасвирга олган. Фильмда Элдор монтажчи сифатидаги 
қобилиятини ҳам кўрсатган. Элдор режиссёрлик қилган  
“Тақдир кўприги” ва  “Ўлим билан ўйин” фильмларида 
мен маслаҳатчи бўлганман. Ишонч билан айта оламан-
ки Элдор кинорежиссёр сифатида ҳам катта тажриба 
ва истеъдодга эга”. Режиссёр суратга олиш пайтидаги 
қизиқарли ҳодисаларни ҳам эсга олади: “Самарқандда 
“Ўлим билан  ўйин” фильмини суратга олаётгандик.  
Фильм қаҳрамонининг уйида жуда кўп заҳарли илонлар 
боқиларди. Унинг ўзи илонлар билан кўплаб трюклар 
кўрсатган. Тасвирга олишни бошлашимиздан аввал уй 
эгаси биз учун дастурхон ёзди. Энди ўтирганимизда хо-
нага каттакон эчкемар ўрмалаб кирди ва биз томонга 
юра бошлади. Уни кўришим билан ўрнимдан чунонам 
отилдимки, анча нарида турган диван устига  тушдим. 
Ҳамма ўзини ҳар тарафга урди. Кейин билсак, судралиб 
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юрувчилар овозни эшитмас, улар одамлардан келаётган 
иссиқлик тўлқинларини ҳис қилиб ўша тарафга кели-
шаркан. Суратга олиш пайтида илонлар камеранинг қи-
зил шуъласига қараб бир неча марта ҳужум қилганди”. 

Россия ва Ўзбекистон ҳамкорликда ўтказган спорт 
фильмлари фестивалида режиссёрнинг “Касбилик чем-
пион” фильми махсус диплом ва мукофотга, “Ўзбек фут-
боли” фильми эса Миланда ўтказилган Халқаро кино-
фестивалда махсус дипломга лойиқ кўрилган. “Кураш” 
фильми  2013 йилда Францияда ўтказилган  ART PLUME 
Фестивалида бош мукофотни қўлга киритган. Бу фильм 
бир оиланинг беш, ўттиз ва саксон ёшли аъзолари ку-
раш билан шуғулланиши ҳақида ҳикоя қилади. “Доктор 
кобра” фильми Россия-1 телеканалида намойиш қилин-
ган. Режиссёрнинг фарзандлари – ўғли Ромин, қизи Се-
винч ҳам шу соҳани танлашган.

Кейинги вақтларда Э.Мамедов Тошкентдаги Ҳ.Али-
ев номидаги маданият маркази кўмаги, ўзбек тарихчи-
си Шуҳрат Барлоснинг сценарийси асосида “Дашноқлар 
Фарғонадан Қорабоғгача” номли ҳужжатли фильмни су-
ратга олди. Фильм Озарбайжон ва Ўзбекистонда катта 
муваффақият қозонди. 

Маданият марказининг ташаббуси билан суратга 
олинган  “Азалий дўстлик ришталари” фильми ҳам то-
мошабинларнинг эътиборини ўзига тортди. Ушбу филь-
мда Авесто, халқ оғзаки ижодида мардлик ва қаҳрамон-
лик рамзи бўлган “Китоби Дада Қўрқут” достони, Бобек, 
Кўрўғли, ўзбек халқининг қаҳрамонилик тимсоли бўлган 
Алпомиш, Жалолиддин Мангуберди сингари мард ва жа-
сур ўғлонлари сиймоси гавдалантирилган. 

 Фильмда Амир Темур, Бобур, Шоҳ Исмоил Хатоий син-
гари халқ қаҳрамонлари билан боғлиқ саҳналарга ҳам 
кенг ўрин берилган. Элдор Мамедов неча йиллардан 
бери “Рамсел-фильм”  студиясини бошқариб келади. У ўз 
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асарларини ана шу студияда суратга олган.  Бу студияда 
дубляж ишлари ҳам олиб борилади. Озарбайжон мадани-
ят маркази кўмагида Ромиз Азизбейлининг “Бахт узуги”, 
Темур Бакирзоданинг “Йўлдаги ҳангома” комедиялари 
ушбу студяда ўзбек тилига ўгирилган. Кейинги йилларда 
Финландия, Россия, Венгрия, Афғонистон, Эрон ва бошқа 
ўлкаларда ижодий сафарларда бўлган. 

*      *      *
Элдор Мамедов 1948 йилда Евлах шаҳрида туғилган. 

1966 йилда Озарбайжон Политехника университетига 
ўқишга кирган. Отаси ва онаси вафот этганидан кейин 
синглиси ва укаси Элдорнинг қарамоғида қолади. Иккин-
чи курсдан бошлаб, институтни ташлаб кетишга мажбур 
бўлади. Оилани боқиш учун бир нечта жойда ишлайди. 

Ниҳоят, Бокудаги “Кино ҳаваскорлари клуби”га аъзо 
бўлади. 1969 йилда укаси Тельман билан суратга олган 
“Икки учрашув” номли қисқа метражли фильми Бокуда 
ўтказилган фестивалда иккинчи ўринга муносиб кўри-
лади. 1970 йилда талаба Олег Сафаралиев билан бирга 
суратга олган “Куз тароналари” фильми фестивалда би-
ринчи даражали диплом олади. Бир неча йилдан сўнг 
Одессада ўтган кино фестивалида иштирок этади. Унинг 
“Аслоновчилар” қисқа метражли фильми кумуш медаль 
ва дипломга, Бокуда ўтган халқаро кинофестивалда 
“Умрзоқлар” фильми олтин медалга лойиқ кўрилади.  
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*      *      *
1973-1975 йилларда Озарбайжондан ҳарбий хизматга 

чақирилади. Хизматни у Тошкентда ўтайди. Хизмат охир-
ларида у Тошкентни айлангани чиқади. Шу аснода бўла-
жак умр йўлдоши Каримани учратади. Уни кейинчалик 
“Дарахт” фильмида ҳам суратга олади. Аста-секин Кари-
мада ҳам бу санъатга меҳр уйғонади. 1976 йилда Бокуда 
Элдор ва Карима  хонимнинг тўйи бўлиб ўтади. 

  Элдор Мамедов шундай дейди: “Биз ўшанда Иттифоқ-
нинг 15 республикаси пойтахтида икки йилдан яшаб, 
30 йилдан кейин яна Бокуга қайтишни мақсад қилган-
дик. Қайси мамлакатдан бошлашни аниқлаш учун қуръа 
ташладик. Кариманинг бахтига биринчи бўлиб Тошкент 
чекимизга тушди. Шу тариқа 1979 йилда “Нон шаҳри”га 
келдик. Бу пайтда ўғлимиз ҳам, қизимиз ҳам дунёга кел-
ганди. Бола-чақа ташвиши деб дастлабки режамиз ҳам 
хаёлдан кўтарилди. Мана, салкам  40 йилдирки, Тошкент-
дамиз. Уч набирам бор. Мен бу заминга шу қадар қаттиқ 
боғланиб қолдимки...”
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ÖZBƏKİSTANDA AZƏRBAYCAN MİLLİ 
RƏQSLƏRİNİ TƏBLİĞ EDƏN

RƏQQASƏ-KÖVKƏB ƏLİYEVA

“Rəqs musiqidə gizlənən bütün sirlərin açarıdır.”
                                                                                           Romen Rollan 

Bəzilərinə elə gələ bilər ki, azərbaycanlılar və özbəklər soy 
kökü etibarı ilə bir-biri ilə bağlı xalqlar olduğundan, onların hər 
hansı birinin mədəniyyətini digəri üçün təbliğ etməyin mənası 
yoxdur. Kökündən yanlış fikirdir. Zaman-zaman Azərbaycan 
musiqiçiləri Özbəkistana gəlib, konsertlər veriblər. Zeynəb 
Xanlarovanı, Müslüm Maqomayevi, Rəşid Behbudovu burda çox 
sevirlər. Səmərqənddə keçirilən “Şərq təranələri” Beynəlxalq 
Musiqi festivalında “Qran-Pri”ni Azərbaycana aparan Simarə 
İmanova hələ də yaddaşlardan silinməyib. Elə o səbəbdən də 
bu torpaq bizim üçün əzizdir. Necə deyərlər, qürbətdə olsaq 
da qərib deyilik. Özbəkistanda uzun illər ərzində Azərbaycan 
musiqisini və mədəniyyətini təbliğ edən bir xanım yaşayıb - 
Kövkəb Əliyeva. Özbəkistanda Azərbaycan musiqisinin və 
rəqslərinin sevilməsində, təbliğində Kövkəb Əliyevanın xüsusi 
rolu olub. Onu həm Özbəkistanda, həm də Azərbaycanda yaxşı 
tanıyırlar. 1997-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
Özbəkistana rəsmi səfəri çərçivəsində Daşkənddə ölkəmizin 
Özbəkistandakı səfirliyinin açılışında da iştirak edib. 

Kövkəb Əliyevanın rəhbərlik etdiyi “Bülbüllər” (hazırda 
“Azərbaycan qızları”) uşaq rəqs ansamblı xalqımızın milli 
rəqslərini ifa edib və bu ansamblın çıxışları ulu öndərin 
xoşuna gəlib, onları Azərbaycana qastrol səfərinə dəvət edib. 
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1998-ci ildə bir həftə Azərbaycanda səfərdə olan ansambl 
Bakıda müxtəlif ünvanlarda konsertlər verib. 

*       *       *
Kövkəb Əliyeva 1935-ci il sentyabrın 20-də İranın Məşhəd 

şəhərində anadan olub. Atası Miri İran Tudə Partiyası - İran 
Xalq Partiyasının katiblərindən biri idi. Bu partiya 1941-ci 
ildə yaradılıb. Partiya kommunistlər haqqında 1931-ci ildən 
qüvvədə olan “Kommunist qanunu“ baxımından kommunist 
partiyası deyil, Tudə partiyası adlanıb. 

1948-ci ildə İran Xalq Partiyasının güclənməsindən 
qorxuya düşən İran hökuməti partiyaya qarşı repressiyaya 
başlayır. O biri yandan da ABŞ və İngiltərənin xüsusi xidmət 
orqanları partiyaya qarşı kampaniyaya başlayırlar və onu 
antiiran və antiislam təşkilatı adlandırırlar. Belə bir vaxtda 
partiyanın komitələri və klubları dağıdılır, qəzet və jurnalları 
bağlanır, rəhbər işçilər və fəallar həbs edilirdi. 

1948-ci ildə Miri kişiyə xəbər çatır ki, İran rejimi onun 
həbsinə hazırlıq görür. Özünü və ailəsini qorumaq üçün 1948-
ci ildə gecəykən əyin paltarlarını da götürüb yük maşınında 
Türkmənistan sərhədinə gəlir. Maşında uşaqlar və özü uzanıb 
və  üzərlərinə də saman töküblər ki, duyuq düşən olmasınn. 

Sərhədi də  rəsmi qaydada yox, dağ-daşla keçib gəlirlər 
Türkmənistana. Aşqabadda ailəyə uşaq evində sığınacaq 
verilir. İki ay qalırlar orada, sonra Özbəkistana pənah gətirirlər. 

Türkmənistandan Özbəkistana gəldikdən bir neçə gün 
sonra Aşqabadda güclü zəlzələ baş verir və həmin uşaq evi 
yerlə yeksan olur. Kövkəb Əliyeva danışır ki, atası Miri kişi, 
babası və nənəsi vaxtilə Tiflisdə yaşayıblar. Tiflisdə ermənilər 
onların yaşadıqları evə bomba atıblar, babası və nənəsi həlak 
olub, atası yüngül yaralanıb və sonradan İrana gedib. 

Kövkəb Əliyeva Daşkənd Xoreoqrafiya məktəbini bitirib. 
Özbəkistanın Xalq Artisti Batır Zakirovun rəhbərlik etdiyi 
estrada orkestrində rəqqasə kimi çalışıb. Sonra isə Oleq 
Lundstremin rəhbərliyi ilə Rusiyanın Dövlət Estrada 
orkestrində fəalliyət göstərib. Bir neçə beynəlxalq festivalın 
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laureatı olub, Daşkənddə hər il keçirilən “Özbəkistan ümumi 
evimizdir” Respublika festivalında dəfələrlə qalib gəlib. 

2010-cu ildə Özbəkistanda mədəniyyətimizin təbliğ 
olunması sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycanın Əməkdar 
Artisti adına layiq görülüb. Azərbaycan diasporunun 
təşkilatlanması işində fəal iştirak edən Kövkəb Əliyeva 2006-
cı ildə Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən ikinci 
qurultayının nümayəndəsi olub. Kövkəb Əliyeva Özbəkistanın 
“Şöhrət”, “Dostluq” və “Müstəqillik” ordenlərinə də layiq 
görülüb. 1994-cü ildə “Bülbüllər” uşaq rəqs ansamblını  
yaradıb və uzun illər bu ansambla rəhbərlik edib. Həmin 
ildən həm də Daşkənd vilayəti üzrə Həmkarlar Mədəniyyət 
Mərkəzinin direktoru, “Mehrcon” Hamilər Şurasının həmsədri 
olub. 

Kövkəb ƏIiyeva 2021-ci il oktyabrın 2-də vəfat edib.
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SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə  
СССР Халқ артисти Зайнаб Хонларова билан

Özbəkistanın Xaq artisti Fərrux Zakirovla  
Ўзбекистон Халқ артисти Фаррух Зокиров билан
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗАРБАЙЖОН
МИЛЛИЙ РАҚСЛАРИНИ ТАРҒИБ

ЭТГАН КАВКАБ АЛИЕВА

“Рақс мусиқада яшириган барча сирларнинг калитидир.” 
Ромен Роллан

Баъзилар озарбайжон ва ўзбек халқлари бир илдиз-
га эга, улардан бирининг маданиятини иккинчисига 
тарғиб этишнинг ҳожати йўқ деб ўйлашади. Бу батамом 
нотўғри фикр. Кечмишга назар ташласак, кўплаб ўзбек 
санъаткорлари Озарбайжонга, ҳамюртларимиз эса қар-
дош ўзбек юртига келиб концертлар беришган. Зайнаб 
Хонларова, Муслим Магомаев, Пўлат Булбулўғли сингари 
санъаткорларнинг қўшиқларини севиб тинглашади. 

Самарқандда ҳар икки йилда ўтказиладиган “Шарқ 
тароналари” халқаро мусиқа фестивалида “Гран-При”ни 
қўлга киритган Симара Имановани ҳалигача эслашади.

Шу боис ҳам бу тупроқ биз учун азиз. Биз ўзимизни 
ғурбатда ғарибдек ҳис этмаймиз. Ўзбекистонда узоқ йил-
лардан бери озарбайжон рақсларини тарғиб этган бир 
санъаткор яшаган – Кавкаб Алиева. Уни Ўзбекистонда 
ҳам, Озарбайжонда ҳам яхши танишади. 1997 йилда Озар-
байжон раҳбари Ҳайдар Алиевнинг Ўзбекистонга расмий 
сафари доирасида у Тошкентда ўлкамизнинг элчихонаси 
очилишида ҳам иштирок этганди. Кавкаб Алиева раҳбар-
лигидаги “Булбуллар” (ҳозирда “Озарбайжон қизлари”) 
– рақс дастаси халқимизнинг миллий рақсларини ижро 
этишгани Ҳайдар Алиевга манзур бўлади. У ансамбл аъ-
золарини Бокуга таклиф этади. 1998 йилда бир ҳафта да-
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вомида Озарбайжонга сафар қилган жамоа Бокуда турли 
масканларда концерт беради. 

*       *       *
Кавкаб Алиева 1935 йил 20 сентябрда Эроннинг 

Машҳад шаҳрида туғилган. Отаси Мири Эроннинг “Туде” 
партияси – Эрон халқ партиясининг котибларидан бири 
эди. Партия 1941 йилда яратилган. Партия 1933 йилда 
кучга кирган қонунга асосан, “Туде” партияси деб ном-
ланганди. 1948 йилда Эрон Халқ партиясининг кучайиб 
кетишидан қўрққан Эрон ҳукумати партия аъзоларини 
қатағон қила бошлайди. Бир томондан АҚШ, иккинчи 
тарафдан Англия махсус хизмат идоралари партияга қар-
ши компанияларни бошлашади, Уни аксилэрон ва акси-
лислом ташкилот деб номлашади. Натижада партиянинг 
бошланғич ташкилотлари, клублари, нашрлари ёпила-
ди. Раҳбар ходимлари ҳибсга олинади. 1948 йилда Мири 
отага Эрон режими уни ҳибсга олмоқчи бўлгани ҳақида 
хабар етказишади. Ўзи ва оиласининг ҳаётини асраб қол-
моқчи бўлган Мири ота ярим кечаси юк машинасида Тур-
кманистон чегарасига етиб олади. У ўзи ва фарзандлари 
билан машина бортига сомон уюми остида яширинган-
ди. Натижада улар бехавотир чегарадан ўтиб олишади. 

Шу тариқа улар иттифоқ ҳудудига норасмий, ноқону-
ний йўл билан кириб келишади. Ашхободда бу оила бола-
лар уйида бир муддат кун кечиради. Икки ой ўтганидан 
сўнг Ўзбекистонга кўчиб келишади. Улар Ўзбекистон-
га кириб келишгач, Туркманистонда даҳшатли зилзила 
юз бергани, аҳолининг катта қисми қирилиб кетганини 
эшитишади.  Улар яшаган болалар уйи ҳам ер билан як-
сон бўлганди. Кавкаб Алиеванинг айтишича, отаси, бобо-
си ва бувиси бир пайтлар Тбилисида яшашган экан. Ар-
манлар билан юзага келган тўқнашув туфайли уларнинг 
уйлари портлаб кетади. Натижада бувиси ва бобоси ҳалок 
бўлишган, Мири ота оиласини олиб, Эронга кетган экан. 

Кавкаб Алиева Тошкент Хореография билим юрти-
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да таҳсил олади. Ўзбекистон халқ артисти Ботир Зоки-
ров раҳбарлигидаги эстрада оркестрида раққоса бўлиб 
ишлайди. Кейинчалик Олег Лундстрем раҳбарлигида 
Россия Давлат эстрада оркестрида фаолият кўрсатади. 
Бир қатор халқаро фестивалларида фахрли ўринлар-
ни эгаллайди. У Тошкентда мунтазам ўтказиб келинган 
“Ўзбекистон – умумий уйимиз” республика фестивалида 
бир неча бор иштирок этган ва ғолиблар қаторидан жой 
олган. 2010 йил Ўзбекистонда маданиятимизни тарғиб 
этиш борасидаги хизматлари учун Озарбайжонда хизмат 
кўрсатган артист унвонини берилган. Озарбайжон диас-
порасини ташкил этишга фаол қатнашган Кавкаб Алиева 
2006 йилда дунё озарбайжонларининг Бокуда ўтказил-
ган қурултойига делегат этиб сайланган. 

Кавкаб Алиева Ўзбекистонда “Шуҳрат” медали ва “Дўст-
лик” орденларига сазовор бўлди. 1994 йилда “Булбуллар” 
болалар рақс ансамблини ташкил қилган. Узоқ йиллар 
ушбу жамоани бошқариб келди. Ўша йилдан бери Тош-
кент вилояти касаба уюшмалари маданият марказининг 
директори, “Меҳржон” ҳомийлар кенгашининг ҳамраиси 
эди. 

Кавкаб Алиева 2021 йилнинг 2-октябрда вафот этган.
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POLADXANOVA
  BACILARININ

MUSİQİ DÜNYASI

“Bir insanın içində musiqi duyğusu yoxdursa, ürəyi səslərlə  
                       riqqətə gəlmirsə, onun hissləri gecə kimi qaranlıqdır.” 
                                                                                           Vilyam Şekspir

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə 
maraq çox böyükdür. Bu, keçmişdə də belə olub, indi də 
belədir. Elə bir özbək toyu olmaz ki, o şənlikdə Azərbaycan 
musiqisi, mahnıları səslənməsin. Məsələn, Özbəkistanda 
mədəniyyətin və maarifin inkişafında azərbaycanlıların xüsusi 
rolu olub və bu, özbəklər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 
Bu, keçmişdə də belə olub, indi də incəsənət sahəsində 
tanınan azərbaycanlılar kifayət qədərdir. Bu yazıda Nərgiz və 
Ramidə Poladxanovalar haqqında danışacağıq. Hər iki bacı 
Muxtar Əşrəfi adına Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasının 
professorudur. Nərgiz və Ramidənin atası Şamil Poladxanov 
keçən əsrin ortalarında daha yaxşı yaşamaq arzusu ilə bir 
neçə qohumu ilə birgə Bakıdan Daşkəndə gəlib, burada 
sevgisinə qovuşub, gözəl özbək qızı Müqəddəs xanımla ailə 
qurub. Hazırda professor, Özbəkistanın Əməkdar Mədəniyyət 
Xadimi Müqəddəs Rzayeva Konservatoriyada dərs deyir.  

Nərgiz Poladxanova Özbəkistanda həm gözəl pianoçu, 
həm də istedadlı müəllim kimi tanınır, çox səmərəli pedaqoji 
fəaliyyəti var. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində 60-dan çox 
bakalavr, magistr, aspirant yetişdirib, tələbələrinin səsi 
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nüfuzlu beynəlxalq musiqi müsabiqələrindən gəlir. Təsadüfi 
deyil ki, N.Poladxanova Qazaxıctanda keçirilən müsabiqənin 
və Litva müsabiqəsinin münsiflər heyəti tərəfindən 
pianoçuların beynəlxalq müsabiqələrinin laureatlarının 
yüksək səviyyədə hazırlanmasına görə ən yaxşı pedaqoq 
diplomuna layiq görülüb. Bu gün onun tələbələri dünyanın 
müxtəlif ölkələrində öz ixtisasları üzrə çalışırlar.

N.Poladxanova pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı ifaçılıq 
karyerasını da uğurla davam etdirir. Virtuoz piano ifaçısı 
olan N.Poladxanova indiyə qədər 40-dan çox konsert 
proqramı ilə çıxış edib.Onun repertuarında İ.Bax, V.Motsart, 
L.Bethoven, R.Şuman, F.Şopen, M.Ravel, İ.Brams, P.Çaykovski, 
K.Debüssi, S.Raxmaninov, Q.Qarayev, F.Əmirov, N.Zakirov, 
A.Haşimov kimi dünya klassiklərinin əsərləri əsas yer 
tutur. N.Poladxanova Özbəkistanda yeganə pianoçudur ki,F.
Listin “ Poetik və dini harmoniyalar”, “ Xəyallar”, “Milad 
yolkası”, “Vyana axşamları” fortepiano əsərləri silsiləsini 
tam həcmdə ifa edib. N.Poladxanovanın ifasında F.Şübertin 
və F.Listin əsərləri Özbəkistan radiosunun Qızıl fondunda 
saxlanılır. N.Poladxanovanın solo konsertlərindən ibarət 5 
kompakt-disk də buraxılıb.Görkəmli pianoçu Özbəkistanın 
simfonik kollektivləri ilə yanaşı filarmoniyanın orkectri, 
konservatoriyanın opera studiyasının orkestri, kamera 
orkestri ilə birgə də çıxışlar edir. Nərgiz Poladxanova 1957-
ci il iyilun 12-də Daşkənd şəhərində dünyaya göz açıb. 
Kiçik yaşlarından musiqi ilə məşğul olub. Orta təhsilini 
başa vurduqdan sonra M.Əşrəfi adına Daşkənd Dövlət 
Konservatoriyasına, Özbəkistanın əməkdar incəsənət 
xadimi, professor A.M.Hekkelmanın sinfinə daxil olub.1981- 
ci ildə Konservatoriyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 
Konservatoriyada təhsil aldığı illərdə pianoçuların respublika 
və beynəlxalq müsabiqələrində iştirak edib, laureat olub. 
Dövlət imtahanı zamanı Nərgizin ifası komissiyanın sədri, 
Rusiyanın xalq artisti, Moskva Konservatoriyasının professoru 
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M.S.Voskresenskinin diqqətini cəlb edib. Onun tövsiyəsi 
ilə N.Poladxanova təhsilini Qnesinlər adına Dövlət Musiqi-
Pedaqoji İnstitutunun (hazırda Qnesinlər adına Rusiya Musiqi 
Akademiyası) aspiranturasında görkəmli pedaqoq, professor 
Y.Y. Libermanın sinfində davam etdirib. Aspiranturada təhsilini 
müvəffəqiyyətlə başa vuran N.Poladxanova 1986-cı ildən 
Daşkənd Dövlət Konservatoriyasının fortepiano kafedrasında 
fəaliyyətə başlayıb. N.Poladxanovanın fortepiano tədrisi 
metodikası ilə bağlı çoxsaylı elmi-metodik əsərləri işıq üzü 
görüb. Onun ali musiqi təhsili müəssisələri üçün yazdığı “ İri 
formalı birhissəli fortepiano əsərlərinin üslub interpretasiyası 
problemi” adlı tədris-metodik vəsaiti “2007-ci ilin ən yaxşı 
dərsliyi” respublika müsabiqəsində ən yaxşı dərslik adına 
layiq görülüb. N.Poladxanovanın alman, italyan, fransız, özbək 
fortepiano musiqisinin interpretasiyası problemlərinə həsr 
olunan elmi işləri böyük uğur qazanıb. Pianoçunun “ İxtisas 
fortepiano sinfində gənc musiqiçinin yaradıcı şəxsiyyətinin 
tərbiyəsi məsələsinə dair” əsəri ingilis dilinə tərcümə edilib.

Zəngin pedaqoji, elmi-metodik və ifaçılıq təcrübəsi olan 
N.Poladxanova daim respublika və beynəlxalq müsabiqələrdə 
münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edir. O, Daşkənd Dövlət 
Konservatoriyasının imtahan komissiyasının daimi üzvüdür. 

N.Poladxanova incəsənətdə və pedaqoji fəaliyyətdə qazan-
dığı uğurlara görə Özbəkistan Respublikası Mədəniyyət və 
İdman Nazirliyinin fəxri fərmanları, Mədəniyyət və İdman 
Nazirliyinin TASANNO sertifikatları, özünün də üzv olduğu 
Teatr Xadimləri İttifaqının fəxri fərmanları ilə təltif olunub.

                                              *        *        *
Ramidə Poladxanova Konservatoriyanın birinci kursunda 

təhsil alarkən öz gözəl ifası ilə nəzəri cəlb edib, Özbəkistanın 
Xalq Artisti, professor N. Haşımov və professor M.Rzayeva 
bu istedadlı qızı öz siniflərinə konsertmeystr kimi dəvət 
ediblər. Bu birinci kurs tələbəsi gənc qız üçün böyük etimad 
idi.R.Poladxanova vokalçıların respublika müsabiqələrində 



323

konsertmeystr kimi fəal içtirakına, laureatların hazırlan-
masında əməyinə görə dəfələrlə Özbəkistan Respublikası 
Mədəniyyət və İdman nazirliyinin diplomları və fəxri 
fərmanları ilə təltif olunub. 1985-ci ildə R.Poladxanova 
Daşkənd Dövlət Konservatoriyasına konsertmeysterlik 
ustalığı kafedrasına müəllim kimi dəvət alır. Bu günə qədər də 
həmin kafedrada çalışır. Bu illər ərzində 80-dən çox bakalavr, 
magistr, aspirant hazırlayıb. Onun tələbələri respublika və 
beynəlxalq musiqi müsabiqələrində ən yaxşı müşayiətçi kimi 
diplomlara layiq görülüblər.

R.Poladxanova öz fəaliyyətində 17-19-cu əsr bəstəkarları-
nın klassik əsərləri ilə yanaşı müasir bəstəkarların 
yaradıcılığına da tez-tez müraciət edir. Onun Özbəkistanın 
əməkdar artistləri Q.Zakirova və S.Ruzikulovla birlikdə 
yazdırdığı N.Narxocayev, K. Kencayev, M.Atacanovun əsər-
ləri Özbəkistan Radiosunun Qızıl Fonduna daxil edilib. 
R.Poladxanova akademik M. Həmidova və Özbəkistanın 
əməkdar artisti R.Tağıyev ilə birgə C.Verdi, E.Qriq, Y.Hacıbəyov, 
C.Puççini, V.Motsart, Q.Donisetti, S.Raxmaninov, N.Rimski-
Korsakov, P.Çaykovski, İ.Ştrausun vokal əsərlərindən 
ibarət kompakt-disklər yazdırıb. R.Poladxanova akademik 
M.Həmidova, Özbəkistanın əməkdar artistləri Q.Zakirova, 
R.Titeyev, N.Sinhəbibi, S.Ruzikulov, beynəlxalq müsabiqələr 
laureatları A.Yudina, Y.Kolqanova, O.Medyanova və başqa 
müğənnilərlə əməkdaşlığı davam etdirir. R.Poladxanova 
eimi yaradıcılıqla da məşğuldur. Onun konsertmeysterlik 
işinin xüsusiyyətləri, solistin və konsertmeyster-pianoçunun 
birgə fəaliyyətlərinin öyrənilməsi ilə bağlı onlarla əsəri, 
elmi-metodik məqaləsi işıq üzü görüb. R.Poladxanovanın ali 
musiqi təhsili müəssisələri üçün yazdığı “Konsertmeysterlik 
ustalığı sinfində opera səhnəsi üzərində iş” adlı elmi əsəri 
“2006-cı ilin ən yaxşı dərsliyi” respublika müsabiqəsində 
ən yaxşı dərslik hesab edilib. Bu əsər iki dəfə nəşr edilib və 
Özbəkistan Respublikası Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 
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sertifikatını alıb. R.Poladxanova öz metodik tədqiqatlarında 
barokko müsiqisinin xüsusiyyətlərinə toxunur, həmşinin 
C.Verdi, F.Şubert, P.Çaykovski, İ.Brams, K.Debüssi, M.Əşrəfi, 
D.Yanov-Yanovski və başqalarının yaradıcılığına müraciət 
edir. R.Poladxanova dəfələrlə “Sənət qönçələri” respublika 
müsabiqəsində münsiflər heyətinin üzvü olub. R. Poladxanova 
1955-ci il dekabrın 27-də Daşkənddə doğulub. M.Əşrəfi 
adına Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Özbəkistanın 
Əməkdar İncəsənət xadimi, professor O.Y.Yusupovanın 
sinfində fortepiano ifaçılığı üzrə təhsil alıb.

1978-ci ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vuran R. 
Poladxanova Leninqrad Konservatoriyasında konsertmeystr 
və kamera ansamblı kafedrasında professor İ.R.Radinanın 
və başqalarının sinfində təcrübə keçib. 1997-2007-ci illərdə 
R.Poladxanova Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında 
fakültativ fortepiano, müsiqi tənqidi fakültəsinin dekanı 
vəzifəsində çalışıb. Bu vəzifədəki fəaliyyətinə görə Musiqi 
İşçiləri Şəhər Həmkarlar İttifaqının fəxri fərmanı ilə təltif 
edilib. O, konservatoriyanın Dövlət İmtahan Komissiyasının 
daimi üzvüdür. Hazırda professor R.Poladxanova Özbəkistan 
Dövlət Konservatoriyasının konsertmeysterlik ustalığı kafed-
rasının müdiridir.
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ОПА-СИНГИЛ
ПЎЛАТХОНОВА-

ЛАРНИНГ
МУСИҚА ОЛАМИ  

Мусиқий ҳислари бўлмаган, юраги оҳанглардан
жунбушга келмайдиган одамнинг ички дунёси

зулматдан иборатдир. 
Вильям Шекспир

Ўзбекистонда ҳамиша Озарбайжон мусиқасига қи-
зиқиш катта бўлиб келган. Ўзбек санъати ривожига му-
носиб ҳисса қўшган санъаткорлар орасида озарбайжон-
лар ҳам кўп. Мақоламиз қаҳрамонлари Наргиз ва Рамида 
Пўлатхонова шулар жумласидан. Уларнинг ҳар иккиси Ўз-
бекистон Миллий консерваторияси профессорларидир. 

Наргиз ва Рамиданинг отаси Шомил Пўлатхонов ўтган 
асрнинг ўрталарида яхшироқ яшаш орзусида бир неча 
қариндошлари билан Тошкентга кўчиб келади. Шу ердан 
бахтини топади, ўзбек қизи Муқаддас хоним билан оила 
қуради. Ҳозир Муқаддас Ризаева Ўзбекистонда хизмат 
кўрсатган маданият ходими, мазкур таълим даргоҳининг 
профессори. 

Наргиз Пўлатхоновани Ўзбекистонда истеъдодли пиа-
ниночи ва тажрибали педагог сифатида яхши танишади. 
Ўз фаолияти давомида 60 дан ортиқ магистр, аспирант 
етиштирган. Талабалари нуфузли халқаро танловларда 
иштирок этиб, фахрли ўринларни эгаллашган. Н.Пўлат-
хонова Литва ва Қозоғистонда ўтказилган танловларда 
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халқаро мусобақалар ғолибларини тайёрлагани учун 
“Энг яхши педагог” дипломи билан тақдирланган. Бугун 
унинг шогирдлари турли соҳаларда фаолият кўрсатиш-
моқда. Н.Пўлатхонова педагогик фаолият билан бирга 
ижрочилик кафедрасида ҳам муваффақият билан ишла-
моқда. Виртуоз пианино ижрочиси бўлган Н.Пўлатхонова 
ҳозирга қадар қирқдан ортиқ концерт дастурлари билан 
чиқиш қилган. Униг репертуарида И.С.Бах, А.В.Моцарт, Л.
Бетховен, Р.Шуман, Ф.Шопен, М.Равел, И.Брамс, П.Чайков-
ский, К.Дебюсси, С.Рахманинов, Қ.Қораев, Ф.Амиров, Н.
Зокиров, А.Ҳошимов сингари дунё классиклари асарлари 
ўрин олган. Н.Пўлатхонова Ф.Листнинг “Поэтик ва диний 
гармониялар”, “Хаёллар”, “Милод арчаси”, “Вена оқшомла-
ри” сингари фортепиано асарлари туркумини тўла ша-
клда ижро этган. Унинг ижросидаги Ф.Лист асарлари Ўз-
бекистон радиосининг олтин фондида сақланади. Унинг 
соло-концертлари жамланган бешта компакт диск ҳам 
чиқарилган. Наргиз Пўлатхонова Ўзбекистон симфоник 
жамоалари билан бирга филармония оркестри, консер-
ваториянинг опера студияси оркестри, камер оркестри 
билан бирга чиқишлар қилади. 

Наргиз Пўлатхонова 1957 йил 12 июлда Тошкентда 
туғилган. Кичик ёшлариданоқ мусиқага қизиққан. Ўрта 
мактабни битириб, М.Ашрафий номидаги Тошкент Дав-
лат консерваториясига, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган 
артист, профессор А.М.Хеккельман гуруҳига ўқишга ки-
ради. 1981 йилда консерваторияни имтиёзли диплом би-
лан битиради. Талабалик йилларида пианиночиларнинг 
республика ва халқаро мусобалақларида қатнашиб, со-
вриндор бўлади. Давлат имтиҳони пайтида Наргизнинг 
ижроси комиссия бошлиғи, Россия халқ артисти, Москва 
консерваторияси профессори М.С.Воскресенский эъти-
борини тортади. Унинг тавсияси билан Н.Пўлатхонова 
таҳсилни Гнесинлар номидаги Давлат мусиқа педаго-
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гик институти (ҳозир Россия мусиқа академияси) аспи-
рантурасида, профессор М.С.Либерман қўл остида давом 
эттиради. Аспирантурани муваффақиятли битирган 
Н.Пўлатхонова 1986 йилда Тошкент Давлат консервато-
риясида ўз фаолиятини бошлаган. Н.Пўлатхонованинг 
фортепиано дарслари услуби билан боғлиқ кўпсонли 
илмий-услубий асарлари чиққан. Унинг олий мусиқа таҳ-
сили муассасалари учун ёзилган “Катта форматли, бир 
хоссали фортепиано асарлари услубий интерпретация-
си муаммоси” номли таълим-услубий қўлланмаси “2007 
йилнинг энг яхши дарслиги” республика мусобақасида 
ғолиб деб топилган. Унинг немис, итальян, француз, ўз-
бек фортепиано мусиқаси интерпретацияси муаммола-
рига бағишланган илмий ишлари катта муваффақият 
қозонган. Пианиночининг “Махсус пианино гуруҳларида 
ёш мусиқачи ижодий шахсияти тарбияси масалаларига 
доир” асари инглиз тилига таржима қилинган. Бой пе-
дагогик, илмий-услубий ва ижрочилик тажрибасига эга 
бўлган Н.Пўлатхонова ҳар доим республика ва халқаро 
танловларда ҳакамлар ҳайъати аъзоси сифатида ишти-
рок этади. Ўзбекистон Миллий Консерваторияси қабул 
комиссиясисининг доимий аъзоси. Н.Пўлатхона санъат 
ва педагогик фаолиятда эришган ютуқлари учун Мада-
ният вазирлигининг фахрий ёрлиқлари, сертификатлар 
билан мукофотланган. 

*        *        *
Рамида Пўлатхонова консерваториянинг биринчи кур-

сида таҳсил олиб юрган пайтида ўзининг гўзал ижроси 
билан эътиборга тушган. Ўзбекистон Халқ артисти, про-
фессор Н.Ҳошимов, профессор М.Ризаева бу истеъдодли 
қизни ўз синфларига концертмейстер сифатида таклиф 
этишади. Бу биринчи курс талабаси учун катта эътироф 
эди. Рамида вокалчиларнинг республика танловида кон-
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цертмейстер сифатида фаол иштироки, совриндорлар-
ни тайёрлашдаги хизматлари учун бир неча бор Ўзбе-
кистон Республикаси Маданият вазирлиги дипломлари 
ва фахрий ёрлиқлари билан тақдирланган. 1985 йилда  
Р.Пўлатхонова Ўзбекистон Давлат консерваторияси кон-
цертмейтерлик маҳорати кафедрасининг ўқитувчиси 
лавозимига таклиф этилади. Айни пайтга қадар шу ка-
федрада ишлаб келмоқда. Шу пайтга қадар 80 дан ортиқ 
бакалавр, магистр ва аспиранталар тайёрлаб чиқарган. 
Унинг шогирдлари республика ва халқаро мусобақалар-
да юқори ўринларни олиб келишмоқда. 

Р.Пўлатхонова ўз фаолиятида  XVII-XIX аср бастакорла-
ри классик асарлари билан бирга замонавий муаллифлар 
ижодига ҳам мурожаат этиб туради. У Ўзбекистонда хиз-
мат кўрсатган артистлар Г. Зокирова, С. Рўзиқулова билан 
бирга ижро этган Н. Норхўжаев, К. Кенжаев, М. Отажонов-
нинг асралари Ўзбекистон радиосининг олтин фонди-
га киритилган. Р. Пўлатхонова академик М.Ҳамидова ва 
Ўзбекистонда хизматга кўрсатган артист Р. Тағиев билан 
бирга  Ж. Верди, Э. Григ, У. Ҳожибеков, Ж. Пуччини, Мо-
царт, Г. Донисетти, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, 
П. Чайковский, И. Штрауснинг вокал асарларидан иборат 
компакт-дисклар чиқартирган. Р. Пўлатхонова академик 
М.Ҳамидова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Г. 
Зокирова, Р. Титеев, Н. Синҳабибий, С. Рўзиқулов, халқаро 
мусобақалар совриндорлари А.Юдина, Е.Коланова, О.Ме-
дьянова ва бошқа хонандалар билан ҳамкорликни давом 
эттирмоқда. Р.Пўлатхонова илмий фаолиятни ҳам олиб 
бормоқда. Унинг концертмейстерлик ишининг хусусият-
лари, солист ва концертмейстер пианиночининг бирга-
ликдаги фаолиятининг ўрганилиши билан боғлиқ ўнлаб 
асарлари, илмий-методик мақолалари чоп этилган. 

Р. Пўлатхонованинг олий мусиқий таҳсил муассасала-
ри учун ёзган “Концертмейстерлик маҳорати синфида 
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опера саҳнаси бўйича иш юритиш” номли илмий асари 
“2006 йилнинг энг яхши дарслиги” деб топилган. Бу асар 
икки марта чоп этилган ва Ўзбекистон республикаси 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги сертификатини 
олган. Р. Пўлатхонова ўз методик тадқиқотларида барок-
ко мусиқаси хусусиятларини акс эттиради, шунингдек, 
Ж.Верди, Ф.Шуберт, М.Ашрафий, П.Чайковский, И.Брамс 
К.Дебюсси сингари композиторлар ижодига мурожаат 
қилади. Р.Пўлатхонова 1955 йил 27 декабрда Тошкентда 
туғилган. М.Ашрафий номидаги Ўзбекистон давлат кон-
серваториясида профессор О.Й.Юсуповадан фортепано 
ижрочилиги бўйича таҳсил олган. 1978 йилда ўқишни 
имтиёзли диплом билан битирган Р.Пўлатхонова Ленин-
град Консерваториясида ҳам малакали устозлардан таҳ-
сил олиб қайтган. 

1997-2007 йилларда Р.Пўлатхонова Ўзбекистон дав-
лат консерваториясида факультатив фортепиано, му-
сиқа танқидчилиги факультети декани бўлиб ишлаган. У 
консерватория Давлат имтиҳон комиссиясининг доимий 
аъзоси. Айни пайтда консерваторияда кафедра мудири 
бўлиб ишлайди. 
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SƏXAVƏT OCİYEV: “OZBƏKİSTANI
İKİNCİ VƏTƏN SAYMAĞA TAM

HAQQIM ÇATIR”.

           
“Həyatın məqsədi məqsədli bir həyatdır.”

        Depak Çopra

1998-ci ildən, tanışlığımızdan sonra məndə belə bir qənaət 
hasil olub ki, bəzən insanın niyyəti və həmin niyyətə doğru 
yorulmaz mübarizəsi onun ömür yolunu müəyyənləşdirən bir 
olaydır. Səxavət müəllim də bir çox digər tanınan və tanınmayan 
soydaşımız kimi  ömrünü Səmərqəndə bağlayan insanlardandır. 
Məhəmməd Yusif Təbrizi, Abdar Rəşid Bakuvi, Memar Əli, Seyid 
Rza Əlizadə, Yusif Ələsgərov, Eynulla Əliyev kimi... Bu hələ 
Səmərqənddə yaşayan işıqlı simaların tam siyahısı deyil...

Qəhrəmanımız, pedaqoji elmlər doktoru, professor, 
Özbəkistanın “Turan” Akademiyasının akademiki Səxavət 
Ociyev 45 ildir ki, bu möhtəşəm və qədim şəhərdə-
Səmərqənddə yaşayır. Bu haqda bir az sonra danışacağıq.

Lap elə möhtəşəmliyinə və qədimliyinə görə Səmərqənd 
əvəzsizdir və mənə görə bu qədim abidə-şəhərin insanları 
da qədirbilən və fərqli dərəcədə qonaqpərvərdirlər. Mehman 
görəndə dəridən-qabıqdan çıxırlar ki, evə aparsınlar, 
süfrələrinin başında oturtsunlar, Səmərqənd təamlarına, 
Səmərqənd çörəyinə qonaq etsinlər. Bir həqiqəti də çatdırmaq 
istəyirəm. Səmərqənd çörəyini Daşkənddə və ya Sırdəryada 
bişirmək istəyəndə Səmərqənddə bişirilən o qalın çörək-
fətirin dadını vermir, Səmərqənddəki kimi alınmır. Hətta unu, 
suyu, duzu Səmərqənddən aparıb başqa məkanda bişirirlər bu 
çörəyi, alınmır ki, alınmır, o dadı, o ətri vermir, bu da bir sirdir, 
necə ki, Xarı Bülbül Şuşadan başqa heç yanda bitmir, bax eləcə...
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Səmərqənd də ki... Bir dəfə gəldinmi, getmək istəmirsən bu 
məkandan, cavan oğlankən gəlib qəhrəmanımız Səmərqəndə. 
Burada ali məkətəbi, Əlişir Nəvai adına Səmərqənd Dövlət 
Universitetini bitirib, bir müddət sonra Azərbaycana dönmək 
istəyi ilə... Amma Səmərqəndə gələn bir də geri dönə bilirmi ki... 

Səxavət müəllim deyir ki, elə bil 40 gündü buradayam, 
Səmərqənddən hələ də doymamışam, eyni abidədə hər dəfə 
yeni bir fikir, yeni bir məna kəşf edirəm, bəs bu qədim şəhərə 
3-5 günlüyə gələnlər neyləsin?

Səmərqənddə çap edilən “Zərəfşan” qəzetinin baş redaktoru 
Fərman Toşev deyir ki, Səxavət Ociyev çox sədaqətli insandır, 
doğma yurdu Azərbaycanı çox sevir, həyəcanını, sevincini 
bizimlə bölüşür. “Özbəkistan-Azərbaycan” Mədəni-İqtisadi 
Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri kimi ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin dərinləşdirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan, rus, 
özbək və tacik dillərində sərbəst  danışan Səxavət Ociyev 
həm Azərbaycan, həm də Özbəkistan mətbuatında müntəzəm 
olaraq müxtəlif səpkili elmi və publisistik məqalələrlə çıxış 
edir. Onun Seyid Rza Əlizadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 
monoqrafiyası sanballı tədqiqat əsəridir”. Səxavət Ociyev 
1951-ci ildə Azərbaycanın Cəlilabad rayonunda anadan 
olub, qədim Səmərqəndə gəlib, zavodda fəhlə işləyib, sonra 
isə Səmərqənd Dövlət Universitetini bitirib. Bir müddət 
Səmərqənd Dövlət Arxivinin direktoru olub. 1991-ci ildən 
təhsil aldığı universitetdə çalışıb. 100-dən artıq kitab, 
monoqrafiya və məqalə yazıb, əsərləri Özbəkistanda və 
Azərbaycanda nəşr olunub.

Səxavət müəllim alim, pedaqoq, jurnalist, 1937-ci ildə 
sürgün olunan Seyid Rza Əlizadənin həyat və fəaliyyəti ilə 
bağlı monoqrafiya yazıb və bu, çox qiymətli bir əsərdir. Bu 
qədim şəhərdə yaşayan tanınmış azərbaycanlıların həyatı ilə 
bağlı tədqiqat işləri aparmaq, onları Azərbaycan oxucusuna 
çatdırmaq istiqamətində yorulmadan işləyib. Müntəzəm 
olaraq Özbəkistan mətbuatında da çıxış edib. Təhsil aldığı 
Əlişir Nəvai adına Səmərqənd Dövlət Universitetində dərs 
deyib düz 45 il... Bu ali təhsil ocağında özbək, tacik və rus 
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dillərində mühazirələr oxuyub, tələbələr hörmət əlaməti 
olaraq onu “Domla” deyə çağırırlar. 

Həm doğulduğu Azərbaycanda, həm də yaşadığı bu qədim 
şəhərdə adı həmişə yaxşı işlərdə hallanıb, “Azərbaycan-
Özbəkistan” Mədəni İqtisadi Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri kimi 
də Səmərqənddə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması 
sahəsində çox iş görüb. 1988-ci ildən 2006-cı  ilədək həm 
də öz yaşadığı məhəllənin, “Sədi Şirazi” Məhəllə Komitəsinin 
sədri,məhəllə ağsaqqalı olub. Bəli, məhz məhəllə ağsaqqalı... 

Özbəkistanda belə bir institut da mövcuddur. Hər 
məhəllənin öz ağsaqqalı və onun da öz komandası var və 
bu komanda  məhəllənin bütün problemlərini  həll edir. Hər 
adam məhəllə ağsaqqalı seçilmir, dövlət qarşısında xidmətləri, 
əhali arasında nüfuzu olan ən hörmətli şəxslər məhəllə 
ağsaqqalı seçilir. Çoxlu dostları var Səxavət müəllimin, həm 
Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda, onların arasında 
ictimai-siyasi xadimlər də var, elm adamları da... 

Səxavət Ociyevin dostları onun haqqında nə düşünür. 
Daşkənddə yaşayan mərhum şair, soydaşımız İxtiyar Rza hələ 
sağlığında bunları yazıb: “Özünün elmi və ictimai fəaliyyəti ilə 
Səxavət müəllim Azərbaycan və özbək xalqları arasında elmi, 
mədəni və dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə öz layiqli 
töhfəsini verib. Səxavət Ociyev yazdığı hər materiala, o cümlədən 
poeziya nümunələrinə tənqidi nöqteyi- nəzərdən baxır. O, 
şeirlərini heç kimi yamsılamadan, heç kimi təkrar etmədən 
yazır”. Professor Mavlon Corakulov:”Səmərqənd vilayət Dövlət 
Arxivinin rəhbəri olarkən arxiv işini qaydaya saldı. Onun 
təşəbbüsü ilə 1984-cü ildə Səmərqənd Dövlət Universitetinin 
tarix fakültəsi nəzdində arxivşünaslıq kursu açılıb və həmin 
kurs üçün proqramı da Səxavət Ociyev tərtib edib və bu kursda 
dərs deyib. Səxavət Ociyev elmi və ictimai fəaliyyəti ilə gənc 
nəslin tərbiyəsində, xalqlar arasında dostluğun, elmi-mədəni 
əlaqələrin inkişafında böyük işlər görüb”. 

Özbəkistan Ali Məclisinin sabiq deputatı Suleyman 
Urakov:”Sartəpə məhəlləsinin ağsaqqalı olduğum dövrdən 
tanıyıram Səxavət Ociyevi. Onun insanlar arasında böyük 
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nüfuzu vardı, hamı ondan razılıq edirdi. Adamlar “O çalışdığı 
yerdə ancaq həqiqət hökm sürür”-deyirdilər. 

Deputat seçiləndən sonra da məni ilk təbrik edən Səxavət 
müəllim oldu. Bu səmimi insanla dostluğumuz indi də davam 
edir”. Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının üzvü Nurulla Dastan 
Səxavət Ociyev haqqında bunları deyib:”Səxavət Ociyevin 
yaradıcılığında monoqrafiya və kitablar, elmi məqalələr, 
metodik tövsiyələr, publisistik materiallar əsas yer tutur. 
Amma çox az adam bilir ki, o həm də şeirlər, hikmətli sözlər, 
laylalar yazır və bu da onun zəngin daxili aləmindən, incə 
təxəyyülündən, güclü müşahidə qabiliyyətinin olmasından 
xəbər verir”. Səmərqənddə Səxavət müəllimlə dolaşarkən 
az qala hər addımda onu saxlayırlar, ehtiramla salam verib 
hal- əhval tuturlar. O isə izah edir, bu, filankəsdir, bir yerdə 
işləmişik, bu isə tələbəm olub, bu adamla dostluq edirəm...

Yadıma gəlmir ki, Səmərqəndə gedəm, Səxavət müəllimi 
görməyəm, yaxud Səxavət müəllim Daşkəndə gələ, məni 
axtarmaya...

Səxavət Ociyev qayğıkeş atadır, övladları-Səadət, Fərhad, 
Xurşid, Cəmşid və Məleykə ali təhsil alıb, hərəsi bir sahədə 
işləyir, qədirbilən övladlardır. Əslində uşaqlara belə 
tərbiyəni də Səxavət müəllim xanımı Minarə ilə birgə verib. 
Övladlarından Daşkənddə işləyəni də var, Bakıda çalışanı da...

45 ildır ki, Səxavət Ociyev Özbəkistanda yaşayır. Özbəkis-
tanı özü üçün qürbət hesab etməyən Səxavət müəllim deyir 
ki, vətənsizlik niskiıinə səbəb yoxdur. Evimizdə Azərbaycanın 
səkkiz televiziya kanalına baxırıq, adət-ənənələrimiz də 
vətənimizdəkindən fərqlənmir. Axı biz eyni kökdən, eyni 
soydan olan, dili bir, dini bir olan xalqlarıq. Ona görə də 
Özbəkistanı ikinci Vətən saymağa tam haqqım çatır. 

Bioqrafiyası ilə tanışlıq Səxavət müəllimin keçdiyi ömür 
yoluna əməlli-başlı işıq salır. Səxavət Ociyev bu qədim şəhərin 
qonaqpərvər və qədirbilən insanlarından biridir. Onların sayı 
isə elə Səmərqənd sakinlərinin sayı qədərdir. Azərbaycanda 
gedən prosesləri, xüsusilə son vaxtlar sosial-iqtisadi inkişafı 
diqqətlə izləyən Səxavət Ociyev deyir ki, respublikamızın 
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nəinki postsovet ölkələri, eləcə də bir sıra Şərqi Avropa 
ölkələri arasında öncül yer tutması, iqtisadi inkişafın sürətinə 
görə irəlidə olması bizi hədsiz sevindirir, qol-qanadımızı açır. 
Ona görə də hər yerdə “Biz azərbaycanlıyıq” deyərək başımızı 
dik tuturuq. Məncə bu sözlər tək Səxavət müəllimin deyil, 
qürbətdə yaşayan bütün azərbaycanlıların içindən gələn 
kəlmədir.  

Dostlar arasında          Дўстлар орасида

Dostları ilə                     
Дўстлари билан

Ailə fotosu              
Оилавий фотосурат
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САХОВАТ ОЖИЕВ:
“ЎЗБЕКИСТОННИ ИККИНЧИ ВАТАН

ДЕБ АТАШГА ТАМОМИЛА
ҲАҚЛИМАН!”

“Ҳаётнинг мақсади – мақсадли ҳаёт кечириш.”
Депак Чопра

1998 йилдан, танишганимиздан бери менда шундай 
бир тушунча ҳосил бўлди:  баъзан инсоннинг нияти, ва 
шу ниятга йўналтирилган тинимсиз кураши унинг умр 
йўлларини ҳам белгилаб бераркан.  Саховат муаллим ҳам 
кўплаб таниқли ва танилмаган ҳамюртларимиз қатори 
умрини Самарқанд билан боғлаган инсонлардан бири. 
Муҳаммад Юсуф Табризий, Абдуррашид Бокувий, Меъ-
мор Али, Саид Ризо Ализода, Юсуф Аласқаров, Айнулла 
Алиев сингари... Бу Самарқандда яшаган ҳамюртлари-
мизнинг тўлиқ рўйхати эмас. 

Қаҳрамонимиз, педагогика фанлари доктори, профес-
сор, “Турон” Фанлар академияси академиги, Саховат Ожи-
ев 45 йилдирки,  бу қадимий ва навқирон Самарқандда 
яшаб келади. Бу ҳақда бироз кейинроқ...

Самарқанднинг гўзал ва навқиронлиги маълум ва 
машҳур. Менинг назаримда бу қадимий шаҳарнинг ин-
сонлари ҳам меҳмондўстлиги, инсонпарварлиги, сами-
мийлиги билан ажралиб туради. Меҳмон келадиган бўл-
са, ўтқизгани жой тополмай қолишади. Самарқанднинг 
лаззатли таомлари, етти иқлимга машҳур Самарқанд 
нони билан сийламагунча бирор меҳмонни қўйиб юбо-
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ришмайди. Яна бир ҳақиқатни айтиб ўтсам. Самарқанд 
нонини Тошкент ёки Сирдарёда пиширганда ҳам ўша қа-
димий ва хушбўй ноннинг ўзидек бўлмайди. Ҳатто сув, 
ун ва ўтинни Самарқанддан олиб бориб пиширса ҳам,  
Самарқанддагидек чиқмайди. Бунинг ҳам ўзига хос сири 
бор. Худди Харибулбул гиёҳи Шушадан бошқа жойда 
ўсмагани каби...

Самарқанд... бу шаҳарга келган инсоннинг кетгиси кел-
майди. Бизнинг қаҳрамонимиз ҳам бу шаҳарга ёшлигида 
келиб қолган. Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат 
университетини битирган. Кейин Озарбайжонга қайтмоқч-
чи бўлади. Аммо, Самарқанднинг оҳанрабоси уни қўйиб 
юбормайди. Саховат муаллимнинг айтишича, бу шаҳарга 
келганидан бери ҳали 40 кун ҳам ўтмагандек. У ҳар куни бу 
кўҳна ва навқирон кентни қайтадан кашф этади. У ҳамон 
Самарқандга тўймайди. Энди бу шаҳарга 3–4 кун меҳмон 
бўлиб келганларнинг аҳволини тушунаверинг...

Самарқандда чоп этиладиган “Зарафшон” газетаси 
бош муҳаррири Фармон Тошевнинг айтишича, “Саховат 
Ожиев ўта садоқатли инсон, у ўз Ватани Озарбайжонни 
жуда севади. Ҳаяжони, севинчини ҳамма билан бўлиша-
ди. “Ўзбекистон-Озарбайжон” маданий алоқалар жамия-
тининг раиси сифатида ўлкаларимиз ўртасидаги алоқа-
ларни мустаҳкамлашга хизмат қилади. 

Озарбайжон, ўзбек, рус, тожик тилларида бемалол га-
плаша оладиган Саховат Ожиев ҳам Ўзбекистон матбуо-
тида турли мавзуларда илмий ва публцистик мақолалар 
чоп этиб туради. Унинг Саид Ризо Ализода ҳаёти  ва ижо-
ди ҳақидаги монографияси мукаммал тадқот асаридир”. 

Саховат Ожиев 1951 йилда Озарбайжоннинг Жалило-
бод туманида туғилган. Қадим Самарқандга келиб, за-
водда ишлаган, кейин шу ерда таҳсил олган. Бир муддат 
Самарқанд вилояти архивини бошқарган. 1990 йилдан 
ўзи ўқиган университетида ишлаб келади. 100 дан ор-
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тиқ китоб ва рисолалар битган, асарлари Ўзбекистон ва 
Озарбайжонда чоп этилган. Саховат муаллим олим, педа-
гог, журналист, 1937 йилда сургун қилинган Саид Ризо 
Ализоданинг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ моногра-
фия ёзган ва бу тадқиқот ниҳоятда қардлидир. У ушбу 
қадим шаҳарда туғилиб ўсган ҳамюртларимиз ҳаёти би-
лан боғлиқ изланишлар олиб бориш ва уларни озарбай-
жон  ўқувчисига етказишга ҳаракат қилган. Унинг исми 
ўзи туғилиб ўсган Озарбайжонда ҳам, Ўзбекистонда ҳам 
фақат яхши ишлари билан тилга олинади. “Озарбай-
жон-Ўзбекистон” маданий алоқалар жамияти раиси си-
фатида Самарқандда яшаётган озарбайжонлар ўртасида 
катта ҳурмат қозонган. 1988–2006 йилларда ўзи яшаб 
келган “Саид Шерозий” маҳалла фуқаролар йиғинини бо-
шқариб келган…

Ўзбекистонда Маҳалла институти мавжуд. Ҳар бир 
маҳалланинг раиси оқсоқоллари, фаоллари шу ҳудуд би-
лан боғлиқ муаммоларни баҳамжиҳат, бамаслаҳат ҳал 
этишади. Маҳалла оқсоқли эса, давлат олдидаги хизмат-
лари, эл орасидаги обрў-эътиборига қараб сайланади.  
Саховат муаллимнинг ҳар икки мамлакатда кўплаб дўст-
лари бор. Улар орасида ижтимоий-сиёсий соҳа ходимла-
ри, олимлар ва зиёлилар анчагина. 

Улар Саховат Ожиев ҳақида нималар дейишади?
Тошкентда яшаб ўтган марҳум шоир Ихтиёр Ризо шун-

дй деганди: “Ўзининг илмий ва ижтимоий фалияти би-
лан Саховат муаллим озарбайжон  ва ўзбек халқлари ора-
сидаги  илмий ва маданий алоқаларни мустаҳкамлашда 
муносиб улуш қўшган. Саховат ўз мақолаларида ҳам, 
шеърларида ҳам ҳар бир вазиятга танқидий кўз билан 
қарайди. Унинг шеърлари ҳам ҳеч кимни такрорламайди, 
ҳеч кимга тақлид сезилмайди”. 

Профессор Мавлон Жўрақулов ёзади: “Самарқанд вило-
яти давлат архиви раҳбари бўлиб ишлаган кезлари архив 
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ишини тартибга солди.  Унинг ташаббуси билан СамДУ-
нинг тарих факультети қошида архившунослик бўлими 
очилди. Шу бўлим учун дастурни ҳам Саховат муаллим-
нинг ўзи тузиб чиққан ва мазкур курсга ўзи дарс берган. 
Саховат Ожиев илмий ва ижтимоий фаолияти билан ёш 
авлод тарбиясида, халқлар орасидаги дўстликнинг, ил-
мий-маданий алоқаларнинг ривожида буюк ишларни 
амалга оширган”. 

Ўзбекистон Олий Мажлисининг собиқ депутати Сулай-
мон Ўроқов ёзади: “Мен Саховат  акани Сартепа маҳалла-
сида раис бўлиб ишлаган пайтимдан бери яхши биламан. 
Унинг одамлар ўртасидаги обрў-эътибори баланд. Ҳамма 
ундан рози. Одамлар “у ишлаган жойда ҳамиша адолат 
ҳукм суради” дейишади. Депутат бўлганимдан кейин 
мени биринчи бўлиб табрииклаган ҳам Саховат муаллим 
эди. Бу самимий инсон билан дўстлигимиз ҳозир ҳам да-
вом этмоқда”. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Ну-
рулла Остон Саховат Ожиев ҳақида шундай дейди: “Сахо-
ват Ожиевнинг ижодида монография ва китоблар, илмий 
мақолалар, методик тавсиялар, публицистик мақолалар 
катта ўрин тутади. Унинг шеърлар, ҳикматли сўзлар, ал-
лалар ёзишини ҳамма ҳам билавермайди. Бу унинг ички 
олами нақадар бой ва ранг-баранг эканидан дарак бера-
ди”. Самарқандда Саховат муалим билан айланарканмиз, 
деярли ҳар қадам уни тўхтатиб, эҳтиром ила саломлаши-
шади, ҳол-аҳвол сўрашади. Кимдир унинг эски ҳамкасби, 
кимдир собиқ талабаси, кимдир дўсти бўлиб чиқади. 

Самарқандга борган чоғимда, албатта Саховат муал-
лимни излаб топаман. У ҳам Тошкентга келса, мени кўр-
масдан кетмайди.  Саховат ўз фарзандларининг меҳри-
бон отаси ҳамдир. Ўғиллари Фарҳод Хуршид, Жамшид, 
қизлари Саодат ва Маликани ўқитиб, ҳаётда ўз йўлла-
рини топишига раҳнамолик қилган. У аёли Минора опа 
билан фарзандларини оқ ювиб, оқ тараб, яхши тарбия 
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бериб ўстирган. Улардан баъзиси Тошкентда, баъзиси Бо-
куда фаолият кўрсатмоқда. 45 йилдирки, Саховат Ожиев 
Ўзбекистонда яшайди. У Ўзбекистонни ўзи учун бегона 
ўлка деб ҳисобламайди. Бунга сабаб ҳам йўқ. 

“Уйимизда Озарбайжоннинг саккизта телевизион ка-
налини кўрамиз. Урф-одатларимиз ҳам Ватанимиздаги-
дан фарқ қилмайди. Ахир бизнинг илдизимиз, тилимиз, 
динимиз бир. Шу сабабли Ўзбекистонни иккинчи Ватан 
деб ҳисоблашга ҳар томонлама ҳақлиман”. Саховат Ожи-
ев бугун меҳмондўст Самарқанднинг самимий инсонла-
ридан бири. Уларнинг сони эса Самарқанд аҳолисининг 
сони қадардир. У Озарбайжондаги ўзгаришларни мутта-
сил кузатиб боради. У республикамизнинг нафақат по-
стсовет мамлакатлари, балки шарқий Европа ўлкалари 
қаторида ҳам етакчи ўринлардан бири эгаллаши билан 
фахрланади. “Бу ютуқлардан бошимиз осмонга етади, 
шу боис қаддимизни тик тутиб, “биз озарбайжонмиз, дея 
оламиз” дейди Саховат Ожиев. 

 Менимча, бу сўзларни фақат Саховат муаллим эмас, 
хорижда яшаётган барча ҳамюртларимиз айта олади. 
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MƏNƏVİ MÜCAHİDLİK ÜNVANI VƏ YA 1937-Cİ İLİN 
QIŞINDA DÜŞƏN ŞAXTA...

“Bəzən bizə elə gəlir ki, bu dünyada yaşamaq mümkün 
                                        deyil, amma yaşamağa başqa bir yer də yox”.               
              Cek Keruak

Deyirlər qaralı-qorxulu 1937-ci ilin qışında yağan qar 
heç zaman yağmayıb. Ötən 85 ildə o ilin soyuğuna, şaxtasına 
sinə gərən qış da olmayıb... O illərdə yurdumuzun başını 
qara buludlar aldı, kimin alababat güzəranı vardısa köçlü-
külfətli Sibir çöllərinə, Urala, Qazaxıstanın ilan mələyən boz 
səhralarına, yaxşı halda Qırğızıstana, Tacikistana, Özbəkistana 
sürdülər. Elə vaqondaca ellər atası sayılan Stalinə məktub 
yazan, özlərinə bəraət qazandıranlar da olurdu, amma nə 
faydası, zərrə qədər günahı olmayan qocaları, qadınları, 
uşaqları günahsız yerə sürgünə göndərən Stalin və onun 
yatatdığı regim deyildimi?.. Gedər-gəlməzin yolları uzandıqca 
uzanırdı. Əli hər yerdən üzülən qadınlar, qocalar, uşaqlar, 
xəstələr günlərlə ac-susuz yol gedirdi... Xəstəliklər də bir 
yandan onların kələyini kəsirdi, qocalar, qadınlar, uşaqlar bir 
yandan qırılırdı... Ölüm elə ucuzlaşmışdı ki, konvoy ölənləri 
gecənin qaranlığında, lap gündüzün günorta çağı vaqon gedə-
gedə hara gəldi atmağa məcbur edirdi, quransız, kəfənsiz... O 
faciəli günlərdə qırılan qırıldı, qalanlar da yarımcan... Elindən, 
yurdundan qopardılıb min bir zillətlə qürbətə sürülənlər 
Vətən deyib gözlərindən qara sellər axıdırdı... Dili neylim-
neceliyim deməyən ağbirçəklərin dilinin əzbəri olmuşdu bu 
kəlmələr... Ağbirçəklər bayatını bayatı dalınca çəkirdi...

Qamışlıq qalın oldu, 
Ayağım yalın oldu...
Mən qürbətə düşməzdim, 
Yollayan zalım oldu.

Gedər-gəlməzin mənzil başına çatmağı da varmış,  
Qazaxıstanın stansiyalarında dəstə-dəstə tökürdülər milləti, 
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qarda, çovğunda, boranda, elə piyadaca çöllüyə aparıb, 
gəlmisiniz evinizə, deyirdilər... Ev nə gəzir... Qazaxıstanın şaxtası 
qılınc kimi kəsirdi, uşaq böyüyə, ağsaqqal ağbirçəyə qarışmışdı. 
Kimisi daldanacaq düzəldir, kimisi əlini yerdən-göydən üzüb 
ağı deyirdi... Adamlar şaxta ilə ölüm-dirim mübarizəsi aparırdı. 
İnsan əzaba tabedi deyirlər, sürgünə göndərilənlər öz əməyi, 
işgüzarlığı ilə qara günləri ağ günlərə çevirə bildi. Aylar, illər 
keçdi, qırılan qırıldı, qalanlar yerli şəraitə öyrəşməyə başladı, 
gecəni gündüzə qatıb işlədilər, çalışdılar, özlərinə gün-güzəran 
düzəltdilər. Yerli xalqlarla, sürgünə göndərilən digər xalqlarla 
isti münasibətlər qurdular. Gün-güzəranları heç də yerli 
xalqların yaşayışından pis olmadı. Qısa müddətdə hörmət-izzət 
sahibi oldular, Lenin Ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi fəxri adlara layiq görüldülər. 
Şahverdi Mirzəyevin valideyinlərini sürgünə göndərəndə onun 
8 yaşı vardı. Stalinin əmri ilə sürgünə göndərilən Şahverdi 
Mirzəyev düz 10 il sonra, 18 yaşında elə Stalinin əmri ilə də 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldü... 

Birdimi, ikidimi onları sayı... Bir Cambul vilayətində 
Şahverdi Mirzəyevlə birgə eyni ildə və eyni gündə - 1948-
ci il martın 28-də 7 azərbaycanlı-Suqra Əliyeva, İmamverdi 
Məmmədhəsənov, Cəmilə Məmmədova, Fərman və Çərkəz 
Muradov qardaşları, Məmmədsaleh Tarverdiyev bu yüksək 
ada layiq görülmüşdü. Sonrakı illərdə isə bu vilayətdən daha 
iki soydaşımız-Bahadur Vəliyevə və Tamara Abdullayevaya bu 
ad verilib. Semipalatinsk vilayəti Ayaquz rayonunun Karakol 
sovxozunda ferma müdiri işləyən Cavid Mustafayev qazandığı 
uğurlara görə lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 
medallara layiq görülmüşdü. Bu haqda bir az sonra, indi isə... 

Tley Kulbaev və Arkadi Xeqayın Almaniyadakı “Daneker” 
nəşriyyatında buraxılan “Deportasiya” kitabında (2000-ci il, 
46-cı səhifə) Azərbaycanın tam olaraq repressiya olunması ilə
bağlı verilən mühüm bir məlumat...

“1937-ci ildə etibarsiz və şübhəli azərbaycanlıların 
sürgün edilməsinin yeni mərhələsi başlayır. Azərbaycanın 6 
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rayonundan 1500-dən artıq adamın Qazaxıstana köçürülməsi 
nəzərdə tutulmuşdu. 1934-1941-ci illərdə Tiflis ətrafındakı 
rayonlardan və ümumən Gürcüstandan 160 min azərbaycanlı 
köçürülmüşdü. Artıq Böyük Vətən müharibəsi dövründə-
1942-ci ildə Stalinin əmri ilə Bakının və onun ətrafındakı 
rayonların etibarsız və şübhəli azərbaycanlılardan tam 
təmizlənməsi haqqında SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin 
Fərmanı hazırlanırdı. Bu sənədlə 1 milyon azərbaycanlının 
Qazaxıstana sürgün olunması nəzərdə tutulurdu”. 

Neftlə zəngin olan rayonların “antisovet” və “pantürkist” 
azərbaycanlılardan təmizlənməsi və bu yolla da altı və üstü 
qızıl olan torpağın “təhlükəsizliyinin təmin olunması ideyası” 
o qədər güclü olub ki, Stalin və Mikoyan bu planı hətta 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi M.Bağırovdan da gizli 
saxlayıb. Bağırov bu haqda Beriya vasitəsi ilə xəbər tutur. 

Bağırov vaxtilə Beriyaya çox yaxşılıqalr etmişdi, aralarında 
səmimi münasibətlər vardı, yedikləri duz-çörəyi itirə bilməiyb 
Beriya, Azərbaycanın üstünü qara buludlar alanda, gözlənilən 
faciə, Mikoyanın məkrli planı haqqında gizlicə M.Bağırova 
xəbər verib. Onu da deyib ki, mən plan haqqında məlumat 
verdim, tədbirlərini gör. Əslində bu, Mikoyanın ideyası olub, 
Stalinin əli ilə həyata keçirmək istəyib... (Q,K,) Plandan dəhşətə 
gələn Bağırov iki gün ərzində azərbaycanlılardan ibarət 
normadan artıq iki diviziya yaradılması haqqında əmr verir, 
Stalinə və Dövlət Müdafiə Komitəsinə həmin “könüllülərin” 
cəbhəyə yola düşməyə hazır olduqları haqqında teleqram 
vurur. Sonra isə təcili olaraq Moskvaya yola düşür. Stalinqrad 
uğrunda qanlı döyüşlər və M.Bağırovun Stalinlə şəxsən 
görüşü bu əməliyyatın həyata keçirilməsini yubadır. Ancaq 
Zaqafqaziyanın azərbaycanlılardan bütünlüklə təmizlənməsi 
planı (təbii ki, Mikoyanın təkidi və tələbi ilə... (Q.K.)  Stalini 
rahat buraxmırdı. O bu əməliyyatın həyata keçirilməsini daha 
əlverişli və münasib bir vaxta saxlayırdı...
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*       *       *
İndi isə gəlin yaxından tanıyaq gedər-gəlməzə göndərilən və bir müddətdən sonra 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı, Lenin ordeni və SSRİ-nin digər ordenlərini alan  
azərbaycanlıları...

Şahverdi Mirzəyev 1929-cu ildə Astara rayonunda anadan olub. 1937-ci ildə ailəsi 
Cambul vilayətinə sürgün ediləndə səkkiz yaşı olub. 1944-cü ildə Çuy rayonunun “Novı 
put” kolxozunda şəkər çuğunduru sahələrində işləməyə başlayıb. 1948-ci il martın 28-
də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq 
görülüb. 1951-ci ildə orta məktəbini bitirib və Almatı Hüquq İnstitutuna qəbul olunub. 
Uzun müddət hüquq-mühafizə orqanlarında çalışıb. 

Suqra Əliyeva. Suqra Əliyeva 1927-ci ildə Masallıda kəndli ailəsində doğulub. 
1937-ci ildə ailəsi Qazaxıstana sürgün edilib. Əmək fəaliyyətinə 12  yaşında “Novı put” 
kolxozunda  başlayıb, şəkər çuğunduru yetişdirib.

1941-1949-cu illərdə manqa başçısı olub. 1947-ci ildə böyük məhsuldarlıq əldə 
etdiyinə görə 1948-ci il martın 28-də SSRİ Ali Sovetinin Fərmanı ilə Suqra Əliyevaya 
Lenin ordeni , həmçinin “Oraq və Çəkic” qızıl medalı təqdim edilməklə Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adı verilib, çoxuşaqlı ana kimi “Qəhrəman ana” adına layiq görülüb. Böyük 
Vətən Müharibəsi başlayanda həyat yoldaşı Ağababa Əliyev müharibəyə gedib, orden 
və medallarla geri dönüb. 

Xəlilovlar ailəsi Agd̆aş rayonunun Bıçaqçı kəndində yaşayıb. Əzab-əziyyətlə ö ö 
zlərinə babat gu ̈n-gu ̈zəran qurublar. Baramaçılıqla və balıqçılıqla məşgŭl olublar, ailə 
heç nədən ehtiyac çəkməyib. Elə bu səbəbdən də 1932-ci ildə damgă vurub Xəlilovlar 
ailəsini Şimali Qazaxıstana su ̈rgu ̈n ediblər. Niyəsini indi də heç kim bilmir. Ailə başçısı 
I�smayıl Xəlilovun ailəsi Şoptantı kəndində min  bir əzaba du ̈ çar olub. I�smayılın atası, 
anası, qardaşları Akmola vilayətinin adamı kəsən şaxtasına do ̈zə bilməyiblər, soyuqdan 
və aclıqdan həyatla vidalaşıblar. I�smayılın ailəsi 5 qardaş, 3 bacı olub. Bu vilayətə su ̈rgü 
n olunan 10 min azərbaycanlıdan cəmi 1000 nəfər sag ̆qalıb. 

Sonra sag ̆qalan azərbaycanlıların bir hissəsini Xəlilovlar ailəsi ilə birgə Qırgı̆zıstana 
go ̈ndəriblər. Əvvəl I�kinci Şo ̈bə deyilən bir məkana, sonra isə Bişkek yaxınlıgı̆ndakı Kant 
kəndində inşa olunan Şəkər zavodunun tikintisinə.

I�smayıl kişinin ailəsində  iki qız, ü ç ogl̆an bo ̈yu ̈yu ̈b. Onların hamısı ali təhsil alıb. 
Ailənin bo ̈ yu ̈ yu ̈ Şu ̈ kufə I�smayıl qızı tanınmış uşaq həkimdir, kiçik qız Mərcan 
universitetdə mu ̈əllimdir. Əşrəf iş adamı, kiçik qardaş Pamir isə mu ̈həndisdir.   

I�smayıl kişinin digər ogl̆u Qiyas  1974-cu ̈ ildə Leninqrad Maliyyə- I�qtisad 
I�nstitutunu, 1982-ci ildə isə Moskva I�darəçilik Universitetinin aspiranturasını bitirib, 
dissertasiya mu ̈dafiə edərək Qırgı̆ızıstana qayıdıb və bir sıra rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 

1988-ci ildə Qiyas Xəlilov əvvəl mebel kooperativi açır, sonra fabrikə çevirir. Orta 
Asiya ö lkələrində bu fabrik yumşaq mebel sahəsində tanınmış brendlərdən sayılır. 
Fabrik Moskvada, Novosibirskdə, Almatıda keçirilən beynəlxalq sərgilərdə fəxri fərman 
və medallara layiq go ̈ru ̈ lu ̈b. Qiyas Xəlilov isə Qırgı̆zıstanın “Ən yaxşı sahibkarı” adını 
alıb, Tu ̈rk du ̈nyasını əhatə edən “I�pək yolu” jurnalı onu “I�lin adamı” elan edib. 2012-ci 
ildə Q.Xəlilov Qırgı̆zıstanın ali mu ̈kafatına-“Dank” ordeninə layiq go ̈ru ̈lu ̈b. 

Qızı Telli Mərkəzi Asiyada Amerika Universitetini bitirib, nu ̈fuzlu Kanada-Tu ̈rk 
Universitetində dərs deyir. Ogl̆u Taleh Britaniya Dizayn Universitetində təhsil alıb, 
hazırda Tu ̈rkiyədə dizayner işləyir.

Qiyas Xəlilov xeyriyyəçiliklə məşgŭl olur, uşaq evlərinə yardım  edir.
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İmamverdi Məmmədhəsənov 1925-ci ildə Masallı 
rayo-nunda kəndli ailəsində anadan olub. Onun ailəsi 1937-
ci ildə bu torpaqlara sürgün edilib. Böyük Vətən 
müharibəsinə də buradan gedib. 1946-cı ildən Qazaxıstanın 
Cambul vilayətinin Çuy rayonunun “Novı put” kolxozunda 
işləyib. Müharibədən sonra kolxozda şəkər çuğunduru 
yetişdirib, manqa başçısı olub. 1948-ci il martın 28-də 22 
yaşında  Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 
Həmin il briqadir, bir il sonra isə kolxoz sədrinin müavini 
olub. 1961-ci ildə Qırğızıstan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu 
bitirib. 

Cəmilə Məmmədova 1923-cü ildə Gürcüstanda 
dünyaya gəlib. 1944-cü ildə Çuy rayonunun “Belbasar” 
kolxozunda şəkər çuğunduru yetişdirib, sonra manqa başçısı 
olub, böyük məhsuldarlıq əldə edib. 1948-ci il martın 28-
də Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1956-cı 
ildə Qazaxıstan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə 
mükafatlandırılıb. 

Fərman Muradov 1902-ci ildə Qaryagin, indiki Füzuli 
rayonunda kəndli ailəsində anadan olub. Rayonun 
Yağlıvəng kolxozunda anbardar işləyib. 1937-ci ildə 
qardaşı Çərkəz Muradovla Cambul vilayətinə sürgün 
edilib, “Novı put” kolxozunda manqa başçısı, briqadir 
işləyib. 1948-ci il martın 

28-də Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb.
Qardaşı Çərkəz Muradov 1918-ci ildə Qaryagin-Füzuli

rayonunda  anadan olub. 1937-ci ildə qardaşı ilə birgə 
sürgün olunub. 1944-cü ildən “Novı put” kolxozunda suçu və 
briqadir kimi çalışıb. 1948-ci il martın 28-də Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 1966-cı ilə qədər briqadir 
işləyib, sonra isə heyvandarlıq sahəsində çalışıb. 

Məmmədağa Tarverdiyev 1882-ci ildə Qaryagində 
kəndli ailəsində doğulub. 1929-cu ildə Poltavka kəndində 
təsərrüfatda çalışıb. Kollektivləşmə illərində “Qırmızı Muğan” 
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kolxozunda işləyib. 1937-ci ildə Qazaxıstana sürgün edilib, 
“Novı put” kolxozunda şəkər çuğunduru yetişdirib. 10 illik 
fəaliyyətdən sonra 1948-ci il martın 28-də Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 

Tamara Abdullayeva 1924-cü ildə Gürcüstanda kolxozçu 
ailəsində anadan olub. 1944-cü ildən Merken şəkər zavodunda, 
1947-ci ildən isə Cambul vilayəti Merken rayonunun “Krasnı 
Vostok” kolxozunda çalışıb. Şəkər çuğunduru yetişdirmək 
sahəsində böyük uğur qazanıb və 1965-ci il dekabrın 31-də 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq görülüb.

Bahadur Vəliyev Cambul vilayətinin Çuy rayonundakı 
Maşın- Traktor Stansiyasında traktor briqadiri işləyib. 

1950-ci il iyulun 15-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fərmanı ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 

*       *       *
Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan-

Qazaxıstan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Adil 
Əliyev 2017-ci ilin fevral ayında repressiya qurbanlarının 
80 illiyi ilə bağlı Astanada olarkən bildirib ki, vaxtilə sürgün 
olunan şəxslərin övladları, nəvələri, nəticələri hazırda 
Qazaxıstanın ictimai-siyası həyatında önəmli yer tuturlar. 
Həmin şəxslərdən biri müstəqillik illərində Qazaxıstan 
parlamentinə deputat seçilən ilk azərbaycanlı Məhərrəm 
Məhərrəmovdur. A.Əliyev deyib: “Hesab edirəm ki, sürgün 
olunmuş soydaşlarımızın, həmvətənlərimizin Qazaxıstandakı 
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi və onların əzizlərinin 
yad olunması hər bir azərbaycanlının borcudur”. Azərbaycan 
tarixində baş vermiş ən böyük faciələrdən biri də 1920-ci 
illərdən başlayaraq 30 ilə yaxın davam edən repressiyalar 
olub. Belə ki həmin illər ərzində Azərbaycan ərazisində insan 
hüquqlarına zidd qanunlar əsasında totalitar dövlət rejiminin 
törətdiyi özbaşınalıq, zorakılıq nəticəsində yüz minlərlə 
günahsız insan əsasən milli özünüdərk və milli dövlətçilik 
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əqidəsinə, siyasi rejimin diktəsinə deyil, milli hissiyyatla 
düşündüyünə görə repressiyalara məruz qalıb. Sovet 
rejiminin əleyhinə söylənilən hər fikirə görə şərləmə, böhtan 
yolu ilə ölkənin ən işıqlı simaları həbsxana barmaqlıqları 
arxasına göndərilirdi. Belə adamlar “xalq düşməni” damğası 
“qazanmaqla” ya güllələnir, ya da SSRİ-nin çox soyuq və 
yaşayış üçün çətin olan ucqar yerlərinə sürgün edilirdi. 
Tanınmış jurnalist, Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi, 
mərhum Ənvər Quliyevin “Azərbaycan” qəzetində (29 noyabr 
1997) çap edilən “Yaşıl mürəkkəb” adlı yazısı yadıma düşdü. 
Jurnalist yazır ki, qonşuluqda bir ailə yaşayırdı, Veysəl də, 
Lütfiyyə də həkim idilər, onların iki oğlu vardı. Bir gün eşitdik 
ki, ailəni Qazaxıstana sürgün edirlər. Səbəbini soruşduqda 
Lütfiyyə həkim deyib ki, Veysəl reseptlərin bir neçəsini 
yaşıl mürəkkəblə yazdığına görə bizi “islamçı”  olmaqda və 
Müsavata rəğbət bəsləməkdə günahlandırırlar. 

Bir ailənin tifaqı beləcə dağılır... Ailəni Qazaxıstana sürgünə 
göndərirlər. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin 
məlumatına görə, Stalin repressiyası illərində Qazaxıstana 
150 min azərbaycanlı sürgün olunub və onların 28 min nəfəri 
məhkəmə və istintaq olmadan güllələnib.  Qazaxıstana sürgün 
olunan məhbuslar bir qayda olaraq KarLaq, QULAQ, StepLaq, 
ALJİR kimi düşərgələrdə məskunlaşıblar.

ALJİR -(Акмолинский лагерь жен изменников родины) 
vətən xainlərinin ailə üzvləri üçün Akmol düşərgəsi deməkdir. 
“Vətən Xainləri Qadınlarının Akmola Düşərgəsi” 1937-ci ilin 
avqustundan fəaliyyət göstərib, rəsmi məlumatlara görə, 
burada 20 minə yaxın qadın günahsız olaraq məhkumluq 
həyatı yaşayıb. 1937-1953-cü illər vətən xainlərinin ailə 
üzvləri üçün Akmol düşərgəsi – ALJİR-in yaradılmasından 
85 il ötür. Qanlı-qadalı, işgəncəli sürgün dövründə minlərlə 
azərbaycanlı həyatını itirdi, bəziləri gec də olsa bəraət aldı, 
bəzilərinə isə bir daha yaxınlarının üzünü görmək belə 
qismət olmadı. İndi muzey olan və xanımlar üçün nəzərdə 
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tutulan həmin sürgün düşərgələrindən biri - ALJİR Qazaxıstan 
paytaxtının yaxınlığında yerləşir. Azərbaycanlıların Qazaxıs-
tana  sürgününün ən acı məqamlarını əks etdirən indiki 
ALJİR muzeyi 85 il əvvəl QULAQ-ın Qazaxıstan ərazisindəki 
əsas düşərgələrindən biri olub. QULAQ 1930-1953-ci illərdə 
məcburi əmək düşərgələrini idarə edən dövlət qurumu idi. 
Çoxlu sayda dustağın yerləşdirildiyi düşərgələr mühakiməsiz 
edamın əsas yerlərindən biri, SSRİ-də siyasi repressiyaların 
başlıca aləti olmuşdu. 1997-ci il aprelin 5-də Qazaxıstanın 
birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev “Siyasi repressiya 
qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında”  
Fərman imzalayıb. Həmin fərmana əsasən siyasi repressiyaya 
məruz qalan insanlara dövlət təzminatı verilib.

ALJİR-in yerində Siyasi Repressiyalar və Totalitarizm 
Memorial Kompleksi 2007-ci il mayın 31-də Nursultan 
Nazarbayevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. N.Nazarbayev 1993-cü 
ildə həmin düşərgənin bütün qurbanlarına bəraət verilməsinə 
dair fərman imzalayıb. “ALJİR” muzeyində həmin illərdən 
qalmış istintaq təçridxanasının qapısı, qadınların aldadılaraq 
evdən çıxarkən son dəfə geyindikləri təzə, bərli-bəzəkli 
paltarları, ayaqqabıları, uşaqların ata-analarına məktubları, 
düşərgədə işlədilən əmək alətləri, tikiş maşını, istintaq 
otaqları və s. bərpa edilib.

Muzeyin əməkdaşı Şolpan Smayilova müsahibələrinin 
birində deyib ki, 2007-ci ildə muzey tikməyə başlayarkən 
əraziyə gətirilən texnika tez-tez sıradan çıxır, tikilən divarlar 
uçurmuş. Qəsəbənin yaxınlığında yaşayan bir ağsaqqal 
məsləhət görüb ki, orada ölənlərin ruhuna dualar oxunmalı 
və qurban kəsilərək, ehsan verilməlidir. Yalnız bu ayinlər 
yerinə yetirildikidən sonra tikintinı başlamaq mümkün olur.

Muzey kütləvi repressiya qurbanlarının 70 illiyinə həsr 
olunub. Düşərgədə əsasən qadınlar- “vətən xainlərinin” 
arvadları, anaları, bacıları, qızları saxlanılıb.  1937-ci ildə siyasi 
xadimlər, yazıçılar, alimlər, Sovet İttifaqında xüsusi xidmətləri 
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olan və bir saatın içində “vətən xainlərinə” çevrilənlərin 
kütləvi sürgünləri başlayıb. Həbs olunan, əvvəlcə yaşadıqları 
ərazilərin həbsxana və zindanlarında aylarla zülm və işgəncə 
çəkən, bəzilərinin əllərində 1 yaşından 3 yaşına qədər uşaqları 
olan qadınların ilk mərhələsini düşərgəyə taxta vaqonlarda 
1938-ci ilin yanvarında gətiriblər. Hətta onları bura gətirən 
“Stalin” qatarının orijinal nümunəsi saxlanılıb. Bir necə 
ay yolda olan qadınların bir çoxu qışın sərt soyuğundan, 
aclıqdan mənzil başına gəlib çata bilməyib. Qadınları qatarla 
Akmola stansiyasına (indiki Astana stansiyası), oradan isə 
düşərgəyədək olan 30 kilometrlik yolu piyada aparıblar.

Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin müəllifi, 
görkəmli şair Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükriyyə xanım 
da daxil olmaqla, 44 azərbaycanlı qadın bu düşərgədə sürgün 
həyatı yaşayıb. Təəssüf ki, muzeydə azərbaycanlı qadınlar 
haqqında məlumat azdır. Muzeyin “Sürgün qadınları” 
kitabında Sənubər Eyyubova adlı azərbaycanlı qadının sürgün 
dövrünü əks etdirən fotoşəkli var.

ALJİR muzeyində həmçinin o dövrü əks etdirən əyani 
vasitələr qorunub saxlanılır. Qadınların fəsillərə uyğun həyat 
və əmək şəraitini əks etdirən, sürgün dövründə istifadə 
olunan əşyalar, düşərgədə işlədilən əmək alətləri, tikiş maşını, 
istintaq otaqları, istintaqçıların maketləri acı günləri əks 
etdirir. Qadınlar düşərgənin ərazisində qamışdan düzəldilmiş 
baraklarda yaşayıblar. Bu baraklar 200-300 adam üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. Maraqlıdır ki, bura sürgün edilənlərin 
90 faizi fiziki əməklə məşğul olmayan, ali təhsilli, o dövrün 
elitası sayılan qadınlar idi. Onlar Qazaxıstanın sərt qışında 
yeni peşələrə yiyələnmək məcburiyyətində qalıblar. 

İlk illər düşərgədə çox sərt və ciddi rejim tətbiq olunurdu. 
Çünki o zamanlar bu qadınlar cəmiyyət üçün təhlükəli 
sayılırdılar və onlara məktublaşmağı belə qadağan etmişdilər. 
1940-cı ildə düşərgə ümumi rejimə keçirildikdən sonra 
qadınlar ildə iki dəfə məktub vasitəsilə yaxınlarından xəbər 
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tuta bilirdilər. Sürgün edilənlər arasında hamilə və körpə 
uşaqlı qadınlar çox olub. Üç yaşına qədər uşaqlar anaları ilə 
birgə daxmalarda yaşayıbar, sonra NKVD nümayəndələri 
onları analarının əlindən alıb uşaq evlərinə göndəriblər. Bir 
ailədən olan 3 yaşından yuxarı uşaqları ayrı-ayrı uşaq evlərinə, 
şəhərlərə yollayıblar, hətta ad və soyadlarını dəyişiblər. Bir 
çox dustaq qadın bəraət aldıqdan sonra Qazaxıstanda qalıb.

Əslində, heç bir abidə, heç bir muzey 37-ci il repressiya və 
sürgün həyatını, minlərlə ailənin gözüyaşlı qalan günahsız 
uşaqlarının, həyat yoldaşlarına görə inanılmaz təzyiq və 
işgəncələrə məruz qalan anaların acılarını tam əks etdirə 
bilmir. Amma heç olmasa bizi o dövrlərə qaytarır, tarixdən 
dərs almağa sövq edir. Qazaxıstandakı məşhur ALJİR muzeyi 
də bu baxımdan əvəzsiz sayıla bilər. 1937-ci ildən başlayaraq, 
yanvardan fevrala qədər buraya 1600 qadın, daha sonra isə 
Moskva və Leninqrad şəhərlərindən, Ukrayna, Azərbaycan, 
Gürcüstan və Mərkəzi Asiya respublikalarından 20 min 
(bəzi mənbələrdə 18 min) qadın gətirilib. Onlar burada 
müəyyən qədər saxlanıldıqdan sonra Karlaq (Karaqanda 
düşərgəsi), Siblaq (Sibir düşərgəsi), Temlaq (Temirtau 
düşərgəsi) ərazilərinə paylaşdırılıblar. SSRİ-də o dövrün ən 
ağır ittihamlarından biri - Cinayət Məcəlləsinin 58-ci maddəsi 
olan “vətənə xəyanət”də günahlandırılan şəxslərin həyat 
yoldaşları, bacıları, anaları isə ALJİR-də saxlanılıb. 

Jurnalist Fariz Əhmədov “Vətən xainləri”nin xanımları: 
Stalin düşərgəsində cəza çəkən qadınlarımız” (Azvision.az 
(06.11 2017) sərlövhəli materialında yazır:

“Vətən xainləri”nin qadın qohumları bura aldadılaraq və 
doğmaları ilə görüşəcəkləri vəd edilərək gətiriliblər. Buna 
görə bir çoxları təmtəraqlı geyimdə gəlirdi. Həmin düşərgədə 
dünya şöhrətli balerina Maya Plisetskayanın anası - Rəhimə 
Plisetskaya, eləcə də bir çox məşhur şairə və aktrisa olub. 
Qadınların məruz qaldıqları işgəncələr insanlığa sığışmırdı. 
Bir çoxları ağıllarını itirir və ya intihar edirdilər. İncə, zərif 
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xanımlar buz kimi şaxtalı Qazaxıstan çölündə qul kimi 
işləməyə məcbur edilirdilər.

Onların yatmağa nə yorğanları, nə də döşəkləri olub. Quru 
saman üzərində gecələyirdilər. Bataqlıqlardan tapdıqları 
qamışları yandıraraq isinirdilər, aclıqla, sussuzluqla mübarizə 
aparırdılar. Yaxınlarının, övladlarının və həyat yoldaşlarının 
vəhşicəsinə öldürməsini hiss edərək ağrıyla, işgəncələrlə 
gözlərini əbədi həyata yumurdular. Bəzi qadınlar gördükləri 
dəhşətli hadisələrin təsirindən dəli olurdular. Hər gün ailə 
üzvlərinin adını sayıqlayaraq özlərinə qəsd edib, həyatları 
ilə vidalaşırdılar. Körpə övladlarını evdə təkbaşına qoyub 
gələn anaların gecə çəkdikləri ah-nalə, fəryad səsləri 
düşəgənin ətrafına yayılardı”. Burada minlərlə digər qadın 
kimi, azərbaycanlı xanımlar da əqidə və amalları uğrunda 
çarpışdılar, min cür əzab-əziyyətə, işgəncəyə baxmayaraq 
sınmadılar, özlərinin və mənsub olduqları xalqın şərəfini 
ləyaqətlə qorudular. Odur ki tarix onları heç vaxt unutmayacaq.

ALJİR-də məhkumluq həyatı yaşayan azərbaycanlı 
qadınlara həsr edilmiş xatirə lövhəsi var

2011-ci il mayın 31-də Azərbaycanın Qazaxıstandakı 
səfirliyi paytaxtdakı Azərbaycan diasporunun köməyi ilə 
Akmola vilayətinin Akmola kəndindəki ALJİR muzeyində 
vaxtilə burada məhkum həyatı sürmüş azərbaycanlı qadınlara 
həsr olunan xatirə lövhəsi açıb. Tədbirdə Astana Şəhər 
Maslixatının katibi Vladimir Redkokaşin, “Nur-Otan” Xalq 
Demokratik Partiyası Astana şəhər filialı sədrinin müavini 
Əmirxan Raximjanov, Rusiya, Çexiya, Türkiyə, Polşa, Ukrayna, 
Belarusun Qazaxıstandakı diplomatik nümayəndəliklərinin 
rəhbərləri və əməkdaşları, Qazaxıstan-Azərbaycan Dostluq 
və Mədəniyyət Assosiasiyasının və Azərbaycan diasporunun 
üzvləri, jurnalistlər iştirak edib. 2011-ci ildə Azərbaycanın 
Qazaxıstandakı səfiri olan Zakir Həşimov və Astana şəhər 
hakiminin müavini Aida Babayeva xatirə lövhəsinin açılışı ilə 
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bağlı rəmzi lenti kəsib, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi 
və digər ölkələrin səfirlikləri adından xatirə lövhəsinin önünə 
əklillər və çiçək dəstələri qoyulub.

Zakir Həşimov bildirib ki, repressiya qurbanı olan 150 
mindən artıq azərbaycanlı öz doğma yurdundan Qazaxıstana 
sürgün olunub, qazax xalqının xeyirxahlığı onların bir çoxunu 
aclıqdan və məhrumiyyətlərdən xilas edib. Qazaxıstanda 
müxtəlif xalqların nümayəndələri dostluq və qardaşlıq 
şəraitində yaşayır ki, bu da dövlət başçısı Nursultan 
Nazarbayevin danılmaz xidmətlərinin nəticəsidir. Z.Həşimov 
repressiya qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
məsələsinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin daim 
diqqət mərkəzində olduğunu bildirib, bu istiqamətdə görülən 
işlər haqqında məlumat verib. Səfir buraya sürgün olunmuş 
44 məhbus qadının 43-nün arxiv-cinayət işlərini, həmçinin 35 
fotoşəklin surətini muzeyin rəhbərlərinə təqdim edib.

Aida Babayeva digər xalqlarla yanaşı, qazax xalqının da 
çoxsaylı nümayəndələrinin repressiya edildiyini bildirib, 31 
mayın ölkə rəhbərliyi tərəfindən “Repressiya qurbanlarının 
xatirə günü”  elan olunduğunu qeyd edib. O, repressiya 
qurbanı olmuş azərbaycanlı qadınlara həsr edilmiş xatirə 
daşının ucaldılmasının təqdirəlayiq hal olduğunu bildirib.

Səfirlik bu məhbəsdə cəza çəkmiş Münəvvər Şükürbəyli 
və Səlihət Məmmədovanın nəvələrini - Rəfael Məmmədovu 
və Məhərrəm Məmmədovu da tədbirə dəvət etmişdi. Onlar 
öz çıxışlarında nənələrinə, ümumiyyətlə, burada saxlanılan 
azərbaycanlı qadınlara hörmət əlaməti olaraq xatirə 
lövhəsinin qoyulmasına görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

ALJİR və Karlaqda sürgün həyatı yaşayan azərbaycanlı 
qadınlar. Kimdir onlar?

ALJİR və Karlaqda sürgün əzabı yaşayan azərbaycanlı 
qadınların tam olmayan siyahısını və onlar haqqında kiçik 
məlumatı burada verməyi lazım bildim:

– Abdullayeva Mirnuriyyə İbrahim qızı - 1909-cu ildə 
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Göyçay şəhərində anadan olub. Vətən xainlərinin ailə üzvü 
(VXAÜ) kimi 1937-ci il dekabrın 9-da 8 il müddətinə həbs 
edilib və İslah Əmək Düşərgəsinə (İƏD) göndərilib. ALJİR-ə 
Bakıının Bayıl həbsxanasından gatirilib. 1945-ci il oktyabrın 
24-də azad edilib.

– Əliyeva Kənizə İmaməli qızı - 1920-ci ildə Bakıda 
doğulub. SSRİ NKVD-nin Xüsusi Müşavirəsi ilə 1938-ci il 
mayın 29-da VXAÜ kimi 8 il müddətinə həbs olunub. 1941-ci 
il sentyabrın 20-də Rusiyanın Seqej düşərgəsindən (Seqejlaq) 
Qazaxıstanın Karakanda düşərgəsinə (Karlaq) göndərilib. 
1946-cı ildə həbsdən azad edilib.

Əliyeva Məyruhə Süleyman qızı – 1909-cu ildə Quba 
şəhərində dünyaya gəlib. SSRİ NKVD-nin Xüsusi Müşavirəsinin 
qərarı ilə 1938-ci il fevralın 2-də həbs olunub və Bakıdan 
ALJİR-ə göndərilib. 1 il qırx gün dözə bilib bu əzaba, 1939-cu 
il martın 20-də vəfat edib.

Əmrahova Gülruh Bala qızı – 1905-cı ildə Bakının Balaxanı 
kəndində doğulub. Həyat yoldaşı Əmrahov Müslüm Rza oğlu 
1937-ci il mayın 29-da “əksinqilabi millətçi təşkilatının fəal 
iştirakçısı olduğuna görə” həbs edilib. 1937-ci il noyabrın 
11-də Gülruh Bala qızı 8 il müddətinə sürgünə göndərilib. 
Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə 
Kollegiyasının 1956-cı il aprelin 4-ü qərarına əsasən ona 
bəraət verilib. Tutularkən beş uşağı qalıb, kiçiyinin 3 yaşı olub.

Bayramova Ceyran Şirin qızı - 1896-cı ildə Bakıda 
doğulub. Həyat yoldaşı Oruc Bayramov 1935-ci ildə XDİK 
tərəfindən əksinqilabi təbliğat aparmaqda günahlandırılaraq 
həbs olunub, 1937-ci il iyulun 31-də  güllələnib. Ceyran 
xanımın Bakıda Əli Bayramlı adına klubun açılmasında böyük 
rolu olub. 1929-cu ildə Azərbaycan qadınlarının birinci 
qurultayında iştirak edib. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 
1937-ci il sentyabrın 8-də verdiyi qərarla 8 il müddətinə 
azadlıqdan mərhum edilib və ALJİR-ə göndərilib. 1945-ci il 
avqustun 9-da həbsdən azad olunub, 1955-ci il dekabrın 9-da 
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Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə 
Kollegiyasının qərarı ilə bəraət alıb. Həbsdən qayıtdıqdan 
sonra ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edib, 2 
dəfə Lenin ordeni, Oktyabr İngilabı ordeni ilə təltif olunub.
Tutularkən 4 övladı qalıb.

Baratzadə-Bədəlova Leyla Əli qızı – 1912-ci ildə Gəncədə 
anadan olub. Həyat yoldaşı Bədəlov Əbülfəz Məmməd oğlu 
SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası 
tərəfindən 1937-ci il dekabrın 30-da əksinqilabi, millətçi, 
trotskiçi, terrorçu və üsyançı təşkilatın üzvü olduğuna görə 
güllələnib. Leyla Əli qızı SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 1938-
ci il aprelin 9-u qərarı ilə cəzasını İslah-Əmək Düşərgəsində 
çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 1942-ci 
il avqustun 20-də Seqejlaqdan Karlaqa göndərilib, həmin il 
dekabrın 13-də azad olunub, 1955-ci ildə bəraət alıb.

Biləndərlı Sayad Qasım qızı – 1912-ci ildə Qazax şəhərində 
doğulub. Həyat yoldaşı Hüseynəli Süleyman oğlu Biləndərli 
(1905-1937) – Partiya Tarixi İnstitutunun baş elmi işçisi, ADU-
nun tarix müəllimi olub. H.Biləndərli 1937-ci il yanvarın 26-da 
tutulub. Həmin il oktyabrın 11-də SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi 
Kollegiyasının bağlı məhkəmə iclası keçirilib. İclas  saat 13.40-
da başlayıb, 13.55-də başa çatıb və H.Biləndərli güllələnməyə 
məhkum olunub. SSRİ XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 1937-ci 
il sentyabrın 9-u qərarına əsasən vətən xaininin qadını kimi 
8 il müddətinə həbs edilib. 1938-ci il fevralın  20-də ALJİR-ə 
göndərilib. 1945-ci il oktyabrın 15-də azad edilib, 1956-cı ildə 
bəraət alıb. Tutularkən 2 qız uşağı başsız qalıb. 

Vəzirova İzzət İzmayıl qızı – 1903-cü ildə Tiflis şəhərində 
anadan olub. Atası vəfat etdikdən sonra Qazax qəzasına 
köçüblər. 1920-ci ildə hərbçi Vəzirov Qamboy Məmməd 
oğlu ilə ailə həyatı qurub. Diviziya komandiri olan Qamboy 
Vəzirov 1937-ci ilin iyul ayının 27-də həbs edilib və həmin ilin 
oktyabr ayının 13-də əksinqilabi-millətçi təşkilatın üzvü kimi 
güllələnib. İzzət İsmayıl qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 
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1937-ci il oktyabrın 5-də həbs olunub, SSRİ XDİK yanında 
Xüsusi Müşavirənin həmin il dekabrın 9-da verdiyi qərara 
əsasən 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, ALJİR-ə 
göndərilib. 1944-cü ildə həbsdən azad edilib, ərinə və özünə 
bəraət almaq üçün mübarizə aparıb. 1956-cı il iyulun 28-də 
Vəzirov Qamboy Məmməd oğlunun istintaq işinə yenidən 
baxılıb və cinayət tərkibi olmadığına görə bəraət verilib. İzzət 
xanım Vəzirova isə 1956-cı il oktyabrın 4-də bəraət alıb. 

Həmzəyeva Həvva Bəyim qızı – 1891-ci ildə Gəncədə 
doğulub.  Həyat yoldaşı Həmzəyev Mircavad Mirtağı oğlu 1938-
ci il aprelin 7-də SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının 
Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi fəaliyyətinə görə 1-ci 
dərəcə ilə güllələnməyə məhkum edilib. (Birinci dərəcə o 
deməkdir ki, hökm dərhal yerinə yetirilir.- Q,K,) Həmzəyeva 
Həvva Bəyim qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 5 il 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və ALJİR-ə göndərilib. 

Hüseynova Tamara Fətəliyevna – 1902-ci ildə Bakıda 
anadan ollub. Tamara xanım Cümhuriyyətin qurucusu və ilk 
baş naziri Fətəli xan Xoyskinin tək qızı olub. Fətəli xan Tiflisdə 
qətlə yetiriləndə 18 yaşlı Tamara Xoyskaya nəyin bahasına 
olursa-olsun özünü atasının dəfn mərasiminə çatdırmağa 
çalışıb. O zaman Gürcüstan hələ Rusiya imperiyası tərəfindən 
işğal edilməmişdi, müstəqil dövlət idi. Tiflisə getmək üçün 
Azərbaycan hökumətinin rəsmi icazəsi və xarici pasport lazım 
idi. Tamara xanım pasport almaq ümidilə çoxlu qapılar döyüb, 
ən nəhayət, Azərbaycanın Hərbi-İnqilab Komitəsinin sədrinin 
müavini, 26 yaşlı Mirzə Davud Hüseynovun qəbuluna gedib. 
Mirzə Davud Hüseynov bir müddət sonra Tamara  ilə evlənib 
və 17 il birlikdə yaşayıblar. Sonradan hər ikisi Moskvada eyni 
gündə həbs edilib. Mirzə Davud ölümə, Tamara xanım ALJİR-ə 
göndərilib. Həyatının bir qismini məhbəs və sürgünlərdə 
keçirən Tamara Xoyskaya 1990-cı ildə Bakıda, tək-tənha 
yaşadığı birotaqlı mənzildə dünyasını dəyişib. Bu kitabda 
Mirzə Davud Hüseynov haqqında “Novruz bayramında 
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doğulan, elə Novruz günü də güllələnən dövrünün böyük 
siyasi xadimi... Və ya Tacikistan KP MK-nın birinci katibi Mirzə 
Davud Hüseynov” sərlövhəli materialda geniş məlumat verilir.

Hüseynova Şövkət Mirzəli qızı – 1907-ci ildə Gəncədə 
anadan olub. Həyat yoldaşı Hüseynov Mikayıl Namaz oğlu 
Azərbaycan KP MK-nın şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb.  
SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası 
tərəfindən 1937-ci il yanvarın 29-da “əksinqilabi fəaliyyətə 
görə”  ona güllələnmə kəsilib. 1937-ci il oktyabrın 12-də isə 
güllələnmə hökmü oxunub və elə həmin gün də icra edilib. 
Hüseynova Şövkət Mirzəli qızı vətən xaininin həyat yoldaşı 
kimi 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Azərbaycan 
SSRİ Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə 
Kollegiyasının 1956-cı il 23 aprel tarixli qərarına əsasən 
Şövkət Mirzəli qızına bəraət verilib.

Hüseynova Əminə Məmmədşəfi qızı – 1912-ci ildə 
dünyaya gəlib. Həyat yoldaşı Hüseynov Mustafa Əliqulu oğlu 
“əksinqilabi millətçi təşkilatın üzvü olduğu üçün” güllələnməyə 
məhkum olunub. Hüseynova Əminə vətən xaininin həyat 
yoldaşı kimi 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və 
ALJİR-ə göndərilib. 

İsmayılova Xədicə Məhərrəm qızı – 1905-ci ildə Bakı 
şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı İsmayılov Əbülfəz 
Abbasəli oğlu 1937-ci il oktyabrın 13-də “əksinqilabi millətçilik 
fəaliyyətinə görə” həbs edilib. İsmayılova Xədicə Məhərrəm 
qızı “vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi Azərbaycan SSR 
CM-nin 72,73-ci maddələrilə təqsirli bilinib, həbs olunaraq 
ALJİR-ə göndərilib. Tutularkən oğlu Akifin 3 yaşı olub.

İsazadə Suğra Rəhim qızı – 1903-cü ildə İranın Ərdəbil 
şəhərində doğulub. Həyat yoldaşı İsazadə Həsən İsa oğlu 
SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası 
tərəfindən 1937-ci il iyulun 4-də əksinqilabi terrorçuluq 
fəaliyyətinə görə I maddə ilə güllələnməyə məhkum edilib. 
İsazadə Suğra Rəhim qızı vətən xaininin həyat yoldaşı kimi 5 
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il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 1938-ci il fevralın 
3-də ALJİR-ə gətirilib. 1942-ci il sentyabrın 23-də azad edilib.
Tutularkən 2 oğlu, bir qızı olub.

Qarayeva - Səlimxanova Səkinə İcabəy qızı – 1896-ci ildə 
Bakıda anadan olub, 1938-ci il fevralın 22-də SSRİ NKVD-
nin Xüsusi Müşavirəsi ilə əksinqilabçı fəaliyyətinə görə 10 
il müddətinə həbs edilərək ALJİR-ə göndərilib. 1943-cü il 
iyunun 25-də ALJİR-dən azad olunsa da sürgün həyatına 
1945-ci ildə son qoyulub. 

Qasımova Bibixanım Ağarəhim qızı – 1910-cu ildə Bakı 
şəhərində dünyaya gəlib. 1938-ci il aprelin 4-də SSRİ NKVD-
nin Xüsusi Müşavirəsi ilə 5 il müddətinə həbs edilib. 1938-
ci il aprelin 9-da Seqejlaqdan Karlaqa göndərilib. 1943-cü il 
yanvarın 21-də azad edilib.

Kərimova Firuzə Əsgər qızı – 1906-ci ildə Qazax rayonun-
da anadan olub. Həyat yoldaşı, 77-ci diviziyanın batalyon 
komandiri Kərimov Rəşid Tağı oğlu SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi 
Kollegiyasının Səyyar Sessiyası tərəfindən 1938-ci il yanvarın 
3-də əksinqilabi millətçilik fəaliyyətinə görə I dərəcə ilə 
güllələnməyə məhkum edilib. Kərimova Firuzə Əkbər qızı 
vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSRİ MİK-in qərarı ilə 1934-
cü il iyulun 4-də 8 il müddətinə həbs olunub. Tutularkən bir 
oğlu, bir qızı başsız qalıb. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 
Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının qərarı ilə 
ona1956-cı il noyabrın 13-də bəraət verilib.  

Kərimova Həmayil Həsən qızı – 1909-cu ildə Qazax 
rayonunun Daşsalahlı kəndində doğulub. Həyat yoldaşı Kərimov 
Mustafa Bayram oğlu əksinqilabi burjua millətçilik təşkilatının 
üzvü kimi 1-ci dərəcə ilə həbs edilib. Həmayıl Həsən qızı isə 
“vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi 1938-ci ildə həbs olunub, 
qızları-7 yaşlı Əsli və 4 yaşlı Ofelya uşaq qəbulu məntəqəsinə 
qoyulub. 1943-cü il iyulun 21-də həbsdən azad edilib.  

Quliyeva Validə Hilal qızı – 1914-cü ildə Şuşada dünyaya 
gəlib. 1938-ci il yanvarın 9-da SSRİ NKVD-nin Xüsusi 
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Müşavirəsi ilə 5 il müddətinə İƏM-ə göndərilməklə məhkum 
olunub. 1941-ci il avqustun 31-də Karlaqa göndərilib. 1943-
cü il martın 31-də həbsdən azad olunub.

Qurbanova Ruqiyyə Hənifə qızı – 1913-cü ildə Lənkəran 
rayonunun Qızılağac kəndində doğulub. Həyat yoldaşı 
Qurbanov Seyfulla Məmməd oğlu  əksinqilabi terrorçuluq 
fəaliyyətinə görə 1937-ci il dekabrın 30-da SSRİ Ali 
Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası tərəfindən 
1-ci dərəcə ilə həbs olunub. Qurbanova Ruqiyyə Hənifə qızı 
vətən xaininin həyat yoldaşı kimi SSRİ MİK-in 1934-cü il 
iyulun 4-də verilən qərarına əsasən 1938-ci il yanvarın 31-də 
tutulub, SSRİ XDİK-nin qərarı ilə 1938-ci il aprelin 9-da 8 il 
müddətinə həbs edilib. 1941-ci il avqustun 20-də Seqejlaqdan 
Karlaqa göndərilib. İki oğlu anasız qalıb. 1946-cı il yanvarın 
31-də həbsdən buraxılıb. Azərbaycan SSRİ Ali Məhkəməsinin 
Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 1990-cı il fevralın 
8-də verilən qərarına əsasən Ruqiyyə Hənifə qızı bəraət alıb.   

Mədətova Hafizə Yarəli qızı – 1904-cü ildə Bakıda anadan 
olub. Həyat yoldaşı Mədətov Hənifə İbrahim oğlu 1937-ci il 
iyulun 31-də əksinqilabi trotskiçi terrorçuluq fəaliyyətinə 
görə təqsirli bilinərək güllələnib. Mədətova Hafizə Yarəli qızı 
SSRİ MİK-in 1934-cü il iyulun 4-ü qərarına əsasən, “vətən 
xaininin həyat yoldaşı” kimi 8 il müddətinə həbs edilib. 1946-
cı ildə həbsxanadan buraxıldıqdan sonra Şamaxı şəhərinə 
göndərilib. 1946-cı ildən 1951-ci ilə kimi Böyük Vətən 
Müharibəsi əlillərinin internatında tərbiyəçi, sonra orta 
məktəbdə xadimə işləyib. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 
Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının 1956-cı il 14 may 
qərarına əsasən bəraət alıb. Həbs ediləndə iki qızı qalıb. 

Məmmədxanova Şövkət İsmayıl qızı – 1903-cü ildə 
Bakının Əhmədli kəndində anadan olub. 1938-ci il aprelin 
9-da 8 il müddətinə həbs edilib. 1941-ci il avqustun 20-də 
Seqejlaqdan Karlaqa aparilib. 1945-ci il noyabrın 9-da azad 
edilib. Şövkət İsmayıl qızının həyat yoldaşı Məmmədxanov 
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Məmmədxan Qaryagin qəza partiya kоmitəsinin sədri olub, 
bir sıra məsul vəzifələrdə işləyib. Azərbaycan KP MK və 
Azərbaycan MİK-in üzvi sеçilib, “Qırmızı Bayraq” оrdеni 
ilə təltif оlunub. Məmmədxan Məmmədxanоv 1938-ci ildə 
rеprеssiyaya məruz qalıb.

Mehdiyeva Ziba Əbdüləzim qızı – 1910-cu ildə Şuşada 
anadan ollub. Həyat yoldaşı Qoşqarov Ağa Mirzə İbrahim oğlu 
SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyası 
tərəfindən 1938-ci il yanvarın 3-də  “millətçilik fəaliyyətinə 
görə” 1-ci dərəcə ilə güllələnməyə məhkum olunub. Mehdiyeva 
Ziba “vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi SSRİ MİK-in qərarı ilə 
1934-cü il iyulun 4-də tutulub və SSRİ XDİK-in 09.04.1938-ci 
il 9 aprel tarixli qərarı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum 
olunub. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin Cinayət İşləri üzrə 
Məhkəmə Kollegiyasının qərarı ilə1956-cı il avqustun 22-də 
Mehdiyeva Ziba Əbdüləzim qızına bəraət verilib. Üç uşağı qalıb.

Məmmədova Nəimə Rəşid qızı – 1906-ci ildə Şəkidə 
doğulub. O, yazıçı və pedaqoq Rəşid bəy Əfəndiyevin kiçik qızı, 
tarixçi-alim, Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanasının 
direktoru Ağamir Məmmədovun həyat yoldaşı olub. Ağamir 
Məmmədov 1937-ci ıl yanvarın 10-da Azərbaycan SSR 
Xüsusi Dövlət İstintaq Komitəsi (XDİK) tərəfindən terrorçu 
əksinqilabi-millətçi, pantürkist təşkilatın üzvü kimi həbs 
olunub. 1938-ci il yanvarın 5-də SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi 
Kollegiyasının Səyyar Sessiyasının qərarına əsasən 1-ci 
dərəcə ilə güllələnməyə məhkum edilib. 1938-ci il aprelin 10-
da iki nəfər içəri girib:  “Yığışın, bir dəst paltar, başqa dəyişik 
götürün, balaca sumka olsun, bu qoca arvadla da vidalaşın, 
qayıtmayacaqsınız!” Nəimə xanım sonralar xatırlayacaq: “Bir 
neçə gündən sonra kameraya ağ saçları üzünə tökülmüş bir 
qadın gətirdilər. Ağzının qanı solğun çöhrəsinə yayılmışdı. Su 
tapıb içirtdik. Özünə gələndən sonra əllərini göyə qaldırıb, 
dodaqları altında nəsə pıçıldadı, sonra döşlərini tutub, başını 
qaldırdı, ah-zarı həbsxananın lal divarlarını titrətdi: «Ay 
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Allah, Mir Cəfərə bu döşümdən verdiyim südü haram elə, onu 
dünya işığına həsrət qoy!”. Həmin qadın Mir Cəfər Bağırovun 
süd anası olub. Bir müddətdən sonra onlar Seqej ətrafındakı 
düşərgəyə göndərilib. Nəimə Rəşid qızı 1943-cü ildə bir neçə 
ay Qazaxıstanda yaşamaq şərtilə azad edilib, sonra Bakıya 
qayıdıb, ipəkçilik sahəsində çalışıb, ad-san qazanıb, həyat 
yoldaşına bəraət alıb.  

Mehdiyeva Sitarə Hüseyin qızı – 1910-cu ildə Qaryagin 
şəhərində doğulub. Həyat yoldaşı Mehdiyev Mehdi Adıgözəl 
oğlu ictimai xadim olub, Sovet hakimiyyəti illərində bir 
sıra mühüm vəzifələrdə çalışıb. Mehdi Mehdiyev SSRİ Ali 
Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiyasının qərarı ilə 
1937-ci il oktyabrın 13-də «əksinqilabi millətçilik fəaliyyətinə 
görə” güllələnməyə məhkum edilib. Mehdiyeva Sitarə Hüseyn 
qızı «vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi 8 il müddətinə 
azadlıqdan məhrum olunub. Ailənin iki övladı qalıb. 

Mehdiyeva Dursun Həmzə qızı – 1907-ci ildə Gəncədə 
anadan olub. Həyat yoldaşı Mehdiyev Eyyub Nağı oğlu 
«əksinqilabi-millətçilik fəaliyyəti”nə görə güllələnib. Dursun 
Mehdiyeva «vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi 8 il müddətinə 
azadlıqdan məhrum edilib. Onların bir oğlu, bir qızı sahibsiz 
qalıb. 

Muradova Səfurə Nəsib qızı – 1902-ci ildə Zaqatalada 
dünyaya gəlib. Həyat yoldaşı Muradov Səbri Murad oğlu 
1938-ci il yanvarın 3-də əksinqilabi millətçilik fəaliyyətinə 
görə I dərəcə ilə həbs edilib. Səfurə xanım SSRİ MİK-in 1934-
cü il 4 iyul qərarı ilə «vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi 8 il 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Naibova Məryəm Əli qızı – 1900-cı ildə Zaqatala rayonunun 
Çardaxlar kəndində doğulub. 1931-ci ildə qolçomaq ailəsi kimi 
həbs olunaraq, Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsi Fövqəladə 
Üçlüyünün qərarı ilə uşaqları ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün 
edilib. Oğlu Bayram 1931, ögey oğlu Qazı Məmməd 1923-cü 
ildə dünyaya gəlib.
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Nurməmmədova Fatma Abdul qızı – 1899-cu ildə Şamaxı 
şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı Nurməmmədov 
Mirzə 1937-ci il iyulun 4-də SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi 
Kollegiyasının Səyyar Sessiyası tərəfindən əksinqilabi 
terrorçuluq fəaliyyətinə görə 2-ci dərəcə ilə həbs edilib və 
güllələnib. Nurməmmədova Fatma Əbdül qızı «vətən xaininin 
həyat yoldaşı” kimi 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 

Eyyubova Sənubər Nəsibovna – 1905-ci ildə Qazax 
qəzasının Dağ Kəsəmən kəndində zəngin ailədə dünyaya gəlib. 
1924-cü ildə Ali Pedaqoji Qadın İnstitutunu bitirib və Qubaya 
təyinat alıb, Qızlar Seminariyasının rəhbəri olub. 1928-cı ildə 
Qubanın prokuroru Mehdi Məhərrəmovla ailə qurub. Onlar 
Bakıya qayıdırlar, Mehdi Respublika prokurorunun müavini, 
Sənubər isə Maarif Komissarlığında şöbə müdiri olur. 1935-ci 
ildə Sənubər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix-
coğrafiya fakültəsinin dekanı təyin edilir. 1937-ci ildə Şuşada 
Təkmilləşdirmə kursları yaradılır və Sənubər uşaqlarla birgə 
ora gedir. Həmin il Şuşada həbs edilir. Sonra öyrənir ki, əri artıq 
həbs olunub. Sənubər xanım isə SSRİ XDİK-nin 1938-ci il 29 
may qərarına əsasən «xalq düşməninin arvadı” kimi ALJİR-ə 
göndərilib. 1947-ci ildə Sənubər xanım sürgündən qayıdır. 
Kürdəmirdə, Şamaxıda baytar həkimi işləyir. 1956-cı ildə bir 
çox günahsız repressiya olunmuş şəxslər kimi ona və ərinə 
bəraət verilr. Pedaqoji fəaliyyətə qayıdır, BDU-nun prorektoru 
vəzifəsində çalışır. 1967-ci ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni 
ilə təltif edilir. 1970-ci ildə 65 yaşında vəfat edib.

Rzayeva Balabaci Hüseyn qızı – 1902-ci ildə Bakıda 
anadan olub. Həyat yoldaşı Cəfər Rzayev əksinqilabi-
terrorçuluq fəaliyyətinə görə həbs edilib. Balabacı Rzayeva 
«vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi 1937-ci il noyabrın 10-
da tutularaq Seqejlaqa, oradan isə Karlaqa göndərilib. Həbs 
ediləndə bir qızı olub.

Rizayeva Firəngiz Marzayevna – 1901-ci ildə İranın 
Qəzvin şəhərində dünyaya gəlib. Həyat yoldaşı Səfərov Həsən 
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Qulam oğlu 1936-cı il avqustun 30-da SSRİ Ali Məhkəməsinin 
Hərbi Kollegiyası tərəfindən I dərəcə üzrə həbs edilib. 
Firəngiz xanım isə «vətən xaininin həyat yoldaşı” kimi SSRİ 
XDİK Xüsusi Müşavirəsinin 1938-ci il 7 iyul qərarı ilə 5 il 
müddətinə Karlaqa göndərilib. Ailənin iki qızı başsız qalıb. 

Sadıxova Qeysə Nəsir qızı – 1912-ci ildə Şuşada doğulub. 
Həyat yoldaşı Sadıxov Qəmbər Nəsir oğlu Sovet 

Quruculuğu və Hüququ İnstitutunun rektoru, Marksizm-
Leninizm İnstitutunun direktoru, AK(b)P MK sovet ticarəti 
şöbəsi müdirinin müavini olub. 1937-ci il oktyabrın 12-də 
əksinqilabi trotskiçi-terrorçuluq fəaliyyətinə görə I dərəcə ilə 
həbs edilib. Qeysə Sadıxova da «vətən xaininin həyat yoldaşı” 
kimi 8 il müddətinə həbs edilib və ALJİR-ə göndərilib.

Salamzadə Fəridə Rəhman qızı – 1910-cu ildə Şəki 
şəhərində anadan olub. Həyat yoldaşı, tənqidçi, tarixçi 
Salamzadə Əbdül Əziz oğlu Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun doktorantı, Azərbaycanda ilk tarix elmləri 
namizədi olub.  SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının 1937-
ci il oktyabrın 11-də  keçirilən səyyar Hərbi Kollegiyasının 
qərarı ilə «trotskiçi terrorçuluq fəaliyyəti”nə gorə güllələnib. 
Bir müddət sonra Fəridə Rəhman qızı «vətən xaininin həyat 
yoldaşı” kimi 8 il müddətinə tutulub və ALJİR-ə göndərilib. 

Sürgün olunanların arasında Ruhulla Axundovun xanımı 
Frida Naumovna və Soltan Məcid Əfəndiyevin arvadı Zivər 
xanım da olub. İlahi, yalnız Qazaxıstanda nə qədər ölüm 
düşərgəsi olarmış? 

ALJİR, KarLaq, Aktyubinsk, KamışLaq, Pesçanıy, Stepnoy, 
Dalnıy, Ust-Kamenoqorsk, Kenqir Xüsusi düşərgəsi, 
Petropavlovsk, JezkazqanLaq... 

Bəli, xalqımızın qara günləri də, ağ günləri də Azərbaycanın 
tarixidir. Biz bu tarixi  unuda bilmərik. Keçmiş unudulmayanda 
tarixə dönür. 
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“QULAQ” abidəsi: “ALJİR” düşərgəsi cəhənnəmindən keçənlərin 
xatirəsinə!

“ГУЛАГ” обидаси: “АЛЖИР” лагери дўзаҳидан ўтганлар 
хотирасига!            

“ALJİR”də repressiya qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə
“АЛЖИР”да қатағон қурбонлари хотирасига яратилган обида
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Abidənin üzərində yazılıb: 1937-1953-cü illərdə “ALJİR” 
düşərgəsində cəza çəkmiş azərbaycanlı siyasi məhbus qadınların 

əbədi xatirəsinə! Azərbaycan xalqı sizi heç vaxt unutmayacaq!
Обида устида шундай ёзилган: 1937-1953- йилларда “АЛЖИР” 

лагерида жазо ўтаган озарбайжон сиёсий маҳбус аёлларнинг 
абадий хотирасига! Озарбайжон халқи сизни ҳеч қачон унутмайди!  

Qaraqanda şəhərinin 30 kilometrliyində Qazaxıstana sürgün 
olunan 150 min azərbaycanlının xatirəsinə ucaldılan abidə. 2009-cu 

il mayın 30-da Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Lətif Qəndilov 
abidəni ziyarət edir.

Қарағанда шаҳрининг 30-километрида Қозоғистонга сургун 
қилинган 150 минг озарбайжоннинг хотираси учун қурилган 

обида. 2009 йил 30 май куни Озарбайжоннинг Қозоғистондаги 
элчиси Латиф Қандилов обидани зиёрат этмоқда.
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II БОБ
ГУНОҲСИЗ

   ГУНОҲКОРЛАР
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МАЪНАВИЙ МУЖОҲИДЛИК МАНЗИЛИ ЁХУД
1937 ЙИЛНИНГ ҚАҲРАТОНИ...

“Гоҳида бу дунёда яшаш мумкин эмасдек туюлади,
аммо бошқа қаерда ҳам яшардик?”

Жек Керуак
Айтишларича, машъум 1937 йилнинг қиши жуда совуқ 

келган, қор ҳам жуда қалин ёққан экан. Орадан 85 йил ўт-
ган бўлса-да, ҳали бунчалик изғирин кузатилмаган экан...

Ўша йиллари юртимизнинг бошига жуда кўп қора кун-
лар келди. Кимнинг сал қўлга илингудек давлати бўлса, 
уруғ-аймоғи билан Сибирга, Уралга, Қозоғистоннинг одам 
оёғи етмаган чўлларига, агар сал омадлари юришса, Ўз-
бекистон ёки Тожикистонга сургун этилдилар. Вагонлар-
да кетаётган Халқлар отаси деб улуғланадиган Сталинга 
мактуб ёзиб, ўзларини оқламоқчи бўлганлар ҳам учраб 
турарди. Аммо бундан нима фойда? Ахир заррача гуноҳи 
бўлмаган қариялар, болалар, аёлларни ҳеч бир сабабсиз 
сургун қилган ўша Сталиннинг ўзи эмасмиди? Борса кел-
мас йўллар тобора узайиб борарди. Чорасиз аёллар, мун-
киллаган чол-кампирлар, норасида гўдаклар, беҳол бе-
морлар бу бахтсиз карвонда оч-наҳор кетиб боришарди. 
Турли хил касалликлар ҳам кўз очирмас, йўл-йўлакай қан-
ча-қанча маҳкумлар ҳаёт билан видолашарди. Одамзот-
нинг қадри шу қадар топталган эдики, мурдаларни вагон-
дан кафансиз, жанозасиз чўлларга улоқтириб кетишарди. 
Аммо, қирқ йил қирон келса ажали етган ўлади, дегандек, 
бу кунлардан омон қолганлар ҳам анчагина эди.  Она юр-
тидан жудо қилиниб, номаълум томонга олиб кетилаёт-
ган бечоралар Ватан деб фарёд чекар, кўзёш тўкар эдилар. 
Кекса момолар ўзларича ғамгин хиргойи қилишарди: 

Қамишзор қалин бўлди,
Оёғим яланг бўлди,
Мен  ғурбатга тушмасдим,
Йўллаган золим бўлди. 



367

Ниҳоят бу олис манзилларнинг ҳам адоғи кўринди. 
Қозоғистон вокзалларида одамларни гуруҳ-гуруҳ қилиб 
тушириб қолдиришарди. Қорда, изғирин забтига ол-
ган дамларда, бўронда одамларни пиёда даштга ҳайдаб 
келишарди. Одамлар бийдек чўлларда нима қилишни 
билмай ҳар томон умидвор жовдирашарди. Уларга масха-
ралаб “мана, уйингизга етиб келдингиз” дейишарди. Уй 
бормидики у ерда... Қозоғистоннинг қаҳратони қиличдек 
кескир эди. Каттаю кичик, ёшу қари бир-бирига қоришиб 
кетганди. Кимдир пана бўлиш учун жой қилишга уринар, 
кимдир охирги умидини ҳам узиб, юм-юм йиғларди... 
Ҳамма ўз дарди ҳасрати билан банд эди... Одамлар ўлим 
билан қаҳрамонларча курашишарди. Инсон азоб чекиш 
учун туғилган, дейишади. Сургунга юборилганлар ўз 
меҳнати, ақли билан ана шу азоб-уқубатларни енга олди... 

Ойлар ўтди, йиллар ўтди, қирилганлар қирилди, қол-
ганлар янги шариоитларга кўника бошлади. Маҳаллий 
халқлар, сургунга юборилган бошқа элатлар билан алоқа-
лар ўрнатилди. Қисқа вақт ичида уйли-жойли бўлишди, 
ўзларини тиклаб, ҳурмат-иззат, давлат мукофотларига 
сазовор бўлдилар. Шоҳберди Мирзаевнинг ота-онаси 
сургун қилинганда, у саккиз яшар бола эди. Сталиннинг 
амри билан сургунга юборилган Шоҳберди Мирзаев ора-
дан ўн йил ўтиб, ўн саккиз ёшида ўша Халқлар отаси-
нинг фармонига биноан Социалистик Меҳнат Қаҳрамо-
ни унвонини олди. Уларнинг сони бир-икки киши билан 
чекланмайди. Биргина Жамбул вилоятининг ўзида Шоҳ-
берди Мирзаев билан бир кунда 1948 йилнинг 28 март 
куни етти нафар  озарбайжон фарзанди – Суғро Алиева, 
Имомберди Мамадҳасанов, Жамила Мамедова, ака-ука 
Фармон ва Черкез Муродов, Мамадҳасан Тарбердиев бу 
юксак мукофотни қўлга киритганди. Кейинчалик бу ви-
лоятдан яна икки нафар ҳамюртимиз Баҳодир Валиев 
ҳамда Тамара Абдуллаевага ҳам шу унвон берилган. Се-
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мипалатинск вилояти Аягуз тумани Қоракўл совхозида 
ферма мудири бўлиб ишлаган Жовид Мустафоев эриш-
ган ютуқлари учун Ленин ордени, Меҳнат Қизил байроқ 
ордени ва бошқа медалларни қўлга киритган. 

Бу ҳақда сал кейинроқ. Ҳозир эса...
Тлеу Кулбаев ва Аркадий Хегай қаламига мансуб, Гер-

маниянинг “Денекер” нашриётида чоп этилган “Депорта-
ция” китобида (2000 йил, 46-бет) Озарбайжоннинг бар-
ча қатағон таъқибига учраган фарзандларига оид қизиқ 
бир маълумот... “1937 йилдан эътиборсиз ва шубҳали деб 
топилган озарбайжонларнинг сургун қилиниши билан 
боғлиқ янги босқич бошланади. Озарбайжоннинг олти 
туманидан 1500 дан ортиқ одам Қозоғистонга кўчири-
лиши назарда тутилганди. 1934-1941 йилларда Тбилиси 
атрофидаги туманлардан ва умуман Грузиядан 160 минг 
озарбайжонлар кўчирилган. Иккинчи жаҳон уруши дав-
рида 1942 йилда Сталинниг кўрсатмаси билан Боку ва 
унинг атрофидаги туманларни шубҳали одамлардан то-
залаш ҳақидаги фармон чиқарилади. Мазкур фармонда 
камида бир миллионга яқин озарбайжон фарзандлари-
нинг сургун қилиниши кўзда тутилган эди”. 

Нефтга бой ҳудудларнинг “антисовет” ва “пантур-
кист” озарбайжонлардан тозалаш ва шу йўл билан усти 
ҳам, таги ҳам олтин бўлган тупроқнинг “хавфсизлигини 
таъминлаш ғояси” шу қадар кучли бўлган эдики, Сталин 
ва Микоян бу режани ҳатто Озарбайжон КП МК биринчи 
котиби М.Бағировдан ҳам сир тутишган. Бағиров бундан 
Берия орқали хабар топади. Бағиров бир пайтлар Берияга 
жуда кўп яхшиликлар қилганди. Ораларидаги муносабат 
самимий эди. Шу боис Берия Озарбайжон осмонида қора 
булутлар тўпланган чоғда Микояннинг маккорона режа-
си ҳақида М.Бағировга яширинча хабар беради. Аслида бу 
Микояннинг ғояси эди, буни фақатгина Сталиннинг қўли 
билан амалга оширмоқчи бўлганди... Бу режани эшитиб, 
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даҳшатга тушган Бағиров икки кун ичида озарбайжонлар-
дан иборат меъёридан ортиқ икки дивизия тузиш ҳақида 
буйруқ беради. Сталин ва Давлат мудофаа қўмитасига шу 
“кўнгиллилар”нинг фронтга отлангани ҳақида телеграм-
ма беради. Кейин шошилинч Москвага йўл олади. 

Сталинград учун кечган қонли жанглар, Бағировнинг 
Сталин билан шахсий учрашуви бу ғоянинг амага ошуви-
ни орқага суради. Бироқ закавказьени озарбайжонлар-
дан бутунлай тозалаш режаси (табиийки Микояннинг 
талаби ва таклифи билан – Г.К.) Сталинни тинч қўймасди. 

Бу операциянинг амалга ошириш учун қулай ва муно-
сиб пайт пойлаётганди. 

*       *       *
Энди эса, борса-келмасга юборилган ва бироз вақт 

ўтиб, собиқ иттифоқнинг турли юксак мукофотларини 
қўлга киритган ҳамюртларимизни таништириб ўтсак...

Шоҳберди Мирзаев 1929 йилда Астара туманида 
туғилган. 1937 йилда оиласи билан саккиз ёшида Жам-
бул вилоятига сургун қилинган. 1944 йилда Чуй тума-
нида “Новий путь” колхозида қандлавлаги далаларида 
ишлай бошлаган. 1948 йил 28 март куни СССР Олий Сове-
ти раёсати кенгашининг қарорига биноан, Социалистик 
Меҳнат Қаҳрамони орденини олган. 1951йилда Новотро-
ицк қишлоқ ўрта мактабини битирган ва Олмаота ҳуқуқ 
институтига қабул қилинган. Узоқ вақт ҳуқуқни муҳофа-
за қилиш идораларида ишлаган.

Суғро Алиева. Суғро Алиева 1927 йилда Масалли 
туманида деҳқон оиласида туғилган. 1937 йилда отаси 
Қозоғистонга сургун қилин-ган. Меҳнат фаолиятини 12 
ёшида “Новий путь” колхозида бошлаган. 
Қандлавлаги етиштирган. 1941-1949 йилларда звено 
бошлиғи бўлган. 1947 йилда катта маҳсулдорликка 
эришгани учун 1948 йил 28 мартда мамла-
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кат Олий Советининг қарори билан Ленин ордени, шу-нингдек, “Ўроқ ва болға” 
олтин медали тақдим этилган ва Социалистик Меҳнат Қаҳрамони унвони 
берилган, серфарзанд она бўлгани “Қаҳрамон она” унвонига ҳам лойиқ 
кўрилган. Иккинчи Жаҳон уруши бошланган пай-тда турмуш ўртоғи Оғабола 
Алиев урушга отланади ва орден-медаллар билан қайтиб келади. Ҳалиловлар 
оиласи Оқтош туманидаги Пичоқчи қишлоғида яшаган. Қийинчиликлар билан 
бўлса-да, ўзлари учун ўртача рўзғор ярата олганлар. Улар пиллачилик ва балиқ 
овлаш билан шуғулланишган, ва оила ҳеч нарсага мухтож бўлмаган. Худди шу 
сабабга кўра, 1932 йилда Ҳалиловлар оиласи Шимолий Қозоғистонга сургун 
қилинган. Нима сабабдан сургун қилинганини эса ҳозир ҳам ҳеч ким билмайди. Оила 
бошлиғи Исмоил Ҳалиловнинг оиласи Шоптант қишлоғида минг азобга дучор 
бўлган. Исмоилнинг отаси, онаси, ака-укалари Акмола вилоятининг қаттиқ  аёзига 
чидай олмадилар, совуқдан ва очликдан ҳаётдан кўз юмдилар. Исмоилнинг 
оиласида 5 ака-ука ва 3 опа-сингил бор эди. Ушбу минтақага сургун қилинган 10000 
озарбайжонликдан атиги 1000 нафари омон қолди.
    Кейин омон қолган озарбайжонликларнинг баъзилари Ҳалиловлар оиласи билан 
биргаликда Қирғизистонга жўнатилди. Аввал иккинчи бўлим дейилган бир маконга, 
кейин эса Бишкек яқинидаги Қант қишлоғида қад ростлаётган бир шакар заводи 
қурилишига жойлашишди.
    Исмоилнинг оиласида икки қиз ва уч ўғил ўсган. Уларнинг барчаси олий маълумот 
олган. Оиланинг энг каттаси  Шукуфа Исмоил қизи таниқли педиатр, кичик қизи 
Маржон университетда ўқитувчи. Ашраф тадбиркор, кичик укаси Помир эса 
муҳандис.
    Исмоилнинг яна бир ўғли Ғиёс  1974 йилда Ленинград (ҳозирги Санкт-Петербург 
Молия ва Иқтисодиёт институтини, 1982 йилда эса Москва Менежмент 
университетида аспирантурани тамомлаган, диссертация ёқлагандан сўнгра 
Қирғизистонга қайтган ва турли раҳбарлик лавозимларида ишлаган.
   1988 йилда Ғиёс Ҳалилов дастлаб мебел кооперативини очади, сўнгра уни 
фабрикага айлантиради. Марказий Осиё мамлакатларида ушбу фабрика юмшоқ 
мебел соҳасида таниқли брендлардан бири ҳисобланади. Фабрика  Москва, 
Новосибирск, Олмаотадаги халқаро кўргазмаларда диплом ва медаллар билан 
тақдирланди. Ғияс Халилов эса "Қирғизистоннинг энг яхши тадбиркори" унвонига 
сазовор бўлди ва Турк дунёсини қамраган "Ипак йўли" журнали уни "И� ил одами" деб 
эълон қилди. 2012 йилда Халилов Қирғизистоннинг олий мукофоти - "Данк" ордени 
билан тақдирланди.
Қизи Телли Марказий Осиёдаги Америка  Университетини тамомлаган ва нуфузли 
Канада-Туркия университетида дарс беради. У� ғли Талеҳ Британия Дизайн 
университетида таҳсил олган ва ҳозирда Туркияда дизайнер бўлиб ишлайди.
Ғиёс Ҳалилов ҳайрия ишлари билан шуғулланади, Меҳрибонлик уйларига ёрдам 
беради.

Имомберди Мамадҳасанов, 1925 йилда Масалли ту-манида деҳқон оиласида 
туғилган. Оила аъзолари билан 1937 йилда Марказий Осиёга сургун қилинган. 
Иккинчи жаҳон урушида қатнашган. 1946 йилдан Қозоғистон-нинг Жамбул 
вилояти Чуй тумани “Новий путь” колхо-зида ишлаган. Урушдан кейин 
колхозда қандлавлаги етиштирган, звено бошлиғи бўлган. 1948 йил 28 мартда 22 
ёшида Социалистик Меҳнат Қаҳрамони бўлган. Ўша йил бригадир, бир йил ўтиб 
колхоз раиси этиб тайинлан-ган. 1961 йилда Қирғизистон Қишлоқ хўжалиги 
институ-тини битирган. 

Жамила Мамедова, 1923 йилда Грузияда туғилган. 1944 йилда Чуй тумани 
“Белбосар” колхозида қандлав-лаги етиштирган. Звено бошлиғи бўлган. Катта 
самара-
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дорликка эришган. 1948 йилда 28 мартда Социалистик 
Меҳнат Қаҳрамони бўлган. 1956 йилда Қозоғистон Олий 
Совети фахрий ёрлиғи билан тақдирланган. 

Фармон Муродов. 1902 йилда Қорёғин, ҳозирги Фузу-
лий туманида туғилган. Тумандаги Ёғливанг колхозида 
омбор мудири бўлиб ишлаган. 1937 йилда укаси Черкез 
Муродов билан Қозоғисонга сургун қилинган. “Новий 
пут” колхозида звено бошлиғи, бригадир бўлиб ишлаган. 
1948 йилда Социалистик Меҳнат Қаҳрамони унвони би-
лан тақдирланган. 

Черкез Муродов, 1918 йилда Қорёғин-Фузулий тума-
нида туғилган. 1937 йилда акаси билан сургун қилинган. 
1944 йилдан “Новий путь” колхозида сувчи ва бригадир 
бўлиб ишлаган. 1948 йил 28 мартда Социалистик Меҳнат 
Қаҳрамони унвони билан тақдирланган. 1966 йилгача 
бригадир бўлиб ишлаган. Кейин чорвачилик соҳасида 
фаолият кўрсатган. 

Мамадоға Тарбердиев, Фузулий туманида деҳқон 
оиласида туғилган.1929 йилда Полтавка қишлоғида хў-
жаликда ишлаган. Колхозлаштириш даврида “Қирмизи 
Муғон” колхозида меҳнат қилган. 1937 йилда Қозоғи-
стонга сургун қилинган. “Новий путь” колхозида қанд-
лавлаги етиштирган. 1948йил 28 мартда Социалистик 
Меҳнат Қаҳрамони унвони билан тақдирланган.. 

Тамара Абдуллаевa 1924 йилда Грузия колхозчи ои-
ласида туғилган. 1944 йилдан Меркен шакар заводида, 
1947 йилдан Жамбул қилояти Меркен тумани “Восток” 
колхозида ишлаган. Қандлавлаги етиштиришда катта 
ютуқларни қўлга киритган. 1965 йил 31 декабрда Соци-
алистик Меҳнат Қаҳрамони унвони билан тақдирланган.

Баҳодир Валиев. Жамбул вилояти Чуй туманидаги 
машина-трактор станциясида бригадир бўлиб ишлаган. 
1950 йил 15 июлда Социалистик Меҳнат Қаҳрамони ун-
вони билан тақдирланган..
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*       *       *
Озарбайжон Миллий мажлиси депутати, Озарбай-

жон-Қозоғистон парламентлараро дўстлик жамияти 
раиси Одил Алиев 2017 йил феврал ойида қатағон қур-
бонларининг 80 йиллигига бағишланган анжуманда      
айтганидек, бир пайтлар Қозоғистонга сургун қилинган 
ҳамюртларимизнинг авлодлари бугун бу мамлакатнинг 
ижтимоий-сиёсий ҳаётида ўзига хос ўрин тутмоқда. Ана 
шундай шахслардан бири мустақиллик йилларида би-
ринчи бўлиб озарбайжонлар орасидан мамлакат Парла-
ментига депутат этиб сайланган Муҳаррам Муҳаррамов-
дир. Ҳайдар Алиев шундай деганди: “Сургун қилинган 
қариндошларимиз, ҳамватанларимизнинг Қозоғистон-
даги мавқеларини мустаҳкамлаш ва уларнинг азизлари-
ни хотирлаш ҳар бир озарбайжоннинг бурчидир”. Озар-
байжон тарихида юз берган энг катта фожиалардан бири 
ўтган асрнинг 20-йилларидан бошланиб, қарийб ўттиз 
йил давом этган қатағон сиёсати бўлди. Ўша даврда юз 
минглаб ватандошларимиз фақат миллий уйғониш руҳи-
да фикр юритишгани учун қатағон қилинганлар. Совет 
режимига қарши айтилган биргина сўз ҳам қанча-қанча 
зиёлиларимизнинг панжара ортига юборилишига сабаб 
бўлган. Бундай одамлар “халқ душмани” тамғаси остида 
ё отиб ташланар, ё мамлакатнинг совуқ, яшаш мушкул 
бўлган ҳудудларига сургун қилинарди. 

Таниқли журналист, Озарбайжонда хизмат кўрсатган 
маданият ходими марҳум Анвар Қулиевнинг “Озарбай-
жон” газетасининг 1997 йил 29 ноябрь куни босилган 
“Яшил сиёҳ” номли мақоласи ёдимга тушади. Унда бир 
оила фожиаси қаламга олинади. Эр-хотин Вейсал ва Лут-
фия шифокор бўлишган. Уларнинг икки нафар ўғли бўл-
ган. Бир кун келиб уларни Қозоғистонга сургун қили-
шади. Сабаби Вейсал беморга дори ёзиб беришда яшил 
рангли сиёҳдан фойдаланган экан. Шунинг учунгина 
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уларни исломпарастлик ва “Мусовот”чиликда айблаш-
ган. Шу боис бир оила Қозоғистонга сургун қилинган 
экан. Озарбойжонларнинг Қозоғистондаги элчихонаси 
маълумотларига кўра, бу мамлакатга 150 мингдан ортиқ 
ҳамюртимиз сургун қилинган. Улардан 28 минг нафар 
суд ва тергов қилинмасдан отиб ташланган. Қозоғистон-
га сургун қилинган маҳбуслар кейинчалик КарЛаг, ГУЛаг, 
СтепЛаг, АЛЖИР сингари лагерларга юборилган. Қозоғи-
стонда сургунликда яшаган озарбайжон аёллари....

АЛЖИР -(Акмолинский лагерь жен изменников роди-
ны) ватан хоинлари аёллари учун Акмола лагери деган 
маънони билдиради. 1937 йилнинг августидан бошлаб 
фаолият кўрсатган ва унда 1953 йилга қадар 20 мингдан 
ортиқ маҳбус аёл жазо муддатини ўтаган. 

Орадан 80 йлдан кўпроқ вақт ўтди. Бу мудҳиш сургун 
йилларида қанча-қанча озарбайжонлар ҳалок бўлди, 
баъзилари кеч бўлса-да, оқланди. Баъзилари на она юрт, 
на яқинлари дийдорига тўёлмай армон билан ўтишди. 
Айни пайтда Қозоғистон пойтахти яқинидаги АЛЖИР 
лагери музейга айлантирилган. Бу маскан 85 йил аввал 
ГУЛагнинг Қозоғистон ҳудудидаги асосий лагери ҳисо-
бланган. ГУЛаг  1930-1953 йилларда мажбурий меҳнат 
лагерларини назорат қилиш бошқармаси эди. Бундай 
лагерлар ҳукмсиз қатл маскани ҳам ҳисобланган. 1997 
йилнинг 5 апрель куни Қозоғистоннинг биринчи Прези-
денти Нурсултон Назарбоев “Сиёсий қатағон қурбонлари 
хотирасини абадийлаштириш” ҳақида  Фармон имзолай-
ди. Фармонга биноан сиёсий қатағонга учраган инсонлар 
давлат ҳимоясига олинади. 2007 йилда давлат раҳба-
ри ташаббуси билан АЛЖИР ўрнига сиёсий қатағонлар 
ва тоталитаризм меъморий мажмуаси ташкил этилади. 
Н.Назарбоев 1993 йилда ушбу лагернинг барча маҳкум-
ларини афв этишга доир фармон имзолайди. “АЛЖИР” 
музейида ўша йиллардан қолиб кетган тергов ҳибсхо-
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наси эшиклари, уйларидан алдаб чақириб олинган аёл-
ларнинг тақинчоқлари, кийим-кечаклари, болаларнинг 
оналарига юборган мактублари, лагердаги меҳнат қу-
роллари, тикув машиналари, тергов материаллари ўрин 
олган. Музей ходими Шолпан Смайилованинг айтишича, 
2007 йилда музей қурилиши бошланган кезларда бу ҳу-
дудга олиб келинган техникалар бузилиб қолаверади. 
Тикланган деворлар қулаб тушади. Яқин орада яшаган 
бир оқсоқол бу ерда безовта руҳлар кўплиги, улар учун 
Қуръон ўқилиши, эҳсонлар тарқатилиши лозимлигини 
айтади. Шундан кейингина қурилиш давом этади. 

Музей қатағон қурбонларининг 70 йиллигига бағи-
шлаб қурилган. Лагерда асосан хотин-қизлар – “ватан 
хоинлари”нинг аёллари, оналари, опа-сингиллари, қиз-
лари сақланган. 1937 йилдан сиёсий ходимлар, ёзувчи-
лар, олимлар, зиёлилар, давлат олдида хизматлари катта 
бўлган ва бир соат ичида “ватан хоинлари”га айланган-
ларнинг оммавий сургуни бошланган. Ўзлари яшаган ҳу-
дудлар қамоқхоналарида ойлаб азоб чеккан, қийноқлар-
га солинган, баъзиларининг қўлида бир ёшдан уч ёшгача 
бўлган гўдаги бор аёлларнинг дастлабки қисми ёғоч ва-
гонларда 1938 йилнинг аёзли январида келтирилган. 
Ҳатто уларни бу ерга олиб келган “Сталин” поездининг 
оригинал макети ҳам шу музейдан ўрин олган. Бир неча 
ой йўл босган аёлларнинг кўпчилиги йўл азобига, очлик-
ка, қаттиқ совуққа дош беролмай вафот этишган. Аёллар 
аввал Акмола (ҳозирги Астана) станциясига келтирил-
ган. Кейин у ердан то лагергача бўлган ўттиз чақирим 
масофани пиёда босиб ўтишга мажбур қилинган.  

Озарбайжон республикаси давлат мадҳияси муалли-
фи Аҳмад Жаводнинг турмуш ўртоғи Шукрия хоним би-
лан бирга жами қирқ тўрт нафар озарбайжон аёли ҳам 
шу ерга олиб келинган. Афсуски, музейда озарбайжон 
маҳбусалари ҳақида маълумотлар кам. Улар орасида Са-
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нобар Айюбова исмли аёлнинг сургун даврида олинган 
фотосурати бор. АЛЖИР музейида ўша даврни акс этти-
радиган кўргазмали воситалар анчагина. 

Аёллар лагер ҳудудида қамишдан ясалган баракларда 
яшаганлар. Уларнинг ҳар бири 200-300 аёлга мўлжалланган 
эди. Ачинарлиси, бу ерга келтирилган аёлларнинг 90 фоизи 
жисмоний меҳнат қилмаган, олий маълумотли, зиёли аёл-
лар эдилар. Улар Қозоғистоннинг мураккаб саҳро шароити-
да янги касбларни ўзлаштиришга мажбур бўлганлар. 

Илк йилларда лагерда жуда қатъий режим жорий қи-
линган. Ўша пайтларда бу аёллар жамият учун хатарли 
ҳисобланган ва уларга хат ёзиш ҳам тақиқланган эди. 
1940 йилда лагер умумий режимга ўтганидан сўнг аёллар 
бир йилда икки марта ўз қариндошларидан мактуб воси-
тасида хабар олишларига имкон бўлган. Сургун қилин-
ган орасида ҳомиладор ва ёш болали аёллар кўп бўлган. 
Уч ёшгача бўлган болалар шу ерда оналари билан бирга 
яшашган, кейин уларни махсус боғчаларга олиб кетил-
ган. Бир оиланинг 3 ёшдан катта фарзандлари бир-би-
ридан ажратилиб турли боғчаларга берилган. Уларнинг 
ҳатто исм-фамилиялари ҳам ўзгартирилган. Бир қанча 
аёллар оқланганидан кейин ҳам Қозоғистонда яшаб қол-
ган. Аслида ҳеч бир обида, ҳеч бир музей қатағон йил-
ларининг фожиаларини, минглаб оилаларнинг бошига 
тушган сон-саноқсиз кулфатларни, мусибатларни тўла-
тўкис акс эттиролмайди. Лекин бизни лоақал хаёлан 
ўша олис, суронли йилларга етаклайди. Тарихдан сабоқ 
олишга ундайди. Шу нуқтаи назардан АЛЖИР музейи-
нинг аҳамияти беқиёс. 1937 йилдан бошлаб, январь-фев-
раль ойларида дастлаб бу ерга 1600 нафар хотин-қиз кел-
тирилган бўлса, кейинчалик Россия, Укранина, Грузия, 
Марказий Осиё республикаларидан 18-20 минг атрофи-
да аёллар юборилган. Кейин уларнинг бир қисми Карлаг 
(Қарағанда лагери), Сиблаг (Сибир лагери), Темлаг (Те-
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миртау лагери) сингари масканларга юборилган. СССР 
жиноят кодексининг энг оғир моддаларидан ҳисоблан-
ган 58-модда (Ватанга хиёнат) билан айбланган “жино-
ятчи”ларнинг оила аъзолари эса, фақат АЛЖИРда сақла-
нарди. Журналист Фариз Аҳмедов “Ватан хоинлари”нинг 
аёллари: Сталин лагерларида жазо ўтаган аёлларимиз” 
сарлавҳали мақоласида шундай ёзади: 

“Ватан хоинлари”нинг аёллари, қариндошлари бу ерга 
алдов йўли билан олиб келинган. Шу боис кўплари беза-
ниб, кўча кийимларида чиқишган. Бу лагерда машҳур ба-
лерина Мая Плисецкаянинг онаси Рахил Плисецкая, шу 
сингари кўпгина актрисалар, шоирлар, олималар сақлан-
ган. Улар сақланган шароит инсонийликка умуман тўғри 
келмасди.  Уларнинг айримлари ақлдан озган ёки ўз 
жонига қасд қилган. Назокатли, нозик жуссали аёллар 
қаҳратон совуқда, жазирама саратонда ана шу масканда 
қора меҳнатга мажбур қилинган. Уларни на ётишга кўрпа- 
ёстиқлари, на қалинроқ кийим-кечаклари бор эди. Улар 
сомон уюми устида ётишар, чўлдан териб келинган қа-
миш, ўтин-чўпларни ёқиб исинишар, очлик ва ташналик 
билан кураш олиб боришарди. Яқинлари, умр йўлдошла-
ри, фарзандлари ваҳшиёна ўлдирилганини сезиб, дард-                                                                                                                                          
алам билан, азоблар билан кўзларини абадий юмардилар. 
Баъзилари кўрган даҳшатлар натижасида ақлдан озар, 
суиқасд қилар, яқинлари исмини қайта-қайта такрор-
лаб жон берардилар. Эмизикли болаларини уйда ёлғиз 
қолдириб келган аёлларнинг оҳ-нолалари гоҳида лагер 
атрофларини тутиб кетарди”. Улар қаторида озарбайжон 
аёллари ҳам ҳар қанча уқубатларга қарамай, ўз имон-эъ-
тиқодлари, иродаларини синдирмадилар, ўзлари мансуб 
бўлган халқнинг ор-номусини муносиб ҳимоя қилишди. 
Уларнинг номини тарих ҳеч қачон унутмайди. 
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АЛЖИРда озарбайжон аёлларига бағишланган 
алоҳида хотира лавҳаси ҳам ўрнатилган

2011йил 31 май куни Озарбайжоннинг Қозоғистон-
даги элчихонаси пойтахтдаги Озарбайжон диаспораси 
кўмагида АЛЖИР музейида жазо муддатини ўтаган озар-
байжон аёлларига хотира лавҳаси ўрнатган.  Ёдгорлик-
нинг очилиши маросимида Қозоғистондаги давлат ва 
жамоат ташкилотлари, хорижий мамлакатларнинг эл-
чихоналари, Озарбайжон  диаспораси, ОАВ вакиллари 
иштирок этган. 2011йилда Озарбайжоннинг Қозоғистон-
даги элчиси бўлган Зокир Ҳошимов, Астана шаҳар ҳоки-
мининг ўринбосари Аида Бобоева, ёдгорликнинг очили-
шини билдирувчи рамзий тасмани қирқишди. Бир қатор 
идоралар, элчихоналар номидан ёдгорлик пойига гул-
чамбарлар қўйилди. Зокир Ҳошимов қатағон йилларида 
Қозоғистонга 150 мингдан ортиқ ватандошларимиз сур-
гун қилингани, уларнинг аксариятига қозоқ халқи нон, 
бошпана бергани, ўлимдан асраб қолганини фахр билан 
тилга олди. Икки мамлакат ўртасидаги дўстона муноса-
батлар ҳақида сўз юритилди. Элчи шу масканга сургун 
қилинган 44 нафар аёлнинг 43 нафарига оид тергов ма-
териаллари, 35 та фотосурат нусхаларини музей раҳбари-
ятига тақдим этди. Мазкур тадбирга шу ерда жазо ўтаган 
ҳамюртларимиз Мунаввар Шукурбейли ва Салиҳат Маме-
дованинг набиралари – Рафаэл Мамедов ҳамда Муҳаррам 
Мамедовларни ҳам таклиф қилишган. Улар ҳам тадбирда 
сўзга чиқиб, озарбайжон аёлларига кўрсатилган эътибор 
ва ҳурмат учун миннатдорчилик билдиришган. 
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Алжир ва Карлагда жазо муддатини ўтаган 
Озарбайжон аёллари 

АЛЖИР ва Карлагда жазо муддатини ўтаган озарбай-
жон аёлларининг тўлиқ бўлмаган рўйхати ва улар ҳақи-
да бир қанча маълумотларни ҳам шу ўринда келтириб 
ўтишни лозим топдик. 

Абдуллаева Мирнурия Иброҳим қизи – 1909 йилда 
Гўйчай шаҳрида туғилган. “Ватан хоинининг оила аъзо-
си” (ВХОА) сифатида 1938 йил 9 декабрда 8 йил муддатга 
озодликдан маҳрум этилган ва меҳнат колониясига юбо-
рилган. АЛЖИРга Бокунинг Байил турмасидан жўнатил-
ган. 1945йил 24 октябрда озод қилинган.

Алиева Каниза Имомали қизи – 1920 йилда Бокуда 
туғилган, НКВДнинг махсус кенгаши қарори билан 1938 
йил 29 май куни ВХОА сифатида 8 йилга озодликдан 
маҳрум қилинган. Россиянинг Сегеж лагеридан (Сегеж-
лаг)дан Қозоғистоннинг Қарағанда лагерига юборилган. 
1946 йилда озод қилинган. 

Алиева Майруха Сулаймон қизи – 1909 йилда Губа 
шаҳрида туғилган. НКВДнинг махсус кенгаши қарори 
билан 1938 йил 2 февраль куни   ВХОА сифатида ҳибсга 
олинган ва АЛЖИРга юборилган. 8 йилга озодликдан 
маҳрум қилинган. Бу ердаги азобларга 1 йил 40 кун тоқат 
қилолган. 1940 йил 20 март куни вафот этган.

Эмроҳова Гулруҳ Бала қизи – 1905  йилда Бокуда 
туғилган, умр йўлдоши Эмроҳов Муслим Ризо ўғли 1937 
йил 29 май куни “аксилинқилобий миллатчи ташкилот-
нинг фаол аъзоси сифатида” ҳибсга олинган. НКВДнинг 
махсус кенгаши қарори билан 1937 йил 11 ноябрь куни 
ВХОА сифатида 8 йилга озодликдан маҳрум қилинган. 
Озарбайжон ССР Олий судининг 1956 йил 4 апрелдаги қа-
рори билан оқланган. Қамоққа олинган пайтида 5 нафар 
фарзанди бўлган, Энг кичиги 3 ёшда бўлган. 

Байрамова Жайрон Ширин қизи – 1896-йилда Бокуда 
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туғилган Турмуш ўртоғи Оруж Байрамов 1935 йилда ак-
силинқилобий тарғибот олиб боришда айбланиб, ҳибсга 
олинган. 1937 йил 31 июлда отиб ташланган. Жайрон хо-
ним Бокудаги Али Байрамли номидаги клубнинг очили-
шида иштирок этган. 1929 йилда озарбайжон хотин-қиз-
ларининг биринчи қурултойида қатнашган. 1937 йил 8 
сентябрда 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган 
ва АЛЖИРга юборилган. 1945 йил 9 август куни озод қи-
линган. 1955 йил ОзССР Олий судининг қарори билан 
оқланган. Қамоқдан қайтгач, мамлакатимизнинг ижти-
моий-сиёсий ҳаётида фаол иштирок этган. Бир қатор 
давлат мукофотларини қўлга киритган. Қўлга олинганда 
4 фарзанди бўлган. 

Баротзода-Бадалова Лайло Али қизи – 1912 йилда 
Ганжада туғилган. Турмуш ўртоғи Бадалов Абулфаз Мам-
мад ўғли 1937 йил 30 декабрь куни “халқ душмани” си-
фатида отиб ташланган. Лайло Али қизи 1938 йилнинг 
9 апрелида 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилин-
ган. 1942 йилда Сегежлагдан Карлагга юборилган. Ўша 
йили 13 декабрь куни озодликка чиқарилган. 1955 йилда 
оқланган. 

Биландарли Саёд Қосим қизи – 1912-йилда Қазах 
шаҳрида туғилган. Турмуш ўртоғи Ҳасанали Сулаймон 
ўғли Биландарли (1905-1937) – партия тарихи институ-
тида бош илмий ходим бўлиб ишлаган, ОДУда тарихдан 
дарс берган. Ҳ.Биландарли 1937 йил 26 январда қўл-
га олинган. 11 октябрь куни 15 дақиқа давом этган суд 
мажлисининг ҳукми билан отиб ташланган. Унинг аёли 
Саёд эса, 1937 йилнинг 9 сентябрь куни ВХОА сифатида 8 
йил озодликдан маҳрум қилинган. 1938 йил 20 февралда       
АЛЖИРга юборилган. 1945 йил 15 октябрда озод қилин-
ган. 1956 йилда оқланган. Қўлга олинган пайтда икки на-
фар ёш боласи бўлган. 

Вазирова Иззат Исмоил қизи – 1903-йилда Тбили-
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сида туғилган. Отасининг вафотидан кейин Қазах тума-
нига кўчиб ўтишган. 1920 йилда ҳарбий йигит Гамбой 
Вазиров билан оила қурган. Гамбой Вазиров 1937 йил 27 
июль куни халқ душмани сифатида ҳибсга олинган, ўша 
йилнинг 13 октябрь куни аксилинқилобчи миллатчи 
ташкилот (АМТ) аъоси сифатида отиб ташланган. Иззат 
Исмоил қизи ВХОА сифатида 1937 йил 27 июлда хибсга 
олинган, 8 йил муддатда озодликдан маҳрум қилинган. 
АЛЖИРга юборилган. 1944 йилда ҳибсдан озод қилин-
ган. У эри ва ўзининг номини оқлаш учун курашади. 1956 
йил 28 июль куни Гамбой Вазиров оқланади. Иззат хо-
нимнинг ўзи эса, ўша йилнинг 4 октябрь куни оқланган. 

 Ҳамзаева Ҳавво Бегим қизи – 1891 йилда Ганжада 
туғилган. Умр йўлдоши Ҳамзаев Миржавод Миртағи ўғли 
1938 йилнинг 7 апрелида аксилинқилобий фаолияти 
учун отиб ташланган. Ҳамзаева Ҳавво Бегим қизи ВХАО 
сифатида 5 йил муддатга озодликдан маҳрум этилган ва 
АЛЖИРга юборилган. 

Ҳусайинова Тамара Фаталиевна – 1902 йилда Бо-
куда туғилган. Тамара хоним Жумҳуриятнинг илк бош 
вазири Фатали Хон Хойскийнинг ёлғиз қизи бўлган. Фа-
тали хон Тбилисида қатл қилингач, 18 ёшли қизи қандай 
бўлмасин, отасининг дафн маросимида иштирок этиш 
учун Грузияга йўл олади. У пайтларла Грузия ҳали Россия 
томонидан босиб олинмаганди. Тбилисига бориш учун 
Озарбайжон ҳукуматининг расмий рухсати ва хорижий 
паспорт керак эди. Тамара паспорт олиш учун бир қанча 
идораларнинг эшигини қоқади. Ниҳоят Озарбайжон ҳар-
бий инқилобий қўмитаси раиси муовини, 26 ёшли Мир-
зо Довуд Ҳусайинов қабулига киради. Мирзо Довуд би-
роз вақт ўтиб, Тамарани ўз никоҳига олади. Улар 17 йил 
бирга яшашган. Кейин уларнинг ҳар иккиси Москвада 
бир кунда ҳибсга олинган. Мирзо Довуд отиб ташланган, 
Тамара хоним АЛЖИРга юборилган. Ҳаётининг бир қис-
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мини қамоқ ва сургунда ўтказган Тамара хоним 1990 йил 
Бокуда, ўзи ёлғиз яшаган бир хонали уйида вафот этган. 

Биз ушбу китобимизда Мирзо Довуд Ҳусайинов ҳақида 
кейинроқ тўхталиб ўтамиз. 

Ҳусайинова Шавкат Мирзаали қизи – 1907 йилда 
Ганжада туғилган. Турмуш ўртоғи Ҳусайинов Микойил 
Намоз ўғли Озарбайжон КП МКда бўлим мудири бўлиб 
ишлаган. 1937 йил 29 январда “аксилинқилобчи фаоли-
яти учун” ўлимга ҳукм қилинган. 1937 йил 12 октябрь 
куни отиб ташланган. Ҳусайинова Шавкат Мирзаали 
қизи ВХОА сифатида 8 йил озодликдан маҳрум қилинган. 
1956 йил 23 апрель куни суд қарори билан оқланган. 

Ҳусайинова Амина Мамадшариф қизи – 1912йил-
да туғилган. Турмуш ўртоғи Ҳусайинов Мустфо Алиқул 
ўғли “АМТ” аъзоси сифатида отиб ташланган. Ҳусайинова 
Амина ВХОА сифатида 5 йилга озодликдан маҳрум этил-
ган ва АЛЖИРга борилган. 

Исмоилова Хадича Муҳаррам қизи – 1905 йилда Бо-
куда туғилган. Умр йўлдоши Исмоилов Абулфаз Аббосали 
ўғли 1937 йил 13 октябрда АМТ аъзоси сифатида ҳибсга 
олинади. Исмоилова Х. ВХОА сифатида айбдор деб топил-
ган ва АЛЖИРга юборилган. 3 ёшли ўғли Акиф қаровсиз 
қолган. 

Исозода Суғро Раҳим қизи – 1903 йилда Эроннинг 
Ардабил шаҳрида туғилган. Турмуш ўртоғи Ҳасан Иса-
зода 1937 йил 4 июнь куни АМТ аъзоси сифатида отиб 
ташланган. Суғро Исазода 1938 йил 3 февралда АЛЖИРга 
юборилган. 1942 йил 23 сентябрда озод қилинган. Икки  
қизи, бир ўғли қаровсиз қолган. 

Қораева-Салимхонова Сакина Исабей қизи.  – 1896 йил-
да Бокуда туғилган. 1938 йилда 22 февралда АМТ аъзоси си-
фатида АЛЖИРга юборилади. 1943 йил 25 июнь куни озод 
қилинса-да, сургундаги ҳаёти 1945 йилгача давом этган. 

Қосимова Бибихоним Оғараҳим қизи – 1910 йилда 
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Бокуда туғилган. 1938 йилнинг 4 апрелида 5 йил муд-
датга озодликдан маҳрум қилинган. 1938 йил 9 апрелда 
Сегежлагдан Карлагга юборилган. 1943 йил 21 январда 
озод қилинган. 

Каримова Фируза Асқар қизи – 1906 йилда Қазах ту-
манида туғилган. Турмуш ўртоғи 77-дивизиянинг бата-
льон командири Рашид Каримов 1938 йил 3 январь куни 
АМТ аъзоси сифатида отиб ташланган. Феруза Каримова 
ВХОА сифатида 1934 йилнинг 4 июль куни 8 йил муддат-
га озодликдан маҳрум қилинган. Бир ўғли, бир қизи қа-
ровсиз қолган. 1956 йил 13 ноябрда оқланган. 

Каримова Ҳамойил Ҳасан қизи – 1909 йилда Қазах 
туманининг Тошсалоҳли қишлоғида туғилган. Умр йўл-
доши Мустафо Каримов АМТ аъзоси сифатида қамоққа 
олинган. Ҳамойил Каримова ВХОА сифатида 1938 йилда 
ҳибсга олинган. Икки нафар қизлари қаровсиз қолган. 
1943 йил 21 июнда озод қилинган. 

Қулиева Волида Ҳилол қизи  – 1914 йилда Шушада 
туғилган. 1938 йил 9 январда НКВД томонидан 5 йил 
муддатга озодликдан маҳрум қилинган ва 1941 йил 31 
август куни Карлагга юборилган. 1943 йил 31 март куни 
озод қилинган. 

Қурбонова Руқия Ҳанифа қизи – 1913 йилда Ленко-
ран туманининг Қизилоғоч қишлоғида туғилган. Умр 
йўлдоши Сайфулла Қурбонов АМТ аъзоси сифатида 1937 
йил 30 декабрь куни қамоққа олинган. Руқия Қурбоно-
ва ВХОА сифатида 1938 йил 31 январда қўлга олинган. 
Ўша йилнинг 9 апрель куни 8 йил муддатга озодликдан 
маҳрум қилинган. 1941 йилда Сегежлагдан Карлагга 
юборилган. 2 ўғли қаровсиз қолган. 1946 йил 31 январь 
куни озодликка чиқарилган 1990 йилнинг 8 февраль 
куни Р.Қурбонова оқланган. 

Мадатова Ҳафиза Ёрали қизи – 1904 йилда Бокуда 
туғилган. Турмуш ўртоғи Мадатов Ҳаниф 1937 йил 31 
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июлда АМТ га аъзолиги учун отиб ташланган. Мадато-
ва Ҳафиза ВХОА сифатида 8 йил қамоққа ҳукм қилинган. 
1946 йилда ҳибсдан чиққач, Шамахи шаҳрига юборила-
ди. 1946 йилдан 1951 йилгача Иккинчи Жаҳон уруши но-
гиронлари интернатида тарбиячи бўлиб ишлаган. 1956 
йил 14 май куни оқланган. Икки қизи қаровсиз қолган. 

Маматхонова Шавкат Исмоил қизи  – 1903 йилда Бо-
кунинг Аҳмадли қишлоғида туғилган. 1938 йил 6 апрелда 
8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган. 1941 йил 
Сегежлагдан Карлагга олиб кетилган. 1945 йил 9 ноябр-
да озод қилинган. Турмуш ўртоғи Маматхон Маматхонов 
Қорёғин туман партия қўмитаси бошлиғи ва бошқа қатор 
масъул вазифаларда ишлаган. Озарбайжон КП МК ва М 
МИк аъзоси бўлган. “Қизил байроқ” ордени билан муко-
фотланган. 1938 йилда қатағон қурбони  бўлган. 

Меҳдиева Зебо Абдулазим қизи  – 1910 йилда Шуша-
да туғилган. Умр йўлдоши Қўчқоров Оғамирза Иброҳим 
ўғли 1938 йил 3 январда АМТ аъзоси сифатида отиб 
ташланган. Зебо Меҳдиева ВХОА сифатида 1938 йил 9 
апрель куни 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилин-
ган. 1956 йил 22 августда З.Меҳдиева оқланган. Қамал-
ганда 3 нафар боласи бор эди. 

Мамадова Наима Рашид қизи  – 1906 йилда Шакида 
туғилган. У ёзувчи ва педагог Рашидбей Афандиевнинг 
кичик қизи, тарихчи олим, Озарбойжон Давлат универ-
ситети кутубхонаси директори Оғамир Маматовнинг 
турмуш ўртоғи бўлган.  Оғамир Мамедов 1937 йил 10 
январь куни Давлат махсус тергов қўмитаси (ДМТҚ) то-
монидан АМТ аъзоси сифатида қамоққа олинган. 1938 
йил 5 январда СССР Олий Суди сайёр сессияси қарорига 
асосан ўлимга маҳкум этилган. 1938 йил 10 апрель куни 
Наима хоним ВХОА сифатида қамоққа олинган. Кейинча-
лик Сегежлагга борилган. Наима Рашид қизи 1943 йилда 
бир неча ой Қозоғистонда яшаш шарти билан озодлик-
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ка чиқарилади. Кейин Бокуга қайтиб, ипакчилик соҳаси-
да ишлайди, обрў-эътибор қозонади. Турмуш ўртоғини 
оқлашга эришади. 

Меҳдиева Ситора Ҳусайн қизи – 1910 йилда Қорёғин 
шаҳрида туғилган. Турмуш ўртоғи Меҳдиев Меҳди ижти-
моий соҳа ходими бўлган. Совет ҳукумати даврида бир 
қатор лавозимларда ишлаган. 1937 йил 13 октябрда АМТ 
аъзоси сифатида отишга ҳукм этилган. Ситора Меҳдиева 
ВХОА сифатида 8 йил озодликдан маҳрум қилинган. 2 бо-
ласи қаровсиз қолган. 

Меҳдиева Турсун Ҳамза қизи – 1907 йилда Ганжада 
туғилган. Турмуш ўртоғи Меҳдиев Айюб Нағи ўғли АМТ-
га аъзоликда айбланиб отиб ташланган. Дурсун Меҳдие-
ва ВХОА сифатида 8 йил муддатга оздликдан маҳрум қи-
линган. Уларнинг бир ўғил ва бир қизи қаровсиз қолган. 

Муродова Сафура Насиб қизи – 1902 йилда Загата-
лада туғилган. Турмуш ўртоғи Муродов Сабри 1938 йил 
3 январда АМТ аъзоси сифатида ҳибсга олинган. Сафура 
хоним 1934 йил 4 июль куни ВХОА сифатида 8 йил муд-
датда озодликдан маҳрум қилинган. 

Нурмаматова Фотима Абдул қизи – 1899 йилда 
Шамахида туғилган. Турмуш ўртоғи Мирза Нурмаматов 
1937 4 июнда АМТ аъзоси сифатида отиб ташланган. 
Ф.Нурмаматова ВХОА сифатида 8 йил озодликдан маҳрум 
қилинган. 

Айюбова Санобар Насибовна – 1905 йилда Қазах ту-
мани Тоғ Кесеман қишлоғида туғилган. 1924 йилда Хо-
тин-қизлар олий педагогика институтини битирган, Гу-
бага ишга борилган. Хотин-қизлар семинарияси раҳбари 
этиб тайинланган. 1928 йилда Губанинг прокурори Меҳди 
Муҳаррамов билан оила қурган. Улар кейин Бокуга кўчиб 
кетишади. Меҳди республика прокурорининг ўринбоса-
ри, Санобар эса Маориф комиссариатида бўлим мудири 
лавозимни эгаллайди. 1935 йилда Санобар Озарбайжон 
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давлат педагогика институти тарих-география факуль-
тети декани этиб тайинланади. 1937 йилда Шушада са-
водхонлик курслари очилади. Санобар болалари билан 
дарс берган Шушага кетади. Шу ерда қамоққа олинади. 
Маълум бўлишича, эри ундан аввалроқ қамоққа олинган 
экан. Санобар хоним 1938 йил 29 май куни ВХОА сифати-
да қамоққа олинади ва АЛЖИРга юборилади.  1947 йил-
да Санобар хоним сургундан қайтади. Курдамир, Шамахи 
туманларида ветеринар бўлиб ишлайди. 1956 йилда бир 
қатор бегуноҳ одамлар қатори  у ва эри оқланади.  Шун-
дан сўнг у педагогик фаолиятига қайтади. БДУ проректо-
ри этиб тайинланади. 1967 йилда Меҳнат Қизил Байроқ 
орденини қўлга киритади. 1970 йилда вафот этади. 

Ризоева Балабажи Ҳусейн қизи – 1902 йилда Бокуда 
туғилган. Турмуш ўртоғи Жафар Ризаев АМТ аъзоси сифа-
тида қамоққа олинади. Балабажи Ризаева ВХОА сифатида 
1937 йилда 10 ноябрь куни Сегежаг, у ердан Карлагга  юбо-
рилади. Қамоққа олинганда бир қизи қаровсиз қолади. 

Ризаева Фарангиз Марзаевна  – 1901 йилда Эроннинг 
Қазвин шаҳрида туғилган. Турмуш ўртоғи Ҳасан Сафаров 
1936 йилнинг 30 августида АМТ аъзоси сифатида қа-
моққа олинган. Фарангиз хоним эса ВХОА сифатида 1938 
йил 7 июлда 5 йил муддатга озодликдан маҳрум этилган. 

Содиқова Қайсо Носир қизи – 1912 йилда Шушада 
туғилган. Умр йўлдоши Қамбар Содиқов давлат қурили-
ши ва ҳуқуқ институтининг ректори, Марксизм-лени-
низм институти директори ва бошқа бир қатор муҳим 
лавозимларда ишлаган. 1937 йил 12 октябрда АМТ аъзо-
си сифатида қамоққа олинган. Қайсо Содиқова эса, ВХОА 
сифатида 8 йил муддатга озодликдан маҳрум этилган ва 
АЛЖИРга жўнатилган. 

Саломзода Фарида Раҳмон қизи – 1910 йилда Шаки 
шаҳрида туғилган. Турмуш ўртоғи Абдулазиз Алимзода 
археологи ва тарихчи олим бўлган. Озарбайжонда би-
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ринчи бўлиб тарих фанлари номзоди илмий унвонини 
олган. 1937 йил 11 октябрда сайёр ҳарбий суд ҳайъати 
қарори билан отиб ташланган. Фарида Раҳмон қизи ВХОА 
сифатида 8 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинган 
ва АЛЖИРга юборилган. Қамоққа олинганлар, АЛЖИРга 
юборилганлар орасида Руҳулло Охундовнинг аёли Фа-
рида Наумовна ҳамда Султон Мажид Афандиевнинг аёли 
Зевар хоним ҳам бўлган. 

Ҳа, халқимизнинг қора кунлари ҳам, ёруғ кунлари      
Ватанимиз кечмишининг унутилмас саҳифаларидар. 
Ё, Раббий, биргина Қозоғистонда неча ўлим лагери бор 
экан?! АЛЖИР, КарЛаг, Актюбинск, КамишЛаг, Песчаний, 
Степной, Далний, Уст-Каменогорск, Кенгир махсус лаге-
ри, Петропавловск, ЖезқазғанЛаг...  

Биз кечмишни унутишга ҳаққимиз йўқ. Кечмиш уну-
тилмаганда тарихга айланади. 
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QƏMƏRLİLƏRİN QIRĞIZISTAN QANADI VƏ YA BU NƏSLİN 
TARİXİNƏ BİR NƏZƏR

“Bu qısa ömrü əbədi həyatmış kimi yaşamaq lazımdır.”
                                                                   Çin atalar sözü    

Türk-oğuz yurdu İrəvanda zaman-zaman tanınmış 
nəsillərin nümayəndələri yaşayıb və onlar Azərbaycan 
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının inkişafına öz töhfələrini verib. 

Mirzə Qədim İrəvani, Fazil İrəvani, Məhəmməd və 
Hüseyn Şaxtaxtinskilər, Əbülfət, İsa Sultan, Nəriman bəy 
Nərimanbəyov, Əlixan İrəvanski, Pənah xan Makinski, Mirzə 
Cabbar Məmmədov, Cəlil Məmmədquluzadə, Firudin bəy 
Köçərli, Eynalı bəy Sultanov... 

Bu və digər şəxsiyyətlər İrəvan mədəniyyəti tarixində 
özlərinəməxsus iz qoyub. Bu şəxsiyyətlər sırasında 
Qəmərlinskilərin də adı hörmətlə çəkilir. Azərbaycan 
folklorşünaslığı tarixində ilk «Atalar sözü» kitabının 
İrəvanda çap olunması məhz Qəmərlinskilər nəslinin tanınan 
nümayəndəsi Məmmədvəli Qəmərlinin adı ilə bağlıdır. Kitab 
1899-cu ildə İrəvanın Edelson mətbəəsində çap edilib və 
1907, 1908, 1911-ci illərdə təkrar çap olunub. 

Məmmədvəli Qəmərlinin atası Əli Qəmərli çar ordusunun 
generalı olub. Məmmədvəlinin oğlu Hüseyn Qəmərli isə 
türk ordusunun generalı rütbəsinə yüksəlib. İkinci oğlu Əli 
Qori seminariyasını, digər oğlanları Paşa, Adil, Mahmud isə 
gimnaziya bitirib müəllim işləyiblər. Qəmərlinskilər İrəvan 
xanlığının mahallarından olan və İrəvan şəhərinə yaxın 
ərazidə yerləşən Qəmərli (Gərnibasar) mahalının adını 
özlərinə soyadı kimi qəbul ediblər. 1900-cu ildə İrəvanda çap 
edilən “Vətən dili” , «Ana dili» kitablarının müəlliflərindən 
biri məhz  Məmmədvəli Qəmərli olub. Məmmədvəli Qəmərli 
ömrünün son illərində Gəncədə yaşayıb, müəllimlik edib və 
1919-cu ildə burada bir erməni tərəfindən qətlə yetirilib.
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Professor İsrafil Abbaslı “Vedibasar” qəzetində (2004, 
27) “Məmmədvəli Qəmərli və onun “Atalar sözü” kitabı”
adlı məqaləsində yazır:” Azərbaycanşünaslıq, xüsusilə
folklorşü - naslıq sahəsində aparılmış çoxillik araşdırmaların
əksəriy   yətində bu ədəbi-mədəni irsə müraciət dolayı
yolla həyata keçirilmişdir. İlkin qaynağa istinad edənlərin
ədəbiyyat göstəriciləri isə sonrakı tədqiqat işlərində
«özününküləşdirilmiş», araşdırmadan-araşdırmaya köçürül-
müşdür. Poetik söz xəzinəmizin bu nadir incilərini yenidən
nəşr edib elmi-ictimai fikrin istifadəsinə vermək çağdaş
folklorşünaslığımızın vacib məsələlərindən sayıla bilər”. İndi
isə Qımərlilərin Qırğızıstanda yaşayan iki nümayəndəsi ilə tanış
olaq.

Professor Arif Qəmərli
“Nizami yurdu” adlanan  qədim Gəncədə doğulan, sonralar 

məşhurlaşan, şəxsiyyətə çevrilən bir çox insan zaman-zaman 
dünyanın  müxtəlif ölkələrinə köç edib. Və getdikləri yerdə 
məskunlaşaraq azərbaycançılığı, türkçülüyü qoruyublar. 
Damarları ilə axan qanın  türk xalqlarına aid olduğunu 
unutmayıblar. Arxada qoyub gəldikləri Gəncə adlı yurdu yaddan 
çıxarmayıblar. Tarix də onları unutmayıb,  “kitabında” yeni bir 
səhifə açıb ki, həmin şəxsiyyətlər izlərini qoysunlar.

Qəhrəmanımız Arif Qəmərli zəngin bioqrafiyaya malik 
bir insandır, baytarlıq elmləri doktoru, professordur. 1929-
cu ildə Gəncədə anadan olsa da türkün qədim məskəni Orta 
Asiya onu özünə çəkib, elə o vaxtdan da Qırğızıstanda çalışır, 
sayılıb-seçilən soydaşlarımızdan biridir. Qardaş ölkədə 
hörmət-izzət, ev-eşik yiyəsi olub. Həyatın sərt üzünü görə-
görə çalışıb, vuruşub, hazırda Qırğızıstanda elm sahəsində 
və diasporumuz arasında tanınan adamlardan biridir.  Arif 
Qəmərli Gəncədə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu, 
Moskvada aspiranturanı bitirdikdən sonra təyinatla bu qədim 
türk yurduna göndərilib. Alim Qırğızıstanın Heyvandarlıq 
və Baytarlıq İnstitutunun laboratoriya müdiri, sonra isə 
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direktorun müavini vəzifələrində çalışıb. Arif Qəmərli uzun 
müddət Skryabin adına Qırğızıstan Aqrar Universitetində 
kafedra müdiri, baytarlıq fakültəsinin dekanı işləyib və hazırda 
bu ali məktəbin professoru kimi fəaliyyətini davam etdirir. 
Yaxşı əməyinə görə dəfələrlə mükafatlandırılıb, medallara layiq 
görülüb. Ancaq Qırğızıstanda yox, baytarlıq sahəsində MDB 
məkanında tanınmış mütəxəssislərdən sayılır, entomologiyanın 
inkişafına böyük töhfə verən alimlərdən biridir.  Arif Qəmərli 
qırğız və rus dillərində çap edilən 110 elmi məqalənin, o 
cümlədən 5 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə bu 
sahə üzrə 4 elmlər doktoru və 5 elmlər namizədi müdafiə edib.

O, dünyada ilk dəfə olaraq mozalanların yaydığı xəstəliklərin  
ilkin kimyəvi profilaktikası metodunu işləyib hazırlayıb və 
bu metod istehsalatda tətbiq olunub. Bunun da nəticəsində 
Qırğızıstanda  heyvanların ölüm halları azalıb və on milyonlarla 
iqtisadi ziyanın qarşısı alınıb. Kənd təsərrüfatında mozalanların 
yaydığı xəstəliklərə qarşı kompleks mübarizə metodu MDB-nin 
ali tibb məktəblərinin baytarlıq fakültələrinin tələbələri üçün 
yazılan parazitologiya üzrə dərsliklərə salınıb. Arif Qəmərli 
Bişkekdəki “Azəri” Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin aktiv 
üzvlərindən biridir və Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçiri-
lən ikinci qurultayının nümayəndəsi olub, Qırğızıstana böyük 
təəssüratla dönüb. Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər və 
inkişaf, qazanılan uğurlar təbii ki bir azərbaycanlı kimi onu da 
ürəkdən sevindirir və bundan qürür duyduğunu bildirir. 

Və qardaşı, professor Zakir Qəmərli
Arif Qəmərlinin qardaşı Zakir Qəmərli də bu qədim türk 

torpağında tibb sahəsində ad-san qazanıb, tibb elmləri doktoru, 
professordur. 2003-cü ildə Qırğızıstan prezidentinin sərəncamı 
ilə ona “Qırğızıstanın Əməkdar Elm Xadimi” adı verilib, 
“Qırğızıstanın Səhiyyə Əlaçısı” adını daşıyır. 

Öyrənə-öyrənə və öyrədə-öyrədə yaşı 75-ə çatıb, yorulmaq 
nə olduğunu bilmir, indi də cavanlıq həvəsi ilə çalışır...
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Zakir Qəmərli 1942-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 
1960-cı ildə Bişkekdə orta məktəbi, 1967-ci ildə Qırğızıstan 
Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. Aspiranturada təhsil alıb. Düz 
30 il  Qırğızıstan Onkologiya və Radiologiya Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunda çalışıb. İnstitutun şöbə  müdiri, elmi katibi, 
direktorun elmi işlər üzrə müavini, 1986-cı ildən 1997-ci ilədək 
isə həmin elm müəssisəsinin direktoru olub. 1997-ci ildən 
bu günə qədər isə Qırğızıstan-Rusiya Slavyan Universitetinin 
kafedra müdiri, eyni zamanda bu universitetin Tibb Mərkəzinin 
direktoru vəzifələrində çalışır. Professor bu Tibb Mərkəzi 
üçün Almaniyadan humanitar yardım kimi böyük miqdarda 
tibb avadanlığının gətirilməsinə nail olub. Zakir Qəmərli 
onkologiya, epidemiologiya problemləri, onkoloji xəstəliklərin 
müalicəsi və reabilitasiyası sahələrində Qırğızıstan və onun 
hüdudlarında tanınan alim və mütəxəssisdir. O, bədxassəli şiş 
xəstəliklərinin ambulator müalicəsinin iqtisadi və elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış metodlarını hazırlayıb. Bunun nəticəsində 1989-
1993-cü illərdə onkologiya və radiologiya ETİ-nin stasionarında 
xəstələrin sayı 700-dən 425 nəfərə düşüb. Orta dağlıq iqlimdə 
onkoloji xəstələrin reabilitasiyası metodları onkoloqların 
böyük marağına səbəb olub və hazırda Mərkəzi Asiyanın 
digər regionlarında və Rusiyada geniş istifadə edilir. 1992-
ci ildən 1997-ci ilədək Zakir Qəmərli Kanzas Universitetinin 
Tibb Mərkəzi və Qırğızıstanın Onkologiya və Radiologiya 
ETİ arasında əməkdaşlığı yaradanlardan biri olub. Bu uğurlu 
əməkdaşlıq nəticəsində 30-dan artıq həkim və elmi işçi Kanzas 
Universitetinin Tibb Mərkəzində təkmilləşmə kursu keçib. Bu 
əməkdaşlıq nəticəsində humanitar yardım kimi Qırğızıstana 
müxtəlif tibb avadanlıqları göndərilib. Alimin indiyədək 150-
dən çox elmi məqaləsi, 3 monoqrafiyası çap edilib, 20-yə yaxın 
beynəlxalq, 35-dən artıq MDB və respublika üzrə bu mövzuda 
keçirilən konfrans və qurultaylarda məruzələrlə çıxış edib. 
Professor 3 mindən çox onkoloji xəstəni əməliyyat edib. 
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*      *       *
Sözümü Qəmərlilər və bu tayfanın tanınan nümayəndəsi 

Məmmədvəli Qəmərlinin “Atalar sözü” kitabı ilə başladım, bu 
kitabla da tamamlamaq istəyirəm. Professor İsrafil Abbaslı 
“Vedibasar” qəzetindəki məqaləsində yazır ki, kitaba daxil 
edilmiş atalar sözü və məsəllər İrəvan və onun ətrafında tarixən 
məskunlaşan Azərbaycan türklərindən toplanıb. “Müəllif tərtibə 
əlavə etdiyi qısa “Ön söz”ündə gördüyü işin əhəmiyyətini, 
dəyərini nəzərdə tutaraq yazırdı: «Dünyada hər bir kəs üçün 
sözdən böyük yadigar və ya vərəsə yoxdur. Zira mal, mülk tələf 
olub gedər, amma söz qalar. Belə ki, insan üçün sözdən xeyirli, 
mənfəətli heç bir dövlət yoxdur. Necə ki demişlər: «Cəvahirin 
qiyməti var, amma sözün qiyməti yoxdur». 
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ҚАМАРЛИЛАРНИНГ ҚИРҒИЗИСТОНДАГИ АВЛОДЛАРИ 
ЁКИ БУ СУЛОЛА ТАРИХИГА БИР НАЗАР

“Бу қисқа умрни худди абадий ҳаёт сингари
яшаб ўтиш керак.”

Хитой мақоли
Турк-оғуз маданиятининг қадимий ўчоқларидан бири 

бўлган Иреван хонлигида таниқли наслларнинг намоян-
далари яшаб ўтишган ва улар Озарбайжон маданияти, 
адабиёти ривожига ўз ҳиссаларини қўшиб кетишган. 

Мирзо Қадим Иреваний, Фозил Иреваний, Муҳаммад 
ва Ҳусайн Шоҳтахтинскийлар, Абулфайз, Исо Султон, На-
римонбек Наримонбеков, Алихон Иреванский, Паноҳхон 
Макинский, Мирзо Жаббор Мамедов, Жалил Маматқули-
зода, Фирудинбей Кўчарли, Айналибей Султонов... 

Бу ва бошқа шахслар Иреван маданияти тарихида ўзи-
га хос из қолдиришган. Улар орасида Қамарлинскийлар 
алоҳида ўрин тутади. Озарбайжон фольклоршунослиги 
тарихида илк «Atalar sözü» , яъни “Мақоллар” китобининг 
Иреванда чоп этилиши ҳам айнан Қамарлилар сулоласи 
вакили Мамадвали Қамарлининг номи билан боғлиқ. Ки-
тоб 1899 йилда Иреваннинг “Эделсон” нашриётида бо-
силган. 1907,  1908, 1911 йилларда қайта нашр қилинган.   

Мамадвали Қамарлининг отаси Али Қамарли чор Рос-
сияси генерали эди. Мамадвалининг ўғли Ҳусайн Қамар-
ли эса, турк армияси генерали рутбасига эга бўлган. Ик-
кинчи ўғил Али Гори гимназиясида, унинг укалари Пошо, 
Одил ва Маҳмуд гимназияни битириб, муалллимлик қи-
лишган. Қамарлилар Иреван хонлигига қарашли бўлган 
ва Иреванга яқин ҳудудларда жойлашган Қамарли (Гер-
нибасар) мавзесининг номини ўзларига тахаллус сифа-
тида қабул қилишган.  1900 йилда Ереванда чоп этилган 
“Ватан тили”, “Она тили” китобларининг муаллифлари-
дан бири ҳам айнан Мамадвали Қамарли эди. Мамадвали 
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Қамарли умрининг кейинги йилларида Ганжада яшаган, 
муаллимлик қилган, 1919 йилда ўлдирилган. 

Профессор Исрофил Аббосли “Веди басар” газетасида 
(2004 йил, 27) “Мамадвали Қамарли ва унинг “Оталар 
сўзи” китоби” номли мақоласида ёзади: “Озарбайжон-
шунослик, хусусан, фольклоршунослик соҳасида олиб 
борилган узоқ йиллик тадқиқотларнинг аксарияти-
да бу адабий-маданий меросга муносабат ғирром йўл-
лар билан амалга оширилган. Дастлабки манбалардан 
фойдаланганларнинг адабий кўрсаткичлари кейинги 
тадқиқотларда ўзлаштирилган, кўчирилган. Поэтик сўз 
хазинамизнинг бу нодир инжуларини қайта нашр қилиб, 
кенг жамоатчиликка ҳавола қилиш замонавий фоль-
клоршуносларнинг муҳим масалаларидан биридир”.

Энди эса, Қамарлиларнинг Қирғизистонда яшаган 
икки вакили билан танишсак...

Профессор Ориф Қамарли
“Низомий юрти” деб номланган қадим Ганжада туғи-

либ, кейинчалик шуҳрат қозонган, машҳур сиймога ай-
ланган кўплаб инсонлар дунёнинг турли ҳудудларига 
кўчиб кетишган. Кейин ўзлари борган юртларда жойла-
шиб, ўз одат ва анъаналарини асраб авайлашган. Улар ўз 
томирларида оққан қон туркий қавмга мансуб эканини 
унутишмаган. Ўз юртлари, Ганжадек муаззам шаҳарни 
ёддан чиқаришмаган. Тарих ҳам уларни унутмаган. Улар-
га ўз саҳифаларидан жой берган. 

Қаҳрамонимиз Ориф Қамарли бой кечмишга эга ин-
сонлардан бири, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, 
профессор. У 1929 йилда Ганжада туғилган, кейин тур-
кий оламнинг қадимий ўчоқларидан бири Ўрта Осиёга, 
Қирғизистонга келиб, шу ерда ишлай бошлаган. У қар-
дош мамлакатда ҳурмат иззат топди, уйли-жойли бўлди. 
Ҳаётнинг аччиқ-чучугини тотиб кўрди, курашди. Айни 
пайтда ҳам Қирғизистондаги зиёли ҳамюртларимиздан 
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бири, диаспоранинг фаол аъзоси саналади. Ориф Қамар-
ли Ганжада қишлоқ хўжалиги институти, Москвада аспи-
рантурани битирганидан кейин, Қирғизистонга юбори-
лади. Олим Қирғизистон Чорвачилик ва ветеринария 
институти лаборатория мудири, кейинчалик директор 
муовини вазифаларида ишлайди. Ориф Қамарли  узоқ 
йиллар Скрябин номидаги Қирғизистон Аграр универси-
тетида кафедра мудири, ветеринария факультети декани 
бўлиб ишлади, ҳозир ҳам ушбу таълим масканининг про-
фессори лавозимида ишлаб келмоқда. Намунали меҳна-
ти учун бир неча маротаба юксак мукофотларга лойиқ 
кўрилган. У нафақат Қирғизистонда, балки бутун МДҲ 
мамлакатларида таниқли мутахассислардан бири сана-
лади. У энтомология фани ривожига муносиб ҳисса қўш-
ган фидойи олимлардан бири ҳамдир. 

Ориф Қамарли қирғиз ва рус тилларида 110 дан ошиқ 
илмий мақола, бешта монография чиқарган. Унинг раҳ-
барлиги остида бу соҳада 4 нафар фан доктори, 5 нафар 
фан номзоди етишиб чиққан. У дунёда биринчи бўлиб 
сўналар  тарқатадиган касалликларнинг дастлабки ки-
мёвий профилактикаси услубини ишлаб чиққан вау бу 
усул ишлаб чиқаришга татбиқ этилган. Натижада Қирғи-
зистонда чорва молларининг қирилиб кетиш ҳоллари 
камайган. Қишлоқ хўжалигида сўналар тарқатган касал-
ликларга қарши комплекс курашиш услуби МДҲ олий 
тиббиёт масканлари учун чиқарилган паразитология 
дарсликларига киритилган. Ориф Қамарли Бишкекда-
ги “Азери” Озарбайжон маданият маркази аъзоларидан 
бири. У Дунё Озарбайжонларининг Бокуда ўтказилган 
2-қурултойида ҳам қатнашган. У Қирғизистонга катта 
таассуротлар билан қайтиб келади. Озарбайжондаги ўз-
гаришлар, мислсиз тараққиёт, эришилган ютуқлар ал-
батта бир Озарбайжон фарзанди сифатида уни ҳам қу-
вонтирган, бундан қалби фахру ғурурга тўлган. 
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...Ва укаси профессор Зокир Қамарли
Ориф Қамарлининг укаси Зокир Қамарли ҳам шу қа-

димий туркий  ўлкада шон-шуҳрат қозонган. У Тиббиёт 
фанлари доктори, профессор сифатида танилган. 2003 
йилда Қирғизистон Президентининг фармонига биноан 
“Қирғизистонда хизмат кўрсатган фан арбоби”, “Қирғи-
зистон тиббиёти аълочиси” унвонларига сазовор бўлди. 
Ёши 75 га етса-да, ўрганиш ва ўргатиш асносида ҳозир ҳам 
чарчаш нималигини билмайди, ёшлик жасорати, шидда-
ти уни тарк этмаган. Зокир Қамарли 1942 йилда Ганжа-
да туғилган. 1960 йилда Бишкекда ўрта мактабни, 1967 
йилда Қирғизистон Давлат тиббиёт институтини тамом-
лаган, аспирунтурада ўқиган. Роппа-роса 30  йил Қирғи-
зистон Онкология ва радиология илмий тадқиқот инсти-
тутида ишлаган. Институтда бўлим мудири, илмий котиб, 
директорнинг илмий ишлар бўйича ўринбосари, 1986 
йилдан 1997 йилгача   шу илмий муассасанинг директори 
бўлиб ишлаган. 1997 йилдан ҳозиргача  Қирғизистон-Рос-
сия славян университетида кафедра мудири, шу билан 
бирга Тиббиёт институти марказ директори бўлиб ишлаб 
келмоқда. Профессор ушбу тиббий марказга Германиядан 
катта миқдорда замонавй асбоб-ускуналар олиб келишга 
муваффақ бўлган. Зокир Қамарли онкология, эпидемио-
логия муаммолари, онкологик касалликларни даволаш 
ва реабилитация қилиш соҳаларида Қирғизистонда та-
нилган мутахассис саналади. У хавфли ўсимтали касалли-
кларни амбулатор шароитда даволашнинг иқтсодий ва 
илмий асосланган методларини ишлаб чиққан. 

Натижада 1989-1993 йилларда онкология ва радиоло-
гия ИТИнинг стационарида касаллар сони 700 дан 425 
нафарга тушган. 

Тоғолди иқлим шароитида онкологик касалликлар ре-
абилитацияси методлари онкологларнинг эътиборини 
тортади ва бу усуллар Марказий Осиёнинг турли ҳудуд-
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ларида, ҳатто Россияда ҳам кенг қўлланилади. 1992 йил-
дан 1997 йилга қадар Зокир Қамарли Канзас универси-
тетининг тиббиёт маркази ва Қирғизистон Онкология ва 
радиология ИТИ ўртасида ҳамкорлик алоқаларин йўлга 
қўйганлардан бири бўлди. Шу ҳамкорлик натижасида 30 
дан ортиқ шифокор ва илмий ходим Канзас университе-
ти тиббиёт марказида ўқиб келди. Шу ҳамкорлик нати-
жасида гуманитар ёрдам сифатида Қирғизистонга турли 
тиббий анжомлар юборилган. 

Олимнинг ҳозирга қадар 150 га яқин илмий мақолала-
ри, 3 монографияси чоп этилган. 20 га яқин халқаро, 35 
та МДҲ ва республлика миқёсидаги илмий анжуманлар-
да маърузалари билан қатнашган. Профессор онкологик 
хасталикларга чалинган 3 мингдан ортиқ беморни муо-
лажа қилган. 

*      *       *
Сўзимни Қамарлилар ва бу сулоланинг машҳур ваки-

ли Мамадвали Қамарлининг “Мақоллар” китоби билан 
бошлагандим. Шу китоб билан тамомласам. Профессор 
Исрофил Аббосли  “Ведибасар” газетасида ёзишича, бу 
китобдаги мақоллар Иреван, унинг атрофларида яша-
ган Озарбайжон  туркларининг оғзидан ёзиб олинган. 
“Муаллиф ўз илмий ишининг муқаддимасида ўзи амалга 
оширган ишларнинг аҳамиятини, қимматини назарда ту-
тиб, шундай ёзади: «Дунёда ҳеч ким ўзидан кейин сўздан 
кўра қимматлироқ ёдгор ёки мерос қолдира олмайди. Зо-
тан, мол-мулк йўқолиб кетиши мумкин, аммо сўз қолади. 
Демак, инсон учун сўздан кўра яхшироқ, фойдалироқ,  
манфаатлироқ бирор бойлик йўқ. Жавоҳирнинг қиймати 
бор, аммо сўз бебаҳодир, деб бежиз айтишмаган”. 
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QIRĞIZISTANA SÜRGÜN QAZAXISTAN,
SİBİR VƏ URALDAN KEÇİB VƏ YA

RƏFİBƏYLİLƏRİN QIRĞIZISTAN QANADI...
                                                            “Mənə sərt üzünü göstərmə, həyat!
                                                                Qonağam, qalxıb da gedərəm...”
 Özdəmir Asəf                                                                                                                                                      

Repressiya illərində, yəni 1924-cü ildən 1953-ci ilə-
Stalinin ölümünə qədər Azərbaycandan Sibirə, Urala və Orta 
Asiyaya 250 mindən artıq soydaşımız sürgün olunmuşdu, bəzi 
mənbələrdə bu rəqəm daha çox göstərilir. Qazaxıstana sürgün 
edilənlərin sayı isə 150 mindən çox olub və biz bu haqda artıq 
məlumat vermişik. Beləliklə, 1929-cu ildə Azərbaycandan ilk 
kütləvi sürgün həyata keçirilir və müxtəlif rayonlardan 600 
ailə Aral dənizinin sahilinə yaxın baxımsız qalan Avan və 
Vozrojdeniye adalarına göndərilir. 

Sürgünə göndərilənlər yük vaqonlarında Azərbaycandan 
Sibirə, Qazaxıstana, Urala və digər yerlərə sürülüblər. Hər 
ailəyə 2,5 metr sahə veriblər, oradan kənara çıxmaq olmaz, 
konvoy cəzalandıra bilərdi. Hər vaqonda 90-100  adam,  
qadın, kişi, uşaq, qoca, xəstə hamısı bir yerdə, yayın istisində, 
qışın 40 dərəcə şaxtasında ac-susuz, cəhənnəm əzabı ilə 
yol gediblər. Hərdən stansiyalarda vaqon dayanıb və su 
götürmək üçün bir-iki nəfərə icazə veriblər. Beləcə mənzil 
başına çatmağından asılı olaraq 25, 30, 40 gün yol gediblər. 
Vaqonun bir başında onlar üçün tualet düzəldiblər və cırıq 
paltarla “hasarlayıblar”. Qadınların çoxu utandığından 
tualetə getməyib və bir çoxlarının sidik kisəsi partladığından 
dünyasını dəyişib, ölənləri də vaqon gedə-gedə hara gəldi 
atıblar. Gündə hər adama 150-200 qram qara çörək veriblər, 
yarıac, yarıtox gətirib töküblər adalara... Onlar əzab-əziyyətlə 
özlərinə “zemlyanka” deyilən qazma daxmalar düzəldiblər. 
Yaşayış üçün tam yararsız olan bu adalar əslində ölüm 
düşərgəsi idi və səhrada yayda aclıqdan, epidemiyalardan, 
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qışda isə soyuqdan ölənlərin sayı günbəgün artırdı. Mehralı 
Nuriyevin yuxarı instansiyalara göndərdiyi və arxivdə 
saxlanılan məktubunda bildirilir ki, bir ildən sonra 600 
ailədən qismən 200 ailə sağ qalmışdı, onlar da yarımcan... 
İkinci kütləvi sürgün isə 1933-cü ildə başlayıb və elə həmin 
il Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan 10 mindən şox 
azərbaycanlı gedər-gəlməzə göndərilib.Bu, sonrakı illərdə 
də davam edib...  Mehralı Nuriyevin danışdıqları yaddaşlarda 
qalıb:- Qonşuluqda yaşayan cavan bir oğlanın xəstə atası 
rəhmətə gedir. Heç kimin heyi olmur ki, kişini aparıb dəfn 
etsin. Hərə öz canının hayında, qonşumu yada düşürdü...

Oğlan atasını çəkə-çəkə qazmadan çıxarıb və yaxınlıqdakı 
təpəyə kimi apara bilib. Güclə bir çuxur qaza bilib və atasını 
dəfn edib. 600 ailədən 200-nün sağ qalması xəbəri yuxarılara 
da gedib çatıb, onlar da  bundan “narahat olub” və 200 ailəni 
“təhlükəli cinayətkar” kimi Qazaxıstan və Qırğızıstanın yenə 
də insan ayağı dəyməyən torpaqlarına göndərməyi qərara 
alıblar. Qırğızıstanda onlar üçün Çu çayı vadisində Janqi-Jer, 
Janqi Paxta, Nijneçuysk sovxozları yaradılıb. Azərbaycandan 
Urala sürgün edilən və sağ qalanları da sonradan bu sovxozlara 
göndəriblər. Onlar sutkada 16 saat pulsuz işləməyə məcbur 
edilib, sağ qalıb işləyə bilmələri üçün hər gün 600 qram qara 
çörək verilib. Beləcə bir qarnı ac, bir qarnı tox, əzab- əziyyətlə 
özlərinə gün-güzəran qurublar, işləyiblər, çətinliyə dözüblər, 
öz əməkləri ilə həyatı yoluna qoymağı bacarıblar. Uşaqları 
təhsil alıb, həkim, müəllim, mühəndis, hüquqşünas, aqronom 
və digər peşələrə yiyələniblər, hörmət-izzət sahibi olublar. 
Özləri də ad-san qazanıb, dövlət mükafatları alıb...

Qırğızıstanın Əməkdar Həkimi, professor Cahangir 
Rəfibəyli, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Ramiz 
Rafatov, professor Arif Qəmərli, onun qardaşı, Əməkdar Elm 
Xadimi, professor Zakir Qəmərli, onlarca elmlər namizədi 
adını alan həmvətənlərimiz... Qırğızıstanın Əməkdar İnşaatçısı 
Əsəd Həsənov, Əməkdar İnşaatçı A.Xəlilov, Qırğızıstanın 
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Əməkdar Nəqliyyatçısı Tahir Quliyev, Əməkdar Həkim Akif 
Allahverdiyev, Əməkdar Həkim Cahangir Rəfibəyli, həmçinin 
SSRİ-nin Xalq Təhsili Əlaçısı Flora Şıxlinskaya bu ölkədə 
tanınan və adları hörmətlə çəkilən insanlardandır. 

Oş vilayətinin Aravan və Karasu rayonuna sürgün 
edilənlər

Böyük Vətən müharibəsi illərində, əsasən də 1944-
cü ildə müharibə vəziyyətindən istifadə edən Stalin və 
əlaltıları Gürcüstandan 5 min ailəni-məshəti türklərini 
və azərbaycanlıları Qırğızıstanın Oş vilayətinin Aravan və 
Karasu rayonlarına sürgün ediblər. Onlar bu rayonların 
Manqid, Çek-Abad və Tepe-Kurqan kəndlərində, Yanqiyul, 
“Jdanov”, “Kommunizm”, “Kalinin” kolxozlarında yerləşdirilib. 
İlk vaxtlar çətin olsa da işgüzarlıqları sayəsində bir tikə çörək 
sahibi olublar, ac qalmayıblar. Regionun isti iqliminə görə əhali 
pambıq əkməyə qərar verib və heyvandarlıqla məşğul olub. 
Azərbaycanlı Sərvər Vəliyev 25 il pambıqçılıq briqadiri olub, 
Lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, çoxlu medal alıb.
Heyvandarlıq sahəsində çalışan Firuzə Mehdiyeva və Varlan 
İbrahimov Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülüblər. 
Şəhla Əliyeva heyvandarlıq sahəsindəki uğurlarına görə 
Lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, medallara layiq 
görülüb, 1980-ci ildə isə Qırğızıstanın Əməkdar Heyvandarı 
adını alıb. Kant sovxozunda çalışan Tamam Hacıyeva da Lenin 
ordeni alanlar arasındadır. 

Rəfibəylilər nəsilinin Azərbaycan xalqı qarşısındakı 
xidmətlərini saymaqla qurtarmaz

Soyaddan da bəlli olduğu kimi Rəfibəylilər Gəncədə 
yaşayan məşhur bəy nəslindəndirlər. Bu haqda məncə 
təfsilatı ilə danışmağa ehtiyac yoxdur, nədən ki, Azərbaycanda 
Rəfibəylilər nəsli haqqında məlumatı olmayan adam az tapılar. 
Gəlin bir də tanıyaq onları. Rəfibəylilər nəslinin tarixi görkəmli 
Azərbaycan maarifçisi Ələkbər bəy Rəfibəylidən başlayır. 
O, yoxsul ailələrdən olan istedadlı uşaqların təhsil almasına 
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maddi kömək göstərib, həmçinin Yelizavetpol (indiki Gəncə) 
şəhərində türk məktəbi açılmasının təşəbbüskarlarından biri 
olub. Onun 1878-ci ildə anadan olan oğlu -Xudadat bəy Rəfibəyli 
1903-cü ildə Xarkov Universitetinin tibb fakültəsini bitirib və 
bu nəsildən ilk həkim olub. Gəncədə Mərkəzi xəstəxananın 
baş həkimi işləyib. 1918-ci il iyunun 17-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin Səhiyyə Nazirliyi yaradılıb və ilk nazir 
vəzifəsinə Xudadat bəy Rəfibəyli təyin edilib. 1919-cu ilin may 
ayından Gəncənin general-qubernatoru olub. 1920-ci ildə 
saxta ittihamla güllələnib. Xudadat bəyin təşəbbüsü ilə böyük 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin irsini öyrənən cəmiyyət 
də təsis olunub. Əyyub bəy Rəfibəyov Şəki qəzasının rəisi, 
ictimai-siyasi xadim, Abuzər bəy Rzayev Azərbaycan milli 
azadlıq hərəkatının fəal iştirakçılarından biri olub. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü Səməd bəy Rəfibəyli-
Səməd Sayqun AXC-nin zabiti olub. Səməd bəy Rəfibəylinin adı 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə düşüb. 1920-ci ildə 
I Cavanşir piyada alayının komandiri olan Səməd bəy Rəfibəyli 
Qarabağın erməni separatçılardan müdafiəsində fəal iştirak 
edib. Cümhuriyyətin süqutundan sonra Türkiyəyə mühacirət 
edən Səməd bəy orada hərb sənətində böyük uğurlar qazanıb, 
türk ordusunun generalı, Atatürkün silahdaşı olub. Göstərdiyi 
şücaət və igidliklərə görə Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən 
dəfələrlə təltif edilib. Ələkbər bəy Rəfibəyli-görkəmli ictimai 
və siyasi xadim. Azərbaycan xalqının milli istiqlal hərəkatının 
fəal mübarizlərindən biri, Cavad bəy Rəfibəyli-maarif xadimi, 
Cəmil bəy Rəfibəyli-hərb xadimi, Musa bəy Rəfiyev-ictimai-
siyasi və dövlət xadimi, Nigar Rəfibəyli- şairə, tərcüməçi…
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Gəncədə Cahangir Rəfibəyovun həbsi və ya Rəfibəylilərin 
Qırğızıstan qanadı

Milli Məclisin deputatı, publisist Rəfael Hüseynov 
“Rəfibəylilər” kitabında yazır:”Cinayət Məcəlləsinin 72/73-
cü maddəsi ilə Gəncə qiyamında iştirakda, “Müsavat” 
partiyasının üzvü olmaqda, antisovet təbliğatı aparmaqda 
günahkar bilinən, siyasi cəhətdən qorxulu cinayətkarın işini 
aparmaq əməliyyat müvəkkili M. Qriqoryevə tapşırılmışdı”.  O 
da öz işini görür, şahidlərdən sorğular alırdı. Nə 37 yaşlı Camal 
Hacıyev, nə 1904-cü il təvəllüdlü erməni Levon Romanov, nə 
də 1906-cı ildə anadan olan Xəlil Əliyev Cahangir Rəfibəyli 
haqqında pis bir kəlmə də demir. Hər üçü tərifləyir, onu 
vicdanlı, namuslu adam kimi təqdim edir.  Dekabrın 10-da 
M.Qriqoryev Cahangir bəyi dindirir. O da özünü günahkar 
hesab etmir. 1930-cu il dekabrın 22-də isə M.Qriqoryev belə 
bir qərar hazırlayır: “...Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 
72/73-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayətlərdə ittiham 
edilən S.B.Rəfibəyovun istintaq işini nəzərdən keçirərək 
müttəhimin əməlində cinayət tərkibi müəyyən olunmadığı 
üçün Azərbaycan SSR Cinayət –Prosessual Məcəlləsi 4-cü 
maddənin 5-ci hissəsini rəhbər tutaraq təklif edirəm ki, 
Cahangir bəy Rəfibəyovun ittihamına aid 454 nömrəli cinayət 
işinin icraatına xitam verilsin, məhbus həbsdən azad edilərək, 
iş arxivə göndərilsin”. (Rəfael Hüseynov, “Yurdun adındakı 
can” kitabından). M.Qriqoryevin hazırladığı bu qərarla onun 
rəhbəri Leyxt də razılaşır və sənədə qol çəkir. “Az QRU”-nun 
rəisi Quliyev qərarı imzaladıqdan sonra Cahangir Rəfibəyli 
buraxılacaqdı, ancaq sən saydığını say...

Quliyev sənədlə tanış olduqdan sonra Leyxti çağırıb belə 
deyir: “Yoldaş Leyxt, əgər belə mülkədarları azad ediriksə, 
onda sizi və məni tutmaq lazımdır. Əldə olan son məlumata 
əsasən müttəhimin sürgün olunması haqda qərar hazırlayın”.
Bundan sonra Quliyev işi M.Qriqoryevdən alıb erməni 
Qaraxanyana tapşırır. O da öz üşini görür, nə lazımdırsa edir. 
48 yaşlı İlyas Hacalıbəyov və yenə 48 yaşlı Cavad Qaziyev 
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nə lazımdırsa, necə lazımdırsa ifadə verirlər: “Canahgir bəy 
Rəfibəyovu tanıyıram, Gəncə qiyamında fəal iştirak edib, 
Rəfibəyovlar Gəncə əhalisinə yaxşı bəlli olan tiplərdir” və s 
ittihamlar...

Yeni tapılan “Yerli” ləqəbli agent Cahangir Rəfibəyli haqqın-
da demişdi:”Cahangir bəy Bağır bəy oğlu Rəfibəyov general-
qubernator Xudadat bəyin əmioğlusudur, iri mülkiyyətçidir, 
Gəncə qiyamının iştirakçısıdır, əksinqilabi əhval-ruhiyyəli 
ünsürdür”.  “Çayevski” ləqəbli agent isə bunları demişdi:”Sabiq 
mülkədar olan Cahangir bəy Rəfibəyov hazırda yerli təsərrüfat 
şöbəsində işləyir. Əzizbəyov küçəsində böyük üçmərtəbəli evi 
var. Üzüm bağı var. Keçmiş qiyam iştirakçısıdır”. Qaraxanyan 
Cahangir bəyin özünü də dindirir. Əvvəl nə demişdisə onu 
da deyir. Beləliklə iş gedir “Troyka”ya, “Troyka” da fevralın 
17-də qərar çıxarır:”Cahangir Rəfibəyov əmlakı müsadirə 
olunmaqla ailəsi ilə birlikdə 5 illiyə sürgün olunsun”. 

Sürgün həyatı, Avan və Vozrojdeniye
adalarında yaşanan “həyat”

Beləliklə, 1930-cu ildə Cahangir Rəfibəylinin ailəsini 
Gəncədəki evləri, mülkləri əllərindən alınaraq sorğusuz, 
sualsız yük vaqonlarına doldurub gedər-gəlməzə göndəriblər. 
Cahangir Rəfibəyli 1930-cu il noyabrın 30-u tutulmuşdu. Həbs 
olunanda xanımı Firəngizin 37, qızları Bəstinin 15, Səmayənin 
14, Rüstəmin 10, Zərinənin 5, Səlimin 5, Uğurlunun 4 yaşı olub. 
Ev nə gəzirdi, özlərinə qazmadan daxma düzəldib  giriblər 
içinə. Cahangir bəy səhərdən axşamacan balıq vətəgələrində 
işləyib, uşaqlarına bir tikə çörək gətirib ki, acından ölməsinlər. 
Səhərdən axşamacan işləyən Cahangir bəy yorulurdu, amma 
ədalətin zəfər çalacağına inanırdı. Elə inandığı üçün də 
müxtəlif instansiyalara məktublar yazır, günahsız olduğunu 
sübut etməyə çalışırdı. O, ağıllı olduğu qədər də tədbirli 
olub, bütün işi səbrlə, təmkinlə görməyi bacarıb. Yenə də 
səbr edirdi...  O yandan da Cahangir bəyin anası Ruqiyyə 
Mirzə Kərim qızı Gəncədən Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinə oğlunun Sovet hökumətinə sədaqətlə xidmət 
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etdiyini,  Sovet hökumətinin tərəfdarı olduğunu bildirən bir 
məktub göndərib. Rəfael Hüseynov “Rəfibəylilər” kitabında 
belə də yazıb:”...Bu ərizəyə müsbət cavab 1989-cu il oktyabrın 
31-də “verilir”! Cahangir Rəfibəyov bəraət alır. Ölümündən 
yarım əsrəcən vaxt ötəndən sonra”. Amma Cahangir bəy 
qayıdır Gəncəyə, yarımcan, xəstə... Çox yaşamır, 1940 -cı ildə 
vəfat edir. 
Səlim Rəfibəyli-Rəfibəylilərin Qırğızıstandakı həkimlər 

sülaləsinin birincisi
Səlim Rəfibəyli 1917-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub, 

sürgünə göndəriləndə 5 yaşı olub.1937-ci ildə Frunzedə 
(Bişkek) Tibb məktəbini bitirib. Onu işləmək üçün Cəlalabad 
vilayətinin Çatkal rayonuna göndəriblər, o vaxt orada demək 
olar ki həkim olmayıb, onu rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri 
təyin ediblər, rayonda səhiyyə sahəsini qaydaya salıb, yeni 
tibb məntəqələri, xəstəxana açıb. 1940-cı ildə Qırğızıstan 
Tibb İnstitutuna qəbul olunur, 1944-cü ildə institutu bitirir 
və cəbhəyə yola düşür. Üçüncü Belorus cəbhəsində tibb 
məntəqəsinin başçısı vəzifəsində işləyir, Kalininqradın 
alınmasında yaxından iştirak edir. 1946-cı ildə cəbhədən 
qayıdır, sinəsi orden və medallarla dolu, Qırmızı Ulduz ordeni 
isə sinəsində birinci cərgədə durur. Və Səlim Rəfibəyli Talas 
vilayətinin Leninopolski rayon Səhiyyə şöbəsinin müdiri 
təyin olunur. Sonra Oş şəhər xəstəxanasının baş həkimi 
işləyir, oradan isə Cəlalabad vilayət Səhiyyə şöbəsinin 
müdiri göndərilir. 1959-1979-cu illərdə Respublika Klinik 
Xəstəxanasının baş həkimi işləyir.  Tibb elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi alan Səlim Rəfibəylinin müharibədən 
gətirdiyi Qırmızı Ulduz ordeninə Lenin ordeni, Qırmızı Əmək 
Bayrağı ordeni də əlavə edilir, medallara layiq görülür. Səlim 
Rəfibəylinin qardaşı Akif Rəfibəyli də həkimdir, tibb  elmləri 
namizədi dərəcəsi alıb. Səlim Rəfibəylinin oğlu Cahangir 
Rəfibəyli tibb elmləri doktoru, professordur, nəvələri Eldar və 
Əziz də tibb elmləri namizədidirlər. 
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Səlim bəyin qardaşı Akif Rəfibəyli 1936-cı ildə Gəncədə 
doğulub

Xəbər yuxarılara da çatır ki, bəs Cahangir bəy və ailəsi 
sürgündən qayıdıb.  1941-ci ilin oktyabrın 1-də Cahangir 
bəyin ailəsini yenidən sürgün edəndə artıq Cahangir bəy 
yoxuydu, 1940-cı ildə ömrünü övladlarına tapşırmışdı...

Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətinin Karakol kəndi 
onların son mənzili olur. Beş ildən sonra, 1945-ci ildə 
müharibədən qayıdan Səlim Rəfibəylinin təqdimatı ilə anası 
və qardaşı Akif sürgündən azad edilir və onlar Gəncəyə qayıdır. 
Bundan xəbər tutan NKVD əməkdaşları onları yenə də incidir, 
sorğu-suala çəkir, necə azad edildiklərini, niyə qayıtdıqlarını 
öyrənməyə çalışırlar. Burada yaşamağın çətin olduğunu 
görən Akif Rəfizadə qardaşı Səlimin yanına Frunzeyə gəlir. 
Akif Rəfizadə orta məktəbu Bişkekdə bitirir, 1955-ci ildə 
Tibb İnstitutuna qəbul olunur,1963-cü ildə bu ali məktəbi 
başa vurur. Hərbi xidmətə gedən Akif Rəfibəyli 1963-1966-
cı illərdə raket hissəsində tibb xidmətinin rəisi işləyir. 1966-
1991-ci illərdə isə Bişkekdəki Respublika xəstəxanasında 
çalışır, eyni zamanda 1998-ci ilədək Tibb İnstitutunda daxili 
xəstəliklər kafedrasında dərs deyir, hazırda təqaüddədir. Akif 
Rəfibəylinin oğlu Ruslan Rəfibəyli 1973-cü ildə Bişkekdə 
doğulub, Riqada Aviasiya institutunu bitirib. Bişkekdəki 
“Manas” Beynəlxalq aeroportunun rabitə şöbəsinin rəisi, 
“Foneks” Mobil Rabitə Şirkətinin texniki direktoru olub, 
hazırda bu şirkətin baş direktorudur. 
Səlim Rəfibəylinin oğlu, atasının adını qoyduğu Cahangir 

Rəfibəyli 
1946-cı ildə Kaunasda doğulub, o vaxt atası Səlim bəy 

orada hərbi həkim işləyib. Müharibə başa çatdıqdan sonra 
Səlim Rəfibəylinin xidmət etdiyi hərbi hissəni Kaunasa 
köçürürlər və bir il tibb rotasının komandiri kimi xidmət edir. 
1970-ci illərdə Cahangir bəy əvvəl Tibb İnstitutunu, sonra 
aspiranturanı bitirir, Bişkekdə namizədlik, 1994-cü ildə isə 
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Moskvada doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Cahangir 
bəy Qırğızıstan klinik xəstəxanasında cərrah, baş elmi işçi, 
Tibb Akademiyasında cərrahiyyə kafedrasının professoru, 
1998-ci ildən kafedra müdiri işləyib. 5 monoqrafiya, 130-
dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.  Qırğızıstanın Əməkdar 
Həkimi kimi fəxri ada layiq görülüb. 

Cahangir Rəfibəylinin iki oğlu var, hər ikisi atalarının yolu 
ilə gedib, həkimdirlər və hər ikisi tibb elmləri namizədidir. 
Eldar Rəfibəyli 1969-cu ildə Ufa şəhərində doğulub, 1993-
cü ildə Qırğızıstan Tibb Akademiyasını bitirib. Babasının 20 
il rəhbərlik etdiyi Respublika Klinik Xəstəxanasında çalışır.
Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Əziz Rəfibəyov da vaxtilə babasının 
rəhbərlik etdiyi Respublika Klinik xəstəxanasında cərrah 
işləyib. Hazırda Sumqayıtda yaşayır və sənətini Azərbaycanda 
davam etdirir. Əziz Rəfibəyov AZƏRTAC-a müsahibəsində 
bildirib ki, həkim Rəfibəyovlar Qırğızıstanda, Azərbaycanda, 
Rusiyada və Türkiyədə işləyirlər. Məsələn, ulu nənəmin qan 
qohumları Türkiyədə yaşayır. İnanıram ki, haçansa bütün 
Rəfibəyovlar bir yerə toplaşacaq və böyük bir bayram süfrəsi 
arxasında əyləşəcəklər. 1989-cu il noyabrın 15-də Azərbaycan 
SSR Daxili İşlər Nazirliyinin bəraət komissiyası Rəfibəylilər 
ailəsinə qarşı irəli sürülən bütün ittihamları ləğv edib və 
onlar bəraət alıb. 

Əyyub Rəfibəyov
Аюб Рафибайли



407

ҚОЗОҒИСТОН, СИБИР ВА УРАЛ ОША ҚИРҒИЗИСТОН-
ГА СУРГУН ЁХУД РАФИБЕЙЛИЛАР ШАЖАРАСИНИНГ 

ҚИРҒИЗИСТОНДАГИ БУТОҒИ

“Менга қаҳрли юзингни бурмагол, ҳаёт, 
мен бир меҳмонман, тураман-кетаман...”

Ўздемир Осаф

Қатағон йиллари – 1924-1953йиллар давомида Озар-
байжондан Сибирга Уралга, Ўрта Осиёга 250 мингдан ор-
тиқ миллатдошимиз сургун қилинган. Баъзи манбаларда 
бундан ҳам каттароқ рақамлар келтирилади. Биргина Қо-
зоғистонга сургун қилинганларнинг ўзи 150 минг киши-
дан ортиқ эди.  Озарбайжон илк сургун муаммосини 1929 
йилдаёқ бошдан кечирган эди. Мамлакатнинг бир қатор 
ҳудудларидан 600 га яқин оила Орол денгизи соҳиллари-
дан узоқ бўлмаган Аван ва Возрождение оролларига сур-
гун этилади. Сургун қилинган ҳамюртларимизни олиб 
йўлга чиққан юк вагонларининг ҳар бирида битта оила 
учун 2,5 метрлик жой ажратилган. Соқчилар уларнинг 
ҳар қадамидан кўз-қулоқ бўлиб туришарди. Улар ёзнинг 
жазирамасию қишнинг қаҳратонига қарамай, бир хил 
шароитларда олис ўлкаларга олиб кетиларди. 

Фақат баъзи бекатларда поезд тўхтаган пайти сув 
олиш учунгина вагондан чиқишга рухсат бериларди. По-
езд манзилнинг узоқ-яқинлигига қараб, 25 дан 40 кунга-
ча йўл босарди. Вагоннинг бир қисмида йўловчилар учун 
ҳожатхона ўрнатиб, унинг атрофини эски мато билан 
ўраб қўйишганди. Баъзи аёллар ҳожатга боришдан уял-
гани учун қовуғи ёрилиб, поездда жон беришган. Вафот 
этганларнинг жасади эса, чўлларда, дуч келган жойга 
ташлаб кетилган. Ҳар куни бир одамга ўртача 150-200 
грамм миқдорида нон беришган. Шу тариқа уларни тур-
ли оролларга олиб бориб ташлашган. Шўрликлар минг 
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азоб-уқубатда ерни қазиб ўзларига бошпана ясашган. 
Яшаш учун умуман яроқсиз бўлган бу ороллар аслида 
ўлим лагери эди. Саҳрода ёзда очликдан ва турли касал-
ликлардан, қишда совуқдан қанча одам қирилиб кетарди. 
Меҳрали Нуриевнинг юқори инстанцияларга юборилган 
мактубидан маълум бўлишича, бир йил ичида 600 оила-
дан фақат 200 таси омон қолган. 

Иккинчи оммавий сургун 1933 йилда бошланган ва ўша 
йили Озарбайжон, Арманистон ва Грузиядан 10 мингдан 
ортиқ озарбайжон сургун қилинган. Бу жараён кейинги 
йилларда ҳам давом этган. Меҳрали Нуриев яна шундай 
воқеани ҳикоя қилиб берган: Улар билан бирга сургун қи-
линган бир йигитнинг отаси вафот этади. Марҳумни дафн 
этиш билан ҳеч кимнинг иши бўлмайди. Ҳамма ўз ташви-
ши билан овора эди. Йигит отасининг жасадини бир амал-
лаб ертўладан опчиқади ва яқин орадаги бир тепалик-
кача судраб боради. Кейин ёлғиз ўзи қабр қазиб отасини 
тупроққа топширади. 600 оиладан 200 тасининг тирик 
қолганидан хабар топган “юқори” ташкилотлар уларни 
“хавфли жиноятчи” сифатида Қозоғистон ва Қирғизистон-
нинг бошқа, одам оёғи етмаган ҳудудларига бадарға қи-
лишмоқчи бўлишади. Қирғизистонда улар учун Чу дарёси 
бўйида Жанги-жер, Жанги-пахта, Нижечуйск совхозлари 
ташкил қилинади. Озарбайжондан Уралга сургун қилин-
ган ва омон қолганларни кейинроқ ушбу совхозларга 
юборилади. Улар бир суткада 16 соатлаб бепул ишлашга 
мажбур қилинганлар. Ишлаб ҳолдан тойиб қолмасликла-
ри учун ҳар жонга 600 граммдан нон бериб турилган. Шу 
тариқа ҳамюртларимиз минг бир машаққатларга бардош 
бериб, ўзлари фарзандларини боқиб катта қилишган. 
Улар кейинчалик ўқиб таҳсил олиб, турли соҳаларда юқо-
ри лавозимларни эгаллашди. Обрў-эътибор қозонишди. 
Улар қаторида Қирғизистонда хизмат кўрсатган шифо-
кор, профессор Жаҳонгир Рафибейли, физика-математика 
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фанлари доктори, профессор Рамиз Рафатов, профессор 
Ориф Қамарли, унинг укаси Зокир Қамарли, ўнлаб фан 
номзодлари шулар қаторидандир. Қирғизистонда хизмат 
кўрсатган қурувчилар Асад Ҳасанов, А. Ҳалилов, хизмат 
кўрсатган транспорт ходими Акиф Аллаҳвердиев, СССР 
Халқ таълими аълочиси Флора Шихлинская ҳам шу мам-
лакатда обрў-эътибор қозонишган. 

Ўш вилоятининг Аравон ва Қорасув туманларига 
сургун қилинганлар

Иккинчи Жаҳон уруши йилларида, аниқроғи 1944 
йилда уруш ҳолатидан фойдаланган Сталин ва унинг гу-
машталари Грузиядан беш мингга яқин месхети туркла-
ри ва озарбайжонларни Қирғизистоннинг Ўш вилояти, 
Аравон ва Қорасув туманларига сургун қилади. Улар ушбу 
туманларнинг Манғит, Чекобод, Тепақўрғон қишлоқлари-
да, Жданов, Янгийўл, Коммунизм, Калинин колхозларида 
жойлаштирилган. Дастлаб ўта қийинчилик билан нон то-
пиб ейишган бўлса, кейин минтақанинг шароитидан ке-
либ чиқиб, пахта ва қорамол етиштиришга бел боғлашган. 
Озарбайжонлик Сарвар Валиев 25 йил пахтачилик бўйича 
бригадирлик қилган. Бир қатор юксак мукофотларни қўл-
га киритган. Чорвачилик соҳасида меҳнат қилган Фируза 
Маҳдиева, Варлан Иброҳимов, Меҳнат Қизил Байроқ ор-
денига сазовор бўлишган. Шаҳло Алиева ҳам чорвачилик-
да эришган ютуқлари учун бир қатор юксак унвон ва ор-
денларни қўлга киритган. Кант совхозида ишлаган Тамом 
Ҳожиева ҳам муносиб рағбатлантирилган. 

Рафибейлилар авлодининг Озарбайжон
халқи қаршисидаги хизматлари беқиёс

Рафибейлилар Ганжада яшаб ўтган машҳур бейнинг 
авлодларидир. Бу ҳақда батафсил сўз юритишга ҳожат 
ҳам бўлмаса керак, чунки Рафибейлилар насли ҳақида 
маълумоти бўлмаган одамлар Озарбайжонда жуда оз. 
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Рафибейлилар авлодининг тарихи машҳур озарбайжон 
маърифатчиси Алакбарбей Рафибейлидан бошланади. 
У камбағал оилалар истеъдодли фарзандларининг таҳ-
сил олишига моддий жиҳатдан ёрдам берган, шунингдек 
Елизаветпол (Ганжа) шаҳрида турк мактаблари очили-
шига раҳнамолик қилган. Унинг 1878 йилда туғилган 
ўғли Худодод бей Рафибейли 1903 йилда Харьков уни-
верситетининг тиббиёт факультетини битирган, бу на-
слдан чиққан биринчи шифокор эди.  Ганжанинг марка-
зий шифохонасида бош шифокор бўлиб ишлаган. 1918 
йилнинг 17 июнида Озарбайжон Халқ республикасининг 
Соғлиқни сағлаш вазирлиги ташкил этилгач, Худодод бей 
мамлакатнинг биринчи Соғлиқни сақлаш вазири этиб 
тайинланган. 1919 йилнинг май ойидан бошлаб Ганжа-
нинг генерал губернатори бўлган. 1920 йилда сохта ай-
блов билан отиб ташланган. Худодод бейнинг ташаббуси 
билан машҳур шоир Низомий Ганжавийнинг маънавий 
меросини ўрганиш билан шуғулланадиган жамият таш-
кил этилган. Айюббей Рафибеков Шаки судининг раиси, 
ижтимоий сиёсий арбоб, Абузарбей Ризаев Озарбайжон 
Миллий озодлик ҳаракатининг фаол иштирокчиларидан 
бири бўлган. ОХР парламенти аъзоси Самадбей Рафи-
бейли – Самад Сайҳун мамлакат зобитларидан эди. 1920 
йилда I Жаваншир пиёда қисмининг командири бўлган 
Самадбей Рафибеков Қорабоғни айирмачи кучлардан 
ҳимоя қилишда фаол иштирок этган. Республика бекор 
қилингач, Самадбей Туркияга кетади. У ерда ҳарбий соҳа-
да катта ютуқларга эришиб, турк армиясининг генерали 
даражасига кўтарилади, Отатуркнинг яқин қуролдошига 
айланади. Ўзининг жасорати ва мардлиги учун бир қатор 
мукофотлар билан тақдирланади. Алиакбарбей Рафи-
бейли  таниқли сиёсий ва жамоат арбоби эди. У Миллий 
озодлик ҳаракатининг фаол курашчиларидан бири бўл-
ди. Жаводбей Рафибейли маориф ходими, Дамилбей Ра-
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фибейли ҳарбий, Мусобей Рафиев давлат арбоби, Нигор 
Рафибейли эса, таржимон ва шоира эди. 

 Ганжада Жаҳонгир Рафибековнинг қамоққа оли-
ниши ва Рафибейлиларнинг Қирғизистонга жўнати-

лиши
Миллий Мажлис депутати, публицист Рафаэль Ҳусай-

инов ўзининг “Рафибейлилар” китобида ёзади: “Жиноят 
кодексининг 72/73-моддаси билан Ганжа исёнида қат-
нашгани, “Мусовот” партиясига аъзо бўлгани, советлар-
га қарши тарғибот ишларини олиб боргани учун айбдор 
деб топилган, сиёсий жиҳатдан ашаддий жиноятчининг 
ишини тергов қилиш оператив гуруҳ вакили М.Григо-
рьевга топширилган эди”. У ҳам ўз ишини олиб борар, 
шоҳидларнинг кўрсатмаларини оларди. На 37 ёшли Жа-
мол Ҳожиев, на 1904 йилда туғилган Левон Романов, на 
1906 йилда дунёга келган Халил Алиев Жаҳонгир Рафи-
бейли ҳақида бир оғиз ҳам ёмон сўз айтмайди. Уларнинг 
ҳар учови ҳам уни виждонли, номусли инсон сифатида 
таърифлайди. 10 декабрда М.Григорьев Жаҳонгирбейни 
сўроқ қилади. У эса айбини тан олмайди. 1930 йил 22 де-
кабрда М.Григорьев шундай қарор чиқаради: “Озарбай-
жон ССР Жиноят-прецессуал кодекси 4-модда 5-бандига 
таянган ҳолда, Жаҳонгирбей Рафибековнинг устидан 
очилган 454-сонли жиноий ишни тўхтатишни таклиф 
қиламан. Маҳбус ҳибсдан озод этилиб, иш архивга юбо-
рилсин”. (Рафаэл Ҳусайновнинг “Юрт номидаги жон” ки-
тобидан). М.Григорьев тайёрлаган бу қарорга унинг бо-
шлиғи Лейхт ҳам розилик билдиради ва ҳужжатга қўл 
қўяди. “АзГРУ”нинг раҳбари Қулиев қарорни имзолага-
нидан кейин Жаҳонгир Рафибеков озодликка чиқиши 
керак эди. Аммо...

Қулиев ҳужжат билан танишганидан кейин Лейхтни 
чақириб шундай дейди: “Ўртоқ Лейхт, бунга ўхшаган бой-
ваччаларни озодликка чиқараверсак, ўзимизни қамоққа 
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олишга тўри келади, Қўлимиздаги охирги маълумотлар-
га асосланиб, айбланувчини сургун қилиш ҳақида қарор 
тайёрланг!”. Шундан сўнг Қулиев ишни М.Григорьевдан 
олиб, Караханян фамилияли терговчига топширади. У ҳам 
ўз ишини бажаради, 48 ёшли Илёс Ҳажалибеков, яна бир 
48 ёшли Жавод Ғозиев талаб қилинганидек кўрсатма бе-
ришади: “Жаҳонгирбей Рафибековни танийман. У Ганжа 
қўзғолонида қатнашган, Рафибековлар Ганжа аҳлига яхши 
таниш бўлган одамлар” ва яна турли хил айбловлар.... 

Янги топилган “Ерли” лақабли агент Жаҳонгир Рафи-
беков ҳақида айтган эди: “Жаҳонгирбей Бағирбей ўғли 
Рафибеков генерал-губернатор Худододбейнинг амаки-
ваччаси, катта сармоядор ҳисобланади. Ганжа исёнидан 
фаол қатнашган, аксилинқинқилобий руҳдаги унсур”. 
“Чаевский” лақабли агент эса, шундай деганди: “Собиқ ка-
питалист Жаҳонгирбей Рафибеков ҳозир маҳаллий хўжа-
лик бўлимида ишлайди. Азизбеков кўчасида каттакон уч 
қаватли уйи бор. Узумзори бор. Қўзғолонда қатнашган”.
Караханян Жаҳонгирбейнинг ўзини ҳам гапиртирган. У 
аввал нима деган бўлса, яна шу гапларни қайтаради. Шу 
тахлит иш “Тройка”нинг ихтиёрига ўтади. “Тройка” 3 
февраль куни қарор чиқаради. “Жаҳонгирбей Рафибеков 
мол-мулки мусодара қилиниб, оиласи билан бирга 5 йил-
га сургун қилинсин!”. 

Аван ва Возрождение оролларидаги “ҳаёт” 
Шундай қилиб, 1930 йилда Жаҳонгир Рафибеков оила-

си Ганжадаги уйлари, мулклари тортиб олиниб, ҳеч бир 
савол-сўроқсиз юк вагонларига ўтқазилиб, сургунга юбо-
рилади. Жаҳонгир Рафибеков 1930 йил 30 ноябрда қўлга 
олинган эди. Қамоққа олинган пайти аёли Фарангиз 37, 
фарзандлари Басти 15, Самоя 14, Рустам 10, Зарина 5, Са-
лим 5, Уғур 4 ёшда эди. Улар ҳувиллаган оролда ертўла 
қазиб, шу ерда жон сақлашади. Жаҳонгирбей эртадан 
кечгача  балиқчиларнинг қўлида ишлаб, болаларга бир 
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бурда нон олиб келарди. Жаҳонгирбей ҳар қанча ҳолдан 
тойса-да, бир куни келиб адолат қарор топшига ишонар-
ди. Шу сабабли турли инстанцияларга хат йўллар, ўзи-
нинг айбсиз эканини исботлашга уринарди. У ҳам ақлли, 
ҳам оғир-босиқ одам эди. Ҳар бир ишни сабр-тоқат би-
лан, пухта, мукаммал бажаришга интиларди. Сабр унинг 
доимий ҳамроҳи эди.... У ёқда онаси Руқия Мирзакарим 
қизи Ганжада туриб, Озарбайжон ССР Марказий Ижроия 
қўмитасининг раисига ариза ёзиб, ўғлининг совет ҳуку-
матига садоқат билан хизмат қилгани, Совет ҳукумати 
тарафдори бўлганини таъкидларди. Рафаэл Ҳусайинов 
“Рафибейлилар” китобида ёзади: “...бу аризага ижобий 
жавоб 1989  йил 31 октябрь куни берилади. Жаҳонгир 
Рафибеков оқланади. Ўлимидан ярим аср ўтганидан кей-
ин...”. Жаҳонгорибей Ганжага хаста,  яримжон бўлиб қай-
тади. Кўп яшамайди. 1940 йилда вафот этади. 

Салим Рафибейли– Қирғизистонда Рафибейлилар 
сулоласидан етишиб чиққан биринчи ҳаким

Салим Рафибейли 1917 йилда Ганжа шаҳрида туғил-
ган, сургунга юборилган пайтда 5 ёшда бўлган, 1937 
йилда Фрунзе (Бишкек) тиббиёт мактабини битирган. 
Уни ишлаш учун Жалолобод вилоятининг Чотқол тума-
нига юборишган. У туманда соғлиқни сақлаш тизимини 
тартибга солиб, янги тиббий марказлар, шифохоналар 
ташкил қилган. 1940 йилда Қирғизистон давлат тибби-
ёт институтига қабул қилинади. 1944 йилда институтни 
битириб, фронтга йўл олади. Учинчи Беларусь фронтида 
тиббий қисм бошлиғи этиб тайинланади. Калиниград-
нинг олинишида шахсан иштирок этади. 1946-йилда 
фронтдан кўкси орден медалларга тўлиб қайтади. Шун-
дан сўнг Салим Рафибейли Талас вилоятининг Ленино-
польск тумани соғлиқни сақлаш бўлими мудири этиб 
тайинланади. Кейин Ўш шаҳар шифохонасининг бош ҳа-
кими бўлиб ишлайди. Сўнг Жалолобод вилоят соғлиқни 
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сақлаш бошқармаси раҳбари даражасига кўтарилади. 
1959-1979йилларда Республика Клиник касалхонаси 
бош шифокори бўлиб ишлайди. Тиббиёт фанлари номзо-
ди даражасини олган Салим Рафибейли муносиб хизмат-
лари учун бир қатор медалларга лойиқ кўрилади. Салим 
Рафибейлининг укаси Акиф Рафибейли ҳам шифокор, 
тиббиёт фанлари номзоди даражасини олган. Салим Ра-
фибейлининг ўғли Жаҳонгир Рафибейли тиббиёт фанла-
ри доктори, профессор, набиралари Элдор ва Азиз тибби-
ёт фанлари номзодларидир. 

Салимбейнинг укаси Акиф Рафибейли 1936 йилда 
Ганжада туғилган

Жаҳонгирбей оиласи билан Ганжага қайтгани ҳақи-
даги хабар юқори ташкилотларга етиб боради. 1941 йил 
1 октябрда Жаҳонгирбейнинг оиласини қайта сургун 
қилишганда, унинг ўзи аллақачон бу оламни тарк этиб 
кетганди. Қозоғистоннинг Семипалатинск вилояти Қо-
ракўл қишлоғи уларнинг сўнгги манзили бўлиб қолди. 
Беш йилдан кейин, 1945 йилда урушдан қайтган Салим 
Рафибейлининг тақдимномасига асосан онаси ва укаси 
Акиф сургундан озод этилади. Улар Ганжага қайтишади. 
Бундан хабар топган НКВД ходимлари уларни яна ран-
житишади. Сўроққа тортишади. Қандай қилиб жазодан 
озод этилганларини билишга қизиқишади. Бу ерда яшаш 
қийин бўлгани сабабли Акиф Рафизода акаси Салимнинг 
ёнига Фрунзега боради. Акиф Рафизода ўрта мактабни 
Бишкекда битиради. 1955 йилда тиббиёт институти-
га қабул қилинади. 1963 йилда институтни тугатади. 
Ҳарбий хизматга отланган Акиф Рафибейли 1963-1966 
йилларда ракета қисмида тиббий хизмат раҳбари бўлиб 
ишлайди. 1966-1991 йилларда Бишкекдаги республика 
шифохонасида ишлайди. Шу билан бирга 1998 йилгача 
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32 йил тиббиёт институтининг ички касалликлар кафе-
драсида дарс беради. Айни пайтда пенсияда. Акиф Рафи-
бейлининг ўғли Руслан Рафибейли 1973 йилда Бишкекда 
туғилган. Ригада авиация билим юртида таҳсил олган. 
Бишкекдаги “Манас” аэропорти алоқа бўлимининг раи-
си, “Фонекс” мобил алоқа ширкатининг техник директо-
ри лавозимида ишлаган.

Салим Рафибейлининг бобосига отдош ўғли 
Жаҳонгир Рафибейли 

1946 йилда Каунасда туғилган, ўша пайтларда Салим-
бей ҳарбий шифокор бўлиб ишларди. Уруш тугаганидан 
кейин Салим Рафибейли хизмат қилган ҳарбий қисм Ка-
унасга кўчирилади ва бир йил тиббий рота командири 
бўлиб ишлайди. 1970 йилларда Жаҳонгирбей аввал тиб-
биёт институтини, кейин аспиратурани битиради, Биш-
кекда номзодлик, 1994 йилда эса, Москвада докторлик 
диссертацияларини ҳимоя қилади. Жаҳонгирбей Қирғи-
зистон клиник шифохонасида жарроҳ, бош илмий ходим, 
тиббиёт академиясида жарроҳлик кафедраси професори, 
1998 йилдан кафедра мудири бўлиб ишлаган. 5 моно-
графия, 130 дан тортиқ илмий мақолалар муаллифидир. 
Қирғизистонда хизмат кўрсатган тиббиёт ходими, тиб-
биёт фанлари номзоди.

Жаҳонгир Рафибейлининг 2 ўғли бор. Иккови ҳам ота-
ларининг изидан кетган. Иккови ҳам тиббиёт фанла-
ри номзоди. Элдор Рафибейли 1960 йилда Уфа шаҳрида 
туғилган. 1993 йилда Қирғизистон тиббиёт академиясини 
битирган. Бобоси 20 йил бошқарган Республика клиник 
касалхонасида ишлайди. Тиббиёт фанлари бўйича фал-
сафа доктори Азиз Рафибеков ҳам бир пайтлар ушбу тиб-
биёт масканида жарроҳ бўлиб ишлаган. Ўз касбини Озар-
байжонда давом эттирмоқда. Азиз Рафибеков АзерТАЖга 
берган интервьюсида айтишича, Рафибейлилар наслидан 
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бўлган шифокорлар бугун Қирғизистон, Россия, Озарбай-
жон, Туркияда ишлашмоқда. Чунончи она тарафдан қа-
риндошлари Туркияда яшашади, У бир куни келиб барча 
Рафибейлилар бир дастурхон атрофида тўпланиб байрам 
қилишларига ишонади. 1989 йил 15 ноябрда Озарбайжон 
ССР ички ишлар вазирлигининг оқлов комиссияси Рафи-
бековлар сулоласига қарши билдирилган барча айблов-
ларни бекор қилган ва уруғ вакиллари батамом оқланган. 
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MƏNİM İKİ VƏTƏNİM VAR, XOŞBƏXT 
DEYİLƏMMİ?! ÖZBƏKİSTANA 

SÜRGÜNƏ GÖNDƏRİLƏN 
MAQSUD ŞEYXZADƏ İKİ 

XALQIN OĞLU OLDUĞUNU BELƏ 
MƏNALANDIRMIŞDI... ŞUKRULLA 
İSƏ ONU “ÖZBƏK ƏDƏBİYYATININ 

ŞEKSPİRİ” ADLANDIRIB

                      “Öldükdən sonra yaşamaq istəyirsinizsə, ya oxumağa 
dəyən əsərlər yazın, ya da yazılmağa dəyən ömür yaşayın.”     

                                                                                               Viktor Hüqo 
“Mənə Nizaminin əsərlərini Nəvainin ana dilinə, Nəvainin 

əsərlərini Nizaminin ana dilinə çevirmək səadəti nəsib 
oldu. Xoşbəxt deyiləmmi?! Qələmin ilahi qüdrətilə yazdığım 
əsərlər özbək xalqının uğurlu sabahıdırsa və bu xoşbəxtliyi 
qardaş xalqa bir azərbaycanlı oğlu olaraq bəxş etmək qisməti 
taleyimə düşübsə xoşbəxt deyiləmmi?” Bir də bu kəlamları 
demişdi Maqsud Şeyxzadə... 

Fikir verdinizsə mən tanınmış şair, dramaturq, ədəbiyyatşü-
nas, tərcüməçi, müəllim ifadələrini işlətmədim, nədən ki, 
Azərbaycanda və Özbəkistanda uşaqdan böyüyə kimdən 
soruşsan bu kəlmələri deyəcək. Azərbaycanda doğulan, 
Türküstana sürgün edilən qəhrəmanımız məhz bu torpaqda 
hörmət-izzət, şah-şöhrət sahibi olub, özbək ədəbiyyatının 
klassikinə çevrilib. Bu hər yaradıcı insana nəsib olan xoşbəxtlik 
deyil. Özünün dediyi kimi, Nizaminin əsərlərini Nəvainin ana 
dilinə, Nəvainin əsərlərini Nizaminin ana dilinə çevirmək 
səadəti nəsib olub Maqsud Şeyxzadəyə...

Bir də yaradıcılığının ilk illərini nəzərə almasaq, Türküstana 
sürgün olunduqdan sonra əsərlərini özbək dilində yazıb. 
Sonralar azadlıq aşiqi Xəlil Rza Ulutürk Maqsud Şeyxzadəni 
Azərbaycanda tanıdır, onun əsərlərini ana dilinə çevirir, ədib 
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haqqında monoqrafiya yazır. Maqsud Şeyxzadə ona görə nadir 
şəxsiyyətlərdəndir ki, iki dəfə sürgün olunub, birincisi gənc 
yaşlarında ana Vətənindən Türküstana, bir də ixtiyar çağında 
Türküstandan Sibirə...

*        *        *
Bir də... rəsmi məclislərdə Maqsud Şeyxzadəyə ən yaxın 

dostları Şeyx, tələbələri domla, gənc şairlər ustaz, özündən 
kiçiklər isə əkə, Şeyx əkə deyə müraciət edərdilər. Tanınan 
özbək yazıçısı Azad Şərafəddinov Maqsud Şeyxzadəyə həsr 
etdiyi «Ədəbiyyatımızın fədaisi» sərlövhəli məqaləsində 
yazır: «Orta boylu, dolu bədənli, qıvrım saçlı, şairanə 
görkəmli, özbəkcə danışığına şirin Azərbaycan ləhcəsi 
qatan bu adamı - Maqsud Şeyxzadəni ilk dəfə auditoriyada 
- dərs dediyi Nizami Gəncəvi adına Özbəkistan Pedaqoji 
İnstitutunda görmüşdüm. Onun şirin, sadə ifadələrlə dərin 
elmi əsaslara söykənən mühazirələri artıq çoxdan idi ki, 
institutun hüdudlarından çıxıb bütün Özbəkistan boyunca 
yayılmışdı. Hətta tələbələr arasında onun məruzələri əsasında 
maraqlı rəvayətlər də dolaşırdı. O, ömrünün sonunacan eyni 
şövqlə, eyni məhəbbətlə söylədiyi mühazirələri ilə institutun 
da şöhrətini hər yana çatdırmışdı. O, şair və dramaturq, 
ədəbiyyatşünas və tərcüməçi, tarixçi və mütəfəkkir, natiq və 
pedaqoq idi. Maqsud Şeyxzadə sözün əsl mənasında bütün 
bu sahələrin ustadı, ağası idi”.  Tanınmış nəvaişünas alim, 
Daşkənd Dövlət Universitetinin professoru Suyma Qəniyeva 
isə yazır ki, Maqsud Şeyxzadə özbək ədəbiyyatı tarixini, özbək 
ədəbiyyatını öyrənmək üçün Nəvaidən başlayıb. Vətəndən 
uzaqda olduğundandır ki, o, Nəvai poeziya inciləri içərisindən 
Vətən məhəbbətli, Vətən həsrətli şeirləri  seçib tərcümə 
edib. Bu tarix 1928-ci ilə - Özbəkistana gəldiyi ilə təsadüf 
edir. XX əsrdə - özbək ədəbiyyatşünaslığında Nəvai haqqında 
ilk sanballı tədqiqat məqaləsi də məhz Maqsud Şeyxzadəyə 
məxsusdur.
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Maqsud Şeyxzadənin bioqrafiyasından yarpaqlar
Maqsud Şeyxzadənin əsli şairlər yurdu Qazax rayonundan-

dır, atası Məsim kişi Tbilisidə tibb məktəbini, Peterburq Tibb 
Akademiyasını bitirib və Ağdaşa işləməyə göndərilib. Məsim 
kişi ədəbiyyat və poeziya pərəstişkarı olub, həkim olsa da 
klassik şairlərimizin kitabları əlindən düşməyib. Maqsud 
Şeyxzadənin ədəbiyyata həvəsi də atasından keçib. 1918-ci 
ildə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə Maqsudun 12 yaşı 
olub, o illərdə yaradıcılığa başlayıb və müstəqillik duyğuları 
ilə şeirlərini yazıb. Maqsud Şeyxzadə 1908-ci il noyabrın 7-də 
Ağdaşda doğulub, ailənin ilk övladı olub. Sonralar Şeyxzadələr 
ailəsində daha dörd uşaq dünyaya gəlib.  Atası Məsim kişi də, 
anası Fatimə xanım da nə biləydilər ki, ilk övladları Maqsudun 
həyatı keşməkeşlərlə dolu olacaq, Azərbaycanın adını çox 
uzaqda, Türküstanda göylərə qaldıracaq, özbək ədəbiyyatının 
klassikinə çevriləcək. Maqsud ilk təhsilini Ağdaşda Muxtar 
Əfəndinin “Rüşdüyyə” məktəbində alır. 

Balaca Maqsud yeniyetmə vaxtlarından şeir yazır. Nəriman 
Nərimanov Ağdaşda olarkən Maqsud Şeyxzadənin oxuduğu 
məktəbə də gəlir, keçirilən tədbirdə  məktəbin əlaçı şagirdi 
Maqsud öz şeirlərini oxuyur. Şeirlər Nəriman Nərimanovun 
xoşuna gəlir. Nərimanov sonralar həmin şeirlərin üçünü 
1921-ci il dekabrın 21-də «Kommunist» qəzetində çap etdirir.

Maqsudun elmə, təhsilə güclü marağı Muxrat Əfəndinin 
diqqətini çəkir, atasına məsləhət görür ki, uşağı Bakıya 
göndərsin, tanınmış ziyalılardan dərs alsın. 

1920-1925-ci illərdə Bakı seminariyasında Abdulla 
Şaiq, Hüseyn Cavid, Cabbar Əfəndizadə, Mədinə xanım 
Qiyasbəyli, Cəmo bəy Cəbrayılbəyli kimi dövrünün tanınan 
müəllim və ziyalılarından dərs alır, müəllimləri kimi o da 
sovet ideologiyasına qarşı barışmaz mövqe tutur. Sonralar 
tanınan şəxsiyyətlər olan Mehdi Hüseyn, Sabit Rəhman, 
Mikayıl Müşfiq, Məhəmmədhüseyn Təhmasib, Səid Rüstəmov 
və digərləri ilə eyni vaxtda təhsil alır. 1925-1927-ci illərdə 
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Dağıstanda müəllimlik edir, orada da özünə həmfikirlər 
tapır, sovet ideologiyasının çürüklüyünü görür və buna qarşı 
mübarizə aparırdı. Dərbənddə işləyərkən həm də Bakıdakı 
Pedaqoji İnstitutda qiyabi təhsil alır, dostları ilə görüşür. 
Bakıda V. Mayakovski, Nazim Hikmət kimi tanınmış şairlərlə 
tanış olur. Sovet ideoloqları da görür Maqsud Şeyzadənin 
bu istiqamətdəki fəaliyyətini və üç illiyə Qafqazdan sürgün 
olunması ilə bağlı qərar verirlər. Tədqiqatçı Əli Şamil Maqsud 
Şeyxzadə haqqındakı məqaləsində yazır:” Həmin illərdə 
ziyalılar, hətta bəzi rəhbər partiya-sovet işçiləri arasında 
mərkəzi hökümətə qarşı bir etiraz dalğası yayılırdı. 30-dan 
çox millət, xalq və etnik qrupun yaşadığı bölgədə tarix boyu 
türk dili ünsiyyət dili olmuşdu. Hətta çar Rusiyası çox çətinlikə 
Qafqazı işğal edəndən sonra da Dağıstanda sərt qaydalar 
tətbiq etməmiş, Azərbaycanla Dağıstan arasındakı bağları 
qırmamışdı.

Sovet Rusiyası isə Dağıstan MSSR-i sıx bağlı olduğu 
Azərbaycanın yox, Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil 
etmiş və ünsiyyət dilini rus dili ilə əvəzləməyə başlamışdı. 
Buna da yalnız xalq kütlələri yox ,bir çox hökümət məmurları 
da etiraz edirdilər. Mərkəzi hökümətə müraciət edərək 
Dağıstan MSSR-in Azərbaycan Respublikasının tərkibinə daxil 
edilməsini istəyirdilər. Mərkəzi  hökümət də bü çür adamları 
həbs edir, sürgünə göndərirdi”. 1927-ci il iyun-iyul aylarında 
Dağıstan məhkəməsinin qərarı ilə Maqsud Şeyxzadə və 
müəllim yoldaşları Məmməd Feyzi, Ədhəm Feyzi inqilab 
əleyhinə fəaliyyətdə ittiham edilərək həbs olunurlar.  1927-ci 
il dekabrın 6-da irəli sürülən və 15 səhifədən ibarət ittihamda 
deyilirdi ki, Maqsud Şeyxzadə və dostları “sosial təhlükəli 
elementlər sayılaraq” həbs olunur və “siyasi tikinti”yə 
göndərilməyə məhkum edilirlər. Maqsud Şeyxzadəyə qarşı 
irəli sürülən ittihamlar sübut olunmadığı üçün o, müvafiq 
orqanlara ərizə yazaraq işə yenidən baxılmasını tələb edir. 
Bundan sonra Xüsusi Şura Buynak müəllimlərinin işinə 
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yenidən baxır və Maqsud Şeyzadəni üş illik sürgünə göndərir. 
Məhkəmənin qərarına görə Maqsud Şeyxzadə Bakı, Tiflis və 
Moskvadan başqa istədiyi digər şəhərlərdə sürgün həyatı 
yaşaya bilərdi. Mahaçkalada doqquz aylıq həbsdən azad edilən 
Maqsud atasının istəyi ilə Daşkəndi seçir. O vaxt Rusiyada 
təhsil alan Məsim bəy xanımı Fatiməyə deyir ki, Daşkənddə 
yaxın tanışları var, onların ünvanlarını verir. Anası Maqsuda 
Daşkənddə yaşayan azərbaycanlı Paşa Qəniyevin və özbək  
Sabir Şaripovun  ünvanlarını verir və deyir ki, əvvəl-əvvəl 
onlar Maqsuda kömək edər. 

Üç illiyə Daşkəndə gələn Maqsud Şeyxzadə bir daha 
geri dönmür... Əvəzində özbək ədəbiyyatının klassikinə 

çevrilir
Maqsud Şeyxzadə 1928-ci il fevral ayında Özbəkistana 

gəlib. Ədib Daşkəndə gələndə harada yaşayıb, kimin 
evində qalıb, bu haqda təssüf ki, məlumat yoxdur. Həmin 
illərdə erməni-müsəlman savaşından təngə gələn çoxlu 
soydaşımız Azərbaycandan Türküstana gəlib. Onlardan 
biri də Paşa Qəniyev olub. O, 1916-cı ildə Daşkəndə gəlib, 
sonra isə Sırdəryada məskunlaşıb. Bir müddət sonra 
həmin illər Özbəkistanın paytaxtı olan Səmərqəndə gedib, 
dövlət idarələrində çalışıb. 1930-cu ildə Daşkənd yenidən 
Özbəkistanın paytaxtı elan ediləndə təbii ki, dövlət idarələri 
də Daşkəndə köçür və P.Qəniyev Daşkəndə qayıdır. Yəqin 
ki, Məsim bəy 1925-ci ildən Səmərqəndin paytaxt olduğunu 
bilməyib və oğluna Paşa Qəniyevin Daşkənd ünvanını verib.

Maqsud Şeyxzadə Turk Yanqi küçəsində yaşayan Sabir 
Şaripovun evini tapır və bir müddət orada qalır. Bir neçə ay 
sonra Sabir Şaripov evlənir və Maqsud oradan getməli olur. 
Kaşkar məhəlləsində mehmanxana kimi istifadə olunan 
çayxanada qalır. Burada yaşayanda təsadüfən milliyətcə tatar 
olan bir adamla tanış olur. Maqsudun savadını, səviyyəsini, 
gözəl nitqini və alicənablığını bəyənən həmin adam ev tapana 
kimi Maqsuda onun evində qalmağı təklif edir. Tanışları ona 
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deyir ki, Daşkənd vağzalının yaxınlığında Nəriman Nərimanov 
adına Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərir. Beləliklə də 
Maqsud bir müddət bu məktəbdə dərs deyir və burada 
Dadaşkişi adlı bir azərbaycanlı ilə tanış olur. Şair Dadaşkişinin 
evində otaq kirayələyir və 1929-cu ilin yazına qədər burada 
yaşayır. Daşkənddə yaşadığı təxminən bir ilə Maqsud özbək 
dilini mənimsəyir və özbək məktəbində  dərs deyir. 

1928-ci ilin payızında Maqsud Şeyxzadə Orta Asiya Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olur. 

Maqsud Şeyxzadə ilə birlikdə təhsil alan yazıçı Mİrzəkalom 
İsmaili sonralar onunla bağlı xatirələrində belə yazacaq: 
“Maqsud özbək dilində Azərbaycan ləhcəsi ilə danışır, 
Azərbaycan və türk sözlərindən istifadə edirdi. O, dərin savadı 
və insani keyfiyyətlərinə görə tələbələr arasında böyük hörmət 
qazanmışdı. Maqsud böyük həvəslə özbək dilini, tarixini, Şərq 
mədəniyyətini öyrənirdi. O hər dəqiqəsinin qədrini bilirdi. 
Dərslər qurtaran kimi sabahkı günə hazırlaşmağa başlayır, 
nəyinsə üzünü köçürür, növbəti mövzu ilə bağlı kitabları ələk-
vələk edir, müəllimlərə suallar hazırlayırdı. Özü də sualları 
müəllimə yazılı verərdi, bu üsul müəllimimiz Muxtar Avezovu 
maraqlandırmışdı. Öyrənəndə ki, niyə Maqsud sualları yazılı 
şəkildə verir, müəllim məəttəl qalmışdı. Maqsud müəllimi 
tələbələr qarşısında pis vəziyyətdə qoymamaq üçün məhz 
sualları yazılı verib ki, müəllim hansısa sualı bilməyəndə 
tələbələr qarşısında xəcalət çəkməsin”. Maqsud Şeyxzadə Daş-
kəndə gələndə burada mürəkkəb sosial vəziyyət hökm sürür-
dü. Hələ ayağa dura bilməyən SSRİ-nin məmurları  meydan 
sulayır, islahatlar aparılırdı. Bu islahatlar milli respublikalarda 
əhalinin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına, həyat tərzinin 
pozulmasına xidmət edirdi. Ədəbiyyat aləmində də islahatlar 
gedirdi, “Qızıl qələm” Cəmiyyəti yaradılmışdı, gənc şairlər və 
yazıçılar bu cəmiyyətə cəlb edilirdi. Bu illər ərəb əlifbasından 
latın əlifbasına keçidlə bağlı kampaniya da başladı. Maqsud 
Şeyxzadə ilə dostluq edən Vaqiz Müzəffərov 1929-cu ildə 



423

Daşkəndə gəlib, “Komsomolets Vostoka” və “Gənc Leninçi” 
qəzetlərində çalışıb. Vaqiz Müzəffərov sonralar yazacaq:”Şeyx 
əkə özbək dilini yaxşı bilirdi, rus dilində gözəl danışırdı, fars, 
tacik, ərəb dillərini isə öyrənirdi. O bizə deyirdi:”Biz özbək 
torpağında yaşayırıq, bu xalqın çörəyini yeyirik. Buna görə də 
özbək xalqının adət-ənənələrinə, dilinə hörmətlə yanaşmalıyıq”. 

Maqsud Şeyxzadə Daşkənddə də özünə yaxın dostlar və 
həmfikirlər tapır. Gələcəyin böyük yazıçıları olan Qafur Qulam, 
Aybek, Abdulla Qədiri, Abdulla Qəhhar kimi gənclərlə dostluq 
edir. Maqsud Şeyxzadə bir müddət «Qızıl Özbəkistan», «Şərq 
həqiqəti» və «Leninçi» qəzetlərində işləyir. 1933-1935-ci 
illərdə şair Özbəkistan SSR Xalq Komissarları Soveti yanında 
Elm Komitəsinin aspiranturasında təhsil alır, Puşkin adına 
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi kimi çalışır. 1932-ci 
ildə şairin «Layiq sakçı», 1933-ci ildə «On şeir», 1933-ci ildə 
«Üçüncü kitab», «Ündaşlarım», 1935-ci ildə «Respublika», 
1937-ci ildə «Yeni dövran»,»On iki», 1938-ci ildə “Bayram 
nəğmələri”, 1942-ci ildə “Mübarizə nə üçündür?”, 1948-ci ildə 
“Vətən şeirləri” kitabları çap olunur. Şair 1938-ci ildən Nizami 
Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetində 
yenidən müəllimliyə başlayır.

*        *        *
Ədibin «Cəlaləddin Manquberdi», «Mirzə Uluqbəy» 

faciələri, «Daşkəndnamə», «Ağsaqqal» kitabları oxucular 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Daşkənddə onun altı cildlik 
seçilmiş əsərləri çap olunub. Maqsud Şeyxzadə Nizami, Füzuli, 
M.F.Axundzadə, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, Rəsul Rza kimi 
Azərbaycan klassiklərinin əsərlərini özbək dilinə tərcümə 
edib. Özbəkistanın Xalq Yazıçısı Şukrulla M.Şeyxzadəni 
«Özbək ədəbiyyatının Şekspiri» adlandırıb. Ədibin yubileyləri 
Daşkənddə və Bakıda yüksək səviyyədə qeyd olunub. Maqsud 
Şeyxzadə ölümündən sonra Özbəkistanın birinci prezidenti 
İslam Kərimovun Fərmanı ilə «Böyük xidmətlərə görə» ordeni 
ilə təltif olunub. 
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“Cəlaləddin Manquberdi” faciəsi və Maqsud Şeyxzadənin 
sürgün həyatı

Özbək ədəbiyyatşünasları və tədqiqatçıları yazır ki, 
“Cəlaləddin Manquberdi” faciəsi sovet ideoloqlarının sifarişi 
ilə qələmə alınıb. Bu haqda əlimizdə elə bir tutarlı fakt yoxdur. 
Onu bilirik ki, əsərin səhnəyə qoyulması böyük marağa 
səbəb olub, tamaşa “özbək ədəbiyyatında hadisə” kimi 
qiymətləndirilib. Mətbuatda əsər haqqında məqalələr gedib. 
Faciə tamaşaya qoyulanda 36 yaşı olan Maqsud Şeyxzadə 
daha da populyarlaşıb, hər yerdə hörmətlə qarşılanıb, 
hörmətlə yola salınıb. Maqsud Şeyxzadənin dostu, tanınan 
aktyor, şairin “Cəlaləddin Manquberdi” dramında Cəlaləddin 
obrazını yaradan Şukur Burxanov isə bunları yazacaq: ”Şeyx 
əkə mükəmməl həyat yaşadı. Elə həyat ki, illər, əsrlər ötsə də 
nəsillər üçün örnəkdir. O hamı ilə mehriban və səmimi idi, 
yaraşıqlı görkəmi vardı, həmişə doğru danışardı və bu zaman 
içərisində gizli məna daşıyan sözlərdən istifadə edərdi. 
Maqsud müəllimlik edir, redaksiyada çalışır, şeir yazırdı. Biz 
onun insanlarla tez bir zamanda ümumi dil tapmaq bacarığına 
həsəd aparırdıq. Onun söhbətləri də öz fəlsəfəsi ilə seçilirdi. 
Mənim kiçik oğluma Şavkat adını da o qoyub”. Amma taleyin 
qəribə döngələri də olur. Maqsud Şeyxzadəni şan-şöhrətə 
mindirən “Cəlaləddin Manquberdi” ədibin Sibirə sürgün 
edilməsində  əsas rol oynayıb. Burada da çuğullar öz işlərini 
yaxşı görüb. Guya müəllif əsərdəki mənfi və epizodik gürcü 
obrazını yaratmaqla Stalini və gürcü xalqını nəzərdə tutub. 
Beləcə 1944-cü ildə Daşkənd şəhər məhkəməsi Maqsud 
Şeyxzadəyə 25 il sürgün kəsib və o, Sibirə göndərilib. Maqsud 
Şeyxzadə həbs olunanda yazı masasının üstündə olan “Mirzə 
Uluqbəy” əsəri yarımçıq qalıb. 

*        *        *
1952-ci ildə Stalin öləndən sonra Maqsud Şeyxzadənin 

anası Fatimə xanım SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə 
oğlunun əfv olunması ilə bağlı dalbadal məktublar göndərir, 
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oğlunun günahsız olduğunu, gürcü obrazının heç də Stalinə 
və gürcü xalqına aid olmadığını sübut etməyə çalışır. 
Sürgünə göndəriləndə onsuz da günahsız olduğunu bilən 
imperiya cəlladları şairi azad edir. Sürgün həyatının üçdə 
birini çəkdikdən sonra 1954-cü ildə Daşkəndə qayıdır. 
Dostlarının əksəriyyəti Maqsud Şeyxzadəyə salam vermir, 
ondan kənar durmağa çalışırlar, bu da şairi mənəvi cəhətdən 
əzir. Bununla belə çalışmağından da qalmır. Yarımçıq qalan 
“Mirzə Uluqbəy” əsərini tamamlayır, bu əsərin əsasında 
özbək rejissoru Lətif Fayziyev “Uluqbəyin ulduzları” filmini 
çəkir və bu ekran əsəri populyarlıq qazanır. 1958-ci ildə şair 
“Daşkəndnamə” poemasını yazır, əsər əks-səda doğurur. 
Şairin əvvəlki hörməti yavaş-yavaş özünə qayıdır. 1958-ci ildə 
Daşkənddə keçirilən Asiya- Afrika Yazıçılar Konqresinə gələn 
Nazim Hikmət, Əziz Nesin, Melih Cevdet Anday kimi türk şair 
və yazıçıları ilə əlaqə yaradır. Professor Naim Kərimov yazır 
ki, sürgündən qayıtdıqdan sonra səhhətində problemlər olan 
şair zaman-zaman xəstəxanada müalicə olunur. Uzun illər 
üzərində işlədiyi “Əbu  Reyhan Birunu” əsərini tamamlamağa 
çalışır, lakin əcəl imkan vermir. Naim Kərimov “Maqsud 
Şeyxzadə” kitabında yazır ki, ədib 1960-cı illərdə səhhəti ilə 
bağlı və dekadalarda iştirakı ilə əlaqədar dəfələrlə Moskvada 
olub. İmkan tapan kimi M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda 
təhsil alan özbək tələbələrə baş çəkir, onların yaradıcılığı 
ilə maraqlanır, gəncləri gəzməyə aparır, “Bakı” restoranında 
şam edirdilər. Gənc yazarlar Aziz Abdurazzaq və Sayyar 
sonralar yazacaqlar ki, tələbə yoldaşlarımız elə bilirdi ki, Şeyx 
atamızdır. Şeyxzadə adətən yuxarı qalxmazdı, aşağıdan sifariş 
göndərərdi ki, düşək. Bir dəfə yenə xəbər aldıq ki, Şeyx əkə 
bizi aşağıda gözləyir. 

Birinci mərtəbədə görüşüncə Şeyx əkə dedi ki, tələbə 
yoldaşlarınızdan kimi istəsəniz  dəvət edin gedirik “Bakı”ya 
piti yeməyə. Azərbaycanlı Cahangir, xakas Mais, qaraqalpaq 
Daulen, rus Volodya və daha bir neçə nəfərlə restorana getdik. 
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Elə şirin söhbət edirdi ki, Makedoniyalı İsgəndərdən tutmuş 
Əmir Teymura, Birunidən tutmuş Cordano Brunoya, Uluqbəyə 
qədər... Özü az yeyirdi, amma bizim yeməyimizdən ləzzət 
alırdı. Ümimiyyətlə, Maqsud Şeyxzadə tələbələrə həmişə əl 
tutub. Görəndə ki, hansısa tələbənin əyni nimdaşdır, kostyumu 
köhnədir, paltosu yoxdur, həmin tələbəni yanına çağırar, 50 
manat, 100 manat verib deyərmiş ki, qaç, mənə bir siqaret al. 
Tələbə siqareti alıb pulun qalığını qaytaranda Şeyxzadə pulu 
götürməz,- get özünə kostyum al və ya palto al deyərmiş. 1967-
ci il fevralın 19-da ədib Daşkənddə xəstəxanada vəfat edir. 
“Əbu Reyhan Birunu” əsərinin əlyazması isə xəstəxanadan 
yoxa çıxır.  Özündən kiçiklərin “Şeyx əkə”, özündən böyüklərin 
“Şeyx” deyə müraciət etdikləri Maqsud Şeyxzadənin həyat 
hekayəti beləcə başa çatır. Amma təsəllimiz də var, özbək xalqı 
Maqsud Şeyxzadəyə böyük qiymət verib. Bu torpaqda hörmət-
izzət sahibi olub, ürəklərdə yaşayır, əsərlərinin 6 cildliyi çap 
edilib, «Böyük xidmətlərə görə» ordeni ilə təltif edilib, özbək 
xalqı indi də çox sevir Şeyxi və dünya durduqca sevəcək. Özü 
demişdi axı, “Mənə Nizaminin əsərlərini Nəvainin ana dilinə, 
Nəvainin əsərlərini Nizaminin ana dilinə çevirmək səadəti 
nəsib oldu. Xoşbəxt deyiləmmi?!”

Maqsud Şeyxzadə iş zamanı
Мақсуд Шайхзода иш жараёнида
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Ailəsi ilə      Оиласи билан

Həyat yoldaşı Səkinə xanımla  
Умр йўлдоши Сакина хоним 

билан

Daşkənddəki Ədiblər 
Xiyabanındakı abidəsi   
Тошкентда Адиблар 

хиёбонидаги ҳайкали
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“МЕНИНГ ИККИ ВАТАНИМ БОР, 
БАХТИЁР ЭМАСМАНМИ?” МАҚСУД 

ШАЙХЗОДА ИККИ ХАЛҚНИНГ ЎҒЛИ 
ЭКАНИНИ АНА ШУНДАЙ ЭЪТИРОФ 

ЭТГАНДИ.  ШУКРУЛЛО ЭСА, УНИ 
“ЎЗБЕК АДАБИЁТИНИНГ ШЕКСПИРИ”

ДЕБ АТАГАН...

“Ўлимдан кейин ҳам яшашни истасангиз,  ё ўқишга 
арзигулик асарлар ёзинг, ё ёзишга арзигулик ҳаёт 

кечиринг.”
Виктор Гюго

“Менга Низомийнинг асарларини Навоийнинг она ти-
лига, Навоийнинг асарларини Низомийнинг она тилига 
ўгириш бахти насиб этди. Мен бахтиёр эмасманми? Қа-
ламнинг илоҳий қудрати билан ёзган асарларим ўзбек 
халқига манзур бўлса, мен ўзимни бахтли деб ҳисобла-
майманми?” деганди Мақсуд  Шайхзода. Эътибор қилган 
бўлсангиз, мен таниқли шоир, драматург, адабиётшунос, 
таржимон, муаллим деган таърифларни ишлатмадим. 
Чунки, Озарбайжонда ва Ўзбекистонда каттадан-кичик-
кача кимдан сўрасангиз бу таърифларни айтиб ўтишади. 
Озарбайжонда туғилган, Туркистонга сургун қилинган 
қаҳрамонимизнинг айнан шу тупроқда иззат-ҳурмат, 
шон-шуҳрат соҳиби ўлароқ ўзбек адабиётининг етук 
намояндасига айланган. Бундай бахт ҳар қандай адибга 
насиб этавермайди. Ўзи айтганидек, Мақсуд Шайзодага 
Низомийнинг асарларини Навоийнинг она тилига, На-
воийнинг асарларини Низомийнинг она тилига ўгириш 
бахти насиб этганди. Ижодининг илк йилларини ҳисоб-
га олмасак, Туркистонга сургун қилинганидан кейин у 
асарларини фақат ўзбек тилида ёзган. Кейин эрк куйчи-
си ҳали Ризо Улутурк Мақсуд Шайхзодани Озарбайжон-
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га танитади, унинг асарларини она тилига ўгириб, адиб 
ҳақида монография ёзади. 

Мақсуд Шайхзода бир эмас, икки марта сургун қилин-
ган: биринчисида она Ватанидан Туркистонга, кейинги-
сида эса, кексалик пайтида Ўзбекистондан Сибирга...

*        *        *
Яна... расмий мажлисларда Мақсуд Шайхзодани энг 

яқин дўстлари Шайх, талабалар домла, ёш шоирлар 
устоз, ўзидан кичиклар эса, ака, Шайх ака деб мурожа-
ат қилишарди.  Таниқли адабиётшунос олим, Ўзбекис- 
тон Қаҳрамони Озод Шарафиддинов Мақсуд Шайхзода-
га бағишланган “Адабиётимиз фидойиси” мақоласида 
ёзади: “Ўрта бўйли, миқти гавдалик, жингалак сочлари 
қандайдир шоирона тарзда тўзғиган, ўзбекча сўзларни 
озарбайжонча ширин оҳангда талаффуз этадиган бу одам 
— Шайхзода Мақсуд эди. Биз уни яқиндан биринчи мар-
та кўриб турган бўлсак-да, унинг довруғи аллақачон ўзи 
ишлайдиган Низомий номидаги педагогика институти 
ҳудудларидан чиқиб, бутун Ўзбекистонга таралган эди. 
Унинг маърузалари тўғрисида талабалар орасида риво-
ятлар юрарди. “Гениал санъаткор” деган китобини ҳиж-
жалаб ўқиб чиққан эдим. Китоб лотинча ёзувда чоп этил-
ган бўлиб, 40-йилларнинг бошланишида Алишер Навоий 
тўғрисида мавжуд бўлган тўртта танқидий асарнинг бит-
таси эди. Жуда зўр зукколик билан ёзилган бу рисола 
Алишер Навоийга шу қадар зўр муҳаббат билан суғорил-
ган эдики, уни ўқиган ҳар қандай одам Навоий даҳосини 
ўз қалби билан ҳис қилиб, унинг мўъжизакор санъатига 
умрбод кўнгил қўйиб қолмаслиги мумкин эмасди”.

Таниқли адабиётшунос олима, Ўзбекистон Қаҳрамони 
Суйима Ғаниева ёзади: “Мақсуд Шайхзода ўзбек адаби-
ёти тарихини ўрганишни Алишер Навоийдан бошлаган. 
Ватандан узоқда экани учунми, у Навоийнинг шеърият 
жавоҳирлари орасидан Ватанга муҳаббат, Ватан соғинчи 
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акс этган шеърларни танлаб, таржима қилади. ХХ аср ўз-
бек адабиётшунослигида Алишер Навоий ҳақидаги илк 
йирик мақолани ҳам айнан Шайхзода ёзган эди”. 

Мақсуд Шайхзоданинг таржимаи
ҳолидан сатрлар

Мақсуд Шайхзода асли шоирлар юрти – Қазах тума-
нидан. Отаси Масим ота Тбилисидаги тиббиёт мактаби-
ни, Петербург тиббиёт академиясини битириб, Оқтошга 
ишга юборилган. 

Масим ота адабиёт ва шеъриятга ниҳоятда қизиқарди. 
Ўзи шифокор бўлса-да мумтоз шоирларнинг асарлари 
қўлидан тушмасди. Мақсудга адабиётга бўлган қизиқиш 
ҳам айнан отасидан ўтган. 1918 йилда Озарбайжон ўз 
мустақиллигини қўлга киритган пайтда Мақсуд 12 ёшда 
эди. У ана шу йиллардан ижодини бошлади. 

Мақсуд Шайхзода 1909 йилда 7 ноябрь куни Оқтошда 
туғилган. У оиланинг тўнғичи эди. Ундан кейин яна тўрт 
фарзанд дунёга келди. Отаси Масим ота, онаси Фотима 
хоним ҳам катта ўғиллари бошига не кунлар тушишини, 
Озарбайжондан бориб, Туркистонда шуҳрат топишини, 
катта шоир бўлиб етишишини билмасдилар. 

Мақсуд илк сабоқни Оқтошда Мухтор афандининг 
“Рушдия” мактабида олган. У ўсмирлик пайтларидан 
шеър ёза бошлаган. Наримон Наримонов Оқтошга борга-
нида Мақсуд таълим олаётган мактабга ҳам кириб ўта-
ди. Тадбирда Мақсуд ўзи ёзган шеърларни ўқиб беради. 
Шеърлар Наримоновга манзур бўлади. Кейинчалик На-
римонов ушбу шеърларнинг учтасини “Коммунист” газе-
тасида чоп этади. Мақсуднинг билим олишга қизиқиши 
Мухтор афандининг эътиборини тортади. Боланинг ота-
сини чақириб, уни таҳсил олиш учун Бокуга юборишни 
маслаҳат беради. 

1920-1925 йилларда у Абдулла Шоиқ, Ҳусайн Жовид, 
Жаббор Афандизода, Мадина хоним Қиёсбейли, Жамо-
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бей Жаброилбейли сингари ўз даврининг таниқли зи-
ёлиларидан сабоқ олади. У ҳам ўз устозлари қаторида 
совет мафкурасига қарши исёнкор позицияда туради. 
Кейинчалик машҳур шахсларга айланган Меҳди Ҳусайн, 
Собит Раҳмон, Микофил Мушфиқ, Муҳаммадҳусайн Таҳ-
мосип, Саид Рустамов ва бошқалар билан бирга таҳсил 
олади. 1925-1927 йилларда Дарбандда муаллимлик қи-
лади, ўша ерда ўзига ҳамфикрлар топади, совет мафку-
расининг чириклигини кўради ва бунга қарши кураш 
олиб боради. Дарбандда ишлаб юрган кезлари Бокудаги 
педагогика институтида сиртдан таҳсил олади, дўстла-
ри билан билан учрашиб туради. Бокуда В.Маяковский, 
Нозим Ҳикмат сингари таниқли шоирлар билан учра-
шади. Совет мафкурачилари ҳам Мақсуд Шайхзоданинг 
бу йўналишдаги фаолиятини ўрганиб, уни Кавказдан уч 
йил муддатга сургун қилишга қарор қилишади. 

Тадқиқотчи Али Шомил Мақсуд Шайхзода ҳақидаги 
мақоласида ёзади: “Ўша йилларда зиёлилар ҳатто баъзи 
раҳбар партия-совет ишчилари орасида марказий ҳуку-
матга қарши эътироз тўлқини ёйила бошлаганди. 30 дан 
ортиқ миллат, халқ ва этник гуруҳлар яшайдиган ҳудуд-
да асрлар давомида туркий тил алоқа тили ҳисоблан-
ган. Ҳатто Чор Россияси катта қийинчилик билан Кав-
казни ишғол қилганидан кейин ҳам Доғистонга қатъий 
чораларни татбиқ этмаган, Озарбайжон ва Доғистонни 
боғлаб турган ришталарга тегмаганди. Совет Россияси 
эса,  Доғистон МССРни у билан тарихан чамбарчас боғ-
лиқ бўлган Озарбайжонга эмас, Россия таркибига ки-
ритган, ўзаро алоқалар тили мақомини рус тили эгаллай 
бошлаганди. Бунга фақат оддий халқ эмас, балки айрим 
ҳукумат маъмурлари ҳам эътироз билдиришарди. Улар 
Марказий ҳукуматга мурожаат қилиб, Доғистонни Озар-
байжон таркибига қўшишни исташарди. Ҳукумат эса, 
бундай одамларни қамоққа олар ёки сургун қиларди”. 
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1927йил июнь-июль ойларида Доғистон судининг қаро-
ри билан Мақсуд Шайхзода ва унинг муаллим ўртоқлари 
Муҳаммад Файзий, Адҳам Файзий аксилинқилобий ҳара-
кати учун қамоққа олинадилар. 1927 йилнинг 6 декабрь 
куни эълон қилинган 15 саҳифадан иборат айбномада 
шундай дейилади: “Мақсуд Шайхзода ва унинг дўстлари 
“ижтимоий хавфли унсур” сифатида қамоққа олинсин 
ва “сиёсий қурилиш”га жалб қилинсин”. Мақсуд Шайхзо-
дага нисбатан билдирилган айблов исбот қилинмагани 
учун у турли органларга ариза ёзиб, ишни қайта кўриб 
чиқишни сўрайди. Шундан сўнг махсус кенгаш муаллим-
лар ишини қайта кўриб чиқади. Шундан сўнг Мақсуд 
Шайхзода уч йиллик сургунга юборилади. Суд қарорига 
кўра, Мақсуд Шайхзода Боку, Тбилиси ва Москвадан бо-
шқа истаган шаҳарда сургун муддатини ўташи мумкин 
эди. Махачқалъадаги 9 ойлик қамоқдан озод қилинган 
Мақсуд отасининг истаги билан Тошкентни танлайди. 
Ўша пайтлар Москвада ўқиб юрган  Масимбей хотини Фо-
тимага Тошкентда яқин танишлари борлигини айтади ва 
уларнинг манзилини беради. Онаси Мақсудга Тошкент-
да яшаётган озарбайжон Пошо Ғаниев ҳамда Собир Ша-
риповнинг манзилини бериб, бирор ёрдам керак бўлса, 
уларга мурожаат қилишини айтади. 

Уч йилга деб Тошкентга келган Мақсуд Шайхзода 
шу ерда умрбод қолади ва ўзбек адабиётининг 

классикларидан бирига айланади

Мақсуд Шайхзода 1928 йил февраль ойида Ўзбеки-
стонга келади. Адиб Тошкентга келиб, қаерда, кимнинг 
уйида яшагани ҳақида афсуски, маълумотлар йўқ. Ўша 
йилларда Кавказдаги можаролардан безган кўп ҳамюрт-
ларимиз Тошкентга келган эди. Улардан бири Пошо Ғани-
ев эди. У 1916 йилда Тошкентга келган, кейин Сирдарёда 
ўрнашиб қолганди. Бироз вақт ўтиб, у Ўзбекистоннинг 
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олдинги пойтахти Самарқандга боради ва давлат идора-
ларида ишлайди. 1930 йилда Тошкент янгидан пойтахт 
мақомини олгач, П.Ғаниев ҳам Тошкентга кўчиб кетади. 

Эҳтимол, Масим бей 1925 йилдан буён Самарқанд пой-
тахт эканини билмаган ва ўғлига Пашо Ғаниевнинг Тош-
кентдаги адресини берган. Мақсуд Шайхзода Янги турк 
кўчасида яшаган Собир Шариповнинг уйини топиб бора-
ди ва бир муддат ўша ерда яшайди. Бир неча ой ўтгани-
дан сўнг Собир Шарипов уйланади, Мақсуд ҳам у ердан 
кетишга мажбур бўлади. Сўнг у Қашқар маҳалласида меҳ-
монхона вазифасини ўтаб келган бир чойхонага жойла-
шади. Ўша ерда у татар миллатига мансуб бир одам билан 
танишиб қолади. У Мақсуднинг саводини, савиясини, гў-
зал нутқи ва олижаноблигини кўриб, уйига олиб кетади. 

Танишларидан у Тошкент вокзали яқинида Наримон 
Наримонов  номидаги Озарбайжон мактаби борлигини 
айтишади. Шу тариқа Мақсуд бир муддат шу мактабда са-
боқ беради. Бу ерда Дадакиши деган ҳамюртимиз билан 
танишиб қолади. Шоир Дадакишининг уйида ижарада 
яшай бошлайди. 1929 йилнинг ёзига қадар шу ерда тура-
ди. Тахминан бир йил ичида Мақсуд ўзбек тилини тўлиқ 
ўзлаштириб олади. Ўзбек мактабларида дарс беришни 
бошлайди. 1928 йилнинг куз ойларида Мақсуд Шайхзода 
Ўрта Осиё давлат университетининг шарқшуносилик фа-
культетига ўқишга киради. Мақсуд Шайхзода билан бир-
га сабоқ олган ёзувчи ва таржимон Мирзакалон Исмои-
лий у билан боғлиқ хотираларида шундай ёзганди: 

 “Мақсуд ўзбек тилида озарий лаҳжада гапирарди. Озар 
ва турк сўзларидан фаол фойдаланарди. У чуқур саводи ва 
инсоний фазилатлари учун талабалар орасида катта ҳур-
мат қозонган эди. Мақсуд ҳавас ва эҳтиром билан ўзбек 
тили, тарихи, шарқ маданиятини ўрганган эди. Дарслар 
тугаши билан эртанги кунга тайёрлана бошлар, китоб 
ўқир, конспект ёзар, кейинги мавзулар билан боғлиқ ки-
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тобларни титкилар, муаллимларга саволлар ҳозирларди. 
У саволларни ўқитувчиларга ёзма тарзда берар, бу эса, 
домламиз Мухтор Авезовга мароқли эди. Мақсуд нима 
учун саволларни ёзма тарзда беришининг сабабини бил-
гач, домламиз лол қолганди. Мақсуд муаллим саволнинг 
жавобини билмаса, бошқа талабалар қаршисида ноқу-
лай вазиятда қолмасин учун саволларни ёзма тарзда бе-
раркан”. Мақсуд Шайхзода Тошкентга келганида бу ерда 
мураккаб ижтимоий вазият ҳукмрон эди. Ҳали эндигина 
оёққа тураётган СССР маъмурлари от устида, ислоҳотлар 
давом этарди. Бу ислоҳотлар миллий республикалар-
да аҳоли ҳуқуқларининг чекланишига, ҳаёт тарзининг 
бузилишига хизмат қиларди. Адабиёт оламида ҳам ис-
лоҳотлар борарди. “Қизил қалам” жамияти тузилганди. 
Ёш шоир ва ёзувчилар ана шу жамиятга жалб этиларди. 
Ўша йилларда лотин алифбосига ўтиш ҳаракатлари бо-
шланди. Мақсуд Шайхзоданинг яқин дўсти Вағиз Музаф-
фаров 1929 йилда Тошкентга келиб, “Комсомолец восто-
ка” ва “Ёш Ленинчи” газеталарида ишлаган. 

Вағиф Музаффаров кейинчалик шундай хотирлайди: 
“Шайх ака ўзбек тилини яхши билар, рус тилида ҳам яхши 
гапирарди. Форс-тожик, араб тилларини ўрганмоқда эди. 
У ҳам доим бизга “биз ўзбек тупроғида яшаймиз, бу юрт-
нинг нонини еяпмиз, шу боис ўзбек халқининг қадрият-
ларига ҳурмат билан қарашимиз керак”, дерди. Мақсуд 
Шайхзода Тошкентда ўзига бир қанча дўстлар, ҳамфикр-
лар топади. Келгусида катта ёзувчилар қаторидан жой 
олган Ғафур Ғулом, Ойбек, Абдулла Қодирий, Абдулла 
Қаҳҳор сингари ёшлар билан танишиб олади. Мақсуд 
Шайхзода бироз вақт “Қизил Ўзбекистон”, “Шарқ ҳақиқа-
ти”, ва “Ёш Ленинчи” газеталарида ишлайди. 1933-1935 
йилларда шоир Ўзбекистон ССР Халқ комиссарлари со-
вети қошидаги фан қўмитасида аспирантурада ўқийди. 
Пушкин номидаги Тил ва адабиёт институтида илмий 
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ходим бўлиб ишлайди. 1932 йилда шоирнинг “Лойиқ соқ-
чи” илк шеърий тўплами ва ана шу йилда “Ўн шеър”, 1933 
йилда “Учинчи китоб”, “Ундошларим”, 1935 йилда “Респу-
блика”, 1937 йилда “Янги даврон”, “Ўн икки”, 1938 йилда 
“Байрам қўшиқлари”, 1942 йилда “Кураш нечун?”, 1948 
йилда “Ватан шеърлари” китоблари чоп этилади. Шоир 
1938 йилдан Низомий номидаги Тошкент давлат педаго-
гика университетида дарс беришни  бошлайди. 

*        *        *
Адибнинг “Жалолиддин Мангуберди”, “Мирзо Улуғбек” 

фожиалари, “Тошкентнома”, “Оқсоқол” китоблари ўқув-
чилар томонидан катта қизиқиш билан қарши олина-
ди. Тошкентда унинг олти жилдлик танланган асарлари 
чоп этилади. Мақсуд Шайхзода Низомий, Фузулий, М.Ф. 
Охундов, Ҳусайн Жовид, Самад Вурғун, Расул Ризо син-
гари Озарбайжон классиклари асарларини ўзбек тилига 
таржима қилади. Ўзбекистон халқ ёзувчиси Шукрулло 
Мақсуд Шайхзодани “Ўзбек адабиётининг Шекспири” деб 
атаган эди. Адибнинг юбилейлари ҳам Ўзбекистонда, ҳам 
Озарбайжонда катта тантаналар билан ўтказилди. Maқсуд 
Шайхзода ўлимидан сўнг Ўзбекистон республикасиниг 
биринчи Президенти Ислом Каримовнинг фармони билан 
“Буюк хизматлари учун” ордени билан мукофотланган. 

“Жалолиддин Мангуберди” фожиаси ва
сургундаги ҳаёт

Ўзбек адабиёти тадқиқотчиларининг ёзишича, “Жало-
лиддин Мангуберди” фожиаси совет мафкурачиларининг 
топшириғига асосан қаламга олинган. Бу ҳақда қўлимиз-
да етарлича факт йўқ. Шуниси аниқки, асарнинг саҳна-
лаштирилиши катта қизиқишга сабаб бўлган. Спектакл 
“ўзбек адабиётидаги муҳим ҳодиса” сифатида баҳолан-
ган. Матбуотда асар ҳақида бир талай мақолалар чиқади. 
Спектакл саҳнага қўйилган пайти 36 ёшда бўлган Мақсуд 
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Шайхзода жуда катта шон-шуҳрат  қозонади. 
Мақсуд Шайхзоданинг дўсти, таниқли актёр, шоир-

нинг “Жалолиддин Мангуберди” драмасидан бош ролни 
ижро этган Шукур Бурхонов шундай ёзади: 

“Шайх ака мукаммал ҳаётни яшаб ўтди. Бу ҳаёт йиллар. 
Асрлар ўтса-да, ўрнак қилиб кўрсатилаверади. У ҳамма 
билан жуда самимий муносабатда бўларди. Ўзи ҳам жуда 
келишган, салобатли одам эди. Ҳар доим тўғри гапирар, 
кўпинча унинг гапларида албатта нимадир яширин маъ-
но касб этарди. Мақсуд муаллимлик қилар, таҳририятда 
ишлар, шеърлар ёзарди. Биз унинг ҳар қандай одам би-
лан жуда тез тил топишиб кета олишига ҳавас қилардик. 
Униг суҳбатларида айрича бир фалсафа бор эди. Кичик 
ўғлимга ҳам Шавкат деб унинг ўзи исм қўйган”. Аммо тақ-
дирнинг ғалати бурилишлари ҳам бўлади. Мақсуд Шайх-
зодани шон-шуҳратга буркаган “Жалолиддин Мангубер-
ди” унинг Сибирга сургун қилинишида ҳам катта ўрин 
тутади. Бу борада чақимчиларнинг хизмати катта бўл-
ган. Гўё муаллиф асарда салбий грузин образини яратар-
кан, у Сталинни ва грузин халқини назарда тутганмиш.
Шу тариқа 1944 йилда суд ҳукми билан Мақсуд Шайхзода 
25 йил сургун қилинади ва Сибирга юборилади. Мақсуд 
Шайхзода ҳибсга олинган маҳалда столи устида турган 
“Мирзо Улуғбек” драмаси чала қолади. 

*        *        *
1952 йилда Сталин вафотидан кейин Мақсуд Шайхзо-

данинг онаси Феруза хоним СССР Олий совети Раёсат кен-
гашига ўғлининг афв этилиши билан боғлиқ кетма-кет 
мактублар йўллайди. Ўғлининг гуноҳсиз эканини, асар-
даги грузин образида Сталин назарда тутилмаганини 
исботлашга уринади. Сургунга юборилган пайтида шун-
доғ ҳам Шайхзоданинг бегуноҳ эканини билган империя 
жаллодлари шоирни озод қилишади. Жазо муддатининг 
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учдан бир қисмини ўтаб бўлган шоир Тошкентга қайта-
ди. Дўстларининг кўпчилиги Шайхзодага салом бермай 
қўйишади. Ундан имкон қадар ўзларини олиб қочиша-
ди. Шоир бундан маънан азият чекади. Шу билан бир-
га у ижодда давом этади. Чала қолган “Мирзо Улуғбек” 
трагедиясини якунлайди. Асар асосида ўзбек режиссёри 
Латиф Файзиев 1958 йилда “Улуғбек юлдузи” фильмини 
суратга олади. Фильм катта шухрат қозонади. Ўша йили 
шоир “Тошкентнома” достонини ёзади. Шу тариқа шоир-
нинг аввалги мавқеи қайта тикланади. У ўша йили Тош-
кентдаги Осиё ва Африка ёзувчилари конгрессига келган 
Нозим Ҳикмат, Азиз Несин, Мелиҳ Жевдет Андай синга-
ри шоир ва ёзувчилар билан алоқа боғлайди. Академик 
Наим Каримовнинг ёзишича, сургундан хасталаниб қай-
тган шоир вақти-вақти билан даволанишга мажбур бўла-
ди. Узоқ вақт “Абу Райҳон Беруний” асари устида тер тўк-
са-да, ажал бу ишни тугатишига имкон бермайди. 

Наим Каримов “Мақсуд Шайхзода” китобида ёзишича, 
адиб ўтган асрнинг 60-йилларида соғлиғини тиклаш ва 
декадаларда иштирок этиш мақсадида бир неча маротаба 
Москвага борган. Имкон топиши билан Шайхзода М.Гор-
кий номидаги адабиёт институтига бориб, у ерда таҳсил 
олаётган ўзбек талабаларининг аҳволи билан қизиққан, 
улар билан суҳбат қурган, моддий тарафдан ёрдам бер-
ган. Азиз Абдураззоқ, Сайёр сингари ўзбек адибларининг 
кейинчалик хотирлашича, бошқа талабалар Шайхзодани 
уларнинг отаси бўлса керак деб ўйлашаркан. Шайхзода 
хасталик сабаб юқорига чиқмас, пастдан одам жўнатарди. 

“Бир гал яна Шайх ака келдилар. Пастга тушдик. Би-
ринчи қаватда бизни кутиб турган экан. “Бошқа курсдо-
шларинг бўлса уларни ҳам чақиринглар, бирга “Боку”га 
кечлик қилгани борамиз” деди. Биз озарбайжон Жаҳон-
гир, хакас Маис, қорақалпоқ Даулен, рус Володя, яна бир 
қанча дўстларимизни чақириб тушдик. Бирга ресторанга 
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бордик. Шайх ака донишманд одам эди. Уни суҳбатидан 
тўймасдик. У бизга Искандар Зулқарнайндан Амир Те-
мургача, Берунийдан Бруногача, Улуғбеккача бўлган та-
рихий шахслар ҳаётини аниқ, батафсил сўзлаб берарди”. 

Умуман, Мақсуд Шайхзода талабаларга ҳамиша ёр-
дам берган. Қайсидир талабанинг кийими эскирганини, 
пальтоси ёки телпаги йўқлигини кўрса албатта қўлига 
50 ё 100 сўм тутқазиб сигаретга юборарди. Талаба си-
гарет олиб унга келтирганида, домла қайтимини олмас, 
“бориб ўзингизга бирор кийим олинг” дерди. 1967 йил 
19 февраль куни адиб Тошкентдаги касалхонада вафот 
этади. “Абу Райҳон Беруний” асарининг чала қўлёзмаси 
эса, касалхонада йўқолади. Ўзидан кичиклар “Шайх ака”, 
катталар “Шайх” деб атаган Мақсуд Шайхзоданинг умр 
дафтари шу тариқа тугайди. Бироқ, у бежиз яшамади. У 
ўзидан муносиб мерос қолдирди. Ўзбек халқи Шайхзода-
га муносиб эҳтиром кўрсата олди. Ўзбекистонда Шайхзо-
да асарларининг олти жилдлиги чоп этилган. “Буюк хиз-
матлари учун” ордени билан мукофотланган. Бугун ҳам 
унинг китоблари кириб бормаган бирор ўзбек хонадони-
ни топиш мушкул. Ўзи айтганидек, “Менга Низомийнинг 
асарларини Навоийнинг она тилига, Навоийнинг асар-
ларини Низомийнинг она тилига таржима қилиш бахти 
насиб этди. Мен бахтли эмасманми?”
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DÜNYA TARİXİNDƏ İLK ACLIQ
AKSİYASI TƏŞKİL EDƏN ŞAİR,

İCTİMAİ-SİYASİ XADİM
ƏLİ YUSİF YUSİFZADƏNİN HƏYAT 

HEKAYƏSİ

“İnsan varlığının sirri təkcə yaşamağında yox, uğrunda 
yaşanacaq bir şeyə sahib olmağındaqdır.”

                          F.Dostoyevski

Ötən əsrin əvvəllərində də, ondan sonrakı illərdə də 
Qarabağın başını qara buludlar almışdı. Azərbaycanın bütün 
bölgələrində ölüm-dirim savaşı gedirdi. Ermənilər Şuşa, 
Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur, Bakı, Quba və digər torpaqlarda 
təxribatlar törədir, insanlar kütləvi şəkildə məhv edilirdi. 
Ölkədə  vəziyyət elə də qənaətbəxş deyildi. İctimai-siyasi 
hadisələr tez-tez dəyişirdi. Əhalinin kasıb  təbəqəsi ölüm-
zülüm  gün keçirir, sabaha çox az ümidləri olan insanlar da 
həyatlarını  yoxsulluqla başa vururdular. Ermənilər o vaxt da 
Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün zaman-zaman törətdikləri 
soyqırımları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) dövründə 
də davam etdiriblər. AXC hökuməti yaranmış vəziyyətlə 
bağlı 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və 
Zəngəzur qəzalarını özündə birləşdirən Qarabağ general-
qubernatorluğu yaradıb. Belə çətin bir dövrdə ictimai-siyasi 
xadim, şair və publisist Əli Yusifzadə 1918-ci ildə Şuşa Milli 
Komitəsinin rəhbərlərindən biri olub. Türk qoşunlarının 
Qarabağa çağırılması ilə bağlı Ənvər Paşa ilə danışıqlar 
aparıb. O vaxt Əli Yusif 18 yaşında idi. Əli Yusifin Azərbaycan 
Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasında da mühüm rolu olub.  
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*        *        *
Braziliya yazıçısı Paulo Koelyo deyib ki, doğulduğumuz 

andan ölənə qədər həyatımız davamlı bir səfərdir. Mənzərə 
dəyişir, insanlar dəyişir, ehtiyaclar dəyişir, amma qatar həmişə 
irəli gedir. Həyat bir qatardır, qatar stansiyası deyil.

Əli Yusifin həyatı, təhsili, yaradıcılığı səfər üstündə oldu, 
1920-ci illərdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr fonundakı 
fəaliyyəti, rus işğalına qarşı mübarizəsi, Solovetskə sürgün 
olunması... Bu səfər haqqında mətbuatda və arxivlərdə 
məlumat var və təbii ki, biz bu materiallardan bəhrələnəcəyik. 
Bu haqda bir az sonra...

*       *       *
Ən nəhayət, Əli Yusif Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

xaricə ali təhsilə göndərdiyi 100 nəfərdən biri olub və bu 
faktın özü onun haqqında çox şey deyir. Parisdə təhsil alıb 
vətənə qayıtmışdı, Parisdə də qala bilərdi, amma qayıtdı və 
özünü vətən, xalq uğrunda gedən ictimai-siyasi hadisələrin 
burulğanına atdı. Professor Nazif Qəhrəmanlı “525-ci 
qəzet”də çap etdirdiyi “Milli dəyərə çevrilmiş adlar: vətən, 
millət və ədəbiyyat sevdalısı Əli Yusifzadə” (2011. 27 yanvar) 
sərlövhəli məqaləsində yazır:”Yusifzadələr nəslinin ən faciəli 
fiquru da odur – Əli Cəlal oğlu Yusifzadə (ədəbi imzası Əli 
Yusif, Əli Yusif Rai). Bu görkəmli insanın həyatı və fəaliyyəti 
yetərincə öyrənilməyib. Əli Yusif Azərbaycan tarixinin kifayət 
qədər təkrarsız, unikal, orijinal və parlaq şəxsiyyətlərindən 
biridir. O, Yusifzadələr nəslinin hələlik ilk və son əqidə və 
vicdan şəhididir. Əli Yusif XX əsrin ilk ali diplomatik təhsil 
almış bir siyasət adamıdır”.

*        *        *
Əli Yusif 1900-cu ildə Şuşada Mirzə Cəlal Yusifzadənin 

ailəsində dünyaya gəlib. Şuşa Realnı məktəbində oxuyub, 
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səkkiz yaşından şeir yazmağa başlayıb. 11 yaşından isə şeir 
və hekayələri mətbuatda dərc olunub. Parisə təhsil almağa 
gedərkən Əli Yusif “Əlvida“ şerini 1920-ci il yanvarın 20-də 
“İstiqlal” qəzetində çap etdirib.

Ey müqəddəs, şanlı, sevimli ölkə,
Haqqını halal et, biz gedər olduq,
Kim bilər qəzayı, dönməyiz bəlkə,
Haqqını halal et, biz gedər olduq.

Tədqiqatçı Əli Şamil Əli Yusifzadə ilə bağlı
məqaləsində yazır:

“...Yanvarın 14-də isə cümhuriyyət rəhbərlərinin, tanınmış 
xeyriyyəçilərin, din xadimlərinin və valideynlərin iştirakı 
ilə tələbələrin təntənəli yola salma mərasimi təşkil edilib. 
Fevralın 11-də Parisə çatan tələbələri Sülh Konfransında 
iştirak edən Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti qarşılayıb. Əlimərdan bəy Topçubaşov 
tələbələr qarşısında çıxış edərək onlara nəsihətlər edib və 
uğurlar arzulayıb. Sonra tələbələr təhsil almaq üçün Avropanın 
müxtəlif şəhərlərinə yola salınıb.  Əli Yusifzadə  Parisdəki Ali 
Siyasi Elmlər Akademiyasının Diplomatiya fakültəsinə daxil 
olub”. Jurnalist E.Nihad Modern.az portalındakı “Sürgündə 
qurdlu yeməklə sağ qalan, dünya tarixinə düşən Cümhuriyyət 
fədaisi” məqaləsində isə deyib:” 1926-cı ilin fevral-mart 
aylarında Bakıda keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayda Əli 
Yusifzadə katib, atası  Mirzə Cəlal tərcüməçi kimi iştirak 
edib. Qurultay başa çatandan üç gün sonra, yəni martın 8-də 
Azərbaycan Fovqəladə Komissiyasının (NKVD) əməkdaşı 
Vasinin əmri ilə Əhməd Hacınski, Dadaş Həsənov və Əli 
Yusifzadə evlərində axtarış aparılmaqla həbs ediliblər. Əli 
Yusifzadənin evindən bir qovluq sənəd götürülüb. Həmin 
dövrdə Azərbaycanda rəhbər vəzifədə işləyənlərin bir 
qismi onların həbs olunmasının qarşısını almaq istəsələr də 
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bacarmayıblar. Azərbaycan Dövlət Siyası İdarəsinin qərarı 
dəyişməz qalıb. İstintaqı aparan Vasini Əli Yusifzadənin  
“Türkoloji Qurultay keçirilən salona daxil olmaları üçün 
neçə nəfərə və hansı əsasla sənəd verməsi,  xaricdən dəvət 
olunmuş alimlərin siyahısını haradan alması” maraqlandırıb. 
Qurultayın katibi, 8 dildə danışmağı və yazmağı bacaran 
Əli Yusifzadənin istintaqı 1927-ci il fevralın 28-də başa 
çatıb. Azərbaycan Dövlət Siyası İdarəsinin  istintaqına görə 
Dadaş Həsənova, Mövsüm İbrahimova, Cavad Axundova, 
Mir Bağır Seyidrzayevə, Əli Yusifzadəyə, ümumiyyətlə, 14 
nəfərə güllələnmə verilib. Onlara güllələnmə hökmü oxunub 
da. Lakin sonradan Əli Yusifzadənin və bəzi məhbusların 
güllələnmə hökmü 10 il həbs cəzası ilə əvəzlənib”.

Solovetskə sürgün, dünya tarixində görünməyən
aclıq aksiyası

Fransadan qayıtdıqdan sonar milli micadilə savaşını 
davam etdirən Əli Yusif Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonar da öz əqidəsi ilə gedir, yeni quruluşla 
barışa bilmir, əqidə yoldaşları ilə birgə mübarizəni davam 
etdirirdi.  Əqidə yoldaşları ilə birgə Solovetskə sürgün olunan 
Əli Yusif əzab və işgəncələrə məruz qalsa da sınmır ,öz 
amalından, əqidəsindən dönmür. 

Əli Şamil Əli Yusifzadənin Solovetskə sürgün olunması 
ilə bağlı yazır:

“1927-ci il martın əvvəllərində Əli Yusifzadənin, 
İsfəndiyar Vəkillinin, Niyazi Muinin, Mehdi Sultanzadənin, 
Sadıq İmanənin, Nəsrulla İsrafilzadənin, Muhsin bəy 
Bəkdəmirzadənin və b. daxil olduğu azərbaycanlı məhbuslar 
qrupunu Solovetskə, Şimal Buzlu okeanındakı Ağ dənizin 
Oneqa körfəzindəki adalarda yerləşən həbs düşərgələrinə 
gətiriblər. Bu qrupda əsasən zabit və maarifçi ziyalılar olub. 
Onları Baltik-Amur kanalının çəkilişində işlətməyə başlayıblar.

 Əli Yusifzadə onlardan əvvəl gətirilmiş araşdırıcı, şair 
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Əbdürrəhman Dai, Cabbar Kələntərli, B.Səfizadə, Muradxan 
Naxçıvani, Abbasqulu, B.Həmid Kəngərli, Səlimzadə və 
başqaları ilə görüşüb. İlik donduran şaxtada işləməkdən, 
qurd düşmüş balıqdan hazırlanmış xörəkləri yeməkdən çox 
onu cinayətkarlarla bir yerdə saxlanması rahatsız edib.

 Buna görə də Əli Yusifzadə həbs düşərgəsinə gəldikdən 
sonra siyasi dustaqlar arasında təbliğat işi aparmağa başlayıb. 
Bolşeviklərin qəddarlıqlarına qarşı duran, canilərlə bir 
həbsxanada qalmaq istəməyən, onlara siyasi məhbus statusu 
verilməsini tələb edən azərbaycanlı məhbuslar ilk dəfə siyasi 
tələblərlə kütləvi ölüm aclığı elan ediblər. Əli Yusifzadə Sovet 
Sosialist Respublikaları İttifaqında ilk dəfə siyasi məhbusların 
aclıq aksiyasını təşkil edənlərdən olub. 1927-ci ildə keçirilən 
aclığın 53-cü günü hərbçi, gəncəli İbrahim Axundzadə, Qori 
Müəllimlər Seminariyasının məzunu, şəkili Ələfsər Nəcəfov 
aclıq zamanı, hərbiçi Xasay Kərimzadə, həkim Cahangir Ağayev 
aclığın doğurduğu  xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Şəhid olan 
dustaqların vəsiyyəti ilə aclıq aksiyası 56-cı gün dayandırılıb”. 
Həbs düşərgələrindəki vəziyyətlə tanış olmaq üçün Solovetsk 
adalarına gedən Maksim Qorki və xanımına siyasi məhbuslar 
həbsxana nəzarətçilərindən gizli məktub ötürə bilib. Onlar 
bu məktubu Stalinə çatdırıblar. Bundan sonra həbsxanadakı 
siyasi məhkumlara qarşı sərt rejim nisbətən yumşaldılıb. 
Dünyada qəddarlığı ilə ad çıxarmış bolşevik rəhbərliyi 
aclıq aksiyası iştirakçılarının tələblərinin bir qismini yerinə 
yetirməli olub. Siyasi məhbusları cinayətkar məhbuslardan 
ayırmaq məcburiyyətində qalıb. Bu açlıq aksiyası haqqında 
yazılan kitablar Çində, Amerikada çap olunub.

Ağaoğlu isə Solovki xatirələrində
bunları yazır:

“1927 sənəsinin qışında Solovetskə Azərbaycandan 30 
nəfərlik bir millətsevən qafilə gətirilmişdi. Bunlar vəhşi rejimə 
təhəmmül etməyərək aclığa qərar verdilər. Bu qrupun qəti 
ölüm qərarı Solovetskdə bulunan bütün azərilər tərəfindən 
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qəbul olundu və qrev ümumi bir şəkil aldı. Qrev tam 22 
gün davam etdi. İnsanlar acından bütün-bütünə bir skeletə 
döndülər. Haqlarında bir cüzi təhfifat yapıldısa da, demək olar 
ki, bu aclıq qrevləri heç bir şeyi dəyişmədi. Biləkis Azərbaycan, 
gürcü və Ukrayna millətsevənlərinin bu inadlı müqavimət və 
mücadilələri Q.P.U. idarəsini bunlar haqqında daha vəhşicəsinə 
və barbarcasına tədbirlər almağa sövq edirdi. Hər bir bəşəri, 
insani hiss və duyğulardan məhrum bulunan bolşeviklərdə 
insanın insani tələblərinə qarşı vəhşi bir istehzadan başqa 
bir şey mövcud deyildi”. Əli Yusifin həbsxanadakı dəhşətli 
rejimin əleyhinə qaldırdığı bu etiraz forması onun ən yaxın 
dostlarının, gəncəli İbrahim Axundzadənin və şəkili Ələfsər 
Nəcəfovun acından ölümünə səbəb olur.

Sürgündən sürgünə...
1935-ci ilin yanvarında Əli Yusifzadə həbsdən azad edilib. 

Lakin onun Azərbaycana dönməsinə icazə verilməyib. O, 
Özbəkistana sürgün edilib, Daşkənddə mühasib işləyib.  
Burada da ona sakit həyat nəsib olmayıb. Əqidə yoldaşlarının 
bir çoxu bu torpağa sürgün edilmişdi, onlarla əlaqə yaradıb. 
1937-ci ildə Əli Yusifzadə Daşkənddə yenidən həbs edilib. 
Uzun və işgəncəli istintaqdan sonra 1937-ci il avqustun 18-də 
həbsxanada güllələnib. 

Ey türk oğlu! Səni Tanrın Şərqə hadi göndərdi,
Yatmış yurdu qardaş kibi titrət, qaldır, oyandır!
Yeni məsud bir həyata dəvət eylə hər fərdi,
Yürəgində sönməyəcək bir təbii od yandır!...

İstintaq ittihamnaməsindən...
Əli Cəlal oğlu Yusifzadə 1900-cu ildə Şuşada qulluqçu 

ailəsində anadan olub,  milliyyətcə azərbaycanlıdır. Parisdə 
Siyasi Elmlər İnstitutunun hüquq fakültəsini bitirib.  Daşkənd-
də həbs edilənə qədər mühasib işləyib. 1936-cı il dekabrın 
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9-da Daşkənddə Özbəkistan SSR Cinayət Məcəlləsinin 66-cı 
maddəsinin 1-ci hissəsi (İnqilab əleyhinə təşviqat və təbliğat) 
və 67-ci maddəsi (İnqilab əleyhinə təşkilatda iştirak və inqilab 
əleyhinə təxribatların hazırlanması) ilə NKVD tərəfindən 
həbs olunub. Cinayət işinin arxiv materiallarından görünür 
ki, Əli Yusifzadə 1917-ci ildən “Müsavat” partiyasının üzvü 
olub. 1919-cu ildən 1923-cü ilə qədər “Müsavat” Hökuməti 
tərəfindən 100 nəfərlə birgə Parisə oxumağa göndərilib. 
SSRİ-yə qayıtdıqdan sonra Bakıda  inqilab əleyhinə gizli 
fəaliyyət göstərib. “Musavat” partiyası Bakı Komitəsinin 
üzvü olub. 1924-cü ildə “Müsavat” partiyasının tapşırığı ilə 
Gürcüstana gedib və burada sovet hökumətinə qarşı silahlı 
çıxışlar edilməsi ilə bağlı gürcü menşeviklərinin MK-sı ilə 
danışıqlar aparıb. 1925-ci ildə Bakı “Musavat” Komitəsinin 
üzvü kimi gizli “Müsavat” məktəbində dərs deyib. 1927-
ci ildə “Müsavat” partiyasının işi üzrə 10 il müddətinə həbs 
edilib. Solovetsk düşərgəsində məhbusluq həyatı yaşayan Əli 
Yusifzadə  düşərgədəki “Müsavat” partiyasının özəyinə daxil 
olub, məhbusların kütləvi etirazlarının təşkilində iştirak edib. 

1935-ci il yanvarın 22-də həbsdən azad olunub, bununla 
belə düşərgədəki müsavatçılarla məktublaşmaqda davam edib. 
Daşkəndə gəldikdən sonra buradakı müsavatçılarla sıx əlaqə 
yaradıb. Ə.Yusifzadə öz tanışlarının evində burjua dövlətlərinin 
konstitusiyalarını tərifləyib, SSRİ Konstitusiyasına qarşı kəskin 
çıxışlar edib. İttihamnamənin sonunda deyilir ki, Ə. Yusifzadə 
özünü günahkar hesab etmir. Özbəkistan SSR NKVD nəzdindəki 
üçlük tərəfindən 1937-ci il avqustun 10-da güllələnməyə 
məhkum edilib, avqustun 18-də isə hökm yerinə yetirilib. 
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İttiham protokolundan çıxarış:
Vətəndaş Əli Yusifzadə 1917-ci ildən “Musavat” partiyasının 

üzvüdür. Partiyanın üzvü kimi əksinqilabi fəaliyyət göstərib. 
1926-1927-ci illərdə “Müsavat” partiyası özəyinin işi ilə 
əlaqədar “Müsavat”ın Bakı Komitəsinin üzvü kimi 10 il 
müddətinə həbs olunub, 1935-ci ildə azadlığa buraxılıb. Həbs 
müddətində də sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizəni davam 
etdirib. Onun dostu Cəlilbəy Sultanov 1880-ci ildə Trapezundda 
(İndiki Trabzon şəhəri)  anadan olub. Milliyyətcə Azərbaycan 
türküdür, mülkədar-bəy nəslindəndir. 1900-cu ildən 1906-cı 
ilədək Riqa şəhərində Menşevik partiyasının üzvü olub. 1818-
ci ildən 1920-ci ilədək “Müsavat” hökumətinin parlament 
üzvü kimi fəaliyyət göstərib. 1927-1928-ci illərdə “Müsavat” 
dağıdılanda Azərbaycandan qaçıb və repressiyadan kənarda 
qalıb.  Cəlilbəy  Sultanov “Müsavat” partiyasının üzvü kimi 
sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmaqda, əksinqilabçı 
milli təşkilat yaratmaqda ittiham olunur. 

Hökmdə isə deyilir: Əli Yusifzadə, Cəlilbəy Sultanov, 
İsabəy Ağayev, Əliş Xanbudaqov, dördü də güllələnsin. 

Yeri gəlmişkən: 
Professor Nazif Qəhrəmanlı yuxarıda adı çəkilən 

məqaləsində yazır: “Layiqli cəza alanlar sırasında bir nəfər 
də var: bu adam daşnak, amma 1919-cu ildən bolşevik 
partiyasına soxulmuş Apresyan Derenik Zaxaroviçdir (1899-
1939). 1927-1938-ci illərdə təhlükəsizlik sistemində xidmət 
etmiş həmin şəxs 1937-1938-ci illər arasında Özbəkistan SSR 
Xalq Daxili İşlər Komissarı olub. Şübhəsiz, Ə.Yusifzadənin qətl 
edilməsində bu “çekistin” müstəsna əməyi var. Qəribədir ki, 
bir il sonra onun özü də həbs edilərək güllələnib və bu daşnak 
indiyəcən bəraət almayıb”. 1958-ci il avqustun 25-də Əli 
Yusifzadəyə bəraət verilib. 
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Sürgündə             Сургунда
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ДУНЁ ТАРИХИДА ИЛК БОР
ОЧЛИК ЭЪЛОН ҚИЛГАН ШОИР,  

ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АРБОБ
АЛИ ЮСУФЗОДАНИНГ ҲАЁТИ

“Инсон ҳаётининг сири фақат унинг яшашида эмас, 
яшашга арзирли сабабга  эга бўла олишидадир.” 

Ф.Достоевский
Ўтган асрнинг бошларида ҳам, кейинги йилларда ҳам Қо-

рабоғ осмонидан қора булутлар аримади. Озарбайжоннинг 
барча ҳудудларида ҳаёт-мамот жанглари борарди. Шуша, 
Жаваншир, Жаброил, Зангезур, Боку, Қуба ва бошқа ҳудуд-
ларда шиддатли жанглар давом этарди, инсонлар оммавий 
равишда маҳв этиларди. Ўлкадаги вазият ўта нотинч эди. 
Ижтимоий сиёсий ҳодислар тез-тез ўзгариб турарди. Аҳо-
лининг камбағал табақаси амал-тақал кун кечирар, эртанги 
кунга сал-пал умид кўзи билан қараган инсонлар ҳам ҳаёт-
ларини муҳтожликда ўтказардилар. Ғанимлар ўша пайтлар 
Тоғли Қорабоғни қўлга киритиш учун вақти-вақти билан 
амалга оширган қатлиомлар Озарбайжон Халқ Республи-
каси (ОХР) даврида ҳам давом этди. ОХР ҳукумати юзага 
келган вазиятга доир 1919 йилнинг январь ойида Шуша, 
Жаваншир, Жаброил ва Зангезур фожиаларини ўзида жам-
лаган Қорабоғ генерал губернаторлигини яратади. Ана 
шундай мураккаб даврда ижтимоий-сиёсий ходим, шоир ва 
публицист Али Юсуфзода 1918 йилда Шуша Миллий қўми-
таси раҳбарларидан бири бўлган. Турк қўшинларининг Қо-
рабоққа чақирилиши юзасидан Анвар Пошо билан музока-
ралар олиб борган. Ўша пайтда Али Юсуф 18 ёшда эди. Али 
Юсуф Озарбайжон Халқ Республикасини тузишда ҳам фаол 
иштирок этган. 
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*        *        *
Колумбиялик адиб Паоло Коэльо айтганидек, туғил-

ганимиздан то ўлгунга қадар узоқ бир сафарга чиқамиз. 
Манзаралар ўзгаради, инсонлар ўзгаради, эҳтиёжлар ўз-
гаради, аммо поезд тўхтамайди. Ҳаёт бу поезд, аммо по-
езд станцияси эмас. Али Юсуфнинг ҳаёти, таълим даври, 
фаолияти ҳаммаси сафарда кечди. 1920 йилларда юз бер-
ган ижтимоий-сиёсий ҳодисалар манзарасида унинг фа-
олияти, рус босқинига қарши исёни, Соловецкка сургун 
этилиши... бу сафар ҳақида матбуотда, архивларда етар-
лича маълумотлар топиш мумкин. Албатта, биз бу маъ-
лумотлардан фойдаланамиз. Бу ҳақда бироз кейинроқ...

*       *       *
Ниҳоят, Али Юсуф Озарбайжон Халқ Республикаси-

нинг хорижга ўқишга юборилган 100 нафар талабасидан 
бири бўлди. Шу фактнинг ўзиёқ у ҳақда кўп нарсани ан-
глатади. У Парижда таҳсил олиб қайтади. Парижда қо-
лиши ҳам мумкин эди. Аммо у Ватан, халқ учун бораёт-
ган ижтимоий сиёсий ҳодисалар гирдобига ўзини отди. 
Профессор Назиф Қаҳрамонли  “525-ci qəzet” газетасида 
босилган “Миллий қадриятга айланган исмлар: Ватан, 
миллат, ва адабиёт фидойиси Али Юсуфзода” (2011. 27 
январь) сарлавҳали мақоласида ёзади:  ”Юсуфзода авло-
дининг энг фожиали вакили Али Юсуф, Али Юсуф Роий 
тахаллуси билан ижод қилган Али Жалол ўғли Юсуфзода 
эди. Бу машҳур инсоннинг ҳаёти ва фаолияти етарлича 
ўрганилмаган. Али Юсуф Озарбайжон тарихининг бета-
крор, ўзига хос, йирик шахсларидан бири эди. У Юсуф-
зодалар авлодидан бўлган илк ва ҳозирча энг сўнгги эъ-
тиқод ва виждон шаҳиди бўлди. Али Юсуф юртимизда ХХ 
асрнинг илк олий маълумотли дипломати, нуфузли сиё-
сатчиси эди”.
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*        *        *
Али Юсуф  1900 йилда Шушада Мирзо Жалол Юсуфзо-

данинг оиласида туғилди. Шушадаги реальний мактаби-
да таҳсил олди. Саккиз ёшиддан шеър ёзишни бошлади. 
11 ёшидан шеър ва ҳикоялари матбуотда чиқди. Парижда 
таълим олгани йўлга чиқаркан, 1920 йилнинг 20 январи-
да унинг “Алвидо” номли шеъри “Истиқлол” газетасида 
босилди: 

Эй муқаддас, шонли, севимли ўлка, 
Биздан рози бўлгин, биз кетар бўлдик,
Тақдирни ким билар? Қайтмасмиз балки, 
Биздан рози бўлгин, биз кетар бўлдик.

Тадқиқотчи Али Шомил Али Юсуфзода
 ҳақида ёзади:

“...14 январда эса республика раҳбарларининг, таниқли 
меценатларнинг, уламоларнинг ва ота-оналарнинг ишти-
рокида талабаларни тантанали кузатиш маросими бўлиб 
ўтади. 11 февралда Парижга етиб борган талабаларни 
тинчлик конференциясида қатнашаётган Алимардонбей 
Тўпчибошев бошчилигидаги делегация аъзолари кутиб 
олишади. Алимардонбей талабалар ҳузурида чиқиш қи-
ларкан, уларга йўл-йўқриқлар кўрсатиб, муваффақият-
лар тилайди. Сўнгра талабаларни ўқиш учун Европанинг 
турли шаҳарларига кузатиб қолишади. Али Юсуфзода 
Париждаги Олий сиёсатшунослик Фанлари Академия-
сининг дипломатия факультетига киради”. Журналист 
Э.Ниҳод Modern.az порталидаги  “Сургунда қуртлаган 
овқат билан тирик қолган, дунё тарихига кирган жумҳу-
рият фидоийси” мақоласида шунда ёзади: “1926 йилнинг 
феврал-март ойларида Бокуда ўтказилган 1-туркология 
қурултойида Али Юсуфзода котиб, отаси Мирзо Жалол 
таржимон сифатида иштирок этади. Қурултой ўтганидан 
уч кун кейин 8 март куни Озарбайжон фавқулодда комис-
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сияси (НКВД) ходими Васининг буйруғига кўра. Аҳмад 
Ҳажинский, Дадаш Ҳасанов, Али Юсуфзода ва бошқалар 
уйларини тинтув қилишади, ўзларини ҳибсга олишади. 

Али Юсуфзоданинг уйидан бир жилд ҳужжат олинади. 
Ўша пайтда Озарбайжонда раҳбарлик лавозимларидан 
ишлаганларнинг кўпчилигини уларнинг қамалишига 
тўсқинлик қилишни истасалар-да, бунинг имкони бўл-
майди. Озарбайжон давлат сиёсий идорасининг қарори 
ўзгаришсиз қолдирилади. Терговчи Васинни Али Юсуф-
зоданинг “Туркология қурултойи” ўтказилган залга ки-
риш учун неча кишига ҳужат тўғрилаб берилгани, қайси 
асосда рухсатномалар расмийлаштирилгани, хориждан 
чақирилган олимларнинг рўйхати қаердан олингани” 
қизиқтиради. Қурултой котиби, 8 тилда гаплашиш ва 
ёзишни биладиган Али Юсуфзоданинг тергови 1927 йил 
28 февраль куни якунланади. Озарбайжон Давлат сиёсий 
бюросининг тергов хулосаларига кўра, Дадаш Ҳасанов, 
Али Юсуфзода, умуман 14 киши отувга ҳукм қилинади. 
Бу ҳукм ўқиб эшиттирилади. Лекин кейинчалик Али 
Юсуфзода ва бошқаларга берилган ўлим жазоси 10 йил 
озодликдан маҳрум қилиш билан алмаштирилади”.

Соловецкка сургун ва илк очлик акцияси
Франциядан қайтгач, миллий озодлик ҳаракатини да-

вом эттирган Али Юсуф Озарбайжонда Совет ҳокимия-
ти тузилганидан кейин ҳам ўз ақидасига содиқ қолади. 
Янги тузум билан келишолмайди. Ўз маслакдошлари 
билан курашни давом эттиради. Ўз сафдошлари билан 
Соловецкка сургун қлинган Али Юсуф азоб –уқубатларга 
дуч келса-да, синмайди, ўз аъмолидан, эътиқодидан воз 
кечмайди. 
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Али Шомил адибнинг сургун даври
ҳақида ёзади:

“1927 йил март ойининг бошларида Али Юсуфзода, 
Исфандиёр Вакилий, Муин Ниёзий, Маҳди Султонзода, 
Имона Содиқ, Насрулло Исрофилзода, Муҳсинбей Бек-
темирзода, ва бир қатор бошқа Озарбайжон маҳбуслари 
гуруҳини Соловецкка, Шимолий муз океанидаги Оқден-
гизнинг Онега кўрфази оролларига, ҳарбий лагерга олиб 
келишади. Бу гуруҳда зобитлар ва зиёлилар бор эди. 
Уларнинг Балтика-Амур канали қурилишида ишлатиша-
ди. Али Юсуфзода улардан аввал келтирилган тадқиқот-
чи-шоир Абдураҳмон Доий, Жаббор Калонтарли¸  Б. Са-
физода, Муродхон Нахичевоний,  Аббосқули, Б. Ҳамид 
Кенгерли, Салимзода ва бошқалар билан кўришган. Илк 
қаҳрамон совуқда ишлаш ҳам, қуртлаган балиқдан пи-
ширилган овқатларни ейиш ҳам эмас, балки жиноятчи-
лар билан бирга тутиб турилгани кўпроқ алам қиларди. 

 Шунинг учун ҳам Али Юсуфзода қамоқ лагерига келга-
нидан кейин сиёсий маҳбуслар орасида тарғибот ишлари-
ни бошлайди. Большевикларнинг зулмига қарши турган, 
жиноятчилар билан бир қамоқда ётишни истамаган, ўз-
ларига сиёсий маҳбус мақоми берилишини истаган Озар-
байжонлик маҳбуслар оммавий равишда очлик эълон қи-
ладилар. Али Юсуфзода шу тариқа собиқ СССРда биринчи 
бўлиб очлик акциясини ўтказганлардан бири бўлиб 
қолди. Бу очлик акциясининг 53-куни ганжалик ҳарбий 
Иброҳим Охунзода, Гори муаллимлар семинариясининг 
битирувчиси, шакилик Аловсар Эфшар, Нажафов очлик 
пайтида, ҳарбий Хасай Каримзода, шифокор Жаҳонгир 
Оғаев очлик туфайли юзага келган касалликлар оқибати-
да вафот этишади. Шаҳид бўлганлар маҳбусларнинг ва- 
сиятига кўра, 56 куни очлик акцияси тўхтатилган”. Қамоқ 
лагерларидаги вазият билан танишиш учун Соловецк 
оролларига борган Максим Горький ва унинг аёлига сиё-
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сий маҳбуслар қамоқхона назоратчилари орқали яширин 
бир мактуб юборишади. Улар мактубни Сталинга етка-
задилар. Шундан сўнг ҳибсхонадаги сиёсий маҳбусларга 
нисбатан босим бироз камайтирилади. Дунёда ўзининг 
ваҳшийлиги билан ном қозонган большевик раҳбария-
ти очлик акцияси иштирокчилари талабларини қисман 
бўлса-да, бажаради.  Сиёсий маҳбуслар жиноятчилардан 
алоҳида сақланади. Ушбу очлик акцияси ҳақида битилган 
китоблар Хитой ва Америкада чоп этилган. 

Оғаўғли Соловкидаги хотираларида ёзади:
“1927 йилнинг қиш ойларида Соловецкка Озарбайжон-

дан бир гуруҳ ватанпарвар маҳбуслар олиб келинади. Улар 
ваҳший режимга кўнмай очлик эълон қилган эдилар. Бу 
гуруҳ ҳақида чиқарилган қатъий ўлим ҳукми Соловецкда-
ги Озарбайжонлик маҳбуслар томонидан катта норозилик 
билан қарши олинди. Уларнинг норозилик акциялари 22 
кун давом этди. Ҳаммалари очлик эълон қилган, жонли 
скелетга айланганди. Гарчи уларга нисбатан босим бироз 
камайган бўлса-да, жиддий ўзгариш бўлмади. Кейинчалик, 
озарбайжон, грузин, украин милллатсеварларининг бун-
дай норозилик акциялари ГПУнинг уларга нисбатан яна-
да кескинроқ чоралар кўришга ундади. Ҳар бир башарий, 
инсоний ҳис-туйғулардан маҳрум бўлган большевиклар-
да инсоннинг инсоний талабларига нисбатан истеҳзодан 
бўлак ҳеч нарса мавжуд эмасди”. Али Юсуфзоданинг ҳибс-
хонадаги даҳшатли режимга қарши кўрсатган бу эътирози 
энг яқин дўстларининг ўлимига сабаб бўлди.

Сургундан сургунга...
1935 йилнинг январида Али Юсуфзода ҳибсдан озод 

қилинади. Лекин унга Озарбайжонга қайтишга ижозат 
берилмайди. У Ўзбекистонга сургун қилинади. Тошкентда 
ҳисобчи бўлиб ишлайди. Бу ерда ҳам унга тинч ҳаёт насиб 
бўлмайди. У ўзи билан бирга сургун қилинган маслакдо-
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шлари билан кўришиб турарди. 1937 йилда Али Юсуфзо-
да Тошкентда яна қўлга олинади. Узоқ муддат давом этган 
терговдан сўнг 1937 йил 18 август куни ҳибсхонада отиб 
ташланади:

Эй турк ўғли! Сени тангри қилди шарққа йўлбошчи, 
Мудроқ юртни қардош каби титрат, турғиз, уйғоқ қил,
Янги масъуд бир ҳаётга даъват этгин ҳар ёшни,
Юрагингда асло сўнмас бир табиий ўт ёққил! 

Тергов айбномасидан…
Али Жалол Ўғли Юсуфзода 1900 йилда Шушада хизмат-

чи оиласида туғилган. Миллати озарбайжон. Парижда Си-
ёсий фанлар академиясида ўкиган. Тошкентда то ҳибсга 
олингунга қадар ҳисобчи бўлиб ишлаган. 1936 йил 9 
декабрда Тошкентда, ЎзСССР Жиноят кодекси 66-мод-
даси 1-қисми (аксилинқилобчи ташқивот-тарғибот) ва 
67-моддаси (аксилинқилобий ташкилотда қатнашиш, ак-
силинқилобий ҳаракатларга тайёргарлик кўриш) билан 
НКВД томонидан қўлга олинган. Жиноят ишининг архив 
материалларидан кўриниб турибдики, Али Юсуфзода 
1917 йилдан бошлаб, “Мусовот” партиясига аъзо бўлган, 
1919-1923 йилларда “Мусовот” ҳукумати томонидан 100 
нафар ёшлар сафида Парижга ўқишга юборилган. СССРга 
қайтгач, аксилинқилобий ҳаракатларда иштирок этган. 
“Мусовот” партиясининг Боку қўмитаси аъзоси бўлган. 
1924 йилда “Мусовот” партиясининг топшириғи билан 
Тифлисга кетган, бу ерда совет ҳукуматига қарши қурол-
ли ҳаракатлар олиб бориш бўйича Грузин меншевиклари 
билан музокаралар олиб борган. 1925 йилда Боку “Мусо-
вот” қўмитасининг аъзоси сифатида яширин “Мусовот” 
мактабида дарс берган. 1927 йилда “Мусовот” партияси-
нинг иши бўйича 10 йил муддатига озодликдан маҳрум 
этилган. Соловецк лагерида маҳбусликда ҳаёт кечирган 
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Али Юсуфзода у ердаги “Мусовот” партияси ячейкасига 
киради. Маҳбусларнинг оммавий норозилик намойиши-
га бошчилик қилади.  1935 йил 22 январда ҳибсдан озод 
қилинса-да, лагердаги “мусовот”чилар билан хат ёзишиб 
туради. Тошкентга келганидан кейин бу ердаги мусовот-
чиларни топиб, улар билан яқин алоқа ўрнатади. А.Юсуф-
зода ўз танишларининг уйида буржуа давлатларининг 
конституцияларини мақтаб, СССР конституциясига қар-
ши чиқишлар қилган. Айбноманинг охирида А.Юсуфзода 
ўзини гуноҳкор деб билмаслиги айтилади. ЎзССР НКВД 
учлигининг ҳукми билан 1937 йил 10 август куни отишга 
ҳукм қилинади, 18 августда ҳукм ижро этилади. 

Айблов протоколидан:
Фуқаро Али Юсуфзода 1917 йилдан “Мусовот” пар-

тиясининг аъзоси. Аксилинқилобий фаолият олиб бор-
ган. 1926-1927йилларда “Мусовот”нинг Боку қўмитаси 
аъзоси сифатида 10 йил озодликдан маҳрум қилинган. 
1935-йилдан чиқарилган. Қамоқ пайтида ҳам совет ҳу-
куматига қарши тарғибот ишларини олиб борган. Унинг 
дўсти Жалилбей Султонов 1880 йилда Трапезунд (ҳозир-
ги Трабзон) да туғилган. Миллати Озарбайжон, мулку- 
дорбей авлодидан. 1900-1906 йилларда Рига шаҳрида 
меньшевиклар партияси аъзоси бўлган. 1818-1920 йил-
ларда “Мусовот” партиясининг парламент аъзоси сифа-
тида фаолят кўрсатган. 1927-1928-йилларда “Мусовот” 
тарқатилганда, Озарбайжондан қочиб кетган ва қатағон-
дан омон қолган. Жалилбей Султонов “Мусовот” пар-
тиясининг аъзоси сифатида совет ҳокимиятига қарши 
кураш олиб бориш, аксилинқилобчи миллий ташкилот 
тузишда айбланади.

Ҳукмдан иқтибос: Али Юсуфзода, Жалилбей Султо-
нов, Исобей Оғаев, Алиш Хонбудоғов отиб  ташлансин.
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Дарвоқе...
Профессор Нозиф Қаҳрамонли юқорида тилга олинган 

мақоласида ёзади:  “Муносиб жазо олганлар қаторида яна 
бир киши бор: бу одам дашноқ, аммо 1919 йилдан боль-
шевиклар партиясига суқулиб кирган Дереник Захарович 
Апресян эди (1899-1939). 1927-1938 йилларда хавфсиз-
лик тизимида хизмат қилган бу кимса  1937-1938 йил-
ларда Ўзбекистон ССР ички ишлар Халқ комиссари ҳам 
бўлган. Шубҳасизки Али Юсуфзоданинг қатл этилишида 
бу “чекист”нинг роли катта бўлган. Қизиғи шундаки, бир 
йил ўтиб унинг ўзи ҳибсга олинади ва отиб ташланади. 
Ҳалигача уни оқлашгани йўқ”. 1958 йил 25 август куни 
Али Юсуфзода оқланади. 
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AZƏRBAYCANIN VƏ QAZAXISTANIN 
BÖYÜK İCTİMAİ-SİYASİ XADİMİ

ƏHMƏD BƏY PEPİNOV...

                                             

 “Həyat budur...Xoşbəxt olmağa layiq olanlar  xoşbəxtliyi 
kənardan izləməyə məcburdurlar.”

                                                                                              Tomas Eliot
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin (AXC) fəaliyyət 

göstər-diyi son aylarda Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda 
inqilabın havası əsməyə başlamışdı. Müxtəlif siyasi qüvvələr 
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Mübarizənin 
gedişində də çox mühüm hadisələr baş vermişdi,  xüsusilə 
də bolşeviklərin gücü özünü göstərirdi. Bütün bunlar Əhməd 
bəy Pepinovun gözləri qarşısında baş verən hadisələr idi 
ki, birbaşa siyasi fəaliyyətinə təsir edirdi. Bu yazı Şərqdə 
ilk demokratik respublika olan AXC-nin parlamentinin və 
beşinci Nazirlər Kabinetinin üzvi, əmək və əkinçilik naziri  
Əhməd bəy Pepinovun həyatı haqqında olacaq. 1918-ci ildə 
ali təhsilini başa vuraraq Bakıya qayıdan Pepinov Cənubi 
Qafqazda baş verən siyasi hadisələrdə fəal iştirak edib, 
Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının üzvü seçilib. 
Ə. Pepinov AXC hökumətində aktiv nazirlərdən biri kimi əsas 
qanunların qəbul edilməsində yaxından iştirak edib, O dövrdə 
100 nəfər Azərbaycan türkünün Avropa ölkələrinə ali təhsil 
almağa göndərilməsi məsələsi ümumdövlət və ümumxalq 
işinə çevrilmişdi. 100 nəfər istedadlı gəncin seçilməsi üçün 
AXC hökuməti parlamentinin qərarı ilə dövlət komissiyası 
yaradılmışdı. Bu komissiyaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
başçılıq edirdi. Komissiyanın tərkibinə deputatlardan Mehdi 
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bəy Hacınski, Qara bəy Qarabəyov, Əhməd bəy Pepinov və 
Abdulla bəy Əfəndizadə daxil idi.

Ə.Pepinov AXC parlamentinin üzvü kimi bir sıra mühüm 
məsələlərin, o cümlədən Antanta dövlətləri, Gürcüstanla 
və Ermənistanla münasibətlər, «Denikin təhlükəsi»nin 
müzakirəsində təmsil etdiyi sosialistlər fraksiyası adından 
çıxış edib, parlamentin 1919-cu il oktyabrın 20-də qəbul 
etdiyi «Nəşrlər istehsalı haqqında» qanunun hazırlanmasında 
bilavasitə iştirakçı olub. Pepinov Azərbaycan Müəssislər 
Məclisinə seçkilər üzrə komissiya sədrinin müavini (sədr 
M.Ə.Rəsulzadə olub) seçilib. Lakin «Hümmət» partiyasının üzvü 
kimi müəyyən siyasi və iqtisadi məsələlərdə AXC hökumətinin 
mövqeyi ilə razı olmayıb. Nəsib bəy Yusifbəylinin təşkil etdiyi 
ikinci, Cumhuriyyətin isə sayca beşinci hökumət kabinəsində 
Pepinov əmək və əkinçilik naziri vəzifələrini tutub. 1919-cu 
ildə Pepinov Bakı Dövlət Universitetinin təşkilində yaxından 
iştirak  edib.Parlamentdə bu məsələ ilə bağlı müzakirələrin 
sürətləndirilməsinə, universitetin açılması üçün pul vəsaitinin 
ayrılmasına böyük əmək verib. Cumhuriyyət dövründə Bakıda 
təntənəli «Türk gecələri» konsertinin və digər müsabiqələrin 
təşkili də Pepinovun adı ilə bağlıdır. 

Əhməd bəyin qızı Sevda Pepinova: «Mən atamı bir insan 
kimi nənəmin söhbətlərindən tanıyıram. Nənəm atamı 
olduqca çox istəyirdi. Deyərdi ki, atam yalnız anama yaxşı ər 
olmayıb, həm də anamın bacıları Gülruxa, Nəzakətə də atalıq 
edib. Tutalım, anama palto tikdirirmişsə, qızları da aparıb 
onlara da palto sifariş verirmiş.  Həftədə bir-iki dəfə nənəmi 
yoluxurmuş. Nənəm deyərdi ki, Əhməd bəy məndən bir dəfə 
soruşmadı ki, nə lazımdır? İçəri girən kimi şkafı açırdı, ora-
bura baxırdı ki, görsün nə çatışmır. Hamısına göz gəzdirəndən 
sonra hal-əhval tutub gedirdi. Bir də görürdün düyü, yağ, 
şəkər, ət göndərib. Nənəm deyirdi ki, mən ona heç vaxt 
nədən ötrüsə ağız açmamışam, özü məni qabaqlayıb, imkan 
verməyib ki, ehtiyac hiss edək. Atam mənimlə əsasən rus 
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dilində, ürək sözü olanda isə ya azərbaycanca, ya da türkcə 
danışırdı. Atamın dili 1918-ci ildə Bakıya gələndən sonra 
azərbaycanlaşmışdı. Onacan türk ağzı ilə danışırdı. Engelsi, 
Marksı almanca orijinaldan oxuyurdu. Xədicə nənəm deyirdi 
ki, fransızcası da gözəl idi. Çünki nənəm fransızcanı gözəl 
bilirdi və hərdən atamla bu dildə danışırdı”.

 Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutu
Azərbaycanın başının  üstündə qara yellər əsməyə 

başlamışdı, bunu hökumətdə də, parlamentdə də görür və 
qarşısını almağa çalışırdılar. Elə buna görə də Əhməd bəy 
Pepinov işğalçı sovet ordusunun Bakıya yürüşünü əngəlləmək 
məqsədilə 1920-ci il aprel ayının əvvəllərində parlamentin 
digər üzvü Rəhim bəy Vəkilovla birlikdə danışıqlar aparmaq 
üçün Şimali Qafqaza, Qroznı şəhərinə göndərilib. 11-ci ordu 
hələ Samur körpüsünün şimalında gözləmə mövqeyində idi. 
Əhməd bəyin məqsədi isə Rusiya ilə danışıqlar aparmaq, 
Dağlıq Qarabağdakı qoşunlarımız Bakıya gələnədək onların 
heç olmasa müəyyən qədər qarşısını almaq idi. Danışıqlara 
məhz Əhməd bəyin göndərilməsinin də mənası vardı. Nədən 
ki, o, Serqo Orconikidze ilə tanışıydı. Əhməd bəy Orconikidze 
ilə görüşüb,  Orconikidze isə Moskva ilə danışıb, ancaq bu 
danışıqlardan  bir nəticə əldə edilməyib, heç edilməyəcəkdi 
də... Artıq qərar qəbul olunmuşdu və işğalçı ordu Bakıya 
yeridilməliydi... Aprelin 28-də Bakı rus qoşunlarının işğalına 
məruz qalır.  Əhməd bəy Bakıya qayıdarkən Serqo Orconikidze 
onunla bağlı Bakıya teleqram vurur ki, “Pepinovdan muğayat 
olun və ondan dəyərli kadr kimi istifadə edin”. Bu teleqram 
Əhməd bəyin sürgünə göndərilməsini gecikdirir, hətta 
ona yeni hökumətdə vəzifə də verilir. Əvvəl Xarici İşlər 
Komissarlığı, Əmək Komissarlığı, sonra isə Sosial Təminat 
Komissarlığında çalışıb, qaçqınların işləri ilə məşğul olub. 
1922-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığına göndərilib, kollegiya 
üzvü, Azərbaycan SSR-in maarif komissarı olub. Pepinov hətta 
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latın qrafikası əsasında Azərbaycan əlifbasının ilk variantının 
yaradıcılarından biri idi. Amma AXC naziri kimi ona münasibət 
birmənalı olmayıb.

Əhməd bəy Pepinova güllələnmə kəsilir...
Əhməd bəy 1930-cu il dekabrın 8-də NKVD tərəfindən 

gecə saat 1-də Əzizbəyov küçəsindəki mənzilində saxlanılıb, 
ona «1012» saylı order təqdim olunub, «bizimlə getməlisən» 
deyiblər. Onu gizli, əksinqilabi, antisovet Azərbaycan Milli 
Mərkəzi adlı təşkilatla bağlılıqda suçlayıblar. Bu işlə bağlı 
53 nəfər tutulub, o zaman Əhməd bəyin 37 yaşı olub. 3 gün 
keçməmiş arvadı ilə qızını da bu evdən çıxarırlar, evdən heç 
nə götürməyə icazə vermirlər. Evdə nə olubsa həmin mənzilə 
köçən NKVD müstəntiqi Xoren Qriqoryana qalır. Xurşid xanım 
məcbur qalıb qızı Sevda ilə birgə anasının yanına köçür. 
Əhməd bəy həbsxanada qayınanası Xədicə xanıma demişdi: 
«Xurşidə deyin, məndən boşanmaq haqqında ərizə versin. 
Çünki tutulanların çoxunun ailəsini sıxışdırırlar. Mənim adım 
üstündə olmasın. Ziyan gətirə bilər. İstəsə ərə də gedə bilər”.

Xurşid xanım da boşanıb və Əhməd bəyin Xalq Maarif 
Komissarlığında katibi olan Bahadur Eyvazova ərə gedib. Qızı 
Sevda Pepinovanı isə o vaxtdan nənəsi Xədicə xanım saxlayıb. 
Beləliklə, ana balaya, bala da anaya həsrət qalıb. 7 yaşlı 
Sevda xalq düşməninin qızı olduğuna görə Bahadur Xurşidə 
doğma balasının onlara gəlib -getməyinə də icazə verməyib. 
Son saatlarında Xurşid həmişə Sevda xanıma: «Bağışla məni, 
Sevda, bağışla məni” deyirmiş... 

1931-ci il sentyabrın 30-da Baş Siyasi İdarə Əhməd bəyə 
ən ağır cəza- güləllənmə kəsir. Ancaq 1932-ci ildə onun 
haqqında hökm dəyişir, əvvəlcə 10 il həbs, daha sonra isə 
müddəti tutulduğu gündən sayılmaqla 5 illik sürgünlə 
əvəz edilir. Bir zamanlar Bakının mərkəzində, “Azad qadın” 
heykəlinin yaxınlığında həbsxana olub və Əhməd Pepinov 
təxminən bir il 10 ay həbsxananın birinci  mərtəbəsindəki 
kamerada saxlanılıb. Dördücü pəncərə Pepinovun olub. 
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Pepinov pəncərədən küçənin hansı hissəsinin göründüyünü 
Xədicə xanıma çatdırıb. Xədicə xanım da həftədə bir dəfə 
bacısı Zeynəbgilə getməyi bəhanə edib 6 yaşlı nəvəsi Sevda 
ilə həbsxananın qarşısındakı küçədən keçərmiş. Əhməd 
bəyin pəncərəsindən görünən hissəyə çatanda Sevdanın 
ayaqqabısının bağı «açılar”, nənə isə bir neçə dəqiqə ləngiyib 
onu bağlayarmış. Sonra da yavaş-yavaş qızın üst-başına əl 
gəzdirər, bütün bunları səbrlə edərmiş ki, heç olmasa Əhməd 
bəy qızını görsün. Ata öz balasıyla belə görüşərmiş...

1931-ci il iyulun 6-da Əhməd Pepinovun istintaqa ifadəsi: 
“Parlamentin baş katibi və millət vəkili olduğum vaxtlarda 
mən eyni zamanda partiyada da işimi aparır, mitinqlərdə, 
fəhlə-kəndli yığıncaqlarında çıxışlar edirdim. 1919-cu ildə 
Bakıda ingilislərə qarşı fəhlə nümayişinin təşkilatçılarından 
biri olmuşam. 1919-cu ilin dekabrında parlamentdə 
hökumətin yeni tərkibinin yaranması haqqında iki həftə çəkən 
danışıqlardan sonra yeni yaranacaq kabinetə mənim də daxil 
olmağım barədə sosialist fraksiyasında irəli sürülən təklifə 3 
dəfə etiraz etməyimə baxmayaraq, partiya məni əmək və ziraət 
naziri kimi hökumətə qatılmağa vadar etdi. Boyun qaçırmağım 
isə onunla əlaqədar idi ki, müsavatçılar parlamentdə ”Fəhlə 
qanunvericiliyi“ və “Aqrar islahatının” keçirilməsinə mane 
olurdular. Müsavat partiyası bizim fraksiyanın qəti tələbi 
ilə bu məsələlərin məclisi –məbusanda keçiriləcəyini vəd 
edəndən sonra mən nazir vəzifəsini aparmağa razılıq verdim. 
1920-ci ildə isə hazırladığım torpaq islahatı haqqında qanuna 
baxmaq istəmədikləri üçün həmin ilin martında hökumətdən 
getdim. Bununla da yeni hökumət böhranı başlandı”. 1935-ci 
il dekabr ayında sürgündə  olduğü Ulyanovskdan Moskvaya 
gedir, Serqo Orconikidze və o vaxt bu şəhərdə yaşayan kiçik 
qardaşı Zəki bəylə görüşür. Orconikidze Əhməd bəyə Bakıya 
qayıtmağı məsləhət görmür, Qazaxıstana getməyi tapşırır. 

Pepinov qızını görmək üçün Bakıya qayıdır, bacısını 
gördükdən sonra qayınanası Xədicə xanımgilə gedir, keçmiş 



462

xanımı Xurşud xanım da orada olub. Qızı Sevda bu anı sonralar 
belə təsvir edəcək:“O səhnə indi də gözümün qabağındadır. 
Atam girdi içəri. Çox arıqlamışdı. Mən çaşdım. Anam stulda 
oturmuşdu, eləcə quruyub qaldı, çox pərt oldu. Atam birinci 
ona yaxınlaşıb əlindən öpdü. Sonra məni götürdü qucağına və 
gözləri yaşardı. Anam 10 dəqiqədən sonra çıxıb getdi”.

Sürgündən qayıdan Pepinov Orconikidzenin məsləhəti 
ilə Qazaxıstana gedir...

Pepinov Bakıdan Alma-Ataya (İndi Almatı) gedib, 
görünür Serqo Orconikidze bu haqda Qazaxıstan Xalq Maarif 
Komissarlığına (XMK) xəbər verib. Əhməd bəy Alma-Atada 
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, 1935-cü ildən etibarən  Qazaxıstan 
SSR XMK-nın müavini vəzifəsində işləyib. Bakıda tanınmış 
ziyalıların tutulması xəbəri ora da  gəlir və Pepinov başa düşür 
ki, növbə ona da çatacaq. Odur ki, Əhməd bəy artıq sürgündə 
olduğu Ulyanovska, bir müddət sonra isə Moskvaya gedir. 
1937-ci il idi, tutulmaq anı günbəgün yaxınlaşırdı, bunu hiss 
edən Əhməd bəy Bakıya xəbər verir ki, qızı Sevdanı görmək 
istəyir. Qardaşı Zəki bəyin köməyi ilə Moskva ətrafındakı bağ 
evində Əhməd bəy qızı Sevda ilə görüşür. Sevda Pepinova 
sonralar bu görüşlə bağlı bunları yazacaq: “Atamı görəndə 
elə sevindim ki, qucaqladı öpdü məni. 3 gün onunla qaldım. 
Sonra atam yoxa çıxdı. Əmim dedi ki, başqa yerə gedib, 
növbəti dəfə bir həftə sonra görüşəcəyik. Atamla axırıncı dəfə 
vağzalda görüşdük. Tutqun, bikef idi. Məni qucağına götürüb 
“Qızım, Ulyanovska gedirəm, qismət olsa, yenə görüşərik, 
qismət olsa, gələn yay yenə gələrsən yanıma” dedi”. Amma 
Əhməd bəyin arzusu yerinə yetmir, artıq Azərbaycan NKVD-
si Əhməd bəy Pepinovun həbsi ilə bağlı Ulyanovska məktub 
göndərmişdi. Beləliklə Əhməd bəy Bakıya gətirilir, saysız- 
hesabsız işgəncələrə məruz qalır. Onu əksinqilabi, antisovet, 
millətçi təşkilatın rəhbəri kimi günahlandıraraq həbs edirlər. 
Pepinov bütün bunları inkar edir, ancaq buna məhəl qoyan 



463

kim idi,  qərar qəbul olunmuşdu. 
Səkkiz ay ərzində bacısı Nəzirə xanım Əhməd bəyə bağlama 

aparır. 1938-ci ilin may ayında isə heç bir izahat verilmədən 
Əhməd bəyə aparılan bağlamanı almırlar. 

*      *      *
Onu da deyək ki, Sevda xanım məşhur komediya ustası, 

Azərbaycan Xalq Artisti Lütfəli Abdullayevin həyat yoldaşı 
olub. Aktyor məhz Həsən bəy Ağayev və Əhməd bəy Pepinov 
amilinə görə Sevda xanımla düz 15 il ailə qura bilməyib. 
Amma öz sevgisinə sona qədər sadiq qalıb, gözləyib, dostları, 
rəfiqələri Sevda xanımdan uzaq gəzəndə Lütfəli Abdullayev 
sevdiyi qızı tək buraxmayıb. Pepinov repressiyaya qurban 
getsə də, harada yaşamasından asılı olmayaraq  bütün həyatı 
Azərbaycanla bağlı olub. “O zaman ailəmizin vəziyyəti çox 
da yaxşı deyildi. Babam Həsən bəy Ağayev Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədr müavini, atam isə 
Cümhuriyyət hökumətinin əmək naziri Əhməd bəy Pepinov 
olduğu üçün ailəmiz ”xalq düşməni» sayılırdı. 1937-ci ildə 
atamı güllələmişdilər. Sözsüz ki, xalq düşməninin qızına o 
vaxt yaxın düşən yox idi. Amma Lütfəli heç nəyə baxmadı. 
Onun belə mərdliyi mənə hər şeydən əziz idi. Biz 1948-ci 
ildə evlənmək istəsək də, bu istəyimiz ancaq 1956-cı ildə 
baş tutdu. Bu illər ərzində anam rəhmətə getdi, 1955-ci ildə 
atamın bəraətini aldım. Ondan sonra mənimlə evlənmək 
istəyənlərin sayı çoxaldı. Ancaq mənim onların heç birinə 
inamım qalmamışdı. Ona görə də dedim ki, ailə qursam Lütfəli 
ilə quracağam. Bir ay nişanlı qalandan sonra toyumuz oldu. O 
hətta icazə vermədi ki, soyadımı dəyişim. Dedi sənin atanın 
oğlu yoxdur, öz soyadını daşı. Nənəm iki il ərzində Lütfəlidən 
o qədər hörmət gördü ki, rəhmətə gedəndə dedi ki, səndən 
arxayın gedirəm…”.  

Sevda xanım Pepinova sonralar xatirələrində bunları 
yazacaqdı. “Əvvəlcə onu deyək ki, Əhməd bəy Mirzə Cəlilin ən 
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yaxın məsləkdaşı, maarifçi-publisist Ömər Faiq Nemanzadənin 
bacısı oğludur. Onun ziyalı şəxs kimi formalaşmasında Ömər 
Faiqin rolu əvəzsizdir. Tədqiqatçı Qərənfil Quliyevanın da 
dediyinə görə, Pepinov məhz onun sayəsində həm “Molla 
Nəsrəddin” jurnalında, həm də “Açıq söz” qəzetində çoxsaylı 
məqalələrlə çıxış edib və dövrünün görkəmli ziyalıları ilə 
təmasda olub”. (Emin Nuri. “Modern.az”). Əhməd bəy Pepinov 
1920-ci ildə Nəsib bəy Yusifbəyli  hökumətinin istefasından 
sonra vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. 

Yeri gəlmişkən...
Nəsib bəy Yusifbəyli Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 

hökumətinin baş naziri olarkən atası ona maraqlı bir məktub 
yazıb:

“Əziz oğlum, çox səbr etdim, amma yazacam. Sıxıntı 
çəkərək, borc altına girərək səni yüksək təhsillə təmin edə 
bildim. Artıq təhsilini qurtarıb gəldin, şəhərin ərzaq işləri 
üzrə rəisi oldun. Sənə yenə mən baxdım. Məndən yalnız pul 
istədin. Sonra Tiflisə gedərək Seymin maarif naziri oldun. 
Aldığın maaş ilə dolanmadın. Bir neçə dəfə pul istədin 
göndərdim, sonra Azərbaycanın istiqlalını elan etdiniz. 
Cümhuriyyətimizin maarif naziri oldun. Paytaxtımız Bakıda 
çalışdın. Yenə də maaşın xərclərini ödəmədi. Məndən pul 
istədin. Həmişə göndərirdim. Mənə aid olan torpağın bir 
parçasını satmışdım. Həmin pullardan göndərirdim. Bu gün 
isə baş nazirsən, dövlət rəisisən, yəni ölkəmizin padşahı 
olmusan. Yenə bağının qamışını mən alım?”

                                                  
*      *      *

Əhməd bəy Pepinov 1893-cü ildə Ahıskanın Bolacur 
kəndində Ömər bəy Pepinovun ailəsində doğulub. Ailədə 
üç qardaş, iki bacı olublar. Pepinovun anası gənc yaşlarında 
dünyasını dəyişdiyindən Ömər bəy evlənməli olub. Analığı 
Büllur xanım uşaqlara öz balası kimi baxıb. Əhməd bəyin  dayısı 
tanınmış maarifçi Ömər Faiq Nemanzadə bacısı uşaqlarının 
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yükünü azaltmaq məqsədilə Əhməd bəyi öz himayəsinə 
götürür. 1900-cu ildə Ömər Faiq Şamaxıya işləməyə gedərkən 
Əhməd bəyi də özü ilə aparır, o burada təhsilə başlayır, 
ərəb və fars dillərini öyrənir. İki il sonra məşhur Şamaxı 
zəlzələsində Əhməd bəy uçan evin altında qalır, Ömər Faiqin 
yoldaşı onu dağıntılar altından sağ-salamat çıxarır. Ömər Faiq 
Əhməd bəydən başqa bacısının o biri oğlanları Məmmədi və 
Zəkini də Qori Müəllimlər seminariyasına düzəldir. Sonra 
Əhməd Bəy Tiflisdəki Zadəganlar gimnaziyasında oxuyur və 
o zaman Ömər Faiqin burada dostu və həmfikiiri, Tiflisdə 
“Molla Nəsrəddin” jurnalını buraxan Mirzə Cəlilgildə qalır. 
Tiflis gimnaziyasını bitirib, Moskva Dövlət Universitetinin 
hüquq və iqtisadiyyat fakültəsində təhsil alıb.  Təhsil illərində 
«Azərbaycan Həmyerlilər Təşkilatı»nın rəhbərlərindən 
biri olub. Əhməd bəyin nəvəsi Xurşud Abdullayeva isə çox 
sonralar bunları deyəcək: “Əhməd bəy Azərbaycanı gəzib 
kəndlərdən ən istedadlı 100 nəfər uşağı yığıb xaricə oxumağa 
göndərmişdi. Nəinki Əhməd bəy, onun oxumağa göndərdiyi 
həmin 100 nəfər tələbə də məhv olundu. Qardaşları Zəki və 
Məmməd Pepinov kimi ziyalıları illərlə sürgünlərdə məhv 
etdilər. Heç bəraətlərini görmədilər. Əhməd bəyin qardaşı 
olmaqda, antisovetçi, casus olmaqda günahlandırdılar. Görün, 
necə ziyalıları məhv etdilər. Əhməd bəy altı, qardaşı Zəki bəy 
isə 12 dil bilirdi. 

1956-cı ildə bəraətlə əlaqədar Əhməd bəyin KQB 
(NKVD) arxivindəki cinayət işlərni araşdıran polkovnik 
Vasili Qriqoryeviç anama “Siz atanızla fəxr edə bilərsiniz. 
Neçə illərdir ki, KQB-də işləyirəm, bunca mətin adama rast 
gəlməmişəm» demişdi. Onlara elə işgəncələr verirdilər ki, 
heç kim dözmürdü. Ancaq Əhməd bəy heç bir protokolu 
imzalamayıb. Halbuki, işgəncələrin ən pisini görmüşdü. Onun 
dırnaqlarını çıxarmışdılar. Əllərində bir dırnağı belə yox idi”.
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Bir də...
Əhməd bəy bacılarına deyib ki, mən Bakıda olanda Bağırov 

məni NKVD-yə çağırtdırdı və onlarla əməkdaşlıq etməyimi 
istədi. Dedi ki, partiyaya daxil olsan sənə yüksək vəzifə 
verərik. Pepinov isə bu təklifi qəbul etmir.  NKVD-də “100-cü 
otaq” deyilən bir yer var. Bu məkan əslində ölüm kamerası 
idi. Mircəfər Bağırov lazım olanda bu kameraya gələrmiş 
məhbuslarla üzbəüz görüşmək üçün...  

Pepinov da dəvət edilir o kameraya və Mircəfər Bağırova 
bunları deyir: “Mən günahkar deyiləm, 1930-cu ildə 
istintaqdan heç nəyi gizlətməmişəm, mən həmişə namuslu 
olmuşam, namuslu olaraq da qalıram”. Səmimi etiraf əlbəttə 
ki, Bağırovun xoşuna gəlmir, çox hirslənir, özünü ələ ala 
bilmir. Bir versiyaya görə Mircəfər Bağırov Əhməd bəyi 1938-
ci ilin iyul ayının 3-də özü güllələyir. Bu faktı Sevda xanım 
da təsdiq edir, vaxtilə “Günay” qəzetinə verdiyi müsahibədə 
bunları demişdi: “Mənim atamı əvvəlcə 1930-cu ildə həbs 
etdilər, güllələmək istəyirdilər, sonra sürgünə göndərdilər. 
Sürgündən o, 1935-ci ildə qayıtdı, ona şəxsən M. C. Bağırov 
partiya sıralarına keçməyi təklif etmişdi, o, etiraz etmişdi, 
vicdanına qarşı çıxmaq istəməmişdi. Buna görə cavab verməli 
oldu, onu yenidən, il yarım sonra Alma-Atada həbs edib Bakıya 
gətirdilər. (Digər mənbədə isə Vladimirdən Bakıya gətirilir. 
Q.K.) Burada onu Mircəfər Bağırov şəxsən özü güllələmişdi. 
Bu onun məhkəməsində sübut olundu”. Digər versiyaya görə, 
ömrünü xalqımızın maariflənməsi və inkişafı yolunda çıraq 
kimi əridən Əhməd bəy Pepinov 1937-ci ildə güllələnib. 1955-
ci ildə ona bəraət verilib. P.S. Əhməd bəy Pepinovun kiçik 
qardaşları Məmməd bəy və Zəki bəy də sürgünə göndərilib, 
elə orada da həlak olublar.
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Əhməd bəy və həyat yoldaşı Xurşid xanım
Аҳмад бей ва умр йўлдоши Хуршид хоним

Məmməd, Əhməd və Zəki bəy Pepinovlar
Мамад, Аҳмад ва Заки бей Пепиновлар
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Əhməd bəy Pepı̇novun yaşadiğı 
evə vurulan barelyef

Аҳмад бей Пепиновнинг 
яшаган уй деворига 

ўрнатилган хотира лавҳаси

Əhməd bəyin qızı Sevda xanım 
və həyat yoldaşı, Xalq artisti  

Lütfəli Abdullayev  Аҳмад 
бейнинг қизи Севда хоним ва 
умр йўлдоши, Халқ артисти 

Лутфали Абдуллаев

Əhməd bəy Pepinov həbsxanada 
Аҳмад бей Пепинов қамоқхонада
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ОЗАРБАЙЖОН ВА ҚОЗОҒИСТОН-
НИНГ ЙИРИК ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ

АРБОБИ АҲМАДБЕЙ ПЕПИНОВ

“Ҳаёт шу... Бахтли бўлишга лойиқ кишилар бахтни
четдан томоша қилишга мажбур.”

Томас Элиот
Озарбайжон Халқ Республикаси (ОХР) фаолият кўр-

сатган кейинги ойларда Озарбайжонда, хусусан Боку-
да инқилоб шабадалари эса бошлаганди. Турли сиёсий 
кучлар ҳокимият учун курашарди. Кураш жараёнида ҳам 
жуда кўп муҳим ҳодисалар рўй берганди. Хусусан боль-
шевикларнинг кучи ўзини кўрсатди. Буларнинг барча-
си Аҳмадбей Пепиновнинг кўз олдида рўй берар ва улар 
унинг сиёсий фаолиятида яққол акс этарди. Бу мақола-
да 2018 йил мамлакатимизда “Озарбайжон халқ респу-
бликаси йили” деб эълон қилиниши муносабати билан 
Шарқдаги биринчи демократик республика – OХР парла-
менти ва бешинчи вазирлар маҳкамаси аъзоси, меҳнат ва 
деҳқончилик вазири Аҳмадбей Пепинов ҳақида бўлади. 
1918 йилда олий ўқув юртини битириб Бокуга қайтган 
Пепинов Жанубий Кавказда юз берган сиёсий ҳодисалар-
да фаол иштирок этган, Закавказье Мусулмон фракцияси 
аъзоси бўлган. 

А.Пепинов ОХР ҳукуматидаги фаол вазирлардан бири 
сифатида асосий қонунларнинг қабул қилинишида яқин-
дан иштирок этган. Ўша даврда 100 нафар озарбайжон 
туркларининг Европа мамлакатларига ўқишга юбори-
лиши масаласи умуммиллий масалага айланганди. 100 
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нафар истеъдодли ёшларнинг саралаб олиниши учун 
ОХР парламентининг қарорига асосан давлат комисси-
яси тузилади. Бу комиссияга Муҳаммад Амин Расулзода 
бошчилик қиларди. Комиссия таркибига депутатлардан 
Меҳдибей Хачинский, Қорабей Қорабеков, Аҳмадбей Пе-
пинов ва Абдуллабей Афандизодалар киритилганди. 
А.Пепинов ОХР парламентининг аъзоси сифатида қатор 
муҳим масалалар, шу жумладан Антанта давлатлари, Гру-
зия ва Арманистон билан муносабатлар, “Деникин хавфи” 
музокарасида ўзи мансуб бўлган социалистлар фракци-
яси номидан чиқиш қилиб, парламент 1919 йил 20  ок-
тябрдаги “Нашрларни чоп этиш ҳақида”ги қонуннинг 
тайёрланишида бевосита иштирокчи бўлган. Пепинов 
Озарбайжон Муассислар мажлисида сайлов комисияси 
раисининг ўринбосари (раис М.А.Расулзода бўлган) этиб 
сайланади. Бироқ, “Ҳиммат” партиясининг аъзоси ўла-
роқ, муайян сиёсий ва иқтисодий масалаларда ОХР ҳуку-
матининг позицияси билан келиша олмайди.  Насиббей 
Юсуфбейли ташкил қилган иккинчи, Республика ҳисоби 
бўйича Бешинчи ҳукумат маҳкамасида Пепинов меҳнат 
ва деҳқончилик вазири вазифасини эгаллайди. 1919 йил-
да Пепинов Боку Давлат университетини ташкил этишда 
қатнашган. Парламентда бу масала билан боғлиқ музо-
караларни тезлаштиришда, университет очилиши учун 
пул маблағлари ажратилишида катта ҳисса қўшган. Ре-
спублика даврида Бокуда тантанали “Турк кечалари” 
концертининг ва бошқа тадбирларнинг ўтказилиши Пе-
пинов номи билан боғлиқ. 

Аҳмадбейнинг қизи Севдо Пепинова: «Мен отамни бир 
инсон сифатида бувимнинг суҳбатларидан эшитиб бил-
ганман. Бувим отамни жуда ҳам яхши кўрарди. Унинг ай-
тишича, отам онамга яхши эр бўлиши баробарида, унинг 
сингиллари Гулруҳ, Назокатларга ҳам оталик қилган. 
Онамга пальто тиктириб берса, албатта унинг сингил-



471

ларига худди шундай пальто олиб берган. Ҳафтада бир 
икки марта бувимни кўргани келар экан. Бувимнинг ай-
тишича, у бирор марта “нима керак?” деб сўрамаган. Ҳар 
гал ўзи шкафларни очиб, у ер-бу ерни қараб, нима керак 
бўлса, ҳаммасини етказиб берар экан. Бирор марта бу-
вимнинг нимадир сўрашига имкон қолдирмаган, ҳамма 
камчиликларни ўзи ҳал этган. Отам мен билан асосан рус 
тилида, фақат дилдан гаплашгиси келса, туркча ёки озар-
байжонча сўзларди. Отамнинг тили 1918 йилда Озарбай-
жонга келганидан кейин озарбайжончалашган. Унгача  у 
турк лаҳжасида гапирган. Энгельс, Марксни оригиналда 
ўқирди. Хадича бувимнинг айтишича, французчаси ҳам 
жуда чиройли бўлган. Чунки бувим французчани яхши 
билар, гоҳида отам билан шу тилда гаплашарди”.

Озарбайжон Халқ Республикасининг инқирози
Озарбайжоннинг бошига қора кунлар тушди. Ҳукумат 

ҳам парламент ҳам бу ҳолни кўриб, унинг олдини олишга 
ошиқарди. Шу сабабдан Аҳмадбей Пепинов совет армия-
сининг Бокуга юришининг олдини олиш мақсадида 1920 
йилнинг апрель ойида Парламентнинг бошқа бир аъзоси 
Раҳимбей Вакилов билан бирга музокаралар олиб бориш 
учун Шимолий Кавказнинг Грозний шаҳрига юборилган. 
11-армия ҳали Самур кўприги шимолида кутиш ҳолати-
да турар эди.  Аҳмадбей эса, Россия билан музокара олиб 
бориш ниятида эди. Тоғлиқ Қорабоғдаги қўшинларимиз 
Бокуга келгунига қадар имкон даражасида уларнинг ол-
дини олиши лозим эди. 

Музокаралар учун айнан Аҳмадбейнинг юборилиши-
нинг ўзига хос сабаби бор эди. Негаки у Серго Оржони-
кидзени яхши танирди. Аҳмадбей Оржоникидзе билан 
учрашади. Музокаралар олиб боришади. Ўз навбатида 
Оржоникидзе ҳам Москва билан гаплашиб кўради. Аммо 
бу уринишлар самара бермайди. Бермасди ҳам.... Ортиқ 
қарор қабул қилинган ва ижро этилиши муқаррар эди...  
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28 апрель куни рус қўшинлари Бокуни босиб олади.  Аҳ-
мадбей Бокуга қайтаркан, Серго Оржоникидзе Бокуга 
телеграмма  юбориб, “Пепиновни эҳтиёт қилинглар, у 
жуда керакли кадр” дейди. Бу телеграмма Аҳмадбейнинг 
сургунга жўнатилишини бироз орқага суради. Ҳатто унга 
янги ҳукуматдан лавозим ҳам тайинланади. Аввал ташқи 
ишлар комиссарлиги, Меҳнат комиссарлиги, кейин эса, 
социал таъминот комиссарлигида ишлайди, қочоқлар 
ишлари билан шуғулланади. 1922 йилда Халқ маори-
фи комисарлигига юборилади. У аввал ҳайъат аъзоси, 
кейинчалик Озарбайжон ССР маориф комиссари бўлиб 
ишлайди. Пепинов лотин графикаси асосида Озарбайжон 
алифбосининг илк варианти асосчиларидан бири ҳам 
эди. Аммо унга ОХРда ишлаган амалдор сифатида қараш-
ган ва ниҳоят...

Аҳмадбей Пепинов отишга ҳукм қилинади...
Аҳмадбей 1930 йил 8 декабрда НКВД тарафидан кечқу-

рун соат 1 да Азизбеков кўчасидаги хонадонида қўлга оли-
нади. Унга «1012» сонли ордер тақдим этилиб, яширинча 
уйидан олиб чиқиб кеишади. Уни аксилинқилобий Озар-
байжон Миллий маркази номли ташкилотга аъзоликда 
айблашади. Бу ишга алоқадор 53 киши ҳибсга олинади. 
Ўшанда Аҳмадбей 37 ёшда эди. Уч кундан кейин хотини 
ва қизини ҳам уйдан ҳайдашади, бирор нарса олишга 
рухсат беришмайди. Уйдаги бор нарса ҳаммаси шу хона-
донга кўчиб келган Хорен Григорянга қолади. Хуршид хо-
ним қизи Севдо билан бирга онасиникига кўчиб кетишга 
мажбур бўлади. Аҳмадбей қамоқхонага қайнонаси Хади-
ча хонимга “Хуршидга айтинг, мендан ажрашишга ариза 
берсин, чунки маҳбусларнинг кўпчилигининг оиласини 
сиқувга олишяпти. Оиламга ҳам мен туфайли зарар ет-
масин. Истаса, турмушга чиқсин” деганди.  Хуршид хоним 
ҳам ажрашади ва Аҳмадбейнинг Халқ комиссирлигида 
ишлаган пайти котиб бўлган Баҳодир Эйвазовга турмуш-
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га чиқади. Қизи Севдо Пепиновани эса, бувиси Хадича 
хоним асраб олади.  Шу сабабли она-бола бир-бирининг 
дийдорига тўёлмай қолади. Севдо халқ душманининг 
қизи бўлгани учун Баҳодир хотинига у билан кўришиш-
ни тақиқлаганди. Умрининг сўнгги йилларида Хуршид 
хоним “кечир мени, қизим, кечир” деб кўп такрорлаган 
экан. 1931 йил 30 сентябрда Бош сиёсий идора Аҳмад-
бей Пепиновни ўлим жазосига маҳкум этади. Фақат 1932 
йилда у ҳақдаги ҳукм ўзгаради, аввал 10 йиллик қамоқ, 
кейин қўлга олинган кундан бошлаб, 5 йиллик сургунга 
юборилади. 

Бир пайтлар Боку марказида “Озод аёл” ҳайкали яқи-
нида ҳибсхона бўлган. Аҳмад Пепинов бир йилу 10 ой шу 
қамоқхонанинг биринчи қаватидаги камерада сақлан-
ган. Тўртинчи дераза Пепиновники бўлган. Пепинов кў-
чанинг қайси қисми кўриниб туришини Хадича хонимга 
билдирган. Хадича хоним ҳафтада бир марта синглиси 
Зайнабникига боришни баҳона қилиб, 6 яшар невараси 
Севдо билан қамоқхона рўпарасидаги кўчани кесиб ўтган. 
Ҳар гал Аҳмадбейнинг деразаси қаршисига келган пайти 
Севдонинг туфличаси боғичи “ечилиб” кетади. Буви эса 
бир неча дақиқа талмовсираб, неварасининг туфлиси 
боғичини ўтказади. Шошилмай кийимларини эпақага 
келтирган бўлади. Шу қисқа фурсат ичида ота узоқдан, 
қамоқхона деразаларидан қизчасини кўра олсин дея. Ота 
ўз боласи билан шундай кўришса... 

1931йил 6 июнь куни Аҳмадбей терговда шундай кўр-
сатма беради: “Мен Парламентнинг бош котиби ва депу-
тат бўлган пайтларимда партияда ҳам ўз ишимни жавом 
эттириб, 1919 йил декабрь ойидаги митингларда, иш-
чи-деҳқон йиғилишларида инглизарга қарши чиқишлар 
қилганман, Ўша пайтари парламентда ҳукуматнинг янги 
таркибини тузиш ҳақида икки ҳафта давом этган музо-
каралар сўнгида янги тузилажак маҳкамага менинг ҳам 
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номимни киритиш ҳақида социалистлар фракциясидан 
илгари сурилган таклифга уч марта рад жавобини берга-
нимга қарамасдан, партия мени меҳнат ва деҳқончилик 
вазири сифатида ҳукуматда қолишга кўндирди. 

Бундан воз кечишишимнинг сабаби – мусовотчилар 
парламентда “ишчилар қонунчилиги” ва “аграр ислоҳот-
лар” ўтказилишига қаршилик қилишган эди. Мусовот 
партияси бизнинг фракциянинг қатъий талаби билан 
бу масалаларни мажлиси – мабусанда ўтказилишини 
ваъда қилишганидан кейин, мен вазирлик лавозими-
ни эгаллашга рози бўлдим. 1920 йилда эса, мен ишлаб 
чиққан ер ислоҳотлари ҳақидаги қонунни муҳокама қи-
лишмагани учун ўша йилнинг март ойида ҳукуматдан 
кетдим. Шундан сўнг янги ҳукумат бўҳрони бошланди”. 
1935 йил декабрь ойида ўзи сургун қилинган Ульяновск-
дан Москвага кетади. Серго Оржоникидзе ва шу шаҳар-
да яшаган укаси Закибей билан кўришади. Оржоникидзе 
Аҳмадбейга Бокуга қайтишни маслаҳат бермайди. Унга 
Қозоғистонга боришини айтади. Пепинов қизини кўриш 
учун Бокуга қайтади. Синглисини кўриб кейин қайнона-
си Хадича хонимнинг уйига боради. Собиқ аёли Хуршид 
хоним ҳам ўша ерда бўлади. Ўша лаҳзаларни қизи Севдо 
шундай хотирлайди: “Ҳозир ҳам ўша саҳна кўз ўнгимдан 
кетмай қолди. Отам ичкарига кирди. Жуда озиб кетганди. 
Мен шошиб қолдим. Онам ҳам стулда ўтирганди, отамни 
кўриб қотиб қолди, жуда хижолат бўлди. Отам бирин-
чи бўлиб унга  яқинлашди ва қўлини ўпди. Кейин мени 
бағрига босди. Кўзлари ёшланди. Онам орадан ўн дақиқа 
ўтиб, чиқиб кетди...”
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Сугундан қайтган Пепинов Оржоникидзенинг 
маслаҳати билан Қозоғистонга кетади

Пепинов Бокудан Олмаота (ҳозирги Олмати)га кетади. 
Афтидан, Серго Оржоникидзе бу ҳақда Қозоғистон Халқ 
маорифи комиссарлиги (ХМК)га хабар қилган кўринади. 
Аҳмадбей Олмаотада турли вазифаларда ишлайди. 1935 
йилдан Қозоғистон ССР ХМК раҳбари ўринбосари бўлиб 
ишлаган. Бокуда таниқли зиёлиларнинг қўлга олиниши 
ҳақидаги хабар унга ҳам етиб келади. Пепинов навбат 
унга ҳам етиб келишини тушунади. Аҳмадбей бир муд-
дат ўзи сургунда бўлган Ульяновскка, кейин эса, Москва-
га кетади. 1937 йил. Қамоқ фурсати яқинлашиб келар-
ди. Буни ҳис этган Аҳмадбей Бокуга Севдони кўрмоқчи 
бўлгани ҳақида хабар беради. Укаси Закибейнинг ёрдами 
билан Москва яқинидаги дала ҳовлисида Аҳмадбей қизи 
Севдо билан кўришади.  Севдо Пепинова ўша онларни 
эслаб ёзади; “Отамни кўриб, шу қадар хурсанд бўлдимки, 
у мени бағрига босганида йиғлаб юбордим. Уч кун ўша 
ерда қолдим. Кейин отам йўқолиб қолди. Амаким у бо-
шқа жойга кетганини, бир ҳафта ўтиб яна учрашишимиз-
ни айтди. Отам билан охирги марта вокзалда кўришдик. 
Кайфияти жуда ёмон эди. У мени бағрига босиб, “қизим, 
мен Ульяновскка кетяпман, насиб қилса, яна учршамиз, 
келаси ёз яна ёнимга келасан” деди”. Аммо Аҳмадбейнинг 
орзуси амалга ошмайди. Озарбайжон НКВДси Аҳмадбей 
Пепиновни ҳибсга олиш тўғрисида Ульяновскка хабар 
юборганди. Шу тариқа Аҳмадбей Пепинов Бокуга олиб 
келинади. Жуда оғир қийноқларга дучор бўлади. Уни ак-
силинқилобчи, антисовет, миллатчи ташкилот раҳбари 
сингари айблар билан айблашади. Пепинов буларнинг 
барини инкор этсада, фойдаси бўлмайди. Саккиз ой де-
ганда опаси Сакина хоним бир маротаба Аҳмадбейга по-
силка олиб боради. 1938 йилнинг май ойида ҳеч қандай 
сабабсиз бу посилкани қайтаришади. 



476

*        *        *
Эслатиб ўтиш жоиз, Севдо хоним машҳур комик актёр 

Лутфали Абдуллаевнинг турмуш ўртоғи эди. Актёр ай-
нан Ҳасанбей Оғаев ва Аҳмадбей Пепинов сабабли 15 йил 
давомида Севдо хоним билан турмуш қуролмаган. 

Лекин ўз севгисига содиқ қолиб, фурсат кутган. Дўст-
лари, дугона Севдо хонимдан ўзларини олиб қочган пай-
тларда Лутфали Абдуллаев Севдо хонимни ёлғиз қол-
дирмаган. Пепинов қатағон қурбони бўлса-да, қаерда 
яшашидан қатъи назар бутун ҳаёти Озарбайжон билан 
боғлиқ бўлганди. “Ўша пайтларда оиламизнинг аҳволи 
яхши эмасди. Бобом Ҳасанбей Оғаев Озарбайжон Халқ 
Республикаси Парламенти раиси ўринбосари, отам эса, 
шу ҳукумат меҳнат вазири бўлгани учун оиламиз “халқ 
душманлари” қаторида тилга олинарди. 1937 йилда 
отамни отиб ташлашди. У пайтда халқ душманининг қи-
зига биров яқинлаша олармиди? Аммо Лутфалибей ҳеч 
нарсага қарамасдан, қўлимни сўради. Унинг бу мардлиги 
менга ҳар нарсадан азиз эди. Биз 1948 йилда оила қур-
моқчи бўлсак-да, бу истагимиз 1956 йилда амалга ошди. 
Бу йиллар давомида онам вафот этди, 1955 йилда отам-
ни оқлашди. Шундан кейин менга уйланмоқчи бўлганлар 
ҳам кўпайиб кетди. Аммо мен уларнинг ҳеч бирига ишон-
масдим. Мен бундан кейин фақатгина Лутфалибейга тур-
мушга чиқишга қарор қилгандим. Бир ой фотиҳали бў-
либ турдик. Кейин тўйимиз бўлди. У ҳатто фамилиямни 
ўзгартиришга ҳам рухсат бермади. “Отангнинг ўғли йўқ, 
унинг номидан воз кечма” деди. Онам икки йил ичида 
Лутфалидан жуда кўп ҳурмат кўрди. Ҳатто дунёдан ўта-
ётганда ҳам “сендан энди кўнглим хотиржам кетяпман” 
деб кўз юмди.  Севдо хоним кейинчалик отаси ҳақида ана 
шуларни ёзади....

“Аввало айтишим керакки, Аҳмадбей Мирзо Жалил-
нинг энг яқин маслакдоши, маърифатпарвар публицист 
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Умар Фоиқ Неъматзоданинг жияни бўлади. Унинг зиёли 
сифатида шаклланишида Умар Фоиқнинг ўрни беқиёс. 
Тадқиқотчи Қаранфил Қулиевнинг айтишича, Пепинов 
унинг ёрдами билан ҳам “Мулла Насриддин” журналида, 
ҳам “Очиқ сўз” газетасида кўплаб мақолалар чоп этади, ўз 
даврининг қатор зиёлилари билан муносабатда бўлади”. 
(Эмин Нури. “Modern.az”). Аҳмадбей Пепинов 1920 йилда 
Насиббей Юсуфбейли ҳукуматининг истеъфосидан кей-
ин вазифасидан четлаштирилади. 

Дарвоқе...
Насиббей Юсуфбейли Озарбайжон Халқ Республикаси 

ҳукуматининг бош вазири бўлган пайтда отаси унга жуда 
қизиқ мактуб ёзади:  

“Ўғлим анча пайт индамадим, энди ёзмасам бўлмайди. 
Қийналиб, қарзга ботиб бўлса ҳам сени олий маълумот-
ли қилдим. Сен ўқишни битириб келдинг. Шаҳар озиқ-
овқат ишлари бошлиғи бўлдинг. Лекин барибир менинг 
қўлимга қарардинг. Мендан кўп пул сўрардинг. Кейин 
Тифлисга бориб, Сеймнинг маориф нозири бўлдинг. Ол-
ган маошинг етмасди. Неча марта пул сўраган бўлсанг, 
юбордим. Кейин Озарбайжонни мустақил деб эълон қил-
дилар. Республика маориф вазири бўлдинг. Пойтахт Бо-
куга келдинг. Яна маошларинг етмади. Мендан пул сўра-
динг. Бердим. Мен отамдан қолган ернинг бир қисмини 
сотгандим, пулини секин-секин сенга юборардим. Бугун 
бош вазирсан, ҳукумат раҳбарисан. Салкам подшоҳ бўл-
динг, яна менга даҳмаза бўласанми?
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*      *      *
Аҳмадбей Пепинов 1893 йда Аҳисканинг Болажур қи-

шлоғида Умарбей Пепинов оиласида туғилган. Оилада 
уч ўғил, икки қиз бўлишган. Онаси уларнинг ёшлигидаёқ 
ўтиб кетгач, Умарбей уйланади. Ўгай она Биллур хоним 
уларга ўз боласидек қарайди. Аҳмадбейнинг тоғаси та-
ниқли маърифатпарвар Умар Фоиқ Неъматзода сингли-
сининг болаларига ёрдам бериш мақсадида Аҳмадбейни 
ўз қаноти остига олади. 1900 йилда Умар Фоиқ Шамахи-
га ишлагани боради ва Аҳмадбейни ҳам ўзи билан олиб 
кетади. Ўсмир йигит бу ерда таълим олишни бошлайди, 
араб, форс тилларини ўрганади. Икки йилдан кейин Ша-
махи зилзиласида Аҳмадбей вайроналар остида қолиб 
кетади. Умар Фоиқнинг дўсти уни вайроналар остидан 
тортиб чиқаради. Умар Фоиқ Аҳмаднинг укалари Мама-
ди ва Закини ҳам Гори муаллимлар семинариясига жой-
лаштиради. Кейин Аҳмадбей Тифлисдаги зодагонлар 
гимназиясида ўқийди. Ўша пайтларда у Фоиқнинг яқин 
дўсти, Тифлисда “Мулла Насриддин” журналинининг 
нашри машғул бўлган Мирзо Жалилнинг уйида яшайди. 

Тифлис гимназиясини битирганидан кейин Москва 
давлат университетининг ҳуқуқ ва иқтисодиёт факульте-
тига ўқишга киради. Ўқиб юрган кезларида “Озарбайжон 
ватандошлари жамияти”нинг раҳбари бўлади. Аҳмадбей-
нинг невараси Хуршид Абдуллаева анча йиллардан кей-
ин шуларни эслаб ёзади: “Аҳмадбей Озарбайжонни кезиб, 
100 нафар энг истеъдодли йигит-қизни саралаб олиб, хо-
рижга ўқишга юборганди. Кейин нафақат Аҳмадбейнинг 
ўзи, ўша 100 нафар йигит-қизни ҳам қатағон қилишди. 
Укалари Мамади ва Заки сингари зиёлилар эса узоқ йил-
лар сургунга юборилдилар. Оқланишмади. Аҳмаднинг 
укалари, антисоветчи, жосус сингари айблар қўйилди 
уларга. Аҳмадбей олти, укаси Закибей эса ўн икки тилни 
биларди. 
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1956 йилда оқлаш мақсадида Аҳмадбенинг КГБ 
(НКВД) архивидаги жиноят материалларини ўрганган 
полковник Василий Григорьевич онамга “Сиз отангиз 
билан фахрлансангиз арзийди, неча йилдирки КГБда 
ишлайман, бунчалик метин иродали одамни кўрмаган 
эканман” экан. Уларга берилган азобларга инсон боласи 
чидолмасди. Лекин Аҳмадбей бирорта протоколга имзо 
қўймаган. Ҳолбуки унга жуда қаттиқ азоблар беришган. 
Унинг тирноқларини ҳам суғуриб олишган бармоқлари-
да бирортаям тирноқ қолмаган экан”. 

Кези келганда...
Аҳмадбей сингилларига айтишича, у Бокуда юрган 

пайти Бағиров исмли амалдор уни НКВДга чақиртира-
ди. Улар билан ҳамкорлик қилишни таклиф этади. Агар 
партияга кирса, катта лавозимларда ишлашини ваъда 
қилади. Пепинов бу таклифни қабул қилмайди. НКВДда 
“100-хона” деб номланган жой бор. Бу жой аслида ўлим 
камераси эди, Миржаъфар Бағиров керак бўлганда, бу ка-
мерага келиб, маҳбуслар билан юзма-юз гаплашган. 

Пепинов ҳам ана шу камерага чақиртирилади. Мир-
жаъфар Бағиров билан яккама-якка қолганда унга шун-
дай дейди Мен айбдор эмасман. 1930 йилдаги терговда 
ҳам ҳеч нарсани яширганим йўқ. Мен ҳамиша номусли 
бўлганман ва шундайлигимча қоламан”. Бу эътироф та-
биийки Бағировга ёқмайди. Жуда ғазабга минади. Ўзини 
бошқаролмай қолади. Айрим тахминларга кўра, 1938 йил 
3 июлда Миржаъфар Бағиров Аҳмадбей Пепиновни ўз 
қўли билан отиб ташлаган. Бу фактни Севдо хонимнинг 
ўзи ҳам тасдиқлайди. “Гунай” газетасида берган интер-
вьюсида шундай дейди. “Отамни аввалига 1930 йилда қа-
моққа олишган, отмоқчи бўлишган, аммо кейин сургунга 
юборишган. Сургундан 1935 йилда қайтиб келди. Унга 
М.Бағировнинг ўзи партияга ўтишни таклиф қилган. У 
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эса рози бўлмаган, виждонига қарши чиқишни истама-
ган. Шунинг учун у жавобгарликка тортилди. Бир ярим 
йил Олмаотада яшади. Кейин яна Бокуга олиб келишди 
(Бошқа манбада Владимирдан Бокуга келтирилган – Г.К.)

Бу ерда уни Миржаъфар Бағиров шахсан ўзи отиб 
ташлаган. Бу суд пайти ҳам аниқланган”. Бошқа тахмин-
ларга кўра, умрини халқ маорифига, маърифатини оши-
ришга фидо қилган Аҳмадбей Пепинов 1937 йилда отиб 
ташланган. 1955 йилда у оқланади. П.С. Аҳмадбей Пепи-
новнинг укалари Мамадибей ва Закибийлар ҳам сургун-
да вафот этиб кетишади. 
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HƏKİM, İCTİMAİ-SİYASİ XADİM, 
PUBLİSİST QARA BƏY QARABƏYLİ...
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ 

PARLAMENTİNİN ÜZVÜ VƏ 
PARLAMENTDƏ “İTTİHAD” 
FRAKSİYASININ RƏHBƏRİ

                              
            

Həyat yaşandığı qədərdir, qalanı ya xatirələrdə  
                                          bir iz, ya da xəyallarda bir ümiddir.

                                                                                             Pablo Neruda
Məlum bir həqiqətdir ki, insan iki şeyi-Vətəni və valideyin-

lərini özü seçmir. Amma başqa bir qeyri- seçim amili-qismət də 
var. İnsan özündən qaça bilmədiyi kimi, qədər-qismətindən, 
el arasında deyildiyi kimi, alın yazısından da qaça bilmir.  
Qara bəy Qarabəyli də qaça bilmədi teleyindən, qaça bilmədi 
alın yazısından... Həkim, ictimai-siyasi xadim, publisist, 
dilçi, redaktor, ən nəhayət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
parlamentinin üzvü və parlamentdə “İttihad” fraksiyasının 
rəhbəri... Dəfələrlə sürgün həyatı, Qırğızıstan, Qazaxıstan, 
ən nəhayət, son mənzili, Özbəkistanın Səmərqənd şəhəri... 
Qara bəy Qarabəylinin ömür yolunu sistemləşdirsək belə 
bir mənzərə alınar. 1873-cü il yanvarın 14-də Yelizavetpol 
quberniyasının, indiki Tovuz rayonunun Yuxarı Ayıblı 
kəndində dünyaya gəlib. İbtidai təhsilini Şəmkir alman-rus 
litseyində alıb. 1892-ci ildə Tiflis klassik gimnaziyasına qəbul 
olunub, sonra Moskva Universitetinin tibb fakültəsinə daxil 
olub, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayıb, 4 il təhsil 
aldıqdan sonra 1896-cı ildə siyasi fəaliyyətinə görə bir il 
həbs olunub. Bir illik həbsi başa çatdıqdan sonra Qara bəy 
Qarabəyli təhsilini Tartu Universitetinin tibb fakültəsində 
davam etdirib. 1899-cu ildə təhsilini başa vurduqdan sonra iki 
il Moskvada çalışıb. 1901-ci ildə Q.Qarabəyli Bakıya qayıdıb, 
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müstəqil həkimlik fəaliyyətinə başlayıb, şəhərdə ilk dəfə 
olaraq zöhrəvi xəstəliklərin müalicəsi kabineti açıb. Birinci 
rus inqilabının təsirilə ictimai fəaliyyətə başlayan Q. Qarabəyli 
1905-ci il avqustun 15-də Nijni Novqorod şəhərində keçirilən 
Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayında iştirak edib, 
«İttifaqi-müslimin» təşkilatının üzvü, Əhməd bəy Ağayevin 
«Difai» partiyasının rəhbərlərindən biri olub. Q.Qarabəyli 
jurnalistikaya da meylli şəxsiyyət olub və publisist kimi 
«Həyat», «İrşad», «Kaspi» və s. nəşrlərlə əməkdaşlıq edib. Q. 
Qarabəylinin «Hümmət» təşkilatının yaradılmasında da iştirak 
etdiyi haqqında məlumatlar var. 1906-cı ildə o, İrana gedib, 
inqilabi fəaliyyətini orada davam etdirib. Rəşt tutulduqdan 
sonra 1908 ildə İstanbula yz tutub, burada «Səadət» adlı 
təşkilat yaradıb. Həmin il hakimiyyətə gələn «Gənc türklər» 
təşkilatı Q. Qarabəyliyə vəzifə təklif etsə də, o bundan imtina 
edib. 1911-ci ildə yenidən Bakıya qayıdaraq həkimlik və 
publisistik fəaliyyətini davam etdirib, «Haqq yolu» adlı jurnal 
buraxıb, Azərbaycanda ilk ikicildlik türk-rus lüğətini nəşr 
etdirməyə nail olub. Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) 
başlandıqdan sonra cəbhəyə gedib, rus ordusunun tərkibində 
müsəlmanlardan ibarət «Vəhşi diviziya»nın baş həkimi kimi 
fəaliyyət göstərib. 

Q.Qarabəyli 1917-ci il Fevral inqilabından sonra Bakıya 
qayıdıb, bir müddət «Kaspi» və «Yeni həyat» qəzetlərinin baş 
redaktoru olub. 

Mart soyqırımından sonra izləndiyini hiss edib və Bakıdan 
getməyə məcbur olub, İmam Necməddin Qotsinskinin dəstələri 
ilə birlikdə Dağıstana gedib, bir müddət oradakı aullarda 
yaşayıb. Bakı azad edildikdən sonra 1918-ci il sentyabrın 15-
də vətənə qayıdan Q. Qarabəyli Bakı bələdiyyəsi tərəfindən 
türk ordusu şərəfinə təşkil olunan tədbirlərin rəsmi rəhbəri 
təyin edilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinə 
keçirilən əlavə seçkilərdə o, Məclisin üzvü seçilib, «İttihad» 
partiyası rəhbərliyinin xahişi ilə bu partiyaya daxil olub, 
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parlament fraksiyasına rəhbərlik edib, 1919-cu ilin aprelində 
isə «İttihad» partiyasının sədri seçilib. 

Q. Qarabəylinin bilavasitə rəhbərliyi sayəsində «İttihad»ın 
fəaliyyəti xeyli canlanıb və o, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə “Müsavat”dan sonra ən güclü siyasi təşkilata çevrilib.
AXC ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirib,  
bu sahədə milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilmə-
sində xüsusi səy göstərib. Bu zaman Azərbaycan Parlamenti 
hökumətin təklifinə əsasən 100 nəfər azərbaycanlı gəncin 
dövlət hesabına təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi 
barədə qanun qəbul edib. Parlament xaricə göndəriləcək 
gənclərin seçilməsi üçün Məmməd Əmin Rəsulzadənin 
rəhbərliyi ilə beş nəfərdən ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası 
yaradıb. Komissiyanın üzvləri isə Mehdi bəy Hacınski, Əhməd 
bəy Pepinov, Qara bəy Qarabəyli, Abdulla bəy Əfəndizadə 
təsdiq edilib. Komissiyanın qərarına əsasən, ali təhsil almaq 
üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 9 
nəfər Osmanlı ali məktəblərinə göndərilib. Rusiyada oxumaq 
üçün seçilən 13 nəfər gənc orada vətəndaş müharibəsi 
başlandığı üçün təhsil almağa gedə bilməyib.

1920-ci il aprel ayında Rusiya Azərbaycan Xalq Cum-
huriyyətini işğal etdikdən sonra Q. Qarabəyli həbs edilib, 
Arxangelsk vilayətindəki Solovki həbs düşərgəsinə göndərilib. 
Nəriman Nərimanovun Vladimir Leninə xahişindən 
sonra məhz onun müdaxiləsi nəticəsində 1923-cü ildə 
sürgündən azad olunub, Moskvaya gedib, Rusiya Fövqəladə 
Komissarlığının xəstəxanasında həkim işləyib. Eyni zamanda 
bir müddət Moskva Tibb İnstitutunda patoloji anatomiyadan 
dərs deyib, bir müddət Kreml xəstəxanasına rəhbərlik edib. 
Bununla yanaşı, Xalq Komissarları Şurasının işlər idarəsində 
tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib. 1924-cü ildə Qırğızıstana 
köçərək burada ilk mamalıq tibb texnikumunun əsasını qoyub. 
1932-ci ildə Qazaxıstanda ilk rentgenoloji kabinet təşkil edib. 
1933-cü ildə Özbəkistana gəlmək məcburiyyətində qalan Q. 
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Qarabəyli Səmərqənd xəstəxanasında baş həkimin müavini 
vəzifəsində işləyib. 1934-cü ildə gizli olaraq Bakıya gedib, 
bir erməni ilə mübahisəsi düşüb, onu döyüb və bir daha həbs 
edilib, həbsdən buraxıldıqdan sonra yenidən Səmərqəndə 
göndərilib. 1936-cı ildə Səmərqənddə vərəm sanatoriyasının 
baş həkimi işləyib. Lakin bir həkimin şikayət məktubu 
əsasında «pantürkist, panislamist» kimi həbs edilib, 10 il 
müddətinə Rusiyanın Maqadan vilayətinə sürgün olunub. 

1947-ci ildə Q.Qarabəyli Bakıya gəlsə da burada iş və 
qeydiyyat problemləri ilə üzləşdiyindən yenidən Səmərqəndə 
qayıtmaq məcburiyyətində qalıb. 1953-cü ilin sentyabrında 
həkim,ictimai-siyasi xadim, publisist, dilçi, redaktor, ən 
nəhayət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü 
və parlamentdə “İttihad” fraksiyasının rəhbəri olan Qara bəy 
Qarabəyli Səmərqənddə dünyasını dəyişib.

Qara bəy  Qarabəyli İsa Hacinski 
və Əli Aşurbəyovla Қора бей 

Қорабейли Иса Ҳажинский ва 
Али Ашурбеков билан

Ailə fotosu
Оила фотоси
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ШИФОКОР, ИЖТИМОИЙ – СИЁСИЙ 
АРБОБ, ПУБЛИЦИСТ

ҚОРАБЕЙ ҚОРАБЕЙЛИ... 
ОЗАРБАЙЖОН ХАЛҚ РЕСПУБЛИКА-
СИ ПАРЛАМЕНТИНИНГ АЪЗОСИ ВА 

ПАРЛАМЕНТДАГИ “ИТТИҲОД” 
ФРАКЦИЯСИ РАҲБАРИ...

Ҳаёт яшалган муддат, қолгани 
хотиралардаги бир из ёки хаёллардаги бир умиддир. 

Пабло Неруда
Инсон Ватанни ва ота-онани ўзи танлаёлмайди. Бу аён 

ҳақиқат. Аммо, тақдир аталмиш қудрат борки, инсон ун-
дан ҳеч қаерга қочиб боролмайди. Қорабей Қорабейли 
ҳам ўз тақдиридан қочолмади. Шифокор, сиёсий ва жа-
моат арбоби, публицист, тилшунос, муҳаррир, ва ниҳоят 
ОХР парламентининг аъзоси, “Иттиҳод” фракцияси раҳ-
бари... Бир неча бор сургун ҳаёти, Қирғизистон, Қозоғи-
стон, ниҳоят сўнгги манзили Ўзбекистоннинг Самарқанд 
шаҳри... Қорабей Қорабейлининг умр йўлини кузатсангиз 
ажойиб бир манзара кўз олдингизда гавдаланади. Илк 
таълимни Шамкир немис-рус лицейида олади. 1892-йил-
да Тифлис классик гимназиясига қабул қилинади. Кейин-
чалик Москва университетининг тиббиёт факультетига 
ўқишга киради. Сиёсий фаолиятга ҳам киришади. 4 йил 
таҳсил олганидан кейин, 1896 йилда сиёсий қарашлари 
учун бир йил ҳибсга олинади. Қамоқ муддати тугагани-
дан кейин Қорабей Қорабейли Тарту университетининг 
тиббиёт факультетида ўқишни давом эттиради. 1899 
йилда ўқишни битириб, Москвада икки йил ишлайди. 

1901 йилда Қ.Қорабейли Москвага қайтади. Мустақил 
шифокорлик қила бошлайди. Шаҳарда илк  бор тери-та-
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носил касалликлари бўйича кабинет очади. Биринчи рус 
инқилоби таъсирида ижтимоий фаолиятини бошлаган 
Қ.Қорабейли 1905 йил 15 августдан Нижний Новгород 
шаҳрида ўтказилган Россия мусулмонлари биринчи қу-
рултойида иштирок этади. “Иттифоқи муслимин” ташки-
лотининг аъзоси, Аҳмадбей Оғаевнинг “Дифаи” партияси 
раҳбарларидан бири бўлган. Қ.Қорабейли журналисти-
кага ҳам қизиқади. Публицист сифатида “Ҳаёт”, “Иршод”, 
“Каспий” ва бошқа нашрлар билан ҳамкорлик қилади. 
Қ.Қорабейли “Ҳиммат” ташкилоти яратилишида ҳам 
иштирок этгани ҳақида маълумотлар бор. 1906 йилда у 
Эронга боради. Инқилобий фаолиятини ўша ерда давом 
эттиради. Рашт шаҳри эгалланганидан кейин 1908 йил-
да Истанбулга юз тутади. Бу ерда “Саодат” ташкилотини 
тузади. Ўша йили ҳокимиятга келган ёш турклар ташки-
лоти Қ.Қорабейлига лавозим таклиф этса ҳам, у қабул 
қилмайди. 1911 йилда яна Бокуга қайтиб, шифокорлик 
ва публицистик фалиятини давом эттиради. “Ҳақ йўли” 
номли журнал чиқаради. Озарбайжонда икки жилдли 
туркча-русча луғат нашт эттиришга муваффақ бўлади. 

Биринчи Жаҳон уруши  (1914-1918) бошланганидан  
кейин фронтга йўл олади. Рус армияси таркибида мусул-
монлардан иборат “Ёввойи дивизия”нинг бош шифокори 
бўлиб ишлайди. Қ.Қорабейли 1917 йилда Февраль инқи-
лобидан кейин Бокуга қайтади. Бир муддат “Каспий” ва 
“Янги ҳаёт” газеталарининг бош муҳаррири бўлиб ишлай-
ди. Март қирғинларидан кейин Бокудан кетишга мажбур 
бўлади. Имом Нажмиддин Гоцинскийинг гуруҳлари би-
лан бирга Доғистонга кетади ва бир муддат ўша ердаги 
овулларда яшайди. Боку озод этилганидан кейин 1918 
йил 15 сентябрда Ватанига қайтган Қ.Қорабейли Боку 
шаҳар ҳокимлиги тарафидан турк армияси шарафига 
ташкил этилган тадбирларнинг расмий раҳбари этиб 
тайинланган. ОХР парламентига ўтказилган қўшимча 
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сайловда у Мажлис аъзоси этиб сайланади. “Иттиҳод” 
партиясининг раҳбарияти илтимосномаси билан бу пар-
тияга киради, фракцияга раҳбарлик қилади. 1919 йил 
апрелда бу партиянинг раиси этиб тайинланади. Қ.Қора-
бейлининг бевосита раҳбарлиги остида “Иттиҳод”нинг 
фаолияти жонланади. У ОХР даврида “Мусовот”дан кей-
ин энг кучли сиёсий ташкилотга айланади. ОХР мамла-
катда фан ва таълим ривожига катта эътибор қаратади. 
Бу йўналишда миллий кадрлар тайёрлашни тезлашти-
ришга ҳаракат қилади. Ўша пайтлар ОХР ҳукуматининг 
қарорига кўра юз нафар иқтидорли йигит-қиз хорижга 
ўқишга жўнатилади. Парламент ёшларни хорижга тан-
лаш бўйича Муҳаммад Амин Расулзода бошчилигида беш 
кишидан иборат махсус мусобақа комиссиясини тайин-
лайди. Меҳдибей Хачинский, Аҳмадбей Пепинов, Қорабей 
Қорабейли, Абдуллабей Афандизода, ана шу гуруҳга ки-
ритилган эди. Комиссиянинг қарорига кўра 45 нафар ёш 
Францияга, 23 нафари Италияга, 9 нафари Усмонийлар 
империясидаги олий мактабларга юборилади. Россияда 
ўқиш учун танланган 13 нафар йигит қиз уруш бошлан-
гани учун Россияга боролмайди. 1920 йил апрель ойида 
Россия ОХРни босиб олгач, Қ.Қорабейли қамоққа олина-
ди. Архангельск вилоятида Соловки қамоқхонасига юбо-
рилади. Фақат Наримон Наримоновнинг Ленинга юбор-
ган илтимосномасидан кейин 1923 йилда сургундан озод 
қилинади. Москвага бориб, Россия фавқулодда вазиятлар 
комиссарлиги касалхонасида шифокор бўлиб ишлайди. 
Айни пайтда бир муддат Москва Тиббиёт институтида 
паталого-анатомиядан дарс берган. Ҳатто Кремль ши-
фохонасига раҳбарлик ҳам қилган. Шу билан бирга Халқ 
комиссарлари кенгашида таржимон бўлиб ҳам ишлаган. 
1924 йилда Қирғизистонга кўчиб кетади ва бу ерда илк 
тиббиёт техникумини очади. 1932 йилда Қозоғистонда 
биринчи рентген хонасини ташкил этади. 1933 йилда 
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Ўзбекистонга юборилган Қорабейли Самарқанд шифохо-
насида бош шифокор ўринбосари бўлиб ишлайди. 1934 
йилда Бокуга кўчиб кетади. Бу ерда бир армани билан 
уришиб, уни дўппослагани туфайли яна хибсга олинади. 
Тўлиқ жазо муддатини ўтаб, яна Самарқандга қайтади. 
1936 йилда Самарқанддаги сил касалликлари шифохона-
сига раҳбар этиб тайинланади. Лекин кўп ўтмай қатағон 
сиёсати сабабли “пантуркист”, “панисломист” тамғалари 
билан қўлга олинади. 

Шу боис ўн йил Россиянинг Магадан ўлкасига сургун 
қилинади. 1947 йилда Қ.Қорабейли Бокуга қайтиб бора-
ди. Бироқ иш ва прописка масалаларида муаммо туғил-
гач, яна Самарқандга қайтиб кетади. 1953 йил сентябрь 
ойида шифокор, жамоат арбоби, публицист, тилшунос, 
муҳаррир, ниҳоят ОХР парламенти аъзоси ва “Иттиҳод” 
фракцияси раҳбари бўлган Қорабей Қорабейли Са-
марқандда дунёдан ўтади. 
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“QÜRBƏTDƏ GÜNƏŞİ NEYLƏRƏM”
DEMİŞDİ ALMAS İLDIRIM...

ÖMRÜNÜ SÜRGÜNDƏ VƏ QÜRBƏTDƏ 
KEÇİRƏN ŞAİR ÜRƏK AĞRISI İLƏ BU 

MİSRALARI DA YAZMIŞDI...

                                                  
Könlümə tək Kəbə yapdım səni mən,

                                                         Sənsiz neylim qürbət eldə günü mən?
              Sənsiz neylim Allahı mən, dini mən,

                                                        Azərbaycan, mənim taxtım, tacım, oy!
                                                           Oyanmazmı kor olası baxtım, oy!

Belə deyirlər ki, Almas İldırımın dünyaya göz açdığı gün 
Abşeronda leysan olub, aramsız şimşək çaxıb, ildırımın səsi 
Abşeronu başına götürüb. O vaxtın ağsaqqalları danışıb ki, 
heç Xəzərin  belə əsib-coşmağını görməmişdik. Dalğalar ərşə 
qalxır, qayalara elə çırpılırdı ki, səsi kəndlərdə belə eşidilirdi, 
nəydi bu belə, sevincmi, kədərmi, fəlakətmi... 

1907-ci ilin mart ayının 25-də Abşeronun Qala kəndində 
Əbdülməhəmməd kişi və Nisə xanımın sakit, qayğılardan uzaq 
ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəldi, ailənin ilkiydi, hamı 
sevinirdi. Əbdülməhəmməd kişi oğlunun adını Əbdülhəsən 
qoyur. Sonralar bu ailənin Sona və Ziba adlı qızları, Əbdüləli,  
Məhəmmədəli və Heydər adlı oğlanları da doğulub. Amma 
uşaqlıqdan Əbdülhəsəni babasının adı ilə-Almas çağırırlar. 
Sonralar evdə danışmışdılar deyin Almas doğulduğu günün 
şimşəyi, ildırımı haqqında məlumatlıydı... Şeirlərini əvvəl 
İldırım Almaszadə imzası ilə yazıb, sonralar Almas İldırım 
imzasıyla tanınıb. Əbdülməhəmməd Almaszadə heyvandarlıq, 
əkinçilik və ticarətlə məşğul olub. Qala kəndində tarlaları, 
qoyun sürüləri, Şüvəlanda bağları, mağazaları, Xəzər dənizində 
yük gəmiləri, Çəmbərəkənddə mağazaları olub.  Mənbələrin 
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məlumatına görə, Əbdülməhəmməd kişi Qaladan Şüvəlana 
köçür, sonra Çəmbərəkənddə məskunlaşır, tabeliyində olan iş 
sahələrini idarə edir.

Onu da demək yerinə düşər ki, Almas İldırımın həyatı və 
yaradıcılığı haqqında onlarca kitab, məqalə yazılıb. Belə olan 
halda şair haqqında təzə nə deyə bilərik ki... Sadəcə olaraq 
Aşqabadda sürgündə olması, oradakı fəaliyyəti diqqətimizi 
çəkdi. Nədən ki, kitabın yazılmasında məqsəd diqqəti Orta 
Asiyada yaşayan və işləyən, sürgündə olan soydaşlarımızın 
həyat və fəaliyyətinə yönəltməkdir. Oxucular onu da bilir ki, 
Almas İldırım 1919-cu ildə Seyid Hüseynin yaratdığı “Yaşıl 
qələmlər”, 1922-ci ildə Əhməd Cavadla Hüseyn Cavidin 
təşəbbüsü ilə qurulan, gizli şəkildə fəaliyyət göstərən “Yaşıl 
yarpaq” dərnəklərinin fəal üzvlərindən olub. Bu barədə 
Süleyman Rüstəm yazıb: “Köhnə bolşevik Həbib Cəbiyevin 
köməyi ilə Qızıl Gənc Qələmlər Cəmiyyətini təşkil etmişdik. 
Həmin Cəmiyyətin rəhbərlərindən biri də mən idim. Biz 
komsomolçular, Gənc Qızıl qələmləri yaradarkən sosialist 
varlığının əleyhinə gizli fəaliyyət göstərən bir sıra millətçi 
ruhlu, müsavatçı düşüncəli adamların təsirinə düşən gənclər 
də Sabir kitabxanasında “Yaşıl qələmlər” təşkilatı yaratmışdılar. 
Onlar burada “Yaşıl yarpaq” adlı divar qəzeti də buraxırdılar”. 

1927-ci ildə Almas İldırım Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Şərq fakültəsinə qəbul olunur, burada çox 
oxuya bilmir, bolşeviklər atasının tacir olması, zəngin həyat 
yaşamasını əsas gətirərək onu universitetdən qovurlar. 
Bolşeviklər həmçinin Əbdülməhəmmədin Şüvəlandakı bağını, 
Çəmbərəkənddəki evlərini ələ keçirirlər. Enter. News  portalı 
“Almas İldırım sürgündən öncə Mikayıl Müşfiqə nələr deyib?” 
sərlövhəli materialında yazır:”Almas İldırımın Əhməd Cavad, 
Hüseyn Cavid kimi şairlərin yanında olması, sovet rejiminin 
əmrlərinə canla-başla əməl etməməsi başda Cəmiyyətin 
sədri Mustafa Quliyev olmaqla ağır tənqidlərə məruz qalır. 
Proletar şairlərin və tənqidçilərin (Əkbər Ruhi, Əsəd Əyyubi, 
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Süleyman Rüstəm) onun haqqında yazdıqları şairə sürgün 
qapısını açmış olur.

Şair hətta “Vahid Türküstan”, “Vahid Cağatay” adlı dövlət 
qurmaq istəməkdə də ittiham edilir. Əkbər Ruhi onun 
haqqında yazır: “Yazıçılar arasında müsavatçılara aşiq və 
Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunanlar arasında Almas 
İldırımın da olması meydana çıxmışdır. Bunlar Əhməd Cavad 
və Hüseyn Cavidin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq 
məqsədiylə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən 
ədəbiyyatımızı təmizləməliyik... Cavad ədəbiyyat sahəsində 
bəzi gənclərimizi zəhərləməyə müvəffəq oldu. Almas İldırım 
Cavadın qurbanıdır. Cavad onun beynini o qədər zəhərləmişdir 
ki, nəticədə Almas İldırım komsomol təşkilatından atıldı. O, 
Cavadın qeyri-mətbu şeirlərinə nəzirələr yazdı”.Bu illərdə 
Almas İldırım Süleyman Rüstəmlə birlikdə «Dün bugün» adlı 
şeirlər kitabını çap etdirir. 1928-də şeirlərində ifadə olunan 
millətçi ideyalarına görə Dağıstana sürgün edilir. Sürgündə 
«Dağlardan xatirələr», «Ləzgi elləri», «Krımda axşamlar», 
«Səlimxan» və «Günah kimdədir?» adlı şeirlərini yazır. 1930-cu 
ildə Bakıya qayıdıb «Dağlar səslənərkən» şeirlər məcmuəsini 
nəşr etdirir. Bu kitaba görə Almas İldırım Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyindən qovulur və bu dəfə Türkmənistana sürgün edilir.  
Almas İldırımı yola salanlar arasında dostu Mikayıl Müşfiq də 
olub. Almas İldırım əllərini Mikayıl Müşfiqin çiyninə qoyaraq 
deyib: “Bunların məqsədi mənə indi aydın olur. Yəqin hər dəfə 
bir türk məmləkətinə göndərməklə Böyük Türküstanımızı 
mənə qarış-qarış gəzdirmək istəyirlər”. Almas İldırım Bakı ilə 
əbədi olaraq vidalaşır,“Əlvida, Bakı” şeiri belə yaranır:

Səndə keçib getdi iyirmi dörd yaşım,
Bir zaman bəladan çıxmadı başım,
Sən oldun həmdəmim, dərdli yoldaşım,
Laylalar söylədin mənə, əlvida. 
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Almas İldırım Aşqabadda Türküstandan, Azərbaycandan 
sürgün edilən ailələrin uşaqlarının təhsil aldığı məktəbdə 
müəllim olur, bir müddət məktəb direktoru işləyir, eyni 
zamanda Aşqabadda çap edilən “Zəhmət” qəzetində 
çalışır, Aşqabad radiosunda şeirləri səsləndirilir.  Almas 
İldırım Aşqabadda Şamaxıdan sürgün edilən, əslən Güney 
Azərbaycandan olan bir ailənın qızı ilə tanış olur və 1932-
ci il may ayında onların toyu baş tutur. Burada “Zəhmət” 
qəzetində və Aşqabad radiosunda yayımlanan şeirləri ona 
böyük nüfuz qazandırır. Artıq oğlu da olmuşdu, adını Azər 
qoymuşdu, həyatı öz axarına düşürdü ki... Bakıda bundan 
xəbər tuturlar. Baş Siyasi İdarənin (QPU) agenti olan Əkbər 
Ruhi şairin fəaliyyətini təftiş etmək üçün Bakıdan Aşqabada 
göndərilir.  Əkbər Ruhi Aşqabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 
müəllim olaraq işə başlayır. Aşqabad radiosunda və “Zəhmət” 
qəzetində Almas İldırım və digərləri əleyhinə çıxışlar edir. 
1932-ci il avqustun 12-də “Almas İldırımın yaradıcılığı” adlı 
məqaləsində yazırdı: “Almas İldırım Müsavat Firqəsinin ən 
irəlidə olan və bizə dəfələrlə Müsavat cəbhəsindən hücuma 
keçən əksinqilabçı şairdir. Cavadçı, Müsavatçı gənc şair kimi 
tanınmış və son günlərə qədər də “Gənc İşçi” qəzetində 
söyülməkdədir... Almas Azərbaycanda və Dağıstanda azadlıq 
və rahatlıq hiss etməmiş, ona bu imkanı verməmişlər. Burada 
ona azadlıq və rahatlığa geniş meydan verilmiş, o da istədiyini 
yazmışdır. Ancaq bu düşüncələrlə Almas burada da rahat 
yaşaya bilməyəcəkdir... Almasın dünyagörüşündə bizə yad 
fikirlər çoxdur. O istəsə və keçmişindən əl çəkərsə, gələcəkdə 
bizimlə birlikdə işləyə biləcəkdir. Əks halda zərbələrimizə 
dözməlidir. Almas son və qəti sözünü mətbuat vasitəsilə 
bizə deməlidir... Almasın eli haradır? Bu el Müsavatdır. Bu el 
Kamalçılar Türkiyəsidir. Almasın gözlərini oraya dikməsi bu 
gün deyil, 6-7 il bundan əvvəl orada dərc olunandan bəri bizə 
məlumdur”. Əkbər Ruhilər burada da Almas İldırıma sakit 
yaşamağa imkan vermir. Almas ya Ruhinin dediyini etməli, 



493

kommunistlərin sırasına daxil olmalı, ya da Sibirdə sürgün 
həyatı yaşamalıydı... Almas üç aylıq oğlu Azəri də götürüb 
İran vasitəsi ilə Türkiyəyə qaçmağı qərara alır. Almas İldırım 
xanımı Zivərin atası Məhəmmədağa kişidən Türkmənistan-
dan getmək üçün razılıq aldıqdan sonra 1933-cü il iyunun 19-
da saat 21:30-da yaşadıqları evdəki lampanı da söndürmədən 
üç aylıq  Azərlə birlikdə bir dəvə karvanına qoşulurlar. İran 
sərhədini keçərkən onlar tutulur. “Stalin, Sovet casusu” adı 
ilə şairə 25 gün işgəncə verilir, 24 saat bədəni soyuq suyun 
içinə salınır, sağalmaz böyrək xəstəliyinə tutulur, səhhəti 
ağırlaşır. Günlərlə sorğu-sual edilir, nəhayət onlar sərbəst 
buraxılırlar, ailə Məşhədə gedir. Almas İldırım İranda 6-7 
aylıq sürgün həyatından sonra 1934-cü ildə Türkiyənin Van 
şəhərinə keçə bilir və həmin il Türkiyə vətəndaşlığını qəbul 
edir. Almas İldırım Türkiyədə katibliklə, kargüzarlıqla məşğul 
olur, ibtidai məktəbdə dərs deyir, bucaq müdirliyində (qəsəbə 
bələdiyyəsində) çalışır. 

1936-cı ildə İstanbulda “Boğulmayan bir səs”  Azərbaycan 
Kültür Dərnəyinə üzv olur, yazıları “Çinaraltı”, “Orxun”, 
“Gökbörü”, “Boz qurd”, “Kommunizmlə mücadilə” və digər 
qəzet və dərgilərdə dərc olunur. Müsavatçılarla əlaqələr qurur, 
Rəsulzadənin tərəfində yer alır, Mirzəbala Məhəmmədzadə ilə 
məktublaşır, Berlində çap olunan “Kurtuluş” jurnalına yazılar 
göndərir. Çətin günlər görür, Eldəgəz və Yurdavar adlı əkiz qız 
övladlarını bir gündə itirir. 

1939-cu ildə anası Nisə xanımın vəfat etməsi ilə bağlı xəbər 
alır. Atası Əbdülməhəmməd kişi 1941-ci ildə Türkiyədəki 
oğlu ilə əlaqə saxlaması iddiasına görə bütün ailə üzvləri ilə 
birlikdə Nargin adasına sürgün olunur. Heç bir dəlil olmadığına 
görə 60 gündən sonra azad edilirlər. Atası Əbdülməhəmməd 
kişi 1945-ci ildə vəfat edir. Şairin yaradıcılığını təhlil edən 
professor Vaqif Sultanlı “Almas İldırım” adlı məqaləsində 
yazır:” Bütövlükdə Almas İldırımın poeziyası aşağıdakı şəkildə 
səciyyələndirilə bilər:
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a) vətəndə yazılan şeirlər;
b) sürgün şeirləri;
c) qürbət şeirləri.
Хronoloji fərqləndirmənin əsas tutulduğu bu bölgü 

həmçinin şairin yaradıcılığının məzmununa da şamil oluna 
bilər, çünki yaşadığı ömrün keşməkeşləri onun yazılarının 
məzmununa hopmuş, poetik aхtarışlarının başlıca mövzuları-
nı və hədəflərini müəyyənləşdirmişdir. Lakin bu təsnifat sırf 
şərti хarakter daşıyır, sadəcə şairin yaradıcılığının bioqrafik 
aspektlərini nəzərə çarpdırmaq məramından qaynaqlanır. 
Хatırladaq ki, şairin Ankarada çıхan «Seçilmiş əsərləri»nin 
(1953) «Vətəndə», «Sürgündə» və «Qürbətdə» rubrikaları ilə 
təqdimi də bu məramdan irəli gəlir”.

Bakının Qala kəndində doğulan şair 1952-ci il yanvarın 14-
də Malatyanın Qala qəsəbəsində dünyasını dəyişir. Malatyanın 
Sancaktar məzarlığında dəfn edilən şairin qəbrinin yeri 
təəssüf ki bilinmir. Almas İldırımın Azər, Araz, Orxan və 
Bakıxan adlı dörd oğlu olub.

Şairin həyat yoldaşı Zivər xanım isə 2007-ci il fevralın 21-
də dünyasını dəyişib. 

Ailə fotosu
Оила фотоси
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“ҒУРБАТДА ҚУЁШНИ НЕ ҚИЛАЙ”
ДЕГАНДИ ОЛМОС ЙИЛДИРИМ... 

УМРИНИ СУРГУНДА ВА ҒУРБАТДА
ЎТКАЗГАН ШОИР ҚАЛБ ИСЁНИ ИЛА

ШУ МИСРАЛАРНИ БИТГАНДИ...

Кўнглим учун Каъба девдим сени мен,
Сенсиз нетай ғурбат элда кунни мен,

Сенсиз нетай, мазҳабни мен, динни мен,
Озарбайжон, менинг тожим, тахтим -эй!

Уйғонмасми бу кўр бўлгур бахтим-эй!
Айтишларича, Олмос Йилдирим дунёга келган кун 

Абшеронда кучли ёмғир ёққанмиш. Тинимсиз чақмоқ 
чаққанмиш. Момоқалдироқ овози бутун Абшерон яримо-
ролини тутиб кетганмиш. Ўша пайтдаги оқсоқолларнинг 
гапларига кўра, Каспий ҳам бу қадар ошиб тошмаган 
экан. Тўлқинлар аршгача юксалиб, қояларга зарб билан 
урилган, уларнинг акс-садоси олис қишлоқларгача етиб 
борганмиш. 1907 йил 25 март куни Абшероннинг Қалъа 
қишлоғида Абдулмуҳаммад ота ва Нисо холанинг бахтли 
хонадонида оиланинг тўнғичи, ўғил бола туғилади. Ота 
ўз ўғлига Абдулҳасан деб исм қўйди. Кейинчалик бу ои-
лада Зебо ва Сўна исмли қизлар, Абдулали, Муҳаммадали, 
Ҳайдар исмли ўғил фарзандлар туғилади. Бироқ, Абдулҳа-
санни бобосининг исми билан – Олмос деб чақиришади. У 
шеърларини аввал Йилдирим Олмосзода тахаллуси билан 
ёзади, кейинчалик Олмос Йилдирим имзоси шуҳрат қозо-
нади. Абдулмуҳаммад Олмосзода чорвадорлик, деҳқончи-
лик, савдогарлик билан шуғулланади. Қалъа қишлоғида 
экинзорлари, қўй сурувлари, Шуваланда боғлари, Каспий-
да кемалари, Чамбаракандда дўконлари бўлган. 
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Манбаларнинг маълумот беришича, Абдулмуҳаммад 
ота Қалъадан Шуваланга кўчади. Кейин Чамбаракандда 
жойлашади. Ўз тасарруфидаги мулкларни бошқаради. 
Айтиш жоизки, Олмос Йилдиримнинг ҳаёти ва ижоди 
ҳақида ўнлаб китоблар ва мақолалар ёзилган. Аслида 
шоир ҳақида яна нима дейиш мумкин? Фақат унинг Ашхо-
бодга сургун қилиниши бизнинг эътиборимизни тортди. 
Зеро, бу китобдан асл мақсад Ўрта Осиёда яшаган, сургун 
қилинган, шу ерда меҳнат қилган ҳамюртларимизнинг 
ҳаёти ва фаолиятини ёритиш эди. Маълумки, Олмос Йил-
дирим 1919 йилда Саид Ҳусайн яратган “Яшил қаламлар”, 
1922 йилда Аҳмад Жавод ва Ҳусайн Жовид ташаббуси би-
лан тузилган яширин “Яшил япроқ” тўгарагининг фаол 
аъзоларидан бири бўлган. Сулаймон Рустам бу ҳақда ёза-
ди: “Эски большевик Ҳабиб Жабиевнинг ёрдамида “Ёш 
қизил қаламлар” жамиятини тузгандик. Шу жамиятнинг 
раҳбарларидан бири мен эдим. Биз комсомоллар “Ёш қи-
зил қаламлар”ни тузган пайтимизда социалистик жами-
ятга қарши миллатчи тушунчали одамларнинг таъсири-
га тушиб қолган ёшлар Собир кутубхонасида тўпланиб 
“Яшил қаламлар” деган ташкилотни тузишганди. Улар бу 
ерда “Яшил япроқ” деган деворий газета ҳам чиқариш-
ганди. 1927 йилда Олмос Йилдирим Озарбайжон Давлат 
университетининг шарқ факультетига қабул қилинади. 
Бу ерда узоқ ўқий олмайди. Большевиклар отасининг 
савдогар бўлгани, бой яшаганини баҳона қилиб, уни уни-
верситетдан ҳайдашади.  Большевиклар кейинчалик Аб-
дулмуҳаммаднинг Шуваландаги боғини, Чамбаракандда-
ги уйларини ҳам тортиб олади. 

Enter. News  порталида  “Олмос Йилдирим сургун 
пайтида Микойил Мушфиққа нима деганди?” сарлавҳа-
ли мақолада шундай ёзилади: “Олмос Йилдирим Аҳмад 
Жавод, Ҳусайн Жовид сингари шоирларнинг йўриғидан 
юргани сабабли Мустафо Қулиев раҳбарлигидаги бу жа-
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мият қаттиқ босимлар остида қолади. Пролетар шоирлар 
ва танқидчилар (Акбар Руҳи, Асад Айюбий, Сулаймон Ру-
стам)нинг турли иғво ва бўҳтонлари Олмос учун сургун 
эшикларини очиб беради.  Шоирни ҳатто “Ягона Турки-
стон”, “Ягона Чиғатой” давлатларини қурмоқчи бўлган-
ликда айблашади. Акбар Руҳий у ҳақда шундай ёзади: 

“Ёзучилар орасида мусовотчиларнинг издоши, Туркия 
буржуйларига содиқ хизмат қилиб юрганлар орасида Ол-
мос Йилдиримнинг ҳам борлигини аниқланди. Улар Аҳ-
мад Жавод ва Ҳусайн Жовиднинг шогирдларидир. Мил-
лий адабиёт яратиш баҳонасида ғамгин марсиялар ёзиб 
юрган бу йиғлоқилардан адабиётимизни тозалаш керак. 
Жовид адабиёт соҳасида кўплаб ёшларимизни заҳарлаш-
га улгурди. Олмос Йилдирим ҳам Жаводнинг қурбони 
бўлди. Жаводнинг қутқусига учган Олмос комсомол таш-
килотидан четлатилди. У Жаводнинг миллатчилик руҳи-
даги шеърларига жавоблар ёзди..” 

Ўша йилларда Олмос Йилдирим Сулаймон Рустам би-
лан бирга “Тун бугун” номли шеърлар китобини чиқа-
ради. 1928 йилда шеърларида ифодаланган миллатчи-
лик ғоялари учун Доғистонга сургун қилинади. У ерда 
“Тоғлардан хотиралар”, “Лазгин эллари”, “Қрим оқшом-
лари”, “Салимхон”, “Айб кимда?” каби шеърларини ёзади. 
1930 йилда Бокуга қайтади ва “Тоғлар садо берди” шеъ-
рлар тўпламини чиқартиради. Ана шу китоби туфайли 
Олмос Йилдирим Озарбайжон Ёзувчилар уюшмасидан 
ҳайдалади ва Ашхободга сургун қилинади. Олмос Йилди-
римни кузатиб қолганлар орасида дўсти Микойил Муш-
фиқ ҳам бор эди. Олмос қўлини Микойилнинг елкасига 
қўйиб шундай дейди: “Буларнинг мақсадини энди ту-
шундим, булар мени ҳар гал бир турк ўлкасига юбориб, 
мени Буюк Туркистонимиз бўйлаб кездиришмоқчи”. Ол-
мос Йилдирим шу тариқа Боку билан абадий хайрлаша-
ди. “Алвидо, Боку” шеъри ҳам ўша пайтда туғилади:  
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Сенда ўтди ул йигирма тўрт ёшим,
Бир лаҳза балодан чиқмади бошим,
Сен бўлдинг ҳамдамим, дардли йўлдошим,
Аллалар сўйладинг менга, алвидо... 

Олмос Йилдирим Ашхободда Туркистондан, Озарбай-
жондан сургун қилинган оилаларнинг болалари  ўқиёт-
ган мактабда дарс беради. Бироз муддат  директорлик 
ҳам қилади. Шу билан бирга Ашхободда чоп этилган 
“Заҳмат” газетасида ҳам ишлайди. Ашхобод радиоси-
да шеърлари ўқилади. Олмос Илдирим Ашхободда асли 
Шамахида туғилган, ота-онаси Жанубий Озарбайжондан 
бўлган Зевар исмли бир қиз билан танишади. 1932 йил 
май ойида уларнинг тўйи бўлиб ўтади. Унинг “Заҳмат” 
газетаси ва Ашхобод радиосида ўқиган шеърлари катта 
шуҳрат олиб келади. Кўп ўтмай ўғил фарзандли бўлади. 
Унга Озар деб исм қўйишади. Ҳаёти изга тушиб кетади. 
Аммо Бокуда унинг бахтли ҳаётидан хабар топган ға-
нимлари яна ғимирлай бошлашади. Бош Сиёсий кенгаш 
(ГПУ)нинг аъзоси бўлган Акбар Руҳий шоир фаолиятини 
текшириб кўриш учун Ашхободга жўнатилади. 

Акбар Руҳий Ашхобод давлат педагогика институти 
ўқитувчиси бўлиб ишга жойлашади. Ашхобод радиоси 
ва “Заҳмат” газетасида Олмос Йилдирим ва бошқаларга 
қарши чиқишлар қилади. 1932 йил 12 августда “Олмос 
Йилдиримнинг ижоди” номли мақоласида шундай ёзади: 
“Олмос Йилдирим Мусовот партияснинг етакчилардан 
бири бўлган ва бизга қарши Мусовотчилар томонидан ту-
риб курашган шоирлардан биридир. У Бокуда Жаводчи, 
Мусовотчи сифатида танилган, унга қарши “Ёш ишчи” га-
зетасида бир қанча танқидий мақолалар босилган. Олмос 
Озарбайжонда ҳам, Доғистонда ҳам ўзини эмин-эркин ҳис 
қилолмаган. Лекин ўзининг бадбин тушунчалари билан 
бу ерда яйраб юрибди. У жуда қуюшқондан чиқиб кетган 
ва истаганини ёзмоқда. Олмоснинг дунёқарашида бизга 
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ёт бўлган тушунчалар кўп. Агар у ўз ихтиёри билан ўтми-
шидан воз кечолса, биз билан ишлаши мумкин. Акс ҳолда 
зарбаларимизга тайёр турсин. Олмос ўзининг охирги ва 
қатъий сўзини матбуот орқали бизга айтиши керак. Ол-
моснинг жойи, ватани қаер? Унинг жойи Мусовот! Унинг 
Ватани Отатуркнинг Туркияси. Олмос бундан 6-7 йил ав-
вал ўша манзилларга кўз тиккан. Ўша мамлакатда шеър-
лари чоп этилган. Буларнинг бари бизга маълум...”

Хуллас Акбар Руҳий бу ерда ҳам унга тинчгина яшашга 
йўл бермайди. Олмос ё Руҳийнинг айтган гапига кириши,  
Коммунистлар кенгашига кириши ёки Сибирга сургун 
қилиниши лозим эди... Олмос уч ойлик ўғли Озарни олиб, 
Эрон орқали Туркияга қочишга қарор қилади. 

Олмос Йилдирим қайнотаси Муҳаммадоға отадан 
Туркманистонни тарк этишга рухсат олади. 1933 йил 19 
июнь куни соат 21:30 ларда ўзлари яшаб турган уйнинг 
чироғини ҳам ўчирмасдан чиқиб кетишади. Уч ойлик бо-
ласи билан бирга бир карвонга қўшилиб олишади. Эрон 
чегарасидан ўтаётганда уни ушлашади. Эрон расмийла-
ри уни “Сталиннинг жосуси” деб 25 кун давомида турли 
қийноқларга солишади.  24 соат узлуксиз совуқ сувга со-
либ қўйилгани учун буйраги касалланади. Саломатлиги 
оғирлашади. Бир неча кунлик терговдан кейин ниҳоят 
уларни қўйиб юборишади. Оила Машҳадга етиб келади.   

Олмос Йилдирим Эронда 6-7 ойлик саргардонликдан 
кейин 1934 йилда Туркиянинг Ван шаҳрига ўтиб олади. 
Ўша йил Туркия фуқаролигини олади. Олмос Йилдирим 
Туркияда котиблик қилади. Бошланғич мактабда дарс 
беради, қишлоқ кенгашида ишлайди. 1936 йилда Истан-
булда “Бўғилмаган овоз” номли Озарбайжон маданият 
марказига аъзо бўлади. Унинг асарлари “Чинорости”, “Ўр-
хун”, “Кўкбўри”, “Бўзқурд” “Коммунизмга қарши кураш” 
номли газета ва журналларда чоп этилади. Муҳожират-
даги мусовотчилар билан алоқа яратади, Расулзода-
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нинг маслакдошлари қаторидан жой олади. Мирзабола 
Муҳаммадзода билан хат ёзишиб туради. Берлинда чоп 
этиладиган “Қуртулуш” журналига ижод намуналарини 
юборади. Унинг бошига оғир кунлар тушади. Элдакез ва 
Юртавар исмли эгизак қизларини бир кунда йўқотади. 

1939 йилда онаси Нисо хонимнинг вафот этганини 
эшитади. Отаси Абдулмуҳаммад ота 1941 йилда Турки-
ядаги ўғли билан алоқада бўлгани учун оила аъзолари 
билан бирга Наргил оролига сургун қилинади. Бирор 
далил-исбот топилмагач, 60 кундан кейин озод қилина-
ди. 1945 йилда вафот этади.  Шоирнинг ижодини таҳлил 
қилган профессор Воқиф Султонли “Олмос Йилдирим” 
мақоласида ёзади: “Олмос Йилдиримнинг шеъриятини 
қуйидагича таснифлаш мумкин:

a) Ватанда ёзилган шеърлар;
б) сургун шеърлари;
в) ғурбат шеърлари.
Хронологик таснифга асосланган бу бўлинишни шоир-

нинг ижоди мазмунига ҳам татбиқ этиш мумкин. Чунки 
ўзи яшаб ўтган умрнинг зиддиятли можаролари унинг 
ижодига сингиб кетган, ижодий изланишларидаги асо-
сий мавзуларга кўчиб ўтган. Лекин бу таснифлар ўта 
шартли характерга эга. Фақат шоир ижодининг биогра-
фик аспектларини ўзида ифодалайди. Унинг Анқарада 
чиққан “Танланган асарлари” (1953) “Ватанда” “Сургун-
да” ва “Ғурбатда” рукнларига бўлинган ҳолда берилиши 
ҳам фикримизни исботлайди”. Бокунинг Қалъа қишлоғи-
да туғилган шоир 1952 йилда 14 январь куни Малатия ви-
лоятининг Қалъа қасабасида вафот этади. Малатиянинг 
Санжактар қабристонида дафн этилган шоирнинг қабри 
ҳалигача аниқланмаган. Олмос Йилдиримдан Озар, Араз, 
Ўрхон, Бокухон исмли ўғиллар қолган. 

Шоирнинг умр йўлдоши Зевар хоним эса 2007 йил 21 
февралда дунёдан ўтган. 
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NOVRUZ BAYRAMINDA DOĞULAN, 
ELƏ NOVRUZ GÜNÜ DƏ GÜLLƏLƏNƏN 

DÖVRÜNÜN BÖYÜK SİYASİ XADİMİ
MİRZƏ DAVUD HÜSEYNOV

“Həyat da təmsil kimidir, uzunluğuna ğörə yox,  
                                             mənasına görə qiymətləndirilir.”                                                                               

                                                                                                 Seneka
1894-cü ilin mart ayı Hüseynovlar ailəsi üçün düşərli 

gəlmişdi. Ailə təkcə Novruz bayramını deyil, həm də o günlərdə 
dünyaya göz açan oğlanlarının gəlişini bayram edirdi. Yenicə 
doğulmuş uşağın adını Davud qoydular. Atası oğluna bu adı 
ona görə verdi ki, o da Davud peyğəmbər kimi səbirli, uca, 
mötəbər, elmli və dözümlü olsun. Peyğəmbərin adını daşıyan 
Davud doğrudan da ailədə o biri uşaqlardan özünün bacarığı, 
cəsarəti və kitaba həvəsi ilə fərqlənirdi. Elə bu həvəs və maraq 
onun şəhər məktəbini əla qiymətlərlə bitirməsinə stimul 
verdi. O həmin məktəbi bitirəndə 12 yaşı var idi. O zamanlar 
12 yaşında orta məktəbi tam başa vurmaq hər adamın işi 
deyildi. Amma Mirzə Davud atasının   etimadını doğruldaraq 
bütün müəllimlərinin sevimlisinə  çevrilmişdi. 1906-cı ildə 
Bakı Realnı Məktəbə daxil olan Mirzə Davud  yeddi il  həmin 
məktəbdə təhsil aldı. Bakı Realnı Məktəbi Mirzə Davud anadan 
olmamışdan iki il əvvəl  1892-ci ildə inşa olunmağa başlamışdı. 
O vaxt «Kaspi» qəzeti bu haqda yazırdı: «Mayın 14-də, gündüz 
saat 12-də Nikolayevsk küçəsində şəhər sakinlərinin iştirakı 
ilə realnı məktəb binasının təməli qoyulmuşdur. Tədbirdə 
quberniya rəhbəri Lilev, realnı məktəbin direktoru Denfer, 
digər Bakı məktəblərinin rəhbərləri, pedaqoqlar və realnı 
məktəbin himayəçiləri iştirak etmişdir».
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Binanı məşhur Bakı milyonçusu Musa Nağıyev öz vəsaiti 
hesabına inşa etdirib. Bu onun Bakıda tikdirdiyi 98  binadan 
biridir.  Onu da demək lazımdır ki, milyonçu Musa Nağıyev 
xəsisliyi ilə tanınsa da, o bu məktəbdə təhsil alan azərbaycanlı 
tələbələrə də xeyli yardımlar edib. Realnı Məktəbin həmin 
dönəmdəki məzunlarının hamısı sonradan adlarını tarixə 
yazdıran şəxslər olub. Belə şəxslərdən biri də Mirzə Davud 
Hüseynovdur. Realnı Məktəbi bitirdikdən sonra Mirzə Davudun 
Moskva həyatı başlayır. Aldığı biliklərlə kifayətlənməyən Mirzə 
Davud təhsilini davam etdirmək fikrinə düşür. Ona müxtəlif 
şəhərlərin ali məktəblərində oxumaq təklif olunsa da, Mirzə 
Davud Moskvada oxumağa üstünlük verir. Həmin dövrdə 
Azərbaycanda aqrar islahatlar keçirilirdi. Çar Rusiyasının 
tətbiq etdiyi 1912-1913-cü il aqrar qanunlarına birbaşa 
təhkimçi kəndlilər əməl etsələr də nəzarəti quberniyalar 
yerinə yetirirdi. Bakı quberniyası daha böyük olduğu üçün 
burada demək olar ki, burjuaziyanın bütün təbəqələri iştirak 
edirdi. 19 yaşlı Mirzə Davud bu islahatların heç də yaxşı 
nəticə verməyəcəyini fəhmlə kəsdirirdi. Azərbaycanda ali 
təhsil almaq və biliyini tətbiq etmək, aqrar islahatları xalqın  
xeyrinə yönəltmək istiqamətində bir iş görmək üçün  istədiyi 
şərait yox idi. Ona görə də Rusiya onu özünə çəkirdi. Bunun da 
yolu iqtisadi biliklərə yiyələnməkdən keçirdi. 

Rusiyada da ictimai-siyasi hadisələrin fəal vaxtları idi. Çar 
II Nikolayın hakimiyyət dövrü Mirzə Davudla yaşıd idi: 19 il. 
25 yaşında taxta çıxan Nikolay Aleksandroviç Romanovun 
hakimiyyət halqası daralmaq üzrə idi. Dörd il sonra bu 
halqa ən zəif yerindən sınacaqdı. Hələlik isə hadisələrin 
tam ortasında olmayan, onu kənardan izləyən, lakin bir çox 
işlərdə  öz qüvvəsini və bacarığını sınayan Mirzə Davud üçün 
gələcəyin yolları seçdiyi ali məktəbə daxil olmaqdan keçirdi. 
İmtahan verib Moskva Kommersiya İnstitutunun iqtisadiyyat 
fakültəsinə daxil oldu. Mirzə Davud Moskvada oxuduğu 
illərdə Leninin rəhbərlik etdiyi Rusiya Kommunist (bolşevik) 
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Partiyası özünün inqilabi fəaliyyəti ilə demək olar ki, Rusiyada 
menşeviklərə üstün gəlirdi. O biri yandan da birinci dünya 
müharibəsinin od-alovu Rusiyadan yan keçməmiş, hətta onu 
qarsımışdı. Şox keçmədi ki, rus inqilabçılarının, ümumilikdə 
bolşevklərin rəhbəri Leninin redaktorluğu ilə  çap olunan 
“Pravda” qəzeti Mirzə Davudun ən çox oxuduğu mətbu orqana 
çevrildi. Çünki həmin qəzetdə dövrün ictima-siyasi hadisələri 
tam aydınlığı ilə  yazılır, əzilən fəhlə-kəndli sinfinin  acı taleyi 
təsvir olunurdu.  Bundan çıxış yolu kimi inqilab etmək, çarı  
devirmək, hakimiyyətə sadə insanları, zəhmətkeşləri gətirmək 
kimi çağırışlar səslənirdi. Mirzə Davudun təhsil aldığı ali 
məktəbin tələbələrinin çoxu da demək olar ki, bu çağırışlara  
səs verir, kommunist partiyasının ardınca gedirdilər.

Mirzə Davud da belə tələbələrdən biri kimi Lenin ideyalarına 
sadiq idi. Partiyanın nizamnaməsi Mirzə Davudun ürəyincə olsa 
da  oxuduğu illərdə  üzv yazılmadı. Kommunistlərin fəaliyyətini 
dəstəkləyirdi, amma onu Azərbyacan maraqlandırırdı, 
inqilabi fəaliyyətini Bakıda davam etdirmək istəyirdi. Ona 
görə də 1917-ci ildə dörd illik ali təhsilini başa vurandan sonra 
Bakıya dönür. Burada “Tələbə Komitəsi” yaradaraq tələbələr 
arasında inqilabi iş aparmağa başlayır. Artıq 24 yaşı var idi. 
Ali təhsil almışdı, iqtisadiyyatı öyrənmişdi, siyasi biliklərini 
hər gün artırırdı. Bütün bu parametrlər ona kommunist 
partiyasının sıralarına daxil olmaq üçün əsas verirdi. 1918-
ci ilin noyabrında  Rusiya Kommunist (bolşevik) partiyasına 
üzv oldu. Bundan sonra Mirzə Davudu “Hümmət” təşkilatının 
sədr müavini, bir il sonra isə sədr seçdilər. Hümmət Sosial-
Demokrat Müsəlman Təşkilatı təkcə Azərbaycanda yox, bütün 
müsəlman dünyasında ilk milli sosial demokrat təşkilat idi. 
Təşkilat 1904-cü ildə yaradılmışdı. Mirzə Davudun fəaliyyəti 
təkcə  bu sadalananlarla məhdudlaşmadı. Rusiya Kommunist 
(bolşevik) Partiyası Bakı Komitəsinin, eləcə də partiyanın 
Qafqaz Ölkə Komitəsinin üzvü kimi öhdəsinə düşən vəzifələri  
yerinə yetirərkən bir an olsun  xalqının xoş gələcəyi uğrunda 
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mübarizə aparmaqdan usanmadı. 1920-ci ilin fevralında 
çox mühüm bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının I qurultayı keçirildi. Həmin qurultayın 
hazırlanmasında Mirzə Davudun çox  böyük rolu olub. 
Gecə-gündüz çalışıb, qurultayın materiallarını hazırlayıb, 
çıxışların məzmununu yazıb. Qurultayın gedişatına nəzarət 
edən Mirzə Davud  tədbirdə çıxış edib və Mərkəzi Komitənin 
Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsinə seçilib. Bu vəzifə çox 
çətin olduğu qədər də məsuliyyətli və şərəfli  idi. 1920-ci ilin 
aprelində Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu. Uzun 
illərin mübarizəsi öz bəhrəsini verdi. Hər yerdə olduğu kimi, 
Azərbaycanda da sosializm quruculuğuna start verildi. Fəhlə-
kəndli hökuməti zəhmətkeşlər üçün islahatlara başladı. Bu 
islahatların həyata keçirilməsində Mirzə Davud da  iştirak 
edirdi. Öncə Azərbaycan SSR Hərbi-İnqilab Komitəsi sədrinin 
müavini oldu.  Mərkəzi hakimiyyət onun  daha məsuliyyətli və 
daha bacarıqlı olduğunu nəzərə almışdı. 

Vilayət Quliyev “Baş nazirin xanımı” məqaləsində yazır: 
(525-ci qəzet, 11.12.2010). “Yəqin çox az adam bilir ki, 
Azərbaycandakı fəal bolşevik liderlərindən biri – Mirzə Davud 
Hüseynovun (1894-1938) xanımı ilk Cümhuriyyətimizin 
qurucularından olan Fətəli xan Xoyskinin qızı olub. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan 
Xoyski 1920- ci ilin iyun ayında Tiflisdə erməni terrorçularının 
əli ilə qətlə yetiriləndə ailənin böyük övladı, 18 yaşlı Tamara 
Xoyskaya nəyin bahasına olursa olsun özünü atasının 
dəfn mərasiminə çatdırmaq istəmişdi. O zaman Gürcüstan 
hələ sovetləşməmişdi. Tiflisə getmək üçün Azərbaycan 
hökumətinin rəsmi icazəsi və xarici pasport tələb olunurdu. 
Tamara xanım təzəcə yaranmağa başlayan sovet idarələrinə 
üz tutmuşdu. Azərbaycan Hərbi-İnqilab Komitəsi sədrinin 
müavini, 26 yaşlı M.D.Hüseynovun qəbuluna düşmüşdü”.

Təbii ki, devrilmiş hakimiyyət liderinin qızına kömək edən 
tapılmayıb, Tamara xanım Tiflisə gedə bilməyib. Fətəli xan 
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şəhərdəki İran konsulluğunun yaxınlığında,  Botanika bağında, 
M.F.Axundovun məzarı yanında dəfn olunub. Bu görüşdən 
sonra M.D.Hüseynovla Tamara xanım arasında münasibətlər 
yaranır və  bir müddət sonra Mirzə Davud Tamara Xoyskaya ilə 
evlənir. Mirzə Davud Tamara Xoyskaya ilə qanuni nikaha girib 
və 17 il birlikdə yaşayıbar. Mirzə Davud Azərbaycan İnqilabi 
komitəsi sədrinin müavini, Azərbaycanin xarici işlər naziri, 
Azərbaycan SSR Xalq Maliyyə naziri, Ali İqtisadi Şuranın sədri, 
RSFSR XKS sədrinin müavini, RSFSR Xalq Maliyyə Komissarı 
vəzifələrində çalışıb. Yüksək  vəzifələrdə  işləyən Mirzə Davud 
öz biliyi, ziyalılığı və dövlətçiliyə xidməti ilə seçilirdi. Hər 
zaman sadə xalqın yanında olub, sıravi insanların dərd-sərini 
dinləyib, problemlərini həll etməyə çalışıb. Günlərin bir günü  
isə Moskva Mirzə Davud Hüseynovu Tacikistanın rəhbəri 
göndərib. 1930-1933-cü illərdə Tacikstan SSR Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində işləyib. 
Tacikistanda işlədiyi üç il müddətində Mirzə Davud Hüseyov 
partiyanın  onun qarşısına qoyduğu bütün vəzifələri can-başla 
yerinə yetirib. Azərbaycanlı olmasına baxmayaraq taciklərlə 
çox  səmimi və mehriban  davranıb. Tacik xalqının həmin 
illərdə  üzləşdiyi problemləri maksimum həll edib. Çalışıb ki, 
bir nəfər də tacik narazı qalmasın. Taciklər də Mirzə Davudun 
onlara göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək qiymətləndiriblər. 
Bu gün də Mirzə Davudun adı Tacikistanda hörmətlə 
çəkilir, xatirəsi əziz tutulur. Bir müddət sonra  Mİrzə Davud 
Hüseynov Moskvada RSFSR Xalq Maliyyə Komissarlığında 
qeyri-rus məktəbləri şöbəsinin müdiri olub. Həmin vəzifədə 
çalışarkən də ayıqlığını və məsuliyyətini heç vaxt itirməyib. 
Mirzə Davud Hüseynov dəfələrlə Azərbaycan KP MK Siyasi 
Şurasının, ÜİK(b)P ZÖK və Orta Asiya bürolarının, Azərbaycan 
SSR, Tacikistan SSR və RSFSR MİK Rəyasət Heyətlərinin, 
eləcə də SSRİ MİK-in üzvü  seçilib. Bütün bunlar onun bir 
ömür çiyinlərində daşıdığı xidmətlər olub. Lakin “ellər atası” 
Stalin həqiqi el oğlu Mirzə Davudun da qənimi  oldu, minlərlə 



506

azərbaycanlı ziyalı  kimi onu da repressiya maşınında məhv 
etdi. Taleyi belə yazılmışdı Mirzə Davudun...

Bir dəfə dostu böyük yazıçı Balzakın yanına gəlir və görür 
ki, yazıçı ağlayır. Səbəbini soruşduqda yazıçı deyir ki, əsərimin 
qəhrəmanı öldü, mən isə buna dözə bilmirəm. Dostu gülərək 
söyləyir ki, əsərin müəllifi sən deyilsənmi, elə yaz ki, ölməsin. 
Balzak cavab verir:”Mən insanların taleyini dəyişdirmək 
gücündə deyiləm”. Mirzə Davudun taleyini də dəyişmək 
mümkün olmayıb, Sovet rejiminə canla-başla, sədaqətlə 
xidmət edən Mirzə Davud Hüseynov da 1937-ci ildə elə 
əqidə həmfikirlərinin güdazına gedib, vəzifələrdən çıxarılıb, 
partiyadan uzaqlaşdırılıb və Mirzə Davud Tamara xanımla 
Moskvada eyni gündə, 1938-ci il mayın 29-da yaşadıqları 
Pokrovski bulvar, 145-ci bina, 1 nömrəli mənzildə həbs edilib, 
hətta eyni “voronkada” həbsxanaya aparılıblar. Molotovlarla 
ailəvi dostluq da işlərinə yaramayıb. Mirzə Davud ölümə, 
Tamara xanım isə 8 il müddətinə sürgünə-Qazaxıstandakı 
ALJİR-ə göndərilib. Həyatının neçə ili məhbəs və sürgünlərdə 
keçən Tamara Xoyskaya  1990-cı ildə Bakıda, tək-tənha 
yaşadığı birotaqlı mənzildə dünyadan köçüb. “Atasının və 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin siyasi bəraətini, ərinin və 
sovet Azərbaycanının (və sovet sisteminin) iflasını görmək 
ona-Cümhuriyyətin sonuncu xarici işlər nazirinin qızına 
və Azərbaycan SSR-in ikinci xarici işlər nazirinin xanımına 
qismət olmuşdu”. (V.Quliyev.“Baş nazirin xanımı” məqaləsi, 
525-ci qəzet, 11.12.2010). 1894-cü ilin mart ayı Hüseynovlar 
ailəsi üçün düşərli gəlmişdi. Ailədə oğlan uşağı doğulmuşdu, 
adını Davud qoymuşdular...1938-ci ilin Novruz bayramı 
günü Hüseynovlar ailəsi üçün matən günü oldu. Xidmətində 
canla-başla dayandığı rejim M.D.Hüseynovu 1938-ci il martın 
21-də Novruz bayramı günündə SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi 
Kollegiyasının hökmü ilə 44 yaşında güllələdi. 1958-ci ildə 
Sovet əqidəsinin daşıyıcısı olan bu böyük siyasi xadimə elə 
Sovet dövründə Sovet qanunları ilə də bəraət verilib. 
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НАВРЎЗ БАЙРАМИДА ТУҒИЛИБ, 
ШУ БАЙРАМДА ОТИБ ЎЛДИРИЛГАН 

ЙИРИК СИЁСИЙ АРБОБ 
МИРЗО ДОВУД ҲУСАЙНОВ

“Ҳаёт худди масалга ўхшайди, узунлиги эмас, 
маъносига қараб баҳоланади.”

Сенека
1894 йилнинг март ойи Ҳусайновлар оиласи учун 

омадли келганди. Оила фақат Наврўз байрамини эмас, 
ўша кунлари туғилган ўғилларининг ҳам таваллудини 
байрам қилишарди. Чақалоққа Довуд деб исм беришди. 
Отаси ўғлининг худди Довуд пайғамбар сингари кучли, 
иродали, сабр-тоқатли улуғ инсон бўлишини истаб унга 
шу исмни берганди. Чиндан ҳам Довуд бошқа ака-укала-
ридан кўра зеҳнли, идрокли экани ойдинлашди. Ана шу 
ҳавас ва интилиш уни мактабни аъло баҳолар билан би-
тиришга ундади. У мактабни битирган пайтида 12 ёшда 
эди. У пайтларда 12 ёшда мактабни битириш ҳамманинг 
ҳам қўлидан келарвермасди. Аммо Мирзо Довуд отаси-
нинг ишончини оқлаб, барча муаллимларининг меҳрини 
қозонади. 1906 йилда Бокудаги “Реальний” мактабига 
кирган Мирзо Довуд 7 йил шу ерда таҳсил олади. Боку 
“Реальний” мактаби Мирзо Довуд туғилишидан икки йил 
аввал 1892 йилда қурила бошлаган эди. Ўша пайт “Ка-
спий” газетаси ёзади: “14 май куни соат 12 да Николаевск 
кўчасида шаҳар аҳли иштирокида “Реальний” мактаби-
нинг тамал тоши  қўйилди. Тадбирда губерния раҳбари 
Лилев, “Реальний” мактаби директори Денфер, Бокудаги 
бошқа мактаб директорлари, педагоглар, ушбу мактаб 
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тарафдорлари иштирок этишди”.  
Мактабни бокулик машҳур миллионер Мусо Нағиев ўз 

ҳисобидан қуриб битказади. Бу унинг маблағи ҳисобидан 
Бокуда қурилган 98 бинодан биридир. Гарчи Мусо Нағиев 
хасислиги билан ном чиқарган бўлса-да, у мактабда ўқи-
ётган талабаларга анча ёрдам берган. “Реальний” макта-
би битирувчиларининг катта қисми машҳур одамларга 
айланишади. Улардан бири Мирзо Довуд Ҳусайнов эди.  

“Реальний” мактабини битирганидан кейин Мирзо До-
вуднинг Москвадаги ҳаёти бошланади. Олган билимлари 
билан кифояланмаган Мирзо Довуд ўқишни давом эт-
тириш фикрига тушади. Унга турли шаҳарларнинг олий 
ўқув юртларидан таклиф тушса-да, Мирзо Довуд Мо-
сквада ўқишни афзал кўради. Ўша даврда Озарбайжонда 
аграр ислоҳотлар олиб бориларди. Чор Россияси татбиқ 
этган 1912-1913 йиллар аграр қонунларнинг назорати 
губернияларга топширилган эди.  Боку губернияси анча 
катта бўлгани учун унда буржуазиянинг бутун табақа-
лари иштирок этарди. 19 ёшли Мирзо Довуд бу ислоҳот-
ларнинг ҳеч қандай натижа бермаслигини тушунарди. 
Озарбайжонда олий таълим олиш ва билимини татбиқ 
этиш, аграр ислоҳотларни халқ манфаатларига йўналти-
риш учун етарлича шароитлар йўқ эди. Шу сабабли Рос-
сия уни ўзига жалб этарди. Бунинг учун иқтисодий би-
лимларни эгаллаш талаб этиларди. Россияда ижтимоий 
–сиёсий ҳодисаларнинг фаол даври эди. Подшо Николай 
Иккинчининг ҳукмронлик даври Мирзо Довуднинг ёши 
билан тенг эди – ўн тўққиз йил. Йигирма беш ёшида тах-
тга ўтирган Николай Иккинчининг ҳокимлиги чириб бо-
раётган давр эди. Николай Романовнинг салтанати яна 
тўрт йилдан кейин энг заиф жойидан узилиши керак эди. 

Бу пайтда Мирзо Довуд сиёсий ҳодисалар гирдобига 
кириб кетмаган, у ҳали талабалик даврини бошидан кечи-
рар, келажак ҳақида ширин хаёллар сурарди. У айни дамда 
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Москва Савдо институтининиг иқтисодиёт факултетида 
ўқирди. Ўша йилларда Россия Коммунистик (большевик) 
партияси инқилобий фаолияти билан меньшевиклардан 
устун кела бошлаганди. Бир томондан Биринчи Жаҳон 
уруши Россияни ҳам ўз гирдобига тортганди. Мирзо Довуд 
Большевиклар партияси муассислигида  чоп этиладиган 
“Правда” газетасини мунтазам ўқиб борарди. Чунки унда 
ўша даврда замоннинг энг долғали ҳодисалари ҳаққоний 
ва холисона ёритиларди.  У коммунистлар ғояларини қўл-
лаб-қувватлади. Она ватани Озарбайжонда ҳам шу ғоялар 
ёйилишини истарди. Шу боис 1917 йилда ўқишни тугатиб, 
она ватанига қайтади. Бу ерда “инқилобий бошланғич 
қўмита” тузиб, талабалар ўртасида тарғибот ишларини 
бошлайди. У 24 ёшда эди. У олий маълумот олган, иқти-
содиётни ўрганган, сиёсий тушунчаларини ҳам ошириб 
борарди. Бу ютуқлари унинг комунистлар сафига қўши-
лиши учун етарди. 1918 йилнинг ноябрида РКП(б)га аъзо 
бўлди. Кейин Мирзо Довудни “Ҳиммат” ташкилотининг 
бошлиғи ўринбосари, кейин эса, раиси этиб сайладилар. 
Ҳиммат социал-демократ мусулмонлар ташкилоти на-
фақат Озарбайжон, балки бутун ислом оламида илк мил-
лий социал-демократик ташкилот ҳисобланарди. Ташки-
лот 1904 йилда ташкил топган эди. 

Мирзо Довуднинг фаолияти фақат шулар билангина 
чекланиб қолмаганди. РКП(б) Боку қўмитасининг аъзо-
си сифатида зиммасига юкланган вазифаларни бажарар-
кан, бир лаҳза бўлсин, халқнинг порлоқ келажаги учун 
курашишдан чекинмасди. 1920 йилнинг февралида ўта 
муҳим бир ҳодиса юз беради. Озарбайжон комунистик 
партияснинг 1 қурултойи ўтказилди. Шу қурултойнинг 
ўтказилишида Мирзо Довуднинг ҳиссаси катта бўлди. 
Кеча-кундуз ишлаб қурултойнинг материалларини тай-
ёрлади. Маърузалар матнини ёзиб берди. Қурултойда 
фаол қатнашган Мирзо Довуд Марказий Қўмитанинг ра-
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ёсат кенгаши раиси вазифасига сайланди. бу вазифа жуда 
оғир, шу билан бирга масъулиятли ва шарафли ҳам эди. 

1920 йилнинг апрель ойида  Озарбайжонда Совет ҳо-
кимияти қурилади. Узоқ йиллар давом этган кураш ўз на-
тижасини берди. Бу ерда ҳам социалистик бунёдкорлик 
бошланди. Ишчи-деҳқон ҳукумати меҳнатикашлар учун 
ислоҳотларни бошлаб юборди. Бу ислоҳотларни амалга 
оширишда Мирзо Довуд ҳам фаол иштирок этди. 

Аввал Озарбайжон ССР Ҳарбий-инқилоб қўмитаси 
раиси муовини бўлди. Марказий ҳукумат унинг ўта ма-
съулиятли ва уддабурон эканини ҳисобга олди. Вило-
ят Қулиев “Бош вазирнинг хоними” мақоласида (525-ci 
qəzet, 11.12.2010) ёзади:“Озарюбойжондаги фаол боль-
шевиклар раҳбарларидан бўлган Мирзо Довуд Ҳусайнов 
(1894-1938)нинг аёли ОХРнинг асосчиларидан бири бўл-
ган Фатали Хон Хойскийнинг қизи бўлганини кўпчилик 
билмаса керак. Озарбайжон халқ республикасининг илк 
бош вазири Фатали хон Хойский 1920 йил июнь ойида 
Тифлисда террорчилар қўли билан қатл этилганда, ои-
ланинг катта фарзанди, 18 ёшли Тамара Хойская қандай 
бўлмасин, отасининг дафн маросимига етиб келишни 
мақсад қилади. У пайтлар ҳали Грузияда совет ҳукума-
ти қурилмаганди. Тифлисга бориш учун Озарбайжон ҳу-
куматининг расман рухсати ва хорижий паспорт керак 
бўларди. Тамарахоним янги ташкил этилган совет идора-
ларига юзланади. Озарбайжон ҳарбий инқилоб қўмитаси 
раисининг муовини, 26 ёшли М.Д.Ҳусайнов қабулига ки-
риб қолади”.

Табиийки, кўпчилик ағдарилган ҳукумат раҳбарининг 
қизига ёрдам беришни истамасди. Тамара Тифлисга бо-
ролмайди. Фатали Хон шаҳардаги Эрон консулхонаси 
яқинида, Ботаника боғида Мирзо Фатали Охундов мозо-
ри яқинида дафн этилган. Бу учрашувдан сўнг М.Д.Ҳу-
сайнов ҳамда Тамара хоним ўртасидаги муносабатлар 
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юзага келади. Кўп ўтмай, Мирзо Довуд Тамара Хойская 
билан турмуш қуради. Уларнинг қонуний никоҳи 17 йил 
давом этади. Мирзо Довуд Ҳусайнов Инқилобий қўмита 
раисининг муовини, Озарбайжон ташқи ишлар вазири, 
Олий иқтисодий кенгаш раиси, РСФСР Халқ комиссалари 
кенгаши раис ўринбосари, РСФСР Молия комиссари син-
гари вазифаларда ишлайди. Кунларнинг бирида Москва 
Мирзо Довудни Тожикистонга раҳбар қилиб юборади. 
1930-1933 йилларда ТожССР КП МК биринчи котиби ла-
возимида ишлайди. Шу уч йил ичида у партия томонидан 
берилган барча топшириқларни аъло даражада уддалай-
ди. У озарбайжон бўлса-да, тожик халқининг оғир дам-
ларида мадад бўлди, бу элнинг муаммоларини бартараф 
этишга ўз ҳиссасини қўшди. Тожик халқи ҳам ўз навбати-
да Мирзо Довуддан миннатдор бўлишган. Ҳозир ҳам То-
жикистонда унинг номини ҳурмат билан тилга олишади. 

Орадан кўп ўтмай, уни яна Москвага чақириб олиша-
ди. РСФСР Молия вазирлигида масъул вазифага тайинла-
шади. Бу вазифада ҳам у ғоят масъулият билан ишлаган. 
Шундан сўнг у тез-тез лавозимларини ўзгартирган. Қа-
ерда ишламасин ўз вазифасига садоқат билан ёндашган. 

Аммо, бу хизматлари эвазига “халқлар отаси” И.В.Ста-
лин минглаб озарбайжонлар қатори уни ҳам тақдири-
га катта зарба берди. Қатағон машинаси уни ҳам янчиб 
ташлади. Мирзо Довуд Ҳусайновнинг пешонасига шу би-
тилган эди... Кунларнинг бирида бир дўсти буюк ёзувчи 
Бальзакнинг ёнига борса, ёзувчи йиғлаб ўтирган эмиш. 
Сабаби сўраса, адиб ўз асарининг қаҳрамони ўлиб қолга-
нини айтади. Шунда дўсти “ахир муаллиф ўзингсан-ку, 
истасанг уни ўлдирмаслигинг ҳам мумкин-ку?”. Шунда 
ёзувчи “мен инсонларнинг тақдирини ўзгартиришга қо-
дир эмасман” деб жавоб берган экан. Мирзо Довуднинг 
ҳам тақдирини ўзгартириб бўлмади. Совет режимига са-
доқат билан хизмат қилган Мирзо Жовуд Ҳусайнов 1937 
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йилда ўз сафдошларининг чақуви билан турли мусибат-
ларга дучор бўлди. Ишдан ҳайдалди, партиядан ўчирил-
ди. Мирзо Довуд хотини Тамара Хойская билан бир кунда, 
1938 йил 29 май куни ўзлари яшаган Покровский бульва-
ри, 145 уй, 1-хонадонда ҳибсга олинган. Молотовлар би-
лан оилавий дўстлик ҳам уларга ҳеч қандай фойда берма-
ди. Мирзо Довуд ўлимга ҳукм этилади. Хотини эса, 8 йил 
муддатга, Қозоғистондаги АЛЖИР қамоқхонасига юбо-
рилади. Ҳаётининг анча йили ҳибс ва сургунларда ўтган 
Тамара Хойская 1990 йилда Бокуда, бир ўзи яшаган бир 
хонали уйда вафот этади. “Отаси ва Озарбайжон халқ ре-
спубликасининг сиёсий оқланишини, эри ва совет Озар-
байжонининг (ва совет тузумининг) инқирозини кўриш 
унга – жумҳурият хорижий ишлар вазирининг қизи ва 
ОзССР иккинчи ташқи ишлар вазирининг аёлига насиб 
этди  (В.Қулиев, “Бош вазирнинг аёли” мақоласи, 525-ci 
qəzet, 11.12.2010). 1894 йилнинг март ойи Ҳусайновлар 
оиласи учун омадли келганди. Оиланинг фақат Наврўз 
байрамини эмас, ўша кунлари туғилган ўғилларининг 
ҳам таваллудини байрам қилишарди. 1938 йилнинг на-
врўз байрами куни Ҳусайновлар оиласи учун мотам куни 
бўлди. 1938 йил 21 мартда СССР Олий ҳарбий судининг 
ҳукми билан у ўлим жазосига ҳукм этилди. 1958 йилда 
Советлар ғоясининг ҳимоячиси бўлган бу йирик сиёсат 
арбобига ҳали Совет даврида, Совет қонунларига кўра 
оқлаш ҳукми чиқарилган. 
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DAMARLARINDA BƏY QANI AXAN
“XALQ DÜŞMƏNİ” ƏLİHEYDƏR

ŞİRVANİ-MUSTAFABƏYOV

“Xoşbəxtliyin aldatdığı şəxsi bədbəxtlik sındıra bilməz.”
                                                                                       Benjamin Konsor

1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə bütöv bir ölkə 
olan Azərbaycan iki imperiya arasında «parçala, hökm et» 
prinsipinə söykənərək  bölündü. Müqavilənin şərtlərinə görə 
Arazdan şimaldakı Azərbaycan torpaqları Rusiya çarının, 
indi Cənubi Azərbaycan adlandırılan ərazilərimiz isə Qacar 
xanədanının hakimiyyəti altına düşdü. Bununla da Azərbaycan 
xalqı öz tarixi boyunca ən ciddi siyasi, iqtisadi və mənəvi zərbə 
aldı, torpaqlarımızın sonrakı bölunmələrinin əsası qoyuldu. 
Nəticədə Arazın hər iki tayındakı azərbaycanlı əhali milli və 
tarixi ayrılıqla üzləşməli oldu. Başqa sözlə, Rusiya işğalının 
ortaya qoyduğu yeni sərhəd xətti vahid xalq arasında tarixi 
parçalanmaya yol açdı. Arazın o tayında qalan azərbaycanlı 
ailələrdən biri də İbiş Şirvani Mustafabəyovun ailəsi idi. 
Onlar Tehranda yaşayırdılar. İbiş Mustafabəyov 1820-ci ilə 
kimi  hakimiyyətdə olan Şirvan xanlarının Tehrana köçən 
nümayəndələrinin törəməsi idi. Xançobanlı elindən çıxmış  
babası  Musatafa xan Xançobanlı 1792-1820 illərdə Şirvanın 
hakimi olub. Mustafabəyovların İranda məskunlaşmalarının 
kökündə  Mustafa xanın qraf Zubova göstərdiyi itaətsizlik 
durub. 1796-ci ildə imperatriça II Yekaterina qraf  V. A Zubovun 
baş komandanlığı altında Cənubi Qafqaza, Azərbaycana 30 
min nəfərlik qoşun göndərdi. Qraf Zubov Dərbənd və Qubada 
müəyyən qələbələr əldə etdikdən sonra Bakıya gəldi. Bakı 
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xanı Hüseynqulu xan onun pişvazına çıxdı və təltif edildi. 
Zubov oradan Mustafa xanın üzərinə yeridi. Şirvan hakimi 
Mustafa xan Xançobanlı ona itaət göstərmədi və öz paytaxtını 
Ağsudan Fit dağına köçürdü. Onun əleyhinə Şirvanda üsyan 
başlandı. Xanın əmisi oğlu Qasım xan Məmmədsəid xan oğlu 
öz kürəkəni Yüzbaşı bəy Hövzinin köməkliyi ilə Mustafa xanın 
üstünə yeridi. Bu ikitərəfli hücum və xəyanətin qarşısında 
dayana bilməyəcəyini hiss edən Mustafa xan Qarabağa, 
Ibrahimxəlil xanın yanına pənah apardı. Mustafa xanın bir 
neçə qan qohumu isə Tehrana qaçdı. 

*        *        *
1796-cı il noyabr ayının 9-da II Yakaterina vəfat etdi və 

hakimiyyət kürsüsünə oğlu I Pavel əyləşdi. O, rus qoşununu 
Azərbaycandan geri çağırdı və 1797-ci ilin aprelində qraf 
Zubovu vəzifədən kənarlaşdırdı. O zaman Mustafa xan 
Şuşadan Şirvana qayıtdı və xanlığı əlinə aldı. Mustafa xanın 
ikinci dəfə xanlığı ələ almasından bir əsr sonra, 1896-cı ilin  
26 aprelində, gözəl bir yaz günündə onun qanından olan 
Əliheydər adlı oğlan uşağı Tehranda dünyaya göz açdı. 

Şirvan xanlarıının  nəslindən olan, Tehrana köçən 
Şirvani-Mustafabəyov soyadlı bir ailə Azərbaycana 

qayıdır
Uşaqlığının ilk illəri Tehranda keçən Əliheydərin atası XX 

əsrin əvvəllərində ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. Oğlunun 
təhsili, gələcəkdə  oxumuş, ziyalı bir adam olması üçün onu  
orta məktəbə yazdırır. Əliheydər orta məktəbdən sonra ali 
təhsilini də başa vurandan sonra dövlət vəzifələrində işləməyə 
başlayır. Əliheydər Mustafabəyov Nəriman Nərimanovla çox 
yaxın dost idi. Onun ideyalarına və ictimai-siyasi fəaliyyətinə 
yüksək dəyər  verirdi. Üstəlik də onun elm və maarif məşəlinin 
işığında özünəməxsus yol gedirdi. Onların yaxın dostluğu  elə 
bir məqama düşmüşdü ki, o zamanlar Nəriman Nərimanov 
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan MİK nümayəndələrinin 
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səlahiyyətli konfransında seçilmiş Zaqafqaziya Federasiyası 
İttifaq Sovetinin sədrlərindən biri, həm də Moskvada Xalq 
Xarici İşlər Komissarlığında Yaxın Şərq şöbəsinin müdiri idi.

Əliheydər Şirvani-Mustafabəyovun yüksəlişi
Nəriman Nərimanovla yaxınlığı  Əliheydər Mustafabəyovun 

gənc yaşlarından  ondan çox şeylər öyrənməsinə, idarəçiliyin 
sirlərinə bələd olmasına şərait yaradırdı. Onun dövlətin üst 
qurumlarında yüksək postlar tutması da bu amilə bağlı idi. 
Çünki Mustafabəyov özünə güvənirdi, idarəçiliyi bacarırdı, 
Nərimanov kimi böyük şəxsiyyətdən görüb-götürdüklərini 
dövlət işlərində, hökumətin  qurulmasında istifadə etmək 
istəyirdi. Çox keçmədi ki,  Tanrı onun istəyini qəbul etdi, 
içində közərən qığılcımın  üzə çıxmasına şərait yaratdı,  
Mustafabəyova  vəzifə tapşırıldı. 25 yaşında Moskvada 
Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi fəaliyyətə 
başladı. Bu o demək idi ki, damarları ilə tərtəmiz azərbaycanlı 
qanı axan, enerjisi, potensialı güclü olan  bu gənc  oğlan 
Azərbaycan xalqı üçün  Rusiyada özünün imkanlarından 
istifadə edərək  işlər görəcəkdi.

*        *        *
 Lakin o bu işini çox davam etdirmədi. Bir il sonra Bakıya 

dönməyə  məcbur oldu. Çünki onu Azərbaycanın Tehrandakı 
səfiri vəzifəsinə təyin etmişdilər. O bu işdən çox məmnun oldu.  
Doğulduğu Tehran şəhərinə getmək, uşaqlığının xatirələri 
yaşayan şəhərdə işləmək ürəyincə idi. 1922-ci ilin iyun ayı idi. 
Mustafabəyov aldığı səfir təyinatının məsuliyyətini yaxşı dərk 
etsə də işə başlamağa tələsmirdi. Tehran onu qoynuna almağa 
çağırsa da, Mustafabəyov gedə bilmədi. Çünki işə başlamamış 
nümayəndəlik ləğv olunmuşdu. İki ay  sonra Azərbaycanda 
xarici işlər üzrə katiblik təsis edildi. Hökumət  üzvləri bu 
vəzifəni kimə tapşırmaq məsələsində çox da düşünmədilər. 
Nəriman Nərimanov Əliheydər Mustafabəyovun bu vəzifədə 
işləməsini təklif etdi. Beləliklə o, katibliyin rəhbəri kimi işə 
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başladı. (Əslində bu qurum Xarici İşlər Nazirliyinin vəzifələrini 
yerinə yetirirdi). Yeni yaradılmış katibliyin ilk işi Cənubi 
Qafqaz İttifaq Soveti xarici əlaqələr şöbəsinin 26 avqust tarixli 
sorğusuna cavab olaraq, xarici ölkələrin Azərbaycandakı 
41 nümayəndəliyi haqqında məlumatları hazırlayıb Tiflisə 
göndərmək oldu. Bu işləri Mustafabəyov çox  bacarıqla və tez 
həll etdi. Əliheydər Mustafabəyov Azərbaycanın xarici işlər 
naziri vəzifəsində altı ay işləyib.

Moskvada fəaliyət və Tacikistan MSSR üzrə məsul katib
1923-1926-cı illərdə Moskvada iki toplunun məsul 

redaktoru olub. Onu da demək lazımdır ki, 1924-cü ildə 
Orta Asiyada aparılan milli ərazi bölgüsü nəticəsində 
Tacikistan MSSR Özbəkistan SSR-in tərkibində yaradılıb və 
Düşənbə mərkəz olub. 1927-ci ildə əvvəl Özbəkistan K(b)P 
MK Təşkilat Bürosunun Tacikistan MSSR üzrə məsul katibi, 
həmin il fevralın 3-dən 1929-cu ilədək isə Özbəkistan K(b)
P Tacikistan Vilayət Komitəsinin məsul katibi vəzifəsində 
çalışıb. 1929-cu il oktyabrın 16-da Tacikistan MSSR Özbək-
istandan ayrılaraq ittifaq respublikası-Tacikistan SSR kimi 
SSRİ-nin tərkibinə daxil olub. Orta Asiya torpaqlarında 
təxminən üç il işləyən Mustafabəyov tacik xalqının adət-
ənənsinə o qədər yaxından bələd olmasa da yerli  xalqın  
hörmətini qazanmağa çalışırdı. Bura Azərbaycan deyildi, 
insanlar da  Azərbaycan ənənələrindən uzaq,  tacik mədəniy-
yətinin bütün parametrlərini xarakterlərində cəmləşdirən və 
davranışlarında nümayiş etdirən millət idilər. Mustafabəyov 
bütün bunları yaxşı dərk edirdi. Ona görə də o təkcə  
partiyanın və hökumətin tapşırığını yerinə yetirib onların 
etimadını qazanmaq üçün işləmirdi, həm də  çalışırdı ki, 
yerli xalqın sevgisinə nail olsun. İşlədiyi müddətdə Əliheydər 
Mustafabəyov  qüsursuz fəaliyyət  göstərdi, üstəlik də 
taciklərin hörmətini qazandı.
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Ən nəhayət, Türkmənistanın Marı Vilayət Komitəsinin 
sədri

Tacikistandan o, ÜK(b)P Nijeqorodsk Diyar Komitəsinə 
təlimatçı göndərilir. Burada çox işləmir, bu dəfə 
Türkmənistanın Marı vilayətinə işləməyə göndərilir. Marı 
Vilayət Komitəsinin sədri kimi yüksək vəzifədə işləmək bir 
azərbaycanlıya  tapşırılmışdı. Burada çalışmaq Əliheydər 
Mustafabəyov üçün çətin deyildi. Çünki yerli xalq türkmənlər 
idi, adət-ənənəsi bənzər, bir çox hallarda isə  eyni olan xalqla  
işləmək və həmin  dövlətin iqtisadiyyatını, kənd təsərrüfatını 
idarə etmək çətin deyildi. Əliheydər Mustafabəyov 1930-
1934-ci illərdə Marı vilayətində işləyən zaman özünü yad 
insanların əhatəsində hiss etmirdi. Həm də zaman o zaman 
idi ki,  SSRİ xalqları bir-birinə qaynayıb qarışırdı, birini o 
birindən üstün tutmaq olmazdı. Amma buna baxmayaraq 
Mustafabəyovun içindəki türkçülük telləri onu türkmən 
qardaşlara daha möhkəm tellərlə bağlamışdı. Türkçülük 
ideyasının, millətçiliyin qəlbində alovlandığı illərdə 
Mustafabəyovun fəaliyyəti mərkəzi hakimiyyəti qane etsə də 
onun Azərbaycan türkü olduğu yaddan çıxmırdı. Əliheydər 
Mustafabəyovun  millətçilik  duyğularının işində də  əks 
olunduğu  Moskvanın diqqətindən yayınmadı. Dörd il sonra 
1934-cü ildə onu tutduğu vəzifədən azad etdilər. 

Yüksəlişin enişi və xalq düşməni kimi güllələnmə
Türkmənistandan Moskvaya qayıtdıqdan sonra arada qısa 

müddət paytaxtdakı “Saturn” artelinin idarə heyətinin sədri 
olub. 1935-ci ildə partiyadan xaric edilib. Təhlükənin yaxında 
olduğunu dost-tanışları kimi Mustafabəyov da hiss edirdi. Düz 
dörd il işsiz qaldı, heç yanda işləməyə imkan yaratmadılar. 
Onun damarlarında axan  xanzadəlik, ulu babalarının bəyza-
dəliyi genetik olaraq  üzə vururdu. O bunu gizlətmirdi.

 1938-ci ilin qışı onun  taleyinə tufan, qasırğa  gətirdi. 
Həmin il fevralın 21-də gecəykən evindən aparıblar. Stalin 
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repressiyasının şaxtası onu evində vurdu. O millətçi təşkilatda 
iştirakda və casusluqda günahlandırılıb.

1938-ci il aprelin 26-da Əliheydər Şirvani-Mustafabəyov 
güllələnib. Günahının damarları ilə axan  qan olduğunu bilən 
Mustafabəyov dəyanətini, qürurunu itirmədi.  Anlamazlara 
anlada bilmədi ki, Kommunust partiyasının bütün tapşırıq-
larını, öhdəliklərini  can-başla yerinə yetirib, şüurlu surətdə 
dərk edib ki, daha xanlıq,  bəylik dövrü deyil. Amma onu heç 
dinləmədilər. Məhkəmə qərarı ilə xalq düşməni elan edərək 
güllələdilər. 30-cu illərin ilk günlərində sovet dövlətinə qarşı 
çıxanların üsyanını yatırdan, malı-dövləti əlindən alınıb 
dövlətə verilən  insanların hökumətə olan nifrətlərini ört-
basdır etməyə çalışan, daha doğrusu,  ölkə, dövlət və xalq 
üçün çalışan bir insana “xalq düşməni” damğası vuruldu. 

Bu damğa 1956-cı ildə Stalinin ölümündən sonra onun 
üzərindən götürüldü. Və  yəqin ki, Mustafabəyovun narahat 
ruhu  həmin ildən sonra rahatlıq tapdı.
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ТОМИРЛАРИДА БЕК ҚОНИ ОҚҚАН 
“ХАЛҚ ДУШМАНИ” АЛИҲАЙДАР 

ШИРВОНИЙ-МУСТАФОБЕКОВ

“Бахтга алданган кишини бахтсизлик синдира олмайди.” 
Бенжамин Консор

1828-йил Туркманчай битимига асосан бутун бир ўлка 
бўлган Озарбайжон икки империя ўртасида тақсимлан-
ди. Шартномага кўра, Араз дарёсининг шимолий қисми 
рус подшосининг, ҳозир жанубий Озарбайжон деб атал-
ган ҳудуд эса, Қожорлар сулоласининг ихтиёрига ўтди. 
Бу эса, Озарбайжон халқи учун тарихдаги энг жиддий 
сиёсий, иқтисодий ва маънавий зарба эди. Ватанимиз-
нинг кейинги парчаланиши учун ҳам ибтидо эди бу, на-
тижада Аразнинг икки тарафидаги озарбайжон халқи 
миллий ҳам тарихий айрилиққа маҳкум этилди. Бошқача 
айтганда, бу сарҳад ягона халқни иккига бўлиб ташла-
ди.  Аразнинг нариги соҳилида қолган озари оилалардан 
бири Ибиш Ширвоний Музаффарбеков оиласи эди. Улар 
Теҳронда яшардилар. Ибиш Музафарбеков 1820 йилга 
қадар ҳукм сурган Ширвон хонларининг Теҳронга кўчиб 
кетган авлодларидан эди. Хончўпонли элидан чиққан бо-
боси Мустафохон Хончўпонли 1792-1820 йилларда Шир-
воннинг ҳокими бўлган. Мустафобековларнинг Эронда 
макон топишининг илдизи эса Мустафохоннинг граф 
Зубовга қилган итоатсизлигидир. 1796 йилда қироли-
ча Екатерина Иккинчи граф В.А. Зубовнинг раҳбарлиги 
остидаги 30 кишилик қўшинни Жанубий Кавказга юбо-
ради. Граф Зубов Дарбанд ва Губада муайян ғалабаларни 
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қўлга киритиб, кейин Бокуга боради. Боку хони Ҳусай-
нқулихон унга эҳтиром ила пешвоз чиқади ва мукофотла-
нади. Зубов у ердан Мустафохон мулки томон йўл олади. 
Ширвон хони Мустафохон Хончўпонли рус саркардасига 
ҳурмат кўрсатмайди. Ўз пойтахтини Оқсувдан Фит тоғи-
га кўчиради. Унга қарши Ширвонда қўзғолон бошланади. 
Хоннинг амакиваччаси Қосимхон Муҳаммадсаидхон ўғли 
ўз куёви Юзбошибей Ҳавзийнинг ёрдамида Мустафохон-
га қарши юриш қилади. Бу икки тарафлама ҳужум ва хи-
ёнатга қарши тоб беролмаслигини билган Мустафохон 
Қорабоғда, Иброҳим Халилхоннинг ёнида паноҳ топади. 
Мустафохоннинг ёрдамида бир неча яқин қариндошлари 
Теҳронга қочади. 

*        *        *
1796 йил 9 ноябрда Екатерина иккинчи вафот этади. 

Хокимият курсисига унинг ўғли Павел биринчи ўтира-
ди. У рус қўшинини Озарбайжондан чақириб олади. 1797 
йил апрелда граф Зубов ҳам вазифасидан четлаштирила-
ди. Ўша пайтларда Мустафохон Шушадан Ширвонга қай-
тади ва хонликни қўлга олади. Мустафохон ҳукуматни 
иккинчи бор қўлга олишидан бир аср ўтиб, 1896 йил 26 
декабрда унинг наслидан бўлган Алиҳайдар исмли бола 
Теҳронда туғилади. Ширвон хонларининг Теҳронга қоч-
ган авлодларидан бўлган Ширвоний-Мустафобеков ша-
рифли бир оила Озарбайжонга қайтади. Болалигининг 
илк йиллари Теҳронда ўтган Алиҳайдарнинг отаси XX 
асрнинг бошларида оиласи билан бирга Бокуга кўчади. 
Ўғлининг саводли, зиёли инсон бўлишини истагани учун 
уни ўрта мактабга жойлаштиради. Алиҳайдар ўрта мак-
табни битириб, сўнгра олий маълумот олгач, давлат идо-
раларида ишлай бошлайди. Алиҳайдар Мустафоқулов 
Наримон Наримонов билан яқин дўст эдилар. Алиҳай-
дар дўстининг ғояларига, ижтимоий-сиёсий фаолиятига 
алоҳида эътибор қаратарди. Ўша пайтларда Н.Наримонов 
Озарбайжон, Грузия, Арманистон Марказий ижроия қў-
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миталари вакилларининг ваколатли конференциясида 
сайланган Кавказорти Федерацияси Иттифоқ кенгаши 
раҳбарларидан бири, ҳамда Москвада Халқ ташқи ишлар 
комиссарияти Яқин Шарқ бўлими мудири эди. 

Алиҳайдар Мустафобековнинг юксалиши
Наримон Наримонов билан яқинлик Алиҳайдарнинг 

ёшлигидан ундан кўп нарса ўрганишига, бошқарув сир-
ларини эгаллашига имкон яратиб берди. Унинг давлат 
бошқарувининг юқори органларида катта вазифаларда 
ишлашига ҳам ана шу яқинлик сабаб бўлди. Чунки, Му-
стафобеков ўзига ишонар, бошқарувчилик қобилиятига 
эга, Наримонов сингари буюк шахсларнинг фазилатлари-
ни пухта эгаллаган эди. Кўп ўтмай Яратганнинг ўзи унга 
йўл кўрсатди. Мустафобеков 25 ёшида Озарбайжоннинг 
Москвадаги ваколатхонаси раҳбари этиб тайинланди. 

*        *        *
Лекин унинг бу лавозими  узоққа чўзилмади. Бир йил-

дан кейин Бокуга қайтишга мажбур бўлди. Чунки уни 
Озарбайжоннинг Теҳрондаги элчиси этиб тайинлашган 
эди. У бундан жуда хурсанд бўлди. Чунки Теҳрон унинг 
киндик қони тўкилган шаҳар, болалиги ўтган қадрдон 
гўша эди. Бу шаҳарда ишлаш унинг ўзига ҳам маъқул 
келганди. 1922 йилнинг июнь ойида гарчи Мустафобе-
ков элчилик ваколатини олган бўлса-да, ишга жўнашга 
ошиқмади. Чунки, ҳали у Теҳронга кетмай туриб, элчихо-
на ёпилди. Икки ой ўтиб у Наримоновнинг тавсияси би-
лан Озарбайжон ташқи ишлар котибиятининг раҳбари 
этиб тайинланди (бу ташкилот Ташқи ишлар вазирлиги 
мақомига тенг эди). Янги котибиятнинг илк иши Жану-
бий Кавказ Иттифоқ кенгаши ташқи алоқалар бўлими-
нинг 26 августдаги сўровига жавоб тариқасида хорижий 
мамлакатларнинг Озарбайжондаги 41 та ваколатхона-
си ҳақидаги маълумотни тайёрлаб, Тифлисга юбориш 
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бўлди. Бу ишларни Мустафобеков жуда тез ижро этди. 
Алиҳайдар Мустафобеков Озарбайжон ташқи ишлар ва-
зири лавозимида олти ойча ишлади. 

Москвадаги фаолият ва Тожикистон МССР
бўйича масъул котиб

1923-1926 йилларда у Мосвкада икки ташкилотда ма-
съул котиб бўлиб ишлаган. Айтиш лозимки, 1924 йилда 
Ўрта Осиёда олиб борилган миллий ҳудудий тақсимот 
натижасида Ўзбекистон ССР таркибида Тожикистон мух-
тор вилояти яратилади ва унинг маркази этиб, Душанбе 
танланади.  1927 йилда аввал Ўзбекистон КП МК ташки-
лий бюросининг Тожикистон бўйича масъул котиби этиб 
тайинланади. Ўша йил 23 февралдан то 1929 йилга қадар 
Тожикистон вилоят қўмитасининг масъул котиби бўлиб 
ишлайди. 1929 йил  16 октябрда Тожикистон Ўзбеки-
стондан ажралиб чиқади ва алоҳида совет социалистик 
республикаси сифатида СССР таркибига киради. Ўрта 
осиёда тахминан уч йил ишлаган Мустафобеков тожик 
халқининг ҳурмат-эҳтиромига сазовор бўлди. Бу ҳудуд-
да умумий ўхшашликлар бўлса-да, фарқли жиҳатлар ҳам 
кўп эди. Мустафобеков бу тафовутларни яхши англарди. 
Шу боис, у имкон қадар маҳаллий халқнинг одат ва анъ-
аналарини ўрганишга интилар, уларга нисбатан ҳурмат 
билан муомалада бўларди. 

Кейин Туркманистонга йўл...
У Тожикистондан компартиянинг Нижегородск ўлка 

комитетига юборилади. У ерга ҳали унча ишламай туриб, 
Туркманистоннинг Мари вилоятига ишга жўнатилади. 
Вилоят партия комитетининг раиси сифатида бир мунча 
вақт фаолият кўрсатади. Бу ерда ишлаш Алиҳайдар учун 
унча қийин кечмади. Чунки туркманлар билан тили бир, 
дини бир заминда вояга етган, бу халқнинг анъаналари-
дан яхши хабардор эди. Алиҳайдар Мустафобеков 1930-
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1934 йилларда Мари вилоятида ишлаган пайти ўзини 
бегоналар қуршовида юргандек ҳис этмасди. Туркчи-
лик ғояси унинг қалбида эмас, ишларида ҳам акс этарди. 
Аммо, у пайтларда бундай қарашлар ғоявий жиҳатдан 
жиноят саналарди. Ана шу қарашлари Москванинг эъти-
борини тортмай қўймади. Тўрт йил ўтиб, 1934 йилда уни 
ўзи эгаллаган вазифадан озод этишди. 

Инқироз ва ҳукм
Туркманистондан Москвага қайтиб келгач, қисқа муд-

дат Москвадаги “Сатурн” артели бошқарув кенгашининг 
раиси бўлиб ишлади. 1935 йилда партиядан ўчирилди. Бу 
эса яқинлашиб келаётган мусибат даракчиси эди. У тўрт 
йил ишсиз юрди. Уни ҳеч қаерда ишга олишмади. Ота-бо-
боларидан қолган улуғворлик, томирларидаги аслзода-
лик унинг чеҳрасида намоён эди, у буни яширмасди ҳам. 

1938 йилнинг қиш ойлари унинг қисматига қуюн, бўрон 
олиб келади. Ўша йил 21 февраль куни ярим тунда уни уй-
идан олиб кетишади. Уни миллатчи ташкилот аъзоси ва 
жосусликда айблашади. 1938 йил 26 апрелда Алиҳайдар 
Мустафобеков отиб ўлдирилади. Унинг айби томирларида 
оққан зодагонлар қони эди. У ўз айбини билса-да, диёнати-
ни ва ғурурини йўқотмади. Унинг партияга бир неча йил 
ҳалол, садоқат билан ишлагани ҳам эътиборга олинмади. 
Унинг эътирозларига ҳеч ким қулоқ солмади. Суд қарори 
билан халқ душмани дея эълон қилиб, отиб ташлашди. 
30-йилларнинг илк даврида совет давлатига қарши кўта-
рилган исёнларни бостирган, мол-давлати ғорат қилин-
ган одамларнинг ҳукуматга нисбатан нафратини сўнди-
ришга интилган, янаям тўғриси, мамлакат, давлат ва халқ 
учун хизмат қилган бир инсонга “халқ душмани” тамғаси 
урилди. Бу тамға 1956 йилда Сталиннинг ўлимидан кей-
ингина олиб ташланди. Шундан сўнг Мустафобековнинг 
безовта руҳи ором олган бўлса не ажаб. 
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XALQINA SƏDAQƏTLƏ XİDMƏT 
EDƏN DƏYƏRLİ İNSAN-REPRESSİYA 

QURBANI NOVRUZ RZAYEV

     “Həyatın iki faciəsi var: biri arzumuza 
çata  bilməmək,  digəri isə istədiyimizi əldə etməkdir.”

 Artur Konan Doyl
Bir çox Vətən övladı kimi xalqına sədaqətlə xidmət edən 

dəyərli bir insanın-vətənçi, yurdçu, istiqlalçı bir soydaşımızın 
fikir çırağı 1941-ci ildə bir sovet gülləsi ilə söndü. O, Nəsib bəy 
Yusifbəyli, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Firudin bəy 
Köçərli, Xudadad Rəfibəyli və başqa bir çoxları kimi düşmən 
gülləsinə tuş gələn milli ziyalı və siyasətçilər nəslinin ən güclü 
və ləyaqətli davamçılarından biri idi. Xidmət etdiyi sistemin 
gələcəyinə inanırdı, elə inandığı sistemin gülləsi də 45 yaşında 
onun işləmək, xalqa xidmət etmək istəyinə son qoydu. 

«Qısa müddət - 1926, 1927, 1928-ci illərdə Novruz Rzayev 
bu orqana rəhbərlik edibdir. Amma onun başına da sonra 
çox böyük bəlalar gətiriblər. Tarixdən məlumdur və mənim 
xatirimdədir, 1956-cı ildə Mircəfər Bağırovun qrupunun 
məhkəməsi zamanı Novruz Rzayevin istintaq işinin içindən 
onun Stalinə göndərdiyi bir məktubu çıxmışdı. Bu, çox məşhur 
məktubdur o, çox cəsarətli, çox əqidəli bir insan kimi o 
məktubda 1937-1938-ci illərdəki kütləvi repressiyalara qarşı 
etirazını, hiddətini açıq-aydın bildiribdir. Çox məşhur məktub 
idi, o vaxtlar bizim mətbuatda da ondan istifadə etdilər. Ona 
görə də xatirimdədir, mən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində 
işləyərkən biz Novruz Rzayevin adını əbədiləşdirdik. Mən 
onun fəaliyyəti, tərcümeyi-halı ilə tanış oldum. Çox dəyərli bir 
insan olmuşdur və xalqına çox sədaqətlə xidmət etmişdir».
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Ulu öndər Heydər Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şəxsi 
heyəti ilə görüşlərinin birində Novruz Rzayev barədə bu 
fikirləri söyləyib, onun layiqli qiymətini verib, zəngin və mənalı 
ömür yolundan danışıb. Həmin məktubda N.Rzayev 1937-
1938-ci illərdə baş verən kütləvi repressiyalara qarşı etirazını 
bildirib, əsaslı dəlillər gətirərək, adını ləkələməyə çalışanların 
susdurulmasını tələb edib. Amma suyu bulandıranlar elə 
onun müraciət etdiyi orqanlarda oturmuşdu.

                                       *       *       * 
1886-cı ildə Ordubad rayonunda anadan olan Novruz Rzayev 

uzun illər Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarında çalışıb, iki 
ildən çox ölkənin daxili işlər naziri olub. Əmək fəaliyyətinə 
fəhlə kimi başlayıb və xalq komissarı vəzifəsinədək yüksəlib. 
Azərbaycanda baş verən milli özünüdərk proseslərində iştirak 
edib və eyni zamanda çar rejiminin təqibləri ilə üzləşib. Qeyd 
etmək lazımdır ki, həyatının bu dövrü sonradan ona qarşı sovet 
cəza aparatı tərəfindən irəli sürülmüş qondarma ittihamların 
ayrılmaz tərkib hissəsi olub. Novruz Rzayev oktyabr çevrilişi 
zamanı və Azərbaycan sovet imperiyası tərəfindən işğal 
olunduqdan sonra uzun müddət sovet partiya orqanlarında 
rəhbər vəzifələrdə işləyib, 1927-ci il mayın 22-dən Dövlət 
Siyasi İdarəsinin rəhbəri olub. Bu orqan dövlətin yürütdüyü 
ideoloji xəttə qulluq edən repressiya qurumu idi və elə 
buna görə də bu qurumun fəaliyyəti, ona verilən göstərişlər  
həqiqi əqidə sahibi kimi Novruz Rizayevi qane etmirdi. O 
hələ də sovet ideologiyasının xalqın ümdə problemlərini həll 
edəcəyinə ümid bəsləyirdi.  Bununla belə, günlər və aylar 
keçdikcə o öz inamında yanıldığını görürdü. O bu vəzifədə 
işlədiyi müddətdə burada olan nöqsanalrı, çatışmazlıqları 
aradan qaldırmağa çalışıb, bununla əlaqədar Moskvaya 
yazdığı məktublarda repressiyalara, xalqımıza qarşı həyata 
keçirilən əsassız siyasi təqiblərə qəti etirazını bildirib, bu 
siyasəti kəskin şəkildə pisləyib. Bütün bunlara baxmayaraq 
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repressiyalar davam edir, milli elitanın nümayəndələrini 
müxtəlif bəhanələrlə tutur, güllələyir, sürgün edirdilər. 

Novruz Rzayevin bu addımlarına cavab olaraq Moskvadakı 
«İzvestiya» qəzeti «Sovet aparatında jandarmlar» adlı məqalə 
çap edir və bu materialda Novruz Rzayev əksinqilabçı 
təşkilatlarla əlaqədə, dövlət əmlakına laqeyd münasibətdə 
ittiham olunur.  N.Rzayev Moskvaya - Orconikidzeyə, Molotova, 
Yaroslavskiyə ünvanladığı məktublarda özünə qarşı irəli 
sürülmüş ittihamları tutarlı dəlillərlə təkzib edir, təmiz adının 
qarayaxmalardan müdafiə olunması tələbini irəli sürürdü, 
amma sən saydığını say...

Təhlükəsizlik orqanlarında çalışan və dövlətin cəza 
aparatının həyata keçirdiyi repressiyaların forma və 
metodlarına dərindən bələd olan Novruz Rzayev Moskvanın 
bu məkrli niyyətlərinin həyata keçirilməsi yolunda ciddi 
əngələ çevrilir və 1929-cu ilin oktyabrında Dövlət Siyasi 
İdarəsinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılır. Bir müddət işsiz 
qalan N.Rzayev 1930-cu ilin fevralında Azərbaycan Kommunist 
(bolşeviklər) Partiyasının razılığı ilə Perm şəhərinə göndərilir 
və orada Meşə Sənaye Təsərrüfatının direktoru işləyir, 1931-
ci ildə isə Sverdlovsk şəhərində trest müdiri vəzifəsində 
çalışır. 1933-cü ilin fevralında Novruz Rzayev Ümumittifaq 
Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi Cənubi 
Qazaxıstan Vilayət İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini kimi 
məsul vəzifəyə göndərilib. Sonra Qazaxıstan Kommunal 
Təsərrüfatı üzrə Xalq Kommissarının müavini vəzifəsində 
işləyib. Bu vəzifədə çalışarkən Alma-Atada (İndiki Almatı) 
Furmanov küçəsində, 90 nömrəli evdə yaşayıb. Qazaxıstana 
partiya işinə onu həmin vilayətin icraiyyə komitəsinin sədri 
vəzifəsində çalışan Mirzoyan dəvət edib və burada da erməni 
məkrinin izləri görünür, necə deyərlər mənzil yaxın, kirə çox, 
burada bir əməl var. Azərbaycan ziyalılarına, məmurlarına 
qarşı başlanılmış istintaq işlərinin əksəriyyətini erməni 
müstəntiqlər aparıb və ermənilər bolşevik, menşevik, 
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daşnak  adı altında pərdələnsələr də, erməni siyasətinin 
mahiyyəti dəyişməyib, millətimizə qarşı kökləri tarixə gedən 
düşmənçilikdən qaynaqlanıb. İstintaq materiallarından 
məlum olur ki, Novruz Rzayev ilə üzləşdirmədə Mirzoyan 
ona qarşı çıxır, Rzayevin Qazaxıstan millətçiləri ilə əlaqədə 
olduğu barədə ittihamlar irəli sürür. Buradan belə qənaətə 
gəlmək olar ki, azərbaycanlılara qarşı repressiyalar əslində 
bir zəncirin həlqələridir və bu siyasət milltəmizin say-seçmə 
oğullarının məhv edilməsinə, sonradan onların taleyi ilə bağlı 
qəbul olunacaq ədalətsiz qərarlara qarşı müqavimət güclərini 
zəiflətməyə yönəlib.

Beləliklə, N.Rzayev 1937-ci il oktyabr ayının 31-də 
Alma-Ata şəhərində Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər 
Komissarlığının qərarı ilə həbs edilərək Bakıya göndərilib. 
Maraqlıdır ki, onun barəsində həbs-qətiimkan tədbirinin 
şeçilməsi haqqında qərara da Azərbaycan SSR Xalq Daxili 
İşlər Komissarlığının Dövlət Təhlükəsizliyi İdarəsinin 2-ci 
şöbəsinin rəisi Qriqoryan razılıq verib. Müttəhimin həbsi 
haqqında qərarda məhkumun doğulduğu Ordubad şəhərinin 
belə İrana mənsub olması göstərilib. 1939-cu il avqustun 2-də 
Qazaxıstan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığı qoşunlarının 
Hərbi tribunalı məhkəməsinin qərarına əsasən Novruz 
Rzayevə  bəraət verilib. Buna baxmayaraq,1940-cı il yanvarın 
6-də saxtalaşdırılmış sənədlər əsasında yenidən həbs olunub. 
1941-ci il iyulun 6-da əksinqilabi milli təşkilatda iştirakda 
və terrorçuluq aktları hazırlamaqda ittiham edilib. SSRİ 
Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının hökmü ilə həmin il 
iyunun 30-da ölüm cəzasına məhkum edilərək güllələnib. 
1955-ci il mart ayının 19-da SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi 
Kollegiyasının qərarı ilə Novruz Rzayevə bəraət verilib. 
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ХАЛҚИГА САДОҚАТ БИЛАН
ХИЗМАТ ҚИЛГАН АЗИЗ

ИНСОН – ҚАТАҒОН ҚУРБОНИ
НАВРЎЗ РИЗАЕВ

“Ҳаётнинг икки фожиаси бор: орзумизга ета олмаслик ва 
ўзимиз истаган нарсага эга бўлиш.” 

Артур Конан Дойл 

Кўплаб ватан фарзандлари қатори халқига садоқат 
билан хизмат қилган азиз бир инсон, ватанпарвар, юрт-
севар, эркпараст ҳамюртимизнинг фикр чироғи 1941 йил 
бир совет ўқи билан сўнди. У Насиббей Юсуфбейли, Фа-
талихон Хойский, Ҳасанбей Оғаев, Фирудинбей Кўчарли, 
Худодод Рафибейли ва бошқа кўплаб инсонлар сингари 
душман ўқига дуч келган миллий зиёлилар ва сиёсатчи-
лар наслининг энг кучли ва лаёқатли давомчиларидан 
бири эди. У ўзи хизмат қилган тузумнинг келажагига 
ишонарди, ўзи ишонган тузумнинг ўқи 45 ёшида меҳнат 
қилиш, халқига хизмат этиш истаги билан ураётган юра-
гини тўхтатди. «Оз муддат – 1926, 1927, 1928 йилларда 
Наврўз Ризаев бу корхонага раҳбарлик қилган. Аммо 
унинг бошига кейинчалик жуда кўп савдоларни солиш-
ган. Тарихдан яхши маълум, менинг ҳам эсимдан чиқмай-
ди:  1956 йилда Миржаъфар Бағиров гуруҳи устидан суд 
жараёни бошланган кезларда Наврўз Ризаевнинг тергов 
жилди орасидан Сталинга юборган мактуби топилади. 
Бу жуда машҳур мактуб. У ўта жасоратли ва оқибатли ин-
сон сифатида мактубда 1937-1938 йиллардаги оммавий 
қатағонларга қарши эътирозини, норозилигини очиқ-
ошкор билдирган. Бу мактубдан матбуотда ҳам жуда кўп 
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фойдаланишган. Мен Давлат хавфсизлик қўмитасида 
ишлаб юрган кезларимда биз Наврўз Ризаев номини аба-
дийлаштирдик. Шу аснода мен унинг таржимаи ҳоли, фа-
олияти билан танишиб чиқдим. Унинг қанчалик буюк ин-
сон бўлгани, ўз халқига садоқат билан хизмат қилганини 
англаб етдим”. Буюк сиёсат арбоби Ҳайдар Алиев Миллий 
Хавфсизлик вазирлигининг шахсий таркиби билан учра-
шувлари чоғида Наврўз Ризаев ҳақида ана шу фикрларни 
келтириб ўтганди. Мазкур мактубда Н.Ризаев  1937-1938 
йилларда юз берган оммавий қатағонларга нисбатан но-
розилигини билдирган, асосли далиллар келтириб, но-
мини қоралашга уринаётганларга чора кўришни талаб 
қилган. Аммо сувни лойқалатганларнинг ўзлари у муро-
жаат қилган идораларда ўтиришарди.

*       *       *
1886 йилда Ордубод туманида туғилган Наврўз Ри-

заев узоқ йиллар Озарбайжон хавфсизлик органларида 
ишлаган, икки йилдан кўпроқ вақт ичида мамлакат ички 
ишлар вазири лавозимида ишлаган. Иш фаолиятини 
оддий ишчиликдан бошлаган Ризаев вазир даражасига 
етиб борган. Озарбайжонда юз берган миллий ўзликни 
англаш ҳаракатларида иштирок этган ва айни пайтда чор 
режимининг таъқибларига дуч келган. Ҳаётининг айни 
шу қисми кейинчалик унга қарши ишлаган жазо аппара-
ти тарафидан илгари сурилган уйдирма айбловлар учун 
асос бўлиб хизмат қилган. Наврўз Ризаев октябрь тўнта-
рилиш даврида Озарбайжон советлар томонидан босиб 
олингач, узоқ вақт партия идораларида ишлаган. 1927 
йил 22 майдан Давлат Сиёсий идораси раҳбари бўлган. 
Бу орган давлат олиб борган мафкуравий тизимга хиз-
мат қилган қатағон ташкилоти эди. Шунинг учун ҳам бу 
ташқилотнинг фаолияти, унга берилган топшириқлар 
соф ақида соҳиби бўлган Наврўз Ризаевни қониқтир-
масди. У ҳали ҳам совет мафкураси халқнинг муҳим му-
аммоларини ҳал қилишига умидвор эди. Аммо, ойлар, 
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йиллар ўтиб, у янглишганини англай бошлади. Ушбу ла-
возимда ишларкан, тизимдаги нуқсонларни, камчили-
кларни қўқотишга интилар, Москвага бўлган мактубла-
рида халқимизга қарши юритилётган қатағон сиёсатига 
нисбатан ўзиниг ҳақли эътирозини билдиришга уринар-
ди. Аммо, қатағон машинаси бир зум тиним билмас, мил-
латнинг энг сара вакиллари турли баҳоналар билан уш-
ланар, отилар, сургун қилинарди. Москвадаги “Известия” 
газетаси Наврўз Ризаевнинг бу ҳаракатларини танқид 
қилиб, “Совет аппаратидаги жандармлар” мақоласини 
чоп этди. Унда Наврўз Ризаев аксилинқилобий ташқи-
лотлар билан алоқадор шахс, давлат мулкига лоқайд му-
носабатда бўлган амалдор сифатида тилга олинганди. 

Н.Ризеаев Москвага – Оржоникидзе, Молотов, Ярослав-
ский сингари амалдорларга юборган мактубларида ўзи-
га қарши билдирилган айбловларни асосли далиллар би-
лан исботлашга уринса-да, барибир тақдирнинг ҳукмига 
қарши боролмади. Хавфсизлик идораларида ишлаган, 
давлатнинг жазо аппарати амалга ошираётган қатағон-
нинг шакл ва услубларини чуқур билган Наврўз Ризаев 
Москванинг бу макрли сиёсатини амалга оширишдаги 
катта тўсиққа айланганди. Шу боис уни 1929 йил октябр-
да Давлат Сиёсий идорасининг раҳбарлигидан озод қили-
шади. Бир муддат ишсиз қолган Н.Ризаев 1930 йил фев-
раль ойида Озарбайжон Коммунистик (большевиклар) 
партиясининг розилиги билан Пермь шаҳрига юбори-
лади. У ерда Ўрмон саноати хўжалигининг директори, 
1932 йилда эса Свердловск шаҳрида трест мудири бўлиб 
ишлайди. 1933 йил февралда Наврўз Ризаев Бутунитти-
фоқ Коммунистик (большевиклар) партияси марказий 
қўмитаси Жанубий Қозоғистон коммунал хўжалик халқ 
комиссарининг муовини бўлиб ишлайди. У ўша пайтлар-
да Олмаота (ҳозирги Олмати) шаҳрининг Фурманов кў-
часи 90-уйда яшаган. Қозоғистондаги партия ишига уни 
шу вилоятнинг ижроия қўмитаси раиси бўлиб ишлаган 
Мирзоян таклиф қилган. Албатта Мирзояннинг Ризаевга 
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кўрсатган бу “марҳамати” бежиз эмасди. Халқ мақолида 
айтилганидек “бир балоси бўлмаса шудгорда қуйруқ на 
қилур”...

Озарбайжон зиёлилари, маъмурларига қарши очил-
ган тергов ишларини кўп ҳолларда бошқа миллатга 
мансуб теровчилар олиб борар, улар большевиклар, 
меньшевиклар, дашноқлар сингари номлар ортида бе-
кинсалар-да, аслида миллий душманлик позициясида 
барқарор туришарди. Тергов материалларидан маълум 
бўлишича, Наврўз Ризаев билан юзлаштириш асносида 
Мирзоян унга қарши чиқади, Ризаевнинг қозоқ миллат-
чилари билан алоқада бўлгани ҳақида айбномалар илгари 
сурилади. Бундан кўриниб турибдики, озарбайжонларга 
қарши қатағон сиёсати аслида бир занжирнинг халқала-
ридир. Бу сиёсат миллатнинг асл фарзандларини маҳв 
этилишига, кейинчалик уларнинг тақдирини ҳал этувчи 
қарорлар чиқарилишига қарши кучларни заифлашти-
ришга йўлналтирилган эди. Шу тариқа, Н.Ризаев 1937 
йил 31 октябрда Олмаота шаҳрида Озарбайжон ССР Ички 
ишлар халқ комиссариати (НКВД) қарори билан қамоққа 
олинади ва Бокуга юборилади. Қизиғи, унига нисбатан 
қамоқ чорасини қўллаш ҳақида ОзССР НКВД Давлат хавф-
силик идораси 2-бўлим бошлиғи Григорян қарор чиқара-
ди. Айбланувчини ҳибсга олиш ҳақидаги қарорда унинг 
туғилган жой – Ордубод шаҳри Эрон тасарруфидаги ҳудуд 
сифатида кўрсатилган. 1939 йил 2 августда Қозоғистон 
ССР НКВД қўшинлари ҳарбий трибунали судининг қаро-
рига асосан Н.Ризаев оқланади. Бироқ, 1940 йил 6 январда 
у сохта айбловлар билан қайтадан ҳибсга олинади. 1941 
йил 6 июлда аксилинқилобий миллатчи ташкилот аъзоси 
ҳамда террорчилик актига ҳозирлик кўришда айбланади. 
СССР Олий судининг ҳарбий ҳайъати ҳукми билан ўша 
йил 30 июль куни ўлим жазосига ҳукм қилинган ва отиб 
ташланган. 1955 йил 19 мартда СССР Олий судининг Ҳар-
бий коллегияси қарори билан Наврўз Ризаев оқланган. 
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QARAQALPAQSTANIN AZƏRBAYCANLI 
RƏHBƏRİ VƏ

YA 40-CI QAPININ REPRESSİYA 
KABUSU İSLAM ƏLİYEVİ

40 YAŞINDA APARDI
    

“Həyat beşiklə məzar arasında sınaq 
müddətidir.”

Onore de Balzak
1918-ci ilin may ayı idi. Azərbaycanı xoş ab-hava bürü-

müşdü, insanlar şən əhval-ruhiyyədə idilər. Yüz illərlə 
müstəqillikdən məhrum olmuş, azadlığın dadını az qala unudan 
Azərbaycanda demokratik qüvvələr hökumət qurmuşdular. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı vətən 
səmasında dalğalanırdı. Çar Rusiyasının zəncirindən azad 
olan Azərbaycan özgürlüyünə qovuşmuşdu. Üç yüz il Rusiyada 
hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsinin hökmranlığına 
son qoyulmuşdu. İki yüz il rus imperiyasının caynağında olan 
Azərbaycan xalqı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərlik 
etdiyi Demokratik Cümhuriyyətin müstəqillik dadını, azadlıq 
şirinliyini hiss etməyə başlamışdı. Uzaq Gədəbəydə - dağlar 
qoynunda da bu coşqu insanların üzünü güldürmüşdü. Zaman 
o zaman idi ki, rayonun Qarabulaq kəndində yaşayan Sadıq 
kişinin oğlu İslamın 20 yaşı var idi. Kənddəki qızlar onun uca 
boyuna, düz qamətinə, pəhləvan vücuduna baxıb gizlin-gizlin 
həsəd aparırdılar. İslam isə heç bir qıza gözünün ucu ilə də 
olsun baxmırdı. Onun fikri-zikri, beyni daim böyük işlərlə, 
maraqlı ideyalarla məşğul idi. Altı il orta məktəbdə oxumuşdu. 
Öncə Gədəbəydə, sonra isə Şəmkir məktəblərində dərs 
oxuyub təhsilini artırmışdı. Atası Sadıq kişi kəndin mollası 
idi. Doğrudur əvvəllər dinlə məşğul olmamışdı. Amma indi iş 
elə gətirmişdi ki, insanlara Quranı, İslamı başa salmaq lazım 
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idi. Bunun üçün də mollalıq onun üçün bir bəhanə idi. Əhali 
arasında dini təbliğat aparmaq yas məclislərində daha rahat 
olurdu. Sadıq kişi Qurandan oxuduğu ayələri kənd camaatına 
başa salır, Allahın nə dediyini izah edirdi.

Atasının mollalıq etdiyi bir zamanda İslam Kommunist 
partiyasına üzv yazılmışdı. Ailədə qəribə təzad yaranmışdı. 
Molla ata ilə dini inkar edən kommunist oğul bir dam altında 
“dinc yanaşı” yaşayırdılar. Heç biri o birinin işinə mane 
olmurdu. Hər kəs öz amalında doğru olduğunu düşünürdü. 
Əslində İslam daha böyük ideallar uğrunda mübarizə 
meydanına atılmışdı. Partiya yığıncaqlarında sosializm, 
bərabərlik, yoxsulluğun ləğvi, hamının eyni hüquqlu olması ilə 
bağlı söhbətlər onu özünə cəlb edirdi. Fikirləşirdi ki, görəsən 
bu, doğrudanmı belədi? Azərbaycanda hamı bərabərhüquqlu 
deyilmi? İnsanları yoxsulluqdan xilas edə biləcək bir quruluşa 
doğrudanmı ehtiyac var? Beləcə bu gənc oğlan çox sayda 
sualların cavabını partiyanın yerli yığıncaqlarında yaşlı-başlı 
kommunistlərdən öyrənirdi. Gənc İslamın ümidlərinin Rusiya 
Kommunist (bolşevik) Partiyasına bağlandığı zamanda, 
daha doğrusu 1920-ci ilin aprelində daha bir xəbər bütün 
Azərbaycanda zəlzələ effekti yaratdı: Bolşevik Rusiyası 
müstəqil Azərbaycanı yenidən işğal etmişdi. Bu hadisə o 
zamanın saf düşüncələri qoynunda doğru ideyalar uğrunda 
həyata atılan İslam Əliyevin suallarının açarı idi. Artıq açar 
əlində idi, qapını açıb içəri keçməyin zamanı gəlmişdi. Çox qısa 
müddətdə Bakıda sovet hakimiyyəti qələbə çaldı. Bu xəbər 
Gədəbəyə də gəlib çatdı. Deyirdilər ki, Bakıda bir vur-çatlasın, 
bir vəlvələ varmış ki, gəl görəsən, sanki dünya qopurmuş. 
Amma Bakının vəhşicəsinə işğalından, əhalinin ermənilər 
və ruslar tərəfindən qırılmasından bir kəlmə də olsun 
danışılmırdı. Dağüstü parkın qəbiristanlığa çevrilməsindən 
nə Gədəbəydə, nə də digər ucqarlarda bir nəfər də olsun xəbər 
tutmadı. Cümhuriyyət rəhbərlərinin aqibəti sıravi insanlar 
üçün sirr qaldı. Bilmədilər ki, onların öldürüləni öldürüldü, 
sağ qalanlar isə Türkiyəyə, Avropaya qaçdılar...
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Amma artıq Kommunist partiyası hakimiyyəti ələ almışdı. 
Azərbaycan yenidən ruslar tərəfindən işğal olunmuşdu. 
Bu faktın faciəsini özündə birləşdirən amili təbii ki, o 
zamanlar sadə insanlar, savadsız kütlə o qədər də anlamırdı. 
İnsanlarda sanki gündəlik dolanışıq, ac qalmamaq instinkti 
adi hala çevrilmişdi. Qonşu Qazax rayonunda bolşevik Muxtar 
Hacıyevin rəhbərliyi ilə qəza inqilab komitəsi yaradılmışdı. 
Tovuzda gizli inqilabi iş aparan kommunistlər artıq geniş 
fəaliyyətə başlamışdılar. Gədəbəydə də İslamın daxil olduğu 
firqə aşkar fəaliyyət göstərirdi. Rayonda varlılar və alverçilər 
var-yoxlarını gizlədirdilər.  XI Qızıl Qrdu Bakıdan Azərbaycanın 
qərbinə doğru yön almışdı. Artıq İslam Əliyevin 22 yaşı var idi. 
Demək olar ki, “inqilab qazanında bişmişdi”. İndi nə etdiyini, 
sabah hansı addım atacağını təkbaşına həll edə biləcək ağılda 
və daha böyük işlər görə biləcək qabiliyyətdə idi. Rayonda 
danışırdılar ki, varlıların var-yoxdan çıxmasının səbəbkarı 
Lenindi. İslamın həmkəndliləri indiyə kimi Leninin adını 
eşitməmişdilər, haqqında bir məlumatları yox idi. Amma 
rayonun savadlı adamları bilirdilər ki, Lenin rusdu, uzaq 
Peterburqdan inqilaba rəhbərlik edir, özü də fəhlə-kəndlinin 
tərəfində dayanır. Bunun mahiyyətinə varmayan, anlamayan 
sadə insanlar İslamın ətrafına toplaşır, sabah nə olacağını 
soruşurdular. O da həmkəndlilərinə başa salırdı ki, işıqlı 
gələcək Kommunust partiyasında və baş vermiş inqilabdadı. 
Hakimiyyətə gələn fəhlə-kəndli hökuməti xalqı ağ günlərə 
aparacaq. Bütün Gəncəbasar inqilab ruhu ilə yaşayırdı. Bu 
hisslərdən gədəbəylilərə də pay düşmüşdü. Artıq Qızıl Ordu 
hissələrinə qoşulmuş yoxsullardan ibarət silahlı atlı dəstələr 
yaradılmışdı. Həmin dəstələr (“otryadlar”) coşqun inqilab 
günlərində sovet hökumətinin qurulması yolunda canfəşanlıq 
edirdilər. Qarabulaq kəndində yoxsullardan ibarət “Kasıblar 
komitəsi” (Kombed – komitet bednıx”) yaradılmışdı. Həmin 
günlərdə İslamın işləri demək olar ki çoxalmışdı, gecəsi-
gündüzü yox idi. O, Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) 
Partiyası Gədəbəy sahə komitəsinin sədri seçilmişdi. 
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Bu, gələcəkdə gənc İslamın həyatında çox böyük dönüş 
yaradacaqdı. Artıq o, 1918-ci ildən işlədiyi Gədəbəy mis 
mədənlərində  yaradılan gizli inqilabi dərnəyin üzvü kimi 
deyil, çiynində çox böyük məsuliyyət daşıyan kommunist kimi 
fəaliyyət göstərirdi. Gəncləri inqilabi ruhda tərbiyə etmək 
üçün çox böyük işlər görürdü. Komsomolçular qarşısında 
onları sosializm quruculuğu yolunda daha iri addımlar atmağa 
sövq edən məruzə və çıxışlar edirdi. Olduqca savadlı fikirləri, 
geniş dünyagörüşü çox keçmədi ki, rayon partiya təşkilatının 
da diqqətini cəlb etməyə başladı. İslamın apardığı inqilabi 
işlərin genişliyi və əhatəliliyi partiyanın mərkəzi orqanına 
qədər gedib çatmışdı. Ona görə də bu gənc kommunistə 
qonşu Şəmkirdə də partiya işi aparmağı tapşırdılar. Bu, 11-
12 yaşından partiya işinə cəlb olunan gənc oğlanın dərin 
hafizəsinə və işgüzarlığına verilən qiymət idi. Hər iki rayonda 
keçirilən partiya konfranslarına komsomoldan nümayəndə 
seçilməsində çox fəallıq göstərirdi. Çünki onun siyasi biliyi 
imkan veriridi ki, gəncləri bir baxışdan, yaxud da ikicə 
kəlmədən tanıya bilsin, onların bilik və bacarığına, eləcə də 
siyasi gücü daşıya biləcəklərinə bələd olsun...

Azərbaycanda dörd il idi ki, sovet hakimiyyəti bərqərar 
olmuşdu. Belə bir zamanda İslam Əliyev fəal kommunist, 
alovlu inqilabçı, məsuliyyətli işçi kimi mərkəzin diqqətini 
cəlb etdi. Dövlət quruculuğunda daha da fəal olması, daha 
böyük işlər görməsi üçün təkcə orta məktəbdə aldığı təhsil 
azlıq edirdi. Təkcə İslam Əliyev yox, dövlət quruculuğunda 
iştirak edən kadrların çoxu ali təhsilli deyildi. Ona görə də 
ali təhsilli kadrlara çox böyük ehtiyac var idi. Xalq təhsilinin 
inkişafı ilə əlaqədar həmin dövrdə müəllim kadrlara 
böyük tələbat əmələ gəlmişdi. Bu məqsədlə 1924-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat və ictimai 
elmlər fakültəsinin bazasında üç - riyaziyyat, təbiət, ictimai 
elmlər şöbələrindən ibarət pedaqoji fakültə yaradıldı. Amma 
universitetin nəzdində hələ 1920-ci ildən təşkil edilmiş fəhlə 
fakültəsi də fəaliyyət göstərirdi. Fəhlə fakültəsinə bilavasitə 
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istehsalatda çalışmış gənclər qəbul edilirdi. Universitetin 
rəhbərliyi fəhlə fakültəsinin genişlənməsinə və orada tədris 
prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi əhəmiyyət 
verirdi. Bu fakültəni müvəffəqiyyətlə bitirənlər universitetin 
tələbələri sırasına qəbul edilırdilər. İslam Əliyev də məhz 
həmin fəhlə fakültəsində oxumaq üçün Bakıya dəvət edildi. 
O, fakültəni uğurla başa vursa da universitetə qəbul olunub 
oxumadı. Çünki artıq onun daha məsuliyyətli, daha ağır bir 
işi var idi. Fakültədə oxuya-oxuya Azərbaycan Kommunist 
(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsində məsləhətçi 
işləməyə başlamışdı. Siyasi və partiya  təcrübəsi imkan 
verirdi ki, o bu işin öhdəsindən asanlıqla gəlsin. Partiya 
sıralarında sürətlə irəliləyən İslam Əliyev 1930-cu ilə kimi 
Mərkəzi Komitədə müxtəlif vəzifələrdə çalışdı. Təşkilat 
şöbəsi müdirinin müavini və sonra kadrlar şöbəsinin müdiri 
kimi vəzifələrdə çalışan İslam Əliyev demək olar ki, o illərdə 
sosializm quruculuğunun möhkəmlənməsində, partiya-sovet 
hakimiyyətinin bərkiməsində əvəzsiz rol oynayib. Artıq partiya  
işində böyük təcrübə toplayan İslam Əliyev vəzifə pillələri ilə 
qalxmağa başlamışdı. Ali təhsilini davam etdirmək lazım idi. 
Mərkəzi Komitənin tövsiyəsi və göstərişi ilə o, Moskvaya - 
İK(b)P MK yanında iki illik Marksizm-Leninizm İnstitutunda 
oxumağa göndərildi. Siyasi biliyini daha da zənginləşdirən 
İslam Əliyev bu dəfə  geri dönmədi. Bakıya qayıdıb işini davam 
etdirmək ona məsləhət görülmədi. İnstitutu bitirən kimi 
Ümumittifaq Kommunist (b) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
Orta Asiya bürosu müdirinin müavini vəzifəsi İslam Əliyevə 
həvalə edildi. Bu, bir azərbaycanlı üçün Moskva kimi şəhərdə 
- SSRİ-nin paytaxtında mərkəzi hakimiyyətdə təmsil olunmaq 
idi və böyük şərəf işi idi. Bir il (1933-1934-cü il) bu vəzifədə 
işlədikdən sonra onu Özbəkistana göndərdilər. Özbəkistan 
Kommunist (b) Partiyasının Qaraqalpaqstan vilayət komitəsi-
nin birinci katibi kimi çox məsuliyyətli bir vəzifədə işləməyə 
başladı. O bu vəzifədə 1937-ci ilə kimi çalışdı. Artıq 37-
ci ilin ağır repressiya guruhu Orta Asiyada cövlan etməyə 
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başlamışdı. Repressiya kabusu demək olar ki, Azərbaycanda 
çoxlu sayda ziyalı, şair, yazıçı və publisistlə yanaşı partiya-sovet 
nümayəndələrinin də başı üzərindən əskik olmamışdı. Stalin 
epoxasının başlanğıcındakı repressiya şaxtası Orta Asiyadan 
da yan keçmədi. Bu şaxtada donanlardan biri də İslam Əliyev 
oldu. Qaraqalpaqstan Vilayət Komitəsində birinci katib 
işləyən İslam Əliyevdən niyəsə birdən-birə şübhələnməyə 
başladılar. Gördüyü hər yaxşı işə, uğurlu addıma kölgə 
salındı. Qaraqalpaq xalqının xeyrinə-şərinə bələd olan, ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafında böyük işlərə imza atan İslam 
Əliyevin kommunist vicdanında ləkə axtarmağa başladılar. 
Amma mümkün olmadı. On yaşından taleyini komsomol və 
partiya-sovet işinə bağlayan bir kommunistin çirkin işlər 
görməsi mümkün deyildi. Ona görə də fəaliyyətində çirkinlik, 
əyrilik, kölgə tapmağın mümkünsüz olduğunu başa düşərək 
onu məcbur etdilər ki, ərizə yazıb vəzifəsindən uzaqlaşsın.

Həmin gün - 1937-ci il aprelin 27-i onun ömür kitabına 
qara hərflərlə yazıldı. Öz ərizəsi ilə işdən uzaqlaşdırılan İslam 
Əliyevin sonrakı taleyinin üstünə sanki qara bir bulud çökdü. 
1938-ci il sentyabrın 12-də SSRİ NKVD-nin Stalin, Molotov, 
Jdanov üçlüyünə təqdim etdiyi siyahıda birinci kateqoriyadan 
olan insanların adı yazılmışdı. Birinci kateqoriya isə sorğusuz-
sualsız güllələnmək demək idi. Mənfur üçlük həmin siyahını 
təsdiq edib SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasına 
göndərdi. Siyahıda Orta Asiyada yüksək vəzifə icra edən 
azərbaycanlı İslam Əliyevin də adı var idi. Beləcə İslam 
Əliyev ömrünün 40-cı qapısından içəri girərkən həyatına 
son qoyuldu. Amma bu son onun illərlə gördüyü işin, yaxşılıq 
etdiyi insanların xatirələrində çöküb qalmadı. Onsuz da 
cəmi 40 il ömür sürən İslam Əliyev ömrünün son 20 ilində 
bəlkə də 40 min dəfə “ölüb-dirilmişdi”, amma öz ideyasından, 
əqidəsindən, məqsədindən dönməmişdi. Dönməzliyinin 
“mükafatı” isə qara siyahıya düşən repressiya kabusu oldu. 
Həyatın nə qəribəlikləri, nə ziddiyyətləri varmış...
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ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ 
ОЗАРБАЙЖОН РАҲБАРИ ИСЛОМ 

АЛИЕВНИ ҚАТАҒОН ГИРДОБИ ҚИРҚ 
ЁШИДА ОЛИБ КЕТДИ

“Ҳаёт бешик ва қабр ўртасидаги синов 
муддатидир.”

Оноре де Бальзак
1918 йилнинг май ойи. Озарбайжонда шод-хуррамлик 

муҳити ҳукм сурарди. Одамларнинг юзида табассум, қал-
бида сурур. Юз йиллардан бери мустақилликни қўлдан 
берган Озарбайжон халқи демократик ҳукумат қурган 
эди. Озарбайжон Халқ Республикасининг уч рангли бай-
роғи Ватан осмонида ҳилпирарди. Чор Россияси занжир-
ларидан халос бўлган Озарбайжон истиқлолга эришган-
ди. Уч юз йил Россияда ҳукмронлик қилган Романовлар 
ҳукмронлигига нуқта қўйлганди. Икки аср рус империя-
сининг мустамлакаси бўлган Озарбайжон халқи Муҳам-
мад Амин Расулзода бошчилигидаги демократик респу-
бликаси истиқлол ҳавосидан тўйиб нафас оларди. 

Олис Гадабекда – тоғлар қўйнида ҳам бу қувонч ин-
сонларга бахт улашарди. Ўша пайтда Гадабекнинг Қора-
булоқ қишлоғида истиқомат қилаётган Содиқ отанинг 
ўғли Ислом эндигина 20 ёшга кирганди. Қишлоқ қизлари 
унинг қад-қоматига зимдан қараб, ҳавас қилиб юришар-
ди. Ислом эса қизларни эмас, олдидаги буюк мақсадлар-
ни кўпроқ ўйларди. Олти йил ўрта мактабда ўқиди. Аввал 
Гадабек, кейин Шамкирда таҳсил олди. Отаси Содиқ ота 
қишлоқнинг мулласи эди. У ҳамқишлоқларига исломдан, 
Қуръондан сабоқ берарди. У Яратганнинг амр-фармони-
ни одамларга содда, тушунарли тилда шарҳлаб берарди. 

Отаси динни тарғиб этиб юрган бир пайтда Ислом 
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коммунистик партияга аъзо бўлганди. Оилада ғалати 
қарама-қаршилик юзага келганди. Мулла ота билан дин-
ни рад этган коммунист ўғил бир том остида тинч ва 
ёнма-ён яшашарди. Бири иккинчисининг ишига монеъ 
бўлмасди. Ҳар бири ўзининг ишини тўғри деб биларди. 
Ислом янада буюк ғоялар учун кураш майдонига отил-
ди. Партия йиғилишларидаги социализм, тенглик, қаш-
шоқликни йўқотиш, тенгҳуқуқлилик, билан боғлиқ суҳ-
батлар уни ўзига жалб этарди. Ростдан ҳам шу орзулар 
амалга ошармикин? Озарбайжонда ҳамма тенгҳуқуқли 
эмасми? Одамларни қашшоқликдан халос эта оладиган 
тузумга ростдан ҳам эҳтиёж бормикин? Бу йигит кўплаб 
саволларнинг жавобини партиянинг маҳаллий мажлис-
ларидан тажрибали коммунистлардан оларди гўё. Ёш Ис-
лом бутун орзу-умидларини Россия Коммунистик (боль-
шевик) партиясига тиккан бир пайтда, аниқроғи 1920 
йилнинг апрелида яна бир хабар Озарбайжонни ларзага 
солди. Большевиклар Россияси мустақил Озарбайжонни 
қайтадан босиб олганди. Бу ҳодиса ўша пайтдаги тушун-
чалар таъсирида ҳаётга отилган Ислом Алиевнинг савол-
лари калити эди. Калит энди унинг қўлида, эшикни очиб 
ичкари кирадиган пайт келганди. Жуда қисқа муддатда 
Бокуда совет ҳукумати ғалаба қозонди. Бу хабар Гадабек-
ка ҳам етиб келди. Бокудаги ур-тўполон ҳамманинг ти-
лида эди. Лекин Боку беомон ишғол қилинганидан, халқ-
ни ваҳшиёна қирганлардан ҳеч ким гапиролмасди. Тоғ 
усти хиёбони қабристонга айлангани ҳақида биров оғиз 
очмасди. Республика раҳбарларининг ҳаёти оддий одам 
учун сирлигича қолди. Уларнинг бир қисми ўлдирилгани, 
қолгани Европага, Туркияга қочиб кетгани ҳам кўпчилик 
учун сир бўлиб қолди. Коммунистик партия ҳокимият-
ни қўлга олганди. Озарбайжон яна қуллик кишанларини 
кийганди. Бу воқеанинг фожиали моҳиятини ҳамма ҳам 
билавермасди. Одамларнинг аксарияти кундалик тирик-
чилик ғамидан бошқа нарсани ўйламасди. Қўшни Қазах 
туманида муваққат инқилобий комитет тузилди. То-
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вузда яширин фаолият юритган коммунистлар аллақа-
чон кенг фаолиятни бошлашганди. Туманларда бойлар, 
савдогарлар ўз мол-мулкларини яширишга тушишди. 
XI Қизил армия Бокудан Озарбайжоннинг ғарби томон 
йўл олганди.  Бу пайтда ислом 22 ёшда эди. У “инқилоб 
қозонида пишганди”. У оқ-қорани таниб қолган, буюк 
ишларни бошлайдиган ёшда эди. Туманда бойларнинг 
қашшоқлашиб қолишига Ленин сабабчи эканини айти-
шарди. Исломнинг ҳамқишлоқлари шу пайтга қадар Ле-
нин кимлигини эшитишмаганди.

Бироқ туманнинг саводли кишилари Лениннинг рус 
эканини, олис Петербургда инқилобга раҳбарлик қилёт-
ганини, ўзи эса ишчи-деҳқонлар тарафида эканлигини 
айтишарди. Ислом ҳам фақат инқилобга умид кўзи би-
лан боқарди, у халқнинг асрий орзуларига фақат шу йўл 
билан етишиш мумкинлигига ишонарди. Ислом комсо-
молларнинг мажлисларида ўз маърузалари билан қат-
нашарди Кўп ўтмай партия марказий органи унга қўшни 
Шамкир туманида партия ишини юритишини топшира-
ди. 11-12 ёшидан партия ишларига жалб қилинган ўсмир 
учун бу жуда катта ишонч ва имконият эди. У ҳар икки 
туманда ўтказилган партия мажлисларида фаоллик би-
лан қатнашади. Чунки унинг сиёсий билимлари етарли 
эди, у ёшларни сиёсий уддабуронлигига бир қарашда, 
уларнинг икки оғиз сўзидан баҳо бера оларди. 

Озарбайжонда совет ҳукумати қурилганига тўрт йил 
бўлганди. Шундай бир пайтда Ислом Алиев фаол комму-
нист, ўтюрак инқилобчи сифатида марказнинг эътибо-
рини жалб этди. Давлат қурилишида янада фаол бўли-
ши, янада каттароқ ишларни амалга ошириш учун фақат 
ўрта мактабда олган билимлари камлик қиларди. На-
фақат у, балки давлатнинг юқори ташкилотларидаги ка-
дрларнинг кўпчилиги олий маълумотли эмасди. Шу боис 
олий маълумотли кадрларга эҳтиёж катта эди. Халқ ма-
орифининг ривожланиши билан ўша даврда педагог ка-
дрларга катта эҳтиёж туғилганди. Ана шу мақсада 1924 
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йилда Озарбайжон Давлат университетида физика-ма-
тематика ва ижтимоий фанлар факультети негизида 
математика, табиатшунослик, ижтимоий фанлар бўлим-
ларидан иборат педагогика факультети яратилди. Аммо 
университет ҳузурида 1920 йилдаёқ ишчилар факульте-
ти ташкил қилинганди. Ишчилар факультетига ишлаб 
чиқаришда ишлаган ёшлар қабул қилинарди. Универси-
тет раҳбарлигида ишчи факультетини кенгайтиришга, 
таълим сифатини оширишга катта эътибор бериларди. 
Бу факультетни битирганлар университет талабалари 
қаторига қабул қилинардилар. Ислом Алиев ҳам ана шу 
ишчилар факультетида ўқиш учун Бокуга таклиф этил-
ди. У факультетни муваффақиятли тамомласа-да, уни-
верситетга ишга кирмади. Чунки уни янада масъулиятли, 
оғир ишлар кутарди. У факультетда ўқиб юрган пайтлари 
Озарбайжон Коммунистик партияси марказий комитети-
да маслаҳатчи сифатида ишлай бошлаганди. 

Хизмат пиллапояларидан жадал кўтарила бошлаган 
Ислом Алиев 1930 йилда Марказий қўмитада масъул 
вазифаларга тайинланади. Ташкилот бўлими мудири 
ўринбосари, кейинчалик кадрлар бўлими мудири син-
гари вазифаларда ишлаган Ислом Алиев айтиш мум-
кинки, ўша йилларда давлат ривожи учун катта ишлар-
ни амалга оширган. У қандай бўлмасин олий маълумот 
олиши лозим эди. Раҳбарият тавсияси билан у Москвага, 
максизм-ленинизм институтига ўқишга юборилди. Си-
ёсий илмини янада бойитган Ислом Алиев бу гал орт-
га қайтмади. Бокуга қайтиб ишини давом эттиришни 
унга маслаҳат беришмади. Институтни битириши билан 
Марказий қўмита уни партиянинг Ўрта Осиё бюроси бо-
шлиғининг ўринбосари этиб тайинлади. Бу бир озарбай-
жон йигити учун жуда катта ишонч ва масъулият эди. 

Бир йил (1933-1934) шу вазифада ишлаганидан кей-
ин уни Ўзбекистонга юборишди. У партиянинг Қорақал-
поғистондаги биринчи котиби лавозимида иш бошлади. 
У ушбу лавозимда 1937 йилга қадар ишлади. Бу пайтда 
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аллақачон қатағон сиёсати бошланиб кетганди. Бу кул-
фат Озарбайжонда нафақат минглаб зиёлилар, балки пар-
тия тизими раҳбарларини ҳам четлаб ўтмаганди. Сталин  
даврининг бошларидаги қатағон бўрони Ўрта Осиёни ҳам 
забтига олганди. Бўрон кўплар қаторида Ислом Алиевни 
ҳам олиб кетди. Қорақалпоғистон партия раҳбари ҳам 
шубҳа остига тушганди. Унинг барча яхши ишларига соя 
ташланди. Қорақалпоқ халқининг яхши-ёмон кунларида 
бирга бўлган, ўлка иқтисодиёти, ижтимоий ривожлани-
шига ўз ҳиссасини қўшган Ислом Алиевнинг ҳар қадами 
кузатув остида эди. Ўн ёшидан шу партиянинг ишларига 
ўз ҳаётини бағишлаган инсон ана шу мафкуранинг бегу-
ноҳ қурбонига айланди. Уни “ўз ихтиёрига кўра” ишдан 
кетишга мажбур қилишди. 

Ўша куни –  1937йил 27 апрель куни унинг умр ки-
тобига қора ҳарфлар билан ёзилди. Ўз аризасига кўра 
ишдан бўшатилган Ислом Алиевнинг боши узра қора 
булутлар қуюқлаша бошлаганди. 1938 йил 12 сентябр-
да СССР НКВДсининг Сталин, Молотов ва Жданов уч-
лигига тақдим этилган рўйхатда биринчи тоифадаги 
инсонлар номи битилганди. Биринчи тоифа бу ҳеч қан-
дай сўроқ-саволсиз отув дегани эди. Манфур учлик бу 
рўйхатни тасдиқлаб, Олий суднинг ҳарбий ҳайъатига 
юборди. Рўйхатда Ислом Алиевнинг ҳам номи киритил-
ган эди. Шу тариқа Ислом Алиев умрининг 40-эшигидан 
кираётганида ҳаётига нуқта қўйилди. Аммо, бу ўқ унинг 
узоқ йиллар давомида қилган эзгу ишларини йўққа чиқа-
ролмади. Шусиз ҳам бор-йўғи қирқ йил умр кўрган Ислом 
Алиев умрининг кейинги 20 йили давомида 40 минг мар-
талаб “ўлиб–тирилган” эди. Аммо ўз ғояларидан, ақида-
сидан, мақсадидан қайтмаганди. Ана шу қайтмасликнинг 
“мукофоти” қатағоннинг қонли ҳукми бўлди, холос. Ҳаёт-
нинг нақадар ажиб қирралари, зиддиятлари бор...
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AYDIN ƏZİMBƏYOVUN
SÜRGÜNLƏ BAŞLAYAN HƏYAT 

MÜBARİZƏSİ VƏ YA İNSANI ÖZÜNƏ 
ÇATDIRAN YOL

“İnsan yaratdıqca ucalır, ucaldıqca daha yaxşı yaradır.” 
                                                                                               Əbu Turxan 

Azərbaycan tarixində baş vermiş ən böyük faciələrdən 
biri də 1920-ci illərdən başlayaraq 30 ilə yaxın davam edən 
repressiyalar olub. O illərdə Qarabağdan, Naxçıvandan, 
Şəkidən, Lənkərandan, Gəncəbasardan, Şirvandan və digər 
yerlərimizdən yüz minlərlə başı papaqlını, ağzı dualı ağbirçəyi, 
abır-həyalı qız-gəlini ağına-bozuna baxmadan gedər-gəlməzə 
yola salıblar. Görənlər nağıl edir ki, o qara günlərdə eşelon 
eşelon dalınca düzülmüşdü. Eşelon var mənzil başına 39, 
eşelon var 32, eşelon var 25 günə çatıb. Qəhrəmanımız 
Aydın Əzimbəyov danışır ki, 39-40 gün yol getdik. Vaqonda 
olan uşaqlar bir tərəfə yığılıb bir-birimizə nağıl danışardıq, 
böyüklər də başımızı qatardı. Gündə hər ailəyə bir parça qara 
çörək verirdilər, onun da çoxunu böyüklər uşaqlara verirdi, biz 
də sevinə-sevinə, bal yeyən kimi yeyirdik çörəyi, doymurduq 
deyə həsrətlə gözləyirdik növbəti dəfə çörək verilməyini. 
Yadımdadı, bizim vaqonda bir qoca kişi vardı, Kəblə Manış, 
ağıldan da bir az yüngül idi, elə deyib-gülürdü, elə bil sürgünə 
getmirdi. Bir axşam məndən böyük uşaqlar onun papağını 
götürüb verdilər mənə və balaca pəncərəni göstərib dedilər 
ki, at oradan bayıra, mən də uşağam, atdım kişinin papağını 
vaqondan... Sonralar Kəblə Manış məni harada görürdüsə, 
deyirdi sən mənə bir papaq borclusan. 
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Paltarlarınızı götürün, qayıdan deyilsiniz...
1996-cı ildən 2005-ci ilədək Azərbaycanın Özbəkistanda 

səfiri olan Aydın Əzimbəyovun əvvəl atası Əlibəy Naxçıvanda 
tutulub, gedəndə bir onu deyib ki, mən günahkar deyiləm 
və tezliklə qayıdacam. Dəfələrlə maraqlansalar da kişidən 
bir xəbər verən olmayıb. 6 aydan sonra isə anasını 4 uşaqla 
gedər- gəlməzə yola salan zaman balaca Aydının 5 yaşı olub. 
Heç nədən xəbərsizdi Aydın müəllim, sürgün və həbsin nə 
olduğunu bilmirdi, amma bu hadisələr çöküb yaddaşına:”Heç 
vaxt yadımdan çıxmaz, may ayı idi, atamı 6 ay idi aparmışdılar. 
Bir gün axşam gördük budey gəldilər, hərbi formalı adamlar, 
əslində  biz atam gedəndən sonra hər saat, hər gün gözləyirdik 
onları, nəydi günahı atamın, niyə aparmışdılar, heç kim 
bilmirdi. Hazırlaşın,- dedilər, bir saat vaxt veririk, paltarlarınızı 
götürün, qayıdan deyilsiniz. Anam uşaqların paltarlarını yığdı 
bir boğçaya, bir cavan qadın özü ilə nə apara bilərdi, yanında 
da 4 uşaq-mən və 3 bacım. Bütün hadisələr yadımdadı, bizi 
maşınla stansiyaya apardılar, orada da doldurdular vaqonlara. 

Ağlayan kim, dodağının altında söyən kim, deyinən kim... 16 
ailəni bir vaqona yığdılar, yük vaqonuna saman tökülmüşdü, 
sostav çıxdı Naxçlıvandan. Vaqonda elə hamı ağlayırdı, bir-
birindən soruşurdular, hara aparırlar bizi, qayıdacağıqmı?..

Suyu  sizə Əlibəy özü gətirib...
«17-18 gün idi ki, yol gedirdik, stansiyalarda bir neçə 

dəqiqəliyə saxlayırdılar sostavı, iki-üç nəfərə su gətirməyə 
icazə verirdilər. Bizim vaqondan düşənlər başqa vaqonda 
gedən atamla rastlaşırlar stansiyada, sən demə o da su 
aparmağa düşüb. Atam tanıdığı adamlardan bizi soruşub, 
hal-əhval tutublar. Deyiblər ki, evin yıxılmasın, uşaqların 
budey bu vaqonda. Bizim vaqondan su aparmağa düşənlər 
qayıdanda anama deyiblər ki, hamıya su gətirdik, sizə yox. 
Anam səbəbini soruşanda o adam deyib ki, suyu sizə Əlibəy 
özü gətirib və atamı aşağıdan çağırıblar. Beləcə atam icazə 
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alıb öz vaqonundan bizim yanımıza gəldi, vaqondakılar 
hamısı ağlayırdı... Biz uşaqlar isə sevinirdik, atamızın gəlməyi 
bizə ikiqat sevinc bəxş eləmişdi, elə bil sürgünə deyil, toya-
bayrama gedirdik. Bir gün də vaqondakıların hamısı bir-
birinə dəydi, uşaqları vaqonun bir başına yığdılar, bir qadın 
zarıyırdı, biz uşaqlar bilmirdik nə olub, o qadın niyə zarıyır, 
niyə qışqırır, niyə ağlayır. Böyüklərdən soruşanda, xəstələnib 
deyirdilər. Bir müddət belə davam etdi, birdən uşaq ağlaması 
eşitdik, təbii ki, yenə bir şey başa düşmədik, sonralar bildim 
ki, ağlayan qadının uşağı olub. Vaqonda doğulan həmin 
uşaq-Eldar Talıbov hazırda sağdır, Özbəkistanda müxtəlif 
vəzifələrdə işləyib, indi Daşkənddə yaşayır.  Günlərin birində 
dedilər ki, çatdıq mənzil başına və bura Qazaxıstanın Taldı-
Kurqan vilayətidi». 

*      *      *
Əlibəy Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ordusunda zabit 

kimi xidmət edib. Suçu elə bu, üç dəfə həbs olunub, birincidə 
6 ay, ikincidə Belomorkanala göndərilib, üçüncü dəfə isə 
Qazaxıstana, bu dəfə ömürlük... NKVD-nin sənədlərində 
göstərilir ki, 1921-ci ildə Naxçıvanda Trotski adına polkun 
zabiti kimi sovetlərə qarşı vuruşub, üsyan yatırılanda İrana 
qaçıb. Naxçıvanı Türkiyəyə birləşdirməyə çağırışlar edib. 
Antisovet fəaliyyətinə görə 1930-cu il fevralın 1-də tutulub, 
Naxşıvanda və Bakıda saxlanılıb. İzahatında göstərir ki, Sovet 
hakimiyyətinə qarşı heç bir iş görməyib. Heç bir tutarlı fakt 
olmadığı üçün 1930-cu il iyunun 26-da heç yerə getməmək 
üçün dilindən iltizam alınıb. Azərbaycan Dövlət Siyasi 
İdarəsinin (DSİ) kollegiyası 1930-cu il iyulun 7-də Əlibəy 
Əzimbəyovu həbsdən azad edib, iş arxivə göndərilib. Əlibəy 
Naxçıvanda anbarda fakturaçı işinə düzəlir, sənədlərdə belə 
yazılıb. 1933-cü il sentyabrın 14-də Naxçıvanda 78 nəfərin 
işi üzrə məhkəmə keçirilib və əmlakı müsadirə edilməklə 
Əlibəy Əzimbəyova 10 il sürgün həyatı kəsilib. Əlibəy bununla 
razılaşmır və Zaqafqaziya DSİ-yə kassasiya qaydasilə şikayət 
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edib. Oktyabrın ortalarında Zaqafqaziya DSİ-də işə baxılıb və 
həbs 10 ildən 5 ilə endirilib, Belomorkanala, Medvejya Qora 
stansiyasına göndərilib. Əlibəy bu ölüm düşərgəsindən sağ 
qayıdıb. 1936-cı ildə isə yenidən başının üstünü alıblar. Əlibəy 
Əzimbəyovun NKVD-nin sənədlərindəki tərcümeyi-halını 
orijinalda olduğu kimi verməyi məqsəduyğun hesab edirik. 
Birinci dəfə tutulan zaman rus dilində hazırlanan tərcümeyi-
hal. İmla olduğu kimi saxlanılır.

Характеристика Азимбеков Алибек Магомед оглы
Отроду ему 32 года,жит.гор. Нахичевань, в царское 

время имел большую мануфактурную торговлю, товар 
он получал большими партиями из больших городов Мо-
сква, Тифлис, Киев и др. при мусавате занимал должность 
командира, участвовал в восстании в гор. Нахичеване в 
21 года. Пополнял свой отряд насильным путем, изби-
вал их и отдавших взятки освобождал, после восстании 
он скрылся в Персии, откуда возвратился он обратно в 
Нахичевань в 1923 году. Благодаря своей влиятельности 
поступил в Нахичеванские кооперативные магазины на 
работу, где проделивал всякие комбинации и совершал 
преступлении и после по настойчивому требованию масс 
он был уволен, передан суду и наказан. С 1927 года при-
обрел себе хороший дом и 150 баранов за присвоенные 
им из кооератива денег. В данное время он занимается 
скотоводством и эксплатирует батраков.,имеет большой 
авторитет и пользуется уважением среди антисовэле-
ментов и также имеет масса своих родственников, явный 
националист, тюркофил. В данное время ни какой актив-
ности не проявляет, но при удобном для него случае опят 
способен и может организовать отряд против сов.власти.

Нач.Нах.Окр.АЗГПУ                                    Ягубов
П.Уполномоченного                                 Гамбаров
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Taldı-Kurqanda başlanan həyat...
Aydın Əzimbəyov: “Millət töküldü vaqonlardan, bizi 

baraklara yığdılar, hər baraka 40-50 ailə, hər ailəyə bir 
künc verilmişdi, saman tökülmüşdü baraklara, eləcə saman 
üstündə yatıb-dururduq, qazaxlar sürgünə gətirildiyimizi 
bilib, yeməyə nələri vardısa bizimlə yarı bölürdülər, onlar 
olmasaydı çoxumuz qırılmışdıq orada acından, susundan... 
Bir aya yaxın burada qaldıq, sonra bizi sovxozlara bölməyə 
başladılar. Naxçıvandan gələnlərin çoxunu-35-40 ailəni Tintek 
stansiyası yaxınlığındakı Kirovsk sovxozuna göndərdilər, 
yaxınlıqda şəkər zavodu vardı, burada da işləyənlər çoxuydu. 
Sonra çeçenləri, ləzgiləri, rusları, qaraçayları, çərkəzləri də 
gətirdilər həmin sovxoza, 10-15 günün içində hər ailə özünə 
bir barak düzəltdi, girdi içinə. Atam başladı işləməyə, nə iş gəldi 
görürdü. Müharibə başlayanda cavanların hamısını apardılar, 
əsasən trudarmiyaya, ailələri köməksiz qaldı, gedənlərin də 
çoxu qayıtmadı. O günlər çörək demirəm, jmıxı da doyunca 
yeyə bilmirdik. Vardı ağ jmıx, vardı qara jmıx, anam bölərdi, 
bu, səhərinizə, bu, günortanıza, bu da axşamınıza. Biz inək, 
qoyun, toyuq saxlayırdıq, süd, qatıq, yumurta olmasaydı, çətin 
olardı hamı üçün... Belə-belə ölmədik, yaşadıq, oxuduq. Bizə 
torpaq verdilər, 1947-ci ilədək demək olar ki, hamı özünə ev 
tikdi. Vəziyyətimiz get-gedə düzəlirdi, mal-heyvan saxlayırdıq, 
anam hər səhər iki, axşam bir vedrə süd sağırdı. Mən hər səhər 
südü stansiyaya aparır, orada əvvəldən danışdığım adama 
verirdim, bir gün əvvəl gətirdiyim südün pulunu alıb ərzaqla 
geri dönürdüm. Günortadan sonra isə məktəbə gedirdim”.  

Qazaxıstanın cənubu bizə Naxçıvanı xatırladırdı...
“Bir neçə illər sonra sürgünə gələnlərin bir hissəsi icazə alıb 

Qazaxıstanın cənubuna köçməyə başladı, Çimkənd vilayətinə, 
oranın iqlimi isti idi, biz də Paxtaaral rayonunun Slavyanka 
kəndində məskunlaşdıq. Atam işgüzar və cəld adam idi, 
sürgünə gələnlərə çəltik əkməyi təklif etdi, sonra nümunəvi 
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heyvandarlıq təsərrüfatı yaratdı. Beləcə öz əməyimizlə halal 
çörəyimizi qazandıq, bacılarım böyüdü, ailə qurdu, Cənibi 
Qazaxıstan vilayəti Özbəkistan paytaxtına yaxın olduğundan 
mən Daşkəndə gəlib instituta qəbul olundum”.

Aydın Əzimbəyovun bioqrafiyasına baxsaq belə bir 
mənzərə alınar: 1957-ci ildə Daşkənddəki İrriqasiya və 
Meliorasiya İnstitutunu bitirib. Avtobazada mühəndis, 
həmin bazanın rəisi, Sırdərya vilayəti avtomobil trestinin baş 
mühəndisi, sonra isə direktoru işləyib. Hörmət-izzət sahibi 
olub, adı həmişə yaxşılığa çəkilib. 12 il Sırdərya viləyət partiya 
komitəsinin katibi işləyib, sonra Özbəkistanın nəqliyyat naziri 
olub, 1996-c ilədək isə Özbəkistan Nazirlər Sovetində müxtəlif 
vəzifələrdə çalışıb, orada şöbə müdiri işləyib. 1996-cı ildən 
isə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əlıiyevin Fərmanı ilə Aydın 
Əzimbəyov ölkəmizin Özbəkistandakı səfiri təyin olunub və 
ulu öndərin 1997-ci ildə Özbəkistana rəsmi səfəri zamanı 
bu ölkənin birinci prezidenti İslam Kərimovla səfirliyimizin 
rəsmi açılışında iştirak edib. Ümumiyyətlə, İslam Kərimov 
Aydın Əzimbəyovu yaxından tanıyıb, işgüzarlığını və 
qabiliyyətini yüksək qiymətləndirib. Hətta Aydın müəllimin 
Özbəkistanın Azərbaycanda səfiri təyin olunması məsələsi 
də olub. Aydın Əzimbəyov Vətəndən aldığı təklifə üstünlük 
verib. A.Əzimbəyovun atasının adını qoyduğu oğlu Əlibəy 
Bakıda yaşayır, həkimdir, qızları Rufiyyə və Leyla Daşkənddə 
qalmağa üstünlük verib. 

*      *      *
Bu sətirlərin müəllifi Azərbaycan Dövlət İnformasiya 

Agentliyinin (AZƏRTAC) Orta Asiya üzrə xüsusi müxbiri kimi 
Daşkəndə gələndə Aydın müəllim artıq 3 il idi ki,  burada səfir 
kimi fəaliyyət göstərirdi, Daşkəndin mərkəzində səfirlik üçün 
bina ayrılmışdı. Diplomatik nümayəndəliyimiz tam gücü ilə 
işləyirdi. Biz Aydın müəllimlə 2005-ci ilədək birlikdə işlədik,  mən 
jurnalist kimi səfirliyin keçirdiyi bütün tədbirləri işıqlandırırdım. 
Aydın müəllim çox sadə, qayğıkeş və səmimi bir insan idi. 
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Diplomatlar Aydın Əzimbəyov haqqında...
Aydın müəllimin səfir işlədiyi dövrdə səfirliyin birinci 

katibi olan mərhum Şahin Əhmədov: “Aydın Əzimbəyov 
Özbəkistanda yaşayan həmvətənlərimizin sözün həqiqi 
mənasında dayağı idi. Daşkənddə Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi üçün binanın tikilməsi Aydın müəllimin təşəbbüsü 
idi. 2001-ci ildən 2004-cü ilədək aparılan tikinti ilə bağlı nə 
qədər əmək sərf etdiyi, əsəb gərginliyi keçirdiyi göz qabağında 
idi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq 2004-cü ilin martında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı oldu. 
Aydın Əzimbəyovun təkidi ilə mərkəzin yerləşdiyi küçəyə 
ulu öndər Heydər Əliyevin adı verildi. Aydın müəllim yaxşı 
dost, layiqli vətəndaş, təcrübəli, dünyagörmüş adam olmaqla 
yanaşı həm də xalqın dərini çəkən bir insan idi”. Səfirlikdə 
konsul vəzifəsində çalışan mərhum İlham Zamanov: “Aydın 
Əzimbəyov ulu öndər Heydər Əliyevin xalqlarımız arasında 
ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və inkişafı, hüquqi 
problemlərin həlli, azərbaycanlıların “Mənim Vətənim 
Azərbaycan-mənim evim Özbəkistan” şüarı altında birləşməsi 
ilə bağlı və digər istiqamətdə siyasi tapşırıqları uğurla həyata 
keçirirdi, xalqlarımız arasında çoxəsirlik tarixi, mədəni 
əlaqələrin bərpasına çalışırdı. Aydın Əzimbəyovun diplomatik 
fəaliyyəti zamanı əsas vəzifələrindən biri də Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətləri 
yaymaq, təcavüzkar ölkə olan Ermənistanın iç üzünü açıb 
göstərmək olub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ictimaiyyətə 
çatdırılması məqsədilə səfirlik müntəzəm olaraq rus və ingilis 
dillərində kitabça və broşürlər çap edib yayır, saysız-hesabsız 
tədbirlərdə problem haqqında məlumatlar verilirdi”.

*      *      *
Bu da Aydın Əzimbəyovun atası sonunci dəfə tutulanda rus 

dilində hazırlanan ittihamnamə, imla olduğu kimi saxlanılır:
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Обвинительное заключение
По делу № 42 по обвинению:
АЗИМБЕКОВА АЛИБЕКА МАГОМЕД оглы, по соц.поло-

жению торговец, 37 лет, Жит.сел.Джагры по ст.64 УК АССС
1930 года, Марта «8» Дня, Я, Уполномоченный Аз ГПУ, 

А.ОРБЕЛЬЯН, рассмотрев дело за № 42 по обвинению гр. 
АЗИМБЕКОВА АЛИБЕКА, жит.с. Джагры, по ст.64 УК АССС

Н а ш е л:
Гр. АЗИМБЕКОВ АЛИБЕК, в прошлом торговец и ко-

мандир муссаватских частей, будучи в 1921 г. одним из 
комсостава Советского полка имени Тротского, принял 
активное участие в восстании этого полка против Сов.    
власти, имея цель присоединить Нахкрай к Турции. По-
сле подавления восстания в означенном полку, АЗИМБЕ-
КОВ нелегально перешел в Персию и прожив там некото-
рое время вернулся в Нахкрай, после чего и по настоящий 
день занимается скотоводством. Опрошенный гр. АЗИМ-
БЕКОВ сознался в своем участии в восстании в полку 
имени Тротского. На основании изложенного

Полагал бы:
Настоящее дело по обвинению гр.АЗИМБЕКОВА            

АЛИБЕКА, жит.с. Джагры, 37 лет, по соц.положению тор-
говец, дальнейшим следствием прекратить и направить 
на заслушание Особого Совещания при Аз.ГПУ.

Уполномоченный АЗГПУ                         Орбельян

УТВЕРЖДАЮ:
Нач.Нах.Окр.Отдела АЗГПУ                     Ягубов

СПРАВКА: Гр.АЗИМБЕКОВ АЛИБЕК содержится под
          стражей При Нах.Окр. отделе АЗГПУ с 5 П-с.г.

                Вещественных доказательств в деле не имеется.
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Əlibəy Əzimbəyovun Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin arxivində saxlanılan istintaq materiallarından: 

Şahidlərin ifadələri... Məhrəm oğlu İmaməlının ifadəsi, 
Cəhri kəndi:

- Mən Əlibəy Əzimbəyovu Cəhri kəndindən tanımışam. 
Sual: Oktyabr inqilabından bu yana nə iş görüb?
Cavab: Oktyabr inqilabından bu yana Əlibəy Naxçıvanda 

alver edib.
Sual: Musavat zamanında Əlibəy zabit olub, ya yox?
Cavab: Musavat zamanında Əlibəyin zabit olmasını mən 

bilməyirəm.
Sual:Əlibəyin kolxoza münasibəti necə olmuşdur, o, kolxoz 

tərəfdarı olmuşdur ya yox?
Cavab: Mən bu haqda nə  deyə bilərəm, mən bilən o, kolxoza 

əks getməyib.
İbrahim Həsnalı oğlu, Cəhri kəndi:
Əlibəyin nəsli bəy olub, özləri yoxsul.
Sual: Əlibəy Müsavat zamanı qulluq edibmi?
Cavab: Əlibəyin Müsavat zamanı qulluq etdiyini 

görməmişəm.
Sual: Əlibəy Cəhri kəndindən çıxdıqdan sonra nə işlə 

məşğul olmuşdur?
Cavab: Əlibəy Cəhri kəndindən çıxdıqdan sonra mən onu 

alver edən görmüşəm. Bundan başqa mən Əlibəyin barəsində 
söz deyə bilmərəm. 

Abuzərov Abuzər, Cəhri kəndi:
Mən kəndli olaraq Əlibəy Əzimbəyovu tanımayıram. 

Bundan başqa sözüm yox. 
Mehdiyev Mehdi Mehralı oğlu, Cəhri kəndi:
Sual: Əlibəy haqqında nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Mən onu Naxçıvandan tanıyıram ki, Əlibəy cəhrilidir, 

özü də alver edir. Müsavat zamanı Əlibəyin qulluq etməsindən 
xəbərim yox. Müsavat zamanı qulluq etməyib. 

Sual: Bəs oktyabr inqilabından bu yana?
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Cavab: Oktyabr inqilabından bu yana Əlibəy Naxçıvanda 
alver edib. Onun kolxoz əleyhinə söz deməsini mən qəti 
görməmişəm. 

Sual: Bəs nə üçün Cəhridən Naxçıvana köçüb?
Cavab: Əlibəy ailəsini dolandırmaq üçün Naxçıvana gedib, 

ailəsini saxlamaq üçün alver edib. Əlibəy haqqında başqa 
sözüm yox. Budur, dörd ifadə, heç birində Əlibəy haqqında 
mənfi mənada heç nə deyilmir, hər birində alver edib, 
uşaqlarını saxlayıb, Müsavat ordusunda xidmət etməsini 
bilmirəm və ya xəbərim yox, bu kimi ifadələr. Bəs belə ifadələr 
əsas verirmi ki, kimsə həbs edilsin?.

Aydın Əzimbəyov Azərbaycanın Özbəkistandakı
səfirliyinin açılışında, 1997-ci il

Ойдин Азимбеков Озарбайжоннинг Ўзбекистондаги
элчихонаси очилишида, 1997 йил
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Aydın Əzimbəyov dostlar arasında
 Ойдин Азимбеков дўстлари орасида

Səmərqənddə Seyid Rza Əlizadənin 115 illik yubileyində 
Самарқандда Саид Ризо Ализоданинг 115 йиллик юбилейида
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ОЙДИН АЗИМБЕКОВНИНГ 
СУРГУНДА БОШЛАНГАН ҲАЁТ 

УЧУН КУРАШИ
ЁХУД ИНСОНГА ЎЗИНИ

АНГЛАТУВЧИ ЙЎЛ

“Инсон ижод қилгани сари юксалади, 
юксалгани сари янада яхшироқ ижод қилади.” 

Абу Турхон 
Озарбайжон тарихидаги энг катта фожиалардан бири 

ўтган асрнинг 20-йилларидан бошланиб, 30 йилга яқин 
давом этган қатағон сиёсати бўлди. Ўша йилларда Қора-
боғдан, Нахичевандан, Шекидан, Ленкорандан, Ганжабо-
сардан, Ширвондан ва бошқа ҳудудларимиздан юз мин-
глаб ҳамюртларимиз, шу қатори кекса ёшдаги дуогўй 
момолар ва виждонли боболар, иболи-ҳаёли ёш қиз-жу-
вонлар ҳам борса-келмасга жўнатиб юборилди. Ўша ҳо-
дисаларнинг гувоҳи бўлганларнинг айтишича, эшелон-
лар кетма-кет тизилиб турган. Уларнинг айримлари 
манзилга 39, айримлари 32 ёки 25 кунда етиб борган, 

Қаҳрамонимиз Ойдин Азимбеков ҳикоя қилади: Биз 
39-40 кун йўл юрдик. Вагондаги болалар бир бурчакда 
тўпланиб олиб, эртак айтишардик. Катталар ҳам баъзи-
да аралашиб қоларди. Кунига бир бурдадан нон беришар, 
катталар ўз насибасини боласига илинарди. Биз ҳам худди 
асал егандек тамшана-тамшана нонимизни еб бўлиб, яна 
қачон беришаркин дея кўз тикиб ўтирардик. Эсимда, ва-
гонимизда бир қария бор эди. Уни Кабла Маниш дейишар-
ди. Сал ақли жойидамасди. Сургунга кетаётган бўлсак-да, 
ўзида йўқ хурсанд эди. Бир куни болалар унинг папоғи-
ни менга опкелиб беришди. Мен ҳам ёш бола эмасманми, 
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ўйинқароқлиқ қилиб папоқни вагон ойнасидан ташқари 
улоқтирдим.... Ўшандан кейин Кабла Маниш мени қаерда 
кўрса “сен мендан битта папоқ қарзсан” дейдиган бўлди.

Кийимларингизни олинг, ортга қайтмайсиз...
1996-2005 йилларда Озарбайжоннинг Ўзбекистон-

даги элчиси бўлган Ойдин Азимбековнинг отаси аввал 
Нахичеванда қўлга олинган. Фақат кетишдан аввал “мен 
айбдор эмасман, тезда қайтаман” деёлган холос. Аммо 
шу кетганича ундан бирор хабар бўлмаган. Олти ойдан 
кейин онасини ҳам тўрт гўдаги билан сургун қилишган. 
Ўшанда кичик Ойдин беш ёшда эди холос. Ҳеч нарсадан 
хабарсиз эди Ойдин муаллим. Сургун, қамоқ нима эка-
нини  билмасди. Аммо бу ҳодисалар унинг хотирасида 
муҳрланиб қолган: “Ҳеч эсимдан чиқмайди, май ойи эди. 
Отамни олиб кетишганидан кейин олти ой ўтганди. Бир 
куни кечаси ҳарбий формадаги одамлар келишди. Асли-
да биз уларни отам кетганидан бери ҳар куни кутадиган 
бўлиб қолгандик. Улардан отамнинг гуноҳи нима, нима 
учун олиб кетишди, деб сўрамоқчи эдик. “Тайёрланин-
глар, бир соат вақт, кийимларингизни олинг, орқага 
қайтиш йўқ” дейишди. Онам болаларнинг кийимларини 
битта бўхчага жойлади. Кейин бизни машинада станция-
га олиб кетишди. Кейин вагонларга чиқаришди. Кимдир 
йиғлаган, кимдир сўкинган, яна кимдир ўзича нималар-
нидир минғирлаган... 16 та оилани битта вагонга тиқиш-
ди. Вагоннинг ичига сомон тўкилганди. Бизни Нахиче-
вандан олиб чиқишди. Ҳамма тинимсиз йиғларди. Ҳамма 
бир-биридан “қаерга кетяпмиз, қачон қайтамиз?” деб 
сўрар, ҳеч ким жавоб беролмасди...

Сувни Алибекнинг ўзи келтирган...
17-18 кундирки, йўлда давом этардик. Станцияларда 

поездни бир неча дақиқа тўхтатишар, икки-уч кишига 
сув олиб чиқишга рухсат беришарди. Бизнинг вагондан 
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тушганлар бошқа вагонда кетаётган отамни кўриб қоли-
шибди. У ҳам сув олишга тушган экан. Отам ўзи таниган 
одамлардан бизни сўраган. Унга “хотиржам бўл, бола-
ларинг шу ерда, яхши кетишяпти” деб жавоб беришган. 
Бизнинг вагондан сув олишга тушганлар онамга “ҳам-
мага сув олиб келдик, фақат сизларга эмас” дейишибди. 
Онам сабабини сўраганда, “сизларга сувни Алибекнинг 
ўзи олиб келди” деб жавоб беришибди ва уни пастдан 
чақиришибди. 

Шу тариқа отам ўз вагонидан рухсат сўраб, бизнинг ва-
гонга келди. Вагондагилар ҳаммаси йиғлаганди ўшанда...

Биз болалар эса, хурсанд эдик. Отамнинг келиши шод-
лигимизга шодлик қўшганди. Биз гўёки сургунга эмиас, 
байрамга борардик. Кунларнинг бирида вагонда қий-чув 
кўтарилди. Болаларни вагоннинг бир четига тўплашди. 
Бир аёл тинимсиз дод соларди. Биз болалар унинг нима 
учун бақираётганини билмасдик. Катталардан сўрасак, 
“мазаси қочиб қолди” дейишди. Бироздан кейин чақа-
лоқнинг йиғисини эшитдик. Табиийки ҳеч нарсани ту-
шунмадик. Кейин билсак вагонда бир хотиннинг кўзи 
ёриган экан. Вагонда туғилган ўша бола ҳозир соппа-соғ. 
Аллақачон кексалик остонасидаги Элдор Толибов Ўзбе-
кистонда турли вазифаларда ишлаб, ҳозирги кунда Тош-
кент шаҳрида яшайди. Кунларнинг бирида “манзилга 
етиб келдик” дейишди. Биз борган жой Қозоғистоннинг 
Толдиқўрғон вилояти экан”. 

*      *      *
Алибек Озарбайжон халқ республикаси армиясида 

офицер бўлиб хизмат қилган. Бор-йўқ айби шу. Уч марта 
қамоққа олинган. Биринчисида олти ой, иккинчисида Бе-
ломорканалга юборилган, учинчисида эса, Қозоғистонга. 
Бу гал – бир умрга...

НКВД ҳужжатларида ёзилишича, 1921 йилда Нахи-
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чеванда Троцкий номидаги полк таркибида офицер си-
фатида советларга қарши урушган, исён пайти Эронга 
қочган. Нахичеванни Туркияга қўшишга чақирган.  Анти-
совет фаолияти учун 1930 йилнинг 1 февралида қамоққа 
олинган, Нахичеван ва Бокуда қамоқда сақланган. Тергов 
ҳужжатларида эса, унинг Совет ҳукуматига қарши би-
рор иш қилганига оид маълумотлар йўқ. Қўлга илинар-
ли факт бўлмагани учун 1930 йил 26 июнда ҳеч қаерга 
кетмаслик учун ундан тилхат ёзиб олинган. Озарбайжон 
Давлат Сиёсий Идорасининг ҳайъати 1930 йил 7 июлда 
Алибек Азимбековни озодликка чиқарган. Иш архивга 
юборилган. Ҳужжатларга кўра, Алибек Нахичеванда бир 
омборга ҳисобчи этиб тайинланади. 1933 йил 14 сен-
тябрда Нахичеванда 78 кишини суд қилишган, Алибек 
Азимбековнинг мол-мулки мусодара қилиниб, ўзи 10 йил 
сургунга ҳукм қилинган. 

Алибек бундан норози бўлиб, Закавказье Сиёсий Идо-
расига кассация тартибида шикоят қилган. Октябрнинг 
ўрталарида Закавказье ДСИда унинг иши кўриб чиқил-
ган ва 10 йилдан 5 йилга камайтирилган. Беломорканал-
га, Медвежья Гора станциясига юборилган. Алибек ўлим 
лагеридан саломат қайтиб келган. 1936 йилда унинг бо-
шига яна мусибат тушади. Алибек Азимбековнинг НКВД 
ҳужжатларидаги таржимаи ҳолини оригиналда, ҳеч бир 
таҳрирсиз эътиборингизга ҳавола этамиз.

Характеристика
Азимбеков Алибек Магомед Оглы

Отроду ему 32 года, жит.гор. Нахичевань, в царское 
время имел большую мануфактурную торговлю, товар 
он получал большими партиями из больших городов Мо-
сква, Тифлис, Киев и др. при мусавате занимал должность 
командира, участвовал в восстании в гор.Нахичеване в 
21 года. Пополнял свой отряд насильным путем, изби-



558

вал их и отдавших взятки освобождал, после восстании 
он скрылся в Персии, откуда возвратился он обратно в 
Нахичевань в 1923 году. Благодаря своей влиятельности 
поступил в Нахичеванские кооперативные магазины на 
работу, где проделивал всякие комбинации и совершал 
преступлении и после по настойчивому требованию масс 
он был уволен, передан суду и наказан. С 1927 года при-
обрел себе хороший дом и 150 баранов за присвоенные 
им из кооератива денег. В данное время он занимается 
скотоводством и эксплатирует батраков, имеет большой 
авторитет и пользуется уважением среди антисовэле-
ментов и также имеет масса своих родственников, явный 
националист, тюркофил. В данное время ни какой актив-
ности не проявляет, но при удобном для него случае опят 
способен и может организовать отряд против сов.власти.

Нач.Нах.Окр.АЗГПУ                                    Ягубов

П.Уполномоченного                                 Гамбаров

Толдиқўрғонда бошланган ҳаёт
Ойдин Азимбеков ҳикоя қилади: 
“Одамлар вагонлардан тушишди. Бизни баракларда 

жамлашди. Ҳар баракда 40-50 та оила, ҳар бир оилага 
биттадан катак берилганди. Баракларда сомон тўкилган, 
биз ана шу сомон устида ётиб турардик. Қозоқлар биз-
нинг сургунга келганимизни билиб, ўз нонларини биз 
билан бўлишардилар. Улар бўлмаганда кўпчилик очлик-
дан, сувсизликдан ўлиб кетарди. Нахичевандан келган-
ларнинг кўпчилигини – 35-40 оилани Тинтек станцияси 
яқинидаги Кировск колхозига юборишди. Яқин орада 
шакар заводи бор эди. У ерда кўпчилдик ишларди. Кейин 
руслар, черкезлар, чеченлар, лазгилар, қорачайларни ҳам 
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олиб келишди. 10-15 кун ичида ҳар бир оила ўзига барак 
қуриб олди. Отам ишлай бошлади. Дуч келган ишни қи-
ларди. Уруш бошланганда, ёшларни асосан меҳнат  фрон-
тига олиб кетишди. Оилалар боқувчисиз қолди. Кўп-
чилик қайтмади.  У пайтлар оқ нон тугул қора нон  ҳам 
анқонинг уруғи эди. Онам битта қора нонни ҳаммамизга 
нонушта, тушлик ва кечқурунги тамадди учун тақсимлаб 
берарди. Сигир, қўй, товуқ боқардик. Сут-қатиқ кунимиз-
га ярарди. Шу тариқа амаллаб тирик қолдик. Ер бериш-
ди. 1947 йилгача ҳамма ўзига  уй қурди. Аҳволимиз ях-
шилана борди. Онам ҳар тонгда ва кечқурун челаклаб сут 
соғиб оларди. Мен сутни станцияга олиб борар, улгуржи 
харидорларга топшириб, бир кун аввалги сутнинг пули-
ни олиб қайтардим. Бозор-ўчар қилиб уйга қйтар, кейин 
мактабга борардим...”

Жанубий Қозоғистон Нахичеванга ўхшарди...
“Йиллар ўтиб, сургун қилинганларнинг бир қисми 

Жанубий Қозоғистонга кўчди. Биз Чимкент вилояти (Ҳо-
зирги Туркистон –тарж.)нинг Мақтаарал туманига кў-
чиб ўтдик. Келганларга шоли экишни ўргатишди. Кейин 
чорвачилик қилдик. Шу тариқа кунимиз ўта бошлади. 
Сингилларим улғайиб оила қурди. Жанубий Қозоғистон 
Ўзбекистон пойтахтига яқин бўлгани учун Тошкентга 
келиб ўқидим.”.  Ойдин Азимбековнинг таржимаи ҳоли-
га қарасак, шундай манзара намоён бўлади: 1957 йилда 
Тошкентдаги Ирригация ва Мелиорация институтини 
битириб, автобазада муҳандис, база мудири, Сирдарё 
вилояти автомобил трестининг бош муҳандиси, кейин 
директори лавозимларида ишлаган. Обрў-эътибор қо-
зонган, ҳамиша яхши ном тилга олинган. Ўн икки йил 
Сирдарё вилояти партия комитетининг котиби бўлиб 
ишлаган, кейин Ўзбекистоннинг транспорт вазири этиб 
тайинланган. 1996 йилга қадар Ўзбекистон республика-
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си Вазирлар Маҳкамасида турли вазифаларда ишлаган. 
1996 йилдан бошлаб, Озарбайжон Республикаси Пре-

зиденти Ҳайдар Алиевнинг фармонига кўра, Ойдин 
Азимбеков юртимизнинг  Ўзбекистондаги элчиси этиб 
тайинланган. 1997 йилда умумиллий лидернинг Ўзбе-
кистонга расмий сафари пайтида Ўзбекистоннинг Би-
ринчи Президенти Ислом Каримов элчихона биносининг 
расмий очилишида иштирок этган. Умуман, Ислом Кари-
мов Азимбековни яқиндан таниган, унинг қобилиятига 
юқори баҳо берган. Ҳатто уни Ўзбекистоннинг Озарбай-
жондаги элчиси этиб тайинлаш масаласи ҳам кўтарилган 
экан. Ойдин Азимбеков отасининг исмини қўйган ўғли 
ҳозир Бокуда яшайди, шифокор бўлиб ишлайди. Қизлари 
Руфия билан Лайло Тошкентда яшаб қолишган. 

*      *      *
Бу сатрлар муаллифи Озарбайжон давлат ахборот 

агентлиги (АзерТАЖ)нинг Ўрта осиё бўйича мухбири си-
фатида Тошкентда келганида, Ойдин муаллим уч йилдан 
бери элчилик фаолиятини давом эттирарди. Тошкент 
марказида элчихона учун жой ажратилганди. Биз Ойдин 
Азимбеков билан 2005 йилгача бирга ишладик. Мен мух-
бир сифатида элчихонанинг фаолияти, ўтказилган тад-
бирларни ёритардим. Ойдин муаллим жуда содда, сами-
мий, меҳрибон инсон эди. 

Дипломатлар Ойдин Азимбеков ҳақида...
Ойдин муаллим элчилик қилган пайтда элчихона 1-ко-

тиби  лавозимида ишлаган Шоҳин Аҳмадов:
 “Ойдин Азимбеков Ўзбекистондаги юртдошларимиз-

нинг ҳақиқий маънода ишонган тоғи эди. Тошкентда 
унинг ташаббуси билан Озарбайжон маданият маркази 
биноси қурилди. 2001-2004 йилларда бу бинонинг қу-
рилиши учун қанча заҳматлар чеккани кўз олдимдан 
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кетмайди. 2004 йил март ойида Озарбайжон Президен-
ти Илҳом Алиев иштирокида маданият маркази очил-
ди. О.Азимбековнинг саъй-ҳаракатлари туфайли марказ 
жойлашган кўчага Ҳайдар Алиев номи берилди. Ойдин 
муаллим яхши дўст, содиқ ватандош, тажрибали, идрок-
ли инсон, ўз халқининг фидойиси эди...” Элчихонада кон-
сул вазифасида ишлаган марҳум Илҳом Замонов: 

“Ойдин Азимбеков буюк доҳий Ҳайдар Алиевнинг 
халқларимиз орасида ўзаро ҳамкорликнинг мустаҳкамла-
ниши ва ривожи, ҳуқуқий муаммоларнинг ҳал этилиши, Ўз-
бекистондаги миллатдошларимизнинг бошини қовушти-
ришга катта ҳисса қўшганди. У халқларимиз ўртасидаги 
маданий, тарихий алоқаларни чуқурлаштиришга интил-
ди. Ойдин Азимбеков Озарбайжоннинг ҳудудий яхлитлиги, 
Тоғли Қорабоғ муаммосининг илдизларини очиб беришда 
ҳам катта жонбозлик кўрсатди. Шу мавзуларга бағишлан-
ган бир қатор рисолалар, китобчалар чоп этиб тарқатишга, 
турли тадбирлар ўтказишга бош-қош бўлди”.

*      *      *
Қуйида Ойдин Азимбековнинг отаси охирги марта 

қўлга олинган пайтда тайёрланган рус тилидаги айбно-
мани асл кўринишида эътиборингизга ҳавол қиламиз:

Обвинительное заключение
По делу № 42 по обвинению:
АЗИМБЕКОВА АЛИБЕКА МАГОМЕД оглы, по соц.поло-

жению торговец, 37 лет,Жит.сел.Джагры по ст.64 УК АССС.  
1930 года, Марта «8» Дня, Я, Уполномоченный Аз ГПУ, 
А.ОРБЕЛЬЯН, рассмотрев дело за № 42 по обвинению гр. 
АЗИМБЕКОВА АЛИБЕКА, жит.с. Джагры, по ст.64 УК АССС
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Н а ш е л:
Гр. АЗИМБЕКОВ АЛИБЕК, в прошлом торговец и ко-

мандир муссаватских частей, будучи в 1921 г. одним из 
комсостава Советского полка имени Тротского, при-
нял активное участие в восстании этого полка против 
Сов.     власти, имея цель присоединить Нахкрай к Тур-
ции. После подавления восстания в означенном полку, 
АЗИМБЕКОВ нелегально перешел в Персию и прожив там 
некоторое время вернулся в Нахкрай, после чего и по на-
стоящий день занимается скотоводством. Опрошенный 
гр. АЗИМБЕКОВ сознался в своем участии в восстании в 
полку имени Тротского.На основании изложенного

Полагал бы:
Настоящее дело по обвинению гр.АЗИМБЕКОВА АЛИ-

БЕКА, жит.с. Джагры,37 лет, по соц.положению торговец, 
дальнейшим следствием прекратить и направить на за-
слушание Особого Совещания при Аз.ГПУ.

Уполномоченный АЗГПУ   Орбельян

УТВЕРЖДАЮ:
Нач.Нах.Окр.Отдела АЗГПУ   Ягубов

СПРАВКА: Гр.АЗИМБЕКОВ АЛИБЕК содержится под 
стражей При Нах.Окр. отделе АЗГПУ с 5 П-с.г.

Вещественных доказательств в деле не имеется.
Алибек Азимбековнинг Озарбайжон давлат хавфсизлик 

хизмати архивидан олинган тергов материалларидан:
Гувоҳларнинг кўрсатмалари...
Имомали Маҳрам ўғли, Жаҳри қишлоғи:
- Мен Алибек Азимбековни Жаҳри қишлоғида яшаган 

пайтларидан бери биламан. 
Савол: Октябр инқилобидан кейин нима қилган? 
Жавоб: Инқилобдан кейин Нахичеванда савдо билан 

шуғулланган.
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Савол: Мусовот пайтида Алибек ҳарбий бўлганмиди? 
Жавoб: Мусовот пайтида Алибек нима иш қилганидан 

хабарим йўқ. 
Савол: Алибеков колхозлаштириш ишларига қандай 

қараган? 
Жавoб: Бир нима дея олмайман. У колхозга қарши бўл-

маган шекилли. 
Иброҳим Ҳасанали ўғли, Жаҳри қишлоғи:
Савол: Алибек боймиди ё камбағалмиди?
Жавoб: Бек наслидан эди, лекин ўзлари камбағал яшаган. 
Сувол: Алибек Мусовот ҳукуматига хизмат қилганми? 
Жавоб: Алибекнинг Мусовотга хизмат қилганидан ха-

барим йўқ. 
Савол: Алибек Жаҳри қишлоғидан кетгач, нима иш 

қилган? 
Жавоб: Жаҳридан кетганидан кейин савдогарлик қил-

ганини эшитганман. Бошқа ҳеч нарса айтолмайман.
Абузар Абузаров, Жаҳри қишлоғи: 
Мен шу қишлоқни одами сифатида Алибек Азимбеков 

деган одамни танимайман. 
Меҳдиев Меҳди Меҳрали ўғли, Жаҳри қишлоғи: 
Савол: Алибек ҳақида нима дея оласиз?
Жавроб: Мен уни Нахичеванда кўрганман, ўша ерда 

танишганман. Савдо қиларди. Мусовотга хизмат қилга-
нидан хабарим йўқ. Хизмат қилмаган бўлиши керак. 

Савол: Октябрь инқилобидан кейин-чи?
Жавоб: Нахичеванда савдо қилган, колхозга муносаба-

ти ҳам яхши эди. 
Савол: Нима учун Жаҳридан Нахичеванга кетган?
Жавоб: Қийналиб қолишган,  пул топиб, оиласини 

боқиш учун келган. Алибек ҳақида бошқа гапим йўқ. 
Мана тўртта кўрсатма. Бирортасида Алибек ҳақида 

салбий фикр йўқ. Бир хил жавоблар: Савдо қилган, бола-
ларини боққан, Мусовотга хизмат қилганидан хабарим 
йўқ ва ҳоказо... айтинг шу ифодалар билан уни қатағон 
қилиш адолатданмиди?...
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QARABAĞDA UŞAQLAR GÖRDÜM, 
İNSANLARA YAŞLI ADAMIN GÖZLƏRİ 
İLƏ BAXIRDILAR VƏ YA QARABAĞLI 

СORCUN FOTOLAR DÜNYASI...

“Həyat işıqlı tərəfini göstərməzdən əvvəl sizi     
                        qaranlıqların içindən keçirir.”

 Paulo Koelyo
“Qarabağda uşaqlar gördüm, insanlara yaşlı adamların 

gözləri ilə baxırdılar, ermənilər tərəfdən gözləri çıxarılmış, 
qulaqları kəsilmiş meyitləri, süngüyə sağ-sağ taxılmış 
körpələrin naləsini necə, o uşaqlar unuda bilərlərmi? Bəs biz?” 

Corcun dediyi bu kəlmələr indi də qulağımdan getmir...
Vətənin başını qara buludlar alanda Corc Xələfov 

dəfələrlə Şuşa, Ağdam, Papravənd, Sırxavənd və digər 
cəbhə bölgələrində olub, müharibə ilə, qaçqınlarla bağlı 
fotoreportajlar hazırlayıb, Qazaxıstanın qəzet və jurnallarında 
çap etdirib, Dağlıq Qarabağda şəkdiyi şəkillərdən ibarər xüsusi 
sərgi də hazırlayıb. Corc Xələfov Almatıda yaşayır, Horadizdə 
doğulub, anası və beş qardaş-bacısı ilə birgə sürgün olunub 
Qazaxıstana, bu haqda bir az sonra... Uzun illərdən sonra bütün 
repressiya olunanlar kimi bəraət alıblar, əllərinə bir parça 
kağız veriblər ki, hara istəsəniz gedə bilərsiniz, günahınız 
yoxuymuş sizin. Söz odur ki, bu bir parça kağız Xələfovların 
çəkdiyi ağrını, acını silə biləcəkmi?  Kim nə deyir desin, mən 
inana bilmərəm buna...

Ancaq bu şəhərdə deyil, xarici ölkələrdə də kifayət qədər 
tanınan soydaşımız, beynəlxalq və ittifaq müsabiqələrinin 
laureatı, fotorəssam Corc Xələfov qadın və təbiət, təbiətin 
və insanın həmahəngliyi, Ana, Ana Vətən mövzularında foto 
əsərləri yaradır, bədii fotonun nə qədər geniş imkanlara malik 
olduğunu təkrar-təkrar insanlara sübut edir.  
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*     *     *
Corc Xələfovu bir neçə ildir tanıyıram, Almatıya 

səfərlərimdən birində orada yaşayan soydaşlarımızdan biri 
dedi ki, axşam şəhərdə Corcun sərgisi var, gedək baxaq, həm 
də material hazırlayarsan. Mən də qayıtdım ki, ay Əli, elə 
danışırsan ki, elə bil onu uzun illərdir tanıyırsan. 

– Tanıyıram, bizim Corcdur, azərbaycanlıdır, Qarabağdandır. 
– Marağımı saxlaya bilmədim, Qarabağ hara, Corc hara?
– Cavab verdi ki, daha onu deyə bilmərəm, gedərik, 

soruşarsan. 
Axşam sərgiyə getdik və tanış olduq. Corcun dedikləri: - 

1930-cu illərdə atam hansısa xarici ölkədə işləyirdi, ya İranda, 
ya da Türkiyədə...Hansı vəzifəni tuturdu, nə işlə məşğul olurdu, 
indi də bilmirəm. Bakıda indiki beşmərtəbənin yanında 
yaşamışıq, ailəmizə dövlət maşını qulluq edib. Bu vaxtlar 
anam tez-tez xəstələndiyi üçün həkim ona rayonda yaşamağı 
məsləhət bilib. Beləliklə biz baba kəndinə-Horadizə köçmüşük. 
Anamın dediyinə görə, rayonda güzaranımız pis keçməyib, 
amma bir gün xəbər gəlib ki, atamı xaricdən qaytarıb tutublar. 
Nəyin üstündə, indi də bilmirəm. Bakıda hərbi məktəbdə 
müəllim işləyən Əliş əmim də bunu eşitdikdən sonra didərgin 
düşdü. Hərdən bir yerdə qalırdı,qorxurdu ki, onu da tutarlar, 
zaman belə idi. Qəbiristanlıqda özünə bir qəbir qazıb, girib 
qəbirə və dostları üstünü düzəldib, hava üçün bir kərpiclik 
yer saxlayıblar, gecələr isə dostları əmimə çörək gətirəndə 
daşı tərpədirmişlər, o başa düşürmüş ki, yemək gətiriblər, 
beləcə bir müddət burada yaşayıb. Sonra itkin düşdü, nə oldu, 
hara getdi, öldüsündən, qaldısından xəbər çıxmadı. 

Anam danışırdı ki, 1937-ci il idi, bir gün bizə də gəliblər, 
anamı, beş qardaş- bacımı və boylu əmim arvadını bir uşaqla 
Qaryaginə aparıblar. Deyiblər ki, narahat olmayın, bir-iki 
günə qayıdacaqsınız. Oradan Bakıya, Bakıdan isə gəmi ilə 
Krasnovodsk, qatarla Daşkənd, Alma-Ata, sonra Taldı-Kurqan, 
bir müddətdən sonra isə Semipalatinskə aparıblar və bir 
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dərəyə töküblər ki, bəli, mənzil başına çatdınız. Bir də anam 
və əmim arvadı uşaqları ilə kəndə altı ildən sonra qayıdıb, 
daha doğrusi sürgündən qaçıblar. 

*     *     *
Corc Xələfov professional foto ilə 1966-cı, bədii foto ilə isə 

1985-ci ildən məşğul olur. Onun yüzlərlə əsəri Azərbaycan, 
ABŞ, Almaniya, Türkiyə, Fransa, Rusiya, Qazaxıstan və başqa 
ölkələrdəki şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.  Bakı, Ankara, 
İstanbul, İzmir, leypsiq, Nyu-York,  Lozanna, Paris, Sürix, 
Münhen, Bazel və başqa şəhərlərdə fərdi sərgiləri keçirilib, 
onun əsərləri dünyanı Corcsuz gəzib-dolaşıb. 2000-ci ildə 
isə o, Avropa Fotorəssamlar Cəmiyyətinə üzv seçilib. İsveçrə 
televiziyasında fotorəssamım yaradıcılığı ilı bağlı sənədli 
film çəkilib. Corc Qarabağın Horadiz kəndində 1948-ci ildə 
doğulub, 1966-cı ildə ailələrinin sürgündə olduğu Qazaxıstana 
gəlib və sonradan ömrünü bu torpağa bağlayıb. 

*     *     *
Corcun dedikləri: – Daha nə olmalıydı, hərə özünə bir 

qazma ev düzəldir, sonra anam özü ilə gizlədib gətirdiyi 
qızıllarını dəyərinə-dəyməzinə satır və bu pula bir inək 
alır. Anam nağıl edirdi ki, 40 dərəcə şaxtada araba ilə odun 
doğramağa gedirdim, dəfələrlə canavarlar mənə hücum edib, 
canımı qurtarmışam. Beləcə altı il nə dinib, nə danışıb. Eləcə 
uşaqları ölüm-dirim saxlayıb, səbr edib. 

Mövlana bilirsinizmi nə deyib:
Susuram,
Cümlələrim küsür yalan dünyaya.
Gözləyirəm
Səbr edənlərdən olmaq arzusuyla.
Anam danışırdı ki, sürgün illərində bir axşam yeməyə 

heş nə tapa bilmədim. Uşaqlar da ac yatmaq istəmirdilər. 
Anam uşaqları dilə tutur ki, yatın, yemək hazır olan kimi 
sizi oyadacam. Onlar ac yatırar. Səhər isə uşaqlar duran kimi 
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qazana sarı qaçırlar. Qapağı açırlar, nə görsələr yaxşıdır? Xırda 
çınqıl daşlar...

Bu yandan da 1941-ci ildə atamı həbsdən buraxıblar. Gəlib 
kəndə, uşaqlar nə gəzir. Ona heç nə demirlər, uşaqlar haraya 
sürgün olunub, sürgün həyatı nə vaxt bitir... 

Altı ildən sonra anam görür ki, heç bunları gəlib yoxlayan 
yoxdur. Əmim arvadı ilə danışıb günlərin bir günündə paltar-
palazı və inəyi də götürüb yola çıxırlar. Gündüz yatıb gecə 
yol gedirlər və anamın sözlərinə görə, yeriməkdən uşaqların 
ayaqları şişibmiş. Gəlib Taldı-Kurqana çatırlar. Anam burada 
inəyi satır ki, bu pulla Vətənə çata bilsinlər. Oradan Daşkəndə 
gələn kömür vaqonunun komvoyu ilə danışırlar ki, onları 
da aparsın. Şərt belə olur: -Özünüzü kömürün içində elə 
gizlətməlisiniz ki, yoxlayanda sizi görən olmasın, görsələr, 
qanınız getdi. Onlar kömürün içinə girib ancaq nəfəs almağa 
yer qoyurlar və gəlib Daşkəndə çatırlar. Təsəvvür edirsinizmi, 
kömürün içərisində bir neçə sutka yol gələn adamların halını... 
Daşkənddən Aşqabada, oradan da Krasnovodska və nə əzabla 
gəmi ilə Bakıya çatırlar. 

*     *     *
10 mindən artıq əsərin müəllifi olan Corc Xələfov öz 

fotolarında qadınla təbiətin harmoniyasını məharətlə göstərə 
bilir. Onun bir çox əsəri bu problemi, yəni insanla təbiətin 
harmoniyasını incə çalarlarla əks etdirir. Bu harmoniyanın 
itməsi sənətkarı son dərəcə narahat edir. Rəssamın əsərlərində 
insanın həyəcanı, məhəbbət ağrıları geniş əks olunsa da, ümid, 
gələcəyə nikbin baxış bu əsərlərin ana xəttini təşkil edir.

Corcun dedikləri: – Kənddə güzəranımız pis deyildi, ac 
qalmırdıq. Deyrlər dərd də azar kimi, gələndə batmanla 
gəlir.Böyük bacımı 19 yaşında ərə verdilər, uşaq üstündə 
həlak oldu, bir müddət sonra 15 yaşında başqa bacım öldü, 
sonra isə atam rəhmətə getdi 1954-cü ildə. Ailənin yükü 
yenidən anamın üstünə düşdü. Onda mənim altı yaşım var 
idi. Mən dördüncü sinfə qədər məktəbə ayaqyalın getmişəm. 
Hamıdan tez sinfə girər, arxa partada oturar, hamıdan sonra 
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sinifdən çıxardım. Dördüncü sinifdə mənə köhnə bir qaloş 
verdilər, sevindiyimdən nə etdiyimi bilmirdim. Belə-belə 
böyüdük, oxuduq, hərəmiz bir sənət sahibi olduq... Böyük 
qardaşım Ağamalı Moskvada institutu bitirdikdən sonra 
təyinatla Almatıya göndərilir. Bir müddət sonra mən və digər 
qardaşlarım da Almatıya gəldik. 

*    *     *
Fotorəssam Moskva Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu 

və Qazaxıstan Dövlət Universitetini bitirib, Almatının müxtəlif 
mətbuat orqanlarında çalışıb. 

Bütün dünyada onun əsərlərinə belə maraq nədən döğub? 
Sərgilərində rəylər kitabına nələr yazılıb?

– Corcun əsərləri texnika və kompozisiya baxımından 
mükəmməldir.

– Bu əsərlər müəllifin təbiətə və qadına münasibətini, 
dünyaya fəlsəfi baxışını dəqiq ifadə edir.

– Müəllif təbiətin təkrarolunmaz anlarını əks etdirməyə 
imkan tapır.

– O öz peyzajlarında günəş işığını düzgün əks etdirə bilir, 
işıq-kölgə effektlərini dəqiqliyi ilə göstərir.

– Qadın bədəninin incə plastikasını məharətlə seçir.
– Rəssamın əsərləri gözəl musiqi kimi yaddaşlara həkk 

olunur. 
– Bəs Corc adı Qarabağa haradan gəlib çıxıb? 
– Adım Bayraməlidir, amma məni bu adla heş kim tanımır. 

Corc adını isə böyük Bayronun şərəfinə götürmüşəm. Onun 
əsərlərini çox sevirəm. Əvvəllər elə düşünürdüm ki, bu ad 
ancaq mənim yaradıcı təxəllüsüm olacaq, sonra gördüm ki, 
həmkarlarım, dostlarım və qohumlarım, ümumiyyətlə, hamı 
üçün Corcam. 

İngilis yazıçısı Coan Roulinq deyib ki, keçmiş çox ağır 
yükdür, daim yanında gəzdirə bilməzsən. Gələcək naminə 
hərdən keçmişi unutmağa məcbursan.

Corc da bəzən unutdu keçmişi,  unutdu ki, yaşasın və 
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yaratsın. Amma daim unutmaq olarmı?.. 
Corcun dedikləri: – Mənim əsərlərimdə hansı mövzu 

desən var; müharibə, SPİD, təbiət, ekologiya... Mənim hər bir 
işim fəlsəfədir. Mən qadın obrazı vasitəsi ilə insanlığı narahat 
edən problemləri göstərməyə çalışıram. Lakin Ana obrazı 
əsərlərimdə qırmızı xətt kimi keçir. Başqa sözlə, təbiəti və 
ekologiyanı korlamışıq, bu, Anaya, insanlığa, gələcəyimizə 
vurulan zərbə deyilmi? Bunu unutmaq olarmı? Bəs Qarabağda 
süngüyə sağ-sağ taxılmış körpələrin naləsini necə? 

Əsrin müqaviləsi              
Аср битими

Yol ayrıcında 
Чорраҳада

“Qaçqınlar” silsiləsindən  
“Қочқинлар” туркумидан

Ağacların söhbəti
Дарахтлар суҳбати
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Sehirli Şərq       Сеҳрли Шарқ

Günəşi qarşılayarkən  Қуёшни кутиб олиш

Günəşi qarşılayarkən  Қуёшни кутиб олиш
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ҚОРАБОҒ БОЛАЛАРИ ОДАМЛАРГА
КАТТАЛАРНИНГ КЎЗЛАРИ БИЛАН

ҚАРАРДИ...
ЁХУД ҚОРАБОҒЛИК ЖОРЖ 

ХАЛАФОВНИНГ ФОТО ОЛАМИ

 

“Ҳаёт ўзининг нурли томонини кўрсатишдан аввал
сизни зулмат ичидан олиб ўтади.” 

 Паоло Коэльо
“Қорабоғ болалари одамларга катталарнинг кўзлари 

билан қарарди... Арман босқинчилари тарафидан кўз-
лари ўйилган, қулоқлари кесилган мурдаларни, найзага 
тириклай ўтқазилган гўдакларнинг ноласини бу болалар 
унута олишармикин? Биз-чи?”

Жорж айтган бу сўзлар ҳамон қулоғим остидан 
кетмайди. 

Ватанимиз бошига қора булутлар келганида, Жорж 
Халафов бир неча маротаба Шуша, Ағдам, Паправанд, 
Сирхаванд ва бошқа фронтларда бўлган, жанг, қочоқлар 
билан боғлиқ материаллар тайёрлаган, Қозоғистондаги 
газета ва журналларда чоп эттирган, Қорабоғ мавзусида-
ги фотосуратлардан иборат кўргазма ҳам тайёрлаган. 

Жорж Халафов Олмаотада яшайди. Ҳорадизда туғил-
ган, онаси ва беш ака-укаси билан бирга Қозоғистонга 
сургун қилинган, бу ҳақда сал кейинроқ...  Орадан йиллар 
ўтиб, барча қатағон қилинганлар қатори оқланишган, 
қўлларига бир варақ қоғоз бериб, “сизнинг айбингиз йўқ, 
истаган жойингизга бораверинг”, дейишган. Бу бир пар-
ча қоғоз Халафовлар чеккан дарду ҳасратни ювиб кета 
олармиди? Ким нима деса, десин, мен бунга ишонолмай-
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ман... Фақатгина бу шаҳарда эмас, чет элларда ҳам имкон 
қадар танилган дўстимиз, халқаро ва иттифоқ мусобақа-
ларининг совриндори, фоторассом Жорж Халафов аёл 
ва табиат, табиат ва инсон уйғунлиги, она, Ватан синга-
ри мавзуларда фотоасарлар яратади, бадиий фотонинг 
куч-қудратини одамларга намойиш қилгиси келади. 

*     *     *
Жорж Халафовни бир неча йилдан бери биламан. Кун-

ларнинг бирида Олмаотада бир танишим Жоржнинг кўр-
газмасига таклиф этди. Аввалига танишимнинг сўзлари 
қулоғимга ғалати эшитилди. Жорж дегани ким бўлди? 
Унинг қорабоғлик эканидан янада ҳайратландим. Жорж 
қаёқдаю, Қорабоғ қаёқда... Хуллас кўргазмага бордик, у 
билан танишдим. Жоржнинг айтганлари: 1930 йилларда 
отам қайсидир чет давлатда, Эрон ёки Туркияда ишла-
ган. Нима лавозимда ишлаганидан хабарим йўқ. Бокуда 
бешқаватли уй ёнида яшаганмиз. Отамнинг хизмат ма-
шинаси бор эди. Ўша пайтлар онам тез-тез касал бўлгани 
учун шифокорлар унга туманда яшашни тавсия қилган. 
Шу тариқа биз бобомнинг қишлоғи Ҳорадизга кўчдик. 
Онамнинг айтишича, биз туманда ҳам яхши яшаган 
эканмиз. Лекин кунларнинг бирида отамни чет элдан 
чақириб олишган ва қамоққа тиқишган. Нима учунлиги-
ни билмайман. Бокуда ҳарбий мактабда муаллим бўлиб 
ишлаган Алиш амаким буни эшитгач, қочиб кетди. У ҳар 
доим яшириниб юрарди. Одамларнинг кўзига кўринмас-
ди. Ҳатто қабристонда янги қазилган бир қабрнинг ичи-
да бекиниб ётган экан. Ошналари шу қабристонга унга 
овқат ташиб туришган. Замон шунақа эди.  Қўлга олиб, 
отиб ташлашларидан қўрққан бўлса керак. Кейин ама-
ким тамоман йўқолиб кетди. Ўлик-тиригидан хабаримиз 
йўқ. Онамнинг айтишича, 1937 йил бизни ҳам қидириб 
келишган, онамни бешта боласи, амакимнинг ҳомила-
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дор хотини билан бирга Қорёғинга олиб кетишган. Улар-
га “хавотир олманглар, бир икки кунда қайтасизлар” 
дейишган. У ердан Бокуга, Бокудан кема билан Крас-
новодск, кейин поездда Тошкентга, Олмаотага, у ердан 
Толдиқўрғон орқали Семипалатинскка олиб кетишган. 
Кейин манзилга етиб келдингиз, дейишган. Онам билан 
амакимнинг хотини болалари билан қишлоққа олти йил-
дан кейин қайтган, тўғрироғи сургундан қочишган. 

*     *     *
Жорж Халафов профессионал фото билан 1966 йил-

дан, бадиий фото билан 1985 йилдан бошлаб шуғуллан-
ган. Унинг юзлаб асарлари Озарбайжон, АҚШ, Германия, 
Туркия, Франция, Россия, Қозоғистон ва бошқа мамла-
катлардаги шахсий коллекцияларда сақланади. Боку, 
Анқара, Истанбул, Измир, Лейпциг, Нью-Йорк, Лозанна, 
Париж, Цюрих, Мюнхен, Базель ва бошқа шаҳарларда 
шахсий кўргазмалари ўтказилган, суратлари усиз дунё 
кезган. 2000 йилда Европа фоторассомлари жамиятига 
аъзо бўлган. Швейцария телевидениесида фоторассом-
нинг ижоди билан боғлиқ ҳужжатли фильм суратга олин-
ган. Жорж 1948 йилда Қорабоғнинг Ҳорадиз қишлоғида 
туғилган, 1966 йилда оиласи билан Қозоғистонга сургун 
қилинган ва кейинчалик шу заминга боғланиб қолган. 

*     *     *
Жоржнинг айтганлари: – Яна нима бўлди? Ҳамма 

ўзига ертўладан бошпана қуриб олди. Кейин онам ўзи 
билан олиб келишган тилла тақинчоқларини арзон-га-
ровга сотиб, битта сигир олди. Онам 40 даража совуқда 
арава билан ўтин майдалагани борган экан, унга ҳатто 
бўрилар ҳам ҳужум қилган, аранг жонини асраб қолган. 
Шундан кейин 6 йил бу ҳақда оғиз очмади. Шундай қи-
либ болаларини боққан.
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Мавлоно Румий айтган экан:
Сукут сақлайман, 
сўзларим ёлғончи дунёдан аразламиш,
Кутаман,
Собирлар қаторига кирай деб...
Онамнинг айтишича, сургун йиллари бир оқшом ей-

ишга ҳеч нарса тополмаган. Болалар оч, уйқуси келмасди. 
Онам болаларни алдаб-сулдаб “Ухланглар, овқат пишса 
сизларни ўзим уйғотаман” деб ухлатади. Болалар эрта-
лаб туришлари билан қозонга югуришади. Қозонда эса... 
майда тошлардан бошқа ҳеч нарса йўқ эди...

Бу ёқда, 1941 йилда отамни қамоқдан чиқаришади. 
Қишлоққа борса, болалар йўқ. Унга биз ҳақимизда ҳеч 
нарса айтишмаган. Олти йилдан кейин онам овсини би-
лан гапни бир ерга қўйиб, кийим-кечаклари, сигирини 
олиб йўлга чиқади. Кечалари йўлда тунаб, кундузлари 
йўл юришади. Юравериб, болаларнинг оёқлари шишиб 
кетади. Ниҳоят Толдиқўрғонга етиб боришади. Онам шу 
ерда йўлкирага сарфлаш учун сигирни сотади. Ўша ер-
дан Тошкентга бораётган кўмир конвойи билан келишиб 
олади. Конвой кўмирнинг ичида овозларингни чиқар-
масдан кетсаларинг, опкетаман, деб шарт қўяди. Шу та-
риқа онам, овсини ва болалари билан кўмирнинг ичида 
аранг жон сақлаб Тошкентга етиб келади. 

Тасаввур қиляпсизми, кўмирнинг ичида бир сутка йўл 
босган одамларнинг аҳволини? Тошкентдан Ашхободга, у 
ердан Красноводскка амаллаб етиб боришган, кейин эса, 
кемада Бокуга йўл олишган. 

*     *     *
10 мингдан ортиқ асар муаллифи бўлган Жорж Ха-

лафов ўз фотосуратларида аёл ва табиат уйғунлигини 
маҳорат билан кўрсата олади. Унинг бир қатор асарла-
ри бу муаммони, яъни инсон ва табиат ўртасидаги боғ-
лиқликни инжа чизгилари билан бирга акс эттиради. Бу 
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гармониянинг йўқолиши санъаткорни ўта даражада без-
овта қилади. Рассомнинг асарларида инсоннинг ҳаяжо-
ни, муҳаббат дардлари кенг акс этса-да, умид, келажакка 
некбинлик билан қараш бу асарларнинг асосий мавзу-
сини ташкил этади. Жоржнинг айтганлари:-Қишлоқда 
яхши яшардик. Фалокат бир келса, қўша-қўша келаркан, 
Опамни 19 ёшда узатишди, туғруқ пайтида вафот этди. 
Яна бир опам 15 ёшида оламдан ўтди, кейин отамдан 
ажралдик. 1954 йилдан оиланинг юки онамнинг елка-
сига тушди. Ўшанда олти ёшда эдим. 4-синфгача макта-
бга оёқяланг борганман. Ҳаммадан олдин синфга кириб, 
орқа партадан ўтирар, ҳаммадан кейин чиқиб кетардим. 
4-синфда эски бир калиш беришди. Шунақа севинган-
манки... шундай катта бўлганмиз. Ҳар биримиз ўз йўли-
миздан кетдик. Акам Оғамали Москвада ўқишни бити-
риб, Германияга юборилди. Бироз вақтдан сўнг мен ва 
укаларим Олмаотага келдик. 

*    *     *
Фоторассом Москва давлат киноматография институ-

ти ва Қозоғистон Давлат университетида таҳсил олган, 
Олмаотадаги қатор таҳририятларда ишлаган. Бутун ду-
нёда унинг асарларига қизиқиш қандай туғилган? Кўр-
газмаларда фикрлар китобларида нималар ёзилган? 

– Жоржнинг асарлари техник ва композицион жиҳат-
дан мукаммал. 

– Бу асарлар муаллифнинг табиатга ва аёлга муносаба-
тини, фалсафий қарашларини ифода этади. 

– Муаллиф табиатнинг такрорланмас онларини ифо-
далай олади. 

– У ўз пейзажларида қуёш нурларини тўғри аксланти-
ради, нур ва соялар эффектини аниқ кўрсатади. 

– Аёл танасининг нозик пластикасини маҳорат ила 
илғайди. 
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– Рассомнинг асарлари гўзал мусиқа сингари хотира-
ларда муҳрланади. 

– Жорж деган исм Қорабоғга қаердан келди? 
– Асли исмим Байрамали. Лекин бу исм билан мени 

ҳеч ким танимайди. Жорж исмини буюк Байрон туфайли 
танлаганман. Унинг асарларини жуда ҳам ёқтираман. Ав-
вал мен бу номдан фақат адабий тахаллус сифатида фой-
даланмоқчи эдим. 

Инглиз ёзувчиси Жоан Роулингнинг айтишича, ўтмиш 
жуда оғир юк, уни ҳамиша ёнингда олиб юролмайсан, ке-
лажак учун гоҳида ўтмишни унутишингга тўғри келади. 

Жорж ҳам баъзан яшаш ва яратиш учун ўтмишни унут-
ди. Лекин бутунлай унутиб юбормади...

Жоржнинг айтганлари: – Менинг асарларимда ис-
талган мавзуни топиш мумкин; уруш, ОИТС, табиат, эко-
логия... Менинг ҳар бир ишим фалсафа... Мен аёл тим-
солида инсониятни безовта қилаётган муаммоларни 
кўрсатишга ҳаракат қиламан. Лекин Она образи асарла-
римда қизил ип бўлиб ўтади. Бир сўз билан айтганда, биз 
табиат ва экологиянинг расвосини чиқардик. Бу онага, 
инсониятга, келажакка урилган зарба эмасми? Буни уну-
тиб бўладими? 

Қорабоғда тириклай найзага санчилган болаларнинг 
ноласини-чи?
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QARABAĞ ŞAİRİ MİRZƏ ƏLƏSGƏR 
NÖVRƏSİN QÜRBƏTDƏ YAŞAYAN

NƏVƏSİ VƏ YA 112 NÖMRƏLİ
SENZOR-RZA NÖVRƏSLİ

 “Hər bir insanın içərisində günəş var, sadəcə onun işıq 
saçmasına şərait yaradın.”

              Sokrat 
Fikirləşirsən ki, insan taleyində təsadüfi heç nə yoxdur, 

hər şey sanki zərurət üzərində qurulub. 1917-ci il may ayının 
7-də Şuşada doğulub, 2002-ci ilin mayın 21-də Daşkənddə 
dünyasını dəyişib. 85 illik ömür yolu..

Mən tanınmış Qarabağ şairi Mirzə Ələsgər Növrəsin nəvəsi, 
1945-ci ildən Daşkənddə sürgün həyatı yaşayan Rza Növrəsli 
ilə 1999-cu il oktyabr ayında tanış oldum. Bəstəboy, gülərüz, 
üzündən nur yağan bir adamıydı. Həm Azərbaycan, həm 
özbək, həm də rus dilində səlis danışırdı. 10-15 dəqiqəlik 
qısa söhbətdən sonra məlum oldu ki, şeir yazır, Qarabağ və 
1937-ci il hadisələri ilə bağlı yaddaşına pozulmaz hadisələr 
həkk olunub. Bir neçə gündən sonra Özbəkistan radiosundakı 
iş otağında görüşdük. Bə bu görüş ənənə şəklini aldı və biz 
həftədə bir-iki dəfə söhbətləşərdik.

Hər dəfə də yeni hadisələr, yeni faktlar, yeni rəqəmlər... 
Azərbaycanda “Kommunist” qəzetinin senzoru (112 nömrəli 

senzor) işləyərkən Mərkəzi Komitənin katibi ilə material 
üstündə mübahisə, həbs, NKVD-nin zirzəmisi, sürgün həyatı... 
Bu haqda bir az sonra... O danışır, mənsə qeydlərimi edirdim. 
Elə hey nəvələrindən danışardı, Şahin, Tərlan, Arslan, Nurlan... 
Nədənsə daha çox bunların adları  yaddaşıma həkk olunub. 

– Özümü bir az müalicə edim, gedəcəm Nurlanın toyuna, 
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gedəcəm Bakıya, həmişəlik gedəcəm, daha bəsdir qürbətdə 
yaşadım, getmək vaxtıdır, – deyirdi. 2002-ci il aprel ayının 
əvvəli idi. Zəng edib məni iş yerinə dəvət etdi, səninlə 
məsləhətləşmək istəyirəm, – dedi.  Radiodakı iş otağında 
görüşdük.

– Oğlum, ( o mənə oğlum,- deyə müraciət edərdi, mən də 
ona oğulluq etməyə çalışırdım) necə düşünürsən, daha bəsdir 
qürbətdə yaşadım, Vətənə getmək vaxtıdır. Burada qalmaq 
istəmirəm axı... 

Arvadı da aparmaq istəyirəm, xəstə-xəstə neçə illərdir mənə 
baxır, onu qoyub getmək insafsızlıq olar. Paşa və Süleymanla 
da məsləhətləşmişəm, etiraz etmirlər, axı onlar da mənim 
övladlarımdır (Daşkənddəki Azərbaycan diasporunun üzvləri, 
general Paşa İmamquliyev və Süleyman  Məmmədov nəzərdə 
tutulur). Çox yaxşı,-dedim, gözəl fikirdir, getmək zamanıdır. 

– Bir məsələ var ki, ürəyim çox zəifdir, həkim mənə bu 
vəziyyətdə təyyarəyə oturmağa icazə vermir. Bir dərman var, 
Rusiyada satılır. Sifariş vermişəm ki, göndərələr, nədənsə 
gecikir. Bircə tez ala bilsəydim...  

Yeri gəlmişkən...
“Koroğlu” tamaşası Daşkənddə 1951-ci ildə tamaşaya 

qoyulub. Əsər oynanılan günlərdə Daşkəndə dəvət olunan 
Bülbül tamaşaya baxır, əsər xoşuna gəlir və Koroğlu rolunun 
ifaçısı, Özbəkistanın Xalq Artisti Qulam Əbhürrəhmanovun 
ifasını bəyənir, onunla dostlaşır. 

Teatrın rəhbərliyi Bülbülə bir neçə tamaşada oynamağı 
təklif edir. Bülbül isə orkestrdə tar olmasa, oynaya bilmərəm, 
- deyir. Rəhbərlik Bakıdan xüsusi olaraq tar gətizdirir, sonra 
tarzən axtarılır. Bir gün sonra Özbəkistana sürgün olunan 
şuşalı Rza Növrəslinin sorağını alırlar. Bülbülün xahişi ilə 
Rza Növrəsli teatra dəvət olunur və məşqlərdən sonra böyük 
sənətkar ona deyir:”Növrəsli, sən hazır tarzənmişsən ki...” 

Növrəsli də qayıdır ki, şuşalı olasan, tar çala bilməyəsən, 
daha bunun nəyi şuşalı oldu? 
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Rza Növrəslinin xatirələrindən...
İbtidai təhsilimi 1924-cü ildə böyük ziyalı və alim Bədəlbəy 

Bədəlbəylinin məktəbində almışam. O zaman ailəmiz atam, 
anam, böyük qardaşım İsmayıl və ana nənəm Səkinə xanımdan 
ibarət idi. Mən 14 il Səkinə nənəmin 19-cu əsrin sonu, 20-
ci əsrin əvvəllərində Qarabağda baş verən hadisələrlə bağlı 
söhbətlərinə usanmadan qulaq asmışam. Nənəm atam və 
anam, babam Növrəs haqqında o qədər maraqlı və şirin 
söhbətlər edirdi ki, elə bil görmüşdüm, canlı şahidi olmuşdum 
bu hadisələrin... 

1930-cu illərdə atam Camalın dostları-Yusif Vəzir 
Çəmənzəminli, Qurban Primov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Salman 
Mümtaz, Abdulla Tahir, Məmmədağa Müstəidzadə və digər 
ziyalılar tez-tez bizə gələr, Şuşada baş verən hadisələr, 
tarixi şəxsiyyətlər və o dövrün hadisələri haqqında şirin-
şirin söhbətlər edərdilər. Mənsə qapının arxasından onların 
söhbətlərinə qulaq kəsilər, bu söhbətləri yaddaşıma həkk 
edərdim. Hə, bir də mən onların çayçısı idim. Kimin çayı 
qurtardısa, atam ehee... edərdi, demək kiməsə çay aparmaq 
lazımdır, mən çayı aparıb, boş stəkanı mətbəxə qaytarardım. 
Beləcə, söhbətlər saatlarla davam edərdi. Babam Şuşada 
fəaliyyət göstərən “Məclisi Fəramuşan”, ”Məclisi Üns” ədəbi 
məclislərinin qabaqcıl üzvlərindən olub. 

Mir Möhsün Nəvvab və Xurşidbanu Natəvanın təşkil 
etdikləri bu məclislərdə Sadıqcan, Məşədi İsi, Hacı Hüsü 
kimi sənətkarlar çalıb-oxuyub. Babam tarda və sazda gözəl 
çalarmış, dostları ilə şahmat oynamağı sevərmış, bir də rus 
şairi Krılovu ilk dəfə Azərbaycan dilinə babam tərcümə edib. 

Rza Növrəsli babası Mirzə Ələskər Növrəs haqqında bir 
hadisəni də danışıb: 

“1890-cı ildən başlayaraq Mirzə Ələskər Növrəsin 
həyatında bir-birinin ardınca ağır hadisələr baş verir.Bir 
tərəfdən “Məclisi-üns”ün dağılması, digər tərəfdən də şairin 
işini itirməsi, sonra da ağır borca düşməsi ona pis təsir 
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edir, evini girov qoymağa məcbur olur. Əvvəl Ağdam, sonra 
isə Şuşadakı məsçidlərin hücrələrində yaşayır. 1911-ci ildə 
atam Camal borcu ödəyib ata evini geri qaytarır. Doğma 
evində uzun müddət yaşamaq şairə qismət olmur, bir il sonra 
1912-ci ildə vəfat edir”.  Rza Növrəsli babası Mirzə Ələskər 
Növrəsin 1985-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çap olunan kitabı 
haqqında da söhbət açır: “O kitab bir vaxtlar orijinaldan 
köçürüb Azərbaycan Əlyazmalalr Fonduna (hazırda institut) 
göndərdiyim  və Əliabbas Müznibin topladığı şeirlər əsasında 
tərtib olunub. Sağ olsun Bakıda yaşayan oğlum Növrəs, kitabın 
çıxmasıyla bağlı zəhmət onun boynundadır”. Babam Mirzə 
Ələskər Növrəs haqqında eşitdiklərim: Babam ömrünün 
sonunadək Şuşada yaşayıb. Fars, ərəb və rus dillərini 
mükəmməl bilib, Xankəndində hərbi məktəb bitirib, yunker 
rütbəsi alıb, şəhər hakimiyyətində hüquqşünas və tərcüməçi 
kimi çalışıb. Ulu babam Abdin kişi Ağdamda-Zərgər təpəsində 
doğulub. Onun oğlu Əhməd bəy xanlıq dövründə Şuşaya köçüb, 
bundan sonra bu şəhərdə yaşayıblar. Bədəlbəylilər, həmçinin 
Əhməd Ağdamski nəsli də ata tərəfdən qohumumuzdu. Kiçik 
xalam Fatimə Xurşidbanu Natəvanın gəlini olub, Fatiməni 
kiçik oğlu Mir Həsənə alıb və biz Natəvanla qohum olmuşuq. 
Böyük xalam Şuşada Məşədi Həbib Axundov adlı zəngin bir 
adamın xanımı olub. Evinin üstündə bank bayrağı olub. Bu da 
o deməkdir ki, bu evin sahibinin bankda 1 milyon qızıl pulu 
var. Bir xalam isə İran şahzadəsi Bəhmən Mirzənin nəvəsi 
Keyqubad Mirzəyə ərə gedib. Bu tərəfdən isə Qacarlarla 
qohum olmuşuq. Nənəmgil tərəfdən isə Zöhrabbəylilər 
qohumumuz olub.

Birinci hekayət və ya güllələnmənin sürgünlə əvəz 
edilməsi

Universitetin tarix fakültəsini bitirdikdən sonra məni 
Qlavlitə işə götürdülər, əvvəl-əvvəl kiçik mətnlərə, blanklara 
baxırdım, sonra bədii ədəbiyyat da verdilər oxumağa, daha 



581

sonra isə siyasi ədəbiyyat, hərbi mətnlər, xəritələr, hərdən 
dərsliklərə də baxırdım...

Bizim işdə təcrübəli  bir qadın vardı, o məni öyrədirdi, nəyi 
buraxmaq olar, nəyi olmaz. Bir sözlə senzura nə olduğunu o 
qadın mənə öyrətdi, təlimatlar da vardı, o sənədlərin köməyi 
ilə işi mənimsədim. Qadın hərdən məni imtahana da çəkirdi, 
o dəqiqə cavab verirdim. Mətbuatda sirlər müxtəlifdi, hərbi, 
iqtisadi, kimyəvi...

Mətnlər də müxtəlifdi, Sekretno, Soverşenno sekretno, 
Stroqo sekretno, Oqlaşeniyu ne podlejit və s.  1938-ci ildə 
məni qəzet-jurnal şöbəsinə göndərdilər, bu şöbə 3-cü 
İnternasional mətbəəsində idi. Bir müddət işləyəndən sonra 
məni Moskvaya kursa göndərdilər. SSRİ Nazirlər Şurasında 
hərbi şöbənin müdiri, general-polkovnik Sançukov məni yaxşı 
qarşıladı. Başqa respublikalardan gələnlər də vardı. Təxminən 
2 ay mətbuatda dövlət sirlərinin qorunması ilə bağlı müxtəlif 
mühazirələri dinlədik, kursun sonunda bizi siyasi məzmunlu 
mətnlərlə bağlı imtahan etdilər, mən imtahandan beş aldım və 
mənə “SSRİ-nin 112 nömrəli senzoru” ştampı verdilər, orada 
ad-familiyam da yazılmışdı, “Novrasli Rza”...

Moskvadan qayıtdıqdan sonra Qlavlitin rəhbəri Şükür 
Vəlibəyov məni MK-ya apardı, ikinci katib Rəhmanov məni 
qəbul etdi, məsləhət və nəsihət xarakterli söhbət oldu və məni 
qəzet-jurnal şöbəsinin rəisi təyin etdilər. Qaydaya görə müdir 
“Kommunist” qəzetinə məsul idi. Mən bu qəzeti oxuyurdum 
və qəzetin də baş redaktoru o zaman Qəzənfər Məmmədov idi. 
Günlərin bir günü, axşam saatlarında MK-nın iclası başlayıb, 
bizsə oturub gözləyirik, iclas haqqında material gəlsin və 
biz təsdiq edək, sonra getsin mətbuata. Qəzetin 2-ci, 3-cü və 
4-cü səhifələrini oxuyub icazə vermişdim, qalırdı əsas rəsmi 
material. Gecə saat ikidən sonra əvvəl “Bakinski raboçi” qəzeti, 
sonra isə “Kommunist” qəzetində gedəcək material gəldi. 
Materialın bir yerində Bakı-Astara qatarı haqqında danışılırdı, 
o vaxt bu dəmir yolu çəkilirdi və mənim də bilmədiyim 
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səbəbdən bu, dövlət sirri sayılırdı. Bunu oxuduqdan sonra 
“Bakinski raboçi” qəzetinin senzoru Petrenko mənə, mən də 
ona baxdım, yəni neyləyək, bunu mətbuata vermək olmaz axı. 
Rəhbərimiz Şükür Vəlibəyova zəng elədim, dedi buraxmayın, 
bu fikri mətbuata vermək olmaz. 

“Kommunist” qəzetinin məsul katibi Rza Quliyevə zəng 
etdim, o da baş redaktora məlumat verdi. Baş redaktor da öz 
növbəsində Rəhmanova zəng edib ki, məsələ belədi...

Rəhmanov da öz növbəsində mənə telefon elədi  və başladı 
qışqırmağa, sən kimsən, MK-nın materialına toxunursan, 
niyə belə axmaq işlər görürsən? Cavab verdim ki, bizdə 
təlimat var, Bakı-Astara dəmir yolunun çəkilməsi haqqında 
mətbuata məlumat getməməlidi. Heç nə deməyib telefonu 
atdı. Səhər saat 5 -dən təxminən 20 dəqiqə keçmişdi, elə bil 
ildırım çaxdı, qapımız təpiklə açıldı, bir hissəsi də sınıb yerə 
düşdü. Rəhmanov idi, içəri girib hər ikimizin anasını söydü və 
bəyan elədi ki, sabahdan hər ikiniz işdən azad olunursunuz, 
partiyadan da çıxarılırsınız. Dedim, yoldaş Rəhmanov, siz 
Vəlibəyovla danışın, dodağının altında onu da söydü. 

Hardadı sizin ştamp, göstərdim ki, stolun üstündədi, 
götürüb “Kommunist” və “Bakinski raboçi” qəzetlərinin 
səhifələrinə vurdu və qol çəkdi. Özü ilə mətbəənin 
direktorunu da gətirmişdi, səhifələri ona verdi ki, qəzetləri 
buraxın. Mən bu haqda Vəlibəyova məlumat verdim, dedi 
səhər gəl danışaq. Getdim, “Po sokraşeniyu ştata” adı ilə işdən 
azad olundum.  3 gün gözlədim onları, dördüncü gün gəldilər 
arxamca apardılar NKVD-yə... Bu, 1937-ci ilin sonu, 1938-ci 
ilin əvvəlləri idi, dəqiq yadımda qalmayıb, soyuq aylar idi. 
Sorğu-sual, şəkil, barmaq izləri...  Sonra məni həmin binanın 
zirzəmisinə düşürdülər, 5-ci qatda bir böyük otağa saldılar. 
Daha kimlər yoxuydu orada, universitetdə mənə dərs deyən 
müəllimlərimin bir neçəsi... Professorlar Ubaydulin, Səfərəli 
Ağayev, Rəhmanov, Juze, hamısı qoca kişilərdi. Bəziləri məni 
tanıyırdı, soruşurdular, ay bala, sən neyləmisən? Onlara 
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kömək edirdim, kamerada gəzdirirdim...
3 gün sonra məni yuxarı apardılar, Sumbatov familiyalı 

birisi məni dindirdi və oxumağa vermədən bəzi sənədlərə qol 
çəkməyimi istədi, mənsə dedim ki, oxumadan qol çəkmərəm. 
Konvoyların köməyi ilə zorla barmağımı mürəkkəbə batırıb 
kağıza basdılar. Konvoylardan biri məni təpiklə vurdu,  
yıxıldım,  beş mərtəbə aşağıya  sürüyə-sürüyə aparıb atdılar 
həmin kameraya, uşaq kimi oturub ağlayırdım.

Kameradakı professorlar üstümə düşdü, sənin həyatın 
qabaqdadı, möhkəm ol... Jüze universitetdə müəllimim 
olmuşdu, yaxşı tanıyırdı, töhmətlədi ki, heç bilməzdim sən belə 
iradəsiz adamsan, kişi də ağlayarmı? 17 gündən sonra yenə 
məni apardılar yuxarı, sorğu-sualar, kağızlara qol çəkmirəm, 
zorla barmağımı mürəkkəbə batırıb kağızlara vurdular...

Bir gün sonra gəlib məni apardılar Bayıl həbsxanasına, 
təkadamlıq bir kameraya saldılar, samandan döşək və yastıq 
verdilər.  

Soruşdular ki, bizdən nəsə umacağın varmı? Dedim məni 
hara gətirmisiz? Cavab gəldi ki, bura Bayıl həbsxanası, bu isə 
ölüm kamerasıdır, bu gün-sabah səni aparıb güllələyəcəklər. 
Soruşdum ki, niyə güllələyəcəklər məni? Cavab verdilər ki, 
daha bu  bizlik deyil.

Bunu mən sonra biləcəm ki, anam Gülarə Hüseyn qızı, atam 
Camal Növrəsli, qardaşım İsmayıl Növrəsli və qohumumuz 
Baxışbəy Quliyev Mircəfər Bağırovun qəbuluna düşə biliblər. 

Bağırov deyib ki, xəbərim var, Növrəsli güllələnməlidir.
Anam ağlayıb ki, cavandı, qanmayıb, səhv eləyib, başa 
düşməyib, bağışlayın onu..  Bağırovun ürəyi yumşalıb, 
deyib gözləyin, zəng edib mənim sənədlərimi gətizdirib və 
üzərində belə yazıb:”İzmenyayu meru pereseçeniye na slujbu 
qosudarstvu na 10 let”. 

Bir gün sonra məni Keşlə həbsxanasına apardılar. Bir neçə 
gün sonra isə yük vaqonuna mindirib yüzlərlə adamla birlikdə 
yola saldılar...
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İkinci hekayət və ya ucsuz-bucaqsız Sibir...
Allah bilir neçə gün yol getdik soyuq yük vaqonlarında, bir 

qarnı ac, bir qarnı tox, heç tox günümüz oldumu ki... Vaqonda 
ölənlər də az olmadı, giriş qapısını aralayıb atırdılar qarın içinə... 

Günlərin birində qatar dayandı, 1938-ci ilin qışı...
Çatmısınız dedilər, hər yan qar dizəcən, şaxta 45 dərəcə, 

xeyli piyada getdik. Qoca kişilərin çoxu elə yoldaca öldü, gedə 
bilmirdilər, şaxta qılınc kimi kəsirdi, ölənləri eləcə qarın 
içinə atırdılar... Ən nəhayət çatdıq mənzil başına, baraklar 
vardı, bizi orada yerləşdirdilər. Sabahdan başladıq işləməyə, 
ağac kəsirdik, qol-qanadını təmizləyir, bir tərəfə yığırdıq. Bir 
müddət sonra soruşdum ki, evə məktub yazmaq olarmı?

Dedilər olar, harada olmağınızı yazmamaq şərtilə...
Yazdım ki, “Ana, Sevda, mən ölməmişəm, tezliklə görüşərik, 

arxasından da bu şeir:
Keşlə türməsindən min beş yüz nəfər,
Bizi göndərdilər Sibirə tərəf, 
Sibirə çatmamış yarısı oldu tələf, 
Ağlama, ağlama, anam, ağlama, 
Ölməmişəm hələ, varam, ağlama.

Sibir dedikləri dörd yanı meşə, 
Orda şaxta qalxır 40-a, 45-ə 
Az qalır şaxtadan barmağım düşə, 
Ağlama, ağlama, anam, ağlama, 
Ölməmişəm hələ, sağam, ağlama.

Kəsməyə verirlər 12 ağac, 
Yeməyə verirlər üç tikə qalac
Onu da yeməsən qalacaqsan ac
Ağlama, ağlama, anam, ağlama, 
Ölməmişəm hələ, sağam, ağlama.

Bəli, məktubu göndərdim Bakıya, orada da məktubu oxuyub 
ailəmizə yox, geriyə göndəriblər. Bir gün məni çağırdılar ki, 
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məktub var sənə, baxdım, öz məktubumdu. Məktuba əlavə də 
etmişdilər ki, o, şair deyil, onun  dilindən kağız alınsın ki, bir 
daha şeir yazmayacaq. Mənə də qol çəkdirdilər ki, daha şeir 
yazmayacam. Bir müddət sonra Sevda uşağım və qaynanamla 
yanıma gəldi.Görüşə cəmi 3 saat vaxt verilmişdi, bu məni çox 
sevindirdi və onlar gedəndən sonra qadağaya baxmayaraq 
belə bir şeir yazdım:

Gəlmiş idi yanıma o mehriban yar, getdi, 
Məni məhbəsdə görüb etdi ahu-zar, getdi.
Dedim ey dil, səbr qıl, zamanın hökmüdür bu,
Dedi olsun bu zamanı tar-mar, getdi.
Dedim ey dil, daha ayrılığa tabım yox
Dedi söylətmə, ürəyimdə yaram var, getdi.
Dedim ey dil, mən ölsəm, səndə Yusifim, Kənanım var
Dedi ölmə, etmə bizi nigaran, getdi.
Dodağından o mənə atəşi-eşqin verdi
Dedi qalsın Rza, məndən yadigar, getdi.

Onların gəlməyi düşərli oldu, bir müddət sonra çağırıb 
dedilər ki, Stalinin Fərmanı ilə amnistiyaya düşmüsən. 
Mənimlə birlikdə təxminən 30-a yaxın azərbaycanlı 
Vətənə qayıtdıq. Mən başa düşürdüm ki, siyasi məhbus 
olduğumdan məni heç yerdə işə götürməyəcəklər. Dostlarım 
çoxuydu, Süleyman Rəhimova müraciət etdim, məni lektor 
düzəltdirdi. Bakıda, rayonlarda fabrik, zavod, kolxoz, sovxoz 
və müəssisələrdə Sover rejimini təbliğ edən mühazirələr 
oxumalıydım, oxuyurdum da... Bunun necə əzablı bir iş 
olduğunu isə məndən başqa heç kim bilməz... 

Üçüncü hekayət və ya Özbəkistanda sürgün həyatı...
1941-ci ildə müharibə başlayanda bronum olduğu üçün 

məni müharibəyə aparmadılar, mən belə vəziyyətdə sakit 
otura bilməzdim, hərbi komissarlığa o qədər gedib gəldim 
ki, axırda cana doyub göndərdilər cəbhəyə. Əvvəl məni siyasi 
bölmənin komandiri təyin etdilər. Bir dəfə marşal Qreçko 
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hissəyə gəlmişdi, bütün zabitləri, o cümlədən məni dəvət 
etmişdilər görüşə. 3 ay döyüş mövqeyində olduğumdan çirkli 
şineldə, saqqallı halda görüşə gəlmişdim, sadəcə üst-başımı 
təmizləməyə vaxt yox idi. Qreçko məni bu vəziyyətdə gördü, 
heç nə demədi, mənsə başımı aşağı saldım, yəni günahkaram. 

Dəfələrlə ölümlə üz-üzə gəlmişəm, Qudermesdə qəlpə 
yarası aldım, qan dayanmırdı. Çalaya yıxılmışdım, bu an gənc 
bir qızın səsini eşitdim, döz, gözlə, indi gəlirəm. Bu an bomba 
partladı, mən huşumu itirdim. Hərbi qospitalda özümə 
gəldim, mənə dedilər ki, sanitar qız öz canı bahasına səni xilas 
edib. Qızın mənə görə həlak olması, əlbəttə ,mənə pis təsir 
etdi.  Qospitaldan sonra məni Gürcüstanın Avçala adlı yerində 
olan 28-ci ehtiyat artilleriya polkunun komandiri təyin 
etdilər. Bütün müharibəni Şimali Ordu qrupunun hissələrində 
vuruşdum. Armavirin, Stavropolun, Azovun, Rostov-Donun, 
Kiyevin azad edilməsində iştirak etmişəm, qələbə gününü 
Berlində qarşılamışam. Lakin 35 ildən sonra Kiyevdə 
döyüşçülərin görüşündə öyrəndim ki, məni xilas edən Olya 
adlı ukraynalı qız ölməyib, sağdır. 1979-cu ildə biz görüşdük 
və Növrəslilərlə Remeslovlar ailəsi arasında dostluğun təməli 
qoyuldu. Müharibə başa çatdı və mən Bakıya qayıtdım. 

*      *      *
Yenə də məni gözümçıxdıya saldılar, heç yerdə işə 

götürmədilər, getdim Moskvaya, Apellyasiya Məhkəməsinə 
ərizə vermək istəyirdim ki, bəraət alım, bəlkə məni işə 
götürələr. Mən bir neçə gün Moskvada oldum. Bu günlər 
Moskvada SSRİ Ali Sovetinin sessiyası keçirilirdi, öyrəndim 
ki, bizim nümayəndələr “Moskva” mehmanxanasında qalır. 
Ora getdim, Mirzə İbrahimovun otağını soruşdum. Məni yaxşı 
qarşıladı, tanış idik, yanında çoxlu adamlar vardı, bir-bir 
tanış elədi. Söhbətdə dedim ki, sürgündə, sonra müharibədə 
olmuşam, qayıtmışam, yenə mənə iş vermirlər. Onlardan biri 
Özbəkistan KP MK-nın birinci katibi Usman Yusupov idi. Mirzə 
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İbrahimov məni göstərib dedi ki, kadrlardan biri bu oğlan, 
apar işləsin, səviyyəli oğlandır. Sən demə Usman Yusupov kadr 
çatışmazlığından danışıb. Usman Yusupov mənə ünvan verdi, 
gəl,- dedi Daşkəndə, sənə yaxşı iş verərik, bizim səviyyəli 
adamlara ehtiyacımız var. Mən Bakıya qayıdıb bir neçə gün 
sonra Usman Yusupova teleqram  vurub Daşkəndə getdim. 
Məni vağzalda qarşıladılar, oradan da Usman Yusupovla 
görüşə apardılar. Sonra Dövlət Plan Komitəsinə getdik. Mən 
Sənaye Malları şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edildim. Bir 
gün sonra Malı Mirabad küçəsində ikiotaqlı mənzil də verdilər. 
Usman Yusupov mənə 3 min manat pul da verib dedi ki, indi 
get uşaqlarını gətir. Bakıya gedib uşaqlarla birlikdə Daşkəndə 
qayıtdım. Elə bildim bir neçə illiyə gəlmişəm Özbəkistana, 
budur, 1945-ci ildən Daşkənddə yaşayıram. 

*      *      *
Beləcə Rza Növrəsli Özbəkistanda müxtəlif vəzifələrdə 

çalışır, uzun müddət maarif nazirinin müavini vəzifəsində 
işləyir.  2002-ci il may ayının 20-si idi. Özbəkistan radiosunda 
işləyən jurnalist dostum Ədalət Məmmədov zəng edib Rza 
Növrəslinin ölümünü xəbər verdi. Vətən həsrəti ilə alışıb 
yanan, 84 yaşında dünyasını dəyişən bu nurani insan əbədilik 
qürbətdə qaldı. Neçə övlad böyüdüb boya-başa çatdırmışdı, 
onların yolunda min bir əzaba qatlaşmışdı, rəhmətə gedənləri 
də vardı, qalanları da, Bakıda, Xarkovda, Daşkənddə... 

Bu böyük insanın yasını Daşkənddəki oğlu Hikmət yola 
verirdi....
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Dostu, yazıçı Süleyman Vəliyevlə  
Дўсти, ёзувчи Сулаймон Валиев билан

Professor Həmid Araslı və oğlu Növrəslə, Daşkənd, 1965-ci il            
Профессор Ҳамид Арасли ва ўғли Новрас билан, Тошкент, 1965 йил

Özbəkistan KP MK-nın birinci katibi Usman Yusupovla, 1959-cu il     
Ўзбекистон КП МК биринчи котиби Усмон Юсупов билан, 1959 йил
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ҚОРАБОҒЛИК ШОИР МИРЗО 
АЛАСКАР НАВРАСНИНГ ҒУРБАТДА 

ЯШАГАН  НАБИРАСИ ЁХУД
112 РАҚАМЛИ

ЦЕНЗОР – РИЗО НАВРАСЛИ

“Ҳар бир инсоннинг ичида қуёш бор, 
фақат унинг нур сочишига  шароит яратинг.” 

Суқрот
Балки инсон тақдирида тасодифлар бўлмас, балки 

ҳамма нарса зарурат туфайли юзага келар? У 1917 йил 7 
майда Шушада туғилган, 2002 йил 21 май куни Тошкент-
да вафот этган. 85 йиллик умр йўли...

Мен таниқли қорабоғлик шоир Мирзо Аласкар Нав-
раснинг набираси, 1945 йилдан бошлаб Тошкентга сур-
гун қилинган Ризо Наврасли билан 1999 йил октябрда 
танишганман. Паст бўйли, юзидан нур ёғилиб турадиган 
бир одам эди. Озарбайжон, ўзбек ва рус тилларида бир-
дек равон гаплаша оларди. 10-15 дақиқалик суҳбат ас-
носида унинг шеър ёзишини билиб олдим. Хотирасида 
1937 йил қатағонлари ва Қорабоғ ҳодисалари муҳрланиб 
қолган экан. Бир неча кундан кейин Ўзбекистон радио-
сидаги кабинетида учрашдик. Шу тариқа у билан тез-тез 
учрашиб турадиган бўлдик. Ҳар гал янги-янги ҳодиса-
лар, рақамлар, фактлар билан танишардим. Озарбайжон-
да марказий газетанинг цензори (112 рақамли цензор) 
бўлиб ишлаган пайти Марказқўм котиби билан мақола 
устида тортишув, қамоқ, НКВД ертўласи, сургун..

Булар ҳақда сал кейинроқ...
У гапирар, мен эса, ёзиб олардим. У невараларидан тў-

либ тошиб гапирарди: Шоҳин, Тарлон, Арслон, Нурлан... 



590

негадир бу исмлар хотирамда ёзилиб қолган...
– Сал тузалиб олай, Нурланнинг тўйига, Бокуга бора-

ман. Энди қайтиб келмайман. Кетишим керак, – дерди. 
2002 йил апрель ойининг бошлари... Мени қўнғироқ 

қилиб чақирди. Маслаҳатли иш борлигини айтди. Радио-
га бордим. – Ўғлим, (у менга ҳамиша ўғлим деб мурожаат 
қиларди) сен нима дейсан. Шунча пайт ғурбатда яшадим. 
Ватанга қайтишим керак. Хотинни ҳам олиб кетаман. Ўзи 
хаста бўлса-да, менга қанча йил қараб келди. Уни ташлаб 
кетсам, ноинсофлик бўлар. Пошо билан, Сулаймон билан 
маслаҳатлашдим. Улар ҳам йўқ дейишмади. Ахир болала-
рим-ку? (Тошкентдаги Озарбайжон диаспорасининг аъзо-
лари генерал Пошо Имамқулиев ва Сулаймон Мамедов на-
зарда тутиляпти). Фақат битта муаммо бор. Юрагимнинг 
мазаси йўқ. Шифокор самолётда учишимга рухсат бермай-
ди. Бир дори бор Россияда сотилади. Буюртма қилганман. 
Лекин негадир келмаяпти. Тезроқ жўнатишсайди...

Дарвоқе...
“Кўрўғли” спектакли Тошкентда 1951йилда намойиш 

қилинган. Асар қўйилган кунлари Тошкентга чақирил-
ган Булбул спектаклга юқори баҳо беради. Кўрўғли роли 
ижрочиси, Ўзбекистон Халқ артисти Ғулом Абдураҳмо-
новнинг ижросини мақтаб, у билан дўст тутинади. Театр 
раҳбарияти Булбулдан бир нечта спектаклда роль ижро 
этиб беришни сўрашади. Булбул оркестрда тор бўлмаса, 
роль ижро этолмаслигини айтади. Ўтган асрнинг ўрта-
ларида Ўзбекистонда ҳали тор унчалик оммалашмаган, 
бу чолғу ҳали миллий мусиқа асбоблари қаторидан жой 
олиб улгурмаганди. Хуллас тор ҳам топилади, энди тор 
чаладиган одамни қидиришга тушишади. Бир кун ўтиб, 
Ўзбекистонга сургун қилинган Ризо Навраслини излаб 
топишади. Булбулнинг илтимоси билан Наврасли театр-
га чақирилади. Машқлардан кейин буюк санъаткорлар 
унга тан беради: “Сен тайёр торчи экансан-ку?” 
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Наврасли эса, “Шушада туғилиб, тор чалишни билмас-
лик ҳам мумкинми?” деб жавоб беради...

Ризо Наврасли хотираларидан...
Бошланғич мактабни 1924 йилда улуғ зиёли Бадалбей 

Бадалбейлининг мактабида олганман. Ўша пайтда оила-
миз отам, онам, акам Исмоил ва она тарафдан бувим Со-
кина хонимдан иборат эди. Мен 14 йил Сокина бувимдан 
19 аср охири 20 аср бошларида Қорабоғда юз берган ҳо-
дисаларни эшитиб катта бўлдим. Бувим ота-онам, Наврас 
бобом ҳақида ҳар доим қизиқ воқеалар айтиб берар, мен 
бу воқеаларни худди ўз кўзим билан кўргандек бўлардим. 

1930 йилларда отам Жамол муаллимнинг дўстлари – 
Юсуф Вазир Чаманзаминли, Қурбон Пиримов, Жаббор 
Қорёғдиўғли, Салмон Мумтоз, Абдулла Тоҳир, Мамадоға 
Мустаидзода ва бошқа зиёлилар тез-тез бизникига кели-
шар, Шушада юз берган ҳодисалар, тарихий шахслар, ўша 
даврнинг воқеалари ҳақида мазмунли суҳбатлар қили-
шарди. Мен эса, эшик ортида туриб бу суҳбатларга қулоқ 
солардим. Уларга чой ташиб, хизматини қилардим. Чой 
тугаб қолса, отам томоқ қирар, ман ўша заҳоти чой кел-
тирардим. Уларнинг суҳбатлари соатлаб давом этарди. 

Бобом Шушада фаолият кўрсатган “Мажлиси фарому-
шон”, “Мажлиси унс” адабий мажлисларининг фаол аъзо-
ларидан бўлган. Мир Муҳсин Наввоб ва Хуршидбону Но-
тавон ташкил этган бу мажлисларда Содиқжон, Машади 
Исо, Ҳожи Ҳусий сингари санъаткорлар хониш қилишган. 
Бобом тор ва созни ажойиб тарзда чаларди. Дўстлари 
билан шахмат ўйнашни ёқтирарди. Рус шоири Крилов-
нинг масалларини ҳам Озарбайжон тилига бобом таржи-
ма қилган. Ризо Наврасли бобоси Мирзо Аласқар Наврас 
ҳақида бир воқеани сўзлаб берганди:

“1890 йилдан бошлаб, Мирзо Аласқар Наврас ҳаётида 
бир-биридан оғир ҳодисалар юз беради. Бир томондан 
“Мажлиси унс”нинг тарқатиб юборилиши, бошқа тараф-
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дан шоирнинг ишсиз қолиши, кейин катта қарзга боти-
ши унга ёмон таъсир қилади, уйини гаровга қўйишга 
мажбур бўлади. Аввал Ағдам, кейин Шушадаги масжид-
ларнинг ҳужраларида яшаб, кун кечиради. 1911 йилда 
отам Жамол оға қарзларни тўлаб, бобомни уйга қайтара-
ди. Қадрдон уйида узоқ муддат яшаш шоирга насиб қил-
майди. Орадан бир йил ўтиб, 1912 йилда у вафот этади”. 

Ризо Наврасли бобоси Мирзо Аласқар Навраснинг 
1985 йилда “Ёзувчи” нашриётида чоп этилган китоби 
ҳақида ҳам сўз очиб, шундай деганди:

“У китобни бир пайтлар оригиналдан кўчириб, Озар-
байжон қўлёзмалар фондига (ҳозир институт) юборган-
ман. Китоб Алиаббос Мунзиб тўплаган шеърлар асоси-
да тузилган. Бокуда яшайдиган ўғлим Наврасга раҳмат, 
унинг кўмагида бу китоб чоп этилди. Бобом Мирза 
Аласқар Наврас ҳақида эшитганларим: Бобом умрининг 
охирига қадар Шушада яшаган, форс, араб ва рус тилла-
рини билган. Хонкендидаги ҳарбий мактабни битирган, 
юнкер унвонини олган, шаҳар ҳокимятида ҳуқуқшунос 
ва таржимон бўлиб ишлаган. Катта бобом Абдин ота 
Ағдамда Заргарлик маҳалласида туғилган. Унинг ўғли 
Аҳмадбей хонлик даврида Шушага кўчган, кейинчалик 
шу шаҳарда яшаганлар. Бадалбейлилар, шунингдек Аҳ-
мад Агдамский насли ота томондан қариндошимиз бўла-
ди. Кичик холам Фотима Хуршидбону Нотавоннинг ке-
лини бўлади. Фотима шоиранинг кичик ўғли Мир Ҳасан 
билан оила қурган. Катта холам Шушадаги Машади Ҳа-
биб Охундов деган бой одамнинг аёли бўлган. Уйининг 
устида банкнинг байроғи ҳилпираб турган. Бу банкда 
шу хонадон эгасининг камида бир миллион олтин пули 
бор, дегани эди. Яна битта холам Эрон шаҳзодаси Баҳман 
Мирзохонинг невараси Кайқубод Мирзога эрга теккан. 
Бошқа тарафдан Қожорлар билан қариндош эдик. Бувим 
томондан Зуҳроббейлилар билан қариндошлигим бор. 
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Биринчи ҳикоят ёки ўлим ҳукмининг сургун билан 
алмаштирилиши

Университетнинг тарих факультетини битирганим-
дан кейин мени Главлитга ишга юборишди. Аввал кичик 
матнлар, бланкларни ўқирдим. Кейин бадиий адабиёт 
ҳам ўқий бошладим. Охирида сиёсий адабиётлар, ҳарбий 
матнлар, хариталар, гоҳида дарсликларни ҳам берадиган 
бўлишди. Бизнинг ишимизда тажрибали бир аёл бор эди. 
У менга нимани ўтказса бўлади, нимани ўтказмаслик 
керак – ҳаммасини ўргатиб турарди. Аёл гоҳида мени 
имтиҳон қилиб турарди. Матбуотда давлат сирлари ҳар 
хил бўларди: ҳарбий, иқтисодий, сиёсий... 

Матнлар ҳар хил бўларди: “махфий”, мутлақо махфий”, 
“ўта жаражада махфий”, “ошкор этилмасин”...

1938 йилда мени газета ва журналлар бўлимига юбо-
ришди. Бу бўлим 3-интернационал нашриётида жойлаш-
ган эди. Бироз ишлаганимдан кейин мени Москвага ишга 
юборишди. СССР Министрлар кенгаши ҳарбий бўлими-
нинг мудири генерал-полковник Санчуков мени яхши 
қарши олди. Бошқа республикалардан борганлар ҳам бор 
эди. Тахминан 2 ой давомида матбуотда давлат сирлари-
ни сақлаш билан боғлиқ турли маърузалар тингладик. 
Курснинг якунида бизни сиёсий мазмундаги матнлар би-
лан имтиҳон қилишди. Мен имтиҳонлардан яхши ўтдим. 
Менга “СССРнинг 112-рақамли цензори Наврасли Ризо” 
деган битиклар туширилган муҳр беришди. 

Москвадан қайтганимдан кейин главлитнинг раҳбари 
Шукур Валибеков мени Марказқўмга олиб борди. Мени 
Марказқўмнинг 2-котиби Раҳмонов қабул қилди. Суҳбат 
насиҳат руҳида ўтди. Мени газета журналлар бўлимининг 
раиси этиб тайинладилар. Қоидага кўра, мудир “Комму-
нист” газетасига масъул эди. Мен бу газетани ўқиб чиқар-
дим, ўша пайтда бош муҳаррир Ғазанфар Маҳмудов эди. 

Кунларнинг бирида кечга яқин Марказқўмнинг йиғи-



594

лиши бошланди. Биз ушбу йиғилиш ҳақидаги матери-
алнинг келишини кутиб ўтирардик. Мақола бизнинг 
тасдиғимиздан ўтиб, матбуотга чиқиши лозим эди. Га-
зетанинг 2-3-4- саҳифаларини ўқиб, рухсат бердим. Энди 
асосий материал қолганди. Ярим кечаси соат 2 дан кейин 
“Бакинский рабочий”, сўнгра “Коммунист”да эълон қи-
линадиган материал келди. Материалнинг бир жойида 
Боку-Астара поезди ҳақида сўз борганди. Ўша пайтларда 
ушбу йўналишда темирйўл қурилиши давом этар, нега-
дир бу ҳақда ёзиш тақиқланганди. 

Бу хабарни ўқиб, “Бакински рабочий” газетаси цен-
зори менга буни чоп этиб бўлмайди деди. Мен эса, раҳ-
баримиз Шукур Валибековга қўнғироқ қилдим. У ҳам 
«ўтқазиб юборманг, бу маълумот матбуотга чиқмасин” 
деди. “Коммунист” газетасининг масъул котиби Ризо Қу-
лиевга қўнғироқ қилдим, у ҳам бош муҳарририга хабар 
берди. Бош муҳаррир эса бу ҳақда иккинчи котиб Раҳ-
моновга хабар қилган. Раҳмонов эса, менга телефон қи-
либ, “нега бунақа ахмоқгарчилик қиляпсан?” деб қичқи-
ришни бошлади. Мен Боку-Астара темирйўли қурилиши 
ҳақида маълумот берилмасин деган кўрсатма бўлгани-
ни айтдим. У тарақлатиб гўшакни қўйди. Эрталаб соат 
5:20 ларда худди момоқалдироқ гумбурлагандек бўлиб, 
эшигимиз тепилиб очилди. Бир тавақаси синиб тушди. 
Раҳмонов экан. Икковимизни ҳам бўралатиб сўкди. Эр-
тадан бошлаб ишламаслигимизни, партиядан чиқарили-
шимизни айтди. “Ўртоқ Раҳмонов, сиз аввал Валибеков 
билан бир гаплашиб кўринг” десам, униям қўшиб сўкди. 
Стол устида турган муҳрни олиб, газета саҳифаларига 
босди, ўзи имзо қўйди. Босмахона директори ҳам у билан 
келган экан, қўлига тутқазиб, тезда чоп этишни буюрди. 

Бу ҳақда Валибековга қўнғироқ қилиб, воқеани ту-
шунтирдим. Эртага ишда гаплашамиз, деди раҳбарим. 
Борсам, мени “штат қисқаргани учун” бўшатиб юборди. 
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Уларни уч кун кутдим. Тўртинчи кун келиб, НКВДга 
олиб кетишди. Ўша пайтда 1937 йилнинг сўнгги, 1938 
йилнинг илк кунлари эди. Аниғи ёдимда йўқ. Қаҳратон 
забтига олган пайтлар эди. Аввал сўроқ-саволга тутиш-
ди, кейин расмга олишди, бармоқ изларимни олишди...

Кейин ўша бинонинг ертўласига олиб тутишди. Ер 
тўла ҳам қаватма-қават экан. 5-қаватдаги каттакон бир 
хонага қамашди. У ерда кимларни кўрмадим – менга уни-
верситетда сабоқ берган домлаларнинг қанчасини кўр-
дим. Профессорлар Убайдуллин, Сафарали Оғаев, Раҳмо-
нов, Жузе – ҳаммаси катта ёшли одамлар...

Мени таниганлар нима учун бу ерга тушиб қолганим-
ни сўрашарди. Уларга ёрдам берар, камераларни айлан-
тирардим. Уч кундан кейин мени юқорига олиб чиқиш-
ди. Сумбатов фамилияли бир киши менга ҳужжатларни 
берди ва ўқимасдан қўл қўйишимни айтди. Мен то ўқи-
магунимча имзо чекмаслигимни айтдим. Соқчиларнинг 
ёрдамида мажбурлаб бармоғимни сиёҳга ботириб, қоғоз-
га босишди. Соқчилардан бири мени тепди, ерга йиқил-
дим. Ертўланинг бешинчи қаватига судраб олиб тушиш-
ди. Болага ўхшаб йиғлай бошладим. 

Камерадаги профессорлар менга таскин беришди. “Ҳа-
ётинг олдинда, ўзингни қўлга ол...”

Жузе институтда менга дарс берганди. У мени иро-
дасизликда айблаб танбеҳ берди. Ўн етти кундан кейин 
мени яна олиб чиқишди. Яна тергов, яна қийноқ. Бари-
бир қўл қўймадим. Мажбурлаб, бармоқ бостиришди. Бир 
кундан кейин мени Байил турмасига олиб кетишди. Бир 
кишилик камерага қамашди. Кўрпа ёстиқ ўрнига бир 
уюм сомон... “Яна нима керак сенга?” дейишди. “Мени 
қаерга олиб келдингиз?” деб сўрадим. “бу ер Байил тур-
маси, ўлим камерасидасан, эрта-индин сени олиб чиқиб 
отишади” дейишди. “Нима учун?” деб сўрадим. “Буни биз 
билмаймиз” деб жавоб беришди. Кейин билсам, онам 
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Гулора Ҳусайн қизи, отам Жамол Наврасли, укам Исмо-
ил Наврасли ва қариндошимиз Бахишбек Қулиев Мир-
жаъфар Бағировнинг қабулига бир амаллаб киришибди. 
Бағиров менинг отувга ҳукм қилинганимни айтади. Онам 
“Ҳали болам ёш, раҳм қилинг, билмапти” деб йиғлайди. 
Бағировнинг унга раҳми келганми “телефон қилиб, ҳу-
жатларимни келтиришларини буюради ва унинг устига 
“изменяю меру пресечения на службу государству на 10 
лет” деб ёзиб беради. Бир кун кейин мени Кешла қамоқ-
хонасига олиб кетишди. Бир неча кун ўтиб, бизни юк ва-
гонида юзлаб одамлар қатори йўлга чиқаришди. 

Иккинчи ҳикоят ёки поёнсиз Сибир...
Совуқ юк вагонларида очин-тўқин қанча йўл босгани-

миз бир Аллоҳга аён. Ўзи тўқ кунларимиз бўлганмиди? 
Вагонда ҳаётдан кўз юмганларни бийдек чўлнинг ўртаси-
да, қор уюмлари устига ирғитиб кетишарди. Кунларнинг 
бирида поезд тўхтади. 1938 йил, қиш... Етиб келганимиз-
ни айтишди. Қор тиззадан келади, совуқ нақ 45 даража! 
Анча пиёда юрдик. Кексаларнинг анчаси ўша ерда жон 
берди. Ўликлар қор ичида қолиб кетди...

Ниҳоят манзилга етдик. Бизни баракларга жойлашти-
ришди. Эртаси кунидан ишга чиқдик. Дарахт кесар, бу-
тоқларини қирқиб, бир тарафга уйиб қўярдик. Бироз 
вақт ўтиб, уйга мактуб ёзсам бўладими, деб сўрадим. Рух-
сат беришди. Фақат қаерда эканимизни ёзмаслик шарти 
билан... Хат ёздим: Она, Севдо,  мен тирикман, тез орада 
кўришамиз... Охирида эса ушбу шеър:

Кешла турмасиндан минг беш юзта жон
Бизни юборишди Сибирга томон,
Манзилга  етмасдан тенг ярми қурбон, 
Йиғлама, йиғлама, асло онажон!..
Ҳали жигаргўшанг ўлмаган, омон!..
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Сибир деганлари тўрт ёни ўрмон, 
Қирқ-қирқ беш даража совуқ қаҳратон, 
Бу совуқ жонимдан ўтди-ку ёмон, 
Йиғлама, йиғлама, асло онажон!..
Ҳали жигаргўшанг ўлмаган, омон!..

Ўн икки дарахтни кесамиз бу он,
Ейишга беришар шу уч бурда нон,
Шунинг ҳам борига шукр минг чандон,
Йиғлама, йиғлама, асло онажон!..
Ҳали жигаргўшанг ўлмаган, омон!..

Мактубни Бокуга жўнатдим. У ерда хатни ўқиб, оила-
мизга эмас, орқага қайтариб юборишибди. Кунларнинг 
бирида чақириб “сенга хат бор” дейишди. Қарасам, ўзим-
нинг хатим экан. Мактубга биргина илова ҳам қистирил-
ган: “у шоир эмас, у бошқа шеър ёзмаслиги ҳақида тилхат 
ёзсин...” Менга тилхат ёздиришди. 

Бироз муддатдан сўнг Севдо қайнонам ва болам билан 
ёнимга келди. Учрашув учун бор-йўғи 3 соат вақт берил-
ганди. Бу мени жуда хурсанд қилди. Ҳатто тақиққа ҳам 
қарамай бир шеър ёздим: 

Келган эди ёнимга у меҳрибон ёр кетди. 
Мени қамоқда кўриб, қилди оҳу зор, кетди.
Деди эй дил, сабр қил, замоннинг ҳукмидир бу,
Бу қани бу замон бўлса тору мор, кетди. 
Дедим эй дил, бўлди бас, айрилиққа тобим йўқ,
Деди тинч қўй, юракда, жароҳатим бор, кетди. 
Дедим эй дил, мен ўлсам, Сенда Юсуфим, Кенаним бор,
Деди: ўлма, қилма бизни нигорон, кетди. 
Дудоғидан у менга оташи ишқин берди,
Деди қолсин эй Ризо, мендан ёдигор, кетди...
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Уларнинг қадами қутлуғ келди. Бироздан кейин Ста-
линнинг фармони билан амнистияга тушганимни ай-
тишди. Мен билан бирга яна 30 нафарга яқин ҳамюр-
тимиз бор эди. Бирга Ватанга қайтдик. Сиёсий маҳбус 
бўлганим учун мени ҳеч қаерда ишга олишмаса керак 
деб ўйлагандим. Дўстларим кўп эди. Сулаймон Раҳимов-
га илтимос қилдим. Маърузачи қилиб ишга олди. Бокуда, 
туманларда фабрика, завод, колхоз, совхоз ва бошқа му-
ассасаларда совет режимини тарғиб этувчи маърузалар 
ўқирдим. Бунинг қанчалик оғир  иш эканини мендан бо-
шқа ҳеч ким билмаса керак...

Учинчи ҳикоят ёки Ўзбекистонга сургун...
1941йилда уруш бошланганда, менда бронь борлиги 

учун урушга олиб кетишмади. Мен бундай вазиятда жим 
ўтиролмасдим. Ҳарбий комиссариатга бир неча марта 
бориб келганимдан кейин, охири урушга жўнатишди. Ав-
вал мени сиёсий бўлимнинг раҳбари этиб тайинладилар. 

Бир куни маршал Гречко ҳарбий қисмга келди. Барча 
офицерлар қатори мени ҳам учрашувга чақиришди. 3 ой 
фронтда юрганим учун соқолларим ўсган, кир-чир кий-
имда боргандим. Гречко мени бу ҳолда кўриб ҳеч нарса 
демади. Мен гуноҳкорона бош эгдим. Бир неча бор ўлим 
билан юзма-юз келдим. Гудермесда елкамдан яралан-
дим. Қон тўхтамасдан оқарди. Буталар орасида йиқил-
дим. Шу пайт ёшгина қизнинг “чидаб тур, ҳозир бораман” 
деганини эшитдим. Аммо шу пайт бомба гумбурлашидан 
ҳушимни йўқотдим. Кўзимни очсам, госпиталда ётибман. 
Ҳалиги бечора қиз мени қутқараман, деб ҳалок бўлибди. 
Албатта бу ҳодиса таъсиридан анча пайтгача ўзимга ке-
лолмадим. Госпиталдан кейин мени Грузиянинг Авчала 
деган жойидаги 28-полкка раҳбар этиб тайинладилар. 
Урушнинг охирига қадар шимолий армия гуруҳи ҳарбий 
қисмларида жанг қилдим. Армавир, Ставрополь, Азов, 
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Ростов-Дон, Киевнинг озод этилишида қатнашдим. Ғала-
ба кунини Берлинда нишонладик. Фақат орадан 35 йил 
ўтиб, Киевда жангчиларнинг учрашувида мени қутқар-
ган қиз – Оля ўшанда омон қолганини билдим. 1979 йил-
дан бери Олянинг оиласи билан борди-келди қиламиз...

Уруш тугаганидан кейин Бокуга қайтдим. 
*      *      *

Яна нохушликлар бошланди. Мени ҳеч ким ишга ол-
мади. Чунки ҳали оқланмаган эдим. Москвага бориб, 
аппеляция судига ариза бердим. Бир неча кун Москвада 
қолдим. Ўша кунларда СССР Олий кенгаши сессияси бўла-
ётганди. Бизнинг вакиллар “Москва” меҳмонхонасида ту-
ришарди. Ўша ерга бордим. Мирза Иброҳимовнинг хона-
сини сўраб бордим. Мени яхши кутиб олди. Таниш эдик. 
Ёнида кўп одамлар ўтирганди. Бирма-бир таништирди. 
Унга сургунда юрганимни, фронтдан қайтганим, ҳозир-
да иш қидириб юрганимни айтдим. Ҳалиги одамлардан 
бири Ўзбекистон Компартияси марказий қўмитаси би-
ринчи котиби Усмон Юсупов экан. Мирза Иброҳимов 
мени кўрсатиб “мена сизга тайёр кадр, жуда иқтидор-
ли йигит, олиб бориб ишлатинг” деди. Сал аввал Усмон 
Юсупов кадрлар танқислигидан гапирган экан. Усмон 
Юсупов менга Тошкентдаги манзилини берди. Мен аввал 
Бокуга қайтдим. Кейин Усмон Юсуповга телеграмма юбо-
риб, ўзим ҳам Тошкентга жўнадим. Мени вокзалда кутиб 
олишди. У ерда тўғри Усмон Юсуповнинг қабулига олиб 
кетишди. Кейин давлат планлаштириш қўмитасига кет-
дик. Мен саноат моллари бўлими мудири этиб тайинлан-
дим. Бир кундан кейин Кичик Миробод кўчасидан икки 
хонали уй беришди. Усмон Юсупов менга 3000 рубль 
тутқазиб, болаларимни олиб келишимни айтди. Бокуга 
келдим ва болаларимни олиб, Тошкентга қайтдим. Мен 
бир неча йилдан кейин қайтсам керак, деб ўйлагандим. 
Мана, 1945 йилдан бери Тошкентда яшаб келяпман. 
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*      *      *
Шундай қилиб, Ризо Наврасли Ўзбекистонда турли ва-

зифаларда, ҳатто маориф вазирининг ўринбосари бўлиб 
ҳам ишлади. 2002 йилнинг 20 май санаси... Ўзбекистон 
радиосида ишлаб юрган дўстим Адолат Мамедов менга 
қўнғироқ қилиб, Ризо Навраслининг оламдан ўтганини 
айтди. Бутун умр Ватан соғинчи билан яшаган бу нуро-
ний инсон 84 ёшида ўзи туғилиб ўсган заминдан олисда, 
ўзбек диёрида омонатини топширди. У бир қанча фар-
занд ўстириб, уйли-жойли қилди, улар учун ўзини ўт-
га-чўққа урди. Фарзанд доғини ҳам кўрди. Тақдир тақо-
зоси билан ўғил-қизлари турли шаҳарларда яшашарди: 
Бокуда, Харьковда, Тошкентда... Бу буюк инсонни Тош-
кентдаги ўғли Ҳикмат сўнгги манзилга кузатди...
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“QATAR CAHAN” LƏQƏBİNİ 
QAZANAN CAHAN TALIŞİNSKAYA... 

VƏ YA «QUBANIN AĞ ALMASI», «UCA 
DAĞLAR», «DƏLİ CEYRAN», «KÜRDÜN 

GÖZƏLİ» KİMİ POPULYAR XALQ 
MAHNILARIMIZI TOPLAYAN VƏ İLK 

İFA EDƏN XANƏNDƏ

       
Bir millətin xarakterini bilmək istəyirsinizsə,  

                                                     o millətin musiqisini dinləyin.     
          Konfutsi 

Həqiqətində Cahan
Parlayır Sürəyyatək, 
Münəvvər ölkəmizin 
Ən gözəl Yavəriyəm.

Gözəl şairimiz Əliağa Vahid bu dörd sətirdə öz dövrünün 
görkəmli qadın xanəndələri Həqiqət Rzayevanın, Sürəyya 
Qacarın, Münəvvər və Yavər Kələntərlilərin və Cahan 
Talışinskayayan adını çəkmişdi. O vaxtlar bu xanəndələr çox 
məşhuruydu, adları dillər əzbəri idi. Heç bir dövlət tədbiri 
Cahan Talişinskayanın iştirakı olmadan keçməzdi. Zaman-
zaman Azərbaycandan filosoflar, sənətçilər gəlib Özbəkistana, 
qədimdə də, ötən əsrin əvvəllərində də... Mədəniyyətin, illah 
da ki, teatrın inkişafında Azərbaycan ziyalılarının rolu əvəzsiz 
olub, bunu da bilməyən yoxdur. Keçmiş SSRİ dövründə 
Azərbaycan incəsənət ustaları daha çox gəlirdi Özbəkistana. 
Zeynəb Xanlarova hətta 1980-ci ildə Özbəkistanın Xalq Artisti 
fəxria adına layiq görülmüşdü.  Qəhrəmanımız isə Özbəkistana 
konsert verməyə göndərilməyib, gəzməyə də gəlməyib, bu 
barlı-bərəkətli torpaqda sürgün həyatı yaşayıb, niyəsini sonra 
biləcəksiniz...
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Günlərin birində isə...
1920-ci illərin sonu idi, Əfqanıstan şahı Əmənulla Xan 

Avropa səfərini Bakıdan başlayır. Onun şərəfinə verilən ziyafətə 
Cahan xanım dəvət edilir. Cahan xanım öz məşhur mahnılarını 
ifa edir, muğamlar oxuyur, “Qatar” da gəzişir. “Qatar” muğamını 
məharətlə ifa etdiyinə görə ona “Qatar Cahan” da deyirdilər. 
Cahan xanımın ifası Əmənulla Xanın çox xoşuna gəlir, öz qızıl 
saatını böyük xanəndəyə hədiyyə edir. Saatın arxa tərəfində 
«Cahan Talışinskayaya Əmənulla Xandan» sözləri həkk edilir. 
Bütün bunlar isə NKVD əməkdaşlarının gözündən yayınmır. 
Bir gün sonra Cahan xanım NKVD-yə dəvət edilir, sorğu-suala 
tutulur, niyə məhz sizə saat hədiyyə olunur cavabsız sualını 
verirlər, saatı isə alırlar... Bu da həqiqətdir ki, bir gündən sonra 
saat qaytarılır, böyük xanəndənin əzablı  günlərinin əsası 
qoyulur... Amma hələ ki, sakitlikdir, ailənin qara günlərinin 
başlanmasına var hələ...

*        *       *
Cahan Talışinskaya 1909-cu il fevralın 9-da Lənkəran 

şəhərində Mir Rzaxan Talışinski ilə general Səməd bəy 
Mehmandarovun bacısı Məryəm Mehmandarovanın ailəsində 
doğulub. 1918-ci ildə Cahan xanım təhsil almaq üçün 
Bakıya gəlir, Qızlar seminariyasına qəbul edilir, böyük bacısı 
Bilqeyis  xanımın evində yaşayır. Bilqeyis xanım isə «Yeni yol» 
qəzetinin baş redaktoru Rzaqulu Nəcəfovun həyat yoldaşı 
idi. Seminariyada oxuduğu illərdə Cahan xanım o dövrdə 
Əli Bayramov adına klubun nəzdində fəaliyyət göstərən 
özfəaliyyət dərnəyinə yazılır. 1927-ci ildə Bakı şəhərinin radio 
şəbəkəsində işə qəbul edilir. İstedadı parlamağa başlayır.
Tezliklə Cahan xanımın adı dillər əzbəri olur. Məhz buna 
görə də 1934-cü ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına 
dəvət edilir. Cahan xanım artıq Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid 
Şuşinski, Xan Şuşinski, Həqiqət Rzayeva, Qurban Primov, 
Zülfü Adıgözəlov kimi görkəmli xanəndələrlə birgə konsert 
proqramlarında çıxış edirdi. Cahan xanım “Şahnaz”, “Segah”, 
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“Bayatı-Şiraz” muğamlarını, “Qarabağ şikəstəsi”ni  məharətlə 
ifa edib. Lakin “Qatar” muğamı onun ifa etdiyi şah əsər olub. 
Çox vaxt onu belə də adlandırıblar – Qatar Cahan. Cahan xanım 
Azərbaycanın rayonlarında qastrol səfərlərində olarkən 
qədim el havalarını da toplayıb və ifa edib. Çox az adam bilir 
ki, «Qubanın ağ alması», «Uca dağlar», «Dəli Ceyran», «Kürdün 
gözəli» kimi bir çox populyar xalq mahnılarını toplayan və lentə 
yazdıran Cahan xanım olub. Müğənninin oğlu, Azərbaycanın 
Əməkdar Memarı Nazim Hacıbəyov xatirələrində yazır: 
“Anam bu mahnılardan bəzilərini ucqar dağ rayonlarında çay 
qırağında paltar yuyan qadınlardan eşidərkən qələmə alıb. 
Məşhur ”Qubanın ağ alması» mahnısını isə ona akademik 
Mustafa bəy Topçubaşovun həyat yoldaşı Reyhan xanım 
verib”. Nazim anası ilə bağlı xatirələrində Cahan xanımın 
musiqi alətlərində də asanlıqla çaldığını yazıb. O, pianoda, 
qarmonda, fleytada, qavalda gözəl ifa edərdi. Azərbaycanın 
Xalq Artisti Bəhram Mansurov isə xatirələrində yazırdı ki,  
C. Qaryağdıoğlu, X. Şuşinski, H. Sarabski, Yavər və Münəvvər 
Kələntərlilər və Cahan Talışinskayanın birlikdə oxuduqları 
“Qarabağ şikəstəsi”  çox sevilən ifalardan olub. 1933-cü ildə 
Cahan xanım Moskva, Leninqrad və Kiyev şəhərlərində qastrol 
səfərlərində olur, populyarlığı get-gedə artırdı,  1936-cı ildə 
isə o yenidən Moskva və Leninqrad şəhərlərinə qastrola gedir, 
Moskvada Ümumittifaq Səsyazma Studiyasında “Qatar” və 
“Segah” muğamlarını, «Uca dağlar» xalq mahnısını lentə alır. 

Ailənin qara günləri başlamışdı...
Qara buludlar Azərbaycanın üstünü almışdı. İşıqlı 

adamların tutatutu başlamışdı. 1937-ci ildə Cahan xanımın 
bacısı Sitarənin əri şərqşünas, türkoloq, milliyətcə özbək türkü 
olan Xalid Səid Xocayev və Sitarə xanım həbs edilir, səbəb 
filan göstərilmədən... Cahan xanım heç nədən çəkinməyərək 
bacısının qızı Bəhicəni öz evinə gətirir, digər bacısı Bilqeyis 
xanıma da kömək edir. Bilqeyis xanımın  əri, Cahan xanımın 
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keçmiş əri Məmməd Hacıbəyov və qardaşı Rüstəm Talışinski 
də tutulmuşdu. Cahan xanım, anası Məryəm xanım və oğlu 
Nazim birlikdə yaşayırdılar, lakin bunu da ona çox gördülər...

Ailədən bu qədər adamın tutulmasına görə NKVD-yə get-
gəllərdən cana doymuşdu Cahan xanım. O biri yandan da 
orada Cahan xanıma gizli əməkdaşlıq təklif edilirdi. O isə bu 
təklifi yaxın buraxmır, öz işi ilə məşğul olur, oğlunu böyüdürdü. 
Beləcə Cahan xanıma 1938-ci ildə Moskvada keçirilən ilk 
Azərbaycan incəsənət ongünlüyündə iştirak etməyə icazə 
verilmyib. Nədənsə 1939-cu ildə keçirilən estrada artistlərinin 
Birinci Ümumittifaq müsabiqəsinə gedə bilib. Müsabiqədə 
münsiflər heyətinin sədri L. Utyosov, münsiflər heyətinin 
üzvləri isə  I. Dunayevski, N. Smirnov-Sokolski, Irma Yaunzem 
idilər.  Cahan xanım Klavdiya Şuljenko, Olqa Lepeşinskaya 
və Tamara Sereteli ilə yanaşı bu müsabiqənin laureatı olur. 
Bu uğurun nəticəsi kimi 1940-cı ildə Cahan Talışinskayaya 
Azərbaycanın Əməkdar Artisti  adı verilir, 33 yaşında... 

                                             
 *        *        *

Bu sevinc və uğur da uzun sürmür. Braziliya yazıçısı 
P.Koelyo deyib ki, həyat bəzən xəsislik edir, günlərlə, aylarla, 
illərlə insanı sakit, rahat yaşadır. Sonra isə gözləmədiyin anda 
qapı açılır və sən böyük bir qar uçqununun altında qalırsan. 
Cahan xanım sanki uçurumun altında qalmışdı, uçurumun bir 
başı Azərbaycan idisə, o biri başı Qazaxıstanın Petropavlovsk 
vilayəti idi. Bəli, 1942-ci ilin əvvəllərində 14 yaşlı oğlu Nazim 
ilə birlikdə Cahan xanım da sürgünə göndərilir, yenə də tutarlı 
əsas göstərilmədən. Qazaxıstanın şaxtası, güclü nəzarət 
üzmüşdü onları, yaşamaq çətiniydi bu torpaqda, qaçmaq 
istəyirdi, amma hara...

İsti yerə köçürülməsi ilə bağlı ərizələr yazır, xahişlər 
edir. Həmin ilin yayında ən nəhayət, Qazaxıstanın Çimkənd 
vilayətinə getməyə icazə verilir. Cahan xanım isə Çimkənd 
əvəzinə Daşkəndə gəlir, oğlu Nazimi Bakıya, qardaşı Ədalət 
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Talişinskinin yanına göndərir. Cahan xanım Daşkənd Dövlət 
Filarmoniyasında işə düzəlir, konsertlərdə iştirak edir. 
Günlərin birində isə SSRİ Xalq Komissarları Soveti nəzdində 
fəaliyyət göstərən Musiqi İdarəsinin rəhbəri V.Surin Daşkəndə 
gəlir. 1939-cu ildə Moskvada keçirilən müsabiqədən tanıyırdı 
onu. Cahan xanım ona yaxınlaşır və hadisəni danışır. V.Surin  
Tiflis şəhərindəki İncəsənət İşləri İdarəsinə təyinat verir. Çox 
keçmədən Cahan xanım Tbilisiyə gedir, buradakı Azərbaycan 
teatrında çalışmağa başlayır. Bu teatrda Leyli («Leyli və 
Məcnun»), Telli («Arşın mal alan»), Əsli («Əsli və Kərəm»), 
Şahsənəm («Aşıq Qərib») obrazlarını yaradır.  

 *        *        *
Çuğullar xəbər verir ki, Cahan Talışinskaya Tiflisdədi. 

Azərbaycan NKVD-sindən Gürcüstana məktub gəlir və Cahan 
xanımın yenidən Orta Asiyaya sürgün edilməsi məsələsi 
qaldırılır. Belə olanda Cahan xanım Zaqafqaziya Hərbi 
Şurasının üzvü, SSRİ Ali Sovetinin deputatı Xavər Vəliyevlə 
görüşür. O, koməklik edir və Cahan xanım Tiflisdə qala bilir. 
Onun arzusu isə Bakıya oğlunun və qohumlarının yanına 
qayıtmaq idi. Mənbələrin məlumatına görə, X.Vəliyev Cahan 
xanımın Bakıya qayıtmasına da icazə ala bilir və xanəndə tez 
yığışıb Vətənə dönür.  Çox keçmir, Musiqili Komediya Teatrının 
direktoru və bədii rəhbəri Şəmsi Bədəlbəyli Cahan xanımı bu 
teatra dəvət edir. Bu teatrda Cahan xanımın parlaq komediya 
artisti istedadı da üzə çıxır. Onun təbiətində olan şən əhval-
ruhiyyə yenidən canlanır. Deyilənə görə, tamaşaçılar o dövrdə 
musiqili komediya teatrına «Talışinskayanın teatrı» adı ilə 
gedirdilər. Onun «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun», 
«Gözün aydın», «Durna» operettalarında yaratdığı Telli, 
Sənəm, Nargilə, Lalə obrazları o qədər parlaq və yaddaqalan 
idi ki, tamaşaçılar onu təkrar-təkrar səhnəyə dəvət edir, 
mahnı və ariyaları bir neçə dəfə ifa etməsini istəyirdilər. 
Sənəm rolunun ifası zamanı “Segah” muğamı üzərində edilən 
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improvizə tamaşaçıların alqışları ilə qarşılanırdı. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Cahan xanımın ifa etdiyi bəzi rolları o vaxt gənc 
aktrisa olan Nəsibə xanım Zeynalova dublyaj edirdi.

*        *        *
1949-cu ildə repressiya və sürgünlərin yeni dalğası 

başlanır. Yenidən Cahan Talışinskaya oğlu ilə Daşkəndə 
sürgün edilir. Yalnız 1954-cü ildə Stalinin ölümündən və M. 
C. Bağırovun həbsindən sonra Cahan xanım və  oğlu bəraət 
alır. Cahan xanım isə Azərbaycana getməyə tələsmirdi, 
gözü qorxmuşdu olanlardan… Hələ ki  Daşkənddə qalmağa 
üstünlük verirdi. Arada Bakıya gedib-gəlirdilər. Özbəkistan 
radiosunda tez-tez konsertləri olurdu, hərdən filarmoniyada 
keçirilən konsertlərdə iştirak edirdi. Cahan xanım Daşkənddə 
oğlu Nazimi evləndirir, nəvələri dünyaya gəlir. 1966-cı ildə 
Daşkənddə baş verən güclü zəlzələdə Cahan xanımın yaşadığı 
ev tamamilə dağılır, təsadüf nəticəsində Cahan xanım, oğlu, 
gəlini, nəvələri sağ qalır. 

Evsiz qalan ailənin Bakıya qayıtması reallaşır, ailə 
Azərbaycana gəlir. Əzablı bir ömür yaşayan Cahan xanım bir 
il sonra 1967-ci ildə pianoda çalıb-oxuduğu zaman iflic olur 
və dünyasını dəyişir. Beləcə, muğamlarımızın parlaq ulduzu 
“Qatar Cahan”ın ulduzu sönür. Amma  oxuduğu muğamlar, 
xalq mahnıları yaşayır və dünya durduqca yaşayacaq. Əlağa 
Vahid nə gözəl demiş…

Həqiqətində Cahan 
Parlayır Sürəyyatək, 
Münəvvər ölkəmizin 
Ən gözəl Yavəriyəm.
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Cahan Talışinskaya anası Məryəm xanımla
Жаҳон Талишинская онаси Марям хоним билан

Dostları ilə  Дўстлари билан

Ailəsi ilə birgə
 Оиласи билан бирга
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Ailə şəcərəsi  Оила шажараси

Ailə fotosu    Оила фотоси
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“ҚАТОР ЖАҲОН” ТАХАЛЛУСИНИ  
ОЛГАН ЖАҲОН ТАЛИШИНСКАЯ...

ЁКИ “ГУБАНИНГ ОҚ ОЛМАСИ”, 
“БАЛАНД ТОҒЛАР”, “ДАЛЛИ 

ЖАЙРОН”, “КУРД ГЎЗАЛИ” СИНГАРИ 
МАШҲУР ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИНИ 
ТЎПЛАБ, ИЛК МАРОТАБА ИЖРО 

ЭТГАН ХОНАНДА...

“ Бир миллат характерини билмоқчи бўлсангиз, 
унинг мусиқасини тинланг.” 

Конфуций

Ҳақиқат ила Жаҳон, 
Порлайди Сурайёдек,
Мунаввар ўлкамизнинг 
Энг гўзал Ёвариман. 

Ажойиб шоиримиз Алиоға Воҳид бу тўртликда ўз дав-
рининг таниқли аёл хонандалари Ҳақиқат Ризаева, Су-
райё Қожор, Мунаввар ва Ёвар Калонтарли, Жаҳон Тали-
шинскаяларнинг номини келтирганди. Ўша пайтлар бу 
хонандалар жуда машҳур бўлишган. Номлари тилларда 
достон эди. Бирор бир давлат тадбири Жаҳон Талишин-
скаянинг иштирокисиз ўтмасди.  Бир пайтлар – қадим 
замонларда ҳам, ўтган аср бошларида ҳам  Ўзбекистонга 
Озарбайжондан файласуфлар, санъаткорлар келишган. 
Маданият, жумладан театр санъатининг ривожида озар-
байжонлик санъат усталари катта ҳисса қўшишган. Со-
биқ тузум даврида ҳам озарбайжон санъаткорлари бу за-
минга кўплаб маротаба ташриф буюрганлар. 1980 йилда 
Озарбайжон санъатининг атоқли вакили Зайнаб Хонла-
рова Ўзбекистон халқ артисти унвонини қўлга киритган. 
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Бизнинг қаҳрамонимиз эса, Ўзбекистонга концерт 
бериш учун эмас, саёҳатга ҳам эмас, балки сургун қилиб 
юборилган. Ҳозир шу ҳақда...

Кунлардан бир куни...
1920 йилларнинг охири... Афғонистон шоҳи Омонулла-

хон Европа сафарини Бокудан бошлайди. Унинг шарафи-
га уюштирилган зиёфатда Жаҳон хоним ўзининг машҳур 
қўшиқларини ижро этади. У ўша пайтда “Қатор” (поезд) 
қўшиғи билан ном чиқаргани учун “Қатор Жаҳон” номи-
ни олганди. Жаҳон хонимнинг қўшиғи Омонуллахонга 
маъқул келади ва ўзининг олтин соатини хонандага тақ-
дим этади. Соатнинг орқа қисмига “Жаҳон Талишинская-
га Омонуллахондан” сўзлари ёзилганди.  Буларнинг бари 
НКВД ходимларининг эътиборидан четда қолмайди. 
Бир кундан сўнг Жаҳон хонимни НКВДга чақиришади, 
сўроққа тутишади. “Нима учун соатни айнан сизга совға 
қилишди?” деб ҳол-жонига қўйишмайди. Соатни ҳам 
олиб қўйишади. Тўғри, бир кундан сўнг соатни қайтариб 
беришади, хонанда учун азобли кунларнинг асоси ўша 
пайтда қўйилганди. Аммо ҳали тинчлик эди. Оиланинг 
қора кунлари бошланишига ҳали бироз вақт бор...

*        *       *
Жаҳон Талишинская 1909 йил 9 февралда Леконран 

шаҳрида Мир Ризохон Талишинский билан генерал Са-
мадбек Меҳмондоровнинг синглиси Марям Меҳмондо-
рованинг оиласида туғилган. 1918 йилда Жаҳон хоним 
таълим олиш учун Бокуга келади. Қизлар семинариясига 
қабул қилинади. Опаси Билқайс хонимнинг уйида яшай-
ди. Билқайс хоним “Янги йўл” газетасининг бош муҳар-
рири Ризоқули Нажафовнинг умр йўлдоши эди. Семина-
рияда ўқиб юрган пайтида Жаҳон хоним Али Байрамов 
номидаги клуб қошида фаолият кўрсатаётган тўгаракка 
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аъзо бўлади. 1927 йилда Боку шаҳар радиосига ишга оли-
нади. Унинг истеъдоди порлай бошлайди. Тез орада тилга 
тушади. Шу сабабли 1934 йилда Озарбайжон давлат фи-
лармониясига чақирилади. У энди Жаббор Қорёғдиўғли, 
Саид Шушинский, Хон Шушинский, Ҳақиқат Ризаева, Қур-
бон Пиримов, Зулфи Одигўзалов сингари машҳур хонан-
далар билан бирга концерт дастурларида чиқиш қилади. 

Жаҳон хоним “Шаҳноз”, “Сегоҳ”, “Баёти Шероз” муғом-
ларини, “Қорабоғ шикастаси”ни маҳорат билан ижро эта-
ди. Лекин “Қатор” муғоми унинг ижросида нақ қиёмига 
етганди. Шу сабабли анча вақт уни Қатар Жаҳон номи 
билан аташади. Жаҳон хоним Озарбайжоннинг бир қа-
тор туманларида гастрол сафарларида бўлиб, эски халқ 
қўшиқларини тўплаб ижро этади. “Губанинг оқ олмаси”, 
“Баланд тоғлар”, “Далли жайрон”, “Курд гўзали” сингари 
машҳур қўшиқларни тўплаб тасмага ёздирган ҳам Жаҳон 
хоним эканини кўпчилик билмаса керак. 

Хонанданинг ўғли, Озарбайжонда хизмат кўрсатган 
меъмор Нозим Хожибеков ўз хотираларида ёзади: “Онам 
бу қўшиқларнинг кўпини баланд тоғ туманларида кир 
юваётган аёллардан эшитиб, ёзиб олган. Машҳур “Губа-
нинг оқ олмаси” қўшиғини эса, унга академик Мустафо-
бей Тўпчибашовнинг аёли Райҳон хоним берган”. 

Нозим онаси билан боғлиқ хотираларида Жаҳон хо-
нимнинг мусиқий асбобларни осонгина чала олганини 
ёзади. У пианинода, гармонда, флейта ва гавалда ҳам бе-
малол куй чала оларди. Озарбайжон халқ артисти Баҳром 
Мансуров шундай эслайди: Ж.Қорёғдиўғли, Х.Шушин-
ский, Х.Сарабский, Ёвар ва Мунаввар Калонтарлилар 
Жаҳон Талишинская билан бирга куйлаган “Қорабоғ ши-
кастаси” энг севимли қўшиқлардан бири бўлган. 1933 
йилда Жаҳон хоним Москва, Ленинград, Киев шаҳарла-
рида гастрол сафарларида бўлган, тобора шуҳрати ор-
тиб бораверган. 1936 йилда эса, у яна Москва, Лениград 
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шаҳарларига боради, Москвада бутуниттифоқ овоз ёзиш 
студиясида “Қатор” ва “Сегоҳ” муғомларини, “Баланд 
тоғлар” халқ қўшиғини тасмага ёзади. 

Оиланинг қора кунлари...
Озарбайжон осмонини қора булутлар қоплайди. Зиё-

лилар таъқибга учрайди. 1937 йилда Жаҳон хонимнинг 
синглиси Ситора эри ўзбек миллатига мансуб турколог 
олим  Холид Саидхўжаев билан бирга ҳеч бир сабабсиз 
қамоққа олинади. Жаҳон хоним уларнинг қизи Баҳижа-
ни ўз қарамоғига олади. Унга опаси Билқайс хоним ҳам 
ёрдамлашади. Жаҳон хонимнинг собиқ турмуш ўртоғи 
Масмад Ҳожибеков ва акаси Рустам Талишинский ҳам 
қамоққа олинган эди. Жаҳон хоним онаси Марям хоним 
ва ўғли Нозим билан яшарди. Лекин буни ҳам унга кўп 
кўришди. Битта хонадоннинг шунча вакили қамоққа 
олингани учун НКВДга қатнаш унинг тинкасини қурит-
ганди. Жаҳон хонимга бошқа тарафдан махфий ҳамкор-
лик қилишни таклиф этишади. У эса, бундай ҳамкорлик-
ка асло рози бўлмади. Ўғлининг тарбияси билан машғул 
бўлди. Шу тариқа Жаҳон хонимга 1938 йилда Москвада 
ўтказилган илк Озарбайжон санъат декадасига қатна-
шиш учун ижозат берилмади. Аммо, 1939 йилда эстрада 
артистларининг Биринчи бутуниттифоқ конкурсида қат-
нашади. Танловда танлов ҳайъатининг раиси Л.Утесов, 
ҳайъат аъзолари И.Дунаевский, Н.Смирнов-Соколовский, 
Ирна Яунзем эдилар.  Жаҳон хоним Клавдия Шульжен-
ко, Ольга Лепешинская, Тамара Церетели билан бирга бу 
танловда совриндор бўлишади. Ана шу ютуқлари учун 
1940 йилда Жаҳон хоним 33 ёшда Озарбайжонда хизмат 
кўрсатган артист унвонини қўлга киритади. 



613

*        *        *
Бу қувонч узоққа бормайди. Бразилиялик ёзувчи Па-

оло Коэльо айтганидек, ҳаёт гоҳида хасислик қилади, 
ойлаб, йиллаб инсонни тинч ва хотиржам яшашга қўйиб 
беради. Кейин кутилмаганда эшик очилади ва ўзингни 
кучли бир қор уюми орасида топасан. Жаҳон хоним ҳам 
худди ана шу қор кўчкиси ичида қолганди. Бу кўчкининг 
бир тарафи Озарбайжонда бўлса, иккинчи тарафи Қозоғи-
стоннинг Петропавловск вилояти эди. 1942 йилнинг бо-
шларида Жаҳон хоним 14 ёшли ўғли Нозим билан бирга 
яна тайинли сабабларсиз сургун қилинади. Қозоғистон-
нинг қаҳратон совуқлари, кучли назорат уларни жондан 
тўйдирган, қаерга қочишни билмасдилар. Ўзларини ис-
сиқроқ жойга кўчириш ҳақида ариза ёзади. Илтимослар 
қилади. Аммо, иложи қанча? Ўша йилнинг ёзида, ниҳоят, 
унга Чимкентга бориш учун рухсат тегади. Жаҳон Тали-
шинская эса Чимкент эмас, Тошкентга келади, ўғлини 
акаси Адолат Талишинскийнинг ёнига, Бокуга юборади. 

Жаҳон хоним Тошкент Давлат филармониясига ишга 
жойлашади. Концертларда қатнашади. Кунларнинг би-
рида СССР Халқ комиссарлари ҳузуридаги мусиқа идора-
си раҳбари В.Сурин Тошкентга келади. Сурин Жаҳонни 
1939 йилда Москвада ўтказилган танловда учратганди. 
Жаҳон хоним унга яқинлашиб, бошидан кечганларни ай-
тиб беради.  

В.Суриннинг кўрсатмаси билан аёл Тбилиси шаҳри-
даги Санъат ишлари бошқармасига ишга юборилади. 
Шу тариқа Жаҳон хоним Тбилисига кетади. Шу ердаги 
Озарбайжон театрида ишлай бошлайди. Бу театрда Лай-
ли (“Лайли ва Мажнун”), Телли (Аршин мол-олон”), Асли 
(“Асли ва Карим”)  Шоҳсанам (“Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”) 
образларини яратади.
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*        *        *
Жаҳон Талишинская Тбилисида эканидан НКВД беха-

бар қолиши мумкин эмасди. Озарбайжон НКВДси Грузи-
яга мактуб юбориб Жаҳонни Ўрта Осиёга қайтариш маса-
ласини ўртага қўяди. Шу тариқа Жаҳон хоним Закавказье 
Ҳарбий советининг аъзоси, СССР Олий совети депутати 
Ховар Валиев билан учрашади. Унинг ёрдамида Жаҳон 
хоним Тбилисида қолади. Унинг орзуси Бокуга, ўғли ва 
яқинларининг ёнига қайтиш эди. Х.Валиевнинг кўмаги 
билан Жаҳон хоним Бокуга қайтади. 

Кўп ўтмай, Мусиқали комедия театрининг директори 
ва бадиий раҳбари Шамси Бадалбейли Жаҳон хонимни 
ушбу театрга таклиф этади. Бу ерда Жаҳон хоним ўзи-
нинг ёрқин истеъдодини намоён эта олади. Унинг табиа-
тидаги қувноқлик, шўхчан ҳислар яна юзага чиқади. Ўша 
пайтларда у ишлаган театр томошабинлар орасида “Та-
лишинская театри” номи билан шуҳрат қозонган. 

Унинг “Аршин мол-олон”, “Бу бўлмаса бошқаси”, “Мубо-
рак бўлсин”, “Турна” операларида яратган образлари шу 
қадар ёрқин ва эсда қоларли эдики, томошабинлар уни 
қайта-қайта саҳнага чорлаб, қўшиқ ва арияларни қайта-
дан ижро этиб беришини сўрашарди. Шоҳсанам ролини 
ижро этган пайти “Сегоҳ” муғомининг импровизация-
си томошабинларни лол қолдирганди. Айтиш лозимки, 
Жаҳон хоним ижро этган баъзи ролларга ўша пайтда ёш 
актриса бўлган Насиба хоним Зейналова овоз берган. 

*        *        *
1949 йилда қатағон ва сургунларнинг янги тўлқини 

бошланади. Яна Жаҳон Талишинская ўғли билан Тош-
кентга жўнатилади. Фақат 1954 йил Сталиннинг ўлими-
дан, Миржаъфар Бағиров қамоққа олинганидан кейин 
Жаҳон хоним ва ўғли оқланади. Жаҳон хоним эса, Озар-
байжонга боришга ошиқмас, юрак олдириб қўйганди. Шу 
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сабаб анча пайт Тошкентда яшаб, Бокуга бориб-келиб 
юрди. Ўзбекистон радиосида унинг қўшиқлари тез-тез 
эшиттирилар, филармония концертларида қатнашарди.

Жаҳон хоним ўғли Нозимни Тошкентда уйлантиради. 
Шу ерда невара кўради. 1966 йилда Тошкент зилзиласи 
пайтида Жаҳон хоним яшаган уй тамоман вайронага ай-
ланади. Фақат бахтли тасодиф туфайли уларга зиён ет-
майди. Уйсиз қолган оила Бокуга қайтади. Азоб-уқубатга 
тўла ҳаёт кечирган Жаҳон хоним бир йилдан кейин 1967 
йилда пианино чалиб ўтирган пайтида фалажланиб, ҳа-
ётдан кўз юмади. 

Шундай қилиб, муғомларимизнинг порлоқ юлдузи, 
“Қатор Жаҳон” дунёдан ўтади.  Аммо у куйлаган муғом-
лар, халқ қўшиқлари яшаб келмоқда ва дунё тургунча 
яшаб қолади. Алиоға Воҳид айтганидек: 

Ҳақиқат ила Жаҳон, 
Порлайди Сурайёдек,
Мунаввар ўлкамизнинг 
Энг гўзал Ёвариман. 
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AİLƏSİ ÖZBƏKİSTANA SÜRGÜN
EDİLƏN, SONRALAR ÖZBƏK 

KİNOSUNUN  ULDUZUNA ÇEVRİLƏN 
AKTYOR VƏ REJİSSOR MUXTAR 

AĞAMİRZƏYEV

“Bütün dövrlərdə aktyorlar və rejissorlar  
                                     cəmiyyətin danışan dili olub.”

                                                                                           Yuri Lyubimov

Dostları onun yoxluğuna hələ də inana bilmirlər, inana 
bilmirlər ki, onun şaqraq  gülüşlərini bir daha eşitməyəcək, 
zarafatlarına gülməyəcək, bir  süfrə arxasında oturmayacaq, 
yeni filmlərini görməyəcəklər...

Dostu, dramaturq D.Bulqakov çox sonralar deyib ki, Muxtar 
Ağamirzəyevin Özbəkistan kinosunda tutduğu zirvə hələ 
də boşdur. Tanınmış aktyor və rejissor Muxtar Ağamirzəyev 
Özbəkistanda yaşayan tanınan azərbaycanlılardan biri idi, 
ailəsi  repressiya illərində Azərbaycandan Özbəkistana sürgün 
edilmişdi...

Uşaq vaxtlarından kinoya maraq göstərib, filmlərə baxa-
baxa özünü də görüb bu sənətdə. İstedadı və zəhməti 
sayəsində arzuladığı sənətə gəlib, uğur qazanıb, 1960-cı ildən 
1992-ci ilədək özbək kinosunun ulduzu olub, həm aktyor, 
həm də rejissor kimi...

Muxtar Ağamirzəyev Özbəkistanda çox populyar olan 
“Səhra üzərində səma” (1963),”Bir bloknot vərəqi” (1964), 
“Oyanış” (1965), ”İnqilab çaparları”, (1967) bədii filmlərində 
baş rollarda oynayıb. “Sayadın çağırışı” filmində baş rolu ifa 
etməklə yanaşı filmin ikinci rejissoru olub.

Çox sonralar dostu, dramaturq D.Bulqakov Muxtar 
Ağamirzəyev haqqında deyəcək:-O bizi yaradıcılığının 
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çiçəkləndiyi bir dövrdə qəfildən tərk etdi. Muxtar öz daxili 
dünyasına xas olan filmlər çəkirdi. Sədaqətli dostluq, 
qəhrəmanlıq, uşaqlara sevgi, insan münasibətlərindəki 
romantika onun filmlərinin əsas qayəsi idi. Rejissorun çəkdiyi 
filmlər onun həssas qəlbindən, parlaq istedadından xəbər 
verir. O bir meteor kimi kinematoqrafiyaya gəldi, həm aktyor, 
həm də rejissor kimi zirvəyə qalxdı. Gözəl, romantik rolları 
vardı. Kinoda böyük aktyorluq məktəbi keçdikdən sonra 
rejissor kimi özünü sınamağa başladı və burada da uğur uğur 
dalınca gəldi. Muxtarın kinematoqrafiyada tutduğu zirvə 
hələ də boşdur. O elə bir insan idi ki, xatirələri uzun müddət 
dostlarının qəlbində yaşayacaq. 

Dovjenko adına Kiyev kinostudiyası 1968-ci ildə onu 
R.Taqorun hekayələri əsasında çəkilən “On üç qovaq küçəsi” 
filminə rejissor dəvət edir. Filmdə epizodik rolda da oynayır. 
1970-ci ildə E.Kərimovla birlikdə “Özbəkfilm”in çəkdiyi “İşıq 
və kölgələr” televiziya bədii filminin rejissoru olur. 

Həmin illərdə “Özbəkfilm”in istehsalı olan “ Bizim simlərin 
sirri” (1974) musiqili, “Yeddinci cin” (1975) bədii televiziya 
filmlərini, “Vəhşi qu quşu” (1977) bədii, “Növbədənkənar 
oyun” 1972), “Hər gün külək” (1973) televiziya bədii filmlərini  
çəkir və böyük uğur qazanır. Aktyor B. Matçanov deyib ki, 
mən onun sayəsində  sirli kino aləmi ilə tanış oldum. Mənim 
kinoda ilk addımlarım məhz Muxtarın filmləri ilə bağlıdır.

O mənim yaddaşımda istedadlı, inadcıl, həyatsevər bir 
insan kimi qalıb.  Rejissor sənədli filmlər sahəsində də gücünü 
sınayıb. Belə ki, 1971-ci ildə “Sadəcə söz deyil”, “İsti payız 
günü” (1976) filmlərini ortaya qoyub. 

Muxtar Ağamirzəyev 1980-1987-ci illərdə “Qəmbərin 
sehirli sazı” tammetrajlı film-konsert, həmçinin “Kamila”,”Sərt 
eniş”, ”Qızıl dəri”, ”Əbədiyyət”, “Dostunu qoru”, ”Nənəmi 
qaytarın”, ”Biz hamımız bir az atıq” filmlərini çəkir. 

Rejissorun 1992-ci ildə “Özbəkfilm”də çəkdiyi son ekran işi 
“Ögey bacı” bədii filmi olur. Aktrisa Dilnoza Xasanova:”Muxtar 
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ağanın “Nənəmi qaytarın” bədii filmində balaca qız rolunda 
çəkilmişəm. Məni qızı qədər sevirdi, həmişə mənə deyirdi  ki, 
sən mənim ikinci qızımsan. Kino onun həyatı idi, o, özbək kinosu 
üçün çox şey edib. Onun çəkdiyi “İşıq və kölgələr”,”Yeddinci 
cin”,”Ölməzlik”,”Ögey bacı” və başqa filmləri heç vaxt öz 
aktuallığını itirməyəcək”. Muxtar Ağamirzəyev 1935-ci il 
fevralın 12-də Sırdərya vilayətində anadan olub, Daşkənddəki 
M.Uyğur adına İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini 
bitirib. 1963-cü ildən ömrünün sonunadək “Özbəkfilm” 
kinostudiyasında çalışıb. Aktyor kimi fəaliyyət göstərdiyi 
illərdə rejissorlar onu ancaq baş rollara çəkib. 

Daşkənddə yaşayan aktyorun bacısı qızı Tamilla Şirinova 
deyib: ”Muxtar Ağamirzəyev mənim doğma dayımdır.O vəfat 
edəndə mənim 10 yaşım vardı. Anam və xalam onun uşaqlığı, 
gəncliyi, yaradıcılığı haqqında mənə çox danışıblar. Uşaqlıqda 
mahnı oxumağa, rəqs etməyə həvəsim olub, sonra isə şeir 
yazmağa başladım. Sənətə marağımı görən xalam “Sən dayın 
Muxtara oxşadın” deyəndə çox qürürlandım. Söz verdim ki, 
dayımın xatirəsi naminə sənətə həvəsimi daha da inkişaf 
etdirəcəyəm”. Muxtar Ağamirzəyev rejissor kimi 20-dən artıq 
bədii film yaradıb. Onun oynadığı və çəkildiyi filmlər SSRİ 
məkanında çox məşhur olub. Bu filmlər Rusiyanın televiziya 
kanallarında tez-tez göstərilir. 

Yaxın dostu, kinorejissor Ravil Batırov Muxtar Ağamirzəyev 
haqqında bunları deyib:”Muxtar Ağamirzəyev Özbəkistanın 
kino tarixində özünəməxsus yer tutub və dostlarının ürəyində 
silinməz iz qoyub. O, ürək adamı idi, adi bir şeydən inciyə 
bilərdi. Ona görə də heç kim onun inciməyinə, kövrəkliyinə 
qıymırdı, qəlbimizin üstündə saxlayırdıq, 2000-ci il noyabrın 
23-nə kimi. Axıra kimi saxlaya bilmədik”... 
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Çəkildiyi filmlərdən fotolar
Суратга тушган фильмларидан фотолар



620

ОИЛАСИ ЎЗБЕКИСТОНГА СУРГУН 
ҚИЛИНГАН, КЕЙИНЧАЛИК ЎЗБЕК

КИНОСИ ЮЛДУЗИГА АЙЛАНГАН
АКТЕР ВА РЕЖИССЁР

МУХТОР ОҒАМИРЗАЕВ

“Барча даврларда актёрлар ва 
режиссёрлар жамиятнинг бийрон 

тили бўлган.”
Юрий Любимов

Дўстлари унинг йўқлигига ҳалиям ишонишмайди. 
Унинг янгроқ кулгисини қайтиб эшитмасликларини, у 
билан энди ҳазиллашиб бўлмаслигини, бир дастурхон 
атрофида ўтиришнинг имкони йўқлигини тасавур қи-
лишолмайди. Дўсти драматург Д.Булдагов кейинчалик 
шундай деганди: “Мухтор Оғамирзаевнинг ўзбек киноси-
даги ўрни ҳамон билиниб туради”...

Машҳур актёр ва режиссёр Мухтор Оғамирзаев Ўзбе-
кистонда яшаган таниқли озарбайжонлардан бири эди. 
Унинг оиласи қатағон йиллари Ўзбекистонга сургун қи-
линган. У болалигидан кинога қизиққан, турли фильм-
ларни кўриб, ўз келажагини белгилаган. Истеъдоди ва 
санъати туфайли шу соҳада анча муваффақият қозонди. 
1960 йилдан то 1992 йилгача ўзбек киносида ҳам актёр, 
ҳам режиссёр сифатида фаолият кўрсатган. Мухтор Оға-
мирзаев “Саҳро устидаги осмон” (1963), “Блокнотнинг 
бир варағи” (1964), “Уйғониш” (1965), “Инқилоб чаван-
дозлари” (1967) бадиий фильмларида бош ролларни 
ижро этган. “Овчининг даъвати” филмида ҳам роль ижро 
этган, ҳам иккинчи режиссёр бўлган. Анчадан кейин 
Д.Булдагов шундай дейди: “У ижоди айни гуллаган пайт-
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да сафимизни тарк этди. Мухтор ўз ички дунёсига хос 
фильмларни ижро қиларди. Садоқатли дўстлик, қаҳра-
монлик, болаларга муҳаббат, унинг фильмларида асосий 
ғоя саналарди. Режиссёр суратга олган фильмлар унинг 
ҳассос қалбидан, порлоқ истеъдодидан дарак берарди. У 
кинога худди чақмоқдек кириб келди. Гўзал, романтик 
роллар ижро этди. Кинода актёр сифатида ўз маҳоратини 
кўрсатди, кейин режиссёр сифатида ўзини синаб кўрди. У 
дўстларининг хотирасида узоқ муддат яшайди”.

Довженко номидаги Киев киностудияси 1968 йилда 
уни Р.Тҳакурнинг ҳикоялари асосида суратга олинган “Ўн 
уч терак кўчаси” фильмига режиссёр сифатида таклиф 
этади. Бу фильмда эпизодик роль ҳам ижро этади. 1970 
йилда Э.Каримов билан бирга “Нур ва соялар” телевизи-
он бадиий фильмига режиссёрлик қилади. Ўша йилларда 
“Ўзбекфильм”да яратилган “Торларимиз сири” (1974), 
“Еттинчи жин” (1975), “Ёввойи оққуш” (1977), “Навбатдан 
ташқари ўйин” (1972), “Ҳар куни шамол” (1973) фильм-
ларини суратга олади. Режиссёр ҳужжатли фильмларда 
ҳам ўз истеъдодини синаб кўради. У 1971 йилда “Фақат 
сўз эмас”, 1976 йилда “Кузнинг бир кунида” фильмла-
рини яратади. Мухтор Оғамирзаев 1980-1987 йилларда 
“Қамбарнинг сеҳрди сози” фильм-концертини суратга 
олади, шунингдек, “Комила”, “Қалтис тушиш”, “Қизилтан-
ли”, “Абадият”, “Дўстингни асра”, “Бувимни қайтаринг”, 
фильмларини яратади. Режиссёрнинг 1992 йилда “Ўзбек-
фильмдаги сўнгги иши “Ўгай опа” бадиий фильми бўлди. 

Актриса Дилноза Ҳасанова шундай дейди: “Мухтор 
оғанинг “Бувимни қайтаринг” фильмида кичикина қиз-
ча ролини ўйнаганман. Мени худди қизидек кўрар, “сен 
менинг иккинчи қизимсан” дерди. Кино унинг ҳаёти эди. 
У ўзбек киноси учун буюк ишлар қилди. У суратга ол-
ган “Нур ва соялар”, “Еттинчи жин”, “Абадият”, “Ўгай опа” 
фильмлари ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди”. 
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Мухтор Оғамирзаев 1935 йил февралда Сирдарё вилоя-
тида туғилган. Тошкентдаги М.Уйғур номидаги Санъат 
институтининг режиссёрлик факультетини битирган. 
1963 йилдан то умрининг охирига қадар “Ўзбекфильм” 
киностудиясида ишлаган. Актёрлик фильмларида ре-
жиссёрлар уни асосан бош ролларга олишарди. Актёр-
нинг жияни Тамила Ширинова шундай эслайди: Тоғам 
Мухтор Оғамирзаев вафот этганда мен 10 ёшли қизалоқ 
эдим. Онам билан холам унинг болалиги, ёшлиги, ижоди 
ҳақида кўп гапирарди. Болаликдан қўшиқ айтишга, рақс 
тутишга қизиққанман. Кейин шеър ёза бошладим. Ижод-
га қизиқишимни кўрган холам “сен тоғангга тортдинг” 
деганида жуда ғурурланиб кетганман...”

Мухтор Оғамирзаев режиссёр сифатида 20 дан ортиқ 
фильм яратган. У роль ижро этган. Суратга фильмлар 
собиқ иттифоқ республикаларида шуҳрат қозонган, бу 
фильмлар ҳозир ҳам тез-тез намойиш этиб турилади. 

Яқин дўсти Равил Ботиров Мухтор Оғамирзаев ҳақи-
да шундай деганди: Мухтор Оғамирзаев ўзбек киносида 
ўзига хос ўрин тутарди, у дўстларининг қалбида ўчмас из 
қолдириб кетди. У қалб, ҳиссиёт кишиси эди. Сал нарсага 
кўнгли оғриб қоларди. Шу сабабли ҳеч ким унинг ранжи-
шига йўл қўймасди. Биз уни 2000 йил 23 ноябрга қадар 
қалбимиз тўрида сақладик. Кейин эса... ажал уни олиб 
кетди...”
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ORTA ASİYADA TEATRIN YARANMASI
VƏ İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCAN REJİSSORLARININ

VƏ AKTYORLARININ ROLU

“Mən səhnə mədəniyyətini əsl yaradıcılıq, 
aktyoru isə bənzərsiz yaradıcı hesab edirəm.” 

V.Q.Belinski

Bu bir faktdır ki, Orta Asiyada professional teatrın və 
xalq teatrlarının yaradılmasında və inkişafında Azərbaycan 
rejissorlarının və aktyorlarının böyük rolu olub. 20-ci əsrin 
əvvəllərində Türküstan səhnəsində Azərbaycan və tatar 
teatrları fəaliyyət göstərirdi. 1911-ci ildə İ. Aşkazadskinin, 
1912-ci ildə A.Kariyevin, həmin il K. Şamil, S.Kizatulina-
Voljskayanın, A.Qəmərlinskinin (1911-1916) truppaları 
tamaşalar hazırlayıb. Özbək dramaturgiyasının banisi 
Mahmud Behbudi 1911-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan dramaturqu 
Sultan Məcid Qənizadənin “Axşamınız xeyir” və “Xor-xor” 
komediyalarını tamaşaya hazırlayıb. O dövrdə özbək teatrının 
səhnəsində Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Mirzə Fətəli 
Axundov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, 
Sultan Məcid Qənizadə, Cəfər Cabbarlı və başqa müəlliflərin 
əsərləri tamaşaya qoyulurdu.  Hüseyn Cavidin «Maral», 
«Şeyda», «Şeyx Sənan», «İblis», Ü.Hacıbəyovun «Leyli və 
Məcnun», «Arşın mal alan», Ə.Haqverdiyevin «Milliy-yətçilər», 
M.F.Axundovun «Hacı Qara», N.Nərimanovun «Şamdan bəy» və 
digər dram əsərləri özbək, tatar və Azərbaycan aktyorlarının 
ifasında Daşkənddəki «Turan» teatrında özbək və Azərbaycan 
dillərində tamaşaya qoyulub. Özbək yazıçısı Qafur Qulam 
böyük şair Əlişir Nəvaidən başlamış XX əsrə qədər olan 
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrindən danışarkən belə 
deyib: «Biz biri-birimizin şagirdi, biri-birimizin ustadıyıq». 

*        *        *
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Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyasının 
Daşkənddə səhnəyə qoyulması çətin olsa da həyata 
keçib. Sonralar Mirzə Cəlil yazıb:”Daşkənddə bizim özbək 
qardaşlarımız məni çox yaxşı qarşıladı, böyük hörmət və 
məhəbbət göstərdilər. 1916-cı il iyunun 11-də və 12-də 
Daşkənddə “Ölülər” tragikomediyasının tamaşaları uğurla 
keçdi”. Azərbaycanın böyük aktyorları Hüseynqulu Sarabski, 
Sidqi Ruhulla və digər tanınmış aktyorların iştirakı ilə 
Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”,”Əsli və Kərəm” 
operaları,”Arşın mal alan”,”Məşədi İbad”,”Ər və arvad” musiqili 
komediyaları teatrlarda anşlaqla göstərilib. Ümumiyyətlə, bu 
iki aktyor Özbəkistanla mədəni əlaqələrin inkişafında böyük 
rol oynayıb, dəfələrlə Səmərqənddə və Buxarada qastrol 
səfərlərində olub. Onu da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, “Arşın 
mal alan” ilk dəfə Özbəkistanda 1919-cu ildə Daşkənddəki 
“Kolizey” teatrında tamaşaya qoyulub. Elə həmin il Bakıdan 
gələn rejissor Mirzə Həbib Axundzadə Səmərqənddə yaşayan 
azərbaycanlılardan ibarət teatr truppası yaradıb və əsər bu 
qədim şəhərdə səhnələşdirilib.

Əsər 1921-ci ildə Buxarada tamaşaya qoyulub. 1922-ci 
ildə isə Daşkəndin “Raxat bağçası” teatrında Sidqi Ruhullanın 
rəhbərliyi ilə Azərbaycandan gələn aktyorlar bu əsərə səhnə 
həyatı veriblər. Sonrakı illərdə “Arşın mal alan” dəfələrlə 
Daşkənd, Fərqanə, Buxara, Kokand, Xarəzm, Səmərqənd 
şəhərlərində tamaşaçılara təqdim edilib. Üzeyir Hacıbəylinin 
bu ölməz əsəri 100 ildən artıqdır ki, Orta Asiyada ən məşhur 
tamaşa kimi səhnədən düşmür, teatrlar zaman-zaman bu 
əsərə müraciət edirlər.  Onu da demək yerinə düşər ki, bu 
əsər 76 ölkənin 187 teatrında səhnələşdirilib. 1945-ci ildə 
çəkilən “Arşın mal alan” filmi isə 136 ölkədə nümayiş etdirilib. 
Üzeyir bəyin “Arşın mal alan” əsəri ötən əsrin əvvəllərindən 
bəri Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızıstan və 
Qazaxıstanda dəfələrlə tamaşaya qoyulub. 

Onu demək lazımdır ki, Özbəkistan üçün yaradıcı kadrların 



626

hazırlanmasında böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəylinin və digər Azərbaycan ədiblərinin böyük rolu olub.

Seyid Rza Əlizadə və Bakıdan dəvət edilən  aktyor və 
rejissor Həbibulla Axundov 1918-ci ildə Səmərqənddə 
özbəklər və yerli azərbaycanlılardan ibarət teatr truppası 
yaradırlar. Bu truppa Üzeyir Hacıbəylinin və digər Azərbaycan 
müəlliflərinin bir neçə əsərini tamaşaya qoyur. Bu işdə Seyid 
Rza Əlizadə böyük rol oynayır. Belə ki o ,Üzeyir Hacıbəylinun 
əsərlərini tərcümə edir, tamaşaya hazırlayır və baş rollardan 
birini ifa edir. O dövrdə Bakıda çap edilən “İrşad” və “Həqiqət” 
jurnallarının baş redaktoru Üzeyir Hacıbəyli idi və bu nəşrləri 
S.R.Əlizadə və H. Axundov həm də Səmərqənddə ziyalılar 
arasında yayırdılar. 1922-ci ildə H.Axundov Buxaraya gedir, 
Həmzə və X.Möhsünzadə ilə burada Dram Teatrı yaradır, bu 
teatrda əsasən Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri oynanılır. 

1922-ci ildə Buxara Demokratik Respublikasının dəvəti 
ilə tanınmış rejissor Sidqi Ruhullanın başçılığı altında 
Azərbaycandan 16 nəfərdən ibarət teatr kollektivi dəvət 
olunur. Kollektiv “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm” operaları, 
“Arşın mal alan”,”Məşədi İbad” musiqili komediyaları ilə 
Özbəkistanın şəhərlərini gəzib, bu tamaşalarda özbək 
aktyorları da iştirak edib. Azərbaycan teatrının təsiri altında 
1920-ci ilin əvvəlində özbək dramaturqu Xurşidin Əlişir 
Nəvainin eyni adlı poeması əsasında “Leyli və Məcnun” 
tamaşası Uyqurun dramatik truppası tərəfindən tamaşaya 
qoyulur.  S.Ruhullanın Məcnun rolunu xatırlayan böyük özbək 
aktyoru və rejissoru Abror Hidayətov yazıb:”S.Ruhullanın 
oyunu məni valah etdi, Məcnun və Leylinin sevgisi axıtdığım 
göz yaşlarında batdı”, Abror Hidayətov məhz bu tamaşalara 
baxdıqdan sonra aktyor olmaq qərarına gəlir. Sonralar bu 
əsərləri Xurşid, Qazi Yunus və Kamil Yaşen tərcümə edib, 
ölkənin teatrlarında tamaşaya qoyublar. 

Bu da bir həqiqətdir ki, özbək aktyorlarının təhsil almasında 
Bakı Teatr Texnikumunun böyük rolu olub. Sonralar SSRİ Xalq 
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Artisti adını alan Həlimə Nəsirova, Özbəkistanın Xalq Artisti 
Nəzirə Əliyeva, opera və dramatik tamaşaların aktyor və 
rejissoru Zuxur Kabulov, Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Dövlət 
Opera və Balet Teatrının təçkilatçısı və qurucusu Muxiddin 
Kari-Yakubov və başqaları bu texnikumda təhsil alıb. 

Bakıda tələbə olarkən gənc özbək aktyorları Cəfər 
Cabbarlının “Aydın” pyesini tamaşaya qoyub. M.Kirmanşahlının 
rejissorluğu ilə hazırlanan tamaşada Aydın rolunda 
Raimberdi Babacanov, Bəy-Karim Yakubov, Dövlət bəy-Sayfi 
Kari Alimov, Dövlət bəyin xanımı-Nəzirə Əliyeva, Qulluqçu-
Kizil Tonq, Restoran direktoru-Zuxur Kabulov, Gültəkin-
Həlimə Nəsirova çıxış ediblər. M.Kirmanşahlı gənc özbək 
aktyorları ilə işləməkdən fərəh duyduğunu deyib: “Mənim 
üçün  dünyaya Uluqbəy, Nəvai, Xarəzmi kimi mütəfəkkirlər 
verən bir xalqa xidmət etmək böyük şərəfdir”.  M.Kirmanşahlı 
özbək gənclərinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal 
alan” komediyasını da hazırlayıb.Tamaşada Gülçöhrənin 
partiyasını Həlimə Nəsirova, Əsgər rolunu Raimberdi 
Babacanov, Süleymanı Kərim Yakubov, Asiyanı Nəzirə Əliyeva, 
Tellini Kizil Tonq ifa edib. Həlimə Nəsirova  Gülçöhrənin 
ariyasını Şövkət Məmmədovanın köməyi ilə hazırlamışdı. Onu 
da demək lazımdır ki, məşqlərdə Üzeyir bəy, Şövkət xanım, 
Bülbül, Hüseyn Cavid, Bakıda yaşayan özbək əsilli türkoloq 
Xalid Səid Xocayev iştirak edib. 1924-cü ildə Azərbaycan Dram 
Teatrının bir qrup aktyoru Daşkəndə qastrola gəlib. Onlar 
burada Nəriman Nərimanovun “Nadir şah” əsərini göstəriblər 
və böyük uğur qazanıblar. 1926-cı ildə Səmərqənd Dövlət 
Dram Teatrı yaradılıb və teatrda əvvəl-əvvəl əsasən Üzeyir 
Hacıbəylinin əsərləri oynanılıb. 1929-cu ildə Muxiddin Kari-
Yakubov Özbək Etnoqrafik Ansamblının bazasında Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrını yaradıb. Həmin il fevralın 3-də 
Üzeyir Hacıbəylinin məşhur “Arşın mal alan” komediyasının 
premyerası olub və böyük uğur qazanıb. Bu da teatrın gələcək 
uğurunda əhəmiyyətli rol oynayıb. 1930-cu illərdə böyük 
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Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayevin “Nərgiz” operası 
bu istiqamətdə böyük iş görüb. Maraqlıdır ki, bu vaxt M.Əşrəfi 
və S.Vasilenko ilk milli opera-“Buron”u yaradıblar. 

*      *      *
1950-ci ildə Daşkənd Dövlət Opera və Balet Teatrında 

böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” 
operası tamaşaya qoyulub və böyük uğur qazanıb. Koroğlu 
rolunu oynamaq üçün SSRİ Xalq Artisti Bülbül Bakıdan 
dəvət edilib. Bülbül bir neçə tamaşada iştirak etdikdən sonra 
Bakıya qayıdıb. Koroğlu rolunu SSRİ Xalq Artisti Qulam 
Əbdürrəhmanov oynayıb. Digər rolları özbək artistləri ifa 
edib. Tamaşa uzun müddət səhnədə olub. Tamaşaya teatrın 
rejissoru, Əməkdar İncəsənət Xadimi Əhəd Farmonov quruluş 
verib. Əsas rolları Aman Yuldaşev, Dilarom Abdualimova, 
Nargiza Şaxobova, Musallam Dadajonova, Baxram Baltoev, 
Marifat Artikova və başqaları ifa ediblər. 1950-1960-cı illərdə 
Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin əsərləri dünyanın 
bir çox ölkələrində tamaşaya qoyulurdu.  Bəstəkarın “Yeddi 
gözəl” baleti 1955-ci ildə Opera və Balet teatrında da uğurla 
səhnələşdirilib. Bu tamaşanın uğurundan ilhamlanan 
kollektiv “İldırımlı yollarla” baletinə müraciət edib və 1963-
cü il martın 22-də tamaşanın uğurlu təqdimatı keçirilib. Məhz 
bu uğurun nəticəsi idi ki, balet 1967-ci ildə Lenin mükafatına 
layiq görülüb. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı daim 
Özbəkistan teatrlarının diqqətində olub. Belə ki, 1974-cü ildə 
Səmərqənd Opera Teatrında böyük Azərbaycan bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun “Sevil” operası tamaşaya qoyulub. İlk 
tamaşada Balaş rolunda SSRİ Xalq Artisti Lütfiyar İmanov 
çıxış edib. O, Bakıya qayıtdıqdan sonra Səmərqənd teatrında 
bu operanın ilk tamaşasının anşlaqla keçdiyini bildirib. 

1997-ci ildə Bakıda Bülbülün 100 illiyi keçirilərkən 
Özbəkistan Dövlət Opera və Balet Teatrının baş rejissoru, 
Azərbaycanın və Özbəkistanın Xalq Artisti Firudin Səfərov 
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Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının səhnəsində 
“Koroğlu” operasını yeni quruluşda tamaşaya qoyub və 
Özbəkistan teatrının solisti, həmvətənimiz Nemət Sinhəbibi 
Koroğlu rolunu məharətlə ifa edib. 1998-ci ildə Daşkənddəki 
Opera və Balet Teatrında Fikrət Əmirovun “Min bir  gecə” 
baletinin premyerası keçirilib.  Tamaşanın dirijoru SSRİ Xalq 
Artisti Dilbər Əbdürrəhmanova, quruluşçu baletmeysteri 
İbrahim Yunusov olub. O gündən bu vaxtacan həmin balet 
teatrın səhnəsindən düşmür.  Böyük Azərbaycan bəstəkarı 
Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baleti bütün dünyanın 
teatrlarında alqışlanırdı. Belə bir vaxtda Daşkənd teatrının 
tanınmış baletmeysteri və balerinası Qaliya İzmaylova 1979-
cu ildə bu əsəri tamaşaya qoyur və uğur qazanır. 

“Məhəbbət əfsanəsi” baletindən bir müddət sonra o 
vaxt Özbəkistanın rəhbəri olan Şərəf Rəşidovun librettosu 
əsasında Arif Məlikov “İki qəlbin dastanı” baletini yazır və 
Daşkənd teatrına təqdim edir. Balet Hindistan rəqqasəsi 
Komde ilə özbək musiqiçisi Modan arasındakı çılğın 
məhəbbətdən bəhs edir. Tamaşanın dirijoru yenə də Dilbər 
Əbdürrəhmanova, baletmeysteri Rusiyadan dəvət edilmiş 
xoreoqraf İqor Çernışev olub. 1981-ci ildə baletin premyerası 
keçirilib və ölkənin mədəni həyatında hadisəyə çevrilib. Bu 
uğurun səs-sorağı Bakıya da gedib çatıb və sonralar Heydər 
Əliyevin adını daşıyan sarayda “İki qəlbin dastanı” baleti 
uğurla oynanılıb.Tamaşanın uğuru ilə bağlı “Bakinski raboçi” 
qəzeti yazırdı:”Dilbər Əbdürrəhmanova və İqor Çernışev 
tamaşada Arif Məlikovun melodiyasının gözəlliyini, əsərdəki 
gərgin dramatik inkişafı məharətlə təcəssüm etdirə biliblər”.  

Azərbaycan qəzetləri “İki qəlbin dastanı” əsərinin uğuru 
ilə bağlı geniş materiallar verib. 1997-ci ildə Azərbaycanın 
Özbəkistanda səfirliyi açılarkən bu ölkədə səfərdə olan ulu 
öndər Heydər Əliyev  Özbəkistanın keçmiş prezidenti İslam 
Kərimovla birgə “İki qəlbin dastanı” tamaşasına baxıb. Bunu 
da demək yerinə düşər ki, 1979-cu ildə Azərbaycanda, 1980-
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ci ildə isə Özbəkistanda mədəniyyət günlərinin keçirilməsi  el 
bayramına çevrilib. Dekadalarda Azərbaycan tərəfdən Niyazi, 
Rəşid Behbudov, Müslüm Maqomayev, Lütfiyar İmanov, Polad 
Bülbüloğlu, Zeynəb Xanlarova, Şövkət Ələkbərova, yazıçı 
Mirzə İbrahimov və digərləri iştirak edib. Bakıdakı tədbirlərə 
isə Batır Zakirov, Qaliyyə İzmaylova, Dilbər Əbdürrəhmanova, 
yazıçılar və şairlər, rəqs kollektivləri qatılıb.  Hər iki dekadanın 
açılış və bağlanış konsertlərinin müəllifi və quruluşçu rejissoru 
Firudin Səfərov olub. Bir neçə il əvvəl Daşkənddəki Operetta 
Teatrı “Arşın mal alan”ı rus dilində tamaşaya hazırlayıb. 2017-
ci ilin oktyabr ayında Daşkənddəki Mukimi adına Özbəkistan 
Dövlət Musiqili Teatrında “Arşın mal alan” operettasının 
özbək dilində yeni quruluşda ilk tamaşası olub.
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III БОБ. ЎРТА ОСИЁДА ТЕАТРНИНГ  ЯРАТИЛИШИ ВА 
РИВОЖИДА ОЗАРБАЙЖОН АКТЕРЛАРИ ВА

РЕЖИССЁРЛАРИНИНГ РОЛИ

Мен саҳна маданиятини асл ижод, 
актёрни эса, беқиёс ижодкор деб биламан. 

В.Г.Белинский

Сир эмас, Ўрта Осиёда профессионал театр ва халқ те-
атрларининг яратилишида ва ривожланишида Озарбай-
жон режиссёрлари ва актёрлари катта роль ўйнашган. 

ХХ аср бошларида Туркистон саҳнасида Озарбай-
жон ва татар театрлари фаолият кўрсатган. 1911 йилда 
И.Ашказадскийнинг, 1912 йилда А.Кариевнинг, ўша йил 
К. Шомил, С. Кизатуллина-Волжскаянинг, А. Гамарлинс-
кийнинг (1911-1916) труппалари томошалар кўрсатган. 
Ўзбек драматургиясининг асосчиси Маҳмудхўжа Беҳбу-
дий илк ўзбек драмаси “Падаркуш”ни қўйган. Шу билан 
бирга у 1911 йилда илк бор Озарбайжон драматурги Сул-
тон Мажид Ғанизоданинг “Хайрли оқшом” ва “Хўр-хўр” 
комедияларини саҳналаштирган. У даврда ўзбек театр 
саҳнасида Узайир Ҳожибеков, Ҳусайн Жовид, Мирзо Фа-
тали Охундов, Абдураҳмон Ҳақбердиев, Наримон Нари-
монов, Султон Мажид Ғанизода, Жаъфар Жабборли ва 
бошқа муаллифларнинг асарлари саҳналаштирилади. 
Ҳусайн Жовиднинг  “Марал”,  “Шайдо”, “Шайх Санъон”, 
“Иблис”,  Узайир Ҳожибековнинг “Лайли ва Мажнун”, “Ар-
шин Мол-олон”, А.Ҳақбердиевнинг “Миллатчилар”, М.Ф. 
Ахундовнинг “Ҳожи Қора”, Н.Наримоновнинг “Шамдон-
бек” асарлари ўзбекчага таржима қилиниб, ўзбек, татар, 
Озарбайжон актёрлари ижросида “Турон” театрида қўй-
илган”. Буюк ўзбек шоири Ғафур Ғулом Алишер Навоий 
давридан давом этиб келаётган ўзбек-озарбайжон ада-
бий алоқалари ҳақида гапираркан, “биз бир-биримизга 
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устоз, бир-биримизга шогирдмиз” деганди. 

*        *        *
Жалил Маматқулизоданинг “Ўликлар” комедияси ҳам 

қатор машаққатлар эвазига саҳнага қўйилган. Кейин-
чалик Жалил Маматқулизода “Тошкентда ўзбек қардо-
шларимиз мени катта ҳурмат ва эҳтиром билан қарши 
олишди ва ғоят улуғ меҳмондўстлик кўрсатишди. 1916 
йил 11-12 июнь кунлари Тошкентда “Ўликлар” томошаси 
катта муваффақият билан ўтди” деб ёзганди. Озарбай-
жоннинг таниқли актёрлари Ҳусайнқули Сарабский, Си-
дқи Руҳуллоҳ ва бошқалар иштирокида Узайир Ҳожибе-
ков қаламига мансуб “Лайли ва Мажнун”, «Асли ва Карам” 
опералари, “Аршин мол-олон”, “Машади Ибод”, “Эр-хотин” 
мусиқали комедиялари театрларда аншлаглар билан на-
мойиш этилган. Бу актёрлар Самарқанд, Бухоро шаҳарла-
рида ҳам ижодий сафарларда бўлишган. 

“Аршин мол-олон” илк бор Тошкентдаги “Колизей” 
театрида намойиш қилинган. Ўша йили Бокудан келган 
режиссёр Мирзо Ҳабиб Охундзода Самарқандда Озарбай-
жон театр труппасини очган ва шу ерда асар томошабин-
лар ҳукмига ҳавола этилган. Мазкур театрда таниқли 
ҳамюртимиз Саид Ризо Ализода ҳам роль ижро этган. 

1922 йилда Мирзо Ҳабиб Бухорога боради, Ҳамза, Х.
Муҳсинзода сингари зиёлилар билан бирга бу ерда драма 
театри ташкил қилади. Ўша йили Бухорога Сидқи Руҳул-
ло бошчилигида Озарбайжондан ўн олти  нафар театр 
арбоблари келиб, бир қатор классик саҳна асарларини 
томошабинларга туҳфа этишади. Албатта, улар орасида 
“Аршин мол-олон” алоҳида ўрин тутади. Асар 1921 йил-
да Бухорода, 1922 йилда қайтадан Тошкентда (С.Руҳул-
ло раҳбарлигида), кейинчалик бир неча бор Фарғона, 
Қўқон, Урганч сингари шаҳарларда бот-бот намойиш 
қилинган. Бир асрдан ошибдики, бу асар Ўрта осиёда энг 



633

севимли саҳна асарларидан бири сифатида қайта-қайта 
томошабинлар ҳукмига ҳавола этилади. Айтиш ўринли-
ки, бу асар 76 давлатнинг 187 театрида саҳналаштирил-
ган, унинг асосида яратилган фильм 136 та мамлакатда 
кўрсатилган. Жумладан, Ўзбекистон, Қирғизисон, Қо-
зоғистон, Туркманистон ва Тожикистонда бу спектакль 
кўплаб маротаба ўйналган. 1920 йилда ўзбек драматурги 
Хуршид Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” драма-
сини яратади ва Маннон Уйғур драматик труппаси томо-
нидан саҳналаштирилади. Сидқи Руҳуллонинг Мажнун 
ролини эслакан, буюк ўзбек санъаткори Аброр Ҳидоятов 
шундай деганди: “Мен Сидқи Руҳуллонинг ижросидан 
ҳайратга тушдим, кўз ёшларимни тийиб туролмадим”. 

Айтишларича, ана шу образ Аброр Ҳидоятовда актёр-
ликка ҳавас уйғотган экан. Бир қатор ўзбек актёрлари 
Боку театр техникумида таҳсил олиб қайтишган. СССР 
Халқ артисти Ҳалима Носирова, Ўзбекистон Халқ арти-
сти Назира Алиева, актер ва режиссёр Зуҳур Қобилов, 
буюк санъаткор Муҳиддин Қори-Ёқубов  ва бошқалар-
ни мисол келтириш мумкин. Бокуда таҳсил олган ўзбек 
талабалари Жаъфар Жабборлининг “Ойдин” спектакли-
ни саҳналаштиришади. Унда Ойдин ролини Райимбер-
ди Бобожонов, куёв ролини Карим Ёқубов, Давлатбекни 
Сайфиқори Олимов, унинг хотинини Назира Алиева, Гул-
текинни Ҳалима Носировалар ижро этишган. Ёш ўзбек 
актёрларининг маҳоратига тан берган режиссёр М.Кир-
моншоҳли “Мен учун дунёга Улуғбек, Навоий, Хоразмий 
сингари буюк инсонларни берган бу халққа хизмат этиш 
буюк шарафдир” деганди.  М.Кирмоншоҳли ўзбек ёшла-
ри билан бирга “Аршин мол-олон”ни ҳам саҳналаштир-
ган. Унда Гулчеҳранинг партиясини Ҳалима Носирова, 
Асқар ролини Раимберди Бобожонов, Сулаймонни Ка-
рим Ёқубов, Осиёни Наира Алиева ижро этган. Ҳалима 
Носирова Гулчеҳра ариясини Шавкат Мамедова билан 
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бирга ижро этади. Мазкур томошани тайёрлаш жараён-
ларига Узайр Ҳожибеков, Булбул, Ҳусайн Жовид, Бокуда 
яшаган ўзбек олими Холид Саидхўжаевлар ҳам иштирок 
этишган. 1924 йилда Озарбайжон драма театридан Тош-
кентга келган бир гуруҳ актёрлар Наримон Наримонов-
нинг “Нодиршоҳ” асарини намойиш этишади. 1929 йилда 
Муҳиддин Қори Ёқубов ташаббуси билан Ўзбек этногра-
фикк ансамбли базасида Давлат мусиқали драма театри 
яратилади. Ўша йилнинг 3 февраль куни “Аршин мол-о-
лон” саҳналаштирилади. 1930 йилларда озарбайжонлик 
бастакор Муслим Магомаевнинг “Наргиз” операси  ҳам бу 
ерда катта қизиқиш билан қарши олинади. 

*      *      *
1950 йилда Тошкент давлат опера ва балет театри 

(ҳозирги Алишер Навоий номидаги ДАКТ) да У.Ҳожибе-
ковнинг яна бир шоҳ асари “Кўрўғли” саҳналаштирил-
ган. Унда бош ролни ижро этиш учун СССР Халқ артисти 
Булбул Бокудан чақирилган. У бир қанча томошадан кей-
ин Бокуга қайтган. Кейинчалик бу ролни СССР Халқ ар-
тисти Ғулом Абдураҳмонов ижро этган. Спектакль анча 
пайт саҳнадан тушмаган. 

1950-1960 йилларда Қора Қораевнинг кўплаб асарла-
ри дунёнинг турли юртларида саҳнага қўйилган. Баста-
корнинг “Етти гўзал” балети Тошкентда ҳам яхши қабул 
қилинади. Бу томошанинг муваффақиятидан илҳомлан-
ган жамоа “Чақмоқли йўлларда” балетини яратишган. 
1963 йил 22 март куни бу спектаклнинг тақдимоти ўт-
казилган. 1974 йилда Самарқанд опера театрида буюк 
Озарбайжон бастакори Фикрат Амировнинг “Севил” опе-
раси саҳаналштирилган. Илк спектаклда Балаш ролини 
СССР Халқ артисти Лутфиёр Имонов роль ижро этган. У 
Бокуга қайтгач, Самарқанд театрида операнинг илк то-
мошаси аншлаг билан ўтганини эътироф этган. 1997 
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йилда Бокуда Булбулнинг 100 йиллигида Ўзбекистон ва 
Озарбайжон халқ артисти Фирудин Сафаров Озарбай-
жонда “Кўрўғли” операсини янги талқинда саҳналашти-
ради, унда ўзбек театрининг солисти Неъмат Синҳаби-
бий Кўрўғли ролини маҳорат билан ижро этган. 1998 
йилда Тошкентда Фикрат Амировнинг “Минг бир кеча” 
балети томошабинларга тақдим этилади. Балетда СССР 
халқ артисти Д.Абдураҳмонова дирижер, Иброҳим Юну-
сов постановкачи балетмейстер бўлди. Ҳозирга қадар бу 
балет саҳнадан тушмай келаётир. 

“Севги афсонаси” балетидан кейин Ориф Маликов 
машҳур адиб ва давлат арбоби Шароф Рашидовнинг 
“Икки дил достони” либреттоси асосида шу номли балет-
ни яратади. Бунда ҳам Дилбар Абдураҳмонова дирижер-
лик қилади, балетмейстер сифатида таниқли хореограф 
Игорь Чернишев Россиядан таклиф этилади. 1981 йилда 
катта шов-шувга сабаб бўлган бу томоша кейинчалик 
Бокуда ҳам томошабинлар эътиборига ҳавола этилади. 
Ўша пайтда Озарбайжон матбуоти ушбу саҳна асарининг 
муваффақиятига бағишланган қатор мақолаларни чоп 
этган эди. 1997 йилда Озарбайжонда Ўзбекистоннинг 
элчихонаси очилади ва Тошкентга ташриф буюрган Ҳай-
дар Алиев Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом 
Каримов билан бирга “Икки дил достони” спектаклини 
томоша қилишган. Таъкидлаш ўринлики, 1979 йилда 
Озарбайжонда, 1980 йилда Ўзбекистонда ўтказилган 
маданият кунлари икки халқнинг байрамига айланиб 
кетган. Унда Озарбайжондан Ниёзий, Рашид Беҳбудов, 
Муслим Магомаев, Лутфиёр Имомов, Пўлат Булбулўғ-
ли, Зайнаб Хонларова, Шавкат Алакбарова, ёзувчи Мир-
за Иброҳимов ва бошқалар иштирок этишган. Бокудаги 
тадбирларда Ўзбекистондан Ботир Зокиров, Галия Из-
майлова, Дилбар Абдураҳмонова, Гулчеҳра Жамилова, 
Комил Яшин сингари бир қатор санъаткорлар қатна-
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шишган. Ҳар икки декаданинг очилиш ва ёпилишидаги 
концертларнинг режисери Фирудин Сафаров бўлган. Бир 
неча йил аввал Тошкентдаги оперетта театри “Аршин 
мол-олон”ни рус тилида намойиш этди. 2017 йил октябр-
да Муқимий номидаги ўзбек давлат мусиқали театрида 
“Аршин мол-олон” спектакли янгича талқинда томоша-
бинлар ҳукмига ҳавола қилинди. 
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AŞQABAD DÖVLƏT AZƏRBAYCAN TEATRI

“Biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, teatr səhnəsi
bütün xalqın məktəbidir.”             

Karlo Qotsi 
Azərbaycanlılar tərəfindən bünövrəsi qoyulan Aşqabad 

şəhəri əvvəllər “Eşqabad” adlanıb. Şəhər Kaspi-Daşkənd 
dəmir yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar olaraq magistral xəttin 
üstündə, kiçik bir aulun yerində salınıb. Tezliklə İrandan, 
Qarabağdan, Şirvandan, Gəncədən azərbaycanlılar gəlib 
burda məskunlaşıblar. Azərbaycanlılar, əsasən, ticarətlə 
məşğul olub. Ana dilində tədris ocaqları və türk-rus dillərində 
məktəblər açıblar. Beləliklə, Azərbaycan milli mədəniyyətinin 
müxtəlif sahələri, daha çox isə teatr və musiqi sənəti inkişaf 
etməyə başlayıb.

Elə buna görə də Aşqabad şəhərində tanınmış Azərbaycan 
aktyorları və rejissorları, şairləri və yazıçıları yaşayıb. 

Azərbaycan kinorejissoru, ssenarist, aktyor və pedaqoq, 
Azərbaycan SSR xalq artisti (1971), Azərbaycan SSR və 
Türkmənistan SSR (1959) əməkdar incəsənət xadimi, SSRİ 
xalq artisti (1991) Əjdər İbrahimov, publisist, teatrşünas, 
salnaməçi, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, Azərbaycan 
SSR Əməkdar Mədəniyyət işçisi (1977) Qulam Məmmədli, 
bir çox tanınmış aktyor və rejissorlar Aşqabadda doğulub. 
Türkmənistanın Xalq Yazıçısı, Stalin mükafatı laureatı Hüseyn 
Muxtarov bu torpaqda ömür sürüb, məşhur folklorçu-alim 
Salman Mümtaz da bu şəhərdə yaşayıb, Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyəti qurulduqdan sonra Bakıya köçüb. Şair Almaz 
İldırım Türkmənistana sürgün edilib, bir müddət Aşqabadda 
qalıb. Şair Əkbər Ruhi isə Türkmənistana sürgün olunan 
Azərbaycan ziyalıları, şairləri və ədibləri haqqında məlumat 
yığmaq üçün Aşqabada ezam edilib və Azərbaycana qayıtmayıb, 
ömrünün sonunadək burada yaşayıb, müxtəlif vəzifələrdə 
işləyib. Aşqabadda ilk teatr tamaşalarını burada yaşayan 
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azərbaycanlılar hazırlayıb. Səmərqənd, Buxara, Daşkəndə 
olduğu kimi, Aşqabada da zaman-zaman Azərbaycandan 
rejissorlar və aktyorlar gəlib ki, bu da teatrın inkişafına səbəb 
olub. Aşqabadda Azərbaycan teatrının fəaliyyəti iki mərhələdə 
inkişaf edib. Birinci mərhələ 1904-1931-ci illəri əhatə edir və 
ayrı-ayrı teatr dəstələrinin yaradıcılığı ilə bağlıdır. Bu dövrdə 
müxtəlif həvəskar teatr dəstələri bir truppada birləşərək 
dövlət statusu almaq məqsədilə yorulmadan mübarizə 
aparıblar və  1932-ci ildə onların arzuları həyata keçib. 

1932-1940-cı illəri əhatə edən ikinci dövrdə isə kollektiv 
artıq dövlət təsisatlı sənət ocağı kimi fəaliyyət göstərib.

Teatrşünas, professor İlham Rəhimli “Azərbaycan teatr 
tatrixi” kitabında yazır:” Aşqabad şəhərində Azərbaycan 
dilində ilk teatr tamaşası hazırda oranın əsas sakinləri olan 
türkmənlərin teatrının təşəkkülündən iyirmi üç il əvvəl 
göstərilib. Bu tarixi mədəniyyət hadisəsi 1904-cü il Novruz 
bayramı ərəfəsində, su çərşənbəsi günündə baş verib. Şəhər 
ziyalısı Əsgər bəy və qocaman müəllim  Əkbər bəy Tahirov 
qardaşlarının təşəbbüsü, təşkilatçılığı və  rəhbərliyi, Aşqabad 
məktəbi şagirdlərinin yaxından iştiraki ilə tamaşa göstərilib. 
Əkbər bəyin təklifi ilə tamaşa üçün dramaturq Nəcəf bəy 
Vəzirovun «Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük» («Hacı  
Qəmbər») komediyası seçilib. Tamaşa Aşqabadda kütləvi 
tədbirlər keçirmək üçün ən  əlverişli yer sayılan Dobrojanski 
sirkinin binasında göstərilib. Bu binaya xalq arasında 
«Padşahlıq sirki» də deyilirdi”. 

Tamaşaya həm azərbaycanlılar, həm də başqa millətlərin 
ziyalıları gedir. İlk tamaşa çox böyük uğur qazanır və 
bundan ruhlanan həvəskar aktyorlar daha sonra Mirzə 
Fətəli Axundzadənin “ Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” 
komediyasını səhnələşdirirlər. Bir müddət sonra isə Nəcəf 
bəy Vəzirovun “ Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi tamaşaya 
qoyulur. Qısa müddətdə Tahirov qardaşlarının ətrafına çoxlu 
teatr həvəskarı yığılır və onlar Novruz, Qurban, Orucluq 
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bayramlarında tamaşalar göstərməyə başlayırlar. Müəllimlər 
və şagirdlər bu işdə onlara böyük kömək göstərir. Salman 
Mümtaz, Məcid Əfəndiyev, Cəfər bəy Tahirov, Əli Məmmədov 
kimi ziyalılar teatr həvəskarlarına hər işdə dəstək olur, özləri 
də tamaşalarda aktyor kimi iştirak edirlər. Onların təşəbbüsü 
ilə Namiq Kamalın “Vətən” dramı səhnələşdirilir.

1908- ci ildən Aşqabadda teatr həvəskarları “Firudini” 
məktəbi yanında truppa kimi formalaşıblar. Bundan sonra 
fəaliyyətləri daha da genişlənib. Truppaya aktyorluğa həvəsi 
olan istedadlı gənclər cəlb olunub. Mirzə Fətəli Axundzadənin, 
Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbbürrəhim bəy Haqverdiyevin, 
Rəşid bəy Əfəndiyevin, Nəriman Nərimanovun, Ceyhun 
Hacıbəylinin, Sultanməcid Qənizadənin əsərləri daha tez-tez 
tamaşaya qoyulub. Yerli müəllim Yusif Heydərzadənin, Rza 
Zaki Lətifbəyovun əsərləri də oynanılıb. Üzeyir bəy və Zülfüqar 
bəy Hacıbəyli qardaşlarının da opera və operettaları həvəslə 
səhnəyə qoyulub. Bakıda artıq tanınan Hüseyn Ərəblinski, 
Sidqi Ruhulla, Şura Olenskaya, Ələkbər Hüseynzadə, 
Əhməd Qəmərli, Abbasmirzə Şərifzadə, Əhməd Anatollu, 
Cəlil Bağdadbəyov kimi aktyorlar tez-tez Aşqabada qastrol 
səfərlərinə gedib. Ələkbər Hüseynzadə teatrda Hüseynqulu 
Sarabskinin “Cəhalət”, Zülfüqar bəy Hacıbəylinin “Əlli yaşında 
cavan”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd 
şah Qacar”, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Lənkəran xanının 
vəziri” pyeslərinə quruluş verib. Azərbaycanlı aktyorların 
sənətindən ilhamlanan həvəskarlar öz fəaliyyətlərini daha 
da genişləndiriblər. Truppa Orta Asiyanın Firüzə, Bayraməli, 
Mərv, Taxtabazar, Krasnovodsk, Buxara, Qızılarvad, Cərco 
şəhərlərində teatr tamaşaları ilə çıxış edib. Bu şəhərlərdə 
Azərbaycan dilində teatr dərnəkləri də yaradılıb.

İlham Rəhimli  “Azərbaycan teatr tatrixi” kitabında 
vurğulayir ki, 1916-1920-ci illərdə Aşqabadda «Firudini» 
truppası ilə yanaşı, «Müzəffəri» məktəbi ətrafında birləşmiş 
teatr dəstəsi də  səmərəli çalışıb. 1919-cu ildə  şəhərin  
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əsas teatr qüvvələri birləşərək «Hüseyn Ərəblinski adına 
Azərbaycan musiqi-dram dərnəyi» (qısaca «Ərəblinski 
truppası» adlanıb) yaradıblar. Eyni zamanda «5 nömrəli 
Azərbaycan dram dəstəsi», «Mərifət» truppası  ətrafında 
qabiliyyətli teatr həvəskarları  cəmləşiblər və onlar teatrın 
fəaliyyət coğrafiyasını qat-qat genişləndiriblər”. 

Əziz Cavadov, Sultan Muradov, Həbib Məlikov, Yədulla Rza-
yev, Rzaqulu Abdullazadə, Mirzə Səmədov, Qulam Məmmədli, 
Mehdi Mehdiyev, Əta (Ətaulla) Kazımovcki, Ağabala Həbibov, 
Aslan Hacıyev kimi təcrübəli teatr həvəskarları teatr dəstələri 
üçün repertuar seçib, milli dramlar, komediyalar, opera və 
operettalar ilə yanaşı tərcümə əsərlərini, təbdil və iqtibasları 
da səhnələşdiriblər. Rzaqulu Ablullazadənin quruluşunda 
“Bəhlul Danəndə”, “Əsli və Kərəm”, “Aydın”, “Ölülər” , “Leyli 
və Məcnun”, “Məşədi İbad” və başqa tamaşalar göstərilib. 
R.Abbullazadə aktyor kimi də böyük uğur qazanıb. ”Şeyda”da 
Şeyda, “Ölülər”də İskəndər, “Arşın mal alan”da Süleyman, 
“Nəsrəddin şah”da Fərhad rollarını məharətlə yaradıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, H.Cavidin “İblis” və “Şeyda” 
faciələri, C.Cabbarlının “Nəsrəddin şah” dramı ilk dəfə 1919-
cu ildə Aşqabadda tamaşaya qoyulub. 1920–1931-ci illərdə 
Aşqabad Azərbaycan teatrının fəaliyyəti daha da güclənib.O 
zaman tamaşalar Dobrojenski sirkində, ”Sport” klubunda 
(sonralar “Şura teatrı”) oynanılıb. M.F. Axundzadənin, N. 
Vəzirovun, Ü. Hacıbəylinin, Ə. Haqverdiyevin, C. Cabbarlının, 
H. Cavidin, C. Məmmədquluzadənin, S.S. Axundovun əsərləri 
repertuardan düşməyib. Teatrda dünya ədəbiyyatından da 
əsərlər oynanılıb, Nikolay Qoqolun, Vilyam Şekspirin, Jan Ba-
tist Molyerin, Fridrix Şillerin əsərləri də səhnəyə qoyulub.

Getdikcə aktyorların sayı artmağa başlayıb. Əskər Babayev, 
Klavdiya Həbibova, Fəridə Müstafina, Əbdüləli Ələkbərov 
(Bosforski), Xavər Nəsirli, Həyat Musayeva, Hilal Qəmbərov, 
Hüseyn Həsənov, Əkbər Əliyev, Bəhram Kərimov, Yaqub Nasirli 
( həm də pyeslər yazıb) kimi aktyorlar həvəslə çalışıblar. Yerli 
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ziyalı Sabit Manafzadə teatr dəstələri üşün “Şərq”, “Münafiqlər”, 
“Talan-talan”, “Divan” pyeslərini yazıb. O həm rejissor, həm 
də aktyor kimi fəaliyyət göstərib. 1931-ci ildən kollektivə 
dövlət statusu almaq üçün azərbaycanlı teatr həvəskarları bir 
truppada birləşib güclü repertuar hazırlamağa başlayıblar. 
Dəstə afişalarda və tamaşa proqramlarında öz adını “Aşqabad 
Türk (Azərbaycan) Dramı” (ATD) kimi göstərib. Bu dəstə 
bir il ərzində beşdən çox tamaşa hazırlayıb. Bir il sonra isə 
Türkmənistan Maarif Komissarlığı nəzdində 

Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı yaradılıb 
Bakıdan Milli Dram Teatrının məşhur aktyoru Rza Əfqanlı 

teatra baş rejissor təyin olunub. Yerli həvəskarlar və Bakı 
Teatr Məktəbinin bir neçə məzunu teatrın özəyini təşkil edib. 
Cəfər Cabbarlının “Almaz”, “Sevil”, “1905-ci ildə”,”Yaşar”, Yzeyir 
bəy Hacıbəylinin “Məşədi İbad”,”Leyli və Məcnun”, “Əsli və 
Kərəm”,”Arşın mal alan”, Zülfüqar bəy Hacıbəylinin “Aşıq Qərib”, 
Konstantin Trenyovun “Düşmənlər”(“Lyubov Yarovaya”), Vano 
Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” əsərləri repertuara salınıb. 
Dövlət statusu almaq üçün isə ilk tamaşa kimi C.Cabbarlının 
“Almaz” pyesi (quruluşçu rejissor Rzaqulu Abdullazadə) və 
Aleksandr Şirvanzadənin “Namus” dramı (quruluşçu rejissor 
Əziz Cavadov) hazırlanıb. 1932- ci il noyabrın 27-də “Namus” 
tamaşası ilə teatr öz fəaliyyətinə başlayıb. Əsas qadın rollarını 
Nərgiz Yusifova, Tənzilə Dadaşova, Nazənin Rzayeva ifa 
ediblər. Afişalarda teatrın adı “ Az Millətlər Dövlət Teatrosu” 
(“Natsmen” teatrı) kimi göstərilib. Kollektiv bir neçə il bu ad 
altında çalışıb. “Azərbaycan millətlər evi”nin  (“Natsmen evi”) 
binası teatrın sərəncamına verilib.Həm “ qış salonu”, həm də 
“ yay salonu” olan teatrda Rza Əfqanlı bir il baş rejissor kimi 
çalışıb və C.Cabbarlının “Almaz”, “Yaşar”, “1905-ci ildə”, “Sevil”, 
H.Cavidin “Şeyx Sənan”, V.Şekspirin “Otello”, Ü.Hacıbəylinin 
“Əsli və Kərəm”, “Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Məşədi 
İbad”, Z.Hacıbəylinin “Aşıq Qərib” əsərlərini səhnəyə qoyub.
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1934-cü ilin noyabrında isə Bakıdan Yusif Yulduz teatra 
baş rejissor kimi dəvət edilib. Aşqabadda Yusif Yulduz teatr 
üçün C.Cabbarlının “Od gəlini”, J.B.Molyerin “Cancur Səməd”, 
Osmanlı ədibləri Əbdülhəmid Hamidin “Hind qızı”, Şəmsəddin 
Saminin “Dəmirçi Gavə”, türkmən Ata Niyazovun “Qızıl Orden” 
əsərlərini tamaşaya hazırlayıb. Yusif Yulduz bir ildən sonra 
Bakıya qayıdıb. Aşqabad Dövlət Rus Dövlət Teatrında çalışan 
Yakov Feldman teatra baş rejissor təyin olunub. O, teatrda 
Fridrix Şillerin “Qaçaqlar”, Valentin Katayevin “Çiçəklər yolu”, 
Boris Lavrenyovun “Hücum” dramlarını səhnəyə qoyub. 
1935-1936- cı illərdə aktyor və rejissor İbrahim Helmi “Arşın 
mal alan”, “Leyli və Məcnun”, Həsən Qafarov “Arşın mal alan”, 
“Evliykən subay” tamaşalarına quruluş veriblər. 

1935-ci ildən teatr rəsmi olaraq Aşqabad Dövlət Türk 
Teatrı adlanıb. 1937-ci ildə Mirzə İbrahimovun “Həyat” 
dramı Yakov Feldmanın quruluşunda səhnəyə qoyulub. 
Premyera noyabrın 5-də baş tutub. 

Aşqabad Dövlət Azərbaycan Opera və Dram Teatrı...
 1938-ci ildə bu sənət ocağı belə adlanmağa başlanıb. 1938-

ci ildə Aşqabad teatrında Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl” 
(quruluşçu rejissor Soltan Dadaşov), Jan Batist Molyerin 
“Meşşan dvoryanlıqda” (quruluşçu reıissor Yakov Feldman), 
Sandro Sanşiaşvilinin “Anzor” (quruluşçu rejissor Əsgər 
Babayev), Üzeyir vəy Hacıbəylinin “Arşın mal alan” (quruluşçu 
rejissor Ağdam teatrından dəvət olunan Heydər Səmədzadə) 
əsərləri səhnə üzü görüb. 1939-cu ildə isə Yakov Feldmanın 
rejissorluğu ilə Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operası tamaşaya 
qoyulub. Teatrın repertuarında opera və operettalar çoxluq 
təşkil etdiyindən 1939-cu ildə Aşqabad Dövlət Müsiqi Teatrı 
adlanıb. 1940-cı il martın 31-də “Arşın mal alan” operettası 
ilə teatrın dövlət təsisatı fəaliyyətinə son qoyulub. Teatrın 
aktyorlarından ibarət Türkmənistan Dövlət Opera Teatrı 
yaradılıb. Azərbaycanlı teatr sənətkarları Türkmənistanın 
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müxtəlif teatrlarında fəaliyyət göstəriblər. Bir qrup isə 
Aşqabadda “Xalq teatrı” yaradıb, Azərbaycan dilində tamaşalar 
oynayıblar. Milliyyətcə azərbaycanlı, Türkmənistanın Xalq 
Yazıçısı, dramaturq Hüseyn Müxtarov bu işdə onlara dəstək 
olub. Rəmziyyə Veysəlova, Bəhram Əfəndiyev, Məmmədsadıq 
Ələkbərov, Qulam Ağayev, Abdulla Məhərrəmov, Hüseynağa 
Həsənov, İsmayıl Səlimov, Münəvvər Canbaxışova, Sona 
Kərimova, milyoncu Müsa Nağıyevin oğlu Fərəc Nağıyev və 
s. teatrda aktyor kimi çalışıblar. Türkmənistanın əməkdar 
artisti Əsgər Babayev teatra istedadlı gəncləri cəlb edib. 
Aşqabadda müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan dilində nəşr 
olunmuş «Zəhmət», «Sədayi-füqəra», «Qızıl yıldız», rus dilində  
çıxan «Türkmenskaya iskra», «Aşxabad», «Zakaspiyskoye», 
türkməncə «Türkmənistan», özbəkcə «Türküstan» qəzetləri, 
eləcə də Bakı, Moskva, Daşkənd, Tehran («Sədayi-İran»)  
şəhərlərinin müxtəlif dövri mətbuat orqanları teatr barədə  
dəyərli resenziyalar, elmi-nəzəri məqalələr, geniş informatik 
məlumatlar çap edib. 
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АШХОБОД ДАВЛАТ ОЗАРБАЙЖОН ТЕАТРИ

Театр саҳнаси халқ мактаби эканини
унутмаслигимиз керак. 

Карло Гоцци
Тарихдан маълумки, аввалги номи Ишқобод бўлган 

Ашхобод шаҳри Тошкент-Каспий темирйўли қурилиши 
муносабати билан магистрал тармоқ устида кичик бир 
овул ўрнида қурилган. Шундан сўнг атроф-жавонибдан 
туркманлар, шунингдек Эрон, Қорабоғ, Ширвон, Ганжа-
дан бу ерга озарбайжонлар кўчиб кела бошлайди. Озар-
байжонлар асосан савдо билан шуғулланишган. Ўз она 
тилларида таълим масканлари қуришган, турк-рус мак-
таблари очишган. Шу тариқа Озарбайжон миллий мада-
ниятининг турли соҳалари, жумладан театр ва мусиқа 
ҳам ривожлана бошлаган. Шу боис бу шаҳарда кўплаб 
Озарбайжон актёрлари, режиссёрлари, шоир ва ёзувчи-
лари яшаган. Машҳур кинорежиссёр, сценарист, актёр 
ва педагог, Озарбайжон  халқ артисти (1971), Озарбай-
жон ва Туркманистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, 
СССР Халқ артисти (1991) Аждар Иброҳимов, публицист, 
театршунос ва тарихчи, Озарбайжон ёзувчилар уюшмаси 
аъзоси Ғулом Маммадли, кўплаб таниқли актер ва режис-
сёрлар Ашхободда туғилган. Туркманистон халқ ёзувчи-
си Ҳусайн Мухторов, машҳур фольклоршунос олим шу ту-
проқда яшаган.  Шоир Олмос Йилдирим Туркманистонга 
сургун қилинган, бироз вақт Ашхободда турган. Шоир 
Акбар Руҳий Туркманистонга сургун қилинган зиёлилар 
ҳақида маълумот тўплаш учун бу шаҳарга юборилган ва 
умрининг охиригача шу ерда яшаган. Ашхободдаги илк 
театр томошаларини ҳам шу ерда яшаган ҳамюртларимиз 
ташкил этишган. Ашхободга ҳам тез-тез актёр ва режис-
сёрлар келиб, театр ривожига ҳисса қўшишган. Биринчи 
босқич 1904-1931 йилларни ўз ичига олади. Бу даврда 
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турли ҳаваскор театр гуруҳлари бир труппага бирлашиб, 
давлат мақомини олиш мақсадида кураш олиб бориш-
ган, уларнинг орзулари 1932 йилда амалга ошган. 

1932-1940 йилларни ўз ичига олган иккинчи босқичда 
эса, коллектив давлат тасарруфидаги маскан сифатида 
фаолият кўрсатган. Театршунос Илҳом Раҳимли “Озар-
байжон театр тарихи” китобида ёзади: “Ашхобод шаҳри-
да озар тилида илк театр томошаси 1904 йил Наврўз 
байрами арафасида қўйилган. Шаҳар зиёлиларидан бири 
Асқарбей ва таниқли муаллим Акбар Тоҳировнинг таша-
ббуси билан Ашхобод мактаби ўқувчилари иштирокида 
театр томошаси кўрсатилган.  Акбарбейнинг таклифи 
билан томоша учун “Ёмғирдан қутулиб, қорга тутилдик” 
(“Ҳожи Қамбар”) комедияси танланган. Томоша Ашхобод-
даги оммавий тадбирлар учун энг қулай жой ҳисоблан-
ган Доброжанский цирки биносида кўрсатилган. Бу би-
нони халқ орасида “Подшолик цирки” ҳам дейишади. 

 Томошага ҳам туркманлар, ҳам Озарбайжонлар, ҳам 
бошқа миллат зиёлилари боради. Биринчи томоша катта 
муваффақият билан ўтади. Кейинги сафар М.Ф.Охундов-
нинг “Мсье Жордан ва Дарвиш Мастали шоҳ” комедияси 
саҳналаштирилади. Кўп ўтмай, Нажафбей Вазировнинг 
“Мусибати Фахриддин” томошаси қўйилади. Қисқа вақт 
ичида Тоҳиров унинг ҳамкорлари сафига кўплаб театр 
ҳаваскорлари тўпланади ва улар Наврўз, Қурбон ва рама-
зон ҳайитлари томошалар кўрсата бошлашади. 

Устоз ва шогирдлар бу ишда уларга катта ёрдам бе-
ришади. Салмон Мумтоз, Мажид Афандиев, Жаъфарбей 
Тоҳиров, Али Мамедов сингари зиёлилар театр ҳава-
скорларига кўмакчи бўлишади, ўзлари ҳам томошаларда 
турли ролларни ўйнашади. Улар ташаббуси билан турк 
адиби Номиқ Камолнинг “Ватан” драмаси саҳналаштири-
лади. 1908 йилдан Ашхободда театр ҳаваскорларининг 
“Фирудини” мактаби қошида труппа сифатида шакллана-
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ди. Шундан сўнг фаолиятлари янада кенгаяди. Труппага 
истеъдодли ёшлар кела бошлайди. М.Ф.Охундов, Нажаф 
Вазиров, Абдураҳим Ҳақбердиев, Рашид Афандиев, Нари-
мон Наримонов, Жайҳун Ҳожибейли, Султонмажид Ғани-
зоданинг асарлари тез-тез саҳналаштирилади. Маҳаллий 
муаллиф Юсуф Ҳайдарзоданинг, Ризо Закий Латифбеков-
нинг асарлари ҳам ўйналади. Узайир ва Зулфиқор Ҳожи-
бековларнинг опера ва оперетталари саҳналаштирилган. 

Бокуда шуҳрат қозонган Ҳусайн Араблинский, Сидқий 
Руҳулло, Шура Оленская, Алиакбар Ҳусайнзода, Аҳмад 
Қамарли, Аббосмирзо Шарифзода, Аҳмад Анатолли, Жа-
лил Бағдодбеков сингари актерлар тез-тез Ашхободга 
гастрол сафарларига борган. Алиакбар Ҳусайнзода теа-
трда Ҳусайнқули Сарабскийнинг “Жаҳолат”, Зулфиқор-
бей Ҳожибейлининг “Эллик ёшли йигит”, Абдураҳим Ҳақ-
бердиевнинг “Оғамуҳаммад шоҳ Қожор”, Мирзо Фатали 
Охундовнинг “Ленкоран хонниниг вазири” пьесаларини 
саҳналаштирган. Уларнинг санъатидан илҳомланган ҳа-
васкорлар ўз фаолиятини янада кенгайтиради. Труппа 
Ўрта Осиёнинг Фируза, Байрамали, Марв, Тахтабозор, 
Красноводск, Бухоро, Қизиларвот, Чоржўй шаҳарларида 
театр томошаларини намойиш этишади. Илҳом Раҳимли 
“Озарбайжон театри тарихи” китобида ёзишича, 1916-
1920 йилларда Ашхободда “Музаффария” мактаби атро-
фида бирлашган театр жамоаси ҳам ҳам самарали иш 
юритган. 1919 йилда шаҳарнинг асосий театр жамоала-
ри бирлашиб, “Ҳусайн Араблинский номидаги Озарбай-
жон мусиқали драма тўгараги” (Араблинский труппаси)
ни ташкил этилган. Айни пайтда 5-рақамли Озарбайжон 
драма тўгараги, “Маърифат” труппаси атрофида қобили-
ятли театр жамоалари бирлашади”. Азиз Жаводов, Султон 
Муродов, Ҳабиб Маликов, Меҳди Меҳдиев Ядулла Риза-
ев, Риззоқули Абдуллазода, Ато (Атоулло) Казимовский, 
Оғабобо Ҳабибов, Аслон Ҳожиев сингари ҳаваскорлар 
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репертура танлаган, миллий драма ва комедиялар, опе-
ра ва оперетталар, таржима асарларни саҳалаштириш-
ган. Ризоқул Абдулазиззода бошчилигида “Баҳлул доно”, 
“Асли ва Карим”, “Ойдин”, “Лайли ва Мажнун” “Машади 
Ибод” ва бошқа томошалар намойиш қилинган. Р.Абдул-
лазода актёр сифатида ҳам катта муваффақият қозонган. 
“Шайдо”да Шайдо, “Ўликлар”да Искандар, “Аршин мол-о-
лон” да Сулаймон, “Насриддин шоҳ”да Фарҳод роллари-
ни ижро этган. Таъкидлаш жоизки, Ҳ.Жовиднинг”Иблис” 
ва “Шайдо” трагедиялари Ж.Жабборлининг “Насриддин 
шоҳ” драмаси биринчи бор 1919 йилда Ашхободда саҳна-
лаштирилган. 1920-1931 йилларда Ашхобод Озарбайжон 
театри фаолияти янада жонланган. Ўша пайтлар томоша-
лар Доброженский циркида “Спорт” клубида қўйилган. 
М.Ф. Охундовг, Н.Вазиров, У.Ҳожибеков, А.Ҳақбердиев, Ж.
Жабборли, Ҳ.Жовид, Ж.Мамадқулизода, С.С.Охундов каби 
адибларнинг асарлари репертуардан тушмаган. Театрда 
дунё адабиётининг сара асарлари ўйналган. Николай 
Гоголь, Вильям Шекспир, Жан Батист Мольер, Фридрих 
Шиллер асарлари ҳам саҳналаштирилган. 

Борган сари актёрлар сони ортаверган. Асқар Бобоев, 
Клавдия Ҳабибова, Фарида Мустафина, Абдуали Алакба-
ров (Босфорский), Ховар Носирли, Ҳаёт Мусаева, Ҳилол 
Қамбаров, Ҳусан Ҳасанов, Акбар Алиев, Баҳром Каримов, 
Ёқуб Насирли сингари актёрлар ҳавас билан ишлашган. 
Собит Манофзода театр жамоалари учун “Шарқ”, “Муно-
фиқлар”, “Талон-тарож”, “Девон” сингари пьесалар ёзган. 

1931 йилдан жамоага давлат мақомини бериш учун 
ҳаваскорлар қўлни қўлга бериб, кучли репертуар тай-
ёрлашга киришадилар. Жамоа афишаларда ўз номини 
“”Ашхобод турк драмаси” сифатида кўрсатган. 

Бу жамоа бир йилда беш-олти марта томоша кўрсатган. 
Бир йилдан кейин Туркманистон маориф комиссарлиги 
ҳузурида Ашхобод давлат Озарбайжон театри яратила-
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ди.  Бокудан Миллий Драма театрининг машҳур актёри 
Ризо Афғонли театрга бош режиссёр этиб тайинланади. 
Маҳаллий ҳаваскорлар ва Боку театр мактаби битирув-
чилари театр ўзагини ташкил этган. Жаъфар Жабборли-
нинг “Олмос”, “Севил”, “1905 йилда”, “Яшар”, Узайир Ҳо-
жибековнинг “Машади Ибод”, “Лайли ва Мажнун”, «Асли 
ва Карам”, “Аршин мол-олон” Зулфиқор Ҳожибековнинг 
“Ошиқ Ғариб”, Константин Тренёвнинг “Душманлар”, Вано 
Мчедашвилининг “Қочоқ Карам” асарлари репертуарга 
киритилган.  Давлат мақоми олиш учун биринчи томоша 
сифатида Ж.Жабборлининг “Олмос” (режиссёр – Р.Абдул-
лазода) ва Александр Ширвонзоданинг “Номус” драмаси 
(режиссёр Азиз Жаводов) тайёрланган. 1932 йил 27 но-
ябрда “Номус” томошаси билан театр ўз фаолиятини бо-
шлаган. Аёллар ролларини Наргиз Юсупова, Танзила Да-
дашова, Нозанин Ризаевалар ижро этишган. Афишаларда 
театр номи “Оз сонли миллатлар давлат театроси” (на-
цментеатр) сифатида кўрсатилган. Жамоа анча пайт шу 
ном остида ишлаган. “Озарбайжон миллатлар уйи” ушбу 
театр тасарруфига берилган. Мазкур театрда узоқ ват да-
вомида миллий ва жаҳон классиклари асарлари намойиш 
этилган. 1934 йил ноябрда эса, Бокудан Юсуф Юлдуз те-
атрга бош режиссёр сифатида таклиф этилади. Жаъфар 
Жабборлининг “Олов келини”, Ж.Б.Мольернинг “Конкур 
Самад”, усмонли адиблари Абдулҳамид Ҳомиднинг “Ҳинд 
қизи”, Шамсиддин Сомийнинг “Чилангар Кова”, туркман 
адиби Ота Ниёзовнинг “Қизил орден” асарлари томоша-
га қўйилган. Юсуф Юлдуз бир йилдан кейин Бокуга қай-
тган. Ашхобод давлат рус драма театрида ишлаган Яков 
Фельдман театрга режиссёр қилиб тайинланган. 

1935 йилдан театр расман Ашхобод давлат турк 
театри номини олган. 1937 йилда Мирза Иброҳимов-
нинг “Ҳаёт” драмаси Яков Фельдман томонидан саҳна-
лаштирилган. 
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Ашхобод Давлат Озарбайжон опера ва драма театри...
   1938 йилдан ушбу санъат даргоҳи ана шундай ном ол-

ган. Ўша йили театрда Муслим Магомаевнинг “Шоҳ Исмо-
ил” (режиссёр Солтан Дадашов), Жан Батист Мольернинг 
“Икки бойга бир малай”, (реж. Яков Фельдман), Сандро 
Саншиашвилининг “Анзор” (реж.Асқар Бобоев), Узайир 
Ҳожибековнинг “Аршин мол-олон” (режиссёр Ағдам теа-
тридан чақирилган Ҳайдар Самадзода) асарлари саҳнага 
қўйилган. 1939 йилда эса Яков Фельдман режиссёрлиги-
да У.Ҳожибековнинг “Кўрўғли” операси саҳналаштирил-
ган. Театр репертуарида опера ва оперетталар кўплаб 
ташкил этилганлиги учун 1939 йилда Ашхобод давлат 
мусиқа театри номини олган. 1940 йил 31 мартда “Аршин 
мол-олон” опереттаси билан театрнинг давлат муассис-
лигига нуқта қўйилган. Кейин театр актерларидан ибо-
рат Туркманистон Давлат опера театри яратилган. 

Озарбайжонлик театр санъаткорлари Туркманистон-
нинг турли театрларида фаолият олиб боришган. Бир 
гуруҳи Ашхободда халқ театри яратган, турли томоша-
лар қўйишган. Туркманистон халқ ёзувчи Ҳусайн Мухто-
ров бу ишларга ёрдам берган. Рамзия Вейсалова, Баҳром 
Афандиев, Мамасодиқ Алиакбаров, Ғулом Оғаев, Абдулла 
Муҳаррамов, Ҳусайноға Ҳасанов, Исмоил Салимов, Му-
наввар Жонбахшова, Сўна Каримова, миллионер Мусо 
Нағиевнинг ўғли Фараж Нағиев ва бошқалар актер бўлиб 
ишлашган. Туркманистонда хизмат кўрсатган артист 
Асқар Бобоев театрга истеъдодли ёшларни жалб этган. 

Ашхободда турли даврларда туркман тилидаги нашр-
лардан ташқари озарбайжон тилида нашр қилинган 
“Заҳмат”, “Садойи фуқаро”, “Қизил юлдуз”, рус тилидаги 
“Туркменская искра”, “Ашхабад”, “Закаспийское”, ўзбек 
тилидаги “Туркистон” газеталари, шунингдек, Боку, Мо-
сква, Тошкент, Теҳрон ва бошқа шаҳарларда чоп этилган 
даврий нашрлар театр фаолияти билан боғлиқ мақола-
лар, тақризлар эълон қилган. 
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TÜRKMƏNİSTAN VƏ TACİKİSTAN 
TEATRLARININ BÜNÖVRƏSİNİ QOYAN 

GÖRKƏMLİ TEATR XADİMİ...
AKTYOR, REJİSSOR, ETNOQRAF, 

MÜƏLLİM CƏLİL BƏY BAĞDADBƏYOV

“Aktyorlar öz dövrünün güzgüsü və qısa 
salnaməsidir.”  

                                                                                          Vilyam Şekspir                     
 “Mən Şuşa şəhərində 1887-ci ildə təvəllüd etmişəm. Uşaq 

ikən gördüyüm əyləncələr, tamaşalar, ümumiyyətlə, ictimaini 
toplayan yığıncaqlar yadımdadır. Gördüyüm xanəndə və 
aşıqlar bunlardır: Hacı Hüsü, Məşədi Isi, Çarıqçı Bahadır, 
Çəkməçi Məhəmməd, Keçəçi Məhəmməd, Qaryağdıoğlu 
Cabbar…”. Cəlil bəy Bağdadbəyov çox sonralar, aktyor kimi 
tanındıqdan sonra xatirələrində bu sözləri yazacaqdı... 

Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Orta Asiya xalqlarının 
mədəni inkişafına kömək etmək, teatr və musiqi məktəblərinin 
təşkili üçün Azərbaycandan Özbəkistana, Türkmənistana və 
Tacikistana çoxlu aktyor kollektivləri gedib, çoxsaylı tamaşalar 
göstərilib. Azərbaycan hökuməti ötən əsrin 20-ci illərindən 
başlayaraq ölkəmizin görkəmli sənətkarlarını sistemli şəkildə 
Orta Asiya respublikalarına göndərib. Aşqabad, Daşkənd, 
Səmərqənd, Buxara, Kokand, Xivə və digər şəhərlərdə 
Azərbaycandan onlarca tanınan aktyor işləyib. Onlar bu 
şəhərlərdə həm tamaşalar hazırlayır, həm də yerli teatrların 
yaradılması və aktyor kadrlarının hazırlanmasına töhfələr 
verirdi. Cəlil bəy Bağdadbəyov da belə sənətkarlardan biri idi. 

Cəlil bəy Bağdadbəyov 1910-cu ildә «Nicat» cәmiyyәtinin 
teatr truppasına daxil olub, dram vә opera tamaşalarında 
çıxış edib. Peterburq gimnaziyasında oxuyub. Azərbaycan 
Dövlət Teatr Texnikumunu bitirdikdən sonra Cəlil bəy 
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Bağdadbəyov sonradan Moskvada teatr təhsilini davam 
etdirib, Y.Vaxtanqovun tələbəsi olub, Stanislavskinin təcrübə 
və biliklərini mənimsəyib. İlk dəfə 1920-ci ildə Bibiheybət və 
Balaxanıda fəaliyyət göstərən teatr klublarında, sonralar isə 
Ağdaş, Lənkəran, Şəki, Şuşa şəhərlərində fəaliyyət göstərən 
teatrlarda quruluşçu rejissor kimi də çalışıb.

O, qadın rollarını da məharətlə ifa edib, «Leyli vә 
Mәcnun»da Leyli, «Şah Abbas vә Xurşidbanu» operasında 
Xurşidbanu rollarını özünәmәxsus ustalıqla oynayıb. Sonralar 
«Leyli vә Mәcnun»da İbn Salam, «Arşın mal alan»da Süleyman 
partiyalarında çıxış edib. Cəlil bəy ərəb, fars, fransız, rus, 
habelə Orta Asiya xalqlarının dillərini bilirdi, əsl poliqlot idi.

Cəlil bəy 1929-cu ildə Aşqabadda musiqi texnikumunda 
dram kurslarına rəhbərlik edib. O bu şəhərdə türkmən dram 
truppasını yaradıb, Aşqabad teatrı üçün “Aulda radio” adlı 
pyes yazıb. O, Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini də ilk 
dəfə türkmən dilinə tərcümə edib. Aşqabadda Azərbaycan 
Dram Teatrının yaradılmasında və inkişafında, sonradan 
Dövlət Opera və Dram Teatrına çevrilməsində Azərbaycan 
ziyalılarının və musiqişünaslarının, o cümlədən Cəlil bəy 
Bağdadbəyovun böyük əməyi olub.

Cəlil bəy həmin teatrda həm yeni tamaşalar hazırlayır, həm 
də pyeslər yazırdı. Cəlil bəy Düşənbə, Səmərqənd, Daşkənd, 
Kokand, Aşqabad və başqa şəhərlərin teatrlarında “Buxaranın 
əmiri”, “Parlayan ulduzlar” və s. pyesləri səhnəyə qoyub. 
Cəlil bəy dostcanlı və qonaqpərvər olduğundan evi həmişə 
qonaq-qaralı olub. Orta Asiyanın sənət adamları-yazıçılar, 
artistlər, rəssamlar vaxtaşırı onun evinə gələr, müxtəlif 
söhbətlər edərmişlər.  Günlərin birində isə Bağdadbəyovların 
Aşqabadda yaşadığı evin qapısı yenidən döyülür… 

Bu haqda Cəlil bəyin qızı Züleyxa xanım bunları yazacaq: 
“Atamın qapını açdığını yaxşı xatırlayıram. Otağa dəri pencəkli 
və papaqlı adamlar soxuldular. Onlar atama nə isə deyib evdə 
axtarışa başladılar. Qısa zamanda döşəmə kitab, kağız və digər 
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əşyalarla doldu. Bu qatmaqarışıqlıqda anamın rəngi ağarmağa, 
gözlərindən yaş axmağa başladı. Atam onu sakitləşdirdi: 
”Özünü ələ al, bu, anlaşılmazlıqdır, hər şey yoluna düşəcək”. 
Çağırılmamış qonaqlar evi ələk-vələk etdikdən sonra kitab 
və kağızları, hətta fotoalbomu da kisələrə yığdılar. Onlar 
atamı apardılar. Əslində mən baş verənlərin mahiyyətini dərk 
etməsəm də duyurdum ki, nə isə qorxulu hadisə baş verib”.

Cəlil bəy Bağdadbəyovu aparırlar və o bir daha geri 
qayıtmır. Uzun müddət sürgün həyatı yaşayır, amma 
sürgündə də öz işi ilə məşğul olur, tamaşalar hazırlayır, 
Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edirdi. Uzun sürən sürgün 
həyatı nəhayət, başa çatdıqdan sonra Cəlil bəyə Daşkənddə 
qalıb xalq komissarının müavini vəzifəsində işləmək təklif 
edilir, ancaq o bunu qəbul etmir və Bakıya qayıdır. Bakıya 
qayıtdıqdan sonra Cəlil bəy Bağdadbəyov Azərbaycan 
Dövlət Teatr Texnikumunda müəllim işləyir, “Xanlar” pyesini 
yazır, bunun əsasında film çəkməyi düşünür. İkinci Dünya 
müharibəsinin başlaması onun bu arzusunu puç edir, Cəlil 
bəy cəbhəyə getməyi qərara alır. O yandan da məktəbli qızı 
Züleyxa, mənim üçün də iş tapılar,- deyərək könüllü olaraq 
cəbhəyə gedir.

Züleyxa xanım Cəlil bəyin yeganə övladı idi. Əslində 4 
uşağı olub Cəlil bəyin, iki oğlu, bir qızı vaxtsız vəfat edib. Ata-
bala müxtəlif cəbhələrdə olduğundan bir-birindən xəbərləri 
olmayıb, ancaq qızının yaralandığını eşidən Cəlil bəy ona baş 
çəkə bilib. Müharibə başa çatdıqdan sonra Cəlil bəy və Züleyxa 
xanım vətənə qayıdıb. Jurnalist Flora Xəlilzadə rejissorla 
bağlı “Azərbaycan” qəzetində çap olunan məqaləsində yazır 
ki, quruluşçu rejissor kimi Cəlil bəy öz fəaliyyətini müxtəlif 
teatrlarda davam etdirib. Bakıda Konsert Birliyinə direktor 
təyin olunub. Az sonra Cəfər Cabbarlı adına Teatrın direktoru 
vəzifəsində işləyən Cəlil bəy Bağdadbəyov Teatr İnstitutunda 
«Müxtəlif dövrlərdə xalqların incəsənət tarixi» mövzusunda 
mühazirələr oxuyub. 
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 “Azadlıq” qəzetinin Araşdırmaçı Jurnalistlər Qrupunun 
Cəlil bəy Bağdadbəyova həsr edilən materialında 
deyilir:”Azərbaycan muğamlarının tarixi haqqında da ilk 
dəfə Cəlil bəy yazıb. Məhz o, ağıl və məntiqlə bu muğamların 
Azərbaycan torpağında mayalanıb pərvazlandığını sübut 
edib. Eyni zamanda Azərbaycan musiqisinin qonşularımız 
olan gürcü və xüsusilə ermənilərə təsirini də ilk dəfə yazan 
Cəlil bəy Bağdadbəyov olub. Erməni və gürcülərin bizim xalq 
mahnılarımızı azərbaycanca oxuduqlarını da qələmə alıb. 
Cəlil bəy xalq havaları, rəqsləri haqqında da yazıb. Cəlil bəy 
Bağdadbəyov həm də mükəmməl etnoqraf idi. Onun “Nişan”, 
“Paltarbiçmə”, “Toy”, “Duvaqqapma”, “Kənd toyları” yazılarını 
oxuduqca adət-ənənələrimizin bir daha hansı mənbədən 
qaynaqlandığının səbəbini anlayırıq. Bağdadbəyovun 
əsərlərində Şuşada Cıdır yarışlarından söhbət açılır, bu 
yarışların növündən, necə təşkil olunmasından yazılır. Cəlil 
bəy Bağdadbəyov xalqın dini adət-ənənələrini də qələmə 
almış, Şuşada keçirilən dini mərasimlərdən, Qarabağ şairləri 
tərəfindən yazılan dini qəzəllərdən, o cümlədən Qarabağı 
dolaşan dərvişlərdən, seyidlərdən, məşhur şəxsiyyətlərdən 
ətraflı və dolğun məqalələr yazıb.

Onun qələmə aldığı nağıl və rəvayətlərdə xalq həyat tərzinin 
müəyyən mənzərəsi təsvir olunub, xüsusilə də Qarabağ xanı 
Pənahəli xanın dövründə xalq arasında yayılan rəvayətlərin 
mahiyyəti açılıb”. Cəlil bəy teatrşünas, sənətşünas və etnoqraf 
kimi də tarixə düşüb. Belə ki, Hacı Hüsü, Məşədi Isi, Dəli Ismayıl 
bəy, Mir Möhsün Nəvvab, Bağban Əkbər, Məcid Behbudov və 
onlarca tanınan mədəniyyət xadimi haqqında ilk materialı 
məhz Cəlil bəy Bağdadbəyov yazıb. 

Cəlil bəy Bağdadbəyov 1951-ci il aprelin 21-də  Bakı 
şəhərində dünyasını dəyişib. 64 yaşında ömrünü başa vuran 
bu şəxsiyyətin qəfil ölümü ilə bağlı xalq yazıçısı Elçin bunları 
yazacaq: «Düzdür, Cəlil bəy Bağdadbəyovu güllələmədilər, 
amma o da yüzlərlə həmin parlaq təhsilli, istedadlı, yazmaq, 
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yaratmaq eşqi və qabiliyyəti ilə yaşayan ziyalılardan biri idi 
ki, bütün ömrü boyu təqiblərə, sürgünlərə məruz qaldı. Uzun 
illər boyu hər gününü güllələnmək qorxusu ilə yola saldı və 
sonunda da onu əcəl aparmadı, onu cəllad da güllələmədi, 
onu  Sistem öldürdü. Burası da çox ağrılı-acılıdır ki, Sistem 
onu yalnız öldürməklə, məhv etməklə kifayətlənmədi, 
onun irsini də it-bata saldı və yazdıqlarından çox az miras 
qorunub qaldı». Hə, bir də Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Cəlil bəy Bağdadbəyov 
Azərbaycanın Əməkdar Artisti fəxri adına layiq görülüb.
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ТУРКМАНИСТОН ВА ТОЖИКИСТОН 
ТЕАТРЛАРИ РИВОЖИГА ҲИССА

ҚЎШГАН  ТАНИҚЛИ ТЕАТР АРБОБИ
АКТЁР, РЕЖИССЁР,

ЭТНОГРАФ,  МУАЛЛИМ
ЖАЛИЛБЕЙ БАҒДОДБЕКОВ 

“Актёрлар ўз даврининг ойнаси ва
қисқача солномасидир.”

Вильям Шекспир
 “Мен Шуша шаҳрида 1887 йилда туғилганман. Бола-

лагимда мен кўрган томошалар, турли кўнгилочар тад-
бирлар эсимда қолган. Ҳожи Хуси, Машади Исо, Чориқчи 
Баҳодир, Этикдўз Муҳаммад, Жаббор Қорёғдиўғли син-
гари ҳофиз ва бахшилар эсимда қолган...” Жалилбек Бағ-
додбеков кейинчалик ўз хотираларида ана шу сўзларни 
битганди. Ўтган асрнинг бошларидан бошлаб, Ўрта Оси-
ёнинг маданий равнақига кўмаклашиш, театр ва мусиқа 
мактабларини ташкил этиш учун Озарбайжондан турли 
мамлакатларга кўплаб жамоалар бориб, турли томоша-
ларни кўрсатиб қайтишган. Жалилбек Бағдодбеков ҳам 
ана шундай санъаткорлардан бири эди. У 1910 йилда 
“Нажот” жамиятининг театр группасига аъзо бўлади, 
драма ва опера томошаларида қатнашади, Петербург 
гимназиясида ўқийди. Озарбайжон давлат театр техни-
кумини битиргач, Ж. Бағдодбеков Москвада таҳсилни да-
вом эттиради. В.Вахтанговнинг талабаси бўлиб, Станис-
лавскийнинг билим ва кўникмаларини ўзлаштиради. 

Дастлаб 1920 йилларда Бибиҳайбат ва Балахонида фа-
олият кўрсатган театр клубларида, кейинчалик Ағдаш, 
Ленкоран, Шеки, Шуша шаҳарларидаги театрларда пос- 
тановкачи режиссёр бўлиб ишлаган. У ҳатто аёл роллари-
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ни ҳам маҳорат билан ўйнаган. Масалан “Лайли ва Маж-
нун”да Лайли, “Шоҳ Исмоил”да Хуршидбону ролларини 
ижро этган. Кейинчалик “Лайли ва Мажнун”да Ибн Салом 
ролини ҳам ўйнаган. “Аршин мол-олон”да Сулаймон об-
разини ижро этган. Араб, форс, француз, рус ва Ўрта Осиё 
халқлари тилларини яхши билган полиглот бўлган. Жа-
лилбей 1929 йилда Ашхободда мусиқа техникумининг 
драма курсларига раҳбарлик қилади, шу ерда туркман 
драма тўгарагини яратади, Ашхобод театри учун “Овулда 
радио” пьесасини ёзади. У Озарбайжон  драматурглари 
асарларини илк бора туркман тилига ўгирган. Ашхобод-
да Озарбайжон Драма театри ташкил этилишига ҳисса 
қўшган. Жалилбей бу театрда янги томошалар тайёрлар, 
пьесалар ёзарди. Жалилбей Душанбе, Самарқанд, Тош-
кент, Қўқон, Ашхобод  ва бошқа шаҳарларнинг театрла-
рида “Бухоро амири”, “Порлоқ юлдузлар” ва бошқа пье-
саларни саҳналаштиради. Жалилбейнинг уйи ҳамиша 
меҳмонларга тўла бўларди.  Ўрта Осиёнинг кўплаб санъ-
ат арбоблари, ёзувчилар, рассомлар унинг уйида меҳмон 
бўлишарди.

Кунларнинг бирида Бағдодбековнинг Ашхободдаги 
уйи эшиги кутилмаганда чертилади. Бу ҳақда Жалил-
бейнинг қизи Зулайҳо хоним шуларни ёзади: “Отамнинг 
эшик очганини яхши эслайман. Хонага чарм куртка ва па-
поқ кийган одамлар бостириб киришди. Улар отамга ни-
мадир деб, уйни тинтишга тушишди. Бир пайтда уйимиз 
тўс-тўполон бўлиб кетди. Ҳамма ёққа китоблар, қоғоз-
ларни сочиб ташлашди. Онам қўрққанидан йиғларди. 
Отам уни тинчтитишга уринарди: “Ўзингни қўлга ол, бу 
тушунмовчилик, ҳаммаси изига тушади”. Чақирилмаган 
меҳмонлар китоблар, қоғозлар, ҳатто расмларимизни 
ҳам битта қопга тиқиб, отамни бирга олиб кетишди. Мен 
нима бўлаётганини тушунмасам-да, қандайдир қўрқинч-
ли воқеа юз берганини билиб турардим”.
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Жалилбей Бағдодбековни олиб кетишади. Уни узоқ 
муддатли сургунга жўнатишади. У сургун пайтида ҳам 
ижоддан тўхтамайди. Янги спектакллар яратиб, мада-
ниятимизни тарғиб этади. Сургун муддати тугагач, унга 
Тошкентда қолиб, маданият халқ комиссарининг ўрин-
босари бўлиб ишлашни таклиф этишади. Аммо у қабул 
қилмасдан Бокуга қайтади. Бокуда у Театр техникуми-
да дарс беради, “Хонлар” пьесасини ёзади ва шу асосида 
фильм суратга олмоқчи бўлади. Иккинчи жаҳон уруши 
унинг бу орзусини йўққа чиқаради. Жалилбей фронтга 
кетади. Ўша пайтда мактабда ўқиб юрган қизи Зулайҳо 
“менга ҳам иш топилади деб отаси билан урушга жўнай-
ди.  Зулайҳо Жалилбейнинг биттаю битта қизи эди. Ас-
лида тўрт фарзанди бўлса-да, икки ўғли, бир қизи бевақт 
нобуд бўлишганди. Ота-бола турли фронтларда бўлишга-
ни учун бир-бири билан хабарлаша олмайди. Фақат қи-
зининг яраланганини эшитиб, уни кўргани боради. Уруш 
тугаганидан кейин ота ва қиз Ватанга қайтишади. 

Журналист Флора Халилзода “Азербайжан” газетасида 
ёзади: “Жалибей постановкачи режиссёр сифатида турли 
театрларда ишлаган, Бокудаги концерт бирлашмасига ди-
ректор, кейинчалик Ж.Жабборли номидаги театр дирек-
тори этиб тайинланган Бағдодбеков театр институтида 
“Жаҳон халқлари санъати тарихи” мавзусида маърузалар 
ўқийди. “Azadlıq” газетасининг тадқиқотчи журналист-
лар гуруҳи Жалилбей Бағдодбековга бағишланган мақо-
ласида ёзади: “Озарбайжон муғомларининг тарихи ҳақи-
да илк бор Жалилбей ёзган У ушбу муғомларнинг айнан 
она заминимизда вужудга келиб, тарқалганини исботла-
ган. Озарбайжон мусиқасининг қўшниларимиз грузин ва 
арман халқларига таъсири ҳақида ҳам илк бор Бағдод-
беков ёзган эди. Унинг ёзишича. Грузин ва арманлар ҳам 
хақл қўшиқларимизни озарбайжончада куйлаб юрган”.

Жалилбей Бағдодбеков билимдон этнограф ҳам эди. 
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Унинг “Нишон”, “Кўйлак бичар”, “Тўй”, “Келин кўрди”, “Қи-
шлоқ тўйлари” сингари мақолаларида одат ва анъанала-
римиз ҳақида сўз боради. Бағдодбеков Шушадаги халқ 
ўйинлари ҳақида ёзади. Халқимизнинг диний қарашла-
рини ҳам тадқиқ этган. Шушадаги диний маросимлар, 
Қорабоғ шоирлари битган диний ғазаллар, ўша пайтда-
ги қаландарлар, сайидлар, машҳур шахслар ҳақида ёзиб 
қолдирган. У ўша пайтдаги эртак ва маталлар, жумладан 
Қорабоғ хони Паноҳали ҳақидаги ривоятларни ёзиб қол-
дирган”. Жалилбей театршунос, санъатшунос, этнограф 
сифатида ҳам тарихда қолади. Ҳожи Ҳусий, Машади Исо, 
Дали Исмоилбей, Мир Муҳсин Наввоб, Боғбон Акбар, Ма-
жид Беҳбудов ва ўнлаб таниқли маданият ходимлари 
ҳақида илк мақолаларни айнан Жалилбек Бағдодбеков 
ёзган. Жалилбей Бағдодбеков 1951 йил 21 апрелда Боку-
да ҳаётдан кўз юмади. 64 йил умр кўрган бу таниқли ар-
боб ҳақида халқ ёзувчи Элчин шундай деганди:   «Тўғри, 
Жалилбей Бағдодбековни отишгани йўқ, аммо юзлаб 
ёрқин истеъдодли, ижод шавқи ва қобилияти билан яша-
ган зиёлилардан бири эди. Бутун умр таъқибларга, сур-
гунларга дуч келди. У узоқ йиллар ҳар кунини ўлим даҳ-
шати ичида яшади. Уни сўнгги дамда ажал эмас, шу тизим 
ўлдирди. Энг ачинарлиси тизим уни ўлдириш, маҳв этиш 
билан кифояланмади, унинг меросидан ҳам бизгача жуда 
оз нарса етиб келди”. Озарбайжон маданиятининг риво-
жига муносиб ҳисса қўшган Жалилбей Бағдодбеков Озар-
байжонда хизмат кўрсатган артист унвонига сазовор 
бўлган. 
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MİLYONÇUNUN SƏNƏTÇİ OĞLU
VƏ YA SAYSIZ-HESABSIZ SƏRVƏTİN 

YEGANƏ VARİSİ-AKTYOR, REJİSSOR, 
RƏSSAM FƏRƏC NAĞIYEV

“İnsan qəlbində nə daşıyırsa, dünyaya
baxınca da onu görür.”                                                                                                              

Höte
Sənət tarixinə «milyonçu Ağa Musanın sənətçi oğlu» kimi 

düşüb... Uşaqlıqdan hər şeyə maraq göstərən Fərəc vaxtını 
Ağa Musaya məxsus kitabxanada keçirərdi. Ən çox xoşladığı 
əyləncə isə Tağıyev teatrında tamaşalara baxmaq idi. Tamaşa 
olan günləri həsrətlə gözləyir, acgözlüklə baxardı tamaşalara... 
Xatirələrindən göründüyü kimi, evə dönərkən tamaşalardan 
müxtəlif səhnələri təkrar etməkdən xüsusi həzz alar, növbəti 
tamaşanın göstəriləcəyi günü həsrətlə gözləyərdi. Ona xərclik 
üçün verilən pulları gizlicə teatra xərcləyər, aktyorlara geyim 
alar, onlara pul verərdi... Kənardan müşahidə edənlər də 
görürdü ondakı bu həvəsi, dostlar sevinir, düşmənlər ikrah 
hissi ilə baxırdı bu boyda var-dövlətin varisinə…

Hətta Ağa Musaya “Sənin götürdüyün uşaq bambılı, 
hoqqabaz olacaq” - deyənlər də tapılırdı…  Ağa Musa isə 
onların cavabını belə verirdi: “Kim olursa-olsun, amma 
insanlığını itirməsin. Mənim də əvvəlim hambal olub”.

Bu haqda bir az sonra...
Ağa Musanın bir qızı və bir oğlu olub. Oğlu İsmayıl xaricdə 

təhsil almışdı, neft işinə meylli idi, tez-tez buruqlara və zavoda 
baş çəkərdi. Ağa Musa işin maliyyə tərəfini oğlu İsmayıla və 
mühasibi Fətulla Rüstəmbəyova tapşırmışdı. Ürəyi yumşaq idi 
İsmayılın, harada kasıb gördüsə, pul verirdi, bu da gedib Ağa 
Musaya çatırdı, bir söz deməsə də, oğlunun bu hərəkəti onun 



660

heç xoşuna gəlmirdi... Günlərin birində Ağa Musanın yeganə 
oğlu İsmayıl bəy xəstələnir, həkimlər  vərəm diaqnozu qoyur. 
İsmayıl əvvəl Bakıda, sonra xaricdə müalicə alır. Xaricdə  
müalicədə olduğu zaman İsmayıl bəy Bakıya, doğmalarına 
göndərdiyi məktubda yazıb ki, dərd çəkməkdən Ağa Musa 
yumağa dönüb. İsmayılın xəstəliyinə xaricdə də çarə tapılmır, 
onu 1902-ci ildə Bakıya tabutda gətirirlər. Bu, ata üçün ağır 
zərbə olur, bundan əvvəl isə yeganə qızı Ümbülbanu dünyasını 
dəyişmişdi. Bakı milyonçuları, yaxın qohumları tez-tez Ağa 
Musaya baş çəkir, təskinlik verirdilər, Ağa Musa isə günbəgün 
geri gedir, oğlunun və qızının vaxtsız ölümü onun qəddini 
əyirdi. Nə milyonlar, nə sərvət, nə tikdirdiyi 98 bina onun 
gözünə görünürdü. Fərəc Nağıyevin qızı Dilarə Nağıyeva bir 
neçə il əvvəl jurnalist Sevda İsmayıllıya verdiyi müsahibəsində 
bu məqamı belə şərh edəcək: 

“Onun bu halını görən qardaşı Ağa Əli məsləhət görür ki, 
4 oğlundan birini özünə övladlığa götürsün. Həmin vaxt Ağa 
Əlinin həyat yoldaşı beşinci uşağa hamilə imiş. Ağa Musa deyir 
bu doğulacaq uşağı götürərəm. Qardaşı qayıdır ki, birdən qız 
oldu? Ağa Musa deyir, eybi yox, qismət allahdandır! Elə olur 
ki, oğlan doğulur - 1903-cü il dekabrın 5-də Ağa Musa yeni 
doğulan uşağa Fərəc adını verir. Mənası «kədərdən sonra 
gələn sevinc» deməkdir. Bundan sonra İsmayılın kədərini 
azacıq da olsa unudur və sevincini balaca Fərəcdə tapır”. 
Ağa Musa Fərəci varis elan edəndən sonra Fərəcdən əvvəl 
doğulan 4 qardaşı onun əmgəyinə iynə batırıb öldürmək 
fikrinə də düşüb, yəni nə üçün yeganə varis o olmalıdır deyə... 
Tarixdə var-dölət üstündə belə hallar azmı olub, atasını, 
övladını öldürən, sürgünə göndərən...  Ağa Musa Fərəcin 
tamaşalara olan marağını görüb onunla tez-tez teatra gedər, 
tamaşalara baxar, oğluyla fəxr edərdi. Amma bu xoşbəxt 
həyat uzun çəkmir, bu sevinci 16 il yaşayır.  1919-cu ildə 
Ağa Musa dünyasını dəyişir. Var-dövlət, bankdakı pullar, 
98  binanı idarə etmək səlahiyyəti Fərəc Nağıyevə keçir. O 
vaxtlar Fərəcin heç ağlına da gəlməzdi ki, milyonlarla ölçülən 
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var-dövlətin yeganə varisi olmaq ona çox baha başa gələcək. 
O isə bütün bunlar haqqında düşünmürdü də, fikri-zikri elə 
teatrda, tamaşalarda, aktyorların yanında idi. 1920-ci ilin 
apreli, bolşeviklərin Bakını ələ keçirməsi, Bakıda olan 11 
milyonçunun var-yoxunun əllərindən alınması, bu sərvətin 
mərhələ-mərhələ bolşevik hökumətinə verilməsi ilə heç kim 
barışmaq istəmirdi, nə milyonçuların özləri, nə kasıb-kusub, 
nə də Bakıda at oynadan qoçular... 

Fərəc Nağıyevin vəziyyəti get-gedə çətinləşir, ancaq 
səhnəyə olan həvəsindən əl çəkmir. NKVD-nin zirzəmisində 
Ağa Musadan vərəsə kimi ona qalan pulların yetimxanaların 
hesabına keçirilməsinə imza atmağa məcbur olur. Bir də 
Ağa Musanın İsveçrə bankındakı pulunun faizi də Fərəcə 
çatmalıydı. O bu pulun faizini almaqdan da imtina etmişdi.

1929-cu ildə Şərqdə yaradılan ilk təhsil ocağı sayılan, 
SSRİ xalq artisti Şövkət Məmmədovanın rəhbərlik etdiyi 
Teatr Texnikumunun aktyorluq və rejissorluq fakültələrini 
bitirir. Bu sahədəki fəaliyyətində Azərbaycanın ilk xalq artisti, 
professor Hacağa Abbasovun böyük rolu olub. Dilarə xanım 
müsahibəsində bunları da deyəcək: «Anam çox gözəl qadın 
olub. Anamın 4, atamın 12 yaşı olanda onları nişanlayıblar. 
Musa Nağıyevin sağlığında. Atam anamı 8 qızın içindən seçib. 
12 il nişanlı qalıblar. Anamın anası fransız qızı, atası polyak 
imiş, gəlib dinlərini dəyişiblər burada... 

1928-ci ildə Zəhranın 16 yaşı olanda evləniblər. Yenicə ailə 
həyatı qurduğu qızla Bakını tərk etməyə məcbur olub. Sürgün 
həyatı Türkmənistanda başlayıb, Aşqabadda, Dağıstanda 
davam edib. Atam buralarda teatrın təbliğatçısı, təşkilatçısı 
olub. Atamın qanında bu vardı. Kolxozlara gedərdi, konsertlər 
təşkil edərdi. Neft lampasının işığında yazardı-pozardı. 
Atamın satirik şeirləri də olub. Atam həm də afişa tərtibatçısı 
idi. Afişaları da qalıb. Teatr Texnikumunda 3 fakültə 
bitirmişdi - rejissorluq, aktyorluq, rəssamlıq. Sürgün həyatı 
1952-ci ilə kimi davam edir. Atamın övladları dünyaya gəlir. 
Bir bacımdan savayı hamımız sürgündə doğulmuşuq. Mən 
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1940-cı ildə Dərbənddə anadan olmuşam. Onda atam orada 
teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi». Fərəc Nağıyev 
Aşqabadda “Türkmən – Türk” musiqili komediya teatrı 
yaradır. Fərəc yeni işinə köhnə bir binada başlayır. Qısa bir 
zamanda aktyorlar yığılır, kollektiv türkmən və Аzərbaycan 
dillərində tamaşalar hazırlayır. O burada həm aktyor, həm 
rejissor, həm rəssam, həm də lazım gəldikdə kostyumyer kimi 
çalışırdı. Oynadığı rollara uyğun paltarları özü tikərmiş...

1932-ci ildə Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı yaradılır və 
məşhur aktyor Rza Əfqanlı Bakıdan teatra baş rejissor dəvət 
edilir. Teatrşünas İlham Rəhimli “Azərbaycan teatr tarixi” 
kitabında (Çaşıoğlu-2005) yazır: ”Aşqabad Dövlət Azərbaycan 
Teatrının fəaliyyəti dövründə kollektivin aktyorları N.Həsənov, 
Fərəc Nağıyev, Həsən Qafarov müxtəlif janrlı əsərlərə səhnə 
quruluşları vermişlər. 1952-ci ildə Fərəcə xəbər gəlir ki, 
vaxtı ilə onun adına Ağa Musanın tikdirdiyi mülkdən (indiki 
Ş.Əzizbəyov 28) ona düşən sonuncu otaq da müsadirə olunur. 
Fərəc beş uşağı ilə birgə təcili Bakıya gəlir, uzun və gərgin 
danışıqlardan sonra, 7 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə 29 kvadrat 
metrlik sahədə yaşamaq hüququ əldə edir. Fərəc bəy Bakıda 
qalmağı qərara alır. Məhz bu illərdə Fərəc qədim xalq meydan 
oyunu olan “Qaravəlli”nin bərpası və yenidən qurulması 
istiqamətində işə başlayır. Novruz bayramına hazırlıq 
gedirdiı... Ssenari yazmaq, afişaları tərtib etmək, geyim 
eskizlərini hazırlamaq, ən nəhayət kostyumların tikilməsi...  

Bütün bunları Fərəc bəy özü edirdi. Tamaşalarda təlxək, 
kosa, keçəl rolunda özü çıxış edirdi.” Azərbaycanfilm”in 
istehsalı olan “Yeddi oğul istərəm” filminin Novruz bayramı 
səhnəsində Fərəc Nağıyevin ssenarisindən istifadə olunur. 
SSRİ Xalq Artisti Adil İsgəndərovun müraciətilə “Xırs 
Quldurbasan” tamaşasına proloq və epiloqu satirik şeirlərdə 
əks etdirmək Fərəc bəyə tapşırılır. O, “Kəndlilər”, “Mehman”, 
“O olmasın, bu olsun” filmlərində müxtəlif rollara çəkilir. 
Dilarə xanım deyir ki, bu günəcən də mən atamın adına Ağa 
Musanın tikdirdiyi böyük binanın 29 kvadrat metrlik həmin 
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otağında yaşayıram. Atamın-anamın ruhunu yaşadıram. Bir 
dəfə Bakıya təzə qaydanda, qohumlardan biri anamı yamaqlı 
paltarda görüb deyibmiş ki, Musa Nağıyevin gəlini budurmu? 

Sərvət əlindən alınmışdı. Pullar xarici banklarda idi. 1937-
ci ildə sürgündə atama çağırış göndərilib ki, sənin adına pul 
gəlib. KQB-nin zirzəmisində onun başına elə oyun açıblar 
ki, puldan imtina eləmişdi... “Atam sənət üçün doğulmuşdu. 
Ayda 60-70 manat pul qazanırdı. Onun 5 manatını verib parça 
alırdı, gecə yatmayıb, sabahkı tamaşaya çatdırırdı. Elə bir 
kostyum tikirdi ki, baxanlar heyran qalırdılar. Atam teatrda 
fəhlə də işləyib. Ssenarist kimi də özünü sınayıb. «Spartak» və 
«Qaravəlli» tamaşalarının ssenarisini yazıb”.  Bunu da Diları 
xanım deyib. 1969-cu ildə Şıxəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə 
Novruz Bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunanda Fərəc 
Nağıyev 66 yaşında İçərişəhərdə, Qoşa Qala qapısının yanında 
Kosa rolunu oynayıb. Afişalarda da yazılıb: tərtibatçı, bədii 
rəhbər Fərəc Nağı. Bulvarda «Satirikon» yay kinoteatrında 
həftədə bir dəfə konsert verib. Dilarə xanım deyir ki, atamın 
aydın diksiyası, gözəl danışığı var idi. Adi bir şeiri elə çatdırırdı 
ki, heyran qalırdın... Səliqəli geyinərdi. Həmişə o dövrdə 
dəbdə olan, dizdən düymələnən qalife şalvar geyinərdi. 
Pencəklərini özü tikərdi. Atam tənbəkisinə Şanel odekalonu 
vurardı. Əl əsası var idi, ucundan basanda, siqaret çıxırdı. 
Şlyapa qoyurdu, bant bağlayırdı. Qalstuksuz gəzmirdi. Bu 
cür geyim ona stimul verirdi. Baxmayaraq ki, atası Bakıda 98 
bina tikmişdi, Şollar suyunun çəkilməsinə vəsait qoymuşdu. 
Rabitə Nazirliyi, «İsmailiyyə», «Lukoyl» neft şirkəti, SOCAR, 
İqtisad Universiteti və s. onlarca mülk Ağa Musanın tikdirdiyi 
binalarda yerləşir. Buna baxmayaraq, sənət tarixinə «milyonçu 
Ağa Musanın sənətçi oğlu» kimi düşüb... 1973-cü ildə atası 
Ağa Musa kimi Fərəc Nağıyev də ömrünün 70-ci baharında 
dünyasını dəyişib... Ağa Musanın oğlu üçün tikdirdiyi binadan 
ona verilən 29 kvadrat metrlik mənzildə...
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МИЛЛИОНЕРНИНГ САНЪАТКОР 
ЎҒЛИ ЁХУД ҲАД-ҲИСОБСИЗ БОЙЛИК-
НИНГ ВОРИСИ – АКТЁР, РЕЖИССЁР, 

РАССОМ ФАРАЖ НАҒИЕВ

“Қалбингда нима бўлса, дунёда ҳам 
шуни кўрасан.”

Гёте
Санъат тарихига унинг номи “миллионер Оға Мусо-

нинг санъаткор ўғли” номи билан кирди...
Болаликдан қизиқувчан бўлиб ўсган Фараж вақтини 

Оға Мусонинг кутубхонасида ўтказарди. Тағиев театрига 
томоша кўргани борарди. Томошалар бошланишини ин-
тиқлик билан кутарди. Хотиралардан маълум бўлишича, 
у уйга қайтиб, томошаларда кўрган саҳналарни такрор-
лар, кейинги томошалар кунини кутарди. Унга харажат 
учун берилган пулларни яширинча театрга сарфлар, ак-
тёрларга кийим олар, пул ҳам бериб турарди. Четдан уни 
кузатиб турганлар унинг бу ҳавасига гувоҳ бўлишар, дўст-
лар севинар, душманлар бу бой одамнинг ворисига бироз 
ҳасад билан қарашарди. Оға Мусога “Бу сен олган бола 
масхарабоз бўлса ажабмас” деб истеҳзо қилувчилар ҳам 
учрарди. Оға Мусо уларга қараб: “ким бўлсаям инсонли-
гини унутмаса бўлгани, мен ҳам бир пайтлар ҳаммол бўл-
ганман” деб жавоб юберарди. Бу ҳақда бироз кейинроқ...

Оға Мусонинг бир қиз, бир ўғли бўлган. Ўғли Исмоил 
хорижда таҳсил олган. Нефть ишига қизиқар, завод ва 
нефть қудуқларидан хабар олиб турарди. Оға Мусо мо-
лиявий ишларни ўғли Исмоил ва ҳисобчиси Фатҳулла 
Рустамбековга топширганди. Кўнгли очиқ Исмоил бе-
ва-бечораларни кўрса, пул улашар, бу эса оға Мусонинг 
қулоғига етганда, унинг қовоғи уюлар, аммо ўғлига ҳеч 
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нарса демасди. Кунларнинг бирида Оға Мусонинг биттаю 
битта ўғли оғир сил касаллигига чалинади. Уни аввал 
Бокуда, кейин хорижда даволатади. Аммо, уни даволаш-
нинг иложи бўлмайди. Исмоилни хориждан тобутда олиб 
келишади. Бу ота учун оғир зарба бўлади. Бундан сал ав-
валроқ ота қизи Умбулбонудан ҳам ажраганди. Бокулик 
бадавлат дўстлари тез-тез ундан хабар олгани келишар, 
унга тасалли беришарди. Аммо фарзанд доғи унинг қад-
дини букиб қўйганди. На миллионлаб бойлиги, на ўзи 
қурган 98 бино унинг кўзига кўринарди. Фараж Нағиев-
нинг қизи Дилора Нағиева бир неча йил аввал Журна-
лист Севдо Исмоиллига интервю бериб, шуларни ҳикоя 
қилганди: 

“Акасининг аҳволига ачинган Оға Али унга тўрт ўғли-
дан бирини фарзандликка бермоқчи бўлади. Ўша пайтда 
Оға Алининг аёли бешинчи боласига ҳомиладор эди. Оға 
Мусо ўша чақалоқни олишини айтади. Укаси “бордию 
қиз туғилса-чи?” деганида, Оға Мусо борини пешонадан 
кўришини айтади. Ўғил туғилади. 1903 йил декабрида 
туғилган чақалоққа Фараж деб исм қўйилади. Бу исм мо-
тамдан кейинги қувонч деган маънони англатаркан”. 

Оға Мусо Фаражни ўз вориси деб эълон қилинганидан 
кейин унинг тўртта акаси ҳасаддан бошидаги лиқил-
доққа игна санчиб, ўлдирмоқчи бўлишган экан. Аммо 
бахтли тасодиф сабаб Фараж омон қолади. Оға Мусо ўғ-
лининг театрга қизиқишини кўриб, у билан фахрланар, 
уни ўзи билан турли томошаларга олиб борарди. Аммо, 
бу қувонч билан 16 йил яшади, холос. 1919 йилда Оға 
Мусо ҳаётдан кўз юмади. Мол-дунёси, банкдаги пуллари, 
98 та бинони бошқариш ўғли Фаражнинг зиммасига ту-
шади. Фараж у пайтлар бундай катта бойликка ворислик 
унинг учун қимматга тушишини билмасди. Унинг фикру 
зикри театрда эди. 1920 йил апрель ойида большевиклар 
Бокуни ишғол қилишади. Шаҳардаги бой-бадавлат ки-
шиларнинг мол-мулки мусодара қилинади. Фараж Нағи-



666

евнинг ҳам бошига оғир кунлар тушади. Бироқ, айни 
дамда ҳам у театрга бўлган қизиқишидан воз кечмайди. 
НКВД ертўласида у отасидан қолган мол-дунёни етимхо-
наларга ўтказишга розилик бериб, имзо чекади. Швей-
цария банкида турган пуллардан Фаражга келиб туша-
диган бойликларнинг фоизидан ҳам воз кечтиришади. 
1929 йилда Шарқдаги илк санъат билим даргоҳи, СССР 
Халқ артисти Шавкат Мамедова раҳбарлик қилган театр 
техникумининг актёрлик ва режиссёрлик факультети-
ни битиради. Бу борадаги фаолиятида Озарбайжоннинг 
илк халқ артисти, профессор Ҳожиоға Аббосовнинг ўрни 
катта бўлган. Дилора хоним яна шундай деганди: “Онам 
жуда чиройли аёл бўлган. Онам тўрт, отам 12 ёшда бўлга-
нида уларни унаштириб қўйишган. Отам онамни саккиз 
қизнинг орасидан танлаган экан. 12 йилдан кейин тўй-
лари бўлган. Онамнинг онаси француз, отаси поляк экан. 
Бу ерга келиб, динларини ўзгартиришган. 

Отамни янги оила қурган пайтида сургун қилишади. 
У сургундаги ҳаётини Туркманистонда бошлайди. Кейин 
Доғистонга кетади. Отам бу ҳудудларда театр фаолиятини 
йўлга қўйганлардан бири бўлган. Колхозларга бориб, кон-
цертлар ташкил қилган. Нефть лампаси ёруғида кечалари 
ёзиб-чизиб чиқарди. Сатирик шеърлари ҳам бўлган. Афи-
шаларни ҳам ўзи тузган. У театр техникумида ҳам режис-
сёрлик, ҳам актёрлик ва рассомчилик факультетларида 
ўқиган. Сургун ҳаёти 1952 йилгача давом этган. Битта син-
глимдан ташқари, отамнинг ҳамма фарзандлари сургун 
пайти дунёга келган. Мен 1940 йилда Дарбандда  туғилган-
ман. –Ўша пайтда отам бу шаҳардаги театрнинг режиссёри 
бўлган экан”. Фараж Нағиев Ашхободда “Туркман-турк” 
мусиқали комедия театрини ташкил қилади. Янги ишини 
эскигина бинода бошлайди. Қисқа муддатда актёрлар тў-
планади. Коллектив туркман ва озарбайжон тилларида то-
мошалар ҳозирлайди. Фараж ҳам актёр, ҳам режиссёр, ҳам 
рассом, зарур бўлганда костюмер бўлиб ҳам ишлайверади. 
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Ўйнаган роллари учун либосларини ўзи тикар экан....  
1932 йилда Ашхобод Давлат Озарбайжон театри яра-

тилади ва машҳур актёр Ризо Афғонли Бокудан бош ре-
жиссёр сифатида театрга таклиф қилинади. Театршунос 
Илҳом Раҳимли “Озарбайжон театр тарихи” китобида 
ёзади: “Ашхобод давлат Озарбайжон театри фаолияти 
даврида жамоа актёрлари Н.Ҳасанов, Фараж Нағиев, Ҳа-
сан Ғаффоров турли жанрларда саҳна асарлари саҳна-
лаштиришган”. 1952 йилда Фаражга бир пайтлар отаси 
унинг номига қурдирган иморатдан (ҳозирги Азизбеков 
кўчаси 28 уй) унга берилган сўнгги хонадон ҳам мусодара 
қилинганини хабар қилишади. Фараж беш нафар боласи 
билан шошилинч Бокуга келади. Узоқ муддатли торти-
шувлардан кейин унга етти нафар оила аъзоси билан 
бирга 29 квадрат метрлик кичкина уйда яшаш ҳуқуқини 
беришади. Фаражбей Бокуда қолади. Ўша йилларда Фа-
раж халқимизнинг қадимий саҳна ўйини “Каравелли”ни 
қайта тиклаш устида иш бошлайди. Наврўз байрамига 
тайёргарлик борарди. Сценарий ёзиш, афишаларни тай-
ёрлаш, кийим эскизларини чизиш, ва ниҳоят костюмлар-
ни тикиш...

Буларнинг барини Фаражбей ўзи қиларди. Томоша-
ларда масхарабоз, кўса, кал ролларини ўзи ижро этарди. 
“Озарбайжонфильм” студиясида суратга олинган “Етти 
ўғлим бўлсайди” фильмининг Наврўз байрами саҳнасида 
Фараж Нағиев сценарийсидан фойдаланилган. СССР Халқ 
артисти Одил Искандаровнинг илтимоси  билан “Хирс гул-
дурбосар”  спектаклида пролог ва эпилогни сатирик шеър-
лар билан акс эттириш Фаражбейга топширилади.Дилора 
хоним шундай ҳикоя қилади: “Ҳозирга қадар мен Оға Мусо 
отам учун қурдирган катта бинонинг 29 метр квадратлик 
кичкина хонасида яшаб келаман. Ота-онамнинг чироғи-
ни ёқиб ўтирибман. Бир гал Бокуда қариндошларимиз-
дан бири онамнинг ямоқ кўйлак кийиб юрганини кўриб, 
“Мусо Нағиевнинг келини шуми?” деб сўраган экан. 
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Мол-дунёси қўлидан кетган, пуллари хорижий 
банкларда эди. 1937 йилда сургунда отамга унинг но-
мига келган пулни олиши ҳақида чақирув хати келган. 
НКВД ертўласида отамнинг бошига шундай кунларни 
солишганки, ниҳоят у бу пулдан воз кечган. “Отам санъ-
ат учун туғилганди. Ойида 60-70 манат маош оларди. 
Шунинг 5 манатига мато сотиб олар, эрталабгача ухла-
масдан ўзи учун либос тикарди. Унинг тикувчилик санъ-
ати ҳам одамларни хайрон қолдирарди. Театрда оддий 
ишчи бўлиб ишлайверарди. Сценарийлар ёзарди. “Спар-
так”, “Каравелли” томошалари сценарийсини у ёзган...”

1969 йилда Шайхали Қурбоновнинг ташаббуси би-
лан Наврўз байрами давлат даражасида нишонланган-
да, Фараж Нағиев 66 ёшида Ичаришаҳарда, Қўшақалъа 
дарвозаси ёнида Кўса ролини ижро этган. Афишаларда 
“Тартиботчи, бадиий раҳбар Фараж Нағи. Бульварда “Са-
тирикон” ёзги кинотеатрида ҳафтада бир марта концерт 
берган. Дилора хонимнинг айтишича, отасининг аниқ 
тиниқ дикцияси, гўзал нутқи бўлган. Оддий шеърни ҳам 
ўта ифодали тарзда ўқирди. Дид билан кийинарди. Ҳатто 
чеккан тамакисига ҳам қимматбаҳо атир сепган. Қўлида-
ги ҳассаси унга ҳам портсигар вазифасини ўтарди. Бир 
тугмасини босса, сигарет чиқиб келарди. Бошига шляпа 
кияр, бўйинбоғ тақарди. У пайтда ҳамма бундай кийи-
нолмасди. Отаси Бокуда 98 та иморат қурган, Шоллар 
каналини очган, Алоқа вазирлиги, СОКАР компанияси, 
«Исмоилия», «Лукойл» нефть компанияси, Иқтисодиёт 
университети сингари бир қатор идора ва муассасалар 
ана шу биноларда жойлашган. Унинг ном санъат тарихи-
га “Миллионер Оға Мусонинг санъаткор ўғли” сифатида 
қолган... 1973 йил отаси Оға Мусо каби Фараж Нағиев ҳам 
умрининг 70-баҳорида ҳаёт билан видолашди. Оға Мусо 
ўғли учун қурган бинонинг унга ажратилган 29-квадрат 
метрлик ҳужрасида...
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