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ŞƏXSİYYƏT ŞƏXSİYYƏT

İmam  za  də 
pi  ri  nin ha  va  dar  la  rı
HərşeydənəvvəlŞeyxzaman

lılarınŞeyxNizamiGəncəvinin
nəslindənsayılmasıməsələsinə
toxunmalıyıq.BufaktabizFirudin
bəyKöçərlininşairŞeyxİbrahim
Şeyxzamanovhaqqındaverdiyi
məlumatdarastgəlirik.Firudin
bəyyazırki,“bəzirəvayətəgörə,
ŞeyxİbrahiminŞeyxNizamiilə
qərabəti(qohumluğu–red.)var
imiş”.ŞeyxİbrahimQüdsininqar
daşıoğluolanvəməqalədəsöhbət
açacağımızNağıbəyŞeyxzamanlı
“Azərbaycanınistiqlalmübarizə
sindənxatirələr”indədahiNizami
iləailəsininqohumluğuxüsusun
dadəqiqbirbilgiyəsahibolma
dığınıyazsada,bunuinkarda
etmir.Hətaburəvayətiqüvvət
ləndirməküçündəlillərirəlisürür:
nəslinmənsublarınınşeyxünvanı
daşımaları,soyunşairlərininçox
olmasıvəbaşqatəxəllüslərləba

həmşeyxünvanıilədəşeiryaz
ması,ŞeyxNizamininqəbrininvə
türbəsinintaqədimdənbərisahib
olduqlarıtorpaqlardayerləşməsi.

Sondəlildənbaşqa,əvvəlkidə
lillərmübahisələndiriləbilər.Oki,
qaldıirəlisürülənsonuncudəlilə,
həqiqətən,Şeyxzamanlıailəsitaqə
dimdənsovetdövrünədəkGəncəyə
bitişikböyükbirəraziyəsahibolub
larvəburadaNizamininməqbərəsi
iləbahəmİmamzadəkompleksidə
yerləşir.Birməsələdəvarki,İmam
MəhəmmədBağırınoğluMövlana
İbrahimindəfnedildiyiİmamzadə
pirininidarəçiliyidətarixənŞeyxza
manlılaraməxsusolub.
BizdahiNizamiGəncəviyə

“XosrovvəŞirin”əsərinəgörə
AzərbaycanAtabəylər(Eldənizlər)
dövlətininhökmdarıMəhəmməd
CahanPəhləvantərəfindənGəncə
yaxınlığındatorpaqhədiyyəedil
diyinibilirik.Şeyxzamanovların
NizamiGəncəviiləqohumluğunu
iddiaedənlər,haqqındabəhsolu
nanbuərazininindikiİmamzadə
kompleksinin,Nizamininməqbərə
sininyerləşdiyitorpaqlarolduğunu

bildirirlər,ammaortadabunutəsdiq
edənbirvəsiqəvəyasənədyoxdur.
Lakinİmamzadəİbrahimin

(Göyİmam)vəNizamiGəncəvinin
türbəsiyerləşənərazininŞeyxzama
novlaraməxsusluğunusübutedən
sənədlərvar.Keçənəsrinəvvəllə
rindəGəncəXeyriyyəCəmiyyəti
iləİmamzadəmütəvəlliləri,yəni
idarəçiləriarasındaİmamzadəpiri
iləbağlımübahisəyaranandaməsə
ləyəTifisdəQafqazCanişinliyinin
dəftərxanasındabaxılmışvəSəfəvi
şahıIITəhmasibinverdiyifərman

üzəçıxmışdır.Sənədəgörə,Gəncədə
İmamzadəpirininyerləşdiyiərazi
vəətraftorpaqlarŞeyxzamanlıların
irsimalıdır.
Sözümüzondadırki,Şeyxzama

novlarAzərbaycanıntanınmışqə
dimnəsillərindənbiridir.İmamzadə
pirinəhavadarlıqmüasirdövrədək
fasiləsizŞeyxzamanlılartərəfindən
yerinəyetirilməkləbahəm,onlar
Gəncədəxüsusimövqeyəsahib
olmuşlar.Bunəslinnümayəndəsi
ŞeyxünvanıiləGəncəninruhani
başçısısayılmış,Məmmədbağırvə

NağınınatasıŞeyxSalehəqədər
kəbiniyalnızonlarakəsdirərmiş
lər.Bunəsləehtiramoqədərimiş
ki,Gəncəninhakimləriəsrdənəsrə,
sülalədənsülaləyədəyişsədə,Şeyx
zamanlılarınGəncədəkimövqeyi
dəyişməzolaraqqalmışdır.
Şeyxzamanovlarınnəsilşəcərəsi,

İmamzadəpirinəhavadarlığı,onla
rınGəncədəkinizamınabolşeviklə
ringəlişinəqədərgəlibkeçənbütün
hakimlərinehtiramgöstəribtəsdiq
ləməsivədigərməsələlərayrıcabir
mövzudurvədahadetallıaraşdırma
tələbedir.Bubizimməqaləninəsas
mövzusudeyil.Bizimməqsədimiz
bunəslinAzərbaycanXalqCümhu
riyyətininparlaqxadimləriolmuş
ikinümayəndəsinin–Nağıbəyvə
MəmmədrzabəyŞeyxzamanlıların
istiqlaluğrundamübarizələrdəke
çənömüryolunaişıqtutmaqdır.

Üç qar  daş
MəmmədrzaŞeyxzamanlıvə

NağıŞeyxzamanlıqardaşlarının
amalları,əqidələri,cümhuriyyət
dövründəfəaliyyətləribirolduğu
üçünbizdə“Şəxsiyyət”rubrikasın
daonlarıayırmadıq.
MəmmədbağırvəNağınınva

lideynləriolanŞeyxSalehbəylə
MəşədiRüqəyyaxanımınəvvəlcə9
qızıdünyayagəlib.Onlardanuşaq
vaxtıdünyasınıdəyişənlərdəolub.
9qızdansonraRüqəyyaxanımŞeyx
Salehədeyirki,“mənsənəoğulbəxş
edəbilmədim,onagörəyenidən
evlənki,biroğlunolsun”.Lakin
ŞeyxSalehRüqəyyaxanımabildirib
ki:“Xanım,buAllahıntəqdiridir,
məsləhətbilsə,inşallahoğuldabəxş
edər”.
ÇoxkeçmirAllahsankibu

təvəkküləmükafatolaraqmömin
ailənioğulsevincinəqərqedir.
Beləki,birbirininardıncaonların
üçoğludünyayagəlir;1880ciildə
Məmmədbağır,1882ciildəİsrafilvə
1883cüildəNağı.
HərüçqardaşAzərbaycan

Cümhuriyyətiuğrundafədakar
mübarizəaparıblar.Ailəişlərinin

Şeyx  za  man  lı  lar:
ADR mil  li təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ba  ni  lə  ri

Müəy  yən ailə  lər, əsa  sən də kök  lü nə  sil  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri ta  ri  xin keş  mə  keş  li vaxt  la  rın  da, tə  la -
tüm  lü ha  di  sə  lə  rin  də xal  qın önü  nə ke  çə  rək mil  lə  tin ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin  də, cə  miy  yə  tin 
in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  mış  lar. Bə  zən bu  nu za  də  gan qa  nı ilə bağ  la  ma  ğa ça  lı  şan  lar da var, 
am  ma əs  lin  də, mə  sə  lə ailə  nin ir  sən ke  çən tər  bi  yə sis  te  mi  nin, ənə  nə  lə  ri  nin, ta  ri  xi yad  da  şı  nın 
da  vam  lı  lı  ğı ilə da  ha çox bağ  lı  dır. Be  lə soy  lar  dan bi  ri Şeyx  za  ma  nov  lar (Şeyx  za  man  lı) nəs  li  dir. Bu 
nə  sil Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yin  də, mə  də  niy  yə  tin  də, maarif  çi  li  yin  də, el  mi  nin in  ki  şa  fın  da bö  yük 
rol oy  na  mış  dır. Şeyx  za  man  lı  la  rın iki nü  ma  yən  də  si -  Məm  məd  ba  ğır bəy və Na  ğı bəy 
Azər  bay  ca  n Xalq Cümhuriyyətinin döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi or  qa  nı – Ək  sin  qi  lab  la Mü  ba  ri  zə Təş  ki -
la  tı  nın ilk qu  ru  cu  la  rı və ilk rəh  bər  lə  ri ol  muş, həm cüm  hu  riy  yət döv  rün  də, həm də on  dan əv  vəl 
Azər  bay  can üçün yo  rul  ma  dan ça  lış  mış, ömür  lə  ri  nin so  nu  na  dək bu mis  si  ya  ya sa  diq qal  mış  lar.

Nağı bəy Şeyx  za  man  lı ailəsi ilə Şeyx  za  man  lıların Gəncədəki evi
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Azər  bay  can üçün yo  rul  ma  dan ça  lış  mış, ömür  lə  ri  nin so  nu  na  dək bu mis  si  ya  ya sa  diq qal  mış  lar.

Nağı bəy Şeyx  za  man  lı ailəsi ilə Şeyx  za  man  lıların Gəncədəki evi
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vəİmamzadətürbəsininidarəçiliyi
İsrafilbəyŞeyxzamanlıyahəvalə
olunduğuüçünonunictimaisiyasi
fəaliyyətihaqqındaməlumatka
saddır,ammaodaqardaşlarıkimi
Milliİstiqlalmübarizlərindənolub.
İsrafilbəyiqardaşlarısiyasi

qovğalardanuzaqtutsada,o,Milli
İstiqlalHərəkatında,xüsusəndə
madditəminatvətəchizatməsə
lələrininhəllindəfəaliştirakedib.
Buüçqardaşıəqidəvəmübarizədə
ayırmaqmümkünolmasada,Azər
baycanınistiqlalmübarizəsində,
1918ciildəAXCninqurulmasında,
onundövlətçilikəsaslarınınmöh
kəmləndirilməsində,xüsusəndə
xaricivədaxilidüşmənlərləmü
barizədəMəmmədbağırvəNağı
mühümroloynadığıüçünbizdaha
çoxonlarhaqqındadanışacağıq.
Hərikiqardaşşeyxövladları

kimiuşaqvaxtlarındandinitəlim
görsələrdə,yaşlarıçatandadün
yəviməktəblərdəMəmmədbağır
GəncəRealnıMəktəbində,Nağı
isəGəncəGimnaziyasındatəhsil
alıblar.

Qardaşlarhələgənc
yaşlarındanGəncənin
ictimaisiyasihəyatına
qoşulub,mədənifəaliy
yətləməşğulolublar.
Xüsusəndəböyükqar
daşMəmmədbağırın
dramsənətinəböyük
meylivaridi.O,1906cı
ildəGəncədədram
cəmiyyətitəşkiletmiş,
Azərbaycan,rusvə
Avropadramaturqları
nınəsərlərinitamaşaya
qoymuşdur.
Qeydedəkki,

Məmmədbağırbəy
RəfibəylilərdənHə
cərxanımlaailəhəyatı
qurub,Ruqiyyəadlı
qızıolub.Məmmədba
ğırbəyhəyatyoldaşı
Həcərxanımlabirgə
Gəncədəqızlarməktə
bininyaradılmasındada,
xeyriyyəçilikfəaliyyətin

dədəbirgəçalışıb.

Məmmədbağırbəyinkiçikqar
daşıNağıbəyəböyüktəsiriolub.
NağıbəydaimMəmmədbağırbəylə
birgəaddımlayıb,onunbütünişlə
rindəyardımçısı,istiqlalmübarizə
sindəyaxınsilahdaşı,siyasifəaliyyə
tindəsirdaşıolub;kiçikqardaşkimi
bütüntapşırıqlarınıyerinəyetirib,
birsözünüikietməyib.
Əldəolanməlumatlaragörə,

Şeyxzamanlıqardaşlarıhələgənc
yaşlarındanaktivsiyasifəaliyyət
ləməşğulolublar.Onlarınhərikisi
1905ciildəerməniqəddarlıqlarının
qarşısınınalınmasında,erməniter
rorçudaşnaklaraqarşımübarizədə
mühümişlərgörmüşvəazərbay
canlılarıqorumaqüçün1906cıildə
“Difai”Partiyasınınyaradılmasında
yaxındaniştiraketmişlər.Qardaşlar
“Difai”ninGəncəşöbəsininənfəal
üzvləriolmuşlar.
“Difai”ninikisilahlıdəstəsindən

biriolan“Gənclik”qolununlideri
kimiənçətintapşırıqlarınöhdəsin
dənmüvəfəqiyyətləgələnNağı
bəyintəşəbbüsüiləbirsıraerməni

vəhşiliklərininqarşısıalınmışdır.
Onunvətənpərvərgənclərinhazırlı
ğındaböyükəməyiolmuşdur.Çarın
xəfiyyəsistemiQafqazdahəryerdə
“Difai”ninizinədüşməyəcanatırdı,
təşkilatınbirüzvünüxəbərverənə
vəyamöhürünüəldəedənə50min
rublvədetmişdi,ammatəşkilatqa
yətməxfisaxlanılır,xalqtərəfindən
dəsevilirdi.
Yalnız1909cuildəmöhürünsax

lanıldığıMirzəMəhəmmədadlışəxs
sosialistkimitəsadüfənhəbsolu
nandamöhürdəruslarınəlinəkeçir.
Möhüriləbirlikdəmüsadirəolunan
sənədlərGəncədəpolisidarəsində
seyfəqoyulurki,ertəsigüntərcü
məedilibaraşdırılsın.Qeydedəkki,
“Difai”ninmöhürdənbaşqaheçbir
rəsmisənədimövcudolmayıbvə
onagörədəmöhürəsankipartiya
nınruhunudaşıyanbirəsrarəngiz
əşyakimibaxıblar.Bukifayətqədər
ciddivəziyyətdəndəNağıbəyin
qurduğuplanlaçıxırlar.Möhürelə
həmingecərəisinseyfindəngötürü
lərək,eləotaqdakısobadacayandırı

lır,əvəzindəorabaşqa
birsosialisttəşkilatının
möhürüqoyulur.
Qeydedəkki,

qardaşlarodövrdə
Gəncəninyerliözü
nüidarəorqanlarının
üzvükimidəşəhərin
ictimaiiqtisadihəya
tındayaxındaniştirak
etmişlər.

Gə  lə  cək gün  lər 
üçün ha  zır  lıq  lar
Möhürvaqiəsin

dənsonra“Difai”nin
fəaliyyətisəngisədə,
təşkilatınNağıbə
yinrəhbərliketdiyi
“Gənclik”qoluta
ADRqurulanaqədər
özfəaliyyətinidavam
etdirir.Bu,əsasəngizli
tapşırıqlar,xəfiyyə
fəaliyyətləriiləbağlıidi.
Məsələn,hələIDün
yamüharibəsidövründəəllərində
olanköhnə“Berdanka”tipsilahları
yeniçıxanrusbeşaçılanlarıiləəvəz
etmək,gələcəkdəlazımolacaqsilah
ehtiyatınıyaratmaqüçünsistemli
işlərgörülürdü.Buməqsədləigid
gəncləröncəbhəyəkimigedibçıxır,
rusəsgərlərindənbeşaçılanlarıpulla
satınalırvəyamüxtəlifyollarlaəldə
edibGəncəyəgətirirdilər.Azərbay
canınbəziyerlərində,xüsusəndə
Bakıdaüstünlük,hakimiyyətvəida
rəetmədüşmənlərinəlindəolduğu
üçünbütünmillihakimiyyətGəncə
dəcəmləşmişdi.Azərbaycanınistiq
lalmübarizəsininağırlığıtamamilə
Gəncəninüzərinədüşmüşdü.Təbiri
caizsə,Gəncədəsankibirdərindöv
lətfəaliyyətgöstərirdi:millihöku
mətinqurulmasıüçünmüəzzəm
işlərhəyatakeçirilirdi,bütünzəruri
ehtiyatlargörülürvəmüstəqillik
üçünzəminhazırlanırdı.
Budövrdə,yəni191418ciillərdə

Şeyxzamanlıqardaşlarınınfəaliyyət
ləribuvəyadigərformadaTürki
yəyəköməketməklədəbağlıdır.

Bildiyimizkimi,1914cüildənsonra,
yəniIDünyamüharibəsindəRusi
yaTürkiyəsavaşındaminlərlətürk
əsgəriruslartərəfindənəsiralınmış,
əsasəndəqatarlarlaRusiyanındaxili
quberniyalarınasürgünedilmişdir.
Bundanbaşqamüharibədənəvvəl
Rusiyanıncənubəyalətlərindəişlə
yən,biznesquran,hətamüəyyən
səbəblərdənqaçqınolantürklərdə
çartərəfindənhəbsdüşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlıqardaşlarımüha

ribədəəsirdüşmüştürkəsirlərinin
müalicəsində,ərzaqla,geyimlə
təminedilməsindəiştirakedirdilər.
Bundanbaşqasürgünvəhəbslər
dənqaçantürklərgizlədilir,himayə
edilir,fürsətdüşənkimivətənlərinə
yolasalınırdılar.
1917ciildəGəncədəyaranan

TürkƏdəmiMərkəziyyətFirqəsinə
daxilolanŞeyxzamanlıqardaşları
partiyanın“Müsavat”labirləşməsin
dənsonraMüsavatPartiyasısırala
rındaAzərbaycanınictimaisiyasi
həyatındafəaliştiraketmişlər.Məm
mədbağırvəNağıŞeyxzamanlılar

Məm  məd  ba  ğır bəy Şeyx  za  man  lı Nağı bəy Şeyx  za  man  lı
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qoşulub,mədənifəaliy
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dədəbirgəçalışıb.
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nüidarəorqanlarının
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tındayaxındaniştirak
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təşkilatınNağıbə
yinrəhbərliketdiyi
“Gənclik”qoluta
ADRqurulanaqədər
özfəaliyyətinidavam
etdirir.Bu,əsasəngizli
tapşırıqlar,xəfiyyə
fəaliyyətləriiləbağlıidi.
Məsələn,hələIDün
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yeniçıxanrusbeşaçılanlarıiləəvəz
etmək,gələcəkdəlazımolacaqsilah
ehtiyatınıyaratmaqüçünsistemli
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rusəsgərlərindənbeşaçılanlarıpulla
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ehtiyatlargörülürvəmüstəqillik
üçünzəminhazırlanırdı.
Budövrdə,yəni191418ciillərdə

Şeyxzamanlıqardaşlarınınfəaliyyət
ləribuvəyadigərformadaTürki
yəyəköməketməklədəbağlıdır.

Bildiyimizkimi,1914cüildənsonra,
yəniIDünyamüharibəsindəRusi
yaTürkiyəsavaşındaminlərlətürk
əsgəriruslartərəfindənəsiralınmış,
əsasəndəqatarlarlaRusiyanındaxili
quberniyalarınasürgünedilmişdir.
Bundanbaşqamüharibədənəvvəl
Rusiyanıncənubəyalətlərindəişlə
yən,biznesquran,hətamüəyyən
səbəblərdənqaçqınolantürklərdə
çartərəfindənhəbsdüşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlıqardaşlarımüha

ribədəəsirdüşmüştürkəsirlərinin
müalicəsində,ərzaqla,geyimlə
təminedilməsindəiştirakedirdilər.
Bundanbaşqasürgünvəhəbslər
dənqaçantürklərgizlədilir,himayə
edilir,fürsətdüşənkimivətənlərinə
yolasalınırdılar.
1917ciildəGəncədəyaranan

TürkƏdəmiMərkəziyyətFirqəsinə
daxilolanŞeyxzamanlıqardaşları
partiyanın“Müsavat”labirləşməsin
dənsonraMüsavatPartiyasısırala
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həyatındafəaliştiraketmişlər.Məm
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GəncəMüsəlmanMilliKomitəsinin
dəüzvüidilər.

Tür  ki  yə yar  dı  mı  nın 
tə  min edil  mə  si
1918ciilinəvvəllərindəGəncə

MüsəlmanMilliKomitəsiNağıbəy
ŞeyxzamanlınıtürkzabitiHüsa
məddinTuğaclabirgəOsmanlı
DövlətininAzərbaycanayardımının
əməlitəşkiliüzrəxüsusitapşırıqla
Türkiyəyəgöndərir.Rusvəerməni
silahlılarıilədoluQafqazcəbhələ
rinikeçərəkTürkiyəyəçatan,orada
Ənvər,TələtvəNuripaşalar,digər
yüksəkhərbirütbəlilər,eləcədəSul
tanVMehmedReşadlagörüşənNa
ğıbəytapşırığınöhdəsindənuğurla
gəlir,türkordusununAzərbaycana
yardımınıntəminedilməsinənail
olur.Nağıbəyinerudisiyasına,dərin
biliyinəheyranqalanƏnvərpa
şaonuAzərbaycanayardımüçün
yaradılanhərbiqüvvənintəşkilati
məsələlərinəcəlbedir.Ənvərpaşa
yardımüçüngöndəriləcəkhərbi
qüvvələrəNağıbəyinxahişiilənə
zərdətutulanadamıdeyil,özqarda
şıNuripaşanıkomandantəyinedir.
NuripaşanıTürkiyədənQafqaza
yolçuedəndənsonraNağıbəyonu
Azərbaycandaqarşılamaqüçünvə
tənədönür.
GəncədəolduğumüddətcəNuri

paşanınqaldığıŞeyxzamanlıların
eviAzərbaycanınMilliİstiqlalda
vasınınhərbiqərargahınaçevrilir.
QafqazİslamOrdusununBakının
azadedilməsiəməliyyatlarının
hazırlanmasındavəhəyatakeçiril
məsindəŞeyxzamanlıqardaşları
önəmlivəzifələryerinəyetirirlər.
Bakıazadediləndənsonra1918ciil
dekabrın7dəçağırılanilkAzərbay
canparlamenti–MəclisiMəbusanın
tərkibindəMəmmədbağırŞeyxza
manlınıdagörürük.

Döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
qo  run  ma  sı
ŞeyxzamanlıqardaşlarınınADR

dövründədəfəaliyyətlərininkəsiş
diyinigörürük.Onlaryeniqurulan

cümhuriyyətindövləttəhlükəsizlik
xidmətininformalaşmasında,xarici
vədaxilidüşmənlərdənqorunma
sındaönəmlixidmətgöstərmişlər;
Azərbaycanındövləttəhlükəsizli
yininqorunmasıiləbağlıyaradılan
təşkilatınilksədrləriolaraqAzər
baycanındövlətçiliyivəmüstəqil
liyininkeşiyindədayanmış,eləcə
dəbutəşkilatınformalaşmasında
böyükişlərgörmüşlər.
Beləki,1919cuiliyunun11də

əkskəşfiyyatorqanıolanƏksin
qilablaMübarizəTəşkilatı(ƏMT)
yaradılandaonunilksədriparla
mentinMüsavatfraksiyasınınüzvü
MəmmədbağırbəyŞeyxzamanlıtə
yinedilir.M.Şeyxzamanlıbirmüd
dətbuvəzifədəişlədikdənsonra
1919cuilinavqustayındaözərizəsi
ilətutduğuvəzifədənazadolunur.

Onunistefasındansonrayerinə
qardaşıNağıbəyŞeyxzamanlıtəyin
edilir.Nağıbəybuvəzifənitəşkilat
ləğvedilənədək1920ciilmartın
6naqədəricraetmişdir.

27 Ap  rel iş  ğa  lı
1920ciilaprelin27dəAzərbay

canıişğaledənbolşeviklərilkgün
dənmüsavatçılarıməhvetməküçün
həbslərə,qətliamlarabaşlayırlar.
OnlarınŞeyxzamanlılardanilkhəbs
etdikləriböyükqardaşMəmməd
bağırolur.Qardaşınıhəbsxanadan
qurtarmaqüçünyollararayanNağı
bəyöyrənirki,bolşeviklərMəm
mədbağıra–“QardaşınNağıbəy
gəlibözütəslimolsa,səniburaxaca
ğıq”–deyiblər.
“Çeka”yagedənNağıbəybina

yayaxınlaşandaqardaşınınsəsini



eşidir.O,binanınyuxarımərtəbəsin
dəkikameranınpəncərəsindənona
səslənirdi:“Gəlmə,uzaqlaş,mənə
birşeyedəbilməzlər...Əgərmənə
qulaqasmayıbiçərigirsən,özümü
pəncərədənküçəyəatacağam.Bura
danuzaqlaş...”
Böyükqardaşınınsözündənheç

vaxtçıxmayanNağıbəyonundedi
yikimiedir.Bu,doğmaqardaşların,
həmdəənyaxınsilahdaşlarınson
görüşüolur.NağıbəyGəncəyəgəl
dikdənsonraöyrənirki,qardaşını
bolşeviklərgüllələyiblər.
Digərailəüzvləridətəqiblərə

məruzqalırlar.Nağıbəyinyoldaşı
Səliməxanımhəbsedilirvədindiri
lir.LakinsonralarSəliməxanımfür
səttapıbTürkiyəyəhəyatyoldaşının
yanınagedəbilmişdir.
Ortancılqardaşİsrafilbəyinba

şınagələnlərdəfaciələrlədoludur.
Onuhəbsedibşəhərmeydanında
edametməkistəyirlər.Gəncəlilər
toplaşıbetirazedirlər,onagörədə
İsrafilbəyiedametməyibsürgünə
yollayırlar.Sürgünhəyatıuzunsür
mür;camaatıntəkidiiləonusürgün
dənqaytarırlar.Qayıdandansonra

daİsrafilbəyitəqibedirlər:gecələr
“qaramaşın”daaparır,səhərəyaxın
gətiribyarımcanhaldaqapınınağ
zınaburaxırdılar...İşoyerəçatırki,
İsrafilbəyözühərgecəailəüzvləri
iləgörüşübsağollaşırvəoturub“qa
ramaşın”ıgözləyirdi.
Evəşyalarınaqədərbütünvar

dövlətlərimüsadirəolunmuşailə
sovetdönəmindəuzunillərqorxu,
səksəkəiçindəyaşayıb,ammaİsrafil
bəyölənəqədərkimsəsizləriyenə
dəhimayəedib,sontikəsiniacqa
lanlarlabölüşüb.

Mü  ha  cir hə  ya  tı
27Aprelişğalındansonramü

hacirhəyatıkeçirməyəməcbur
olanNağıbəyŞeyxzamanlıuzun
müddətTürkiyədə,1964cüildən
sonraABŞaövladlarınınyanına
gedərəkoradayaşamışdır.
Azərbaycanınazadlığıuğrunda

mübarizəaparanvəonundövlət
çiliyinədaimsadiqqalanNağıbəy
mühacirətdəolduğuzamanda
vətəniunutmamış,həmişəonun
taleyiiləmaraqlanmışdır.Türkiyə
dəyaşayarkənhəmvətənləriiləsıx

əlaqədəolmuşvəonlarınyaratdı
ğı“Azərbaycan”jurnalınınişində
fəaliştiraketmişdir.Mühacirətdəo,
Azərbaycandabaşverənictimaisi
yasihadisələrləbağlıfikirlərinivə
xatirələriniəksetdirənbirsıraəsər
lərnəşretdirmişdir.
ÜrəyidaimAzərbaycanladöyü

nənNağıbəyömrününsonlarına
yaxınAmerikadaxəstələnir,Azər
baycanadahayaxınyerdəbasdı
rılmaqüçünTürkiyəyəqayıdır.O,
1967ciildəvəfatedirvəİstanbulun
Feriköyməzarlığındadəfnedilir.
Şeyxzamanlıqardaşlarınınən

aydınvəsfiAzərbaycanistiqlalmü
barizəsinədərindənbağlıolmaları,
bütünömürləriboyuncabuməsə
lədəheçbirkimsəyəvəhərhansı
cərəyanakiçikgüzəştəbeləget
məmələridir.Onlarömürləriboyu
vətənin,xalqınişıqlısabahıuğrunda
mübarizəaparmış,millətintaleyük
lüməsələlərininhəllindəmühüm
vəzifələrə,çətintapşırıqlaraüstlən
miş,üzərilərinədüşənmissiyanı
ləyaqətləyerinəyetirmiş,soyadlarını
daimucaetmişlər.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
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