
1917-ci il Oktyabr çevrilişindən 
sonra yaranmış hakimiyyət boş-
luğu və xaos nəticəsində Cənubi 
Qafqazın bir sıra bölgələrində oldu-
ğu kimi, qarışıq etnik tərkibə malik 
Axalkələk (Osmanlı mənbələrində 
Ahılkələk) və Axısqa (rus və gürcü 
mənbələrində Axalsıx, Axaltsi-
xe) qəzalarında da millətlərarası 
münasibətlər gərginləşdi. 

Çar Rusiyasının Axısqa şəhərində 
dislokasiya olunmuş 116-cı alayının 
silah-sursatının və əmlakının erməni və 
gürcü silahlı dəstələrinə təhvil verilməsi 
yerli türk-müsəlman əhalinin narazılı-
ğına və hiddətinə səbəb oldu. Bu əhali 
qrupunun nümayəndələrinin onlara da 
silah verilməsi tələbi ilə Axısqa qəza 
mərkəzinə dinc yürüşü şəhərin xristian 
sakinləri arasında təlaş doğurdu. Xristian 
əhali tərəfindən “özünümüdafiə komitəsi” 
yaradıldı və ordunun silah anbarları 
talan olundu. 26 dekabr 1917-ci ildə 
Axısqa İcraiyyə Komitəsindən müxtəlif 
ünvanlara şəhərin silahlı müsəlmanlar 
tərəfindən mühasirəyə alındığı barədə 
teleqraflar ünvanlandı. Axısqadakı rus 
qarnizonunun rəisi panikada olan xristi-
an əhalini sakitləşdirməyə cəhd edərək, 
şəhərin heç kəs tərəfindən mühasirəyə 
alınmadığını və sakinlərin həyatına heç 
bir təhlükə olmadığını bəyan etdi. 

Çox keçmədən silahlı türk-müsəlman 
dəstələrinin Axalkələk qəza mərkəzini 
də mühasirəyə aldığı, Axısqa və 
Axalkələk arasında teleqraf naqillərini 
kəsdiyi və zorakılıqlar törətdiyi barədə 
yalan şayiələr yayılmağa başlayır. 
Tiflisin ermənipərəst mətbu orqan-
larında bu məzmunda teleqramlar 
dərc olunur. Axalkələkdə də rus ordu 
birliyinə məxsus silah anbarı talan 
edilir. Həmin ərəfədə (1917-ci il dekabr 
ayının ortaları) Axalkələkdən 18 vers-
tlik məsafədə, Aleksandropol (Gümrü) 
yolu üzərində yerləşən duxobor kəndi 
Boqdanovkada qonşu Xocabəy kəndinin 
erməniləri tərəfindən Ağbaba mahalının 
8 azərbaycanlı sakini qəddarcasına 
öldürülmüşdü. Qatillər öz əməllərinə 
haqq qazandırmaq üçün qətlə yetirilən 
şəxslərin teleqraf xətlərini kəsmək 
məqsədilə poçt kontoruna hücum etdiyini 
desələr də, şahidlərin sözlərindən Boq-
danovkada öldürülən azərbaycanlıların 
tamamilə suçsuzluğu aşkar olur. Tiflisdə 
yayımlanan rusdilli “Vozrojdeniye” 
qəzetinin 14 yanvar 1918-ci il tarixli 
sayında bu barədə yazılırdı: 

“Qətlin şahidləri bildirirlər ki, ta-
tarlar (burada və bundan sonra 
azərbaycanlılar – F.V.) tərəfindən teleq-
raf xətlərinə heç bir təcavüz olmamışdır. 
Sayları 10 nəfərdən ibarət olan tatarlar 
daimi köç yerlərinə apardıqları qoyun 
sürüsünün önündə gedirdilər. Cəmi ikicə 
xəncərlə silahlanmış 10 tatarın gəlişi 
Boqdanovkada həyəcan yaratdı. Qorxu-
dan ağıllarını itirmiş kəndlilər (ermənilər) 
tatarlara atəş açdılar və atlarını çapıb 
uzaqlaşmağı bacaran ikisindən baş-
qa hamısını öldürdülər. Öldürülənlərin 
cəsədlərini kəsib-doğradılar. Tatarların 
bu təhqir olunmuş cəsədləri onların qətli 
zamanı Boqdanovkada olan əsgərlərin 

dediyinə görə, yandırıldı. Deyirlər ki, 
tatarların teleqraf xəttinə hücum etməsi 
simulyasiyasını yaratmaq məqsədilə te-
leqraf sütunlarından biri milis tərəfindən 
yüngülcə mişarlanmışdı. Ümumiyyətlə, 
hadisələri şişirtmək, Axalsıx 
müsəlmanlarının ermənilər və gürcülər 
kimi, onlara da silah verilməsi tələblərini 
qiyam, üsyan və müharibəyə çevirmək 
tendensiyası müşahidə olunur...”. 

1918-ci il yanvarın 22-də Axalkələk 
Qəzası İcraiyyə Komitəsi qəzanın Tiflis 
quberniyasından ayrılıb ermənilərin 
çoxluq təşkil etdiyi Aleksandropol 
quberniyasına birləşdirilməsi haqqında 
qərar qəbul edir. Bu qeyri-qanuni qərar 
yerli gürcü, türk və rus (duxobor) əhali 
tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Erməni 
millətçi təşkilatları tərəfindən eyni səpkili 
tələblər Borçalı qəzası ilə bağlı da irəli 
sürülür. Baş verənlərə gürcü ictimaiyyəti 
və mətbuatı sərt təpki göstərir. Tiflisdə 
gürcücə yayımlanan “Sakartvelo” 
qəzetində görkəmli gürcü ictimai xadi-
mi, Cavaxetdə (Axalkələk qəzasında) 
yaşayan yazıçı-publisist İlya Alxazişvi-
linin “Cavaxetin Gürcüstandan “qopa-
rılması” sərlövhəli irihəcmli məqaləsi 
çap olunur. Məqalədə müəllif tərəfindən 
Cavaxetin coğrafi mövqeyi barədə 
məlumat verilir və onun Gürcüstan üçün 
iqtisadi cəhətdən önəmi qeyd olunur, 
eyni zamanda, ermənilərin Cavaxetə 
1828-1830-cu illərdə Ərzurumdan 
köçürüldükləri və hələ Vorontsovun cani-
şinliyi dövründən Cavaxeti Tiflis quber-
niyasından ayırıb İrəvan quberniyasına 
birləşdirməyə çalışdıqları xatırladılaraq 
gürcülərin öz su və torpaqlarını onlara 
güzəştə getməyəcəkləri ifadə olunur. 

Qeyd olunan siyasi fəaliyyətlərə 
paralel olaraq Axalkələk və Axısqa 
qəzalarının erməni kəndləri Gür-
cüstan Ermənilərinin Milli Şurasının 
(GEMŞ) dəstəyi ilə sürətlə silahlanaraq 
özünümüdafiə dəstələri adı altında 
yerli türk-müsəlman (azərbaycanlı 
və müsəlman gürcü) əhaliyə qənim 
kəsilən bandalar yaradırlar. Erməni 
mənbələrindən bəlli olur ki, Axısqa 
qəzasında ilk olaraq Damala kəndində, 
Axalkələk qəzasında isə Azarvet və 
Alastan kəndlərində silahlı quldur 
dəstələri formalaşdırılır. 250 nəfərlik Da-
mala dəstəsinə Martiros Saakyan, 300 

nəfərlik Azarvet və Alastan dəstəsinə 
isə Petros Darbinyan başçılıq edirlər. 
Axalkələk şəhər başçısı M.Markaryanın 
rəhbərliyi altında Axalkələk Qəzasının 
Müdafiə Komitəsi” yaradılır. Erməni 
silahlı dəstələrinin təşkil olunmasına 
kömək göstərməsi və bu dəstələrə 
komandanlıq etməsi məqsədilə GEMŞ 
polkovnik Arakelyanı və bir neçə kiçik 
rütbəli zabiti Tiflisdən Axalkələyə ezam 
edir. Eyni zamanda, GEMŞ tərəfindən 
Axalkələk ermənilərinə 1200 nəfərlik 
hərbi sursat, 500 tüfəng, 66 min patron 
və 4 pulemyot göndərilir. 

Hadisələrin sonrakı inkişafı göstərir 
ki, ermənilərin yuxarıda vurğulanan 
hazırlıq fəaliyyətlərinin özünümüdafiə 
ilə heç bir əlaqəsi yox idi və öncəliklə 
Axısqa–Axalkələk bölgələrində etnik 
təmizləmələr həyata keçirmək məqsədini 
daşıyırdı. Axısqadan fərqli olaraq, 
Axalkələk qəzasında əhalinin böyük say 
üstünlüyünə malik olmalarından istifadə 
edərək, onlar burada Göyyə, Xosbiyyə, 
Kulalis, Varevan, Okam, Patkana, 
Alandza, Sağamoy və digər kəndlərin 
yerli türk-müsəlman əhalisinə qarşı 
talanlar, amansız qırğınlar və qətliamlar 
törətməkdən belə çəkinmirlər. Bu barədə 
faktlar həm dövrün qəzet səhifələrində, 
həm də türk, rus, gürcü və erməni 
məmur və hərbçilərinin raportlarında öz 
əksini tapır.

Osmanlının Şimal-Şərqi Anadoluda 
dislokasiya olunmuş hərbi korpusunun 
komandanı general-mayor Yaqub Şevki 

(Subaşı) Oltu qəsəbəsindən tabe olduğu 
3-cü ordu komandanlığına 21 aprel 
1918-ci il tarixli məruzəsində bildirirdi:

“Ahılkələk məntəqəsində cəmləşmiş 
ermənilərin Ahılkələk ətrafında və 
Ahılkələk ilə Ərdahan arasında yerləşən 
məntəqələrdəki əhaliyi-İslamiyyəyi 
qətliam etməkdə olduqları barədə 
təkrarən və etibarlı mənbələrdən xəbər 
alınmaqdadır. Qrup (komandanı oldu-
ğu hərbi korpus nəzərdə tutulur – F.V.) 
bütövlükdə Qars ətrafına göndərilmiş 
və bu məntəqədəki ermənilərlə məşğul 
olduğundan Ahılkələk ətrafına yetərincə 
hərbi qüvvə göndərilməsi hazırda müm-
kün deyil. İslam əhlinin can və malla-
rının xilas edilməsi üçün mümkünsə, 
Batum ətrafından hərbi qüvvənin 
Ərdahan–Ahılkələk xəttinə təcili şəkildə 
göndərilməsinə əmr və icazə verilməsini 
xahiş edirəm”. 

Y.Şevki 3-cü ordu komandanlığına 
16 may 1918-ci ildə ünvanlandığı başqa 
bir məktubunda isə 1 may 1918-ci ildə 
Axalkələk ətrafındakı kəndlərin ermənilər 
tərəfindən yandırıldığını, əhalisinin qırıl-
dığını məruzə edirdi. 

Cavaxetdə törədilmiş soyqırımı 
cinayətləri barədə rus hərbi həkimi (1-ci 
Aksire Dairəsi müfəttişi) Xoroşenko 
raportunda yazırdı:

“1917-ci ilin dekabrından 21 may 
1918-ci il tarixinə qədər ermənilərin 
Axalkələk qəzasındakı yerli və müti 
müsəlman xalqa qarşı törətdikləri 
vəhşiliklərdən bəhs edəcəyəm. İstər yerli 

gürcülərin mənə anlatdıqlarına görə, 
istərsə də, gözlərimlə gördüklərimi dolu 
göz yaşlarımla yazmağa başlayıram:

Keçən ilin (1917- F.V.) dekabr ayının 
ortasına doğru ağbabalı 8 müsəlman 
duxoborlardan quru ot satın almaq 
üçün Boqdanovka kəndinə (Axalkələyin 
cənubundakı Xonçalı gölünün şərqində 
yerləşən rus kolonistlərinin yaşadığı 
kənd) gəlmişdilər. Bunu əvvəlcədən 
bildirim ki, o zaman təhlükəsizlik 
məsələləri yerində olduğundan 
adıçəkilən müsəlmanların üzərilərində 
silah deyilən bir şey yox idi. Xocabəy 
kəndinin erməniləri bu xəbəri eşidincə, 
tez oraya gəlib bu 8 müsəlmandan 
4-nü xəncərləyərək, öldürdükdən sonra 
gözlərini ovmuş, dilləri ilə bədənlərinin 
digər qismini də kəsib vücudlarını 
parça-parça edərək, müxtəlif təhqirlər 
etmişdilər. Qalan 4-nü də tüfənglə 
öldürmüşdülər. Bundan sonra parçalan-
mış cəsədləri oda verərək yandırmış, 
tüfənglə öldürülən 4-nün cəsədini də 
sonradan ağbabalılara vermişdilər. 

Ermənilər 1918-ci ilin yanvar ayından 
etibarən müsəlman kəndlərinə hücum 
etməyə başladılar. Öncə “silahlarınızı 
bizə təhvil verin, sizə əsla toxunmaya-
cağıq” deyərək söz verdilər. Ermənilər 
yalan vədlərinə inanan müsəlmanların 
əllərindəki silahları aldıqdan sonra 
onların kəndlərinə hücum edib sakinləri 
öldürməyə, kəndlərini dağıdıb yan-
dırmağa və əşyalarını yağmalamağa 
başladılar. Beləliklə, Xosbiyyə, Kokia 

(rus, gürcü və erməni mənbələrində 
Göyyə belə adlandırılır – F.V.), Va-
revan, Tok, Okam, Kulalis, Patkana, 
Sağamoy, Kuvaşa, Alandza və Xum-
ris kəndlərini yandırdılar; dirriklərini, 
heyvanlarını və bütün əşyalarını özləri 
ilə apardılar; buralarda yaşayanların 
bəzilərini yerindəcə öldürdükdən sonra 
sağ qalan kişilər ilə bütün qadınları 
dustaq olaraq Axalkələk qəzasındakı 
bir düşərgədə topladılar. Axalkələk 
kampında dustaq edilmiş müsəlmanlara 
24 saatda 1 funt (400 qr) çörək ilə 
sudan başqa heç nə vermədilər. Soyuq 
düşərgədə ac və sağlamlığa zərərli 
vəziyyətdə olan müsəlmanlar arasında 
tif (yatalaq) xəstəliyi yayıldı. Həkimlər 
əsirlərin daha yaxşı bəslənmələri, təmiz 
saxlanılmaları üçün müraciət etsələr 
də, ermənilər buna qulaq asmaya-
raq, müsəlmanları soyuq və natəmiz 
düşərgədə ac saxlamağa davam etdilər. 
Nəticədə müsəlmanlar hər gün ölürdülər. 
Müsəlmanlara edilən yardımlara belə 
ermənilər əngəl olur, hətta onları ziyarətə 
gələn yaxınlarının da əsir düşərgələrinə 
yaxınlaşmalarına icazə vermirdilər. 

Fəqət, 21 may 1918-ci ildə türk sü-
lahlı qüvvələri Karsak kəndinə gələndə 
bütün ermənilər qaçırmağa başladılar. 
Qaçışarkən də axşam saat 5-də dus-
taq müsəlmanları xəncər və tüfənglərlə 
öldürdükdən sonra onların qaldığı 
evlərin damlarını üzərilərinə aşıraraq, 
cəsədlərini də bu evlərin dağıntıları altın-
da buraxdılar. Bir çoxlarının cəsədlərini 
də üzərinə kirəc tökərək çuxurlara at-
dıqdan sonra üstlərinə qaz yağı tökərək 
yandırdılar.

Bu da XX əsrin “Ermənistan”ında 
yaşayan mədəni ermənilərin törətdikləri 
vəhşilik”. 

Xoroşenkonun bu raportu həmin 
dövrdə Tiflisdə yayımlanan “Albayraq” 
qəzetində və İstanbulda yayımlanan “İk-
dam” qəzetinin 1919-cu il 1 yanvar tarixli 
sayında dərc olunur.

Qeyd edək ki, raportda adı çəkilən 
Sağamoy kəndində ermənilər tərəfindən 
talanlar və qarətlərin törədildiyini 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Arxivində saxlanılan, Gürcüstan 
Müsəlmanları Milli Şurasının sədri 
Əlimirzə bəy Nərimanovun imzası ilə 
kənd sakini Böyük ağa Əbdüləziz ağa 
oğlu Həsənova verilmiş 4 dekabr 1919-
cu il tarixli arayış da təsdiq edir. 

Cavaxetdə türk-azərbaycanlı əhalinin 
üzləşdiyi acı tale qonşu mahallardakı 
soydaşlarını ciddi narahat edirdi. Erməni 
mənbələri Ağbaba mahalının sakinlərinin 
cənub-şərqdən Cavaxet ermənilərinin 
başının üstə hücum üçün uyğun vaxt 
gözləyən “Damokl qılıncı”tək asıldığı-
nı bildirirdilər. “Haraç” erməni qəzeti 
ağbabalıların 1918-ci ilin mart ayında 
Gümrüyə gəlmiş Axalkələk ermənilərinin 
nümayəndə heyətini bu sözlərlə 
hədələdiyini yazırdı: “Sizin ömrünüz bu 
dağlarda qar əriyənədək uzanacaq”.

(ardı var)

Fəxri VALEHOĞLU,   
Azərbaycan Respublikası Xarici 
İşlər Nazirliyinin “Şərqi Avropa” 

şöbəsinin müdiri,  
tarix elmləri doktoru

1917–1918-ci illərdə Cavaxetiyada türk və 
gürcü əhaliyə qarşı soyqırımı cinayətləri 
Bir əsr bundan əvvəl Gürcüstanın Axalkələk qəzasında ictimai-

siyasi proseslər və türk-müsəlman əhaliyə qarşı erməni qırğınları

Pakistan və İndoneziyada 
Nizami Gəncəvinin 880 illik 
yubileyi ilə bağlı fotosərgilər 

İslam Əməkdaşlıq Gənclər Forumu Avrasiya Re-
gional Mərkəzinin təşkilatçılığı (İƏT Gənclər Forumu 
ARM), Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “Art Coun-
cil” İncəsənət Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə İndonezi-
yanın Cakarta, Pakistanın Lahor şəhərinin mərkəzi 
küçə və meydanlarında böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə 
bağlı dekabr ayı ərzində səyyar fotosərgilər keçirilib. 
Sərgidə Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasının perso-
najlarını əks etdirən şəkillər nümayiş olunub, sərgiyə 
baxmağa gələn şəhər sakinlərinin suallarına cavablar 
verilib. Bu tədbirlərin baş tutmasında İndoneziya İƏT 
Gənclər Forumu və Pakistan Gənclərinin Müdafiəsi 
Şəbəkəsi öz təşkilati dəstəklərini göstəriblər.

Bu il ərzində digər 
tədbirlərlə yanaşı, Niza-
mi Gəncəvinin 880 illik 
yubileyi ilə bağlı Cakar-
ta və Lahor şəhərlərində 
həm yerli, həm də 
Azərbaycandan olan alim, 
müəllim və tələbələrin iş-
tirakı ilə auditoriya və on-
layn rejimində beynəlxalq 
konfranslar keçirilib.

Qeyd etmək lazımdır 
ki, İƏT Gənclər Forumu 
ARM-in təşkilatçılığı və 
tərəfdaşlığı ilə dünyanın 
bir sıra başqa ölkələrində 
də (Rusiya, Qazaxıstan, 
Özbəkistan və s.) analoji 
tədbirlər baş tutub.

İƏT Gənclər Forumu ARM-nin belə tədbirləri keçirməkdə 
əsas məqsədi millətlər arasında mədəni əlaqələrin qurul-
masına, gənclərin bir-birinin mədəniyyətini daha yaxından 
tanımasına, eləcə də Nizami irsinin İslami coğrafiyasında 
təbliğinə töhfə verməkdir.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   

“Xalq  qəzeti”

“Bəşir bəy Aşurbəyov və zəmanəsi” 

Müəllif neft sahibkarı, mesenat, 
maarifçi və ictimai-siyasi xadim Bəşir 
bəy Aşurbəyovun mənsub olduğu 
nəslin türk dünyasında silinməz 
izlər qoyan Əfşarlar tayfasına bağlı 
olduğunu qeyd edir. Nadir şah Əfşar 
tərəfindən 1743-cü ildə Abşeron-
da məskunlaşdırılan bu tayfanın 
kökündə Aşur xan Əfşar dayanır. 
Aşur xan Əfşar Nadir şahın dövründə 
Təbrizin hakimi olmuşdur. Bu tayfa 
Azərbaycan elm və mədəniyyətinə 
bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər bəxş et-
mişdir. Aşurbəyovlar həm də xalqımı-
zın xeyriyyəçilik ənənələrini yaşat-
mışlar. Hacı Əjdər bəy Aşurbəyov, 
Nabat xanım Aşurbəyova, İsa bəy, 
Teymur bəy, Bala bəy Aşurbəyovlar, 
Sara xanım Aşurbəyova, İqor 
Aşurbəyli bu nəslin sayılıb-seçilən 
nümayəndələrindəndir. Çox çətinliklə 
başa gəlsə də, İradə xanım Bəşir 
bəyin nəsil şəcərəsini tərtib etmişdir. 

Bəşir bəy Aşurbəyov 1875-ci 
ildə Sabunçu qəsəbəsində Hacı 
Məhəmməd Həsən bəyin ailəsində 
anadan olub. Ailənin yeganə oğul 
övladı olduğu üçün atasının bütün 
varidatı Bəşir bəyə keçmişdi. Atasın-
dan qalan neft mədənlərini təkbaşına 
idarə etmək mümkün olmadığı üçün 
o, bu işə öz əmisi oğlanlarını da cəlb 

etmişdi. Yeni mədənlər yaratmaları 
üçün onlara da torpaq sahələri ayır-
mışdı. Bəşir bəy 1897-ci ildə Sabun-
çuda məscid inşa etdirmişdi. 

Bəşir bəy rus, fars və ərəb 
dillərində də danışır, fars dilində 
şeirlər yazırdı. AMEA-nın M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda 
Bəşir bəyin kiçikhəcmli şeirlər kitabı 
saxlanılır. Həmin kitabı oxuduqca 
Bəşir bəyin təhsilə və mədəniyyətə 
necə səxavətlə himayədarlıq etdi-
yinin şahidi oluruq. Məlum olur ki, 
Bəşir bəy, 1901-ci ildə Sabunçuda 
neft mədənlərində işləyən Cənubi 
Azərbaycandan gələn fəhlələrin 
uşaqları üçün “Həmşəri məktəbi” 
açdırıbmış. Xeyriyyəçi Bəşir bəy 
Bakıdakı III Aleksandr adına Birinci 
kişi gimnaziyasının fəxri qəyyumu 
olmuşdur. O, Rusiyanın müxtəlif ali 
məktəblərində oxuyan 29 tələbənin 
də təhsil haqqını ödəyirmiş. Kitab-
dan aydın olur ki, Bəşir bəy Cəfər 
Cabbarlının təhsil aldığı Bakıdakı 
7-ci müsəlman və rus məktəbinə 
maddi yardım göstərmiş, Yusif 
Vəzir Çəmənzəminlinin Bakı realnı 
məktəbində oxuduğu müddətdə hər 
ay təhsil haqqını ödəmişdir. Yusif 
Vəzir bu barədə 29 sentyabr 1908-ci 
ildə “Tərəqqi” qəzetində “Təşəkkür” 

başlıqlı məqalə dərc etdirmişdir. 
Görkəmli bəstəkar Müslüm Maqoma-
yev 1911-ci ildə Sabunçu məktəbinə 
müəllim təyin edildikdən sonra teatr 
yaratmaq istəmiş, lakin qaragüruh-
çular ona hədə-qorxu gəlmişlər. 
Bəşir bəy bütün maneələri aradan 
qaldırmış, teatrın ləvazimatlarını özü 
almış və vaxtaşırı gedib tamaşalara 
baxırmış.

Ermənilərin 1905-1906-cı illərdə 
Bakıda törətdikləri iğtişaşlar və qır-
ğınlar Bəşir bəyin siyasi həyata dö-
nüş nöqtəsi olmuşdu. O, Əhməd bəy 
Ağaoğlunun müdiri və imtiyaz sahibi 
olduğu, xalqımızın problemlərinin 
işqlandırılmasını öz qayəsi hesab 
edən “İrşad” qəzetinin nəşrinə da-
vamlı maddi dəstək göstərirdi. 

İradə xanım Bəşir bəy 
Aşurbəyovun 1907-ci ildə həbsi 
məsələsinə də aydınlıq gətirir. 
Məlum olur ki, Bakıda qoçu kimi ad 
çıxaran Nəcəfqulu və Teymur bəy 
Aşurbəyovların bəzi cinayət işlərinə 
görə həbs edilmələrindən və Volqoq-
rada sürgün edilmələrindən bir neçə 
ay sonra Bəşir bəy  də həbs olunur. 
Müəllif yazır ki, bu məsələdə Bəşir 
bəy haqqında erməni sahibkarların 
sifarişi ilə yazılan donoslar əsas 
rol oynayır. Ermənilər Bəşir bəyin 
həbs edilməsindən istifadə edərək 
onun neft mədənlərini ələ keçirmək 
istəyirdilər. Qondarma ittihamla 
ona 5 il ərzində Qafqaz bölgəsində 
yaşamaq qadağan edilmiş və 
1909-cu ildə Krasnovodsk (indiki 
Türkmənbaşı) şəhərinə sürgün edil-
mişdi. Bəşir bəy yalnız 1916-cı ildə 
Bakıya qayıda bilmişdi. 

Müəllif 1917-ci il fevral inqilabın-
dan sonra Bəşir bəyin fəaliyyətini 
işıqlandırmaqla yanaşı, o dövrün si-
yasi mənzərəsini də ətraflı şərh edir. 
Bəşir bəy Aşurbəyov  1917-1920-ci 
illərdə fəaliyyət göstərmiş Qafqaz 
İttihad Firqəsinin qurucularından 

olmuşdur. Yaxşı təhsil görmüş, 
dərin mütaliəli Bəşir bəy XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycandakı 
aparıcı siyasi cərəyanlardan olan 
ittihadçılığın və turançılğın  əsas 
nümayəndələrindən idi. Həmin 
dövrdə çox populyar olan İttihadi-
İslam, İslam modernizmi və İslam 
birliyi nəzəriyyələri Bəşir bəy üçün də 
çox doğma və inandırıcı görünürdü.

Bəşirbəyovlarla Azərbaycanın 
sayılıb-seçilən nəsillərindən olan 
Zülqədərovları sıx qohumluq 
telləri bağlayırdı Bəşir bəyin xanı-
mı Nəzakət ictimai-siyasi xadim, 
Şəmkir qəzasının rəisi, Gəncə 
Şəhər Dumasının üzvü Allahyar bəy 
Zülqədərovun qızı idi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 
üzvü, İttihad Partiyasının və İttihad 
fraksiyasının sədri, ictimai xadim, 
həkim Qarabəy Qarabəyov Allahyar 
bəy Zülqədərovun bacıcı oğlu idi. 
1919-cu il aprelin 10-da keçirilən 
İttihad Partiyasının I qurultayın-
da Bəşir bəy partiyanın mərkəzi 
komitəsinin üzvü seçilmişdi. Bəşir 
bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
parlamentinin üzvü olmaqla yana-
şı, partiyanın orqanı olan “İttihad” 
qəzetinin nəşrinə ciddi maliyyə 
dəstəyi göstərirdi. 

Müəllif kitabının “Ölümün bir 
addımlığında” bölməsində yazır ki, 
1920-ci ildə Azərbaycanda sovet 
hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra 
Aşurbəyovlar nəsli təqiblərə və rep-
ressiyalara məruz qaldı. Bu nəslin 
əksər nümayəndələri ya Türkiyəyə, 
ya da İrana köçməyə məcbur oldular. 
İttihad Partiyasının qurucularından 
biri kimi Bəşir bəy də həbs edil-
mişdi. Bəşir bəyin öz xalqı qarşı-
sında göstərdiyi xidmətləri yüksək 
qiymətləndirən Xalq Komissarları 
Sovetinin sədri Nəriman Nərimanov 
onu labüd ölümdən xilas etmişdi. 
Azərbaycan KP MK bürosunun 

1921-ci il yanvarın 23-də keçirdiyi 
iclasın protokolunun 8-ci bəndində 
yazılırdı: “Bəşir bəy Aşurbəyov azad 
edilsin, belə ki, yoldaş Nərimanov 
onun bizə sadiq olduğunu bildirir və 
zaminə götürür”. Bəşir bəyin bütün 
var-dövləti müsadirə edilsə də o, 
Bakını tərk etməmişdi. Çünki yaxın 
dostu, vaxtilə köməklik göstərdiyi 
N.Nərimaonov onu qoruyurdu. Lakin 
N.Nərimanovun Moskvaya aparıla-
raq məhv edilməsindən sonra Bəşir 
bəyin qara günləri başlamışdı. Bəşir 
bəy yenidən həbs edilmiş və 1930-
ci ilin iyulunda Nargin adasında 
güllələnmişdir.  

İradə xanım Bəşir bəyin həbsi və 
ona illər sonra bəraət verilməsi ilə 
bağlı arxiv sənədlərinin surətlərini  
kitaba daxil etmişdir.

Kitabın “Nəslin davamçıları, 
yaxud qırılan ömürlər” bölməsində 
müəllif Bəşir bəyin ailəsinin taleyi, 
onun davamçıları haqqında ətraflı 
məlumat verir. 

Çox böyük zəhmət bahasına 
ərsəyə gətirilən bu kitab tariximi-
zin qaranlıq səhifələrinə işıq salır. 
Peşəkar qələm ustası İradə xanım 
Əliyevanın elmi-publisistik və tarixi 
oçerk üslubunda yazılan bu kitabı 
birnəfəsə oxunur. 

Nazim MUSTAFA,  
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Yeni nəşrlər

T arixdə iz qoyan şəxsiyyətlər haqqında yazmaq müəllifdən 
məsuliyyət,  personajının özü və zəmanəsi haqqında ətraflı 
bilik, sənədlərlə işləmək qabiliyyəti  tələb edir. Əməkdar 

jurnalist, “Azərbaycan” qəzetinin Humanitar siyasət şöbəsinin 
müdiri İradə xanım Əliyevanın böyük zəhmət bahasına 
ərsəyə gətirdiyi “Bəşir bəy Aşurbəyov və zəmanəsi” kitabı  
Aşırbəyovlar nəslinin şəcərəsinə işıq tutmaqla yanaşı, həm 
çar Rusiyası dövründə, həm də Sovetlər dönəmində sayılıb-
seçilən azərbaycanlılara qarşı diskriminasiya və repressiya 
mexanizminin necə işlədiyini faktlarla təqdim edir. Bu kitab 
Bəşir bəy Aşurbəyovun  arxiv sənədləri, dövri mətbuat və həmin 
nəslin nümayəndələri haqqında qiymətli məlumatlar və 30-dan 
artıq tədqiqat əsasında qələmə alınan ilk tədqiqat əsəridir. 
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