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Azərbaycan Respublikas Preziden-
tinin 3 oktyabr 2022-ci il tarixli sərən-
camna əsasən milli mətbuatımzn gör- 
kəmli nümayəndəsi, tannmş yazç-
publisist və ictimai-siyasi xadim Ömər 
Faiq Nemanzadənin (1872-1937) ana-
dan olmasnn 150 illiyi ilə bağl  ölkə-
mizdə silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzər- 
də tutulub. 

Şübhəsiz, hər diqqətəlayiq ildönümü-
nün, yubileyin ən yaddaqalan və faydal  
bəhrəsi çap edilən kitablar, ucaldlan 
abidələrdir. Ömər Faiqin zəngin ədəbi-
publisist irsinin tam şəkildə toplanb nəşr 
edildiyini söyləmək çətindir. Axtarşlar, 
xüsusən də dövrü mətbuatın yenidən 
nəzərdən keçirilməsi, yaradclğna yeni 
gözlə baxlmas müəllin yeni əsərlərinin 
taplmasn və çapn zəruri prosesə çe-
virir. 

Əlamətdar haldr ki, ölkəmizdə bir 
sra ədəbi-mədəni və ictimai tədbirlərə 
himayədarlq, yaxud ev sahibliyi edən, 
mühüm layihələrin icrasna böyük hə-
vəslə dəstək verən ADA Universiteti 
Ömər Faiqin yubileyinə, xüsusən də ədi-
bin həyat və yaradclq yolunun az öyrə-
nilmiş mərhələlərinə də laqeyd qalma- 
mşdr.  

ADA Universitetinin təşəbbüsü və 
maliyyə dəstəyi ilə işq üzü görən “Ömər 
Faiq Nemanzadə. «Azərbaycan» yazlar” 

kitab da bu qəbildəndir. 
Ad çəkilən kitab universitetin həyata 

keçirdiyi böyük layihənin kiçik bir hissəsi 
də saymaq olar. “Böyük layihə”  dedikdə 
Azərbaycann XX yüzillikdəki ictimai-
siyasi kir və dövlətçilik tarixinə işq 
salan “Azərbaycan” qəzetinin 20 cildlik 
transliterasiya edilmiş nəşrini nəzərdə 
tuturam. Bu nəhəng işi Türkiyə ali mək-
təblərindən məzun olan iki gənc azər-
baycanl alim – Mehdi Gəncəli (Mərmə- 
rə Universiteti) və Azad Ağaoğlu (İstan-
bul Universiteti) görürlər. Onlarn yorul-
maz əməyi və böyük entuziazm sayə- 
sində  tarixi nəşrin beş cildi artıq çapdan 
çxmşdr. 

Qəzetin nəşr olunduğu 1918-1920-ci 
illəri Ömər Faiq daha çox doğma Axalsq 
qəzasnda və menşevik Gürcüstann 
həbsxanalarnda keçirsə də, “Azərbay-
can”n fəal müəlliəri srasnda yer al-
mşd. Eyni zamanda qəzet redaksiyas 
və “Azərbaycan” ətrafında toplanan 
ədəbi qüvvələr də Ömər Faiq əfəndinin 
taleyinə, üzləşdiyi çətinlik və məşəqqət-
lərə laqeyd qalmamşd. Onun müdaə-
sinə qalxmş, şəxsiyyəti və millət naminə 
fədakarlqlar barəsində təsirli məqalələr 
yazmşdlar. 

Əksəriyyəti indiyə qədər naməlum 
qalan qiymətli məxəzlər Mehdi Gəncəli 
ilə Azad Ağaoğlunun diqqətindən yayn-

MİLLƏTİNİN FƏDAİSİ
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mayb. Onlar ümumi mətndən ayrb 
ayrca kitab şəklinə salmaqla qiymətli 
yubiley ərməğan hazrlayblar. ADA Uni-
versiteti isə həmin kitab oxuculara çat-
drmaqla təkcə Ömər Faiqin xatirəsinə 
ehtiramn ifadə etməyib,  həm də milli 
ədəbi-ictimai krə mühüm töhfə verib. 

 
* * * 

 
XX əsrin əvvəllindəki milli oyanş – 

azərbaycanllarn “islam ümmətindən 
türk millətinə çevrilməsi” prosesini nə-
zəri və əməli cəhətdən hazrlayb həyata 
keçirənlər srasnda Ömər Faiq Neman-
zadə də mühüm yer tuturdu. O, İstan-
bulda “Darüş-şəfəqǝ” məktəbini bitirib 
(1891) Qalata poçt və teleqraf idarə-
sində fəaliyyətə başladğ zaman maarif 
və mətbuatın – xüsusi ilə də istibdad 
rejimlərinin hər vasitə ilə yaylmasn 
əngəllədiyi mütərəqqi mətbu sözün 
xalqn həyatında oynadğ müstəsna rola 
diqqət yetirmişdi. Ona görə də Vətənə 
dönəndən sonra var gücü ilə hər iki mü-
hüm sahədə çalşmağ qarşsna məqsəd 
qoymuşdu. Şəki, Gəncə, Bak və Şama-
xda tədrisin yeni üsulla aparldğ mək-
təblərdə səkkiz ilə yaxn davam edən 
pedaqoji fəaliyyətdən sonra Ömər Faiq 
1902-ci ildə Qafqazn siyasi-inzibati mər-
kəzi Tiisə köçmüşdü. 

Növbəti ildə isə XX əsrin ilk anadilli 
mətbu orqan olan “Şərqi-rus” qəzetinin 
aydn əqidəli, açq kirli müəlliəri sra-
snda yer almşd. Amma bu mətbuatla 
ilk təmas deyildi. Hələ Şəkidə çalşdğ 
dövrdə “Tərcüman” (Krm) qəzetində “Mü- 
əllim Nemanzadə” imzas ilə məqalə və 

korrespondensiyalar çap olunurdu. 1905-
ci il Birinci rus inqilabndan sonra Cəlil 
Məmmədquluzadə və Məşədi Ələsgər 
Bağrovla birlikdə Tiisdə “Qeyrət” mət-
bəəsini qurmuş, bütün türk-islam aləmi-
ni silkələyən məşhur “Molla Nəsrəddin” 
məcmuəsinin çapna başlamşdlar. 

Yeri gəlmişkən, Qafqazdak rus ad-
ministrasiyasi İstanbulda təhsil almş 
Ömər Faiqlə müqayisədə Qori semina-
riyasnn məzunu C. Məmmədquluzadə-
yə daha çox güvənirdi. Birincinin “pan- 
türkizmi” fonunda ikincinin “milliyyət-
çiliyi” o qədər də təhlükəli görünmürdü. 
Məhz bu səbəbdən jurnaln nəşri ilə 
bağl məsələlərdə Ömər Faiq əfəndi bir 
növ pərdə arxasndan, lakin çox fəal 
şəkildə iştirak etmişdi. Ruslarn gözündə 
fərqli görünsələr də, əslində onlar eyni 
yolun yolçular, eyni əqidənin daşyclar 
idilər. Bu həqiqət Mirzə Cəlilin məktub-
larnda da öz əksini tapmşd. Amma 
təəssüf ki, sovet dövrü tədqiqatçlarnn 
“Molla Nəsrəddin” və mollanəsrəddin-
çilərlə bağl araşdrmalarnda yanlş ya-
naşma nərticəsində Ömər Faiqin rol və 
xidmətlərinin arxa plana keçirilməsi ten-
densiyas özünü daha bariz şəkildə gös-
tərmişdi. Çox güman ki, repressiya aktı 
da burada öz mənhus rolunu oynamşd. 

1903-1918-ci illərdə Ömər Faiq Ne-
manzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalnn 
rəhbərlərindən və əsas müəlliərindən 
biri olmaqla yanaş “Həyat”, “İrşad”, 
“Tərəqqi”, “Açq söz”, “Azərbaycan”,  
sonralar isə “Kommunist”, “Qrmz 
bayraq” kimi müxtəlif istiqamətli qəzet 
və məcmuələrdə say 40-a çatan gizli 
imza və təxəllüslər altında onlarla aktual 
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mövzu, milli mündəricəli məqalə və pub-
lisist yazlar çap etdirmişdi. 

Millət, vətən, dil sevgisi, imzalar için-
də millətinin imzasn görmək istəyi bu 
yazlarn başlca leytmotivi idi. Azərbay-
canda türkçülük şüurunun yaylmasnda 
Ömər Faiqin xidməti Əli bəy Hüseyn-
zadə, Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə kimi mogikanlarn xid-
mətləri ilə müqayisə oluna bilər. Onun 
rus istibdadna, Cənubi Qafqazda planl 
şəkildə etnik soyqrm həyata keçirən 
erməni şovinistlərinə və Gürcüstan türk-
lərdən təmizləməyi qarşsna məqsəd 
qoyan gürcü menşeviklərinə qarş illər 
boyu davam edən ideoloji mübarizəsi  
fəaliyyətinə və yaradclğna aydn ifadə 
olunmuş siyasi çalar verirdi. Üç dəfə 
həbsə düşməyinin əsas səbəbi də bu idi. 

Gürcü hökuməti Ömər Faiqi susdur-
maq üçün növbəti dəfə həbsə atanda M. 
Ə.  Rəsulzadə “Azərbaycan” qəzetinin 27 
yanvar 1919-cu ilə tarixli saynda çap et-
dirdiyi son dərəcə təsirli “Vicdan sz-
layr” adl məqaləsində yazrd: 

 
"Ömər Faiq əfəndini kim bilməyir? O 

həssas, o atəşli mühərriri kim tanmayr? 
Qarsda dağlan xanimanlarn, Ərdahan-
da hətk olunan (tapdanan) namuslarn, 
Batumda kəsilən qurbanlarn o yanql 
mərsiyənəvisini (mərsiyə deyənini), "bir 
parça ətmək" (çörək) deyə qəlbləri yaxan 
o həmiyyət məşəlini hans azərbaycanl 
unuda bilər? 

Vaxt var idi Faiq Əfəndi Cəlil Məm-
mədquluzadə ilə bərabər nəşr eylədiyi 
"Molla Nəsrəddin" məcmuəsi vasitəsi ilə 
cəhalət pərdəsi ilə örtülü olan qara 

qəlbləri yaxc qələmi ilə yaxrd. O, binə-
zir bir cəsarətlə müqəddəs zənn olunan 
hər namüqəddəsə var qüvvəsi ilə çarpr, 
bütün vicdan ilə hər növ vicdanszlqlara 
qarş protesto edirdi." 

 
1918-ci il bir çox Azərbaycan ziyallar 

kimi Ömər Faiqin də həyatında seçim an 
oldu. O, əsla tərəddüd etmədən Cümhu-
riyyət amallarna xidmət yolunu seçdi, 
türk dünyasndak ilk Cümhuriyyətin  
inancl və səmimi ideoloqlarndan birinə 
çevrildi. 

Ömər Faiqin 1919-cu ilin iyununda, 
Azərbaycann müstəqilliyinə qarş çevril-
miş Denikin təhlükəsinin hər an reallaşa 
bilǝcǝyi günlərdə qǝlǝmǝ aldğ “Hazr 
ol!” adl çağrş ruhlu məqaləsindəki 
aşağdak sətirlər bu krin həqiqiliyinə 
ən yaxş zəmanətdir: 

 
“Ey azərbaycanl! Yaxş bil ki, üstünə 

gələn, yrtıc aylardan daha yrtıcdr! 
Vəhşilərdən daha vəhşidir! Ən qəhhar 
xunrizlərdən (qan tökənlərdən) daha 
xunrizdir. 

Ey azərbaycanl, ey türk! İyi bil ki, sən 
zəif olunca hər yandan üstünə hücum 
mühəqqəqdir (qaçlmazdr). 

Ey Azərbaycan! Ey hər kəsin gözü dü-
şən nazənin vətən! Yatma, yatma ki, 
birdən birə “ürəyinin üstünə çökmək”, 
hərarəti-həyatiyyəni söndürməyə qəsd 
edərlər. 

Ey azərbaycanllar! Ey böyük və şanl 
cahangir nəvələri! Başn bir az yuxar 
qaldr. Ticarət məşğuliyyətini bir az yün-
gülləşdir, həmiyyət və qeyrətini göstər! 

Ey cavan türk! Vətənini, onunla bəra-
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bər anan, bacn, balalarn qurtarmaq 
üçün saqn, kimsədən imdad gözləmə, 
kimsəyə əl uzatma! Əl uzatma ki, sənin 
yeganə yardmçn sənsən! Sənin yaşa-
maya, istiqlala olan inamndr! Sənin 
millətinə olan məhəbbətindir!” 

 
Bu vətənpərvər ruh, çağrş və səfər-

bərlik nidalar Ömər Faiqin “Azərbay-
can”n səhifələrində “Ümidvar” təxəllü- 
sü ilə çap etdirdiyi məqalələrin əksəriy-
yəti üçün səciyyəvidir. Onun Vətənin 
taleyi, millətin bu günü və gələcəyi ilə 
bağl yazdğ hər sətirdə bir ürək yanğs, 
qəlb həyəcan seçilir. Uğurlara sevindiyi 
kimi, böyük problemlərin həllində soy-
daşlarna dözüm və mətanət, iradə və 
qətiyyət arzulayr. Bu əhval-ruhiyyə çox 
vaxt məqalələrin başlğndan da görü-
nür. Məsələn, “Möhkəm idarə möhkəm 
ǝxlaql istər”, “Ümidsizlik zə`f (zəiik) 
nişanəsidir”, “Aldanmaynz”, “Hazr ol!” 
və s. Ömər Faiqin 1919-cu ildə qələmə 
alnan və təqdim etdiyimiz kitabda top-
lanan yazlarnn çoxu sözdən kəsərli si-
lah kimi istifadə nümunəsi sayla bilər. 

Dostu Mirzə Cəlilin sözləri ilə desək, 
o, “qan iyi gələn mətləblərə” toxunmaq-
dan qorxub-çəkinmirdi. Çətin məqamda 
Naxçvann imdadna yetmək əvəzinə 
düşmən Ermənistanla sərfəli əlaqələr 
qurmağa çalşan bəzi nadürüst işbazlar 
(“Xanstan-Ermənistan”) cəsarətlə dam-
ğalayr, erməni başkəsənlərin Zəngəzur-
da törətdikləri cinayətlərin görümlü 
mənzərəsini (“Sağ ayağmz da kəsilir”) 
yaradrd. 

Bəs Ömər Faiqin ürəyinin dərinliklə-

rindən gələn yanql fəryadlar cəmiyyət-
də əks-səda doğururdumu? Milli istiqbal 
və istiqlal yolunda qatlaşdğ müsibətlər 
soydaşlarnn diqqətini çəkirdimi? Azər-
baycan cəmiyyəti  bu alovlu millət və 
vətən fədaisinin kim olduğunun, nə is-
tədiyinin fərqində idimi?  

Kitabn “Əlavələr” bölməsində, “Azər-
baycan” qəzetində Ömər Faiq Neman-
zadə haqqnda yazlanlar” başlğ altında 
toplanan materiallar yuxardak suallara 
birmənal müsbət cavab verməyə imkan 
yaradr. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 
Əhməd Cavad, Muxtar Əfəndizadə və b. 
siyasət və söz adamlarnn çətinliklər 
qarşsnda snmayan, haqq yolundan 
çəkinməyən Ömər Faiq haqda yazdqlar 
onun hələ gənc adlandrlacaq yaşda 
böyük xalq məhəbbəti və Azərbaycan  
adndan danşmaq səlahiyyəti qazan-
dğn deməyə əsas verir. 

 
* * * 

 
Mehdi ilə Azadn ərəb əlifbasndan 

transliterasiya baxmndan son dərəcə 
diqqətli işini ayrca qeyd etmək istərdim. 
Mətndə çətin anlaşlan ərəb-fars sözlə-
rinin izah verilib. “İzah və şərhlər” böl-
məsində qsa şəkildə hər məqalənin 
məqsəd və niyyəti, toxunduğu əsas mət-
ləblər barədə bilgilər əks edilib. Ad çəki-
lən tarixi şəxslər və tarixi hadisələr ba- 
rəsində müxtəsər məlumatlar əlavə olu-
nub. Nəşrə elmilik və akademizm verən 
bu faydal müdaxilələr dövrün ruhunu və 
atmosferini duymağa, eyni zamanda 
Ömər Faiqin toxunduğu mətləbləri də-
rindən anlamağa kömək edir. 

* * *  
 
Təbii ki, dövlət başçsnn XX əsr Azər-

baycan tarixinin görkəmli simalarndan 
biri kimi tannan Ömər Faiqin anadan 
olmasnn 150 illiyi ilə bağl sərəncam 
təqvimi xarakter daşmr, sadəcə görülə-
cək işlərin ilin sonun qədər tamamlan-
masn nəzərdə tutmur. Əksinə, sərən- 
cam bu sahədə aparlacaq tədqiqatlara 
yaşl işq yandrr, alimlərin və naşirlərin 
qarşsnda yeni vəzifələr qoyur. İnanmaq 
istərdim ki, bu baxmdan Mehdi Gəncəli 
ilə Azad Ağaoğlunun təmənnasz zəh-
məti, ADA Universitetinin nəcib təşəb-
büsü istiqamətləndirici və ruhlandrc 
rol oynayacaq. 

 
Vilayət Quliyev 

Sarayevo, 30 noyabr 2022-ci il 
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Bu axr vaxt möhtərəm gürcü cama-
atı məni öz milli və Gürcüstan istiqlaliy-
yətinin düşməni ədd [hesab] etməklə 
bərabər, Axskada guya mənim tərəm-
dən hazrlanan üsyan mənə istinad ve-
rirlər. Gürcü camaatı, Ruxadzenin höku- 
mət namna [adna] göndərdiyi teleqrafı 
oxuduqdan sonra bu krə gəlmişdir. Bu-
na cavab olaraq deyirəm ki, hərgah 
Axska uyezdində narahatlqdr və əhali 
arasnda həyəcan və qələyan [çaxnaşma] 
davam edirsə, ən əvvəlcə bunun səbəbi 
Ruxadze cənablarnn özüdür. Ruxadze 
asayişə nəzarət etmək sifətilə gəlib öz 
vəzifəsini unutmaqla bərabər, uyezddə 
anlaşlmaz işlər törətməyə və hökumət 
namndan [adndan] hökumət siyasətinə 
yaxşmaz hətta demokratik cümhuriy-
yətin heysiyyət və ləyaqətini ləkələyən 
"öz siyasətini" aparmağa başlad. Ru-
xadze həmin siyasətini vücuda gətirmək 
məqsədilə onun amalna zidd olanlar 
oradan sxb çxarmağa başlad.  

Məsuniyyəti-şəxsiyyə [şǝxsi toxunul-
mazlq] haqqnda general Makayevin 
rəsmi məktubuna baxmayaraq, Ruxad-
ze məni üç nəfər yoldaşmla həbs edib 
Tiisə göndərdi. Bir çoxlarn da azadəlik-
dən məhrum etdi. Ruxadzenin və onun 
əli altında olan qulluqçularnn xudsǝ-
ranə [özbaşna] hərəkəti camaatı həyəca-
na sald. Camaat səbr edə bilməyib Ru- 
xadzenin bu hərəkətinə laqeyd qalam-

madğndan, bizim həbsdən azad edil-
məyimizi tələb etməyə başlad.  

Mən hal-hazrda onu kir edirəm ki, 
Gürcüstan Hökuməti Ruxadzenin xəya-
latı səmərəsi [xǝyallarnn mǝhsulu] olan 
danoslarn nəzəri-diqqətə alb heç vaxt 
Axska hadisələrinin əsl səbəbini təftiş 
etməyir. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], bu 
hadisələr münasibətilə hökumət indiyə 
qədər xəbərsizdir. Ruxadze öz axrnc 
məktubunda yazr ki, bizim əlimizə böylə 
gizlin sənəd keçmişdir. Sənəd budur:  

“Əfəndi qardaşm! Sizə xəbər veririk 
ki, Qərbi Zaqafqaziya müharibləri [savaş-
çlar] Qarsdadrlar. Onlara mehman-
nəvəzlq [qonaqpərvərlik] göstərin, onlar 
öz ixtiyarnza aln və qeyrə…”  

Möhtərəm qareləri [oxucular] inan-
drram ki “gizlin sənəd” adlandrlan bu 
məktub saxtadr. Bu kağz mənim xüsusi 
düşmənlərim Qobilyan bəyləri tərən-
dən yazlmşdr. Həmin bəylər inqilabn 
birinci günlərindən mən kəndlilərin hü-
ququnu müdaə edib, torpaq refor-
masn təsdiq etdiyim zaman da dişlərini 
mənə itələ-mişlərdir.  

Təəssüf ediləcək burasdr ki, Ruxad-
ze uyezd əhvaln öylə bir hala salmşdr 
ki, hal-hazrda ətrafında nələr vaqe 
olduğunu özü bilməyir. Ruxadze başa 
düşmür ki, camaatın nifrətini qazanan və 
öz keçmiş fəaliyyətləri ilə özlərini ləkə-
ləmiş olan adamlar ona yaltaqlq edib 

ÖMƏR FAİQ ƏFƏNDİNİN  
RUXADZENİN TELEQRAFINA CAVABI
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mərhəmətdən məhrum olmamaqdan 
ötrü qara maska altında tǝzǝ hökumǝtǝ 
özlərini sadiq göstərmək istəyirlər.  

Məəttəəssüf, Gürcüstan Hökuməti öz 
nümayəndəsinin yazdqlarna inanb 
Axskada bir para adamlarn intriqasn 
və əhali arasnda olan həyəcann əsl 
səbəbini vaxtında təftiş etməmişdir. 
Bundan əlavə, bu cür işlərin kökündǝn 
rəf olmas [aradan qaldrlmas] üçün 
vaxtl-vaxtında tədbirlər görməmişdir. İşi 
məhəllində [yerində] təftiş etməkdən 
ötrü heçdənsə gec olsa da biz bitərəf 
adamlardan ibarət bir komissiya göndə-
rilməsini xahiş edirik. Axska məmurlar 
yanan odu söndürməkdənsə, öz əlləri ilə 
yanan oda neft tökürlər.  

Möhtərəm gürcü camaatına müra-
ciət edib inandrmaq istəyirəm ki, “Axs-
ka hadisələri” məhəlli [yerli] inzibat 
idarəsinin təxrib edici üsulunun nəticə-
sidir. Bu üsul nəinki əhalini cəlb, biləks 
[əksinə] özündən uzaqlaşdrr. Hökumət, 
uyezdi idarə edən təcavüzkəranə bir 
üsula nəhayət verməlidir.  

Bizzat [şəxsən] özümün Gürcüstan 
Demokrat Cümhuriyyətində Axska və 
Axalkələk uyezdləri üçün milli muxtariy-
yət almaqdan başqa özgə bir qəsdim 
olmaybdr. Başqa qəzetələrdən də bu 
yazdğmn dərcini rica edirəm. 

 
Ömər Faiq 

N 109, 9 şubat [fevral] 1919  
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Gürcü və erməni hökumətləri yarm 
milyonluq türk-islam kütleyi-müəzzəmə-
sini [böyük kütlǝsini], yəni Qars, Batum 
oblastlar [vilayǝtlǝri] ilə Axska və Axal-
kələk uyezdlərini [qǝzalarn] öz aralarn-
da paylaşmaq istəyirlər.  

Axska faciəsi Qars oblast hüdudu 
daxilində olan Posxov müdiriyyətinin bu-
günlərdə bir bəhanə ilə gürcü əsgəri 
tərəndən zəbti, Ermənistan Hökumə-
tini tanmaq istəməyən (?) Dronun Qar-
sa doğru hazrlaşmas, paylaşmaq pla- 
nnn bir qədəmeyi-feiliyyəsidir [ǝmǝli bir 
addmdr].  

Gürcü Hökuməti Axska hadisələrin-
dən çox əvvəl ora komandanna yazdğ 
gizli bir əmrnamədə Posxovu almaq 
üçün hüdud üzərində bulunan yeddi-
səkkiz köyün bir bəhanə ilə silahlarn 
alb zəiədilməsi arzusunu bildirirdi.*   

İştə, o arzularn bu gün şiddətli top 
və pulemyot atəşləri ilə rast gəldikləri 
müsəlmanlar qrb tələf etməklə mey-
dani-feilə gətirirlər.  

Əvət, Gürcü Sosial-Demokrat Höku-
məti Osmanlnn, Azərbaycann və Da-

ğstann bugünkü məşğuliyyətindən, 
müvəqqəti siyasi sükutundan istifadə 
edərək türklük, islam demokrat [xalq] 
ziddinə olaraq, bu yolda fürsəti qənimət 
sayaraq silahsz müsəlmanlar insafszca 
qətliam edib, ǝrazisini vücuda gətirdik-
ləri “əksəriyyəti” “əqəliyyət”ǝ [“çoxluğu” 
“azlğa”] endirmǝk istəyir.  

Çoxdan düşündüyü plann bu gün 
meydan boş görüb istədiyi kimi tətbiq 
edir. Bunun üçün çox da uzun bəhanə-
lərə hacət qalmayr:  

“Türk agentləri, Axska bəyləri, əks-
inqilabçlar” hazr. Bu siyasi moda sözləri 
hər dürlü bəhanəyə bəsdir. Lakin və-
ziyyətə, zəmanəyə, hətta günə görə bir 
az daha fəzlə uydurulsa daha əla!  

Məsələn: “bir neçə yüz” “Posxov” 
köylüləri Osmanl (?) zabitlərinin təhti-
komandasnda [komandanlğ altnda] gür-
cü əsgəri üzərinə – ki 10-15 min miq- 
darndadr – hücum edir. Gürcü əsgərini 
qrr, camaat üsyan etdirir. Əlbət ki, on-
lar tərbiyə lazm. Hüdudun əmniyyətini 
saxlamaq gərək.  

İştə, sizə böyük səbəblər! Daha artq 
nə lazm? Həman müqabilə (?) edib 
Posxovu zəbt etməli. Asiləri (?) tərbiyə 
etməli.  

Böylə də eylədilər. Qars oblastnn ən 
gözəl parças olan və 15-20 min nüfusu 
[əhalisi] bulunan Posxovu uddular. Yarn, 
o biri gün Dronun hücumunu gözləyib, 

 
PAYLAŞMAQ İSTƏYİRLƏR 

*Axska hadisəsinə dair ələ keçən rəsmi 
gizli əmrnamələri, siyasi intriqalar, 
hadisatn əsbabi-həqiqiyyə və nəticəsini 
[hǝqiqi sǝbǝblǝrini vǝ nǝticǝsini] bildirən 
məlumat gələcəkdə bir kitab surətində nəşr 
edəcəyiz.
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onun Qarsa, bunun Ərdahan, Oltuya 
doğru irəliləməyəcəyi nə məlum?  

 
* * * 

 
İngilislərin politikas da anlaşlmaz bir 

hal! Və ya anlaşlan bir bəla!  
İngilislər nə Qars Hökumətini yerində 

qoyur və nə də kəndiləri himayə və 
mühazə edirlər. Bu hal, bu qarşqlq isə 
kəndi vəd və şərtlərinin tamam-tama-
mna xilafnadr.  

İngilislər Qars və Batum oblastlarn 
Osmanllarn əlindən aldlar ki, Sülh 
Konfransnda o yerlərin müqəddərat 
həll edilənə qədər mühazə edələr. Da-
xili idarəsini yerli camaatn ixtiyarna 
buraxb, kəndiləri asayişi təmin üçün 
kontrolyor və nazir [nǝzarǝtçi] vəzifəsini 
görǝrlər. Halbuki, bu gün Qars oblast 
idarəsi əsla gözlənməyən bir şəkil al-
maqdadr:  

Batum oblast idarəsi müsəlmanlarn 
çoxluğuna  rəğmən beş-on xristiann əli-
nə buraxldğ halda, Qars müsəlman 
hökuməti xoşa getməyib və ya onun 
istiqbalndan [gǝlǝcǝyindǝn] qorxan qom-
şularn tnələrinə qulaq aslb dağdld.  

Bu keyyyət ingilislər tərəndən 
ümid edilməyən bir haqszlqdr.  

Yarm milyon islam camaatnn hüqu-
qi-sərihəsinǝ [danlmaz hüquqlarna] apaş-
kar bir təcavüzdür.  

Qafqaziyaya qanun və asayiş üçün 
gələn bir hökumətdən bəklənilməyən 
qanunsuzluqdur.  

İngilislərin bu hərəkəti xeyli vasi [ge-
niş] islam ərazisinin parçalanmasna bir 
vasiteyi-sühulətdir [asan bir vasitǝdir]. 
Qomşularn hrs [hǝrislik] və tamahlarna 

bilə-bilə meydan verməkdir.  
Bu səbəblə, məsələ qayət ciddidir. Bu 

məsələni hər bir türk-islam, xüsusilə türk 
demokrasiyas dərin-dərin düşünməli-
dirlər. Düşünməlidirlər də, deməlidirlər: 

Bu xüsusda iki dürlü siyasət ola bil-
məz. Ya ingilislər hazrdak Qars Höku-
məti heyətini bacarqsz isə dəyişdirib 
daxili idarələrini kəndilərinə verməli və 
ya müştərək idarə edib Qars və Batum 
oblastlarndan bir arşn yer də yad qom-
şu hökumətə verməməlidir.  

Əks təqdirdə, yəni gürcü və erməni 
hökumət əsgərləri hüdudu keçdikləri 
surətdə bütün camaat bir vücud kimi 
hərəkət edib, əldə silah müdaə eylə-
məlidir.  

Gürcü və erməni qəzetələri Qars Hö-
kumətinin dağdlmasndan və oralarn 
tezliklə gürcü və ermənilərin əllərinə 
keçəcəyindən bəhs edib şimdidən izhari-
şadmani edirlər [şadlqlarn büruzǝ verir-
lǝr].  

Biz də hələ fürsət varkən izhari-qey-
rət və həmiyyət göstərib, hüquqi-milliy-
yəmizin müdafeyi-biaman [amansz mü- 
daǝçisi] olacağmz elan etməliyiz.  

 
Ümidvar  

N 158, 16 nisan [aprel] 1919 
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Biz Qafqaz türkləri haql sədamz, 
təbii haqqmz yanmzda, aramzdak 
Müttəqlər müməssili [nümayǝndǝsi] 
Tomsona yetişdirǝmmədiyimiz, ona hə-
qiqəti-hal anlatammadğmz halda, er-
mənilər yüz dürlü böhtan və qrmz 
yalanlarn Parisə, Londona qədər çat-
draraq Qafqaz siyasətində böyük rol 
oynamaqdadrlar. Həm öylə dəhşət və 
əhəmiyyətli rol oynamaqdadrlar ki, ona 
qarş bir saat səbr və sükut, ona qarş bir 
tədbiri-siyasi aramamaq hüquqi-sərihə-
mizə [açq-aşkar, danlmaz hüquqlarmza], 
həyati-istiqlalmza olan aşkar təcavüzü 
qəbul eyləmək deməkdir. Bu isə müstə-
qil yaşamağa əzm etmiş bir millət üçün 
deyil, adi bir cəmiyyət üçün belə bir 
eyib, bir nöqsandr.  

Yalnz bir eyib vǝ nöqsanm? İş bu-
nunla qalsa yenə dərd yar, yenə nöqsan 
ikmal mümkün. Fəqət daşnaksaqanlar 
öylə qzl iftira və ağulu dillərlə, öylə us-
talq və sərbazlqlarla [cǝsarǝtlǝ] Müttə-
qləri və onlarn buralardaki vəkillərini 
aldadrlar ki, nəticəsi vücudumuzun mü-
hüm bir üzvünü xəncərlə kəsib aparmaq 
və bu surətlə həyati-istiqbaliyyəmizi [gǝ-
lǝcǝk hǝyatmz] bir daimi zə’f və mǝrǝzǝ 
düçar etməkdədir.   

Heyf ki, bəyanatm quru bir söz deyil. 
İştə, Ermənistan Xariciyyə nazirinin Pa-
risdəki erməni mürəxxəslərinə [nüma-
yǝndǝlǝrinǝ] vurduğu teleqraf! 

İştə bu teleqrafn nəticəsi olaraq Qars 
Cənub-Qərbi Qafqaz Hökumətinin  dağ-
dlmas.  

Ehtimal ki, oxuyanlarn bir qismi bu 
teleqraf mǝzmununu bilməyir. Teleqra-
fn xülaseyi-məzmunu böylədir:  

“Qarabağ, Şərur, Naxçvan, Sürməli 
və Qars tǝrǝǝrindǝ Osmanl zabitlərinin 
komandalar ilə böyük türk qüvvətləri 
toplanmaqdadr. Bunlar top və atəş qüv-
vətləri ilə yenidən erməni qan axtmaqla 
bu yerləri Azərbaycana zorla ilhaq etmək 
istəyirlər. Vəziyyət qayət ciddi və təhlü-
kəlidir. Müttəqlər qüvvətinin müavinəti 
[köməyi] ilə bu qanl qitaln [qrğnn] qa-
bağ saxlanmaldr. Vəilla [yoxsa] yaxnda 
böyük və qanl faciələr üz verəcəkdir.” 

Parisə çəkilən bu həyəcanamiz [hǝyǝ-
canl] teleqraf Parisi vəlvələyə saldğ bir 
anda, Tiisdə çxan ingiliscə “Di Trans-
Qafqazian-post” qəzetəsindəki “Türk 
intriqalar” məqaləsi də buradak Müttə-
q komandanlarn şübhəyə buraxd.  

İştə bu şübhə səbəbiylədir ki, Müt-
təfqlər komandan Tomson, bir az əvvəl 
Qars Hökumətini təqdir və təsdiq etdiyi 
halda, bu həftə adi bəhanələrlə onu da-
ğtd və aprelin 14-ündə bütün Kabinə 
əzasn [üzvlǝrini] dustaq edib təhtəlhifz 
[nǝzarǝt altnda] Batuma göndərdi. Yarm 
milyonluq türk demokratiyasn daşnak-
saqanlarn, erməni sərmayədarlarnn 
pənçeyi-intiqamlarna buraxd.  

 
BÖHTANLARLA BÖYÜK İŞLƏR GÖRÜLÜR
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İştə, safdil [sadǝlövh] türklər görsün-
lər, sadədil Azərbaycan türk demokrat-
lar anlasnlar ki, daşnaksaqanlarn kiçik 
bir qeyrətləri, daha doğrusu hiylə və 
böhtanlar nə böyük işlər, şayani-ǝsǝf 
[tǝǝssüf edilǝsi] təbəddüllər [dǝyişikliklǝr] 
vücuda gətirir!  

Nasl can alacaq damar bilirlər! Nasl 
əhvali-hazirə tilsimini qrrlar! İngilisləri 
nasl “Qafqazda Osmanl nüfuzu” ilə quş-
qulandrrlar [şübhǝlǝndirir, qorxudurlar]!  

İştə, bu da bir siyasi hünər, bir hiylə 
müvəffəqiyyətidir. İngilislər əli ilə böyük 
məram və qayələrinə çatmaqdr. Zəh-
mətsizcə yarm milyonluq bir türk küt-
ləsinin ittihadn [birliyini], siyasi müəs- 
sisatn [müǝssisǝlǝrini, qurumlarn] dağt-
maqdr. Bu məgər az hünərmidir?  

Bugün-yarn Qars şəhəri ermənilərə 
keçəcək. Daşnaksaqanalarn əski haki-
miyyətlərini quracaq. Bütün müsəlman 
füqəras uzaqlara, issiz [kimsǝsiz, boş] yer-
lərə qaçacaq.  Qayalara, dağlara, sğna-
caq. Ac, çlpaq qalacaq. Minlərcə na- 
xoşlayacaq, yüzlərcə qrlacaq.  

Əvət, daşnaksaqan hakimiyyəti Qar-
sa köçəcək. Oradaki yüzlərcə top, min-
lərcə tüfəng, milyonlarca patronu əllə- 
rinə keçirəcək, müsəlmanlar əleyhinə 
işlədəcəklər.  

Ermənistan hüdud və nüfuzu altnda 
486 müsəlman kəndinin ermənilər tə-
rəndən zəbt və işğal edilmələrinə rəğ-
mən, Qarsdak 86 erməni kəndinə sğ- 
nan yersiz müsəlman kəndliləri yerlə-
rindən qovulacaq, dağlara, bayrlara sü-
rüləcəklər. Bu il dağ otlar ilə yaşasalar 
belə, gələn qşda aclqdan ölümə məh-
kum olacaqlar.  

İştə daşnaksaqan propaqandasnn 
qzl böhtannn nəticəsi!  

İştə ingilisləri inandrmalarnn, siyasi 
manevra və hiylələrinin səmərəsi!  

İştə buna müqabil də bizim sükut və 
“təvəkkül”ümüz!  

Əcəba, bizim bu sükut vǝ təhəyyü-
rümüz [çaşb qalmağmz, mat qalmağmz] 
doğrudan uzun sürəcəkmi?  

Zənn etməm, daha zənn etməm ki, 
türk demokratiyas əskisi kimi uzun 
yatsn!  

Ümidvaram ki, tezliklə bu hiyləkar-
lqlarn, ingilis səhvlərinin üstünü açsn 
və tələb etsin ki, Qars hökumət heyəti 
bacarqsz idisə onu təməlindən poz-
maq, dağtmaq olmaz. Mövcud olan 
Məclisi-Məbusan vasitəsilə tǝzələmək, 
əhval islah etmək mümkündür.  

Ümumi demokat qanunu ilə vücuda 
gələn bir məmləkət Məclisi-Müəssisa-
nn heçə saymaq, onun Kabinəsini tutub 
həbs eyləmək, qonşular təşviqat ilə 
Məclisi-Məbusan ilə bərabər bir höku-
məti-mütəşəkkiləni [mütǝşǝkkil, tǝşǝkkül 
tapmş bir hökumǝti] dağtmaq, millətlər 
müqəddəratn təmin üçün Qafqaza 
gələn ingilislərin mənfəətinə müvaq ol-
masa gərək. 

 
Ümidvar 

N 161, 20 nisan [aprel] 1919 
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Axska müsəlman uyezdinin gürcülər 
tərəndən zəbti tamam ay yarmdr. Bu 
qədər uzun müddətdə hərəkati-əsgə-
riyyə durdurulammamşdr. On minə ya-
xn qoşun müsəlman kəndlərində, şə- 
hərdə saxlanlmaqdadr. Güya Ərdahan 
tərəndən müsəlmanlar hücum edirlər 
bəhanəsilə gün-gündən Qars torpağnda 
irəliləməkdədirlər.  

Bütün uyezd əsgəri idarə altndadr. 
Gürcülərin irəliləməsinə, Ərdahan, Oltu 
kimi srf türk yerlərini zəbt eyləmələrinə 
ingilislər aşkar surətdə yardm edirlər.  

İki-üç ay əvvəl, müsəlmanlar tərənə 
meyl göstərib Sərvər bəyə və onun hərə-
kətinə mənən yardm edən ingilislǝr bu 
gün əks tərə, gürcüləri alqşlayrlar.  

Bir neçə ay müqəddəm [qabaq] ingi-
lislərin gülər üzlərinə, tatl sözlərinə ina-
nan, onlardan mərhəmət və himayə 
gözləyən biçarə axskallar bu gün ingi-
lislərin gözləri qabağnda talan, qətl və 
məhv edilirlər.  

Yüzə yaxn müsəlman kəndi tama-
milə soyulub soğana çevrilmişdir. 30-40 
min kəndli bu gün ac, bir qəpiyə möhtac 
qalmşdr. Bu qədər min nüfusun bütün 
yeyəcək buğdas, unu, öküzü, inəyi, qo-
yunu, at, eşşəyi, yatacaq döşəyi, qab-
qazan tamamilə gürcü əsgərləri və köy- 
lüləri tərəndən talan və yəğma edilmiş-
dir. On köydə su gətirəcək bir eşşək, yu-

murta qoyacaq bir tavuq buraxlmamş-
dr.  

Bütün camaatn son qəpiklərinə qə-
dər zorla alnmşdr. 30-40 min kəndli bir 
aydan bəridir ki, tamamilə boş, qismən 
yaxlmş evlərində torpaq və taxta üs-
tündə yatmaqda, ölməyəcək qədər or-
dan-burdan bir zad tapb, yarm ac bir 
halda vaxt keçirməkdədirlər. Son vaxt- 
larda isə uzun aclğa təhəmmül edə bil-
məyib [dözǝ bilmǝyib], çoxu cürbəcür 
naxoşluqlara tutulur, gündə onlarca tələf 
olurlar.  

Əgər böylə gedərsə, az vaxtda cama-
atn çoxu tələf olar və bu surətlə Ramiş-
vilinin plan zəhmətsizcə meydana gəl- 
miş olar. 

Bu gün Axskadan min zəhmətlə qa-
çb Tiisə, oradan da Gəncəyə gələn bir 
şəxs böylə anladrd:  

“Müharibə vaxt yenə yaxş idi. İnsan 
ya öldürür, ya ölür və ya əsir olurdu. 
Şimdi isə camaat çəkilməz bir bəla, 
ölümdən də betər bir fəlakət içindədir. 
Yeyəcək yox, yatacaq yox, geyəcək yox, 
çocuq ağlayr, ana inləyir, ata düşünür. 
İmdad, bir tərəfdən imdad yox, hər kəs 
bir halda, hər kəs ac, hər kəs qeyrinin 
əlinə baxr. Hər kəsin ciyəri yanq, hər 
kəsin gözü yaşl, hər kəsin boynu bükük, 
ümidi sönük, ruhu düşükdür. Heç kəs 
evindən çxb bağçasna, tarlasna gedə 
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bilməyir. Gürcü köylüləri müsəlman bağ-
çalarndak meyvə ağaclarn tamamilə 
çxarb götürürlər. O gözəl Axska bağça-
larn məhv edirlər.  

Kimsənin mane olmağa həddi yox.  
Daima dövlətli müsəlman kəndlilə-

rinə möhtac olan ac gürcü köylülərinin 
anbarlar taxl ilə, axrlar heyvan doldu. 
Müsəlmanlar gecələri rahat yatmağa 
belə həsrət çəkirlər. Gürcü əsgərləri, gür-
cü köylüləri gecələri dəstə-dəstə gəzirlər. 
Mərkəzdən uzaq köyləri bir gecə olsun 
rahat qoymayrlar. Axtarmaq bəhanəsilə 
zorla qaplar açdrrlar. Qalmş, saxlan-
mş son qəpiklərini də alrlar. Bəzi yer-
lərdə kişilərini dustaq bəhanəsilə bir evə 
və ya axra doldurub qaplarn bağla-
yrlar. Sonra qz və gəlinləri bu evə yğb 
iffətlərinə vəhşiyanə təcavüz edirlər.  

Hasili, bu gün Axska camaat bir hal-
dadr ki, çoxu ölümü həyata tərcih edir 
və vaxtilə əldə silah müdaə edib ölmə-
diklərinə min dəfə peşman olurlar.” 

Budur, sosialist Ramişvili Hökuməti-
nin və müsəlman dostu gürcülərin mü-
səlman kəndlilərinin, demokratiyasnn 
[xalqnn] başlarna gətirdikləri bəla və 
fəlakət!  

Budur, sosialist maskas altnda oy-
nanan ən mənfur millətpərəstlik!  

Budur, Nikolayn kazaklarndan daha 
vəhşiyanə rəftar edən demokrat gürcü 
qoşunu!  

Hökumət Axska fəlakətini yüngüllət-
mək üçün iki milyon pul buraxd. Lakin 
bu iki milyon bu zamanda nə puldur? İki 
milyon bircə Azqur köyünün zərərini 
ödəyəmməz. Halbuki, ölməmək üçün 
boş çörəyə möhtac olan köy, bir-iki, on 

deyil, yüzə yaxndr. Hökumət ciddi mü-
avinəti [kömǝyi] düşünməyib iki milyon 
ilə iktifa [kifayət] edərsə, göz görə müsəl-
man camaatnn qrlmasn arzu edir və 
bu iki milyon da göz boyamaq üçün ve-
rilmiş bulunduğunu söyləməyə haqq qa-
zanmş oluruz.  

Ümidvaram ki, gürcü əfkari-ümumiy-
yəsi [ictimaiyyǝti] Ramişvili siyasətinə 
qarş izhari-nifrət ilə Axska köy-lülərinin 
həyatn düşünər, haqlarnda həqiqi və-
təndaşlq məhəbbətini göstərər.  

13 mart, Gəncə. 
 

Ümidvar 
N 162, 21 nisan [aprel] 1919 
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Axska qanl hadisələrinin əsl səbəb-
lərini bulmaq, fəlakətin dərəcəsini anla-
maq üzrə oraya Məclisi-Müəssisan tərə- 
ndən fövqəladə bir komissiya göndəril-    
di.  

O komissiya əzasndan [üzvlǝrindǝn] 
biri də müsəlman idi. Heyf ki, ad yadm-
da deyil. O həm bütün müsəlmanlarn 
Məclisi-Müəssisanda yeganə vəkilidir. 
Amma deyirlər, adil, saf və avam bir 
köylüdür. Tiisdə bir çox müsəlman oxu-
muşlarn Məclisi-Müəssisana namizəd 
göstərmişlər, lakin komissiya heç birini 
qəbul etməyib, həmin köylünü münasib 
və layiq (!) bilmiş.  

İştə, bundan da gürcü sosialistlərinin 
siyasətlǝrini təqdir edərsiniz [başa düşǝr-
siniz].  

Məqsədə gələlim: Komissiya Axska-
ya gedib, təhqiqatda bulunmuş və keçən 
həftə qaydb Məclisi-Müəssisana dakla-
dn ərz eyləmişdir.  

Budur, dakladn xülasəsi:  
“Axsqa 400 ilə yaxndr ki, türk-mü-

səlman nüfuzu altnda qalmş, Osmanl-
larn çox zülm və cəfalarn çəkmiş, 
gürcülüklərini, dillərini tərk etdirilməyə 
çox çalşlmş, lakin axskallar yenə ana 
(?) dili gürcücəni saxlamşlar. (Halbuki 
yüzdǝ 95-i bir söz də gürcücə bilməz, 
çünki ana dilləri türkcədir.)  

1918-də Axska və Axalkələk uyezdləri 
7 ay qədər Osmanllarn əlində qald. 
Noyabrn axrnda Osmanllar Axskadan 
çəkildilər. Çəkiləndə camaatn var-yo-
xunu da bərabər alb götürdülər. De-
kabrn əvvəlində Axskaya daxil olan 
gürcü qoşunu yerli müsəlman camaat 
tərəndən məmnuniyyətlə qarşland. 
Lakin gürcü idarəsi, torpaqlar əllərindən 
gedəcək olan bəylər, Osmanl agentlə-
rinə xoş görünmədi. Bunlarn kimi qaçd, 
çoxu evlərində qald ki, fürsət vaxtnda 
camaat arasnda hökumət əleyhinə təş-
viqatda bulunsunlar. Böylə də oldu. Çox 
çəkmədi, bunlar qoşunun azlğndan isti-
fadə edərək əhalini üsyana hazrladlar. 
Günün birində posxovlularla birləşib qo-
şunumuzun arxasndan hücum etdilər. 
Qoşunumuz azlğ səbəbi ilə müvəqqətən 
çəkilməyə məcbur oldu. Sərvər bəy 25 
gün Axskada hökumət eylədi. Nəhayət, 
7 martda Axska yenə tərəmizdən işğal 
edildi. Bu işğali-əsgəri [hǝrbi işğal] vax-
tnda bittəbii [tǝbii olaraq] bir çox köylər 
zərərə düçar edildi. Onlara tezliklə yar-
dm lazmdr.” 

İştə, rəsmi bir daklad ki, başdan-başa 
yalan və uydurmadr.  

İnsan həqiqət naminə böylə şeytə-
nəti-siyasiyyəni [siyasi şeytanlğ], əfkari-
ümumiyyəni iğfal [ictimai kri yanltmaq] 
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üçün böylə qəsdi [mǝqsǝdli] rqə saxta-
karlğn, alçaq tərəfgirliyi gördükcə sosi-
alist istibdad ilə Nikolay istibdad 
ara-snda nə fərq var, deyəcəyi gəlir. 
Əvət, daklad tamamilə yalan: 

1) Osmanllar gedəndə köylü cama-
atn heç bir şeyini götürməmişlǝrdir. 
Osmanl vaxtnda hər zad bol, oğurluq, 
talan qətiyyən yox idi. Alver hər kəs 
üçün sərbəst, hətta əsgəri podratçlar, 
böyük pul qazananlar yenə gürcü və 
ermənilərdən idi.  

2) Axskada Osmanl tərəfdar nə bir 
agent və nə də bir bəy qalmşd.  

Gürcü hökumətinin ən ziyadə qorx-
duğu Ömər Faiq əfəndi ki, köylü cama-
atn yannda böyük nüfuzu vard, yoldaş- 
lar ilə bərabər Axska işğalnn həftə-
sində tutulub Tiisə həbsə göndərildi. 
Qalan bəylər ki, Baxş bəy Maçabeli,  Ziya 
bəy Şərabçyev, Teymur bəy Muxranski, 
Fəzail ağa Orconikidze, Xarcam imam 
Molla Osman və qeyrilərdən ibarətdir, 
Axskada qalb Levan Ruxadze ilə bə-
rabər gürcü hökuməti mənfəətinə ça-
lşrdlar. Axskada camaat hökumət 
əleyhinə təşviq edəcək bir nəfs [adam] 
də yox idi. Həqiqətdə isə camaat üsyana 
“məcbur” edən yeganə Levan Ruxadze 
və yoldaşlar bəylər idi. 

Osmanl vaxtnda camaat arasnda 
ticarət qayət sərbəst idi. Hər kəs azad-
lqla şəhərə gəlirdi. Ruxadze idarəsi qu-
rulandan sonra şəhərə gəlib-getmə kə- 
sildi. Ticarət söndü. Müsəlmanlar sxl-
mağa, mallarn saxlamağa məcbur oldu-
lar. Çünki başboş saldatlar, intiqamç 
gürcü mühacirləri tərəndən soyulma-

ğa, təhqirə düçar olurdular. Uravel uças-
tokunda müsəlmanlar silah saxlayrlar 
bəhanəsilə çlpaqlandrlb döyülürdülər. 
Oşora tərəndə komissarlarn etmədik-
ləri rəzalətlər qalmayrd. Ruxadzenin 18 
yaşndak qardaş komissar, başna yğ-
dğ “Nikolay jandarmalar” ilə istədiyini 
eyləyirdi.   

Posxov hüdudu üzərindəki qarovullar 
gəlib-keçəni incitməkdə, soymaqda jan-
darmalardan aşağ qalmayr-dlar.  

İştə, böyləliklə camaat hökumətdən 
naraz olmağa, hüdud qarovullar ilə 
münaziǝyǝ [mübahisǝyǝ; münaqişǝyǝ] 
başladlar. Həman bu kiçik münaziǝ Ru-
xadzenin təşviqi ilə böyüyüb bildiyimiz 
Axska hadisəsini meydana gətirdi.  

Doğru, müsəlmanlar bir münaziǝ nə-
ticəsində hüdud qarovullarnn silahlar-
n aldlar. Bu səbəblə üzərilərinə göndə- 
rilən 200-300 qoşun ilə vuruşub Ude 
kəndini zəbt və qismən talan etdilər. 
Lakin Ude gürcüləri, qonşular müsəl-
manlarla özləri uyuşa biləcəklərini, böylə 
ufaq şeylərlə işi böyütməməklərini Ru-
xadzedən rica etmişlərsə də o, biləks 
[ǝksinǝ], topla Kaxaret köyünü və ca-
mesini dağtdrb, civar [ǝtraf] köyləri də 
top atəşi ilə cəzalandrmağa və güya bu 
üsul ilə narazlğ söndürməyə çalşd. 
Lakin müsəlmanlar şiddətə qarş şiddət-
lə cavab verməyə məcbur oldular.  

İştə, bu surətlə üsyan yanğnna lazm 
olan əcza [bart] hazrland. Sərvər bəy 
Posxovda bunu duydu, fürsəti qənimət 
bildi, başndak macərapərəstlərlə bə-
rabər hüdudu keçdi. Ruxadzenin tədbir-
sizliklərilə hazrlanan əczaya od vurdu. 
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Bu surətlə meydana gələn yanğn bütün 
uyezdi tutdu.  

Ruxadzenin inad və tədbirsizliyi ilə 
hazrlanan yanğn Sərvər bəyin əfv edil-
məz dəlilik və avantürlüyü ilə böyüyüb 
biçarə Axska köylülərinin, müsəlman 
demokratiyasnn bədbəxtliyi ilə nəticə-
ləndi.  

Budur, adi qarovul mücadiləsidir, o 
böyük Axska fəlakətinin zahiri səbəbi! 
Arada nə Osmanl agenti, nə torpaq mə-
sələsi və nə də özgə böyük bir səbəb var. 
Ruxadzenin axmaqca rəftar, Sərvərin 
dəliliyi.  

İştə, həqiqi iki səbəb!  
Bundan başqa hams yalan, uydur-

madr.  
Məclisi-Müəssisanda dakladn oxu-

yan təftiş komissiyas üzvü işin içini, əsl 
həqiqəti bildiyi halda, qəsdən təvilata 
sapd [sözü uzatd, dolaşdrd]. Firqə əza-
sndan olub Ramişvilinin sağ qolu olan 
Ruxadzenin təqsirini örtdü. Ümumi bəy-
lik və moda sözlərlə əfkari-ümumiyyəni 
[ictimai kri] aldatd. Göz görə həqiqəti 
basdrd. Çünki müqəssir yalnz Ruxadze 
deyildi, onun şəriki-cürmü [cinayǝtdǝ 
şǝriki] olan Ramişvili birinci cinayətkar-
lardand.  

Təəssüf, min təəssüf ki, gürcü sosia-
listliyi həqiqəti yoldaşlar Ruxadzeyə qur-
ban etdilər. O adama qurban etdilər ki, 
Axskann gürcü cəmiyyəti onun bir daha 
Axskaya gəlməməsi, yenə ikinci bir tnə 
qaldrmamas üçün hökumətə müraciət 
etdilər. O adama qurban etdilər ki, ko-
missiyann müsəlman üzvü onun, yəni 
Ruxadzenin məhkəməyə verilib həbs 

edilməsini şiddətlə tələb edirdi. O ada-
ma qurban etdilər ki, onun xatiri üçün 
daklad mətbuatda eynən nəşr edilib, 
əfkari-ümumiyyəyə bildirilǝmmədi.  

Əgər bu iş Azərbaycanda olmuş, Ru-
xadze Azərbaycan məbusu bulunmuş 
olsayd, şimdi qiyamətlər qopmuş, Kabi-
nə alt-üst edilmiş, mətbuat dili cəhən-
nəmi atəşlər yağdrmşd. Lakin Tiisdə 
Ramişvili siyasəti ki, ona heç vaxt əsl gür-
cü siyasəti deyəmməm, rqə xatiri, daha 
doğrusu öz xatiri üçün hər dürlü şeytə-
nəti-siyasiyyəni istemal edib [siyasi şey-
tanlğ işlǝdib], həqiqəti örtdü və bu su- 
rətlə mövqeyini təmin etdi. Fəqət eyi bil-
məlidir ki, saxtakarlğn, alçaq siyasətin, 
əfkari-ümumiyyəni iğfaln ömrü uzun 
olammaz.  

14 mart, Gəncə. 
 

Ümidvar 
N 164, 23 nisan [aprel] 1919 
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Fərdlərin, şəxslərin öz işlərində eti-
barlar, müvǝffəqiyyətləri, tərəqqiləri, 
şöhrətləri nasl malik olduqlar əxlaq və 
fəzilətləri ilə mütənasib isə, fərdlərdən 
vücuda gələn bir heyət, bir hökumətin 
də dərəceyi-ədl və etibar [ǝdalǝtinin vǝ 
etibarnn dǝrǝcǝsi], mərtəbeyi-şərəf və 
qüvvəti də öyləcə əxlaqi-mədəniyyə və 
mətinəsi [mǝdǝni vǝ sarslmaz ǝxlaq] ilə 
mütənasibdir.  

Bu öylə bir lüt-haqdr ki, üluləzm [ǝn 
böyük] peyğəmbərlər, ən böyük hadilər, 
dahilər, həkimlər, qəhrəmani-hürriyyət-
lər belə bununla, bu müsbət qanuni- 
ictimaiyyə ilə insanlar təbşir və tənzir 
[müjdǝlǝmǝyǝ yaxud qorxutmağa], sövq və 
idarə eyləməyə müvəffəq olmuş və vü-
cuda gətirdikləri inqilabi-ictimailərlə hə-
qiqəti-məzkurəni [deyilǝn hǝqiqǝti] e’la 
[ucaltmş] və elan eyləmişlərdir. Bu öylə 
bir həqiqətdir ki, bundan məhrum olan-
lar, bu vasiteyi-etila və iqbal [ucalma vǝ 
sǝadǝtǝ nail olma vastǝsini] anlamayanlar, 
elm ilə əxlaq, tərbiyə ilə ədəbi bir-birinə 
qarşdranlar daima zəlalətə düşəcək, 
daima zərər görəcəklərdir.  

Elm ilə əxlaq, tərbiyə ilə ədəb başqa-
başqa şeylərdir, dedik. Əvət, öylədir.  

Hüsni-əxlaq [yaxş ǝxlaq] və tərbiyə 
mütləq təlimi-elm və fəzilət ilǝ olarsa da, 
hər sahibi-elm sahibi-fəzilət və əxlaq 
olammaz.  

Mətin əxlaq və tərbiyə, şəksiz ki, be-

şikdən başlanan elmi və əsri [müasir] tər-
biyə, fəzilətə tədrici adət [etmǝk] və 
haqq və ədlə [ǝdalǝtǝ] alşmaq, onu tə-
biəti-saniyə edinməklədir [onu özünǝ ikin-
ci bir tǝbiǝt etmǝklǝ mümkün olar]. Bu isə 
ictimai nöqsanlarmzn ən böyüyü, mək-
təblərimizin qara ləkəsidir.  

Əxlaqszlq istibdad və qara kirlərin, 
zülm və haqszlqlarn yeganə vasitəsi 
olduğu kimi, vicdanszlğn, tamahkarl-
ğn, bəxl [paxllq] və həsədin də anasdr.  

Əxlaqszlq hələ təzə idarələrdə, yeni 
hökumətlərdə birər bəla, birər taundur. 
Xayr, xayr, bəlkə bunlardan da betər, 
bunlardan da əşəddir [şiddǝtlidir]. Çünki 
bunlar görünür, anlaşlr. Lakin o, o qara 
üzlü şeytan kimi görünməz, nəfsi-əm-
marə kimi qafatasnn içində gizlənǝr, 
zəhərli mikrob kimi qan damarnda cöv-
lan edǝr, fürsəti gözlər, vücudun zə’ni 
[zǝiiyini], böhrann, anarşiyasn qəni-
mət bilər. O vaxt həman özünü, feilini 
aşkar edər, zəhərini, bəlasn göstərər.  

 
* * * 

 
Bilməm, nə vaxtda Bakda Ərzaqm, 

hans idarədənsǝ  xeyli pul qeyb (?) olur.  
Bilməm hangi idarədən bədəfkarlar 

[cinayǝtkarlar], ah, o bəlli əfkarlar neçə 
min hökumət pulunu oğurlarlar.  

Bir ay qabaq bədbəxt Naxçvan mü-
hacir və fəqirlərinə paylamaq üzrə bir 

MÖHKƏM İDARƏ  
MÖHKƏM ƏXLAQLI İSTƏR
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möhtərəm, mükərrəm [sǝxavǝtli], vətən-
pərəst, aşiqi-həqiqət, füqərapərvər, xa-
dimi-millət, sahibi-şəfqət, mötəməd [eti- 
mad edilǝn], müqtəsəd [qǝnaǝtcil, israf 
etmǝyǝn], müəllim, müsəllim [idarǝçi], 
mübarək, eyni-mǝlǝk [mǝlǝk kimi], mötə-
bər, dilavər [ürǝkli], “bayramda paşa”, 
hər yerdə dilgüşa [könül açan], fəzilət-
məab [fǝzilǝt sahibi] və alicənab bir şəxsə 
bir neçə yüz min manat kağz pul verirlər. 
Bu cənabn da acndan qrlan fəqirlərə 
yazğ gəlir. Onlara kağz pul əvəzinə qzl 
pul vermək istər. Onu tapmaq üçün də 
Rəştə gedər, Batuma qaçar. Aradan xeyli 
vaxt çxar, amma bu arada Naxçvan 
aclarndan bir qisminin də can çxar. 
Zərəri yox, çoxu yenə sağ. Möhtərəm 
cənab, kağz qzla dəyişdirmək üçün 
təbii rahat oturammaz. Oraya-buraya 
baş vurar. Lakin bunun ali zəhmətini 
bədəfkar sosialistlər anlamazlar. Qşqrq 
salarlar, nəhayət, pulu geri verər.  

Bu pulun üstünə bir az da qoyarlar, 
olar 900 min. Daha mötəbər, daha fə-
zilətpərvər bir heyətə verǝrlər ki, Tiis 
yolu ilə Naxçvana gətirsin. İki-üç aydan 
bəri ölməyib sağ qalan mühacirlərə ver-
sinlər.  

Heyət kamali-izzü-ehtişamla [böyük 
bir izzǝt vǝ eh-tişamla] Tiisə “Orient”  
qastinitsasna [mehmanxanasna] düşər, 
900 min manat da çamadan ilə nömrə 
otağnda saxlar. Lakin bir gün sonra, 17 
apreldə pul qeyb olar. Həm büsbütün 
qeyb olar. Əvət, əvət, 900 min manat, 
həpsi birdən uçar.  

Şübhə üzərinə, heyət əzasndan [üzv-
lǝrindǝn] birini tutub həbsə salarlar.  

 
* * * 

Məqsədimə misal üçün yuxarda nəql 
eylədiyim zərifanə [olduğu] qədər əli-
manə [kǝdǝrli] olan xitabəni buraxalm. 
Yenə məqsədə keçəlim: 

Cavan Azərbaycan Hökuməti idarəlǝ-
rinə bir çox məmurlar lazm.  

Bunlarn pisini bulmaq, ayrmaq çə-
tin. Çünkü xainlər, əxlaqszlar hər kəsdən 
ziyadə şirin dilli, qeyrət və həmiyyətli, 
mötəbər və bacarql, aqil və məlumatl 
görünürlər. Ürəklərindəki qaranlğ, qan-
larndak zəhəri, qafalarndak xəyanəti 
əsla bəlli etməzlər. Ağzlarndan güya 
məhəbbət, gözlərindən mərhəmət, işlə-
rindən bərəkət tökülǝr. Biçarə, safdil 
[sadǝlövh] rəislər, məsul müdirlər birdən-
birə anlamazlar. Nədən sonra, işlərin 
üstü açlanda, xəzinəyə milyonlarla zərər 
dəyəndə aylarlar.  

Bu halda nə etməli? Əldə bir vasitə 
yox ki, xainlər, əxlaqszlqlar anlaşlsn, 
əmniyyət [etibar] edilməsin, təmizlənsin.  

Bunun üçün zahirən bir aləti-təfriq 
[ayrmaq üçün bir vasitǝ] yox deyiləcək. 
Lakin bu bəhanə doğrumu? Əcəba, dai-
reyi-elmimizdə əhvali-ruhiyyəni, əsrari-
qəlbiyyəni [qǝlbin sirlǝrini] bildirəcək heç 
bir miqyas, ölçü yoxmu? Sanram ki, 
vardr. Həm öylə bir ölçüdür ki, çox az 
şaşar. Bu da şəksiz “qəvanini-ruhiyyə”dir 
[“mǝnǝvi qanunlar”dr]. Qəvanini-ruhiyyə 
bizim sandğmz kimi qəvanini-fərziyyə 
və ehtimaliyyələrdən [güman vǝ ehtimala 
ǝsaslanan qanunlardan] deyildir. Riyazi 
hesab qəvanini kimi müsbət və layǝzal 
[ǝbǝdi] qanunlardandr.  

Bu qanuni-təbiəti, bu mənəvi ölçünü 
başnza alnz, lan dairə müdirinin, lan 
qulluqçununmu nasl olduğunu, onun 
dərəceyi-sədaqətinimi bilmək istəyirsi-
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niz? Çox gözəl. Həman onun “tərcümeyi-
haln” tədqiq ediniz. Keçmişini, adətini, 
xüsusi hallarn, xasiyyətlərini öyrəniniz. 
Vaxtilə hökuməti-müstəbidə zülmünə 
müavinət [kömǝk] etmişmi, xəyyəlikdə 
bulunmuşmu, milləti mənfəətinə sat-
mşm, cinsdaş [eyni soya, irqǝ mǝnsub 
olan] bir hökuməti para və məmuriyyət 
müqabilinə qəzetə sütunlarnda qarala-
mşm? Xüsusi borclarn verməmişmi, 
yaxn qövm və qonşularna mərhəmət-
sizlik etmişmi? Hrs və səfahətə [ehtirasa 
vǝ ǝylǝncǝyǝ], moda və keyfə düşkünmü? 
Yalan söyləyib hər şeyə and içirmi? Mə-
muriyyət və istiqbalndan [dövlǝt qullu-
ğundak işindǝn vǝ öz gǝlǝcǝyindǝn] ümid- 
sizmi? Ev tərbiyəsindən, möhkəm bir 
iman və məfkurədən məhrummu? Xalq 
cəhalətini vasiteyi-şöhrət və mənfəəti 
bilmişmi? ……………………........................ 
........... Bil ki, yenə öylədir.  Nə isə, yenə 
odur. Adəti, öyrənişi təbiəti-saniyyəsidir 
[ikinci tǝbiǝtidir]. Bəlkə, validi-əf’aldr 
[ǝmǝllǝrinin atasdr], xaliqi-iradə və ida-
rəsidir [iradǝ vǝ idarǝsinin yaradcsdr].  

İştə, burasn nəzərə alaraq cavan 
Azərbaycanmzn təhkimi [möhkǝmlǝn-
mǝsi] üçün məsuliyyətli dairələr, heyət-
lər başna mümkün mərtəbə möhkəm 
əxlaql insanlar qoymal ki, istiqlalmza 
rəxnə [ziyan], xəzinəmizə zərər, gəncliyə 
zəhər vurulmasn.  

 
Ümidvar 

N 169, 30 nisan [aprel] 1919 
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Dünən 24 nisan idi. Tiisdǝ “Botani-
çeski sad”a [“Botanika bağ”na] getmiş-
dim. Oh, sanki cənnət! Bahar bütün 
bədayesini [incǝsǝnǝt nümunǝlǝrini] top-
lamş, təcəssüm etmişdi. Hələ Şeyx Sə-
nan mǝlǝklǝrinin, o canl çiçəklərin dəs- 
tə-dəstə seyr və xüramlar [nazl hǝrǝ-
kǝtlǝri] oraya, o məhli-şeir-paşa [şeirlǝr 
saçlan o toplanş mǝkanna] özgə bir ruh, 
özgə bir feyz bəxş etmişdi. Oras cənnət, 
həm cənnəti-həqiqi idi: 

Yer-yer irmaqlar, yüksək qayalarn ağ 
daşlarndan köpürərək tökülən sular, 
zümrüddən, yaqutdan, lə’ldən daha xoş 
rəngli çiçəklərdən, çiçəkli ağaclardan 
vücuda gətirilən köşklər, gözəl qoxulu-
iyli güllər, parlaq saçl, gülər üzlü, sevimli 
üzlü, ağ döşlü hurilərlə dolmuşdu. Hər 
yer şən və ruhnəvaz [ruh oxşayan], hər 
kəs ürəyindən qopan avazi-şətarətlə tə-
rənnümsaz [şǝnlik avaz ilǝ tǝrǝnnüm et-
mǝkdǝ, nǝğmǝ oxumaqdadr].   

Şəhərin uzaq yerlərindən yüz zəh-
mətlə buraya, bu müsəlman məhəllə-
sindəki bağa gələn xristian vətəndaşlar, 
bağn həyatəfza [hǝyat verici, şǝfal] hava-
sndan, ziyasndan, çiçəklərindən, dərə-
lərindəki sularndan, təpələrindəki ağac 
kölgələrindən bir növ fayda axtarr, birər 
dürlü sevinirlərdi. Mən də kəndimə 
müalicə üçün xeyli zaman xoş rayihəli 
ziya ilə banyo etdim, isindim. İstirahət 
üçün hündür bir çamn [şam ağacnn] 

kölgəsinə sğndm. Orada saatlarca otur-
dum. Uzun-uzun düşüncələrə daldm. 
Başm aralarna almaqla bir ittifaqi-mü-
səlləs [üçlü bir ittifaq] təşkil edən qolla-
rm, başmn siqləti-bar və ələmindən 
[yükünün vǝ kǝdǝrinin ağrlğndan] xeyli 
yorulmuş olmal ki, birdən-birə dizlərim 
üstünə düşdü. Başm havaya qaldrdm. 
Qararmş olan gözlərimə iki qaralt rast 
gəldi. Mənə doğru gələn bu qaraltlar 
tələsik döndülər. Tənha səmtlərə, ağac-
lar arasna, qaranlqlara süzüldülər. Mən 
isə maraqlandm, diqqətlə baxdm. Mə-
gər, yüz qorxu və ehtiyatla bağ “gör-
məyə” gələn çarşa iki müsəlman qa- 
dn idi! 

Mən yenə xəyalatma daldm. Lakin 
bu səfər siyasi xətalarmzdan ziyadə, ic-
timai nöqsanlarmz düşünürdüm. Əllə-
rilə, üzlərilə bərabər gözləri, qafalar da 
açq olan o minlərcə “rəqeyi-həyat”n 
[“hǝyat yoldaş”nn], o İsa çiçəklərinin 
yannda birər qaratikan, birər quli-biya-
bani [qulyaban] kimi görünən o iki 
çarşa, pərdəli müslimənin [müsǝlman 
qadnnn] bədbəxtliyini, onlar o halda, o 
qara pərdə altnda saxlayan əvamili-icti-
maiyyənin [ictimai amillərin] hakim oldu-
ğu mühiti, milləti kir edirdim. Bu kir, 
məni də qayğlandrmağa, məni də bağn 
nemətlərindən, baharndan, feyzlərin-
dən geri qoymağa başlayan kimi oldu. 
Beş-on dəqiqə məhzun bir halda qaldm. 

ÜMİDSİZLİK ZƏ’F NİŞANƏSİDİR
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Çox çəkmədi anladm ki, “Şərq ruhu”n-
dan, hissiyyata uymaqdan, “zövqi-həya-
t” maddiyyatdan ziyadə mənəviyyatda 
aramaq adati-qədimə və suyanəsindən 
[qǝdim vǝ sofulara xas adǝtlǝrindǝn] ayr-
lammayram.  

Bir daha anladm ki, neməti-təvəkkül 
[hǝr şeyi taleyǝ bağlamağn nemǝti], hikmə-
ti-təamül [işlǝrin adǝt olunduğu halda, hǝr 
zamank qaydada getmǝsinin hikmǝti], dai-
mi səbr və təhəmmül [dözüm], xeyrü 
şəri-ilahi [ilahi xeyir vǝ şǝr, xeyir vǝ şǝrin Al-
lahdan gǝlmǝsi], feyzi-asimani [göylǝrin 
bǝrǝkǝti], bəxtü iqbali-əzəli [ǝzǝldǝn qǝ-
dǝrdǝ olan bǝxt vǝ sǝadǝt], zövqü eşqi-
mənəvi [mǝnǝvi zövq vǝ eşq], imdadi- 
ruhani [mǝnǝvi kömǝk], qəvanini-layetə-
qayyərə [dǝyşmǝz qanunlar], türuqü üsuli-
məşayixiyyə [şeyxlǝrin tǝriqǝti; yollar vǝ 
üsullar], qəzavü qədəri-müqərrərənin 
[qabaqcadan qǝrarlaşdrlmş qǝza-qǝdǝrin] 
zahiri və ör [ǝnǝnǝvi] mənalar ilə pas-
lanmş, adətlənmiş qafalara tǝşǝbbüsi-
şəxsini [şǝxsi tǝşǝbbüsü], neməti-səyi [sǝy 
göstǝrmǝk nemǝtini], qüdrəti-elmi, hik-
məti-həyat, təsiri-maddini [maddǝnin 
tǝsirini], qanuni-ictimaini, hürriyyəti-bə-
şəri, müsavati-hüququ, siyasəti-zaman, 
təbəddülati-əxlaq və həyat [ǝxlaq vǝ 
hǝyatn dǝyişkǝnliyini] və buna müvaq 
təşkilati-mədənini, fəlakəti-ümumiyyəyə 
bais qeyri-təbii sərvət və imtiyazat [im-
tiyazlar], həqiqi səadəti, ehtiyaci-təcəd-
düdü [yenilǝnmǝ ehtiyacn] anlatmaq 
çətin. Bununla bərabər, zorla da olsa, xoş 
görünmək, bahar və təbiət nemətlərin-
dən istifadə etmək, ləzzəti-mənəviyyəni 
qüdrəti-maddiyyədə, ruh yüksəkliyini 
vəsait və əsbab [vasitǝlǝrin vǝ sǝbǝblǝrin] 
yüksəkliyində bulmaq və görmək istə-

yirdim. Əski adətimə, hüznümə məğlub 
olmamaq üçün yerimdən durdum. Mən 
də ziruh [canl] çiçəklərin arasna qarş-
dm. Beş dəqiqə əvvəl başm bir cədəl-
gahi-müdhişə [dǝhşǝtli bir mübarizǝ mey- 
danna] çevirən əski adətimlə yeni krim 
qovğasn unutmaq istədim. Qulağma 
təmiz geyinmiş dörd-beş erməni qznn 
səs-səsə verərək yavaşca təğənniləri 
[nǝğmǝ oxumaqlar], yek-ahəng havalar 
gəlir və sonra bu sədalarn çağlayann 
(şəlalənin) hiddətlə qabarmş köpüklə-
rindən frlayan sədayi-ruhnəvazna [ruh 
oxşayan sǝsinǝ] qarşdğn, şeir və bəda-
yedən [bǝdiilikdǝn], asari-nəsədən [gözǝl 
incǝsǝnǝt nümunǝlǝrindǝn] zövq duyan 
qəlblərə axdğn sanki hiss edirdim.     

Qulaqlarm da gözlərim, burnum, 
əllərim qədər ləzzətyab olmaq [lǝzzǝt 
almaq] istədiyindən, qzlarn nəşatavər 
[nǝşǝ verǝn] səslərindən uzaq gedəm-
məyirdim. Gedəmmədiyim üçün də ya-
xnlarndak bir skameykaya oturdum. 
Beş dəqiqə keçməmişdi ki, yanmdak 
yoldan bir tanşmn əcələ [tǝlǝsǝ-tǝlǝsǝ] 
yoxuşu çxdğn gördüm. Səslədim. Dön-
dü, yanma gəldi.  

Məndili ilə tərini sildi. Yoldaşn arad-
ğn xəbər verdi. Görmədiyimi deyib ya-
nmda oturtdum. Bir az kef və hal istifsa- 
rndan [sorğu-sualndan] sonra ciblərində-
ki bir dəstə türk, rus qəzetələrini çxard. 
Əhvali-hazirədən [indiki şǝraitdǝn] bəhs 
etməyə başlad.  

Tanşm çox məyus görünürdü.  
İstiqbalmzdan [gǝlǝcǝyimizdǝn] ümi-

dini tamam kəsmişdi. Kəndini saxlayam-
mayb hiddət və kədərlə deyirdi:  

– Maşallah sənə! İstanbul əldən çxr, 
alt vilayət ermənilərə verilir, İzmir vila-
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yəti rumlara [yunanlara] bəxş edilir, 
Kaspidən Ağ dǝnizə [Aralq dǝnizinǝ], 
Urmiyə gölündən Trabzona qədər Böyük 
Ermənistan yaplr. Gürcüstan Lazistan  
ilhaq edir. Qarabağ istənilir. Denikin 
bugün-yarn Bakya enir. Hər yandan, hər 
yerdən ümidimiz kəsilir. Hər kəs çareyi-
səlaməti bolşevizmi qəbulda bilir. Hələ 
Bak əcaib partiyalarn əcaib sərgisi, y-
ğncağ, bolşevizma, eyni vaxtda despo-
tizma yatağ, hrs [ehtiras] və şöhrət 
qaynağ, müxtəlif atəşi-siyasət ocağ, 
məhşər və qiyamət bucağ haln alr. Sən 
nə əcəb burada rahat oturursan? Mənim 
bağrm yanr, beynim qaynayr, başm 
patlayr. Dərdimdən bu ağ çiçəkli ağaclar 
gördükcə kəfənlərə bürünmüş, çağlaya-
nn səsini eşitdikcə halmza ağlayr, 
quşlarn nəğmələrini duyduqca fəryad 
edirlər zənn edirəm. Sən, sən nə ümidlə 
böylə bidərdü təlaş [təlaşsz və dərdsiz] 
görünürsən, təəccübdür, – dedi vǝ daha 
bir çox ürək yandran məlumat əlavə 
etdi.  

Dedi ha, dedi.  
Nəhayət gülərək soruşdum:  
– Mərsiyəni qurtardnm? 
– Bəli, – dedi.  
– O halda lütf edib cavabm dinləyi-

niz, – dedim. – Sənə müjdə verəyim ki, 
saydğnz işlərin, xəbərlərin çoxu xəya-
latdr. Əsrlərcə cahangirlik etmiş, Avro-
paya hakim olmuş və bu gün altmş- 
yetmiş milyon həmcinsi, dörd yüz milyon 
həmdini bulunan bir hökuməti Nubar 
paşa ilə Çxenkelinin hrs və iştahalarna 
qurban etməzlər. Deyəlim ki, əski böyük 
türk hakimiyyətinin daireyi-nüfuzunu 
kiçiltsinlər, türk hakimiyyətini türklərə 
münhəsir [mǝxsus, hǝsr olunmuş] eylǝsin-
lər. Nǝ olar? Türklər daha da qüvvətlən-

məzlərmi? Dünyann ən gözəl-gözəl yer-
lərinə sahib olmuş, yerləşmiş, kökləşmiş 
altmş milyonluq böyük bir kütlə, bu 
günə qədər eyi-fəna yaşadqdan, bugün-
kü demokrat və sosializmin, bugünkü 
müqəddərati-milliyyə prinsiplərinin qə-
bulundan sonra heç yatrla bilərmi, 
yatrla bilərmi? Əsla!  

Qəzetələrin dedi-qodularna qulaq 
asmaq qəzetəçilik dünyasndan bixəbər-
likdir.  

Qəzetəçiliyi məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], 
dargözlü millət-pərəstlərlə sosialist mas-
kasna bürünmüş mənfəət və şöhrət-
cular [şöhrǝt axtaranlar] kəndilərinə birər 
alət yapa bilirlər.  

Əmin olunuz ki, Konfrans  müqərrə-
rat [qərarlar] xüsusunda yazlanlarn çox 
qismi yalandr, uydurmadr. Uzun çək-
məz, həqiqəti duyarsnz.   

Bununla bərabər, İkinci Vilhelmdən  
çox da fərqli olmayan Lloyd Corc və kle-
mansolardan zəiər üçün böyük ümidlər  
gözləmək çətin. Lakin buras var ki, za-
man daha o zaman deyil. Əmələ [fǝhlǝ, 
işçi] və kasblar qüvvəti, qeyrilərə, qüv-
vətlilərə, müstəbidlərə mane olmaq  
şüar artmaqda, Vilson prinsiplərinə,  o 
qəvanini-haqq və təbiətə [haqqn vǝ tǝ-
biǝtin qanunlarna] “bir dərəcəyə qədər” 
olsun riayətə məcbur etdirməkdədir. Bu-
na görə mən ümidvaram ki, millətlərin 
müqəddərat məsələsi hələ tamamilə 
həll ediləmməzsə də – ki məsaili-mü-
qəddəratiyyəni [xalqlarn öz müqǝddǝra-
tn tǝyin etmǝsi ilǝ bağl mǝsǝlǝlǝri] həll 
edən yenə əski tərbiyə və ruhlu ağalardr 
– ona doğru hər hal[da] əsasl və mətin 
addmlar atlmaqdadr. Arxayn olunuz 
ki, zamanmz fəlsəfeyi-ictimaiyyəsi [icti-
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mai fǝlsǝfǝsi, ictimai düşüncǝsi] keçmiş 
xətalardan, fəlakətlərdən ciddi ibrət və 
dərs almaqda və bir də o zülm və haq-
szlqlara meydan verməmək əzmində-
dir. Məğlublar, mətbular [tabe olanlar] və 
məzlumlar, daha şüari-heysiyyǝt [heysiy-
yǝtlǝrinin üstünlüyünü] və hüquqi-insaniy-
yələrini anlamaqda, “heyvani həyatdan” 
uzaqlaşmaqdadrlar. Hangi millət və ca-
maat olursa-olsun, “hürr” bir şəxs kimi 
özgələrin “məşru” [qanuni] haqqna zə-
rər verməyərək kəndi müqəddərat, mü-
əssisat və inkişafatnda [öz müqǝddǝrat, 
tǝşkilatlanma vǝ inkişaarnda] mütləq 
azad olmal və olacaqdr.  

Buna görə, kədər və yə’s [ümidsizlik] 
lazm deyil. Zamann ehtiyacn, əxlaq və 
əhvali-ruhiyyəsini, təcəddüd [yenilǝnmǝ] 
və inqilabn nəzərə alaraq çalşmal, 
həm öylə çalşmal ki, yalnz kəndi zama-
nnz, kəndi həyatnz düşünərək deyil, 
istiqbaln [gǝlǝcǝyin] ehtiyac və ruhunu 
da dərk edərək çocuqlarnz ona görə 
hazrlamalsnz.*  Yoxsa, təbii və zəruri 
olan siyasi və ictimai inqilabdan yə’s və 
kədərə düşərək qət’i-ümid etmək [ümidi 
kǝsmǝk] “Haq-taala”n, həyat, qanuni-
təbiəti anlamamaqdr.  

Ümidsizlik zə’f və cəhl [zǝiik vǝ 
cǝhalǝt] nişanəsidir.  

 
Ümidvar  

N 187, 25 mays 1919  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Bu xüsusdak krimi başqa bir məqa-
lədə də ərz edərəm.
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Aramzda yaman bir naxoşluq var. Bu 
naxoşluq son vaxtlarda məmləkətin hər 
tərənə yaylr, millətimizin hər sinni 
yaxalayr, hǝr yanda acsn, hǝr kǝs üzǝ-
rindǝ tǝsirini göstǝrir, gün-gündǝn şid-
dət edir, vətənimizi yaxb qovurur, hə- 
yatmz müvazinəsini pozur, ortaya anar-
şiyadan daha müəssir [tǝsirli] bir anar-
şiya, bir böhran çxarr.  

Şimdi hər kəs o böhrani-həyat içində 
çrpnb durur.  

Hər kəs istəməyə-istəməyə o yaman 
naxoşluğa tutulur. Bir kərə tutuldumu, 
yaxan qurtarmaq da qabil olmayr. Qz-
drdqca qzdrr, şaşrtdqca şaşrdr. Hə-
rarət qrx dərəcəni də aşr. Yenə ald- 
rlmayr, alşlr. Böhran, şükran yerinə 
keçir. Bunlarla bərabər büsbütün də gizli 
qalmayr. Vücudi-cəmiyyətdə yavaş-ya-
vaş zəiik, əxlaqi-bəşərdə pozğunluq 
əlaməti görünür. Bu hal, bu fənalq 
ərbabi-fəziləti [fǝzilǝt sahiblǝrini], ricali-
hökuməti [hökumǝt adamlarn] imdidən 
təlaşa düşürür. Naxoşluq, doğrudan da 
yaman naxoşluq!  

Əcəba nədir bu naxoşluq? 
– Aclqm, qzdrmam, tifmi? 
– Xayr, xayr! Heç biri deyi! 
– Ya nə?  
Beş ay qabaq – yanvarn ibtidalarnda 

idi. Osmanllar İrəvan, Naxçvan və Şə-
rurdan çəkilirlərdi. Oralar öz başna qa-
lrd. Kəndlərin, şəhərlərin ümumi hə- 

yat, nizam pozulurdu. Məmləkətin is-
tiqlal qaranlqlara düşürdü. Üç yüz min 
müsəlman müqəddərat məchul görü-
nürdü. Bir çox bədbəxtliklər xəyala gəlir-
di. Lakin bunlarn heç biri İrəvan və Nax- 
çvan ağalarn bir o qədər düşündür-
məyirdi. Hər kəsi maraqlandran yalnz 
və yalnz açq qalmş olan “hökumət” 
mənsəbi, məqam idi.  

İştə, bu boşluqlar doldurmaq, tut-
maq lazm görünürdü.  

Qayeyi-xəyal səlaməti-vətən deyil, 
hökumət idi. Məfkurə, səadəti-millət 
deyil, milləti mənfəətə vasitə etməkdi.  

Böylə də oldu: 
Naxçvan bir məhşəri-hrsat kǝsilmiş-

di [ehtiraslarn aşb-daşdğ yer olmuşdu]. 
Hər yanda hrs və həsəd, hər dairədə 
tnə və fəsad qaynayrd.  

Hökuməti, böyüklüyü ələ keçirmək 
xoşbəxtliyi hər kəsin ürəyindən keçirdi.  

Lakin bircə şey ortada nöqsan idi:  
– Pul. 
Pul olsayd, hər zad olacaqd. Höku-

mət yaplacaqd, məmləkət səlamətə 
çxacaqd, camaat rahat olacaqd.  

Pul olsayd, ürəkdən də çalşlacaq, 
candan da xidmət ediləcəkdi.  

Çox çəkmədi, bunun da yolu tapld:  
Allah Azərbaycan Hökumətinə ömür-

lər versin! Həman həmiyyətli, qeyrətli və 
sədaqətli vəkillər seçilib Bakya göndə-
rildi. Bu xəbər, Bakdak irəvan[l] həm-

NƏDİR BU NAXOŞLUQ?
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vətənlilər arasna elektrik sürətilə ya-
yld. Beş dəqiqədə həpsi topland. Məc-
lislər oldu, qərarlar qoyuldu. Hələ müza- 
kirə vaxt onlar görənlər indi də təəccüb 
bar-mağn dişləyirlər.  

Nə idi o həyəcan və xələcan [tǝlaş], ya 
rəbbi!  

Hər natiq minbəri-xitabətdə bir mü-
cəssəm həmiyyət [vǝtǝn tǝǝssübkeşliyinin 
timsal] kəsilmişdi. Təzyiqi-qeyrətlə qaba-
rr, sanki ətrafna sğammayrd.   

Dillər, deyəsən Edisonun təzə çxar-
dğ bir mükalimə maşinasdr [danşq 
aparatdr], işləyirdi.  

Gözlər – bir ədayi-tərəhhümlə [mǝr-
hǝmǝt ǝdas ilǝ] süzülürdü. 

Qaşlar – Nəf’inin bir xəncəri-eşqi [eşq 
xǝncǝri] olmuş, müariz [müxalif, düşmǝn] 
ürəklərə saplanrd.  

Əllər – titrəyir, ayaqlar tərənnümsazi-
şətarət olurdu [sevinc nǝğmǝsi söylǝyirdi].  

Ürəklərin şiddətli çarpnts, üzlərin 
qzarmasndan, dodaqlarn hərəkətin-
dən sezilirdi.  

Qeyrəti-hiss və hrs qan damarlarn 
qabartdqca qabardr, natiqləri adi halət-
lərindən çxarmş bulunurdu.  

Başlar – şiddəti-həyəcanla müttəsil 
[daim] ağryr, müzakirəyə qoyulan çətin 
məsələnin, o pul müşkülatnn həllinə 
sər-hümmət edilirdi.  

Oh! Nəhayət məsələ həll edildi:  
Bir milyon pul alnd.  
Sədr, katib və xəzinədar seçildi. Ay-

lqlar təyin edildi.  
Böylə bir məclis bundan bir az sonra 

Tiisdə də əmələ gəldi. Xoşbəxt İrəvan 
quberniyasna iki tərəfdən də yardm 
ediləcək, nicat veriləcəkdi.  

 
* * *  

Bir kir vard, bu, əcələ etməyə 
qoymayrd:  

Bir milyon ilə nə iş görüləcəkdi? Bir 
az alver ilə, zəhmət çəkməklə o pulu 
artrmaq, məmləkətə, hökumət başna 
gedəndə həm çox pul ilə, həm abrl pal-
tar ilə getmək lazm idi. O idi ki, gözlərinə 
döndüyüm həm-vətənlilərin həpsi – mü-
əllim, yazç, vəkil, mühəndis, doktor, di-
rektor, xan, bəy, seyid, məşhədi və kər- 
bəlayi, həpsi, həpsi alverə töküldülər.  

Xoşbəxt İrəvan quberniyas müsəl-
manlar öz həmvətənlilərinin qeyrət və 
həmiyyətlərini eşidib yollarna səbirsiz-
liklə müntəzir oldular. Ər-gec [gec-tez] 
gəlib qurtaracaqlarna böyük ümidlər 
bəslədilər.  

Aradan üç ay keçdi.  
Həmvətənlilərin İrandan gətirəcək-

ləri qzllar, Batumdan gələcək mallar 
vaxtnda gəlib çxmad…  

Hökumət Naxçvan və Şərurdak min-
lərcə mühaciri təbii ac buraxmazd. Yar-
dm lazmd.  

Lakin ortada heç bir “həmvətənli” 
yoxdu. Həpsi məşğul idi… 

Hökumət bu səfər həmvətənlilərin 
məmur və daha münəvvər [ziyal] sinnə 
müraciət etdi. Üç-dörd kişidən ibarət bir 
heyət intixab edib [seçib] bir milyon ianə 
pulu tapşrd ki, götürüb Naxçvan ehti-
yacna sərf etsinlər.  

Möhtərəm heyət xüsusi salonlu va-
qonla Tiisə buyurdu. Orada istirahət-
lərinə ən həşǝmətli mehmanxanalar, av- 
tomobillər verildi. Çünki bunlar Naxçvan 
və Şəruru aclqdan, anarşiyadan qurta-
racaqlard. Yüz minlərcə camaatn xilas-
kar olacaqlard.  

Heyf ki, yanlarndak pul birdən-birə 
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peçin içinə girdi. Onlar orada qzdrmaq 
istədi. Lakin zalm şeytan mane oldu. 
Möhtərəm ağalar öz qamçs ilə qzdrd. 
Böyləliklə heyət Tiisdə saplanb qald. 
Həm o vaxta qədər qald ki, həmvətən-
lərin Naxçvan da, Şəruru da, Sürməlisi 
də tamamilə ermənilərin əlinə keçdi.  

Əgər iş yalnz irəvan[l] həmvətən-
lilərə qalsayd, bəlkə bu qədər uzun 
yazmazdm. Lakin əfvlərinə məğrurən 
[mǝni bağşlayacaqlarna güvǝnǝrǝk] ərz 
edirəm ki, həmvətənlilərin çoxu nəticə 
etibarilə həməyar [eyni ǝyarda, eyni key-
yyǝtdǝ] bulunurlar.  

Son vaxtlarda şəkili, ǝrəşli  həmvə-
tənlilərin ictimas [yğncağ] vard. Əcəba 
məqsəd nə idi? Firqə ehtiramm, millət 
səadətimi? Bilmədiyim cəhətə bir şey 
söyləyəmməm… Ancaq şuras var ki, 
naxoşluğumuz ümumidir.  

Zənn edirəm ki, şimdi naxoşluğumu-
zun nǝ olduğu anlaşld, şimdi bu yaman 
naxoşluğumuzun zərəri, şiddəti, tələfat 
təqdir edildi [başa düşüldü].  

Əvət, öylə bilirəm ki, bu uzun tərif-
dən sonra naxoşluğumuzun cinsi aşkar 
edildi. Bilindi ki naxoşluğumuz: 

İctimai naxoşluqdur.  
Kaş naxoşluğumuz “ictimai” olma-

sayd da, ən qorxunc tiərdən, taunlar-
dan, xoleralardan biri olayd! Biri olayd 
da bir az tələfatdan sonra qurtula bi-
ləydik.  

Heyf ki, bu ən şiddətli tiərdən, ən 
qorxunc taunlardan da daha qorxunc, 
daha zərərlidir. Çünki tədavisi [müalicǝsi] 
çətindir. Müalicə vaxt uzundur. Buna 
hər “həkim” isə çarə edəmməz.  

Bunun üçün uzun illər, böyük əmək-
lər, ulu qeyrətlər, yüksək zəka və kirlər, 

fəzləcə pullar və bunlarn başnda da 
qüvvətli bir iman, bir ictimai iman, mǝ-
tanǝtli bir sǝbat lazm. 

Mən də bilirəm ki, bu qayəyə bizi 
çatdracaq vasitələrin çoxu bizdə yox. 
Fəqət bir şey, həm də bütün qüvvət-
lərin, vasitələrin anas olan bir şey əli-
mizdə var: 

O da – qayə və məqsəd! 
İştə, mǝmlǝkǝtin istiqlalndan, ca-

maatn sǝadǝtindǝn  ibarət olan qayə-
miz qabağmzda durduqca və ona bir 
ilaheyi-həqiqət bilib tapndqca vasitələri 
bulmaq, düz yollar izləmək qolaydr. 
Qolaydr, çünki naxoşluğumuz və onun 
səbəbləri artq aşkar edilmişdir. 

Naxoşluğumuz: 
İctimai naxoşluqdur.  
 

Ümidvar  
N 188, 26 mays 1919 
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Oh, nə gözəl kir:  
“Millətim növ’i-bəşərdir, vətənim 

ruyi-zəmin.”  
Bundan daha həqiqi bir iman, daha 

ülvi bir əməl [arzu], daha ilahi bir qayə və 
məqsəd olarm əcəba?  

Bütün insanlar qardaş, bütün dünya 
üzü bir vətən!  

“Demə bu rus, bu müsəlmandr, 
Hər kəsin elmi var – o insandr.”  
Türk, alman, bolqar, venqer [macar], 

rus nə; ingilis, fransz, rum, erməni, 
gürcü nə?  

Həpsi həzrəti-Adəm övlad, həpsi 
kürreyi-ərz sakini!  

Həpsi insan, həpsi qardaş deyilmi?  
Nədir bu qarndaşlar, bu arxadaşlar 

bir-birindən ayran əngəllər?  
– Milliyyət, sərhədmi? 
Məgər milliyyət və sərhəd insanlar-

dan daha müqəddəm [vacib, qabaq], in-
sanlqdan daha ucam? Məgər ilk insan- 
larn, qardaşlarn bir neçə dövr bir-
birlərindən uzaq düşmələri, ayr yaşa-
malar və bu səbəblə dil, adət, qiyafə, 
imanca ayrlmalar və başqa-başqa ad-
lanmalar əsillərini, qardaşlqlarn iti-
rirmi?  

Əlbəttə ki, yox! 
Yoxsa, qardaşlğa yaraşmayan orta-

daki bu canavarlq, bu yrtclq, bu hey-
vanlq, bu qəhr və zülmlər nə? 

Bunlara səbəb:  
Aradaki cəhl və anlamamazlqm? 
Deyəlim ki, bu, cahillər üçün doğru!  
O halda, alimlər üçün, ingilislər, 

amerikallar, franszlar, almanlar… üçün 
nə deyəlim? 

İyirminci əsrdǝ, ülum və fünunun 
[elmlǝrin vǝ fǝnnlǝrin], fəlsəfeyi-əxlaqn, 
fəziləti-insaniyyənin, şeir və bədayenin 
[incǝsǝnǝtin], hissiyyati-rəqiqənin [incǝ 
duyğularn] bu dərəcə tərəqqi etdiyi bir 
zamanda bu beş illik vəhşiliyə, bu cahan 
qrğnna, bu ümumi qətliama, bu hey-
vani azğnlğa, bu azğn yrtclğa nə mə-
na verəlim?  

Məgər bir aileyi-bəşər [bǝşǝriyyǝt ai-
lǝsi] övlad, bir vətən yavrular, daha 
artq qapmaq, zəhrmarlanmaq, dövlət-
lənmək üçün bir-birlərini bu dərəcə pən-
cələr, boğazlar, parçalarm?  

Sevinirdik ki, bu qədər bəlal bir fəla-
kətdən, bu qədər qanl bir inqilabdan 
böyük bir dərsi-ibrət alarz. Alarz da, 
gələcək üçün qiymətli bir kitabi-ədalət 
hazrlarz.   

İnsanlğ heyvanlğa, dərəkeyi-məzəl-
lətə [zǝlillik çuxuruna] doğru sürükləyən 
alçaq hiss və cərəyandan qurtulub, mər-
təbeyi-fəzilətə, kamalati-insaniyyəyə tə-
rəf ucalarz. Düşünürdük ki, Karl Marksn 
qəvanini-şər’iyyəsi [halal, ǝdalǝtli qanun-
lar] Leninin ictihadi-alimanə və fətavayi-
mətini [alimlǝrǝ yaraşan yozumlar vǝ sar- 

HAZIR OL!
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slmaz hökmlǝri] ilǝ bir dövreyi-itizal [ayr, 
digǝrlǝrindǝn fǝrqlǝnǝn bir dövr] açb, Dar-
vinin kəşyyati-fənniyəsini, yaşayan ya-
şayan əzərək, yeyərək yaşar tərzindəki 
fəlsəfeyi-pəstini [alçaq fǝlsǝfǝsini] möv-
qeyi-hakimiyyətindən bir az da olsa dü-
şürǝr.  

İnanmaq istəyirdik ki, bu beş illik 
hərc-mərclik, bu milyonlarca qurbanla-
rn, bu böyük inqilabn Vilson dili ilə or-
taya çxardğ “təyini-müqəddərat” haq- 
q, bundan sonra zəif millətlərin haqqi-
insaniləri, haqqi-məşrular [qanuni hü-
quqlar] bir həqiqət, bir düsturi-idarə və 
siyasət olaraq tanlar.  

Ümidvar idik ki, əski çürük üsuli-idarə 
və şər’iyyə [idari vǝ hüquq sistemi] də-
yişdirilib, aradaki müsavatszlğ, ədalət-
sizliyi qaldracaq bir şər’i-həqiqət [hǝqi- 
qǝt şǝriǝti, hǝqiqǝt dini], bir təriqi-səadət 
[sǝadǝt tǝriqǝti, sǝadǝt yolu] bulunacaq və 
bu sayədə zəhmətkeş xalq, köhnə haq-
szlqlarn, zülm və cəfalarn, sərvət və 
əcrliyin [muzdun, ǝmǝk haqqnn, ǝvǝzin] 
təsiri-təxribkaranəsindən [dağdc tǝsirin-
dǝn] qurtulub bir az nəfəs alacaq.  

Lakin, heyhat!  
Cərəyani-əhval [hadisǝlǝrin gedişi] bizə 

bunlarn, bu ali kirlərin, bu insani 
əməllərin [arzularn], yenə bir kir və 
əmǝl  [arzu] olaraq qaldğn göstərir. 

Əvət, ən insaniyyətpərvər, ən ülvi və 
elmi nəzəriyyat və fərziyyələrin daireyi-
təsəvvürdən hənüz uzaqlaşmadğn, 
əski ənənati-ictimaiyyənin [ictimai ǝnǝ-
nǝlǝrin] qolaylqla sarslb syrlamma-
dğn bildirir.  

“Yaşayan yaşayan əzərək, yeyərək 
yaşar”  

kri-səqimini [yanlş krini] meydana ç-
xaran adati-vəhşiyyə və xəvassi-heyva-
niyyə [vǝhşi adǝtlǝr vǝ heyvani xüsusiy- 
yǝtlǝr] isə hǝlǝ daxili-mədəniyyətimizdə, 
hərəmxaneyi-ürfanmzda gizlənib, oğur-
luq, şərirlik [pislik] eyləyir. Hüdudi-ədliy-
yəmizdən dişar sürünməyir. [Ədalǝtimi- 
zin sǝrhǝdlǝrindǝn kǝnara atlmr.] Min illər-
dən bəri başqa-başqa dil və çeşidlərlə, 
lakin həpsi də bir məzmunda söylənən:  

“Bəni-Adəm əzayi-yek-digərənd”   
kri-ülvisi yalnz gözəl bir cümleyi-hikǝ-
miyyǝ [hikmǝtli cümlǝ] olaraq işlənir, yal-
nz zəif qəlblilərə qarş xoş bir təsəlli 
olmaq üzrə söylənib durur.  

Qövldən feilə [sözdǝn ǝmǝlǝ], xəyal-
dan həqiqətə çətin keçilir.  

Əvət, çətin keçilir. Çünki, keçiləcək 
yollar şimdiyə qədər haqq ilə təyin 
edilməmiş, gedənlər həp yanlş yollarla, 
əyri-büyrü cğrlarla getmişlər. Elm və 
fənnə, qəvanini-ictimaiyyəyə istinad et-
mǝyǝn əsaslarla hüsuli-məqsədə çalş-
mşlar. Hələ ən çoxu quru və’z [moizǝ] və 
nəsihəti, rifq [yumuşaqlq] və mülayiməti, 
vasitəyi-mənəviyyəni yeganə çarə və 
əlac zənn etmişlər.  

Şükür, çox şükür ki, son vaxtn ülə-
mayi-ictimaisi [ictimai sahǝlǝrin alimlǝri] o 
sehrli yolun tilsimini bulmuşlar:  

“Hazr ol cəngə əgər istər isən sülhü-
səlah”  

Şimdi hǝr kǝs, istǝr mütǝǝssib [tǝǝs-
sübkeş, konservativ] millǝtçi, Əhrar, is-
tǝrsǝ menşevik vǝ bolşevik olsun, kǝndi 
düşüncǝ, proqram vǝ yollaryla müariz-
lǝrinin [rǝqiblǝrinin, düşmǝnlǝrinin] cǝn-
ginǝ hazr olurlar. Vǝ bu surǝtlǝ sülhü 
sǝlah mühazǝ vǝ davam etdirmǝk is-

 
41

tǝyirlǝr.  
Bu hazrlq isǝ mütlǝq tüfǝnk vǝ topla 

deyil. Hazrlq mütlǝq qan tökmǝk üçün 
deyil, bǝlkǝ qan tökdürmǝmǝk üçün bir 
vasitǝdir. Lakin bu, hǝr kǝs üçün, hǝr iş 
vǝ zaman üçün bir deyil. Hazrlq sinif vǝ 
mǝqsǝdǝ, zaman vǝ ehtiyaca, müariz vǝ 
düşmǝnin hal, mǝqsǝd vǝ vǝziyyǝtinǝ 
görǝ ayrlr.  

Zamanmz hǝlǝ böhran vǝ qǝlǝyan 
[qaynama, qeyri-sabitlik] içindǝ; bu gün 
ham – kiçik vǝ böyük millǝtlǝrin hams, 
sinif vǝ cǝmiyyǝtlǝrin, heyǝt vǝ tǝşkilatn 
hams sülhü sǝlah pozacaq vǝ ya 
sülh[ü] sǝlahn hüsuluna [ǝldǝ edilmǝ-
sinǝ] mane olacaq bütün qüvvǝtlǝrǝ 
qarş hazrlaşrlar.  

Azǝrbaycanmz isǝ bu gün hǝr yan-
dan ziyadǝ sülhü sǝlaha möhtac.  

Lakin bizi rahat vǝ asayişdǝ qoymaq 
istǝmǝyirlǝr. Hǝr tǝrǝfdǝn ǝtrafmz 
sarrlar.  

Qafqazda ǝksǝriyyǝti-mǝhǝlliyyǝni 
[yerli ǝksǝriyyǝti] tǝşkil edǝn türk yerlǝri 
birǝr-birǝr ǝlimizdǝn çxr: yekǝ, üç yüz 
minlik Qars oblast getdi, Naxçvan, 
Sürmǝli vǝ Şǝruru qeyb etdik.  

Cǝnub islam mǝmlǝkǝtlǝri ilǝ rabitǝ-
miz kǝsildi. Filan vǝ lan yerlǝrimizǝ hǝlǝ 
tamamilǝ sahib ola bilmǝyiriz.  

İştǝ, böylǝ qzdrmal vǝ xǝstǝ bir 
vaxtda bütün mövcudiyyǝtimizǝ zǝrbǝ 
endirmǝk istǝyǝn Denikin qüvvǝti yuxa-
rdan vǝ şimaldan üstümüzǝ çökür. Vǝ-
tǝnimizdǝ sülhü sǝlah deyil, vǝtǝnimizin 
özü tǝhlükǝyǝ düşür.  

Buna görǝ “cǝng”ǝ adi surǝtlǝ deyil, 
bütün mövcudiyyǝtimizlǝ hazrlaşmal-
yz. Hǝm top vǝ tüfǝnk vǝ xǝncǝrlǝrlǝ 

hazrlaşmalyz.  
Ey azǝrbaycanl! Yaxş bil ki, üstünǝ 

gǝlǝn, yrtc aylardan daha yrtcdr. 
Vǝhşilǝrdǝn daha vǝhşidir. Ən qǝhhar 
[qǝhr edici, çox güclü] xunrizlǝrdǝn [qan 
tökǝnlǝrdǝn] daha xunrizdir.  

Ey azǝrbaycanl, ey türk! Eyi bil ki, sǝn 
zǝif olduqca, hǝr yandan olursa-olsun, 
üstünǝ hücum mühǝqqǝqdir [qaçlmaz-
dr]. 

Ey türk! Gözün[ü] aç ki, ǝlindǝki 
nemǝti-istiqlal [azadlq nemǝtini] qap-
maq istǝyirlǝr.  

Ey Azǝrbaycan! Ey hǝr kǝsin gözü 
düşǝn nazǝnin vǝtǝn! Yatma, yatma ki, 
birdǝn-birǝ “ürǝyin” üstünǝ çökmǝk, 
hǝrarǝti-hǝyatiyyǝni [hǝyat hǝrarǝtini] 
söndürmǝyǝ qǝsd edirlǝr.  

Ey cavan türk! Vǝtǝnini, onunla bǝ-
rabǝr anan, bacn, balalarn qurtarmaq 
üçün saqn kimsǝdǝn imdad gözlǝmǝ, 
saqn aldanb kimsǝyǝ ǝl uzatma! Əl 
uzatma ki, sǝnin yeganǝ yardmçn sǝn-
sǝn! Sǝnin yaşamaya, istiqlala olan 
imanndr! Sǝnin millǝtinǝ olan mǝhǝb-
bǝtindir! 

Ey Azǝrbaycanllar, ey böyük vǝ şanl 
cahangir nǝvǝlǝri! Başn bir az yuxar 
qaldr. Ticarǝt mǝşğuliyyǝtini bir az yün-
güllǝşdir, hǝmiyyǝt vǝ qeyrǝtini göstǝr! 

Ey kimsǝsiz türk! Qorxma! Hǝmiy-
yǝtinǝ, mǝnǝviyyatna, imanna nöqsan 
gǝtirmǝ! Sǝn kimsǝsiz olduğun halda 
daha böyük aslansan! Tǝk, möhkǝm vǝ 
ǝsasl tǝşkilatn güclü silahn olsun. Sǝn-
dǝ o iman, o hǝmiyyǝt olduqca, hǝr za-
man qalibsǝn!  

Ey Azǝrbaycanl! Tǝkrar-tǝkrar fǝqan 
edirǝm: vǝtǝnin hǝr yandan tǝhlükǝ 
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içindǝdir. Onu tǝhlükǝdǝn qurtaracaq 
yalnz vǝ yalnz sǝnin silahndr, sǝnin 
qüvvǝtindir. Burasn da eyi bil ki, sǝn 
özgǝsini, özgǝ torpağn qurtarmayrsan; 
özünü, öz evini, öz balalarn qurtarrsan. 
Çünki vǝtǝn – sǝn, sǝn – vǝtǝnsǝn! 

Ey vǝtǝndaş! Yatma, daha yatma! 
Çǝkǝcǝyin qeyrǝt bir-iki aylqdr, qaza-
nacağn nam vǝ şǝrǝf isǝ ǝbǝdidir.  

Qalx, qalx! Qalx da silahna sarl! 
Cǝngǝ hazr ol!  

 
Ümidvar  

N 194, 3 hǝziran [iyun] 1919 
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Tam bir il qabaq idi. Osmanllar Nax-
çvana girdilər, hökumət qurdular. Az 
vaxtda rahatlq və asayişi yerinə gǝtir-
dilǝr. Buna görə hər kəs özlərinin xilas-
karlar olan Osmanllardan az-çox raz 
olurdular. Lakin bircə xanlar məmnun 
görünməyirdilər. Çünki rus zamanndak 
xan və bəyliklərini sürəmməyirlərdi. 
Nüfuz və sərvətləri gün-gündən azalrd. 
Alverçilər kimi ticarətlə məşğul olmağa, 
az da olsa zəhmətkeşlər kimi çalşmağa 
məcbur olurlard. Xanlqlar, hakimlik-
ləri, pullar, məişətləri, keəri tamam 
daralr, günləri isə qaralrd.  

Çox çəkmədi, Osmanllar çəkildi. 
Naxçvan öz başna qald.  

Xan və bəylərin günü doğdu. Çünki 
təşkilatsz camaata, avam məxluqa xan, 
bəy lazmd.  

Xani-Naxçvanskilər [Naxçvan xanlar; 
Naxçvanski familiyasndan olan xanlar]: 
cəfərqulular,  kəlbəlilər,  meymunvəlilər, 
qənbərǝlilər,  əmirəlilər,  bayraməlilər  
yenə iş başna, camaat boynuna keçdilər.   

Zaman və hal da başqa idi. Camaat 
bunlara, bunlar camaata lazm görünür-
dü. Xeyli vaxtdan bəri nüfuzdan, haki-
miyyətdən, zövq və səfadan düşmüş 
xanlar, ilk öncə canü dildən [candan vǝ 
könüldǝn, ürǝkdǝn] çalşdlar, təşkilat 
yapdlar, pul topladlar, qoşun yğdlar. 
Bunlarn qeyrət və zəhmətlərini görən 
camaat isə daha artq həmiyyət və 

millətpərəstlik göstərdilər. Pul olsun, 
adam olsun, əsirgəmədilər.  

Az vaxtda on minə qədər qoşun yğb 
sərhəddə qoydular. Ermənilərin bir neçə 
şiddətli hücumlarn aslanca dəf etdilər. 
Onlara hədlərini bildirdilər, son nəfəs-
lərinə qədər vətənlərini müdaə edə-
cəklərinə and içdilər. Bütün lazml yer- 
lərə, sərhədlərə qoşun doldurdular. Də-
miryollara adamlar qoydular. Bütün xətti 
əllərinə keçirdilər, işlətməkdə davam 
etdilər. İdarələri tənzim eylədilər. Kiçik 
bir Parlament tərzində böyük bir Milli 
Şura vücuda gətirdilər. Milli Şura başna 
Qənbərəli Bənanyarskini, qoşun koman-
danlğna Kəlbəli Naxçvanskini keçirt-
dilər.  

İşlər, idarələr bir xeyli vaxt yolu ilə 
getdi. Naxçvan, Şərur, Sürməli və İrəva-
nn da bir qismi müstəqil, rahat, kiçik bir 
məmləkət halna döndü.  

Xanlarn, bəylərin və bunlarn adam-
larnn cibləri doldu, qarnlar şişdi, qafa-
lar qzd, ürəkləri böyüdü, gözləri açld, 
boyunlar yoğunlad, keəri kökəldi. Ya-
vaş-yavaş uzun zəhmət çəkmək, həmiy-
yət göstərmək artq görüldü.  

Mətlub [arzulanan şey] hasil olmuş, 
hakimiyyət qazanlmşd. Şimdi yenə əski 
sənətə, camaat soymağa, on dörd-on 
beş yaşndak cavanlar əsgərliyə (?) 
götürməyə, gözəl şux qzlar axtarmağa, 
onu-bunu qorxudub pul yğmağa… bil-

XANISTAN-ERMƏNİSTAN
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məm nələrə, nə alçaqlqlara başlamaq 
lazmd.  

Böylə də oldu: 
Kəlbəlilər və küçədaşlar əski heyvani 

xasiyyətlərini unutmadlar. Biçarə cama-
atn canna dalaşdlar, hər biri birər soy-
ğunçuluğa girişdilər:  

Milli Şura rəisi Qənbərəli bəyin qar-
daş Əmirəli bəy, xalas oğlu Bayraməli 
bəylə bərabər Bak-Culfa dəmir yolunun 
Culfadak dəmir, taxta, sement və qeyrə 
əşyasn tamamilə satdlar.  

Cəfərqulu xann oğlu Davud xan  Nax-
çvann, Makunun buğdasn vaqonlarla 
Ermənistana daşd. Az vaxtda böyük 
pullar qazand.  

İrəvandak Azərbaycan vəkilimiz [Mǝ-
hǝmmǝd] Xan Təkinskinin ataşe-militeri 
[hǝrbi attaşesi] Xanlar xan Naxçvanski üç 
gündə bir Ermənistandan Naxçvana ke-
çib alverlə məşğul olur və Azərbaycann 
siyasi nümayəndəsinin siyasi sandğn 
siyasi kağzlar yerinə Nikolay kağzlar ilə 
doldururdu. Və indi də doldurmaqdadr.  

Xanlarn, bəylərin və bunlarn cibdaş-
larnn sandqlar pul, qarnlar kabab və 
şərabla dolduğu vaxt, yazq Azərbaycan 
zabitləri yeməyə çörək tapmayrdlar. Ay-
larca zəhmət və məşəqqət içində vəzi-
fələrini görürdülər.  

Son vaxtlarda zabitlərin çörəkləri 
deyil, özləri dǝ artq görüldü.  

Çünki xanlarn alverlərinə, qoşun 
içindəki intriqa-larna, camaat arasndak 
soyğunçuluqlarna əngəl olurdular.  

Bunlarn, bu yaramaz qonaqlarn 
oradaki ömürləri də çox sürmədi.  

Azərbaycann Naxçvan qubernatoru 
Cəfərqulu xann və qoşun rəisi Kəlbəli 
xann arzular, ingilislərin təşəbbüslərilə 

məzkur [ad çǝkilǝn] zabitlər günün bi-
rində Naxçvandan qovuldular. Bu qovul-
madan sonra bütün meydan xanlarn 
keərinə qald. Bundan istifadə unudul-
mad:  

Xanlar Ermənistana, ermənilər Xa-
nstana – Naxçvana keçib gəlməyə, əski 
dostluqlarn təzələməyə üz qoydular.  

Bu dostluqlardan sonra, çoxdan bəri 
məyus duran cənab Xatisovun könlü 
açlmağa, ke gəlməyə başlad.  

Xatisov könlünün böylə qolay açld-
ğn hiss edincə ermənilərə Naxçvan yo-
lunu açmaq, kenin böylə dostluqlarla 
tez gəldiyini anlaynca Xanstana – Nax-
çvana gəlmək xəyalna düşdü və bu 
xəyal get-gedə xanlarn, bəylərin yardm-
lar sayəsində bir həqiqət oldu: 

Xatisov və kampaniyas ingilisləri ra-
hatsz etməyə, İrəvan-Culfa-Təbriz dəmir 
yolunu, Şahtaxt-Maku-Bayǝzid xəttini 
vaxtilə tutmaq lazm olduğunu anlatma-
ğa, təşviq etməyə can və başla çalşdlar.  

Azərbaycanla Osmanllarn həmhü-
dud olmalarndan çox da xoşlanmayan 
ağa ingilislər, türklərin zərərinə olan Bö-
yük Ermənistana yardmdan çəkinmə-
dilər.  

Naxçvan, Şərur və Sürməli uyezdlə-
rinin tamamilə Ermənistana ilhaqn mü-
nasib gördülər.  

Bu münasibəti qabaqca, təbii, Naxç-
van camaatna açmaq olmazd. Bunu 
ingilislərlərin, ermənilərin özləri də yaxş 
bilirlərdi.  

Burasn da yaxş bilirlərdi ki, pula 
qulluğa kasblardan, qara camaatdan 
artq yenə onlara alşan, zövq və keərə 
adət edən dövlətli xanlar, bəylər həvəs 
edərlər.   
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Buna görǝ, hǝr şeydǝn qabaq xan-
larla uyuşmaq vacib bilindi. Vǝ yüngül-
lüklǝ dǝ uyuşuldu…  

Lakin arada bircǝ çǝtinlik qalmşd: 
hüdudda vǝ içǝridǝ müdaǝyǝ hazr on 
min qoşun vard. Bunlar bir cür aldat-
maq, gücdǝn salmaq lazmd.  

Son vaxtlarda Xatisovla qan vǝ cib 
qardaş olan Kǝlbǝli xan bunun da qo-
layn tapd.  

Dǝhnǝ  kimi tǝbii qalada duran mü-
sǝlman qoşununu tǝbdil [dǝyişiklik] bǝ-
hanǝsilǝ oradan özgǝ yerǝ çǝkdi. Dǝvǝli- 
Dǝhnǝ yolunu ermǝnilǝrǝ açd. Ac, çl-
paq iki yüz ermǝni qoşunu ingilis zirehli 
vaqonlar[y]la birdǝn sǝrhǝdi keçib Nax-
çvana – bu Xanstan paytaxtna girdi. 
Ermǝnilǝr ingilislǝrlǝ bǝrabǝr, tǝslim 
olmaq istǝmǝyǝn qeyrǝtli Hac Mehdini 
vǝ qeyri başçlar tutub Qars fǝdailǝri 
kimi Batuma, oradan da Malta adasna 
göndǝrmǝk istǝdilǝr. Lakin onlar tutul-
mayb qaçdlar. Onlar qaçnca, camaat 
da başsz, komandansz qalb tǝslimǝ 
mǝcbur oldular.  

Ermǝnilǝr mayn 9-da bütün şǝhǝrǝ 
vǝ mahala zǝhmǝtsizcǝ sahib oldular.  

Xanlar, sǝrtaclar [başlarnn tac; ǝziz-
lǝri] Xatisova vǝ mǝiyyǝti daşnaklara 
verdiklǝri böyük vǝ tǝntǝnǝli übudiyyǝt 
[qulluq; itaǝt] duz-çörǝyiylǝ Xanstann 
Ermǝnistana ilhaqn elan etdilǝr.  

İştǝ, ermǝnilǝr böylǝ ingilis vǝ tülkü 
üsuluyla Azǝrbaycann ǝn mǝhsullu, bǝ-
rǝkǝtli vǝ ǝhǝmiyyǝtli yerlǝrinǝ sahib, 
yarm milyonluq bir nüfusa [ǝhaliyǝ], 
böyük bir türk kütlǝsinǝ ağa oldular. 
Hǝm dǝ bu böyük nemǝt vǝ şǝrǝfǝ bir 
nǝfǝrlǝrinin burnunu qanatmadan, bö-
yük bir fǝdakarlq göstǝrmǝdǝn nail 

oldular.  
İştǝ, bizimlǝ ermǝnilǝrin fǝrqi!  
İştǝ, bizim xanlarla ermǝni xanlarnn 

hal!  
İştǝ, ümumiyyǝtlǝ zǝhmǝtkeşlǝr ilǝ 

rahatlğa öyrǝnǝn xanlarn, bǝylǝrin 
yapacaqlar!  

Yüz il qabaq Cǝfǝrqulu xann dǝdǝsi 
Kǝlbǝli xan Naxçvan xǝyanǝtlǝ ruslara 
tǝslim etmişdi, indi dǝ oğlu Kǝlbǝli xan 
ermǝnilǝrǝ tǝslim etdi.  

Nǝ ac, ac olmaqla bǝrabǝr, nǝ qǝdǝr 
doğru tǝsadüf! 

Bunlar yazan vaxtda bir hiss, bir kir 
hǝmişǝ zehnimi trmalayrd, rahatsz 
edirdi:  

Kim bilir mǝrhǝmǝtli Azǝrbaycan vü-
cudunda nǝ cür qurdlar, ǝski rüşvǝtciliyǝ, 
xainliyǝ alşmş nǝ qǝdǝr xanlar-bǝylǝr, 
köhnǝsi kimi qulluq etmǝyǝ adǝt etmiş, 
öz faydas üçün millǝtini, istiqlaln sat-
maya hazr neçǝ alçaq mǝmurlar var? 

İştǝ, qabağmzda Naxçvan xanlar! 
İştǝ, ürǝyimizdǝn heç vaxt çxa bil-

mǝyǝn gözǝl Naxçvan, Şǝrur torpaqlar!  
İştǝ, Xanstann Ermǝnistana ilhaq! 
İştǝ, sizǝ qiyamǝtǝ qǝdǝr yaddan 

çxmayacaq canl bir misal! 
 

Ümidvar 
N 195, 4 hǝziran [iyun] 1919 
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Bu il Bakmzn üstündǝ bir çox illǝrdǝ 
görükmǝyǝn bir dǝyişiklik, bir sǝrinlik 
var.  

İyun – hǝziran havas deyǝsǝn mart 
havasdr: günorta çağ hava öylǝ isti olur 
ki, axşam bulvar gǝzintisinǝ çxanlar 
palto almaqlarn yadlarna belǝ salma-
yrlar. Lakin axşam saat 9-10 oldumu, 
mǝnim kimi zǝiǝr nǝmli külǝyǝ tab 
gǝtirmǝyib qaçrlar, bulvarn ǝn ruhlu, 
sǝfal, ayl, işql, xoş çağndan zövq du-
yammayrlar. İyun havasna aldanrlar. 

Bu il tǝbii havann da siyasǝt havas 
kimi ikiüzlü, oynaq olduğunu düşünǝm-
mirlǝr. Aman, iyunun istisinǝ aldanma-
ynz! Aldanmaynz ki, bu il uğursuz ildir.  

Havas dü-ruyǝ [ikiüzlü] havadr.  
Aman, aldanmaynz!  

 
* * *  

 
Dörd-beş gün qabaq Denikinin Bak-

dak vǝkili and içirdi, hökumǝti qandrrd 
ki: vallah, billah Denikin sizin istiqla-
liyyǝtinizi tǝsdiq (?) etdi vǝ ǝsla sizinlǝ 
bir düşmǝnliyi yox vǝ bǝlkǝ sizǝ ixlas 
[sǝmimiyyǝt] vǝ ehtiram var.  

Lakin ertǝsi günü hava dǝyişdi. Şimal 
külǝyi Baknn itsisini birdǝn-birǝ çevirdi. 
Hava hǝm qarard, hǝm soyudu.  

Denikin vǝkilinin hökumǝtǝ rǝsmi 
yazdğ dünǝnki yalanç kağznn qaras 
qurumadan ikiüzlülüyünün üstü açld. 

Ertǝsi gün özgǝ hava çaldğ duyuldu.  
Denikin Şollar suyumuzu qurutmaq, 

Qzlburunu tutmaq, o biri tǝrǝfdǝn Za-
qatalaya keçmǝk arzu vǝ iştahn bildirdi.  

Lakin biz dǝ boş oturmadq, özümüzü 
bildirdik. Mǝclisi-Mǝbusanda qiyamǝtlǝr 
qopardq, atǝşlǝr yağdrdq, meydan-
larda mitinqlǝr qurduq, protestlǝr etdik. 
Son adammza qǝdǝr davaya hazr ol-
duğumuzu anlatdq.  

Çox çǝkmǝdi, hǝtta saat keçmǝdi, 
hava yenǝ dǝyişdi:  

Baknn üstünǝ çökǝn qaraltlar, so-
yuqluqlar birdǝn-birǝ dağld: hava işvǝ-
baz, ruhnǝvaz bir nazǝninin üzü kimi 
güldü, açld. İngilis generalnn ǝmri çx-
d:  

Denikinin Azǝrbaycana gǝlmǝk deyil, 
Dağstandan çǝkilǝcǝyi xǝbǝri verildi.  

Fǝqǝt Denikinin Dağstandan nǝinki 
getmǝk (1907  [-ci ildǝ] Tiisdǝ “Molla 
Nǝsrǝddin”dǝ Sultan Hǝmidi masxaraya 
aldğndan ötrü Ömǝr Faiq ǝfǝndini qal-
ada hǝbs etdirǝn Kazanalipov, keçǝn il İs-
tanbulda paşalara yaltaqlq edib nişan 
alan general Xǝlilov vǝ pul ilǝ Allaha bir 
dǝrǝcǝdǝ sǝcdǝ edǝn şeyx Nǝcmǝddinin 
vǝ yoldaşlarnn kömǝkliklǝrilǝ) orada 
gün-gündǝn möhkǝmlǝşdiyi anlaşld.  

Şimaldan ǝsǝn qorxunc, qarşq, güc-
lü külǝklǝr gözlǝri yumduran bizim xǝz-
riyǝ rǝhmǝt oxudur.  

Ey azǝrbaycanl! Aldanma, yatma ki, 

ALDANMAYINIZ!
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bu havalar xeyir ǝlamǝti deyil!  
Əvvǝlisi günü heç gǝlmǝyǝcǝk, dü-

nǝn mütlǝq gǝlǝcǝk, bu gün ehtimal 
qaydacaq, yarn bǝlkǝ gǝlmǝz… havalar, 
Denikin xǝbǝrlǝri yaxş bilirsiniz ki, biz 
balalar yatrmaq nǝnnisidir. Biliniz, yaxş 
biliniz ki: Denikin bacararsa gǝlǝcǝk, 
hǝm mütlǝq gǝlǝcǝk!  

Qapnz açq buraxarsanz, o murdar 
çaqqallar şǝksiz evimizǝ soxulacaq. 
Aman, şirin dillǝrǝ, bugünkü havann 
durğunluğuna, axmaq kirlǝrǝ, boş ehti-
mallara aldanmaynz! 

Denikin kölgǝsi Dağstanda durduqca 
da evimizdǝ bir dǝqiqǝ salamat yatma-
malyz! Yatmamalyz ki, birdǝn qopacaq 
frtnalar, axacaq qanl sellǝr, ortalğ sa-
racaq vaveylalar keçǝn Mart hadisǝsini, 
Şamax xarabasn heçdǝ qoyacaq! 
Aman, bugünkü havaya aldanmaynz!  

 
* * *  

 
Mǝgǝr, görülǝn vǝq’ǝlǝr, tarixi hadi-

sǝlǝr tǝkǝrrürdǝn [tǝkrardan] özgǝ bir şey 
deyilmiş!  

Mǝgǝr, qorxuncluqlaryla bizi çaşd-
ran hallar, fǝlakǝtlǝr “qanuni-ilahi vǝ ic-
timai”nin müxtǝlif şǝkillǝrdǝ göstǝrdiyi 
eyni sǝhifǝdǝn özgǝ bir zad deyilmiş!  

Uzaq tarixlǝrdǝn misal axtarmayalm: 
Peterburqda rasputinlǝr nǝ idisǝ, İstan-
bulda şeyx hüdalar da odur. Hǝtta yol-
daşm Mirzǝ Cǝlilin “Ölülǝr” ǝsǝrindǝki 
şeyx dǝ bunlarn xǝyali qardaşdr.  

On il qabaq İstanbulda 31 Mart ha-
disǝsini meydana çxarb bihudǝ qardaş 
qan axdan, “şǝriǝt istǝriz” deyǝn ikiüzlü 
alçaqlar, şeyx fǝzlullahlar, dǝrviş lahutilǝr 
nǝ idiysǝlǝr, bu gün “Denikinlǝ şǝriǝti 

istǝriz” deyǝn dağstanllar da, şeyx nǝc-
mǝddinlǝr, kazanalipovlar, general xǝli-
lovlar da odurlar.  

Ah! Pul, ehtiras, mǝnfǝǝt, şöhrǝt, 
adǝt, tǝrbiyǝ, zǝiik, bǝsirǝtsizlik, iman-
szlq, ölümdǝn, fǝqirlikdǝn qorxmaqlq! 
Sǝn, hǝp sǝn, sǝn! Bu alçaqlqlar, bu 
dǝnilǝri [alçaqlar], bu “xǝyanǝt azar” 
mikroblarn yaradan!  

Ey bu yazlar oxuyan yoldaş! Bilirǝm, 
ürǝyindǝ bir zad var, mǝndǝn bir xǝbǝr 
duymaq istǝyirsǝn! Duymaq istǝyirsǝn 
ki: ǝcǝba, “tif bitlǝri”ndǝn daha zǝrǝrli 
olan “xǝyanǝt mikroblar[]” bizdǝ dǝ, 
Azǝrbaycanmzda da törǝyirmi? 

Ah, yoldaş! Mǝn sǝni bu qǝdǝr cahil, 
safdil görmǝk istǝmǝzdim! Sǝn gǝrǝk 
bilǝsǝn ki: Allah, qanun, amil birdir: 
Osmanlda, İranda, Dağstanda törǝyǝn 
hǝşǝrat şǝksiz bizdǝ dǝ törǝyǝcǝk.  

Ehtimal ki, bu saat az-maz törǝmiş, 
ǝtrafa daraşmaya, onu-bunu dişlǝyib 
zǝhǝrlǝmǝyǝ dǝ başlamşlardr.  

Əvǝt, yoldaş! Əvǝt! Öylǝ xǝbǝr alnr 
ki, Sultan Hǝmidin İstanbuldak, general 
Xǝlilovun Dağstandak, Nikolayn Peter-
burqdak “şǝriǝt istǝriz” hǝriǝrinin tay-
lar bizdǝ dǝ törǝmiş.  

Dedim ya, qanun bir: o murdar kir-
lǝr bizdǝ dǝ ittihad [birlik] vücuda gǝ-
tirmiş.  

İştǝ, bunlar, bu dinsizlǝr, bu “şǝriǝt 
istǝriz” deyǝn imanszlar, hǝr dürlü insa-
niyyǝt, insaf, ǝdalǝt, ağl vǝ mǝntiqdǝn 
kǝnar, şǝriǝtdǝn, islamiyyǝtdǝn bixǝbǝr 
bu dolandrclar güya islamiyyǝt hamisi, 
millǝt xadimi kǝsilmişlǝr.  

Cümhuriyyǝtimizin böylǝ tǝhlükǝli 
bir vaxtnda, şimaldan, cǝnubdan, hǝr 
tǝrǝfdǝn düşmǝnlǝrlǝ sarldğmz bir 
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anda hökumǝtin başna dürlü-dürlü 
bǝlalar, intriqalar açb aran qarşdrmaq, 
millǝtin krini düşmǝndǝn çevirmǝk is-
tǝyirlǝr. Sadǝdil [sadǝlövh] camaatmzn 
hissiyyati-milliyyǝlǝrini [milli hisslǝrini] 
böylǝ bir zamanda qǝsdǝn uçurumlara, 
qaranlqlara, çxmaz yollara tǝrǝf sürü-
yürlǝr.  

Ey tǝmiz bir ürǝkdǝn axan ağ kirlǝri 
dinlǝyǝn yoldaş! Bunlara, bu qara kir-
lǝrǝ tǝǝccüb etmǝ! Tǝǝccüb etmǝ ki, 
illǝrdǝn bǝri öz mǝnfǝǝti, öz rahǝti dü-
şüncǝsiylǝ çrpnmş, qararmş, qatlaş-
mş qǝlblǝrdǝn ancaq qara, murdar 
kirlǝr törǝr.  

Yoldaş! Heç tǝǝccüb etmǝ: ǝvamili-
ictimaiyyǝ [ictimai amillǝr], yǝni zaman vǝ 
tǝbiǝt öz yapacağn yapr. Sǝn istǝsǝn 
dǝ, istǝmǝsǝn dǝ bu olacaq. Əllǝri mǝn-
sǝbdǝn, puldan, mǝnfǝǝtdǝn, hörmǝt-
dǝn çxmş olanlar itirdiklǝrini tapmağa 
çalşacaqlardr. Camaat hans yollarla 
daha tez aldatmaq olar, mǝqsǝdǝ hans 
hiylǝkarlqlarla çatlarsa, ona sarlacaq-
lardr.  

Onlar üçün: yaxş-yaman, ağ-qara, 
tǝmiz-murdar, sǝdaqǝt-xǝyanǝt… ham-
s, hams birdir.  

Ey mǝnǝ qulaq asan yoldaş! Bunlar, 
uzun danşdqca baxb bir zad hesab 
etmǝ! Bunlar insan yuxuladğ vaxt krǝ 
çökǝn kabus vǝ qara xǝyalat kimidir.  

Qorxma, qorxma ki, sǝn vǝ millǝtin 
ayq olduqca bunlar bir şey bacara 
bilmǝzlǝr. Ey azǝrbaycanl, ey yoldaş! 
Bağşla ki, tǝkrar edirǝm:  

Sǝn ayq olduqca nǝ Denikin çaqqal-
lar, nǝ daşnak ilanlar, nǝ “şǝriǝt istǝriz” 
şeytanlar, nǝ “xǝyanǝt azar” mikroblar 
sǝnǝ bir zǝrǝr verǝ bilmǝzlǝr.  

Sǝn özünü bilib, bala olmadğn gös-
tǝrib, başn böyük ruh, sarslmaz imanla 
yuxar qaldrb deyirsǝn ki:  

“Ey qorxaq çaqqallar! Yaddan çxar-
maynz ki, biz sizǝ ǝsrlǝrcǝ ağalq etmiş 
igidlǝrin nǝvǝlǝriyiz. Lakin biz bu gün 
özgǝ yerlǝrin deyil, öz yurdumuzun ağas 
olmaq istǝyiriz. Çǝkil! Qarşmzdan çǝkil 
ki, özünü qanan, yurdunu saxlamağa 
and içǝn millǝtin intiqam şiddǝtlidir.  

Siz! Ey “şǝriǝt istǝriz” deyǝn iblislǝr! 
Siz dünǝnǝ qǝdǝr daşkovlarn çǝkmǝlǝ-
rini öpüb dini, millǝti bir qǝpiyǝ satan, 
müsǝlmanlarn, Osmanllarn qǝtllǝrinǝ 
tvalar verǝn, şpiyonluq edǝn, illǝrcǝ 
ruslara, Denikin yoldaşlarna kömǝklǝr 
edǝn siz, siz deyimlisiniz? Siz deyimlisiniz 
ki, ömrünüzü rus istibdadna xidmǝtlǝ 
keçirmişsiniz! Utann, utann! Üzünüz-
dǝki niqab, dilinizdǝki hünǝrlǝ kimsǝni 
daha aldada bilmǝzsiniz!”  

Bu gün beş-on cahili aldadsanz da, 
yarn onlar da Rasputin, Şeyx Hüda, Şeyx 
Fǝzlullah, Kazanalipov, purişkeviçlǝrin 
düşdüklǝri aqibǝt vǝ cǝzaya düşdüyü-
nüzü görüb peşiman olacaqlardr.  

Ha, bax, yoldaş! Şimdi sǝnin qana-
cağn, cürǝtini bilib mǝn dǝ daha artq 
cürǝtlǝnirǝm vǝ gǝlǝcǝkdǝ sǝninlǝ daha 
açq, daha hǝvǝsli söhbǝtlǝr eylǝrǝm. 
Ancaq yenǝ tǝkrar edirǝm ki, mömin 
görünǝn şeytanlara aldanmaynz! 

 
Ümidvar  

N 208,  20 hǝziran [iyun] 1919  
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Hökumətimizin tutduğu məslək alicə-
nabanədir. Qonşularla dostanə keçin-
mək, hər işi sülh ilə qurtarmaq kri- 
insaniyyətpərvəranəsindədir. Hər xüsus-
da səbr və təənni ilə [yavaş, tǝlǝsmǝdǝn] 
hərəkət edib yenidən qan tökmək, yeni 
qaçqnlar, yeni fəlakətlər hazrlamaq 
arzu etməyir.  

Bütün cahan sülhə doğru getdiyi hal-
da hökumətimiz yenidən dava açmaq 
töhmətində bulunmaq istəməyir. Müm-
kün mərtəbə, hər işə müşavirə və hə-
kəm [arbitr] vasitəsilə baxb, qonşularla 
qətiyyən pozuşmaq tərəfdar görün-
məyir.  

Əvət! Hökumətimiz insaniyyətin, 
fəzilətin, ululuğun, səbr və təhəmmülün 
[dözümün], sükut və güzəştin bütün mə-
nas ilə hərəkət edib millətimiz başna 
təzədən bir bəla və müsibət açmaq əsla 
istəməyir.  

O istəyir ki, təzə doğan bir hökumət, 
doğrudan səbi [körpǝ uşaq] kimi pak, saf 
olsun. Təmiz əllərini qana bulaşdrma-
sn. Təzə hərəkətə gələn qollarn insa-
niyyətə xidmətə alşdrsn.  

İlk düşüncəsi, anasna – insanlğa 
məhəbbət olsun.  

İlk addm ətrafndaklara şətarət [se-
vinc] versin. İlk hərəkəti, ilk hal gələcəyi 
üçün bir fali-xeyir və səlamət olsun [uğur 
vǝ salamatlq vǝd etsin].  

İştə, cavan Azərbaycan Hökuməti bu 
kimi insani kirlərlə indiyədək hər cür 
təcavüzlərə, həqarətlərə göz yumdu və 
hələ yumur.  

Məmləkətimizdə cavan heç bir höku-
mətdə görülməyən bir hürriyyət, bir 
azadlq var:  

Gürcüstandan, Dağstandan, Ermə-
nistandan, Rusistandan bilməm nə istan-
dan qaçanlar burada səlamət bulurlar.  

Hökumətlərindən, anarşiyadan, oğur- 
luq və qarət-gərlikdən, aclqdan, rqə-
bazlqdan, yolsuzluqdan… qaçanlarn 
həpsi, həpsi buraya, bu gözəl və hürr 
Azərbaycana, Azərbaycan paytaxtna 
toplanrlar.  

Buras adəta bir şəhri-Babil, bir məc-
meyi-ǝzdad [ziddlǝrin toplaşdğ yer] olur: 

Menşevik, Denikin, daşnak, imperial-
ist, kommunist-bolşevik, anarşist, mö-
min, kar, doğru, əyri, sadiq, xain, 
millətçi, ittihadç, heççi… həpsi, həpsi 
burada mövcud, həm kamal ilə mövcud.  

Ox, nə xoşbəxtlik! Nə böyük mədə-
nilik! Nə uca, nə ali azadlq! 

Paytaxtmz bu gün azadlq və xoş 
məişətcə mərkəzi-mədəniyyət olan Lon-
donu, Parisi keçməkdədir.  

Oh, bizim üçün nə böyük şərəf, nə 
xoş səadət!  

Lakin… lakin bir cəhət var, bir qanuni-
təbiət var.  

SAĞ AYAĞIMIZ DA KƏSİLİR
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İştə bu cǝhǝt, bu qanun məni uzun-
uzun düşündürür, qara-qara kirlərə 
düşür[ür], qafama qorxunc kirlər dol-
durur, qəlbimə yanql hisslər buraxr, 
gözüm qabağna ciyərsuz [ciyər yandran, 
acnacaql] mənzərələr, qanl lövhələr, 
müdhiş [dəhşətli] səhnələr gətirir.  

Həyatm qarşsna fəlakətli uçurum-
lar, qaranlq gecələr açr, yolumu aydn-
ladan “hilal”i-istiqlalm qanl buludlarla 
sarr, ümidi-istiqbalm [gǝlǝcǝk haqqn-
dak ümidimi] söndürməyə çalşr… 

Əvət! O cəhət, o qanun məni hər 
cəhətlə rahatsz edir.  

Məni rahatsz edən bu qanuni-təbiət 
çox da məşhur deyil. Lakin, nəticəsi, 
təsiri məşhur qanunlardan da məşhur və 
qüvvətlidir.  

İştə, o:  
“Tədbirsiz, səy və qüvvətsiz arxayn 

olmaq, hər şeyə raz olmaqdr.” 
 

* * * 
 
Vilsonun prinsiplərinə arxayn oldu[q]. 

Hər məmləkət kəndi müqəddəratna 
kəndisi sahib olacaq şüarna aldandq. 
Böyük bir parça, əksəriyyət təşkil edən 
bir kütlə, bir millətin vücudundan qo-
parlb zorla özgələrin təhti-əsarətinə 
[əsarəti altna] verilməz zənnində bulun-
duq.  

Axska, Axalkələk qan selləri axd-
laraq, yüzlərcə kəndlər xarab edilərək 
zorla təhti-əsarətə alnd.  

Qars, Ərdahan, Oltu, Kağzman, Sür-
məli mahallar – erməni qaçqnlarn 
yerləşdirmək bəhanəsilə – güc və zülmlə 
müsəlmanlarn əlindən alnb erməni-

lərə verildi.  
Azərbaycann ayrlmaz birər hissəsi 

olan gözəl Naxçvan, məhsuldar Şərur 
yerləri, başdan-başa daşnak hökuməti-
nin pənceyi-qəhrü-intiqamna keçdi.  

Türkiyə ilə rabitəmiz əbədiyyən 
kəsildi. Bak-Culfa dəmiryolu planmz 
yrtld, üzümüzə çrpld.  

Dəmiryolu çəkiləcək yerləri əlimizə 
gətirmədən, saxlamadan qabaq xülya-
lara, boş qeyrətlərə qapldğmzn cəzas 
verildi. Biz hǝlǝ arxayn oturub dururuz.  

Əsl məmləkətimiz, türk yerlərimiz 
birər-birər əlimizdən çxr. Biz yenə so-
yuq qanla baxrz.  

Naxçvann, Şərurun ah və ənini 
[naləsi] qulaqlarmzdan kəsilmədiyi bir 
dəqiqədə, özgə yerlərdən, Zəngəzur ma-
halndan qopan fəryad və fəqanlar bizi 
nə cür yerimizdə rahat otu[r]tduracaq 
bilməyirəm.  

Bu gün Zəngəzur atəş və qan için-
dədir. İrəvan hökumətindən kömək alan 
Zəngəzur erməniləri ora müsəlmanlarn 
yaylaqlara qətiyyən buraxmrlar.  

Müsəlmanlar hər yandan sarb [mü-
hasirǝyǝ alb], bütün mal və heyvanlarn 
vermək şərti ilə təslimə məcbur, ǝks 
halda qətliam etmək krindədirlər.  

İştə, bu surətlə Zəngəzuru da zorla 
əlimizdən alb bizi qonşumuz İrandan da 
qətiyyən [tamamən] ayrmaq istəyirlər və 
bu plan ilə ermənilər bizi həm Tür-
kiyədən, həm də İrandan uzaqlaşdrb, 
bu tərəfdən Lənkəran ilə bərabər Kaspi 
[Xəzər] dənizinə, digər tərəfdən Oltu 
səmti ilə Qara dənizə çxmaq, aradak 
böyük türk yerlərinə heçdən sahib və 
ağa olmaq krini bu gün feilən meydana 

 
53

çxarrlar. Zəngəzuru almaqla bizim sağ 
ayağmz da kəsirlər.  

O, öylə; buradak – Bakdak yǝcuc-
mǝcuclarn hal isə istiqlalmz üçün 
şəkli, qorxulu. 

Əcəba bu fəlakətlərə səbr [edǝcǝk] 
və bu səbrlə hər şeyə raz olacaqmyz?  

Ayağmzn szs bizim qəlbimizə heç 
bir sz buraxmayacaqm?   

 
Ümidvar 

N 214, 28 hǝziran [iyun] 1919 
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Hər şeyin ilk yaradlşnda, ilk təşək-
külündə bir çox nöqsanlar olur, ibtida-
iliklər görünür. Dürlü mövcudiyyət, hər 
növ təsisat mütləq təbiət qanununa, qa-
nuni-tədric və təkamülə təbəiyyətlə [ta-
be olmaqla] möhkəmləşir!  

Təbiətə zor etmək, tərəqqini sürətlə 
istəmək, səy ilə kamala çatmaq olmaz 
de[yǝ]rlǝr. Bunlar çox doğru! Lakin bu-
ras da daha ziyadə doğrudur ki, hər 
tərəqqini, hər kamal yalnz təbiət əlinǝ 
buraxmaq da təbiəti, Allah tanmamaq-
dr. Çünki tərəqqi və kamal, təbiətin 
təsirindən artq səy və ictihadn [cidd-
cǝhdin] dərəceyi-qüvvətinə tabedir.  

Cahan nöqteyi-kamal və səadətə da-
ha sürətlə sövq edən “inqilablar”, təbiə-
tin seyri-adisindən, cərəyani-bətisindən 
[yavaş cǝrǝyanndan] ziyadə təsirati-“föv-
qəladə”sindən, məsaiyi-şəkil-bər-ənda-
zndandr [bir şeyin şǝklini, formasn dǝyiş- 
dirǝn sǝyindǝn, çalşmasndandr].  

Hər şeyi cərəyani-adisində burax-
maq, bir fəaliyyət, bir təcəddüd [yenilǝş-
mǝ] göstərməmək hər şeyə, hər zərərə 
raz olmaq deməkdir.  

İştə, bu həqiqət tam mənas ilə bizim 
hökumət adamlarnda və işlərində gö-
rünməktədir: hər yanda bir tənbəllik, 
cümləmizdə bir süstlük, həpimizdə bir 
ümidsizlik, ifrat dərəcədə bir ehtiyatlq, 
daha doğrusu köhnəpərəstlik var. Fəa-

liyyət, əmniyyət [ǝminlik], ümidvarlq, 
cürət, ciddiyyət, mətanət, sədaqət, fə-
dailik, yenilik az və ya yox. Kimsənin 
xatiri qalmasn. Bir qaç fədakar ricali-
hökuməti [hökumət adamn] müstəsna 
tutarsaq, həpimiz bir çeşid, bir təbiətdə 
tənbəl və mənfəətpərəstiz. Bu tənbəllik, 
bu qeydsizliyimiz [laqeydliyimiz] höku-
mət, yəni millət şərənə, heysiyyətinə, 
mənfəətinə maddi və mənəvi böyük 
zərərlər vurmaqdadr.  

Mənafeyi-ümumiyyəyə [ümumi mǝna-
feyǝ, xalqn mǝnafeyinǝ] xidmət etməyə, 
haqq və camaat rizas üçün çalşmağa 
alşmamşz. İnannz, çoxumuzun kir və 
xəyal xüsusi mənfəətdir. Millət və höku-
mət düşüncəsi, xəzinə faydas birər bə-
hanə, birər lafdr [sözdür]. Bütün hərə- 
kətimiz ümumiyyət pərdəsi altnda xü-
susilikdir. Hər kəs bir dərdə mübtəladr. 
Bu dərd isə cavan hökumətimizi incidir, 
sarsr.  

Xaricə qarş daxili qüvvətimizi zəiə-
dir. İçəridəki dostlar[n] mənfəətpərəst-
liyi xaricdəki düşmənləri sevindirir.  

Yeni qurulan hökumət maşinasn po-
zur, həm də fəna halda pozur. Heç kəs 
ürəkdən düzəltməyə can yandrmr. Or-
talqda bir “spekulasiya”dr, bir xəya-
nətdir gedir. Çox deyil, bir-iki saat Ticarət 
Nəzarətində [Ticarǝt Nazirliyindǝ], dəmir-
yol idarələrimizdə, gömrükxanalar-

İŞLƏRİMİZDƏ HƏRCÜ-MƏRCLİK
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mzda… olunuz, görünüz buralarda nə 
oyunlardr oynanr, nə xəyanətlər edilir!  

Keçən gün, rəsmi bir işim üçün Tica-
rət Nəzarətinə getmişdim. Gülməhəm-
məd  adnda biri böylə şikayət edirdi:  

Bir ay qabaq İrana bir neçə fayton 
aparb satmaq istədim. Lakin bir yerdən 
rüxsətnamə alammadm. Məəttəl qalb 
düşünürdüm. Nerədən isə (?) mühəndis 
Dobrovski rast gəldi. Mənə dedi ki, iyirmi 
min manat ver, sənə rüxsətnamə alm. 
Mən də 14 min manat verdim. İndi bir 
ay olar rüxsətnamə alammad. 9 min 
manatm geri aldm. 5 min manatm 
vermir.  

Beş-on dəqiqə sonra Məhəmmǝd-
qulu İmamverdiyev adnda biri daha 
gəldi. Bu da şikayət etdi ki, Mircəfər 
Hüseynzadə  məndən iyirmi min manat 
ald ki, mənim üçün bir rüxsətnamə dü-
zəltsin. Lakin on-on beş gündür düzəldə 
bilmədi. On beş min manatm geri 
aldm. Beş min manatm verməyir.  

Hələ gömrükxanalarmzn işi bir Al-
laha qalmşdr. Xəzinəmizə qulluqçularn 
xəyanətlikləri üzündən milyonlarca zərər 
dəyir. Bu heç kəsin keni pozmayr. Poz-
maq deyil, hələ bir az açr da. Məsələn, 
sizə kiçik bir nümunəsini ərz edəyim:  

Komissioner və milyoner Cəfər Rəcə-
bov  Yalama və Xaçmaz vağzallarna on 
milyonlar qiymətində manufaktura [par-
ça, toxuculuq mǝmulat] və qeyri mal gön-
dərir. Oradan da təbii Dağstana, Denikin 
səmtinə aşrlr. Tamojnadan [gömrükdǝn] 
rüxsətnaməsiz maldr, qaçrlr. Heç kəs 
soruşmayr ki, Yalamaya bu qədər mal 
neyçün göndərilir?  

Tamojnann qəribə hərəkətlərindən-

mi soruşursunuz? Başağrs olmamaq 
üçün sizə müxtəsərcə bir-iki misal gə-
tirəyim:  

1) Türkanl Məşhədi Abbasqulu İsma-
yl oğlu tamojnadan 87 parça mal apa-
rrd. Rüxsətsiz olmağa görə tutuldu. La- 
kin bir az sonra sahibinə geri verildi.  

2) Keçən apreldə paraxodda 4050 
manatlq gümüş pul tutuldu. Tamojna 
bunu da nədənsə buraxd. (Zəbt nömrə 
[qeydiyyat nömrǝsi] 51)  

3) Nəriman Əliyev adnda biri aprelin 
axrlarnda, gecə saat ikidə Hacnn fab-
rikasnn yannda İrana götürmək üzrə 
paraxoda 437 put kağz, 425 put ağ un 
yüklərkən tutulmuş, tamojna 179850 
manat qiymət qoymuş. Bu da bir az son-
ra qaytarlmş. (Zəbt nömrəsi 74) 

4) Yenə apreldə iki böyük karzinkada 
[sǝbǝtdǝ] üç yüz min manatlq aptek 
(əczaxana) mal İrana göndərilərkən tu-
tulmuş, bu da sonra buraxlmş. (Nömrə 
86)  

5) Mayda Quliyev İrandan 16 vaqon 
düyü tranzit üsulu ilə gətirib Novoros-
siyskə götürdü. Quliyev bu düyüləri bu-
rada dayandrmayb, düz götürməli idi. 
Lakin böylə etmədi. Burada günlərcə 
əylədib dəyirmannda təmizlədi. Tranzit 
nizamn pozdu. O halda bu mallardan 
gömrük idarəsi gərək yarm milyondan 
artq xərc alayd, lakin işi hac-bac oyu-
nuna çevirdilər. Ticarət Nəzarətindən 
mallarn dəmiryolunda tutulmasna əmr 
verilmişkən yenə qaçrdlar.  

Nə cürmü deyirsiniz? Çox asan: Bak 
stansiya naçalniki deyir, mən bilməm, 
dəmiryol mühazə naçalniki müavini 
göndərdi. Müavin deyir: Yox, stansiya 
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naçalniki göndǝrdi.  
“Bilməm” denildi, can da səlamətə 

çxd, mallar da. Həm 6 vaqon yük ma-
şinas ilə yox, birər-ikişər pasajir [sǝrnişin] 
maşinasna bağlanb səlamətə çxarlmş.  

Bəlkə soruşarsnz ki, heç axtaran, 
dalna düşən olmadm? Yenə bir neçə 
gün danşld, əl-ayaq da tərpəndi, hətta 
bu xüsusda vaxtilə “Azərbaycan”da ya-
zld. İştə, bu qədər. Çünki mənfəət xü-
susi deyildi, zərər şəxsə yox, “hökumətə” 
idi.  

Ağstafann gömrük idarəsini isə heç 
soruşmayn! Oras, daha doğrusu bütün 
gömrük və dəmiryol idarələri Denikin 
tərəfdarlar əllərində, nə cür keəri is-
təyir, öylə də edirlər.  

Kassirlər, naçalniklər bir rüxsətnamə 
ilə keəri istədiyi qədər vaqon buraxrlar. 
Lazm olan vaxtda saxta rüxsətnamə qa-
yrmadan da geri durmayrlar.  

Keçən ayda yalnz Ləki, Ucar stansi-
yalarndan onlarca vaqon buğda və arpa 
qaçrlmş.  

Ləkidən Əsədulla Səfərəliyev, Səttar 
Rəsulzadə, Ucarda Mehdi Əliyev və yol-
daş bu surətlə bir çox vaqon aşrmşlar. 
Bu xəyanətləri, təbii, naçalniklərin, kas-
sirlərin əlləri ilə, iştiraklar ilə eyləmiş-
lərdir. Qulluqçularn çoxu öz keərinə 
buraxlmşlardr. Bir az əvvəl Ağstafada 
gömrük qulluqçularndan biri gömrük 
pulunu cibinə doldurub Tiisə kefə bu-
yurmuş. Bir digəri gömrük anbarn öz 
başna buraxmş; axtaran yox, soruşan 
yox.  

Hələ “tranzit” oyununu heç soruşma-
ynz. Ona bir şeytann ağl ərər, bir də 
gömrük qulluqçular ilə komissionerlə-

rin. Bu “tranzit” hiləsi ilə hökumətimiz 
nə qədər zərərlərə düçar olur, bilsəniz 
bəlkə mənim qəvi [möhkǝm, güclü] “Ümid-
var”lğma da şəkk edərsiniz!  

Bir çox polisə qulluqçularnn (xrda-
lar ilə işim yox) az vaxtda nə cür kökəl-
diklərindən bəhsə başlasam günlər, həf- 
tələr çəkər. Bu yazdqlarm isə, aşkar gö-
rülənlərin yüzdə biri.  

İşlərimizdəki hərcü-mərcliyi böylə bir 
qaç sətirlə qurtarammam.  

Sonra yenə dərdləşəriz.  
 

Ümidvar 
N 220, 9 təmmuz [iyul] 1919 
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Bir çox möhtərəm alimlər, qiymətli 
vücudlar var ki, sağlqlarnda qədirləri 
bilinməyir, zamanlarnda xidmətləri təq-
dir edilməyir [qiymǝtlǝndirilmir]. Asari-
ətiqə [qǝdim dövrlǝrǝ mǝxsus, ǝntiq ǝsǝr- 
lǝr] kimi istiqbaln [gǝlǝcǝyin] – o hər 
şeyin hüviyyətini [mahiyyǝtini], həqiqə-
tini kamalilə təşxis [müǝyyǝn] edən mü-
nəqqidi-təbiinin [tǝbii tǝnqidçinin] təyi- 
ninə qalr.  

İştə, istiqbaln təqdis edəcəyi [mü-
qǝddǝslǝşdirǝcǝyi, ucaldacağ], namn [ad-
n, şöhrǝtini] əbədiyyən yad etdirəcəyi 
unudulmuş möhtərəm vücudlardan biri 
də Məcdüssəltənədir.   

Məcdüssəltənə, Əfşar türklərindən, 
Azərbaycan övladndan urmiyəli bir xan-
dr. Böyüklüyü yalnz əsil və qədim bir 
nəsilə mənsub olduğundan deyil, şəxsən 
qayət qeyrətli, həmiyyətli, məlumatl, 
mətanətli və son dərəcə xoş əxlaql 
olduğundandr.  

Məcdüssəltənə çocuqlarn oxutmaq 
üçün 15-20 il qabaq bütün ailəsi ilə 
Tiisə gəlmiş. Qzlar rus məktəblərində 
oxutmaq küfr olduğu bir vaxtda əfkari-
ümumiyyəyə [camaatn rǝyinǝ, ictimai k-
rǝ] qulaq asmayb üç qz ilə iki oğlunu da 

rus məktəblərinə vermiş, həpsini kamal 
ilə oxutdurmuşdur. Həm bizim dövlət-
lilər, xanlar kimi çocuqlarna yalnz rus 
elmi tərbiyəsi verməklə qalmamş, cüm-
ləsinə türkcə, farsca da öyrətmişdir ki, 
bu gün həpsi türkcə, farsca və rusca gö-
zəl danşb yazrlar.  

Məcdüssəltənə Tiisdə çocuqlarn 
oxutmaqla bərabər, özü də boş oturma-
mş. Deyə bilərəm ki, çox az islam ali-
minə nəsib olan böyük və qayət qiymətli 
kütübxanǝ [kitabxana] və asari-ətiqə kol-
leksiyonu vücuda gətirmişdir.  

Kütübxanǝsindǝ ən nadir yazma və 
əski türkcə, farsca divanlar, nüsxələri 
qalmamş kitablar, qayət qiymətli və 
nəs əski rəsimlər, qzl və gümüş paralar 
və əşya vard. Tiisin sənayeyi-nəsə [in-
cəsənət] mütəxəssisləri, məşhur alimlər, 
aktyorlar tez-tez bu kütübxanəni ziyarət 
edib istifadə edirlərdi.  

Məcdüssəltənənin ən böyük kri İran 
və Osmanlya qərb mədəniyyətini idxal 
etmək, buralar zamann ehtiyacndan 
bixəbər nüfuzlu molla və axundlarn 
mövhumat və səfsətələrindən qurtarb 
bir an əvvəl ülumi-müsbətəni [müsbət 
elmləri] qəbul etdirməkdi.  

Bunun üçün yalnz niyyət və xəyal ilə 
qalmad, farsca “Tuği-lǝnǝt”, “Dilhayi-
çubin” və “Eşqi-ərquvani” adlar ilə müx-
təlif məzmunda əsərlər vücuda gətirdi. 
Bunlar təb [çap] etdirib ucuz qiymətlə 

FELYETON: MƏCDÜSSƏLTƏNƏ*

* Məcdüssəltənə haqqnda yazlmş olan 
bu məqalə ümum müsəlman başçlarna aid 
olub, başbilənlərimizlə necə rəftar edildiyini 
təsvir və nümayiş etdirici bir nümunə ol-
duğundan, dərcini lazm gördük. (İdarə)
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nəşrinə [yaymağa] çalşd. Bunlardan baş-
qa, türkcə və farsca qiymətli bir divanla 
böyük bir səyahətnamə yazmşdr.  

Təəssüf ki, bunlar təb etdirməyə 
vaxt olmamşdr.  

Məcdüssəltənənin hürr və şərqpər-
vərliyi rus müstəbidlərinin nəzərindən 
təbii uzaq olammazd. Bunlar möhtərəm 
alimi daima təhti-nəzarətdə [nəzarət 
altnda] bulundururlard. Lakin xan ingilis 
tərəfdarlğ ilə məşhur olduğundan çox 
da incidə bilməyirlərdi.  

1914 elani-hərbi isə rus müstəbidlə-
rinin qollarn açdrd. Xan iki gündə bir 
axtarmağa, incitməyə başladlar. Xan da 
gələcəkdə rahat qoymayacaqlarn anla-
yb müvəqqətən vətəni olan Urmiyəyə 
getməyə məcbur oldu.  

Xan, ailəsi ilə bərabər Urmiyəyə get-
di. Qiymətli kütübxanǝsi ilə bütün əşya-
sn Tiisdə bir müsəlmana təslim etdi. 
Xan müharibə səbəbilə tezliklə vətənini 
buraxb gələmmədi. Orada da vətənin 
səlaməti naminə çalşmağa məcbur ol-
du. Gecə-gündüz çalşd. Tiisdəki on 
beş-iyirmi milyon qiymətindəki asari-
ətiqəsi ilə kütübxanǝ və əşyalar təslim 
etdiyi müsəlmanla konsulxana məmur-
lar və rus qulluqçular arasnda talan və 
qarət edildi.  

Xan Cahan müharibəsinin axrna 
qədər Urmiyə və ətrafnda qalb vətənin 
müqəddəratna şərik oldu. Məmləkətini, 
İrann mənafeyini hər dürlü zalimanə 
təcavüzdən mühazəyə çalşd. Həmvə-
tənləri ilə bərabər, hücum edənlərə qarş 
müdaədə bulundu. Bir çox mühari-
bələrə istər-istəməz iştirak etdi. 1917-də 
Bağdad[n] süqutu üzərinə İstanbula 
getdi. İştə, bu vaxtda assuri erməniləri 
fürsət tapb rus qoşunundan qalmş 

vəhşi kazak və rus erməniləri ilə birlikdǝ, 
otuz min qüvvətlə Səlmas, Urmiyəni, 
Soyuqbulağ və ətrafndak yüzlərcə 
kəndi qətliam edib xarabaya çevirdilər.  

Şəhərlərdən özgə dağlan kəndlərin 
miqdar beş yüzdən, qrlan müsəlmann 
san yüz otuz mindən fəzlədir [artqdr].       

Xan bu qanl faciə üzərinə İstanbulda 
durmayb, yenə Urmiyəyə gəlmiş, ora-
larn xarabazarn ancaq göz yaşlar ilə 
seyr edə bilmişdir.  

Hələ bir çox Urmiyə xanlar ilə bəra-
bər məşhur tarixnǝvis [tarixçi] Müstǝan 
cənablarn ermənilərin qa[y]ç ilə parça-
parça doğramalar xan haləti-təbiisin-
dən çxarmşdr, fövqəladə dilgir etmişdir 
[ürǝyini sxmşdr].  

Xan bu aclqlar ilə bərabər əlində 
fürsət varkən Marağa nəsranilərini [xristi-
anlarn] qətliamdan qurtarmş və bir çox 
erməni ailələrini himayə eyləmişdir.  

İştə, vətəni uğrunda milyonlarca ma-
lndan, otuz-qrx qədər yaxn qövmlə-
rindən məhrum edilib min zəhmət və 
məşəqqətlərlə fədakaranə çalşan Məc-
düssəltənə, fevral aynda Batumda həbs 
edilmiş və iki ay qədər orada saxlanan-
dan sonra Bakya və buradan da Ənzəli 
həbsxanasna göndərilmiş, orada da iki 
ay qədər həbsdə saxlanandan sonra 
təkrar Bakya gətirilmiş. Burada da bir ay 
qədər fəna halda həbsdə saxlanb mü-
hakimə üçün on beş gün qabaq Tiisə 
göndərilmişdi.  

Tiisdəki mühakiməsindən bir nəticə, 
yəni onu təqsirləndirəcək şahid və də-
lillər bulunmaynca yazğ min əziyyət və 
məşəqqətlə təkrar Bakya və buradan da 
Ənzəli-Tehran həbsxanasna göndərmiş-
lər.  
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Məcdüssəltənə əlli yaşlarnda xəstə 
və zəif bir vücuddur. Çəkdiyi əziyyətlərə 
tab gətirəmməyib bir qaç kərələr özünü 
öldürməyə qəsd etmişsə də müvəffəq 
olammamş, son dəfə Tiisə yük vaqonu 
ilə üç gündə göndərilmiş, yolda, Tiisdə 
yüz dürlü əziyyətlər verilmiş, bir qaç 
dəfə qəşş etmiş, saatlarca iki qolu birdən 
çxmş halda qalmş, günlər uzunu ac 
buraxlmş.  

İmdi də o hal ilə İran həbsxanasna 
göndərilmiş, güya mühakiməsi orada 
ediləcəkmiş.  

Bunlar neyçün?  
Çünki, əvvəla, müsəlman və türkdür. 

İkincisi Miyandoab tərəərində erməni 
əşqiyas [quldurlar] ilə müharibə edib on-
lardan beş-onunu öldürtmüş.  

Ey oxuyan! Ey iranl qardaş! Diqqət 
edirmisən, yüz otuz min günahsz mü-
səlman milçək kimi qran erməni qul-
durlarnn heç biri müqəssir tutulmayr, 
öz keərinə buraxlr. Xarab edilən beş 
yüz müsəlman kəndinə heç kəsin yazğ 
gəlməyir. Lakin, vətənini mühazəyə ça-
lşan iranl alim həbslərdə çürüdülür. 
Həm heç bir vəhşinin etmədiyi əziyyət 
və işgəncələr mədəni, hüquqi-şəxsiyyə-
yə riayətlə məşhur bir millət tərəndən 
edilir. Bu cəhətin mühakiməsini başqa 
bir vaxta buraxalm. Şimdilik Azərbaycan 
ürəfasnn [ziyallarnn] ricas budur ki, 
İran hökuməti bu möhtərəm alim şəxs 
haqqnda, yad və qərəzkar bir millətin 
rəva gördüyü əziyyət və işgəncəyə qarş 
izhari-nifrət edib onu düçar edilən fəla-
kətdən xilas eylər və bu surətlə Azər-
baycan qardaşlar öhdəsinə böyük bir 
minnət buraxar. Bununla ümidvarz ki, 
hökumətimiz də, işgəncələrlə öldü-

rülmək istənilən bu alimin xilas xüsusus-
nda insaniyyət və qonşuluq naminə 
ciddi təşəbbüsatda bulunar.  

 
Ümidvar 

N 228, 18 təmmuz [iyul] 1919 
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Bir millətin dərəceyi-maari, o millə-
tin sakin olduğu şəhər və məhəllələrin 
zahiri şəkil və təmizliyi ilə mütənasibdir.  

Bir millətin zövqi-ruhanisi [mǝnǝvi 
zövqü], içində oturduğu mənzillərin, gəz-
diyi yollarn, dolaşdğ meydanlarn, bağ-
çalarn dərəceyi-lətafəti ilə müqayisə 
edilir.  

Bir millətin həyati-ictimaiyyǝsi, əsra-
ri-dərunisi [daxili sirlǝri, daxili dünyas] 
zahirindən, zahiri həyatndan bəllidir.   

Bir millətin əxlaq, içində ömür sür-
düyü yerlərin bulunduğu hal ilə təqdir 
edilir [ölçülür, qiymǝtlǝndirilir].  

Biz özümüzü min dil ilə mədh edəlim. 
Mədəniyyətə olan istedadmz kamali-
fəxr ilə tərif edəlim. Adi nümayişlər ilə 
özgələrə özümüzü göstərəlim.  

Həpsi boş, həpsi müvəqqətidir. Bir 
xarici, bir müsar bizim məmləkətimizə 
gəldiyi vaxt, təbii, bizim dərəceyi-maari-
mizi, milli fəzilətimizi, əxlaqi-ümumiy-
yəmizi, mədəniyyətə olan istedadmz 
bilmək istəyəcəkdir.  

Bunun üçün məktəblərimizi, ümumi 
kitabxanalarmz, müzələrimizi [muzeylə-
rimizi], asari-ətiqəmizi [tarixi abidǝlǝrimi-
zi], sənayeyi-nəsələrimizi [incəsənət 
ǝsǝrlǝrimizi], emalatxanalarmz görmək 
arzu edəcəkdir.  

Lakin durbin [uzaqgörən], bəsirətli bir 
xarici, bunlar görməmişdən də dərə-
ceyi-mədəniyyətimizi təqdir edə bilər.  

Əvət! Baknn zibilli küçələrini, mur-

darlqlarn görən bir müsar əhvali-
idarəmizin, zövqi-millimizin nə halda ol-
duğunu heç demədən, təhqiq etmədən 
anlar.  

Hələ Quba meydann, əsl müsəlman 
bazarlarn, müsǝlman mǝhǝllǝlǝrini gö-
rən bir xarici üçün artq bir zəhmət is-
təməz.  

Bu həyatmz, bu murdarlğa səbr və 
təhəmmülümüz [qatlaşmağmz], daha 
doğrusu ünsiyyǝt [vǝrdiş] və adətimiz, 
bizim ruhumuzu, krimizi, istedadmz 
olanca açqlğ ilə göstərir.  

Aman, ya rəbbi! Bu istidə, o toz-
torpağa, o murdarlğa, o həyata səbr nə 
deməkdir?  

Bugünlərdə Quba meydanndan, Ba-
zarn küçədən keçən bir məbus [Parla-
ment üzvü], bir hökumət rical [hökumǝt 
adam] əcəba o çirkin mənzərəni, o hə-
yatsuz [hǝyat yandrb qovuran, mǝhv 
edǝn] həyat heç görməyirmi?  

O yerləri görən Bələdiyyə İdarəsi 
əzasnn [üzvlərinin] ürəyində əcəba zərrə 
qədər bir məsuliyyət hissi, həyas oyan-
mayrm? Nədir, adi üsuli-sihhiyyəyə 
[gigiyena qaydalarna] belə zidd olan bu 
sihhiyyəsizlik?  

Şəhər bələdiyyəsi aldğ milyon borc-
lar əcəba haraya xərc edir?  

Quba meydannn hal yavaş-yavaş 
şəhərin özgə yerlərinə də keçir. Ən məş-

ŞƏHƏRİMİZ İDARƏSİZLİYİ



64 65

Ömər Faiq Nemanzadə “Azərbaycan” yazıları

 
64

hur və görkəmli küçələrimizdə də zibil, 
murdarlq ǝskik deyil.  

Alt aydan artqdr ki, müsəlman mə-
həllələrində yğlan zibil, torpaq təpələri 
çəkilib təmizlənə bilməyir. Külək olan 
vaxtda o təpələrdən, o yğn zibillərdən 
meydana gələn toz buludu, o buludlarn 
insanlarn üzlərini, dükanlarn yaş malla-
rn, meyvələrini nə hala saldğn gör-
məlisiniz.  

Şəhərin zibilini, toz-torpağn keçən-
dən sonra bir hal daha var ki, böyük və 
mədəni, xüsusilə paytaxtmz [olan] bir 
şəhərə əsla yaraşmayr. O da ümumiy-
yətlə dükançlarn “tretuar”lar [sǝkilǝri] 
qismən zəbt və qəsb etmələridir. Hələ 
bir çox baqqal dükanlar mallarnn bir 
çoxunu tretuara, küçəyə doldurmuş, 
gəlib-keçənlərin yollarn adəta kəsmiş-
lərdir. Son vaxtlarda isə küçə başlarnda, 
kənarlarnda müstəqil meyvə sərgiləri 
vücuda gətirib küçənin nizam, rahat və 
intizamn pozmaqdadrlar. Bunlar, bu 
asan üstü açq dükanlar axr vaxtlarda 
şəhərin hər küçəsində göbələk kimi art-
maqdadr.  

Şəhərin zibilliyinə, konkaszlğna, dü-
kançlarn, hər ke istəyən meyvə sa-
tanlarn ümuma məxsus olan tretuar və 
küçələrin birər qisimlərini qəsb etmə-
lərinə baxnca insan bu böyük və dövlətli 
şəhərin sahibi, bələdiyyəsi olmadğ zən-
ninə düşür.  

Bu hal isə Azərbaycan paytaxt üçün 
ləkədir. Azərbaycan istiqbal [gǝlǝcǝyi] 
üçün ümidsizlikdir. Azərbaycan idarəsi 
üçün qüsurdur. Xaricilərə qarş idarəsiz-
liyimiz nümunəsidir. Mədəni istedad-
szlğmz əlamətidir. Köhnə adətimizdən 

ayrlmamağmz nişanəsidir.  
Doğru, bunlar xrda şeylərdir. Lakin, 

bilməli ki, xrda şeylər bütün həyati-ic-
timaiyyəmizin, üsuli-idarəmizin, qabiliy-
yəti-istiqlaliyyəmizin birər dilsiz şahidlə- 
ridir. Buna görə, məmləkətin müqəddə-
ratn öhdələrinə alan məbuslarla ricali-
hökumət yüz minlərcə camaatn istira- 
hətini pozan bu hala, bələdiyyənin bu 
tənbəllik və qanunsuzluğuna bir nəhayət 
verməlidir.  

Milyonlarla aldğ və yenidən almaq 
istədiyi borçlara müqabil, ondan iş və 
təmizlik tələb etməlidir.  

Şəhərimiz idarəsizliyinə çarə edilmə-
lidir. 

 
Ümidvar 

N 245, 7 ağustos [avqust] 1919 
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Canl işlər, tarixi dəyişikliklər bizə 
göstərir ki, hər cəmiyyət, hər fərd, hər 
dürlü ənənəsindən, müqəddəsatndan 
[müqǝddǝs dǝyǝrlǝrindǝn], iman və etiqa-
dndan az-çox əl çəkdiyi halda, milli 
dilindən əsla və əsla vaz keçməmişdir. Və 
heç vaxt da keçəmməz. Çünki bir millətin 
ədəbiyyata malik dili o millətin ruhu, 
nişaneyi-mövcudiyyǝtidir. Ondan məh-
rum olduğu gün mərhum olmuş, ondan 
uzaqlaşdğ gün qəbrinə yaxlaşmş de-
məkdir. 

Tarix bizə göstərir ki, bir millətin ca-
hangirliyi, hökuməti, hətta yeri-yurdu da 
əlindən alnsn, madam ki, milli ədəbiy-
yat var, o millət məhv edilǝmməz. Dili 
kəsilməyən millətin vücudu kəsilǝmməz, 
ədəbiyyat yaşayan millət heç vaxt öl-
məz. 

Dünyada bədbəxt o millətdir ki, özgə 
millətin silahndan ziyadǝ, dil və ədəbiy-
yatna əsir olaraq yaşamaqdadr. Hələ, 
zəmanəmizdə milli ədəbiyyatna malik 
olmayan bir millətə həddi-rüşdə [yetkin-
lik yaşna] çatmamş bir bala nəzərilə 
baxlb Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝ-
miyyǝti] ailəsinə qəbul edilməməsi, öz 
müqəddəratnn özünə verilmək istənil-
mǝməsi bizim kimi öz dil və ədəbiyyatn 
sevməyənlər üçün nə gözəl bir dərsi-
ibrətdir. 

Əlifba və ədəbiyyatlarnn mövcudiy-
yətini min il qabaqlara çxaran və bunun-

la köhnə bir mədəniyyətə sahib olduq-
larn iddia edən millətlər boş görüntü 
üçün deyil, iştə bu gün üçün, bugünkü 
Cəmiyyəti-Əqvam imtahan üçün hazr-
lanrlard. Və bu gün də özünü qanan hər 
millət səbilikdən [körpǝlikdǝn] qurtul-
maq, həddi-rüşdə çatmaq və ya onu 
keçib mərtəbeyi-ǝhliyyǝtǝ [sǝlahiyyǝtli 
olmaq dǝrǝcǝsinǝ] yetişmək üçün bütün 
var qüvvələrini milli dil və ədəbiyyat-
larnn tərəqqisinə sərf etməkdə və bu 
səyin dərəcəsi nisbətdə istibdad və cə-
halətin pənceyi-zülmündǝn qurtulub 
hürriyyət və müsavata nail olmaqda-
drlar. Çünki bu gün ən ac təcrübələrdən 
sonra qəti və müsbət [isbatlanmş] bir 
həqiqət olaraq qəbul edilmişdir ki, 
insanlar qara cəhalətdən, istibdaddan 
xilas edən yalnz və yalnz ədəbiyyatdr. 

Müstəbid hökumətin, key [özbaşna] 
idarənin, zalmanə üsulun ən böyük 
düşməni ədəbiyyatdr. Ədəbiyyat olan 
yerdə istibdad, istibdad olan yerdə ədə-
biyyat yaşayammaz. Bu səbəblə idi ki, 
müstəbid və zalm padşahlar key idarə-
lərinin bəqa vǝ davam [daimi olmas] 
üçün ən ziyadǝ müraciət etdikləri tədbir 
ədəbiyyat qsmaq, hürr mətbuat yox 
etməkdi. 

Milli ədəbiyyatn silahdan min kərə 
güclü, əhəmiyyətli olduğunu bu gün hǝr 
kǝsdǝn ziyadǝ qananlar hər dürlü qailǝ 
[dǝrd, sxnt] və keşməkeşlər içində ola-

MİLLİLƏŞMƏK 
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ola ən ziyadə qeyrət və səylərini milli 
ədəbiyyatn tərəqqisinə, ülumun nəşrinə 
[elmlǝrin yaylmasna] sərf edirlər. Çünki 
yaxş bilirlər ki, xalq hürriyyət və müsa-
vatn qədrini, ləzzətini ancaq və ancaq öz 
milli dilləri ilə anlaya bilərlər. Və yenə 
ancaq bu anlayşla hürriyyət və istiqlaln 
mühazəsi uğrunda fədayi-can edə bi-
lərlər. İştə bu düşüncələrə görədir ki, bu 
gün xüsusiyyəti-milliyyənin yeganə şüar 
olan “milli dil”in mühazə və tərəqqisi 
uğrunda ən ziyadə çalşanlar sosialist-
lərdir. Bu isə onlar üçün təbii, bir qüsur 
deyil, bəlkə fəzilətdir. 

Doğrudan da görürüz ki, dil məsələ-
sində ən mütəəsib [tǝǝssübkeş, konserva-
tiv] millətçilik edənlər yarm-mədəni 
hindlilər, əfqanlar, türkmanlar deyil, 
mədəni ukraynallar, polyaklar, bolşevik 
ruslar, sosialist gürcülərdir. 

Əcəba biz nasl? 
 

Ömǝr Faiq 
N 327, 21 tǝşrini-sani [noyabr] 1919 
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Burada türkcəmizin göyçəkliyindən, 
türk ədəbiyyat tarixindən bəhs edəcək 
deyiləm. Ancaq burasn yada salmaq 
istəyirəm ki, fransz dili Qərbdə nə isə, 
Yaxn Şərqdə də türk dili odur. 

Qərbdə fransz dili nə cür ümumi dil 
xidmətini görürsə, Yaxn Şərqdə, yəni 
Qafqaziyada, İrann yarsnda, Türküs-
tanda, Rusiyann cənubi-qərbində, Krm-
da, Anadoluda, Rumelində, Suriyada, 
İraqda da türk dili öyləcə ümumi dil 
vəzifəsini görür. Oralarda bir türk bir ar-
navuda [albana], bir ərəb bir kürdə, bir 
iranl bir gürcüyə, bir erməni bir ruma, 
bir yəhudi bir assura məram anladacağ 
zaman mütləq türkcə söyləməyə məc-
burdur. Çünki onlarn heç biri o birinin 
dilini bilməz, lakin hər kəs az-çox türkcə 
bilir. 

Türk dili oralarda bütün dillərə ha-
kimdir. Türkcənin bu hakimiyyəti qarşs-
na imdiyə qədər heç bir dil çxmamşdr. 
Hərçəndi bir vaxt ərəb və fars dilləri 
osmanllarn az bir qisminə, onlarn rəs-
mi yazlarna hakim olmuşdur. Lakin heç 
vaxt ümum xalqa, xalq ədəbiyyatna 
hakim olmamş və ola bilməz də… 

Türk dilinin Yaxn Şərqdəki hakimiy-
yətinə şahidlər axtarmaq lazm deyil, 
onunla danşan 60-70 milyonluq böyük 
bir kütlənin şahidliyindən daha möhkəm 
nə ola bilər? 

Türkcənin yaz və mətbuat aləmində-
ki zəiiyinə gəlincə, bundak qüsur, bəzi-

lərinin sandğ kimi, türkcənin özündə, 
onun əskik və qabalğnda deyil, başna 
bəla etdiyi əlifbasndadr. Doğrudan da 
türkcəmiz danşq və ahəngini olduğu 
kimi göstərməyə, yazmağa əsla yara-
mayan ərəb əlifbasn qəbul edəndən 
sonra öz varlğn, öz istiqlaln itirmiş və 
bu günə qədər ərəbliyə əsir olaraq hə-
qiranə ömür sürmüşdür. 

Vaxtdr ki, həqiqi, ictimai bir inqilab 
ilə dilimizi bugünkü yaramaz və çirkin 
əlifba əsirliyindən qurtarb öz təbiətinə, 
öz istiqlalna uyğun bir əlifba qəbul edə-
lim. Və bunun sayəsində dilimizə dan-
şqda qazandğ ümumilik şərəni mət- 
buatda da qazandralm. Və bu yol ilə 
xalqa savad öyrədəlim, onlara qolayca 
bilgi və maarif qaplarn açalm. 

Hamya ümumi təlim verəlim, elmin 
ləzzətini daddralm. Və ancaq bundan 
sonra camaatdan hürriyyət, ədalət və 
müsavat qanunlarna tamamilə riayəti, 
istiqlal yolunda, xalqçlq uğrunda can 
verməyi istǝyəlim. 

Yoxsa, özgə cür hams boş, hams 
qayrma, hams küy-kələkdir. 

Zaman, ehtiyac və həyat bu gün biz-
dən çox şeylər gözlǝyir, daha ciddi, daha 
xeyirli, daha ağll, daha elmi yolda çalş-
mamz tələb edir. 

Qurduğumuz xalqç cümhuriyyətdə 
hər zaddan qabaq xalqn murad və mən-
fəətini nəzərə almaq lazm gəlir. Cümhu-
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riyyətimizin bünövrǝ vǝ əsasn meydana 
gətirən qara xalqn üzünü ağartmaq, üst-
lərindən cəhalət qaranlğn qaldrmaq, 
məişət ağrlğn atmaq xalqçlğn şah 
əsəri, yeganə vəzifə olur. 

Xalqçlar bu vəzifə və şah əsərini isə 
ancaq milli ədəbiyyat vasitəsi ilə vücuda 
gətirə bilərlər. 

Milli ədəbiyyat xalqçlarn əlində par-
laq bir məşəldir vǝ ancaq bu məşəl ilə 
xalq hürriyyətin mənasn düşünər, mü-
savatn imkann qanar, ədalətin doğru-
luğunu görər, istiqlaln qədr və qiymətini 
bilər. 

Şu qədər ki, milli ədəbiyyat[n] parlaq 
bir məşəl haln almas, ondan layiqilə 
istifadə etmək üçün o millət, o xalq 
tərəndən sevilməsi, ona qiymət veril-
məsi, ona hörmət edilməsi şərtdir. Xü-
susilə buna xalqdan artq xalqçlar, xalq 
idarəsi başnda əyləşən ağalar riayət 
etməlidirlər. 

Görəlim, bizim ağalarda, bizim xalq-
çlarda bu hünər, bu fəzilət varm? 

İştə, can alacaq əsl nöqtə!  
 

Ömǝr Faiq 
N 328, 24 tǝşrini-sani [noyabr] 1919 
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Qardaşmz Fərhad Ağazadə Bakda 
vətəndaş erməni, yəhudi və özgə dükan-
larnn lövhələri üzərində yazlan türk-
cələrin mənaszlğndan, biçimsizliyindən 
şikayət edir. Lakin mən onlardan daha 
betərlərini, daha yamanraqlarn gördü-
yüm halda yenə şükr edirəm. Çünki on-
lar başardqlar qədər yaxş-yaman bir 
türkcə yazmşlardr. Amma başlarnda 
hörmətli müəllimlər, bilikli həkimlər, adl 
mühəndislər, şanl generallar olan idarə-
lərimizin çoxunun qaplar üstündə türk-
cə ya heç yox və ya olanlar da ilan- 
qurbağa şəkillərindən fərq edilməyir.  

Hələ son çağlarda açlan general-qu-
bernatorluq kimi idarələrin rəsmi kağz-
larnda – özgə idarələrdə xala xǝtrin qal- 
masn deyə yazlan – türkcə ünvanlardan 
əsər də yoxdur.  

Demək ki, inşallahur-rəhman, dala-
dala doğru tərəqqi etməkdəyiz və böylə 
tərəqqi etdikcə də idarələrin milliləşdiril-
məsi söz və vədi başda əyləşən ağalarn 
yadlarndan çxmaqdadr. Lakin burasn 
yaxş qanalm ki, ağalar yadlarndan ç-
xardqlarn xalq yaddan çxarmr, ancaq 
səbr edir.  

Xalq qan bahasna aldğ istiqlal bi-
zim kemiz üçün yox, öz mənfəətinə, öz 
muradna xidmət edər kri ilə can mü-
qabilinə [can bahasna] mühazə edir.  

Xalq mühazə etdiyi hökumətin dili-
ni, yazsn təbii, öz dili, öz yazs olmasn 
istər və bunu istəməkdə dünya qədər 

haqq vardr.  
Xalq öz istiqlal vaxtnda da, Rusiya 

istibdad vaxtnda olduğu kimi, rus dilini 
bilmədiklərindən ötrü idarə qaplarnda 
saatlarca gözləməyə, həqarət görməyə 
daha artq səbr edəmməz.  

Paytaxtda müsəlman bəkçilərinin 
(dvornik) taçkalar [arabalar] üzərinə 
təzədən rusca yazmaq masxaralqlarna 
kimsə rahat ürǝklǝ baxammaz.  

Hər saat, hər dəqiqə xalqla təmas 
edən, görüşən, böyüklərin müəllimləri 
yerində olan polis məmurlarnn Azər-
baycan mənfəəti ilə əsla əlaqəsi olma-
yan, dil bilməz, əxlaqsz, əhval, keçmişi 
qaranlq bir para adamlardan təyin edil-
məsinə xalq daha ziyadə tab gətirəm- 
məz.  

Öz Cümhuriyyət idarələrimizə verilən 
türkcə ərizələrin rusca yazlmadğndan 
ötrü rədd edilməsi Azərbaycan adna 
ləkədir.  

Hürriyyətimizi, istiqlalmz candan 
istəyirsək, Azərbaycan dilinə, Azərbay-
can milli ədəbiyyatna, Azərbaycan xalq-
na qiymət verməli, hörmət etməliyiz.  

İdarələrimizin birdən milliləşdirilmə-
sinin çətin olduğu məlum. Bununla bəra-
bər, bu çətinlik yavaş-yavaş başlamamza 
bəhanə olammaz. Maarif və Daxiliyyə 
Nəzarəti kimi, məmurlarn çoxu türk 
olan idarələri il başndan so[n]ra olsun 
milliləşdirmək mümkündür.  

MİLLİLƏŞMƏK 
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Doğru, bunlar həp sabahn, gələcəyin 
işidir. Lakin bu gələcəyin yavuq və ya 
uzaq olmas bizim qeyrətimizdədir. Gələ-
cəkdəki başaracağmz üçün bugündən 
başladğmz işlərə ciddi yapşmalyz. 
Qurduğumuz bünövrǝ vǝ əsasn sağlam 
və əmin olmasna bütün güc və hüm-
mətimizi sərf etməliyiz. İştə, əsl murad-
mz və sözümüzün can! 

Heyf ki, bu lazm hümməti ortada gö-
rəmməyiriz. Gördüyümüz bir zad varsa, 
parlaq vədə, boş söz, uyuşdurucu bir 
niyyət!  

Gördüyümüz işlər, tutduğumuz yol 
xalqçlğn, xalq istiqlalnn tamamilə tər-
si! Bu hal isə böylə davam edəmməz. 
Ciddi çarələr lazmdr.  

Bugünün, gələcəyin pozulmaz bir qa-
nunu var: milliləşəmməyən, xüsusi mə-
dəniyyət göstərəmməyən, xalqa doğru 
gedəmməyən idarələr, hökumətlər da-
vam edəmməzlər. İstiqlaln möhkəm və 
davamn istəyənlər bu həqiqəti bilib ona 
görə çalşmaldr. Bu çalşmaq, hər ziyal 
azərbaycanl üçün bir fəzilət isə Məclisi-
Məbusanda əyləşən hörmətli xalq və-
killəri üçün bir borcdur, bir vəzifədir.  

Ümidvaram ki, hörmətli vəkil əfəndi-
lər idarələrimizi yaxn gələcəkdə milli-
ləşdirmək məsələsini imdidən nəzəri- 
əhəmiyyətə alb ona görə ciddi və fayda 
verəcək çarələr düşünürlər. Hərçənd, 
Maarif Nəzarətinin bu uğurda açdğ 
kurslar var. Lakin, onlarn bugünkü ma-
hiyyətləri o böyük məsələni həllə ka 
deyil.  

Bu xüsusda so[n]ra.  
 

Ömǝr Faiq 
N 330, 26 tǝşrini-sani [noyabr] 1919 
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Qafqaziya vilayətləri kəndi müqəddə-
ratlarn həll etməyə qalxşdqda, Axsxa 
kəndi başna müstəqil bir xətti-hərəkət 
tutmuşdu. Gürcü sosial-demokratlarnn 
yerli türklərin milli ehtiyaclar ilə yerli 
arzular əleyhində vaqe olan qabaca hə-
rəkətləri Axsxa ilə bərabər Qars, Ərda-
han və Batum həvalisi [bölgǝsi] müsəl- 
manlarnda Qafqaziya daxilində dördün-
cü bir kanton və yaxud federasyon krini 
doğurmuşdu. 

Gürcü millətpərəstləri bu kirlə mü-
barizə edirdilər. Mübarizələrində vəsilə-
lərin [vasitǝlǝrin] növünə və məşruluğuna 
[qanuniliyinǝ] çox da əhəmiyyət vermə-
yirdilər. Bu əməl isə əksüləməli mövcib 
olub [bu ǝmǝl isǝ müqavimǝtǝ, reaksiyaya 
sǝbǝb olaraq] Zaqafqaziya cənub-qərbi 
müsəlmanlar arasnda behəqq [haql 
olaraq] zühur edən bu kri-siyasini [siyasi 
düşüncǝni] canlandrrd. 

Brest-Litovsk müahidəsi [sazişi] nəti-
cəsində türklər Batum, Qars və Ərdahan 
tutdular. Bunun üzərinə Axsxa tək qald. 
O zaman kəndi müqəddəratn digər üç 
vilayətlə birlikdə həll etməyi halna mü-
vaq görən və gürcü hökumətinə bir növ 
isinəmməyən Axsxa dəxi digər üç uyezd-
lə birlikdə Türkiyəyə meyl etdi. Bu meyl 
üstündə vuruşdu. Əlində silah olaraq 
mübarizə etdi. Batumda əqd olunan mü-
ahidə mövcibincə [imzalanan sazişǝ ǝsa-
sǝn] Gürcüstandan ayrld. Fəqət axrk 

hadisələrə görə türklər oralarn tərk 
edib getdilər. Gürcülər isə Axsxan tut-
dular. Axsxann bu hərəkətini idarə 
edən, bu hərəkətə ruh verən, onu məf-
kurəvi bir şəklə qoyan məşhur Ömər 
Faiq əfəndi Nemanzadə idi. 

Ömər Faiq əfəndini kim bilməyir? O 
həssas, o atəşli mühərriri kim tanmayr? 
Qarsda dağlan xanimanlarn, Ərdahan-
da hətk olunan [tapdalanan] namuslarn, 
Batumda kəsilən qurbanlarn o yanql 
mərsiyənəvisini [mǝrsiyǝ oxuyann], “bir 
parça ətmək” deyə qəlbləri yaxan o hə-
miyyət məşəlini hangi azərbaycanl unu-
da bilər? 

Vaxt vard; Faiq əfəndi Cəlil Məm-
mədquluzadə ilə bərabər nəşr eylədiyi 
“Molla Nəsrəddin” məcmuəsi vasitəsilə 
cəhalət pərdəsi ilə örtülü olan qara 
qəlbləri yaxc qələmi ilə yaxrd. 

O, binəzir [görülməmiş] bir cəsarətlə 
müqəddəs zənn olunan hər namüqəd-
dəsə var qüvvəsilə çarpr, bütün vicdan 
ilə hər növ vicdanszlqlara qarş protesto 
edirdi. 

O zaman Tiis, imdiki Tiis deyildi. 
Nikolay istibdadnn zamanlar idi. Faiq 
əfəndi Tiisin bugünkü sahibləri ilə bir-
likdə rus istibdadna qarş pəncələşir, 
“Metex” həbsinə otu[r]dulurdu. 

Bu istibdad idi. 
Fəqət Faiq əfəndi yenə Tiisdə, yenə 

həbsdədir. Fəqət bu, yalnz həbs deyildir. 
Faiq əfəndi təhqir olunur. Faiq əfəndi 

VİCDAN SIZLAYIR
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canilərlə bərabər oturdulub oğrular, qaç-
qnlar tərəndən döydürülür. 

Möhtərəm oxuyucu, heyrət edirsən. 
Əvət, mən də səninlə bərabər hey-

rətdəyəm. 
Bir az əvvəl, Axsxa gürcülərə təslim 

olunduğu əsnada Faiq əfəndinin Axsxa 
hərəkətinin başçs olmaq həsəbilə [sǝ-
bǝbindǝn] tutulub Tiisə gətirildiyini 
eşitdik. Bəzi təşəbbüslər edildi. Nəticədə 
Faiq əfəndini həbsdən xaric etdilər, fəqət 
möhtərəmən təhti-nəzərdə [nǝzarǝt altn-
da] bulundurdular. 

Bu aralq, gürcülər Axsxa ilə iktifa 
[kifayət] etməmiş, Ərdahana doğru səfər 
eyləmək istəmişlərdir. Bu zəmində əha-
liyi-islamiyyə ilə gürcü əsgərləri arasnda 
toq-quşma olmuş. Bunun üzərinə Faiq 
əfəndini təkrar tutmuşlar, həbsxanaya 
soxmuşlar; fəqət mücrimini-siyasiyyə 
[siyasi məhbuslar] şöbəsinə deyil, canilər 
qoğuşuna [otağna] salmşlardr. Canilərə 
anlatlmş olmaldr ki, kəndisini “xaini-
vətən” [vətən xaini] deyə fəna surətdə 
döymüşlər, ölüm halna gəldikdən sonra 
kəndisindən əl çəkmişlərdir. 

Əcəba, kəndisinin hürriyyətpərvərli-
yini hər münasibət gəldikcə bar-bar ba-
ğran Gürcüstan Hökuməti böylə şənaə- 
tə [yamanlğa] nə cür yol vermiş?.. 

Adil bir adam; bir cani, bir qatil, bir 
ədna [alçaq] haqqnda rəva görülməsi ən 
qat müstəbid məmləkətlərdə belə caiz 
olmayan bu cəzan bütün Qafqaziya 
türkləri arasnda böyük bir mühərrir, xa-
tiri sevilər bir camaat xadimi olan həmiy-
yətmənd [hǝmiyyǝli, vǝtǝn vǝ millǝt qeyrǝti 
çǝkǝn] bir zat haqqnda nasl olmuş da 
Jordaniya hökuməti rəva görmüşdür?!.. 

Gürcüstan sultasn tanmamaq, gür-
cü siyasiləri kimi deyil, başqa dürlü dü-

şünmək nə böyük bir cinayətdir ki, böy-
lələrilə Qüruni-vüstaya [Orta əsrlərə] yax-
şr cəzalarla rəftar olunur? Əcəba, siyasi 
qənaət və kri üçün bir insan işgəncə 
edilərmi? Böylə bir işgəncə demokratik 
bir cümhuriyyətə yaxşarm? 

Gürcüstan Hökuməti bilmək istəmə-
sə də, Gürcüstan camaat, Gürcüstan 
mətbuatna mənsub olanlar, Gürcüstan 
camaat xadimləri bilsinlər ki, Ömər Faiq 
əfəndinin işgəncə edildiyi, bila-fərqi-
məslək [ideya fǝrqi olmadan] bütün Azər-
baycan türklərinin qəlblərini cərihədar 
eyləmişdir [yaralamşdr]. Azərbaycan-
türk demokratiyasnn vicdan szlayr. Bu 
szlar bu qədər möhtac olduğumuz bey-
nəlmiləl ülfətlərə sui təsir [mǝn tǝsir] 
edǝr. Bilxassə gürcü-türk yaxnlğna bö-
yük səktələr [ziyanlar], böyük zərbələr 
vurar. 

Faiq əfəndinin canilərlə bir otaqda 
məhbus qalmas, Faiqin işgəncə edil-
məsi, həm də gürcülər əlində işgəncə 
edilməsi nə qədər vicdan əzici bir xəbər. 
Əcəba, bütün bunlar doğrumudur?! 

Məlumati-mövsuqə [etibarl məlumat] 
məəttəǝssüf [təəssüf ki], bunun doğru 
olduğunu bildirməkdədir. 

Bu xəbər bütün Azərbaycan məha-
lində [dairələrində] bir protesto tufan 
qoparmaya bilməz! 

Azərbaycan, yalnz Azərbaycan deyil, 
türk həyati-ədəbiyyə və ictimaiyyəsi 
[ǝdǝbi vǝ ictimai hǝyat] ilə aşina olan hər 
kəs, bu mənfur xəbəri oxuduqda istəkli 
qələm arxadaşmza qarş vaqe olan bu 
tövhinə [ǝziyyǝtǝ] qarş lənət şərarəsi 
[qğlcm] yağdrmaya bilməz! 

Faiq əfəndi cani olammaz. Siyasi k-
rindən ötrü bir şəxsi cəzalandrmaq bil-
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məm ki, Gürcüstan Cümhuriyyətinin şa-
nna karm?! 

Qoy bu sualn cavabn Gürcüstan 
siyasi məhlləri versinlər. 

Azərbaycan məhalinin bu məsələ 
üzərindəki təsirini xülasə edərsək, yalnz 
şunu söyləyə biləriz: 

Vicdan szlayr! 
 

M. Ə.  [Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə] 

N 98, 27 kanuni-sani [yanvar] 1919 
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Qafqaziya türkləri miyannda [arasn-
da] maarin intişarna [yaylmasna] hər 
kəsdən əvvəl çalşan, Nuxuda, Şamaxda 
bir çox zəhǝmat və məşaqqa [zǝhmǝtlǝrǝ 
vǝ məşəqqətlərə] köks gərərək zamann o 
müzlim [qaranlq] səhifələrində yeni bir 
işq çxarmağa müvəffəq olan, Axska 
kimi Qafqaziyamzn ən hücra [uzaq] gu-
şəsində milli ruh oyanqlğna səbəb olan, 
ən nəhayət “Molla Nəsrəddin” jurnal 
kimi xürafatla iftixar edənləri cəmiyyəti-
bəşəriyyədən çxarmağa səbəb olan bir 
məcmuəni meydana gətirməkdǝ işti-
rakla kəndisindən əvvəl gələn bütün 
məcmuəçilərə faiq [üstün] gələn Faiq 
əfəndi bu yaxn zamanda siyasət saiqəsi 
[sǝbǝbi] ilə gürcü hökuməti tərəndən 
həbs edilmişdi. Demək, Faiq əfəndi siyasi 
bir məhbus idi. O, cinayətkar deyildi. Qa-
til, oğru və sairə deyildi. Qafqaziyadan 
rus hakimiyyəti qalxdğ, gürcü hakimiy-
yəti də doğmadğ bir zamanda Axska 
türklərinin irqən qardaş və hal-hazrda 
qonşusu bulunan Türkiyə Hökumətinə 
ümum axskallarn, bilxassə Faiq əfəndi-
nin hüsn-təvəccöhləri [xoş münasibǝtlǝri, 
rǝğbǝtlǝri] varmş. Faiq əfəndinin siyasət 
aləmində olan günah da bu “hüsn-
təvəccöhdən” ibarətdir. Bu hüsn-təvəc-
cöh bütün azərbaycanllarn türklərə, 
bütün gürcülərin Almaniyaya tərəf çevir-
dikləri hüsn-təvəccöhdən fərqli deyildir.  

Madam ki, vaxtn iqtizas [tǝlǝbi] ilə 

vücuda gələn bu hüsn-təvəccöh hər 
kəscə məqbul imiş, əlbəttə, yalnz Ömər 
Faiq əfəndinin hüsn-təvəccöhü qeyri-
məqbul ədd [hesab] ediləmməzdi. Ona 
binaən [ǝsasǝn] də bir çox protestolara, 
etirazlara məruz qalan gürcü hökuməti 
Faiq əfəndini tərxis etmişdi. Şimdi ald-
ğmz xəbərlərə görə, gürcü hökuməti 
məzkur [deyilǝn] siyasət dolays ilə yeni-
dən Faiq əfəndini yaxalamş, məhbus 
etmişdir. Məhbus etməklə qənaət et-
məyib, vəhşiyanə bir surətdə o zəif, o 
nəhif [incǝ] vücuda malik olan bir zat hər 
gün məhbusxanada hökumət məmurlar 
döyürmüş. Demək, Faiq əfəndiyə dəlilli, 
sübutlu bir günah isnad və sübut etmək-
dən aciz qalan gürcü hökuməti bu su-
rətlə onu məhbusxanada öldürmək is- 
təyir. Binaənileyh [ona görǝ], mən uca 
səslə gürcü hökumətinə deyirəm ki, siz 
Faiq əfəndini təhqir etməyir, bütün Qaf-
qaziya islamlarn döyür və təhqir edir-
siniz! Sizin Qafqaziya islamlarn təhqir 
etmənizə qarş var qüvvətimlə etiraz 
edir və bu kimi müstəbidanə hərəkət-
lərinizdə bilaxirə [sonda] yenə kəndiniz 
peşman olacağnz ixtar [xǝbǝrdarlq] edi-
rəm.  

 
Muxtar Əfəndizadə 

N 99, 28 kanuni-sani [yanvar] 1919 
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Bu gün 27 kanuni-sanidə [yanvarda] 
98 nömrəli “Azərbaycan” qəzetəsində 
yanql bir xəbər oxudum. Bu xəbər 
yalnz məni deyil, Ömər Faiq Nemanzadə 
cənablarn tanyr [tanyan] hər kəsi, hər 
fǝhlǝ və kǝndçi qardaşn düşündürdü, 
ürəklərini qana döndərdi. Azərbaycan 
türkləri arasnda kəndi qələmi ilə ən 
məşhur və möhtərəm bir ad qazanmş 
Ömər Faiq əfəndinin həbsdə olmasn 
eşidən azəri və ümum qafqazllar bu işə 
atəşli protestolar etməzmi? Azərbaycan 
türkləri kəndilərinə ən doğru bir dost, 
azadlğa ən çox meyli olan bir camaat, 
azadlq, doğruluq və bərabərcə yaşama-
ğ hər vaxt cünbüşlə istər [istəyən] bir 
məmləkətdə çox heyər olsun ki, böyük 
bir yazç və diqqətli bir ǝdibi, zəkavətli 
bir millət qəhrəmann həbsxanada gö-
rür.  

Bu ac hal onlara fövqəladə bir təsir 
bağşlad. Fəqət kri açq, ürəyi saf, duy-
ğusu ən parlaq bir millət, gözəl gürcü 
milləti, bunu, bu ədalət və insafdan uzaq 
hal qəbul etməsə gərək. Ona görədir ki, 
bu gün, yarn möhtərəm və sevgili ədi-
bimiz Ömər Faiq Nemanzadə cənablarn 
gürcü milləti, gürcü demokratiyas azad 
edəcəyini Azərbaycan kəndçi və fəhlələri 
dörd gözlə bəkləyir və ümidvardr ki, 
Azərbaycan və Qafqaziya türkləri ədəb 
bağçalarnn ən qiymətdar bir qönçəsi 
saylan Faiq əfəndi həbsdən əlbəttə azad 

olar. Fəqət acnacaq bir hal varsa, o da 
gürcü milləti, gürcü demokrat və höku-
məti şu mükərrəm [möhtǝrǝm] şəxsi qatil 
və quldurlarla bir yerdə həbsxana kame-
ralarna soxmağ öz şan və şövkətinə rə-
va görməyidir.  

 
Səmədəli İsgəndərzadə (Kəmərli)  

N 101, 30 kanuni-sani [yanvar] 1919 
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Daha 1918 kanuni-əvvəlində [dekabrn-
da] Batuma getmək üzrə Tiisdə bulun-
duğum vaxt möhtərəm qələm arxada- 
şm Ömər Faiqin Tiis komandanlğ 
dairəsində məhbus olduğunu eşitdim və 
həman gün ziyarətlərinə getdim. Nə 
üçün həbs edildiklərini anladm. Məlum 
olduğu üzrə Batum-Qars sancağndak  
müsəlmanlar cilovu gürcülərin əlinə ver-
mək istəməyirlər. Ömər Faiq də əhalinin 
hissiyyatna bir tərcüman vəzifəsi gördü-
yündən, gürcülüyə “zərərli” görülmüş və 
həbs edilmişdir. Fəqət əhvaldan öylə 
anladm ki, Gürcüstan Hökuməti Ömər 
Faiqi tezlikdə sərbəst buraxacağn vəd 
etmişdir. Bütün safdil millətimlə bərabər 
mən də gürcüləri dost olaraq tandğm-
dan, Azərbaycan mətbuatna bu xüsusda 
bir şey yazmadm. O dostluğun xatirəsi 
üçün bu məsələyə o qədər də əhəmiy-
yət verməyib, Batuma getdim. Bir də 
möhtərəm yoldaşm özü araya pozğun-
luq düşməsinə bizzat [şəxsən] raz olma-
d. Batumdan döndükdən sonra Gəncə- 
də Ömər Faiqin Tiisdən çxmamaq qey-
di ilə sərbəst buraxldqlarn eşitdim və 
sevindim.  

Bu dəfə kanuni-saninin [yanvarn] 22-
də bir daha Tiisə getdim. Ömər Faiqin 
təkrar həbs edildiyini təəssüərlə an-
ladan yoldaşlara rast gəldim. Bu dəfəki 
həbsin əvvəlkinə bənzəmədiyini də əla-
və etdikləri vaxt, pək ziyadǝ maraqlan-

dm. İcab edən vəsiqəni əldə etdikdən 
sonra görüşə bildim. Mən Ömər Faiqi 
yenə əvvəlki üç arxadaş ilə bərabər 
komandanlq həbsxanasnda buldum. 
Yarm saat sürən mülaqatmz [görüşü-
müz, söhbǝtimiz] anlatd ki, Ömər Faiqi bu 
dəfə həbs etdikləri kimi arxadaşlar ilə 
bərabər Tiisin mərkəzi həbsxanasnda 
qapatmşlar. Bu həbsxana qatillərin, 
canilərin yatağdr. Bu həbsxanann daxi-
li, Allah göstərməsin, nə qədər murdar 
hərəkətlərin yuvas imiş. Buraya Gürcüs-
tan Hökuməti caniləri bçaqlar, ilanlar 
dişləri ilə bərabər olaraq toplamşdr. Bu 
həbsxanann içərisində Gürcüstan Höku-
mətindən başqa bir hökumət var imiş. 
Buraya yeni daxil olan bir məhbus tə-
bəəlik vergisi verməli imiş. Bu yeni hö-
kumətin buyurduğuna əməl etməyən- 
lərin vay halna! Pekin və Tehran həbs-
xanalarnda olmayan işgəncələr altnda 
can verənlərin həddü-hesab yoxdur. 
Əski əsrarəngiz bu qalann hər qaranlq 
guşəsi bir çox qurbanlarn məqtəli [qǝtl 
yeri] imiş. Bir sözlə, o qalada adam 
öldürmə dərsi yenidən böyük bir mə-
harətlə öyrədilməkdə imiş.  

İştə bu dəfə Qafqaz türklərinin sevgili 
yazçs böylə bir məhbəsdə müsar ola-
raq günlərcə qalmşdr. Vergi istənildiyi 
vaxt verməkdən aciz qalan mühərririmiz 
dəhşətli bir yumruq və təkmə tufan 
altnda qalmşdr. Dşardan dostlarn 

ÖMƏR FAİQİN BAŞINA GƏLƏNLƏR
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göndərdiyi yeməklər verilmədiyi kimi, 
içəridəki “qanl lokanta” [yemǝkxana] 
hökuməti də dustaqxanann yeməyini 
verməmişdir. Onu müşayiət edən qara-
qol əsgərlərin anlatmş olmas ilə “vətən 
xaini” (?) Ömər Faiq sabahdan axşama 
qədər ölümə müntəzir olmuşdur [ölümü 
gözlǝmişdir].  

Bir qaç gün bu cəhənnəm əzabndan 
sonra Ömər Faiqin Tiisdəki dostlar işi 
anlayb, hökumətə söyləmişlər. Həbsxa-
nasndan xəbəri olmayan hökumət də 
Ömər Faiqi təkrar şəhər komandanlğ 
həbsxanasna nəql etmişdir. Məsələ bu-
nunla bitməmiş, onun yoldaşlarndan 
biri yenə orada qalmşdr. O da Axsxann 
mötəbər əşxasndan [şəxslərindən] biri-
sidir. Kəskin dişli bçaqlar Ömər Faiqin 
hesabn bir gün bir gecə o zavalldan 
sormuşdur. İkinci günü o zat da oradan 
ötəki həbsxanaya nəql edilmişdir.  

Zamanə yazçlar vüquat [hadisǝlǝri] 
kəndi duyğularna uydurub meydana 
çxarrlar. Fəqət mən bunu, bu məlumat 
Ömər Faiqdən və digər üç arxadaşndan 
eşitdiyim kimi yazdm. Burada göstər-
diyim, olunan həqarətin bir cüzisidir. 
Mən bu həqarəti Ömər Faiqə deyil, mil-
lətimə edilmiş hesab etdiyim üçün gürcü 
millətinin dostluğunu ürəyimdə saxla-
maqla bərabər, gürcü hökumətinə qə-
ləm arxadaşlarm naminə etiraz edirəm. 
Ömər Faiq Axsxann deyildir, bütün 
millətin maldr. Bununla izzəti-nəfsi təh-
qir edilən millətim, dostluğunun sui-is-
temal [sui-istifadǝ] edildiyini hiss etməz 
deyildir.  

 
Cavad [Əhməd Cavad] 

N 104, 3 şubat [fevral] 1919 
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Faiq əfəndi beş aydan bəridir ki, Tif-
lisdə gah həbsxanalarda, gah beşər-onar 
gün azad edilərək polisə nəzarətində bu-
lunmaqda idi. Aprelin ikisində üçüncü 
dəfə tutularaq Metex qalasna salnd. 
Bu dəfəki həbsin səbəbi də əski səbəblər 
kimi “Gürcüstan üçün müzirr [zərəli] 
kirli” olmas idi. Bu siyasi müzirr kir-
linin, yəni Faiq əfəndinin həbsi, əlbət ki, 
adi həbslər kimi deyil, bəlkə hazrdak 
Axska vüquati-hərbiyyə və tarixiyyəsi ilə 
əlaqədar və əhəmiyyəti-siyasiyyəni haiz 
[siyasi ǝhǝmiyyǝt daşyan] bir həbsdir. 
Bununla bərabər, mən burada bu həbsin 
əhəmiyyətindən, əsbabndan [səbəblə- 
rindən], məhbusun çəkdiyi əzab və bə-
lalardan bəhs edəcək deyiləm. Ancaq bu 
həbsdən çxardğm iki həqiqəti qarelərə 
[oxuculara] bildirmək istəyirəm: 

1) Sosialist Ramişvili hökumətinin 
müstəbidanə hərəkəti;  

2) Faiq əfəndinin ənudanə [inadkar] 
səbat.  

Əvət, bu həbs adi həbslərdən deyildi. 
Bu, Daxiliyyə naziri Ramişvili ilə Faiq 
əfəndinin arasnda və intiqamcuyanə [in-
tiqam almaq fürsǝti axtaran] siyasi bir mü-
barizə idi. Ramişvili əlindəki hökumət 
ixtiyar və gücü ilə Faiqi əzmǝk, məslə-
kindən çevirmək istəyir. O isə ürəyindəki 
böyük əqidə və ümidlə ruhlanb, hər 
dürlü bəlalara təhəmmül edir [dözür], 
xəstəliyinə baxmayaraq fövqəladə bir 

səbat, həm də qayət ənudanə bir səbat 
göstərirdi.  

Faiq əfəndi, həbsxanann müstəkrəh 
[ikrah doğuran] və qəmli həyat ilə əsla 
kəndini üzməyir, bütün vaxtn kitab mü-
taliəsi əyləncəsi ilə keçirir, məyusiyyət-
dən uzaq, daima uzaq bulunurdu.  

Faiq əfəndi birinci dəfə əsgəri həbs-
xanada bir ay qədər həbs edilib polisə 
nəzarətində bulunmaq üzrə beş-on gün-
lüyə azad edilirdi. Lakin bu azadlq onun 
üçün həbsdən artq bir bəla olurdu. 
Məmləkəti Axska haqqnda yazlan böh-
tanlar oxuduqca, camaata edilən zülm-
ləri eşitdikcə ürəyi daha ziyadə yanr, 
beyni daha artq szlayrd. Edilən təca-
vüzlərə, siyasi intriqalara qarş sükutu 
kəndisi üçün həqarət sayrd. Axrda 
böhtanlar rədd üçün qələmə sarlr, 
rusca qəzetələrdə elani-həqiqət edir və 
bu yol ilə gürcü əfkari-ümumiyyəsini 
[ictimaiyyətini] həqiqətdən xəbərdar et-
məyə çalşrd. Bu xüsusda bir saat olsun 
boş durmaq, fürsəti qaçrmaq istəmə-
yirdi. Bu isə, yəni həqiqətin üstünü aç-
maq isə, Ramişvili hökumətinə xoş gö- 
rünməyirdi. Buna görə idi ki, on günlük 
əzabavər [əzab verən] bir azadlqdan son-
ra Faiq əfəndi yenə bir bəhanə ilə ikinci 
dəfə həbs edilir və bu surətlə vücudu ilə 
bərabər “dili” də bağlanrd.  

Biçarə həbsxanada belə yalnz öz dər-
di ilə qalmayrd. Xəbər alrd ki, Axskada 

ÖMƏR FAİQ ƏFƏNDİ  
ÜÇÜNCÜ DƏFƏ HƏBSDƏ
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qardaşlarn, yegǝnlǝrini, yaxn qohumla-
rn, kirdaşlarnn həpsini həbs eylə-
mişlər. Hətta bir gecə on-on beş gürcü, 
Faiq əfəndinin ailəsi bulunduğu evə hü-
cum edib oran dağtmaq, talan etmək, 
çocuqlarn doğramaq istəmişlər… İştə 
bunlar, bu kmi zülmləri həbsxanann 
qorxulu divarlar arasnda xəbər alan 
Faiq əfəndi yenə məyus olmayr, ümidi-
istiqbal ilə ruhunu, səhhətini əsla poz-
mayrd.  

Axskann yeddi martda gürcülər tə-
rəndən zəbt edilməsinə görə Faiq əfən-
di ikinci dəfə həbsdən azad edilirdi. Lakin 
bu azadlq onun üçün daha böhranl, 
hətta həbsdən daha həyəcanl, daha 
xələcanl [narahat] olurdu. Çünki heç bir 
gün keçməyirdi ki, Axska faciəsini bildi-
rən birər qara xəbər, birər ac kədər al-
mayayd. Böylə qara xəbər və ciyərsuz 
[ciyǝr yandran, qǝmli] hallarn təsiri ilə idi 
ki, Faiq əfəndi gürcü dairələrində sevil-
mədiyinə baxmayaraq hər gün gah hö-
kumət rəisi Jordaniyaya, gah Xariciyyə 
naziri Gegeçkoriyə, Hərbiyyə naziri müa-
vini Gidivanova müraciətlə axskallara 
edilən zülm və təcavüzlərin bir saat 
əvvəl qət edilməsini [dayandrlmasn] 
insaniyyət naminə rica edirdi. Hətta bə-
zən sx-sx müraciətini təciz dərəcəsinə 
qədər çxarrd. Lakin bunun üçün əsla 
çəkinməyirdi. Çünki özü üçün deyildi.  

Heç yadmdan çxmaz, bir gün: “Ma-
dam ki, bəzi nazirlər xatirini sayr, rican 
qəbul edirlər, neyçün kəndin üçün də bir 
ricada bulunmayrsan” deyə soruşma-
ğm üzərinə Faiq əfəndi sərt bir səslə: 
“Mərhəmət dilənçisi deyiləm. Biləks 
[əksinə] işimin ən şiddətli əsgəri məhkə-
məsinə verilməsini tələb etmişəm” 

cavab ilə məni adətən utandrd. Doğru-
dan da kəndisinin yüz dürlü dərd-ehti-
yacn buraxb daha aciz olanlarn xila- 
sna çalşr, köylü biçarələrin fəryadlarna 
yetişmək istəyirdi. Son vüquat [hadisǝlǝr] 
əsnasnda Axskada tutulub Tiis həbs-
xanasna göndərilən əlliyə qədər köylü 
əsirlərin haləti-pərişaniləri Faiq əfəndini 
kəndi həbsindən artq mütəəssir edir və 
min zəhmət və möhnəti boynuna alb, 
onlarn təxlisinə [xilasna] müvəffəq 
olurdu. Lakin iki-üç gün so[n]ra bu hal 
Ramişviliyə xoş görünməyib Faiq əfəndi 
üçüncü dəfə Metex həbsxanasna sal-
nrd.  

Bu dəfəki həbsi isə əski həbslərə 
bənzəməyirdi. Bu həbs, o səbirli, o mü-
təhəmmil [dözümlü], o sükut Faiqi föv-
qəladə acqlandrr, mütəəssir edirdi. 
Çünki bu daha hökumət həbsi deyil, 
açqdan-açğa məsxərəlik, adi qərəzkar-
lq idi.  

Əvət, bu dəfə Faiq əfəndi yenə mə-
yus olmayrd, amma fəna halda həyə-
canlanrd. Hələ böylə xələcanl bir 
halnda öz kəndindən aldğ kağz: “Gür-
cü əsgərləri Faiq əfəndinin Aqara kən-
dində bir milyon qiymətindəki maşina 
dəyirmanlarn, taxta zavodunu, taxta ilə 
dolu skladn, taxl anbarn, iki mərtəbəli 
evlərini, kantorunu tamamilə yandrb 
kül eyləmişlər. Bütün Axska köylülərinə 
nümunə üçün öz əli ilə yetişdirdiyi 
müntəzəm və qiymətli meyvə bağçasn 
qismən kəsib və qismən çxarb məhv 
eylǝmişlǝr. Bunlarla kifayət eyləməyib, 
Axskadak evinin əşyasn, hətta çocuq-
larnn yeyəcəklərini talan edib bütün 
ailəsini ac və biəlac buraxmşlar və hətta 
kiçik çocuqlarna baxacaq qardaşlarn 
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da pərişan və fərara məcbur eyləmişlər” 
xəbəri ki, hər dəmir ürəklini düçari-yə’s 
[ümidsizliyǝ düçar] etməmək mümkün 
deyildi. Faiqin doğrudan kir və əməl ilə 
dolu ürəyinə, elmi qənaətlə möhkəmləş-
miş imanna, ümidlə ucalmş ruhuna əsla 
yə’s vermədiyini görüb təəccüb, həm 
çox təəccüb etdim.  

Hələ dünənki həbsxana qapsndak 
söhbətimiz əsnasnda: “Tək Qars Höku-
məti dağlmasn, tək hüquqi-milliyyəmiz 
talan edilməsin, öylə xüsusi xrda sərvət- 
lərin məhvinin əhəmiyyəti yox” sözü ilə 
mǝnǝ cürət verməsi həqiqətən unudul-
maz böyüklüklərdəndir.  

İştə ufaq müvəffəqiyyətsizliklər, zə-
rərlər, əziyyətlərlə məyus olan gənc-
lərimiz üçün böyük bir nümuneyi-imti- 
sal! 

 
Tiisli  

 
Yazandan sonra: Faiq əfəndi dokto-

run raporuna görə ki, həbsxana həyat 
onunçün təhlükəlidir, dörd gün həbsdən 
sonra azad edildi.  

 
T    

N 159, 17 nisan [aprel] 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



87

“Azərbaycan” yazıları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR



89

“Azərbaycan” yazıları

Ömǝr Faiq ǝfǝndinin  
Ruxadzenin teleqrafna cavab  

sǝh. 15. “Qobilyan bǝylǝri”: güman 
ki, “Kobuleti bǝylǝri” olmaldr; qǝzetdǝ 
belǝ getmişdir. 

 
Paylaşmaq istǝyirlǝr 

sǝh. 17. “Əvǝt, Gürcü Sosial-De-
mokrat Hökumǝti…”: qǝzetdǝ bu cümlǝ-
dǝ “ǝrazisini” sözünün yeri sǝhv düş- 
müşdür; düzǝltdik. Cümlǝ qǝzetdǝ belǝ 
idi: “Əvət, Gürcü Sosial-Demokrat Höku-
məti Osmanlnn, Azərbaycann və Da-
ğstann bugünkü məşğuliyyətindən, 
müvəqqəti siyasi sükutundan istifadə 
edərək ərazisini türklük, islam demokrat 
ziddinə olaraq, bu yolda fürsəti qənimət 
sayaraq silahsz müsəlmanlar insafszca 
qətliam edib vücuda gətirdikləri “əksə-
riyyəti” “əqəliyyət”ǝ endirmǝk istəyir.” 

sǝh. 18. “…müsǝlmanlarn çoxluğuna 
rǝğmǝn…”: qǝzetdǝ “çoxluğuna” yerinǝ 
“yoxluğuna” getmişdir.  

 
Böhtanlarla  

böyük işlǝr görülür 
sǝh. 19. “Di Trans-Qafqazian post”: 

Tiisdǝ ingilis dilindǝ nǝşr edilmiş “The 
Trans-Caucasian Post”  (“Zaqafqaziya 
poçtu”) qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 10. “…issiz yerlǝrǝ qaçacaq”: 
qǝzetdǝ “issiz” yerinǝ “işsiz” getmişdir.  

 
Alçaq siyasǝt 

sǝh. 23. “Mǝclisi-Müǝssisan tǝrǝn-
dǝn…”: Gürcüstan Mǝclisi-Müǝssisan 
nǝzǝrdǝ tutulur.  

“O komissiya əzasndan biri də mü-
səlman idi. Heyf ki, ad yadmda deyil.”: 
Komissiyann üzvlǝri Georgi Nesteroviç 
Ancaparidze, Samson Georgiyeviç Pitsx-
alava, Pyotr Rostomoviç Surquladze vǝ 
Hüseyn Gülmǝhǝmmǝd oğlu Mǝhǝm-
mǝdov olmuşdur.  

sǝh. 25. “…komissiyann müsǝlman 
üzvü…”: qǝzetdǝ “…komissiyadak mü-
sǝlman üzvünü…” getmişdir.  

 
Möhkǝm idarǝ  

möhkǝm ǝxlaql istǝr 
sǝh. 27. “nǝfsi-ǝmmarǝ”: insana gü-

nahlar, pis işlǝri ǝmr edǝn nǝfs; nǝfsin 
ǝn aşağ mǝrtǝbǝsi saylr.  

“…Ərzaqm, hans idarǝdǝnsǝ…”: be-
lǝ başa düşülmǝlidir: “Ərzaq İdarǝsin-
dǝnmi, hans idarǝdǝnsǝ”. 

“bǝlli ǝfkarlar”: kri müyyǝn bir şey-
dǝ olanlar; mǝqsǝdlǝri müǝyyǝn bir şeyǝ 
yönǝlǝnlǝr. Müǝllif bir tǝrǝfdǝn bu şǝxs-
lǝrin bütün mǝqsǝdlǝrinin mǝlum oldu-
ğunu – oğurluq vǝ mǝnimsǝmǝ mǝqsǝdi 
güddüklǝrini deyir, digǝr tǝrǝfdǝn isǝ 
“bǝdǝfkarlar” sözü ilǝ ahǝng yaradr.  

sǝh. 29. “Xalq cəhalətini vasiteyi-
şöhrət və mənfəəti bilmişmi? ………………
……… Bil ki, yenə öylədir.”: Qǝzet sütu-
nunda iki cümlǝnin arasnda iki sǝtirdǝ 
nöqtǝlǝr qoyulmuşdur. 

 
Ümidsizlik  

zǝ’f nişanǝsidir 
sǝh. 31. “Şeyx Sǝnan mǝlǝklǝrinin”: 

gürcü qzlar nǝzǝrdǝ tutulur.  
sǝh. 32. “alt vilayǝt”: Burada söhbǝt 
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Osmanl dövlǝtinin Ərzurum, Van, Ma-
mürǝtülǝziz, Diyarbǝkir, Sivas vǝ Bitlis 
vilayǝtlǝrindǝn gedir. Bu vilayǝtlǝr, Ru-
siya vǝ Qǝrb dövlǝtlǝri tǝrǝfndǝn, böl-
gǝdǝ ermǝni dövlǝti qurulmas layihǝsi- 
nin tǝtbiq sahǝsinǝ çevrilmişdi. Bu vila-
yǝtlǝrǝ “Ermǝnistan” yaxud “Ermǝni 
vilayǝtlǝri” deyilmǝyǝ San-Stefano vǝ 
Berlin sülh müqavilǝlǝrindǝn sonra baş-
lanmşdr. 1877-1878 Türkiyǝ-Rusiya mü-
haribǝsi nǝticǝsindǝ 3 mart 1878-ci ildǝ 
imzalanan San-Stefano sülh müqavilǝ-
sinin XVI maddǝsindǝ bu bölgǝdǝn “Er-
mǝnistan” deyǝ söz edilmiş vǝ Türkiyǝ- 
nin burada dǝrhal reformlara başlamas, 
hǝmçinin ermǝni ǝhalisinin tǝhlükǝsiz-
liyini tǝmin etmǝsi tǝlǝb edilmişdir. 13 
iyul 1878-ci ildǝ imzalanan vǝ San-Ste-
fano müqavilǝsinin Türkiyǝ üçün ağr 
şǝrtlǝrini müǝyyǝn ölçüdǝ yüngüllǝşdi-
rǝn Berlin müqavilǝsindǝ dǝ bu bölgǝ-
dǝn “ermǝnilǝrin yaşadqlar vilayǝtlǝr” 
deyǝ söz edilmiş vǝ eyni tǝlǝblǝr tǝkrar-
lanmşdr.  

sǝh. 33. “Konfrans müqǝrrǝrat”: Bi-
rinci Dünya müharibǝsindǝn sonra çağ-
rlan Paris Sülh Konfrans nǝzǝrdǝ tutu- 
lur.  

“…zǝiǝr üçün böyük ümidlǝr…”: qǝ-
zetdǝ “zǝiǝr” yerinǝ “zǝ’ǝr” getmişdir.  

“…müstǝbidlǝrǝ mane olmaq…”: qǝ-
zetdǝ “müstǝbidlǝrǝ mane olmamaq” 
getmişdir.  

Vilson prinsiplǝri: Birinci Dünya mü-
haribǝsini yekunlaşdran sülh müqavilǝsi 
layihǝsi. 14 maddǝdǝn ibarǝt olan bu 
layihǝ ABŞ prezidenti Vudro Vilson tǝ-
rǝndǝn işlǝnib hazrlanmşd. 

 
Nǝdir bu naxoşluq? 

sǝh. 36. “…sanki ǝtrafna sğammayr-

d”: qǝzetdǝ “sğammayrd” yerinǝ “ç-
xammayrd” getmişdir. 

sǝh. 37. “mǝmlǝkǝtin istiqlalndan, 
camaatn sǝadǝtindǝn”: qǝzetdǝ bu söz-
lǝr tünd şriftlǝrlǝ yğlmşdr.  

 
Hazr ol! 

sǝh. 39. “Millǝtim növi-bǝşǝrdir, vǝ-
tǝnim ruyi-zǝmin”: “Millǝtim bütün bǝ-
şǝriyyǝt, vǝtǝnim bütün yer üzüdür.” 
Misra türk şairi Toq Fikrǝtǝ mǝxsusdur. 
Qǝzetdǝ bu misra tünd şriftlǝrlǝ yğl-
mşdr.  

“Demǝ bu rus, bu müsǝlmandr…”: 
beyt Seyid Əzim Şirvaniyǝ mǝxsusdur. 
Birinci misra ǝslindǝ belǝ olmaldr: “De-
mǝ bu kafǝr, ol müsǝlmandr”. 

“Alarz da, gǝlǝcǝk üçün qiymǝtli bir 
kitabi-ǝdalǝt hazrlarz.”: “kitabi-ǝdalǝt” 
sözlǝri qǝzetdǝ tünd şriftlǝrlǝ yğlmşdr.  

sǝh. 40. “…yenǝ bir kir vǝ ǝmǝl…”: 
qǝzetdǝ “ǝmǝl” yerinǝ “ǝsl” getmişdir.  

“Yaşayan insan ǝzǝrǝk, yeyǝrǝk yaşar 
kri-sǝqi-mini…”: bu cümlǝdǝki “Yaşa-
yan insan ǝzǝrǝk, yeyǝrǝk yaşar” sözlǝri 
tünd şriftlǝrlǝ yğlmşdr.  

“Bǝni-Adǝm ǝzayi-yek-digǝrǝnd”: 
(farsca) “Adǝm övladlad bir-birinin or-
qanlardr; bütün insanlar bir bǝdǝnin 
orqanlar kimidir.” Misra Sǝdi Şiraziyǝ 
mǝxsusdur. Qǝzetdǝ tünd şriftlǝrlǝ yğl-
mşdr.  

“Hazr ol cəngə, əgər istər isən sülhü 
səlah”: “Sülh vǝ ǝmin-amanlq istǝyir-
sǝnsǝ, müharibǝyǝ hazr olmalsan.” Bu 
misra türk şairi vǝ hǝkimi Əbdülhaq Mol-
lanndr.  

“Əhrar”: Azǝrbaycanda 1918-1920-ci 
illǝrdǝ (Cümhuriyyǝt dövründǝ) fǝaliyyǝt 
göstǝrmiş siyasi partiya.  
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Xanstan-Ermǝnistan  
sǝh. 44. “…pula qulluğa kasblardan, 

qara camaatdan artq…”: “pula qulluğa” 
sözlǝri qǝzetdǝ tünd şriftlǝrlǝ yğlmşdr.  

sǝh. 45. “…böyük vǝ tǝntǝnǝli übu-
diyyǝt duz-çörǝyiylǝ…”: “übudiyyǝt” sö-
zü qǝzetdǝ tünd şriftlǝrlǝ yğlmşdr.  

 
Aldanmaynz! 

sǝh. 47. “Sultan Hǝmid”: Osmanl 
sultan II Əbdülhǝmid nǝzǝrdǝ tutulur.  

sǝh. 49. “N 208, 20 hǝziran 1919”: 
“208” yerinǝ qǝzetin üstündǝ sǝhvǝn 
“209” getmişdir. 

 
Sağ ayağmz da kǝsilir 

sǝh. 51. “şǝhri-Babil”: Babil şǝhǝri (vǝ 
xüsusilǝ Babil qüllǝsi) klassik ǝdǝbiyyat-
da qarşqlğ, hǝrc-mǝrcliyi, bir-birinǝ 
yad, bir-birini başa düşmǝyǝn müxtǝlif 
ün-sürlǝrin toplandğ yeri tǝmsil edir.  

sǝh. 53. Yǝcuc-mǝcuc: dini ǝfsanǝlǝrǝ 
görǝ, yer üzündǝ tnǝ vǝ qarşqlq ç-
xaracaq, qsa boylu vǝ çirkin görünüşlü 
adamlardan ibarǝt iki tayfa; burada 
mǝcaz kimi işlǝdilmişdir. 

 
İşlǝrimizdǝ hǝrcü mǝrclik  

sǝh. 55. “…tǝbiǝtin ǝlinǝ buraxmaq…”: 
qǝzetdǝ “tǝbiǝtin ǝlilǝ buraxmaq” get-
mişdir.  

sǝh. 56. “3) Nǝriman Əliyev adnda 
biri…”: qǝzetdǝ bu maddǝ nömrǝlǝnmǝ-
miş, bundan sonraklar 3 vǝ 4 kimi nöm-
rǝlǝnmişdir.  

 
Vicdan szlayr 

sǝh. 73. “bir parça ǝtmǝk”: Ömǝr 
Faiqin 1915-ci ilin yanvar aynda “İqbal” 
qǝzetindǝ nǝşr edilǝn tǝsirli mǝqalǝsinǝ 

işarǝ vurulur; mǝqalǝ “Bir loğma ǝtmǝk” 
adlanr.  

 
Faiq ǝfǝndinin hǝbsi  

sǝh. 77. “…meydana gǝtirmǝkdǝ işti-
rakla…”: qǝzetdǝ “meydana gǝtirmǝklǝ 
iştirakla” kimi getmişdir.  

 
Ömǝr Faiqin başna gǝlǝnlǝr 

sǝh. 81. “sancaq”: “il” (vilayǝt) ilǝ “il-
çǝ” (rayon) arasnda inzibati-ǝrazi vahidi.  

“Əski ǝsrarǝngiz bu qalann…”: söh-
bǝt Tiisdǝki Metex qalasndan gedir; 
Metex qalas XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn eti-
barǝn hǝbsxanaya çevrilmişdir. 

 
Ömǝr Faiq ǝfǝndi  

üçüncü dǝfǝ hǝbsdǝ  
sǝh. 84. “yegǝn”: qardaş yaxud ba-

cnn övladlar.  
sǝh. 85. “Tiisli”: Professor Ədalǝt 

Tahirzadǝ, bu imzann çox güman ki, 
Əhmǝd Cövdǝt Pepinova mǝxsus olduğu 
qǝnaǝtindǝdir. Tahirzadǝyǝ görǝ, “Ti-
isli” imzasnn sahibi Pepinov deyilsǝ, 
Əziz Şǝrif olmaldr. 
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“Azərbaycan” yazıları

Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğ-
lu (1880-1931): Azǝrbaycann görkǝmli 
pedaqoqu vǝ publisisti. Şuşada anadan 
olmuş, Qori Seminariyasn bitirmiş, 
Azǝrbaycann müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝl-
lim işlǝmişdir. Mǝktǝblilǝr üçün “İkinci il” 
dǝrsliyinin müǝlliǝrindǝndir. Dövri mǝt-
buatda çxş etmiş, hǝmçinin “Azǝrbay-
can” qǝzetinin ǝn fǝal müǝlliǝrindǝn 
olmuşdur. 

Ancaparidze, Georgi Nesteroviç 
(1887-1937): Gür-cüstann siyasi xadimi; 
Gürcüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü ol-
muşdur. 1937-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir.  

Araz Türk Cümhuriyyǝti (yaxud Araz 
Cümhuriyyǝti): bugünkü Naxçvan vǝ 
Qǝrbi Azǝrbaycan (hal-hazrda Ermǝnis-
tan Respublikas ǝrazisindǝ) torpaqlar-
nn bir hissǝsini ǝhatǝ edǝn Azǝrbaycan 
dövlǝti. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin vǝ 
Osmanl dövlǝtinin dǝstǝyi ilǝ qurulan 
Araz Türk Cümhuriyyǝti 1918-ci ilin no-
yabrndan 1919-cu ilin martna qǝdǝr 
mövcud olmuşdur. Mǝrkǝzi Naxçvan 
şǝhǝri idi. 

Atabǝyov, Osman Sǝrvǝr bǝy (yaxud 
Osman Sǝrvǝr Atabek, 1886-1962): Mes-
xet müsǝlmanlarnn siyasi vǝ hǝrbi lideri 
olmuşdur. Türkiyǝyǝ mühacirǝtǝ getmiş-
dir. 

Azqur: Qori-Axalsx yolunda, Kür çay-
nn sağ sahilindǝ yerlǝşǝn kǝnd; Atsxur. 

Bayramǝli bǝy: Araz Türk Cümhuriy-
yǝti Milli Şurasnn (Parlamentinin) sǝdri 
Qǝnbǝrǝli bǝyin xalas oğlu.  

Cǝfǝrqulu xan (Naxçvanski; 1859-
1929): Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadi-
mi. Cümhuriyyǝt dövründǝ Naxçvan 

Milli Şurasnn sǝdri olmuşdur.  
Çxenkeli, Akaki İvanoviç (1874-1959): 

Gürcüstann siyasi xadimi. Menşevik. 
Hüquq tǝhsili almşdr. Dövlǝt Dumasnn 
üzvü olmuşdur. Zaqafqaziya Federativ 
Demokratik Respublikasnn Baş Naziri, 
1918-ci ilin ortalarndan noyabr ayna 
qǝdǝr Gürcüstan Demokratik Respub-
likasnn Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 
1921-ci ildǝ bu ölkǝnin Fransadak sǝri 
tǝyin edilmiş, sovetlǝşmǝdǝn sonra öl-
kǝsinǝ qaytmamşdr. 

Davud xan (Naxçvanski): Cǝfǝrqulu 
xan Naxçvanskinin oğlu.  

Dǝhnǝ: Naxçvanda, Şǝrur vǝ Sǝdǝrǝk 
arasnda yerlǝşǝn dağ.  

Dǝvǝli: Şǝrur rayonunda yer.  
Edison, Tomas Alva [Thmoas Alva Edi-

son; 1847-1931]: Amerikal ixtiraç.  
Əbdülhaq Molla (1786-1854): Türk 

hǝkimi vǝ şairi. Osmanl saraynda hǝ-
kimbaş olmuşdur. 

Əbdülhǝmid II [1842, 1918]: Osmanl 
sultan; 1876-1909-cu illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 

Əmirǝli bǝy: Araz Türk Cümhuriyyǝti 
Milli Şurasnn (Parlamentinin) sǝdri 
Qǝnbǝrǝli bǝyin qardaş.  

Ərǝş: indiki Ağdaş. 
Gegeçkori, Yevgeni Petroviç (1881-

1954): Gürcüstann dövlǝt xadimi. Men-
şevik. Hüquq tǝhsili almşdr. Zaqafqaziya 
Komissarlğnn sǝdri seçilmişdi. Gürcüs-
tan müstǝqilliyini elan etdikdǝn sonra 
Xarici İşlǝr naziri, 1921-ci ildǝ isǝ Ədliyyǝ 
naziri oldu. Gürcüstann sovetlǝşmǝsinin 
ardndan mühacirǝt etdi.  

Xanlar xan (Naxçvanski): Azǝrbaycan 
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Cümhuriyyǝtinin Ermǝnistandak hǝrbi 
ataşesi tǝyin olunmuşdu.  

Xarcam (Xarcami): Gürcüstann cǝnu-
bunda yerlǝşǝn Samstxe-Cavaxeti diya-
rnda kǝnd.  

Xatisov, Aleksandr İvanoviç (1874-
1945): Ermǝni ictimai-siyasi xadim, 
“Daşnaksutyun” partiyasnn üzvü idi. 
Müxtǝlif dövrlǝrdǝ Ermǝnistann Baş 
Naziri, Sǝhiyyǝ, Daxili İşlǝr vǝ Xarici İşlǝr 
naziri olmuşdur. Ermǝnistann sovetlǝş-
mǝsindǝn sonra Fransa vǝ Portuqaliyada 
mühacirǝtdǝ yaşamşdr.  

Xǝlilov, Mikayl Maqomedoviç (1869-
1935): Rusiyann hǝrbi xadimi; general-
mayor. Lak ǝsillidir. 1918-ci ilin axrlarn- 
dan Könüllü orduya qoşulmuşdur. 1918-
1920-ci illǝrdǝ Dağstann hǝrbi komen-
dant olmuşdur. Daha sonra Türkiyǝyǝ 
mühacirǝtǝ getmişdir. 

Jordaniya, Noy Nikolayeviç (1868-
1953): Gürcüstann dövlǝt xadimi. Men-
şevik. Varşavada veterinarlq tǝhsili al- 
mşdr. Tiisdǝn Dövlǝt Dumasna üzv 
seçilmişdi. 1918-1921-ci illǝrdǝ Gürcüs-
tan Demokratik Respublikasnn Baş Na-
ziri olmuşdur. Gürcüstann sovetlǝşmǝ- 
sindǝn sonra mühacirǝt etmişdir.  

Kaxaret (Kaxareti): Gürcüstann cǝnu-
bunda yerlǝşǝn Samstxe-Cavaxeti diya-
rnda kǝnd. 

Kazanalipov, Əsildar (1855-1928): Ku-
mk ǝsilli Dağstan bǝylǝrindǝn. Qafqaz 
canişininin müşaviri olmuşdur. Türkiyǝyǝ 
mühacirǝtǝ getmişdir.  

Kǝlbǝli xan (Kǝngǝrli; ? - 1820): 1787-
1796-c illǝrdǝ Naxçvan xan olmuşdur.  

Kǝlbǝli xan (Naxçvanski; 1891-1931): 
Cǝfǝrqulu xan Naxçvanskinin oğlu. Araz 
Türk Cümhuriyyǝti ordusunun koman-

dan olmuşdur.  
Klemanso, Jorj [Georges Clemen-

ceau; 1841-1929]: Fransann dövlǝt xa-
dimi. 1906-1909 vǝ 1917-1920-ci illǝrdǝ 
Baş Nazir olmuşdur. 

Qǝnbǝrǝli bǝy (Bǝnaniyarski; 1890-
1937): Araz Türk Cümhuriyyǝti Milli Şu-
rasnn (Parlamentinin) sǝdri olmuşdur.  

Lazistan: Türkiyǝnin şimal-şǝrqindǝ, 
Qara dǝniz sahilindǝ, Gürcüstan sǝrhǝ-
dindǝ sancaq olmuşdur. İnzibati mǝrkǝzi 
ǝvvǝl Batum, sonra Rizǝ şǝhǝri idi.  

Lloyd Corc, Devid [David Lloyd Geor-
ge; 1863-1945]: Britaniyal siyasǝtçi. 
1905-1908-ci illǝrdǝ Ticarǝt naziri, 1908-
1915-ci illǝrdǝ Maliyyǝ naziri, 1915-
1916-c illǝrdǝ Hǝrbi nazir olmuşdur. 6 
dekabr 1916 – 19 oktyabr 1922 tarixlǝri 
arasnda Britaniyann Baş Naziri vǝzi-
fǝsini tutmuşdur. 

Maçabeli, Baxş bǝy: Mesxet müsǝl-
manlarnn liderlǝrindǝn olmuşdur. 

Mǝcdüssǝltǝnǝ, Cǝmşid xan (1857 - 
?): Cǝnubi Azǝrbaycann siyasi xadimi, 
publisist vǝ maarifçi. Qǝzetlǝr nǝşr etdir-
miş, zǝngin kitabxana vǝ tarixi ǝsǝr kol-
leksiyas düzǝltmiş, siyasi partiya qur- 
muşdur. 

Mehdi (Hac Mehdi): Cümhuriyyǝt 
dövründǝ Naxçvandak qoşun başçla-
rndan biri olmuşdur.  

Mǝhǝmmǝdov, Hüseyn Gülmǝhǝm-
mǝd oğlu (1875-1921-ci ildǝn sonra): 
Gürcüstann siyasi xadimi; Gürcüstan 
Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuşdur. Ru-
siya Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyasnn 
üzvü vǝ Hümmǝt Sosial-Demokrat Mü-
sǝlman Partiyasnn tǝsisçilǝrindǝn idi.  

Metex: Tiisdǝki tarixi Metex qalas 
nǝzǝrdǝ tutulur. XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn 
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etibarǝn bu qaladan hǝbsxana kimi 
istifadǝ edilmişdir. 

Miyandoab (Qoşaçay): Qǝrbi Azǝr-
baycan ostannda (İranda) şǝhǝr.  

Muxranski, Teymur bǝy: Axska bǝy-
lǝrindǝn olmuşdur. 

Nǝf’i (? - 1635): klassik türk ǝdǝbiy-
yatnn ǝn böyük şairlǝrindǝn biri olaraq 
qǝbul edilǝn divan şairi.  

Nubar paşa (Poqos Nubar paşa; 
1851-1930): Osmanl dövlǝtindǝ yaşa-
yan ermǝnilǝrin siyasi tǝşkilat olan Er-
mǝni Millǝt Mǝclisinin vǝ Ümumi Ermǝ- 
ni Xeyriyyǝ İttifaqnn sǝdri olmuşdur. 

Orconikidze, Fǝzail ağa: Axska bǝy-
lǝrindǝn olmuşdur.  

Osman (Molla Osman): Gürcüstann 
cǝnubunda yerlǝşǝn Samstxe-Cavaxeti 
diyarnn Xarcam kǝndinin mollas ol-
muşdur.  

Oşora: Gürcüstann cǝnubunda yerlǝ-
şǝn Samstxe-Cavaxeti diyarnda kǝnd. 

Pitsxalava, Samson Georgiyeviç 
(1872-1952): Gürcüstann siyasi xadimi; 
Gürcüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü ol-
muşdur. 1921-ci ildǝ Fransaya mühaci-
rǝtǝ getmiş, 1946-c ildǝ Gürcüstana qa- 
ytmşdr. 1951-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk Orta 
Asiyaya sürgünǝ göndǝrilmiş vǝ sürgün-
dǝ ölmüşdür.  

Purişkeviç, Vladimir Mitrofanoviç 
(1870-1920): Rusiyann monarxist siyasi 
xadimi, qaragüruhçu. 

Ramişvili, Noy Vissarionoviç (1881-
1930): Gürcüstann dövlǝt xadimi. Men-
şevik. Ruhani seminariyasn bitirmiş, ya- 
rmçq hüquq tǝhsili almşdr. Zaqaf-
qaziya Demokratik Federativ Respub-
likasnn Daxili İşlǝr naziri, Gürcüstan 
De-mokratik Respublikasnn Baş Naziri, 

eyni zamanda Daxili İşlǝr naziri, daha 
sonra Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 

Ruxadze, Levan Porryeviç (1884-
1937): Gürcüstann siyasi xadimi. Gür-
cüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuş- 
dur. 1937-ci ildǝ sovet rejimi tǝrǝndǝn 
güllǝlǝnmişdir. 

Sǝdi Şirazi: XIII ǝsrdǝ yaşamş fars 
şairi. 

Surquladze, Pyotr Rostomoviç (1873-
1931): Gürcüstann siyasi xadimi; Gür-
cüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuş- 
dur. 1921-ci ildǝ İstanbula getmiş, orada 
ölmüş-dür.  

Şeyx Hüda (Əbül-Hüda ǝs-Sǝyyadi; 
1850-1909): Rifai su tǝriqǝtinin şeyxi; 
Osmanl sultan II Əbdülhǝmidǝ yaxn 
olmuşdur. 

Şǝrabçyev, Ziya bǝy (yaxud Ziya bǝy 
Şorapç oğlu): Axska bǝylǝrindǝn olmuş-
dur. 

Tǝkinski, Mǝhǝmmǝd xan (1880-
1938): Azǝrbaycann siyasi xadimi vǝ 
diplomat. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin 
İrǝvandak sǝri tǝyin edilmişdi.  

Toq Fikrǝt (1867-1915): mǝşhur 
türk şairi. Türkiyǝnin ǝdǝbiyyat vǝ incǝ-
sǝnǝtinǝ böyük tǝsiri olan “Sǝrvǝti-fü-
nun” (“Fǝnnlǝrin sǝrvǝti”) jurnalnn baş 
redaktoru olmuşdur. 

Ude: Gürcüstann cǝnubunda yerlǝ-
şǝn Samstxe-Cavaxeti diyarnda kǝnd. 

Uravel: Gürcüstann cǝnubunda yer-
lǝşǝn Samstxe-Cavaxeti diyarnda kǝnd. 

Vilhelm II (Wilhelm II, 1859-1941): 
Almaniya imperatoru, 1888-1918-ci illǝr-
dǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 

Vilson, Vudro (Woodrow Wilson; 
1856-1924): ABŞ-n 28-ci prezidenti 
(1913-1921). 
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OXUCULARIN DİQQƏTİNƏ 
 
Nemanzadǝnin “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki yazlar – bir-ikisi 

müstǝsna olmaqla – toplanb nǝşr edilmǝmişdi.  
Nemanzadǝnin yazlarna, “Azǝrbaycan”n sǝhifǝlǝrindǝ di-

gǝr müǝlliǝrin Nemanzadǝ haqqnda qǝlǝmǝ aldqlar yazlar 
da ǝlavǝ etdik, xǝbǝr mahiyyǝti daşyan kiçik qeydlǝri isǝ kitaba 
almadq.  

Mǝtnlǝrdǝ çǝtin anlaşlan söz vǝ ifadǝlǝrin izah kvadrat 
mötǝrizǝdǝ, ǝsas mǝtndǝn daha kiçik şriftlǝ verilmişdir. Qǝzetdǝ 
sǝhvǝn buraxlan sözlǝr dǝ kvadrat mötǝrizǝdǝ ǝlavǝ edilmişdir; 
bu halda, ǝlavǝ edilǝn sözlǝrlǝ ǝsas mǝtnin şrifti eyni ölçüdǝdir.  

Bu kitab, Ömǝr Faiq Nemanzadǝnin 150 illik yubileyinǝ ADA 
Universitetinin töhfǝsidir. 
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