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ÖN SÖZ 

Hər hansı bir xalqın tarix boyu ayaqda durub, müxtəlif 

təzyiq və təcavüzlərə sinə gərə və mövcudluğunu mühafizə 

edərək gələcək inkişafını təmin edə bilib-bilməməsinin şərtlə-

rindən biri  həmin xalqın zəmanəyə uyğun, onun önündə gedə-

rək, arxasınca apara bilən şəxsləri yetişdirə bilib-bilməməsin-

dən asılıdır. Azərbaycan xalqı da istisna deyil. O hər zaman 

çətin məqamlarda sıralarından öncül, xalqın birliyini təmin 

edərək mövcudluğunu mühafizə edən şəxslər yetirmişdir. Belə 

şəxslərin bir qismi xalq və dastan qəhrəmanlarına çevrilərək 

dillər əzbəri olmuş, digərləri rəsmi sənədlər və tarixi araşdır-

malarda öz yerini tapmış və geniş təbliğ olunmuşlar. Bunlarla 

yanaşı, özünü xalqın yolunda fəda etmiş, şəxsi mənafeyi və 

güzəranını xalqın mənafeyi və gələcəyinə qurban vermiş, lakin 

xalqın hələ də tanımadığı və yaxud az tanıdığı Vətən övladları 

da az deyildir. 

Oxuculara təqdim olunan Hacı Mirzə Səlim Axund 

Axundzadənin “Xatirat”ı müəllifin mühacirət həyatının sonla-

rında yazılmışdır. Mətndən göründüyü kimi, müəllif  “Xatirat”ı 

yazmağa başlarkən bir çox məsələlərin işıqlandırılmasını qarşı-

sına məqsəd kimi qoymuşdur. Lakin qəflətən vəfat etdiyindən 

istəyinə nail olmamış və yazısı natamam qalmışdır. Bununla 

belə, hətta bu vəziyyətdə də, “Xatirat” Azərbaycan tarixinin 

mühüm bir dövründə Azərbaycan Demokratik Cumhuriy-
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yətinin yaranmasına gətirən yollarda cərəyan edən hadisələrin 

bilavasitə iştirakçısı olmuş şəxsin yazdığı qiymətli materialları 

əks etdiyindən həmin dövrün tədqiqi üçün mühüm mənbədir. 

“Xatirat”ın əlyazması Hacı Səlimin övladları tərəfindən 

mühafizə edilmişdir. İlk dəfə “Xatirat”ın nəşri 1992-ci ildə baş 

tutmuşdur. O zaman müəllifin qardaşı oğlu İshaq Axundov 

əmisi oğlanlarından əlyazmanın kserokopiyasını alıb kiril əlif-

basına çevirərək “gələcəkdə lazım olar” fikri ilə, özünün yazıb 

nəşr etdirdiyi “Azərbaycan incisi” kitabına daxil etmişdir. Kse-

rokopiya keyfiyyətsiz olduğundan oxunuşu zamanı müəyyən 

təhriflərə yol verilmişdir. Üstəlik nəşriyyatın redaktəsi zəif 

olduğundan həmin nəşrdə kifayət qədər xətalar yer alsa da, 

“Xatirat”ın ilk nəşri onun tanıdılmağında mühüm addım hesab 

olunmalıdır. İlk nəşrdən ötən zaman ərzində “Xatirat” mütə-

xəssislər tərəfindən tanınmış, onda olan məlumatlar tariximizin 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə bağlı yazılarda artıq 

öz əksini tapmışdır. 

Hacı Mirzə Səlim Axund Axundzadənin “Xatirat”ının 

hal-hazırki 2-ci nəşri əlyazmanın bilavasitə özü ilə tutuş-

durularaq redaktə olunmuş və müasir Azərbaycanda istifadə 

olunan latın qrafikası ilə nəşr edilmişdir. Buna əlavə olaraq, 

ərəb qrafikasının oxunuşunda və latın qrafikasına çevirməkdə 

müəyyən xətaların olmasının mümkünlüyünü nəzərə alaraq 

Hacı Səlimin öz əli ilə yazdığı mətnin əksinin də bir əyanı 

sənəd kimi verilməsini məqsədəuyğun hesab etmişik. Əlyazma 

səhifələrinin ölçüləri və onların nəşr ölçüsünə salındıqda çox 

kiçilərək oxunmaz vəziyyətə düşəcəyini də nəzərə alaraq, hər 

səhifə iki yerə bölünərək iki səhifədə alt-alta çap edilmişdir. 

Hacı Mirzə Səlim Axund Axundzadənin həyat və siyasi 

fəaliyyəti indiyədək ayrıca tədqiqat obyektı olmamışdır. Onun 
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haqqında məlumatlar özünün yazdığı “Xatirat”dan, qohum və 

övladlarından, cüzi tarixi sənəd və tədqiqat əsərlərindən toplan-

mışdır. Bununla əlaqədar olaraq, onun həyat və siyasi fəaliyyə-

tinin bəzi məqamları hələlik qaranlıq qalır. 

Hacı Mirzə Səlim 1872-ci ildə Lənkəranda zəmanəsinin 

tanınmış ziyalısı, pedaqoqu, Azərbaycan klassik şairlərindən 

biri olan Mirzə İsmayil Qasirin ailəsində dünyaya göz açmış  

beş övladın ilki idi. Anası zəmanəsinə görə savadlı  olan Mə-

şədi Bibixanım Lənkəranın tanınmış din xadimlərindən biri və 

Qasirin dayısı olan Molla Kərbəlayi Əli Məhəmmədin qızı idi. 

Nəsildən-nəslə Axundzadələr ailəsində elm və təhsilə 

önəm verilmə ənənəsinə uyğun Səlim ilk təhsilini atasının 

üsuli-cədid məktəbində aldıqdan sonra, Lənkəranda rus dilində 

gimnaziyanı bitirir. Bir müddət müstəntiq yanında köməkçi, 

polisdə katib, Əsgər xanın evində kargüzar işlədikdən sonra 

islam dininə və mədəniyyətinə meyli olduğundan Lənkəran 

mədrəsələrindən birində təhsilini davam etdirir, ərəb dili və 

islam dini biliklərini təkmilləşdirərək bir neçə ildən sonra 

Ərdəbilə gedir. Orada bir müddət təhsildən sonra Lənkərana 

qayıtsa da, bir ildən sonra yenə də Ərdəbilə gedir. Lakin orada 

“başına gələn qəza və iltifaqdan sonra” təhsil üçün Zəncana 

gedir və üç il ərzində məksə (islam hüququna) yiyələnərək 

Lənkərana qayıdır. Hacı Mirzə Səlim Ərdəbil və Zəncanda 

oxuyarkən çoxlu maddi çətinliklərlə üzləşmiş olsa da, həmin 

vaxt Məkkəni ilk dəfə ziyarət edir. 

Maddi çətinliklərin olması onun özünün yazdığı “başıma 

gələn qəza” sətirləri və atası Mirzə İsmayıl Qasirin “Nə yazım” 

mənzum məktubundan bilinir. Oğlunun təhsili üçün Lənkəran 

cəmiyyətinin köməyinə ehtiyacı olduğu halda, xan tərəfindən 
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tərtib edilmiş siyahı ilə ianə toplanmaması haqqında şair 

məktubunda yazır: 

Ərdəbildən mənə hər gündə gəlir bir kağız, 

Yetişir xatirimə xeyli küdurət, nə yazım? 

Gözləyir yol, mənə xərclik gələcək Mirzə Səlim, 

Etdi ağayi-Məhəmməd ona hörmət, nə yazım? 

------------------------------------------- 

Eliyəydin bizi bu dəfə də bir xəbr hisab, 

Necə qıldın ki, Səlim çəkə üsrət, nə yazım? 

 

Hacı Səlim Lənkərana qayıdandan bir müddət sonra atası 

Mirzə İsmayıl Qasir rəhmətə gedir və Hacı Səlim yenə də Lən-

kəranı tərk edir. Bu dəfə o “dübarə Ətəbata Müşərrəf, Məkkəyə 

gedib, Ətəbata müraciət edib” orada 8 il təhsil alır. Burada da 

Hacı Səlim, güman ki, siyasi baxışları səbəbindən “konsul-rus 

müsyo Başkovun hökmü ilə məhbus” olunur. Təhsilini bitirən-

dən sonra o Türkiyəyə və bir sıra Avropa ölkələrinə səyahətə 

gedir, Parisdə Sarbona Universitetini ziyarət edir. 

Hacı Səlim Lənkərana qayıtdıqdan sonra az bir müddət 

mollalıq edir. Lakin Lənkəranın bir çox ruhanilərinin islamı 

təhrif edərək xurafatı yaydıqlarına qarşı çıxır və  mollalıqdan 

imtina edirək gimnaziyada 1911-ci ildən 1916-cı ilədək həm 

islam dini və şəriəti, həm də fransız dilini tədris edir. Bu 

səbəbdən onunla ədavət edənlər ona böytanlar yağdırır, onu da 

vaxtilə atası Mirzə İsmayıl Qasiri etdikləri kimi babilikdə 

ittiham edir, hökumət idarələrinə şikayətlər göndərirlər.  

Bunların nəticəsində Hacı Səlimə dövlət tərəfindən təzyiqlər 

başlanır, evində axtarış aparılır, bütün yazı və sənədləri həbs 

olunaraq təftiş edilir. Təftişdən sonra qaytarılan sənədlərin 

arasından bir çox, o cümlədən islam aləminin tanınmış üləma-
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ları tərəfindən verilmiş vəkalətlər götürülmüş olduğu məlum 

olur. 

1916-ci ilin əvvəllərində  yenidən Türkiyəyə gedən Hacı 

Səlim Vətənə 1917-ci ilin iyun ayında, Rusiya burjua inqılabın-

dan sonra qayıdır və burada cərəyan edən siyasi hadisələrdə 

fəal iştirak edir. Həmin vaxt o “Müsavat”a  üzv olaraq, partiya-

nın birinci və ikinci qurultaylarının iştirakçısı olmuş, partiyanın 

Lənkəran özəyini yaratmışdır. 

Hacı Mirzə Səlim Axund Axundzadə 1918-ci ildə təşkil 

olunmuş Zaqafqaziya Seymində Müsəlman fraksiyasının üzvü 

olmuş, Zaqafqaziya Komisarlığında fəaliyyət göstərmişdir. 

1918-ci ilin may ayının 28-də Milli Şuranın üzvü olan Hacı Sə-

lim Şuranın Tiflisdə keçirdiyi iclasında iştirak edir və Azərbay-

canı müstəqil dövlət elan edən İstiqlal Bəyannaməsinin qəbul 

edilməsinə imza atır, yaranan dövlətin adının məhz Azərbaycan 

qoyulmasının tərəfdarı olur. 

Hacı Səlim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti-

nin Müsavat və Bitərəf fraksiyasının üzvü olmuş və həmin 

dövrdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində cərəyan edən icti-

mai-siyasi və mədəni-maarif istiqamətlərində görülən təşkilati 

işlərdə fəal iştirak etmişdir. 

1918-ci ildə yeni yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yətinin bölgələrində qırğınlar törədən ermənilərin qarşısını al-

maq üçün Nuru Paşanın başçılıqı altında göndərilmiş Türk 

ordusu Gəncəyə gəlir. Buradan 4 min əsgər ölkənin Qərb 

bölgələrində qırğınların qarşısını almaqdan ötrü Hacı Səlimin 

müşahidəsi ilə  Zəngəzur tərəfə hərəkət edir. Hərəkət zamanı 

Zəngəzur bölgəsinə çata-catda yorğun əsgərlərin dincəlməkdən 

ötrü dayandığı zaman xəbər gəlir ki, müsəlmanlar 

muhasirədədir, nə çəkilməyə yol, nə də müdafiyəyə qüvvə 
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qalmayıb, təcili kömək gəlməsə, qırılacaqlar. Bu zaman Hacı 

Səlim  səhəri gözləmək niyyətində olan yorğun əsgərlərin 

qarşısına çıxaraq, “müsəlman qardaş və bacılarımız orda 

qırılarkən bizim burda dincəlməyimiz...” alovlu nitq söyləyir. 

Nəticədə bir dəstə əsgər ayağa qalxıb, “...buracan nədən ötrü 

gəlmişik, indi az qala gözümüzüm qarşısında müsəlman 

qardaşlarımız qətlə yetirilsin?” deyərək, “biz gedək, qalanlar 

dincəlib gələrlər”,- deyə yola çıxırlar. Bir az keçdikdə qalan 

əsgərlər də ayağa qalxırlar. 

Həmin zaman muhasirədə olanlardan biri olmuş “əmi-

oğlunun” söylədiyındən məlum olur ki, onlar ermənilər tərəfin-

dən elə çəmbərə alınıb sıxılmışdılar ki, səngərdən başlarını belə 

qaldıra bilmirdilər, gülləni atarkən tüfəngin tətiyini səngərdən 

baş çıxartmadan çəkirdilər. Birdən eşidirlər ki, ermənilər ara-

sında çaxnaşma düşür. Məlum olur ki, özlərini yetirən türk əs-

gərləri müsəlmanları muhasirəyə almış ermənilərin özlərini 

çəmbərə almışlar. “Biz içəridən, türklər ətrafdan hücum edib 

erməniləri tam məğlub etdik”. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Rusiya tərəfindən istilası 

nəticəsində süqüt etdikdən sonra burada fəal cümhuriyyətçilərə 

qarşı qırmızı terror başlananda Hacı Səlim də mühacirət etmə-

yə məcbur olur. O, yenə də Vətənini azad etmək yollarını 

axtarır və bunun da yolunu  islam aləminin birliyində görür. 

Özünün yazdığı kimi, “Ruhani olduğum üçün hər qədər mil-

lətpərəst olsam.....dini etibarım milli etibarımdan yüksəkdir”. 

Bu zaman Hacı Səlimin sorağı Əfqanıstandan gəlir. Əf-

qanıstan əmiri Əmənulla xanın əmisi ilə yaxından tanış olan 

Hacı Səlim Əmir tərəfindən çox hörmətlə qarşılanır. Lakin 

Əmir Rusiya ilə münasibətləri pozmaq istəmir və Hacı Səlimə 

Əfqanıstanda qalmağı təklif edir. Lakin bu Hacı Səlimin müba-
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rizə istəyinə uyğun deyildi. O, Əfqanıstandan Orta Asiyaya ke-

çir və Türküstanın Rusiyaya, bolşeviklərə qarşı azadlıq müba-

rizəsinə təkan verib rəhbərlik edənlərdən biri olur. 

1924-ci ildə Hacı Səlim İrana, Ənzəliyə gəlir və böyük  

hörmətlə qarşılanır. Şəhərin İmam-Cüməsi onu bir müddət öz 

evində saxlayır. Burada o Axundzadə-Mühacir soyadı ilə tanı-

nır və müqavilə əsasında şəhərin dövlət mədrəsəsində müəllim-

lik edərək, islam dini, şəriət, ərəb və fransız dillərini tədris edir. 

Bununla belə, o yenə də mübarizəsini davam edir. Burada olan 

musavatçılara rəhbərlik edir, şimalda olan məsləkdaşları ilə 

əlaqə yaradaraq mübarizə yollarını arayır, Türkiyədə məskun-

laşmış mübarizə silahdaşları ilə daim əlaqə saxlayır. 

Hacı Səlimin tez-tez təkrar etdiyi dörd misra onun hər an 

Vətənə sevgisi və sona qədər mübarizə aparmaq əzmində oldu-

ğunu göstərir: 

 

Azərbaycan torpağına türbət demişəm, 

Şoran sularına şərbət demişəm, 

İlqarından dönənə lənət demişəm, 

Mən ilqarımdan dönən deyiləm. 

 

Hacı Səlim Lənkəranda qalmış qohum və silahdaşları ilə 

də müxtəlif yollarla əlaqə saxlayaraq oradakı vəziyyət ilə 

əlaqəli məlumatlar alır. Bu əlaqələri yaradanlardan biri Hacının 

qohumu Kələntərli Heybət bəy vaxtaşırı “gecələr gedib bir-iki 

gündən sonra gecə və ya səhərə yaxın qayıdardı. Gətirdiyi ka-

ğızları dırmaşıb eyvanın kərpic sütunu üstündə gizlədərdi. Bir 

gecə 1926-cı ilin bahar-yay aylarında evi “göy papaqlılar” 

mühasirə edir. Heybət bəy həbs edilərək Bakıya, Bayıl həbs-

xanasına göndərilir. Burada yalnız təqribən iki ildən sonra, 15 
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mart 1928-ci ildə məhkəmə qurulur və o, əksinqilabçı-müsavat-

çı damğası ilə on il müddətinə Uzaq Şimala Solovets adaların-

dakı xüsusi təyinatlı lagerə göndərilir.  “1929-cu il 1- dekabrda 

yekşənbə günü axşam saat beşdə Salavkidə Anzir cəzirəsində 

Qolqofada Heybət Kələntərov Allahın rəhmətinə getdi”. 

Hacı Səlim 1930-cı ilin dekabrın 15-də, mədrəsədə dərs 

deyən zaman fars dilində bir beyt söyləyir. Tərcüməsi: 

 

Ömür əgər xoş keçsə, Nuhun ömrü də az olar, 

Əgər aclıqla keçsə, yarım nəfəs də çoxdur. 

Biz bu neçə gün çətinlikdən zara gəlmişik, 

Vay  Xızrın halına məhkumdu ölümsüzlüyə. 

 

Sözlər şagirdlərin xoşuna gəldiyindən beyti dəftərlərinə 

yazan zaman Hacı Səlimin halı pisləşir. Bu xəbər tez şəhərə ya-

yılır. O Ənzəlidə böyük hörmət sahibi olduğundan şəhərin dörd 

müxtəliv millətlərin nümayəndəsi olan tanınmış həkimləri 

özlərini yetirirlər. Dərmanla su vermək istəsələr də, Hacı Səlim 

oruc olduğundan sudan imtina edərək, elə mədrəsədə rəhmətə 

gedir və Ənzəli şəhərinin Laləzar qəbristanlığında dəfn edilir. 

Hacı Səlim mühacirətdə olarkən Lənkəranda qalan kiçik 

qardaşı Məşədi Mirzə Səbih daim təzyiqlər altında olur. Buna 

səbəb onun Hacı Səlimin qardaşı və Cümhuriyyət illərində 

şəhərin pristavı olması idi. Məşədi Mirzə Səbih bir müddət 

meşədə gizlənsə də, ailəsini dolandırmaqdan ötrü üzə çıxdıqda 

daim nəzarətdə qalır, vaxtaşırı müxtəlif “donoslarla” gah bir 

neçə günlük, gah bir neçə aylıq həbs edilir, iş tapmır, çətinlik 

çəkir və nəticədə Bakıya köçməyi qərara alır. Lakin burada da 

rahatlıq tapmır və nəhayət, “milliyətçi baxışlarına və sovet 

dövləti əleyhinə böhtançı fəaliyyətinə görə 14 noyabr 1937-ci il 
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yenidən həbsə alınmış,...”üçlüyün 3 dekabr 1937-ci il tarıxli 

qərarı ilə 3 il müddətinə siyasi hüquqlarından məhrum 

olunmaqla 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir”. 

Nəticədə o Uzaq Şərqə Amur çayı sahillərinə, “lagerə” sürgün 

edilir və 1943-cü ildə orada vəfat edir. 

Hələ həbs edilməyindən qabaq Bakıda yaşayan zaman 

Məşədi Mirzə Səbih hansısa yollarla İrandan qardaşının ölüm 

xəbərini almışdı. Kiçik oğlu Sabirin söylədiyi kimi “bir gecə 

Ağa əmmaməli kişinin (o zaman ona belə bir əmisi olduğunu 

belə bildirməkdən çəkinirdilər) kiçik fotoşəklini qarşısına 

qoyaraq ağlayırdı”. 

Hacı Mirzə Səlim Axund Axundzadə 1914-ci ildə 42 yaşı 

olarkən ailə qurur. Həyat yoldaşı Münəvvər xanım Teymurbəy 

qızı Qulubəyli Cənub bölgəsinin nüfuzlu simalarından biri, 

Qafqaz canişini tərəfindən təyin edilmiş  Şahsevən tayfalarının 

Elbəyi Allahyar bəyin nəvəsi idi. Onların Aişə (Məsmə) və Cə-

milə adlı iki qızı olur. Ataları mühacirət edəndən sonra ailə 

üzvləri daim təzyiq altında olurlar, çox əziyyət çəkirlər. 1921-

ci ildə böyük qızı Aişə, 1923-cü ildə isə ikinci qızı Cəmilə rəh-

mətə gedir.  

Hacı Səlim Ənzəliyə gələndən sonra qaynı Məşədi Ağa 

bəy bacısı Münəvvər xanımı gizli olaraq Lənkərandan Lerik 

yolu ilə Ərdəbilə keçirir. Lənkərana qayıdan kimi Məşədi Ağa 

bəy həbs edilərək Sibirə sürgün edilir və orada vəfat edir. 

Ənzəlidə Hacı Səlim və Münəvvər xanının  iki oğlu olur. 

1927-ci ildə İşıq (Roşən), 1930-cu ildə isə atasının ölümünə 

düz 6 ay qalmış Zahir dünyaya göz açır. 

 

                              Tufan İshaq oğlu Axundov 
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Arkadaş!  Yurduma alçaqları 

                                            uğratma sakın, 

Sipər et köksüni, dursun  

                                      bu hayasızca axın! 

Doğacaqdır sənə vəd etdiyi 

                                            günlər haqqın, 

Kim bilir, bəlkə yarın, bəlkə  

                                     yarından da yaxın! 

 

        Məhəmməd Akif 
 

 
 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

HACI MĠRZƏ SƏLĠM AXUND AXUNDZADƏNĠN 

XATĠRATI 

 

Bismillah ər-rəhman ər-rəhim. 

Rəbbi yasser vəla toəsser səhhel ələyna befəzlekevə kərə-

meke ya rəbbi əqəlli-xaksar Hacı Mirzə Səlim İsmayıl oğlu 

Lənkərani Axundzadə, Şirvani ul-əsl, Lənkərani ul-muvəllid 

iyirmi illərdən mutəcaviz olar ki, istərdim öz dirilik halatımı 

yazıb, mənim zəmanəmdə nələr hadis olub və ittifaq düşübdür 

və necə təhsil etmişəm və harada təhsil etmişəm, Lənkəranda 

ibtidai oxumağım kimdən olub, və nə cür olub, sonra rusi oxu-

muşam, kimlərdən və necə oxumuşam. Lənkəranda rusini biti-

rib bir az müddət silisçi yanında, sonra polisiyada cüzi kitabət 

etmişəm. Sonra Əsgərxan məşhur üçün onun evində nüsxəne-

vislik etmişəm. Bir müddətdən sonra tələbəliyə şüru ərəbi 

oxuyub Lənkəran mədrəsəsində təhsillə məşğul, bir neçə ildən 

sonra Ərdəbilə gedib, sonra Lənkərana övdət edib, bir ildən 

sonra dübarə Ərdəbilə gəlib Ərdəbildə başıma gələn qəzaya və 

ittifaqdan sonra Zəncana təhsil üçün gedib, Zəncanda üç il 

məksdən sonra Lənkərana müraciət, Zəncanda başına gələn ha-

disat, müraciətdən sonra atam vəfat edib, dübarə Ətəbata mü-

şərrəf Məkkəyə gedib, Ətəbata müraciət edib 8 il təhsildən son-

ra zahirdə öz ixtiyarımla, batində konsilu-rus misyo Başkovun 

hökmü ilə məhbus, sonra Lənkərana müraciət və Nəcəfi-Əşrəf-
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də gördüyüm və bildiyim əhvalat və şənayi-əmali qəsd etmələri 

və sonra əfvləri və Hacı Ağa Balanın tədlisi ilə Axund molla 

Mirzə Canın ruhaninin məni bənddə qoyma mollalıqdan Lən-

kərana övdətdən sonra gimnaziyada dərs deməyi mollalığa tər-

cih verib gimnaziyada müəllim olmağımı və bəzi mollaların 

mənlə rəqabət etməsini və Lənkəranda məşhur Hacı Ağa Baba 

Babayevin mənlə müxasimə və mənim əleyhimdə olmağını və 

mənim evim və əşiyam hökumət tərəfindən nayib ul-hökumə... 

Vitvitski və Abdulla bəy Mirzə Qurbanəli oğlunun mütərcim-

liyilə bərabər təftiş olub kağızlarımın əxzi və hökumətə təhvili 

və məni hökumət tərəfindən qəsd etmələri və sonra əfvləri və 

Hacı Ağa Balanın tədlisi ilə Axund molla Mirzəcanın məni 

bənddə qoyması və s. əhəmiyyətli həvadisatı bilkulliyə yazıb 

yadigar qoyam və lakin həvadisin təhacümündən mümkün 

olmadı ki, hamı bu əhvalatlara yazıb hərəsi özü üçün bir gözəl 

bəyanat verəm. Əgər inşallah taala müvəffəq olarsam fil cümlə 

mərəsindən işarə olaraq bir şey yazacağam. Amma əsl məq-

sədim bu dəftərdə Lənkəran dairəsində olan təşkilat və ittifaqat 

və həvadisatı bəyan etməkdir. Və zimnən mallaların biçarə və 

avaralığından bəhs edib, onların çox-çox umuratdan [səh.1] 

ədəmi-vuquflarını bəyan və təzəkkür edib və cəmi uləmanü-

mələrə tövsiyə etməkdir ki, kəndiləri xüsusunda bir çara ara-

sınlar ki, əgər bərfərz əmmaməli molla və ya inki uzundon 

bilici və dindar hər cür fəal və kardan olursa, təzə cavanlar on-

ları istəməyib, daimi surətdə onların əleyhdarıdırlar. Çünki bir-

dən sabiqdəki mallaların ədəmi-fəhmi və kəlamatlarından ca-

maat o qədər geri qalıb və cəhalət bu dövr və bu müddətdə pərt 

olublar. Daha bundan sonra əbədən mollalıq umuratı islahnəzir 

deyil. Zira ki, camaat mollaların sui-idarəsindən o qədər mu-

şəvvəş ul-hal olublar ki, daha əlacı imkan surətindən xaric bir 
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mövzu olubdur. Mən özüm Lənkəranda ittifaq düşən hadisatı 

bəyan edib və kəndim bunlarla mübaşirət və hər işdə mübaşirə-

timi izhar edib və zimnən oxumuş cavanların mənlə batini 

surətdə muxasiməsini bəyan eləyib və onların zahirən, batilən 

molla surətində olanlarla ədəmi təvafüqünü hər bir məhəldə 

tövzihat verib şərh edərsəm, yazdığım sözlər və iddia elədiyim 

mətalib tamam-kamal hamıya vazeh və mübərhən olacaqdır. 

 

Bəyanət və tövzih 

Müharibəyi-ümuminin nəticəsi olaraq tarixi 1917-də Ni-

kolayın əzəmət taxtı sərnigün olub Nikolay taxtdan düşüb, 

onun yerinə demokrat üsulu ilə menşevik firqəsinin başçısı Ke-

renski rəyasəti ilə Böyük Rusiya idarə olunurdu. Bu aralarda 

Qafqaziyada bir hissiyat oyanıb, hər bir məhəldən camaatlar 

hərəkətə başlayıb özlərində bir növi azadlıq hiss edib təşkilata 

başladılar. Hər bir məhəldə İspolnitelni komitet olan kimi Lən-

kəranda da İspolnitelni komitet təşkil olub, hər bir ictimadan o 

yığıncağa bir nəfər nümayəndə təyin oldu. Tərtibati-vilayət öz-

özünə asudəliklə fərahəm idi. Şəhər və ətrafda əmin-aman fəra-

həm olub, Nikolay zamanı kimi hənuz xalqda oğurluq və inqi-

lab əsər əlamət yox idi. May ayının ibtidasında yekşənbə günü 

1917-də qardaşım ilə bərabər kəndi atamızın evindən xaricə 

çıxırdım. Saat səkkizə yaxın idi. Qapımızın yaxınında təsadüf 

elədik İsmayıl bəy Yandıyevlə. Ismayıl bəy əslən Osetin çama-

atından dağıstanlı bir möhtəbər zatdır. Lənkəranda duxaniyyə 

dairəsinin bitamam müdiri idi. Osetinlərin məxsusi lisəli olduq-

ları ilə bərabər kəndləri iki din sahibi olur. Bir qismi müsəl-

man, bir qismi də xristiandırlar. Ismayıl bəy əbədən türki bil-

mədiyi üçün hər kəslə rusca qonuşurdu. Mənlə qardaşımı gör-

cək salam verib, haraya getməyimizi xəbər aldı. Səyahətə gedi-
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riz, dediz. Ismayıl bəy söylədi ki, burada bir yaxşı ictima var-

dır. Məndən də vədə aldılar. Çox gözəl olardı ki, siz də mən ilə 

bərabər oraya gələydiniz. Mən hər qədər üzr istədimsə, İsmayıl 

bəy qəbul etməyib ciddiyət üzrə məni o ictimallığa apardı və 

qardaşımla da birgə bərabər o məkana gəldik. 

Bu məhəl Hacı Mir Səmidin evi idi. [səh.2] ki, onun bö-

yük oğlu Miri bəzilərin təmmənnasına görə bu böyük məclisi 

tərtib veribmiş. Yığıncağın ədədi nüfuzu təxmi üzrə yüz əlli nə-

fərə baliğ olurdu. Hacı Mir Səmidin böyük zalı dolub eşikdə də 

ayaq üstə durub da, oturan vardı. Külliyətən oraya gələnlərin 

adları nəzərimdə deyil, lakin şəhərin məşhur və məruf təzə 

oxumuş cavanlarından və əyanlarından isbati-vücud edənlər 

bunlar idi. Əmmamələrindən: Şeyx Əbu Əli, Dəmən, Məşədi 

Hacı Rza Qurbani, Mirzə Vahab Məmmədov, Mirzə İshaq 

Möhsünzadə, Musa bəy Nurullabəyov, Qulamhüseyn Məmmə-

dov, Xudaverdi bəy Kələntərov, İsmayıl Yandıyev, Ağa Miri 

Hacı Mirsəmid oğlu, Mir İsgəndər xan Mir Bağır xan oğlu, 

Mirzə Nəsrulla bəyin oğlu, Mirzə Səlman, Mirzə Fətulla və 

qeyrə Mirzə Yusif bəy Hacı Hüseyn bəyin oğlu və sair mötəbər 

hacızadələrdən mövcud idilər. Bu məclisdə hamıdan siyahı 

üzrə şəxsən və ismən vədə alıb bu ictimaə dəvət etmişdilər. 

Qeyr öz bəndə Hacı Mirzə Səlim ki, əbədən bu məclisin vücu-

dundan ittilam yox idi. Necə ki, qabaqda zikr oldu, təsadüfən 

İsmayıl bəy məni buraya zorlayıb gətirmişdi. Bu həzarət danəs-

tə və fəhmdə məndən buraya vədə almayıb və hətta izhar da 

etməmişdilər. Nə üçün və nə səbəbə? Bilmirəm. Əlbəttə qəza-

yanın axır nəticəsini mülahizə edəndə məlum olar ki, cavan və 

ixtyiyarlar məndən niyə vədə almamışdır. Yığıncaq dürüst 

oldu. Məclisin küşadı üçün müvəqqəti olaraq sədr iştixab ol-

maq üçün kələməyi-vahidə biduni-istisna olaraq İshaq Möh-
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sünzadə katibliyə müntəxab oldu. Vükəlar namizəd olub, vaqei 

övraqlar üsul ilə gizli seçkiyə şürü edib cəmdə hamı namizəd-

lərin adları xəfiyə seçkidə zikr olunub. Mən Hacı Mirzə Səlim 

hamısından artıq olub. Məndən sonra Mirzə İshaq Möhsünzadə 

sairin də bittəfavüd intixab olub. Müntəxəblərin içində Məşədi 

Hacı Rza Qurbani, Məmmədov və Musa bəy Nurullabəyev, 

Qulamhüseyn Məmmədov, Mirzə İshaq Möhsünzadə, Xuda-

verdi bəy Kələntərov və bəndə Hacı Mrzə Səlim Axundzadə bu 

yeddi nəfər hamıdan artıq səs aldıqları üçün bir komitə təşkil 

edib sədr və katib, xəzinədar və müavini-sədr üç nəfər də üzvü-

məclis təyin olsun. Bu xüsusda yeddi nəfər üzv rəyasəti-ictima-

iyyə sahibi-ixtiyar edib söylədilər ki, başqa bir məclisdə həmin 

bu yeddi nəfər əzayi-məclis, katib və xəzinədarı təyin etsinlər. 

[səh.3]  

Dübarə filməclis bəndə oradakı əhli-məclisə müntəxabən 

bir nitq söyləyib, dörd yüz manat pul cəm edəndən sonra, İsma-

yıl bəy Yandıyev və İsgəndər xan Talışınskini də kontrol və 

həm də üzvlərin bir hazır olmayan surətdə məclisin güşadında 

(açılışında) sahibi-rəy olmaqlığa ixtiyari olsun qol verildi. Iş bu 

cür olub, məclis əhli hamılıqla Hacı Mirsəmidin evindən xaric 

olub, hər kəs nahara öz evinə hərəkət edib və zimnən şərt oldu 

ki, üç günəcən bu üzvlər müntəxəb olub (seçilib) və Mirzə İs-

haqın rəy və təmənnasına görə bu heyəti-ictimaiyyənin adı 

“Ümid” cəmiyyətinə təsmiyyə olundu. 

Surəti-intixab bu cür oldu. Batinən neçə nəfərin rəyi bu 

idi ki, kəndisini sədr intixab etsinlər. Lakin izhar etməkdən icti-

nab edirdilər. Xudaverdi bəy Kələntərovun fikir və rəyi bu idi 

ki, Qulamhüseyn Məmmədov sədr olsun, Mirzə İshaq Möhsün-

zadə katib olsun. Mirzə Vahab Məmmədovun rəyi bu idi ki, 

Məşədi Hacı Rza Qurbani sədr olsun, Hacı Mirzə Səlim katib 
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olsun. Musa bəy Nurullabəyovun fikir və rəyi bu idi ki, Hacı 

Mirzə Səlim sədr olsun, Mirzə İshaq katib olsun. Məşədi Hacı 

Rza həm müavini-sədr, həm də xəzinədar olsun. Bu fikirlərlə 

bərabər hamısı cəm olub, Musa bəy bir nitq söyləyib, camaata 

sən və uləmalıq nöqteyi-nəzərindən mənim sədr olmağımı töv-

siyə edib və sübuta yetirdi ki, Hacı Mirzə Səlimin sədr olması 

hər bir nöqteyi-nəzərdən isə gözəl olub və camaat başda gözəl 

nəticəbəxş olacaqdır. Bu səbəbə onun sədr olması lazımdır de-

yib sair rüfəqalara bu əmrin əncamını tövsiyə elədi. Iş bu cür 

əncamnəzir olub  qurtardı. Hacı Mirzə Səlim sədr, Mirsə İshaq 

katib, Məşədi Hacı Rza Qurbani müavin və xəzinədar olub, 

məclis bu cür xətm olub qurtardı. Məclisə lazım olan möhr 

dürüst olub, bir neçə dəftərlər alındı. Üzvlər dəftərlərə qeyd və 

səbit oldu. Bir neçə dəfələr Musa bəy Nurullabəyovun mənzi-

lində, sonralar mənim mənzilimdə, hansı ki, Hacı Məcid mər-

humun evində olardım, cəm oldular ki, gecə kursları açılıb, 

məktəbi-ali, ibtidai də, həm iclas, həm də gecələr tədrisə şuru 

oldu. Üç şöbədən ibarət məktəb dürüst oldu. Müdərrislər mən, 

Mirzə İshaq, Xudaverdi, Qulamhüseyn tədris edirdiz. Lakin bu 

işlərin hamısında Mirzə İshaqın meyli bu idi ki, sahibi ixtiyari-

küll olub, hamı işləri öz öhdəsinə götürüb, cəmi umurat onunla 

olsun. Yoldaşların içinə təfriqə düşməmək üçün mən kəmali-

səbatla hamı işlərə təmkin edib, həmrahlıq edirdim. Və bunu 

filcümlə hiss edirdim ki, bir nəfər danışmənd mollanın bunların 

ortasında olmaqlarına razı deyillər və bir yaxşı bəhamə vəsa-

yili-irad əllərində yoxdur ki, [səh.4] məni tənqid etsinlər. 

Daimi surətdə mənim bunların içində olmağım bu heyəti-məc-

muənin əksərini narahat edirdi və bu ümuratı batini surətdə 

mən hiss etmişdim. 
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Badkubədə milli komitənin sədri tərəfindən Lənkəranda 

“Ümid” cəmiyyətinə bir teleqraf oldu ki, Lənkəranda bir nəfər 

camaat intixab etsinlər ki, gəlib Badkubədə milli komitənin 

iclasında iştirak etsin. “Ümid” cəmiyyəti məsuliyyət qəbul et-

məyib, bu şəxsin intixabını camaatın öhdəsinə qoydular. Bu 

xüsusda “Ümid” cəmiyyəti camaatı ittila verib və hər bir kəndə 

sifarişlər olub, məlumat verildi ki, bütün Lənkəran bir nəfər 

intixab edib Bakı Məclisi-millisinə göndərsinlər. Bu əsnada ki, 

hənuz əhli-dihat təcəmmo etməmişdilər. Məşədi Mahmud bəy 

Kələntərov mənlə danışıb, izhar elədi ki: Əmoğlu, əgər camaat 

mənimlə həmrahlıq edib, müxalifət göstərməsələr, mən qəti su-

rətdə əgər sənin meylin olmasa da, bu işə səni layiq bilib, 

intixab edib, səni göndərərdim. Kəndi təcəmməimizdən Xuda-

verdi Kələntərovun da, bir neçə nəfərin xəyalı bu idi ki, 

“Ümid” cəmiyyətinin ya katibi Mirzə İshaq möhsünzadə bu 

əmrə müəyyən olsun, ya inki Qulamhüseyn Məmmədov bu  

şüğlə təyin olsun. Lakin bütün camaatın bu əmrə rzası yox idi. 

Bu xəyalı tərvic edib, kəndi yoldaşlarımızın içində batini surət-

də mənim bu əmrə təyin olmağıma ziddiyyət göstərən Xuda-

verdi Kələntərov idi. Xudaverdi bəy əsla Qulamhüseyn Məm-

mədovla Badkubədə bir məhəldə təhsil etdiyi üçün daimi surət-

də bir-birilə muttəhid ul-mal, həmdəst və həmdastan idilər. 

Qulamhüseyn ticarət məktəbində təhsil və Peterburqda ali tica-

rət məktəbində bir il təhsil alıb, sosial adı ilə bir müddət 

məhbus və İrana sürgün, üç il İranda təvəqqüf etdikdən sonra 

Lənkərana övdət etmişdir. Amma Mirzə İshaq Badkubədə iran-

lıların “İttihad” məktəbində təhsil etmiş bir insandır ki, türk 

dilini pək və gözəl yazır. Amma rusca əbədən təhsil etməyib və 

məratibi-elmiyyədən ittilayi (xəbəri) yoxdur. Lakin gözəl rəpi-
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hə sahibi, bir fikirli şəxsdir ki, ibtidai şöbələrdə gözəlcə tədris 

edə bilər. 

Əlhasil “Ümid” cəmiyyəti Badkubə teleqrafı camaata bə-

yan edib, hər bir tərəfdən vədə qoyulmuş gün xəyaliq böyük 

məhəllədə məscidin həyətinə cəm oldular. Yeganə pərvərdiga-

rım şahiddir, mənzildə oturub bir başqa xəyalatda idim, naga-

han yadıma düşdü ki, bu gün məsciddə təcəmmə olub və zim-

nən mənim adımı ortalıqda mətrəhi-güftəgü edib, cərh və tədil 

bə nəfy və isbat edəcəklər. Yaxşısı budur ki, gedib bənəfsəhy 

bu işdən istefa verib, inqilabı rəf eləyim. Çünki mən bilirdim 

ki, madam ki, mənim tərəfdarım Mahmud bəy Kələntərov isə 

Mahmud bəyin əleyhinə olaraq bu iddə camaatdan ki, əsla və 

ya bizzat Mahmud bəylə ədavətləri vardır, mənə də əleyhidar 

olacaqlar. Bu xəyalatlarla bərabər filfövr mənzildən hərəkət 

məscidə tərəf gəldim. Dər hələtiki [səh.5] məscidin həyəti məs-

cid və Hacı Ələsgər, Hacı Əkbər Şıxəli bəy təkyələri təmamən 

dolub, camaat içində bir həngamə idi. Məşhur Hacı molla 

Osman və Hüseyn Ramazanov qışqırırlar ki, biz camaat Hacı 

molla Səlim axundu istəyiriz. Bu tərəfdən də Hacı Rəhim oğlu 

və Məşədi Xosrov və oğlanları və Hacı Hüseyn Aslanov çığı-

rırlar ki, biz Hacı Səlimi istəməyiriz. Az qalıbdır aralıqda bir 

böyük inqilab düşsün. Bu heyndə mən bir növi özümü məsci-

din eyvanına yetirib, qışqırdım: Camaat! Allah və Rəsuli-Əkrə-

mə yəmin edirəm ki, mən istəmirəm, məni bu işə intixab etmə-

yiniz. Əgər intixab eləsəz, mən qəbul etməyəcəyəm. Bu sözləri 

deyib, camaat içindən xaric oldum. Hüseyn Ramazanov, Hacı 

molla Osman cavab verdilər ki, sənin ixtiyarında deyil. Biz 

camaat hər kəsi qəbul edib, və ixtiyar edəriz, başqasının rədd 

və qəbuluna sözü olmaz. Mən yenə də qəbul etməyib, inkarda 

durub, camaatı müqəddəsata and verib, oradan xaric olub, öz 
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mənzilimə gəldim. Məndən sonra camaat təsadümi-əfkar edib, 

bu işə sərəncam vermək üçün Hacı Rəhim uşaqları, Məşədi 

Xosrov və uşaqları və sair şəxslər ki, Məşədi Mahmud bəy ilə 

müxasimələri vardır, Hacı Şeyx Məhəmmədi bu vəkalətə inyi-

xab elədilər. Hacı Şeyx Məhəmmədi Badkubəyə göndərmək 

üçün Məşədi Xosrov oğlu Məşədi Hüseynin Böyük bazara və 

Kiçik Bazara düşüb üç yüz manat cəm eləməsilə xətm oldu. Bu 

iş tamam-kamal Hacı Ağababa Babayevin tərtibatda məramı ilə 

tamam oldu. Hacı Şeyx Məhəmməd Badkubəyə təşrif apardı-

lar. Məsələdən bir həftə keçməmişdi ki, dübarə camaat üçün la-

zım oldu ki, üç nəfər Badkubəyə göndərsinlər. 

Qeyd: Kerenski zamanında Badkubəyə cuhud və yunani-

lərin təccəmoi olub kəndi mənfəətləri üçün bir komitə təşkil 

edib, zimnən soldat təşkilatını da əldə saxlayıb, bu qüvvətin al-

tında öz umuratlarını mövqeyi-icrayə qoyurdular. Təşkilat elə-

dikləri cəmiyyətin içində bir nəfər soldat nümayəndəsi saxla-

yıb, adına soldatski deputat deyirdilər. Bu yığıncağın əsil mər-

kəzi Badkubədə Dumada idi. Bu cəmiyyətin sədrinin adı 

Ustupani idi. Ustupani tərəfindən Lənkəran dairəsində cama-

atın buğda-arpa məhsulatını nəzərindən keçirib, hər adama nü-

fuz hesabı ilə ildə 7 pud yarım xörək və əsil toxumu verib, 

qalanını qiymət edib hökumət üçün götürsünlər. (yüngül qiy-

mətə). Cuhud və yunanların bu fikir və götür-qoyları əkinçi ca-

maatını bir böyük fəlakətə sövq edib, vilayətləri, ələlxüsus 

Lənkəran və Muğan əhlini tamam puç edəcək idi. Ona binaən 

Lənkəran və əyan və əşrafı ictimai edib, iki nəfər Böyük bazar-

dan, bir nəfər Kiçik bazardan vəkil intixab edib, bu xüsusda 

Badkubəyə göndərmək istədilər ki, gedib Dumada, xüsusən 

Ustupani və sair məqamati-mötəbərə ilə küftügü etsinlər. Icti-

ma Kərimov Məşədi Tağının evində olub, Xanoğlan bəyin sə-
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darəti altında məclis təşkil olub. Müttəfiq-aray Yusif bəy Meh-

mandarov [səh.6], Məşədi Cəbrayıl Abbasəliyev və Hacı Mirzə 

Səlim Axundzadəni intixab elədilər. Bəndə hərçi ilhah elədim-

sə, qəbul olmadı. Axır müttəfiqən öz pulumuz ilə Badkubəyə 

gəldiz. Burada neçə məclis Ustupani ilə mulaqat və nə söhbəti-

miz oldusa, onunla işim yoxdur. Onu yazmayacağam. Çünki 

çox təfsilatlı və yaramaz, nəticəsiz söhbətlər olubdur ki, 

yazmağa dəyməz. Lakin bu aralıqda Yusif bəy və Məşədi Cəb-

rayıla söylədim ki, bizim buraya bir nəfər vəkilimiz gəlibdir, 

lazımdır ki, onu tapıb, sual-cavab edək ki, nə iş görüb və nə 

edibdir. Çox təftişdən sonra məlum oldu ki, vəkilimiz Hacı 

Şeyx Məhəmməağa Hacı Pirverdi məscidinin üçkünc hücrəsin-

də mənzil eləyibdir. Hacı Şeyx Məhəmmədi mulaqat və sual-

cavab edib, belə dedilər. Mən həmin təcəmmoyə getdim. Əli-

mərdan bəy mənə söylədi ki, axund, hər vaxt vücudunuz lazım 

olsa, izhar edəriz. Bu vaxtacan mənə bir söz söyləməyib və xə-

bər də verməyiblər. Mən məxfi surətdə Hacı Şeyx Məhəmmədə 

izhar elədim: cənab Hacı Ağa, siz bir nəfər Lənkəran cama-

atının nümayandəsisiniz və sizə pul veriblər ki, gözəl mənzil 

tutub, kəndinizi bir alicənab mövqedə xalqa iraə edəsiniz ki, 

burada səni bir möhtərəm zat hesab etsinlər. Lakin siz bir yerdə 

mənzil etmisiniz ki, oraya İranın adi rövzəxanları gəlib mənzil 

edirlər. Əlimərdan bəyin bu sözlərindən məlum olur ki, sizi qə-

bul etməyiblər. Axır məlum oldu ki, iş mən bəyan edən surətdə 

olubdur. Belə ki, Əlimərdan bəy Hacı Şeyx Ağanın üzrünü 

istəyiblər. Hacı Şeyx Məhəmməd bir neçə gündən sonra Lən-

kərana qayıtdı. Ağa, Allah taalaya şükür olsun ki, onun üçün 

pul cəm oldu və həm də pul xərc olmayıb, Lənkərana qayıtdı. 

Toplanan pul isə cibində qaldı. Bu qəziyyə belə qurtardı. 
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“Ümid” cəmiyyəti mövcud olan zamanlarda Tuğra xa-

nımda bir dənə motor var idi. Cəmiyyətin təsvibilə mən, İsma-

yıl bəy Yandıyev təyin olub, bu motoru xanımdan cəmiyyətin 

xeyrinə olaraq təmənna elədiz. Xanım da müzayiqə etməyib, 

motoru cəmiyyətə bağışladı. Yəni deyə bilərəm ki, əslən mənlə 

İsmayıl bəyə bağışladı. Motor lazım idi ki, islah olub, sonra on-

dan istifadə olunsun. Bunun üçün də pul lazım idi. Bu xüsusda 

İsmayıl bəy mənimlə bərabər çox artıq dərəcədə küşişdə idiz. 

Bir dəfə olaraq Potasər qəryəsinə gedib, Hacı molla Osman ilə 

bərabər cəmiyyətin parası xüsusunda küftügü etmişdiz. 

Yoldaşlarımın əhli-halət ruhiyyəsini qabaqda bir növi ərz 

etmişəm. Dübarə təkrar olaraq, izhar edirəm. Əlhəmdüllah, bü-

tün İslam aləmində hamımız tamam-kamal insanıq, heç yerimiz 

naqis deyildir. Odur ki, hamımız sədarət-tələb və həmkar ol-

maq arzusunda olub, cəmi işləri infirad surətdə hakim olub, 

icrayə qoymaq təmənnasındayız. Şükür Allaha, bu səbəbdir ki, 

müsəlman aləmlərində yaşayan hamısı müvəffəq olub [səh.7] 

işlərimiz qabağa gedir. 

 “Ümid” cəmiyyətinin katibi Mirzə İshaq və bəzi bu yı-

ğıncağın müəssisələrinin əsl məqsədləri bu imiş ki, tamam-

kamal bu işdə xüdsəranə hər bir umurata dəxalət edib, başqa-

larını öz idarələrinə qoymasınlar. Necə ki, əsil ictimada bən-

dədən vədə almayıb, xüsusi ictima etmişdilər ki, özgə nüfuzlu 

adamlardan olmasınlar. Ta bunlar öz mərami-riyasətlərinə nail 

olsunlar. Necə ki, əsl məsələ də zikr oldu. Ittifaqi olaraq İsma-

yıl bəy məni öz qardaşımla o heyət içinə aparıb, iş belə oldu ki, 

həm müvəqqəti sədarəti-məclis mənlə olub və axır ul-əmr səda-

rəti cəmiyyətə də bəndə müntəxab olam. Nətaciyi-qəzayadan 

axır ul-əmr bu cür anlaşıldı ki, daimi surətdə əksər intiligent 

yoldaşlar mənim sədr olmağımdan narahat olmuşlar. Mən bu 
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nöqtəni bir növi əgər düşünürdümsə, amma özümə götürməyib, 

yoldaşlar, ələlxüsus Mirzə İshaq hər bir vəzifədə bulunurdusa, 

hamısına müvafiqət göstərirdim. Bütün dəftərlər, möhr və pul 

hamısı Mirzə İshaqın əlində olub, hər nə istəyirdi edirdi. Mək-

təbi-ibtidai alidə gecə əkabir kursu açıb, bütün mühasibəni 

əlinə götürüb, məsuliyyətsiz idarə edirdi. Çünki başqa yoldaş-

ların da bu cür olmaq xoşlarına gəlirdi. Bir neçə ay belə keçdi. 

Hər bir məkanda ictimaımız oldusa, “ad mənim, yar özgənin” 

məsələsinin mövcibincə bütün işlər Mirzə İshaqın sədarəti-mə-

nəvisilə və mənim zahiri sədarətimlə qurtarırdı. 

Mirzə İshaq şəhərin başqa intiriqaçı şəxslərini üzvüyətə 

qəbul edib, batini surətdə onları mənim əleyhimə təbliğ etmək-

lə bərabər, onları təhrik edirdi ki, təzə seçki məclisi təşkil ol-

sun. Mən də avamlığımdan, həm də bir para işlərdən xəcalət 

çəkdiyim üçün sükuta məcbur olub, bir söz söyləmədim və öz-

özümə deyirdim ki, surəti-guftəgudə şiblet qaloş geyib, fokol-

karavat vuranlar məqami-guftəgudə mollalar və uləmaları tən-

qid edirdilər ki, ulamalar bizimlə yoldaşlıq etməyir və bizimlə 

ittihad eləməyirlər və bir yığıncaqda iştirak da bulmayırlar, və 

bəziləri təkzib edirlər. Hala və felən ki, mən bunlarla tamam-

kamal müttəhid ul-mal hər bir işə mübaşir oluram və cəmi 

umurata müdaxilə edib, hər bir fədakarlığa iqdam edirəm, nə 

səbəbə bunlar məni qəbul etməyib, batini surətdə mənim əley-

hidarlarımdırlar. Xüsusən intiligentlər məqami-söhbətdə məni 

bəyənirlər, bəs nə üçün hal-hazırda mənim sədr olmağımdan 

münfəcirdirlər. Hansı iqdamatdır ki, mən o xüsusda fədakarlıq-

dan qorxub, ənxamdan qüsur etmişəm. Bu nükat və məzamin 

üçün bir şey əsas tapmadım. Məgər inki nəzərimə bu gəldi ki: 
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Güfr və imanı bir bildin, 

Kafir möminlə nə vaxt barışar məgər? 

 

Mən hər nə qədər təsəvvür etdimsə, kəndimdə bir qüsur 

mülahiz edə bilmədim. Məgər inki mənim əmmaməli olub 

sədarətə mail olmağım. Onlardan fəal və əksəriyyət yanında 

məqbul ul-qovl və naqid ul-kəlmə olmağım və qüdsiyyət ca-

nibinə mayıl olub, dinə nisbət tərəfdar olmağım görsənir bu 

həzəratə, yəni Mirzə İshaqın partiyasına xoş gəlməyirmiş. 

Əlhasil, bir vaxt xəbərdar oldum ki, məndən xəbər alma-

mış və sədrin imzası olmamış Mirzə İshaq bir heyət dürüst edib 

və vaxt qoyub, və özü istədiyi şəxslərdən vədə alıb və məndən 

də vədə alıbdır. 

Əlhasil, heyəti-ictimaiyyə münəqid oldu. Xaricdə dürüst 

olan proqram üzrə zahirdə yenə də məni [səh.8] sədr edib, inti-

xabə şurü oldu. Əvvəlcə bu həzərat cuğa-cuğa olub, xəlyəti su-

rətdə danışmağa başladılar. Burada iştirak edənlər hamısı qa-

baqca Mirzə İshaq və Qulamhüseyn Məmmədovdan dəstur ul-

əməl almışlar ki, əbədən mənim adım gərək siyahıda olmasın. 

Bu işdə ən ciddiyyət ilə Qulamhüseyn və Mirzə İshaqdan başqa 

səy edənlər Mirzə Ağəli Mirzə Əziz oğlu və Ağa Miri Hacı Mir 

Səmid oğlu və Məşədi Heybət Zeynalov idi. 

Əlhasil, xəfiyyə seçki dürüst olub, mən hər bir şəxsi va-

dar elədim ki, Mirzə İshaqı yazsınlar. Seçkinin nəticəsi bu oldu 

ki, o ictimada bircə tək səs mənim üçün oldu. Qalan səslər baş-

qaları üçün verilmiş idi. Yüz nəfərdən artıq adamların içində 

hamı üçün səs yığan adamın yarısı oldu. Bir tək nəfər mənim 

üçün bir dənə səs oldu. Deməli, məni istəyən bu yüz nəfərin 

ortasında bir nəfər imiş, vəssalam. Aqil ul-mənan dürüst fikir 

edərsə, onu mülahizə ilə anlar ki, bu cür işi əvvəl xaricdə tərtib 
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olub, qov və qil dürüst olandan sonra mövqeyi-icarəyə qoyu-

lubdur. Hətta bu işdə məlum olan budur ki, Hacı Rza Qurbani 

də iştirak edirmiş. Nəticədə intixab Qulamhüseyn katib, Mirzə 

İshaq sədr, Məşədi Hacı Rza Qurbani də xəzinədar və həm də 

sədr müavini oldu. Mətləb bu cür xətm olub, mən də işdən kə-

nar olub, öz işlərimə baxmağa məcbur oldum. Mirzə İshaq öz 

sədarətində oturub, umurata məşğul oldu. 

Qeyd: Yusif bəy Bayraəlibəyov izhar elədi ki, həmin tək 

səsi sənin adına yazan mən idim, vəssalam. Allah taala Mirzə 

İshaqdan razı olsun ki, məni kəndi və yoldaşları işlərindən və 

intiriqasından xəbərdar elədi. Işlər bu cür xətmə yetib, mən 

yenə asudə olmayıb hər bir başqa ictimada isbati-vücud edir-

dim. Yayın sonları, hələ payız daxil olmamışdı Badkubədə mü-

səlman ictimayindən bir məktub gəlib. Lənkəranda camaatdan 

iki nəfər vəkil istəmişdilər ki, gəlib Badkubədə müsəlman icti-

mayində iştirak etsinlər. 

Qeyd: Badkubədə bir böyük yığıncaq tərtib vermişdilər. 

Şəki, İrəvan, Qarabağ, Ağdam, Ağdaş, Cavanşir, Kürdəmir, 

Quba, Naxçıvan, Salyan, Lənkəran, Zaqatala, Qazax və başqa 

yerlərdən vəkillər intixab olub, Badkubədə Xeyriyyədən uzaq 

məkanlardan gələnlər üçün mənzil və xərc (Xeyriyyədə, İsma-

yıliyyədə) verirdilər. Sair dostları olan ya iqtidarı olan istədiyi 

məhəllələrdə mənzil edirdilər. Hətta Xeyriyyədə mənzil olma-

yıb, müsavatçılar hər kəsi aparıb öz evində konfrans qurtara-

nacan mehmannəvazlıq elədilər. Bu xüsusda məktəbi-ali-ibti-

daiyyədə ki, Hacı Mirzə Hadi Zeynalov mülküdür, ictimai olub 

çox götür-qoydan sonra düyü ticarəti edən Məşədi Mikayıl 

Bağırovu və məni vəkil intixab edib, hər ikimizi Badkubəyə 

göndərdilər, lakin öz xərcimizlə. Təsadüfən Sultan bəy Qulubə-

yov ki Lənkəran camaatı tərəfindən Lənkəran torpaq və maha-
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lına hakim olmuşdu, Sultan bəyin kəndi şəxsi hökumət işi üçün 

Badkubəyə qubernator yanına gedirdi. Mən, Məşədi Mikayıl 

Bağırov, Sultan bəy Qulubəyov paraxodla Badkubəyə varid 

olub, “Dağıstan” mehmanxanasında mənzil elədiz. Mən əgərçi 

daimi surətdə Badkubəyə varid olanda təvəqqüf və istirahət 

üçün İslamiyyə mehmanxanasında mənzil edərdim, şam və na-

hara Kərbəlayi Vəli Mikayılovun dövlət mənzilinə [səh. 9] ge-

dərdim, amma bu dəfə Məşədi Mikayıl və Soltan bəy mane 

olub, onlarla bərabər Dağıstan mehmanxanasında üç nəfər bir 

mənzildə imrari-həyat elədiz. 

Xeyriyyənin zalında tacirlər üçün yığıncaq qoyulmuş idi. 

Amma bu heyəti-ictimaiyyə bir başqa böyük otaqda idi. Əsil 

sədr Əlimərdan bəy Topçıbaşov idi. Hacı Zeynəlabidin Tağı-

yev və bəzi başqa mötəbər şəxslərdən məclisdə isbati-vücud 

edirdilər. Məmmdəmin Rəsulzadə baş katib idi, Əbdüləli bəy 

Əmircanov da orada rusca katib idi. Üç iclas oldu. Cəmi əqsam 

və ənva müsəlmanlardan burada var idi. Qafqazın hər bir mə-

kanından buraya nümayəndə sifətilə gəlmişdilər. Üləma qəbi-

lindən ki sahibi-əmmamə idilər, üç nəfər idilər. Səlyan nüma-

yəndəsi Ağayi Hacı Seyid Bağır Ağa idi ki, Mir Əşrəf Ağanın 

tərifəsilə gəlmişdi. Xil qəsəbəsinin mollası da Hacı Seyid Bağır 

Ağanın məziyyətilə o mənzildə idi. Əmmaməlilərdən biri də 

din Hacı Mirzə Səlim Lənkərani idi. Zaqatal mahalından biri, 

Cardan Nurulla əfəndi idi. Biri də Kaxdan Şeyx Qasım əfəndi 

idi. Bu iki nəfər də Zaqatal üləmalarına nisbət yarım molla idi-

lər, əmmamələri yox idi. Əgərçi əmmamə o tərəflərdə mərsum 

deyil, qalan şəxslər vəkillər, bütün əyan və əşrəf intiligent və 

yuristlər idi. 

Mövzuyi-məsələ icmalən bu idi ki, Nikolay taxtdan dü-

şüb, yerinə Kerenski oturub. Demokrat üsulu ilə istəyir Rusiya-
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nı idarə eləsin. Qafqaz müsəlmanları Kerenskiyə ittila verdilər 

ki, biz müsəlman camaatları soldat, əsgər, sərbaz verməyə ha-

zır varız. Hər vaxt hökumət istəyirsə, biz əsgər verəcəyiz. 

Kerenskiyə teleqrafla icmalən cavab veriblər ki, bizə əsgər 

lazım deyil. Luzumdan ziyadə əsgərimiz vardır. Biz Qafqaz 

müsəlmanlarından razıyız. Lakin bizim təmənnamız budur ki, 

Qafqaz əhli bizə pul ilə müavinət göstərsinlər, nə əsgərlə. 

Felən bizə əsgər lazımdır və əsgərin lüzumu üçün də pul 

lazımdır. Biz bu pulu hardan və necə cəm edək ta inki əsgəriy-

yə təşkilatı üçün pul dürüst edib əsgər toplamaqla bərabər kən-

di umuratımızı idarə edək. Üç gün həmin bu məqsəd mətrəhi-

güftəgü olub, axır ul-əmr zahirdə bir qərar qoyuldusa, amma 

batində sərəncamsız oldu. Bu məclis zahirdə bir intiligent məc-

lisi idisə, həqiqətdə bir molla məclisi olub, usuli-əlfaz mübahi-

səsi kimi əvvəl-axırı qurtarmayan bir mübahisə və mübarizə 

idi. Hər kəs bir xəyal üzrə nitqə gəlib, mətləbi mültəfit olmadı-

ğı surətdə kəndi məqsədi və muradı nə isə, onu mövqeyi-icrayə 

qoydurmaq fikrində idi. Nəcəfi-Əşrəf tələbələri kimi söhbət əs-

nasında biri-birinə hücum edib, dizi-dizi tərəfi-müqabilə sarı 

sürünüb, öz mətalibini həqq-nahəyyə olaraq sübuta yetirmək 

üçün qovğa edirdilər. Böyük intiligentlərdən hansıları ki, göz-

lərinə eynək vurub və eynəyin qatmasını çiyninə atıb, və nitqin 

şiddətindən bədəni rəşə tapıb, eynəyinin qatması çiynindən dü-

şüb və dübarə qatmanı çiyni üstə atıb, şiddətlə danışanlar söz 

və laf və gəzəf ilə dünyanı dərhəm-bərhəm edənlər həddən zi-

yadə, əndazədən artıq güftəgü edirdilər və hərəsi əsgəriyyə 

təşkilatı üçün pul toplamağa vəsait iraə edirdilər. [səh.10] 

Müsavat firqəsi tərəfindən nümayəndə sifətilə bu məc-

lisdə isbati-vücud edən Abbasqulu Kazımzadə söz alıb danış-

mağa başladı. Axır ul-əmr təklif elədi ki, Badkubədə milyoner-
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lər hansı ki, hər bir cəhətdən sahibi-mülk və əmlak və iqtidar 

bir nəfər və ya iki nəfər ya dörd nəfər 25 milyon müqərrər edib, 

dürüstkar və mütəxəssis böyük generalların təhti nəzarətində 

camaatdan əsgər toplayıb, onların təlimatına sərf etsinlər. Sədr 

sual elədi ki, bu milyonerlərin tədiyyəsinin təminatı üçün ca-

vabdəhəndə kimdir? Abbasqulu cavab verdi ki, bu vəchlərin tə-

diyyəsinə zəmanət edən millət və camaatdır ki, daimi surətdə 

təşəkküratdan sonra milyonerlərə onların hüquqları tədiyyə 

eləsinlər. Abbasqulu Kazımzadənin bu sözləri dövlətlilərin xo-

şuna gəlməyib, sair şəxslər də bu fikri təqib etmədilər. Hacı 

Zeynəlabidin və başqaları bu sözlərdən acıqları gəldi. Mən axı-

rıncı gün iclasın axırında söz alıb ərz elədim: 

Vəkillər, camaat, bu cür günün ərzində bu qədər danışıq-

lar oldu. Bütün kəlamların nəticəsi bu oldu ki, əgər bizim qüv-

veyi-təşkilati-əsgəriyyəmiz olmazsa, yəqin surətdə bizim atiy-

yəmizdə sərvət və əhl və əyalımız rus və ermənilər əlində qarət 

olub, yurd, mülk və əmlakımızı təsərrüf edəcəklər. Hər kəs ki 

burada isbati-vücud edib yığıncaqda iştirak edirlər, yəqin surət-

də bir müəyyən məhəlin mötəbədi və sahibi-ixtiyarıdırlar. Yax-

şı və gözəlcəsi budur ki, fil-məclis bu həzərat nümayəndələr 

özləri kəndi kiseyi-fətivvətlərindən himmət göstərib, hər kəs öz 

malının hazırı nəqdiyyəsindən ondan birin versin ta inki bu 

güftəgülərin nəticəsinin ciddi olmağa camaata məlum olub, 

xalq bilsinlər ki, nümayəndələri ciddi olub, danışıqları məhz 

lağ-lağı lisanı deyil. Bu surətdə xalq öz müavinətlərindən mü-

zayiqə etməyib, böyük sərvət sahibləri də kəndi müavinət ma-

liyyələrindən müzayiqə etməsinlər. Bu danışdığım sözləri həqi-

qət olub, lağlağı lisanı olmadığı üçün, əvvəlcə öz malımdan 

otuz qızıl suy edib, bu yolda nisar etməyə hazır. Çünki mənim 

tamam-kamal sərvətim hal-hazırda üç yüz qızıl olmaz. Əlbəttə 
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bu nümayəndələrə öz kəndi təməkkürlərini mülahizə buyurub, 

o əndazədə kəndi sərvətlərindən ondan biri də əda edəcəklər, 

vəssalam. Mənim bu sözlərim zahirdə əgərçi hamıya xoş gəlib, 

ehtiramla alqışladılarsa, amma batində hamı nümayəndələrin 

ovuçlarımı açıb, məlum elədim ki, həzərat danışanlar məhz 

özgələrin mallarını bölməkdə sahib-hünər olub, öz mallarını 

xərc etməkdə süst, hətta razı da deyillər. 

Axır ul-əmr söz bu cür xətm olub məclis bu tövr nəhayətə 

yetişdi ki [səh.11], Qafqazda yaşayan müsəlmanlardan ədədi-

nüfusu mülahizəsilə hər evdə nə qədər nüfuz varsa, hər başa iki 

manat rusi vergi, yəni soldat pulu alsınlar. Bu axırıncı iclas gü-

nündə Tiflisdən teleqraf gəlib, bir nəfər nümayəndə istədilər ki, 

Tiflisə gedib bəzi mükalimat eləsin. Məmmədəmin bəy bu vü-

kalətə müntəxəb olub, Tiflisə təşrif apardılar və məclis mün-

qəzi oldu. 

Qeyd: bu müsafirətimdə ittifaq düşən umuratdan birisi 

budur ki, zikr olunur: 

“Xeyriyyə”nin eyvanında tənəffüz üçün dolananda cənab 

Sultan bəy Qulubəyovu gördüm ki, bir nəfər yurist (advokat) 

ilə söhbət edirlər. O şəxs Sultan bəyə söyləyir ki, gəl bizimlə 

müsəlmanlıq firqəsinə daxil ol. Bizim burada böyük ictimaimız 

vardır. Mən söylədim ki, cənab bəy, bu söz əslən mənasız bir 

kəlmədir. Bu cür təklif özündə yüngül təklifdir. Məsələn, siz 

buyurursuz ki, gəl müsəlmanlıq firqəsinə daxil ol. Bu söz əvvə-

la mənasız bir sözdür. Çünki bu təklif müsəlmanlar üçün lazım-

dır ki, nəsari və cuhud və sair firəqi-küffarə eləsinlər. Sözlər ki, 

bu cür təklif edirsini, mənası budur ki, tərəfi-müqabil kafirdir, 

felən müsəlman olur. Müxtəsər bu sözlərdən çox aramızda rəd-

dü bədəl olub, mən bu ləfz və məna ilə bu cür təklifin qəbahəti-

ni bu şəxsə sübut elədim. Bu şəxs mənə söylədi ki, Badkubədə 
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bütün ülamələr bu firqəni qəbul edib və bu ictimaə daxil olub-

lar. Əslən bu təklifatın müəssis və müşəyyid ərkanı cənab Bəşir 

bəy Aşurbəyovdur. Çox gözəl olardı ki, təşrif gətirib orada 

üləmaları rəyət edib, onlarla söhbət edəsiniz. Söhbətimiz bu cür 

xətmə yetişib öz mənzilimiz ki Dağıstan mehmanxanası olsun, 

oraya müraciət eləyib, nahar sərf edib, istirahətə məşğul olduz. 

Mən bir şoğl üçün mehmanxanadan xaricə çıxmışam. Övdə-

timdə Sultan bəy və Məşədi Mikayıl mənə söylədilər ki, bu 

gecə başqa məclisə getmə! Bu gecə lazımdır ki, cənab Bəşir 

bəy Aşurbəyovun mənzilinə gedib orada sərfi-şam edək. Bu 

xüsusda ciddi surətdə Bəşir bəy Sultan bəy və məndən xahiş 

edibdir ki, sən o məclisdə isbati-vücud edəsən. Mən hər qədər 

təşahi elədimsə, Sultan bəy və Məşədi Mikayıl qəbul etmədilər, 

və söylədilər ki, bizim üçün siyasətən lazımdır ki, o məclisə ge-

dib, hazır olaq. 

Əlhasil gecə oldu. Bəşir bəy cənabları kəndi həmşirəza-

dəsilə öz faytonunu göndərib, bizi, yəni səni xah-naxah oraya 

hazır elədilər. Məclisə varid oldum. Həzrəti-Hacı Seyid Bağır 

ağa Xıllı molla ilə bərabər təşrifləri var idi. Badkubə üləmala-

rından hansıları ki, tanıyırdım, Ağa Mir Əbdülkərim ağa və 

Hacı Mirzə Əbdürrəhim ağa həzrətləri idi. Bir neçə nəfər də 

üləmalardan var idi. Amma bəndə onları tanımırdım. Mincüm-

lə dağlı Axund molla Əli idi ki, sonralar onu tanıyıb, dost ol-

muşdum. Sonra əyan və əşraflardan hansılar ki Bəşir bəy ilə 

həmsinifdirlər, burada isbati-vücud edirdilər. Namaz da oldu. 

Söhbət açıldı. Əvvəl Əlimərdan bəy Topçubaşovun iradına 

məşğul və sonra Əlimərdan bəyin oğru olmağına isbatlar gə-

tirib, Bəşir bəy, Hacı Seyid Bağır Ağa və bəndə və Sultan bəy-

dən sabah üçün vədə aldı ki, sabah Xeyriyyədə hazır olub, 

tacirlərin iclasına baxıb və Hacı Zeynəlabidin Tağıyevin səda-
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rətilə iftitahi-məclisdə güftəgüyə qulaq etsin və mülahizə edək 

ki, mən Topçubaşovun oğurluğunu necə isbata yetirib, Hacı 

Zeynəabidin hüzurunda izhar edəcəyəm. Belə ki, oğurluqdan 

hamı xəbərdar olsun. Bu sözlər Bəşir bəyin sözləridir. Və 

zimnən əlavə elədi ki, bu müsəlmanlıq firqəsini 37 gündür mən 

təşkil etmişəm və Qarabağa aparacağam. Bu müsavat firqəsi 

tamam-kamal bidinlik və xələfi-şərdir. Söz buraya yetişəndə 

Ağa Mir Əbdülkərim ağa söhbətə şuru edib, başladı ki, müsa-

vatçılar deyirlər və öz proqramlarına yazıblar ki, arvadlar da 

intixab edə bilərlər. Və həm də onları bir [səh.12] şoğli-höku-

mətiyə intixab etmək olar. Bu söz əsla xələfi-şərdir və bu cür 

proqrama əməl edənlər isə fasiqul-əqidədirlər. Ağa Mir Əbdül-

kərim ağa bu sözü pəru bal verib, bu xüsusda şərhi-müfəssəl 

zikr edib, durdular. 

Izah: Əlbəttə proqramda bəzi mətalib vardır ki, siyasət 

surətində bəzi diplomatlar o mətalibi yazmaqda məcburdurlar, 

və proqramın tamamını mövqeyi-icarəyə qoymaq imkanı surə-

tindən bilmərrə xaricdir. Vəli vazehdir əqayidi İslamiyyə üzrə 

bu söz məntiqdən xaric bir sözdür. Amma söz bundadır ki, 

görək Ağa Mir Əbdülkərim ağa bu sösləri ki, söyləyir və bu 

iradları ki eləyir, aya vaqeyi surətində bu sözlərə əqidəsi var-

dır? Aya onu dindarlıq vadar edir ki, Bəşir bəy ilə həmrahlıq 

edib Urusitdə müsəlmanlıq firqəsini təşkil edib, bir molla sair 

qabaqda təşkil olunan firqələrin əleyhidarları ola. Ya inki xeyr. 

Bəşir bəyin yaxşı, yağlı plovu, və buqələmun-toyuqlarının bur-

yanlığıdır, ya inki Zaqatalanın ətirli və qiymətli alma və ar-

mudlarıdır ki, Mir Əbdülkərim ağanı bu cür şiddətlə həyəcana 

gətirib, din dərdi çəkir. 

Əlbəttə qəziyyə məlumdur. Inki əgər mən izhar eləsəm 

ki, bu cür fəsil müsavat proqramında yoxdur, əlbəttə yalan söy-
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ləyəcəyəm. Bu surətdə tamam-kamal mövhun olub, hamıya 

məğlubiyyətim sabit olacaqdır. Əgər söyləsəm ki, xeyr, şərən 

bu cür intixab nisvan, yəni nisvanın müntəxib olmağı cayizdir, 

daha pəs olub xilafi-əqayidi-İslamə mürtəkib olacağam. Pəs 

mən indi bu ağaya nə cavab verəyim? Dərhal qeybdən qəlbimə 

deyəsən ilham oldu ki, Səlim bu cür cavab verir: mənim 

cavabım: 

Həzrəti-ağa, hər bir suala iki cür cavab vermək olar, əvvəl 

nəqzi, sonra həlli. Cənabi-nəqzi budur: Həzrəti ağa, cənabınızın 

məxsusən bu iradı bimövqe və biməhəldir. Zira ki, qoy bu iradı 

o üləmalar və şəxslər eləsinlər ki, öz yazılarından və şəhrlə-

rindən arvadların üzü açıq gəzməyinə və əcnəbilərin tahir-

mütəhhər olmağına isbati-əqidə edib, dəlayili-əqli və nəqli gə-

tirməyiblər. Həzrəti ağa özü quran şərhində əcnəbini pak bilib 

və arvadların məkşufəl-vücuh olmağına icazə veriblər. Madam 

ki, arvadlar üzü açıq gəzə bilərlər, intixab olmaqlarından nə 

bak vardır. Əslən bu iradı lazımdır ki, bəndə və sair eləsinlər. 

Həzrəti-ağanın bu iradı tamam-kamal yersiz və münasibətsiz-

dir. Türklərdə məsəldir: Orucluqda qəlyan ki, orucu batil etmə-

di, qəlyan altı da batıl etməz. Qəlyan üçün qəlyan altı da lazım-

dır. Madam ki, arvadların məkşüf ül-vücud olması şəri olursa, 

əcanibin təharəti şərən ədillə üzrə sabit olarsa, əlbəttə nisvan 

tayfasının intixab olması da cayiz olacaqdır. Mən bu sözü söy-

ləyib Ağayi Hacı Mirzə Əbdürrəhim ağaya xitabən ərz elədim: 

Həzrəti-Hacı ağa, siz nə üçün söhbət etməyirsiz? Cavabında 

buyurdular ki: Siz söhbət edirsiniz, mən də qulaq asıram. Söh-

bət buraya yetişəndə Ağayi-Mir Əbdülkərim ağa əzəmisinin 

çiyninə dürüst edib, Hacı Mirzə Əbdürrəhim ağanı xahiş ilə 

məclisdən durquzub özü ilə bərabər məclisdən xaric oldular. 
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Onlar xaric olandan sonra söz Ağabala Quliyev üçüncüyə 

yetişib, hərarətlə nitq edib, söylədi ki, müsavatçılar öz məram-

namələrində yazırlar ki, nisvan intixab etməkdən başqa, müntə-

xib də ola bilər. Hal anki müntəxib olanda lazımdır ki, üzü açıq 

gəzsinlər və bu da xəlfi-şərdir. Ağabala Quliyev bu sözləri söy-

ləyəndə bəzi əşxas gülümsündü. Mən əgərçi orada gülənlərin 

gülməklərinin səbəbini bilmədim, lakin sonralarda Ağabalanı 

tanıyandan sonra gülmək səbəbi məlum oldu. Səbəbi də bu idi 

ki, Ağabalanın felən öz qızları üzü açıq gəzirlər. [səh.13]  

Əlqərəz, Bəşir bəyin evindən hərəkət edib mən Sultan 

bəy və Məşədi Mikayıl Bağırov öz mənzilində övdət elədiz. 

Müraciətdə Məşədi Mikayıl Bağırov Sultan bəyə müxati-

bən söylədi: Güstağlıq olmasın, bizim bu Hacı axundun heç 

faydası yoxdur. Insan bu cür plov və xoruşları qoyub, sair 

adamlarla yoldaşlıq edər? Əgər mən Hacı axundun yerinə ol-

sam, əbədən Bəşir bəyin itaətindən çıxmayıb, daimi bu cür 

plovlar və hinduşka-xoruzundan meyl edərəm. 

Biz Bəşir bəyin mənzilində müraciət edəndə, Bəşir bəyin 

bu cür ictimaın görüb və o tərəfdən də müsavat təcəmməinin 

həm nüfuzun və həm də o ictimada əksər oxumuş cavanların 

olmasını mülahizə edib, bu iki qüvvənin təsadümündən cilov-

girlik etməkdən ötrü lazım bilib Sultan bəyə izhar elədim ki, 

sabah zöhrdə Hacı Zeynəlabidin həzrətlərini ziyarət edib, və bu 

iki ictimaın arasına iltiyab verib, biri-birilə islahda olmalarının 

təmənnasın edək. 

Qabaqda zikr oldu ki, Bəşir bəy kəndi evində Hacı Seyid 

Bağır ağa və bəndə və sair yoldaşlardan sabah üçün vədə aldı 

ki, gəlib saat onda Xeyriyyənin zalında hazır olub, orada Bad-

kubənin böyük tacirləri hazır olacaqlar. Məclisin güşadində 

Hacı Zeynəlabidin yanında sizə isbat edərəm ki, Əlimərdan bəy 
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Topçubaşov necə xəyanətlər edib, millətin pulunu və müha-

cirlər üçün toplanan vəchləri nə tövr tələf edibdir. Sabah təbri-

kin vədəsi mövcibincə mən Hacı Seyid Bağır ağa ilə iclasa 

hazır olduz. Sultan və Məşədi Mikayıl ehmal edib, gəlmədilər. 

Məclis açıldı. Hacı Zeynəlabidin kürsiyi-sədarətlə oturub, xü-

susi münşisi bir nəfər general idi, hazırlaşıb hər kəs öz yerində 

bərqərar, cənab Bəşir bəy iftixarən din ilə bərabər bir stulda 

oturmuşdular. Əlbəttə bu yığıncaq siyasi deyildi. Bu bir tacir-

lərə məxsus olan söhbət idi. Bəşir bəy söz alıb və zimnən söy-

lədi ki, Hacı ağa, mühacirlər və qaçqınlar üçün toplanan bir 

milyon yarım pul necə oldu? Əlimərdan bəyi çağırın bu suala 

cavab versin. Dərhal adam gedib Əlimərdan bəyi dəvət etdilər. 

Əlimərdan bəyin işi çox olduğu üçün cavab vermişdi ki, bir az 

müddətdən sonra gələcəyəm. Mənimlə bərabər oturan Bəşir 

bəy ahəstə qummullanıb, xəfiyyətən söyləyirdi: hə, gələ bilər? 

Burada rüsvay olacaqdır. Milyon yarım pulu tələf edib, yeyib, 

gedibdir işinə. Bir az müddətdən sonra Bəşir bəy dübarə yenə 

də Hacı Zeynəlabidinə xitabən ərz elədi: Hacı ağa, qaçqın və 

mühacirlər üçün bir milyon yarım pul toplanıb, Əlimərdan bə-

yin təhvilinə verilibdir. Rica edirəm Əlimərdan bəydən o hesa-

bı təvsiyyə edib, camaata xəbər verəsiniz. Bu sözdən sonra 

Hacı Zeynəlabidin hərarətlənib, söylədi: Hacı ağa, istəyirsiniz 

mən məclisdən xaric olum? Bəşir bəy bu sözü deycək, Hacı ca-

vab verdi: Mənə nə, istəyirsən get və ya istəyirsən qal. Lakin 

sən məni məcbur edirsən ki, bəzi mənə layiq olmayan sözləri 

təkrar edib və camaata bəyanat verib, özümü bir növ xudpə-

səndlik məqamına gətirim. Bəşir bəy! Iki dəfədir söyləyirsən 

ki, milyon yarım pul cəm olubdur, aya pulu sən vermisən? 

[səh.14] yainki burada hazır olan həzarət tacirlər veribdirlər? 

Söylədim ki, məni məcbur etmə ki, sözləri bəyan edim. Aya 
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hansı tacirlər və əyandır ki, məclisdə kəndisini pul siyahısına 

yazdırıb, sonradan o pulu veribdir? Müsəlmanların sənətidir ki, 

məclisdə şan üçün adlarını yazdırırlar, sonra pul verməkdə cür-

bəcür bəhanə gətirərlər. Bu həzarət söyləsinlər, hansıları bu 

mühacirət xüsusunda pul veriblər. Söyləsinlər görək pulu ver-

mişəm və bir əndazə də Musadan almışam. Sair həzərat əgər 

pul veriblər, söyləsinlər. Pulun hesabı mənim yanımdadır və 

mən də hesab edib, məxaric və təhvil almışam. Daha bu nə söz-

lərdir ki, sən söyləyib, özün iş görmədiyin halda, başqa iş 

görənləri də işdən süst edirsən (bu sözlərin arasında Əlimərdan 

bəy məclisə daxil olub, qulaq asırdı). Bəşir bəyin sual-cavabı 

məlum olub, gecə bizim yanımızda tamam-kamal rüsvay oldu. 

Məclis bu cür ixtitamə yetişib, qapıdan çıxanda Əlimərdan bəy 

əvvəlcə mənə sonra Hacı Seyid Bağır ağaya xitabən söylədi: 

Bu cür adamlardır ki, kəndiləri iş görməyib, başqalarını da iş 

görməkdən süst dirlər. 

Məclis tamam olub, Bəşir bəyin gecə elədiyi iddiaları ta-

mam yalana çıxdırdan sonra hər kəs öz mənzilinə müraciət 

elədi.  

Bəşir bəyin əsla bu cavablarla müxalifət etməsinin səbəbi 

zənnimcə budur: 

Duma intixabında cavanlar, hansılar ki şərir və qoçular-

dan ictinab edib, onların nüfuzlarını kəsmək istəyirdilər, Bəşir 

bəyi və ona namizəd edən adamları intixab etməyib və onların 

nüfuzundan cilovgirlik edirdilər, vəssalam. 

Bəşir bəyin evindən müraciət edəndə mən, Sultan bəy, 

Məşədi Mikayıl belə təmhid və müqəddimə qoyduz ki, sübh 

Hacı Zeynəlabidin Tağıyev Həzrətlərini mülaqət edib, bu iki 

heyəti-ictimaiyyənin aralarına səfa verib, ortalarından kudurəti 

götürüb, hər iki qüvvə bir məhəldə cam olub Badkubə və ətra-
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fın təsfiyə və rövnəqi üçün müttəhid ul-mal çalışsınlar. Sübh 

saat 10-dan mütəcaviz idi, Məşədi Mikayıl bir iş üçün getmiş-

di. Sultan bəyin məiyyətində Hacının mənzilinə tərəf hərəkət 

elədiz. Intizar otağına varid, bir əndazə təvəqqüf edib, Hacı 

Həzrətlərinə xəbər verdiz. Yarım saat müntəzir olmamızı rica 

elədi. Bu intizar zamanında Hacının qəbul otağından artıq dərə-

cədə hay-küy gəlirdi və müxtəlif paltolar burada asılmışdı. 

Yarım saatdan sonra Hacı tərəfindən dübarə adam gəlib yum-

şaq halda izhar olundu ki, əgər mümkünsə sabah saat 9-da təş-

rif gətirsinlər. Biz izhar elədiz sabah mümkün olmaz. Çünki biz 

buralı deyiliz. Yarın paroxodla Lənkərana hərəkət edəcəyiz. 

Bir neçə dəqiqə lazım olan mətalibimiz vardır. Bu sözlər Hacı 

həzrətlərinə yetişəndə Sultan bəy və məni kəndi böyük zalına 

qəbul edib, oradakı adamlardan 15 dəqiqə təvəqqüf istəyib, biz-

lə mulaqat elədilər. Hacı Həzrətlərilə söhbət edib, əvvəl bəndə 

təkəllüm elədim: Həzrəti-Hacı, sizin cənabınız hüquqi-milyət 

yanında sabit və məlumdur. Biz nümayəndəlik sifətilə Lənkə-

ran dairəsindən Badkubəyə gəlib, ictimada isbati-vücud eləyib, 

yarın Lənkərana əzimət edib, vurud edəndən sonra camaat biz-

dən bu yığıncağın əhval və övzaini xəbər alıb, bu şuranın nəti-

cəsini soruşacaqlar. [səh.15] Əlbəttə camaatın ruhu yüksək ol-

maq üçün lazımdır, bəzi mətalibi onlar üçün şərh və bəst verib, 

zikr edək. Vəli mütəəssifanə Badkubə ki Qafqaziyanın, ələl-

xüsus Rusiyadakı müsəlmanların mərkəzidir, burada bəzi cər-

yanlar vardır ki, həmin cəryanlar baisi-nifaq və müsəbbibi-

təfriqədir. Biz Lənkəran nümayəndələrinin ən böyük və səmimi 

arzumuz budur ki, Hacı Həzrətləri ki milliətin atası hesab olu-

nurlar, Bəşir bəy cənablarını və o biri tərəfdən hər kəsi məslə-

hət bilirsənsə, çağırıb, nəsihət və dəlillərlə bu iki heyəti-ictima-

iyyəni müttəhid ul-mal işləməyə vadar edəsiniz. Əlbəttə gələ-
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cəyimiz üçün nifaq və şəqaqin böyük fəllak nəticə verməsi ha-

mıya məlumdur. Bizim üçün lazım idi bu sözləri hüzurunuza 

ərz edib, cavab alandan sonra mütməin camaatın yanına qayı-

dıb, onlar üçün xəbər aparaq. Hacı Zeynəlabidin bu sözləri biz-

dən eşidəndə ayağa durub, mənim əmmaməmdən öpüb xudafiz 

elədiz.  

Burada bir az yenə də lazımdır ki, Lənkəran əhvalatına 

dair ittifaqat yazılsın ta bəzi mətalibə işarə olduqda sözlərimiz 

mücməl olmasın.  

Kerenski iş başına gələndə camaat bir əndazə nəfəs alıb, 

istəyirdilər asudəliklə yaşasınlar. Iki nəfər Badkubədən nüma-

yəndə adı ilə gəlib, birisi ruslar tərəfindən, birisi də müsəlman-

lar tərəfindən. Badkubə müsəlmanlarının nümayəndəsi Mə-

həmmədəmin Rəsulzadə həzrətləri idi. Rus nümayəndəsinin adı 

Kuznetsov idi. Bunlar gəlib camaatın ruhunu bilib, onları itti-

had və ictimaə dəvət etdilər və camaatı məcbur etdilər ki, kən-

diləri tərəfindən 8 nəfər intixab edib və bu səkkiz nəfər öz orta-

larında bir nəfər rəis intixab etsinlər ki. Bütün Lənkəran dairə-

sinin hökmranı olub, Lənkəran qəzasını gözəl vəchlə idarə 

eləsin. Bu şəxsin sədarət və rəyasəti altında bir komitə təşkil 

olsun və o komitəyə hər bir ictima tərəfindən nümayəndələr gə-

lib iclasda iştirak edib, hər bir hökmün nəfy və isbatında rəy 

verməyə haqqı olsun. Səkkiz nəfər Lənkəranda intixab olub altı 

nəfərin təsvibi-zahiri və batini rəy verməsilə Lənkəranda imra-

ri-həyat edən Qala bazarlı Sultan bəy Qulubəyov həzrətləri bu 

hökuməti-milliyə müntəxab və bərqərar oldu. Hökumətdə işti-

rak edənlər: Yusif bəy Mehmandarov, Hacı Ağabala Babayev, 

Mir Əsgər xan Talışıniski, Məşədi Nağı Kərimov, Mirməmməd 

Ağayev, Məşədi Hacı Rza Qurbanov, Məşədi Cəbrayıl Əbbas-

əliyev idilər ki, bunların içindən Sultan bəy hökuməti-məxsu-
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səyə müntəxəb oldu. Lakin bu ictimada daimi surətdə Mir Əs-

gər xan ilə Mir Əziz bəy narahat olub, Sultan bəy ilə rəqabət 

edirdilər və daimi surətdə istəyirdilər ki, bir hadisə əmələ gətir-

sinlər. Lakin bu işə cürət etmirdilər. Bu fikir onların qəlb-

lərində mövcud var idi. Bu hökumət məclisin güşadında hər bir 

ictimada ixtiyar var idi ki, bir nəfəri intixab edib, vəkil ünva-

nında o məclisə göndərsin. Bu məclisin adına “İspolnitelnıy 

komitet” deyirdilər. [səh.16] 

Bu komitədə iştirak edənlərdən Mir Əsgər xan və Mir 

Əziz bəy böyük nüfuz sahibi olduğu üçün və daimi surətdə 

bunlar Sultan bəyi istəməyib və camaat Sultan bəyi istədikləri 

üçün camaatın fikri bu idi ki, bu komitədə iştirak edənlər bütün 

həqqaniyyət və camaat tərəfdarları olub, surəti-zahirdə bir 

hökm və qəziyyə üçün rəy veriləndə əksəriyyət Sultan bəyin, 

yəni camaatın tərəfinə olsun. Odur ki, komitənin qüvvəsini ar-

tırmaq istəyirdilər. 

Bu surətlə gimnaziyanın şurəyi-valideyn ictimaında belə 

müqərrər oldu ki, bir nəfər şurayi-valideyn tərəfindən bu İspol-

nitelnı komitetdə iştirak etsin. Mən özüm gimnaziyada müəllim 

olmaqla bərabər iki nəfər bacım uşaqları İlyas və Fəyyaz mün-

kəfil olub, oxutdururdum. Bu münasibətlə özümün də müəyyən 

səsim var idi. Əslən Qurbanovların, Kərbəlayi Hacı Məmməd 

və Məşədi Hacı Rza, ələlxüsus Məşədi Möhsün ki bunların ta-

mam uşaqları gimnaziyada idilər, Məşədi Möhsünün rəy və 

fikri bu idi ki, bu intixabda mən əslən müntəxəb olam. Gimna-

ziyada 180 nəfərdən artıq uşaq olduğu surətdə, bəzilərinin 

qərib olduqları üçün vükalə bağqa uşaqlar gəlmişdilər. Bütün 

müsəlman camaatı başqa millətlərdən savay 86 nəfərdən çox 

idi. Lənkəranlı Mir Əziz bəy Talışxanov ki Lənkəranın məşhur 

əyan və xanzadələridir və Lənkəran dairəsində böyük vəkillər-
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dən məhsub olan bu şurada batini fikri bu idi ki, Mir İsgəndər 

xan Mir Bağır xan oğlu şurayi-valideyn tərəfindən vəkil olsun. 

Camaat deyirdi ki, Hacı Axund əslən vəkil intixab olsun, Mir 

İsgəndər xan onun üçün müavin intixab olsun. Surəti-zahirdə 

bu cür rəy verildi. Rəylər hesab olanda Mir İsgəndər xan mən-

dən artıq gəlib, Mir Əziz bəy qanunən söylədi ki, lazımdır 

Isgəndər xan əslən vəkil olsun, Hacı Axund müavin olsun. 

Qurbanovlar gördülər ki, uduzublar. Çünki məlum olan bu oldu 

ki, Mir Əziz bəy kəndi adamları ilə bərabər bizim üçün əbədən 

rəy verməyiblər. Amma niyə adamlar Mir İsgəndər xanı ta-

mam-kamal verdikləri vədə üzrə rəy veriblər. Odur ki, Mir İs-

gəndər xan üçün səs məndən artıq çıxıbdır. Bu işin bir növ cəli 

və adam aldatma olduğu üçün tacirlər, ələlxüsus Məşədi 

Möhsün Qurbanı əsəbani olub, dübarə bir təzə intixabı təmənna 

elədilər və söylədilər ki, əslən bu intixab üsul üzrə dürüst deyil. 

Mir Əziz bəy bilirdi ki, camaat onun bu işdə hiylə elədiyini 

biliblər. Odur ki razı olmayırdı-dübarə seçki olsun. Bilirdi bu 

intixabda tamam-kamal məğlub olacaqdır. Amma mən və Mir 

İsgəndər xan bir-birimizlə dost olduğumuz üçün müraqibə yo-

xumuz idi. Vəli İsgəndər xan söylyirdi ki, mən ən səmimdildən 

raıyam ki, Hacı Axund əslən vəkil olsun və mən ona müavin 

olam. Axır ul-əmr camaat güc gətirib, qəti surətdə təzədən üsul 

üzrə intixab istədilər. Bu surətdə Mir Əziz bəy açıq eləyib məc-

lisdən xaric oldu. Seçki qurtardı. Mən bilmüzaəf səsə dara 

olub, Mir İsgəndər xan əqəlliyyətlə qalıb, mən əslən vəkil və 

Mir İsgəndər xan müavin intixab oldu. Bu xüsusda etimadnamə 

yazılıb mənim əlimə verildi. Camaat mütəfərriq olub, hər kəs 

öz mənzilinə getdi. 

Nöqtə: Mir Əziz bəy nə üçün özü razı olmayırdı ki, mən 

əslən İspolnitelnı komitetdə üzv olam? Nəzərimə belə gəlir ki, 
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Mir Əziz bəy istəmirdi [səh.17] ki, Sultan bəyin orada, yəni 

Lənkəranda komissarda həm sədr olmaqla bərabər Hacı Mir 

Səlim Sultan bəyin qohumudur. Labüddür ona tərəfdar olub, 

hər bir işdə onunla bərabər müttəhid ul-mal iş görəcəkdirlər. 

Burada istəyirəm bir əndazə Talış xanlarının ruhuyatına 

dair yazam. 

Talış xanlarının siyadətinə şübhə etmək mümkün deyil. 

Talış xanlarının siyadət və övladi-peyğəmbər olması hamıya 

sabit və mübərhəndir. Bu xüsusda hər kəs danışıq etsə, sözləri 

biməxəz və yalandır. Çünki bunların əslən və bizzad Xalxal 

mahalından gəlmələri həqqi-mal ətrafında bunların əqrabayi-

qədimiləriki Talış xanları ilə əmi oğlanlarıdırlar, hənuz mövcu 

və nəsəbnaməri də müəyyəndir. Odur ki, bunlarla ciddi müxa-

simə etmək gözəl və mühəssin deyil. Amma bu qədər vardır ki, 

xoş əxlaqları çox azdır. Səxavət və baxşayiş cəhətə gələndə 

səxavət və kəramətdən bilmərrə xalidirlər. Məgər çox azları: 

Mincümlə Mir Abdulla xan Mir Əbülfət bəy oğlu və Mir Əsəd-

ulla xan Əsgər xan oğlu. Bu iki əmi oğlanlarında bir əndazə çö-

rək vermək və səxavət və insaniyyət vardır. Qalanları təmamən 

bu övsafi-həmidədən bilmərrə ari və xalidirlər. Bu sifətlərlə 

bərabər hisadət, nicalət və licacətləri həddən ziyadədir. Lənkə-

ran mahalında, bəlkə Qafqaziyada Əsgər xandan əsalətli və 

bilici, möhtərəm və dana, kamalatları və söz başa düşən deyə 

bilərəm yox idi. Lənkəran dairəsində ən əvvəlinci dövlətmənd 

hesab olunub, sahibi-mülk və əmlak idi. Bu möhtərəm şəxs bu 

ənənələr ilə bərabər ki keçmişdə zikr olundu, iki böyük pis və 

çirkin eybi də var idi. Birisi qayət qisvan, ləim və birisi də 

müntəha dərəcədə hisadət varı idi ki, istəmirdi bir adam başını 

qovzayıb, sahibi-mal olsun. İllərlə məscidə gəlməzdi. Şayəd 

məsciddə füqarə və üləmalar üçün və sadatdan ötrü pul toplan-
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sın və o da öz əndazəsinə dair bir şey versin. Bu mülahizə ilə 

məscidə gəlməyib. Tutalım onu birisi pul siyahısına daxil et-

səydi, acığı gəlib. Əgər bərfərz versəydi, yazılan miqdarın sül-

sünü (1/3) və ya rübünü (1/4) əda etməyə də müzayiqə edərdi. 

Bunlardan da pisi bu idi ki, gəlib balaca şəhərin tacir uşaqları 

ilə mücalisə edib, müqamirə edərdi. Bunların hamısından da 

pisi və daha fənası o idi ki, cümə axşamları kluba getməyib, 

gecə öz faytonunu göndərib, Tacir oğlu Kərbəlayi Əbdüləli və 

Hacı Əsədulla Kərimovu, Mir Bağır xan və İbadulla bəyi öz 

evinə dəvət edib, cümə gecəsi beşsaatacan qumarbazlıqla məş-

ğuliyyət edərdilər. Mən Nəcəfi-Əşrəfdə olanda Lənkəranda 

“Behcət” adlı məktəbi-milli açılmışdı. Əsgər xan bütün müa-

vinət müqabilində qərar qoymuşdu ki, ildə dörd sejin odun 

“Behcət” məktəbinin yanacağı üçün mərhəmət etsin. Bir və ya 

iki il verdi. Sontalar tamam-kamal qəbul etməyib, həmin bu 

dörd sejin odunun xatirəsi üçün məktəbin inhilalına rəy verdi. 

Hal anki odun onun məxsusu meşəsindən gəlib, hətta kirayə də 

verməyirdi. Həmin Əsgər xan həzrətlərinin xanidanından yaxın 

əmizadə və damadı Mir Əhməd xan və uzaq əmizadələrindən 

Hacı Mir Sadıq bəy həzrətləri də bu övsəfa dara idilər. Mir Əh-

məd xan o əndazə mülk-əmlak sərvətlə özü üçün bir yadigar 

qoymadısa, laməhələ əmizadələriki fəlakətlə keçinirdilər, onla-

rı oxutmayıb və müavinət də [səh.18] göstərməzdi. 

Nə yazım? Bizim xanların halatı əsfəngizdir. Mir İsmayıl 

bəyin övladi-zikuri Mahmudabad mahalında öz kor bacılarını 

saxlamazdılar. O, biçarə həm kor, həm qoca. Nə hərəkətə taqəti 

var idi və nə xidmətkar və nə para mövcud idi ki, onun ümu-

ratına mütəfəkkil olsun. Mahmudabadda Molla Məhəmmədəli 

adında bir alicənab, möhtərəm zat qəyuranə hərəkət edib, bu 

əlilə və məyubə övrətin siyadət dudmanını mülahizə elədiyi 
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üçün bu xanıma pərəstarlıq eləyib, öz evinə aparıb, o xanımın 

bütün işlərinə və zəhmətlərinə mütəhəmmil oldu. Bu əlilə və 

məyubə xanım Molla Məmmədəlinin bu cür xirdar və rəftarı 

müqabilində insaniyyət edib bütün hüquqi-mülkisini hökümət 

və şəriət əllə Molla Məmmədəliyə hibbə elədi. Bu əlilə xanı-

mın qardaşları və qardaşı uşaqları Molla Məhəmmədəli ilə mü-

xasimə elədikləri üçün, Molla Məhəmmədəli bunların müxasi-

məsinə davam gətirə bilmədiyinə görə polkovnik Yarmolaye-

vin damadını özü ilə şərik elədi ta inki bu xanzadələrin şərarə-

tində məhfuz qaldı. Hacı Sadıq bəy o insaniyyət, kamalat və 

şücaət və pəhləvanlığı ilə hər kəsin mülkü əlinə düşdü, zövrən 

təsərrüfə gətirdi və bu vaxtacan bir seyid və molla və füqarəyə 

ianətgöstərmədi. Budur bütün Talış xanlarının müxtəsər əhval-

ları, bununla belə seyid və övladi-peyğəmbərdirlər. Amma de-

yə bilərəm ki, Mir Əsəd xan və Mir Abdulla xan bu iki həzərat 

kasıb və yoxsul olduqları ilə bərabər tamam-kamal səxavət və 

fitrət və dindarlıqları mövcuddur, vəssalam. 

Mətləbdən uzaq oldum. Lənkəran dairəsində əşraf əsalətl 

və əşraf pulu və hansı tayfalar əslən və bizzat kimlərdirlər və 

haradan pul və mülk sahibləri olublar və əxlaqları necə olub-

dur. Əgər vaxt olarsa, bu xüsusda müfəssələn bir ayrı hekayələr 

yazaram. Lakin burada məqsədimiz bir başqa mətalibdir ki, ne-

cə qabaqda zikr olubdur. 

Lənkəran dairəsində intixaba və seçkiyə mütəlliq olan 

umurat və Böyük məscidin mollalarının məlimlə müxalifət ku-

durəti və sair kəndlərdə mənim və Böyük məscidin molla-

larının tərəfdarı.  

Kerenski Qafqaziyadan gürcü və erməni və türk millət-

lərindən vəkillər istədilər. Bu cür guya Qafqaziyanın hər üç yüz 

əlli min nəfərinə bir dənə vəkili olsun, demək üç yüz əlli min 
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nüfuz tərəfindən qafqazlılar vəkil intixab edəcəklər. Nəsara 

milləti hər biri erməni olsun, istər gürcü arvadları da intixabda 

iştirak edəcəklər. Bu surətdə gürcü və ermənilər, hansı ki, mü-

səlmanlardan çox azdırlar, müsəlmanlara nisbətən vəkilləri az 

olacaqdır. Ona binaən müsəlmanların başçıları əqəliyyətdə qal-

mamaq üçün lazım və məsləhət gördülər üləmaların təsviri ilə 

müsəlman ər və övladları da seçkidə iştirak etsinlər. Ona bina-

ən müsəlman ər və övladları intixabda iştirak elədilər, necə ki, 

gələcəkdə zikr olunacaqdır [səh.19]. 

Qafqaziyada bir növ azadlıq ünvanı günəşi doğduğu üçün 

rəylər və fikirlər bir əndazə hüriyyət tərəfinə hərəkət etməyə 

başladı və zimnən iqrazi-şəxsiyyətləri olan adamlar da təşkilat 

xəyalına düşüb, güşeyi-ixtifadan xaricə çıxıb həyahu salıb, 

əvəmfəribanə sözlərlə və dini əlfazlarla bərabər avam mollaları 

başlarına yığıb kəndiləri üçün bir böyük məqam aramağa baş-

ladılar. Buna binaən hər bir heyəti-ictimaiyyə öz təşkilatı üçün 

əlləşib, kəndi seçki vərəqələrini artıq cərəyana qoyub və çox 

səs almaq üçün çalışırdılar. Əlbəttə Badkubə camaatı dindar 

olduqları ilə bərabər siyasi umurtında müstəhzər və vəkalət 

üçün kimlər və nə cür adamlar sizavərdilər, hər bir məhəl və 

məkandan artıqraq bilirlər və buna müqabilə olaraq avam ünna-

sı da çox olub, mövhumata allananları da az deyil idi. Ələlxü-

sus Bəşir bəy kimi nüfuzlu adam hər gecə pul xərc edib, bütün 

mollalara plov verib, mollalara nüfuz yetirib, ələlxüsus Ağa 

Şeyx Əbdülqani kimi böyük və çalışqan və fəal üləmaları özü-

nə tabe və kəndi xəyalətının tərcivi üçün əksər mollaları kəndi 

məiyyətində saxlamışdı ki, intixab cəhətində Bəşir bəy söylədi-

yi adamlara səs versinlər. O biri tərəfdən sair sosiallar və sosi-

al-demokratlar və demokratlar da hərəsi öz məramları qabağa 

düşmək üçün təşəbbüsatda idilər. 
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Buna binaən hər millət və firqələr, ermənilər və gürcülər 

və yəhudilər və ruslar kimi camaat kəndiləri üçün bir nömrə it-

tixaz edib, öz tərəfdarlarını, nömrəni tərvic verməyə başladılar. 

Bəşir bəy cənabları kəndi dürüst etdiyi (Qafqaziyada mü-

səlmanlıq) firqəsinə üləmaları cəm etdiyi kimi, Hacı Zeynəlabi-

din nəvəsini özü ilə həmrah edib, kəndi dürüst etdiyi firqəyə 

üzv etmişdi. Əlhasil, Badkubədən bütün Lənkəran və Səlyan və 

sair Qafqazın müsəlman ətrafını hökm sadir olub, intixab üçün 

tədarüklər gördülər və üzvlər, intixablar təyin olundu. Böyük 

məscüddə camaat rəislərinin təsviri ilə 7 nəfər intixab oldu ki, 

bu üsul seçkidə iştirak etsinlər. 1) Xanoğlan bəy; 2) Qulamhü-

seyn Məmmədov; 3) Ağa Mirməmməd Tacir; 4) Hacı İsa Nəsi-

rov; 5) Məşədi Mikayıl Bağırov 6) Şeyx Əbuəli Axundov (bu 

şəxs bir əndazə zirək olduğu ilə bərabər səbuk məğz və cırtqoz 

idi. Hacı Ağababa Babayev bu Şeyx Əbuəlinin xalazadəsi ol-

duğu üçün istəyirdi hər bir işdə bu şəxsin əli olmaqla bərabər 

təsərrüfi-tamda olsun); 7) Bəndə Hacı Mirzə Səlim Axundzadə 

idi. 

Seçkiyə 3 gün qalmış Badkubədən gələn dəstur ul-əməli 

Qulamhüseyn Məmmədovla bərabər müzakirə edib Şeyx Əbu-

əlinin məiyyətilə Xanoğlan bəy cənablarını görmək icab elədi. 

Həmin vaxt Xanoğlan bəy ilə görüşüb 4 nəfər müttəhiddən qə-

rar qoyduz ki, təmamən on nömrəyə səs verib, camaatı da bu 

nömrəyə dəvət edək. Ağa Məşədi, Mikayıl Bağırov batinən 

mən və Qulamhüseyn ilə həmrəydir. Ağa Hacı İsa və Ağa Mir 

Məmmədağa onlar da bizlərlə həmrahlıq edəcəklər. [səh.20] 

Bu vaxtlarda Badkubədən Əliağa adında bir aciz-avara Lənkə-

ran intixabı üçün göndərilib və bir müfəssəl məktub əziz 

qardaşım və yeganə dostum Kərbəlayi Vəli Mikayılov tərəfin-

dən mənə sadir olub və zimnən xahiş olunubdur on nömrəyə 
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səs verib və bu adama hər bir cəhətdən müavinət göstərəm. 

Mən əliyyən bu şəxsi bütün göndərilmiş ləvazimat ilə bərabər 

Aşağa məhlədə Məşədi Hacı Rza Qurbanın yanına aparıb 

onunla bərabər işləməyi və mənlə həmra etmələrini təmənna 

elədim. Məşədi Hacı Rza tacir olması ilə bərabər bir nəfər həs-

sas, qabil, qanacaqlı, bacarıqlı insan idi ki, haqqaniyyət tərəfinə 

kömək etməkdən çəkinməyib, məlumatlı adamlara qiymət qo-

yanlardan idi. Məşədi Hacı Rza kəndi məhəlləsinin sair nefuzlu 

adamları ilə mulaqat edib, mənə cavab verdi ki, bizim məhəl-

lədə sənin rəyinlə hamı sən istədiyin nömrəyə səs verəcəklər. 

Deməli bizim məhəllədə hamı səninlə müvafiqdirlər. Məgər 4 

nəfər ki, onlar məcburən bizlə müxalifət edəcəklər. Sözlərimiz 

Məşədi Hacı Rza Qurbani cənabları ilə bu tövr təmamə yetişib, 

mənzilə müraciət, sabahı tumyi-fəcərdən Badkubəli Əliağa ilə 

bir fayton tutub Qala bazarına yetişib kəndi bacanağım Mir 

İsgəndər bəy cənablarının evində mənzil sahibi tanıdığım və 

mənə etimad edən şəxsləri cəm və onlara on nömrənin adamla-

rının yaxşı və fəal olmalarını tövsiyə edib, üləmalardan qəti 

qövl alandan sonra Lənkərana müraciət elədiz, Lənkərana öv-

dət edəndən sonra yoldaşları mulaqat edib Xanoğlan bəy və 

Şeyx Əbuəli və sair ərkan intixabı tamam-kamal özüm ilə mü-

xalifətdə görüb, bu cür ilə ki, tamam əyan və əşraf və xanlar və 

tacirlər Lənkəranı nömrə xüsusunda özüm ilə zidd hətta üləma-

lar da ələnən mənlə müxalifət göstərdilər və belə ad qoydular 

ki, Hacı Axund istəyir xanların mülklərini alıb, camaata versin. 

Qeyd: Bu xüsusda gələcək məqalə və sözlərdən öz fikir 

və rəyimi aşkara izhar edəcəyəm ki, mən nə cür və hansı ca-

vanlarla yoldaş olmuşam və oluram. 

Böyük bazarın camaatı əksəriyyətilə mənə müxalifət gös-

tərdilər. Məlum olan bu idi: Bəşir bəyin təhriki ilə Hacı Hüseyn 
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Tağıyevki Hacı Zeynəlabidin Tağıyevin Astara mülkündə nü-

mayəndəsi idi, məzkur Hacı Hüseyn Hacı Ağabala Babayev 

Lənkəranini öyrədib və bir əndazə ona para verib ki, mollalara 

versin və onları Bəşir bəyin dürüst elədiyi (Qafqaziyada müsəl-

manlıq firqəsinə) səs versinlər. Bəşir bəy dürüst etdiyi adamlar 

və nömrə Bəşir bəyin ən yüksən intixab elədiyi vəkil Sultanmə-

cid Qənizadə idi. Sonralar bir nəfər üç nəfər oldu, necə ki, gələ-

cəkdə zikr olacaqdır və bunlar üçün 14 nömrə qəbul etmişdilər. 

Bunlardan başqa Hacı Molla Ələkbər axundun Şeyx Bağır adlı 

oğluki mollalar [səh.21] yanında halı sabiqən və lahəqqən 

zərbulməsəldir Badkubədə Bəşir bəyə qonaq olub, Bəşir bəyin 

vasitəsilə Zeynəlanidinin nəvəsi Hacının fabrikasından Lənkə-

ran füqəralarının vəfat edənlərinin ləvazimatından ötrü kəfən 

almaq üçün iki yüz əlli arşın ağ və bir miqdar pul verib və zim-

nən Şeyx Bağırı məcbur ediblər ki, 14 nömrəni tərciv eləsinlər. 

Cənab Şeyx Bağır üçün təkid lazım deyildi ona pul versin, hər 

nə edə bilərdi. Amma sair üləmalar çünki bir əndazə əsl məsə-

lədən xəbərsiz idilər və bəzilərin də mənlə bir növ tərəqqiyyət-

ləri var idi. Ələlxüsus Hacı Ağabala Babayev ki mənlə batini 

olaraq müntəhayi dərəcədə küdurəti var idi. Hər surətlə olar ol-

sun 14 nömrənin icrasına və 10 nömrənin pamalına ciddi surət-

də çalışırdı. Hacı Ağabala mollaları toplayıb, Lənkəranın əksər 

dairələrinə məktublar göndərdi ki, 14 nömrə şəri və 10 nömrə 

naşəridir. Bu xüsusda Lənkəran dairəsində, ələlxüsus Böyük 

məhəllədəki mən oraya tabe idim, şiddətli mücadilə düşdü. 

Mən danışmayıb, bir məllə sükuta qaldım. Çünki danışmaq 

üçün mövqe qalmamışdı. Böyük məhəllənin mollaları hər kəsi 

görüb, təbliğat elədilər ki, 14 nömrə şəridir, amma 10 nömrə 

xilafi şərdir. Bəli bunların bu təbliğatı çünki biəsas və bibünyan 

idi, odur ki, Böyük məhəlləni iki sülsündə təsir edib, başqa mə-
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həllələrə sirayət etmədi. Əlbəttə camaatın insasən və zükurən 

əksəriyyət üzrə avam və bisavad olması hamıya məlumdur. 

Odur ki, xalq dəstə-dəstə qadın və kişi Böyük məscidin qabağı-

na gəlib, tullabdan və bəzi yarım mollalardan xahiş edirdilər ki, 

bizim üçün bir dənə 10 nömrə yaz. Ta inki biz həmin 10 nöm-

rəyə səsimizi verək. Cavabında deyirdilər ki, xeyr, 10 nömrə 

xilafi-şərdir, biz öz əlimizlə özümüzü cəhənnəmə ata bilməriz. 

On nömrəyə səs vermək üçün lənətnamə qoyulub, və onun 

xilafi-şər olmasına hamı üləmalarımız fitva veribdirlər. Odur 

ki, bizim üçün lazımdır ki 14 nömrəyə səs verib və xilafi-şər 

olduğu üçün 10 nömrəyə səs verməyək. Biçarə avam labüd qa-

lıb, ya 14 nömrəyə səs verirdi və ya inki əsəbi olub, heç birisi-

nə səs verməyib, acıq edib gedirdi. Bu tövlə bizim səslərimiz 

aralıqda pamal olub, siyahıdan düşdü.  

Böyük məsciddə ictimai olub, məscidin içində mərdanə-

lər üçün, gizli yerində zənanələr üçün seçki sandığı qoyuldu. 

Zənanə intixab komitəsi Hacı Ağabala Babayevin əqvamların-

dan mollaxanada idilər. İntixabat hər yerdə qurtardı və işlər bü-

tün kamal mollaların məramında səvayisilə xətmə yetişdi. Bü-

tün Lənkəran dairəsində 67 min səs alındı. 7 min müsəlmanlıq 

firqəsi mollaların nömrəsi 14 nömrə oldu, 60 min 10 nömrə 

küfr nömrəsi oldu. Lakin bəzi hekayələr bu intixabda ittifaq dü-

şübdür ki, onları izhar etmək bir əndazə gülməli, həm də insan 

üçün təfrih hesab olunub, cəhətən ibrətdir. Əvvəlinci mühəssin 

ittifaqlardan birisi budur: 

Lənkəranın yaxın kəndlərindən şəhərə gəlib, təcəmmo 

edib böyük [səh.22] və kiçik yığılıb, şəhərin mötəbər və xanlar 

və tacirlərindən hansı nömrəyə səs verməkdən sual edirdilər. 

(Bu nömrə şəhərin böyük hissəsində bu cür rəng almışdı ki, 

nömrələrin adı bu cür idi: On nömrəyə Hacı Molla Səlim axun-
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dun nömrəsi deyilirdi, 14 nömrəyə sair üləmaların nömrəsi de-

yilirdi). Mir İsgəndər xan Talışınski Lənkəranın həm student və 

həm də əvvəlimci nömrə xanlarda məhsub idi, bir uca yerə çı-

xıb camaata xitabən bu cür nitq edir: 

Ey camaat, bilirsiniz 10 nömrə Hacı Molla Səlim axun-

dun nömrəsi deyir ki, siz fəqir camaat və rəiyyət və əkinçilər 

gərəkdir biz xanların himayə və təhti-məhkumiyyət və boyun-

duruğu altından çıxıb, azad və hürr yaşayasınız və biz xanların 

daha sözlərə zülm-sitəm olmasın. Amma 14 nömrə axundların 

nömrəsidir, deyir ki: Siz binəva və füqarə camaat gərək bizim 

üçün qul olub, bizə itaət etməklə bərabər, gərək bizim çomağı-

mız daimi surətdə sizin başınıza dəysin və siz də toxmaq altın-

dan qalxıb Allaha şükr edib, bizim əlimizdən öpəsiniz. Budur 

Hacı axund molla Səlim və sair mollaların fərqi, 10 nömrə və 

14 nömrənin də nəticəsi budur. Hər kəs istəsə hər birisinə səs 

versin. Daha mən bundan artıq bəyanat verə bilmərəm. 

Mir İsgəndər xan xətmi-kəlam edib nitq elədiyi məkan-

dan aşağı düşür. Mir Əsgər xan Talışınski, bütün Talış xanla-

rından sinnən və etibarən və malən artıq idi, baxtiki öz yaxın 

əqrəbalarından bu cür nitq eşidəndə, daha söz danışmağa macal 

tapmayıb, başladı Talış sözləri ilə Mir İsgəndər xana bu məna-

ları söyləməyə: Kül sənin başına, özünü və bizi də rüsvay elə-

din. Allah taala səni kəssin, yerə girəsən. 

Ikinci. Əlbəttə kənd camaatının bütün ixtiyaratı öz eti-

barlı üləmaları ilədir. Buna binaən hər kənd əhli öz üləmaların-

dan sual etməyə məcburdurlar ki, aya 10 nömrə yaxşıdır yainki 

14 nömrə? Həmin bu Mir İsgəndən xan nitq edən məramda 

Ağa Şeyx Məmmədəliki Lənkəran dairəsinin nömrə əvvəl ülə-

malarından məhsubdur və Xul camaatı və Kənarmeşə camaatı 

və Nüvədi camaatının üləmasıdır, kürsiyi-xitabə süud edib, bu  
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cür nitq söylədi: 

Camaat fikriniz məndə olsun. Bu 10 nömrə, 14 nömrə 

məsələsi bir məsəleyi-fiqh və üsul deyil ki, mən də öz molla-

lığımı isbata yetirmək üçün bu xüsusda güftəgü edim. Bu bir 

əmrdir siyasətə aid. Bu nömrələrdə yazılan adamları Hacı 

Axundu bizdən yaxşı tanıyır. Mən və məndən başqa bizlə həm-

əsr olan üləmalar hansılar ki Ərdəbil, Xorasan, Tehran və Nə-

cəfi-Əşrəfdə olanlarla bərabər İran mədrəsələrində təhsil elə-

mişsiz, qiyabən və hüzurən heç kəs iddia edə bilməz ki, Hacı 

Səlim filan naşəri əməli yerinə yetiribdir və əgər iddia edən 

[səh.23] olurdusa, yalançıdır. Mən məxsusən elə şəxsə cavab-

dahəndəyəm. Buna binaən qabaqda ərz elədim ki, bu iş siyasətə 

və o adamları tanımağa məbnidir. Onu da Hacı Mirzə Səlim 

məndən və məndən başqalarını da yaxşı tanıya bilər. Odur ey 

camaat, sizlərə izhar edib və rica edirəm ki, bittamam hər kəs 

mənə qulaq asıb, inanırsa, kamilən 10 nömrəyə səs veriniz. 

Ağa Şeyx Məmmədəli ağa sözünü xətmə yetirib, camaat hərəsi 

bir tərəfə getdi. 

Izhar: Bu məclis və ictimaiki qalada divanxana qabağın-

da olmuş, mən orada isbati-vücud etməmişəm. Lakin bizə mən-

sub adamlardan belə xəbər gətirmişdilər. Şeyxəgəran, Mamusta 

və Səfinəgəran kəndlərinə aid intixabatın vəziyyəti haqqında: 

Lənkəran və Böyük bazarın üləmaları Hacı Ağabala Babayevin 

əlilə, Babayev də Bəşir bəyin təlqinilə hər yerdə mollalara təb-

liğat kağızı yazmışdılar. O tərəfin mollalarının aralarında yenə 

də ixtilaf əmələ gəlib, əksəriyyət məni tənqid, əqəliyyət məni 

təsdiq edib, camaat arasında bir inqilab əmələ gəlmişdi. Bu xü-

susda üləmaların bəziləri söyləyibdir ki, camaat, həzrəti fəxri-

kainat Rəsuli-əkrəm (ona salam olsun) buyurublar: “Hər bir çə-

tin iş olanda lazımdır ki, o iş üçün qürə atasınız”. Indi bizim 
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üçün işkal hasil olubdur. Çünki Hacı molla Səlim Axundu qi-

yabən və hüzurən tanıyırız ki, ondan zahirən və batinən bizim 

yanımızda bir qüsur sadir olmayıbdır. Bu tərəfdən də Böyük 

bazarın üləmaları əksəriyyətlə cəmən onunla müxalifət ediblər. 

Buna binaən bizlər beynəl-məxdurin qalıb, tərəfini təfbih edə 

bilməyən kimi təhsin edə bilməyəcəyiz. Odur ki, mən deyirəm 

üləmalarımızdan gəlib bir qürə dürüst edək və qürəni atıb, əməl 

edək. Bu surətdə hamımız mollalar yanında və camaatın nəzə-

rində və tanrı məsuliyyətində müttəhim olmayıb, bir şəxsin də 

bizlərə bir artıq sual və cavabı olmaz. Bu söz və fikri hamı 

üləmalar təsdiq edib. Camaat mollaları iki ləfz, birinci 

“Həqq”sözü və ikinci “Batil” sözü yazıb, sonra bir dənə 10 

nömrə və bir dənə 14 nömrə yazıb, hər iki nömrələri ayrıca xə-

fiyyə surətdə qoyub, müntəzir olurlar ki, ətraf və kənardan bir 

nəfər bu məclisdən xaric adam gəlsin. Bu vaxtda bir insan zahir 

olar, üləmaların təfriqəsilə həmin “Həqq” və “Batil” yazılan 

kağızlarıki üstləri örtülmüşdü, bu şəxsə verib, xahiş edərlər ki, 

həmin gizli yazılı nömrələrin üstünə qoysun. Bu şəxs mollalar 

verən düstura əməl edir. Üləmalar heyətlə gedib təftiş edirlər. 

Məlum olar ki, “Həqq” sözü on nömrənin üstünə qoyulub və 

“Batil” sözü on dörd nömrənin üstünə qoyulubdur. Camaat bu 

cür ittifaqı əmri görəndə, hamısı ittifaqən on nömrəyə səs verir-

lər. Sonra bu ittifaqı qürənin hekayəsi dərhal hər tərəfə yetişib, 

camaat hər bir məhəldə varsa, tamam-kamal on nömrəyə, yəni 

Hacı Molla Səlim axundun nömrəsinə səs verirlər. Müxtəsər 

budur Böyük bazarda, bizim məhəllədə üləmalar və Hacı Ağa-

balanın [səh.24] təşəbbüsü ilə on dörd nömrə on nömrədən bir 

süls artıq oldusa, amma hamı yerdə bitamam onlar əqəliyyətdə 

qaldılar, bəlkə tərəfi-nisbətdə olmadılar. Üçüncü ittifaq ki, bir 

əndazə təəccüb və qabili-məzhəkdir. Lənkəranlı talış Hacı 
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Əhədki zahirən mütədəyyin və üləmapərəst və risaleyi-əməliy-

yəyə çox əhəmiyyət verib, məsələni hifz Nəcəfi-əşrəfdən təzə 

gələn axundlardan soruşub, onları müvazirə edən bir vücud idi. 

Bu şəxsə bəlkə bunların tamam-kamal idarələri mənə nisbət 

kəm meyl və həmçinin atama nisbət birəğbət idilər. 

Səbəb: Əlbəttə insan o min heysülməcmu hər kəs üçün 

dost ola bilməz. Çünki bu bir əmrdir qeyri-mümkün. Insan hər 

cür möhtərəm və yaxşı olub, bütün xalqlar üçün xeyirxah olsa, 

yenə də başqa insanlar və adamları görərsən ki, həmin xeyirxah 

və möhtərəm adam ilə əduyi-mübindir. Dünyada mütləq pis 

yoxdur, hamısı yaxşıdır, lakin nisbətlə. Abdullayevlərin halını 

bəyan etmək mövzuyi-məsələmizdən xaric olduğu üçün ondan 

icmaz eltəyib, müxtəsirən izhar edirəm. 

Abdullayevlərin qardaşı oğlanları Hacı Nəcəfqlu və Kər-

bəlayi-Əbdürrəhim adında iki qardaşdırlar. Hacı Nəcəfqulu 

ağıllıq edib böyük Abdullayevin (Hacı Abdullahın) səviyyəsini 

alıb, onların yanında əziz, mükərrəm, möhtərəm Kərbəlayi-Əb-

dürrəhim üçün belə əmr ittifaq düşmədiyi üçün əmilər və əmi-

zadələr yanında daimi surətdə mövhum və mənfur idi. Biçarə 

Kərbəlayi-Əbdürrəhim əsla hiylə və təzvir bilməyib, saf və 

sadiq adam olduğu üçün, ailə arasında ona etimad etməyib, bir 

biganə nəzərilə baxırdılar. Bu şəxs yaş cəhətinə məndən artıq 

olmaqla bərabər, mənə çox-çox ixlası və iradəti var idi. Əmiləri 

bu Kərbəlayi-Əbdürrəhimi mətrud etmişdilər. Ona binaən tə-

mənnaları bu idi ki, hər kəs onu tərd və mən edib, yanına yol 

verməsin. Mənim tələbəçilik zamanımda bunun kiçik əmisi 

Hacı Səfərəli belə güman edirdi ki, bu şəxs dükandan oğurlayıb 

mənə verər. Əlhasil, bu cəhətə bu ailə mənlə səfaları yox idi. 

Bu seçki zamanında hamı bilirdi ki, Kərbəlayi-Əbdürrəhim 

Hacı Molla Səlim axundun sözündən çıxmayıb, on nömrəyə 
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səs verəcəklər. Hacı Əbdüləhəd və Kərbəlayi-Əbdürrəhim ilə 

lütf məqamına gəlib, Kərbəlayi-Əbdürrəhimi özü ilə bərabər 

aparıb məscidə, iki dənə on dörd nömrə alıb, əvvəlcə Kərbəla-

yi-Əbdürrəhimə atmaq təklifi edib, onu atdırıb, sonra özü də 

bir dənə 14 nömrə alıb, Kərbəlayi-Əbdürrəhimi özü ilə bərabər 

xilafi-şərdən xilas edibdir. Sabahı gün Ərkivanın məşhur varlı 

tacirlərindən Hacı Süleyman Hacı Məmmədhəsən oğlu Badku-

bədən gəlib Hacı Əbdüləhədgildə mənzil edib. Hacı Əhəd Hacı 

Süleymandan nömrələrin və adamların yaxşı-yaman olmasını 

soruşub. Hacı Süleyman cavab veribdir ki, on nömrənin adam-

ları əhli-kamal və məhşur dürüst adamlardır, amma 14 nömrə-

nin adamları hamı şarlatan və qoçu, bəd əxlaq insanlardırlar. 

Hacı Əhəd bu sözləri eşitcək kəndi əhl və əyal və bütün təbə-

lərinə xitabən: 

Balam, sizlər daha on nömrəyə səs verin! Budur gülməli 

və əcibə adamlar [səh.25] ki, qabaqda zikr oldu. Badkubədəki 

mərkəzi təşkilatdan Məmmədəmin Rəsulzadə ilə bərabər Kuz-

netsov adında bir rus Lənkərana gəlib, camaatı təşkilata vadar 

edib, ya inki Lənkəran camaatı səkkiz nəfər vəkil intixab edib 

və bu vəkillər öz aralarında Sultan bəy Qulubəyovu Komissar-

lığa intixab etdilər. Necə ki, zikr oldu. Bu seçki Talış xanları-

nın rəisi Mir Əsgər xana və zimnən Mir Əziz bəyə çox ağır gəl-

di. Sultan bəy komissarlıqdan başqa İspolnitelnı komitetin də 

sədri idi. Bu aralarda nə cərəyanlar var idi, Allah taala bilər, bu 

səhifələrin onu yazmağa tutumu yoxdur. Sultan bəy qanunən 

hər bir mahalda bir hakim təyin etməyə məcbur idi. Ərkivan 

mahalına Mir Cavad bəy Talışxanovu təyin, Səbidaş mahalına 

da Kərim bəyi hakim təyin elədi. 
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Kərim bəy kimdir? 

Kərim bəy Şahtaxtı mahalında oranın əyanzadələrindən-

dir ki, bu tayfanın bütün adlarına Şahtaxtinski itlaq olunur. 

Lənkəran xanzadələrindən Mir Həmid bəy Talışxanov zama-

nında müqəddəm Kərim bəy bir xəyanət müqabilində Sibirə 

sürgün olmuşdu. Hərbi-kəbirdə rus hökuməti Sibriya məhbus-

ların meydani-müharibədə hazır edib, hərəsi üçün bir xidmət 

təyin eləyib. Hər şəxsi məhbuslardan müəyyən təkliflərini yeri-

nə gətirəndən sonra şərt etmişdi ki, onları azad edib, kəndi vila-

yətlərinə göndərsin. Kərim bəy əvvəlcə Şahtaxta övdət, sonra 

Lənkərana gəlib, əyalatı ilə bərabər olurdu. Kərim bəy iqtidar 

və bacarığına binaən Sultan bəy onu Səbidaş mahalına hakim 

təyin etmişdi. Kərim bəy artıq kifayət göstərib o ətrafı təma-

mən aram etmişdi, müsəlləh atlı hazırlamışdı. Sultan bəy Asta-

raya tərəf getmişdi ki, oralarda olan ləvazimati-hərbi ələ gətirib 

və Astaradakı rus soldatların bir növi Rusiya tərəf göndərsin. 

Lənkəranın səhnəsi boş qalmamaq üçün Kərim bəyə yazmışdı 

ki, iki yüz atlı ilə Lənkərana gəlsin. Sultan bəy Astaraya getdi, 

Kərim bəy Lənkəranda hazır oldu. Bir gün Astaradan bir dənə 

paroxod gəldi. Tamam-kamal yükü Fransa üç açılanı və bir 

milyon 800 min patronu var idi. Lənkəran bargahında ləngər 

salıb (Merkuriya) kontorundan valavay istəyirdi. Merkuriya 

kontorunda bir nəfər Boqdan adında erməni var idi. Bu şəxs 

valavay verməyirdi. Buna binaən paroxod bargahda təxir elədi. 

Patron və tüfəng oğruları hərəsi bir növ ciddu-cəhd edirdilər ki, 

əllərinə tüfəng və patron salıb, kəndlərdəki oğrulara satsınlar. 

Bu xüsusda böyük qilu-qal əmələ gəldi. Kərim bəy bu vaxtlar-

da Lənkəranda hazır olub, 15 nəfər adam intixab edib, balaca 

lotkaya minib, paroxoda hücum edib, təslim olmalarını istədilər. 
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Paroxod qəbul etməyib, xod verib qaçmağa başladı. Bunlar da 

paroxodu atəşə tutdular [səh.26]. Paroxod sürət edib, uzaqlaşdı. 

Bir saat bu hekayədən qabaq bir başqa paroxod gəlmişdi. Kə-

rim bəy Hacı Mir Sadıq bəy oğlu Mir Əkbər bəy Bəhmən bəyin 

və tüfəng gücü ilə bu paraxodu məcbur elədi ki, onun dalınca 

getsin. Əz-qəza, bu paroxod qaçan paroxoddan tünd seyrli ol-

duğu üçün və bu tərəfdən Kərim bəyin adamları qaçan paro-

xodu daim surətdə atəşə tutduqları üçün hər iki paroxod fit 

verməyə başladılar. Təqribən iki saatdan sonra Kərim bəy silah 

ilə dolu olan paroxodu əsarətə alıb, onları bargahda saxladı və 

bina qoydu patron və tüfəngləri kənara daşımağa. Bir miqdar 

daşıdılar və Əkbərovun təzə dükanlarında cəm etdilər. Qarovul 

qoyub, mühafizə elədilər. Vəli Kərim bəy paroxodun böyük-

lərin kənara çıxardıb saxladı. Ta inki bir neçə günə bütün ləva-

zimat və silah kənara çıxarılsın. Nədənsə bir məxfi müqəddi-

mata görə Kərim bəyin qətli üçün əsbab mühəyya olubmuş. 

Bəlkə Sultan bəy və məni də öldürəcəkmişlər. Sultan bəy Lən-

kəranda deyildi və məni də Allah taala mühafizə elədi. Necə ki, 

müxtəsərən bəyan edəcəyəm: 

Qabaqda bəyan oldu ki, Sultan bəyin camaat intixabı üzrə 

komissar olub və dürüst dolanması əksər əyan və Lənkəran 

xanlarını narahat, ələlxüsus Mir Əsgər xan və Mir Əziz bəyi. 

Bu tərəfdən də Kərim bəyin Lənkərana gəlib və Sultan bəylə 

müttəhid ul-mal işləməsi, bu əmr məzkur adamları daha səaba-

ni və münkədir etmişmiş. Mir Əziz bəyin təsvib və sairlərinin 

rəyi ilə müəyyən olmuş ki, imkan surətində bir neçə nəfər gə-

rəkdir məqtul olsun. Əvvəla Kərim bəy, ikinci Sultan bəy, im-

kan surətində Hacı Mirzə Səlim. Bu təmhid müqəddimə olub, 

Qala bazarından Bəhmən bəy Hacı Mir Sadıq bəy oğlu Mir Ək-

bər bəy Bəhmən bəyin əmisi oğlu Mir Fəttah bambaşlı bu üç 
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nəfər Mir Əziz bəyin evində kəmin edib, pusquda durub vaxt 

üçün müntəzir idilər. 

Qabaqda zikr olundu. Bir mühüm işdən öyrü Sultan bəy 

Astaraya getmişdi. Ispolnitelnıy komitet tamam-kamal üzvlə-

rilə bərabər iclasda idilər. Şəhərin içinə bir balaca həmhəmə 

düşdü. Bu tövr ətrafda olan oğrular vaxtdan istifadə edib, rus 

hökumətinin qazaqlara məxsus olan yüzdən artıq atlılarla bəzi 

ləvazimatki bəhri-əsbab və qeyrə olsun bu atlar və əşyalar 

məzbut məhəldə olmağı üçün oğrular kəmində durub, şəhər-

dəki əlbirlərinə xəbər verdilər ki, onları şəhərin xaricinə gətirib, 

onlara təhvil versinlər. Bu vaxt Qalada sərbazxana (kazarma) 

yanında oğrular aşkara atları aparırdılar (mincümlə bizim qon-

şu Yaqub kar Cəfərin oğlu idi). Hər kəs bir ata minib, şəhərin 

xaricinə qaçırdı. Bir neçə nəfər İspolnitelnıy komitetdən xaric 

olub, qovqayə tərəf getdilər. Birisi də mən idim. Qalada deyə-

sən həyəcan var idi. Idarə, hökumət həbsxanaya tərəf [səh.27] 

baronun evində idi. Mən Əhməd xan mərhumun evinə yetişən-

də Mir İsgəndər bəy Hacı Mir Sadıq bəyin oğlunu gördüm ki, 

çiynində beşaçılan durubdur. Amma sərbazxana tərəfində hər 

kəs məchul ul-hal bir at götürüb qaçır. Kərim bəy də bir neçə 

nəfər ki, onların birisi Ağabəy Əbülbəy oğlu idi durublar. Bu 

anda Kərim bəy yanındakı adamlarla bərabər Mir Əziz bəyin 

küçəsindəki Mir Əsgər xanın evinə müqabildir, hərəkət elədi. 

Şayəd bir vəsilə ilə bu işin qabağını saxlasın. Əvvəla bir-iki 

tüfəng atıldı. Daha oğurluğa iqdamət olunmadı, ta inki Kərim 

bəy yetişdi küçənin axırına. Mənlə onların arasında təqribən 15 

qədəm fasilə var idi. Bu vaxtda Bəhmən bir dənə bəhri-əsbab 

oğurlayıb, aparırdı, ta inki Kərim bəy Bəhmən bəyi görüb, 

bəhri-əsbabı ondan alanda, o da vermək istəmədi. Kərim bəy 

zorlayıb, Bəhmən bəyi vurandan sonra bəhri-əsbabı aldı. Bəh-
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mən bəy də tez Mir Əziz bəyin həyətinə daxil oldu. Mən hənuz 

küçənin axırına yetməmişdim, sağ tərəfim taxtadan çəpər, sol 

tərəfim açıq idi. 2 dəqiqə çəkmədi ki, dörd dənə tüfəng açıldı. 

Mən tüfəng səsindən güman elədim ki, Kərim bəy və onun 

adamlarıdır. At və bəhri-əsbab aparan adamları qorxudurdular. 

Bir də gördüm ki, qardaşım yüyürə-yüyürə qışqırırdı: Daha 

qabağa getmə! Əzə qəza güllələr dörd dənədən başqa müqəd-

did surətdə açılmadı. Mən son dəfə gördüm Kərim bəy belində-

ki movzeri çıxarmaq istəyir. Məlum olan bu imiş. Güllənin 

birisi Kərim bəyin qoluna dəymiş, movzeri çıxarmağa macal 

olmayıb, mütəəddid güllələr ona dəyib, birisi ürəyindən dəyib, 

həmin yolun ortasında yıxıldı. Ağabəy Əbülbəy oğlu ağlamağa 

başladı. Kərim bəyin adamlarından birisi Mir Əziz bəyin evinə 

bir neçə güllə atdısa bir fayda vermədi. Çünki Kərim bəyi vu-

ranlar hasar və divar dalında durrmuşdular. Mən tələsik gəlib 

İsgəndər bəyi həmin Əhməd xanın böyük imarəti yanında gö-

rüb, ona dedim ki, Bəhmən bəy Kərim bəyi vurub öldürdü. 

İsgəndər bəyin acığı gəldi. Sonra mən ona yumşaq dedim ki, 

mənim məqsədim budur ki, çıxıb camaat içindən xaric ol! Di-

vardan dərhal qaçıb hökumət dairəsində əhvalatı gizli olaraq 

Mir Əziz bəyə izhar elədim. Mir Əziz bəy dərhal oradan hərə-

kət edib, öz evinə tərəf gəldi. Vəli Pərvərdigarım şahiddir, mən 

bu xəbəri ona verdim ya inki ortadan xaric olsun. Amma onun 

halından məlum olurdu ki, deyəsən Kərim bəyin qətli bir şey-

miş... Mir Əzizin gedib evində gizlənib, bir müddət camaatın 

içinə çıxmadı, vəssalam. 

Qeyd: Əsl təmhid-müqəddimə bu imiş ki, Sultan bəy və 

Kərim bəy və Hacı Mirzə Səlim qətlə yetişsin. Amma təqdirati-

İlahi təqyirpəzir olmadığı üçün nəqşə (plan) tədbiri-qətl təzyir 

tapıb, bircə Kərim bəyin qətlə yetişməsilə işlər tamam oldu. 
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Əslən Bəhmən bəy, İsgəndər bəy və Əkbər bəy və Mir Fəttah 

bambaşılı bu üç nəfərin qətli üçün Lənkərana gəlmişdilər. Am-

ma bir bəhri-əsbabdan ötrü ki, Kərim bəy Bəhmən bəyi vurdu. 

Bəhmən bəyin Mir Əziz bəyin həyətinə girib divar dalından 

[səh.28] Kərim bəyi tirəbaran edib, öldürdülər. Mən on beş və 

ya iyirmi qədəm dalda idim. Görsənməyirdim. Sultan bəy də 

Astaraya getmişdi. Bu sözləri yazandan sonra yenə qabaqda 

zikr olunan əsl mətləbə müraciət edib, izhar edirəm: 

Kerenskinin əbayil zamanlarında necə ki, zikr oldu. Bad-

kubədə Qafqaz ictimai-ümumi nümayəndələr olub, Lənkəran-

dan da Hacı Mirzə Səlim və Məşədi Mikayıl və ictimaə nüma-

yəndə təyin oldular. Badkubənin üç gün yığıncağı tamam olan-

dan sonra mən Kərbalayı-Vəli Mikayılovun xahiş və təmənna-

sına görə Müsavtın ləvazimati-dəfatir və möhr və qeyri-əşya-

larını götürüb, Lənkərana övdət elədim. Bir gözəl intiligentni 

təşkilat dürüst elədim. Təşkilatda mövcud olanlar: Mirağa Ağa-

yev, Hacı Məmməd Kərimov, Məşədi Fərəc Abdullayev, Qu-

lamhüseyn Məmmədov, Yusif bəy Bayraməlibəyov, Mirzə 

Səid Hacı Mirzə Nəsrulla bəy oğlu, Ağa Məmmədli (bu şəxs 

tamam-kamal bolşevikdir). Aşağı məhəllədən 3 nəfər var idilər. 

Bu intixabda cavanlar məni sədarətə istədilərsə, amma mən rəy 

verməyib, izhar elədim: 

Əgər mən sədarəti qəbul edərsəm o vaxtda məlum olar ki, 

mənim bu təşəbbüsat və səy küşişim hamısı mənim sədarətim 

üçün imiş. Tamam-kamal bizim işimiz oldur. Mirzə İshaqın işi 

ki, tamam-kamal kəndisinin sərd olmağı üçün təşkilat dürüst 

edirmiş. Ona binaən mən qəbul etməyib, Yusif bəy Bayraməli-

bəyovu sədr və Mirzə Səidi nayib və Ağa Məmmədəlini katib 

və Mirağa Ağayevi xəzinədar qərar qoydum. Insafən əksər ca-

vanlarımız Yusif bəy Bayraməlibəyov sədarətinə rəy verməyir-
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dilər. Amma mən bu işi onların boynuna qoydum. Yoldaşları-

mızın ən fəallarından mərhum Məşədi Məmməd Kərbəlayi Kə-

rim oğlu idi. Kələk məhəllədə Hacı Tağı oğlu idi. Mirzə Rəhim 

Axundov idi. Mən özüm üçün qərar qoydum ki, onlar kəndi 

işlərinə mübaşir olsunlar, mən də onlara müavinət göstərəm. 

Əgər səhv və qələtləri olsa, islah edəm. Bu cür təşkilat tamam 

olub, payızın əvvəllərində Bağır Axundovun evinin yanında 

Müsavat üçün nəmişəm qərar qoyduz. 

Badkubədə Müsavatın şöhrəti və zahiri qüvvəti olduğu 

üçün Lənkəranda günü-gündən Müsavatın qüvvəti və qüdrəti 

artıb, yüksək mərtəbəyə yetişdi. Avropa davasında da Lənkə-

randa qoğun böyüyü olan Ufuq hakimi Nemsə Baron Astay 

Saykin Lənkəranda idi. Rus qoşunu daimən İrandan müraciət 

edib, Rusiyaya tərəf gedirdilər. Badkubədə müşəkkil olan bol-

şevik mərkəzi ki, (Sentrkaspi) adı ilə adlanırdı, bir gün paroxod 

ilə Lənkərana tərəf bir hərbi gəmi göndərib. Bu gəmi əvvəl dər-

ya üzrə Lənkərana müsafirət edən “Lənkəransk” gəmisini yol-

da tövqif edib, bir iddə şəxslərin ləvazimlərini almışılar və o 

adamlarki Lənkərana alış-veriş üçün silah və ləvazimati-hərb 

gətirirdilər, hamısının pul və tüfənglərini alıb Lənkəran barga-

hında təvəqqüf edib, “Sentrkaspi”nin nayibi Lənkəranda quru-

ya çıxıb, tamam camaatı cəm edib və onlara təklif elədi ki, 

Badkubədən ona əmr vardır ki, 24 saatın içində Lənkəran əhli 

bütün silahlarını verib asudə olsunlar. Və illa şəhəri [səh.29] 

bombardiman edəcəyiz. Mirovoy sudxanada ictima olub meşə-

bəyi Tsvetkov adlı bir şəxsin sədarəti altında bir ictima oldu. 

Bu ictimadan qabaq kecədən silah götürüb şəhərin Böyük mə-

həlləsinin cavanlarını Qapan dibində cəm edib, sonra təqribən 

üç yüz nəfərəcən adam dərya kənarında olan kiçik məhəlləyə 

gedib oranın rüəsaları ilə mülaqat edib müttəhid ul-mal qərar 
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qoyduz ki, əbədən əldən silah verməyib axıracan difadə duraq. 

Gecə varikən dovtələb cavanlardan bir iddə mayakda və bir 

iddə dərya kənarında qumu qazıyıb gəmiyə yaxın sənkar dürüst 

elədilər. Hər bir məkanda pz əndazəsilə ləvazimat tədbir oldu. 

Həmən yığıncaqda Sentrkaspinin vəkili nitq edib və camaatdan 

tərki-silah etmələrini tələb elədilər. Mən söz alıb bu tövr cavab 

verdim: ki, biz Sentrakaspini tanımayırız, bizim mərkəzimiz 

Badkubədə Müsavatdır. Hər ayna müsavat mərkəzi bizə əmr 

edərsə, biz onun hökmünə hazırıq. Zamanət elədi əlavə 

eylədim ki, rica edirəm Sentrakaspinin vəkili öz sözünü geri 

götürsün. Bu vaxt məxsusən xaric oldular. Hətta bir cür ilə ki 

mən özümü kənara atdım. Əbaim yadımdan çıxdı. Çünki gü-

man edirəm ki, məclisimizi bombardiman edirlər. Sonra otağa 

daxil olub əcələ ilə əbanı götürüb evə tərəf kəndi tüfəngim 

üçün əcələ edirdim. Bir də gördüm böyük həmşirəzadəm ya-

nımda tüfəngi hazır gətiribdir. Tüfəngi gətirdi. Erməni kilsəsi 

küçəsilə dərya tərəfinə gedirdim. 5 dəqiqə sonra üç cavan mə-

nim dalımca gəlib mənə söylədilər ki, dava xətmə yetişib, 

Müsavat idarəsində altı nəfər matrosu əsarətə alıblar, idarədə-

dirlər. Sədr və sair bilməyirlər nə etsinlər. Əlan siz orada la-

zımsınız. Mən fil-fövr idarə müraciət edib gördüm cəmi əyan-

əşrəf camaat idarədə hazır və məni müntəzirdirlər. Əsil qaziyyə 

vaxtı ki hərbi gəmidə görürlər ki, adamları gec gəlir və hənuz 

adamlarından xəbər yoxdur, gəmidən flaq çəkib işarə və rəmz 

ilə kənardan (lodka) qayıq istəyirlər. Kənardan əbədən bir şəxs 

qayıq aparmayıb. Bu tələb neçə dəfələrlə olursa, kənardan ca-

vab verən olmayır. Gəmidə təşvişə düşürlər ki, camaat qayıq 

gətirmədi, yəqinən şəhərdə bir böyük iş ittifaq düşübdür. Ona 

binaən şəhərə göndərdikləri adam üçün təşvişdə olub kəndi 

qayıqları ilə altı nəfər müsəllah matrosu kənara göndərirlər. 
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Matroslar kənara çıxanda cavanların səngərləri müqabilində 

hamısı kiriftar olurlar. Cavanlarımız bunları xəli-silah edirlər. 

Bu heymdə nədənsə Qaladan bir tapança gülləsi atılır. Belə 

söylənilirdi guya gülləni atan əl-hasil gəmidə güman edirlər ki, 

onların yoldaşlarını tirəbaran elədilər. Ona binaən şəhəri atəşə 

tuturlar. Bu tərəfdən mayak [səh.30] və səngərlərdən gəmini 

atəşə tuturlar. Gəmi görür ki, atəş içindədir. Filfövr dəryanın 

ortasına tərəf hərəkıt edib orada müntəzir dururlar. Bu heyndə 

mən idarəyə gedib Mirzə Yusif Sədri oturdub müttəhid ul-mal 

bir raport yazıb Badkubəyə ittila verib və zimnən Sentrakaspi-

nin vəkili ilə müvəqqəti olaraq bu cür qərardad qoyduz ki, 

“Lənkəransk” poroxodunun nə qədər ləvazimati-hərb Lənkəran 

əhlindən alıblar, onları bizə təhvil versinlər, biz də onların 

adamlarını azad edək. Bu cür müqavilə bağlanıb tərəfeyi qol 

qoyduz. Bu inqilab xəbərinin müddəti üç gün çəkdi. Bu üç gü-

nün içində həmin altı nəfər matroslar Hacı Ağabala Babayevin 

mülkündə Lənləran mehmanxanasında Müsavat idarəsinin he-

sabına xərc edirdilər. Müsahilədən sonra matrosların altı qəbzə 

tüfənglərilə 514 dənə tüfənglərini rədd edib, onların (Baron As-

tay Saykin) hakimin vasitəsilə bir miqdar zəbt etdikləri tüfəng-

lərdən bizə rədd etdilər. Bəli Lənkəranda əksər cavanlar iddia 

elədilər ki, bizim tüfənglərimizi bolşeviklər alıblar. Buna bina-

ən idarədə az qalmışdı, böyük həngamələr hadis olsun. Şükür 

Allaha bu həngamələri bir növi rəf elədiz. Bu cür: “Qurani 

əzim üşşəni qoyub tüfəng iddiasında olanlar hər neçə qəbzə tü-

fəngləri matroslar tərəfindən alınmışdısa, hər kəs gəlib Qurana 

yemin edib tüfəngləri götürdülər. Lakin bəzi adamlar ki, yalan 

yerdə iddia edirdilər yəmin etməyib izhar elədilər ki, biz kəndi 

tüfənglərimizi dəryaya atdız və bəzilərinin də tüfənglərini 

aradan tələf olmuşdu. Bu cür ki, sonra məlum oldu ki, 



 

64 

 

matroslar tüfənglərin yaxşılarını aparıb Sarı cəzirəsində ruslara 

satıblar. Bu cəhətə tüfəng sahiblərindən xahiş oldu ki, hərəsi 

200 yüz manat versin, ta sair tüfəngləri tələf olmuşdu hərəsinə 

400 manat pul verildi və bir dənə 9 nömrəli Brovunik 

tapançasıki Salyan əhli Ağa Məlik və “Lənkəransk” paroxodu-

nun aşpazından alınmışdı, onu mən alıb Məlikə verdim. Məlik 

bu cür insaniyyət məndən görəndə sonra müntəha dərəcədə mə-

nə nisbət sahibi-ixkas oldu. Bu tüfəng sahiblərindən birisi Bad-

kubəli mühəndis İsabəy Əzimbəyov idi ki, mənə nisbət artıq 

dərəcədə məhəbbəti olub və bu məhəbbətin cəhətinə mənə bö-

yük xidmət elədi. Camaati-Lənkəran, ələlxüsus tüccar gördülər 

müsavat firqəsi təşkilatında bir növ güc vardır. Ona binaən 

mail oldular ki, Lənkərandakı Müsavat idarəsini təyin edib röv-

nəq versinlər. Ona binaən Böyük bazarın tacirləri hamılığa 

kəndiləri firqəyə üzv yazdırdılar və zimnən 700 manatacan pul 

cəm edib idarəyə təqdim etdilər. Bir neçə nəfər Lənkəran ca-

vanlarından Badkubədən tüfəng alıb gətirəndə ermənilər və 

ruslar mane olan surətdə müsavat nümayəndələri kömək edib 

və tüfəng alanlara qəbz verirdilər. Erməni və ruslar müsavat 

qəbzini görəndə daha bir söz deməyib [səh.31] tüfəngi olanları 

tutmayıb azada edirdilər. Buna binaən xəlayiq bu sözləri eşidib 

külliyyətən mail olurlar ki, müsavat firqəsinə daxil olsunlar ki, 

məqami-təərrüzi erməni və rus da bunlar üçün bir pənahgah ol-

sun. Lənkəranda bu cərəyan çox sürətlə gedirdi. Xəlayiq rus və 

malakan mühacirlərinə təlimat edirdilər. Bu xüsusda neçə 

dəfələrlə Qalada Kilsə müqabilində və şəhərdə Böyük məscid 

yanında ictima edib ən əvvəlcə camaata nəsihət verib nitq 

edənlərdən mən olmuşam. Hətta nitqlərimin birində Badr dava-

sında Ütəbə ibn Rəbiənin sözünü camaata söylədim (Ütəbə Qü-

reyş əhlinə söylədi: Camaat, bu dəfə mənim sözümü eşidin, 
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daha nə qədər ömrüm varsa məndən sös eşitməyin və sözüm 

budur ki, Məhəmməd və Məhəmmədə tabe olanlarla bu dəfə 

dava etməyək). Mən də camaata söylədim ki, camaat, bu dəfə 

mənim sözümü eşidin, daha bundan sonra eşitməyin və sözüm 

budur ki, urusun hökuməti olubdur, amma urusun milləti olma-

yıbdır. Bizlər yüz ildir bu urus millətləri ilə qonşu olub, külli-

yət surətində onlardan əziyyət görməmişiz, bəlkə bizə məhəb-

bət göstərirdilər. Indi 2 məşqədən xaric deyil. Ya Rusiya bu cür 

qalıb bizlər onlardan ayrılarız, onda yenə də bunlar bizlərin hi-

mayəsində qalıb ya müsəlman olarlar və ya inki şərayiti əməl 

edib təklifi-həyat və siyasi də bizlərlə müttəhid imrari-həyat 

edərlər və hökmən və şəraiti-Məhəmmədi də budur. Və əgər 

urus dövləti dübarə təşkilat tapdı, labüd Lənkəranı da istila edə-

cəkdir. Bu surətdə sizlər rusların boyunlarına böyük minnət 

qoymuş olarsınız və ruslar əvvəlkindən də artıq bizlərə hörmət 

edərlər. Və dini-İslam və şəriəti-Məhəmmədi də felən cayiz və 

rəva deyil ki, siz camaat ruslara və malakanlara əziyyət edə-

siniz. Amma dəhatın əclaf camaatı bu sözlərə qulaq asmayıb, 

təlimatlarınada müvəqqəti baği qalıb axıruləmr nəticəsində də 

gördülər. Lənkəran dairəsində nə qədər mülksüz ermənilər var-

dısa, bəlkə bəzi mülklü ermənilərdən də Lənkəranda mühacirət 

edib başqa erməni və ya rus çox olan məkanlara tərəfə hərəkət 

və o yanlarda sakin oldular. Gimnaziyada aid olduğu üçün la-

zım bilib bir şəmməyi xaric əz mövzu söhbət edək. Əvvəlinci 

səhifədə zikr oldu. Hacı Ağabala Babayev, Nağıbəy Mehman-

darov qətlə yetişəndən sonra, şəhərdə qlava oldu. Əvvə əmrdə 

siyasət üzrə mənə kömək edib Lənkəran gimnaziyasında şəriət 

müəllimi və türk dilinin müdərrəsi oldum. Bu şəxsin əsl məqsə-

di bu imiş ki, Hacı Mirzə Səlim rus gimnaziyasında bir növi 

müəllimliyə qəbul olmağa kömək edərəm. Əvvəla Hacı Mirzə 
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Səlim və onu dost tutanları məmnun edərəm. Düvvümən onun 

əlini məscid mədaxilindən xaric edərəm [səh.32]. Sovvomən 

onun Nəcəfi-əşrəfdən gəlib rus gimnaziyasında dərs deməyi 

müşarileyhi bir növ camaat və xəlayiq və əvamünnas yanında 

mövhun edər. Və bu səbəbə məscid bittəmam onun əlindən 

xaric olub, mənim xalam oğlanları üçün qalar. Bu mülahizat ilə 

bəzi əşxasla bərabər kömək edib mən gimnaziyada müddəris 

olub, əvvəl sənədə 66 manat, sonralar hər il on manat artdı. Bir 

müddət keçdi. Hacı Ağabala gördü mənim vəziyyətim yaxşı və 

gün-gündən camaat yanında ehtiramım artır. Ona binaən fikir 

elədi ki, yaxşısı budur bir cür eləyim Hacı Mirzə Səlimi gimna-

ziyadan xaric edib sonra hər vasitə ilə olar olsun xalam oğlan-

larından birisini gimnaziyaya qoyaram. Mənim tərəfdarlarım 

və sair bitərəf insan adamlardan nə qədər Hacı Ağabaladan xa-

hiş elədilər ki, mənlə ricui olmasın. Hacı Ağabala təşəbbüslər 

edib hətta bir növi ki, məni təhyi-mühakmeyi-siyasiyə salıb, 

mənzilimi axtarmağa polisi vadar edib, övraqlarımı hökumət 

zəbt edib böyük vəsilələrdən sonra bir növi müqəssirlikdən 

azad olub və övraqlarımı geri verəndə məlum oldu ki, Axund 

Molla Kazım Xorasanı və Axund molla Məhəmmədəli Nax-

çıvani və Hacı Şeyx Abdulla Məzəndərini və bəzi sair üləmala-

rın və cəmhəhim mənə verdikləri etibarnamə və icazələrimi 

ortadan götürüblər. Bu növ təşəbbüslər ki, Hacı Ağabala mə-

nim xüsusumda və əleyhimdə edirdi külliyyətən ağim qalıb 

müşməiri-səmər olmadı. Amma bir az müddətdən sonra Hacı 

Ağabalanın münqəzi olub təzə intixab və seçki məsələsi ortaya 

gəldi. Bu heyndə mənə tərəfdar olanlarla bir hissə əramənidən 

mülhəq olub Lənkəranlı erməni Saturovu şəhərdə qlava təyin 

elədilər. Hacı Ağabala getdi öz işinə. Bu erməni bisavad və qa-

bil olduğu üçün şəhəri yaxşı idarə edirdi. 



 

67 

 

Nikalayın tuğyan və zəlalət ələmi sınıb, Kerenski iş 

başına oturdu, balaca millətlərə zülm edən ünsürlər süst olub 

etimad və etibardan düşürdülər. Xəlayiq kəndlilərin hiss edib 

bir para yumurta iqdam etmək istədilər. Mincümlə Lənkəran 

gimnaziyasının rəisi (direktor) İvan İvanoviç Medvedkov bir 

zalım, qəddar, rəhm və mürvətsiz bir ünsür idi. Daimi surətdə 

erməni və müsəlman uşaqlarına zülm və təədi edib, onları qoy-

mazdı əbədən tərəqqi etsinlər. Gimnaziyanın əvvəlinci (klasın-

da) sinifində 25 dənə yaxşı oxuyan müsəlman uşağı olsa idi, 7-

8 siniflərdə dörd nəfərdən mütəcaviz oxuyan ətfal olmazdı. 

Çünki hamısını imtahanlarda rus müəllimləri kəndi təəssüblə-

rilə rəisin ərinə görə qoymazdılar tərəqqi edib dərslərin qabağa 

aparsınlar. Bacardıqca (Rüfuzə) edərdilər. Vaxtı ki Nikaolay 

sərnigün oldu, camaatın bir az əl-ayağı açıldı. Lənkəran gimna-

ziyasında bir böyük yığıncaq olub tamam müəllimlər ilə 

Dumanın müəzzəm əczaları rəisi-bələdiyyə Saturovun nıiyyəti 

ilə klasların birində təcümmü əmələ gəlib. Iclasda qoymadılar 

ki, direktor iştirak [səh.33] etsin. Amma direktoru üzbəüz gəti-

rib müəllimlər və sair əşxaslarki direktor onların haqqında əda-

lətsizlik etmişdi, hamısı növbə ilə direktorun üyubat və fəsadi-

əxlaqını zikr edib onu təyin edəndən sonra gmnaziyadan xaric 

elədilər. Onun noxtası qırılıb, palanı qarnı altına keçib bir pis 

hal ilə Lənkəran dairəsindən xaric olub, Rusiyaya tərəf getdi. 

Gimnaziyanı sair müəllimlər idarə elədilər. Amma mən gimna-

ziyanın umuratına müdaxilə etməyib və direktoru ixrac edən 

məclisdə iştirak etmədim. 1918-ci ildə fevral ayının 8-də Bad-

kubədən teleqraf gəldiki, Dikaya diviziyanı Lənkəranda qəbul 

edin. Bu xüsusda təcəmmü ilə Müsavatın yoldaşlarını götürüb 

dərya kənarında hamı sərkərdələri qəbul və Hacı Mirzə Hadi 

Zeynalovun dərya kənarındakı imarətlərində bunlara mənzil tə-



 

68 

 

yin olundu. Sabahı günü zəhrə bir saat yarım qalmışdı Hacı 

Məcid mərhumun evində olanda qapı ağzında bir düşərgə du-

rub məni istəyirdilər. Düşərgədə oturan üç nəfər cavan birisi 

mənim gimnaziyada yeddinci klasda olan şagirdlərimdən Bakı-

lı Balaxanılı Musa Abıyev və iki nəfər təzə gələn sərkərdə (ofi-

serlər) idi. Biri Məlikov, birisi də Əhmədbəy Əfəndiyev idi. Bu 

iki ofiser mənə izhar elədilər ki, onlarla faytona minib şəhərin 

üfüq hakimi, qoşun böyüyü (Baron Astay Saykin) yanına gedib 

ondan ləvazimati-hərb alıb, bu iki (zabitə) təhvil verəm. Bi cür 

də oldu. Bunlarla gedib on dənə pulemyot və 4 dənə top alıb 

bunlara verib müraciər elədiz. Yenə də həmin gün 9 fevral 

1918-ci il Badkubədən teleqraf gəlidi ki, bir nəfər ən mükəm-

məl Müsavatçı Lənkəran təşkilatından intixab olub, sabah ayın 

onunda qəti surətdə Badkubədə hazır olsun. Çünki bir ildə Mü-

savat vükəlalarından Tiflisdə hazır olub orada “Seym” adında 

olan məclisdə gürcü və ermənilərə iştirak edəciyiniz. Bu tele-

qraf iclasda mətrəi-küftəgü olub, bu vəkalətə kim ittixab olsun? 

Mən Ağa Məhəmmədəlini göndərmək istədimsə, cəmi əczayi-

məclis və Ağa Məhəmmədəli kəndisi də razı olmayıb, hamı 

bissərahə izhar elədilər ki, gərək bu məclisə sən özün vəkil ola-

san və əlavə elədilər ki, çünki bu təsisat və təşkilatı sən özün 

bu zəhəmatı qəbul edib gedəsən. Ona bunaən məcburiyyət alə-

mində qalıb tədarüksüz Badkubəyə hərəkət etməyə başladız. 

Qeyd: Badkubədən izhar etmişdilər ki, bu məclisin müd-

dəti əmri bir həftə və ya inki 15 gün olacaqdır. Amma mən yol-

daşlarıma dedim ki, mənim zənnimcə bu müsafirət [səh.34] 

yeddi-səkkiz ay çəksin. Necə ki, 2 iləcən çəkdi. Mən cəmi cə-

hətdən avara oldum. 

Təbsərə: Seym Lehistan-Polyak dilində bir balaca məclis 

və təcəmmü itlaq olunur. Əlhasil, kəndi cibimizdən maya 
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qoyub, əhl və əyalımızın yanında bir cüzi ləvazimat tədarük 

buraxıb kəmali-təşviş ilə uşaqlarımı buraxıb fevralın onunda, 

yəni onuncu gecəsi gəmi ilə hərəkət sabahı saat səkkizdə Bad-

kubəyə varid olub “Açıq söz” idarəsinə varid olub, orada “Xey-

riyyə”də sakin oldum. Rəsulzadə Məmmədəmin məni görüb 

ehtiram əmələ gətirdi. Daimi surətdə Badkubəyə gələndə Kər-

bəlayi Vəli Mikayılov cənablarının mənzilində qalardım. Felən 

həm əcələ idi. Çünki yoldaşlar gecə vaxtı hərəkət edəcəklər. Və 

bir də Kərbəlayi Vəli müsafirət etmişdi. Yəni eşalon aparmağa 

məşğul idi. Əlhasil, saat səkkizdə gecə vaxtı Badkubə dəmir 

yolu ilə hərəkət edib Tiflisə getməyə ki, şürü oldu yadımda 

olan yoldaşlar bunlar idilər: Məmmədəmin bəy Rəsulzadə, Xə-

lilbəy Xasməmmədov, Məmmədhəsən bəy Hacınski, Mehdibəy 

Hacıbababəyov, Cavadbəy Məlik-Yeganov, Mehdi bəy Musta-

fabəy, Mahmudov, Məmmədyusif Cəfərov, Fətəlixan Xoyski, 

doktor Həsən bəy Ağayev, İslambəy Qəbulov. Çünki bu adam-

ları əslən tanımazdım, məgər Məmmədəmin Rəsulzadəni. Ona 

bunaən hamı yoldaşları yaza bilmədim. Gəncə mərkəzində tə-

vəqqüf edəndə Yusif bəy Hacıbəyli gəlib vaqona minib, bizim-

lə bərabər Tiflisə hərəkət elədilər. “İttihad” firqəsindən gələnlər 

Sultanməcid Qəniyev, doktor Miryəqub, birisi də Heybətqulu 

bəy idi. Yolda vaqon ahəstə hərəkət edib, hər bir münasib mə-

qamda vaqon dayanıb, vəkillər cənabları onlar üçün nitq edib, 

camaatı dürüst və sadıq olub, hər bir məqamda vətən xüsu-

sunda sabir və sabit-qədəm olmağı tövsiyə edirdilər. Bu min-

valla on ikinci gün günorta vaxtı idi. Tiflisə varid olduz. Tif-

lisdə Seym davam edən zamanlar, ittifaqən bu inqilab zamanın-

da hər tərəfdən Tiflisə camaat yığışmışdı. Belə ki, mənzil az ta-

pılırdı. Bizim ilə gələn yoldaşlar hərə bir tərəfə hərəkət edib, 

özü üçün mənzil təyin etməyə getdilər. Hərəsi kəndi də bəzi 
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ləvazimatını mənim yanımda qoyub, düşüb getdilər. Məxsusən 

mənlə olan müsavatçılardan Hacıbababəyov, Məlik-Yeganov, 

getdilər ki, bu saat qayıdacaqlar. Amma əbədən övdət etmədi-

lər. Nəhayət “İttihad” firqəsindən məhsub olanlar 3 nəfər şəxs-

ki onlar da hənuz öz adamlarını gözləyirmişlər, üç saatdan son-

ra qəti surətdə şəhərə hərəkət etməyə qərar qoyub, ləvazimat və 

[səh.35] əşyalarını cəm edib, Sultanməcid Qənizadə hörmətlə 

məni də avtomobilə qoyub, şəhərə varid olduz. Sultanməcid 

Qənizadə getdi yoldaşları ilə mənzil tutub məni də öz 

mənzillərində saxlamaq istəyirdilərsə, məni müsavatçı 

olduğum üçün kisrəti-cəhalətimdən onlarla otirmağı özümə 

cayiz görmədim. Deməli Əlinin məxrəcilə xilfi-şər hesab etdim. 

Onlar da öz mənzillərinə gedib, istirahətə məşğul oldular. 

Məsmu oldu yoldaşların heyəti ictimaiyyəsi “Oriyant” 

mehmanxanasındadır. Bu növlə həmin mehmanxananı tapıb, 

oraya getdiz. Əksər müsavatçılar orada cəm olub, Fətəli bəy 

Behbudovun mənzilində iqamə etmişdilər. Bu şəxs əslən 

qarabağlı, özü də ən böyük injenerlərdən məhbus və keçmiş 

zamanlarda Hacı Zeynəlabidin Tağıyevin bütün işlərini idarə 

edirdi. On beş nəfər bu mənzildə iki gecə imrarihəyat elədiz. 

Müqərrər oldu ki, hamı yoldaşlar üçün mənzil tədarü olsun. 

Hamı yoldaşlar üçün mənzil tutdular. Hamıların hər kəs bir 

münasib insanla müəyyən mənzil tutdular. Yenə də mən bu 

sözün müəddasınca “Veyl vilanə gəzər bu baş, o baş bu yekə 

baş, molla dadaş” veyl və sərgərdən qalıb, məxsus və müəyyən 

mənzil tapa bilmədim. Əz qəza təsadüfən Kərbəlayi Vəli 

Mikayılovu gördüm. Bir geçə bir mehmanxanada onunla 

keçirdim. Yarın (sabahı) o yenə də eşalon aparmağa Badkubə 

tərəfinə hərəkət etdi. Sabahısı qarabağlı Ağa Mirzə Cəlal Yusif 

təxəllüsü Qarabağini mülaqat etdim. Əvvəlinci gecə onula 
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bərabər qarabağlı komitet Ağa Ələkbərin evində mənzil edib, 

iki gecə onlarda mənzil elədiz. Ağa Ələkbərin mənzilində Xoy 

əhli Məşədi Məmmədcəfər ağanı ziyarət edib, görüşdüm. Bu 

şəxsin kasıblığı ilə bərabər, çörək verməyi və mehmannavaz 

olması məruf və məşhur olub, İran camaatının içində nəhayət 

hörməti var idi. Bu şəxs ciddən mənə yapışıb, kəndi mənzilində 

qalmağı təklif və məcburən bir həftə məni öz mənzilində 

saxladı. Sonra bir neçə gün “Oriyant” mehmanxanasında Meh-

dibəy Hacıbababəyovun mənzilində qalıb, ta inki Kərbəlayi 

Vəli Mikayılov dübarə eşalonla Tiflisə varid oldu. Bu vaxt 

“Seym”də müsavatçılar hamısı hazır olmadığı üçün bəzi 

müsavat yoldaşların ki əslən vəkalət ünvanları yox idi, məc-

lisdə səsimiz az olmasın münasibətilə onları müvəqqəti olaraq 

“Seym” üzvülüyünə qəbul elədilər. Bu cümlədən Kərbəlayi 

Vəli ilə Mirzə Cəlal idi ki, “Seym”də müvəqqəti üzv olaraq var 

idilər. Kərbəlayi Vəli ilə Mirzə Cəlal və mən əvvəllərdə “Palas” 

mehmanxanasında, bir üç gün sonra İrəvan meydanında “Qaf-

qaz” mehmanxanasında bir növi mənzil elədiz. Əvvəllərdə Mə-

lik-Yeganov Cavad bəy əslən erməni olub və erməni dilini gö-

zəlcə qonuşduğu üçün “Qafqaz” mehmanxanasının sahibi ona 

erməni adına mənzil vermişdi. Mirzə Cəlal və Kərbəlayi Vəli 

üçün də mehmanxanada mənzil dürüst etmişdi. Əl qəza [səh. 

36] Nəsib bəy Yusifbəylinin də əyalı ilə bərabər mənzili bu 

mehmanxana “Qafqaz”da idi. İyirmi səkkiz gün bu mehmanxa-

nada Kərbəlayi Vəli və Mirzə Cəlal ilə bərabər mən və Cavad 

bəy Məlik-Yeganov müttəhiddən yaşadız. Ta inki Kərbəlayi  

getməli olub və Mirzə Cəlal da Qarabağa tərəf hərəkət etdilər. 

Qeyd: Bu “Qafqaz” mehmanxanasında təcəmmöü olub, 

hər gün ermənilər buraya gəlib qırx yaşından on dörd yaşına-

can əsgər toplayırdılar. Bu “Qafqaz” mehmanxanasının bütün 
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əmələləri (fəhlələri) Cavad bəy Məlik-Yeganovu erməni hesab 

edib və məni də Cavad bəydən xəbər alırdılar ki, sən bu müsəl-

man mollası ilə nə münasibəti vardır? Cavad bəy cavab verirdi 

ki, bu molla erməni-müsəlman davasında biz ermənilərə çox 

kömək edibdir. Ona binaən mənim üçün lazımdır ona kömək 

edəm. Bir gün Cavad bəy mənə söylədi: Hacı axund! Bu gecə 

teatrda məlum olubdur ki, mən müsəlman və müsavat firqəsin-

dən məxsusam. Zənnimcə hənuz mehmanxanada bilməyirlər 

mən bu gün axşam buradan xaric olacağam və əsbabları apara-

ram. Sən gecə buraya gəlməyəsən. Beş gündür Nəsib bəy də 

mehmanxanadan xaric olubdur. Bu mehmanxananın buna nis-

bət çox qorxusu vardır. Əlbəttə buraya daha gəlməyəsən. Mən 

Şeytan bazarda müvəqqəti olaraq çətinliklə “Təbriz” mehman-

xanada bir otaq mənzil tədarük edib, sübh saat doqquzda Sey-

mə gedəndə məzkur “Qafqaz” mehmanxanasına daxil oldum. 

Mehmanxananın müdiri söylədi: Molla nə istəyirsən? Dedim 

mənzilə gedəcəyəm. Cavab verdi, burada daha mənzil yoxdur. 

Sənin o yoldaşın erməni mənzil kirayəsini tamam-kamal verib, 

getdi. Sən də daha buraya gəlmə! Içəriyə daxil olma! Bu söz-

ləri mənə söyləyib, öz işinə məşğul oldu. Mən də qorxulu 

dərhal mehmanxanadan xaric oldum və məlumu oldu ki, Cavad 

bəy burada qorxub və erməniyədə tapşırıbdır ki, məni qoyma-

sın. Burada qalmadım. Çünki bu mehmanxanada müsəlmanlara 

nisbət xətərnak idi. Burayacan tamam mənzil söhbəti idi ki, ək-

sərən yoldaşlardan ən atifə görməyib, hər kəs özü üçün əlləşib, 

bəlkə bütün yolaşlar müttəhid ül-mal bir-biri ilə özlərini həm-

cins görüb və bilib, bir-birinə məhəbbət edirdilər. Amma mə-

nə? Çünki onlarla həmcins deyildim, biganə nəzərilə baxırdılar. 

Həmin bu mətləb burada qalsın, mən qoy “Təbriz” mehmanxa-

nasında qaldım. Keçək əsl mətləbə ki, vurudumdan sonra necə 
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oldu. Sabahı gün saat onda padşahlıq [səh.37] teatrosunda hey-

əti ictimaiyyə tamam-kamal dürüst olub, məclis münəqid oldu. 

Müvəqqəti olaraq Çxaidze sədarətə seçildi. Bir cüzi söhbətdən 

sənra məclis qurtardı. Sabahı güün yenə də bu məhəldə ictima 

dürüst oldu. Üçüncü ictima əsla və bizzat Padşahlıq imarət-

indəki adına “Dvorets” deyirlər, burada həqiqi məclis dürüst 

oldu ki adına “Seym” deyirlər. Əlhasil burada dübarə müttəhi 

ül-mal hamı səs verib Çxaidze sədarət məclisinə intixab edib 

və gəncəli doktor Həsən bəy Ağayevi birinci nayib (müavin və 

bir nəfər ermənilərdən ikinci müavin qərar qoyub, katibi-əvvəl 

olmaq üçün sabaha vaxt qoyulub ki, sabah məclis ictimaində 

katiblər müəyyən olsun. Sabah əslən bu mövzuən və qanunən 

növbə idi ki, birinci katib ermənilərədn olsun, ikinci müsavatçı-

lardan, üçüncü gürcülərdən. Lakin gürcü və ermənilər məclisə 

gec hazır oldular. Müsavatçı və sair müslimin artıq olduğu 

üçün Əli bəy Qandəmirov birinci katib oldu, ikinci katib ermə-

nilərdən, üçüncüsü gürcülərdən təyin olundu. Məclis bu cür 

xətm olub, qurtardı. 

Qeyd: Seym hər qədəri vardısa və o müddətki mən Tif-

lisdə olmuşam, hər gün nə söhbət olurdusa, hamını zəbt edib, 

saxlayırdım. Ta inki Badkubədə Məmmədəmin bəy Rəsulzadə 

həzrətləri bir gün seymdə olan yazıları yoldaşlardan istəyirdi. 

Mən bütün yazıları ona verdim. Necə iclasdan sonra məclis 

üzvləri üçün vəzifələr təyin etmək istədilər. Çox götür-qoydan 

sonra hər bir şəxs üçün gündəlik olaraq 35 manat yol pulu vəzif 

qoydular. Gürcülər kəndi məmləkətlərini mülahizə edib, bu 

bahalıq vaxtında bu qədər qiymətsiz pulu məclis üzvləri üçün 

məvacib müəyyən etdilər. Həqiqətdə bu 35 manat Nikolay 

zamanında bir manat yarım və ya inki 7 abbası yerində idi, 

bəlkə əksik idisə pul çap etməyi qərara aldılar. Üç millət - 
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Gürcü, Erməni və Azərbaycan millətləri müttəhid ül-mal bir 

milyard manat kağız pul çıxarmağı qərara qoydular. Belə ki, bu 

miqdarın dörd yüz milyonunun Aərbaycan öhdəsinə, qalanı 

gürcü ilə ermənilər hərəsi üç yüz milyon miqdarında taranı 

təəhhüd etdilər. Seym pulunda üç millətin imzası var idi. 

Sağdan oxuyanda Azərbaycan qabaqda, sonra erməni, sonra 

gürcü idi. Soldan oxuyanda əvvəl gürcü, erməni, sonra Azər-

baycan idi. “Dvorets” də iki iclasdan sonra sosial-revelistzərləri 

məclisə qəbul etməyib, tamam məclis əhli onların iclasda ol-

mamaqlarını istədilər. Cümlətanı bu şəxslər 11 nəfər idilər. Biri 

doktor Cəfərov İran rəiyyəti idi. [səh.38] Seym tamam-kamal 

dürüst olub, vəzarət bölgüsünü qurtarıb, bütün əhəmiyyətli yer-

ləri gürcülər götürüb. Xan Xoyskiyə maarif vəzarətini verdilər. 

Bu cür hər gün iclas olurdu. Lakin ermənilər öz proqramı üzrə 

necə ki, öz qanunları ilə yazılıbdır, əməl etməyə başladılar. Hər 

bir yerdə müsəlmanları qırmağa çəkinməyib, əllərindən gələni 

müzayiqə etmirdilər. 

Bəyan: Qafqaz camaatı əsla siyasətdə işləməyib, pul xərc 

etməyib, zəhmət və məşəqqət çəkmədikləri üçün cəhalətlərin-

dən hər bir bəlaya mübtəla olurdular. Badkubəki bolşeviklər və 

ermənilər əlində əsarətdə qalıb və hər gün istəyirdilər gəlib 

Gəncəni təsərrüf etsinlər. Irəvan və Naxçıvan tərəfində o üfü-

qün camaatı silahsız və köməkləri olmadığı üçün hər saat, hər 

dəqiqədə müsəlmanları kəsib, arvad və uşaqlarını binamus 

edəndən sonra öldürüb, ya inki uşaqları diri-diri əl-ayaq və baş-

larından məscid divarlarında mixkub edirdilər. Bu faciə, ah və 

nalələr hər tərəfə dağılıb, kağız və qasid vasitəsilə Seymdə olan 

vəkillərə yetişirdi. Gürcülərin və ermənilərin silahlı hazır qo-

şunu var idi. Müsəlmanların həm əsgərləri yox idi, həm də pul-

ları mövcud deyildi. Bundan başqa bütün ləvazimati-hərb 
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(arsenal) ermənilərin əlində və gürcülərin ixtiyarında idi. Dəfə-

lərlə məclisdə söhbət olmuşdu bu xüsusdakı Nikolay öldü, Qaf-

qazın üç nəfər varisi qaldı; gürcü, erməni və türk. Bəs lazımdır 

ki, Nikolaydan qalan şeyləri vərəsə kimi üç yerə təqdim edək. 

Bu cəhətə sizlər məqami-vaqoiyyətə gəlib, hərb ləvazimatından 

bizim hissəmizi əda edək. Müsəlman və türk fraksiyaları nə qə-

dər bu xüsusda söhbət edirdilərsə, məhəl qoyan yox idi. Bu  tə-

rəfdən də İrəvan ətrafında olan nə qədər türk kəndləri var idisə, 

ermənilər qırıb, yandırıb, pamal etmişdilər. Tiflisdə müsəlman-

ların elə təşkilat və idarələri yox idi əvvəla ermənilərin tədiy-

yatından cilovgirlik etsinlər, ya inki Tiflisə qaçıb gələn müsəl-

manlara bir yarım çörək müavinət edə bilsinlər. Amma erməni-

lər Tiflisdə Şeytan bazarın aşağısında bir hamam icarə edib, hər 

gün üç yüz manat veriridilər ta inki qaçqın ermənilər əvvəlcə 

hamamda yuyunub, sonra onlar üçün təzə libas (paltar) və mən-

zil təhiyyə edib erməni qaçqınlarını asudə edirdilər. Amma mü-

səlmanlar üçün əbədən belə iş mümkün deyildi. Bu tərəfdən 

hər gün ah və nalə və dad və bidad səsi İrəvan və Naxçıvan 

tərəfindən aləmi bürüyüb, insanın ürəyini qana döndərirdi. 

[səh.39] Türk vəkilləri çox götür-qoydan sonra belə müttəhid 

ül-mal qərar müəyyən edib, nəticə bu oldu ki, əczayi-məclisdən 

dörd nəfər müntəxəb olub İstanbula getsinlər və türklərdən 

müavinət tələb etsinlər ki, Qafqaziya müsəlmanlarını ermənilə-

rin zülm və şərarətindən mühafizə etsinlər. Bu cəhətə doktor 

Miryəqub “Qafqazda müsəlmanlıq” firqəsindən və İbrahim bəy 

Dağıstanlı “Sosial” firqəsindən, Məhəmmədhəsən Hacınski, 

Badkubəli mühəndis və Xəlil bəy Hacıməmmədov Gəncəli 

“Müsavat” firqəsindən İstanbula tərəf hərəkət etdilər. Şərt oldu 

türklərin şərt və məxarici zəhabən və əyabən müsəlmanların, 

yəni qafqazlıların öhdəsində olsun. Bu qəziyyədən sonra Məm-
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mədəmin özü də İstanbula tərəf getdi. Bu nümayəndələrin ge-

dib və müraciət etmələrinin arasında hər gün məclisdə gürcü və 

erməni nümayəndələri bəhs üstə çıxıb, bizləri təmamən söyür-

dülər ki, sizlər münafiqsiniz. Burada bizlərlə işləyirsiniz, atta 

batinən türklərə nümayəndə göndərib, onlardan mədəd istəyir-

siniz. Və yoldaşlarımız da sükut edib bir söz söyləməyirdilər. 

Surəti icmalda edirəm. Istanbulda türk kabinəsində bizim müa-

vinətimiz xüsusunda böyük cərəyanlar hasil oldu. Cəmi əcyazi-

kabinə müttəhidən söz verdilər ki, Türkiyə kabinəsi Braslavda 

Lenin ilə müqavilə bağlayıblar ki, Qars (Kars), Ərdəhən 

Türkiyənin qədimi sərhədləri onlara rədd olunur. Bu şərtlə 

Türkiyə milləti ümumiyyət üzrə Rusiyanın ümuratına müdaxilə 

etməyib və Qafqaz tərəfinə həmlə etməsinlər. Bu səbəbə bizim 

üçün lazımdır ki, Qafqaz umuratına müraciət etməyib, onları 

özlərinə vagüzar edək və bunların işlərinə mübaşirət etməyib 

öz hallarına buraxıb, onlara cavab verək. Amma Tələt paşa 

rəisülvüzəra, ələlxüsus Ənvər paşa kəmali-ciddiyyət ilə durub 

kabinənin sözlərini rədd etmişlər ki, erməniləri buraxmaq ol-

maz ki, Qafqazda müsəlləh surətdə bizim müsəlman qardaş-

larımızı qırıb fəna edəndən sonra bizim bacılarımız müsəlman 

övrətlərinin namuslarına təcavüz etsinlər. Hər bir nəhv ilə olur-

olsun qafqazlıların müavinət və imdadına qoşun göndərmək 

lazım və vacibdir və hər kəs xələf etsə, mən özüm lazımdır bu 

işə iqda edəm, [səh.40]. Buna binaən Ənvər paşa qardaşı Nuru 

paşanı, Xəlil paşanı 25 min qüvvə ilə Qafqaza tərəf göndərdi. 

Türk qoşunu Batuma gələndə nemsələr gürcüləri təhrik elədilər 

ki, türklərin Qafqaza gəlməklərinə mümaniət göstərsinlər. Ona 

binaən gürcülər bərk müxalifət göstərdilər. Nuru paşa Batum-

dan yolu döndərib başqa tərəfdən Gəncəyə tərəf gəlib Gəncəyə 

varid oldular. Bu vaxta Qafqaz əhli üçün bir böyük mənəvi 
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qüvvət hasil oldu. Bu vaxtlarda ermənilər öz səhvlərinə mül-

təfiq oldularsa və gürcülər bizlərə kəmetinalıq etməklə pisliyin 

düşündülər isə lakin felən məqam bir məkanda olmağımızın 

mənası yox idi. Və lazım idi hər üç millət ayrılıb kəndiləri üçün 

müstəqilən işləsinlər. Ona binaən əvvəlcə gürcülər ayrılıb 

“Qruzinskaya respublika” adı ilə özlərini adlandırdılar. Və 

ermənilər də özlərini “Ararat”-“Araratskaya respublika” adı ilə 

kəndilərini təsmiyələndirdilər. Yəni Ararat cümhuriyyəti de-

məkdir. Bu əleyhində gürcülər, ermənilər türklərə, yəni Müsa-

vat türklərinə iblağiyyə verdilər ki, onlar da sizlərlə müttəhidən 

bir hökumət təşkil edib hər üçümüz bir dairədə dolanasız. Felən 

ki, hər üçümüz ayrılıb əlahiddə hökumət olmuşuz, ermənilər və 

müsavatçılar üçün lazımdır ki, hökumət otağından xaric olub 

başqa məhəldə iqamət etsinlər. Bu iblağiyyədən sonra erməni-

lər 2 günün içində Dvaretsdən çıxıb bir böyük ali məkanda 

qərar tutdular. Müsavatçıların pulları və yerləri olmadığından 

“Oriyant” mehmanxanasında cəm olub atiyələri üçün təvəkkür 

idilər. Bu vaxtlarda gürcülər və ermənilər tərəfindən məktublar 

və nümayəndələr gəlib itifsar elədilər ki, siz ”Müsavat” və 

İttihad”, Bitərəf və “Sosial” türklərə məktub yazanda sizləri 

hansı ad ilə tanıyaq deməliz. Təzə hökumətin adı nədir, sizlərin 

idarələrinə məktub yazanda sizin adınız nədir? Bu xüsusda cəm 

yoldaşlar “Oriyant” mehmanxanasında yığıncaq edib, bəzi mü-

hasilərdən sonra rəylər buna qərar tutdu ki, əsla və bizzat 

Badkubə böyük Azərbaycanın məbədi olub, cəmi azərilər ziya-

rət üçün Badkubəyə gəlmişlər. Odur ki, təsmiyyə cüzi bəismi-

küll mülahizəsilə Qafqazın bu bir balaca və ağır qiymətli 

məkatına Azərbaycan qoyub və hər kəsə ittila verdilər ki, bizim 

hökumətə Azərbaycan söyləsinlər. Bu təsmiyyədə iştirak edən-

lər cümlətən 28 nəfər [səh.41] “Seym” vükalalarından idi. Və 
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on ikinci vəkil Hacı Mirzə Səlim Axundzadə idi. Nuri paşa he-

yəti ictimaiyyə qoşunla Gəncəyə varid olub, hər bir nuqatda er-

məni izdihamı vardısa, bəziləri bittəb pərakəndə olub əsl mər-

kəz Gəncədə qərar qoyulur. Nikolay zamanında 2 quberniya-

dan ibarət olan Azərbaycan ki, deməli Bakı quberniyası ilə 

Gəncə quberniyası idi. Bu iki quberniyadan əlimizdə qalan bir-

cə Gəncə şəhəri idi ki, Nuru paşa gələnəcən Gəncənin qəyur və 

cəngavər camaatının himmət və mərdanəlikləri üzrə müsəlman-

ların əllərində qalıb, Gəncənin içindən axan çay ermənilərlə 

müsəlmanların ortasında sərhəd olmuşdu ki, şərq tərəfindən er-

məni kəndi adındakı hissə müsəlmanlara müsəlliq idi. Nuri pa-

şa Gəncəyə gələndən bir gündən sonra ərəmə külliyyətən təs-

lim olma elanını verib bəzi əşrar qaçıb, məbaqilər hökumətə 

təslim olurlar və yavaş-yavaş yaxında olan erməni iddələri bə-

ziləri Göyçay tərəfinə, bəziləri Qarabağ, Zəngəzur və bəziləri 

də Badkubə tərəfinə qaçırdılar. Bu mütalib burada qalsın. Bəzi 

ittifaqlar ki, Tiflisdə nümayəndəlik mənim ittifaq düşübdür. 

Lazımdır onu bəyan edəm. 

Zakatala əyaləti Dagıstan ilə Gürcüstan arasında vaqe 

olan bir məhəldir. Bu balaca əyalətin hərbi idarəsi Car adından 

bir yerdən ibarətdir. Car və Tala. Bu məhəllin şərq tərəfinə bir 

hissə şimal ilə bərabər Tala deyirlər. Qərb və şimal ilə bərabər 

tərəfinə Car deyilir. Bu iki müttəsil vilayəti bir-birindən ayıran 

bir çaydır və bu çayın adına Tala çayı deyilir. Bittəb Talanın 

camaatı oğru və dələduz olan kimi bilxassə Carın camaatı əmin 

və dindar insanlardırlar. Zaqatalada camaatı əsla və bizzat ləzgi 

olub əqayidi məzhəbləri külliyyətən şafei həzrətlərinə tabedir-

lər. Lakin Zaqatala camaatının içində bir türk milləti vardır ki, 

onların adlarına mağal itlaq olunur. Zənnimcə bu söz Moğol 

olsun. Bu moğol türk camaatı külliyətən əzami məzhəbdirlər. 
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Şəhərdə sakin olan ləzgilər Anadolu türklərinə bittəb məzhəb 

və xəlafət cəhətinə əlaqəmənd olduqları üçün türkcə qonuşub 

türkü bilirlər. Moğollar ləzgi lisanın növi bilməyirlər və mo-

ğolların əksəri tacir olan kimi, ləzgilərin çoxu əkinçidirlər. Mo-

ğol türk camaatının ən böyük xanədən və famil sahibləri Qəbu-

lovlardırlar ki həm tacir, həm də üləma və həm də mütəcəddid 

məhsub olub sahibi-nüfuz, mehmannəvaz, şərafətmənd bir 

camaatdırlar ki, əksəriyyət cəhətinə süknaları Qax mahalından-

dırlar. Şeyx Şamil mərhum zamanında yerin böyük əhəmiyyəti 

olub, hərb cəhətinə lazımı mərkəzlərdən məhsub olarmış. Car 

tərəfində bir məxsusi məhəl vardır ki, adına Qübur üş-şühədə 

deyilir. Şeyx-Şamil zamanında ruslarla müharibə edən zamanı 

şəhid olmuşlar. [səh.42] Və belə Carın yuxarı Qərb tərəfində 

Nadir Şah Əfşar mərhumun qardaşı İbrahim xan süpəhsaların 

qəbridir ki, Dağıstan və Qafqaza hökm fərma olan zaman ki 

külliyyətən Dağıstan Qafqaza fərmanfərma idi. Car və Tala ca-

maatını əlində hilə ilə məqtul olmuş. Qərbi uzaqdan bir minarə 

kimi nümayəndir. Ümumi müharibədə Anadolu türklərindən 

rus əsarətinə düşən əsgərlərdən bir hissə Zaqatalada Car vila-

yətində cəm olub güşə qaza gəlməsindən növən ruhlanan Qaf-

qaz türk milləti kimi rus əsarərinə olan türklərdə daha ziyadə 

olaraq, ruhlanıb bir təzə həyat sahibi olmuşdular. Ona binaən 

bu dəfə ermənilərdən intiqam almaq üçün ermənilərin kəndi 

dəstur dəstur ül-əməllərindən sərməşq alan camaat hər bir mə-

kanda erməni vardısa, əziyyət edib qətl etməyə qiyam edirdilər. 

Habelə sair xristian camaatına təqdimat etməyə hazırda bəhanə 

axtarırdılar. Zaqatala mahalında təqribən 400 xanəvadə olurdu 

ki, bunların məzhəbləri Xristian olmaqla bərabər əslən cinsləri 

gürcü millətindən idilər. Camaat, yəni bir para aşrar ki, ermə-

nilərin əxyar və və bərgüzidələrindən təlimat almışdılar, gür-
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cülərə əziyyət etmək xəyalında idilər və gürcülər Tiflisdə olan 

(Seymə) məclisə ərizə verib, təzəllümat edib, öz əmval və can-

larının xətərdə olmalarını izhar edib, məclisdəki gürcü vükəla-

larından kəndi hifz və himayələri üçün müavinət istəmişdilər 

və bu tərəfdən Zaqatalada olan erməniləri hər bir surətdə öldü-

rürdülər. Ələlxüsus mühacir türk əsgərləriki Anadoluda ermə-

nilərin faci və yaramaz hərəkatını görmüşdülər, nəhayət dərə-

cədə erməniləri öldürməyə iqdamatda olurdular. Nagəhan 

olaraq türk mühacir əsgərlərinə bir nəfər söyləmişdir ki, filan 

erməninin oğlu Türkiyə davasında olub və bir dənə Türkiyədən 

baydaq qarət edibdir ki, o baydaqın üstündə “La ilahə illəllah, 

Muhəmmədən rəsulləllah” yazılmışdır. Bu söz Zaqatala avam 

camaatını, ələlxüsus türk mühacir əsgərlərini daha da acıqlan-

dırıb, hökm verirlər ki, əgər o baydaq Tiflisdən Cara Talaya 

gəlməzsə, hər bir surətdə erməniləri qətli-əmim edəcəklər. Və 

həm bəzi məkanlarda ermənilərin evlərini qarət edib, kəndiləri-

ni də öldürürdülər. Vəli əsgər üqəlayi-Zaqatal islamiyyət üzrə 

bu işlərə müaminət göstərib bacardıqca qoymayırdılar ki, ermə-

nilərin xüsusunda zülm və sitəm olsun və söyləmişdilər: biz 

müsəlman camaatına Qurani-əzim üş-şən və kələmüllahi-

qədimə etiqada etdiyimiz üçün ermənilərə başqa təəddiyyat 

[səh.43]  etməyəcəyiz. Əgər ermənilərin heç bir şeyə etiqad və 

əqidələri olmayıb, insaniyyət vicdanından bixəbərdilər, 

məzalik biz onlara ehtiram edəcəyiz. Əl-hasil, Zaqatalada 

ermənilər və gürcülər qayətiztirabda olub, Tiflis məclisinə 

adam göndərib ərzi-hal verirdilər. Tiflisdəki gürcü və erməni 

təşkilatları türk ədəmi-mərkəziyyət firqəsindən rəsmən 

istimdad və müavinət etməyib, erməniləri və gürcüləri 

Zaqataladakı əşrarların əllərindən qaytarmaq üçün Zaqatalay 

nümayəndə göndərmək lazımdır demişdilər. Bu xüsusda mayın 
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2-si gecəsi daireyi-hökmdə olan Abı zaldakı Müsavat 

firqəsindən məxsus idi, iclas olub firqə hökm sadir elədi ki, 

İslam bəy Qəbulov ki əslən və bizzat Zaqatala mahalında 

mütəvəllid və tərbiyə olub və felən Zaqatalanın vəkilidir və 

İstanbulda Rüşdiyyə məktəbində türk dili oxuyub və rusca da 

yaxşı bilirdi. Həmən bu İslam bəy Qəbulov və bəndə bəy 

cənabları Axund Hacı Mirzə Səlim axund İslam bəy cənabları 

ilə bərabər firqə nümayəndəsi olub, Zaqatalaya gedib oranın 

hökumət işlərinə baxıb, islah və təğyir və təbdil verib və 

ermənilərin və gürcülərin işlərinə, yəni asudəliklərinə səbəb 

olub, hamı işləri tövsiyyə edək. Buna binaən firqə tərəfindən 

etimadnamə yazılıb və etimadnamədə əvvəlcə İslam bəyin 

sonra mənim adım qeyd olundu. Dübarə vəzarəti-xarici və 

daxili ki gürcülər tərəfindən intixab olmuşdu. Ramaşvilliyə 

müraciət olub, o da rəsmən bir etimadnamə bizə verdi. Lakin 

ittifaqən vəzir əvvəlcə mənim adımı soruşub yazdı, sonra İslam 

bəyin adını yazıb, qeyd elədi. Vəzirin bu cür: məni əvvəlcə, 

onu sonra yazması batinən İslam bəyə xoş atiyə olmadı. Müx-

təsər budur ki, türki etimadnaməyə mənim adım müqəddəm 

oldu. Hökumət dairəsində lazım idi ki, bizə gündəlik müxacir 

versinlər, amma heç bir şey vermədilər. Bizim Zaqatalaya get-

məyimizin artıq dərəcədə əhəmiyyətli olduğu üçün bizə hərəkət 

etməyimizə hökumət və camaat erməni və gürcü tərəfindən tə-

kid olundu. May ayının ikisi idi. Saat 11-də mənzildən vaqona 

tərəf hərəkət edib bir məhəldə avtomobil dayanıb üç nəfər er-

məni yoldaşım İslam bəyə bir şey verdilər. Məlum oldu ki, 

həmən türk baydağından olan (La ilahə illəllah, Muhəmmədən 

rəsulləllah) sözləridir ki, Zaqatalada türk əsgərləri bunu bəhanə 

gətirib erməniləri qırmaq istəyirdilər. Felən bu baydağı bizə 

verdilər ki, aparıb orada əsgərlərə nişan verək. Əl-qərəz avto-
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mobil hərəkət edib vağzala yetişib bilet alıb, əvvəlinci kinci yer 

olmadığı üçün üçüncüyə süvar olduz. Deyə bilərəm ki, əvvə-

linci və ya ikinci klas imiş. Amma yoldaşım İslam bəy sərfə 

üçün üçüncü klasın biletini alıbdır. Saat birdə vaqon hərəkət 

edib, bəzi məkanlarda [səh.44]. Bəzi məkanlarda bir az tə-

vəqqüf edirdi, lazımlı əndazədə sürətlə yol getməyirdi. Bəzi 

təvəqqüf edən məkanlarda bir azca qil və qal olurdu. Sonra 

qilü-qal rəf olub, vaqon hərəkət edirdi. Axırlarda məlum oldu 

ki, stansiyonda təvəqqüf olan zaman bəzi qitaüt-təriqlər istəyir-

mişlər ki, vaqonun içinə daxil olsunlar. Amma müstəhfizlər 

mane olurmuşlar. Gecə sovuşub, sabahı quruba iki saat qalmış 

Zikov adında bir məkana yetişdiz ki, bura Gürcüstan dəmir 

yolunun axırıdır və Gürcüstan torpağı burada tamam olub. Sa-

bahı Zaqatala torpağındakı bir əndazə Dağıstandan məhsubdur, 

daxil olacağız. Müəyyən mənzilə daxil olub, bu mənzildə bir 

nəfər şəxs mövcud idi. Mən əvvəlcə güman edirdim ki, rusdur. 

Sonra məlum oldu ki, Dağıstan əhlindən məhsub olub, özü də 

doktordur. Əvvəllər rus cəbhəsində olarmış, bir növlə xilas 

olub vətənə və millət üçün xidmət etməkdən ötrü bu tərəflərə 

gəlibdir. O da istəyir ki, Zaqatala tərəf getsin. Əlləzahir gözlə-

məsi vardır. Bir gün bizdən sonra hərəkət edəcək. Mən 

mənzildə namaz işinə baxırdım. Islam bəy sabah üçün Cara dü-

rüşgə (fayton) tutdu. Oralarda qayda budur ki, dürüşgənin qa-

bağında oturmaqla dalda oturmağın qiymətində təfavütü vardır. 

Dal tərəfin istirahəti və yerin gen olduğu üçün 1/3 süls qaba-

qdan qiyməti artıqdır. Mənə məsləhət etdikdə dal tərəfi ixtiyar 

edib, hər bir nəfərə 60 manat verdiz. Qabaqda oturanlar hərəsi 

40 manat verdilər. Sübh saat 8-də hərəkət edib, gecədən 2 saat 

keçmiş, yəni saat 10-da Cara daxil olduz. 
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Qeyd: Mən özlüyümdə belə güman edirdim ki, Lənkəran 

və Badkubəyə fındıq, girdəkan (qoz) və şahbalıdı İrandan gəti- 

rirdilər və bu məhsulat təmamən İran malıdır. Amma Zaqatala 

mahalını görəndə məlum oldu ki, xeyr, belə deyilmiş. Bəlkə 

İrana da qoz, fındıq və şahbalıd Zaqataladan və Zakatal tərəfin-

dən aparılmış. 

Əvvəlcə varid olduğumuz məkan müsəlman ədliyyəsi idi 

və ədliyyənin də rəisi Bayram Niyazi adında bir möhtərəm zat 

idi. Həmin bu Bayram Niyazi idi ki Azərbaycan zamanında Za-

qatala camaatı tərəfindən vəkil intixab olmuşdu. Gecəni burada 

keçirdib, sabahı İslam bəyin əmisi oğlu Mustafa bəy adında bir 

möhtərəm zatın otaqlarında mənzil elədiz. Üç dəfə erməniləri 

ictimai məxsusə dəvət edib 2 ictima Nikolay ədliyyəsinin ota-

ğında, bir ictimada erməni kilsəsində ittifaq düşdü. Hər üç cələ-

sədə ermənilərə təminat verib, onları sakit etdiz. [səh.45] Er-

mənilərin bir dilavər-zirək keşişləri var idi. Zənnimcə bu nadü-

rüst, haramzadəlikdə keşiş az olsun. Əlbəttə şəxs ki molla və 

millət nümayəndəsi oldu, lazımdır bu cür zəhmətkeş camaatın 

işinə mübaşir olan olsun. Bu qədər vardır ki, bu keşiş sabiq-

lərdə İslam camaatını artıq dərəcədə narahat edərmiş. Əlhasil 

gürcüləri və erməniləri rahat edib, müsəlman camaatını umu-

ratına təsfiyə etməyə başladız. 

 Qeyd: Azərbaycan parlamanında Bayram Niyazidən Za-

qatala keşişinin əhvalını istifsar elədim. (xəbər aldım),Bu cür 

cavab verdi ki bu keşiş sizdən sonra artıq dərəcədə iğtişaşa bais 

olurdu. Iki ədəd cəli (saxta) kağız Nuri paşanın hökmü və möh-

rü ilə bərabər bu keşişin adına göndəriblər ki, Nuri paşa Şəkidə 

bu keşişi görmək istəyir. Həmin bu keşiş kamali-təbəxxürlə 

Zaqataladan hərəkət edib, Şəkiyə gəlmək istəyirmiş. Şəhərdən 

kənar olub, Şəki yoluna daxil olanda, bir iddə Tala camaatın-
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dan yolda hücum edib, keşişi edam eləyiblər. Zaqatalada, yəni 

Carda hal-hazırda hökumət edənlər iki nəfər idilər. Birisi Müs-

lüm əfəndi nam, ikincisi Məmməd əfəndi idi. Bunlar hər ikisi 

üləma qabilindən olub, birisi Carlı, yəni Müslüm əfəndi Car 

əhli və Məmməd əfəndi Tala camatından idilər ki, bunlar hər 

ikisi şəhərə və təvabeə hökmran hesab olurdular. Deməli Müs-

lüm əfəndi qubernator və Məmməd əfəndi onun nayibi hesab 

olurdu. Amma həqiqətdə Müslüm əfəndi müsəllim indəl-küll 

elmən və əmələn fazil və əfif bir bir şəxsa olub, başqa üləma-

lara nisbəti yox idi. Məmməd əfəndi nisbət Müslüm əfəndiyə 

elmən və əmələn bərabər deyildi. Camaat hərəsi öz adamlarını 

dost tutduğu üçün ortalıqda bir keşməkeş var idi. Bu inqilabı 

rəf etmək üçün Car və Talanın nümayəndələrini bir məxsus 

məhəllə cəm edib, bir müəyyən cələsə və söhbətdən sonra Şa-

banov adında bir oxumuş əkabir əlli yaşında insanı qubernator 

təyin edib, Müslüm əfəndini ona nayibi-əvvəl və Məmməd 

əfəndini nayibi-dövvüm qərar qoymaqla işlər bitib, xatimə tap-

dı. 

 

Müsəlmanların ixtilafı və Ģəxsi hərəkatı 

Zaqatalada imrari-gəyat edən ermənilər canlarından qor-

xub, kəndi mülk, əmlak və avadanlıqlarını artıq dərəcədə ucuz 

qiymətə müsəlmanlara gizli surətdə satıb, bir növi özlərin 

qurtarmaq fikrində idilər. Əlbəttə bu surətdə bəzi tamahkar in-

sanlar ermənilərin mallarını yüzə bir qiymətə alıb, özlərinə mal 

edirdilər. Bu səbəbə başqaları xəbərdar olub, şəhərdə qalan er-

məniləri qətl etmək fikrində olub, onların mallarını mütəsərrif  

olmaq xəyalında idilər. Az qalmışdı ki, şəhərdə hərc-mərc 

düşsün. Ona binaən İslam bəy sair şəhər əyan və əşrafının vasi-

təsilə bir böyük ictimai dəvət olunub və yığıncağın məhəlli şə-



 

85 

 

hərin məktəbi-ibtidai-ali [səh.46] sinin yanında bir böyük həm-

var çəməngahda qərar qoyuldu. Sabah xalq ümumən Car əhli 

və Tala camaatı təqribən 5 min camaat bu çəməngahın ətrafına 

yığışıb, meydanın ortasında bir böyük minbər qoyub, hər kəs 

istəyirdisə, mizin üstünə çıxıb, danışırdılar. Hər şəxsin başın-

dan bir səs gəlirdi ki, özünə mənfəəti var idi. Nəhayət mən də 

birinci dəfə belə nitq elədim: camaat, ermənilərin mülklərini 

aşkar ya inki gizli satın almayın! Qoyun ermənilər hər tərəfə 

gedirlər, getsinlər. Qalanları ilə də pis rəftar eləməyin! Hər bir 

surətdə əgər yaxşı dolansanız, islamiyyət aləminə xidmət etmi-

siz. Ermənilərin mülklərini hər kəs bundan sonra aşkara ya xə-

fiyyə surətində əgər olsa, qəti surətdə alınan mülk beytülmal 

hesab olub, aidatı İslam məktəblərinə aid olsun. Hər əcnəbi 

mühacirət etsə, mümaniət göstərməyib, camaat onları rahat 

istədikləri məkanacan əmn etsinlər. Onlardan qalan əsasülbeyt 

(ev əşyaları) İslam məktəblərinə mütəəlliq olub, cammat vəkil-

ləri və əminlərinin təsvibilə təsərrüf olsun. Əksər əyan və əşrə-

fə bu sözlər xoş gəlib, camaat əksəriyyət üzrə qəbul edilərsə, 

amma bəzi oğru və dələduz adamlara faydası olmadığı üçün 

xoşayənd olmadı. Nəhayət hamı mənim bu sözlərimi təsdiq 

edib, yuxarıda göstərilən qərarlarıma tamamı ilə razı oldular. 

Məndən sonra dübarə İslam bəy və başqaları nitq edib, mənim 

söylədiyim sözləri təsdiq və təyid etdilər. Bu vaxtlarda camaata 

xəbər gətirdilər ki, bazarda bir nəfər Tala əhlindən qabaqkı zikr 

etdiyim doktoru rus libasında görüb, biçarə doktoru xristian 

zənn edib, libas və sərvətinə malik olmaq üçün doktorun başın-

dan bir qılınc vurub. Doktor ləzgi dilində qışqırıbdır ki, mən 

müsəlmanam. Başqa camaat ki doktoru tanıyırmışlar, doktorun 

imdadına yetişib, canini tövqif və biçarə doktoru mərizxanəyə 

(xəstəxanaya) aparıb, müalicəyə məşğul olurlar. Bu söz camaat 
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yığıncağına böyük inqilab saldı. Dübarə mən yenə də miz üstə 

çıxıb,camaata mənalı ağır sözlər söyləyib, böyük iradlar elə-

dim: Əgər sizlər vaqei İslamiyyət üzrə söz danışıb və əməl 

edirsiniz, lazımdır dərhal o canini həqqşəri təriqi ilə mücazat 

edəsiniz. Mənim bu sözlərim yenə də bəzilərinə xoş gəldisə də, 

amma o başlara xoş gəlmədi. Çünki onlar bu cür inqilabdan 

mənfəət aparmaq istəyirdilər. Əşrardan Şah Səlim adında bir 

şəxs durub, mənim qiyabımda söyləmişdi ki, bu çəxs şiədir, nə 

üçün içimizə gəlib, bu cür sözlər danışır? Bizə söyləyir siz mü-

səlmanlıq tərqisindən uzadsınız. Bu cür adamı lap qovub Zaqa-

taladan çıxarmaq lazımdır. Tala əhlindən bir nəfər böyük alicə-

nab adamlardan Şah Səlimə cavab verir. Əvvəla bu şəxs buraya 

bir heyəti ictimaiyyə göndərib və gürcülər tərəfindən, müsəl-

manlar tərəfindən olan kimi etimadnaməsi vardır. Bu şəxs bu-

raya bizim işlərin islahı üçün gəlibdir. [səh.47] ikincisi, sən 

əgər ona sui-ədəb edərsən Müslüm əfəndi camaatı tərəfindən 

ona tamam-kamal himayə edər və Talanın da əyan və əşrafları-

nın çoxu ona kömək edəcəkdir. Bunlardan başqa Qabulovların 

tamamən qonağıdır. Əlavə özü də bir mədəni və insaniyyətli 

üləmalardandır ki, hər bir surətdə onun hörmətini riayət etmək 

bizlərə vacibdir. Sənin kimi şəxslər çox lazımdır ona bacar-

dıqca itaət edib əmrini qəbul edəsən. Əzizim Şah Səlim, bunlar 

hamısı heç. Bu şəxs ki deyibdir. Sizlərə İslam yoxdur, aya bu 

sözü yalan söyləyibdir? Xeyr, doğrudur. Çünki bizlərdə ümu-

mən İslam yoxdur, bircə quru sözdür, vəssalam. Bu sözləri Şah 

Səlimə söyləyib onu sakit edibdir. Carın işi bu cür sərəncam 

olub, iki dəfə ermənilərin məxsusi ictimaına varid, onları da 

asudə və növi xatircəm  elədiz. Ermənilərin birinci və ikinci 

Mirovoy süd divanxanasında, üçüncü ictimai öz məxsusi kilsə-

lərində oldu. Hər surətlə olur olsun camaat və xaricilərin 
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ortasında bir surəti zahirdə iltiyam hasil oldu. Bəli əsil bu iğti-

şaşa səbəb türk qoşunları idi ki, Rusiya inqilabında əsarətdən 

qurtulub din və məzhəb cəhətinə Zaqatalada müvəqqəti sakin 

olmuşdular. Birisi də oğru, əyri və nadürüst insanların hərəka-

tından naşi idi ki, hər anda vaxtdan istifadə edib, çalğun salmaq 

xəyalında idilər. Birisi də erməni keşişinin haramzadəliyindən 

naşi idi ki, qilü-qalçı, həngəmətələb adam idi ki, axırda öz xə-

yalatının nəticəsinə giriftar olub, necə ki, qabaqda zikr oldu, 

inidamə təsadüf etdi. Camaatın əhvalatı müxtəsər vəchlə, o cür 

ki, yazılıbdır ixtitamə yetişdi. Islam bəy məni Carda oyub, Qa-

xa getdi ki, oranın işlərinə də sərəncam versin. Qax Zaqatala-

nın bir mahalındandır ki, orada bir naçalnikdən aşağı, pristav-

dan yuxarı mənsəbdə adam hökumət edirdi. Bu Qax İslam bəy 

və bütün Qabulovların əsl vətənidir. Islam bəy gedən gecəsin-

dən şəhərin ibtidai-ali məktəbinə oğru girib, məktəbin ləvazi-

matından oğurlamışdılar. Bu mətləbdən müstəhzər olandan 

sonra, bir məktub yazıb, dəvətnamə surətində şəhərin əyan və 

əşrafların cəm elədim. Min cümlə Müslüm əfəndi və Məmməd 

əfəndi təşrifləri var idi. Bir İslamiyyət, din və şərafətə aid nitq 

edib, hamı camaatı razı elədim ki, əlbəttə lazımdır bu oğurla-

nan əşyalar camaatın ümumisinə məxsusdur, qətiyyən gərək ta-

pılsın və bu xidmətə Şamil bəy Müslüm əfəndinin bacısı oğlu 

təyin oldu. Şamil bəy bir bacarıqlı, otuz yaşında cavan idi ki, 

şəhərin qalabəyliliyi ona mühəvvəl olmuşdu. Bu cavan bir gün 

məndən möhlət istəyib, ikinci gün yenə də yığıncaq olub, əşya-

ları təhvil verdi. Məktəb ləvazimatı bütünlüklə müdir və müəl-

lim təyin olunanacan Müslüm əfəndi ilə Məmməd əfəndinin 

öhdəsinə həvalə olub. Icmalən məlum oldu ki, bu oğurluq bir 

nəfər başqa əfəndinin təhriki ilə ittifaq düşübdür. Mübaşir 

əfəndi olduğu üçün camaatın bu işi artıq dərəcədə təqib etməyə 
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meylləri olmadı. Mən də mollalıq münasibətilə məsələdən ic-

maz elədim (göz yumdum) [səh.48]. Bu məsələ həll olandan 

sonra, mülahizə elədim ki, İslam bəy Qaxa məni aparmadığın-

dan nə mülahizəsi var idisə, amma mənim kəndi təklifim və 

vəzifəm qəti surətdə Qaxa gedib, orada hər bir işdə iştirak et-

məkdir. Çünki raportların hamısına qol qoyub, imza etmək mə-

nim ümdə təkliflərimdəndir. Ona binaən bir düşərgə tutub, bəzi 

tacirlərin məiyyətində bir gecə Qaxın bir ağac yarımlığında 

Hacı Abdulla əfəndiyə qonaq olub, günorta vaxtında Qax qəsə-

bəsinə varid, İslam bəyin evinə gedib, orada mənzil elədim. Üç 

və hökumət idarəsində ictima olub, nəhayət Zaman bəyi mü-

vəqqəti surətdə məzul edib, başqasını onun yerinə təyin elədiz. 

Zaman bəy Qabulovların xanədanına (sülaləsinə) mənsub bir 

nəfər anlayan, xoş əxlaq, şərafətmənd bəylərdəndir ki, artıq də-

rəcədə işləyən və bacarıqlı insanlardan məhsubdur. Qaxın oğru 

bəyləri Zaman bəyin vücudu ilə oğurluqdan istifadə edə bilmə-

diyi üçün və hamı oğru qaçaqlardan cilovgirlik elədiyinə görə 

bu cür adamlar onunla zidd olub, bizim vücudumuzdan fürsət 

arayıb, biz də əksəriyyətin rəyini mülahizə etmək üçün müvəq-

qəti olaraq Zaman bəyi xidmətindən məzul, başqasını onun ye-

rinə mənsub edib, Zaman bəyin şəninə riayət elədiz. Qax Zaqa-

talanın ən mühüm mərkəzlərindəndir. Qaxın ətrafında düyü 

əmələ gəlir və ən ümdə fındıq, şabalıd, qoz (girdəkan), zoğal 

hasil olan məkanlardandır. Armud, alma bu yerlərdə çox olur. 

Qaxda olan zaman molla Qasım əfəndinin məscidində onunla 

mulaqatımız olub. Bir il bundan əvvəl Badkubədə heyəti vükə-

layi-millətdəki məmləkəti idarə etmə xüsusunda dəvət olun-

muşdu, həmin bu molla Qasım əfəndi cənabları ilə dost-

luğumuz var idi. Bir gün molla Qasım əfəndi mənim üçün bir 

neçə dənə böyük qırmızı, ətirli, şirin alma gətirdi. Dedi ki, bu 
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saat ağacdan dəriblər. May ayını 12-si idi ki, baharın axırına 19 

gün qalmışdı. Mən təəccüb eləyib, soruşdum ki, bu cür təzə al-

ma haradan gəlibdir. Molla Qasım əfəndi cavab verdi ki, bura-

da rəsmdir, yaxşı almaları dərəndə buranın ət palçığı ilə onu ta-

mamilə bürüyüb gün qabağında qoyandan sonra, onu bir quyu-

ya cəm edib üstünü örtəriz, vaxtlarında götürüb istemal (istifa-

də) edəriz. Mən bu almanı bazardan almışam. Əlbəttə Qafqazın 

bu cür məkanları çoxdur. Allah taala öz hökumətimizə qüvvət 

versin, vəssalam. Islam bəy əslən buralıdır. Bu münasibətlə 5 

gün burada dayandız. Islam bəyin burada bir nəfər qardaşı var-

dır, adı Hacı Mahmuddur, çox dindar və əhli-mərifət adamlar-

dandır. Sonra buranın raportlarını imza edib, camaatın tövsiyə-

naməsini alıb, dübarə Cara tərəf hərəkət elədiz. Carda yenə də 

ermənilər kilsəsinə İslam bəy ilə bərabər gedib, bütün Zaqata-

lanın ermənilərini cəm və onların asayişini dürüst edib, Tiflisə 

müraciət etməyə hazırlaşdız. [səh.49]. Bu zamanlarda xəbər 

yetişdi ki, türkdən gər əsgər və Nürü paşanın gürcü hökumətini 

araları bərk pozöunlaşıb, hətta Seymdə böyük danışıqlara bais 

olub və hər tərəfdə gürcülər müsəlmanları görürlərsə, dərhal 

həbsə alırlar. Bu xəbərlər məni bərk vəhşətə salıb Siqnaqzeno 

tərəfindən Tiflisə getməyə özüm üçün məsləhət bilməyib, İs-

lam bəydən ayrılmaq məcburiyyətində oldum. Islam bəyə izhar 

elədim. Sənin libasın təmamən xristiyan libası və özün də rus 

dilini məndən yaxşı danışırsan, ona binaən sən gedə bilərsən. 

Amma məni gürcülər bu halda görsələr, dərhal tutub, həbsə 

alarlar. Buna binaən İslam bəy razı olub, mən Şəkiyə getməyə 

hazırlaşdım. İslam bəy dürüşgəyə minib, məndən xudafizləşdi 

və Tifliz tərəfinə yollandı. Islam bəy hərəkət edəndən sonra, 

mən daha Carda tək surətində qalmağı məsləhət görməyib, 

Şəkiyə tərəf hərəkət etməyi özümə vəzifə bildim. Bu surətdə 
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məlum oldu ki, iki nəfər Car əhlindən, Car camaatı tərəfindən 

Şəkiyə nümayəndə gedirdilər. Bunun üçün ki, gürcülər bir növi 

türklərlə ədəm müvafiqət göstərib, müsəlmanların əleyhinə hə-

rəkət edirlər. Pəs lazımdır ki, Car və Zaqatal camaatı arasında 

bir növi ittihad və yeganəlik əmələ gəlsin ki, məqamlarında bir-

birinə kömək və imdad edə bilsinlər. Bu iki adamın birisi Nu-

rəddin əfəndi və ikincisinin adı Hacı Abutalıb idi. Mən bu iki 

şəxsin məiyyətində dürüşgəyə minib, Şəkiyə varid olduz. Yol-

daşlarım öz qonaqları mənzilinə gedib, mənim tanışım olmadı-

ğı üçün bir mehmanxanaya varid oldum. Bir saat olmazdı ki, 

gördüm mənim dalımca dürüşgə göndəriblər ki, Hacı axund 

zəhmət çəkib, buraya gəlsin. Mən əvvəlcə ləvazimatımı meh-

manxanada qoyub, özüm tək bu məclisə varid oldum. Bu 

məclisdə tərhim qoyulub, Cüz və Quran oxuyurdular. Mən 

əvvəlcə belə xəyal elədim ki, məni bu məclisə dəvət edib, 

mehmanxanada qalmağıma razı olmayan Əbdüləli bəy Şirəli 

bəy oğlu Əmircanovdur. Amma sonralar bəzi halət və keyfiy-

yətlərdən məlum oldu ki, mənim mehmanxanada qalmağıma 

razı olmayan Ağa Mirzə Fərəculla idi. Bu şəxs əslən Xoy əh-

lindən olub, Şəki şəhərində sakin və Şəkinin şiə mollalarının ən 

nüfuzlu və mötəbərlərindəndir. Bu şəxs o qədər insan və əhli-

kamal və islahlıdır ki, şiə və sünnilərin aralarında belə məhəb-

bət və məvəddət və ittihad tövlid edibdir ki, hər iki camaatdan 

bir nəfər fövt (vəfat) edəndə, müttəhidən sünni və şiə üləma və 

camaatı cəm olub, Şəkinin rəsmilə vəfat edən sünnisə, sünni 

üləması imamət edib, şiə üləmaları müttəhidən sair sünni və şiə 

camaatı ilə meyit namazını əmələ gətirirdilər. Və biləks (əksi-

nə) şiələrdən vəfat edirsə, şiə üləmaları, Ağa Mirzə Fərəculla 

ağa imamət edib, sair sünni üləmaları camaatla bərabər iqtida 

edib, müttəhidən namazı əmələ gətirirlər. 
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Qeyd: Mən Şəkidə olan zaman məşhur milyoner Əliyevin 

validəsi vəfat etmişdi. Sünnilərin hamı məşhur üləma və əyan-

ları cəm olub, Ağa Mirzə Fərəcullanın imaməti izrə namazi-

meyit əmələ və zimnən bütün sünni üləmalarına binnisbə pul 

verildi. Budur Ağa Mirzə Fərəcullanın bəyənilmiş və gözəl iş-

lərindən. Ağa Mirzə [səh.50] nin dini, siyasi işlərindən də birisi 

budur ki, şiə məscidi Şəkidə bir dənədir. Camaatın rəisləri ilə 

bir növ rəftar və onlara bir tövr tərtib veribdir ki, Şəkidə məs-

ciddə rövzəxan olmaz. Bu növ ilə ki, əyyami-məhərrəmdə gecə 

hər kəs öz şamını sərf edib, şiə məhəlləsində bir imamzadə var-

dır, onun ətrafına cəm olub, orada mərsiyə oxuyardılar. Sonra 

mükəmmələn camaat yığışıb sinə vuran halda məscidə gəlib və 

məsciddə yenə də mərsiyə oxunar. Sonra bir vaiz minbərə çıxıb, 

ayat, ehkamdan şərh və bəyan və həqiqi surətdə bir fikri-müsi-

bət edib, camaat ağlayıb ağlayıb və ya təğyiri-halət edib, dua 

oxunub, hər kəs öz mənzilinə gedər. 

 

Ağa Mirzə Fərəcullanın Ġqtisadi Surətdə fəqirlərin 

Əhvalını Riayət Etmək Təriqi 

Buğda hasil olan vaxtlarda müəyyən və mədud tacirlər-

dən binnisbə pul cəm edib, 2 yüz xarvardan artıq buğda alıb, 

bir tacirin anbarına cəm edərlər. Məqami-ehtiyacda varlı adam-

lara mənfəət bazar ilə satıb və bəzi adamlara mayabaşı satıb və 

bəzilərə rüb qiymət ya süls qiymət və ya nisf qiymət və bəzi-

lərə pulsuz verirlər. Nəhayət satılan pulları cəm edib yenə də 

sahiblərinə verirlər. Budur Mirzə Fərəcullanın hərəkət və səkə-

natı. Mirzə Fərəcullanın səadətindən ən mühümü budur ki, ta-

mahkar və paxıl deyil və daha böyük səadəti budur ki, Şəkidə 

başqa tayfalı, nüfuzlu molla yoxdur ki, Ağa Mirzə Fərəcullanın 

dolanacağı, vəssalam. 
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Tərhim qoyulub si parəsi oxunan Ģəxs 

nə səbəbə vəfat etmiĢ? 

Şirvanın Mədrəsə adında olan kəndi hamısı erməni olub 

və müddətlərdən bəri, necə ki, məlumdur müsəlmanları hər 

yerdə qırmağa tədbirlər ittihad edirdilər. Badkubə hadisəsindən 

sonra erməni əsgərləri vəsail tərtibat dürüst edib və Mədrəsə 

ermənilərini hazırlayıb Şirvanı (Şamaxını) dağıtmağa əsbab fə-

rahim edib, vaxtsız Şirvan camaatına atəş açırlar. Müsəlman 

camaatı hər yerdə ki, sahibi-qeyrət və hakimiyyət varsa, Şirvan 

camaatına köməyə getmək istəyir. Şəkidə Azaq bəy adında bir 

nəfər ki camaat içində məsmu ülkəmlə (sözünə) qulaq asan və 

sahibi nüfuz idi, qeyrət göstərib, 200 atlı Şəki camaatından yı-

ğıb, Şirvan əhlinin köməyinə gedirlər. Müsəlmanlar başı pozuq 

və qeyri-müntəzəm olduqları üçün məğlubiyyət surətinə dü-

şürlər. 

Qeyd: Azaq bəydən və Ağdaşda Şirvanın milyoner tacir-

lərindən özüm aldığım məlumata görə İsmayıl xan Ziyadxanox 

Gəncə atlıları ilə Şirvan harayına getmişdi. Şirvanda həm süst 

kömək göstərib və qaçanda xalqın, ələlxüsus mənzil etdiyi evin 

on min manatlıq xalılarını qarət edib qayıdır. Camaat çarətə 

məşğul olub və ermənilər vaxtdan istifadə edib, camaatı [səh. 

51] qətli-am ediblər. Bundan başqa özüm həmin tacirin ağzın-

dan eşitdim ki, Qafqaz müftisi ermənilərin hücumundan qabaq 

55 manat təşkilat adına alıb, dəf ül-vəqt edib, ta inki ermənilər 

Şirvanı qarət və qətli-am ediblər. Əlhasil, İsmayıl xan Ziyadxa-

nov qaçıb, sairlər ona təbəiyyət edib. Şəkililər müraciətdə er-

məni iddələrinin birinə təsadüf edib, atışmadan sonra iki nəfər 

Şəki əhlindən şəhid olubdur. Buna binaən Azaq bəy şəkililərlə 

Şəkiyə müraciət və ölü sahibi öz evində tərhim qoymuşdu. Əl-
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qərəz, tərhim məclisinə varid olub, Ağa Mirzə Fərəculla ilə 

mulaqat, məclis münqəzi olanda mən Ağa Mirzə Fərəcullanın 

məiyyəti və dəlaləti ilə bir nəfər Şəki tacirinin evinə varid olub, 

gecə vaxtı həmin iki nəfər ki mənimlə Zaqatal, Cardan gəlmiş-

dilər-Nurəddin əfəndi ilə Hacı Abutalıb mənlə bərabər bu ev 

sahibinə qonaq oldular. Nurəddin əfəndi, Hacı Abutalıb əhli-

sünnət və camaatdan olduqları üçün belə xəyal edirdim ki, miz-

ban, ev sahibi də əhli-sünnət camaatdandır. Şam namazı vaxtı 

ədayi-fərizə üçün hər kəs durub namazını əda edəndə, ev sahibi 

şiə təriqi ilə namazı əda elədi. Bu surətdə yəqin elədim ki, 

mənzilimiz bir nəfər şiə məzhəbin evidir. Əlhasil, bu ev sahibi 

bir məşhur qonaq saxlayan adamlardandır. Bu ev sahibinin fa-

miliyası Hüseynovdur. Bunlar Şəkinin ikinci nömrə tacirlərin-

dən hesab olunurlarsa, lakin ən birinci insanlarından və meh-

mannəvaz adamlardırlar. İndi idarənin böyüyü Hacı İsmayıldır. 

Hacı İsmayıl 67 yaşında bir adamdır. Xalq və dindar süfrəsi hər 

bir adam üçün açıq, üzü gülüş bir vücuddur. Bu Hacı İsmayılın 

böyük qardaşı xüsusunda bir məşhur danışıq vardır ki, bir dəfə 

bir nəfər möhtərəm qonaq bunlara varid olurlar. Təsadüfən bir 

oğlu naxoş (xəstə) imiş. Qonaq evdə olan zaman oğlu vəfat 

edir. Bu heyndə Hüseynov tapançanı çəkib, əhl və əyalına xə-

bər verib, qadağan edir ki, madam ki, qonaq evdədir, səs çıxar-

masınlar və qonaq evdə adam vəfat etməsini bilməyib, pərişan 

olmasın. Belə də onlar ayrı qapıdan cənazəni çıxardıb, qonaq 

vilayətinə övdət edib, orada mətləbdən ittila tapır. Budur Hü-

seynovların qonaqpərəstlikləri ki, Şəki kimi böyük şəhərdə hər 

kəs bunlara varid olalar. Azaq bəy Şəkiyə varid olan gündən üç 

gün sonra şəhərin yuxarı tərəfində hökumət dairəsində böyük 

ictima olub, təxminən yeddi min nəfər adam ictima etmişdilər. 

Əvvəlcə Azaq bəy, ikinci Ağa Mirzə Fərəculla, üçüncü Hacı 
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Mirzə Səlim, dördüncü Nurəddin əfəndi camaatın halı və zə-

manənin müqtədasına dair ki indi nə etmək lazımdır nitq olu-

nub, camaat dağıldı. Nurəddin əfəndi ilə Abutalıb öz məqsəd-

ləri xüsusunda [səh.52] danışıq edib, dörd gündən sonra Cara 

müraciət elədilər. Mən də öz ləvazimatımı mehmanxanadan 

götürüb, şiə məscidinin hücrələrində iki gecə qaldım. Sonra 

Hacı İsmayıl və Ağa Mirzə Fərəculla məni Hacı İsmayıl döv-

lətsərasına aparıb, orada gecə və gündüz əmrari-həyat edib, 

asudəliklə yaşayırdım. Mətləb burada qalsın. Yoldaşım İslam 

bəyin əhvalatından zikr etmək istəyirəm. Mən Şəkidə təvaqüf 

edən zaman Cara kağız yazıb, İslam bəyə göndərib, ondan xa-

hiş etmişdim ki, Tiflisə gedəndə mənim üçün pul göndərsin. 

Tiflisdə yoldaşlardan mənim gündəlik zəhmət haqqımı alıb, 

mənim üçün göndərsin. Ta inki Şəki yolu Ucara açılanda mən 

də hərəkət edib, Tiflisə gedəm. On gündən sonra İslam bəydən 

cavab aldım ki: mən Zinov stansiyasına varid, oradan vaqona 

minib, üç stansiya hərəkət etmişdiz, üç nəfər gürcü hökumə-

tinin ajanı (polisi) məni tövqif edib, məhəlli hökumət idarəsinə 

apardılar. Məndən başqa iki nəfər oranın müsəlman rəislərin-

dən mənlə bərabər var idilər. O məhəllin naçalniki mənə xita-

bən deyir ki, siz müsəlman tərəfindən Seymdə vəkillərsiniz. Bu 

ətrafda gürcüləri soyub qarət ediblər. Qəti surətdə lazımdır 

mənlə bərabər qarət olan yerlərə hazır olub. Axırüləmr cavab-

dəhəndə olasan. Hər cür isə dörd nəfər dürüşgəyə süvar olub, 

cəngəl və dərənin bir tərəfinə hərəkət elədiz. Birdən nagəhani 

olaraq 4 nəfər süvari zahir olub, dürüşgəni dayanmağa məcbur 

edib, sonra bir ayrı dərəyə aparıb, bütün paltar, saatlarımızı və 

pullarımızı alıb, var yüklərimizi qarət edib, hər kəsə bir dənə 

köynək və tuman verdilər. Bizə söylədilər ki, sabahadək bura-

dan hərəkər etməyəsiniz. Sabah gəlib sizi başqa yerə aparaca-
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ğız. Nədənsə gecə olduğundan və qorxudan hərəkət mümkün 

olmayıb, gecənin ayaz soyuğu bizim üryan bədənimizə dəyib, 

sübh vaxtı hamımız qulunc dərdinə mübtəla olduq. Faytonçu 

qorxusundan daçmaq istədisə, bizlər onu məcbur elədiz ki, mü-

raciə elədi. Həmin hərəkət etdiyimiz stansiyada dübarə vaqona 

minib, naçalnikdən müstəhzanə xudafiz edib. Indi bir həftədir 

Carda zatül-cənab (sətəlcəm) və qulunca mübtəla və kəndimə 

müalicə edirəm. Xoşa sənin səadət və ağlına ki, bu xüsusda 

mənlə yoldaşlıq etməyib, bu nagəhani bəladan xilas oldun. Bü-

tün raportları Tiflisə göndərmişəm. Sənin xüsusunda tamam-

kamal məlumat vermişəm. Para gələrsə, sizə təqdim edərəm, 

vəssalam. Bəzi məclisdə söhbət elmi olub, axırül-əmr söz siya-

sət məqamına çəkib, söhbət olurdu. Şəkidə əhli-sünnət və 

camaatın böyük nüfuzlu üləmaları əfəndilərindən Nurməhəm-

məd əfəndi cənablarıdır. [səh.53] Bu şəxs Şəkinin mübərriz 

əfəndilərindən məhsub olmaqla bərabər, süst və tənbəl, maarifə 

laqeydanə baxıb, fəaliyyət etməyirdi. Bununla belə məzhəbi 

ənənələrdə nəhayət dərəcədə mütəəccib olub, hər bir başqa 

adamların əfəl və əqvalından bir ünvan və təstəviz hasil edib, 

nifaqə çalışır idi. Əlqərəz, müsavat firqəsini tənqid etməklə bə-

rabər, xalqa belə bəyanat verirdilər ki, müsavatçılar bütün şiə 

olub, onlarda sünni məzhəb yoxdur. Habelə sair şəxslər ki, əs-

lən və bizzat Rusiyada müsəlmanlıq firqəsinə mənsubdurlar. 

Bu cür təbliğat eləyib, camaatı cüşiş və həyəcana gətirirdilər. 

Dəfələrlə məclislərdə söhbətlər olub, hamıya cavab verib başa 

salmışam ki, Müsavat firqəsində türkçilik və mədəniyyətə 

yaxın olmaqdan başqa bir ünvan yoxdur. Müsavatın məramı 

demokrat üsulu ilə olub, dinə və məzhəbə aid pərcib və ədəmi 

tərcibində bir söz yoxdur. Nə ayət beyni boş adamların sözləri 

bu olubdur ki: 9 türklərin gəlib isbati-vücud etmələrlə Müsavat 
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firqəsi üçün nə lüzum vardır? Şəkidə Əbdüləli bəy Əmircano-

vun atasını mülaqat etməyə gedib, yarım saat söhbətdən sonra 

öz mənzilimə müraciət edib. Şirəli bəy bir quru təklif eləmədi 

ki, Hacı axund nahara burada qalsın. Halbuki mən əslən belə 

güman edirdim ki, qəti surətdə Şəkidə Əbdüləli bəy ya onun 

atası məni başqa məhəldə qoymayıb, öz evlərinə aparacaqdır. 

Əksinə, kamali-etinasızlıq bunlardan biruz zühura gəldi. Hal o 

ki, Əmircanovlar səxavət və insaniyyət və qonaqçılıqla məruf 

və məşhurdurlar. Əsla bu cür işlərdə mənim vaxtım yoxdur. Və 

illa sair əyan və əşrəf sahibi-kəramət və şərafətdirlər. Şəkidə 

bir nəfər Şirəli adında şəxs vardır ki, Şirəli bəy itlaq olunur. Bu 

şəxs bir nəfər əhli Lənkəran əhlindəndir. Lənkəranın Sirabil ət-

rafından ya inki Sirabilin özündən. Mərhum Hacı Əhməd və 

onun oğlu Hacı Kərim ilə əmioğludurlar. Bu Şirəli bəy Yüzba-

şıyev Sirabilli Hacı Kərəmin qızını öz oğlu üçün alıbdır. Şirəli 

bəy əslən və zatən insan və nəcir və xoş xülq adam olub, meh-

mannəvaz və qonaqpərəst və dindar şəxs olduğu üçün və bu tə-

rəfdən mən özüm üləma qəbilindən və Lənkəran nümayəndəsi 

məhsub olduğum münasibətilə nəhayət dərəcədə mənə mehri-

banlıq edirdi. Neçə dəfə Hacı İsmayıldan izn alıb, məni öz 

evində qonaq saxlayıbdır. Və artıq dərəcədə ehtiram ediblər. 

Hacı Kərimin səbiyəsi Şirəli bəy Yüzbaşovun gəlini dəfələrlə 

evlərində qüli-qal edibdir ki, mənim həmvətənim bir möhtərəm 

alicənab üləmayi-Lənkərandan ki, özü də bir ali məqam sahibi, 

millət nümayəndəsi nə üçün başqa yerlərdə mənzil etsin? Buna 

binaən əksər vaxtlar Şirəli bəy Yüzbaşov özü gəlib Hacı İsma-

yıldan mənim iznimi alıb, nahara öz mənzilinə aparırdı. Sağ 

olsun, vətənpərəst və qəyur insanlar sağ olsun, bu cür qeyrət-

mənd həmvilayətli. Bu müsafirətimdə 21 gün Şəkidə qaldım. 

[səh. 54] Şəkidən Tiflisə müraciət etmək lazım idi ki, əvvəlcə 



 

97 

 

Ucar stansiyasına gəlib, sonra Gəncəyə, sonra Tiflisə getmək 

olardı. Şəkidən Ucara gəlmək üçün yollar qorxulu və 

soyğunçuluq olduğu üçün nə fayton tapılırdı və nə müsafir 

mövcud idi. Mən gecə-gündüz iztirab və təşvişdə idim ki, nə 

tövrlə Tiflisə müraciət etmək mümkün və müyəssərdir. Daimi 

olaraq əyan və əşrafi-vilayət, ələlxüsus Ağa Mirzə Fərəculla 

ağa ilə hərəkət və müsafirətim xüsusunda söhbət edib, sərən-

cam istərdim. Ta inki xəbər gəldi ki, yollar bin nöx əmin və 

amandır. Bu heyndə Şəkinin camaatından bir iddə və onların 

başçıları Mirzə Məhəmməd bəy Qasımov idi. Tiflisə getmək is-

təyirdilər. Mirzə Məhəmməd Qasımov Ərəş mahalında keçmiş 

zamanlarda pristav olub, xoş ətvar yaxşı dolandığı üçün bir ən-

dazə öz dostlarına və özünə etimad edib, Ucara gəlmək qəs-

dində oldu. Mirzə Məhəmməd Qasımov (kooperativ) camaat və 

qənaət dükanında böyük üzvlərdən mənsub olduğu üçün 250 

manat Nikolay pulu camaatın qənaət dükanından camaat ona 

itminan ilə verdilər ki, Tiflisdə camaat üçün siyahı mövcibincə 

ləvazimat alıb Şəkiyə göndərsin ya gətirsin. 

Qeyd: Mirzə Məhəmməd Qasımov daha Şəkiyə müraciət 

etməyib. Bu qədər vardır ki, Məhəmməd Yusif Cəfərov Tiflis-

də Azərbaycan tərəfindən səfir olan zaman Mirzə Məhəmməd 

Qasımovdan Şəki camaatı hesab istəyib və şikayət ediblər. Bu-

na binaən Mirzə Məhəmməd Qasımov Tiflisdə tövqif və məh-

bus idi. Altı fayton rəcəb ül-mərcəb ayının 18-də hərəkət elədi-

lər. Ağa Mirzə Fərəculla və sair ətrafdan nəhayət dərəcədə 

məni Mirzə Məhəmməd bəy Qasımova tapşırıb, sair məni tanı-

yan əhli-sünnət və camaatdan hər kəs Qasımova mənim xüsu-

sumda məvacihətən hesabı olaraq ehtiram tövsiyəsini elədilər. 

Qasımov cavab verdi: Mənim əfəndilər və axundlardan acığım 

gəlib. Zatən onları sevməyirəmsə, lakin bu Hacı axundu mən 
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sima və ətvarının məqsədi ilə bərabər gözəl olduğu üçün bu 

şəxsi-alicənabı ən səmim-qəlbdən sevib, xidmət edəcəyəm. 

Əvvəl sübh Şəkidən hərəkət faytonları sürücülər sürməyə 

başladılar. Hər yerdə və hər kənddə bizə xəbər verdilər ki, Ərəş 

mahalının yaxınlığında böyük körpünün yanında ki bir darısqal 

yoldur, oralar qorxulu və adamları soyurlar. Bəlkə gah vaxtlar 

öldürürlər. Buna binaən Xanabad adlı kənddə bir az təvəqqüf 

edib, Mirzə Məhəmməd Qasımov Xanabadın kəndxudasından 

adam istəyib və bir əndazə kəndxudanı məzəmmət elədi ki, sə-

nin vücudunla nə üçün gərək bu yol itminan olmasın. Kəndxu-

da öz bacısı oğlunu 9 nəfər zərbədəst adamla bizə qoşub və 

əmr verdi ki, hər gah sizin yolu kəsib, camaatı soymaq istəsələr, 

əlimə bərk müqavimət eləyib, bu surətdə tüfəng atanda adam 

qorxutmaq üçün atamayasız, bəlkə şəxs yolkəsənlərə atıb, vu-

rub öldürəsiz. Bu qədər bilin ki, əvvəl [səh.55] tüfəng atılıb, 

tüfəng səsi gəlsə, mən özüm əlli atlı ilə sizin yanınızda hazır 

olacağam. Əbədən qorxmayasız, vəssalam. Allah amanında pi-

yadalar bizdən qabaq yola düşüb, bir əndazə Xanabada istirahət, 

yəni çay içməyə on beş dəqiqə dayanıb, sonra hərəkətə başladız 

(Xanabad ilə qorxulu körpünün arası təqribən ağac yarımdan 

azdır). Piyadalara yetişib, özümüz dürüşgədən enib, bunları dü-

rüşgəyə mindirib, dürüşgələr yavaş-yavaş hərəkət etməyə 

başladılar. Piyadalar bir əndazə istirahətdən sonra dürüşgədən 

enib, bizlər dürüşgəyə minib hərəkət elədiz. Qorxulu məkana 

yarım ağac qalmışdı. Gördüz ki, dağın başından qoyun kimi bir 

sürü hərəkət edir. Məlum oldu ki, bunlar adam soyanlardır ki, 

bizim faytonları görüb, bizləri soymaq üçün gəlib dağın aşağı-

sında körpünü və başqa möhkəm məhəlləri tutub, bizim üçün 

hərəkət etmək yollarını bağlamaq istəyirmişlər. Əvvəla fayton-

lar ümüttəhidən tünd hərəkət eləyib, bir yerdə müavinət üçün 
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gələn piyadaları endirib, piyadalar dərhal tünd hərəkət elədilər. 

Oğrular da bunları görəndə, sürətlə hərəkət etməyə başladılar. 

Bizlər də faytondan aşağı enib, qabağa düşüb, bir tərəfinə çıx-

dıq. Ələlxüsus mən hamından qabağa düşdüm. Bizim piyadalar 

bir neçə yaxşı mərkəzləri tutub, səngər elədilər. Quldurlar da 

gəlib aşağıda səngər elədilər. Bu vaxt bizim piyadalarla 

quldurlar bir-birlərini tanıdıqları üçün başladılar uzaqdan 

söhbət etməyə. Quldurlar başladılar bizim piyadaları məzəm-

mət etməyə ki, siz nə üçün gəldiz və nə səbəbə qoymayırsız ki, 

bizlər mənfəətbərdar olaq. Bizim piyadalar da onlara gözəlcə, 

ədəbli cavablar verdilər. Bu vaxt mən lap aşağı düşüb, başla-

dım onlara nəsihət verməyə ki, əzizlərim, sizlər nə üçün bu cür 

qəbahətlər yapırsız? Mən bir yarımdır çöllərə düşüb, siz camaat 

üçün asudəlik istəyib, sizlərin mənfəətinə gecə-gündüz əlləşi-

rəm. Tiflisdən gəlib Zaqatal və Şəki (Nuxa) də olan nümalayi-

matları toplayıb, Tiflisdəki heyəti ictimaiyyə üçün məlumat 

aparıram. Aya sizlərdən nə məlumat aparım? Indi mən hazıram 

hər kəs məni soymaq istəyir gəlsin. Mən söz verirəm heç bir 

söz deməyim. Amma vaxtında sizlər üçün bu cür pis hərəkətlər 

artıq mərtəbədə sizlərə ağır oturacaqdır. Təqsir sizlərdə deyil, 

təqsir bizlərdədir ki, sizlər kimi anlamaz, alçaq camaatın xəritə-

si üçün ev-eşikdən avara olub, çöl-biyabanları dolanıb ki, sizlə-

rin gələcəyi üçün bir yaxşı gün olub, özünüz və övladınız dinc 

və rahat yaşayasınız. Amma sizlər yırtıcı canavarlar kimi çölə 

tökülüb, biçarə camaatları dağıdırsınız. Heç özünüz üçün can 

verib özünə diriliyi haram edən insanları da qarət etməyə başla-

yırsınız. Eyb olsun sizlərə! Baxın erməni camaatına ki, heç biri 

bir ermənini qarət edir və edə bilər? Ar olsun sizlər kimi nakəs 

insanlara! Mən bu sözlərimi tamam etməmişdim, gördüm biri 

onlardan səsləndi: Ay Hacı axund, bizim sizlərlə işimiz yoxdur. 
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Siz təşrif aparın. Mən dübarə yenə də məzəmmət etməyə başla-

dım. Bu vaxtda yoldaşlarımız cürətlənib, [səh.56] yaxına gəldi-

lər. Onlaar da başladı quldurlara nəsihət verməyə. Bu dəfə qul-

durlar bizim piyadalara xitabən söylədilər: sizlər əgər dürüst 

adamsınız, nə üçün pul alıb, bunları götürdünüz? Bu surətdə bi-

zim mənfəətimizə nə üçün mane olursunuz? Piyadalar cavab 

verdilər ki, əvvəla biz heç bir şey almamışız. Bu həzərat müsa-

firlər yolun qorxulu olmağını söylədilər və bizdən bu xüsusda 

müavinət istədilər. Odur ki, biz də insaniyyət üzrə onları bura-

ya gətirmişiz. Bizə yuxarıdan buyurublar ki, hər cür tələfat ilə 

olsa, bu həzəratı himayə edib, onların soyulmağından mane 

olaq, sizlər də bu cəhətə artıq dərəcədə pis hərəkət və nahaq iş-

lər görürsünüz. Bu cür dolanışıq bir çirkin ləkədir ki, həmvə-

tənlikdə bizə vurursuz. Ortalıqda bir neçə kinayəli sözlər sual 

və cavab olub, nəhayət biz müsafirlər səbəb olub öz piyadələri-

mizi quldurlarla barışmağa iqdam elədiz. Hər iki tərəfdən bi-

zim köməyimiz piyadələrlə quldurları əl-ələ verib, barışdırıb 

uluşdırdız. Elə buna görə də biz müsafirlər məhz bunları barış-

dırmağa gəlmişdiz, quldurlar soyğunçuluq üçün gəlməmişdilər. 

Bunları uyuşdurub, barışdırandan sonra yenə də başladılar bir-

biri ilə kilayə etməyə. Quldurlar dedilər ki, sizlər adam götürüb, 

pul alıb gəlib burada keçirdiniz, amma bizlər əli boş qalıb heç 

bir yerdən mədaxil etməyiriz. Bizim piyadalar and içdilər ki, 

biz əbədən bir şey təmənna etməyib, məh insaniyyət üzrə bun-

ları yoldan keçirmək üçün gəlmişiz. Quldurlar dedilər ki, pulsa 

biz sizi təmcid edəriz, bu şərtlə ki, daha bunları buradan muda-

hafiz edib, özümüz müraciə edək. Bu cür də oldu. Bizim piya-

dalarımız onlarla müraciət elədiz. Biz onlara, yəni piyadaları-

mıza həqqulzəhmə (zəhmət haqqı) verə bilmədik. Yoldaşları-

mızın bu ittifaqdan (hadisədən) bir əndazə xoşları gəldi. Çünki 
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piyadalara pul verməyib, bir mənfəət ittifaqi hasil oldu. Lakin 

həqiqətdə bu iş bir əndazə mənada gözəl deyildi. Əlqərəz qada-

bala canızdan uzaq. Böyük təhlükədən xilas olub, piyadaları-

mız yolkəsənlərlə bərabər öz yerlərinə tərəf gedib, bizlər də 

faytona minib, körpüdən keçib, Ərəş şəhərinə gəldik. Qorxulu 

dərədən Ərəşin özünə dörd verst olar. Ərəşdə düşüb nahar ye-

məyə məşğul olduz. Bizdən üç saat qabaq Şəki (Nuxa) nin 

poçt-teleqraf naçalniki öz əyalı ilə bərabər bu məhəldən gələn-

də bütün ləbazimatlarını soyub, əhl və əyallarını da çılpaq bu-

raxmışdılar. Həqiqətdə piyadalar olmasaydı, bizim haqqımızda 

olmazın ehtiramsızlığı əmələ gətirərdilər. Çünki Mirzə Mə-

həmməd Qasımov Nikolay zamanında bu Ərəş mahalında pris-

tav olmuşdu və əslən özünə ümidvar olub, bizləri də bu qorxu-

lu yerdən gətirirdi, quldurlara xitabən belə söylədi: Mən sizlərə 

hakim olanda nə qədər sizlərə mehribanlıq edib, ehtiram etmi-

şəm. Bu cür hərəkətlər və səkənat sizlər üçün eyibdir. Bu vaxt 

bir nəfər cavan quldurların içindən cavab verdi ki: xan [səh.57] 

piyadələrinə qurban olasan, yoxsa səni bu tüfəngin ağzına alıb, 

bir əndazə oynadardım. Madam ki, bunlar bu xəyalda imişlər, 

qələn piyadalar olmasaydı, müntəha dərəcədə namülayımat 

əmələ gələcək idi. Əlhasil nahar sərf edəndə Ərəşin bir nəfər 

əkabir qocalarından mənim süfrəmin müqabilimdə oturub, bir 

az çörək zəhrimar edib, sonra mənim bıçağımı əlinə alıb oy-

nadırdı. Xəyalıma gəldi ki, bıçağı alıb cibimə qoyam. Bir az 

xəcalət çəkdim. Sonra qəzayi-hacətə gedib, gəlib gördüm qoca 

kişi gedibdir. Daha yadıma düşməyib, faytona minib, yolda xə-

bərdar oldum ki, qoca namərd oğlu namərd mənim bıçağımı 

oğurlayıbdır. Ərəşdən hərəkət Ağdaşacan gəlincə daha bizlərdə 

heç bir asudəlik yox idi. Çünki gözlərimiz qorxub, yollara əmn 

olmadığı üçün cürbəcür fikir və xəyalat insana üz verirdi. 
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Ələlxüsus bir əndazə quruba yaxın idi. Uzaqdan hər yer göl və 

qaraltı görəndə dərhak ürəklər çırpışıb, iztirab edirdi ki, bəlkə 

quldur və ya oğru olsun. Lasima Mirzə Məhəmməd bəy çox iz-

tirab və keşməkeşdə idi. Çünki yanında 250 min manatacan Şə-

ki kooperativlərininn pulu mövcud idi. Hər nəsə, əlhəmdulla, 

Ağdaşa gecə vaxtı varid olub, məşhur Səmədovların evlərində 

mənzil elədim. Çünki Hacı İsmayıl Hüseynov Səmədova mək-

tub yazıb və məni tapşırmışdı. Mən oraya varid olndan sonra 

Şəki əhli bizim yoldaşlardan Qaziyev cənabları da gəlib, Səmə-

dovların evində mənzil elədi. Bunlar Ağdaşın mülkədar və ida-

rə sahiblərindən olub, böyük tacirlərdən məhsubdur. Mənzilləri 

də öz pambıq idarələrindədir. Leylətül-vüruddan başqa bir gecə 

Ağdaşda qalıb, sabahı Ləkin stansiyasına tərəf hərəkət və hər 

kəs dürüşgəyə minib, on manat pul verdiz. Ağdaş bir balaca qə-

səbədir. Tarla cəhətindən məhsuldar və sair məhsulat üçün tər-

biyə edən surətdə yaxşıdır. Gözəlcə, münəzzəh və pakizə məs-

cidi var. “Qrand otel” in müdiri bir nəfər xanım idi ki, bu xa-

nım Nikolay zamanında Mirzə Məhəmməd Qasımovla artıq 

dərəcədə dost və yeganə idi. Ona binaən Mirzə Məhəmməd özü 

əksər vaxtlar müdirə müşirəleyha ilə müttəhidən əkl və şərbə 

(yeyib və içmək) məşğul və kooperativdən götürdüyü pulları 

müzayiqəsiz və yolda xərc və məsrəf elədi. Əlhasil, “Qrand 

otel”də on yeddi gün bu rəfiqlərlə müvafiqət və həmcəlis ol-

dum. Sonra onların yanından çıxıb, ayrı mənzildə sakin oldum. 

Güftəgü: çox vaxt söhbət içində bu Mirzə Məhəmməd Qası-

mov bəyan və izhar edirdi ki, bu təşkilat lazım deyil və vechə 

gəlməz, məgər türklər gəlsin. Hamı işlər dürüst olacaqdır. Yenə 

də mənə xitabən söyləyirdi ki, sizlər nahaq yerə zəhmət çəkir-

siniz. Türklər gəlib bütün işlərə sərəncam verər, vəssalam. 
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Qeyd: Ruhani olduğum üçün [səh.58] hər qədər millətpə-

rəst olsam və yenə din əsası üzərinə daim olaraq dini və məz-

həbi, əxlaq və ətvarım müqəddəm olub, dini etibaratım milli 

etibaratımdan artıqdır. Bununla belə bir tövr olursa, olsun mil-

lətim artıq dərəcədə yüksəkdir. Çünki bu etibaratı bütün dəva-

yir üləmayi-ruhanilərdə mülahizə etmişəm. Hər nə isə türk ru-

hanilərin dinə millətdən artıq tərəfdar görmüşəm və habelə 

mənada şiə üləmalarını ittihadi-İslamə müntəha dərəcədə racib 

və həqiqi görüb və nəhayət mərtəbədə səmimi mülahizə elə-

mişəm. Əksinə hər yerdə əhli-sünnət və camaatın qüvvəti və 

qüdrəti yoxdursa, hamısı siyasəti-müvəqqəti üzrə ittihadi-İslam 

arzusundadırlar. Amma iqtidar, ixtiyar və şövkət vaxtında siya-

sət üzrə ittihadi-İslam adını aparırlar. Çünki təcrübə üzrə mən 

müşahidə və mülahizə edib, görmüşəm. Nə qədər türklərin 

oxumuşu və biliciləri varsa, biz Qafqaz türklərinə daim olaraq 

əcəm söyləyirlər. Əlqərəz, bizim bu Qafqazdakı türk sünni qar-

daşlarımız türkləri istəyirlər. Bu səbəbə ki, bunlar türkdirlər. 

Bəlkə məzhəb və əqayid üzrə müttəhid olduqları üçün Anadolu 

türklərinə ağuşi-məhəbbət açırdılar. Müxtəsər budur bizim 

Qafqaz sünni türkləri Anadolu türklərini Qafqazda türklərin ən-

ənələri və lisanını (dilini) mövqeyi icraya qoymatmaq üçün is-

təyib, bəlkə əzəmi məzhəbinin tərcivi üçün türklərin Qafqazda 

olmağına daldılar və yenə də talibdirlər. Bə illa yəmin edə bilə-

rəm ki, sünni türkləri Anadolunun türklərini Qafqazda türk 

dilini tərcib vermək üçün istəməyib, bəlkə türk məzhəbini (ki 

hənəfi və əzəmi məzhəb olmuş ola) tərcib və təyid etmək üçün 

istəyirlər, vəssalam vəlikram. Necə ki, bizim təzə cavanlar İra-

nın təzə cavanları kimi, türklik və farsliyi din və məzhəb və 

əqayid və İslamiyyəti tərk etmək üçün istəyirlər. Məsələn, mol-

lalıq, üləmalıq və müctəhidlik yüz ildən bu tərəfə hiylə və təz-
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vir və mali-mərdum xorluq və fitrə və zəkat və mali-imam və 

qeyrə vücuhbərləri özləri və əqabəhləri üçün zəxirə qoyub, öv-

ladlarını gələcəkdə təmin etməkdən ibarət və məqsəd olduğu 

kimi intiligent və təcəddüdlik bütün dinsizlik və şərafati-insa-

niyyəyə müğayir olmaqdan ibarətdir. 

Əlhasil, mətləbdən uzaq oldum. 

Tiflisə varid, sabahı Seymə heyəti-ictimaiyyə daxil, bu 

müsafirətim müraciətdə yollar qorxulu və naəmn olduğu üçün 

külliyyətən 3 gün çəkdi. Bu müddətdə çox korluq çəkib, hərə-

kət edəndə aylıq almamışdım və yol xərci də hökumət vermə-

mişdi. Gələndən sonra iki aylıq vəzifəmi aldımsa, amma yol 

xərci ki hər gün lazım idi, otuz manat bizə versinlər, əbədən bir 

şey vermədilər. Hər qədər Nəsib və Əmin və Xan Xoyskiyə iz-

har olundusa... leyhinə salıb, dəf ül-vəqt elədilər. Əlhasil, bu-

dur bizim müxtəsərcə əvvəlimci müsafirətimiz ki, Ramaşvili 

tərəfindən Müsavat firqəsinin nümayəndəlik sifətilə Zaqatala 

tərəfinə hərəkət etməyimiz. 

Qeyd: Yoldaşım İslam bəy Qabulov zikr olunan kimi mü-

raciət zamanı yolda soyulub, yenə də Qaxa müraciər eləmişdi, 

daha [səh.59] Seymə Tiflisə müraciət etməyib, Seymdən istefa 

və Müsavat firqəsindən xahiş etmişdi ki Carda-ibtidai-ali mək-

təbin rəyasətini ona verib və bütün ləvazimatı İslam bəyə təs-

lim etsinlər. İslam bəy bu cür var idi, ta inki Seym münhəl olub, 

ictimamız Gəncə şəhərində olanda İslam bəy bəzi umuratına 

təsbit vermək üçün Gəncəyə gəlib, orada cüzi mulaqatımız ol-

du. [səh.60] 

 

 



Şəkil 1



Şəkil 1.
Hacı Mirzə Səlim Nəcəfdə oxuduğu zaman.

Nəcəf 1903-1911 illər.

  Kitabda nəşr edilən fotoşəkillər: 
s.3, şəkillər №1-9,11-15,18-25  Zahir Axundzadə-Mühacirin

    şəxsi arxivindən;    №№10(1-4), 16(1),17(1,3);18(1,2),26-29          
Tufan Axundovun şəxsi arxivindən;       №16(2),17(2) 

  Ədalət Tahirzadənin şəxsi fotoarxivindən götürülmüşdür.        
Şəkillərə  görə Ədalət müəllimə öz minnətdarlığımızı bildiririk.

      “Xatiratın” nəşr edilən surəti Zahir Axundzadə-Mühacirin
              şəxsi arxivində saxlanan əlyazmadan alınmışdır.
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Şəkil 2.
Hacı Mirzə Səlimin

1-Zaqafqaziya Seyminin üzvlük şəhadətnaməsi.
         2-Azərbaycan Parlamentinin üzvlük

şəhadətnaməsi.



Şəkil 3



Şəkil 3.
Hacı Mirzə Səlim hərb  ərəfəsində.

    Şəkilarxası yazı:
“Lənkərandan müdafiə və küfrlə zülm
           əleyhinə cihad zamanı”



Şəkil 4



                Şəkil 4.
 Hacı Mirzə Səlim (mərkəzdə),
Abbasqulu Kazımzadə (oturub)
 və Məhəmməd Əli Rəsulzadə.



Şəkil 5



              Şəkil 5.
Zaqafqaziya Seyminin üzvü
    H.M. Səlim Axundzadə.
          Tiflis 1918 ci il



Şəkil 6



       Şəkil 6.
Hacı Mirzə Səlim.
  Tiflis 1918-ci il.



Şəkil 7

1

2



Şəkil 7.
       1-Hacı Mirzə Səlim (mərkəzdə),
      Abbasqulu Kazımzadə (sağda) və
           Məhəmməd Əli Rəsulzadə.
2- Hacı Mirzə Səlim və Məhəmməd Əli

Rəsulzadə.



Şəkil 8



Şəkil 8.
Münəvvər xanım (ayaq üstə) rəfiqəsi ilə.

Lənkəran.



Şəkil 9



              Şəkil 9.
Münəvvər xanım həyatının
         müxtəlif illərində.



Şəkil 10
1

2 3

4



Şəkil 10.
  Hacı Mirzə Səlimin qardaşı və bacıları. 
1-Məşədi Mirzə Səbih, 2-Məşədi Hümra,      

3-Məşədi Fatma, 4-Məşədi Kokəb.



Şəkil 11



Şəkil 11.
Hacı Mirzə Səlim (mərkəzdə) silahdaşları ilə.

 Əfqanıstan.



Şəkil 12



Şəkil 12.
Şəkilarxası yazılar.

Oturanlar: 1-Doktor Əli Hüseyn Qənbərzadə,
           2-Hacı Mirzə Səlim Axundzadə,
  3-Soltan bəy Qulubəyli, 4-Əli Ağa Əlizadə,

5-Əjdər Babazadə.

       Duranlar: 1-Məhəmməd Həsən Əliyev,
   2-Hüseyn Sadıxzadə, 3-Kərim Dadaşzadə,
    4-Cahangir Muxtarzadə, 5-Səlim Əliyev,
        6-Rəsul Əliyev, 7-Əli Əkbər Əliyev,
8-Həmid Həmidzadə, 9-Seyid Əmir Ağazadə.

        Arxada: 1-Əhməd Əliyev, 2-Hüseyn
Abbaszadə.

         Yerdə oturanlar: 1-............. İsmayılzadə,
          2-Leyla...............,  3-Əli Hacı Əli

   “Möhtərəm Hacı Mirzə Səlim Axundzadə
   cənabları 28 mayıs günü, Azərbaycan Xalq

         Cümhuriyyətinin elan esteqlalının            
onilliyinin münasibətilə  sizə  mugim Azəri

           gəncləri tərəfindən təsid xatirəsi”



Şəkil 13



Şəkil 13.
    Hacı Mirzə Səlimə 28 may münasibəti ilə
                göndərilmiş açıqça-məktub.

  Tehrana. Əziz, möhtərəm, qeyrətli, şərəfli, 
səadətli, böyük qardaşım

     Hacı Mirzə Səlim Axundzadəyə məxsus. 
İstanbuldan Kazımzadə

    Əziz qardaş Əlhəmd səhih və salim varam.
 Həyatımdan şadə-şükrdə (şimdilik)etmiyorum. 
     Bakalım nə olucak. Məni sizdən ayrılanı

                          yürəgim rahat yüzüm gülmiyor.
Müfəssəl yazaram.

Baqi səlam yüzündən,
gözlərindən öpərəm, Hacı.  



Şəkil 14



Şəkil 14.
     Hacı Mirzə Səlimə 28 may münasibəti ilə

            1921-ci ildə göndərilmiş üzərində soldan

Abbasqulu Kazımzadə, Məmmədəmin     
Rəsulzadə və Mirzə Bala Məmmədzadənin              

fotoşəkilləri olan açıqça-məktub.

         Sevgili arkadaşım Hacı Mirzə Səlim
İstanbul yadigarımız

    Arkadaş! Yurduma alçaqları uğratma sakın,
    Sipər et köksüni, dursun bu həyasızca axın!
     Doğacaqdır sənə vəd etdiyi günlər haqqın,
Kim bilir, bəlkə yarın, bəlkə yarından da yaxın!

      Məhəmməd Akif

           Həmid ... Salam və hörmətlə



Şəkil 15



Şəkil 15.
Hacı Mirzə Səlimə 1924-cü ildə 28 may günü
    münasibəti ilə Abbasqulu Kazımzadənin 
               göndərdiyi öz fotoşəkli olan 

açıqça-məktub.

Tehran
    Qardaşım Hacı Mirzə Səlim Axundzadə

Ərze təqdim

İstanbul
Kazımzadə Abbasbəkof

                Çarşu qır qıqzıl sokağı 5

           28 mayıs münasibətilə qardaşım
      Hacı Mirzə Səlim həzrətlərinə yadigar 

aceza tem.
İstanbul 28 mayıs 1924



Şəkil 16

1

2



Şəkil 16.
1- Soltan Məhəmməd Bəy 

  Əliyar Bəy oğlu Qulubəyli.         
   Kazanda hüquq fakültəsini bitirmiş,

  1917-1920-ci illərdə Lənkəran qəzasının İcra      
başçısı və Komissarı, Münəvvər xanımın          

kiçik əmisi və uzun illər himayədarı.

      2-Soltan Məhəmməd Bəyin qardaşı oğlu, 
Münəvvər xanımın qardaşı 

    Məşədi Ağa Teymur Bəy oğlu Qulubəyov. 
          1924-cü ildə həbs edilərək sürgünə
              göndərilib və orada vəfat edib.



Şəkil 17

1

2

3



Şəkil 17.
   Heybət Bəy Xəlil Bəy oğlu Kələntərli.

 Əski müsavatçı. İranda olan müsavat     
təşkilatı ilə Sovet Azərbaycanında qalmış
     müsavatçılar arasında əlaqə yaradan.
  1926-cı ildə həbs edilib, 1929-cu ildə

Solovkidə vəfat edib.
   1-Həbsdən qabaq (Lənkəran), 2-Bayıl

              həbsxanasında 1926-28-ci illər, 
               3-Solovkidə 1928-29-cu illər.



Şəkil 18

1

2



Şəkil 18.
Hacı Mirzə Səlimin; 1-böyük oğlu Roşən,

2-kiçik oğlu Zahir.



Şəkil 19



Şəkil 19.
Hacı Mirzə Səlimin 

İranın Milli Şura Məclisinə
yazdığı müraciətə verilmiş

1-ci cavab məktubu.

Milli Şura Məclisi
Tarix:  26...?.  №11847

                  Cənab Hacı Mirzə Səlim Axundzadə,
        İrana sığınan Lənkəran əhalisinə qarşı
    bəzilərinin əməlləri nəticəsində dəyən zərər,
    yaralar haqda sizin şərhlər bizə çatdı. Daxili
    İşlər və Xarici İşlər nazirliklərinə bu haqda 
araşdırmalar aparılması və onların asayişlərinin

        təmin edilməsi haqda təkid edilmişdir. 
          Bu təşəbbüslərin nəticəsindən sonra 

xəbərdar olacaqsız.

Milli Şura Məclisinin sədri



Şəkil 20



  Şəkil 20.
Hacı Mirzə Səlimin

               İranın Milli Şura Məclisinə
                yazdığı müraciətə verilmiş

2-ci cavab məktubu.

Milli Şura Məclisi
           Tarix:10 codə 202        №:12045

               Cənab Hacı Mirzə Səlim Axundzadə,

            (11847) nömrəli sənədin təkmil
edilməsində sizin Lənkəran əhalisinin şikayəti
     haqda şərhlərinizə istinadən Daxili İşlər
        Nazirliyindən gələn hər iki cavab sizi
    bilgiləndirmək üçün göndəriləcək və dərc
         olunan məsələlərin nəticələri haqda 

məlumat alacaqsınız.

Milli Şura Məclisinin sədri



Şəkil 21



Şəkil 21.
Hacı Mirzə Səlimin

İranın Milli Şura Məclisinə
yazdığı müraciətə verilmiş

3-cü cavab məktubu.

Milli Şura Məclisi
            Tarix: 30 codə 202        N: 12481

         Cənab Hacı Mirzə Səlim Axundzadə,

      (12045) nömrəli sənəddə sizin Lənkəran
    əhalisinin şikayəti haqqında söylədikləriniz
  təsdiq edilmişdir. Xarici işlər tərəfindən Astara
 kargüzarlığına lazım olan şərhlər yazılmışdır və
 Ərdəbil kargüzarlığında bu məsələyə baxılması
    haqda fərman verilmişdir ki, müsəlmanların
    asudəliyinə səbəb olan və nigarançılıqlarını
   aradan qaldırmaq üçün təşəbbüs göstərsinlər.
         Bu təşəbbüs ilə çox yəqin ki, onların
  asayişlərinin təkmilləşməsinə səbəb olacaqlar.

Milli Şura Məclisinin sədri



Şəkil 22



Şəkil 22.
        Hacı Mirzə Səlimin müraciəti ilə bağlı     

Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Şura Məclisinə                 
göndərdiyi məktubun surəti.

     Daxili İşlər Nazirliyinin şimal idarəsindən
göndərilən №: 6936.

        Tarix: 28 quş bürcü, 1303     № 12045.

           Milli Şuranın möhtərəm sədri,

      11205 nömrəli yazıda Hacı Mirzə Səlim
  Axundzadənin şərhlərini aldıq və Azərbaycan
   əyalətinin kəfilinə təcili olaraq əmr edildi ki,
          mühacirlərə qarşı təzyiqlərin aradan  
       qaldırılmasına təşəbbüs göstərsinlər və 
  Hacının ərzhalını qeyd olan qəziyyələr haqda
        Xarici İşlər Nazirliyinə  kifayət qədər
   tapşırıqlar göndərildi, belə ki, əgər məsələnin 
   siyasi cəhətləri varsa , Daxili İşlər Nazirliyini
       məlumatlandırsınlar, sonra Azərbaycan 
            əyalətinin və daxili işlərin əlaqəli
         məqamlarından cavabı alandan sonra 
              sizin ali nəzərinizə çatdırsınlar.

Daxili İşlər Nazirliyi



Şəkil 23



Şəkil 23.
Hacı Mirzə Səlimin

               gözlərinin müalicəsi ilə bağlı
         Xarici İşlər Nazirliyindən müraciət.

Xarici İşlər Nazirliyi 
müdriyyət dairəsi

      Cənab hünər sahib, dürr saçan, qeyrətli,
  alicənab, möhtərəm Bəyxan Razlu ehtiramla!
   Cənab Hacı Mirzə Səlimxan Azərbaycanın
  qeyrətli şəxsi və bizim əziz dostumuzdur və
Məhəmməd Səfərxanın yaxın adamlarındandır,
o göz ağrısına giriftardır, sizə yazdığım kimi,

       belə hesab edin ki, məni onun əvəzinə 
               müalicə edirsiniz ta sağalsın.

1300 
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 Şəkil 24.
       Münəvvər xanımın təqaüd almaqdan 
         ötrü Şaha etdiyi müraciətə cavab.

Daxili İşlər Nazirliyi
              Gilan və Təvaleş hökuməti
        Tarix: 8, 6-cı ay, 1310    №: 13659

  Mərhum Hacı Şeyx Mirzə Səlim müctehid
     Lənkəraninin xanımı Münəvvər xanım,
      Sizin ərzi-halınız əlahəzrət müqəddəs
  humayun (mübarək) Şahənşahın (ruhumuz 
  ona fəda) böyük və məhəbbətli iltifatından 
   keçdi, o ərizənin icrası və təmin edilməsi 
    üçün ölkənin hörmətli maarif və vəqflər 

idarəsinə göndərildi.
  İndi 5383 nömrə ilə cavab göndərilmişdir. 
  Sizin  bilməyiniz üçün o səbəbləri yazırıq: 
          Sizin mərhum yoldaşınız məşhur  
  müəllimlərdən olmamış və rəsmi xidmətçi 
         olmadığı üçün cari qanunlara görə 
      təqaüd stajı olan istixdamda olanların 

vərəsələrinə çatır.



Şəkil 25



                Şəkil 25.
           Hacı Mirzə Səlim.
İran, Ənzəli, 1924-1930 ci illər.
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Şəkil 26

1. Hacı Səlimin oğlu Roşən və həyat yoldaşı
               Validə Qulam qızı Mikayılzadə.

Tehran, 1965.

2. Hacı Səlimin oğlu Zahir və həyat yoldaşı
             Mehrəngiz Ənvər qızı Mehranpur.

Tehran, 1972.

3. Münəvvər xanım nəvəsi ilə.

4. Münəvvər xanım kiçik gəlini Mehrəngizə
             xeyir-dua verərkən. Tehran, 1972.

5. Hacı Səlimin böyük oğlu Roşən qardaşı
Zahir və gəlinləri Mehrəngizə xeyir-dua verərkən.

Tehran, 1972.



Şəkil 27

1

2



Şəkil 27.
       1-Hacı Mirzə Səlimin oğlu Zahir,
       qardaşı oğlu İshaq və oğlu Roşən.
2-Hacı Mirzə Səlimin qardaşı oğlu İshaq,
      əmisinin məzarını ziyarət edərkən.

İran, Ənzəli, 1991.
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Şəkil 28.
 1-Hacı Mirzə Səlimin məzarını ziyarət edən

övladları və qardaşı oğlu.
İran, Ənzəli, 1991

2-Hacı Mirzə Səlimin 
məzar daşının kitabəsi.

         İran, Ənzəli, Laləzar qəbristanlığı.



Şəkil 29



Şəlil 29.
Hacı Mirzə Səlimin

   oğlanları, gəlinləri, nəvələri və qardaşı oğlu.
   Sağdan sola: gəlinləri Validə və Mehrəngiz,
  nəvəsi Məhəmməd, oğlanları Roşən və Zahir,
nəvəsi Neqar, qardaşı oğlu İshaq, nəvəsi Nigin.

İran, Astara, 1991



Şəkil 30



Şəkil 30.
               Hacı Mirzə Səlimin
   oğlu Zahir öz əmisi nəvəsi Tufanla
qardaşı Roşənin məzarının ziyarətində.

İran, Tehran, 2016.
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   Hacı Mirzə Səlim Axund Axundzadənin 
            “Xatirat”ının əlyazmasının
                 1-ci səhifəsinin surəti.
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