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QARDAŞLIQ DASTANI
Nuru paşa və

Bu kitab, Türkiyə Respublikası Baş Nazirlik Türk Əməkdaşlıq 
və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) və Gəncliyə Yardım Fondu 
(GYF) əməkdaşlığında 23 aprel Uşaq Bayramı münasibəti ilə 

həyata keçirilən "Kitab Tutan Balaca Əllər" layihəsi 
çərçivəsində çap olunmuşdur.

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya 
Agentliyi Bakı Proqram 

Koordinatorluğu
Azərbaycan Respublikası
Gəncliyə Yardım Fondu





Ön söz

Bir millətin gələcəyini görmək üçün onun öz tarixinə 
nə qədər sahib çıxdığına baxmaq kifayətdir. Xüsusilə də 
gənc nəsillərin öz tarixi köklərindən xəbərdar olması və 
keçmişinə sevgi ilə bağlanması onların işıqlı gələcəyinə 
yön verər. Bu baxımdan tarixi hadisələrin düzgün öyrə-
nilməsi və qiymətləndirilməsi çox mühümdür. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı qardaşlıq müna-
sibətləri qeyd olunacaq xüsusi bir günə ehtiyac duyma-
yacaq qədər geniş və dərin bir tarixə malikdir. Ortaq 
nöqtələrimiz, müştərək dəyərlərimiz o qədər çoxdur ki, 
saymaqla bitməz. 

Ulu babalarımız Dədə Qorqudun qarşısında birgə diz 
çöküb nəsihətlərinə qulaq asdılar. 

Əhməd Yəsəvinin, Yunus Əmrənin ilahi sevgi və 
“Yaradandan ötrü bütün yaradılanlara mərhəmət” aşıla-
yan şeirlərini bütün Türküstan coğrafiyasında birgə nəğ-
mələr qoşub tərənnüm etdik. 

“Nə olursan ol, yenə də gəl” deyərək insanları haqqa, 
həqiqətə və sevgiyə çağıran Mövlananı, onu yetişdirən 
Şəms Təbrizini birgə oxuduq, böyük bir məhəbbətlə.

Seyyid Yəhya Bakuvinin tələbələri Fatih Sultan 
Mehmetin sarayında xüsusi bir ehtiram və ləyaqətlə yer 
tutarkən birgə yönəldik İstanbulun qala divarlarına. 

Füzulinin Leyli və Məcnunu hər birimizin ürəyində 
eyni eşqi və həsrəti canlandırdı əsrlər boyu. 
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Şirin-şəkər məsəllərimiz gah Molla Nəsrəddin oldu, 
gah Nasreddin Hoca oldu, amma heç bir zaman tərk 
etmədi söhbətlərimizi.

Bu nümunələri saymaqla bitirə bilmərik. Onların hər 
birinə bir gün təyin etsək, illərə sığmaz. Amma bu qar-
daşlıq tarixinin elə zirvə nöqtələri var ki, onların mütləq 
bilinməsi, doğru anlaşılması və gənclərimizə aşılanması 
vacibdir. Məhz belə tarixi hadisələrdən biri də bundan bir 
əsr əvvəl Türkiyədən Azərbaycana uzanmış olan qardaş 
əli – Qafqaz İslam Ordusudur. 

Ümid edirik ki, bu il böyük təntənə ilə qeyd edəcə-
yimiz Azərbaycan Demokratik Respublikasının yüz illiyi 
çərçivəsində Qafqaz İslam Ordusunun missiyasının geniş 
bir şəkildə anladılması “bir millət, iki dövlət” devizi altın-
da birgə addımlayan qardaş ölkələrin bir-birinə daha da 
yaxınlaşmasına xidmət göstərəcəkdir. 

Qafqaz İslam Ordusundan bəhs etmişkən onun cə-
sur komandiri, bütün Azərbaycanın əziz və sevimli qəh-
rəmanı olan Nuru paşanı yaxından tanımadan keçmək 
olmaz. Gənc komandirin dövrün bütün çətinliklərinə və 
əskikliklərinə baxmayaraq həyata keçirdiyi uğurlu döyüş 
əməliyyatı tarix boyu gənc nəsillərə nümunə göstəriləcək 
və dərs götürüləcək mahiyyətdədir. 

Əsərin hazırlanması üçün əlimizdən gəldiyi qədər bu 
mövzuda yazılmış etibarlı mənbələrə müraciət etdik. Ça-
lışdıq ki, tarixin bu şanlı səhifəsini balaca oxucularımıza 
anladarkən səhvə yol verməyək. Yenə də bir əskiyimiz 
varsa, ümid edirik ki, bizə bildirilər və sonrakı nəşrləri-
mizdə əsərimizi daha mükəmməl hala gətirərik.

Bu gözəl layihəni gerçəkləşdirən TİKA Bakı koordi-
natorluğu rəhbərliyinə, ideya müəllifi olaraq kitabın ha-
zırlanmasını təklif edən GYF rəhbəri Ahmet Tecim bəyə, 
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mətnləri tədqiq edən tarixçi dostum Telman Nüsrətoğlu-
na, İpəkyolu nəşriyyatının bütün əməkdaşlarına və xüsu-
silə də uşaqlığımdan bəri anlatdıqları ilə bu nöqtəyə gəl-
məyimdə böyük pay sahibi olan zəhmətkeş atam “arıçı 
Osman”a və anama təşəkkür etməyi özümə borc bilirəm.

Birliyimiz, qardaşlığımız, vətənin azadlığı və müstəqil-
liyi uğrunda canından keçmiş olan bütün şəhidlərimizə 
Allahdan rəhmət diləyir, onların canlarından keçərək 
yaşatmağa çalışdığı bu qardaşlıq və fədakarlıq ruhunun 
əbədiyyən ürəklərimizdə yaşaması arzusu ilə əsəri sevimli 
oxucularımın ixtiyarına təqdim edirəm.

Əziz Sultanov
yazsultan@mail.ru

Bakı 2018





Vəfa borcu

Yay tətili bitmək üzrə idi. Bir həftə sonra dərslər 
baş layacaq, yay boyu səssiz qalan məktəblərin si-
nif və koridorları uşaqların sevinc dolu hay-küyü 

ilə yenidən dolub şənlənəcəkdi. Həmid və Həlimə yay 
tətilini keçirmək üçün kəndə getmiş, indi isə ata-anası ilə 
birgə Bakıya qayıdırdı. 

Yayın istisində yol getmək çətin olur. Günəşin qız-
mar şüaları maşının pəncərələrindən içəri süzülərək qı-
şın ortasında istidən qıpqırmızı qızaran odun peçi kimi 
adamı yandırırdı. Buna görə də uşaqların atası Orxan 
İsmayıllı-Şamaxı yolu ilə qayıtmağa qərar vermişdi. Çox 
maraqlı keçən tətilin yorğunluğunun üzərinə bir də yol 
yorğunluğu əlavə olunsun istəmirdi. Uşaqların babası 
Mahmud müəllim də maşında idi. Builki yay tətilində baş 
verən bütün maraqlı hadisələri geridə qoyacaq ən böyük 
sürpriz elə bu yolun üzərində dayanmışdı. Dayanmış və 
hər zamankı kimi gəlib salam verəcək qonaqlarını gözlə-
yirdi.

Yolun iki tərəfindəki ağacların əl-ələ verib keçən yol-
çulara kölgə saldığı tunel kimi yollardan keçdikcə insanın 
ürəyinə sərinlik yayılır, bu yolun bitməsini istəmirdi. Xoş 
söhbətlərlə davam edən səfərdə Qəbələni, İsmayıllını ge-
ridə qoydular. Şamaxıdan keçərkən o möhtəşəm qədim 
məscidin həyətinə daxil olmadan keçmək olmazdı. Mah-
mud müəllim tarixçi idi, buna görə də keçdiyi hər rayo-
nun tarixi haqqında söhbət açmadan, o bölgədəki tarixi 
yerləri nəvələrinə göstərmədən keçə bilmirdi.
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Uşaqlar buludlara sığal çəkən qoşa minarələri, bən-
zərsiz oyma naxışları və göz oxşayan  gözəlliyi ilə tarixi 
memarlıq nümunəsi olan məscidin həyətində xeyli oy-
nadılar. Həyətdə qorunub saxlanan qədim mədrəsənin 
qalıqları ilə tanış oldular. Mahmud müəllim onlara qədim 
elm mərkəzi olan Şamaxı, Şirvanşahlar dövləti və elə-
cə də şəhəri dəfələrlə silkələyib yerlə bir edən zəlzələlər 
haqqında danışdı. Hər zəlzələdən sonra yenidən ayağa 
qalxıb tarixi mirasına sahib çıxan Şamaxı əsrlərə, min 
illərə meydan oxuyurdu. Elə bu vaxt azan oxunmağa 
baş ladı. Namaz vaxtı olduğu üçün ailəcə məscidə girib 
camaatla namaz qıldılar. Bu gözəl nemətləri bəxş edən 
Al laha şükür edib səcdə etmək onların üzərindən yolun 
bütün yorğunluğunu götürüb aparmışdı. Yenidən maşına 
yığışıb könül rahatlığı və xoş əhval ilə yollarına davam 
etdilər. 

Artıq hündür ağaclı yollar bitmiş, yerini yaşıl otlarla 
örtülmüş təpələr almışdı. Uşaqlar yarıyuxulu halda səs-
sizcə oturub şirin layla deyən radiodakı musiqiyə qulaq 
asırdılar. Maşın Acıdərəyə burulanda uşaqlar bir qəribə-
lik hiss etdilər. Radionun səsi kəsildi, Mahmud  müəllim 
əllərini açıb dodaqaltı dualar oxumağa başladı. Həmid 
yerindən dikəlib ətrafa göz gəzdirməyə başladı; görəsən, 
babam niyə dua oxuyur, kimə dua edir?

Elə bu vaxt yolun kənarındakı bir neçə şam ağacı, 
aralarından göylərə ucalan iki bayraq və onların arasında 
yer alan ucu şiş abidə Həmidin diqqətini çəkdi. 

- Baba, bura haradır? – deyə soruşdu.

- Şəhid məzarlığıdır, bala! Bu torpaqların azadlığı uğ-
runda can verən türk şəhidlərinin məqbərəsidir.

Babasının buna yox deməyəcəyini bilən Həmid dedi:

- Gedək baxaq da, baba, gedək baxaq!
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Balaca Həlimə də onun istəyinə qoşuldu:

- Gedək baxaq, gedək baxaq!..

- Hə, əlbəttə! Buradan gəlib keçərkən onlara baş 
çəkmək vəfa borcumuzdur, - deyərək Mahmud müəl-
lim oğluna baxdı. Onun nə demək istədiyini başa düşən 
Orxan maşını yavaşlatdı və yenicə yanından keçdikləri 
ziyarətgaha dönmək üçün yolun kənarına çəkdi. Maşını 
çevirib şəhidliyə daxil oldular. 

Uşaqlar şəhidliyin ortasındakı kitabələrə doğru qaçı-
şarkən Orxan girəcəkdəki böyük bir daşa həkk olunmuş 
şeiri oxuyurdu:

Yolun kənarında tənha bir məzar,
Üstündə nə adı, nə soyadı var.
Ey yolçu, maşını əylə bu yerdə,
Soruş kimdir yatan tənha qəbirdə?



Qardaşlıq Dastanı və Nuru Paşa12

O, bir türk zabiti, qəhrəman, mətin!
Doğma qardaşına yardıma gəldi.
Qırğına tutulan millətimizin
Haqlı savaşına yardıma gəldi.
Yolçu, maşınını bu yerdə əylə,
O məzar önündə sən təzim eylə.
Səcdə qıl, dua ver onun ruhuna
Ayaq basdığın yer borcludur ona.

(Bəxtiyar Vahabzadə)

Orxan: 

- Allah sənə də rəhmət etsin, ay Bəxtiyar, nə gözəl 
demisən, - dedi. Onun arxasınca gələn Mahmud müəl-
lim də yavaş-yavaş içəri girdi,  əllərini açıb: “əl-fatihə!” 
- dedi. Ata-bala ikisi də əllərini açıb şəhidlərin ruhuna dua 
oxumağa başladılar.



Sirlər bir-bir açılır

Qaça-qaça şəhidliyin hər tərəfini gəzən nəvələ-
ri, nəhayət, Mahmud babanın yanına gəldilər. 
Sonra birlikdə ortadakı yaşıl meydançada yer 

alan, kitaba bənzəyən abidəyə yazılı olan Quran ayəsi-
ni oxudular: “ALLAH YOLUNDA ŞƏHİD OLANLA-
RA “ÖLÜ” DEMƏYİN, ÇÜNKİ ONLAR DİRİDİRLƏR, 
AMMA SİZ BUNU DƏRK ETMƏZSİNİZ”. 

Sonra da uşaqların hərəsi babanın bir əlindən tuta-
raq maşının yanına qayıtdılar. Anası uşaqların üst-başını, 
tərləyib-tərləmədiyini yoxladıqdan sonra maşına oturtdu. 
Uşaqlar isə hələ də öz aralarında danışırdılar:

- “Bu abidə 1130 qəhrəman türk şəhidinin şərəfinə 
tikilmişdir”, - yazılmışdı...

- Ora 1918 yazılmışdı. Yəni bundan yüz il əvvəl. 
Baba, sən o vaxt var idin?

Mahmud müəllim gülümsədi:

- Yox, bala, mən o vaxt yox idim. Amma mənim 
atam o vaxt sizin kimi balaca uşaq idi. 

Həmid soruşdu:

- Baba, ora Osmanlı zabiti yazılmışdı. Sənin atan Os-
manlı əsgərlərini görmüşdü?

Babası cavab vermədən Həlimə də öz sualını verdi:

- Osmanlı haradır, baba?

Mahmud müəllim nəvələrinin yerində suallarından 
razı qalaraq danışmağa başladı:
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- Osmanlı dövləti indiki Türkiyənin əvvəlki adı idi. 
O zaman sərhədləri çox geniş bir dövlət idi, üç qitəyə 
yayılmışdı. Bir ucu Avropanın mərkəzinə, bir ucu Hind 
okeanının sahilinə, bir ucu da Afrikanın qərbinə çatırdı. 
Bundan yüz il əvvəl baş verən Birinci Dünya müharibə-
sindən sonra bir çox dövlətlərin sərhədləri dəyişdi. Böyük 
imperiyalar yıxıldı və yerində onlarla yeni dövlətlər mey-
dana gəldi. Sərhədlərin dəyişdiyi, millətlərin yeni dünya 
üzərində özünə yer tutmağa çalışdığı o çətin günlərdə 
qar daş ölkə öz qardaşına əl uzatdı və Azərbaycan adlı 
müstəqil bir dövlətin yaranmasına, sərhədlərini ortaya 
qoyaraq dünya miqyasında tanınmasına kömək göstərdi. 
O şanlı ordunun bu uğurda şəhid olan əsgərləri əbədi 
olaraq xalqın yaddaşında yaşayacaqdır...

Mahmud müəllim danışdıqca Orxan bir əli ilə nəsə 
axtarırdı. Axırda dözə bilməyən müəllim dedi:

- Ay oğul, yola bax! Nə axtarırsan belə?

Orxan əli ilə qurdalana-qurdalana cavab verdi:

- Söhbət türk ordusundan düşmüşkən, burada bir 
disk var idi. İstəyirəm “Qara Dəniz” mahnısına qulaq 
asaq.

Bunu deyəndə Mahmud müəllimin hirsi soyudu. 
Sanki çoxdandır görüşmədiyi bir dostu ilə görüşəcəkmiş 
kimi o diskin tapılmasını və mahnının həzin musiqisinin, 
dərin sözlərinin ruhunu fırtınalı dəniz kimi təlatümə gə-
tirməsini səbirsizliklə gözləməyə başladı. Bir tərəfdən də 
“Əhməd Cavadın ruhuna rəhmət!..” deyirdi. Bunu eşi-
dən Həmid dedi:

- Əhməd Cavad bizim dövlət himnimizin sözlərini 
yazan şair deyilmi?

Mahmud müəllim nəvəsinin sualına cavab verdi:
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- Bəli, oğul, elə dövlət himnimiz də, indi qulaq asa-
cağımız mahnı da həmin o şanlı illərdə eyni şairimiz tərə-
findən yazılıb. 

Axtardığı diski tapıb maqnitafona yerləşdirən Orxan 
bir əlavə də etdi:

- Bu mahnının musiqisinin bəstəkarı da elə himni-
mizin bəstəkarı olan Üzeyir Hacıbəylidir. Bu mahnını o 
zaman Bakıya gələn türk ordusuna ithaf edib. Yəni hər 
ikisinin də müəllifləri eyni dahi sənətkarlarımızdır.

Bir azdan dinamiklərdən süzülən mahnının gur səda-
sı maşının içini doldurmağa başladı:

Çırpınırdın Qara dəniz,
Baxıb Türkün bayrağına.
“Ah!” deyərdin, heç ölməzdim,
Qapansaydım, ayağına!..

Uzaq düşmüş dost elindən,
İllər var ki, çarpar sinən.
Vəfalıdır gəldi, gedən,
Yol ver Türkün bayrağına!..

İncilər tök, gəl yoluna,
Sırmalar düz sağ-soluna!
Fırtınalar dursun yana,
Salam Türkün bayrağına!..

...

Mahnı səsləndikcə Orxan dodaqaltı təkrarlayırdı. 
Bu mahnını çox xoşlayan Mahmud müəllim də dayana 
bilməyib oxumağa başladı. Təkrarlanan nəqarəti tez bir 
vaxtda əzbərləyən uşaqlar da bu xora qoşuldular. Yol 
boyunca dəfələrlə təkrarlanan mahnı və ailə xoru onlar 
üçün əvəzedilməz bir xatirə və maraqlı söhbətlərin baş-
lanğıcı oldu.



Azadlıq həsrəti

Günəş Bakıya baxmaq üçün Xəzərin arxasından 
boylanaraq parlaq saçaqlarını ətrafa səpələmiş, 
mavi səmanı, göy dənizi, yaşıl-yaşıl təpələri ay-

dınladıb aləmi baxdıqca doyulmayan mənzərəyə çevir-
mişdi. Yol yorğunluğundan dərin yuxuya düşən uşaqlar 
gecənin nə vaxt keçdiyini, səhərin necə açıldığını hiss 
etməmişdilər. Pəncərədən süzülən yay günəşinin isti 
şüaları Həmidin yanağına sığal çəkəndə əvvəlcə üzünü 
tərs tərəfə çevirdi. Lakin yenə də günəş onu oyandırmaq 
üçün sanki qulağını dişləyən atası kimi əl çəkmir, “qalx, 
qalx...” deyərək qulağına fısıldayırdı. Salondan arabir 
çəngəl-qaşıq səsləri gəlir, dağ çayları kimi şirin şırıltılar 
xoş söhbətlərə qarışırdı. Həmid başını qaldırıb yuxudan 
xumarlanmış gözlərini ovxaladı, “oh!..” çəkib bacısına 
göz atdı. O da yuxudan oyanmış, yatdığı yerdən ona 
baxırdı. Birdən Həlimə dedi:

- Qaqaş, dünən hansı mahnını oxuyurduq?

Bunu eşidəndə Həmidin yuxusu qaçdı.

- Gedək babaya deyək, bizə yenə ondan danışsın, - 
deyərək salona yüyürdü, Həlimə də onun arxasınca.

Hər kəs səhər yeməyini yeyib bitirdikdən sonra bü-
tün ailə Mahmud müəllimin ətrafına yığışdı. Mahmud 
müəllim belə hallarda ailə başçısından daha çox bir müəl-
lim kimi danışar, soruşulan hər sualı ətraflı izah edərək 
cavab verərdi. İndi ona yönəldilən suallar belə idi: Dünən 
ziyarət etdiyimiz şəhidlik necə olub meydana gəlib? Qar-
daş türk ordusunun bu dağlarda-dərələrdə nə işi var idi? 
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Azərbaycanın ortasında kim ona güllə atıb yolunu kəs-
mişdi?

Mahmud müəllim köks ötürüb danışmağa başladı:

- Hadisələri düzgün başa düşmək üçün əvvəla Ba-
kının 100 il əvvəlki vəziyyətini yaxşı öyrənmək, düzgün 
qiymətləndirmək lazımdır. O zamanlar artıq Bakı bir neçə 
min nəfərin yaşadığı xanlıq mərkəzi olmaqdan çıxmış, 
neft hasilatı və emalı sayəsində beynəlxalq bir şəhərə 
çevrilmişdi. Xüsusilə Birinci Dünya müharibəsində Bakı 
bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi. Hər bir güclü ölkə 
zəngin neft yataqlarına malik Bakını ələ keçirmək istəyir-
di. Cəld tərpənmək və başqa bir ölkənin müstəmləkəsi 
halına gəlmədən Bakını müstəqil Azərbaycanın paytaxtı 
elan etmək lazım idi.

Orxan uşaqların daha yaxşı başa düşməsi üçün belə 
bir sual verdi:

- Müharibə başlamamışdan əvvəl Bakını kim idarə 
edirdi?

- Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələ-
rindən bəri Azərbaycan İran və Rusiya İmperiyaları ara-
sında bölünmüş, şimali Azərbaycan daxil bütün Qafqaz 
Çar Rusiyasının hakimiyyəti altına girmişdi. 1914-cü ildə 
başlayan Birinci dünya müharibəsində Rusiya da tərəflər-
dən biri kimi iştirak edirdi. Amma hələ müharibə bitmə-
mişdən bir il əvvəl, 1917-ci ildə Rusiyada iki inqilab baş 
verdi. Çar hökuməti yıxıldı. Onun yerinə Sovet Rusiyası 
quruldu. Bu zaman imperiya dağıldığına görə hakimiy-
yəti altında olan xalqlara öz müqəddəratını təyin etmək 
fürsəti meydana gəldi. O cümlədən, Qafqazda da azadlıq 
meyilləri gücləndi. Dağılmış rus ordusunun silah-sursatı 
yerli xalqlar tərəfindən müsadirə olunaraq milli qüvvələr 
yaradılmağa başlandı. 
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Bu səfər balaca Həmid sual verdi:

- O qədər çox silah var idi?

- Bu silahlar daha çox Osmanlı-Rus müharibəsindən 
qayıdan əsgərlərə aid idi. Onlar Şərqi Anadoluda türk 
ordusu ilə vuruşurdular. Rusiya imperiyası dağılanda ar-
tıq başsız qaldılar və geri qayıtmalı oldular. Burada ayrı 
bir problem də var idi. Ordu sıralarında minlərlə erməni, 
gürcü əsgər və zabitləri var idi. Xüsusilə ermənilər Os-
manlı dövlətinə qarşı vuruşmaları üçün silahlandırılmış-
dılar. İndi geri qayıdan rus əsgərləri də silahlarını onlara 
– gürcülərə və xüsusilə də ermənilərə verirdilər. Bu da 
ermənilərin daha çox silahlanmasına və günahsız insan-
lara qarşı bir çox qırğınlar törətməsinə səbəb oldu. 

Söhbət erməni qırğınlarına çatanda Firuzənin ana 
ürəyi kövrəldi. Onların özbaşına buraxılmalarına etiraz 
etdi:

- Bəs Çar Rusiyası dağılanda Qafqazı kim idarə edir-
di? Burada hökumət yox idi?

- Burada mərkəzi Tiflis olan  Azərbaycan, Gürcüstan 
və Ermənistanı içinə alan Cənubi Qafqaz dövləti qurul-
muşdu. Əvvəldən bəri Rusiya Cənubi Qafqazı “Zaqafqa-
ziya” adı altında Tiflisdən idarə edirdi. İndi də eyni qu-
ruluş müstəqil dövlətə çevrilərək davam edirdi. Orada 
qurulan hökumətin tərkibində gürcü, azərbaycanlı və 
erməni təmsilçilər yer alırdı. Onların arasında söz birliyi 
olmur, tez-tez mübahisələr yaranır və hakimiyyət dəyi-
şirdi. Buna görə də bir il sonra bu federasiya dağıldı və 
birliyə daxil olan dövlətlər öz müstəqilliklərini elan etdilər. 
Beləliklə, 1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə M.Ə.Rə-
sulzadənin rəhbərliyindəki Azərbaycan Milli Şurası Azər-
baycanın müstəqilliyini elan etdi.
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Orxan yenə uşaqlarını düşünərək, bu tarixi hadisəni 
daha yaxşı yadda saxlamaları üçün atasının sözünə qüv-
vət verərək:

- Hələ dünya müharibəsi bitmədən, nəhəng imperi-
yalar bir-biri ilə ərazi üstündə vuruşmaqda ikən belə bir 
addım atmaq cəsarət istəyir, - deyə əlavə etdi. Mahmud 
müəllim danışmağa davam edirdi:

- Bəli, elədir. Düzdür, Gürcüstan hökuməti Almaniya 
ilə razılaşmış, ölkələrinə gələn alman ordusunun himayə-
sinə arxayın olmuşdu. Ermənilər isə gah ruslardan yana 
danışır, gah da İrandakı ingilis qoşunlarından kömək göz-
ləyirdilər. 

Bu səfər sualı balaca Həlimə verdi:

- Bəs Azərbaycan?

Mahmud müəllim balaca nəvəsinin səbirsizliyinə tə-
bəssüm edib dedi:

- Tələsmə, bala! Məni tələsdirməyin ki, heç nəyi 
unutmadan danışım. Ruslar ilə ingilislərin arasında qa-
lan Azərbaycan öz müstəqilliyini davam etdirmək üçün 
qardaş köməyinə ehtiyac hiss edirdi. Xüsusilə də Bakı-
nı nəzarət altına almaq üçün güclü orduya ehtiyac var 
idi. Buna görə də M.Ə.Rəsulzadə bir heyətlə Batuma 
gedərək oradakı Osmanlı nümayəndələri ilə danışıqlar 
aparmaqda idi. Çünki müstəqillik elan olunsa da, hö-
kuməti Bakıya köçürmək mümkün deyildi. Qardaş ölkə 
bu çağırışa yox demədi.

Balaca Həlimə ağlına gələn hər sualı verməkdə 
tərəddüd etmirdi:

- Bəs qardaş ölkə Türkiyə deyil?
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- Bəli balam, elə Türkiyəni deyirəm. O zamanlar ora 
Osmanlı dövləti adlanırdı. Birinci dünya müharibəsindən 
sonra onun yerinə Türkiyə Cümhuriyyəti quruldu. Elə bil 
ki dövlətin adını dəyişdilər.

Söhbətə diqqətlə qulaq asan Həmid bayaqdan əl qal-
dırmış, sanki sinifdə imiş kimi sual vermək üçün sıra göz-
ləyirdi. Mahmud müəllim elə danışırdı ki, uşaqlar özlərini 
dərsdə hiss edirdilər.

- Buyur balam, soruş!

- Bakıda nə olmuşdu ki? Niyə Bakını paytaxt edə 
bilmirdilər?

- Bakı olduqca qarışıq halda idi. Bir çox siyasi qrup-
laşmalar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Bolşe-
viklər, menşeviklər, eserlər, erməni-daşnak qruplaşma-
ları və s. Bu qarışıqlıqda erməni-daşnak qruplaşmasının 
köməyini arxasına alan Stepan Şaumyan Bakı Soveti 
adlı siyasi bir qurum təsis etmiş və Bakının idarəsini ələ 
almışdı. 

Erməni adı eşidəndə içindəki kədəri bir az da artan 
Firuzə qaşlarını çataraq acı bir dillə soruşdu:

- Şaumyan erməni deyil? Bakını necə onun əmrinə 
verirlər?

Telli nənə əli ilə Firuzəyə toxundu ki, daha məsələni 
böyüdüb söhbəti pozmasın. Firuzənin qardaşı Qarabağ 
müharibəsində şəhid olmuşdu. Hər dəfə ermənilərdən 
söhbət düşəndə Firuzə qardaşını xatırlayır, mənfur xain-
lərə qarşı nifrəti bir daha təzələnirdi. Mahmud müəllim 
isə bir müəllim kimi, heç bir sualı və danışacağı mövzunu 
unutmadan sözünə davam etdi:

- Bəli, əslən erməni idi. Rusiyada inqilaba rəhbərlik 
edən Lenin onu Bakıdakı bolşeviklərin komissarı təyin 
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etmişdi. Rusiyada sovet inqilabı baş tutanda onlar da 
Bakıda sovet hakimiyyətini elan etmişdilər. Onlar Cənu-
bi Qafqaz dövlətini qəbul etmir, özlərini Rusiyaya bağlı 
sovet dövləti kimi adlandırırdılar. Tiflisdə Azərbaycanın 
müstəqilliyi elan olunduğu zaman da Bakı Şaumyanın 
əlində idi. O, Bakını Azərbaycanın paytaxtı kimi gör-
mək istəyən, milli hökumətin Bakıya köçürülməsini tələb 
edən insanlara qarşı həddən artıq qəddarcasına davranır, 
qırğınlar törədirdi. Hətta bununla da qalmamış, qurdu-
ğu silahlı dəstələrlə Gəncəyə tərəf hərəkətə başlamışdı. 
O istəyirdi ki, Tiflisdə müstəqilliyini elan edən milli hö-
kumət Azərbaycana köçürülmədən əvvəl bütün ölkəni 
ələ keçirsin. 



Bakının çətin günləri

Orxan yenə atasına dəqiqləşdirici bir sual verdi:

- Mart soyqırımı da o vaxta aiddir?

- Bəli, bəli. Xalq arasında müstəqillik arzusu 
yüksəldikcə öz təsirlərinin azaldığını hiss edən qüvvələr 
silah gücünə əl atdılar. Xüsusilə Erməni Milli Şurası və 
erməni Daşnaksütyun partiyasının silahlı dəstələri Şaum-
yanın sovet hökumətini gücləndirmək adı altında mart 
ayında qırğınlara başladı. Bu soyqırım zamanı, yəni 31 
mart – 3 aprel tarixləri arasında 12 minə yaxın müsəlman 
əhali öldürüldü. Onlar eyni zamanda Xəzər dənizindəki 
rus matros qüvvələri tərəfindən Bakının top atəşinə tutul-
masına nail oldular və Təzəpir məscidi, İsmailiyyə binası, 
Seyid Yəhya türbəsi və Şirvanşahlar sarayının divarları 
ilə yanaşı, içində məscidlərin də olduğu bir çox tarixi bi-
naların zərər görməsinə və dağıdılmasına nail oldular. 
Milli qəzet və jurnalların redaksiyaları, İsmailiyyə binası 
hücum edilərək yağmalandı və yandırıldı. Ziyalı kimsələ-
rin evləri təsbit olunaraq gülləbaran edildi. Məsələn, çox 
sevdiyimiz Üzeyir Hacıbəylinin evi də bilərəkdən gülləba-
ran edilmişdi.

- Hara atdıqlarına baxmırdılar? Sənət adamlarının, 
məscidlərin, türbələrin bu işə nə dəxli var idi?

- Bakını milli-mənəvi köklərindən qoparmadıqca on-
lara təslim olmayacağını bilirdilər. Buna görə də tarixi 
abidələr əsas hədəfdə yer alırdı. O vaxt xəstələrin müali-
cə aldığı bir binada yaşanan hadisə çox ibrətli və gözya-
şardıcıdır. Belə ki, Bakının yuxarı məhəllələri top atəşinə 
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tutulanda Çəmbərəkənd ərazisindəki məktəb binasında 
böyük təşviş yaşanır.

Bakının demək olar ki, hər tərəfindən dostları olan, 
lakin bu adı heç eşitməyən Həmid soruşdu:

- Ora haradır ki?

- İndiki Şəhidlər Xiyabanının aşağı tərəfləri o zaman 
Çəmbərəkənd adlanırdı. O məktəb binası da həm hərbi 
xəstəxana, həm də yetim uşaqlar üçün sığınacağa çevril-
mişdi. Rus-Osmanlı müharibəsi zamanı əsir düşən türk, 
alman və Avstriya əsgərləri Xəzər dənizindəki Nargin 
adasında saxlanırdı. Onlardan xəstə olanlar buraya gə-
tirilib müalicə edilirdi. Həmin vaxt orada bir neçə xəstə 
türk çavuşu və əsgəri də müalicə olunurdu.  Bir top mər-
misi binanın həyətinə düşdü, binanın şüşələri çilik-çilik 
olub töküldü. Həkimlərdən biri dedi: “Görünür, binanı 
nişan almağa çalışırlar. Tez bir ağ parçasını binanın da-
mına, hündür yerə asmaq lazımdır ki, bura atmasınlar”. 
Şəfqət bacısı və həkim döşəkağlarını bir-birinə calamaq-
da ikən həyətə ikinci top mərmisi düşdü. Həkim ağ bay-
rağı götürüb qapıya yönəldi ki, qaldırıb dama sancsın. O 
zaman burada yatan və artıq sağalmaqda olan Hüseyn 
adlı çavuş özünü yetirdi. Ağ bayrağı, çəkic və mismarları 
həkimin əlindən alıb dedi: “Doktor əfəndi, siz hələ xəstə 
və yaralılara çox lazım olacaqsınız, şəhid olmaq şərəfini, 
lütfən, bana hədiyyə ediniz!..” Bayraq sancıldıqdan son-
ra artıq ora top mərmisi düşmədi. Yetim uşaqlar və digər 
yaralı xəstələr onu qucaqlayıb təşəkkür etdilər.  

Firuzə xanım yenə söz atmadan dayana bilmədi:

- Bəs o Şaumyanın şura hökuməti hara baxırdı, bun-
lara nə adla imkan verirdilər? Nə adla belə bir qətliama 
başlamışdılar?
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- Onlar hər cinayətə bəhanə tapırlar. Əvvəla, onu 
deyim ki, başda möhkəm bir hökumət yox idi. Bakıda 
kommunistlərin, ermənilərin, rus mənşəli qrupların və 
menşevik-eser qüvvələrinin hər birinin özünün silahlı 
dəstələri var idi. Bakıda imkan verilmədiyi üçün müsəl-
man milli qüvvələri də Lənkəranda “Dikaya diviziya” adı 
ilə tanınan silahlı dəstə qurmuşdular. Onları Bakıya yaxın 
buraxmırdılar. Hacı Zeynalabdin Tağıyevi tanıyırsınız?

Həmid cəld cavab verdi:

- Əlbəttə! Həm məşhur milyonçu, həm də çox xe-
yirxah adam olub. Onunla nə əlaqəsi var, baba?

- Lənkəranda azərbaycanlıların hərbi dəstəsi var idi. 
Tağıyevin oğlu Məhəmməd də orada zabit kimi xidmətdə 
idi. Təlimlərin birində Məhəmməd güllədən xəsarət aldı 
və vəfat etdi. Onun cənazəsini əsgər yoldaşlarının mü-
şayiəti ilə dəniz yoluyla Bakıya gətirdilər. Bakı bolşevik-
ləri silahlı müsəlman dəstəsini görəndə narahat oldular. 
Dəfndən sonra əsgərlər gəmiyə minəndə onları tərk-silah 
edib silahlarını əllərindən aldılar. Bunun üzərinə Bakıda 
bir çox ziyalılar və xalq bu məsələdən narahat olduğunu 
bildirdi. Bolşeviklər də onlara böyük bir göz dağı ver-
mək və müsəlman əhalini qorxuya salmaq üçün erməni 
dəstələri ilə əlbir olaraq qırğınlara başladılar. Dinc əhali, 
silahsız insanlar amansızcasına qətlə yetirildilər.

- Bəs başqa bölgələrdə vəziyyət nə yerdə idi?

- Bakıdakı qətliamın davamı olaraq Quba, Şamaxı, 
Nuxa, Lənkəran, İrəvan, Zəngəzur, daha hansı birini de-
yim... 

Həlimə babasının cümləsi bitmədən araya girdi:

- Nuxa haradır?

Mahmud müəllim yenə də səbirlə cavab verdi:
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- Şəki yadındadır, Xan Sarayına getmişdik?

- Hə, yadımdadır. Orada qurd dərisi geyinən kukla 
da var idi.

- Ay sağ ol, bax o Şəkinin əvvəlki adı Nuxa idi, - deyə 
nəvəsinin sualına cavab verən Mahmud müəllim söhbə-
tinə qaldığı yerdən davam etdi, - Beləliklə, neçə-neçə 
yaşayış yerlərimizdə minlərlə qətl törədildi. Hər yer qan 
çanağına dönmüşdü. Küçələrdə gəzən erməni dəstələri 
“dənizdən-dənizə Ermənistan...” deyə marşlar oxuyurdu-
lar. Bu, ilk deyildi. 1905-1907-ci illərdə də erməni-azər-
baycanlı toqquşması olmuş, kütləvi qətllər baş vermişdi. 
Bunun nəticəsində Qafqazda ruslar İrəvan mahalında, 
yəni indiki Ermənistan ərazisində kiçik bir erməni vilayəti 
qurmuş və oraya erməniləri kütləvi şəkildə yerləşdirməyə 
başlamışdılar. Beləliklə, ermənilərin bütün Qafqazı ələ 
keçirmə iştahaları artdı. 

Hiddətini saxlaya bilməyən Orxan əlini əlinə vurub 
paho çəkdi:

- Atalar belə yerdə deyiblər də: “Yersiz gəldi, yerli 
qaç”. Heç belə də şey olar?! Heç gəmiyə minib gəmiçiylə 
dalaşmaq olar?..



Qardaş köməyinə dəvət

Hadisələri bütün detallarına qədər anlatmaqdan 
xoşu gələn Mahmud müəllim nəvələrinə baxıb:

- Yorulmamısız ki? - deyə soruşdu. İkisi bir 
ağızdan:

- Xeyr, baba, danışmağa davam elə, - dedilər. Mah-
mud baba zarafatyana:

- Danışaram, amma benzinim qurtarıb, - deyib həyat 
yoldaşına və gəlininə baxdı. Gəlini çayı isitmək üçün tez 
qalxıb mətbəxə keçdi. Onun da rahatca eşitməsi üçün 
Mahmud müəllim səsini bir az qaldırıb söhbətinə davam 
etdi:

- Bakı Sovetinin ordusu Bakıdan Gəncəyə doğru 
hərəkət etməyə başlayanda Azərbaycandakı milli qüv-
vələr qardaş Osmanlı dövlətindən yardım istədilər. Şa-
umyanın ordusu həm say olaraq, həm də silah cəhətdən 
üstün idi. Onların əlində çoxlu toplar, pulemyotlar, hətta 
dəmir yolu ilə irəliləyən iki ədəd zirehli qatar belə var idi. 

Telli nənə də həyəcanla davam edən söhbətə qo-
şuldu:

- A başına dönüm, bəs camaat onların qarşısını kəs-
mirdi?

- Əlbəttə, kəsmək istəyirdi, amma gücləri çatmırdı. 
Belə ki, ilk əvvəl onların qarşısını almaq üçün milli qü-
vvələr səfərbər olunmuşdu. Lakin döyüş təlimi keçmiş 
ordu və güclü silahlar qarşısında bu yerli dəstələr tab 
gətirə bilmədilər. Həm sayları az idi, həm də əllərində 
kifayət qədər silah yox idi. Real vəziyyət bu olduqdan 
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sonra milli qüvvələr qardaş köməyinə ehtiyac hiss etdilər 
və Osmanlının paytaxtına nümayəndə göndərdilər. Bu 
müraciət əsasında Qafqaz İslam Ordusu təşkil edildi və 
bölgəyə göndərildi. Əvvəlcə Gəncə və ətraf bölgələri qur-
tarıldı, sonra Bakı, sonra da Qarabağ və Dərbənd...

Söhbətin belə yekunlaşması balaca Həlimənin xoşu-
na gəlmədi. 

- Baba, belə tez qurtarma da! Mən axırını başa düş-
mədim. Nağıl kimi danış, - deyə etiraz etdi.

Həmid də bacısının istəyinə qoşuldu:

- Bəli baba, heç nə başa düşmədik. Azərbaycanı 
necə qurtardılar, nağıl kimi danış!

Mahmud müəllim ayağa qalxdı, ayaq üstə o, özünü 
daha rahat hiss edir, daha yaxşı danışırdı. Pəncərə tərəfə 
keçdi, özünü sinifdəki kimi hiss edərək onu dinləyən ailə-
sinə döndü:
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- Madam məsələni dərindən öyrənmək istəyirsiniz, 
mən sizə bunu bir az daha geridən, lap başdan başla-
yaraq danışım. Belə ki, əvvəla 1905-ci ildə ermənilərin 
böyük təxribatında azərbaycanlılar başa düşdülər ki, rus-
lar daim ermənilərin tərəfini tuturlar; onlar gündən-günə 
yerli əhalini sıxışdıracaq, kənardan gələn erməniləri mü-
hüm nöqtələrə yerləşdirərək güclərini artıracaqlar.

Əlində çay dəstgahı, salona daxil olan Firuzə soruşdu:

- Kənardan gələn ermənilər kimlər idi?

- Birinci Dünya müharibəsi başlayanda Osmanlı ilə 
Rusiya qarşı-qarşıya gəldi. Müharibə başlayanda Osman-
lı daxilindəki ermənilər də silahlı dəstələr quraraq arxa 
cəbhədə türk kəndlərinə vəhşicəsinə hücumlar etməyə, 
qətliamlar törətməyə, ölkəni daxildən zəiflətməyə başla-
dılar. Bu zaman həmin ermənilər ölkədən kənara sürgün 
edildi. Ruslar da onların əksəriyyətini Qafqaza yerləşdir-
məyə başladı. Yerli əhali bu məsələdən narazı olsa da, 
zaman-zaman kiçik üsyanlar meydana gəlsə də, Çar Ru-
siyasının bu politikasını dəyişdirməyə yetmədi. 

Söhbət Osmanlıdan açılmışkən Orxan dedi:

- Bəs Osmanlı ilə münasibətlər necə, gediş-gəliş var 
idi?

- Əlbəttə! Azərbaycan, ümumiyyətlə, Qafqaz xalq-
ları Osmanlıdakı qardaşları ilə daim yaxın münasibətdə 
idilər. Balkan müharibəsi (1912-1913) dövründə bir çox 
azərbaycanlı könüllü olaraq cəbhəyə yollanmış, bu mü-
haribədə Osmanlı ordusu sıralarında döyüşmüşdü.  Elə 
Əhməd Cavad da bu könüllülərdən biri olub. Bakıda 
Qafqaz Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin mərkəzi olan 
İsmailiyyə binasında camaatın cəbhəyə göndərmək üçün 
yardım toplaması da məlumdur. H.Z.Tağıyevin özünün 
ayrıca külli miqdarda qızıl yardımı göndərməsi də tarixi 
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sənədlərdə qeyd olunur. Osmanlı-Rus müharibəsi davam 
etməkdə ikən Xeyriyyə Cəmiyyətinin nəzdində “Qardaş 
Köməyi” adlı yardım təşkilatının qurulması və eyni adda 
jurnalın çıxardılması, bu jurnaldan əldə edilən gəlirlərin 
də Osmanlıya yardım üçün göndərilməsi məlumdur. 
“Qardaş Köməyi” təşkilatı həm də əsir düşən türk əsgər-
lərinin müalicəsi və həbsdən qaçırılması ilə məşğul idi. 
Həmçinin Türkiyədə 1915-1916-cı illərdə Çanaqqala 
döyüşlərində neçə-neçə əsgərimiz qəhrəmancasına vu-
ruşmuş və şəhid olmuşdur. Xülasə, siyasi vəziyyətə və 
bütün maneələrə baxmayaraq, iki qardaş ölkə bir-biri ilə 
yaxın münasibətdə idi.

Mahmud müəllim yenidən keçib stolun arxasına əy-
ləşdi. Onun üçün qoyulan pürrəngi çayın ətri çoxdan bü-
tün otağı doldurmuşdu. Stəkanı götürüb üzünə yaxınlaş-
dırdı, çayın ətirli qoxusunu içinə çəkdi, sonra bir qurtum 
aldı. Belə bir söhbətin ortasında çay ətrindən və onun 
ləziz tamından başqa heç nə ona belə rahatladıcı təsir 
göstərməzdi. Çaydan ayrıla bilmədi, bir-iki qurtum daha 
aldı, sonra: 

- Hə, harda qalmışdıq? – deyə nəvələrindən soruşdu.

Nəvələri ikisi bir ağızdan dedilər:

- Osmanlı dövlətində!

Daha çox diqqətləri dağılmasın deyə, Mahmud müəl-
lim dərhal mövzuya qayıtdı:

- Deməli, Rusiyada inqilab baş verəndə Qafqaz xalq-
larında müstəqillik ümidləri yüksəlmişdi. 1917-ci ilin 
sonlarında Gəncədən bir heyət Trabzona gedərək ora-
dakı Osmanlı ordu rəhbərliyinə müraciət etmiş, Qafqa-
za yardım istəyini dilə gətirmişdi. Bu zaman Osmanlının 
hərb naziri olan Ənvər paşa bu fikrə çox müsbət yanaşdı. 
Onun türk dünyası ilə bağlı böyük fikirləri var idi. O, bü-
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tün türk dövlətlərinin birlik içində olmasını arzulayırdı. 
Amma Osmanlı böyük bir müharibənin içində yer alır-
dı. Ordusu yeddi cəbhədə döyüşlərin içində idi. Şimali 
Afrikada, Balkanlarda, Qafqaz cəbhəsi deyilən Qars-Ər-
zurum bölgəsində, Ərəbistan və Yəməndə ingilis, rus, 
fransız və italyanlara qarşı qızğın müharibə davam edirdi. 
Osmanlı ordusu, demək olar ki, taqətdən düşmüş, mü-
haribənin gedişatı gündən-günə onun əleyhinə cərəyan 
edirdi. Lakin belə bir böhran vəziyyətində olmasına bax-
mayaraq, onlar qardaş çağırışına laqeyd yanaşmadılar. 

Rusiyanın da adı çəkildiyi üçün Orxanın ağlına belə 
bir sual gəldi:

- Rusiya inqilabdan sonra müharibədən çəkilmədi? 
Daha Osmanlının onlarla nə problemi qalmışdı ki?

- Çəkilməsinə çəkildi, amma müharibənin ortasın-
dakı minlərlə əsgərləri başsız qalmışdı. Onların bir qismi 
hələ də zəbt etdikləri bölgələrdən geri çəkilməmişdilər, nə 
edəcəklərini bilmirdilər. Silahlandırdıqları erməni dəstələ-
ri isə hələ də qan tökməyə, ziyan verməyə davam edirdi. 
Bütün bunlar bir yana, eyni cəbhədə yer alan digər döv-
lətlərlə razılaşmadan hər hansı bir yerə hərbi birlik gön-
dərmək də mümkün deyildi. Xüsusilə Bakı məsələsində 
heç bir dövlət oraya Osmanlı əsgərlərinin getməsinə ra-
zılıq verməzdi. Alman tərəfi müttəfiq olmasına baxma-
yaraq, bu plandan xəbər tutan kimi əməliyyatın dərhal 
dayandırılmasını tələb etmişdi. Lakin bütün maneələrə 
baxmayaraq, Qafqaza göndəriləcək hərbi yardım hazır-
lıqlarına başlandı.



Xilaskar yola düşür

Azadlıqdan söhbət düşəndə Telli nənə hər zaman 
coşar, nəvələrini daim cəsur olmağa, qoçaq ol-
mağa, heç kəsə boyun əyməməyə təşviq edərdi. 

İndi də, sanki onun yaralı yerinə toxunmuş kimi dilləndi:

- Necə yəni, Azərbaycan xalqı kömək istəyibsə, kim 
buna qarşı çıxa bilər ki?

- Əlbəttə, heç kim. Lakin əvvəla bu müraciətin nə 
qədər yerində bir tələb olduğunu dəqiqləşdirmək lazım 
idi. Buna görə də məsələnin yerində araşdırılması və 
Azərbaycandakı vəziyyətin təhlil edilməsi üçün milli mü-
barizənin mərkəzinə çevrilən Gəncəyə iki zabit göndə-
rildi. Onlardan gələn xəbərlər heç də xoş deyildi. Bolşe-
viklərin və ermənilərin kütləvi qətliamlar törətdiyi, yerli 
xalqın onlarla vuruşacaq nə silahı, nə də əsgərinin ol-
duğu deyilirdi. 1918-ci ilin əvvəllərində Gəncədəki milli 
komitə adından Nağı bəy Şeyxzamanlı bu tələbi daha 
rəsmi səviyyədə dilə gətirmək üçün İstanbula göndəril-
di. Hətta xarici qüvvələrin bu səfərdən duyuq düşməməsi 
üçün çox tədbirli hərəkət edildi. Müxtəlif şəhərlərə doğru 
yön dəyişdi, yer dəyişdi, nəhayət, ay yarım sonra, mart 
ayında Nağı bəy İstanbula çatdı. Ənvər paşa ilə özü 
şəxsən görüşdü. Ənvər paşa onu bu iş üçün məsləhət 
bildiyi qardaşı Nuru paşa ilə tanış etdi. Onunla yaxın ta-
nışlıqdan sonra Nağı bəy bu seçimin yerində bir qərar 
olduğunu ifadə etdi. Beləliklə, Azərbaycana yardım üçün 
göndəriləcək Qafqaz İslam Ordusunun təşkili gənc gene-
ral Nuru paşaya tapşırıldı. O, 29 yaşında gənc zabit olsa 
da, Misir və Tunisdəki döyüşlərdə iştirak etmiş, ingilis və 
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italyanlara qarşı vuruşmuş, təcrübə və qəhrəmanlığı ilə 
ad qazanmışdı. 

Orxan bu məsələdən az-çox agah olduğunu bildir-
mək istədi:

- Hə, Nuru paşanı eşitmişəm, əsil qəhrəmandır!

- Nuru paşa Ənvər paşanın anabir qardaşı idi, onu 
çox yaxşı tanıyırdı. Bu çətin və məsuliyyətli vəzifəni ən 
çox etibar etdiyi şəxsə tapşırırdı. Beləliklə, Ənvər paşa 
bu görüşmələrdən sonra oradakı yerli müsəlmanları 
təşkilatlandırmaq və silahlı qüvvələrinə təlim keçmək 
məqsədi ilə onu aprel ayında bir dəstə əsgər ilə Azər-
baycana göndərdi. Yalnız burada bir məsələni yaxşı başa 
düşmək lazımdır. Azərbaycan heyəti Osmanlı hökuməti 
ilə görüşərkən bir maddə haqqında çox açıqca razılığa 
gəlmişdilər: Osmanlı ordusu Azərbaycanın müstəqilliyi-
ni qazanmasına kömək edəcək, onun ərazisində sülhü 
bərqərar etdikdən sonra geri çəkiləcəkdi.



Əziz Sultanov 33

- O zaman müstəqillik elan olunmamışdı?

- Xeyr, bu daha çox bölgə xalqının tələbləri üzərinə 
göndərilən yardım idi. Çar Rusiyası dağılanda qurulan 
Cənubi Qafqaz dövləti o ərazidə güclü nəzarəti təmin 
edə bilmirdi. Bir tərəfdən Bakıda bolşeviklər özlərinə ayrı 
bir dövlət qurur, digər tərəfdən də ermənilər Azərbaycan 
torpaqlarında böyük bir Ermənistan dövləti qurmağa ça-
lışırdılar. Nə güclü ordu, nə də güclü siyasi hakimiyyət var 
idi. Elə buna görə də xalq özbaşınalıqdan əziyyət çəkirdi. 

Balaca Həmid başa düşmədiyi siyasi söhbətlərin 
daha çox uzanmasını istəmirdi. Mövzu mətləbdən kənara 
çıxmasın deyə sual verdi:

- Baba, Nuru paşa necə oldu?

- Nuru paşa Qafqaza göndərilmək üçün aprel ayı-
nın əvvəllərində təlimat aldı və özü ilə gedəcək dəstəni 
təşkil etmək üçün Mosula doğru istiqamət aldı. Oradakı 
Osmanlı ordusundan bir dəstə əsgər və zabit Nuru paşa-
nın rəhbərliyində Azərbaycana yola düşdü. Onlar Urmi-
ya-Təbriz yolu ilə gəlirdilər. Təbrizdə də vəziyyət yaxşı 
deyildi. Bir tərəfdən ingilislər, bir tərəfdən də ermənilər 
yerli əhaliyə divan tuturdu. Buna görə də əsgər və zabit-
lərdən bir neçəsini Təbrizdə, bir neçəsini də Naxçıvanda 
saxladı ki, oradakı könüllü dəstələri təşkilatlandırıb təlim 
keçsin. Nəhayət, Araz çayını keçdilər və may ayının son-
larında Zəngəzura çatdılar. Orada da əhali sülhə həsrət 
qalmışdı. Rusiya müharibədən çəkildiyi üçün gücü aza-
lan və təşvişə düşərək Osmanlı torpaqlarından çəkilən 
Andranikin rəhbərliyindəki minlərlə erməni quldurları bu 
bölgəyə can atırdı. 

Telli nənə bu qəribə adı heç xoşlamadı: 

- Bu nə addır, Andranik kimdir?
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- Rusların silahlandırdığı erməni dəstələrinin başçısı 
idi. Onlar da ruslarla birgə Osmanlıya qarşı vuruşurdular. 
Lakin Rusiya müharibədən çəkiləndə onlar da Osman-
lının ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Bu 
səfər Bakıdakı Şaumyanla əlaqə saxladılar və Azərbay-
candakı döyüşlərdə ona kömək etmək istədiklərini bil-
dirdilər. Bu iki qüvvə birləşsəydi, Allah qorusun, vəziyyət 
çox faciəli olardı. Bölgədə vəziyyət olduqca gərgin idi. 
Günahsız əhalini qorumaq üçün çox sürətli hərəkət et-
mək lazım idi.

Gah anasını, gah da qardaşını dümsükləyən Həlimə 
dedi:

- Baba, hələ çox var?

Nəvəsinin nə demək istədiyini başa düşən Mahmud 
müəllim gülümsədi:

- Bax söhbətin bu yerində zəng çalındı, dərs bitdi. 
Balacalar oynamaq istəyir, böyüklərin də görüləcək işləri 
var. Yaşlılar üçün də ki, bu gözəl havada həyətə çıxmaq 
faydalıdır. Dərsimizə axşam davam edərik.

Hər kəs öz işində-oyununda ikən axşamı səbirsizliklə 
gözləməyə başladılar.



Gəncədə qarşılama

Axşam yeməyindən sonra bütün ailə yenə Mah-
mud müəllimin başına yığışdı. Şirin söhbət qaldı-
ğı yerdən davam edirdi:

- Nəhayət, Nuru paşa öz qoşunu ilə gəlib Yevlax əra-
zisinə çatdı. Yevlaxda onları böyük maraq və sevgi ilə 
qarşıladılar. Əvvəlcə qərargahın Nuxada qurulması plan-
laşdırılmışdı. Çünki Dağıstan və Azərbaycandan gələn 
çağırışlar əsasında hər iki bölgə ilə yaxın münasibətdə 
olmaq, buna görə də sərhədə yaxın yerdə qərargah 
qurmaq istəyirdi. Lakin bir məsələ onu bütün planları-
nı dəyişdirməyə vadar etdi: Çar Rusiyası zamanı azər-
baycanlılar orduya alınmadığı üçün müasir silah və hərbi 
texnikadan istifadə edə bilənlərin sayı çox az idi. Peşəkar 
ordu qurmaq xeyli vaxt istəyirdi. Bölgədə davam edən 
qırğınlar isə sürətli hərəkət etməyi tələb edirdi. Bu vəziy-
yəti yaxından müşahidə etdikdən sonra Gəncəyə üstün-
lük verildi. Çünki Nuru paşa buraya əlavə qüvvələrin gəti-
rilməsini zəruri bildi. Bunun ən sürətli yolu isə Gəncədən 
keçən dəmir yolu idi. Dərhal hərəkətə keçildi.

Tarixlər Həmid üçün çox maraqlı idi. Əlinə bir dəftər 
almış, babası danışdıqca bəzi məlumatları qeyd edirdi. 
Buna görə də soruşdu:

- Nuru paşa nə vaxt Gəncəyə çatdı?

- Mayın 25-də Nuru paşa Gəncəyə daxil oldu. Gən-
cədə də onları böyük bir sevinc və coşqu ilə qarşıladılar. 
Aşıqlar sazlarını sinələrinə sıxıb nəğmələr qoşur, zur-
na, balaban və nağara bir-biri ilə yarışa girişib coşurdu. 
M.Ə.Rəsulzadə onun Gəncədə qarşılanmasını belə təsvir 
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edirdi: “Bolşevik təcavüzünün təhdidi altında olan Gəncə 
Nuru paşanı göydən enmiş xilaskar bir mələk kimi görür-
dü. Xalqın ona göstərdiyi rəğbət Gəncə tarixində görül-
məmişdi...” Bütün xalq onu qarşılamaq üçün yığışmışdı. 
Böyük-kiçik, hamı meydanda idi; tələbələr, ağsaqqallar, 
ağbirçəklər... Xalq qurtuluş üçün türk qardaşlarına ümid 
bağlamışdı. Bakıdan Gəncəyə doğru gələn bolşevik-daş-
nak birləşmələri Şamaxı, Kürdəmir və Göyçayı almış, 
böyük qırğınlar törədə-törədə Yevlaxa doğru irəliləyirdi. 
Ümidlərin tükəndiyi bir anda yetişən kömək xalqı yeni-
dən ümidləndirmişdi. O zaman yaşanan maraqlı bir ha-
disə var ki, hər dəfə xatırlayanda kövrəlirəm. 

Kövrəlmək deyəndə hamı Firuzəyə baxdı. O da üs-
tünə cəmləşən baxışları dağıtmaq üçün diqqəti yenidən 
Mahmud müəllimə yönəltdi:

- Bax, hamı səbirsizləndi. Nə hadisədir?

- Deyəcəm, deyəcəm... Gəncə dəmir yolundan daha 
əvvəl də türk əsgərləri keçmişdi. Belə ki, Osmanlı-Rus 
müharibəsində əsir götürülən türk əsgərlərinin bir qismi 
qatarla Sibirə göndərilmişdi. Qatar Gəncə stansiyasına 
çatanda camaat vaqonlardakı əsgərlərə bağlamalar için-
də yemək yardımı vermişdi. Bu zaman vaqonlardakı əs-
gərlər arasında ağır yaralıların da olduğu ortaya çıxmış 
və əhalinin təkidi ilə onların müalicəsi üçün həkim təyin 
edilmiş, xəstələrin bir neçəsi qatardan alınıb xəstəxana-
ya yerləşdirilmişdi. Bu işlərin başlıca təşkilatçısı Qardaş 
Köməyi təşkilatı idi. Onlar Müsəlman Xeyriyyə Cəmiy-
yəti ilə birlikdə hərəkət edir, əsirlərin müalicəsi ilə yanaşı, 
onların qaçırdılaraq Türkiyəyə geri göndərilməsi işində 
gizlicə vasitəçilik edirdilər. Bu dəfə gələnlər isə əsir əsgər-
lər deyil, əsarətdən qurtulmağa kömək edəcək əsgərlər 
idi. İndiki coşqu və sevinc ikiqat böyük idi.
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O hadisənin yaddan çıxmaması üçün Firuzə bir daha 
soruşdu:

- Bəs o hüznlü hadisə nə idi?

- Dediyim kimi, bütün Gəncə camaatı şəhər meyda-
nına yığışmışdı. Dövlət dairələri və məktəblər tətil edil-
miş, şagirdlər də dəstə halında düzülmüşdülər. Müharibə 
vaxtı rusların işğal etdikləri Türkiyənin şərq vilayətlərində 
sahibsiz qalan uşaqlara Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 
təşkilatı sahib çıxır, onlara yardım göstərirdi. Onların bir 
qismini Gəncədəki uşaq evinə gətirmiş, burada onlara 
sahib çıxmışdı. İndi həmin uşaqların da dörd yaşdan bö-
yük olanları dəstə halında meydana yığışmışdılar. Türk 
əsgərlərini görən hər kəsin sevincdən gözləri yaşlı idi. 
Uşaq evlərindən gələn türkiyəli uşaqlar da əsgərlərə ya-
naşır, əllərinə sarılır, qucaqlaşıb sevgilərini ifadə edirdilər. 
Əsgərlər onların haralı olduqlarını soruşur, hal-əhval tu-
turdular. Birdən bir qışqırıq qopdu!.. 

Mahmud müəllimin səsi titrədi, bu sözü elə həyə-
canla dedi ki, ürəyi sızıldayan Telli nənə də, Firuzə də 
bir anlıq “ah” çəkib əlləri ilə ağızlarını örtdülər. Uşaqlar 
da özlərini söhbətin axarına elə vermişdilər ki, nə ana-
nın, nə də nənənin təlaşı onların diqqətini yayındırmadı. 
Mahmud müəllim kövrək səslə danışmağa davam edirdi:

- Hər kəs donub qaldı. Nə baş verirdi? Doqquz yaşın-
da bir uşaq gələn əsgərlərin arasında öz atasını tanımış-
dı. Müharibənin insafsızca ayırdığı ata ilə övladı Gəncədə 
bir-birinə qovuşmuşdu. İllərdir döyüş meydanlarında olan 
ata gözlənilmədən qarşılaşdığı uşağının üz-gözünü öpür, 
başını qoxlayaraq ondan ayrı qaldığı illərin həsrətini  bu 
ana sığdırmağa çalışırdı. Ətrafdakılar da şahidi olduqları 
mənzərəyə dözməyib ağlamağa başladılar. Bunların ha-
mısı sevinc göz yaşları idi. Müharibə böyüklərdən daha 
çox balacaların həyatını alt-üst edir. Hətta gələn əsgər-
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lərin arasında eləsi var idi ki, ailəsinin sağ qalan bircə 
fərdini, kiçik balasını da yanına alıb gəlmişdi. O hadisəni 
sonra danışaram.

Söhbət uşaqlardan getdiyi üçün marağı daha da ar-
tan Həlimə və Həmid təkid etdi:

- İndi danış da, o uşaq kimi idi? Baba, indi danış!

Amma Mahmud müəllim hadisələri bir-birinə qat-
maqdan çox ardıcıl danışmağı seçdi:

- Hələ bir Gəncə məsələsini yekunlaşdırım, sonra 
baxarıq. Gəncədə vəziyyətlə tanış olan Nuru paşa təcili 
işə başladı. Əvvəla, yerli qüvvələrin cəm edilməsi və or-
dunun formalaşması lazım idi. Bu proses göndəriləcək 
köməyi gözləmədən başlamalı idi. Bu günlərdə Gəncəyə 
xoş bir xəbər də gəlib çatdı: 28 may günü Cənubi Qafqaz 
dövlətində yer alan M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyindəki 
Milli Şura, yəni Azərbaycan şurası “istiqlal bəyannamə-
si”ni qəbul edərək öz müstəqilliyini elan etdi. Artıq Cənu-
bi Qafqaz dövləti parçalanmış və yerində müstəqil dövlət-
lər meydana gəlmişdi. Azərbaycan hökumətinin başına 
Fətəli xan Xoyski seçildi. Bundan sonra elə iyun ayının 
ilk günlərində baş nazir Fətəli xan Xoyski rəhbərliyindəki 
milli hökumət vasitəsilə rəsmi olaraq Osmanlı dövlətinə 
müraciət edildi. Silahlı yardım üçün müqavilə imzalandı. 
Beynəlxalq hüquq əsaslarına uyğun edilən bu rəsmi mü-
raciətə heç bir dövlət etiraz edə bilməzdi. 

Uşaqların bir-birinə baxdığını görən Orxan onların 
nəyisə qarışdırdığını hiss etdi. Buna görə də yenə aydın-
ladıcı bir sual verdi:

- Bəs Nuru paşa bundan əvvəl Gəncəyə gəlməmişdi?

- Bəli, Nuru paşa bu müqavilədən əvvəl gəlmişdi. 
Amma Nuru paşanın göndərilməsində əsas məqsəd yerli 
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dəstələrdən ibarət ordu qurmağa kömək göstərmək idi. 
O, bura gəldikdən sonra bu işin xeyli vaxt alacağını, ölkə-
ni bürüyən bolşevik-daşnak təhlükəsinin isə gündən-günə 
ətrafa yayıldığını gördü. Buna görə də Nuru paşa vəziy-
yətin çox gərgin olduğunu, bölgəyə tez bir vaxtda əlavə 
hərbi qüvvələrin – ağır silahlara malik nizami ordunun 
göndərilməsinin zəruri olduğunu Ənvər paşaya bildirmiş-
di. Oraya ən yaxın qüvvələr Ərzurum-Qars cəbhəsində 
yer alan Qafqaz ordusunun qoşunları idi. 

- Adı əvvəldən də Qafqaz ordusu idi?

- Bəli, onlar Qafqaza yaxın olan bu bölgədə rus və 
ingilis qoşunları ilə mübarizə apardıqları üçün Qafqaz 
Ordular korpusu adlanırdı. Bu ordu korpusunun hamı-
sı deyil, iki alayı Azərbaycana göndərildi. Çünki bütün 
cəbhəni boşaltmaq olmazdı. Hələ müharibə bitməmişdi.

Həmid qələmini əlində hazır tutaraq soruşdu:

- Bəs nə qədər vaxtda çata bildilər?

- Ərzurum bölgəsindəki Qafqaz ordusunun ağır si-
lahlarla təchiz olunmuş bu iki hərbi birliyi indiki Ermə-
nistanın ərazisindəki Qarakilsəyə cəmləşdirildi. Oradan 
Gürcüstan ərazisinə keçərək dəmir yolu ilə Gəncəyə 
göndərilmələri planlaşdırılmışdı. Lakin oraya yerləşmiş 
olan alman hərbi birliklərinin təsirindəki Gürcüstan hö-
kuməti buna razılıq vermədi. Almanlar özləri ilə razılaş-
dırılmadan atılan hər hərbi addıma qarşı idilər. Osmanlı 
tərəfi isə onları bu işə qarışdırmadan məsələni həll etmək 
istəyirdi. Nəhayət, ordunun piyada yola çıxmasına qərar 
verildi. İyun ayında bağlanan müqavilə əsasında ordunun 
Azərbaycana girmək haqqı var idi. Nəhayət, Qafqaz ala-
yı Borçalı mahalının dağlıq bölgələrindən keçərək Qazax 
ərazisinə daxil oldu. İyun ayının 9-da ordunun ilk birlik-
ləri Gəncəyə çatdı.



Gəncənin təmizlənməsi

Telli nənə ordunun tez bir vaxtda Bakıya çatması 
üçün səbirsizlənirdi:

- Gəncədə nə işləri var? Niyə qatarla birbaşa 
Bakıya tərəf getmirlər?

Mahmud müəllim yenə də təmkinini pozmadı:

- Səbirli ol, nənəsi! Bu işlər addım-addım, mər-
hələ-mərhələ olur. Hamı tələsirdi, amma tədbiri də əldən 
buraxmaq olmazdı. Ordunun əsas hissələrinin Gəncəyə 
çatmasından sonra Nuru paşa dərhal işə başladı. İlk əv-
vəl Gəncədən başlamaq lazım idi. Gəncə, demək olar ki, 
iki hissəyə bölünmüşdü. Ermənilər Gəncə çayının şərq 
hissəsində məskunlaşmışdılar. Onların xeyli sayda silah-
lı dəstələri var idi. Vəziyyətlə tanış olan Nuru paşa ən 
qısa zamanda bu qrupların tərk-silah edilməsi üçün əmr 
verdi. O bilirdi ki, ordu Bakı istiqamətində hərəkətə baş-
ladıqdan sonra arxada qalan erməni qüvvələri problem 
çıxardacaqdır. Çünki bunun eynisini Osmanlı-Rus müha-
ribəsində yaşamışdılar.

Orxan Gəncə hadisələrini bir az da aydınlaşdırmaq 
istədi:

- Silahların yığılmasında problem çıxmadı ki?

- İlk başda ermənilər silahlarını vermək istəmirdilər. 
Onlar əvvəlcə danışıq üçün bir keşişin rəhbərliyində bir 
neçə zabiti ağ bayraqla türk əsgərlərinin qərargahına gön-
dərdilər. Aparılan danışıqlarda onlar silahlarını təhvil ver-
məyi qəbul etdilər. Lakin əsil niyyətləri daha sonra meyda-
na çıxdı. Onlar kəşfiyyat xarakterli bu tərəfə keçmişdilər. 
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İndi də bu orduya qarşı dirənə biləcəklərini düşünərək türk 
əsgərlərinə atəş açmağa başlamışdılar. Beləliklə, Gəncənin 
təmizlənməsi üçün döyüş başladı. Ara məhəllələrdə, dar 
küçələrdə bəzən əlbəyaxa vuruşmalar da olurdu. Qafqaz 
İslam Ordusu ilk şəhidlərini bu döyüşdə verdi. Bu zaman 
on beşə yaxın əsgər şəhid oldu. Türk zabitləri bilirdilər ki, 
Azərbaycana yenicə daxil olmuş olan bu Osmanlı dəstə-
sinin məğlub olması yerli müsəlmanların mənəvi gücünü 
qıracaq, ermənilərin isə əhval-ruhiyyəsini yüksəldəcək. 
Buna görə də ordu bütün qüvvələri ilə hərəkətə keçdi. Nə-
hayət, iki gün davam edən döyüşlərdən sonra ermənilər 
təslim oldular. Silahlarını təhvil verənlər orada yaşamağa 
davam etdilər. Silahını verməyənlər isə Gəncədən qaçaraq 
bölgəni tərk etdilər.

Balaca Həlimə uşaqların hayında idi:

- Uşaqlar necə, yenidən məktəbə gedə bildilər?

Nuru paşa (ortada) Gəncədə Səhiyyə 
naziri və tibb işçiləri ilə
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- Bəli, Gəncədə asayiş bərpa olunduqdan sonra hər 
şey qaydasına düşdü. Hətta yazılanlara görə, məktəblilər 
küçələrdə səs-səsə verib xorla belə oxuyardılar:

Qatar gəlir yan verir,
Gəncəliyə şan verir,
Gəncənin cavanları
Bakı deyə can verir...

Artıq hər kəs Bakı haqda danışır, paytaxtın qurtarıl-
masını düşünürdü. 

Orxan soruşdu: 

- Bəs Azərbaycan hökuməti necə, hələ Tiflisdə idi?

- Buralar təmizləndikdən sonra ordu Bakıya tərəf 
yola düşdü. Milli hökumət də dərhal, iyun ayının 16-da 
Gəncəyə köçürüldü. Bakının qurtarılmasına qədər pay-
taxt Gəncə oldu.



Yerli səfərbərlik

Uşaqlar tez bir vaxtda bu bir kupletlik şeiri əzbərlə-
dilər və əl-ələ verərək oxumağa başladılar. Onlar 
xorla oxuya-oxuya evin içində o yana-bu yana 

gəzirdilər. Valideynləri bu şən dəstəni gülərək qarşılasa 
da, Mahmud müəllim oğlunun diqqətini çəkərək danış-
mağa davam etdi. Böyüklər diqqətlərini toplayaraq yeni-
dən ona qulaq verdilər. 

- Gəncəyə gəldikdən sonra Nuru paşanın ordu quru-
culuğu işlərini başlatdığını demişdim. Əslində Nuru paşa 
gəlmədən əvvəl də Gəncədə milli ordu quruculuğu işləri 
başlamışdı. Bu işə general-leytenant Əliağa Şıxlinski rəh-
bərlik edirdi. Ona bu iş Cənubi Qafqaz dövləti qurulduğu 
zaman birliyin Azərbaycanı təmsil edən nümayəndələri 
tərəfindən tapşırılmışdı. Belə ki, Şıxlinski daha əvvəl rus 
ordusunda xidmət edirdi. 1917-ci ildə Rusiyada çevriliş 
olduğu zaman o, vəzifəsindən istefa verib doğma vətə-
ninə qayıtmışdı. Onun hərb sahəsindəki biliklərindən 
xəbərdar olan yerli hökumət nümayəndələri bu işi ona 
həvalə etmişdi. Buna baxmayaraq, əllərində silah, cə-
bhəxana, ərzaq ehtiyatı, hərbi paltar, ayaqqabı və s. ol-
madığı üçün bu işdə çox çətinlik çəkirdilər. Ən böyük 
əskiklik isə yenicə silahla tanış olan gənclərin nümunə 
götürəcəyi zabitlərin olmaması idi. Buna görə də yeni-
cə açılan bu hərbi məktəb bir neçə ay sonra bağlanmaq 
məcburiyyətində qalmışdı. Nuru paşa Şıxlinski ilə Gən-
cəyə gəldiyi ilk gün tanış olmuşdu. Onu qarşılayanlar ara-
sında Şıxlinski də var idi. Onunla tanış olduqdan sonra 
çox yaxın dost oldular. Şıxlinski Qafqaz İslam Ordusunun 
Azərbaycan korpusunun komandiri təyin edildi. Hərbi 
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quruculuq işləri yenidən başladı və qısa müddət ərzində 
müvəffəqiyyətlə davam etdirildi. 

Telli nənə canıyananlıqla dilləndi:

- Bax bu başqa məsələ. Yoxsa ki, ay kişi, daşıma suy-
la quyu dolmaz ki?! Bizim cavanlarımız, bizim igidlərimiz 
kimdən əskikdir ki?! Əsas odur ki, təlim keçsinlər, öyrə-
dən olsun. Qurban olum Nuru paşaya da, o generala da!

Şıxlinskinin adını deyə bilməyəcəyi üçün sözünü kəsə 
bitirən Telli nənə Mahmud müəllimi güldürdü. O güləndə 
salondakı ciddi hava bir anda yumşaldı. Telli nənə bu və-
ziyyəti heç özünə aid etmədən həyat yoldaşına səsləndi:

- Sən bunlara baxma, evimin dirəyi, sən davam elə!.. 
Bu ordunu hər tərəfdən yığırdılar?

- Əlbəttə! Ən başda Qazax və o ətrafda olan kənd-
lərdən xeyli sayda könüllü adını orduya yazdırdı. Amma 
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Nuru paşa təkcə o bölgəni deyil, bütün Azərbaycanı bu iş 
üçün səfərbər etmişdi. Belə ki, o, Şəki, Qəbələ və Zaqa-
tala bölgələrinə xüsusi tapşırıqla zabitlər göndərdi. Onlar 
həmin bölgədəki əli silah tutan gəncləri orduya cəlb edə-
cək, təlim keçəcək və qısa müddətdə formalaşdırdıqları 
dəstələrlə hərəkata qoşulacaqdılar. Dağlıq bölgələrdə, 
xüsusilə də Dağıstanla sərhəd bölgələrdə silahla kifayət 
qədər yaxşı rəftar edə bilən gənclər var idi. Onlar həm 
də yaxşı at çapdıqları üçün xüsusilə atlı birliklərə cəlb 
edildilər. Aralarında ləzgi, avar, qumux, rutul, hər millət-
dən adam var idi.  O bölgədən təşkil edilən Ləzgi süvari 
alayı da Bakının azad edilməsi daxil bütün döyüşlərdə 
məharətlə iştirak etdi. Bu alayda yüzdən çox atlı iştirak 
edirdi. Sürətli hərəkət etmək üçün atlar çox vacib idi. 

Söhbət atlardan gedəndə Həmid diqqətlə qulaq ver-
di. Atların bu qədər mühüm olması ona maraqlı gəldi.

- O vaxt maşınlar yox idi? – deyə Həmid soruşdu. 
Mahmud müəllim nəvəsinin sualına cavab verdi:

- O vaxt maşın sayı olduqca az idi. Həm maşın az 
idi, həm də maşınlar üçün hər yerdə yol yox idi. Yollarda 
cərgə ilə düzülüb addımlayan Osmanlı əsgərlərinin başla-
rında qırmızı fəslər var idi. Sanki yollara lalə səpilmişdi.

Orxan mülayim səsi ilə zümzümə etməyə başladı:

Yazın əvvəlində Gəncə çölündə,
Çıxıblar yenə də dizə lalələr.
Yağışdan islanan yarpaqlarını,
Səriblər dərəyə, düzə lalələr...

Onun səsindən evdəki hər kəsin xoşu gəlirdi. Buna 
görə də ürəkdən oxumağını məst olub dinlədilər. Son 
bəndi isə hamısı birlikdə oxudu:
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Meylim üzündəki qara xaldadır,
Hicranın əlacı ilk vüsaldadır.
Nə vaxtdır Bakının gözü yoldadır,
Bir qonaq gələsiz bizə lalələr,
Lalələr, lalələr...

Mahmud müəllim söhbəti belə yekunlaşdırdı:

- Həmin illərdə indiki kimi yollara asfalt tökülməmiş-
di. Torpaq yollar hər dəfə yağış yağanda palçığa dönür, 
keçilməz olurdu. Nuru paşa sürətlə hərəkət etməyə üs-
tünlük verirdi. Buna görə də atlı birliklərin təşkil edilməsi 
üçün əmr vermişdi. Bu mövzunu daha sonra danışarıq. 

Həmid atları çox sevirdi. Bu haqda söhbətin daha 
uzun olmasını istəyirdi:

- Onlardan danış da, baba, - deyərək yaxınlaşıb 
şirin-şirin hərəkətləri ilə onu razı salmağa çalışdı. Hə-
limə də ona qoşulmuşdu. Mahmud müəllim öyrənmək 
istəyənə yox deyə bilmirdi. Nəvələrinə maraqlı bir təklif 
etdi:

- Mənim çox yaxın ləzgi dostum var. Adı Abdus-
səməd babadır. Sabah onu qonaq çağırarıq, bu haqda bir 
az da o danışsın. Onun da bildiyi maraqlı hadisələr var.

Uşaqlar sevinclə otaqdan çıxdılar ,“Qatar gəlir yan 
verir...” deyə oxuya-oxuya oynamağa davam etdilər. Bö-
yüklər də: “Bu günlük bu qədər bəsdir”, - deyərək söh-
bətə ara verdilər.



Sarsılmaz birlik

Səhər yeməyindən sonra uşaqlar oynamaq adı ilə 
həyətə düşdülər. Əsl məqsədləri oynamaq yox, 
onlara gələcək olan qonağı hamıdan əvvəl qar-

şılamaq idi. Evdəkilər bundan razı idilər; qonaq gəlmə-
dən əvvəl evi yığışdırmaq, hər küncə dağılan oyuncaqları 
toplayıb qutuya yerləşdirmək üçün bundan daha müna-
sib fürsət ola bilməzdi. Mahmud müəllim də pencəyini 
götürüb aşağı düşdü. Deyəsən, qonaq gəlmək üzrə idi. 
Uşaqlar: “Mahmud baba, Mahmud baba!..” deyərək 
onun yanına qaçışdılar.

Çox keçmədən sarı rəngli taksi siqnal verərək həyə-
tin girişinə yaxınlaşdı. Mahmud müəllimdən əvvəl uşaqlar 
maşından ehmalca enən qonağı dövrəyə aldılar. Abdus-
səməd babanın qalın qaşlarının yaraşıq verdiyi heybətli 
baxışı, əlindəki ağac çəliyi, yayın istisinə baxmayaraq ba-
şından çıxarmadığı qoyun dərisindən iri papağı uşaqların 
çox xoşuna gəlmişdi.

Yemək stolu salonun ortasına açılmış, üstünə çay 
süfrəsini bəzəyən cürbəcür naz-nemətlər düzülmüşdü. İki 
ağsaqqalın stolun baş tərəfinə əyləşəcəyini bilən uşaqlar 
qaçaraq hərəsi bir tərəfdəki ən yaxın stulu tutdular. Bir 
azdan onların səbirsizliklə gözlədiyi söhbətlər başladı. 
Mahmud müəllim mövzuya ümumi giriş etdi:

- O çətin günlərdə Azərbaycana düşmən olan ya-
delli qüvvələrə qarşı hər kəs birlik olmuşdu. Xüsusilə də 
ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər bütün müsəlman xalqları 
ayağa qaldırmış, haqq uğrunda mübarizəyə cəlb etmişdi. 
Nuru paşanın bir xatirəsində dediyi kimi: “Bir az da ge-
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ciksəydik, Azərbaycanda Allahu-Əkbər deyən bir nəfər 
də müsəlman-türk qardaşımız qalmayacaqdı”. Bu mü-
barizə həm istiqlal, həm də iman mübarizəsi idi. Nuru 
paşanın ilk əvvəl Nuxanı, yəni Şəkini qərargah seçmək 
istədiyini demişdim. Şəkidə Salavat dağı var. Onun üs-
tündən aşmaq üçün qədimdən qalma fayton yolu var. 
Hazırda bu yol işlənməsə də, hələ də izləri qalır. Bu yol 
ilə birbaşa Dağıstanın mərkəzinə kimi getmək olurdu. 
Dağın təpəsində, o yolun kənarında bir neçə qəbirdən 
ibarət olan türk şəhidlərinin məzarları hələ də qalır. On-
ların orada nə səbəblə vəfat etdiyi bilinmir, amma bildiyi-
miz odur ki, mübarizə üçün əsgər toplamağa başlayanda 
Osmanlı əsgərlərindən bir neçəsi bu bölgəyə də gəlmişdi. 
Onların təlim keçdikləri könüllülər də vətənin azadlıq mü-
barizəsinə qatılmışdılar. Oralarda yaşanmış çox maraqlı 
hadisələr var. İndi ay Abdussəməd kişi, istəyirəm ki, rəh-
mətlik atandan, ağsaqqal və ağbirçəklərdən eşitdiklərini 
elə özün danışasan, uşaqlar da istifadə etsinlər.

Uşaqlar sevincək halda təkrarladılar:

- Danış, baba, danış!..

Abdussəməd baba şirin təbəssümlə uşaqlara gülüm-
səyib söhbətə başladı:

- Türk əsgərləri bizim dağ kəndlərindən birinə yola 
düşüblər. Danışılanlara görə, bir gecə vaxtı kəndin ən 
aşağı tərəfində yerləşən evin qapısı döyülür. Ev sahibi 
qapıya çıxır. Hərbi geyimdə olan iki yad adam ona salam 
verəndə başa düşür ki, pis niyyətli deyillər. Salamını alıb 
onlardan soruşur: “Gecənin bu vaxtı dağın başında nə 
işiniz var? Canavar var, çoban itləri var...” Gələn əsgərlər 
belə cavab verir: “Biz ancaq Allahdan qorxarıq!”. Səhər 
açılanda bütün kənd yığışır bu əsgərlərin başına. Tez bir 
vaxtda aydın olur ki, onlar Osmanlı ordusunun zabitləri-
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dir. Bolşeviklərə və ermənilərə qarşı mübarizə aparmaq 
üçün əsgər yığmağa gəliblər.  

Orxan soruşdu:

- Dağın başında deyirsən, çoban deyirsən... Onlar-
dan yığılan əsgərlər illərdir müharibədə döyüşən rus və 
ingilis ordusunun qarşısında necə müqavimət göstərə-
cəklər?

- Əlbəttə, bunu onlar da bilirdilər. Hər getmək istəyə-
ni aparmırdılar. Zəif əsgər döyüşdə yanındakıları da məş-
ğul edər. Buna görə də onlar bir neçə gün kənddə tə-
lim keçdilər. Sonra isə bu işə layiq olan, sərrast atəş aça 
bilən, əmrlərə riayət edən cəsur və ağıllı igidlərdən on-on 
beş nəfəri seçib özləri ilə apardılar. Bir qoca nənə danı-
şardı ki, gələn o əsgərlərin atları çox hündür idi. Buna 
görə də kəndlilər sərt yoxuşlarda onların büdrəyəcəyin-
dən narahat olardı. Onlarsa elə hey eyni sözü deyərdilər: 
“Biz yalnız Allahdan qorxarıq!”.

Əsgərlərin təlim keçməsi Həmid üçün çox maraqlı 
görünürdü. Ona görə də:

- Onlar necə təlim keçirdilər? – deyə soruşdu.

- Oğlanlar cərgə halında yerə uzanar, nişan alardı-
lar. Zabit onların ön tərəfində, əlləri arxada sakit-sakit 
gəzinər və əmrini gözləmələrini deyərdi. Sonra isə əmr 
verən kimi hər kəs öz hədəfini vurardı. Bir səfərində 
gənclərdən birinin səhlənkar yanaşdığını görən zabit 
əsəbiləşərək tüfənginin ucundakı süngü-bıçaqla elə zərbə 
endirmişdi ki, oğlanın əynindəki yapıncı iki yerə bölün-
müşdü.

Telli nənə həyəcanlandı:

- Bıy, başına dönüm, bəs oğlan?
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- Oğlana heç nə olmadı. Amma yapıncısı bıçaq san-
cılan dəymiş qarpız kimi ikiyə bölünmüşdü. 

Hər kəs gülüşməkdə ikən balaca Həlimə narahat 
olub sual verdi:

- Biz xoş rəftar edən müəllimləri daha çox sevirik. 
Qışqırıb hirslənən müəllimdən xoşumuz gəlmir. Bəs on-
lar necə, qorxub qaçmırdılar?

- Zabitin məqsədi ona dəqiq olmağı öyrətmək idi. 
Təlimin öz ciddiyyəti var idi. Təlimdən sonra isə onlar da 
zarafatlaşır, hətta kənddəki uşaqların oyunlarına tamaşa 
edirdilər. 

Həmid həyəcanla soruşdu:

- Uşaqlar nə oyunu oynayırdılar ki?

- Dağ yerinin özünəməxsus oyunları olur. Məsələn, 
daşı uzağa atma yarışı keçirilərdi. Yaxud daş aşırtma oy-
nayardılar; hər kəs öz daşlarını cərgə ilə düzər, rəqiblər 
bir-birinin daşlarını atdığı daşlarla aşırtmağa çalışardılar. 
Ən maraqlısı isə “tura” oynamaq idi. 

Uşaqlar ikisi bir ağızdan soruşdular:

- Tura nədir?

Abdussəməd baba bu oyunu onlara başa salmaq 
üçün stoldan qalxdı, geniş yerdə çəliyi ilə ətrafında bö-
yük dairə çəkdi. Dairə görünməsə də, nə demək istədiyi 
anlaşılmışdı. Sonra dairənin çölündə dayanan uşaqlara 
dönüb açıqlamağa başladı:

- Bu, daha çox yeniyetmələrin oyunu idi. Uşaqlar iki 
dəstəyə bölünərdilər. Sonra ortadan bir xətt çəkilər, iki 
tərəf iplə bir-birini çəkərdi. Hansı tərəf uduzarsa, onlar 
dairənin içinə keçərdi. Çöldəkilər “tura” ilə, yəni qamçı 
kimi olan qalın iplə onların ayaqlarına vurar, onlar da 
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vurulan ipi tutmağa çalışardılar. İpi tuta bilən onu içəri 
çəkərdi. Çöldəki hər kəsi içəri çəkənə kimi oyun davam 
edərdi. 

Mahmud baba burada çox mühüm bir haşiyə çıxma 
ehtiyacı hiss etdi:

- Bu oyun Azərbaycanın demək olar ki, hər bölgəsin-
də müxtəlif adlarla oynanardı. Ən çox “dirədöymə” ola-
raq bilinir. Yerə də bir qayış qoyular, dairənin içindəkilər 
ayaqları ilə o qayışı qoruyarlar.

Həmid dərhal bənzərlik qurdu:

- Hə, dirə-tura, adları da bənzəyir.

Mahmud baba dedi:

- Əlbəttə bənzəyəcək! Bu, tarix boyu bu bölgədə 
bərabər oynadığımızın, bərabər yaşayıb, çiyin-çiyinə bə-
rabər vuruşduğumuzun ən böyük sübutlarından biridir. 
Hətta Türkiyənin də bəzi rayonlarında “tura” oyunu toy 
əyləncəsi kimi hələ də davam etməkdədir. Bunun adı ruh 
birliyi, tarix birliyi, milli-mənəvi bərabərlikdir. Aramızdakı 
bu birlik, bərabərlik pozulmasa, deyil ermənilər, bütün 
dünya üstümüzə gəlsə də, bu torpaqları, bu yurdu əlimiz-
dən ala bilməzlər!

Mahmud baba ilə Abdussəməd baba arasında davam 
edən xoş söhbətlər, xoş xatirələr bir müddət daha davam 
etdi. Vaxtın necə gəlib-keçdiyi heç hiss olunmadı.

Artıq günorta yeməyinin vaxtı idi. Böyüklər qonaqla 
birlikdə süfrəyə əyləşdilər. Uşaqlar isə: “Hələ acmamışıq, 
indicə çayla paxlava yedik!” – deyərək həyətə düşdülər. 
Həmidin əlində köhnə şərfi, Həlimənin əlində isə gəlinci-
yi var idi. Bu dəfə onlar dostları ilə görüşmək və onlarla 
“tura” oynamaq üçün tələsirdilər.



Tələsmək lazımdır, 
düşmən birləşir

Axşam yeməyində Həmid çox yorğun idi. Abdus-
səməd babanı yola saldıqdan sonra gün batıb qaş 
qaralana kimi həyətdə uşaqlarla tura oynamışdı. 

Həlimə isə öz gəlincikləri ilə oynadığı üçün heç də yor-
ğun deyildi. Hər kəs yeməyi bitirdikdən sonra Mahmud 
müəllim Allaha şükür edərək yemək duası oxudu, hər kəs 
də amin dedi. Bu dəfə maraqlı söhbəti Həlimə başlatdı:

- Baba, yemək bitdi, yenə danışacaqsan?

Mahmud müəllim elə buna bənd imiş kimi gülərək 
cavab verdi:

- Siz istədikdən sonra mənim nə həddimə ki, danış-
mayım. Harda qalmışdıq?

Orxan dedi:

- Bakıya doğru hərəkətə keçmək üçün hazırlıq gedir-
di, könüllü dəstələr yığılırdı...

- Hə, bildim. Deməli, bütün hazırlıqlar tamamlanmış-
dı. Artıq Bakıya doğru hərəkət etmək vaxtı idi. Düşmən 
Yevlaxda Kür çayının üzərindən keçən körpünü ələ ke-
çirmək üçün hücuma başlamışdı. Kürdəmirdə neçə-neçə 
kəndin od vurub yandırıldığı, əhalinin didərgin salındığı 
xəbəri gəlmişdi. Ucar rayonunda yerləşən Müsüslü qatar 
dayanacağı artıq bolşevik-erməni qüvvələrinin əlinə keç-
mişdi. İstiqamət bəlli idi: Yevlax körpüsü. O körpü əldən 
getsə, vətən yolunda çarpışan milli qüvvələr üçün Bakıya 
doğru irəliləmək çox çətin olacaqdı. 



Əziz Sultanov 53

- Onlar bilmirdilər ki, türk ordusu Gəncədədir? Nə 
ürək edib o tərəfə gedirdilər?

- Şaumyan bilirdi ki, əvvəl-axır Bakını qurtarmağa 
gələcəklər. O da cəld tərpənərək döyüşdə üstünlük qa-
zanmaq üçün mühüm məntəqələri tutmaq istəyirdi. İlk 
əvvəl ona elə gəlirdi ki, əlinin altında olan sayca üstün 
nizami ordu və güclü silahları ilə Osmanlı ordusunu əzib 
keçəcək, Tiflisə qədər gedib çıxacaq. Lakin ilk döyüş-
lərdən sonra o, kiminlə üz-üzə dayandığını başa düşdü.  
Qarşısındakı ordunun hər bir fərdi sanki ölümə susamış 
cəngavər kimi irəli can atırdı.  Onlar şəhidliyi çoxdan qo-
vuşmağa həsrət qaldığı sevgili kimi arzulayır, sanki ölüm 
saçan pulemyotların hədəfinə tuş gəlmək üçün bir-biri ilə 
yarışırdılar. Bu mənzərə onu təşvişə saldı. Bir tərəfdən  
yeni Rusiyadakı himayədarları olan Lenin və Stalinlə ya-
zışıb kömək göndərilməsini istəyir, bir tərəfdən də Çar 
Rusiyasının sadiq komandiri Biçeraxovu köməyə çağır-
mışdı. 

Telli nənə bu qəribə adı heç xoşlamadı. Yenə də kim 
olduğunu maraqla soruşdu:

- Adını da deyəmmirəm, a kişi, bu Biçer kimdir?

Yenə hər kəs təbəssüm etdi. Mahmud müəllim isə 
gülüşmələrə heç fikir vermədən bütün ciddiyyəti ilə da-
nışmağa davam edirdi:

- Biçeraxov Çar Rusiyasının İranda vuruşan ordusu-
nun komandiri idi. İnqilabdan sonra bolşeviklərə təslim 
olmadı və Rusiyaya qayıtmadı. Əmrində üç min nəfərlik 
hərbi birlik var idi. Şaumyanın dəvəti ilə o da öz dəstəsini 
İrandan çıxardıb Azərbaycana gətirdi. Biçeraxov Kürdə-
mir-Bakı yolunu qorumalı, Qafqaz Ordusunun irəliləmə-
sinə mane olmalı idi.
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Orxan da Şaumyanın digər köməkçiləri haqqında 
soruşdu:

- Bəs Rusiyadakı sovet hökuməti?

- Onlar min nəfərə yaxın əsgər göndərdilər. Bundan 
başqa, bir neçə zirehli avtomobil, ona yaxın təyyarə və 
xeyli silah-sursat da göndərdilər. Şaumyanın qoşunlarını 
Qafqazın Qızıl ordusu adlandırırdılar. Bu nizami qoşunla-
rın qələbə qazanacağından əmin idilər.

- Bəs Andranik necə oldu?

- O da öz quldurları ilə gəlib Biçeraxovun dəstəsinə 
qoşulmaq istəyirdi. Amma türk əsgərləri Təbriz və Ur-
miyanı daha tez ələ keçirdikləri üçün onlar qüvvələrini 
birləşdirə bilmədilər. Bundan sonra Andranik Zəngəzur 
yolu ilə Qarabağa, oradan da Yevlaxa gələrək Şaumyan-
la birləşmək qərarına gəldi.

Hərbi üstünlük qazanmaq üçün edilən həmlələr Hə-
midin yadına ən çox sevdiyi oyunu saldı:
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- Baba, elə bil şahmat oynayırlar. O bura gəlsin, o 
biri o tərəfə keçsin...

- Bəli, şahmat kimi görünür. Çox qarışıq vəziyyətdə 
olduqlarından Şaumyan Bakını əldə saxlamaq üçün hər 
yola baş vururdu. Amma bu müharibədir, oyun deyil. Ki-
çik bir səhv, yaxud gecikmə hər şeyi məhv edə bilərdi. 

Bu səfər Orxan diqqəti çox mühüm bir məsələyə 
çəkdi:

- Yaxşı, ay ata, bəs kimin nə qədər əsgəri var idi, bu 
haqda məlumat varmı?

- Tarixi sənədlərdə yazıldığına görə, təkcə Şaum-
yan hökumətinin əlinin altında 20 minə yaxın əsgər var 
idi. Hələ bir azdan Biçeraxovun ordusu və ingilislər də 
köməyə gələcəklər. Yəni Bakının milli qüvvələrin əlinə 
keçməməsi üçün çalışan düşmənlərin 30 minə yaxın si-
lahlısı var idi. Qafqaz İslam Ordusunun ilk hücum zamanı 
əsgər sayı isə 5 minə yaxın idi. 



Çətin döyüşlər

Mahmud müəllim qabağına qoyulan çaydan bir-i-
ki qurtum aldıqdan sonra sözünə davam etdi:

- Düşmənin həm Şamaxı üzərindən şimal 
bölgələrə doğru, həm də Gəncə istiqamətində hərəkət 
etməsi səbəbi ilə Nuru paşa ordunun iki hissəyə bölün-
məsinə qərar vermişdi. Çünki bir tərəfdən irəli gedilsə, 
düşmənin digər qolu onları arxadan vura bilərdi. Ordu-
nun cənub hissəsi Göyçay-Kürdəmir yolu ilə, şimal hissə-
si isə Şamaxı yolu ilə Bakıya doğru irəliləməli oldu. Bu iki 
cəbhə arasında böyük bir fərq var idi: Cənub cəbhəsində 
əsgərlərə silah-sursat və ərzaq daşınması, xüsusilə də su 
ilə təmin olunması məqsədi ilə tərəflər dəmiryolunun ət-
rafından ayrılmırdılar. Buna görə bu bölgədəki döyüşlər 
daha çox dəmiryol xətti ilə davam etdi. Şimal cəbhəsində 
isə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Ən böyük çətinlik dö-
yüşlərin yayın qızmar vaxtına rast gəlməsi və yolboyu su 
ehtiyacını qarşılayacaq mənbələrin olmaması idi. 

Firuzə yenə kövrəlib əsgərlərə canı yandı:

- Allah köməkləri olsun! Su olmayanda ən gözəl 
çiçəklər də solur, dağ boyda ağaclar da. Susuz əsgərlərin 
halı necə olacaq!..

- Bu müharibədir. Suya görə ordu dayana bilməz-
di. Şimal qoşunlarının tez bir vaxtda Şamaxıya çatması 
planlaşdırılmışdı. Zaqatala və Şəki bölgəsində hazırlanan 
yerli birliklər də oraya gəlib şimal qrupuna birləşəcəkdi. 
Ancaq şimal qrupunda heç gözlənilməyən bir hadisə ya-
şandı.



Əziz Sultanov 57

Hər kəs həyəcanla eyni sualı verdi:

- Nə baş verdi ki?!..

Dərindən nəfəs alaraq köks ötürən Mahmud müəlli-
min üzünə hüznlü ifadə yayıldı. Kövrək bir səslə anlatma-
ğa davam etdi:

- Göyçayın nəzarətə götürülməsindən sonra ordu 
hissələri əvvəldən planlaşdırıldığı kimi bir-birindən ay-
rıldı. Şamaxı istiqamətində gedən əsgərlər havanın 
çox isti olmağına baxmayaraq, yollarına davam etdilər. 
İyun ayının 17-si, yayın ortaları idi, hər tərəf od tutub 
yanırdı. İndiki kimi geniş, rahat yollar yox idi. Qızmar 
və boğucu istinin yorğun saldığı ordu dağın yamacı ilə 
irəliləyirdi. Susuzluq əsgərləri tamamilə əldən salmışdı. 
Yamaclarda isə adam boyu qalxmış ot uzun müddətdir 
yağış yağmadığı üçün saralıb qurumuşdu, bu da əsgər-
lərin addım atmasına maneçilik törədirdi. Qaraməryəm 
yaxınlığına çatanda əsgərlər düşmən tərəfindən pusquya 
salındılar. Onlar ağacsız, açıq dağın yamacı ilə cərgələr 
halında getməkdə ikən əvvəlcədən əraziyə bələd olan və 
yaxşı mövqe tutan bolşevik-erməni dəstələri pulemyot-
larla, toplarla anidən atəşə başladılar. Hər iki yamacdan 
dayanmadan atəş açılır, əsgərlər hansı tərəfə dönüb vu-
ruşacaqlarını müəyyən edə bilmirdilər. Bir anda nə baş 
verdiyini anlamayan əsgərlər dağılışmağa başladılar və 
ipi qopmuş təsbeh dənələri kimi hər yana səpələndilər. 
Bir az sonra ilk anın çaşqınlığını üzərlərindən atdılar və 
döyüşə-döyüşə geri çəkildilər. Geri çəkilən Qafqaz İslam 
Ordusunun sağ qalan əsgərləri Veysəlli kəndinə sığındı. 

Atasının “sağ qalan” ifadəsini işlətməsi Orxanın 
diqqətindən yayınmadı. Demək ki, böyük bir faciə ya-
şanmışdı.

- İtki çox idi?
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Mahmud müəllim gözlərinə dolan yaşlara baxmaya-
raq titrək və kövrək səslə cavab verdi:

- Bəli, yüzdən çox şəhid və itkin düşən var idi. Bu da 
həmin dəstənin 15%-i demək idi. Hətta iki top düşmənin 
əlinə keçmişdi. Bu qanlı məğlubiyyət həm əsgərləri, həm 
də onlara ümid bağlayan yerli əhalini sarsıtmışdı. Hadisə-
dən xəbər tutan Nuru paşa Əliağa Şıxlinski ilə bərabər 
dərhal Göyçaya gəldi və cəbhə xəttindəki zəiflikləri ara-
dan qaldırmaq üçün təlimatlar verdi. Nuru paşa Göyçay 
əhalisini bir yerə yığaraq onlardan əsgərlərə yardım üçün 
su daşınmasını istədi. Çünki məğlubiyyətin əsas səbəbi 
əsgərlərin susuzluqdan bitab düşmələri idi. Eyni zaman-
da ordunun qərargah mərkəzinin də Gəncədən Göyçaya 
daşınmasına qərar verildi. 

Telli nənə bu həzin hadisəyə daha çox dözə bilmə-
miş, gözlərindən süzülən yaşlar yanaqlarını çoxdan islat-
mışdı. Cibindən balaca bir dəsmal çıxardıb göz yaşlarını 
silə-silə soruşdu:

- Bəs könüllü dəstələr necə oldu, niyə gəlib köməyə 
yetişmədilər?

- Dedim axı, bu iş vaxt tələb edirdi. Nuru paşa könül-
lülərin yığılması işini sürətləndirmək üçün Ağdaş, Bərdə 
və digər yaxın bölgələrə səfər etdi. Şəkidəki könüllülə-
rin isə Qəbələ istiqamətinə göndərilməsinə qərar verildi. 
Çünki Qəbələdə bir neçə kəndin ermənilər tərəfindən 
yandırıldığı xəbəri gəlmişdi. Hətta Qazax və Yevlaxdan 
yığılan könüllü dəstələr də onlara kömək üçün göndəril-
di. Şəkinin özündə də qarışıqlıq çıxardanlara qarşı xeyli 
tədbirlər görülmüş və asayiş əsgərlərin köməyi ilə təmin 
edilmişdi. Erməni qüvvələri irəli gedən Qafqaz İslam or-
dusunu ləngitmək, arxa cəbhədə onların başını qatmaq 
üçün əllərindən gələni edirdi.
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Orxan hərbi xidmətini cəbhə bölgəsində keçmişdi. 
Buna görə də döyüş taktikaları barədə məlumatı var idi. 
İndi özünü sanki Qafqaz İslam Ordusunun içində imiş 
kimi hiss edir, onlar kimi düşünürdü:

- Düşmən vaxt qazanır, tələsmək lazımdır. Könüllülə-
rin yığılması, təlim keçməsi bizi ləngidəcək. Onlar hər 
tərəfdə müdafiə üçün səngərlər qazır, hündür mövqelərə 
toplarını yerləşdirirlər. Dayanmaq olmaz!

- Bəli, düşmən öz mövqelərini möhkəmlətməyə da-
vam edirdi. Həm də ki, qarşıdakı düşmən say olaraq üs-
tünlük təşkil edirdi. Nuru paşa arxadan əlavə qüvvələrin 
köməyə gəlməsini gözləməyin vəziyyəti daha da çətinləş-
dirəcəyini bilirdi. Buna görə də hazırlıqlar tamamlanan 
kimi, ilk məğlubiyyətdən on gün sonra yenidən hücuma 
keçildi. Hava yenə isti, şərait əlverişsiz idi. Amma dayan-
maq olmazdı. Su arabaları fasiləsiz Göyçaydan su daşıyır-
dı. Nəhayət, gün boyu davam edən şiddətli döyüşlərdən 
sonra düşmən geri çəkilməyə məcbur oldu. Ordunun şi-
mal qrupu Qaraməryəmi azad etdi.

- Qaçıb getdilər?
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- Belə asan olmadı. Ordu irəliləməkdə ikən, erməni 
dəstələri yenidən Göyçayı ələ keçirmək üçün dağ yol-
ları ilə hərəkət edərək hücuma keçdilər. Onlar şimal və 
cənub dəstələri arasındakı əlaqəni kəsmək və bu yolla 
Qafqaz İslam ordusunu zəiflətmək istəyirdilər. Osmanlı 
ordusunun əsas qüvvələri isə cəbhə xəttində idi. Bu səfər 
Nuru paşa Qazax, Gəncə, Zaqatala və Şəkidən gələn 
yerli dəstələri Göyçaya yönləndirdi. Beləliklə, Göyçay bir 
ay ərzində ikinci dəfə ermənilərdən təmizləndi.

- Bəs cənub cəbhəsində vəziyyət necə idi?

- Elə bu günlərdə Biçeraxovun təcrübəli rus və kazak 
əsgərlərdən ibarət dəstəsinin cəbhə xəttinə yerləşdiyi xə-
bəri gəldi. Hətta onu ümumi qüvvələrin komandanı təyin 
etmişdilər. Nuru paşa tələsməkdə haqlı idi. Bir problem 
də var idi ki, Osmanlıdan buraya silah-sursat gəlmirdi. 
Əldə nə varsa, ondan qənaətlə istifadə etmək lazım idi. 
Düşməndən ələ keçirilən sursat isə Osmanlı silahlarında 
işə yaramırdı. Buna görə də Nuru paşa yerli dəstələrin 
rus silahları ilə silahlanmasını əmr etdi. Beləcə, düşmən-
dən ələ keçirilən silah-sursat da istifadə edilmiş olacaqdı.



Dəmiryolu

Ordumuzun cəbhədə üstünlüyü ələ almasından 
sonra hər kəs dərin nəfəs almışdı. Bu, hələ baş-
lanğıc idi. Əsas döyüşlər irəlidə idi. Elə bu vaxt 

qatardan söhbət düşdüyü üçün otağına gedən və əlində 
oyuncaq “çuf-çuf” qatarı ilə geri dönən Həlimə soruşdu:

- Baba, bəs qatarlar necə oldu?

Bu səfər söhbətin əsas mövzusu Biçeraxovun qoru-
maqda olduğu qatar yolu oldu.

- Şimal cəbhəsindəki məğlubiyyətdən sonra düşmən 
qorxuya düşdü. Buna görə də cənub cəbhəsindəki qü-
vvələr ortada qalan dəmiryol xəttini dağıtmağa başladı. 
Bununla türk ordusunu əngəlləyə biləcəklərini düşünür-
dülər. Onlar bilirdilər ki, arxadan qatarla kömək edil-
məsə, o yolda irəliləmək mümkün olmayacaq. Bir də 
ki, onların əlində silahla təmin edilmiş zirehli qatar və 
iyirmiyə qədər top var idi. İrəli gələ bilməsələr də, öz 
mövqelərini qorumaq üçün kifayət qədər güclü idilər. 

Orxan əsgər ədası ilə əlavə etdi:

- Elə isə çətin döyüşlər bizi gözləyir.

- Elədir. Göyçayın azad olunmasından sonra cənub 
qrupu heç nəyə baxmadan kənd-kənd, oba-oba təmizlik 
üçün hərəkətə başladı. Beş gün davam edən ağır döyüş-
lərdən sonra Ağsu da erməni və bolşevik dəstələrindən 
təmizləndi. 

Həlimə öz “çuf-çuf”unu göstərib dedi:

- Bəs bizim qatarlar? Onlar nə vaxt gələcəklər?
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- Bizim qatarlar da işləyirdi. Gəncə-Yevlax dəmiryolu 
işlədiyi üçün cəbhə xəttinə qədər suyu qatarla daşıyırdı-
lar. Amma bir problem də var idi. Ermənilərin ələ keçi-
rib darmadağın etdikləri kəndlərdə natəmizlikdən bir çox 
xəstəliklər baş qaldırmışdı. Xilas edilən hər məntəqədə 
vəba və malyariyanın yayılmaması üçün tez vaxtda tə-
mizlik işləri aparılırdı. Əsgərlər ağcaqanad əlindən yata 
bilmir,  səhərə üzlərində yumru-yumru qabarıq səpkilərlə 
oyanırdılar.

Ağcaqanad deyəndə Həmid yay tətilində axşamüstü 
meşə kənarında nə qədər dişləndiyini xatırladı:

- Uf!.. Nə çətin işdir! - deyərək əsgərlərin məşəqqə-
tinə şərik oldu.

- Əlbəttə! Torpağı vətən etmək asan deyil. Hər kən-
din, hər küçənin uğrunda döyüşlər gedir, haqsızlığı məhv 
etmək üçün hərəkətə keçən azadlıq ordusu addım-addım 
irəliləyirdi. Çətinliklər bununla da bitmirdi. Hər məntəqə 
ələ keçirildikcə teleqraf xətti çəkilir, mərkəzi qərargahla 
əlaqə qurulurdu. Bu xətlər bəzən düşmən kəşfiyatçıları 
tərəfindən, bəzən təbii səbəblərlə tez-tez kəsilir, xəbərləş-
mədə problem yaranırdı. İndiki kimi hər uşağın cibində 
telefon yox idi.

Bununla babanın özünə telefon alınmasını istəyən 
Həmidə sataşdığını bilən ailə üzvləri gülüşməyə başladı. 
Həmid də hər uşaq kimi daha çox oyun oynamaq, əy-
ləncəli videolara baxmaq üçün xüsusi telefonunun olma-
sını istəyirdi. Amma Mahmud baba bununla razılaşmır, 
gözlərinin sağlamlığı və uşağın bədən inkişafı üçün fiziki 
oyunlar oynamalı olduğunu deyirdi. Həm də ki, onun fik-
rinin məktəb dərslərindən yayınmaması üçün buna icazə 
vermirdi. Həmid yalnız həftə sonları babasının, ya da 
atasının telefonundan əyləncə məqsədi ilə istifadə edə bi-
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lirdi. Bu mövzuda onun ən böyük rəqibi isə bacısı Həlimə 
idi. Telefon sözünü eşidəndə o da səssiz dayana bilmədi:

- Mən də istəyirəm! Həmidə telefon alsanız, mənə 
də alın!

Yenidən gülüşmələr başladı. Mahmud müəllim möv-
zunun daha çox sulandırılmasına icazə verməyib səsini 
qaldırdı:

- Böyüklər balacalar üçün nəyin daha yaxşı olduğunu 
bilirlər. Hər şeyin öz vaxtı var. Kürdəmirə çataq, sonra 
yatarsınız.

Bu söz uşaqları çaşbaş saldı. Babanın nə demək istə-
diyini başa düşmək üçün susaraq qulaq asmağa başladılar.

- Ağsunun alınmasından sonra növbəti hədəf Kürdə-
mir idi. Gecə saat 3-də hücum əmri verildi. Geri çəkilən 
düşmənin yenidən güc yığmasına imkan vermədən hü-
cuma davam etmək lazım idi. Çox şiddətli döyüş gedirdi. 
Düşmən böyük inadkarlıqla müqavimət göstərirdi. Onlar 
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həm zirehli qatardan, həm də zirehli avtomobillərdən 
atəş açırdılar. Bu döyüşün müharibənin ümumi taleyini 
həll edəcəyini bilirdilər. Döyüş boğaz-boğaza vuruşmalar-
la davam edirdi. Bir tərəfdən döyüş davam edərkən, bir 
tərəfdən də istehkam bölüyü dağıdılan dəmiryol xəttini 
düzəltməyə çalışırdı. Çünki belə olmasa, bizim qatarları-
mız irəli gedə bilməzdi. Bir də ki, ərazi düzənlik olduğu 
üçün əsgərlərin sipər alması çətin idi. Buna görə də ümu-
mi hücuma keçmək olmurdu. Düşmənin zirehli qatarı və 
topları susmaq bilmirdi. Onlara dayanmadan Bakıdan 
silah-sursat köməyi gəlirdi.

Yuxusu gələn Həmid dedi:

- Baba, axırını tez danış da, yatmaq istəyirəm!..

- Yaxşı, indi bitirirəm. Bundan sonra cənub qrupu-
nun özünü də iki hissəyə ayırdılar. Bir hissə dəmiryol üzə-
rində, digəri isə yaxın dağlıq ərazi yolu ilə irəlilədi. Elə 
bu vaxt dəmiryolundakı düşmən geri çəkilmək məcbu-
riyyətində qaldı. Çünki geri çəkilməsə, mühasirəyə düşə 
bilərdi. Nəhayət, bir həftə davam edən çətin döyüşlərdən 
sonra Kürdəmir də azad edildi. Şimal cəbhəsindən isə 
Şəki bölgəsindən yola düşən könüllü birliklərin cəbhəyə 
çatdığı və artıq ordunun Şamaxıya yaxınlaşdığı xəbəri 
gəlmişdi. 

Nəvələrinin yuxudan xumarlanmış gözlərinə baxan 
baba əlavə etdi:

- İndi isə yatmaq vaxtıdır. Ardını sabah danışaram.



Bakıya doğru

Səhər tezdən Orxan və Firuzə uşaqları götürüb 
alış-veriş üçün bazara getdilər. Axı məktəblərin 
açılmasına az qalmışdı. Onlar üçün pal-paltar, 

dəftər-qələm almaq lazım idi. Bu il birinci sinifə gedə-
cək olan Həlimənin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. 
Nənə-baba isə onların hamısından daha çox sevinir, hər 
günlərini Allaha şükürlə açır, şükürlə bağlayırdılar. Bü-
tün nemətlər kimi nəvə-nəticə də Allahın nemətidir. Hər 
nemətin öz şükrü var. Kimisi onu düzgün tərbiyə etmək-
lə, kimisi israf etməməklə, kimisi də vətən torpağı kimi 
qanı bahasına qorumaqla əldə saxlayır.

Günorta vaxtı Mahmud müəllimin evində böyük 
şadyanalıq var idi. Elə bil bazar bütün rəngarəngliyi və 
hay-küyü ilə evə qonaq gəlmişdi. Gah Həlimə gəlib öz 
sumkasını göstərir, gah Həmid təzə paltarını geyinib 
gəlir, gah rəngli qələmlər, gah da qapaqlarında maraqlı 
şəkilləri olan dəftərlər ortalığa saçılırdı. Nəhayət, süfrə 
açılanda hər şey yığışdırıldı və Mahmud müəllim hər za-
mankı ciddiyyəti ilə stol başına əyləşdi. Yeməkdən sonra 
isə yarımçıq qalan qurtuluş dərsi davam etdi.

- Düşmən Kürdəmirdən çəkilsə də, cəbhə boyu 
səngər qazmağa davam edirdi. Yolboyu hər yaşayış 
məntəqəsi, hər qatar stansiyası ayrı bir döyüş səhnəsinə 
şahid olurdu. Hər döyüşdən sonra növbəti döyüşə hazır-
lıq başlanırdı. Hacıqabulda düşmənin bir neçə təyyarəsi 
var idi. Onlar da hər gün uçur, havadan kəşfiyyat apa-
rır, bəzən də bomba atırdı. Düşmən geri çəkilib yığcam 
hala gəldikcə irəli getmək çətinləşirdi. Nuru paşa ordunu 
qüvvətləndirmək üçün Gəncədən bir miqdar daha sursat 
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göndərdi. Silah-sursat ehtiyatı olduqca azalmışdı. Qalan 
hissəsi də son döyüş – Bakı uğrundakı döyüş üçün sax-
lanırdı.

Mahmud baba diqqəti şimal cəbhəsinə çəkdi:

- Bəs Şamaxı tərəfdən gedənlər necə oldu?

- Kürdəmirdən şad xəbər gəldikdən bir neçə gün 
sonra səhərə yaxın Şamaxıya doğru hərəkət başladı. 
Düşmənin əzmini qırmaq üçün bu xəbəri gözləmişdilər. 
İndi onlar da eyni aqibətlə üzlşəcəklərini bilirdilər. Həmin 
gecə səhərə qədər ildırımlar çaxdı, leysan yağış yağdı. 
Susuzluqdan əziyyət çəkən ordu üçün bu, ilahi yardım 
kimi böyük şövq verdi. Hər tərəfin palçıq bataqlığına 
dönməsinə baxmayaraq “Allah, Allah!..” deyərək hücu-
ma keçildi. İslam ordusunun bu əzmkar şücaətini görən 
düşmən bir çox zirehli avtomobil və yük maşını, həm-
çinin xeyli silah-sursatı geridə buraxmaqla tez bir vaxt-
da dağlara tərəf çəkilərək şəhəri tərk etdi. Səhər tezdən 
artıq Şamaxı şimal qrupunun əlində idi. Şamaxı şəhəri 



Əziz Sultanov 67

mart hadisələri zamanı darmadağın edilmiş, qırğına mə-
ruz qalmışdı. İndi də düşmən şəhərdən çəkilərkən bir 
neçə binaya və anbarlara od vurmuş, əlindən gəldiyi qə-
dər zərər verməyə çalışmışdı. Bir çox küçələrdən qara 
tüstü yüksəlirdi. Bütün bunlara baxmayaraq minarələr-
dən yüksələn azan səsi müstəqilliyin və azadlığın rəmzi 
olaraq hər tərəfə yayılırdı...

Şamaxıdan Bakıya maşınla qısa bir müddətdə gələn 
Həmid həyəcanla soruşdu: 

- Bakıya çatdılar?

- Hələ harasıdır, oğul?! Yolboyu bir çox kəndlər var, 
təpələrə çəkilən quldur dəstələri var... Onları arxada qo-
yaraq irəli getmək olarmı? Bütün kəndlər bir-bir yoxlanır, 
hər məntəqə düşməndən təmizləndikdən sonra ordu irəli 
gedirdi.

Telli nənənin fikri hələ də qızğın döyüşlərin getdiyi 
Kürdəmirdə qalmışdı:

- Nə yaxşı, nə yaxşı, Şamaxını tez aldılar! Bəs Kürdə-
mirdəki balalarımız neylədi?

- Artıq düşmən Hacıqabula qədər geri çəkilmişdi. 
Burada müqavimət üçün böyük hazırlıq görülürdü. Bun-
dan başqa, bir cəbhə də Kür çayı boyunca açılmışdı. Düş-
mənin Kür çayı boyunca kiçik motorlu gəmilərlə hərəkət 
edən silahlı bölmələri var idi. Onlar da məğlubiyyətə 
uğradılıb geri çəkildilər. Bu zaman onların yenidən gəlib 
arxa tərəfə keçməmələri üçün çaydakı bir neçə köhnə 
bərə və paraxodlar batırıldı. Beləcə, düşmən gəmilərinin 
içərilərə doğru hərəkət etmə ehtimalı aradan qaldırıldı. 
Su demişkən, Hacıqabulda böyük su anbarı var idi. Geri 
çəkilərkən hələ də relsləri və körpüləri dağıtmağa davam 
edən düşmənin su anbarına zərər vurması əngəllənməli 
idi. Bunun üçün sürətli hərəkət edən dəstəyə ehtiyac var 
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idi. Bu iş yerli süvari alayına və onları qoruyacaq topçu 
taqımına tapşırıldı. Ancaq hücum bir gün gecikdiyi üçün 
düşmən su anbarının dağıdılmasına nail oldu.

Gecikmək söhbətini eşidəndə Həmid bunu xəyalla-
rındakı yeni qəhrəmanına, yəni Nuru paşaya yaraşdıra 
bilmədi. Dərhal müdaxilə etdi:

- Hücum niyə gecikdi ki? Axı Nuru paşa sürətli 
hərəkət etməyi sevirdi.

- Nuru paşaya qalsa, bəli, dərhal hücum başlamalı 
idi. Amma dəmiryollarının və körpülərin dağıdılmış ol-
ması, onların yenidən təmir olunması vaxt aldı. Düşmən 
relsləri dağıtmaqla qalmır, yoldəyişdirici qayçıları belə sö-
küb özü ilə aparırdı. Gəncədən ehtiyat hissələrin gətiril-
məsi isə istehkam bölüyünün işini xeyli ləngidirdi. Buna 
görə hücum bir gün sonra baş tutdu və Hacıqabul stansi-
yası da ələ keçirildi. Hücumda baş verən bu gecikmədən 
istifadə edən düşmən artıq su anbarını dağıtmışdı.

Balaca Həlimə də buna üzülüb təəssüf hissini büruzə 
verdi:

- Ay da, kaş ki, dağıtmasaydılar!..

Mahmud müəllim nəvələrinə səbir və təmkinlə həyat 
dərsi keçməyə davam edirdi:

- Bala, müharibə belədir, düşmənə kiçik bir fürsət 
versən, çox şey itirirsən. Amma bütün su anbarlarını da-
ğıda bilməmişdilər. Məsələn, şimal cəbhəsində, Şamaxı 
yolu ilə gedən qoşunlar Xırdalana çatanda oradakı su an-
barını dağıdılmadan ələ keçirdilər. Bu, Qubadan Bakıya 
çəkilən təmiz suyun saxlandığı böyük hovuzlardan biri 
idi. Suyu həm ləziz, həm də buz kimi soyuq idi. Qızmar 
günəş altında yanan əsgərlər üçün bundan daha gözəl 
hədiyyə ola bilməzdi.



Bakı qaynayır

Cəbhədə üstünlüyün açıqca Qafqaz İslam Ordusu 
tərəfdə olduğunu eşidən ailə üzvləri oduqca ra-
hatlaşmışdılar. Orxan xəyalında köhnə Bakının 

qədimi dar küçələri arasında gəzinməyə başladı. Atası 
boğazını arıtlamaq üçün öskürəndə ayılıb özünə gəldi və 
ilk sualı bu oldu:

- Bütün bunlar davam edərkən Bakıdakılar nə edir-
dilər?

Atası oğluna dönərək “afərin, yerində sual verdin” 
deyirmişcəsinə şəhadət barmağı ilə işarə etdi və Bakı 
haqda danışmağa başladı:

- Bolşevik-erməni qüvvələrinin, həmçinin Biçeraxo-
vun muzdlu dəstələrinin darmadağın edilərək geri çə-
kilməsi Şaumyanın etibarını sarsıtmışdı. Həm Bibihey-
bətə çatan cənub qrupu, həm də Xırdalana çatan şimal 
dəstələri artıq Bakını mühasirəyə almışdılar. Bu halda 
Bakıda vəziyyət daha da gərginləşdi. Belə ki, Bakıdakı 
menşeviklər, eserlər və daşnaklar ingilislərdən kömək 
istəməkdə təkid edirdilər. Lakin Şaumyan Qızıl orduya 
arxayın olmuş, bu təklifi sovet hökumətinə yaraşdırma-
mışdı. İndi digər qruplar onu səriştəsizlikdə və zəiflikdə 
günahlandırırdılar. Artıq bütün cəbhələrdə məğlub olan 
Şaumyanın hakimiyyətdən çəkilməkdən başqa yolu qal-
mamışdı. Beləcə, Şaumyanın qurduğu sovet hakimiyyəti 
süqut etdi. Onun yerinə “Sentrokaspi” adlı hökumət qu-
ruldu. 

Xarici adları heç cürə mənimsəyə bilməyən Telli 
nənə yenə dilləndi:
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- A kişi, o nə deməkdir? İzah elə, uşaqlar da başa 
düşsün.

- Rusca deyilişi belədir. Bu adı özləri seçmişdilər. 
Azərbaycanca mənası: Mərkəzi Xəzər hökuməti demək-
dir. Onlar öz ümidlərini İranda yerləşən ingilis qoşunları-
na bağlamışdılar. Bir müddət əvvəl bir neçə erməni taciri 
İrana getmiş və ingilisləri Bakıya dəvət etmişdi. İngilislər 
də yeni hökumət qurularsa, kömək göndərəcəklərini vəd 
etmişdilər. Yəni bu çevrilişin arxasında ingilislər dururdu.

- A başına dönüm, İranda ingilis var?

- Təəssüf ki, bəli. O vaxt var idi. Birinci dünya mü-
haribəsində ingilislərin ən böyük hədəfi dünyadakı neft 
mədənlərini ələ keçirmək idi. İrandakı neft mədənlərinə 
də nəzarət etmək üçün oraya əsgər yerləşdirmişdilər.

İranın geniş ərazisini və o günün hərəkət məhdudiy-
yətini nəzərə alan Orxan soruşdu:

- Xəzər sahilində, yoxsa İranın aşağı tərəfində - Bəs-
rə körfəzində?
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- Xəzər sahilindəki Ənzəli limanında da ingilis qo-
şunlarının donanması var idi. Onların başında general 
Denstervil dayanırdı. Şaumyanı hakimiyyətdən uzaq-
laşdırdıqdan sonra Sentrokaspi diktatorları onun yanı-
na heyət göndərib rəsmi olaraq Bakıya dəvət etdi. Bu 
təklifi çoxdan gözləməkdə olan ingilis qoşunları tez bir 
vaxtda özlərini Bakıya çatdırdılar. Lakin Bakıdakı ermə-
nilərlə görüşdən sonra Denstervilin dediyi bu sözlər çox 
mühümdür: “Sizin qoşunlarınız çox zəif, pərakəndə və 
özbaşınadır. Bu nizam-intizam və qüvvə ilə onlar türk-
lərlə vuruşa bilməzlər. Görünür, üstünüzə gələn ordunun 
nizam-intizamından, müharibə etmək qüdrətindən, igidli-
yindən, hər birinin on adama bərabər olmağından, ölüm-
dən qorxmadıqlarından, ölümün özünü yaxalayıb məhv 
etmək cəhdlərindən zərrə qədər xəbəriniz yoxdur!..”

Çayları təzələmək üçün stəkanları toplayan Firuzə 
də onlara söz atmaqdan geri durmadı:

- Yəqin Osmanlı türklərinə yaxşı bələd idi.

- Bəli, o, Hindistandan bu yana bir çox cəbhələr-
də vuruşmuş, təcrübəli komandir idi. İngilislərlə dəfələrlə 
qarşılaşmış Osmanlı ordusunu çox yaxşı tanıyırdı.



Gözlənilməyən hadisələr

Havalar hələ soyumamışdı. Pəncərə açıq və evin 
içi də kifayət qədər isti idi. Mahmud müəllim qa-
bağına yenicə qoyulmuş qaynar çay stəkanını iki 

əli ilə sıxaraq tutmuş, sanki içindən keçən üşütməyə qarşı 
qızınmağa çalışırdı. Bir az fikrə getdi, sonra əlinin yandı-
ğını hiss edib dərin xəyallarının astanasından geri qayıtdı. 
Stəkanı nəlbəkiyə qoyub söhbətə davam etdi:

- Cənub qrupunun qarşısında dayanan Biçeraxov öz 
dəstəsini alaraq müharibədən çəkilmiş, Rusiyadakı sovet 
hökumətinə qarşı mübarizə aparan ağqvardiyaçılara qo-
şulmaq üçün Sumqayıt yolu ilə şimala yönəlmişdi. Onun 
yerinə düşmən cəbhəsini ingilis əsgərləri doldurdu. İngi-
lislər daha çox uzaqdan - gəmilərdən və Bakının hündür 
yerlərinə yerləşdirilən toplardan atəş açaraq müdafiəyə 
üstünlük verirdilər. Bakı uğrunda döyüşlər davam edir, 
Bibiheybət yaxınlığındakı yüksəkliklər gah düşmən əlinə 
keçir, gah da Cənub qrupu tərəfindən yenidən azad edi-
lirdi.

Orxan çox ciddi döyüşlərin getdiyini düşünərək dedi:

- Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, yəqin ki, 
itki çox olardı. 

Yaşlı müəllimin səsi yenə kövrəlmiş, gözləri yenə do-
luxsunmuşdu:

- Bəli, bunu demək asan deyil. 1 avqustda baş tutan 
döyüş çox şiddətli oldu. İngilis hərbi gəmiləri dayanma-
dan atəş açır, üç təyyarə də havadan bombalayırdı. Or-
dumuzun top sursatı isə olduqca azalmışdı. Qarşımızda 
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bütün şəhər olduğu üçün ordumuz hara gəldi atəş aça 
bilməzdi. Axı şəhərdə günahsız, müharibəyə qarışmayan 
xeyli insan var idi. Bu da ümumi hücumu çətinləşdirirdi. 
Gecə boyu döyüş davam edir, hətta səhərə yaxın top 
atışları daha da şiddətlənirdi. Ayın 2-də və 3-də də şid-
dətli döyüşlər eyni şəkildə davam etdi. Bu hal avqustun 
5-i gecə yarısı edilən ümumi hücuma qədər davam etdi.

Yenə hər kəs kövrəlmişdi. Amma maraqlı söhbətin 
davam etməsini istəyirdilər. Telli nənə ərinin üzündə ya-
ranan bədbin havanı dağıtmaq üçün dedi:

- Yəqin düşmənlər daha çox dayana bilmədilər, hə?

- Xırdalan cəbhəsində bəli, düşmən xeyli geri çəkil-
mişdi. Amma Bayıl tərəfdə, Xəzərə yaxın olan cənub cə-
bhəsində vəziyyət fərqli idi. Limana yanaşan ingilis hərbi 
gəmilərinin sayı daha da artmışdı. Bu dəfə düşmən tərə-
fi top və pulemyotların dəstəyi ilə güclü hücuma keçdi. 
Silah-sursatı demək olar ki tükənən, hücum qarşısında 
tab gətirə bilməyən ordumuz geri çəkilməli oldu. Ümumi 
hücum dayandırıldı. Bu, indiyə kimi yaşanan ən böyük 
məğlubiyyət idi. Yüz əlliyə yaxın şəhid, beş yüzə yaxın 
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yaralı var idi. Hadisədən xəbərdar olan Nuru paşa dərhal 
Əliağa Şıxlinski ilə bərabər ön cəbhə xəttinə gəldi. Hü-
cumu idarə edən Mürsəl paşadan vəziyyət barədə məlu-
mat aldı. Baş verənləri yerindəcə araşdıran komandirlər 
növbəti hücum üçün əlavə silah-sursatın və hərbi birliyin 
gəlməsini gözləməyi zəruri bildilər.

Üzüntüsündən ovuc içi ilə dizlərinə döyən Orxan 
həyəcanla soruşdu:

- Hücumu hücumla dayandırdılar? Yəqin silah-sur-
satımızın azaldığını başa düşüblər. Gözləmək deyəndə, 
necə yəni? Geri çəkildilər?

- Xeyr, xeyr! Öldü var, döndü yoxdur! Əksinə, ha-
zırki mövqeləri möhkəmlətmək üçün işlər görülürdü. 
Or dunun əsas qərargahı Bakıya çox yaxın olan Güz-
dək kəndinə köçürüldü. Bu arada Dağıstandan və ətraf 
bölgələrdən könüllü dəstələr də gəlməyə davam edirdi. 
Düşmən də dayanmadan səngərlər qazır, mühüm keçid 
yerlərini tikanlı məftillərlə möhkəmləndirirdi. Maştağanı 
itirəndən sonra onların qorxusu daha da artmışdı. 

- Niyə, nə baş vermişdi ki?

- Maştağada yerli əhali ingilislərə qarşı qiyam qal-
dırdı. Bu ərəfədə Qafqaz İslam Ordusu onların kömə-
yinə yetişdi və ingilis əsgərləri geri çəkilməli oldu. Xalq 
yardıma gələn ordunu böyük sevgi və rəğbətlə qarşıladı. 
İngilislərin diqqətini çəkən əsas xüsus bu idi ki, ömrün-
də müharibədə iştirak etməyən xalq irili-uşaqlı böyük bir 
şövqlə azadlıq uğrunda vuruşurdu. Artıq yerli sakinlərin 
də onlara qarşı ayağa qalxması məğlubiyyət demək idi. 

Daha əvvəl babasının danışdığı Gəncədəki tənətənə li 
qarşılamanı unutmayan Həmid soruşdu:

- Onlar türk ordusunu necə qarşıladılar ki?
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- Maştağaya xəbər çatmışdı ki, gələn ordu su sarı-
dan çox əziyyət çəkib; əsgərlər susuzdurlar. Buna görə 
də Qafqaz İslam Ordusu gələndə əllərində su qabları 
ilə yollara düzülmüşdülər. Su qablarına sarılan əsgərləri 
görəndə əhali arasından sevinc və hüzn qarışıq gurultulu 
ağlaşma səsi yüksəlmişdi... 

İngilislərin ümidsizliklə geri çəkilməsindən söz dü-
şəndə Orxanın yadına bolşeviklərin hakimiyyətdən çəkil-
mələri düşdü:

- Bəs Bakı sovetini quran komissarlar necə oldular? 
Məncə ingilislərlə onlarınkı tutmaz!

- Bakıya ingilis əsgəri gəldikdən sonra onlar buradan 
qaçıb uzaqlaşmaq qərarına gəldilər. Çünki bu vaxta qədər 
ingilis əsgərinin gəlməyinə mane olduqları üçün onları 
xəyanətlə təqsirləndirirdilər. Həm də ki, onlar sovet dü-
şüncəsini təmsil edirdilər. Bu da ingilislərə düşmən olmaq 
demək idi. Avqustun ortalarında Şaumyan və köməkçilə-
ri gəmilərə yığışıb qaçmağa cəhd etdilər. Lakin onları 
yaxalayıb ingilislərə təhvil verdilər. İngilislər isə onları 
güllələyərək həyatlarına son qoydu.



Son döyüşə hazırlıq

Otaqda bir müddət sakitçilik hökm sürdü. Mah-
mud müəllim “son döyüş”ü danışmadan əvvəl 
maraqlı bir xatirəni yada salmaq üçün fikrini 

cəmləşdirməyə çalışdı. Sakitçiliyi qəribsəyən Həlimə dil-
ləndi:

- Danış,baba, niyə susdun?

Nəvəsinin səbirsizliyini təbəssümlə qarşılayan baba 
söhbətinə davam etməyə başladı:

- Hə balam, əsgərlər dincəlir, yaralılar müalicə olu-
nurdular. Bakı ingilislərin əlində olsa da, hər iki tərəf-
dən ordumuz Xəzərin sahilinə qədər irəliləmişdi. Aylardır 
suya həsrət qalan əsgərlər dənizin sahilinə çatanda ayrı 
cür sevinc yaşamışdılar. Çünki Xəzər onlara Qara dənizi 
xatırlatmışdı. Sahilə çatdıqları gün hava da çox isti idi. 
Dörd ildir müxtəlif cəbhələrdə dayanmadan vuruşan, də-
niz üzünə həsrət qalan əsgərlər ilk fürsətdə dənizə axış-
dılar, doyunca çimdilər. Dəniz onları son döyüşə bir az 
da ruhlandırırdı. Çünki üzündə ingilis gəmiləri düzülmüş 
olan dəniz onlara “Çanaqqala zəfəri”ni xatırladırdı.

Həmid soruşdu:

-Gəmilər onlara hücum eləmirdi?

- İngilis gəmiləri bir neçə dəfə cəhd elədilər ki, kə-
nar tərəflərə əsgər çıxarsınlar. Lakin hündür təpələrdə 
mövqe tutmuş toplarımız və sahildəki piyadalarımız onla-
rın yaxınlaşmasına imkan vermədi. Hətta gəmilərdən biri 
vurulub məhv edildi. Bundan başqa, Nuru paşa Xəzər 
dənizindəki ingilis və Sentrokaspi gəmilərinə nəzarət edə 
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bilmək üçün Osmanlı hökumətinə bir neçə gəmi göndər-
mələrini təklif etdi. O istəyirdi ki, gəmilər parça halında 
göndərilsin və burada yığılsın. Ancaq vaxt məhdudiyyə-
tinə görə, bunu həyata keçirmək mümkün olmadı.

Bakının tez bir vaxtda azad olunması üçün səbirsiz-
lənən Orxan dedi:

- Bu sakitçilik nə qədər davam etdi?

-  Buna tam sakitçilik demək olmazdı. Arada keçən 
vaxt ərzində Sentrokaspi qoşunları bir neçə dəfə hücu-
ma keçdi, lakin hər dəfə geri çəkilmək məcburiyyətin-
də qaldılar. Hətta bir düşmən təyyarəsi də bu günlərdə 
pulemyot atəşləri ilə vurularaq yerə salındı. Yəni böyük 
bir hücum olmasa da, atışmalar davam edirdi. Bu nisbi 
sakitçilik 40 gün davam etdi.

- Bəs bunun axırı nə vaxt gələcək?

- İlk ümumi hücum nəticəsiz qalanda Xəlil paşa növ-
bəti ümumi hücuma Nuru paşanın şəxsən komandanlıq 
etməsini istədi.  

- Nuru paşa harda idi?

- Nuru paşa bir yerdə dayanmır, özünü hər tərəfə ye-
tirməyə çalışırdı. Gah ucqar bölgələrdə xalqla görüş ke-
çirir, gah da özünü Gəncəyə çatdıraraq Osmanlı mərkəzi 
ilə xəbərləşməni davam etdirirdi. Əlindən gəldiyi qədər 
Azərbaycanın hər tərəfində baş verən hadisələri nəzarət 
altında saxlamağa çalışırdı. Həm ayrı-ayrı bölgələrdə er-
mənilərlə olan problemlər, həm də yerli hərbi birləşmələ-
rin dayanmadan artırılması məsələsi diqqət mərkəzində 
idi. Hətta bu arada bir dəstə ilə Qarabağa da səfər etmiş, 
Cəbrayılda təntənə ilə qarşılanmış, orada qalıb vəziyyətlə 
tanış olmuşdu. Bakı sadəcə bu hadisələrin bir, amma ən 
əsas hissəsi idi. Beləliklə, Nuru paşa Xəlil paşanın əmri 
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ilə ümumi hücumun komandanlığını şəxsən üzərinə gö-
türdü və Bakıya yola düşdü. Sentyabr ayının 10-da Nuru 
paşa, Şərq Ordular Qrupunun komandanı Xəlil paşa, 
Əliağa Şıxlinski və digər məsul komandirlər Bakı ətrafı-
na gəldilər, Güzdəkdə qurulmuş qərargahda yerləşdilər.

Qeyd dəftərinə yenidən nəsə qaralayan Həmid başı-
nı qaldırıb soruşdu:

- Baba, Xəlil paşa kimdir?

- Nuru paşanın tabe olduğu komandiri Xəlil paşa 
idi. Xəlil paşa özü də məşhur komandandır. O, Bağdad 
yaxınlığında baş tutan Qutül-əmarə döyüşündə böyük in-
gilis ordusunu məğlub etmiş qəhrəman idi. Həm də Ən-
vər paşanın yaşca özündən balaca əmisidir. Ənvər paşa 
onu 1914-cü ildə Azərbaycan və Dağıstana göndərmiş, 
xalqı müstəqillik üçün ayağa qaldırmağa çalışmışdı. 
Amma bu istiqamətdə yola çıxan ordu qışın ağır şərtlə-
rində Sarıqamış dağlarını aşa bilmədi. Burada baş verən 
hərbi uğursuzluq və Osmanlı ordusunun Rus ordusuna 
məğlub olmasından sonra bu plan ləğv edilmişdi. İndi 
Xəlil paşa Osmanlının Şərq Orduları qrupunun koman-
danı idi. Qafqaz İslam ordusu da bu qrupun tərkibində 
qurulmuşdu. 

- Yəni Nuru paşanın komandiri Xəlil paşa idi?

- Bəli, hərbi işlər belədir. Hər kəs mütləq hansısa bir 
komandirə tabe olur. Beləliklə, hazırlıqlar davam edirdi. 
Cəbhə xəttinə hücum üçün əlavə silah-sursat və yeni bir 
hərbi birlik gətirilmişdi. Xəlil paşa Batumdan Tiflisə, ora-
dan da Bakıya gəlmişdi. Bunu xəbər alan Gürcüstandakı 
alman ordusu özləri də Bakıya hərbi birlik göndərmək 
qərarına gəldi. Dərhal hazırlıqlara başladılar.

Telli nənə etiraz etmədən dayana bilmədi:
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- Onlar niyə gəlmək istəyirdi? 

- Onlar Osmanlı ordusunun zəfərinə ortaq olmaq 
fikrinə düşdülər. Müharibədə müttəfiq olduqları üçün 
Bakıya da ortaq olmaq istəyirdilər. Əsl məqsədləri isə 
buradakı neft yataqlarına sahib çıxmaq, ən azından pay 
qopartmaq idi. Xəlil paşa bunu xəbər alan kimi dərhal 
əmr verdi: “Gürcüstanla sərhəddəki körpü dərhal dağı-
dılsın!”. Bu əmr gecə ikən yerinə yetirildi və səhər tez-
dən körpünün partladıldığı xəbəri gəldi. Beləliklə, alman 
əsgərlərini götürüb yola düşən qatar Qazaxdan bu tərəfə 
keçə bilmədi. Xəlil paşanın Bakı ilə bağlı başqa bir xa-
tirəsi də var.

Uşaqlar yenə səs-səsə verdilər:

- Danış, danış!..

- Bakı uğrunda son döyüş üçün əmr verilmişdi. Xəlil 
paşa da sübh tezdən cəbhə xəttinə yollandı. Atılan top-
ların gurultusu dayanmadan partlayan bomba səslərinə 
qarışmışdı. Xəlil paşanı səngərlərin içində görən əsgər-
lərdən biri qaçaraq üstünə gəldi. Qarşısında dayanıb ona 
müraciət etdi: “Paşam!.. Özünüzü qorumalısınız! Beləcə 
gəzməyin! Güllə dəyər, başınızı aşağı əyin!..” Xəlil paşa 
onun çiyinlərindən tutub, alnından öpdü. Əlini buraxan-
da gördü ki, ovcunun içi qan olub. Əsgərdən soruşdu: 
“Yaralısan, oğlum?”. Əsgər: “Unutmuşam, komandan 
paşam!” – dedi və əlindəki güllələri silahına yerləşdir-
məyə başladı. Elə bu şəkildə də sıçraya-sıçraya qızğın dö-
yüşün davam etdiyi tərəfə gedib gözdən itdi. Xəlil paşa-
nın gözləri yaşardı. Ürəyi iman dolu bir ordu ilə ingilislərə 
qarşı növbəti zəfərin qazanılacağına inamı daha da artdı. 
Bu, Çanaqqala və Qutül-Əmarə döyüşlərindən sonra on-
lara qarşı üçüncü böyük zəfər olacaqdı.



Bakı xilas olur

Orxan atasını tələsdirir, həyəcanla zəfər xəbərini 
eşitmək istəyirdi:

- Ver artıq bu əmri, Nuru paşa!.. Əmr ver, 
Xəlil paşa!..

- Sentyabrın 13-dən 14-ə keçən gecə saat 3-də Nuru 
paşa hücum əmrini verdi. Qafqaz İslam Ordusunun əs-
gərləri hərəkətə keçdi. Hədəflər gündüzdən təyin edil-
miş olsa da, gecənin qatı qaranlığında qumlu yamaclarda 
hərəkət etmək asan deyildi. Səhər açılmamışdan artıq 
düşmənin sərt yamaclardakı bir çox məntəqəsi ələ keçi-
rilmişdi. Düşmənin üç təyyarəsi havaya qalxmadan məhv 
edildi. Bundan sonra düşmənin ümidi tamamilə qırılmış 
oldu. Gün boyu və növbəti gecə boyu atışmalar davam 
etdi. 14-dən 15-ə keçən gecə səhərin erkən saatların-
da qəti hücumun edilməsinə qərar verildi. Artıq Bakının 
sahilindən bir-birinin ardınca ayrılan gəmiləri müşahidə 
etmək olurdu. Canlarını qurtarmağa çalışan ingilis əsgər-
ləri və Sentrokaspi diktaturasının nümayəndələri şəhəri 
tərk edirdilər. 

Hər kəs sevinc göz yaşlarına boğulmuşdu. Telli 
nənənin qısıq səsi eşidildi:

- Nə yaxşı! Allah, sənə şükür!..

- Amma ingilislərin bu qısa müddətli işğalı Azər-
baycana baha başa gəldi. Xüsusilə də tarixi baxımdan... 
Şəhərdən ayrılan gəmilər Şirvanşahlar sarayından bir 
çox tarixi qiymətli əsərləri daşıyıb aparmışdılar. Bir mil-
lətin ən sarsılmaz yaddaşı onun tarixi mirasıdır. Bu zərə-
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rin bərpa edilməsi, demək olar ki, qeyri-mümkündür. 
Bundan başqa, banklar soyulmuş, zavodlar dağıdılaraq 
avadanlıqları gəmilərə yüklənmişdi. Qiymətli nə varsa, 
Ənzəli limanına daşınırdı. Neft quyularına od vurulmuş-
du. Apara bilmədikərini məhv edir, hətta geridə qalan 
heyvanları güllələyirdilər.

Orxan mövzunun dağılmasını istəmirdi:

- Bəs Bakı nə vaxt xilas oldu?

- Səhər tezdən artilleriya atəşə başladı. Yeddi dolu 
paraxod və ingilis hərbi gəmiləri sürətlə limandan uzaq-
laşırdı. 

- General Denstervil də qaçdı?

- Elə ən birinci qaçan o idi. O, bir neçə gün əvvəldən 
öz qərargahını Bakıdan köçürmüş, dənizdəki gəmisindən 
komandanlıq edirdi. Bunun səbəbi türk kəşfiyyatının da-
yanmadan işləməsi və onun qaldığı oteli top atışı ilə dəqiq 
nişan alması olmuşdu. Bu məğlubiyyətlə o həm Bakını, 
həm də öz vəzifəsini itirdi. Daha sonra onun yerinə, yəni 
İrandakı əsgərlərin başına general Tomson təyin edildi. 

- İndi şəhərdə başqa əsgər qalmamışdı?

- Şəhərdə yalnız silahlı erməni dəstələri və az miq-
darda menşevik-eser əsgərləri qalmışdı. Bəzi evlərdən 
pulemyotla atəş açılır, müqavimət göstərilirdi. Onların 
təmizlənməsi üçün bir-iki saat atışmalar davam etdi. Nə-
hayət, saat 10:30-da şəhərin təslim edilməsi məqsədi ilə 
ağ bayraq qaldırmış heyət şəhərdən çıxaraq qərargaha üz 
tutdu. Heyətdə bir çox xarici ölkələrin konsulları da yer 
alırdı. Onlar qeyd-şərtsiz bütün silah və ərzaq anbarları, 
dövlət xəzinəsi, maşın və təyyarələr, ən əsası da Nargin 
adasında olan əsir əsgərlər daxil hər şeyi təhvil verməyi 
qəbul etdilər. Nuru paşa dərhal Gəncədəki Azərbaycan 
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hökumətinə, habelə İstanbula – Ənvər paşaya zəfər xə-
bərini bildirən teleqram göndərdi.

Həmid bu sualı mütləq soruşmalı və dəftərinə qeyd 
etməli idi:

- Baba, ayın neçəsi idi?

- Həmin gün sentyabr ayının 15-i idi. Günəş do-
ğandan bir müddət sonra Qafqaz İslam Ordusu Bakıya 
daxil oldu və günorta radələrində şəhər tamamilə nəzarət 
altına alındı. Məscidlərdən azan səsləri yüksəldi. Sanki 
bütün minarələr azad bir şəkildə nəfəs almağı onlara qis-
mət edən Allaha əl açıb şükür edirdi. Bu azanlar eyni 
zamanda Bakı uğrunda döyüşlərdə şəhid düşmüş mindən 
çox əsgərin ruhuna minnət və şükranın ən ali ifadəsi idi. 



Rəsmi zəfər keçidi

Firuzə ayağa qalxdı:

- Bu gözəl xəbərin şərəfinə mən də sizə yax-
şı bir çay süfrəsi açım. Həlimənin məktəb şirin-

liyi olaraq aldığımız tortu da kəsib gətirim.

Bu təklifdən hamı razı qaldı. Mahmud müəllimin 
üzündən kədər çəkilmişdi. İndi böyük bir sevinc və coşqu 
ilə anlatmağa davam edirdi:

- Güzdəkdə yerləşən Qafqaz İslam ordusu qərarga-
hında, Gəncədə, İstanbulda böyük sevinc var idi. Həmin 
vaxt M.Ə.Rəsulzadə də rəsmi görüşlər məqsədi ilə İstan-
bulda idi. Qələbə xəbərini alan kimi həm Azərbaycan 
hökumətinə, həm də ordu qərargahına təbrik teleqramı 
göndərdi. Bu sevincli günlərdə iki bayram birlikdə qeyd 
olunurdu.

Bayramları ən çox xoşlayanlar, adətən, məktəb tələ-
bələridir. Həlimə bayrama çox da əhəmiyyət verməsə 
də, Həmid dərhal soruşdu:

- Necə yəni iki bayram?

- O tarixdə eyni zamanda Qurban bayramı idi. Ha-
cıların duaları, Allah üçün kəsilən qurbanlarla edilən 
dua-niyazlar ilahi dərgahda qələbə sevinci ilə mükafat-
landırılmışdı. Bu yolda tökülən şəhid qanları, verilən qur-
banlar zəfərlə qoşalaşmışdı. İki bayram eyni gündə qeyd 
olunurdu. Bu bayramın böyük bir şənliyə çevrilməsinə 
qərar verildi.

Şənlik deyəndə Həlimə də dilləndi:
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- Nə şənliyidir? Mən şənliyi çox xoşlayıram!

- İndi yaxşı qulaq as, bilərsən, balam! Qafqaz İslam 
Ordusunun komandanlığı şəhərə girməzdən əvvəl qo-
şunların rəsmi keçidinin keçirilməsinə qərar verdi. Son-
rakı gün, yəni ayın 16-da ordu qüvvələri dəstələr halında 
Bakının mərkəzi küçəsindən keçdi. Rəsmi keçiddə Xəlil 
paşa, Nuru paşa, hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov, 
azərbaycanlı komandirlər Əliağa Şıxlinski, Həbib bəy Sə-
limov və bir çox hökumət nümayəndələri iştirak edirdilər. 
Komandirlər və hörmətli şəxslər at belində idilər. Onların 
ardınca nizami şəkildə piyada, topçu, süvari birlikləri və 
köməkçi hissələr şəhərə daxil oldular. Nizələrdən asılmış 
bayraqlar ordunu qarşılayan xalqı salamlayırmış kimi yel-
lənir, onların göz oxşayan mənzərəsini zurna-balaban sə-
daları müşayiət edirdi. Piyada əsgərlər addımladıqca səs-
səsə verib marşlar oxuyurdular. Şəhər əhalisi küçələrə 
çıxaraq Qafqaz İslam Ordusunun döyüşçülərini sevgi ilə 
salamlayırdı. 

Həmid yenə qələmini dəftərinə tutub dedi:

- Baba, marşlardan birini deyərsən, yazım?

- O dövrdə oxunan bir çox marşlar var. Mən sırf 
Qafqazla bağlı olan birini belə xatırlayıram:

Qafqaz dağlarında çiçəklər açar,
Altın günəş orda sırmalar saçar.
Qovulmuş düşmənlər yel kimi qaçar.
Ömür belə imiş, ey qərib ana,
Qanım halal olsun, gözəl vətənə.

Qafqaz dağlarında oturdum qaldım,
Şəhid olanları dəftərə yazdım,
Öksüz yavruları bağrıma basdım.
Ömür belə imiş, ey qərib ana,
Qanım halal olsun, gözəl vətənə.
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Bunu eşidəndə Orxanın yadına öz ərgərlik illəri 
düşdü:

- Biz də bunu əsgərdə ikən oxuyardıq. Demək hələ o 
vaxtlardan qalan marş imiş. Amma biz son nəqarətində 
“Canım fəda olsun Azərbaycana!” deyirdik.

- Hə, elə daha gözəl səslənir. O əlavəni kim edibsə, 
çox gözəl düşünüb. Marşlar belədir. Zaman keçdikcə dilə 
daha asan olan, yerinə görə daha münasib olan əlavələr 
edilir. Məsələn, bu da bizim o vaxtdan qalma marşları-
mızdandır:

Vətən məni yetişdirib, bu ellərə yolladı,
Bu torpağa qurban deyib, Allaha ismarladı.
Boş oturma, çalış dedi, xidmət eylə vətənə,
Südüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə.

Yastığımız Vətən daşı, yorğanımız qar olsun,
Biz bu yoldan dönər olsaq, namus bizə ar olsun,
Nə gözəldir ölmək bizə, sevgili Vətən üçün,
Yanar ürək, yurd eşqiylə, daima için-için...

Həmid marşın nəqarətini davam etdirdi:

Marş irəli! Marş irəli! 
Azərbaycan əsgəri! 
Dönməz geri, dönməz geri,
Azərbaycan əsgəri!... 

Mahmud müəllim təbəssüm edib dedi:

- Ay maşallah balama! Türkiyədən bizə, bizdən Tür-
kiyəyə, o vaxtın şərtlərində mahnılar, marşlar dildən-dilə 
gəlib çıxardı. Buna görə də hər kəs dilinə necə yatırsa, 
elə də oxuyardı. Ümumi mənanı dəyişmədən bir-iki kəl-
mə və ya nəqarət dəyişə bilər. Əsas məqsəd buradakı 
ümumi mənanı, yəni Allaha güvənib vətən yolunda ca-
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nından keçməyin nə qədər uca bir mərtəbə olduğunu 
başa salmaqdır.

Həlimə araya girdi:

- Baba, bəs şənlik necə oldu? Əsgərlərin keçidində 
qalmışdın...

- Hə balam, ordu hissələri İsmailiyyə binasının önünə 
çatanda alqış səsləri bir az da yüksəldi. Təkbir və Alla-
ha şükür sədaları Azərbaycanın ən böyük xeyriyyəçilik 
abidəsi olan binanın yanaraq yarıqaralmış divarlarında 
əks-səda verirdi.  

Orxan indi də Bakının mərkəzində yer alan o əzəmət-
li binanı yaxşı tanıdığı üçün soruşdu:

- Niyə belə deyirsən, ata? O bina ki, hələ də sağlam 
şəkildə durur.

- Mart soyqırımı zamanı İsmailiyyə binasının da 
yandırıldığını danışmışdıq. Binanın taxta tavanı və ağac 
dirəkləri də yanıb aşmış, geriyə divarları qalmışdı. Nə Şa-
umyanın, nə də Sentrokaspi diktaturasının hakimiyyəti 
zamanı oranın təmir edilməsinə icazə verilməmişdi. İndi 
binanın önündən onu xilas edən əsgərlərin keçidi davam 
edirdi. Bir zamanlar bu ordu üçün yardım carçısı olan 
İsmailiyyə binası indi həmin ordunun vəfa yürüşünə şa-
hidlik edirdi. Bu yürüş Sahil bağına qədər davam etdi. 
Orada Nuru paşa xalqın qarşısında çıxış edərək bundan 
sonra dil, din və irq ayrılığı olmadan hər kəsin bərabər 
hüquqlarla əmniyyət içində olacağını bəyan etdi. Hö-
kumət nümayəndələri öz çıxışlarıyla xalqı və ordunu sa-
lamladılar. Müfti və şüyxülislam da Qurandan ayələr de-
yib vətəni, xalqı müdafiəyə dair misallar gətirdilər. Sevgi 
dolu alqışlar susmaq bilmirdi...

- Bəs sonra hara getdilər?
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- Qafqaz İslam Ordusunu sevinclə qarşılayanlar ara-
sında məşhur xeyriyyəçimiz Zeynalabdin Tağıyev də var 
idi. Doxsan beş yaşında olmasına baxmayaraq vətəni 
və milləti üçün hər şeyi etməyə hazır idi. O, əvvəllər də 
dəfələrlə Osmanlı ordusuna yardımlar göndərməklə ya-
naşı, yenə də böyük bir vəd vermiş: Ordu Bakını azad et-
diyi zaman şəhərin mərkəzindəki ikimərtəbəli böyük ma-
likanəsini komandanlığın istifadəsinə verəcəyini demişdi. 

- Onun tikdirdiyi binaların sayı-hesabı yoxdur. Hansı 
biri?

- İndiki Tarix muzeyi. Hazırda həmin ev muzey kimi 
ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Əvvəla, Xəlil paşa başda 
olmaqla komandanları özü şəxsən evində bir neçə gün 
qonaq saxladı. Sonra isə vədinə sadiq qalaraq həmin bi-
nanı ordu rəhbərliyinin istifadəsinə təqdim etdi. Bununla 
da qalmadı, aylardır səngərlərdə döyüşən ordunun fərd-
lərinin əyin-başını təzələdi.

Firuzə bu gözəl xəbərə hədsiz dərəcədə razılıqla 
əlavə etdi:

- Allah ondan razı olsun! Səngərdən-səngərə günlər-
lə sürünən əsgərdə əyin-baş qalar? Bu nə gözəl hədiyyə 
olub?! Bəs onların hamısına yetəcək qədər paltar var idi?

- Əsgər yalnız hərbi paltar geyinməlidir. Buna görə 
də Tağıyev öz fabrikinin məhsullarından külli miqdarda 
parça ayırdı və bütün ordu üçün hərbi paltar tikdirdi. 

Bütün ordu deyəndə Orxan bir daha soruşdu:

- Zabit heyətinə, yoxsa həqiqətən bütün orduya?

- Dedim axı, bütün orduya. 80 min metr əsgərlər 
üçün, 20 min metr də zabitlər üçün hədiyyə etdi. Or-
dunun görkəmi dəyişdiyi kimi, elə şəhərin görkəmi də 
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tez bir vaxtda dəyişməyə başladı. Bakının hər küçəsində 
asayişin təmin edilməsi üçün tədbirlər görüldü. 

- Nə tədbiri?

- Qanunlara riayət etməyənlər, oğurluq edənlər, 
başqasının malını qəsb edənlər cəzalandırılırdı. Hətta cə-
zalandırılanlar arasında türk əsgərləri belə var idi.

- Onlara niyə cəza verirdilər?

- Qanun hamı üçün birdir. Nahaq yerə asayişi pozan 
hər kim olsa, cəzalanırdı. Beləliklə, çox qısa bir vaxtda 
Bakının hər tərəfində sülh hakim oldu. Azərbaycan hö-
kuməti tez bir vaxtda, sentyabrın 17-də Fətəli xan Xoys-
kinin rəhbərliyində Gəncədən Bakıya köçürüldü. 

- Bundan böyük sevinc ola bilərmi? Yəqin ki, cama-
atın sevincinin həddi-hüdudu olmazdı!

- Əlbəttə! Osmanlı paşaları hökumət üzvləri ilə birgə 
Təzəpir məscidinə gedib cümə namazı qıldılar. Cama-
at onları böyük rəğbət və sevgi ilə bağrına basdı. Bü-
tün Azərbaycanın sevinc duyğuları Fətəli xan Xoyskinin 
Nuru paşaya xitabən dediyi bu cümlədə xülasə edilmişdir: 
“Millət sizə minnətdardır!”. Bakı artıq həqiqi paytaxt idi. 
Çünki Bakısız Azərbaycan başsız bədən kimi idi. Beləlik-
lə, Azərbaycanın müstəqilliyi tam gerçəkləşmiş oldu. Ar-
tıq Milli Məclisin damında ilk dəfə olaraq müstəqil Azər-
baycanın bayrağı dalğalanırdı.



Qarabağa doğru

Çaylar süzüldü, tort kəsilib paylandı. Çay süfrəsi 
yığışdırıldıqdan sonra uşaqlar xorla əsgər marşla-
rı oxuya-oxuya həyətə düşdülər. Bir azdan pən-
cərədən marş oxuyan on-onbeş nəfərlik dəstənin 
səsi gəldi: “Marş irəli, marş irəli!..”

Axşam yeməyindən sonra Telli nənə soruşdu:

- A Mahmud, bununla bütün Azərbaycan xilas olmuş 
oldu?

Bildiyi hər şeyi danışmaq üçün fürsət axtaran Mah-
mud müəllim yenidən mövzuya giriş etdi:

- Bu işlər o qədər asan deyil. Bakı ilə hər şey bit-
mirdi. Digər bölgələrdən hələ də fəryad səsləri gəlməyə 
davam edirdi. Bu hadisələr iyun ayından bəri davam 
edirdi, lakin oraya əsgər göndərmək yalnız Bakının qur-
tarılmasından sonra mümkün oldu. Şuşa ətrafında, Qa-
rabağ-Zəngəzur bölgəsində ermənilər öz təcavüzkar fəa-
liyyətlərini artırmışdılar. İyun ayında Osmanlı qoşunları 
ilə Naxçıvan ətrafında baş verən döyüşlərdə məğlub olan 
Andranik öz dəstələrini Zəngəzur və Qarabağa yığmışdı. 
İndi oradakı əhaliyə dinclik vermir, ətraf kəndlərin altını 
üstünə çevirərək yerli xalqı didərgin salırdı. Yüzdən çox 
kənd dağıdılmışdı. Qafqazın digər bir bölgəsi, Dərbənd-
dən də yardım istəkləri gəlirdi. Hər hansı bölgədə qar-
daşlarına zülm edilirsə, bu ordu yerində dayana bilməzdi. 
Bakının qurtarılmasından beşcə gün keçmişdi. Nuru paşa 
dərhal hərəkət üçün əmr verdi. İlk növbədə oradakı yerli 
dəstələrə kömək üçün Qazax bölgəsindən gələn Qara-
yazı birliyi və Ləzgi süvari alayını Ağdama göndərdi. İki 
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gün sonra isə Qafqaz İslam Ordusunun bir piyada alayını 
oraya göndərdi.

Orxan hərbi taktikaları çox xoşlayardı. Buna görə də 
soruşmadan dayana bilmədi:

- Niyə əvvəlcə bir dəstə göndərir, sonra arxasınca 
ordu? 

- Nuru paşa hərb sahəsində bir dahi idi. Onun iti 
zəkası və cəsur qərarları bir daha təsdiq edirdi ki, o, əbəs 
yerə bu işlə vəzifələndirilməyib. Bakının qurtarılması za-
manı da Sabunçu, Suraxanı, Mərdəkan, Maştağa kimi 
bölgələrə əvvəlcə bu süvari alaylarını göndərmiş, yerli 
müqavimət dəstələrini hərəkətə gətirmişdi. Bunun arxa-
sınca gələn ordu oradakı yerli qüvvələrlə birlikdə daha tez 
bir vaxtda qələbəyə nail olmuşdu. 

- Nuru paşa özü də Qarabağa getdi?

- Bəli, oktyabrın 1-də Nuru paşa özü də Ağdama get-
di. O, hər işi özü yerindəcə araşdırıb qiymətləndirməyi 
xoşlayırdı. Ordunun hazır olduğunu görüb hərəkət əmri 
verdi. Bir həftə davam edən döyüşlərdən sonra azərbay-
can-türk qoşunlarından ibarət Qarabağ dəstəsi Şuşaya 
daxil oldu. İlk iş olaraq əhali məscidə yığışdı. Orada ordu 
rəhbərləri azərbaycanlı əhalinin ağsaqqalları və böyükləri 
ilə görüşdülər. Sonra isə ordu rəhbərləri kilsəyə gedərək 
erməni rahibləri və onların böyükləri ilə görüş keçirdilər. 

Telli nənə dilləndi:

- Keşişlərlə nə görüşü keçirirlər? Niyə hamısını qı-
rıb-tökmədilər ki, birdəfəlik canımız qurtarardı? 

Mahmud müəllim bu məsələyə belə aydınlıq gətirdi:

- Türk ordusu kimisə silib-süpürməyə, qətliam et-
məyə gəlməmişdi. Onların məqsədi sülhü bərqərar et-
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mək və milli hakimiyyətin qurulmasına kömək etmək 
idi. Türk ordusu heç bir zaman aman diləyənə, təslim 
olana, əli silahsız olana əl qaldırmırdı. İndi də ermənilər 
daha silahdan əl çəkəcəklərinə, milli hakimiyyətə təslim 
olacaqlarına söz vermişdilər. Bundan sonra Şuşada da 
Qafqaz İslam Ordusunun rəsmi keçidi təşkil edildi. Həm 
erməni, həm də müsəlman əhali meydana yığışaraq ke-
çidi razılıqla izlədilər. Yerbəyer də postlar quruldu, quldur 
dəstələrinin tərk-silah edilməsinə başlandı. Təslim olma-
yan və silahını buraxmayanlar qaçıb gizlənməyə başladı-
lar. Bu döyüşlərdən sonra Andranik də erməni dəstəsi 
ilə birlikdə Qarabağı tərk etdi və İran ərazisinə keçməyə 
məcbur oldu.



Şuşadan Dərbəndə...

Telli nənə əllərini üzünə sürtdü, salavat çevirib şü-
kür etdi:

- Çox şükür, Qarabağ da təmizləndi. Daha 
nə qaldı?

Mahmud müəllim əlli illik həyat yoldaşına zarafatya-
na çəp-çəp baxdı, qaşlarını çatdı, sonra təbəssüm edib 
dedi:

- Hələ bu harasıdır, nənəsi, hövsələn olsun! Qaraba-
ğa ordu göndərildiyi kimi, bununla eyni vaxtda bir hərbi 
birlik də Dağıstan istiqamətinə göndərildi. Dağılmış olan 
çar rejimindən qalma bir çox rus əsgərləri və onların 
rəhbərliyindəki kazak dəstələri Dağıstanın Dərbənd və 
Mahaçqala şəhərlərini ələ keçirmişdilər. Bakıdan çıxardı-
lan Biçeraxov da öz dəstəsi ilə müəyyən əraziləri nəzarət 
altına götürmüşdü. Göndərilən hərbi yardım dəstəsi ilə 
müstəqillik arzusunda olan Dağıstanın Şimali Qafqaz hö-
kumətinə kömək göstərildi. Bir ay davam edən döyüşlər-
dən sonra Dərbənd və Mahaçqala daxil bir çox bölgələr 
silahlı dəstələrdən azad edildi. 

Orxan yenə maraqlı suallar verməyə başladı:

- Azərbaycana qonşu ayrı bir dövlət quruldu?

- Bəli, Azərbaycan hökuməti də qonşuluğunda yara-
nan bu yeni respublikaya əhəmiyyət vermiş, hətta külli 
miqdarda maddi vəsaitlə yardım göndərmişdi.

- Nuru paşa da Dağıstana getdi?
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- Onun Dağıstan səfəri bundan bir il qədər sonra 
baş tutdu. O zaman bir müddət Dağıstanda qalaraq ora-
da Rusiyadan gələn Qızıl Orduya qarşı mübarizə apardı. 
Bu bölgənin hər dağında, hər dərəsində neçə-neçə türk 
şəhidi yatır.

- Qafqaz İslam Ordusunun nə qədər əsgəri var idi ki, 
hər tərəfə göndərirdilər?

- Sonradan göndərilən əlavə qüvvələrlə birlikdə Os-
manlı əsgərinin sayı səkkiz minə yaxınlaşdı. Yeddi min 
qədər də könüllü Azərbaycan əsgəri bu orduya cəm ol-
muşdu. İki dahi general - Hərbi nazir Səməd bəy Meh-
mandarov və köməkçisi Əliağa Şıxlinskinin rəhbərliyi 
altında hərbi quruculuq işləri sürətlə davam edirdi. Hət-
ta noyabr ayında Gəncədə ilk hərbi məktəbin buraxılışı 
oldu. Hökumət nümayəndələri ilə yanaşı, bu tədbirdə 
Nuru paşanın atası da iştirak edirdi. O, qısamüddətli səfər 
çərçivəsində Azərbaycanın bir çox bölgələrində, həmçi-
nin Bakıda oldu və xalqın ən əziz qonağı kimi qarşılandı.

- Başqa nə işlər görülürdü?

- Bu müddət ərzində müstəqil Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti bütün dünyada tanındı. Üçrəngli bayra-
ğımız müstəqil səmalarımıza bir daha enməmək üzrə 
yüksəldi və şərəflə dalğalanmağa başladı. Bölgələrdə bir 
çox ixtisas məktəbləri açıldı, ilk hərbi donanma yarandı, 
müstəqilliyin verdiyi imkanlar xalqın naminə bir çox ilk-
lərin olmasına imkan yaratdı. Elə Azərbaycanda ilk uni-
versitet – Bakı Dövlət Universiteti də bu dövrdə Bakıda 
açıldı.



Dönüş vaxtıdır

Həmid öz qeyd dəftərinə əlavələr etmək üçün ba-
basından soruşdu:

- Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda nə qə-
dər qaldı?

Görünür, Mahmud müəllim bu suala sadə bir cavab 
verib keçmək fikrində deyildi. Bir daha köks ötürüb söh-
bətə başladı:

- Bu il Bakı üçün uğurlu bir il olsa da, Osmanlı döv-
ləti üçün bunu demək çətin idi. Belə ki, Bakının qurta-
rılmasından təxminən ay yarım keçmişdi. Birinci Dünya 
müharibəsi sona çatmış və Osmanlı dövləti müttəfiqləri 
ilə birlikdə məğlub olan tərəf olmuşdu. Bu çətin zaman-
da Osmanlı dövlətinin paytaxtında hakimiyyət dəyişik-
liyi meydana gəldi. Qafqaz İslam Ordusunun ən böyük 
təşəbbüskarı və dəstəkçisi olan Ənvər paşa hərbi nazir 
vəzifəsindən ayrıldı. Yeni hökumət oktyabrın 20-də Şərq 
Ordular qrupunu və ona tabe olan Qafqaz korpusunu 
ləğv etdi. Ordu hissələrinin hamısının altı həftə ərzində 
İstanbula nəql edilməsinə qərar verildi. On gün sonra, 
30 oktyabr 1918-ci il tarixində isə Osmanlı ilə ona qarşı 
vuruşan dövlətlər arasında Mudros sülh müqaviləsi im-
zalandı. Qalib gələn dövlətlərin başında İngiltərə gəlirdi. 
Onlar Bakının dərhal özlərinə təhvil verilməsini şərt qoş-
muşdular.

Həmid təəccüblə soruşdu:

- Axı biz qalib gəlmişdik, indi necə ola bilər ki, özü-
müz çıxıb Bakını ingilislərə verək?
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- Bəli, Bakıda qalib gəlmişdik, amma ümumi mühari-
bədə Osmanlı dövləti məğlub olmuşdu. Buna görə də bir 
çox bölgələrdən əsgərlərini geri çəkmək məcburiyyətin-
də qaldı. Nuru paşa İrandakı ingilis qoşunlarının yeni ko-
mandiri general Tomson ilə danışıqlara başladı. Bakıdan 
ayrılmağı yalnız bir şərtlə qəbul edə biləcəyini bildirdi.

- Nə şərti?

- Bakını tərk edərik, amma bir şərtlə ki, Azərbayca-
nın müstəqilliyi davam edəcək. Yerli hökumət öz işinə 
davam edəcək. İngilis qoşunları isə yalnız bəzi sahələrə 
nəzarət edəcək. Beləliklə, 1918-ci ilin noyabr ayının 17-
də, yəni Bakının azad edilməsindən təxminən iki ay son-
ra Qafqaz İslam Ordusu Bakıdan ayrılmalı oldu.

Orxan yenə ordu məsələsini düşünürdü:

- Bəs iki ay ərzində Azərbaycan ordusu nə qədər 
möhkəmlənmişdi?

- Bu işdə bizə kömək etmək istəyən könüllü türk 
zabitlərinin sayı çox idi. Lakin ingilislər bütün əsgər və 
zabitlərin Azərbaycanı tərk etməsini tələb edirdilər. Bu 
zaman Nuru paşa İstanbul ilə məsləhətləşərək belə bir 
qərar verdi: könüllü qalmaq istəyənlər ordudan istefa 
versinlər. Bu halda heç kim onları Azərbaycandan zorla 
çıxara bilməz. Nuru paşa Azərbaycan ordusuna qatılmaq 
üçün komandanlığı Mürsəl paşaya təhvil verdi. Onun 
kimi onlarla könüllü zabit və əsgər Osmanlı ordusundan 
istefa verərək milli orduya qatıldı. Burada gördükləri işin 
sona çatdırılması, müstəqilliyin və milli ordunun möh-
kəmləndirilməsi üçün var gücləri ilə çalışdılar. Onların bir 
çoxu da vədinə əməl etmək üçün həmişəlik burada qaldı. 

- Həmişəlik qalanlar deyəndə şəhidləri nəzərdə tu-
tursan?
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- Həm şəhidlər, həm də könüllü qalanlar. 

Həmid dərhal sual verdi:

- Şəhid olanların sayı bilinir?

- Rəsmi qeydlərdə 1130 Osmanlı əsgər və zabiti-
nin şəhid olduğu bildirilir. Yerli əhali və əsgərlərdən isə 
5000-ə yaxın şəhid verilmişdi.

Novruz Baba



Bakıdakı son osmanlı

Səhər yeməyində çayları süzən Firuzə dünəndən 
yadında qalan bir sözü soruşdu:

- Baba, dünən bəzi zabitlərin həmişəlik Bakı-
da qaldığını demişdin. Onlardan danışarsan?

- Hə, gəlin qızım, əlbəttə! Onlardan birdəfəlik burada 
qalıb ailə quranlar oldu. Sizə ordunun Gəncəyə çatması-
nı danışanda bu müharibəyə atası ilə birgə gələnlərin də 
olduğunu demişdim.

Bu söz səhər tezdən yarıyuxulu olan uşaqlar arasında 
qeyri-adi partlayış təsiri göstərdi. İkisi də o söhbəti xatır-
layıb bir anda ayıldılar:

- Hə baba, danışacağam demişdin. Nə olar, onu da-
nış da!

Mahmud baba işə nəvələrini sakitləşdirməklə başladı:

- Ehtiyatlı ol bala, çayı dağıdarsan! Danışıram, danı-
şıram... Deməli, Qafqaz İslam Ordusunun hissələri Azər-
baycana doğru hərəkət etməyə başlayanda ordu içindəki 
zabitlərdən Nemətullah paşa oğlu Əhmədi də yanında 
gətirmişdi. 

Firuzə bundan təsirlənib soruşdu:

- Uşağı niyə müharibəyə gətirmişdi ki?!

- Əsgər üçün verilən tapşırıq onun şərəf və ləyaqə-
tidir. Həqiqi qəhrəmanlar heç bir bəhanə ilə verilən 
vəzifədən geri durmazlar. Davam edən ağır müharibə 
dövründə Nemətullah paşanın bir çox yaxınları, o cüm-
lədən Əhmədin anası da vəfat etmişdi. İstanbulda uşa-
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ğını əmanət edib gələ biləcəyi kimsəsi qalmadığı üçün 
yanında gətirmişdi. Ordu Gəncəyə çatanda atası yeddi 
yaşındakı Əhmədi oradakı uşaq evinə verdi.

Həmid uşaqlar haqqındakı söhbəti unutmamışdı:

- Hə, Qardaş Köməyi cəmiyyətinin uşaq evləri var 
idi. Orada Anadoludan gələn, doğma ocağından didər-
gin düşən başqa türk uşaqları da var idi.

- Bəli, orada bir çox türk uşaqları var idi. Atası onu 
müharibənin qızğın döyüşlərindən kənar tutmaq üçun 
Gəncədə saxladı. Bakı azad olunduqdan sonra Qarabağ 
və Dağıstan bölgəsində döyüşlər davam etdi. Bu döyüşlər 
hələ tam yekunlaşmadan ordunun geri çəkilməsi xəbəri 
gəldi. İngilislər qısa bir müddət ərzində bütün türk qo-
şunlarının Azərbaycan və Dağıstandan çəkilməsini tələb 
edirdi. Buradakı ehtiyacı başa düşən və qardaş köməyini 
əsirgəmək istəməyən bir çox zabit və əsgərlərin ordudan 
ayrılaraq Azərbaycanda qaldığını demişdim.

- Hə, Nuru paşanın da qaldığını demişdin.

- Nemətullah paşa da öz zabit kimliyini gizli sax-
layaraq burada qalanlardan idi. İngilis xəfiyyələri belə 
kimsələri daim təqib edir, nəzarətdə saxlamağa çalışırdı. 
Buna görə də Nemətullah paşa özünü və oğlunu təh-
lükəyə atmamaq üçün bir müddət Gəncəyə qayıtmadı. 
Lənkəran bölgəsindəki könüllü dəstələrə təlim keçmək 
üçün oraya getdi. 

Balaca Əhmədə yazığı gələn Firuzə yenə dilləndi:

- Niyə ki, hər həftənin axırı Gəncəyə gedib-gələ bil-
mirdi?

- O zamanlar indiki kimi hər kəsin şəxsi maşını, saat-
başı işləyən avtobuslar yox idi. Ya at-faytonla, ya da qa-
tar yolu ilə getməli idi. Qatarlara ciddi nəzarət olunurdu. 
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Yolboyu qurulan postlarda da gedib-gələnlər yoxlanırdı. 
Təkbaşına at ilə yola çıxmaq təhlükəli idi. Ən əsası da 
kimliyinin üzə çıxmaması, vəzifəsinin yarımçıq qalmama-
sı idi.

- Bəs bir-birini tapa bildilər?

- İki il sonra Azərbaycandakı vəziyyət tamamilə də-
yişdi. Qırmızı Ordu Azərbaycana daxil oldu və burada 
sovet hakimiyyətini elan etdi. Bu zaman ortaya çıxan 
təhlükənin fərqində olan balaca Əhməd atasını axtarmaq 
üçün Bakıya və Lənkərana getdi. Uzun axtarışlardan son-
ra, nəhayət, atasına qovuşdu. Onun kimi iki il boyunca 
Azərbaycanda qalan bir çox əsgər və zabitlər Naxçıvan 
yolu ilə Türkiyəyə qayıtmış, orada davam edən istiqlal 
mübarizəsinə - Qurtuluş savaşına qatılmışdılar. Amma 
Nemətullah paşa bir neçə zabit yoldaşı ilə birlikdə öm-
rünün axırına kimi Azərbaycanda qalmağa davam etdi.

Sovet dövrünün sərt qanunlarından xəbərdar olan 
Orxan soruşdu:

- Bəs sovetlər onları incitmədilər?

- Bunu nəzərə alaraq Nemətullah paşa adını dəyişdi 
və oldu Nemət kişi. Balaca Əhmədin adını isə dəyişib 
Novruz qoydu. Amma bütün bunlar acımasız təqiblərdən 
qurtulmaq üçün kifayət etmədi. Balaca Novruz böyüdük-
cə keşməkeşli həyat yolunun çətinlikləri ilə üzləşməyə 
davam etdi. Hərbi məktəbə daxil olsa da, tez bir vaxt-
da onu oradan uzaqlaşdırdılar. Üç il həbsdə yatdı. Atası 
vəfat etdikdən sonra da onu rahat buraxmadılar. Daim 
təqib altında idi. İkinci dünya müharibəsi zamanı gənc 
Novruz müharibəyə yollandı. Döyüşlərdə yaralanaraq 
alman əsgərlərinə əsir düşdü. Əsir düşərgələrində digər 
azərbaycanlılarla birgə sovet rejimindən qurtulmaq və 
müstəqillik uğrundakı fəaliyyətlərdə iştirak etdi. Almanlar 
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məğlub olduqdan sonra o, bir müddət Avropada qaldı. 
Lakin bir il sonra Avstriyada həbs olunaraq Rusiyaya təh-
vil verildi. Yenidən işgəncələr, sorğu-suallar, əziyyətlər 
başladı. Səkkiz il  həbsdə və sürgündə qaldıqdan sonra 
Bakıya qayıtdı. Zavodda fəhlə işləməyə başladı. Evlənib 
oğul-uşağa qarışdı. Maddi çətinlikləri çox idi, lakin Os-
manlının son əsgəri əsla Bakını tərk etmədi.

- Bəs İstanbul necə, ora qayıda bilmədi?

- İstanbula yalnız Sovet hökuməti dağılandan, yəni 
Azərbaycan yenidən müstəqil olduqdan sonra gedə bil-
di. Az bir vaxt orada qalıb Bakıya qayıtdı. Orada tanı-
dığı bir yaxını, qohumu qalmasa da, İstanbulu heç vaxt 
unutmamışdı. İstanbuldan yadında qalan ən böyük xa-
tirə dostları ilə oynaması, bir də cüt minarəli məscid idi. 
Məsciddə dostları ilə gizlənpaç oynayar, namaz vaxtında 
ora gələnlərlə birlikdə əyilib-qalxarlarmış. Amma öz gəli-
şini, Qafqaz İslam Ordusunu da heç vaxt unutmadı. Nuru 
paşanın ona hədiyyə etdiyi papağı saxlayar, bəzən onu 
başına taxaraq küçəyə çıxardı. Hətta Şəhidlər Xiyabanı 
yenidən bərpa edildikdən sonra oradakı türk şəhidlərinin 
məzarlığına gedər, lövhəyə həkk olunan qəhrəmanların 
adlarına baxaraq: “Mən İstanbuldan bura onlarla birlikdə 
gəldim. Onlar atamın dostları idi, mənim də əmilərim”, 
- deyərdi. O həm Azərbaycana, həm də döyüşçü dostla-
rına daim vəfası ilə yadda qaldı.

Belə deyəndə Telli nənə sarsıldı, yenə də özünü ələ 
alıb dedi:

- Allah rəhmət eləsin, nə vaxt vəfat edib?

- Osmanlının Bakıdakı son əsgəri olan Novruz baba 
2006-cı ildə, 96 yaşında vəfat etdi. Müstəqilliyinə yeni-
dən qovuşana qədər tərk etmədiyi doğma Bakıda dəfn 
edildi.



Özüm getsəm də, 
ürəyim buradadır

Bu maraqlı söhbəti axıra kimi dinlədikdən sonra 
Orxan istədi ki, Nuru paşanın da həyat hekayə-
sini axıra kimi öyrənsin. Mövzunu dəyişib sual 

verdi:

- Bəs Nuru paşanın sonrakı həyatı necə oldu? Bura-
da nə qədər qaldı, sonra hara getdi?

- Şərq Ordular qrupu və onun tabeliyindəki Qafqaz 
İslam Ordusu ləğv edildikdən sonra Nuru paşa da və-
zifəsindən istefa verib Azərbaycanda qalmağa çalışdı. 
Lakin ingilislər onu yaxşı tanıdıqları üçün bununla ra-
zılaşmadılar. İstefa verməyinə baxmayaraq, məsul şəxs 
kimi yenə də ona müraciət edir və Osmanlı dövləti ilə 
bağlanan müqavilənin tətbiq edilməsini tələb edirdilər. 
Başqa çıxış yolu qalmadığı üçün Nuru paşa getməyə qə-
rar verdi. Onun gedəcəyi aydın olduqda onun şərəfinə 
Bakıda böyük ziyafət təşkil olundu. Üzeyir Hacıbəyli bu 
haqda geniş bir məqalə yazaraq həmin məclisi qəzetdə 
işıqlandırmışdı. M.Ə.Rəsulzadə öz çıxışında türk qoşun-
larına minnətdarlığını bildirdi. O qeyd edirdi ki, Azərbay-
can xalqı qan qardaşlarının köməyi ilə öz hüquqlarına 
nail ola bilmişdir. Fətəli xan Xoyskinin “Bu qan və bu 
qan tökülən mübarək yerlər heç bir vaxt unudulmaz”  
deyərək təşəkkür etdiyi nitqi də geniş bir şəkildə yazıda 
şərh edilmişdi. 

Həmid sadəcə musiqiləri ilə tanıdığı dahi bəstəkarın 
cavan yaşlarındakı yazıçılıq fəaliyyətlərini bilmirdi. Ma-
raqla soruşdu:
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- Üzeyir Hacıbəyli dedin?

- Bəli, elədi ki var. Nuru paşanın bütün ziyalılarla 
yaxın münasibəti var idi. Salman Mümtazla, Cəfər Cab-
barlı ilə də yaxın dost idilər. Cəfər Cabbarlıya bağışladığı 
saat hələ də onun ev muzeyində saxlanılır. Nuru paşa 
hərbiçi olsa da, incəsənətə də marağı var idi. Xüsusilə 
rəssamlıqda böyük qabiliyyəti var idi.

Həlimə muzey deyəndə yerində dayana bilmədi:

- Baba, ev muzeyinə bizi də apararsan?

- Niyə olmasın, qızım, inşallah! - deyərək baba söh-
bətinə davam etdi, - İngilislərin son tələblərindən sonra, 
əvvəla, Osmanlı ordusu Bakının xaricinə çıxıb burada 
bir neçə gün gözlədi. Bunun səbəbi kimi dəmiryolunda-
kı nasazlıq göstərilsə də, ordunun əsas məqsədi Bakıya 
gələn ingilislərin necə rəftar edəcəyinə nəzarət etmək 
idi. Əgər ingilislər Azərbaycan hökumətini tanımasa və 
yerli xalqa divan tutmağa cəhd etsə, ordu geri qayıdıb 
köməyə yetişəcəkdi. Hər şeyin nəzarətdə olduğunu gör-
dükdən sonra ordu Gəncəyə yola düşdü. İlin sonuna doğ-
ru Dağıstanda və Qarabağda olan digər ordu hissələri də 
Azərbaycanı tərk etdi. 

Evdəkilər yenidən kövrəlməyə başlamışdı. Telli nənə 
soruşdu:

- Dərdin alım, bəs camaat ordunu necə yola salırdı?

- Xalq arasında böyük hüzn var idi. Nuru paşanın 
şərəfinə Gəncədə də yolasalma mərasimi təşkil edildi. 
Ədiblər, şairlər o günləri hüzn dolu şeirlərinə əks etdir-
dilər. 

Həmid yenidən qələminə sarıldı:

- Buna dair şeirlər də varmı?
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- Çoxdur. Məsələn, Əhməd Cavadın bu şəhidlər 
üçün yazdığı “Sarmaşıqlı məzarlar” deyə bilinən şeiri 
məş  hurdur:

Qalx, qalx, sarmaşıqlı məzar altından,  
Gəlmiş ziyarətə qızlar, gəlinlər.  
Ey karvan keçidi, yollar üstündə,  
Hər gələn yolçuya yol soran əsgər! 

 Sənin qovduqların yabançı xanlar,  
Qurtardı ölkəni tökdüyün qanlar.  
Bax nasıl öpməkdə tozlar, dumanlar,  
Qərib məzarını bənlə bərabər. 

Bu səfər Həlimə də təzə məktəb çantasını darta-dar-
ta gətirdi, babasının əlindən yapışıb qışqırmağa başladı:

- Baba, bu, Həmidin şeiri oldu. Mənə də bir şeir de, 
mənimki ayrı olsun!..

- Yaxşı, bala, yaxşı!.. Elə uşaq şeirlərinin ən böyük 
müəlliflərindən biri olan Abdulla Şaiqin Bakının azad 
olunduğu günlərdə nəşr olunan bu şeiri də çox gözəldir: 

İntizar qarşısında, 
Neyçün böylə gecikdin? 
Sənsiz qəlbim qırıqdır, 
Çeynənmiş, xırpalanmış, 
Ömür-şişəm daşa dəymiş, 
Həyatım parçalanmış. 
Qırıq bir saz kimi sızlar 
Qanlı, yorğun telləri, 
Yıxılır da, yaxar da, 
Qayğı vurmuş illəri. 
Şu vətənin öksüzləri, 
Gəlinləri, dulları, 
Göz yaşıyla sulamış həp, 
Keçdiyiniz yolları...  



Qardaş köməyi

Şeirlər bitdikdən sonra Həmid yenə mövzuya qa-
yıtdı:

- Baba Nuru paşa hara getdi?

- Azərbaycandan ayrıldıqdan sonra Nuru paşa Batu-
ma, oradan da Trabzona getdi. Trabzondan gəmi yolu 
ilə İstanbula getmək istəyirdi. Lakin o zamanlar ingilislər 
müharibədə qalib gəldiyi üçün İstanbul və dəniz sahilin-
dəki bir çox şəhərlər onların nəzarətinə keçmişdi. Yolda 
ingilislər Nuru paşanı həbs etdilər. Türklərin əlinə keç-
məsin deyə onu tez bir vaxtda geri qaytararaq Batuma 
apardılar. Orada bir hərbi hissədə altı ay həbsdə saxladı-
lar. Sonra Bakı döyüşlərində ingilislərlə vuruşduğu üçün 
onun hərbi məhkəməyə çıxardılıb edam ediləcəyi xəbəri 
eşidildi. Bu xəbər Azərbaycana çatanda böyük narahat-
çılığa səbəb oldu. Axı Nuru paşa Azərbaycan üçün böyük 
işlər görmüş, çox əziyyətlərə qatlanmışdı. İndi eləcə otu-
rub onun edamını gözləmək olmazdı. 

Bu söhbətlər evdəki hamını həyəcanlandırdı. Elə ən 
başda da Orxan gəlirdi. Dərhal sual verdi:

- Necə kömək edə bilərdilər? Axı Bakı da ingilislərin 
nəzarətində idi?

- Rəsmi olaraq bunu etmək mümkün deyildi. Bu və-
zifə Azərbaycanın əks-kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri Nağı 
Şeyxzamanlıya həvalə edildi.  Nağı bəy Batuma getdi. 
Orada Hopa bəyləri və Azərbaycan konsulu ilə bərabər 
plan hazırladılar. Batumlu azərbaycanlılar da bu işə yar-
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dım etdilər. Hərbi düşərgəyə basqın edildi və Nuru paşa 
həbsdən qaçırıldı.

- Əhsən sənə, Nağı bəy! Bəs orada qarovulçu əsgər 
yox idi?

- Basqın anidən edildi. Yenə də üç ingilis hərbçisi 
öldürüldü və bir batumlu soydaşımız atışma zamanı həya-
tını itirdi. Bundan sonra Nuru paşa Ərzuruma getdi. Bir 
neçə ay sonra, 1919-cu ilin sonlarına yaxın yenidən Ba-
kıya qayıtdı və müstəqil Azərbaycanın qorunması üçün 
fəaliyyətə davam etmək qərarına gəldi. Bakıya gəldiyi 
zaman Nuru paşa Xəlil paşa ilə yenidən qarşılaşdı. 

- Necə yəni, Xəlil paşa geri qayıtmamışdı?

- Onların taleyi çox bənzərdir. Xəlil paşa Bakının 
azad olunmasından sonra üç gün burada qalmış, sonra 
geri qayıtmışdı. Amma ingilis qoşunları Osmanlı ərazisini 
zəbt etdiyi zaman onu da həbs etmişdilər. Həbsdən qa-
çaraq Naxçıvana getmiş, bir müddət oradakı əsgərlərin 
təlimi ilə məşğul olmuşdu. İndi isə Bakıya gəlmiş və bu 
səfərində Nuru paşa ilə qarşılaşmışdı. 
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- Bəs Bakıdakı ingilislər? 

- Həmin ilin avqust ayından etibarən ingilis qoşun-
ları Bakını tərk etmişdi, lakin yenə də vəziyyətə nəzarət 
edir, Azərbaycan hökumətinə təsir göstərirdilər. Paşala-
rın Bakıda olma xəbəri ingilisləri narahat etdi və ingilis 
hökuməti onların həbs edilməsi üçün təlimat verdi. La-
kin Azərbaycan hökuməti bu təlimatı yerinə yetirməkdən 
imtina etdi. İngilislər bu təzyiqlərinə bir müddət davam 
etsələr də, Azərbaycan tərəfi belə bir həbsin olmaya-
cağını ifadə etdi. Münasibətlərin gərginləşdiyini nəzərə 
alan Nuru paşa Dağıstan ərazisinə keçdi və oradakı mil-
li müdafiə qüvvələrinə yardım göstərməyə başladı. Bu 
zaman onun maddi ehtiyaclarını Azərbaycan hökuməti 
təmin edirdi. Nuru paşa həm Çar Rusyasından qalma 
əsgər dəstələri ilə, həm də bolşevik qüvvələri ilə mübarizə 
apardı. Lakin bir müddət sonra qüvvəsi tükəndi və bolşe-
viklərin Qırmızı Ordusu qarşısında dayanmağın imkansız 
olduğu anlaşıldı. Türkiyədən ona və Xəlil paşaya məktub 
göndərilərək dərhal geri çağırıldılar. 1920-ci ilin aprelin-
də Nuru paşa Bakıya qayıtdı. Oradan Gəncəyə, oradan 
da Şuşaya keçdi. Bir müddət Şuşada qalaraq oradakı mil-
li müdafiə dəstələrinə yardım etdi. Sonra isə Naxçıvan 
yolu ilə Türkiyəyə geri döndü.



Vətən eşqi

Azərbaycan xəritəsini yaxşı bilən Həmid son cüm-
ləni maraqla qarşıladı. Astadan öz-özünə sual 
verdi:

- Ermənistanı necə keçdi?

Onun bu sözünü yanında oturan atası eşitdi və dər-
hal açıqlama gətirdi:

- O vaxt Naxçıvanla aramızda Ermənistan yox idi. 
Bütün bu ərazilər Azərbaycanın torpaqları idi. 

Arxasını yenə Mahmud müəllim davam etdirdi:

- Dünya müharibəsi bitsə də, bu səfər yunan və fran-
sız qoşunları Türkiyənin bir çox bölgələrini ələ keçirmiş-
di. Naxçıvan və Ermənistana yaxın bölgələrdə erməni 
silahlı dəstələri ilə mübarizə də davam edirdi. Nuru paşa 
oradan Türkiyəyə keçərək çətin vəziyyətdə olan vətəni 
uğrunda döyüşlərə yollandı. Əmrindəki türk və azərbay-
canlı əsgərlərdən ibarət milli süvari alayı ilə öz yurdunun 
azadlıq mübarizəsinə qoşuldu. Bir çox zəfərlərin əldə 
edilməsində xidməti oldu. 

- Bəs Ənvər paşanın axırı necə oldu? 

- Nuru paşa kimi ingilislər onun da həbs olunması-
nı istəyirdilər. Onu həbs etmək istəməyən hökumət nü-
mayəndələri xaricə qaçmasına göz yumdular. Avropaya 
gedən Ənvər paşa sovet ideologiyasını yaxından tanımaq 
üçün rusiyalı təmsilçilərlə əlaqə qurdu. Sovet nümayən-
dələri ilə bir çox görüşlər keçirdi. Moskvada və hətta Ba-
kıda təşkil olunan qurultaylarda iştirak etdi. Bakıda xalq 
onu böyük sevgi və rəğbətlə qarşılamış, onun adına qəh-
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rəmanlığını dastanlaşdıran mahnılar qoşmuşdu. “Yaşa, 
yaşa, Ənvər paşa..” deyə nəğmələr sahilboyu səslənirdi.

Bu söhbət Orxana çox qəribə gəldi. Bunun səbəbini 
soruşdu:

- İki qardaş illərlə sovetlərə qarşı mübarizə apardığı 
halda necə oldu ki, indi ona bu qədər hörmət göstərdilər?

- Bolşeviklər müsəlman xalqları arasında onun nü-
fuzunun hələ də davam etdiyini bilirdilər. Buna görə də 
ona söz verdilər ki, Azərbaycanın müstəqilliyi qorunacaq, 
ərazi bütövlüyü saxlanacaq. Onun vasitəsilə Hindistan və 
digər şərq xalqları üzərində öz təsirlərini artırmaq istəyir-
dilər. Ənvər paşa bolşeviklərin bütün səylərinə baxma-
yaraq, onların görüşlərini qəbul etmədi. Bolşevik-sovet 
ideologiyası əsil üzünü illər sonra, 1930-cu illərdə Əh-
məd Cavad kimi minlərlə ziyalıları sürgünə göndərərək, 
qətl edərək göstərdi. Amma o vaxta kimi özlərini demok-
rat, sülhsevər kimi göstərirdilər. Onların əsl niyyətlərini 
başa düşən Ənvər paşa Orta Asiyaya gedərək oradakı 
müsəlman-türk xalqlarını birləşdirməyə və bolşevik-sovet 
təhlükəsinə qarşı təşkilatlandırmağa başladı. Buxarada 
və bir çox şəhərlərdə oldu.

- Paşadakı cəsarətə bax! Bəs necə olub gedib oralara 
çıxıb? Ona kim kömək edirdi?

- Bakıdakı qurultaya gələndə Orta Asiyadan gələn 
nümayəndələrlə görüşmüş, oradakı vəziyyət haqqında 
məlumat almışdı. Yerli camaatın narazı olduğunu, pə-
rakəndə halda bolşeviklərə qarşı etirazların davam et-
diyini öyrənmişdi. Eyni amala xidmət edən, eyni fikrə 
sahib əqidə qardaşlarının sayı az deyildi. Ona bu yolda 
bir çox azərbaycanlılar da dəstək vermişdir. Məsələn, 
bu mübarizədə Ənvər paşanın birinci müavini Osman-
lıda hərbi təhsil almış, Qafqaz İslam Ordusu tərkibində 
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yüksək xidmət göstərmiş olan azərbaycanlı zabit Yusif 
Talıbzadə idi. Bir sıra uğurlu döyüşlərdən sonra 1922-ci 
ildə Tacikistanda bolşeviklərlə girdiyi bir döyüşdə Ənvər 
paşa şəhid oldu. Ondan bir il sonra da Yusif bəy yarala-
nıb şəhid düşdü. Həm onlar, həm də Nuru paşa, hər biri 
ömürboyu vətən eşqi ilə yanan bir əsgər kimi yaşadı və 
elə əsgər kimi də vəfat etdi. 

- Nuru paşa necə öldü ki?

- Müharibə bitdikdən sonra da o, silahdan ayrı dura 
bilmədi. Türkiyədə özü üçün silah fabriki qurmuşdu. Əv-
vəla, köhnə texniki vasitələrin və silahların təmiri ilə işə 
başladı. Sonra fabrikini genişlətdi və yerli silah istehsal 
etməyə başladı. Bir çox silahların; top, tapança, minaa-
tan və mərmilərin istehsalı ilə məşğul oldu. Onun istehsal 
etdiyi yarıavtomatik “Killigil” tapançası çox məşhur idi. 

Bu ad dinləyənlərə çox maraqlı gəldi. Həmid dərhal 
sual verdi:

- Bu adın nəsə xüsusi mənası var?

- Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra özünə Killigil famili-
yasını götürmüşdü. Bu, onun ata-baba yurdunun adını 
bildirirdi. Tapançaya da öz familiyasını ad olaraq vermiş-
di. 1949-cu ildə onun silah fabrikinin anbarında böyük 
partlayış oldu. Bu partlayış zamanı fabrikində işçilərin 
başında olan Nuru paşa da vəfat etdi.

Telli nənə dərhal salavat çevirib ruhuna rəhmət oxudu:

- Allah rəhmət eləsin!

Bütün ailə “amin” deyərək bu duaya qoşuldu. Uşaq-
lar yenidən oyunlarına qayıtdılar. Ata-ana uşaqların mək-
təb hazırlıqlarını tamamlamaq üçün öz otaqlarına çəkil-
dilər. Nənə ilə baba isə salonun pəncərəsindən minarələri 
görünən İçərişəhəri – köhnə Bakını seyr edərək xəyallara 
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dalmışdı. Onlar bu torpaqların müstəqilliyi uğrunda şəhid 
olan və əziyyət çəkən əcdada qarşı vəfa borcunu yerinə 
yetirmək və tariximizin şanlı səhifələrinə yazılmış olan 
qardaşlıq dastanını nəvələrinə danışmağın mənəvi hüzu-
runu hiss edirdilər.

Bir gün sonra sentyabrın15-i olacaq, məktəblər açı-
lacaq və Həmid ilə Həlimə əl-ələ məktəbə gedəcəkdilər. 
Artıq onlar üçün bu ilk günün iki mənası var idi: Bu gün 
həm məktəblərin açıldığı, həm də Qafqaz İslam Ordusu-
nun köməyi ilə Bakının azad olunduğu gündür.
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