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 1910-cu il... Möh tə şəm li yi ilə fərq lə nən İta li ya şə hə rin-
də – qə dim ta ri xi ni qo ru yu cu zi reh ki mi əy ni nə ge-
yi nib özü nü mü ha fi zə edən Ve ne si ya nın kü çə lə rin-
də gənc və gö zəl qa dın la qol-qo la ge dən eş mə bığ 
ki şi ha mı nın diq qə ti ni cəlb edə-edə qü-
rur la ad dım la yır dı. İtal yan lar qaf qaz lı 
mü səl ma na və ya nın da kı gö zəl xa nı ma  
oğ run-oğ run nə zər sa lır, on la rın qə ri bə 
dil də  nə  da nış dıq la rı nı öz lə ri üçün 
ayırd et mə yə ça lı şır dı lar.

Ve ne si ya nın adam la do lu kü-
çə lə ri nin bi rin də hə yat yol da şı 
ilə qol-qo la ad dım la yan hə min 
gö zəl xa nım, ose tin əsil li ge ne-
ral qı zı Li za Tu qa no va qə fi l dən 
da ya nır, qar şı sın da kı me mar lıq 
in ci si nə – fü sun kar bi na ya ba-
xa raq, hey rə ti ni giz lə yə bil mir: 
– Be lə bi na da ya şa yan lar ne cə 
də xoş bəxt di lər!” – de yib əri nə 
nə zər sa lır. Am ma onun la qeyd-
li yin dən, möh tə şəm me mar lıq 
nü mu nə si nə gö zu cu nə zər sal-
ma sın dan in ci yir. Bə li, hə lə o 
gö zə lin xə bə ri yox idi ki, ya nın-
da kı ki şi – bü tün Qaf qaz da ta-
nı nan məş hur Ba kı mil yon çu su, 
neft maq na tı  Mur tu za Mux ta-
rov o dəm nə dü şü nür. Bil səy di, 
yə qin, se vin cin dən bil məz di, nə 
et sin.

Ka sıb bir əmir can lı nın ailə-
sin də – Mux tar ki şi nin evin də 
dün ya ya göz açan, həd di-bü lu ğa 
çat ma mış zəh mə tə alı şan, ta Tif-
li sə qə dər ge dib ara ba çı lıq edən 
Mur tu za öz fə ra sə ti ilə şə hə rin 
dör dün cü mil yon çu su ola bil-
miş di. Əmir can lı lar da bu fə ra sə-
ti nə gö rə çə tin du rum la rın da ona 
qah mar çıx mış dı; Mar tov so yad lı 
sa hib kar qo cal dı ğın dan, bü tün 
mə dən və ema lat xa na la rı nı sat-
maq is tə miş di. O za man və saiti 
o qə dər də çox ol ma yan Mur tu za 
kənd sa kin lə ri nin  mad di yar dı-
mı ilə ora nı ala bil miş di. Bö yük 
pul lar da bun dan son ra ax ma-
ğa baş la mış dı. Or ta təh sil li ol-
ma sı na bax ma ya raq, şə hə rin ən 
yax şı mü hən dis lə ri ni mə də ni nə 
cəlb edən, on la ra yax şı pul ve rən 
Mux ta rov ye ni qaz ma üsul la rı na 
yi yə lə nib, qu yu la rın sir ri nə bə ləd 
ola raq, hətt  a ye ni me tod lar da 
irə li sür müş dü. 

Am ma bö yük neft pul la rı nın 
ar dın ca onu əsl fa ciə göz lə yir di. 
Ar tıq ha mı nın qib tə et di yi neft-
xu da ya çev ri lən Mux ta rov sə-
fər də olar kən iki qı zı möh kəm 
xəs tə lə nir. On la rı xi las et mək 
müm kün ol mur və mil yon çu-
nun qız la rı vaxt sız və fat edir lər. 
Sə fər dən qa yı dan Mux ta rov bu 
fa ciənin tə si rin dən çı xa bil mir; 
bu dərd onu öm rü nün so nu na 
qə dər iz lə yir və bü tün gü nah-
la rı ar va dı Qön çə xa nım da gö rə-
rək, onu ev dən qo vur. 

Bun dan son ra nə za man sa ev-
lə nə cə yi ni ağ lı na be lə gə tir məz-
di. La kin bir gün Vla di qaf qaz da 
olar kən ose tin əsil li ge ne ra lın 
or tan cıl qı zı Li za onu məf tun 
edir. Ara la rın da kı yaş fər qi çox 
ol sa da, ose tin qı zı ona hə ya tı-
nın ikin ci ba ha rı nı ya şa dır... Bə li, 
in di Ve ne si ya da gör dük lə ri bi-
na ya ba xa raq, hey rə ti ni giz lə yə 
bil mə yən Li za üçün onun da ha 
bir  sürp ri zi var idi – Səadət sa-
ra yı. Elə Ba kı ya qa yı dan gü nü 
Mux ta rov hə min bi na nın in şaat 
pla nı nı, çert yoj la rı nı al maq üçün 
Ve ne si ya ya tə ci li adam gön də rir. 

Çert yoj lar gə lən dən son ra in şa 
iş lə ri nə baş la nı lır. Əv vəl cə, bi na 
üçün in di ki “İs tiq la liy yət” kü çə-
sin də yer se çi lir. La kin tor pa ğın 
sa hi bi bö yük pul qar şı lı ğın da be-
lə o ye ri sat ma dı ğın dan, Səadət 
sa ra yı ha zır ki ye rin də – Mur tu za 
Mux ta rov kü çə sin də in şa edi lir. 
Qı sa müd dət də -1911-12-ci il-
lər də möh tə şəm ti ki li tam ha zır 
olur. 

Bu müd dət də Mur tu za Mux-
ta rov ar va dı na bi na haq qın da 
heç nə de mə miş di. Yal nız ti kin ti 
iş lə ri tam  ba şa ça tan dan son ra 
onu şə hə rə çıx maq adıy la fay-
to na min di rir və Li za nı heç vaxt 
unu da bil mə yə cə yi xoş bəxt li yi nə 
– Səadət sa ra yı na qo vuş du rur. 

Araş dır ma çı alim, si ya si elm-
lər üz rə fəl sə fə dok to ru Zaur 
Əli yev bu ba rə də da ha ət rafl  ı 
da nı şır:

“1912-ci il də bi na nın ti kin ti si 
ba şa ça tır. Bir gün Mur tu za Mux-
ta rov gə zin ti adı ilə Li za xa nı mı 
fay to na min di rib bi na nın qar şı sı-
na gə ti rir. Hey rə tin dən nə de yə-
cə yi ni bil mə yən qa dın, bi na nın 
qar şı sın da qul luq çu la rı nın on la rı 
qar şı la dı ğı nı gö rün cə və sa ra yın 
ona ba ğış lan dı ğı nı eşi din cə, se-
vin ci nin həd di-hü du du ol mur. 
Ba kı mil yon çu su xa nı mı ilə bu 
sa ray da 1920-ci ilə qə dər ya şa yır. 
Sa ra yın hər sü tu nu, tağ la rı, bu ta 
və gül lə ri, pən cə rə və qa pı la rı, bə-
zək lə ri nin ha mı sı tək ra ro lun maz 
sə nət əsə ri, me mar lıq in ci si dir.

Sa ra yı ar xi tek tor Ploş ko fran sız 
qo tik üs lu bun da la yi hə lən di rib. 
La yi hə ni o ha zır la sa da, bi na 
“Qa sı mov qar daş la rı” şir kə ti tə-
rə fi n dən in şa edi lib. Bol şe vik lər 
Azər bay ca nı iş ğal edən dən son-
ra bi na nın adı də yi şi lə rək, Əli 
Bay ra mov adı na Qa dın klu bu 
olub. Da ha son ra isə Şir van şah-
lar mu ze yi ki mi fəaliy yət gös-
tə rib. Uzun il lər ni kah evi ki mi 
is ti fa də olu nub.

Onun iç in ter ye ri də çox gö-
zəl dir. Sa ra yın pod rat çı sı  Ha-
cı İm ran Qa sı mov ti kil mək də 
olan bi na nın ey va nın da kı əs gər 
hey kə li ni yer ləş di rər kən ye rə 
yı xı lır və və fat edir. Onun hə-
yat yol da şı Rü ba bə xa nım isə 
bu dəh şət li ha di sə yə dö zə bil-
mə yib 2 həf tə dən son ra özü nə 
qəsd edir... 

Li za xa nı mın özü  vla di qaf-
qaz lı ge ne ral Tu qa no vun or-
tan cıl qı zı olub. 1865-ci il də 
Ru si ya nın Vla di qaf qaz şə hə-
rin də ana dan olub. Onun va-
li deyn lə ri pol kov nik As lan bəy 
Tu qa nov və Pşa xa nım Du da-
ro va ən hör mət li za də gan nəs-
li nə mən sub idi lər. M.Mux ta-
rov Vla di qaf qa za sə fə ri za ma nı 
onun la ta nış olur və elə  hə min 
şə hər də Li za xa nım Tu qa no va 
ilə ev lə nir. Mur tu za Mux ta-
ro vun el çi lik mə ra sim lə ri çox 
dəb də bə li və təm tə raq lı ke çib, 
toy mə ra si mi isə 7 gün, 7 ge cə 
da vam edib.

Mux ta ro vun ölü mün dən 
son ra hə yat yol da şı Li za xa-
nım bir müd dət əri nin onun 
üçün tik dir di yi Səadət sa ra-
yı nın qon şu lu ğun da yer lə şən 
ev lər dən bi ri nin zir zə mi sin də 
ya şa yır. Sa ra xa nım Aşur bəy li 
da nı şır ki, o, ana sı İs mət xa nım 
ilə bir lik də Li za xa nım Mux ta-
ro va ya baş çə kər miş. O za man 
bol şe vik lə rin göy də ax tar dıq-
la rı mil yon çu ar va dı xa ri cə 
qaç maq məq sə di lə sax ta da ol-
sa, bir türk pa şa sı na ərə ge dib, 
Tür ki yə yə qa çır. La kin bu ra da 
da bəx ti gə tir mir. Yol yol da şı 
onu al da da raq son va ri da tı nı 
da əlin dən alır və ara dan çı xır. 
Bə zi mən bə lər də qeyd edi lir ki, 
Li za xa nım 1950-ci il lər də Mar-
sel də və fat edib, am ma onun 
mə za rı nın ye ri ba rə də heç bir 
mə lu mat yox dur”.

Li za, əs lin də, Mur tu za Mux-
ta rov in ti har edən za man öl-
müş dü. Çün ki onun xoş bəxt 
gün lə ri də o məş hur in ti har 
ha di sə si ilə so na çat mış dı. Ta-
le yin gər di şi nə bax ki, Mur tu-
za Mux ta ro vun dəh şət li son-
lu ğu, yə ni Li za nın fa ciəsi nin 
baş lan ğı cı da Səadət sa ra yı nın 
qis mə ti nə  düş dü. Mux ta rov 
məhz bu sa ra ya gi rən bol şe vi-
ki ölü dü rən dən son ra so nun cu 
gül lə ni özü nə vur du. Xalq ya-
zı çı sı Qıl man İl ki nin “Ba kı və 
ba kı lı lar” ki ta bın da bu ba rə də 
ma raq lı qeyd lər var:

“Tə biət cə çox məğ rur olan 
Mux ta ro vun hə ya tı fa ciə ilə bi-
tir. Ba kı da ap rel in qi la bı nın ilk 
gün lə ri idi. Bu gün lə rin bi rin də 
Mux ta ro vun Vran gel (in di ki Əh-
məd Ca vad) və Per sids ki (in di ki 
Mux ta rov) kü çə lə ri nin ti nin də ki 
mən zi li nə iki si lah lı hərb çi gə lir. 
Mux ta rov qa pı nı açıb, on la rı gör-
dük də atəş aça raq, Ano sov ad lı 
bi ri si ni öl dü rür, ikin ci gül lə ni də 
öz al nı na ça xır. İn qi la bın ilk gün-
lə rin də şə hər də ta lan baş lan mış 
və bir ne çə gün da vam et miş-
di. Ba kı lı lar da vam edən ta la nı 
“Ta lan həf tə si” ad lan dı rır dı lar. 
Ara nın qa rış ma sın dan is ti fa də 
edən soy ğun çu lar ev lə rə, ida rə-
lə rə bas qın edir, ar vad la rın qu-
laq la rın dan, bo yun la rın dan qı zıl 
bər-bə zə yi zor la çı xa rır, qiy mət li 
ava dan lı ğı apa rır dı lar. Soy ğun-
çu la rın içə ri sin də bol şe vik lə rə də 
rast gəl mək olar dı. Köh nə ba kı lı-
la rın de dik lə ri nə gö rə, ta lan la ra 
baş çı lıq edən Mi ko yan ilə Sər kis 
idi. Şə hər də ki öz ba şı na lı ğı Mux-
ta rov eşi dir və gö rür dü. Mux ta-
rov la rın ailə hə ki mi olan al ma nın  
de di yi nə gö rə, on suz da son ha di-
sə lər dən əsəb lə ri po zul muş Mux-
ta rov evi nə so xu lan bol şe vik lə rə 
əsə bi və ziy yət də atəş aç mış dı”.  

Mux ta ro vun özü fa ciəli şə kil də 
dün ya sı nı də yiş sə də, onun Azər-
bay can xal qı na mi ras qoy du ğu 
Səadət sa ra yı bu gün də Ba kı Ni-
kah Evi ki mi fəaliy yət gös tə rə rək, 
hər il min lər lə azər bay can lı gən ci 
səadə tə qo vuş du rur.. 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Ba kı da ta ri xi me mar lıq 
abi də lə ri nin qo run ma sı, pay tax-
tın si ma sı nın müasir ləş di ril mə si 
ilə bağ lı hə ya ta ke çir di yi təd bir lər 
çər çi və sin də 2007-ci il də Səadət 
sa ra yın da da tə mir-bər pa və ye-
ni dən qur ma iş lə ri nə baş lan dı. Bu-
ra da ye ni dən qur ma iş lə ri 2010-cu 
il də yük sək sü rət lə apa rıl dı.

Bi na da ümu mi bər pa iş lə ri və 
in ter ye rin ye ni dən qu rul ma sı 
fran sa lı, ita li ya lı və yer li mü tə xəs-
sis lər tə rə fi n dən ha zır la nan la yi hə 
əsa sın da hə ya ta ke çi ril di. Ye ni-
dən qur ma iş lə ri za ma nı bi na nın 
in ter ye rin də 12 min 500-dən ar tıq 
bə zək ele men ti bər pa olun du. Dö-
şə mə, di var lar mo zaik mər mər və 
par ket lə üz lən di, mə həc cər lər şə-
bə kə me tal dan ha zır lan dı.

Fa sad da kı qı rı lan bə zək ele-
ment lə ri və löv hə lər ye ni lə ri ilə 
əvəz lən di, çat lar bər pa edil di, 
bi na nın ti kin ti sin də is ti fa də olu-
nan vul kan tip li üz lük daş la rı nın 
ey ni si ta pı la raq də yiş di ril di. Bü-
növ rə ye ni də mir-be ton löv hə lər-
lə möh kəm lən di ril di və qrunt su-
la rın dan mü da fi əsi tə min edil di. 
Səadət sa ra yı nın 9 bal gü cün də 
zəl zə lə yə da vam lı ha la gə ti ril mə-
si üçün bi na nın konst ruk si ya sı, 
yük da şı yan di var la rı, ara kəs mə-
lə ri xü su si “His te re tik demp fer” 
sis te mi ilə möh kəm lən di ril di... 

P.S. Bu bi na nı har da sa, Ba kı-
nın “Tac Ma hal ”ı ad lan dır maq 
olar. Və bir də kim bi lir, bəl kə 
də, Li za in di xoş bəxt dir. Bö yük 
şə hə rin adam la do lu kü çə bo yu 
hə min eş mə bığ ki şi ilə qol-qo la 
ad dım la ya raq, gör dü yü bir bi na-
nın möh tə şəm li yi nə hey rət lə nir 
və “be lə bir bi na da ailə qu ran lar 
ne cə də xoş bəxt dir”, de yir...
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