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Bu soyad öz mənşəyi etibarı ilə bir-birindən az fərqli adlarla tarixi qaynaqlarda sıx-sıx yer 
almış və ilk orta əsrlərdən Qazax-Borçalı bölgəsi ilə bağlı qədim Kosalı elinin adını daşıyır. 

Bu el barəsində ilk məlumatı VII yüzil ərəb səyyahı İdrisi vermişdir. O, Bərdə ilə Tiflis 
arasında - indiki Qazax mahalı ərazisində Kasal adlı məntəqənin olduğunu qeyd edir. Tarixçilər 
"Kasal" ilə "Qazaq", "Qasaq" "Kasoq Tkosoq" və "Kəsəmən" etnonimini eyniləşdirirlər. Bu belə 
izah olunur ki, sözlərin sonundakı "al" və "aq"  hər iki şəkilçi qədim türk dilində cəm lik, lar, lər 
bildirir. Burada Kasal (Kosal) məntəqəsinin varlığını sonrakı VIII yüzil qaynaqları da təsdiq 
edirlər. Tarixçi Moisey Xorenatsi hətta onların burada Miladdan öncə yaşadığını qeyd etmişdir. 
Görünür, belə bir adda el bu areala qara bunların tərkibində gəlmişdir. 

Kasalların (indiki halda kosalıların, kosaların, kasaların, kasların) adına tarix səhnəsində 
bir-birini əvəzləyərək qurulan və dağılan başqa Türk-Turan uluslarının tərkibində də rast gəlinir. 
Türkologiyada ümumi fikrə görə, skif-iskit (turan) mənşəlidirlər. Hal-hazırda kosalılar öz tarixi 
adlarını qoruyaraq, Türkmənistanda təkə, köklən, ersarı tayfalannın arasında iri tirələr şəklində 
yaşayırlar. Bu etnonimə Şimali Qafqaz kazakları və tarixən o bölgədə məskunlaşmış digər 
türksoylu ellər arasında da rast gəlinir. Məmlüktarixçisi İbn Taqriberdi (1411-1466) qeyd edir ki, 
Misirin məmlük sultanı Barkuk (1382-1399-cu illərdə sultan olub) əslən Çərkəzlər ölkəsindən 
oğurlanıb buraya qul kimi gətirilmişdi və öz vətənində Kasa nəslinə mənsub idi. Bu qiymətli 
bilgidən belə nəticə çıxarmaq olur ki, bu soy kasaların (kosaların) nə zamansa türklərdən ayrılıb 
çərkəzlərin tayfa ittifaqına qoşulan qolu olmuşdur.  

Tarixin hansı çağındasa, hansı siyasi hadisələrin təsiri iləsə görünür, bu qədim Turan elindən 
müəyyən qəlpələr qoparaq Şimali Qafqazın müxtəlif bölgələrə üz tutub getmiş, o cümlədən bir 
hissəsi Daryal keçidi vasitəsi ilə Güney Qafqaza keçərək Gürcüstanın güneyində və doğusunda, o 
cümlədən Azərbaycanın batısında- indiki Qazax bölgəsində məskunlaşmışlar. Diqqəti çəkən bir 
də budur ki, Güney Qafqaz və Doğu Anadoluda bütün orta əsrlər boyu cərəyan etmiş hadisələrdə 
Gəngərlilər, Salaqlar (Salahlı, Salehlu) və Kosaların (Kosalu) adları bir qayda olaraq yanaşı 
çəkilir. Öz adlarını bu ərazidə möhürləyən kosalılar XI yüzildə - Alp Arslanın Malazgirt meydan 
müharibəsində iştirak etdikdən sonra (bu barədə də tarixi qaynaqlarda bilgilər var) buradan sair 
türk-oğuz tayfaları ilə yanaşı Do-Tanziya, Tanzik və s.) yaşayış məntəqəsi o zamankı Osmanlı-
Səfəvi sınırında, indiki Baş Keçid (Dumanisi-Bolnisi) bölgəsində (qədim gürcü qaynaqlarının ilk 
orta əsriərdə Turkoba dedikləri ərazidə) lokallaşır. Orta əsr Dənizik məntəqəsinin xarabalıqları 
gürcü qaynaqlarına əsasən "Tanziya" adı ilə deyilən bölgədə indi də eyni ad altında durur. Bir ma-
raqlı məqam da ondan ibarətdir ki, bu məntəqə orta əsrlərdə Orbelianilər adı ilə tanınan qıpçaq 
əsilli gürcü knyaz nəslinin irsi tabeçiliyində olmuşdur. 

Bu gün əsasən Vəkilov soyadını daşıyan nəslin təməlində duran Mirzalı bəy (Mirzalı ağa) 
həmin bu Kosalı elatından parlamışdır. Vəkiloğulları arasında danışılan və tarixi qaynaqlaria təs-
diqlənən rəvayətə görə, Mirzalı bəyin ad-san qazanması, bəylik alması I Şah Abbas dövrünə-
Azərbaycanın həyatının son dərəcə mürəkkəb illərinə təsadüf edir. 

XVI yüzilin 80-ci illərində Səfəvilərlə Osmanlı xanədanı arasında müharibənin qızğın 
çağında səfəvi qüvvələri güclü təzyiq altında bütün cəbhə boyu geri çəkilməyə başlayanda 
mərkəzdən verilən əmrə əsasən, müharibə zonasında yerləşən bütün köçəri və yarımköçəri 
tərəkəmə tayfalarına ölkənin içərilərinə çəkilmək hökm olundu. Çünki onlar elliklə osmanlıların 
tərəfinə keçə və onları qüvvətləndirə bilərdilər. Bayatlar, qaramanlılar və qacarlar ölkənin iç 
vilayətlərinə çəkilib getdilər. Onlardan fərqli olaraq qarşıdurma zolağının yaxınlığında məskun 
Qazax tayfa birliyinə daxil olan elatlar başda Nazar xan Qazaxlar olmaqla, doğma yurdlarını tərk 
etmədilər (sultanlığın şərq səmtində məskun olan yarımköçəri qarayların (qaramanların) bir 
hissəsindən başqa). Onu da qeyd edək ki, tərəkəmə tayfalarının yerdəyişməsi həmin dövrdə 
tez-tez baş verirdi. Şah Abbasın 14 dəfə belə yerdəyişmə fərmanı verdiyi tarixdən bəllidir. 

Azərbaycanın Arazdan quzeydəki torpaqlarında aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində 
ərazi Osmanlıların nəzarəti altına keçdi. Ağıllı bir el başçısı olan Nazar xan vəziyyəti düzgün qiy-
mətləndirib Osmanlı hakimiyyətini qəbul etdi və nəticədə öz yarımköçəri elində sultan 



vəzifəsində saxlandı. 
 Rəvayətə görə, həmin çağlarda Qazağın Kür boyundakı kiçik obaları tez-tez bütpərəst 

dağlı tayfalarının (o çağlar dağlıların böyük qismi hələ islamı qəbul etməmişdilər) qəfil 
hücumlarına məruz qalırlarmış. Qabırrı və Alazan çaylarını keçən basqınçı atlı dəstələr göz-
lənilmədən kiçik obaların, binəliklərin başının üstünü alır, qoyun sürüləri və naxırları qabaqlarına 
qatır, əllərinə düşən çoban-çoluğu əsir aparırmışlar. (Bir ehtimala görə bunlar avarların dəstələri 
olmuşlar. Başqa bir ehtimala görə, bunlar çeçen basqınçı dəstələri olmuşdur. Hər halda 
salahlılarda "Yolun Çeçenə düşsün!" qarğışı o çağlardakı hadisələrlə bağlı olmamış deyil). Əsir 
gedənlər bir daha qayıtmır, ömürlərini uzaq dağlarda köləlikdə keçirirlərmiş. Qəfil göründükləri 
kimi, qəfil də yoxa çıxan bu basqınçı dəstələrlə mübarizə  aparmaq kiçik feodal qurumunun 
başçısı olan Qazax sultanının imkanı xaricində idi. 

Cəngavər bir adam olan Mirzalı yanındakı özü kimi igid bacısı oğlu Qan Quzanın (sırf 
oğuz-türkman adıdır) köməkliyi ilə başlarına mahaldan cəsur adamlar toplayaraq, çevik bir 
süvari dəstə təşkil edir və basqınçıların gələcəyi təxmini vaxta hazır olurlar. 

İndiki Qazax və ətraf nahiyələrdə bu ad altında yaşayanlar heç şübhəsiz həmin elə 
mənsubdurlar və bizim qəti inamımıza görə onların orta əsrlərdə buralarda ilişmiş, bəlkə də geri 
qayıtmış azsaylı qalıqlarıdır. 

Kosalıların (kosaların) ilk orta yüzillərdə Şərqi Anadoluda bayatlarla tayfa ittifaqında 
olduqlarına dair tarixi qaynaqlarda məlumatlar yer alır. Nəslinin keçmişi barəsində müəyyən 
məlumatı olan Səməd Vurğun görünür, bu bilgilərə istinadən özlərinin mənşəcə bayatlara 
bağlılığını qeyd etmişdir. 

Daha sonrakı yüzillərdə bu adı daşıyan tirələrə Anadoluda Danişmən-Dilu Türkmənlərinin 
(Kosalı, Kosa Musa, Kosa Kosalısı), Yeni El Türkmənlərinin, habelə Hələb Türkmənlərinin 
(Kosaoğlu-Şərəflu) arasında rast gəlinir. Əlahiddə bəylik təşkil etmiş Zülqədər Tayfalarının arasında 
Kosa Dögərbəyli eli vardı. Dögərlər/düyərlədən bəzi ailələrin XVIII yüzildə Borçalıda və Şəmkir 
mahalında yaşadığı qeyd edilir. Egey sahillərindən tutmuş Qarsa Ərzuruma və Qərbi Azərbaycanın 
tarixi bölgələrinədək, hətta Kıbrıs adasında kosalılarla bağlı nəsil adları və toponimlər onların orta 
əsrlərdə yayılma arealının iziəridir. Maraqlıdır ki, XIX yüzilin ortalarında Yeni Bayaziddə Kosa 
Məmməd, Sürməlidə Alı Kosa İncəli və hətta Salahlı yaşayış məntəqələri qeydə alınmışdır (İncəli - 
Qazax bölgəsində bu gün də var). Kosa Hacı adlı bir şəxs (Bayandurlu tayfasının əyanlarından idi) 
Ağqoyunlu Yaqub padşah Bayandurlunun zamanında İsfahan hakimi təyin olunmuşdu.  

Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftərində (1723-1728) Qazax-Borçalı elatları arasında kosalılarla 
bağlı bir sıra yaşayış məntəqələri qeydə alınmışdır: Dəmirçihasanlu nahiyəsində-rəiyyətləri 
naməlum səbəbdən yerində olmayan Kosalı Yaqublu qışlağı var. "Bu nahiyədə Yüzbaşılı 
camaatının siyahısmda Məhəmməd ağa Kosa Məmməd oğlu adlı şəxs, oğlu Əhməd və qardaşı 
Musa qeydə alınır. Bundan başqa, beş qoldan ibarət Dəmirçihasanlı arxının bir qolunun Kosa 
camaatına məxsus olduğu göstərilir. Pətək (Dağ Borçalısı) nahiyəsində xristianlar yaşayan 15 
evdən ibarət Kosalar kəndi də var. Yenə həmin qaynaqda Qazax Sancağının Çuvar nahiyəsinə 
mənsub Nəfsi-Əskipara kəndində Kosa Məmməd Abdulla oğlu adlı şəxs, Türk nahiyəsində isə 
"Kosalar çalısı" adlı məntəqə qeydə alınır. Bundan əlavə, Sancağın Cuvar nahiyəsində ayrıca 
Kosalar, Axstav nahiyəsində isə "Kiçik Kosalar" adlı kəndlər vardır. Günü bu gün də Qazağın 
tərəkəmə elatlarında Kosalı" adını daşıyan (keçmişdə bəy zümrəsində olmayan) tirələr yaşayır. 

Tiflisdə çıxan SMOMPK toplusunda 1883-cü ildə Salahlı kəndi haqqın-dageniş etnoqrafik 
məqalə dərc etdirən müəllim Veniaminov da Vəkilov Kosalu ağalarından məlumatlı kişilərə isti-
nadən onların özlərini "tərəkəmə” adlandırdıqlarını ayrıca qeyd edir. 
    Sözügedən müəllim Veniaminovun kənddə Vəkilov ağsaqqallarından öyrəndiyinə görə, nəslin 
ulu əcdadı Mirzalı bəy Kosayi bu yerə "Batı xanın zamanında Asiyadan gəlmişdir". Bu sözdə o 
mənada həqiqət var ki, X-XII  yüzillərdə indiki Qazax ərazisində "heç kəsə tabe olmayan 
türkmanların" yaşadıqları barədə tarixi qaynaqlarda məlumatlar yer alır. Nəslin əcdadı Kosa 
Mirzalının ilk vətəni Dənizik (Danizik, Dəniziyyə, Dağlılarm gəlib Qarayazıda-Qaltan deyilən 
yerdə düşərgə saldıqları xəbərini alan kimi hərbi işdən yaxşı baş çıxaran Mirzalı işə başlayır və 
qəfil hücumla dağlıları mühasirəyə alaraq demək olar hamısını qılıncdan keçirirlər. Basqın-
çılardan çox az adam qaçıb xilas ola bilir. Rəvayətlərdə bu xüsusat da qeyd olunur ki, həmin 
vuruşma baş verəndə onların əllərində odlu silahlar olmayıb, orada qılınc, gürz və nizə davası 



getmişdir. 
Həmin vuruşmanın baş verdiyi yerə salahlılar "Ləzgiqırılan" deyirlər (ümumiyyətlə, salahlılar 

dağlıların hamısına adətən "ləzgi" deyirlər - "avar ləzgisi", "çeçen ləzgisi" və s.). Orada üstlərinə 
xırda çınqıl daşlar topalanmış 80-ə qədər məzar yeri indi də qalmaqdadır. 

Rəvayətə görə, vuruşma bitdikdən sonra cəngavərlər düşərgədə ocaq üstə qaynayan iri 
qazanlarda insan ətinin bişirildiyinin, ocaqların qırağına çoxlu doğranmış insan barmaqlarının 
töküldüyünün şahidi olmuşlar. Bu və bir neçə digər belə zərbələrdən sonra vəhşi dağlılar 
hardasa 100 il ərzində Qazax hüdudlarında görünməkdən çəkinmişlər. 

 Bu qəhrəmanlığına görə Nazar xan Qazaxlar öz qızı Fatma xanımı Mirzalıya ərə vermiş, 
bununla da bu igidi öz yaxın adamlarının sırasına daxil etməklə, onu Salahlı elinə ağa təyin 
etmişdir. Özünə ad-sanı qılıncı ilə qazanan Mirzalı ağa Kosalı o çağlarda bütün Gəncəbasarda 
tanınan adamlardan olmuşdur. Bizim ehtimalımıza görə, Mirzalıya bəylik hardasa 1570/80-ci 
illərdə verilmişdir. 

Tarixdən bəllidir ki, 1587-ci ildə Şah Abbas Kaxetiyaya yürüş etmiş və bu yürüşün nəticəsi o 
olmuşdur ki, Qax və Yelisen (İlisu) məntəqələrini Kaxetiya çarı Aleksandrın (1575-1605) əlindən 
almış və xüsusi sultanlıq yaratmışdır. Bizim ehtimalımıza görə, Mirzalı bəy məhz Kaxetiyaya bu 
yürüş zamanı şaha təqdim edilmiş və şah ənənəvi olaraq osmanlıpərəst meylləri ilə tanınan Qa-
zax hakimlərinin nüfuzunu azaltmaq məqsədi ilə xüsusi fərmanla Mirzalı bəyin tabeçiliyindəki 
obalarm sayını artıraraq, onu 7 para kəndin ağası təyin etmişdir. Bu çağdan sonra Kosalı ağaları 
Qazax-Şəmsəddində şəmsəddinli və qazaxlı nəsilləri ilə yanaşı söz sahibi olmuşlar. 1588-ci ildə 
bütün Gəncəbasar zəfərnişan Osmanlı orduları tərəfindən fəth edildi. 1590-cı ildə Səfəvilərin sülh 
xahişindən sonra Osmanlılarla bağlanan müqaviləyə əsasən, bu ərazi Osmanlı xanədanına 
güzəştə gedildi. 

1590\93-cü illərdə Gəncə maliyyə dəftərdarı İmamzadə tərəfindən tamamlanmış olan 
"Gəncə-Qarabağ icmal dəftəri"ndə Qazax elatları "Gəncə-Qarabağ tərakimatı"na (türkmanlarına) 
aid edilirdilər. Həmin dəftərdə Axistabad (Ağstafa) sancağında məskun olan qaramanlıların bir 
hissəsinin Əmir Heydər ağaya, bir hissəsinin isə Mirzalı bəyə tabe olduğu qeyd olunur.  Bizim 
ehtimalımıza görə, adı çəkilən Mirzalı bəy bu nəslin kökündə duran Mirzalı ağa Kosalıdır. Həmin 
tarixi məlumat bizim belə bir fikrimizi təsdiq edir ki, Mirzalı bəy həmin tarixə qədər artıq Qazax 
elində nüfuzlu feodallardan biri idi.  

Mustafa Vəkilovun mənsub olduğu bu şəcərə Mirzali bəy və başqalarının simasında davam 
olunaraq Azərbaycanda vəkilovlar kimi məhşurlaşdı. İ.Umudlunun Vəkiloğulları kitabından 
götürülmüş tarixi araşdırma ilə bərabər dövrü mətbuatda Vəkiloğulları nəslinin tarixi  və hərəkət 
trayektoriyası ilə bağlı fərqli fikirlər də səsləndirilmişdir.  

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı Musa Quliyev, vəkilovlar nəslinin XIV əsrdə 
qədim Naxçıvan diyarının Şərur mahalından əvvəlcə Türkiyənin Danzik kəndinə sonradan isə 
İ.Umudlunun qeyd etdiyi trayektoriya üzrə hərəkət etməsi fikrini irəli sürür. Hesab edirik ki 
Naxçıvandan-İrəvana Qazaxdan-Borçalıya qədər böyük bir ərazidə məskunlaşmış vəkilovlar 
nəslinin Naxçıvandan-Qazağa yaxud əksinə Qazağa-Naxçıvana hərəkət etməsinin heç bir əhə-
miyyəti yoxdur. Hər bir xalqın tarixi onun ayrı-ayrı nəsillərinin tarixindən ibarətdir söyləyən 
tarixçilər yanılmamışdır. Azərbaycan xalqın tarixi ilə vəkilovlar nəslinin tarixini uzlaşdıran onları 
birləşdirən kristal dəyərlər yuxarıda səslən fikrin bir daha  həqiqət olduğunu təsdiq edir.   

 
 

MUSTAFA  VƏKİLOVUN  AİLƏSİ 
 

 
          Mustafa ağa Vəkilovun atası Məmməd ağa Mustafa ağa oğlu 
Vəkilov 1862-ci ildə Qazax elinin Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 
Qori Seminariyasını bitirmiş (1883), Kutaisi quberniyasında kənd müəl-
limi işləmiş, Qori Seminariyasının özündə türk dilini tədris etmişdir. 
Sonra Kutaisi hərbi qubernatorluğu hərbi xalq idarəsində dövlət 
müşaviri rütbəsində yazı tərcüməçisi işləmişdir (onun burada işlədiyi 
vaxtlarda qubernator Mixail Yakovleviç Şalikov idi). Bu xidməti vəzifəsi 



barədə Qafqaz kalendan"nın 1895-ci il buraxılışında məlumat vardır. 
Sonra xidməti vəzifəsi Tiflisə dəyişdirilmiş, 1905-ci ildən Kollegiya Asessoru mülki 

rütbəsində burada Qafqaz canişini Vorontsov–Daşkovun dəftərxanasında, hərbi-xalq işləri 
idarəsində, 1913-cü ildə Xüsusi şöbədə eyni işlərlə məşğul olmuşdur. 

Canişin dəftərxanasında işləyərkən o zamankı Tiflisin mədəni və ictimai həyatında 
yaxından iştirak etmiş, şəhərin türk əhalisi arasında ən hörmətli adamlardan biri olmuşdur. Ən 
yaxın dostları Tiflisin türk ziyalılarının qaymağı Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, 
Firidun bəy Köçərli olmuşdur. 

Xalqının maariflənməsi yolunda var qüvvəsi ilə çalışan Məmməd ağa XX yüzilin 
əvvəllərində Tiflisdə hər dildə bir neçə qəzet çıxdığı halda, Qafqazda əhalinin çoxluğunu təşkil 
edən türklərin dilində bircə qəzet ("Şərqi-rus") çıxmasından narahat olduğundan, təşəbbüsdə 
bulunaraq 1905-ci ilin iyununda türkcə "İqbal" qəzeti nəşr etmək arzusu ilə canişin 
dəftərxanasına rəsmi ərizə ilə müraciət edir. Həmin komitənin sədri Qakkel iyunun 20-də 
Vəkilovun ərizəsinə rədd cavabı verməyi məsləhət görür. Səbəb - "Şərq dilləri üzrə senzor 
qıtlığı" göstərilirdi. Onun yaxın dostu bu vaxt “Novruz” adlı qəzet buraxmaq üçün ərizə vermişdir. 
Qanunun tələb etdiyi təhsil senzinə malik olan hər iki şəxs rədd cavabı alsalar da geri 
çəkilmirlər. Maraqlıdır ki, hər iki qəzetin hökümətə təqdim edilən proqramları eyni olmuşdur. 

 
 

  
 

 
Məmməd ağa Vəkilovun yaxın dostları Cəlil Məmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə və 

Fürudin bəy Köçərli 
 

Ruhdan düşməyən dostlar dostlar çox güman ki, sözləşib siyasətə əl atırlar. Cəlil 
Məmmədquluzadə avqustun 13-də Qafqaz canişininə ərizə ilə müraciət edir:  

“Zatialinizə məlum edirəm ki, Tiflis şəhərində "Novruz" qəzetini nəşr etmək barədə verilən 
hüquqdan Məmməd ağa Mustafa ağa oğlu Vəkilovun xeyrinə əl çəkirəm”.  Üç gün sonra - 
avqustun 16-da Vəkilov icazənamə alır. 

Həmin ilin oktyabr  ayında Vəkilov "İqbal"ı çıxarmaq üçün hökumətdən “Novruz”un hesabına 
aldığı hüququ Cəlil Məmmədquluzadəyə qaytarır. ”Vozrojdeniye" qəzeti bu barədə yazmışdı: "1906-
cı ildən “İqbal" qəzetinin Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə çıxacağını elan etmişlər". Lakin 
sonra Mirzə Cəlil "Molla Nəsrəddin" jurnalını çıxarmaq qərarına gəldiyindən bu niyyət gerçəkləşmə-
miş qalır. 

Məmməd ağa 1906-cı il fevralın 20-də Tiflisdə sərdar Vorontsov-Daşkovun təşəbüsü ilə Yaşıl 
zal adlı Hümayun salonda başlanan erməni-müsəlman danışıqlarında Əhməd bəy Ağayev, İsrafil 
Hacıyev, Əli Mərdan bəy Ağayev, doktor Qara bəy Qarabəyov, İbrahim ağa Vəkilov, Ələkbər bəy 
Xasməmmədov, Adil xan Ziyadxanov və s. şəxslərlə bərabər Qafqazın türk əhalisini təmsil etmişdir. 

Məmməd ağa bu illərdə geniş ictimai iş də aparmışdır. O, 1912-ci ildən Qafqaz Müsəlman 
Xeyriyyə Cəmiyyəti idarə heyətinin sədri vəzifəsində işləmişdir. Bu vəzifədə əmizadəsi hərbçi 
İbrahim ağa Vəkilovu əvəz eləmişdi. 

Xidməti işləri ilə bağlı olaraq İbrahim ağanın xeyriyyəçiliklə məşğul olmağa vaxtı  az qalırdı. 
Məmməd ağa Vəkilov Birinci Cahan Savaşı ərəfəsində zabit hazırlığı məktəbində Osmanlı 

türkcəsindən dərs demiş, hətta 1914-cü ildə həmin məktəbin müəllimi general-mayor 
M.D.Qutorla birlikdə 68 səhifəlik “Türk dilinin qısa qrammatikası" kitabını nəşr etdirmişdir. Çar 
Nikolayın 1915-ci ildə Qafqaz səfəri əsnasında Tiflisdə Sərdar Sarayında onun şərəfinə verilən 



ziyafətdə Qafqaz müsəlmanları adında “salam" nitqi söyləməyin ona etibar olunması Məmməd 
ağanın hökumət yanında böyük etimad sahibi olmasından xəbər verirdi. 

Millətpərvər ziyalılar dəstəsinə mənsub olan Məmməd ağa Azərbaycanın istiqlalı ideyasına 
rəğbətlə yanaşmış, millətin taleyində həlledici rol oynamış olan həmin dramatik hadisələrdə bir 
kənarda durub baxmamışdır. 

Məmməd ağanın həyatı 1918-ci ildən sonra Bakı ilə bağlı olmuş burada demokratik 
cümhuriyyət süqut edən günədək parlament dətərxanasının rəisi vəzifəsində çalışmış, yeni 
dövlət quruculuğunda qüvvəsini əsirgəməmişdir. 

Sovetləşmədən sonra bir müddət Qadın Darülmüəllimatında türk dilindən dərs demiş, lakin 
sonra pensiyaya çıxmış, heç bir yerdə işləməmişdir. 

Oğlu Mustafa Parisdən qayıtdıqdan sonra firavan yaşayırdılar, oğlunun öz bibisi qızı 
Müqəddənisa xanımla evlənməsi, nəvələri Çingiz və Nigarın dünyaya gəlişi bu evə özü ilə işıq 
gətirmişdi. 

 Bu illərdə onun əsas məşğuliyyəti çoxdan bəri üzərində çalışdığı iri həcmli rusca-türkcə 
lüğəti çapa hazırlamaq olmuşdur. Otuz illik əməyinin bəhrəsi olan bu lüğət çapa hazır olan 
vaxtlarda ailəyə bədbəxtlik üz verdi - Mustafa həbs edildi. Ailənin çətin günləri bundan sonra 
başlandı. Bu vaxtlarda lüğətini EA-ya təhvil vermək və müqabilində qonorar almağı təklif edirlər. 

 Məmməd ağa Vəkilovun qardaşı oğlu Şamil müəllimin söylədiyinə  görə, 
əmisi hazırladığı lüğəti yeniyetmə nəvəsi Çingiz də yanında əsasına  dirənə-
dirənə gətirib akademiyada Heydər Hüseynova təhvil vermiş, onun gördüyü bu 
böyük işdən mütəəssir olan Heydər Hüseynov mühasibi çağırıb dərhal ona 2500 
manat qonorar verilməsini tapşırmışdır. O illərdə 2500 manat az pul deyilmiş. 

Lakin 1940-46-cı illərdə Heydər Hüseynovun redaktorluğu altında çapdan 
çıxan rusca-azərbaycanca lüğətlərdə tərtibçi kimi Məmməd ağa Vəkilovun adına 
rast gəlinmir. 

Görünür, Heydər Hüseynov o dövrün ab-havasını nəzərə almaqla, onun adını tərtibçilərdən 
biri kimi göstərə bilməzdi. Birincisi, Məmməd ağa Demokratik Cümhuriyyət dönəmində parlament 
dəftər xanasının rəisi olmuşdu, ikincisi də oğlu Mustafa "xalq düşməni" kimi məhkum edilərək 
sürgünə göndərilmişdi. Görə biləcəyi yeganə iş onun mədəniyyətimiz yolunda çəkdiyi bu ağır zəh-
mətinin müqabilində ailəsinə qonorar şəklində imkan daxilində maddi yardım göstərmək və lüğəti 
həqiqi sahibinə - xalqa çatdırmaq olmuşdur.  

Sonrakı bu tip lüğətlərin babası sayılan həmin lüğətin bəlkə də böyük qisminin Məmməd 
ağaya mənsubluğu şübhə doğurmur. SSRİ EA Azərbaycan Filialı Ensiklopediya və Lüğətlər 
İnstitutu briqadası tərəfindən hazırlanan və H.Hüseynovun redaktorluğu ilə 1939-cu ildə nəşr 
edilmiş “Azərbaycanca-rusca lüğət" ilə, yenə onun redaktorluğu ilə 1941-ci iidə nəşr edilmiş 
eyniadlı lüğətin təkmilləşdirilmiş variantının müqayisəsi göstərir ki, məhz ikincinin təməlində 
Məmməd ağanın lüğəti durur. Buna sübut kimi lüğətdə Qazax dialektində,  xüsusən də Salahlı 
şivəsinə məxsus çoxlu sayda söz və ifadələrin yer almasını göstərmək olar. Digər tərəfdən, lü-
ğətə yazılmış ön sözdə qeyd edilir ki, "1939-cu ildə institutumuz tərəfindən nəşr edilmiş “Azər-
baycanca-rusca lüğətin yenidən işlənmiş və xeyli artırılmış təbiidir. Lüğətin bu nəşrinə 17 min 
söz (törəmə söz və misallardan başqa) salınmışdır. Bir  daha təkrar edirik ki, artırılan sözlərin 
böyük əksəriyyəti Qazax dialektinə xas, canlı xalq danışıq dilindən götürülən sözlərdir.  

Məmməd ağanın bu 30 illik əməyinin bəhrəsi şübhəsiz ki, Azərbaycan lüğətçiliyinə böyük 
töhfə sayıla bilər. Yeri gəlmişkən, Məmməd ağa Vəkilovun lüğətçilik fəaliyyətindən o vaxtın elm 
adamları xəbərdar imişlər. Onun türkologiya elmi üçün bu və ya digər xidmətlərindən Rusiya 
alimləri də xəbərdardardırlar. Məmməd ağa Vəkilovun adı Rusiyada hazırlanmış türkologiya en-
siklopediyasına düşmüşdür.  

Məmməd ağanın qardaşı oğlu professor Şamil Vəkilov xatırlayır:  
-Bir gün Dorki küçəsindəki evimizin qabağında durmuşdum. Bizlə üzbəüz binada yaşayan 

və Heydər Hüseynovla çəkişən professor Gül məni yanına çağırdı: 
-Xəbərin var, atan Məmməd ağanın lüğətini Heydər Hüseynov öz adına çıxıb? 
Cavab verdim: 
Professor, birinci Məmməd ağa mənim atam deyil, əmimdir. İkincisi də özü aparıb ora 

təhvil verib, 2500 manat da qonorar alıb.  

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Heyd%C9%99r_H%C3%BCseynov.jpg


Bu cavabımdan qaşqabağını tökdü və əlini yelləyib getdi... 
Zəmanəsinin tanınmış şəxsiyyətiərindən olan Məmməd ağa öz həm xanım Əmiraslan ağa 

qızı Şıxlinskaya ilə - general Əli ağa Şıxlinskinin - doğmaca əmisi qızı ilə ailə qurmuşdur. Bu 
izdivacın maraqlı tərəfi odur ki, qızın atası Qazaxlı sakini, keçmiş Şəmsəddin pristavı olmuş 
praporşik Əmiraslan ağa 1885-ci ildə Təzəkənd  sakini olan bir qadının öldürüiməsi cinayətini 
ört-basdır etməsinin üstündə  həbsə alınmaq ərəfəsində İrana qaça bilmiş, sonralar ailəsi – oğlu 
Məmməd xanım da onun dalınca Tehrana getmişdilər. Əmiraslan ağa 1898-ci ildə Tiflisə 
qayıtmış və barəsində qaldırılmış həmin cinayət işinə xitam verdirə bilmişdi. O, Tiflisdə olarkən 
qohumlardan yeganə arzusu bu olmuşdu ki, yeganə qızının Tehranda hansısa bir iranlı ilə ailə 
qurmasını istəmir, qızını “özününkülərdən” birinə vermək istərdi. Qohum-əqrabanın məsləhəti ilə 
Mədinə xanımla Məmməd ağa Vəkilovu evləndirmişdilər.  

Məmməd ağa  yeganə oğluna atası Mustafa ağanın adını qoymuşdur. Oğlunun həbsi bu 
incə qəlbli ziyalı kişiyə ağır təsir buraxmış, 1941-ci gözlərini həyata yummuş, son mənzilə 
oğlunun çiyinlərində getmək ona nəsib olmamışdır. Oğlu sürgündə həlak olmuş, bu fəlakətin  
ardınca Çingiz də 1946-cı ildə vəfat etmişdir. Məzarına baş daşı qoyan olmadığından yeri itib-
batmışdır (həmin yer - əmizadəsi Məhəd ağanın məzarı ilə yanaşı  olmalıdır). Mədinə xanım 
müharibədən sonrakı illərdə vəfat etmişdir.  
 
 
 

MUSTAFA  VƏKİLOVUN HƏYATI  

 
      Mustafa ağa Vəkilov 25 yanvar 1899-cu ildə Tiflis şəhərində 
Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalısı maarif fədaisi, ictimai xadim 
Məhəmməd ağa Vəkilovun ailəsində  anadan olmuşdur. Atası ona öz ata-
sının adını qoymuşdur. Ailənin yeganə övladı olmuşdur. Məhəmməd ağa 
Vəkilov oğlu Mustafanı orta təhsil almaq məqsədi ilə Tiflisdə 1-ci oğlanlar 
gimnaziyasına qoymuşdur. M.Vəkilov ilk ibtidai təhsilini zəngin bir 
gimnaziyada alması onun sonrakı elmi yaradıcılığına əsaslı təsir gös-
tərmişdir. Nəzərə alsaq ki, həmin dövrdə Tiflis  Qafqazın mədəniyyət 

mərkəzi hesab edilirdi. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə şəhərin elitar mühitini əksəriyyətini məhz 
azərbaycanlı ziyalılar təşkil edirdi. Bu ziyalılar arasında Mustafa Vəkilovun atası Məhəmməd 
ağa Vəkilovun xüsusi çəkisi var idi. Mustafa Vəkilov Tiflisdə 1-ci oğlanlar gimnaziyasını bitir-
məsinə dair atestatında ki qiymətlərə baxdıqda məlum olur ki, o yalnız iki fəndən 4 almışdır. 
Qalan digər fənlərdən isə bütün qiymətləri 5 olmuşdur. Onun gimnaziyada təhsil aldığı 
müddətdə  linqivistik isdedadı üzə çıxmışdır. M.Vəkilov eyni vaxtda  fransız, alman, latın dillərini 
əla qiymətlərlə oxuması onun bu sahədə xüsusi isdedadından xəbər verir. M.Vəkilovun forma-
laşmasında gimnaziyada ona dərs demiş gürcü müəllimlərinin xidmətlərini danmaq ədalətsizlik 
olardı.M.Vəkilov 1917-ci ildə Tiflisdə 1-ci oğlanlar gimnaziyasını medalla bitirmişdir. O, 
gimnaziyanı qurtaran ili Qafqaz Cəbhəsi Müsəlman Qaçqınlarına yardım üzrə müvəkkil 
vəzifəsində Azərbaycan istiqlalını elan edəndən sonra Tiflisdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
daimi nümayəndəliyində draqoman vəzifəsinə qəbul olunur (draqoman-diplomatik tərcüməçi; 
şərq ölkələrinin diplomatik nümayəndəliklərində və ya səfirliklərində diplomatik vəzifədir). Onun 
işi daimi nümayəndəliyə gələn məktub, ərizə və müraciətləri türkcədən ruscaya və ya əksinə 
tərcümə etmək idi. Bu gün Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində draqoman M.Vəkilovun tər-
cümələrində onlarca sənəd saxlanılır.  

 



 
 

Mustafa Vəkilovun uşaqlıq illərinin foto xatirəsi 
 

 

 
 

Gimanaziya illərini əks elətdirən foto xatirə 



 
 

Mustafa Vəkilovun Gimnaziyanı qurtarmasına dair atestat 

     M.Vəkilov 1919-cu ildə Bakıya ata-anasının yanına gəlmişdir.  
Həmin dövrdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti hakimiyyətdə idi. ADR dövründə 

maarifə, təhsilə xüsusi önəm vermişlər. Parlamentin 1919-cu il sentyabrın 1-də keçirilən 70-ci 
iclasında Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması barədə qərar qəbul etdi. Ölkədə elm və 
təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və Parlamenti, vaxt itirmədən, bu 
sahədə milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azər-
baycan Parlamenti hökumətin təklifinə əsasən 100 nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına 
təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi barədə qanun qəbul etmişdi. 
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Bu məsələnin müzakirəsi zamanı Parlamentdə Əhməd bəy Pepinovun məruzəsi 
ətrafında, Rəhim bəy Vəkilov, Abdulla bəy Əfəndizadə, Rza bəy Ağabəyov, Məmmədrza 
ağa Vəkilov, Qasım bəy Camalbəyov, Qara bəy Qarabəyli, Muxtar Əfəndizadə, Ağa 
Aşurov xalq maarifi naziri Rəşid xan Qaplanov və.b. çıxış edərək, ölkə iqtisadiyyatının elm, 
təhsil və mədəniyyətin gələcək inkişafı üçün tələbələrin xarici ölkələrəali təhsil almağa göndəril-
məsinin əhəmiyyətini vurğulamışlar. Parlament xaricə göndəriləcək gəncləri müəyyən etmək 
üçün Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə beş nəfərdən (Mehdi bəy Hacınski, Əhməd bəy 
Pepinov, Qara bəy Qarabəyov, Abdulla bəy Əfəndizadə) ibarət xüsusi müsabiqə komissiyası 
yaratmışdı. Komissiyanın qərarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər 
İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 9 nəfər Osmanlı ali məktəblərinə göndərilmişdi. Rusiyada oxumaq 
üçün seçilmiş 13 nəfər gənc orada Vətəndaş müharibəsi başlandığı üçün təhsil almağa gedə 
bilməmişdi. 

1919-cu il iyulun 23-də qəzet oxuculara bildirir ki, Bakıda Vəkilllər şurasının qərarı ilə korlar 
məktəbi açılacaqdır. "Tələbələr haqqında" sərlövhəli xəbərdə isə oxuyuruq: "Maarif nəzarəti 100 
nəfər tələbəni xaricə göndərəcək. Hər tələbəyə 36.000 manat xərcləmək və 5.000 manat yol 
pulu hesablanıb. Cəmi 4.100.000 manat edir". 

 
"Azərbaycan" qəzeti səhifələrindəki materiallar və eləcə də arxiv sənədləri göstərir ki, əcnəbi ölkə-
lərə təhsil almağa göndəriləcək tələbələrin qəbul etdiyi şərtlər H.Z.Tağıyev tərəfindən təsdiq olun-
muş maddələrin əsasında hazırlanmışdır. Böyük xeyriyyəçi – milyonçunun şərtləri belə idi: 

1. Hər tələbəyə təhsil müddəti ərzində 50 manat veriləcəkdir. Yay tətillərində Qafqaza gəliş-
gediş xərcləri də ayrıca ödəniləcəkdir.          

2. Tələbə ali təhsilini bitirdikdən sonra mütləq vətəninə dönərək öz ölkəsinə xidmət 
edəcəkdir.  

3. Tələbə qeyri-türklə evlənməyəcəkdir.                                                                                          
4. Tələbə təhsilini bitirib həyata atıldıqdan sonra təhsil müddəti ərzində Hacı 

Zeynalabdindən aldığı pulları Xeyriyyə Cəmiyyətinə birdəfəlik və yaxud da hissə-hissə 
ödəyəcəkdir. 

Azərbaycan parlamentinin xüsusi dövlət komissiyası H.Z.Tağıyevin maddələrini redaktə 
etmiş, 3-cü maddəni isə ixtisara salmışdır. 

O zaman, 1919-cu ildə soydaşlarımızın əcnəbi ölkələrə ali təhsil almağa göndərilməsi 
Azərbaycan həyatında əlamətdar bir hadisəyə çevrilmişdi. Bu, hamıdan çox maarifpərvər millət 
atası H.Z.Tağıyevi məmnun edirdi. Onun bütün var-dövləti, zavodları, mədənləri, fabrik və balıq 
vətəgələri, maliyyət vəsaitləri... Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi bazasına çevrilmişdi. 
Xalq Cümhuriyyətinin ali qonaqlarını öz evində (indiki Azərbaycan tarix muzeyi binası) qar-
şılayan millət atası doxsan altı yaşını adlasa da, müsafirlərin gözünə qıvraq və gümrah bir 
cəngavər kimi görünürdü.   

"Azərbaycan" qəzetinin 1919-cu il 9 dekabr tarixli sayındakı "Müsəlman tələbələrin xarici 
ölkələrə göndərilməsi" yazısından bəlli olur ki, hökumət bu tədbiri mütəşəkkil həyata keçirmək 
məqsədilə tələbələrin nümayəndələrindən ibarət təşkilat yaratmışdır. Təşkilat bürosunun sədri 
Teymur bəy Aslanov maarif nazirliyinin nümayəndəsi Şaxtaxtinski ilə birlikdə lazımi yol 
vəsiqələri almaq üçün Tiflis və Batum şəhərlərində olmuşlar. Qəzetin 1919-cu il 12 dekabr sa-
yındakı "Tələbələrin yığıncağı" sərlövhəli xəbərdən öyrənirik ki, tələbə Bürosunun qərarı ilə 
xaricə yola düşən gənclərin bəzi ərzaq və digər ləvazimatla təmin olunması məsələləri həll edil-
mişdir. Ticarət və sənaye nazirlikləri hər bir tələbəyə 40 arşın parça, 2 cüt döşəkağı, 2 ədəd əl-
üz dəsmalı, 6 ədəd yaylıq və s. vermişlər. 
100 nəfər Azərbaycan türkünün Avropa ölkələrinə ali təhsil almağa göndərilməsi məsələsi 
ümumdövlət və ümumxalq işinə çevrilmişdi. Milli təhsil tariximizdə yeni bir səhifə açmış bu höku-
mət qərarına əməl olunması böyük qürur hissilə müşayət olunurdu.  
1919-cu ilin sonlarında Mustafa Vəkilov səfər yoldaşları ilə bir yerdə Fransaya gəldi, burada on-
ları Paris sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Əli Mərdan bəy Topçuba-
şov qarşılamışdır. Mustafa Vəkilov burada qaldı, Paris Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil 
oldu. 
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AXC-nin rus imperiyası tərəfindən süquta uğraması nəticəsində xaricdə təhsil alan əksər 
tələbələrin təhsili yarımçıq qalmış hətta bəziləri intihar etmişdir.  
Sonra Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri N.Nərimanovun təşəbbüsünə əsasən, 
xaricdə təhsil alanların təqaüdü bərpa olunmuşdur. Mustafa da Az. SSR Maarif Komissarlığının 
təqaüdçüləri siyahısına düşür. Lakin bu təqaüd cəmi 30 dollar həcmində idi, bu pulla Paris kimi 
bahalı bir şəhərdə təhsili başa vurmaq mümkün deyildi. Odur ki, Mustafa Vəkilov özünə burada 
bir iş tapdı. Bəy oğlu "Reno" zavodunda konveyerdən düşən maşınları yuyur, bununla da 
yaşayışı və təhsili üçün pul qazanırdı. 
M.Vəkilov təhsilini bitirib Sorbon Universitetinin hüquq magistiri dərəcəsini aldı. 

 

 
 

Mustafa Vəkilovun tələbə yoldaşları ilə  Parisdə 

 
 



 
 

Mustafa Vəkilovun Paris Sorbon Universitetinin hüququ fakultəsini bitirməsinə dair 
diplomu 
 
 
 
 
 
 

Mustafa Vəkilov Parisdə təhsilini başa vuraraq Moskvaya Kremlə gəlmiş 
orada MİK sədri N.Nərimanovla görüşmüşdür. N.Nərimanov gənc 
hüquqşünasa Kremldə qalıb ixtisası üzrə işləməyi təklif etmişdir. O, bu təklifi 
qəbul etməmiş və 1924-cü ildə Bakıya qayıtmışdır. O, Bakıda Konyuktor 
Bürosuna statbüroda əvvəlcə katib sonra isə rəis vəzifəsində işləmişdir. 1925-ci 
ilin mayında M.Vəkilov hakim kimi Ədliyyə Komissarlığına işə qəbul 
olunmuşdur. 1927-ci ildə Xalq Ədliyyə Komissarlığında müfəttış-təlımaçı eyni 
zamanda xüsusilə mühüm işlər üzrə xalq məhkəməsi hakim vəzifəsində 
çalışmışdır. Eyni zamanda  Bakı və onun rayonlarında mühüm mülki işlərə 
rəhbərlik də, ona həvalə olunmuşdur. 1928-ci ildə o, öz xahişi ilə Ədliyyə 

Komissarlığından işdən azad olunmuşdur. 
Mustafa Vəkilov 30 aprel 1927-ci il tarixdə öz bibisi qızı Müqəddəsnisə ilə ailə qurmuşdur. 

Bu izdivacdan onların Cingiz adında bir oğlu Nigar adında isə bir qızları olmuşdur. 
Sonra əsasən 1927-ci ildən dərs dediyi ADU hüquq fakültəsində pedoqoji və elmi 

fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. AzDETİ təşkil olunduqda ali məktəbdə öz müəllimlik işinə fasilə 
verərək buranın sovet quruculuğu və hüquq şöbəsinin aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 
1930/31-ci tədris ilinin sonlarında aspiranturanı bitirib (aspiranturasının ilk buraxılışı) dosent 
dərəcəsi alır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Mustafa Vəkilov həyat yoldaşı Müqəddənisə ilə birlikdə 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Mustafa Vəkilovun 20.11.1935-ci il tarixdə rus dilində hazırladığı tərcümeyi-halı hazırda 
Səməd Vurğun Fondunda saxlanılır. 

 
 
   

 
 
 
 
 



Ardınca iki iri elmi əsər yazır: "İnqilabdan əvvəlki Azərbaycanda nikah münasibətləri", 
"Hüquq və əxlaq". 1935-ci ildə isə gənc alim ASSR Konstitusiyası türk mətninin redaktoru 
olmuşdur. M.Vəkilov eyni zamandə tərcümə və redaktə işləri ilə məşğul olmuş həmçinin rus, 
fransız, alman dillərini kamil bilmişdir. 1935-ci ildə o dövlət və hüquq elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi alaraq, təsərrüfat-hüquq kafedrasının professoru olmuşdur. Beləliklə o Azərbaycanda 
hüquq professoru adını almış ilk azərbaycanlı alim olmuşdur.  

 

 
 

Mustafa Vəkilovun professor təyin edilməsi barədə qərar 



 
 

Mustafa Vəkilovun bibisi Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalısı Firudin bəy Köçərlinin 
həyat yoldaşı  

Badisəba Vəkilova 
 

 
1937-ci il represiyaları onlardan yan keçmədi əvvəlcə XDİK  Mustafa Vəkilovun çalışdığı 

institun direktor müavini Qənbər Sadıqov, müəllim Əli İbrahimov, müəllim eyni zamanda "Azər-
kitab"ın direktoru Əhməd Rzayev, Dəvəçinin Kəlvər kəndindən olan tələbə Akopov Akop da 
tutuldu. 

Noyabrın 10-da Mustafa Vəkilovun aspirantı, gənc hüquqşünas, fakültədə dosent vəzifəsini 
icra edən Yusuf Rəhimlini də həbs etdilər.  

1937-ci ilin noyabrın 21-i gecəsi Mustafa Vəkilovun evində axtarış apararaq onu həbs 
etdilər. Onun mənzilində Firudin bəy Köçərlinin (Badisəba bibisinin əri) Azərbaycanın müxtəlif 
regionlarından min bir əziyyətlə topladığı folklor nümünələri götürüldü. 

Mustafa Vəkilovun istintaqını XDİK DTİ 4-cü şöbəsi 6-cı bölməsinin operativ əməliyyat 
müvəkkili Haqverdiyev aparırdı. Sorğu-suallar aylarca vaxt apardı. Anasının Tehranda yaşayan 
qardaşı ilə (Məmməd bəy Şıxlinskini nəzərdə tuturdular), siyasi baxışları ilə maraqlanırdılar. 
Rəsmən ona qarşı irəli sürülən ittiham isə bundan ibarət idi ki, Mustafa Vəkilov "əksinqilabi 
millətçi təşkilatın üzvüdür, onu bu işə hüquq fakültəsinin keçmiş dekanı Quliyev Məcid cəlb 
etmişdir”. Onları tələbələr arasında əksinqilabi iş aparmaqda, onların beyninə Azərbaycanın 
əsarətdə olduğu, ölkənin sərvətlərinin talanıb aparıldığı, ruslaşdırma siyasəti yürüdüldüyü 
haqqında fikirlər doldurmaqda ittiham edir, lakin bunu sübut edə bilmirdilər. Ondan hər şeyi 
etiraf etməyi  tələb edirdilər. 

İnstitutun bəzi müəllimlərindən onun əleyhinə alınan ifadələrdə göstərilirdi ki, guya Mustafa 
Vəkilovun mühazirələri qəlizdir, ruscadan bir kitab belə tərcümə etməyib, onun rəhbərliyi altında 



müdafiə edən Baratzadə dissertasiyasında burjua inqilabının rolunu düzgün izah etməyib, buna 
görə zalda olan tələbələr hay-küy salmışlar, Vəkilov ictimai işlərə əhəmiyyət vermir, kütlələrdən 
qaçır, kafedraya yaxşı rəhbərlik etmir, zaçot vaxtı azərbaycanlı tələbələrə aşağı qiymət yazıb və 
onlar bundan narazı qalıblar və sair.  

Kamera yoldaşları onu "professor" deyə çağırırdılar. Mustafa dindirilərkən özünü mərdanə 
aparır, ittihamları cəsarətlə rədd edirdi.   

Represiya vaxtlarında başqa ailələr kimı çoxları onlardan da üz döndərmişdi, görəndə 
özlərini görməzliyə vuraraq ötub keçirdilər. Lakin bir gün qulağı ağrıdığından üzü sarıqlı oğlu 
Çingiz də yanında Müqəddənisə Kommunist küçəsi ilə yuxarı qalxanda küçənin o tayı ilə piyada 
üzü aşağı gedən Səməd Vurğun onları görmüş, dərhal küçənı kecərək onlara yaxınlaşaraq 
narahatlıqla uşağa nə olduğunu soruşmuş, Çingizin üzündən öpmüşdü. Məmməd əmisini 
soruşaraq, hal-əhval tutmuş, bir az səbrli olmalarını tövsiyə edərək aralanıb getmişdi 
(Müqəddənisə xanım Səmədin bu mərdanə hərəkətini ömrü boyu xatırlayacaqdı). 

İlyarım çəkən məşəqqətli məhbəs həyatından, heç nəyi sübut edə bilməyən üzücü 
istintaqlardan sonra Mustafa Vəkilov 1939-cu ilin martında edamlar, güllələnmələr dalğası 
ötdükdən sonra nisbətən yüngül cəza ilə canını qurtardı.   

 1941-ci ilin yanvarın 25-də XDİK yanında Xüsusi Müşavirədə  Mustafa Vəkilova "anti-sovet-
millətçi təşkilatda iştirakına görə cəzasını islah-əmək düşərgəsində çəkməklə 5 il müddətinə azad-
lıqdan məhrum edilmiş 1943-cü il aprelin 30-da sürgündə vəfat etmişdi.   

27 dekabr 1955-ci il tarixdə SSRİ-nın Baş Hərbi Prokurorluğu tərəfindən barəsində 
başlanmış cinayət işi üzrə cinayət tərkibi olmadığı üçün cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.  

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 



 
 

HƏBSXANADAN MƏKTUBLAR 



Həbsxanadan məktublar başlığı ilə verilmiş bu bölmədə Azərbaycanın ilk hüquq professoru 
Mustafa Vəkilovun həbs düşərgəsindən anasına və həyat yoldaşına yazdığı məktublarının azər-
baycan dilinə tərcümə edilmiş versiyası verilmişdir. Bu sadəcə həbsdə olan bir insanın şəxsi 
duyğuları deyil. Bu Azərbaycanın ilk hüquq professoru M.Vəkilovun həm şəxsi duyğularını həm 
ictimai mövqeyini və bütövlükdə portret cizgilərini əks elətdirir. Təbii ki, bu məktubları profesanal 
psixoloqların dərindən təhlil etməsi M.Vəkilovun portret cizgilərinin bütün çalarlarını dolğun 
şəkildə canlandırmağa imkan verərdi. Lakin məktublardan boylanan kamil  bir şəxsiyyəti 
xarakterizə edən ən qabarıq xüsusiyyətlər adi oxucunu belə cəlb edir. Onun xarakterik cizgilərini 
qsaca belə göstərmək olar. O, sevgisinə sadiq, ailə bağlı bir insan olmaqla bərabər daimi elmi 
düşüncə ilə yaşayan bir alim kimi özünü təsdiq edir. Eyni zamanda M.Vəkilovun düşüncəsində 
ki, təbədülatlar da həmçinin özünü aydın şəkildə göstərməkdədir. 
Mustafa Vəkilov həbsə alındığı ilk günlərdə tezliklə azad olunacağına ümidlər bəsləyir ilk 
məktublarından birində yazır:  “Bu günlərdə radio ilə Moskvadan Azərbaycan ədəbiyyatı ongün-
lüyü ilə bağlı verilən Azərbaycan musiqisindən ibarət konserti eşitdim. Bülbül "Koroğlu"dan 
ariyanı oxuyurdu. Yadıma düşdü ki, ayrı düşməyimizdən üç gün əvvəl səninlə birlikdə bu 
operada idik... Teatrdan evə həmin sərin, xoş gecədə piyada qayıtdıq... 
O vaxtdan bəri nə qədər sular axıb. Amma adama elə gəlir ki, bu dünən olmuşdur-birlikdə 
keçirdiyimiz həmin gecəni bütün xırdalıqları ilə apaydın xatırlayıram. Və çox heyfsiləndim ki, 
yanımızda kənar adamlar olmadan birlikdə keçirdiyimiz belə axşamlar az olub. 
Görüşənədək. Darıxma. Yanında Çingiz və Nigar var, mənim ikinci tamamlanmış və düzəlişlər 
verilmiş kitabım var. Sənin Mustafan. 28/V.40-cı il.  
Həbsinin 3-cü ilində həyat yoldaşına göndərdiyi məktubda yazır: ”Sənin məktubunu aldığım gün 
həyatımın son ilində ən fərəhli gün idi. Təkcə anama məktub yazdığım, sənə isə heç nə yaz-
madığıma görə inciməyinə heyrətləndim. Səbəbi sadədir. Düşərgədən məktub alınmasına 
Bakıda nə cür münasibət göstəriləcəyini bilmədiyimdən sənə lüzumsuz zərər yetirməkdən 
çəkindim, hərçənd deməliyəm ki, burada məhbuslar hətta döyüşən ordudan məktublar alırlar. 
İndi sənin məktubundan görürəm ki, Bakı da bu baxımdan istisna deyil, çünki sən hətta məktub 
yazmadığıma görə məndən inciyirsən. 
Açığını deyim, sənə yaxşı bəlli olmalıdır ki, heç bir məhrumiyyət mənim mövcud vəziyyətə olan 
münasibətimi dəyişdirə bilməz.Xarakterim yamanca dəyişib. Sən məni qaynar, ekspansiv, həyata 
can atan, işdə və hər şeydə od-alov bir adam kimi tanıyırdın. İndi isə ləng, yerindən ağır qalxan 
adam olmuşam, hətta başım əvvəllər olduğu kimi yaxşı işləmir. 19/IV.42-ci il”. Məktubdan artıq 
ümidsizlik hiss edilməkdədir.  
Taleyin acı istezasından Mustafa Vəkilov sürgün vaxtını bitirsədə azad olub vətənə dönə 
bilmir.Son məktubu ürək ağırısı olmadan oxumaq mümkün deyil: “Əzizim Müqəddənisə! Təzə 
gətirildiyim yerdən sənə ikinci məktubumu yazıram. Birinci məktubun çatıb-çatmadığını 
bilmirəm. Buraya sürgün müddətinin bitdiyi səbəbincə azad edilmək üçün çağrılmışdım. Lakin 
son dəqiqədə elan etdilər ki, müharibə bitdikdən sonra azad ediləcəyəm.  
Mustafa. 15/11-43-cü il. Komi MSSR. Vojayel qəsəbəsi, Dəmiryol rayonu, poçt yeşiyi 243/18”. 
Lakin təssüflər olsun ki, M.Vəkilov 1943-cü il aprelin 30-da sürgündə  vəfat etmişdi.   
Məktubları xronoloji ardıcıllıqla Sizə təqdim edirik. (redaktordan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Əzizim Müqəddənisə!  

Mən Bayıl etap həbsxanasındayam. Yola salınmazdan əvvəl görüşməyi yamanca istəyirəm. Ola 
bilsin ki, bizi tezliklə göndərsinlər. Əgər sənin vaxtın yoxdursa, qoy evdən kimsə görüşə gəlsin 
ki, uşaqlarımın və mənim üçün doğma və unudulmaz adamların taleləri barədə xəbər tuta bilim. 
Əgər qalıbsa, alt paltarlarımdan əlinızə keçəndən mənə göndərin. Əllərindən, gözlərindən 
öpürəm, mənim yazıq, yeganə sevdiyim, bəxtsiz dostum. Neçə ki, damarlarımdan qanı axır, 
sənin olan Mustafa Vəkilov . 15.05.39-cu il.  

 
 

Əziz anam! 
Mənə görə narahat olmayın. Mən sağ-salamatam. Hansı birinizsə görüşə gəlin. Alça lavaşı və 
sarımsaq, eləcə də Bayılda verdiyiniz kostyumun jiletini göndərin. Çox rica edirəm, şokolad 
plitkası kimi şeyləri bir də hec vaxt göndərməyin. Bütün doğmalarımı öpürəm. Fikrim həmişə 
sizlərin yanındadır. Çalışın uşaqlar məni az xatırlasınlar və kürlük etməsinlər. Hamınızı bərk-
bərk qucaqlayır və ayrıca borclu bəxtsiz və əziz dostumun əllərindən öpürəm. Sizin hamınız 
üçün  qalan, Mustafa 

 
27 iyun 1939-cu il. Bakının 1 saylı  Keşlə həbsxanası    

 
                                       

 
 
Əziz anam! 

Ayda bir açıqca yazmaq hüququmdan istifadə edirəm. Sağ-salamatam. Mən sarıdan nigaran 
qalmayın. Uşaqları yamanca görmək istəyirəm. Lakin qorxuram, birincisi, onların bu istidə 
buraya gəlmələri çətin olsun, sonrası da, bilmirəm onların məni burada görmələri necə olar? Bu 
məsələni obyektivcəsinə həll edə bilmirəm. Qoy Müqəddənisa özü yalnız uşaqların ruhi 
vəziyyəti üçün bunun nə dərəcədə məqsədyönlü olması baxımından həll etsin. 150 manatı 
aldım. Sağ olun. Həbsxanaya yemək gətirərkən yalnız zəruri şeylərlə: sarımsaq, soğan, alça 
lavaşı, kolbasa (ucuzundan), suxarı və sair ilə kifayətlənin. Bahalı şeylər və naharlar göndər-
məyin. Səni, atamı, Müqəddənisanı və uşaqları bərk-bərk öpürəm. Yaxşı oxuduğuna görə 
Çingizi bir daha öpürəm. Ümidvaram ki, balaca bacısını incitmir. Mustafa.  

 
23.07.39-cu il. Bakının 1 saylı  Keşlə həbsxanası   

 
 
 
Əziz anam! 

Mən artıq sənə yazmışam ki, 1939-cu il dekabrın əvvəlində Bakıdan yola salınmış bir məktub və 
bir poçt bağlaması almışam. Bundan sonra sizdən heç bir xəbər gəlmədi. Nə üçün yazmırsınız? 
Doğrudanmı indiyədək Moskvadan mənim işimə dair cavab gəlməyib? Mənim işim Moskvadan 
geriyə - Bakıya çatan kimi onun nəticəsinin necəliyindən -müsbət və ya mənfiliyindən asılı ol-
mayaraq mənə yazın ki, mən bundan sonra nə etməyi, hara müraciət etməyi bilim. Ümidvaram 
ki, hamınız sağ və salamatsınız. Müqəddənisə rayona ezamiyyətindən qayıtdımı, yoxsa 
indiyədək onu əvəz edəsi həkim hələ göndərilməyib? 

Bu məktubu öz ad günümdə yazıram, sizə isə ehtimal ki, hardasa fevralın 10-da, 
Müqəddənisənin ad günündə çatacaq. Onu təbrik edir və bərk-bərk öpürəm. Ümidvaram ki, bu, 
birlikdə keçirmədiyimiz sonuncu ildir. Moskvada mənim işimə baxılacağına və həqiqətin yerini 
alacağına ümidlər məni bir dəqiqə də olsun tərk etmir. 

Uşaqlar necədirlər? Çingiz necə oxuyur? Hamınızı bərk-bərk öpürəm, səadət və can 
sağlığı arzulayıram. Məktubunuzu gözləyirəm. Bütün doğmalarıma salamlar. Oğlun Mustafa. 25 
yanvar 1940-cı il. 

P.S. Göndərdiyiniz pulu Voloqdadan geriyə tələb et, mənə gəlib çatmayıb. Bu pulları geri al 
və mənə göndərmə. Mustafa . 



Əziz anam! 

Mən artıq yazmışam ki, bağlamanı aldım, buna görə hamınıza olduqca minnətdaram. 8 aprel 
tarixli məktubunuzda sadalanan şeylərlə müqayisədə 200 qram tənbəki çatışmırdı, lakin bunun 
əvəzində qənd və alça lavaşı vardı. 
Hələlik bizim təkrar istintaqa qaytarılmağımız barədə heç nə deyilmir. İşə təkrar baxılmaq üçün 
bizi geri göndərmələri barədə Bakıdan yola salınmalı olan tələbnamənin nə səbəbə ləngidiyini 
başa düşmürəm. Səbirsizliklə sizinlə nə zaman görüşəcəyimi gözləyirəm. Yəqin ki, Nigar və 
Çingiz böyüyüblər, görəndə onları tanımayacağam. Bütün fikrim-zikrim sizin və onların 
yanındadır. 
Yusuf ağciyər vərəminə tutulub, aktiv prosesdir. Xəstəxanada yatır. Yaxşı baxırlar. Son günlər 
özünü bir qədər yaxşı hiss edir. 
Uşaqları və hamınızı öpürəm. Sağ və salamat olun. Tənbəllik etməyin, məktub yazın. Mustafa. 
18.05.40-cı il. 
Bizi görünür, bu tezliklə təkrar istintaqa qaytarmayacaqlar. Daha bir ərzaq bağlaması və tənbəki 
göndərin. Bağlamanın içinə göndərdiyiniz  şeylərin siyahısını qoyun. Kirov vilayəti, Volositsı, 
poçt yeşiyi 231/1  

 
 
 

Əzizim Müqəddənisə! 
Təqvimdə çoxdan yaz olmalı olduğu halda, bizdə dünən və sıraagün qar yağırdı. Və həmin 
yağmurlu, soyuq və cansıxıcı günə səin məktubun mənə doğma Cənubun hərarətini və günəşini 
gətirdi 
... Bu günlərdə radio ilə Moskvadan Azərbaycan ədəbiyyatı ongünlüyü ilə bağlı verilən 
Azərbaycan musiqisindən ibarət konserti eşitdim. Bülbül "Koroğlu"dan ariyanı oxuyurdu. Yadıma 
düşdü ki, ayrı düşməyimizdən üç gün əvvəl səninlə birlikdə bu opeada idik... Teatrdan evə 
həmin sərin, xoş gecədə piyada qayıtdıq... 
O vaxtdan bəri nə qədər sular axıb. Amma adama elə gəlir ki, bu dünən olmuşdur-birlikdə 
keçirdiyimiz həmin gecəni bütün xırdalıqları ilə apaydın xatırlayıram. Və çox heyfsiləndim ki, 
yanımızda kənar adamlar olmadan birlikdə keçirdiyimiz belə axşamlar az olub. 
... Belə görünür ki, bizi təkrar istintaq üçün bu tezliklə buradan aparmayacaqlar. Hərçənd sən 
yazırsan ki, iş üzrə hökm 1939-cu ilin dekabrında ləğv edilib, lakin hökmlər verildikdən sonra 
onun təkrar istintağa göndərilməsinin xeyli ləngidiyi hallar az deyil. Belə çıxır ki, bizim də təkrar 
istintaqa göndərilməyimiz nədənsə ləngiməkdədir. İndi hər halda çox gözləməli olmarıq, lakin 
iki-üç ay gözləyəcəyimiz mümkündür və hətta ağlabatandır. 
Ona görə də əgər bu maddi çətinliklərlə bağlı deyilsə, poçt bağlamalarının arasını kəsməyin. 
Yalnız bunu edin ki, bağlamanı poçta təhvil verərkən içindəkilərin qiymətini göstərin və göndərilən 
predmetlərin siyahısını bağlamanın içinə qoyun. Buradan Bakıya yola salınacağım təqdirdə sizə 
dərhal məlumat göndərəcəyəm. 
Sənin teleqramını almamışam. Lakin göndərdiyin 100 manat maliyyə hissəsində mənim 
hesabıma daxil olmuşdur. Səndən xahiş edirəm, innən belə bir qəpik də olsun göndərmə, burda 
mənə pul lazım olmur. Voloqda etap həbsxanasına mənim adıma göndərdiyin 200 manata 
gəldikdə isəonu hələlik buraya göndərməyiblər. O pulu Voloqdadan geriyə tələb et və bu pulları 
aldığını və əgər bu pullar sizə qaytarılrnayıbsa, onları almaq üçün nə etdiyinizi məktubunda 
mənə mütləq bildir. 
Yusufun hələ də ciyərləri xəstədir və xəstəxanada yatır. Onun səhhəti indi xəstəxanaya daxil 
olduğu günlə müqayisədə yaxşılaşıb. Sizin hamınıza salam göndərməyi və onun əvəzindən Çin-
gizi və Nigarı öpməyi məndən xahiş etdi. Sən yazdığın kimi, mənim balaca Nigarımın bütün 
şikayətlərini mən gələnə saxladığından belə fikrə gəldim ki, onu incidirsiniz. Bilirəm ki, mənim 
balaca Çingizim, əgər mən xahiş edərəmsə, öz balaca bacısını incitməz. Siz böyüklərə gəldikdə 
isə, əlbəttə mənim balaca qızıma kefi nə qədər istəyir, o qədər dəcəllik etməsinə imkan vermə-
diyinizə görə, gələn kimi hamınızı cəzalandıracağam. Mənə sonsuz dərəcədə əziz olan 
uşaqlarımı və səni ürəyimin başına sıxır və bərk-bərk öpürəm. Bağışla, əzizim. Mənim vicdanım 
təmizdir və başıma gələnlər üçün, sizə dərd-kədər gətirdiyim üçün az da olsa təqsirim yoxdur. 



İndi mənim işimin gedişindən görünür ki, tezliklə hər şey birdəfəlik aydınlaşacaq və mən böhtan 
ləkələrindən təmizlənmiş halda sizlərin yanına qayıdacağam. 
Atamı və anamı, əmimi və bibilərimi bərk-bərk öpürəm. Bütün doğmalarıma və yaxınlarıma can 
sağlığı və səadət arzulayıram. 
Görüşənədək. Darıxma. Yanında Çingiz və Nigar var, mənim ikinci tamamlanmış və düzəlişlər 
verilmiş kitabım var. 

Sənin Mustafan. 28/V.40-cı il. 
 
P.S. Hələ Keşlə etap həbsxanasında olanda mən 1939-cu ilin payızında Utesovun “Где бы нe 

cлитался..." mahnısının motivlərinə söz qoşmuşdum. ( Utesov Leonid Osipoviç (1895-1982) artıq 
həmin illərdə məşhurlaşmış musiqiçi idi. 1941-ci ildə SSRİ-də ilk dəfə teatrlaşdırılmış caz (tea-
caz) təşkil etmiş və onun dirijoru olmuşdu. Utesov o illərdə gənclər arasında son dərəcə populyar 
idi - müəllif). O vaxt bu özünü tez-tez büruzə verməyən və bu sözlərdə ifadəsini tapmış əhvalıma 
müvafiq idi. İndi bahar olsa da, bu sözlər mənim əhvalıma tam uyğun gəlir. Ona görə də onu sənə 
yazıram: 

 
Kак rpycтно, rpycтно мне    oceнную порою 

Мелкает где-то жизнь, цветов и звуков строю. 
И вечер в сумерках целуется с зарьею 

В израненной груди плодит желанный рай….. 
*** 

Шумит, cвepkaet жизнъ и звoнкий смех там слышен, 
Там радостно поют банжо и саксафон 

И скрипики нежный плач взлетает вышие,  вышие, 
Но для меня теперь все это только сон 

*** 
Итерпет бледных pyk, очей бездонных ласка 

И нежный лепет слов от губ горячих зной. 
Теперь все это лишь волнуюшая сказка, 
Все далико как сон чаруюший весны…. 

*** 
Я без вины судьбою жестокою наказань 

Проходит мимо жизнь и грустно, грустно мне 
Провеется жизни нит и все померкнет разом, 
Нет солнца, нет тебя, все было лишь во сне 

 
Mustafa 

 
P.S. Ənvərə mənim salamımı çatdır. Onun sırf yoldaşlıq münasibətini və etdiyi yardımı heç 

vaxt unutmayacağam. Ümumiyyətlə, mən bir coxlarının yaxşı münasibətlərinin qarşılığında 
onlara borcluyam. Mustafa. 
 
 
Əziz anam! 

Beş gündür gəlib yerimizə çatdıq. Məktub yazmaqdan ötrü açıqcanı elə bu gün tapmışam. 
Keşlədəki görüşümüz zamanı o dərəcədə həyəcanlı idim ki, nə dillənib bir şey deyə, nə də söy-
lədiklərinizdən bir şey anlaya bilmişdim. Sən də, Müqəddənisə də gözümə bir cür dəyirdiniz.   
Yolda Rostova qədər Nəsiblə bir yerdə gəldim, orada bizi ayırdılar. Yolda olan-qalan bütün 
pullarımı cibimdən çıxarmışdılar. Əgər pul göndərməli olsanız, böyük məbləğdə göndərməyin, 
necə göndərməyi Yusufdan soruşun. Hələlik şikayət yazmamışam. Kağız tapan kimi şikayət və 
sizə müfəssəl məktub yazacağam. Mən sarıdan nigaran qalmayın, qayğıma qalarkən özünüzü 
çətinə salmayın - bu ilyarımı birtəhər başa vuraram. Mənə ən çox ağır gələn budur ki, sizə 
dayaq olmaqdansa, ağır bir yükə çevrilib boynunuzdan asıldım. Məni yaşadan təqsirsizliyimi 
sübut etmək və təmiz adımla sizin yanınıza qayıtmaq ümididir. Hamınızı bərk-bərk öpürəm. 



Salamat qalın. Özünüzü və uşaqları qoruyun. Oğlun Mustafa. 
 

28.03.41-ci il 

 
 
 
Əzizim Müqəddənisə! 

Sənin məktubunun tonundan görürəm ki, bu illər ərzində əsəblərin rahatlıq görməyib, bütün bunlar 
mənim üçün çox kədərlidir. Lakin mən nə edə bilərəm? Mən yaxşı başa düşürəm ki, sənin üçün 
asan olmayıb. Bir dəqiqə də olsun sənin layiq olmadığın halda bəxtinə düşən bu ağır taleni 
unutmuram. Bu hallarda özümə yalnız bununla təskinlik verirəm ki, bütün bu əhvalatda mən – kü-
çədə banditlərlə atışmanın getdiyi bir vaxt təsadüfən oradan keçən və bəxtindən gülləyə tuş gələn 
yol adamı qədər müqəssirəm. Bir qədər də döz, mənim əzizim. Özünü ələ al. Müharibə bitər, dün-
ya qəhvəyi taundan xilas olar, bəşəriyyət rahat nəfəs alar və biz səninlə hələ nə qədər bəxtəvər 
illər yaşarıq, əlbəttə, əgər sən mənə olan münasibətini dəyişməyəcəksənsə. Və ümidvaram ki, bu 
münasibət dəyişməyəcək. Çünki etiraf etməliyəm ki, mən daha sən gördüyün adam deyiləm. 
Mən yalnız həmin adamın kölgəsiyəm. Təkcə fiziki baxımdan deyil, ən pis olan budur ki, fikirlərim 
və mənəvi həyatım ağlasığmaz dərəcədə zəifləmiş və cılızlaşmışdır. 
Hər şeydə özüm təqsirkaram. Lakin öz təbiətimi bildiyimdən, ümidsizliyə qapılmıram. Şübhə 
etmirəm ki, azadlıqda, normal şəraitdə xırda təmir aparılmaqla, bir neçə aylıq sərbəst həyat fiziki 
və əqli baxımdan qüvvələrimi sürətlə bərpa edəcək. Sinqa xəstəliyinə qarşı iynəyarpaqlı ağacın 
cövhərini bir həftədir müntəzəm olaraq içməyə başlamışam və artıq bu həftə ərzində səhhətimin 
yaxşılığa doğru xeyli dəyişdiyini hiss edirəm. Düşünürəm ki, get-gedə daha da yaxşılaşacağam. 
Bircə tez-tez yazın, bilirn ki, necə yaşayırsınız. Məktublarınız mənə qüvvət verir, bunlar məni 
həyata bağlayan tellərdir.  
Rica edirəm, belə gerçək vəziyyətin təsvir edildiyi məktublardan bundan sonra da yaz, hərçənd 
anamın sənin qanını tez-tez qaraltdığını oxumaq mənə o qədər də xoş deyil. Lakin bu məktub 
ailədəki gerçək vəziyyətə dair məndə heç bir şübhə yeri qoymadı və məni xeyli sakitləşdirdi. Belə 
məlum olur ki, atam da sağ və salamatdır, halbuki buna ümidim az idi. Çingizin ağıllı və ciddi 
oğlan kimi böyüdüyünü oxumaq mənim üçün çox xoş idi...". Komi MSSR, Vojayel qəsəbəsi, 
dəmiryol rayonu, poçt yeşiyi 243//18". 
 
Əzizim Müqəddənisə, mənim yeganə və qiymətli dostum! 
Sənin məktubunu aldığım gün həyatımın son ilində ən fərəhli gün idi. Təkcə anama məktub 
yazdığım, sənə isə heç nə yazmadığıma görə inciməyinə heyrətləndim. Səbəbi sadədir. 
Düşərgədən məktub alınmasına Bakıda nə cür münasibət göstəriləcəyini bilmədiyimdən sənə 
lüzumsuz zərər yetirməkdən çəkindim, hərçənd deməliyəm ki, burada məhbuslar hətta döyüşən 
ordudan məktublar alırlar. İndi sənin məktubundan görürəm ki, Bakı da bu baxımdan istisna 
deyil, çünki sən hətta məktub yazmadığıma görə məndən inciyirsən. 
Açığını deyim, sənə yaxşı bəlli olmalıdır ki, heç bir məhrumiyyət mənim mövcud vəziyyətə olan 
münasibətimi dəyişdirə bilməz. Yaxşı başa düşürəm ki, müharibədən əvvəlki illərin vəziyyətində 
(mən həbs ediləndə) və xüsusən də müharibə dövrünün şəraitində bir gerçək daxili düşmənin 
azadlıqda gəzməsindənsə, mənim kimi 10 nəfərin həbsdə olması yaxşıdır. Yalnız müharibə bit-
dikdən sonra ola bilsin, bütün bunları sakit və obyektivcəsinə araşdıracaq və sağlamları 
yoluxanlardan ayıracaqlar. Bircə bunadək ölməyib sağ qalmaq, heç kimə gərək olmayan 
təsadüfi bir ölüm nəticəsində həlak olmağı istəməzdim. Öz uşaqlarının indisini və gələcəyini 
müdafiə edə-edə həlak olmaq bir işdir, vətənə bir xeyrin dəymədən təcrid şəraitində "təsadüfi" 
ölümlə mənasızcasına həlak olmaq - başqa işdir. Lakin ümidvaram ki, bu baş verməyəcək və 
mən sənin yanına, ailəmə, mənim əsl yerimin olduğu namuslu sovet adamlarının arasına 
qayıdacağam. 
Düzdür, sağlamlığım o qədər də könülaçan deyil, lakin mənim orqanizmim hansısa bir it 
dözümünə malikdir. Axı Bakıdan buraya etapla göndərilməzdən əvvəl mədə yarasının açılmış 
kəskin prosesindən o dərəcədə zəifləmişdim ki, indi mənim bu əsas xəstəliyimin heç bir əlaməti 
görünmür. Baxmayaraq bu mənim hələ tamamilə sağlam olmağım demək deyildir. Mən sinqa 



xəstəliyinə tutulmuşam. Lakin bu boş şeydir. Ən əsası ruh yüksəkliyini itirməməkdir, belə ki, 
məhz bu qüvvə həmişə mənim zəif bədənimə kömək olmuşdur. Son vaxtlar isə nə vaxtsa sizinlə 
görüşəcəyimə ümidlərimi yavaş-yavaş itirməyə başlamışdım – nəsə bir ruh düşkünlüyü, hər 
şeyə laqeydlik məni üstələməyə başlamışdı. 
Xarakterim yamanca dəyişib. Sən məni qaynar, ekspansiv, həyata can atan, işdə və hər şeydə 
od-alov bir adam kimi tanıyırdın. İndi isə ləng, yerindən ağır qalxan adam olmuşam, hətta başım 
əvvəllər olduğu kimi yaxşı işləmir. Əvvəllər şüurum məni əhatə edən adamlarla müqayisədə 
xarici təzahürləri sürətlə qapır və həzm edir, onlara dərhal reaksiya verirdi, indi isə hiss edirəm 
ki, məni əhatə edən adamlarla müqayisədə şüurum geri qalır, fikirlərim süstdür, ağır-ağır və ləng 
işləyir. 
Lakin sənin son məktubun mənim üçün böyük mənəvi yardım oldu. Bu məktub məni silkələdi. 
Hamınız salamatsınız, deməli, mən özümü ələ almalı, bütün həyatımı nəyin bahasına olursa-ol-
sun, sizin üçün qoruyub saxlamalıyam və burdan salamat çıxmalıyam. Burada çox yalqızam. 
Sürgünün nə demək olduğunu əsl mənasında yalnız burada duyub hiss etmişəm. 
Vyatlaqda Yusufun yanımda olmasına vərdiş etdiyimdən çox şeyin fərqinə varmırdım. Yalnız indi 
yanımda bir yaxın adam olmadığından qürbət yerdə yalqızlığın nə demək olduğunu tam mənası 
ilə duyuram. Yusufu doğma qardaşım kimi xatırlayıram, o mənim üçün həm həbsxanada, həm də 
düşərgədə belə bir adam idi. O sənə danışdımı ki, bütün bu illər ərzində mənim fikirlərim və duy-
ğularım yalnız sənin yanındadır, bütün həyatım səninlədir? Yəqin danışmayıb, əgər danışsaydı, 
sən məktubunda yazmazdın ki, mən səni yalnız əmilər və bibilərlə bir sırada soruşuram. Necə sən 
bunu başa düşmürsən ki, bu dünyada mənim üçün səndən əziz, səndən yaxın varlıq yoxdur. 
Burada sən mənim üçün təkcə özlüyündə deyil, həm də uşaqlarımın anası kimi əzizsən, yəni iki-
qat əzizsən. Misal üçün, mən bir dəqiqə belə olsun şübhə etmirəm ki, doğmaların da daxil 
olmaqla sənin üçün məndən əziz heç nə yoxdur. 
Çingiz pioner dəstəsinə daxil oldumu - çoxdan vaxtı çatıb. Bir qədər də döz. Mən qayıdaram və 
hər şey yaxşı olacaq. Ən əsası sağlamlığımı qorumaq və qüvvəmi bərpa etməkdir. Bəxtəvər, gö-
zəl həyatımız irəlidə, müharibənin və faşizmin dəhşətləri yoxa çıxdıqdan sonradır. 
Heç xoşuma gəlmədi ki, görünür sən uşaqları tək qoymalı olursan, belə ki, babaları və nənələri 
qocaldıqlarından özlərinin qolundan tutanı lazım gəlir və uşaqlara baxa bilməzlər. Bəlkə ailə və-
ziyyətini nəzərə aldılar və səni Bakıda işləmək üçün saxladılar? Hər halda harada olursan ol, 
tez-tez məktub yaz. Əgər sənin vaxtın yoxsa, qoy Çingiz yazsın. 
Bibim hardadır? Yenə də rayondamı işləyir, yoxsa Bakıya dəyişilib və sizinlə birlikdə yaşayır? 
Əgər sizinlə birlikdə olsaydı, yaxşı olardı. Hər halda sən ezamiyyətə gedəndə uşaqları ona tap-
şıra bilərdin. Məktublarından görürəm ki, anama ümidin yoxdur – görünür, qocalıb əldən düşüb. 
Yeri gəlmişkən, bir məsələ mənə aydın deyil. Nə üçün sən bütün bu müddət ərzində maddi 
vəziyyətin ucbatından iki yerdə işləməli olduğun halda, bunun əvəzinə evdə xəstə qəbulunu təşkil 
etməmisən - bu sənin vaxtını ikinci işinlə müqayisədə çox az alar və maddi faydası da çox olardı. 
Evdə xəstə qəbulunu yoluna qoymaqda əmim, eləcə də onun həmkarları - Bakının köhnə 
həkimləri kömək edərdilər. Yadındamı hələ mənim yanımda o, mikroskopundan faydalanmağı 
sənə təklif etmimişdi.  Demişdi ki, sən bununla evdə qan və s. analizi üçün kiçik bir şəxsi 
laboratoriya təşkil edə bilərsən. O vaxt sən də, mən də evdə xəstə qəbuluna qarşı çıxdıq. Lakin 
indi maddi vəziyyətin səni iki yerdə işləməyə məcbur etdiyi, uşaqlar üçün demək olar vaxtın 
qalmadığı bir vaxtda iki yerdə işləmək əvəzinə evdə xəstə qəbuluna başlamaq ağıllı olmazdımı? 
Mən keçən il əvvəlki məktublarımda səndən xahiş etmişdim və indi də təkrar etməli oluram ki, 
mənə pul göndərmə. Amma bu məktubdan öyrənirəm ki, mənə 80 manat göndərmisiniz və yenə 
də göndərməyə hazırlaşırsınız. Gərək deyil. Sən bu barədə yazmasan da, duyuram ki, hazırda 
maddi vəziyyətiniz sıxıntılı olmalıdır. Ona görə də mənim rahat olmağımı istəyirsənsə, heç nə 
göndərmə. Əgər bu olduqca vacib olarsa, özüm yazaram. 
Səndən yeganə xahişim budur ki, gör Bakıda ucuz tənbəki tapa bilirsənmi? Qoy lap aşağı sortdan 
olsun, göndər, mənə tənbəkidən başqa heç nə gərək deyil. Ən yaxşısı isə əgər Yusuf Bakıdadır-
sa, mənim xahişimi ona çatdır - o düşərgədə tənbəkisiz qalmağın nə demək olduğunu yaxşı bilir. 
Lakin bütün bunlar, əlbəttə, bu şərtlə olsun ki, Bakıda tənbəki tapmaq çətin deyil və qiyməti ucuz-
dur. 
Hə, indilik əlvida. Səni, uşaqları, atamı, anamı, bibiləri və əmilərimi bərk-bərk öpürəm. Nigardan 



çox şikayətlənsən də ümidvaram ki, onu döymürsən. Bu tərbiyə metodu mən biləni sənin 
zövqüncə deyil. Yaxşı, bağışla, deyəsən məktubum çox uzun alındı. Ona görə belə oldu ki, 
çoxdandır yazmırdım. Bir daha hamınızı bərk-bərk öpürəm. Sağlıqla qalın. Mustafa.  

 
19/IV.42-ci il 

 
 
 
Əzizim Müqəddənisə! 

Təzə gətirildiyim yerdən sənə ikinci məktubumu yazıram. Birinci məktubun çatıb-çatmadığını 
bilmirəm. Buraya sürgün müddətinin bitdiyi səbəbincə azad edilmək üçün çağrılmışdım. Lakin son 
dəqiqədə elan etdilər ki, müharibə bitdikdən sonra azad ediləcəyəm. Mənim üçün bu ikiqat fərəhli 
gün yaxınlaşır. Hər gün alman banditləri üzərində qələbələrimiz haqqında yeni xəbərlər gəlir. Bu 
gün radio qoşunlarımızın Rostovu geri almaları haqqmda fərəhli bir xəbər yaydı. Deməli, əgər sən 
mənə məktub yazmaqdan ötrü işdən vaxt tapa bilsən, əlaqələrimiz bundan sonra müntəzəm şəkil 
alacaq. Yaxud da heç olmasa, qoy sənin əvəzinə Çingiz yazsın. 
Axı o mənim üçün vaxt tapmalıdır. Dərsləri ki, onun bütün vaxtını almır. Ailəmə, vərdiş etdiyim 
namuslu əməyə, faciəli anlaşılmazlıq nəticəsində qoparılmış olduğum namuslu sovet adamlarının 
arasına qayıdışı gözləyə-gözləyə fiziki və mənəvi baxımdan çox yorulmuşam. Elə dəyişmişəm ki, 
görüşəndə məni tanımayacaqsan. 
Əmimdən və Badisəba bibimdən rica edirəm (səndən ona görə istəmirəm ki, dörd baş ailəni 
saxlamağın çətinliyini anlayıram) mənə tənbəki bağlaması göndərsinlər və əgər mümkün olarsa, 
vitamin və ya şirin bir şey. Əgər əlinizin altında olsa, köhnə köynəklərimdən - gimnastyorka və 
köhnə şalvarlarımdan (yamaqlı olsa da) mənə göndərin. Təzəsini alıb göndərməyiniz lazım 
deyil. Görüşənədək. Yatmaq vaxtıdır. Səni, uşaqları, atamı, anamı, əmimi, bibilərimi və bütün 
doğmalarımı bərk-bərk öpürəm. Tezliklə azad ediləcəyimi gözləməklə, səni bir daha ürəyimin 
başına sıxıram. Mustafa. 15/11-43-cü il. Komi MSSR. Vojayel qəsəbəsi, Dəmiryol rayonu, poçt 
yeşiyi 243/18. 
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