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Hakim savadlı və ədalətli olmaqla yanaşı, yüksək 
əxlaqi keyfiyyətləri də özündə ehtiva etməli, cəmiyyətdə 
nüfuz sahibi olmalıdır. 

Belə hakimləri cəmiyyətin özü yetişdirir.
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I HİSSƏ 
SOVETLƏR BİRLİYİ DÖVRÜ

I FƏSİL

TƏYİNATLAR

Əti dırnaqdan necə ayırarlar. Mən də istintaqdan və pro ku ror-
luqdan belə ayrıldım. Bakı şəhər Məhkəməsinin sədri seçil dim. 

Prokurorluqda 21 il işlədikdən sonra bu, birdən-birə necə baş verdi? 
Hüseyn Talıbov Ali Məhkəmənin sədri seçiləndən dərhal sonra 

məni yanına dəvət etdi. Çox səmimi qarşılandım. O, tamamladığım 
bir çox cinayət işlərinə baxmışdı. İstintaqın keyfiyyəti, qanun pozun-
tusuna yol verilməməsi, tam, obyektiv və hərtərəfli araşdırma, 
motivin və tövsifin düzgün müəyyən edilməsi hakim lərin işini çox 
asanlaşdırır – işə rahat baxıb yekunlaşdıra bilirsən. Onun mənə rəğbəti 
də tamamladığım işlərdən qaynaqlanırdı. Hüseyn müəl limin sözləri: 
"İkram, sən barıt çəlləyinin üstündə oturmusan. Bəsdir, gəl Ali Məh kə-
məyə, mənim yerimə. Ali Məhkəmədə bu vəzifəyə layiq çox təcrübəli 
hakimlər var. Ancaq istərdim ki, həmin vəzifəyə cinayət işlərini 
istintaq etmiş, prokuror-dövlət ittihamçısı işləmiş şəxs gəlsin. Yuxarı 
instansiyaların razılığını özüm həll edəcəm". 

Tərəddüd etmədən təkliflə razılaşdım. Həqiqətən də, elə bil hər 
an partlama ehtimalı olan barıt çəlləyinin üstündə idim. Ancaq bir 
şərt irəli sürdüm. Dedim ki, "mənim rəhbərim var. İstərdim, təklif 
ondan gəlsin, onun müsbət fikri olmadan başının üstündən razılıq 
verə bilmərəm". Hüseyn müəllim mövqeyimi bəyəndi. Həmin vaxt 
Respublika pro ku roru İlyas İsmayılov idi. Bu barədə heç kimə, o 
cümlədən ta be çiliyində işlədiyim Bakı şəhər prokuroru Əliş Əliyevə 
də bir söz demədim. 

Bir gün İlyas müəllim məni yanına çağırdı. Mənə olunan təklif-
dən də, cavabımdan da razı qaldığını bildirdi. Dedi ki, "istərdim, 
məh  kə mədə prokurorluğun kadrları çox olsun". İlyas müəllimlə 
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söhbətdən sonra Mərkəzi Komitədə inzibati orqanlar şöbəsinin müdiri 
Məhəmməd Əsədovun qəbulunda oldum. 

Biz bir-birimizi çoxdan tanıyırdıq, münasibətlərimiz dostluq sə-
viyyəsində idi. Soruşdu ki, prokurorluqdan məhkəmə sisteminə keçid 
ürəyimcədirmi. Cavab verdim ki, əvvəllər də belə təkliflər almışdım. 
Lakin razı olmamışdım. İndi edilən təklif mənim üçün gözlənilməz 
oldu. Ancaq istintaq məni yorub. Hazırkı vəzifəmdə əksər hallarda 
başqasının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyıram. Bakı böyükdür, 
şəhərin bütün istintaq aparatına rəhbərlik mənim üzərimdədir. 
Normal yatmağa, dincəlməyə vaxtım qalmır. Yolda da, nahar edəndə 
də, yatanda da elə işləri düşünürəm. Evdə qeydlər aparıram ki, bu 
gün hansı işlərlə məşğul olacağam. Gəlirəm işə, elə hadisə baş 
verir ki, heç qeydlərimə baxmağa macal tapa bilmirəm. Kabinetə 
girməmiş başqa işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalıram. Və-
ziy yət məni məcbur edir ki, razılıq verim. Məhəmməd müəllim heç 
bir vaxt istəyimin əleyhinə çıxmazdı. İstərdi ki, hər şey ürəyimcə 
olsun. Rəhbərlik etdiyi sahə ona yeni olduğu üçün bəzən mənimlə 
məsləhətləşərdi. Onun bu mövzuda mənə son sözü bu oldu: "Yaxşı, 
bu yaxınlarda səni katibin qəbuluna aparacağam. Təşəbbüs Ali 
Məhkəmənin sədrindən olduğu üçün, hesab edirəm, problem olmaz". 
Onun dediyi sözləri bu gün də unutmuram. 

Nəhayət, Məhəmməd müəllimlə Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Kamran Bağırovun qəbulunda olduq. Kamran Mamedoviç rus 
dilində danışırdı. Mənə dedi ki, özümü təqdim edim. Mən əmək fəa-
liy yətim barədə qısa məlumat verdim. Eyni zamanda Bakı şəhər 
Sovetinin deputatı olduğumu da qeyd etdim. O vaxtın qaydalarına 
görə, Ali Məhkəmənin tərkibi Ali Sovetin sessiyasında təsdiq olu-
nurdu. Təbii ki, öncə Mərkəzi Komitənin bürosunun qərarı olmalı idi. 

Bu görüşə kimi katib məni şəxsən tanımırdı. Yalnız bir dəfə te le
fonla danışmışdıq. O zaman Bakı şəhər milis idarəsinin məhbusların 
müvəqqəti saxlama təcridxanasında yenicə həbs etdiyim şəxsi 
dindirirdim. Növbətçi gəlib dedi ki, rəis təcili onun kabinetinə qalx
mağımı xahiş edir. Nə hadisə baş verdiyini bilmədən dindirməni 
yarımçıq qoyub rəis Rəsul İslamoviçin yanına gəldim. Bildirdi ki, 
məni Kamran Bağırov axtarır. Hökumət rabitəsi ilə orada olmağımı 
birinci katibin köməkçisinə məruzə edərək, telefonun dəstəyini mənə 
uzatdı. Az keçməmiş bizi birləşdirdilər. Kamran Mamedoviç mənimlə 
salamlaşdıqdan sonra dindirməsini apardığım şəxsin cinayət əməli 
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barəsində ona məlumat verməyimi istədi. Onu məlumatlandırdım. 
Təyinatım həmin əhvalatla sıx bağlı olduğundan, üstüörtülü olsa da, 
bu barədə daha ətraflı yazmağı məqsədəmüvafiq hesab edirəm. 

Əhvalat belə olmuşdu. Neft Akademiyasında təhsil alan bir neçə 
əcnəbi tələbə təhsildən yayınaraq saxta vizalar almış və Azər bay
candan (SSRİdən) kənara çıxaraq özləri ilə xarici ölkədən radio, 
videoaparatlar gətirib "qara bazar"da satırmışlar. Çox keçmir ki, 
onlar Döv lət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən 
Leninqrad şəhərində yaxalanırlar. Müəyyən edilir ki, tələbələrə vizanı 
Bakıda veriblər. DİNin viza və qeydiyyat şöbəsində işləyən bir zabit 
öz rəisinin imzasını saxtalaşdıraraq tələbələrin gedibgəlməsini 
rəsmiləşdirmişdi. Zabitin atası Kamran Mamedoviçin köməkçisi idi. 
Material şəhər prokurorluğuna daxil olduqdan sonra cinayət işi qal dır
dım və həmin zabit məsuliyyətə cəlb olunaraq həbs edildi. 

Bu barədə Kamran Mamedoviçə müfəssəl məlumat verdim. 
Zabiti şəxsən dindirdiyimi və işlətdiyi cinayəti etiraf etdiyini diqqətinə 
çatdırdım. Həmin gün Kamran Mamedoviç köməkçisini vəzifəsindən 
uzaqlaşdırdı. Köməkçinin şəhər məhkəməsinin sədri olan qardaşının 
səlahiyyət müddəti isə sona çatmaq üzrə idi. Məhz bu səbəbdən 
cinayət işinə aidiyyatı üzrə şəhər məhkəməsində deyil, Ali Məh kə
mədə baxıldı.

...Katib məni dinləyəndən sonra, üzünü şöbə müdirinə tu ta-
raq soruşdu: "Siz bu məsələni şəhər partiya komitəsi ilə razı-
laşdırmısınızmı?". O cavab verdi ki, "təyinat Ali Məhkəmənin sədr 
müavini vəzifəsi olduğu üçün, bu məsələ ilə bağlı şəhər partiya 
komitəsi ilə əlaqə saxlamamışıq". Kamran Mamedoviç cavabdan 
razı qalmayaraq dedi: "Namizəd şəhər partiya komitəsinin no men-
kla turasındadır, mütləq onlarla əlaqə saxla, mövqelərini öyrən". Biz 
ayağa qalxıb kabineti tərk etdik. Məhəmməd Nəbiyeviç öz otağında 
məndən soruşdu: "Şəhər partiya komitəsi namizədliyinizin Bakıya 
verilməsi məsələsini qaldırarsa onda necə olsun?". Cavab verdim ki, 
"fərq etməz". 

Sonradan bu mövzuda aidiyyəti şəxslər arasında nə kimi söh-
bətlərin getməsini bilmədim. Təxminən bir həftə keçməmiş şəhər par-
tiya komitəsinin inzibati orqanlar şöbəsinin yeni təyin olunmuş müdiri 
Heydər İsmayılov məni yanına dəvət etdi. O, partiya işinə qədər 
prokurorluqda işləmişdi deyə, bir-birimizi yaxşı tanıyırdıq. 
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Onunla müxtəlif mövzularda xeyli söhbət etdik. Sonda mənə dedi 
ki, şəhər məhkəməsinin sədri vəzifəsi boşalır, Sizin həmin vəzifəyə 
namizədliyiniz müzakirə olunur. Soruşdum ki, ədliyyə nazirinin 
bu məsələyə münasibəti necədir? Dedi: "Öz aramızda qalsın, biz 
sizi şəhər prokuroru vəzifəsinə hazırlayırdıq. Prokurorun təqaüdə 
çıxmaq vaxtı yaxınlaşır. Məhz bu baxımdan Moskvaya oxumağa 
göndərilmişdiniz. İlyas müəllimlə birlikdə həmin institutu bitirdiniz. O, 
dərhal respublika prokuroru vəzifəsinə təyinat aldı. Sizin məhkəmə 
sədri vəzifəsinə namizədliyinizə baxılması məsələsi bizdən gəlməyib. 
Razılıq ver". İsmayılovla danışmaq mənə rahat idi. Bir neçə gün 
möhlət istədim. O, razılıq verdi və əlavə etdi ki, "hələlik bizi heç kim 
tələsdirmir". Ona verdiyim sual isə cavabsız qaldı. 

Partiya komitəsinin binasından necə çıxdığımı, hara getdiyimi 
xatırlamıram. Onu bilirəm ki, həmin gün prokurorluğun onurğa sütun-
larından hesab olunan və mənə yaxşı bələd olan Ata Əliyevlə və İdris 
Əsgərovla ayrı-ayrılıqda görüşüb məsləhətləşdim. Onlar müxtəlif 
xarakterli olsalar da, hər ikisi mənə eyni məsləhəti verdilər. Hətta 
İdris müəllim əlavə olaraq dedi: "Vaxt itirmə, təcili razılığını bildir, 
yoxsa başqa namizədlər ortaya çıxar". Təyinatla əlaqədar Heydər 
İsmayılovdan başqa mənimlə heç kim söhbət etmədi. Bu da məndə 
müəyyən narahatçılıq yaradırdı. 

Ədliyyə naziri Əlisaab Orucov zama nın da respublikanın ən gənc 
naziri idi. Əvvəllər Gəncə şəhər məh kə məsində, Ali Məhkəmədə 
hakim işləmişdi. Nazir vəzifəsinə Ali Məh kəmə sədrinin birinci müavini 
vəzifəsindən gəlmişdi. Res pub likada hakimlər korpusunu yaxşı tanı-
yırdı. Hakimlərin na mizədliyini partiya orqanlarına o verirdi. Müna si-
bətlərimiz normal idi. Gəncədən tanış idik. 

...Qaradağ rayon prokuroru ilə hakim qadın arasında məhkəmədə 
baxılan bir işlə bağlı xoşagəlməz münaqişə olmuşdu. Bununla 
əlaqədar məsələnin araşdırılması o vaxtlar partiya işində çalışan 
Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevlə mənə həvalə olunmuşdu. Bax-
ma yaraq ki, rayon prokuroru mənim təqdimatımla vəzifəyə təyin 
olunmuşdu, obyektivlik naminə belə qənaətə gəldik ki, prokurorun 
hərəkəti düzgün olmamışdır. Möv qeyimizdən Əlisaab müəllim razı 
qalmışdı, hətta mənə zəng edərək təşəkkürünü bildirmişdi.

Təşkilati, inzibati cəhətdən məhkəmə sədri ədliyyə naziri ilə 
işləyir deyə, qərara gəldim ki, bütün bunlar barədə ona şəxsən özüm 
məlumat verim. Telefonla razılığını alıb qəbuluna getdim. Məni çox 
yaxşı əhval-ruhiyyə ilə qarşıladı. Səmimi olaraq şərh etdiklərimi 
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ona danışdım. Əlisaab müəllim məni dinləyib dedi: "Biz çalı  şırıq 
məhkəməyə kadrları ədliyyə və məhkəmə sahəsində işlə yən lər 
sırasından seçək. Bu vəzifə SSRİ Ədliyyə Nazirliyinin nomenk la tu-
ra sına daxildir. Buna baxmayaraq, Sizinlə işləmək mənə xoş olar". 
Və boşalaçaq Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri vəzifəsindən söz 
açaraq bildirdi ki, partiya orqanları ilə müzakirə və razılaşmalardan 
sonra barəmdə Moskvaya təqdimat göndərəcək. Çox güman ki, nazir 
B.V.Kravtsov məni qəbul edəcək. 

Partiya orqanları ilə nazir arasında bu məsələnin necə tənzim-
ləndiyini bilmədim. Bir gün prokurorluğun kadr şöbəsindən eşitdim ki, 
sorğu əsasında şəxsi işimi Ədliyyə Nazirliyinə göndəriblər. Bundan 
sonra Əliş müəllim məni yanına çağırdı və dedi: "Bu nədir, mənsiz 
başqa işlərlə məşğul olursan? Heç nə danışmırsan. Ancaq yadında 
saxla, səni öz yerimdə görmək arzusundayam. Buna baxmayaraq 
məhkəməyə keçməyinə pis baxmıram". Bütün əhvalatı Əliş müəllimə 
danışdım və bildirdim ki, "gizli heç bir iş görmək təşəbbüsündə ol ma-
mışam. Qəflətən belə söhbət ortaya çıxdı, özüm də çaş-baş qaldım".

...Əliş müəllimin xətrini çox istəyirdim. Ona xoş gəlməyən addım 
atmazdım. Ondan ayrılandan sonra çox səmimi dost olduq. Hətta 
altmış illik yubiley şənliyini idarə etmək mənə həvalə olunmuşdu. 
O, mənim vurğunum idi. Bütün dərd-sərini mənimlə bölüşər, məslə-
hət ləşərdi. Şəxsi xahişini deməyə utanan adam idi. Sözümüz bir-
birimizə qanun idi. O, təqaüdə çıxandan sonra bir müddət Bakı şəhər 
Sovetində və Rabitə Nazirliyində hüquq şöbəsinin müdiri vəzifələrində 
işlədi. Sonra yenidən prokurorluğa işləməyə dəvət olundu və bir 
müddət Respublika hərbi prokurorunun müavini vəzifəsində çalışdı. 

Az vaxt keçmiş Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində olan institutun direk-
toru Solmaz xanım Zülalova (mən tələbə olarkən o, hüquq fakül-
təsində işləyirdi və onu həmin vaxtdan tanıyırdım) mənə dedi ki, 
Moskvaya ezamiyyəyə getmişdim, sənin şəxsi işini SSRİ Ədliyyə 
Nazirliyinə apardım. Onda mənə bəlli oldu ki, artıq partiya orqanları 
ilə ədliyyə naziri arasında məsələ çözülüb. Sonra Moskvaya – nazirin 
görüşünə çağırıldım. 

...Moskvada keçirilən SSRİ Prokurorluğunun ən yaxşı müstən-
tiq lərinin Ümumittifaq müşavirələrində bir neçə dəfə iştirak etmişəm. 
Mü şavirələr prokurorluğun "Mərmər" zalında keçirilirdi. Belə mü-
şa virələrin birində iştirakçılar tənəffüs vaxtı hissə-hissə SSRİ Baş 
Pro kuroru R.A.Rudenko ilə fotoşəkillər çəkdirirdilər. Arzu edən çox 
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olduğundan növbə yaranmışdı. Ona görə də müəyyən qrup Rusiya 
Federasiyasının prokuroru, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Boris Vasilyeviç 
Kravtsovla şəkil çəkdirməli oldu. Azərbaycandan gələn nümayəndə 
heyəti də onunla birlikdə fotoşəkil çəkdirdi. Qəbula gedərkən həmin 
fotoşəkli özümlə götürmüşdüm (bax: I kitab, səh. 348). 

Nazirlikdə öncə kadr idarəsinin Azərbaycan üzrə kuratoru Svet-
lana Yakovlevna Tetyukun qəbulunda oldum. Şəxsi işim ma sasının 
üstündə idi. Azərbaycan dilində danışa bilirdi. Söylədi ki, əslən Xaç-
mazdandır. Mən də ona bildirdim ki, Bakıya işə Xaçmaz rayon 
proku rorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən gəlmişəm. Bu, anket mə-
lumatlarından da bəlli idi. Birlikdə idarə rəisləri – Şumski, Baturin və 
nazirin kadr üzrə müavini Vişinskinin qəbulunda olduq. Gülərüzlə 
qarşılanırdım. Söhbətlərinin məzmunu Azərbaycan və işlədiyim 
sahələrlə əlaqədar olurdu. Hətta nazir müavini Əlisaab müəllimin zəng 
edərək barəmdə müsbət fikirlər söylədiyini də qeyd etdi. Narahatçılıq 
və gərginlik hiss etmədim. Harada qalmağımla maraqlandılar. Sözüm 
olarsa, hər an onlara müraciət etməyimin mümkünlüyünü bildirdilər. 

Növbəti gün Tetyukla nazirin qəbulunda olduq. O, ayağa qalxıb 
bizi qarşıladı. Tanışı ilə görüşürmüş kimi münasibət göstərirdi. Xeyli 
ümumi söhbətlər etdi. Tetyukdan neçə nəfərin prokurorluqdan məh-
kəməyə sədr gəlməsini soruşaraq ona tapşırdı ki, institutun tədris 
planında prokurorluqdan məhkəməyə keçənlər üçün xüsusi bir 
kursun keçirilməsi nəzərdə tutulsun. (Belə də oldu. Sonralar nazirliyin 
institutunda ixtisası təkmilləşdirmə kursunu bitirdim. İnstitutun direk-
toru bakılı Lev Semyonoviç Xaldeyev Azərbaycandan gələn mü-
davimlərə fərqli diqqət və qayğı göstərirdi. Xüsusi hörmətə malik şəxs 
idi). Sonda nazir məni təbrik etdi, sualımın olub-olmadığını soruşdu. 
Təşəkkür edib fotoşəkli ona göstərdim. Baxıb gülümsəyərək dedi: 
"Bu şəkil heç mənim özümdə yoxdur". Sonra onu geri qaytararaq 
dedi: "Sizdə qalsın. Şəkil Sizin üçün çəkilibdir". 

Moskvadan qayıdandan sonra telefonla Əlisaab müəllimlə əlaqə 
saxladım. O, məni təbrik edərək görüşün keçirilməsindən məlumatlı ol-
du ğunu bildirib, vaxt təyin edərək məni yanına dəvət etdi. O, şəhər məh-
kəməsinə hakim seçilmək üçün nəzərdə tutulan namizədlərin siyahısının 
surətini mənə təqdim edərək, hər bir namizəd barəsində məlumat verdi. 
Hətta əlavə etdi ki, bu elə məsələdir ki, son məqamda belə, hər hansı bir 
namizəd haqqında mövqe dəyişə bilər. Onların əksəriyyətini tanıyırdım, 
ancaq hər hansı bir mövqeyim yox idi, ola da bilməzdi. 
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Bir müddət sonra Əlisaab müəllim mənə zəng edərək nazirliyin 
tanı ma dığım bir əməkdaşını – namizədliyi sədr müavini vəzifəsinə 
irəli sürülmüş Anna İvanovna Kobılenkovanı qəbul etməyimi xahiş 
etdi. İlk dəfə Anna Kobılenkova ilə prokurorluqda olan iş yerimdə 
görüşdüm. O, əvvəlcə hüquqşünas kimi vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul 
olmuş, sonralar Tula şəhərində hakim işləmişdi. Hərbçi ailəsindən 
olduğundan, həyat yoldaşının iş yerinin dəyişilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycana gəlmiş və nazirlikdə işlə təmin olunmuşdu. İndi isə 
mülki işlər üzrə sahəyə rəhbərlik etmək üçün sədr müavini vəzifəsinə 
məsləhət görülürdü.   

Az vaxt keçmiş şəhər partiya komitəsinin şöbə müdiri Heydər 
müəllim məni yanına dəvət etdi. Tanış olduğum siyahı onun əlində 
idi. O da fikrimi soruşdu. Təbii ki, müsbət rəydən savayı başqa bir 
fikrim ola bilməzdi.  

Beləliklə, bu təyinatla bağlı şəhər partiya komitəsi rəhbərliyinin 
məni qəbul etməsi, görüşməsi proseduru baş vermədi. Çox güman 
ki, katib işimlə əlaqədar məni yaxşı tanıdığı üçün bir çox formal 
məqamlardan yan keçmişdi. Bir dəfə şəhər prokuroru Əliş müəllimlə 
xidməti işimizlə əlaqədar şəhərin birinci katibinin qəbulunda olarkən 
Fuad Ənvəroviç Musayev mənə işarə edərək Əliş müəllimə dedi: 
"İkramı hara göndərirsən?". Əliş müəllim də barəmdə müsbət sözlər 
deyərək, yerdəyişmənin ürəyimcə olduğunu vurğuladı. Katib də 
cavabında dedi: "Madam ki belədir, deməli, həvəslə çalışacaq, bizim 
də etirazımız yoxdur".   

Bakı şəhər Sovetinin növbəti sessiyasında şəhər məhkəməsinin 
sədri, müavinləri və hakimlərinin seçilməsi məsələsi gündəliyə 
salındı. Heç bir problem olmadan, yekdilliklə məhkəmənin yeni tərkibi 
seçildi. Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talıbovla ədliyyə naziri Əlisaab 
Orucov məni şəhər məhkəməsinin kollektivinə təqdim etdilər. 

Artıq məhkəmədə bir neçə ay idi işləyirdim, inzibati orqanlar şöbə -
sinin xətti ilə təyinat almış bir qrup şəxsi Mərkəzi Komitənin birin ci 
katibi K.M.Bagirov qəbul etdi. Təxminən on nəfər idik. Bizi şöbə müdiri 
M.N.Əsədov müşayiət edirdi. Katibin iş otağına daxil olub əyləşdik. 
Onlardan yalnız Əziz Rəsulovu xatırlayıram. O, DTK-nın istintaq 
şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat almışdı. Onunla uni  versitetdə eyni 
vaxtda müxtəlif kurslarda oxumuşduq. Növbə ilə özümüzü təqdim 
etdik. Sonra Kamran Mamedoviç tövsiyələrini verərək bizi təbrik etdi. 
Bununla da təyinatla bağlı məsələyə son qoyuldu. 
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1990-cı ilin avqust ayında Ali Məhkəməyə və Bakı Şəhər Məh-
kəməsinə növbədənkənar seçkilər keçirildi. Səlahiyyət müddətimizin 
başa çatmasına iki il vaxt qalırdı. Bu zərurət 1989-cu ilin 1 de kab-
rında, hakim seçkilərinin 5 il deyil, 10 ildən bir keçirilməsi, Bakı şə-
hərində fəaliyyət göstərən hakimlərin formalaşdırılmasının Ali Sovetin 
səla hiy yətinə aid edilməsini nəzərdə tutan İttifaq Qanu nu nun qəbul 
olunmasından irəli gəlirdi.

Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, bu dəfə partiya orqanları kadr ların 
təyinatına müdaxilə etmədi. Çünki bu haqda Sov.İKP MK-nın Siyasi 
Bürosu yeni qərar qəbul etmişdi. Namizədlər Ali Məhkəmənin sədri 
ilə məsləhət olunaraq ədliyyə naziri tərəfindən irəli sürülürdü. Təq-
dimatları onların hər ikisi imzalayırdı. Öncə nazir Ə.S.Orucov mən dən 
namizədlərlə bağlı təklifimin olub-olmamasını soruşdu. Cava bım belə 
oldu: "Fərq etməz. Kim məsləhət bilinərsə, məni qane edər". 

Seçkiyə bir neçə gün qalmış namizədlər Ali Sovetə dəvət olun-
du lar. Kiçik zalda toplaşdıq. Aidiyyatı komissiyanın sədr müa vi-
ni, deputat Şahsuvar Yəhyayev bizimlə görüşdü. O, eyni za man-
da Qubadlı rayon partiya komitəsinin birinci katibi idi. Şahsuvar 
müəllim namizədlərlə salamlaşıb, qısa çıxış etdi. Onun dedikləri bu 
oldu: "Hamınızı təbrik edirəm, ədalətli olmağınızı arzulayıram". Baş-
qa bir söz demədi. Sualların olub-olmadığını soruşdu. Sual ve rən 
olmadı. Çıxış edib təşəkkür etməyimizə şərait yaranmadı. 29 avqust 
1990-cı ildə Ali Sovetin sessiyasında hakimlərin seçilməsi proseduru 
rəsmiləşdirildi. Namizədləri bir-bir nazir Əlsaab Orucov təqdim edirdi. 
Hər namizəd ayrılıqda səsə qoyulurdu. İlk dəfə olaraq çox sadə, heç 
bir narahatçılıq do ğur mayan məhkəmə seçkisini yaşadıq. 

4 iyul 1987-ci il tarixdən 3 sentyabr 2000-ci il tarixinədək – Bakı 
Şəhər Məhkəməsi fəaliyyətini dayandırana qədər həmin məhkəmənin 
sədri kimi işlədiyim dövrü böyük qürur hissi ilə xatırlayıram. Bütün 
çətinliklərə baxmayaraq, şəxsən mənin üçün ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirildiyi həmin illərin yeri əvəzsizdir. 

Respublikada keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində 
bir sıra yeni məhkəmələr fəaliyyətə başladı. 3 sentyabr 2000-ci il 
tarixində – istirahət günü prezident Heydər Əliyev məni qəbul etdi və 
Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi 
Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə tövsiyə olunduğumu bildirdi. Əmək 
fəaliy yətimlə bağlı xeyli söhbət etdik, bir çox əhvalatları xatırladıq, 
sonda tövsiyələrini verdi. Əsas məqam namizədliyimin şəxsən özü 
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tərəfindən irəli sürüldüyünü vurğulaması oldu. Sonra şöbə mü diri 
Süleyman İsmayılovu kabinetə dəvət edib, yenicə imzaladığı sə-
rəncamı ona verərək tapşırdı: "Sərəncam bu gün "Xəbərlər" proq ra-
mında – televiziyada getməlidir". Bu təyinat prezidentin mənə gös-
tərdiyi böyük etimad idi. Prezidentə təşəkkür edib, göstərilən etimadı 
doğruldacağımı bildirərək kabinetdən çıxdım. Foyedə olan tanıdığım 
şəxslər məni təbrik etdilər. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasının iclası 
çağırılmışdı. Ertəsi gün Prezidentin ABŞ-a işgüzar səfərə yola düş-
məsi barədə mətbuatda məlumat verildi.   

20 iyun 2007-ci ildə şimal-şərq bölgəsi üzrə Sumqayıt Apelyasiya 
məhkəməsinə sədr təyin edildim. Qanunun tələblərinə görə Apel ya-
siya məhkəməsinin hakimləri Milli Məclis tərəfindən təyin olunurlar. 
Sonra hakimlərin sırasından məhkəmə sədri prezident tərəfindən 
təyinat alır. Bu barədə sərəncamı imzalamamışdan öncə prezident 
İlham Əliyev məni qəbul etdi. Təxminən yarım saata qədər davam 
edən söhbətin əsas məzmunu tərcümeyi-halım və ailə vəziyyətimlə 
bağlı çərçivədə oldu. Xüsusən övladlarımın təhsili və əmək fəaliyyəti 
ilə maraqlandı. Kürdəmirdə olması ilə əlaqədar xatirələrini danışaraq, 
yağışlı hava şəraitində görüşünə gələn rayon əhalisinin onu sə bir -
sizliklə gözlədiklərini heç vaxt unutmayacağını vurğuladı. Rayon 
ərazisində torpaq sahələri şoran olduğundan bu məsələyə xüsusi 
diqqət yetirilməsinin zəruriliyini qeyd etdi. 

Mən Əzizbəyov rayon prokuroru vəzifəsində işlədiyim dövrdə, 
Zağulbadakı iqamətgahda mühafizə xidməti əməkdaşının həyatına 
sui-qəsd edilərək xidməti silahının oğurlanması ilə əlaqədar hadisə 
yerinə gəlməyimi danışarkən onun adının Maqamed olmasını 
özünün xatırlatması maraqlı oldu. Ümummilli liderimiz barəsində bəzi 
xatirələrimi söyləməyim də yerinə düşdü. Mənə göstərilən etimada 
görə təşəkkürümü bildirdim. 

Şərh olunan təyinatla bağlı əvvəlcədən heç bir məlumatım olma-
mışdı. Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasında təyinatlarla bağlı na mi-
zədlərin siyahısı elan olunduqda bildim ki, hərbi məhkəmədən uzaq-
la şıram. Təyinatdan sonra ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov məni 
təbrik etdi və tövsiyələrini verdi. Təyinatın ürəyimcə olub-olmadığını 
so ruşdu. Təşəkkür edib, narazı qalmağa heç bir əsas olmadığını söy-
lədim. Hakimlər üçün qanunda nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çat-
ma ğımla əlaqədar 2012-ci ilin noyabr ayında səlahiyyət müddətim 
tamamlandı.
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Tale elə gətirmişdi ki, əmək fəaliyyətim dövründə bütün təyi nat -
larım öz təşəbbüsüm olmadan, edilən təkliflər əsasında baş tut muş-
du. Onu da deyim ki, bu təyinatlar məhkəmə hakimiyyətinin müxtəlif 
sahələrinə aid olsa da, hər biri ürəyimcə olub. 

* * *
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Moskvaətrafı – Zaqorsk. May, 1989-cu il

* * *

Yeganə ilə Eldarın toy məclisində – Anamla.  
18 aprel 1998-ci il
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BƏZİ MƏQAMLAR

Məhkəmə və prokurorluq orqanları nə qədər bir-birinə yaxın 
olsalar da, onların fəaliyyətlərində fərq vardır. Bunu gərək 

yaşayasan, kənardan duymaq çətindir. 

...Kassasiya instansiyasının bəzi məruzəçi hakimləri icraatlarında 
olan işlər üzrə birinci instansiyada işə baxmış hakimləri yol verilmiş 
bəzi nöqsanlara onların diqqətini cəlb etmək adı ilə məhkəməyə 
dəvət edirdilər. Onlara izah etdim ki, aşkar etdikləri nöqsanlar barə-
də özlərində müvafiq qeydlər apararaq, məhkəmə təcrübəsinin ümu-
mi ləşdirilməsində istifadə edilməsi üçün nəzarət şöbəsinə ver sinlər, 
seminarlarda hakimlərin diqqətinə çatdırsınlar. Ciddi qanun pozun-
tusuna təsadüf edildikdə, buna xüsusi qərar qəbul edilməklə reaksiya 
verilsin. Beləliklə, bu iş üslubuna son qoyuldu.

Rayon məhkəməsi hakimlərinin şəhər məhkəməsində rəsmi 
ayrılmış kuratorları olduğu üçün nöqsanlar barədə bir-birinin mə lu-
matlandırılması və yerlərə köməklik üçün gedərkən bu faktlardan 
istifadə edilməsi qarşıya tələb kimi qoyuldu. Bu iş üslubu həm də 
sui-istifadə hallarına son qoya bilərdi. Belə tələbi müstəntiqlərin də 
məhkəməyə dəvət edilməsinə şamil etdim.

...Neqativ hal doğuran amillərdən biri də kassasiya instan si yala-
rında baxılan işlərlə bağlı idi. Sədr vəzifəsində yeni işləyirdim. Rayon 
məhkəmə sədrlərindən biri qəbuluma gələrək baxdığı bir cinayət işi 
üzrə hökmün kassasiya mərhələsində əsas olmadan ləğv edildiyini 
bildirdi və fikrini əsaslandıran arqumentləri açıqladı. İzn istədi ki, hə-
min işi təqdimatla mənə göndərsin. Etiraz etmədim. Ümumiyyətlə, 
maraqlı idim ki, mübahisə, müxtəlif yanaşmalar doğu ran işlər kolle-
gial şəkildə müzakirə edilsin. Bu həm ədalətli nəti cəyə gəlməyə, həm 
də təcrübə toplamaq baxımından faydalıdır. Təq dimatla daxil olan 
iş öyrənildikdə məlum oldu ki, kassasiya instan siyası düz gün qə rar 
qəbul edib. İş təqdimatın müdafiə olun ma masını əsas landıran mək-
tubla geri qaytarıldı. 

Bir müddət sonra həmin məhkəmə sədri mənə giley etdi ki, əgər 
onun təqdimatı müdafiə edilməyəcəkdisə, nə üçün mən işin gön-
də rilməsinə razılıq verdim. Demə, işin göndərilməsinə izin ve ril diyi 
təqdirdə, təqdimat təmin olunmalıymış. Mən belə öhdəliyi üzərimə 
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götürə bilməzdim. Bu iş üsulu tamamilə zərərli idi. Odur ki, məhkəmə 
sədrlərinə, eləcə də hakimlərə məktub ün vanladım ki, əgər işə baxan 
hakim hesab edirsə ki, kassasiya instan siyasının qərarı düzgün deyil, 
bu işi şəhər məhkəməsinin sədrinə məruzə etmədən, əsaslandırlmış 
təqdimatla müraciətini edə bilər. La zım gələrsə, təqdimatın müzakirə-
sində iştirakı təmin olunar.

...Daxil olan şikayət və ərizələr üzrə qərar qəbul edilərkən bir sıra 
hallarda müraciət edən şəxsləri, xüsusən vəkilləri müzakirəyə dəvət 
etməyi iş təcrübəmə daxil etdim. Bu iş üslubu bəzilərini qane etməsə 
də, həqiqətin üzə çıxmasında əhəmiyyəti danılmazdır. 

...Müraciət edən şəxsə cavab aydın, müfəssəl yazılmalı və irəli 
sürülən hər bir məsələ konkret cavablandırılmalıdır. Sonda cavabdan 
narazı qalacağı təqdirdə, hansı instansiyaya şikayət etməli olduğu 
mütləq göstərilməlidir. Rəhbər partiya orqanlarına, sonralar prezident 
aparatına məhkəmənin çıxardığı qərarlardan şikayət daxil olarkən və 
bu barədə qəbul şöbəsindən mənə müraciət edildikdə soruşardım ki, 
aydınlaşdırın, onlar qəbulumda olma yıblarsa, qəbula gəlsinlər. Əgər 
qəbulda olublarsa, onlarda mənim imzamla cavab olmalıdır və orada 
qeyd olunub ki, hansı in stan siyaya müraciət etməlidirlər. Getsinlər 
şikayətin bilavasitə baxıl malı, həll edilməli olduğu ünvana. Bu öz 
bəhrəsini verirdi. Çalışmaq lazım dır ki, şi kayət, ərizə və mü raciətlərə 
qa nunla müəyyən edilən qaydada öz ün vanında baxılsın və məsələ 
də həllini orada tapsın.

...Savadına, biliyinə və amalının düzgünlüyünə şübhə etmədiyim 
hakimlərdən biri baxdığı cinayət işini nəticələndirmək ərəfəsində 
mənə bildirdi ki, cinayət işində təqsirləndirilən şəxsə verilən ittiham 
məhkəmədə öz təsdiqini tapmır. Ona görə də istəyir ki, işi mənə 
məruzə etsin və məsləhətləşsin. (Hakimlərin bir qayda olaraq işləri 
sədrə məruzəsinin qəti əleyhinə olmuşam. Əvvəla, bu onların müs-
tə qilliyinə ziddir. Sonra isə ona verdiyin göstərişin əsiri olub, öz 
müstəqilliyini itirirsən.) Razılaşdıq. Müzakirədə müəyyən oldu ki, 
işdə bəraətverici əsaslar yoxdur. Sadəcə olaraq əməl nisbətən yün-
gül maddəyə tövsif edilib nəticələndirilməlidir. Çox aydın vəziyyət 
idi. Hakim özü bunu görməli idi. Soruşdum ki, "burada nə çətinlik 
var?" Cavabı çox təəccüblü oldu: "İkram müəllim, mən qorxuram ki, 
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sonra desinlər ki..." Məsələ aydın olduğu üçün sözünü kəsərək qəti 
formada dedim: "Ma rağın olmayanda, düzgün qərar qəbul edəndə 
nədən qorx malısan? Qoy xeyirdə-şərdə desinlər ki, filan hakim 
çox ədalətli və təmiz adamdır. Bəs biz hakim adını, məhkəmənin 
nüfuzunu hansı yollarla qorumalıyıq?!"

Hakimləri bu üsulla əsassız qorxu hisslərindən xilas etdim; 
düzgün mövqedə olduqlarını bildikləri halda, cəsarətli qərarlar qəbul 
etmələrinə, cürətli olmalarına nail oldum. 

...Məhkəmə sədri kimi rayon məhkəmələrində, kassasiya instan-
siyalarında çıxarılmış hökm, qətnamə və qərarlardan etiraz verib, 
rəyasət heyətinin müzakirəsinə çıxarmaq hüququna malik idim. Bəzi 
hakimlər işlər nəzarət şöbəsində öyrənilərkən onu izləyib, etirazın 
hazırlanması, yaxud verilməsindən məlumatlı olurdular. Bəzən iş 
öyrənilərkən hakimlərlə də müzakirələr aparılırdı. Buna etirazım 
olmayıb. Hər bir hakimi qəbul etdiyi qərarın taleyi maraqlandırmalıdır. 
Ancaq ciddi nöqsana yol verilibsə, bunun aradan qaldırılmasına 
maneçilik – qəbuledilməzdir. Onlara izah edirdim ki, qəbul etdiyiniz 
qərarlara müdaxilə etmədiyim kimi, siz də mənim qəbul edəcəyim 
qərarlara müdaxilə etməyin. Hakim kimi mən də müstəqiləm. 

Belə etirazlara rəyasət heyətində baxılanda bəzən aidiyyatı 
hakimi, kollegiya üzvlərini də iclasa dəvət edirdik. Onların işə baxdığı 
instansiyadan fərqli olaraq, rəyasət heyətində qərarlar müşavirə 
otağında deyil, aşkar, açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilirdi. Öncə 
şəhər proku rorunun mövqeyi soruşulurdu. Bəzən etiraz rədd edilirdi, 
yaxud qismən təmin olunurdu. Təsir o l masın deyə, sədr sonuncu 
olaraq səs verir. Müzakirənin gedişində etirazın əsassız olduğu qə-
naətinə gəlindikdə, etirazın müəllifi onu geri götürə bilərdi. Bu iş üslubu 
kassasiya instansiyası hakimlərinin məsuliyyətini artır maqla yanaşı, 
qəbul etdikləri qərarların qanuni olmasına da öz töhfəsini verirdi. 

...Sirr deyil ki, yuxarı instansiyalarda işlərə kollegial baxılmasının 
müsbət cəhətləri çoxdur. Üç hakimdən ibarət tərkibdə baxılan işlər 
həmin hakimlər arasında iş yükü nəzərə alınmaqla bölünsə də, işlər 
tərkibdəki hakimlər tərəfindən öyrənilməlidir. Tərkibdə iştirak edən 
hakimlər müstəqildirlər və hər birinin mövqeyinə hörmətlə yana şıl-
maqla, qərar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Eyni zamanda nəzərdən qaç -
ma malıdır ki, bəzi hakimlər yalnız öz icraatlarındakı işləri öyrə nə rək,  
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tərkibdəki digər hakimlərin öyrəndiyi işlər üzrə isə onların gəldiyi 
nəticə ilə razılaşdıqlarını bildirməklə kifayətlənirlər. Sonda bir hakimin 
fikri ilə kollegial qərar qəbul olunur. Bunun qarşısının alınması üçün 
icra atdakı işlər hər hansı səbəbdən rəhbərliyə məruzə edilməli 
olduqda, onlara tövsiyə edirdim ki, əvvəl işi öz aralarında müzakirə 
etsinlər. Həqiqətən də, elə məqamlar olur ki, bir çox işlər əhatəli 
mü zakirə olunmalıdır. Ədəbiyyata, Ali Məhkəmənin Plenu munun 
qərar larına baxmağa, həmin sahə üzrə ixtisaslaşmış məh kəmə və 
prokurorluq işçilərinin məsləhətlərinə ehtiyac duyulurdu. Bütün hallar-
da son qərarı işə baxan hakimlər özləri müstəqil qəbul edirdilər. 
Müzakirədə tərkibdə iştirak edən hakimlər tərəfindən işin necə 
öyrənilməsini aydınlaşdırmaq məqsədilə onlara müraciət edərək 
işi məruzə etmələrini məsləhət bilirdim. Belə hallarda bəlli olurdu 
ki, iş tərkib tərəfindən necə öyrənilib. Aşkar edilsə idi ki, digərləri işi 
oxumayıblar, müzakirə təxirə salınaraq onlara ciddi irad tutulurdu. 
Odur ki, hakimlərin belə iş üslubu tədricən aradan qaldırıldı. 

...Hakimlərin "xoşlarına gəlməyən" işlərə baxmaq istəməməsi və 
buna nail olmaq üçün əl atdıqları üsullar da narahatlıq doğuran amil lər-
dən idi. Bunun qarşısının alınması da mənim iş üslublarımdan biri idi.

Əvvəla, onların hamısına qəti xəbərdarlıq edilmişdi ki, mənə belə 
mü raciətlər edilməsin. Əsas olmadan işin bir hakimin icraatından gö-
tü rülərək baş qasının icraatına verilməsi təcrübəsi iş prinsipimə yad idi.

İkincisi, tədricən onlar başa düşdülər ki, müxtəlif üsul lardan 
(hakimə etiraz, məzuniyyətə çıxmaq, xəstəlik, şikayətlər yaratmaq 
və s.) istifadə etməklə bu niyyətlərini həyata keçirmələri onlar üçün 
fayda vermir.

...Belə hallar da olurdu: kassasiya instansiyasında iş baxışdan 
çıxarılıb, hər hansı formal bir bəhanə ilə rayon məhkəməsinə qay-
tarılırdı. Güman edilirdi ki, növbəti dəfə iş başqa hakimə tapşırıla 
bilər. Ona görə də işləri bölən müavinlərə tapşırılmışdı ki, həmin iş 
yenidən məhkəməyə daxil olduqda, onu baxışdan çıxaran hakimə 
versinlər. 

Bir dəfə hakim Lev Baryudin aylarla baxdığı işi nəticələndirmək 
istəmirdi. Tez-tez mənə müxtəlif tərzdə fikrini çatdırırdı. Şənbə günü 
idi. O, evə zəng edərək mənə bildirdi ki, yıxılıb, qolunu zədələyib. Bir 
müddət işə çıxa bilməyəcək. Ona nə kimi köməklik (tibbi) edilməsinə 
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ehtiyacı olduğunu soruşduqda, cavabı belə oldu: "Çox sağ olun, 
heç bir ehtiyacım yoxdur. Ancaq bilmirəm neyləyim, icraatımda 
olan işin baxılma müddəti pozula bilər. İşi kimə təhvil verim?" Ona 
cavab verdim: "Onsuz da işin baxılma müddəti pozulubdur, nə vaxt 
işə çıxarsınızsa, onda davam etdirərsiniz. Sadəcə olaraq, xəstəlik 
vərəqəsinin surəti işə əlavə olunsun". Təxminən 2-3 gün keçmiş o, 
işə çıxaraq baxdığı cinayət işini tamamladı.

...Qanunun tələblərinə görə, binagüzarlıq iclasının qərarı ləğv 
edil dikdə, həmin işin hakimi dəyişdirilməli idi. Ona görə də bəzi 
hakimlər işə baxmamağın xatirinə əsassız belə qərarlar qəbul 
edirdilər ki, tərəflərin şikayət etməsi üçün obyektiv səbəbi olsun 
və yuxarı məhkəmə instansiyası onu ləğv edə bilsin. Mən onlara 
həmin işin əvəzinə elə işlər ünvanlayırdım ki, peşmançılıq çəksinlər. 
Fəaliyyətləri qiy mətləndirilərkən "belə" ləğvlər xüsusilə vurğulanırdı. 

...Bir dəfə bu qəbildən olan iki hakim mənə müraciət edərək, 
israrla icraatlarında olan işin başqa hakimə verilməsini xahiş etdilər. 
Eyni gündə edilən bu müraciətləri təmin edib, cinayət işlərini onların 
arasında yenidən bölüşdürdüm. Çox sevindilər. Bir müddət sonra 
onlara əyan oldu ki, iş onların arasında dəyişdirilibdir. Xeyli vaxt 
keçmiş qeyri-rəsmi şəraitdə mənə bildirdilər ki, bilsəydilər belə 
olacaq, elə özlərinə ilkin ünvanlanan işə baxardılar. Daha işi dəyiş-
məzdilər. 

Belə "xəstəlik" ərizə və şikayətlərin araşdırılması tapşırılmış nə za-
rət şöbəsinin işçilərinə də xas idi. Belə ki, nəzarətdə olan və qanunla 
müəyyən edilmiş müddətdə öz həllini tapa bilməyən mü raciətlərə 
baxılmasını digər iş yoldaşına ötürməyə meyilli əməkdaşlar olurdu. 
Onlarla aparılan izahetmələr öz bəhrəsini verirdi. Söhbət hansı işçinin 
müddət pozuntusu ilə müraciətlərə baxmasından deyil, məhkəmədə 
baxılan belə işlərin sayından gedir. Ona görə də şəxsi maraq, göstərici 
dalınca qaçmaq əvəzinə, çalışdığın kollektivin işinin uğurlu olmasına 
səy göstərmək lazımdır. İctimai maraq şəxsi marağı üstələməlidir. 
Əks mövqedə olan işçilərdən xilas olmaq gərəkdir. Öndə məhkəmənin 
nüfuzu olacaqdır. İş uğurlu alınırsa, deməli, bu, kollektivin hər bir 
üzvünun uğurudur. Fərdiyyətçilik kollektivə zərər vuran iş üslubudur.

Eyni zamanda məhkəmə sədri hakimlər arasında işləri elə 
bölüşdürməlidir ki, hakim öz səviyyə və səriştəsinə görə həmin işə 
baxmağın öhdəsindən gələ bilsin. İşin onun taleyini düzgün həll edə 
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biləcək hakimə verilməsi mühüm amildir. Bunu müəyyənləşdirmək 
elə də asan məsələ deyildi. 

...Rayon prokuroru işləyərkən həmişə istintaqçılara deyərdim ki, 
istintaqın və ya prokurorun buraxdığı səhvi biz özümüz sə  lahiyyətimiz 
çərçivəsində yerində düzəldə bilərik. Ancaq əsassız, qanun po-
zuntusu ilə çıxarılmış məhkəmə hökmünün ləğvi bizim sə la hiy yətimiz 
daxilində deyil. Bu, yuxarı məhkəmə instansiyalarının sə lahiyyətinə 
aiddir. Ona görə çalışmalıyıq, öz qüsurumuzu rayon mər hələsində 
aradan qaldıraq. Məhkəməyə təzyiqlə işin böyüməsinə, yuxarı 
instansiyaların buna qarışmasına yol verməməliyik. Səhvi yerində 
özün aradan qaldırmalısan. Şübhəsiz, bu mövqe məhkəmənin 
əsassız və qanun pozuntusu ilə qəbul etdiyi qərarlara şamil edilmir. 

...Xalq Cəbhəsinin yarandığı ilk vaxtlar idi. Hakimlərdən biri mənə 
yaxınlaşıb dedi ki, istəyirəm, məh kəmədə Xalq Cəbhəsinin özək 
təşkilatını yaradam. O, məhkəmə sistemində siyasi təşkilatların 
yaradılmasına qanunun yol vermədiyini gözəl bilirdi. İstəyi müəyyən 
maraq dairəsindən qaynaqlanırdı. Ona nə "hə", nə də "yox" cavabı 
verdim. İstədim öyrənəm, məhkəmədə belə fikirli neçə nəfər var və 
onlar kimlərdir. Odur ki, ona dedim: "Yaxşı olar ki, belə arzuda olan 
şəxslərin siyahısını tutasan, sonra təklifini birlikdə müzakirə edərik". 

Xeyli müddət o, mənim yanıma gəlmədi. Mən də çalışırdım ki, 
onunla rastlaşmayım, görüm, təklifin axırı necə olacaq. Bir müddət 
keçdikdən sonra dəhlizdə rastlaşdıq. Mənə yaxınlaşaraq dedi: "İkram 
müəllim, heç kim razılıq vermir". Gördüm ki, o, təkdir və ona qoşulan 
yoxdur. Hakimə dedim: "Məgər bilmirsiniz ki, hakim siyasətlə məşğul 
ola bilməz?! Əgər belə meyliniz varsa, hakimlikdən uzaqlaşmaqla 
bunu həll edə bilərsiniz". Bir daha bu məsələyə qayıdılmadı. 

...Milli azadlıq hərəkatının vüsət aldığı vaxtlar idi. Şəhərin müxtəlif 
yerlərində mitinqlər, aksiyalar keçirilirdi. Hətta bəzi dövlət qurumlarına 
hücumlar da edilirdi. Belə məqamlarda çox vaxt etirazçılar təşkilatın 
birinci şəxsinin onları qəbul etməsini istəyirdilər. 

Bir gün mənə məlumat verdilər ki, məhkəmə binasının qarşısına 
iki avtobus adam gəlib. Onlar qətiyyətlə məhkəmə sədri ilə ğörüşməyi 
tələb edirdilər. Niy yətləri işdən çıxarılmış şəxsin vəzifəsinə bərpası 
ilə bağlı məh kə mədə baxılacaq mülki işin nəticəsinə təsir etmək idi. 
Onların məh kəmənin iclas zallarından birinə toplaşmalarına imkan 
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yaratdım. Zala gələndə gördüm ki, hamı əyləşib, bir nəfər isə orta-
lıqda gəzişir. Məlum oldu ki, bu elə həmin işdən çıxarılan şəxsdir. O, 
əmri qanunsuz hesab edirdi. Özü ilə gətirdiyi insanlar da qohum və 
tanışları idi. 

Həmin şəxsi dərhal tanıdım. Vaxtilə ölümə sui-qəsd cinayəti 
üstündə tərəfimdən həbs edilmişdi və on il müddətinə azadlıqdan 
məhrum olunmuşdu. Məni prokurorluq işçisi kimi tanıyırdı. Şəhər 
məhkəməsinin sədri olduğumu bilmirdi. O da məni görüb tanıdı və 
bir az çaş-baş qaldı. Bu, mənə psixoloji üstunlük yaratdı. Dərhal 
ona müraciət edərək soruşdum ki, "nə üçün hamı oturub, sən ayaq 
üstəsən?" Cavab verdi ki, "görmürsünüz, oturmağa yer yoxdur?!". 
Dəmir barmaqlıqlar içərisindəki müttəhimlər kürsüsü istisna olmaqla, 
həqiqətən də, zalda əyləşməyə yer yox idi. Onun "görmürsən" sözünə 
rəğmən, müttəhimlər kürsüsünə işarə edərək "sənin ki oturacaq yerin 
var, keç əyləş" dedim. O, nəyə eyham vurduğumu anladı və güman 
ki, "köhnə söhbətin" qapalı qalması üçün bir söz demədən, kirimişcə 
keçib müttəhimlər kürsüsündə oturdu və bu səhnə əyləşənlərin gülü-
şünə səbəb oldu.

Sonra onlara izah etdim ki, "belə gəlişiniz əbəsdir, bunun özü 
məhkəməyə təsir formasıdır. Hesab edirəm ki, məhkəmə heç bir 
təsirlərə məruz qalmayacaq, işə qanuni nəticə veriləcək. Məsləhət 
görürəm ki, gedəsiniz". Hamı dağılışdı. 

Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs əvvəlki vəzifəsinə bərpa olun-
du. Belə ki, o, Bakı şəhər Sovetinin deputatı olduğu halda, ra zı lıq 
alın madan qanunsuz olaraq vəzifəsindən çıxarılmışdı.

...Bəzən hakimi məlumatlandırmadan məhkəmə prosesində zalda 
əyləşərdim. Sonralar hakimlərlə bəzi məqamları müzakirə edər  dik. 
Bunun əhəmiyyəti danılmaz idi.  

İş üslubumda, sözsüz ki, çox məqamlar olmuş, maraqlı anlar 
yaşan  mışdır. Onların hər biri haqqında danışmağa ehtiyac gör mü-
rəm. Sadəcə, fikrimi yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, kollektiv 
üzvlərinin müxtəlif səviyyədə və xarakterdə olmalarını nəzərə alaraq, 
onların hər biri ilə fərdi işləmək lazımdır.

Hər bir əməkdaş kollektivin adını uca tutmalı, ona ləkə gətir mə-
məlidir. Belə olduqda, kollektiv də, özü də nüfuzlu olacaqdır. Nüfuzu 
olmayan kollektivdə fərdin nüfuzlu olması mümkünsüzdür.
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* * *

Kərimlə birlikdə
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MƏHKƏMƏYƏ TƏSİRLƏR

Hakim icraatında olan işə baxıb, ona nəticə verənə kimi müxtəlif 
təsirlərə, hətta təzyiqlərə məruz qalır. Qohum-tanışlar, yaxın 

şəxs lər, şantaj, hədə-qorxu, kütləvi informasiya vasitələrindən istifa-
də, yüksək vəzifəli şəxslərin telefon zəngləri, məmurların mü ra ciətini 
və s. misal çəkmək olar. Bunların sayını istənilən qədər artırmaq 
mümkündür. Belə vasitələrin içərisində ən təhlükəlisi hakimin ələ 
alınması, maddi cəhətdən maraqlandırılmasıdır.

Qanunun aliliyini gözləməklə, ədalətli qərar çıxarmaq üçün hakim 
çox çətinliklər və maneələrlə rastlaşır. Çalışmaq lazımdır ki, əyil-
məyəsən, qanun pozulmasın və istiqamətin düz olsun.

Bir cinayət işinin müzakirəsi zamanı ölkənin birinci şəxsi məndən 
soruşdu: "Vəziyyət necədir? Məhkəməyə təsirlər varmı?". Cavab ver-
dim: "Məhkəməyə təsirlər olub, var və gələcəkdə də olması istisna 
edilmir". Fikrimi əsaslandırmaq məqsədilə nasistlərin Nürnberq 
məhkəmə prosesi ərəfəsində Roma Papasının (o illərdə XII Piy idi – 
İ.K.) məhbuslardan birinə kömək üçün hakimə müraciət etməsi və 
nəticədə, həmin şəxsin bəraət alaraq məhkəmə zalından azad olun-
masını xatırlatdım. 

Əgər belə səviyyəli məhkəmə prosesində hakimə təsir edilirsə, 
onda sıravi hakimlərin vəziyyəti başadüşülən olmalıdır. Odur ki, 
Papanın şərh olunan addımı ilə bağlı müraciətini təfsilatı ilə əks 
etdirən məlumatı yazıya əlavə edirəm. 

Трое оправданы
 
...Вот закончились и последние слова подсудимых. Суд уда-

лился в совещательную комнату. Был объявлен перерыв сроком 
около месяца.

Атмосфера во Дворце юстиции сразу как-то изменилась. 
Большая часть корреспондентов разъехалась. Эти перелётные 
птицы, не желая зря терять времени, ринулись в другие горячие 
точки планеты. А такие накалённые точки обнаруживались во 
многих местах. Фултонская речь Черчилля была той искрой, от 
которой по всей земле загуляло пламя "холодной войны".
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В Западную Германию приехал Джеймс Бирнс. В Штутгарте 
он произнёс речь, которой могла бы аплодировать вся нюрн-
берг ская скамья подсудимых. Немногие журналисты западных 
стран, которые оставались ещё в Нюрнберге, заговорили о том, 
что фултонские мотивы непременно проникнут через закрытую 
дверь, отделяющую мир от нюрнбергских судей, и вторгнутся 
на страницы их приговора. По мере того как приближался фи-
нал процесса, всё больше и больше скептиков появлялось в 
Нюрнберге.

Конечно, трудно было рассчитывать на то, что Меж ду на-
род ный трибунал вынесет всем подсудимым одинаковый при-
говор, хотя обвинители четырёх держав требовали признания 
виновными именно всех. Ни у кого из обвинителей не возникало 
сомнений и в отношении меры наказания.

Американский главный обвинитель Р. Джексон завершил свою 
речь следующими словами:

– Они стоят перед этим судом подобно тому, как стоял за-
пят нанный кровью Глостер1 над телом убитого им короля. Он 
умолял вдову так же, как они умоляют вас: "Скажи, что я не 
убил". И королева ответила: "Тогда скажи ты, что они не были 
убиты. Но ведь они убиты, тобой убиты, гнусный раб!.." Приз нать 
этих людей невиновными, значит, с тем же основанием ска зать, 
что не было убийств, не совершалось преступлений.

А Роман Андреевич Руденко, проанализировав все дока за-
тельства, представленные Международному трибуналу, сфор му-
ли ровал свой вывод так:

– Во имя подлинной любви к человечеству... во имя па мя-
ти миллионов невинных людей, загубленных бандой пре ступ-
ников... во имя счастья и мирного труда будущих поколений я 
призываю суд вынести всем без исключения подсудимым выс-
шую меру наказания – смертную казнь.

Столь же недвусмысленно выразил своё мнение и главный 
английский обвинитель Шоукросс. В конце обвинительной речи 
он поставил перед собой вопрос: все ли подсудимые заслужили 
смертную казнь? И ответил на него следующим образом:

1 Герцог Глостер – один из главных персонажей трагедии Шекспира "Генрих VI" и 
"Ричард III". Р. Джексон цитирует здесь диалог из трагедии "Ричард III" между Глосте-
ром и вдовой короля Генриха VI.
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R.A.Rudenko Nürnberq məhkəmə prosesində

– Возможно, что некоторые больше виноваты, чем другие, не-
ко торые играли более деятельную и более непосредственную 
роль, чем другие, в этих ужасающих преступлениях.

Но когда... последствия преступлений выражаются в смерти 
де сятков миллионов наших собратьев, опустошении целого ма-
те рика, распространении по всему миру неописуемых трагедий и 
страданий, каким же смягчающим обстоятельством может явить-
ся то, что некоторые из подсудимых были главными персо на-
жами, а другие – более второстепенными?

Какое имеет значение тот факт, что некоторые заслужили сто-
кратную смерть, тогда как другие заслужили миллион смертей?

С этой мыслью Шоукросса вполне солидаризировались все 
дру гие обвинители. Теперь только Международному военному 
три буналу предстояло сказать последнее слово, определить 
судьбу каждого подсудимого.

30 сентября 1946 года суд закончил свою работу – приговор 
был написан и подписан всеми членами трибунала. В этот день 
я очень рано явился во Дворец юстиции и уже при входе в зда-
ние почувствовал необычность обстановки. У подъезда было 
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зна  чительно больше тяжёлых полицейских машин. Все средства 
конт роля усилены. Постовые тщательно просматривают со дер-
жи мое портфелей, внимательно изучают пропуска, сличают их с 
пас портами. Этой процедуре подвергаются все без исключения: 
и представители прессы, и сотрудники трибунала, и адвокаты, и 
гости. 

Среди гостей узнаю многих из тех, кто был на процессе лишь 
в первые его недели. Теперь они вновь вернулись. В зале опять 
вавилонское столпотворение – собрались представители почти 
всех стран мира.

Около половины десятого занимают свои места защитники. 
За тем появляются стенографы и переводчики. Происходит оп ро-
бование системы перевода. В застеклённых радиокабинах тол-
пятся техники. Галерея прессы забита до отказа. В полной бое-
вой готовности фотографы и кинооператоры.

Подсудимых вводят одного за другим с промежутком в 
полминуты-минуту. Они выглядят очень напряжёнными. Похоже 
на то, что на скамье сидят люди, совершенно незнакомые друг с 
другом.

Нюрнбергский процесс вступил в свою последнюю и ре шаю-
щую фазу. В зале стоит напряжённая тишина.

– Встать! Суд идёт! – объявляет маршал суда. Из сове ща-
тельной комнаты выходят судьи. В руках председателя три бу-
нала лорда-судьи Джеффри Лоренса объемистая папка, а в 
ней – текст приговора.

Час за часом судьи, сменяя один другого, читают этот истори-
ческий документ. Ушёл целый день, но оглашение приговора ещё 
не закончено.

1 октября судьи продолжали чтение. Они добрались, на ко нец, 
до того, что называется формулами индивидуальной ответ ст вен-
ности каждого из подсудимых.

Внимательно наблюдаю за подсудимыми. Вот оглашается 
фор мула в отношении Германа Геринга. Склонив голову, он плот-
нее прижимает пальцами к виску радионаушник. Его глаза прик-
рыты тёмными очками, губы – в еле заметной улыбке. Геринг по-
прежнему стремится сохранить позу, но это ему плохо удаётся.

Сосед Геринга, Рудольф Гесс, держится совершенно бе зу-
частно, будто всё происходящее вокруг не имеет к нему никакого 
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касательства. На коленях у него – несколько листов бумаги, и он 
непрерывно что-то пишет. Гесс даже не надел наушников.

Кейтель сидит, судорожно выпрямившись. Кальтенбруннер 
не  прерывно двигает челюстями, будто он с трудом что-то раз-
жёвывает. Розенберг как бы съежился в ожидании не из беж ного 
уда ра. Фриче, едва судья называет его имя, рывком поды мается 
с места. Франк горестно качает головой. Штрейхер скрес тил руки 
и, пожалуй, впервые за все месяцы процесса не жуёт резинку. 
Бес покойно двигается взад и вперёд Вальтер Функ, он опустил 
голову, плечи его подняты до самых ушей.

Шахту, Папену и Фриче Международный трибунал вынес оп-
равдательный приговор. По мере того как зачитывалась фор-
мула из оправдания, в зале нарастал гул. Эта реакция зала по-
казалась мне неоднородной, как неоднороден был зал суда, 
вмещавший в себя и представителей прогрессивной пе чати, и 
отъявленных реакционеров. Последние, несомненно, реаги-
ро вали бы ещё более бурно, если бы список оправданных не 
ограничивался только этими тремя.

Я не могу сказать, что такой приговор был для меня нео жи-
данностью. На организационных заседаниях трибунала, ко торые 
не были публичными, многократные обсуждения воп ро сов, 
связанных с ответственностью Шахта, Папена и Фриче, доста-
т очно ясно раскрывали позиции судей. Не раз во время этих 
заседаний советскому судье приходилось парировать выска-
зывания судей западных стран, недвусмысленно выражавших 
своё мнение, в конечном итоге воплотившееся в оправдательном 
вердикте этим трём.

Нет сомнения, буржуазные судьи в Нюрнберге не бы ли 
свободны от влияния определённых кругов За пада. Аме-
ри канский судья Биддл, например, в своих воспоминаниях 
рассказывает о встрече перед началом Нюрнбергского про-
цесса с Папой Pимским:

"Я оставался наедине с его Преосвященством 15 минут... 
Фрау фон Папен просила, чтобы он ходатайствовал за её 
мужа, и папа просил меня сделать всё, что в моих силах, 
для того, чтобы суд над Папеном был справедливым. Я 
уверил папу в том, что я это сделаю".
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Но было бы неправильным переоценивать результаты такого 
ро да нажимов извне. Все же в целом Международный трибунал 
вынес суровый и справедливый приговор. Неспроста потом иным 
буржуазным судьям пришлось прочувствовать на себе, какой 
неприятной оказалась реакция на этот приговор в некоторых 
влиятельных кругах Запада. Тот же Фрэнсис Биддл пишет в 
мемуарах, как отреагировал один из крупнейших реакционных 
американских издателей Роберт Маккормик, получив однажды 
приг лашение на завтрак, устроенный в честь Биддла. Все мо гу-
щий газетно-журнальный владыка сообщил через своего сек-
ретаря об отказе участвовать в этом завтраке, так как он-де не 
хочет сидеть за одним столом с убийцей. Нет необходимости 
объяс нять, что убийцей в глазах Маккормика являлся член Меж-
ду народного трибунала от США Фрэнсис Биддл...

Но вернёмся в зал нюрнбергского Дворца юстиции.
Итак, трое оправданы. Коменданту суда приказано осво бо-

дить их. Фриче и Папен прощаются со своими соседями, по жи-
мают руки Герингу, Деницу и некоторым другим. Только Шахт 
про ходит мимо Геринга, даже не посмотрев в его сторону.

Остальные подсудимые остались на скамье. После перерыва 
им предстоит прослушать свой приговор, который не обещает 
столь счастливой развязки.

Во Дворце юстиции царит большое оживление. Сегодняшнее 
утро самое сенсационное, и мировая печать торопится сообщить 
об этой сенсации всему миру. Пополз слух, что в одном из за-
лов Дворца происходит пресс-конференция, "героями" кото рой 
являются оправданные. Я зашёл туда. Зал был запол нен кор-
респондентами разных стран, преимущественно амери кан скими 
и английскими. Вопросы следуют один за другим. Интер вьюи-
руемые с самодовольными физиономиями отвечают. Здесь они 
лгут так же, как лгали на скамье подсудимых.

Папена спрашивают, чем он думает заниматься теперь, по-
святит ли остаток своих лет политике? Старый нацистский зубр 
отрицательно качает головой:

– Нет, моя политическая жизнь окончательно завершена.
Может быть, в этом ответе ложь соседствовала с какой-то 

долей искренности – слишком уж скандально закончилась его 
политическая карьера и после Первой, и после Второй мировых 
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войн. Тюрьма, одиночная камера, клеймо тяжкого военного пре-
ступника плюс почти семь десятков прожитых лет – вряд ли всё 
это настраивало на продолжение политической жизни.

Так, по крайней мере, казалось. Но пожженный политический 
ин триган, матерый милитарист фон Папен, не смог даже на 
склоне лет оставаться безвредным для мира и спокойствия на-
родов. От своего заявления не возвращаться более к по ли-
тической деятельности он отказался сразу же, как только очу-
тился на свободе. Папен разъезжал по Западной Европе и вёл 
яростную пропаганду за восстановление "старого рейха". Па пен 
нанёс визиты в Анкару и Мадрид. В испанской столице он вы-
ступил с докладом на тему "Положение Западной Европы между 
США и Советским Союзом", и его с восторгом слушала вся ка-
марилья Франко.

– Диалектический материализм, – шипел Папен, – подорвёт все 
западное общество, если народы западных стран не прос нутся и не 
окажут энергичного сопротивления его губительному влиянию...

А Фриче? Этот ближайший подручный Геббельса тоже клялся 
на пресс-конференции больше не впутываться в политику. И 
поначалу он действительно стал работать коммивояжером па-
риж ской косметической фирмы "Банекру". Но вскоре заскучал 
на новом поприще, его опять потянуло в водоворот старых ми-
литаристских политических страстей. Фриче пишет книгу за 
книгой, фашиствующие издатели печатают их, и они вли вают-
ся в общий мутный поток неонацистской литературы, вновь 
призывающей к войне и насилию. Отравленное ядом реван шиз-
ма перо Фриче остановила лишь смерть: в 1953 году он умер.

О послевоенной деятельности третьего из оправданных – 
Шах та – читатель уже знает.

Пресс-конференция во Дворце юстиции, проведённая тре-
мя оправданными преступниками, была заснята многими 
фотокорреспондентами. На следующий день в фотолаборатории 
Дворца юстиции мне дали снимок, запечатлевший её окон-
чание... Что-то омерзительное было в этой фотографии. Люди 
в аме риканской военной форме с восторгом трясли руку Шахту 
и Папену, поздравляли их так, как поздравляют обычно род-
ного человека, оправившегося после тяжёлой и казавшейся 
безнадёжной операции.
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Рассматривая фотографию, я ещё раз подумал, сколь ис то ри-
чески и юридически справедливым было "Особое мнение" со вет-
ского судьи И.Т. Никитченко, который выразил свой протест про тив 
оправдания Шахта, Папена и Фриче. Этот протест полу чил отклик 
во всем мире. В апартаменты нашей делегации сразу потянулись 
представители прогрессивной печати. Все они спе шили высказать 
свою солидарность с позицией советского судьи. Многие просили 
у меня экземпляры "Особого мнения" для того, чтобы немедленно 
информировать о нём мировую об щественность. А через два-
три дня из различных стран в Нюрн берг стали поступать газеты 
с первыми комментариями по приговору в целом и "Особому 
мнению" советского судьи в частности.

"Русские оговорки в связи с решением трибунала встретят 
много симпатий и понимания", – говорилось в передовой статье 
швед ской газеты "Афтонтиднинген".

"Точка зрения, высказанная русским представителем в три-
бу нале, вызывает в странах, подвергшихся немецкой оккупации, 
са мую горячую симпатию", – отмечала норвежская "Арбейтер 
бладет".

Секретарь национальной гильдии юристов в США Поппер 
пи сал в те дни, что оправдание Шахта может быть истолковано 
лишь в том смысле, что "нацистские промышленники и фи нан-
систы, субсидировавшие нацистскую партию и создавшие эко-
номическую базу, без которой Гитлер был бы бессилен, не 
разделяют вины за агрессию и преступления против че ло ве-
чества... Подлинный смысл оправдания Шахта становится по-
нят ным, если рассматривать его только как часть всей политики 
США и Англии в отношении Германии".

"Особое мнение" советского судьи получило мощную под-
держ ку самых широких слоев народа и в самой Германии. Сто 
тысяч человек вышли в Лейпциге на демонстрацию под ло-
зунгами: "Смерть военным преступникам!", "Мы хо тим дли тель-
ного мира!", "Народный суд над Папеном, Шахтом и Фриче!", 
"Мы хотим спокойствия и мира!". Такие же демонстрации имели 
место и в Дрездене, и в Галле, и в Хемнице.

А.И. Полторак
Нюрнбергский эпилог (издание третье)

Москва, "Юридическая литература", 1983
стр. 397-401 
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II FƏSİL

AZADLIQ MÜBARİZİ ŞAİR XƏLİL RZA ULUTÜRK 
İTTİHAM OLUNUR...

Abbasov İlqar Eyvaz oğlu əvvəllər hüquq-mühafizə or qan la-
rında müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1987-ci ildə Bakı şəhər 

Məhkə məsinin üzvü seçilmişdir. 
İlqar Abbasov çətin və şərəfli peşənin daşıyıcısı olan hakimlərə 

xas bütün cəhətləri özündə cəmləşdirən hüquqşünasdır. Belələri 
bizdə hələlik azdır. Öz üzərində çalışan, ixtisasını sevən-sevdirən 
yüksək mədəniyyətli mütəxəssisdir.

Ona daima dövlət əhəmiyyətli, mürəkkəb və çətin işlərə baxmaq 
həvalə olunmuş və bu işlərin öhdəsindən layiqincə gələ bilmişdir. 
Onun məhkəmə proseslərini aparmaq bacarığı, düzgün nəticəyə 
gəl mək məharəti, qanunun aliliyini gözləməsi yüksək insani key fiy-
yətlərilə bahəm, nüfuzunu artırmış və sözün əsl mənasında püx tə-
ləşmiş hakim kimi tanıtmışdır. Belələrilə işləmək xoşdur. Belələri ba-
rə də fikir söyləmək fərəh doğurur. 

Bu, mənim qəlbimdən gələn sözlər olsa da, İlqarın özünün qazan-
dıqlarının nəticəsidir.

İkram Kərimov,
Bakı şəhər Məhkəməsinin sədri

Şair zindana sığmaz.

1988-ci ilin axırlarında qədim İrəvan xanlığında artıq bir nəfər də 
olsun azərbaycanlı qalmadı. Erməni-rus vəhşiliyi nəticəsində böyük 
bir elat öz dədə-baba yurdundan, Dədə Qorquddan o yana sahib ol-
duq ları torpaqlarından qovuldular. Yollarda qanlarına boyana-bo yana, 
qar-çovğunda qırıla-qırıla, qol-qıçları şikəst ola-ola, bütün vari datlarını 
itirə-itirə, bir nəsil yarıdan yarı qala-qala, ürəkləri üzül müş halda gəlib 
Azərbaycana çatdılar. 207 mindən çox evsiz-eşiksiz qalan bu yarımcan 
xalq bəs harada yerləşməlidir? İş ki belə oldu, onda ermənilər ölə-
ölə yox, elə sağ-salamat, var-dövlətlərini vaqonlara yükləyərək kefi-
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xoşluqla, arın-arxayın getsinlər həmin azərbaycanlıların abad qoyub 
çıxdıqları ev-eşiklərə yiyələnib, mal-mülklərinə sahib olub yaşasınlar. 
Allah özü zülmlərinin əvəzini versin. Qərar qətidir. Ermənilər Bakıdan, 
Azərbaycandan çıxsın. Çıxsınlar... çıxsınlar...

Söz demək başqa, icrasını məcbur edib həyata keçirmək başqa. 
Xəlil Rza Ulutürk belə dar günümüzdə ayağa qalxanlardan birincisi 
oldu. Ürəyi üzülmüş, ev-eşiksiz, imkansız xalqa mənəvi arxa oldu. 
Ermənilər Bakını təcili tərk etsinlər...etsinlər... Xəlil Rzanı o günlər 
tanımaq olmurdu. Yaralı aslana dönmüşdü. "Qırılmamış, ölməmiş 
rədd olun torpağımızdan". Ermənilər isə hələ gözləyirdilər, gözlərini 
dikmişdilər Moskvaya – rus qardaşlarının azərbaycanlılara növbəti 
qara-təpməcələrini gözləyirdilər. 

Ancaq "ac qarın qılınc kəsər" deyiblər. Təhqir olunmuş bir eli sus-
durmaq olardımı?! Yox... yox... yox... Azərbaycan ayaq üstəydi. Nə 
gecəsi vardı, nə gündüzü. Bakı ermənilərdən xeyli təmizlənmişdi, 
hələ təmizlənirdi də. Rusun başqa əlacı qalmadı. Dəhşətli, ağ la-
sığmaz vəhşilik törətdi – 20 YANVAR gecəsini al-qan içində səhərə 
yetirdi – bütün Azərbaycanı, dünyanı qəddarlıqla heyrət içində 
dondurdu... 

Xəlil Rza hayqırtısı Şəhidlər Xiyabanının yuxarı başında eşidildi. 
Bu səsin susmadığını görən, eşidən Moskva Xəlil Rzanın qollarını 
qandallayıb zindana atdı. Təyyarə ilə Lefortovo zindanına aparılan 
Xəlil Rza göylərdə ilk Ulutürk imzalı şeirlərini yazmağa başladı. 
Qan  dallı əlləriylə yazdı o şeirləri. O gedən düz 8 ay Lefortovo zin-
da nının soyuq divarları arasında qaldı. Amma orada da susmadı. 
Azər baycanın istiqlaliyyət mübarizəsinə şeirlər yazdı, dünya ədə biy-
yatından tərcümələr etdi. Xəlil Rza Ulutürk o günlər əbədi, ölməz, 
tarixi ömür yaşadı. Xalqının ağrısını varlığında duyan, yaşayan şair 
öz canının ağrısını qandalların ağırlığını, zindanın soyuqluğunu hiss 
etmədi! Onun aləmində xalq eşqi can eşqindən çox-çox ucalarda 
dayandı. Xəlil Rzanın Bakıda yoxluğu hər an hiss edildi. Xalq ayağa 
qalxdı. Cild-cild kitablara bağlanan imzalar toplandı. "Xəlil Rzaya 
azadlıq... azadlıq... azadlıq..." – deyə inadından dönmədilər. Pro ku-
ror luq orqanlarında "Xəlilov Xəlil Rza oğlu" adında başlanan cinayət 
işinə kim baxacaq? Haqq məhkəməsini kim ayırd etməlidir? Ya 
elə bir kəs ki, rusların, ermənilərin, imperiyaya qulluq edən dövlət 
aparatı orqanlarının dediyini, ya da elə bir kəs ki, xalqın dediyini – 
Azərbaycanın azadlıq mübarizəsini müdafiə etməlidir. O qovluq 
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əldən-ələ çox gəzdi, az gəzdi, bilinmədi. Axır ki, ürəyi, qanı, vicdanı 
olan bir oğul xalqın harayına yetdi. 

Aradan neçə illər ötüb. Hər kəsin marağı olan həmin xalq hakimini 
soraqlayıb tapdıq və Abşeron rayon məhkəməsinin sədri vəzifəsində 
işləyən möhtərəm hakim İlqar Abbasovla görüşüb söhbət etməyi 
qərarlaşdırdıq.

– İlqar müəllim, Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk dəmir qəfəslik-
dən – zindandan azad olduğu gün yadınızdan çıxmayıb ki?

– Bilirsiniz, 15 ildir ki, mən hakim vəzifəsində işləyirəm. Bu illər 
ərzində çoxlu və müxtəlif səpkidə işlərə baxmışam. Lakin elə bilirəm 
ki, ömrüm boyu 1990-cı ilin 20 oktyabr günü xatirimdən və gözlərimin 
qarşısından çəkilməyəcək. Həmin tarixdə – məhkəmənin elə ilk gü-
nün dəcə Xəlil Rza həbsdən azad olundu. 

– İlqar müəllim, nə üçün Xəlil Rzanın işinə məhz Siz baxdınız.  
De  yirlər, bu işə baxmaqdan bir neçə hakim boyun qaçırıbmış.  
O dövrdə bu, çox məsuliyyətli iş idi. Bəs Siz qorxmadınızmı, 
belə bir qərar qəbul etdiniz?

– O vaxt mən Bakı şəhər Məhkəməsinin cinayət işləri üzrə  
1-ci instansiya kollegiyasının üzvü idim. Xəlil Rzanın da barəsindəki 
ci nayət işinin tərəfimdən baxılmasında qeyri-adi bir şey yoxdur. Hə-
min işin nə səbəbə məhz mənə tapşırılmasını və kimlərin bu işə 
baxmaqdan imtina etməsini isə siz məhkəmənin sədri İkram müəl lim-
dən soruşa bilərsiniz. Bununla belə, deyə bilərəm ki, bir çox xalq ic-
lasçıları həmin işə baxılmada iştirak etməkdən imtina etdilər. Nə hayət, 
xalq iclasçısı olan iki cəsarətli qadın – Bədən Tərbiyəsi İn sti tutunun və 
hansısa elmi-tətqiqat institutunun əməkdaşları razılıqlarını ver dilər. 

– İlqar müəllim, "yuxarılardan" bir tapşırıq var idimi ki, Xəlil 
Rza tutulsun və yaxud buraxılsın?

– İşə baxmamışdan əvvəl məhkəmənin sədri İkram Kərimov bil-
dir mişdi ki, əgər kimsə, hardansa zəng edib, iş üzrə bu və ya digər 
qərar qəbul olunması barədə tapşırıq versə, o bu haqda mənə heç 
nə bildirməyəcək. Həqiqətən də, o, sözünə axıra kimi əməl etdi 
və olan söhbətlərin, sifarişlərin, təzyiqlərin heç birini mənə çat-
dır madı. Bunlar hökm elan olunandan sonra mənə məlum oldu.  
O ki qaldı qorxu məsələsinə, Xəlil Rzanın barəsində həbs qətimkan 
təd birinin dəyişdirilməsini müşavirə otağında müzakirə edəndə 
xalq iclasçılarının hər ikisi dedi ki, "oğul, sən nə təklif etsən, biz 
ona razı olacağıq, sən cavansan, özünü qoru". Xəlil Rza xəstə idi.  
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On ay dan artıq idi ki, həbsdə saxlanılırdı. Fikirləşdim ki, onu azadlığa 
buraxanda onsuz da çoxlarının xoşuna gəlməyəcək, nə deyirlər qoy 
desinlər, ən əsas odur ki, qəbul edilən qərar qanunidir və hər hansı 
böhtan, o cümlədən belə hallarda həmişə olduğu kimi, "rüşvət aldı, 
ona görə belə etdi" sözləri də inandırıcı olmayacaq. Bir halda ki bu, 
inanılası deyil, ordan o tərəfə deyilənlər də boş şeylərdir. Beləcə, 
həmin otaqda qəti qərar qəbul etdik ki, Xəlil Rzanın barəsində həbs 
qətimkan tədbiri dəyişdirilsin – o, həbsdən elə bu gün azad olunsun. 
Bu qərarla da zala qayıtdıq və rus dilində qərarı elan etdim. Zalda 
toplaşanların çoxu hüququ və rus dilini, görünür, bilmədiklərindən 
əvvəl hay-küy qaldırdılar. Gördüm, bunlar məsələnin nə yerdə 
olduğunu hələ anlamayıblar. Polis işçiləri isə heyrətlənib, Xəlil Rzanı 
buraxmaq istəmirdilər. Xəlil buraxıldı. Bundan sonra aləm dəydi bir-
birinə: hay-küy, sevinc səsi, gül-çiçək yağışı... və s.

– İlqar müəllim, Xəlil Rza nədə ittiham olunurdu? Həmin itti-
hamları indi xatırlaya bilərsinizmi?

– Birinci ittiham! Xəlil Rza Azərbaycan SSR Cinayət Mə-
cəlləsinin 67-ci maddəsi ilə millətlərarası münasibətləri qızış dır-
maqda ittiham olunurdu. Onun meydandakı çıxışlarının hamısı 
videokasetlərə yazılmışdı. Xəlil Rzanın özü də bu çıxışlardan və 
orada söylədiyi nitqlərindən imtina etmirdi. Məhkəmədə aydınlaşdı 
ki, Xəlili o tribunaya çıxmağa vadar edən ilk növbədə ölkədə yaran-
mış hakimiyyətsizlik nəti cəsində dədə-baba ocağından qovulmuş 
camaatın haqqını tələb etmək istəyi imiş. Camaat meydana yığış-
mışdı ki, bilsin, bu işlərin sonu hara gedəcək. Hərə çıxıb orada bir 
fikir söyləyirdi. Xəlil də yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu ermənilərin 
Bakıdan çıxmasında görmüşdü. De məli, bu işdə Xəlil Rzanın şəxsi 
marağı yoxdur və o, millətlərarası münasibətləri qızışdırmamışdır. 
Sadəcə, bu hadisəyə öz münasibətini bildirmişdir. 

İkinci ittihamı nədir? Azərbaycanı şimala-cənuba bölən tikanlı 
məftillər sökülüb, aradakı sərhədin açıldığına Xəlil Rza sevinib. Məh-
kəmə bu ittihamı rədd etdi. Bəli, sərhəd aradan götürülüb. Kiminsə 
gördüyü bu işə Xəlil Rza sevinir. Arzu, sevinc, eləcə də kədər cinayət 
tərkibi yaratmır. Bir xalqın iki yerə bölünməsi cinayət sayılmayıbsa, 
onda həmin xalqın birləşməsinin arzu olunması necə cinayət hesab 
oluna bilər?

Üçüncü ittiham! Xəlil meydanda deyib ki, imperiya, Moskva, 
Azərbaycan torpaqlarını viranə qoydu, sökdü, dağıtdı. Buna görə 
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ittiham edilirdi ki, o bu sözlərlə rus xalqını təhqir edib. Məhkəmə 
belə qərara gəldi ki, əvvəla, bu, təhqir yox, tənqiddir. İkincisi, o, 
Mərkəzi hakimiyyətin kənd təsərrüfatı sahəsindəki yarıtmaz siyasətini 
tənqid edib. Üstəlik, Moskvanı tənqid etməyi rus xalqını təhqir kimi 
qiymətləndirmək olmaz. Çünki Moskva rus xalqı deyil, ora ümumi 
respublikaların paytaxtıdır. Vətəndaşın da hökumətin hər hansı bir 
sahədə apardığı yarıtmaz siyasətini tənqid etmək hüququ var. 

Dördüncü ittiham. Xəlil yanğınsöndürmə idarəsinin qarşısında 
mitinq təşkil edib və orada işləyən ermənilərin işdən azad olun-
masına nail olub. Məhkəmədə müəyyən olundu ki, Xəlil Rza həmin 
gün küçədə gedərkən görəndə ki, mitinqdir, dayanıb. Camaat 
Xəlili tanıyır və onu nümayəndə kimi idarə rəhbərliyi ilə danışmağa 
göndərir. Xəlil Rza etiraz etmir. İçəri daxil olur. Söhbət zamanı mə lum 
olur ki, bir neçə gün əvvəl mitinq edənləri yanğınsöndürən avtoma-
şınlarla sulayan, idarədə işləyən 20-dən çox erməni millətindən 
olan şəxs özləri artıq işdən çıxıblarmış. Xəlil Rza isə toplaşanları 
sakitləşdirmək üçün işdən çıxanların siyahısını alıb elan edib ki, onlar 
işdən azad olundular. Beləliklə, əslində, o, qəzəblənmiş adamların 
həmin binanı dağıtmasının qarşısını alıbmış. 

Beşinci ittiham. Azərittifaqın milliyyətcə erməni olan müavininin 
işdən çıxmasına bais olub. Məhkəmə prosesi zamanı müəyyən edildi 
ki, həmin şəxsin əmri orada keçirilən mitinqdən bir neçə gün əvvəl 
verilibmiş. 

Altıncı ittiham. Xəlil Rza Respublika Prokurorluğunun qarşısında 
mitinq edib və orada işləyən erməniləri işdən qovdurub. Xəlil Rza 
deyir, yalandır. Mənim evim həmin səmtdədir. Evimə gedərkən həmin 
yerdə mitinqi görüb dayanmışam. 

Bu ittiham rədd edildi. Prokurorluqda işləyən ermənilər isə müəy-
yən olundu ki, öz ərizələri ilə işdən azad olunublarmış. Beləliklə, Xəlil 
Rzanın əməllərində cinayət tərkibi müəyyən edilmədi. 

– Bəs qorxmurdunuzmu? Axı bu işin arxasında Moskva, Qor-
ba çov dayanmışdı? Sizi ən azı işdən çıxara bilərdilər?! 

– Almaz xanım, əslində, normal adam qorxmalıdır. Vəzifə – 
dövlət orqanının özünün hər hansı bir funksiyasının icrasını konkret 
şəxsə etibar edib tapşırması deməkdir. Hər bir etibarı qazanıb, onu 
qorumaq şərəfli və məsuliyyətli işdir. Bununla belə, vəzifəni itirmək 
qorxusunun qulu olmaq lazım deyil. Daxilən vəzifəni hər an itirməyə 
hazır olmalısan. Bu işə görə məni işdən çıxarda bilərdilər. Fikirləşdim, 
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nə olar, qoy çıxarsınlar. Bir tikə çörək qazanıb ailəmi – iki uşağımı 
böyüdə bilməyəcəyəm? Hakim işləmərəm, vəkil işlərəm. İndi işdən 
çıxarılacağam deyə, haqsız qərarmı çıxarmalıydım? Yox, bu, mənlik 
deyil. Üstəlik də, ittiham olunan adam xalqının vəziyyətinə ağlayırdı. 
Xalq təhqir olunmuşdu. Mənim, sənin, onun ürəyindən keçənləri 
meydana o çıxarıb ucadan deyirdi. Günü bu gün hesab edirəm ki, 
Xəlil Rzanın əməllərində 67-ci maddənin tərkibi yoxdur. Bu adam 
millətlərarası münasibəti qızışdıran olmayıb. 

– İlqar müəllim, üzr istəyirəm, eşitdiyimə görə, bu işə görə 
Sizə yüksək rütbə veriblər. 

– Keçən il noyabr ayında mənə növbəti rütbə verildi. III dərəcəli 
hakim idim, indi II dərəcəli almalıydım. Bu məsələyə Milli Məclisdə 
baxılanda xalq deputatı Mikayıl Mirzə təklif etdi ki, mənə Xəlil Rzanın 
məhkəməsini apardığıma, işə obyektiv baxıldığına görə I dərəcəli 
hakim (general rütbəsinə uyğundur) rütbəsi verilsin. Deputatlar belə 
qərara gəldilər ki, Milli Məclisin təklifi ilə Ədliyyə Nazirliyi və Ali Məh-
kəməyə bu haqda təqdimat göndərsinlər. 

Ədliyyə naziri də, Azərbayan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri 
də bu təqdimatı hazırlamışdılar. Lakin mən həm onlara, həm də Milli 
Məclisə dərin minnətdarlığımı bildirib, rütbədən imtina etdim. 

– Niyə?
– Çünki mən hakiməm. Borcum bütün işlərə obyektiv baxmaqdır. 

Müttəhim kim olursa olsun, hakimin borcu işə ədalətli baxmaqdır. 
Xəlil Rzanın barəsindəki cinayət işi də digər işlər kimi baxılmış işdir. 
Mən, sadəcə, vəzifəmi yerinə yetirmişəm. 

– Möhtərəm hakim, sizcə, öz vəzifəsindən, taleyindən narahat 
olan, qorxan adama bu iş tapşırılsa idi, Xəlil Rzanın işində 
cinayət tər kibi tapılardımı?

– Nə deyim, vallah... Bu iş yekunlaşandan sonra şəhər məh-
kə  mə sinin sədri İkram Kərimovla təxminən elə bu mövzuda söh bə-
timiz oldu. Məhkəmə hökmü elan edəndə zalda işıqlar sönmüşdü. 
Qa ranlıqda yoldan ötən maşınların işığında əlyazma ha lında 
olan hök mü oxumuşam. Səhər işə gələn kimi müavin bildirdi 
ki, Mər kəzi Komitədən təcili olaraq hökmün surətini istəyirlər.  
14 sə  hifəlik hökmü gecədən harada çap etdirəsiydim?! Qısa arayış 
gön  dərdim. Məlum olur ki, Xəlil Rza həbsdən buraxılan kimi dərhal 
Mər kəzi Komitədən ayrı-ayrılıqda üç mötəbər vəzifə sahibi zəng edib 
ki, "o hakim kimdir, dəlidir, ya nədir, bu nə oyundur, nə hərəkətdir?! 
Niyə həbs qətimkan tədbirini dəyişib?!" 
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– "Xəlil Rza həbsdən azad olunsun!" – bu səda zalda necə 
qarşılandı?

– Çox yaxşı. Azərbaycan məhkəməsi tarixində ilk dəfə idi ki, 
bilavasitə SSRİ DTK-sında istintaq edilmiş, SSRİ Prokurorluğu 
tərəfindən təsdiq edilmiş ittihamla aparılan iş üzrə siyasi məhbusa 
bəraət hökmü verilərək birbaşa zaldan azad olunurdu. Bu günə qədər 
hələ belə hökm olmamışdır. Prokurorluq orqanları ittihamı müdafiə 
edib ona həbs cəzası təyin olunmasını xahiş etmişdilər. Xəlil Rza da 
bunu bilirdi və hesab etmişdi ki, cinayətkar kimi ona iş kəsiləcək. Elə 
Xəlil Rza üçün də, onun vəkilləri: – şairlər Qabil, Qasım Qasımzadə, 
Ramiz Duyğun üçün də məhkəmənin qərarı gözlənilməz olmuşdu. 

Beləcə, öz oyunları ilə dünyanı dəhşətə gətirən DTK-nın ən 
peşəkar müstəntiqlərinin 9 ay müddətində topladığı "sübutlar" 
və SSRİ Baş Prokurorluğunun təsdiq etdiyi ittihamnamənin bu 
günümüzün qeyrət simvolu olan hakim İlqar Abbasov tərəfindən necə 
böyük peşəkarlıqla, məntiqlə, yüksək təfəkkürlə dağıdılması məndə 
qürur hissi oyatdı. Moskvadan göndərilən və üzərində "Xəlil Rza" – 
"Əbədi saxlansın" yazılmış ittihamnamələr qovluğu beləcə məhv 
edildi. 

Xalq hakimi İlqar Abbasov danışdıqca onun öz peşəsinə vur-
ğunluğu, ehtiramı, bütöv bir xalqın əzizlədiyi azadlığı, müstəqilliyi 
uğrunda mübarizədə cəfakeşliyi adamın ürəyini dağa döndərirdi. Nə 
yaxşı ki, bir-birini tamamlayan belə oğullarımız var! Xalqın, torpağın 
namusu, şərəfi belə oğulların çiynində ucalır, nəsillərdən-nəsillərə, 
əsrlərdən-əsrlərə ötürülür. 

Yolboyu düşündüyüm bu gerçəkliyin qürurundan yerə-göyə sığ-
mırdım. Nə yaxşı, Azərbaycanın azadlıq mübarizi, sevimli şairi Xəlil 
Rza Ulutürk kimi oğulun – igidin zindan taleyi özü kimi qeyrətli, 
ensiklopedik biliyə malik, dəmir kimi möhkəm, hüquqi məntiqi, ağlı 
olan, ürəkli bir hakimin əlində öz haqqına qovuşub! Belə oğullar 
ölməzlik ömrü yaşayanlardır... 

Almaz Ülvi 
müxbir, "Prometey" jurnalı

№ 1, 1998 
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MƏHKƏMƏ SƏDRİNİN MÜSAHİBƏSİ

Sual: – İkram müəllim, Xəlil Rza ilə tanışlığınızın tarixi barədə 
nə deyə bilərsiniz?

Cavab: – Xəlil Rza haqqında ilk məlumatım 60-cı illərin 
əvvəllərinə, tələbəlik illərimə təsadüf edir. Bu, hansısa bir rəsmi 
tədbirdə onun yaradıcılığının respublikanın partiya rəhbərlərindən 
birinin çıxışında tənqid olunması ilə bağlıdır. (Adətən belə hallarda 
tənqid olunana maraq artır və bunun nədən irəli gəlməsi səni dü-
şün dürür. Mənə elə gəlir ki, təriflənənlərdən çox tənqid olunanların 
əsərlərini oxumağa meyil artır. Bəzən hədəfə götürülən əsərlər yığış-
dı rılır, məhv edilir, amma onların itib-batmayan, kimsələrdəsə olan 
nüsxələrini yenə də axtarıb tapır, gizli oxuyurlar). 

Bu hadisə mənim Xəlil Rza yaradıcılığı ilə maraqlanmağıma 
səbəb oldu. Onunla olan qiyabi tanışlığım təsadüfən 80-ci illərin 
əvvəllərində şəxsi tanışlığa keçdi. Həmin vaxt Xəlil Rza mənə 1980-ci 
ildə "Yazıçı" nəşriyyatında çap olunmuş "Taparam səni" kitabını titul 
səhifəsində ürək sözlərini yazmaqla, hədiyyə etdi. 

Sual: – Xəlil Rza və qeyriləri barəsində məhkəməyə daxil olan 
cinayət işinə baxacaq hakimin seçimi necə olmuşdu? 

Cavab: – Ümumiyyətlə, mühüm əhəmiyyət kəsb edən ağır cinayət 
işinin baxılmasının təşkili və hansı hakimin bu işin öhdəsindən gələ 
bilmək məsələsi həmişə məhkəmə sədrini düşündürən hal olmuşdur. 
Etiraf edim ki, seçim, həqiqətən də, çətinlik doğurur. Hakimlər var ki, 
mülkiyyət əleyhinə olan işlərə baxmaqda səriştəlidirlər, bəziləri isə 
şəxsiyyətlə bağlı olan cinayət işlərinin baxılmasında peşəkardırlar. Bu 
bölgünü uzatmaq da olar. Xüsusən də ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr 
olmayan dövrlərdə bu daha çox çətinliklər yaradır. Digər amil isə 
cinayət işinin siyasi xarakter daşıması, ona ictimai marağın böyük 
olması, habelə qəbul olunası qərara cəmiyyətdə birmənalı mü na si-
bətin olmayacağı ehtimalıdır. 

Burada hakimin təşki lat çı lığı, məhkəmə prosesini idarə etmək 
qabiliyyəti, Azərbaycan və rus dillərini mü kəm məl bilməsi, tərəflərlə 
münasibətini qurmaq məharəti mühüm rol oynayır. Bəzi ha kimlər 
bu keyfiyyətlərə malik olsa da, belə ka te qoriyalı işlərə baxmağa 
həvəs göstərmir, yaxasını kənara çəkmək istəyir. Nəticə göstərdi ki, 
cinayət işinin baxılmasının hakim İlqar Abbasova tapşırılması düzgün 
seçim idi. Nəzərdə alternativ hakim tutulmamışdı. Bütün təhlillər işin 
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baxılmasının məhz İlqara həvalə olunmasının üstünə gətirib çıxarırdı. 
Ancaq özüm bir neçə hakimi sınağa çəkmişdim. Hansı ki, onlar 
özləri haqqında yüksək fikirdə idilər və daima vətənpərvərlikdən dəm 
vururdular. Söhbət əsnasında mən onlara müraciət edərək deyirdim 
ki, "məhkəməyə baxılması üçün belə bir cinayət işi daxil olmuşdur. 
Sizcə, bu işə baxmağa kim məsləhətdir?". Cavab onların iç üzünü 
açırdı. Belələri açıq-aşkar deyirdilər: "Sən allah, məni siyasi işlərə 
baxmaqdan kənar et". Onlar barəsində fikrim daha da formalaşırdı. 
Şəksiz, mən bu işi belə hakimlərə tapşıra bilməzdim. 

Sual: – Məhkəməyə və işə baxan hakimə təzyiqlər olmuşdumu?
Cavab: – Təbii ki, ictimai maraq doğuran, xüsusən də siyasi 

bağlılığı olan işlərə bu və ya digər formada təsir və təzyiqlər olur. 
Bu, müxtəlif formalarda özünü təzahür etdirir. Məhkəmə sədri kimi 
mövqeyim belə olub ki, mənə edilən təsirləri hakim hiss etməsin. 
Çalışmışam ki, başımın üstündən də hakimə kimsə təsir et mə  sin, 
hakim rahatlıqla işə baxsın. 

Birinci növbədə hakimə təsir edən şəxs məhkəmə sədri olur. Bu, 
mənim iş üslubuma yad idi. Hakimə hər hansı bir formada təsir etmək 
və ya mənə edilən təsiri ona ötürmək xarakterimə yaddır. Konkret 
olaraq Xəlil Rza və onunla birlikdə məhkəməyə verilən digər iki nəfər 
(Hatəmi və Gəncənin indiki axundu Tahir) haqqında mənə və hakimə 
təsir, maneçilik edən olmamışdır. Ancaq məhkəmənin gedişatı 
tərəfimdən izlənirdi və vəziyyətlə maraqlanırdım; hakimin müstəqil, 
sərbəst olmasına, məhkəmə prosesinin normal aparılmasına hər cür 
şərait yaradılırdı. Müəyyən məqamları hakimlə işdən kənar vaxtlarda 
müzakirə edirdik. Bütün hallarda fikir ayrılığımız olmurdu.

İctimaiyyətin həmin işə münasibəti bəlli idi. Hətta Xalq yazıçısı 
İsmayıl Şıxlının rəhbərliyi altında Xəlil Rzanın azad olunması uğrun-
da bir ictimai komitə də yaradılmışdı. Ölkə rəhbərliyinin mövqeyi isə 
bizə bəlli deyildi. Adətən belə möv qe lər məhkəməyə prokurorluq 
vasitəsilə hiss etdirilirdi. Məhkəmədə dövlət it ti ha mı nı respublika pro-
kurorluğunun iki əməkdaşı müdafiə edirdi. Prosesin sonunda ittiham 
nitqində onların hər üçünə cəza verilməsi tələb edilmişdi. Deməli, 
rəhbərliyin mövqeyi ittiham hökmünün çıxarılması idi. Məlum olduğu 
kimi, məhkəmə bəraət hökmü çıxarmaqla, dövlətin təmsilçiləri ilə 
razılaşmamışdı. Ona görə də prokurorluq bəraət hökmündən Ali 
Məh kə məyə etiraz yazmışdı. Etiraz isə təmin olunmadı (məruzəçi – 
hakim Arif Zeynalov).
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Sual: – Məhkəmədən sonra bəraət alan şəxslərlə Sizin gö rü-
şünüz oldumu? 

Cavab: – Bəraət alan şəxslərin hər üçü müxtəlif vaxtlarda qə bu-
luma gələrək minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Mənim onların təşək-
kürünə cavabım belə olmuşdur: "Məhkəmə qanunun aliliyini gözləmiş 
və işə düzgün nəticə vermişdir". 

Diqqət yetirin: onların hər üçü SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komi-
təsinin istintaq idarəsinin müstəntiqləri tərəfindən həbs edilmişdilər. 
Sanksiyaları SSRİ Baş prokurorunun müavini imzalamış, istintaqa 
nəzarəti də özü həyata keçirmişdi. İttihamnamə də onun tərəfindən 
təsdiq edilmişdi. Həbsdə də Moskvadakı məşhur Lefortovo təcrid xa-
nasında saxlanılmışdılar. Bütün iradlar Mərkəzin üstünə ünvanlanırdı. 
İndi nə onlar var, nə də Mərkəz. Mühakimə isə Azərbaycanda, onun 
paytaxtı Bakı şəhərində Azərbaycan qa nun ları ilə aparılırdı. Qəbul 
olunan qərarın məsulliyəti ancaq və ancaq Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
üzərinə düşürdü. İndi təsəvvür edirsinizmi ki, əgər iş üzrə ittiham 
hökmü çıxarılsaydı, xalq bizim fəaliyyətimizi necə qiymətləndirərdi?! 
Məhkəmə və hakimlər yeni nəslə necə təqdim olunardı?! 

Qanun xalqın iradəsini ifadə etməlidir. Bizi belə öyrədiblər. Xalqın 
ira də sini ifadə edən qanunlara istinad edərək məhkəmə belə nəti-
cəyə gəlmişdi. Qanunun ali  liyini gözləməkdən qürur duyulmalıdır. 
Mənə istiqamət vermək istəyən yüksək çinli şəxslərə "baş üstə" və 
yaxud "edə bilmərəm" cavabım olmayıb. Yalnız "çalışarıq qanunun 
ali liyini poz mayaq" deməklə kifayətlənmişəm. Səmtimizi tövsiyə olu-
nan isti qamətə yö nəlt məmişik. Araşdırma aparılanda irad tutulduqda 
izah olunub ki, qanunun tələblərini poza bilmərik. Bu, qanuna və 
cəmiyyətə hör mət sizlik olar. 

Xəlil Rza barəsində qətimkan təd biri dəyişdiridi. O, həbsdən bu-
raxılandan sonra məhkəmə hələ tamamlanmamış həyatdan vaxtsız 
köçmüş oğlum Namiqin hüzr mərasiminin 7-si günü idi. Mağar 
yaşadığım Mikayıl Müşfiq kü çə sindəki binanın həyətində qurulmuşdu. 
(Ağır gün idi. Allah heç kimə bala dağı verməsin. Ata övlad çiynində 
həyatdan köçməlidir, daha övlad ata çiynində yox!). Günortaüstü İlqar 
Abbasov mənə yaxınlaşıb dedi ki, Xəlil Rza yas mərasiminə gəlib, 
başsağlığı vermək istəyir, deyir ki, "İkram müəllimin mövqeyini öyrən". 
Heç bir məhdudiyyətin olmadığını bildirdim və ona dedim: "Gələn də 
sağ olsun, gəlməyən də. Məhkəmənin tamam la nıb-ta mam lan mama sı-
nın isə məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Məndən narahat olmasın".
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Təxminən axşam saat yeddi olardı. İş vaxtının bitməsini göz-
ləyib, başsağlığı vermək üçün gələn tanınmışlar – dostum Şeyx 
həzrətləri, Baş nazir, şəhərin hüquq-mühafizə orqanlarının rəh-
bər ləri və başqaları mağarda idilər. Həmyerlim, professor Rəfael 
Hüseynovla mağarın qarşısında söhbət edirdik. Bu zaman Xəlil 
Rza gəldi. Onun azadlığa çıxmasından çoxlarının xəbəri yox idi. 
Onu qarşıladım və müşayiət edərək içəriyə keçirdim. Ailəmə çox 
yaxın olan, vaxtaşırı məni yad edən, "Xəlil əmanəti" sözlərini tez-tez 
xatırladan, Azərbaycan musiqi tarixinə dair tədqiqatları ilə zəngin irs 
qoyan, hələ tələbə ikən Mir Cəfər Bağırov tərəfindən tənqid olunan 
əbədi dissident Firudin Şuşalı dostu – Xalq artisti, millət vəkili Mikayıl 
Mirzə ilə yanaşı oturmuşdu. Məclisi din xadimi Ədalət idarə edirdi. 
Xəlili Firudin müəllimin yanında əyləşdirdim. Məclisə böyük sükut 
çökdü, çaşqınlıq da hiss olundu. Ədalətə işarə ilə fatihə verməsini 
xahiş etdim. Fikirləşdim ki, kim istəsə gedər. Lakin heç kim yerindən 
qalxmadı. Sonra məclisi tərk edənlər, yeni gələnlər, demək olar ki, 
hamısı Xəlil ilə görüşür, ya da uzaqdan onunla salamlaşırdılar. 

X.Rzanın oğlu, Milli Qəhrəman Təbrizin indi onun adını daşıyan 
küçədə hüzr mağarı qurulmuşdu. Bir neçə dəfə həmin məclisə get-
dim. Hər dəfə Xəlil yanımda oturardı. Yuxarıda şərh etdiyim səhnəni 
xatırlayıb, həmən vaxt insanların Xəlilin yasa gəlişinə necə reaksiya 
vermələrindən söhbət edərdi. Bu zaman bizi birləşdirən bala dağı idi.

Söhbəti Ümummilli lider Heydər Əliyevin Xəlil Rza haqqında 
dediyi sözlə tamamlaq istəyirəm: "Biz Xəlil Rzanı qoruduq".

Müsahibəni apardı:
Telman Zülfüqaroğlu

1999-cu il 
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O SUSMADI!

Azərbaycan xalqı tarixin yaddaş kitabına həkk olunmuş 
çox istedadlı oğullar yetişdirmişdir. Onların sırasının daim 

genişlənməsini biz qürur hissi ilə qeyd etməliyik. Həyatda öz layiqli 
yerini tutanlardan biri də Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlıdır. Onunla 
əvvəllər şəxsi tanışlığım olmamışdı. Mən İsmayıl Şıxlını bir oxucu 
kimi tanıyırdım. O da məni qiyabi olaraq Bakı şəhər Məhkəməsinin 
sədri kimi tanıyırdı. Hətta bir dəfə hüzr yerində onunla üzbəüz 
əyləşmək şərəfi də mənə nəsib olmuşdu. Söhbət əsnasında sevimli 
şairimiz Hüseyn Arifin barəsində İsmayıl müəllimin qəzetdə dərc 
olunmuş xatirələrindən söz düşdü. Ona bildirdim ki, mənim də şair 
barəsində xatirələrim çoxdur. O, tövsiyə etdi ki, xalqın gözəl övlad-
ları barəsində xatirələr yaddaşdan silinməməli, mütləq gələcək 
nəslə çatdırılmalıdır. Mən İsmayıl müəllimin məsləhətinə riayət edib 
həyatımda ilk dəfə olaraq Hüseyn Arif haqqında xatirə yazıb şairin 
yubileyi ərəfəsində oxuculara çatdırdım. 

Ağlıma gəlməzdi ki, günlərin birində unudulmaz yazıçımız 
İsmayıl Şıxlı barəsində də xatirə yazmalı olacağam. Mənə elə gəlir 
ki, onun böyüklüyünü üzə çıxaran bir çox məqamları oxuculara 
çatdırmalıyam. Bu, çoxları üçün ibrətamiz olmalıdır. 

...Xəlil Rzanın və qeyrilərinin məhkəmə prosesinə hazırlıq gedir-
di. Hamıya məlumdur ki, Xəlil Rza SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Ko-
mi təsi tərəfindən həbs ediləndə ibtidai istintaqa nəzarəti İttifaq pro-
ku rorluğu həyata keçirmişdi. Təhlükəsizlik Komitəsindən SSRİ Baş 
prokurorunun müavini vəzifəsinə keçirilmiş Abramov iş üzrə itti-
ham na məni təsdiq etmişdi. Məhkəmə prosesi isə ərazi aidiyyatı 
üzrə şəhər məhkəməsində olacaqdı. Həmin vaxtlar Binəqədi rayon 
prokurorunun böyük köməkçisi olan Mehdi Məmmədov yanıma 
gələrək dedi ki, İsmayıl müəllim Xəlil Rza ilə bağlı mənə zəng etmək 
istəyir. Dedi: " Əvvəlcədən get fikrini öyrən, bəlkə, məsləhət deyil". 
Mən Mehdiyə bildirdim ki, "İsmayıl Şıxlı nə vaxt istəyir zəng etsin". 

İsmayıl müəllim mənə zəng etdi və hal-əhval tutandan sonra 
yalnız bunu dedi: "Xəlil əmanəti". Başqa bir söz demədi. Mən isə ona 
cavab verdim ki, işin baxılması savadlı, səriştəli hakimə tapşırılıb, 
nəticəsi obyektiv olacaq. Buna heç kimdə şübhə olmamalıdır. Xuda-
hafizləşdik.
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Bəllidir ki, Xəlil Rza və onunla birlik də 
müt təhimlər kürsüsündə əylə şən lər məh-
kə mə zalından azad edildilər, dövlət it ti-
ham çısının cəza istəməsinə baxmayaraq, 
ba rələrində bəraət hökmü çıxarıldı. Məh-
kəmə eyni zamanda ibtidai istintaqın 
ge di şa tında müqəssirlərin hüquq la rı-
nın pozul ması və prokuror nəza rətin-
dəki qanun suz luq lar barədə SSRİ Baş 
prokurorunun ün vanına xüsusi qərar 
göndərdi. Əsl mərəkə də bundan sonra 
başladı.

Nəhayət, bəraət hökmünün ləğvi ba rədə SSRİ Baş prokurorunun 
müa vini respublika Ali Məhkəməsinə protest verdi. Bununla əlaqədar 
mənim çoxları ilə söhbətim oldu. Lakin heç kim bu işə baş qoşmaq 
istəmədi. Cavab bəlli idi. "Sən allah, məni bu işə qarışdırma".

Mənim yenə də İsmayıl müəllimlə telefon danışığım oldu. Yazı-
çının cavabı qısa və aydın idi. "Mən bilmirdim bu işdən etiraz verilib. 
Sizə əlavə zəng edərəm" – dedi. Nəhayət, çoxlarının narahat lı ğına 
son qoyan o zəng oldu. İsmayıl müəllim qısa və aydın şəkildə bildirdi: 
"Narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq".

Oxucuda elə fikir yaranmasın ki, söhbət yazıçının məhkəməyə 
mü da xiləsindən gedir. Əsla! Əks halda mən bunu heç açıqlamazdım 
da. Söhbət məhkəməyə göstərilən təzyiqlərin qarşısının alın-
masından gedir.

Doğrudan da, hər şey yaxşılıqla qurtardı. Ədalətin tapdalan ma-
sına yol verilmədi, qanun pozulmadı. Bu işdə İsmayıl Şıxlının köməyi 
əvəzsiz oldu.

İndi tribunalarda, mavi ekranda, müxtəlif yazılarda Xəlil Rza Ulu-
türkdən danışılanda İsmayıl Şıxlı gözlərimin önünə gəlir. Və onun 
xəyalı elə böyüyür ki, az qala üfüqlərə çatır. Ona görə ki, hamı danış-
mağa ehtiyat edəndə, susanda, İsmayıl Şıxlı susmadı. 

İkram Kərimov
 "Azərbaycan" qəzeti, 29 mart 2003-cü il

P.S. Həmin xatirə ilk dəfə 4 avqust 1995-ci ildə "Dəli Kür" qəze-
tində çap edilmiş və mərhumun hüzr mərasimində onun xatirəsini yad 
edənlərə paylanmışdır.
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CƏLLAD AMAN İSTƏYİR

Bildiyimiz kimi, 20 Yanvar hadisələrində SSRİ DTK-sı tərəfindən 
həbs olunanlar arasında Azərbaycanın Xalq şairi, azadlıq 

mübarizi, mərhum Xəlil Rza da olmuşdur. Onun "cinayət" işinə Bakı 
Şəhər Məhkəməsində baxılmışdır. Düz yeddi il sonra Bakı Şəhər 
Məhkəməsinin sədri kimi İkram Kərimovdan həmin hadisəyə aydınlıq 
gətirməsini xahiş etdik. O dedi:

 – Xəlil Rza SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən həbs 
edilmiş və sanksiyanı SSRİ Baş prokurorunun müavini, əvvəllər 
DTK sədrinin müavini işləmiş İ.P.Abramov imzalamışdı. İs tintaqın 
aparılmasına Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi, Daxili İşlər Nazirliyi və 
prokurorluğun 274 müstəntiqi cəlb edilmişdi. Nürnberq məh kəməsində 
mühakimə olunanlara heç bu qədər müstəntiq cəlb olunmamışdı. Bu 
da Mərkəzin Azərbaycanda cərəyan edən ha di sələrdən necə narahat 
olması və diqqət yetirməsindən irəli gəlirdi. İttihamnamə Abramov 
tərəfindən təsdiq olunmuş və iş baxıl ması üçün ərazi aidiyyatı üzrə 
Bakı Şəhər Məhkəməsinə daxil olmuşdu. Dövlət ittihamının müdafiəsi 
Azərbaycan SSR Prokurorluğuna tapşırılmışdı. İşin baxılmasını yüksək 
hakimlik pe şəkarlığı ilə fərqlənən şəhər məhkəməsinin üzvü İlqar 
Abbasova həvalə etdim. 

Məhkəmə prosesinin ilk mərhələsindən Xəlil Rza və digər müt-
təhimlər barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi və onlar azadlığa 
buraxıldılar. Bu barədə məhkəməyə heç bir təsir olmamışdı. Məh-
kəmə özü müstəqil olaraq səlahiyyəti dairəsində bu qərarı qəbul 
etmişdi. Məhkəmənin gedişatı göstərdi ki, müttəhimlərin hərə kət-
lərində cinayət tərkibi yoxdur. Onlar əsassız olaraq cinayət məsu-
liy yətinə cəlb ediliblər və qanunsuz həbsə alınıblar. İbtidai istintaq 
gedişatında onların müdafiə hüquqları kobudcasına pozulmuşdu. 
Belə qanun suz luqlara yerlərdə istintaq və prokuror işçiləri yol vermiş 
olsaydılar, onları vəzifədən qovulmaq cəzası gözləyirdi. Halbuki belə 
öz ba şınalığa İttifaq orqanları özləri yol vermişdi. Təbiidir ki, belə bir 
vəziyyətdə məhkəmə ittiham hökmü çıxara bilməzdi, ona görə də 
müttəhimlərin hər üçünə bəraət verildi və bu barədə bəraət hökmü 
20 noyabr 1990-cı il tarixdə açıq məhkəmə iclasında elan olundu. 
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, prokuror ittiham nitqində müttəhimlərə 
cəza verilməsini tələb etmişdi. Şübhəsiz ki, məhkəmə İttifaqın yerli 
təmsilçiləri ilə razılaşa bilməzdi. 
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Xəlil Rzanın Azərbaycanda məhkum olunması, hesab edi-
rəm ki, AZƏRBAYCANIN ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ TARİXİNDƏ 
QARA LƏKƏ KİMİ QALA BİLƏRDİ. Buna isə yol vermək olmazdı. 
Məh kəmə Xəlil Rzaya şəxsiyyətinə görə heç bir güzəşt etməmişdi. 
Məhkəmə yalnız araşdırdığı işə qanuni və düzgün qiymət vermişdi. 
Qanunsuzluqla istintaq edilən cinayət işinin məntiqi nəticəsi belə də 
olmalı idi. 

Xəlil Rzanın azadlığa buraxılması, ona bəraət verilməsi barədə 
məhkəməyə heç bir təsir olmamışdır. Bu, məhkəmənin özünün 
gəldiyi nəticədir. Məhkəmə, eyni zamanda, ibtidai istintaq zamanı 
yol verilmiş qanun pozuntularına biganə qalmamış, bu haqda xüsusi 
qərar çıxarılaraq onun müzakirə olunması və buna yol verən vəzifəli 
şəxslər barəsində tədbir görülməsi üçün SSRİ Baş prokuroruna 
göndərmişdir. SSRİ Baş prokurorunun diqqəti həmin cinayət işinin 
istintaqına nəzarəti həyata keçirən müavini Abramovun qanunsuz 
hərəkətlərinə cəlb edildi. Lakin üstündən çox müddət keçməsinə 
baxmayaraq, heç bir tədbir görülmədi. Mən SSRİ Ali Məhkəməsinin 
Plenumunda iştirak etməyə dəvət almışdım. Orada olan SSRİ Baş 
prokuroru A.Y.Suxarevə yaxınlaşıb (biz şəxsən tanış idik), xüsusi 
qərara cavab verilməməsini xatırlatdım. O isə bu işlə məşğul olmağı 
Plenumda iştirak edən baş köməkçisi Y.N.Şadrinə tapşırdı. Sonuncu 
isə əvvəllər Azərbaycan SSR prokurorunun birinci müavini işləmişdi. 
Həmin vaxt mən Əzizbəyov rayonunun prokuroru idim. Yəni bir-
birimizi tanıyırdıq. Yuri Nikolayeviç mənə dedi ki, bu haqda onun 
məlumatı var və xüsusi qərarı düzgün hesab edir. Lakin bu işlə 
SSRİ prokurorluğunun DTK orqanlarında istintaq edilən cinayət işləri 
üzərində nəzarəti həyata keçirən idarə rəisi V.İlyuxin məşğul olur. 
(V.İlyuxin hazırda Rusiya Federasiyası Dumasında komitə sədridir). 
Bir müddətdən sonra İlyuxin cinayət işini Bakı Şəhər Məhkəməsindən 
SSRİ prokurorluğuna tələb etdi. Lakin onun buna səlahiyyəti ol-
madığı üçün cinayət işini ona göndərmədim. Hətta sorğusunu ca-
vab sız qoydum. Bundan sonra onlar cinayət işini respublika pro-
kur orluğu vasitəsilə Moskvaya apardılar və bəraət hökmündən nə-
zarət qaydasında Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi cinayət işləri 
üzrə məhkəmə kolle gi yasına protest verdilər. Lakin protest təmin 
olunmayaraq rədd edildi. Təbii ki, X.Rzanın bəraət almasına yu xa-
rıdan göstəriş verilsəydi, onda ona dövlət ittihamçısı nə cəza tələb 
edərdi, nə də bəraət hökmündən etiraz verilərdi.
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İşə Ali Məhkəmədə baxılarkən məruzəçi hakim Arif Zeynalovun 
dediklərindən:

– Protestdə qeyd olunmuşdur ki, Xəlil Rza və qeyriləri guya bütün 
"günahları" boyunlarına alıblar. Lakin məhkəmənin araşdırması bu-
nun əksini göstərdi. İşə 1991-ci il iyulun 2-də baxıldı. Müəyyən edil-
di ki, Bakı Şəhər Məhkəməsində çıxarılmış bəraət hökmü qanunidir 
və prokurorluğun protesti təmin oluna bilməz. Eləcə də, protest rədd 
edildi. 

Şərh olunanlar onu göstərir ki, Bakı Şəhər Məhkəməsinin bəraət 
hök mündən təxminən 8 ay sonra prokurorluğun etirazı ilə işə Ali Məh-
kə mədə baxılması Xəlil Rza və digərlərinin məhkum olunmasında 
Mərkəz nə dərəcədə israrlıdır.

Aydın Ağazadə  
"Cəllad aman istəyir" kitabı  

"Şuşa" nəşriyyatı, 2001
səh. 139-146 
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MƏHKƏMƏ TƏK BİZİ YOX,  
MİLLİ RUHUMUZU AZAD ETDİ
Mərhəmətli və Rəhm edən Allahın adı ilə!

Məlumdur ki, 1988-ci ildə Xankəndində 
(Stepana kert də) er mənilər araqat-

maq la məş ğul idilər və onlar Dağlıq Qarabağın 
Azər  baycandan ayrılmasını, orada yaşayan 
soy daşlarımızın öz yurd-yuvalarından çı xa-
rılmasını tələb edir d ilər. Respublikanın bü tün 
bölgələrində və tən  pərvərlər buna etirazlarını 
bildirirdilər və Azər bay canda milli-azadlıq hərəkatı belə yarandı.

Ermənilər təkcə Dağlıq Qarabağda deyil, Ermənistan ərazisində 
öz dədə-baba yurdlarında yaşayan soydaşlarımıza zülm edirdilər; 
evlərini yandırır, işdən çıxarır, mal-qaralarını əllərindən alır, qız-
gəlinlərin namusuna sataşır, müqəddəs ocaqlarımızı dağıdırdılar. 
Daşnakların belə mənfur hərəkətlərinin sədaları böyük Azərbaycana 
çatırdı və bu zaman bütün vətənpərvərlər, ziyalılar, alimlər, hüquq-
mühafizə orqanlarında çalışan qeyrətli oğullarımız sovet totalitar 
rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq, ayağa qalxaraq öz sözlərini 
deyir, etirazlarını bildirir, haqq səslərini ucaldırdılar.

Bildiyimiz qədər, Ermənistandan gələn, min bir əziyyətlə dağlar-
dan aşaraq, erməni təcavüzündən qaçan insanlar qarlı dağlarda 
zülmə mə ruz qalırdılar. Uşaqlar borulara doldurularaq yandırılırdılar. 
Bu ha disələr, Moskvanın birtərəfli mövqeyi xalqımızın bütün tə bə-
qə lərində qəzəb hissi oyadırdı. Hamı çalışırdı ki, hadisələrin qar-
şı sının alınması üçün nəsə etsin. Alınmayanda isə ölümlər baş 
verirdi. Moskvanın əli ilə ermənilər Qarabağda, Bakıda ölüm ha-
disələri, Sumqayıtda qırğın törətdilər. 1990-cı ilin yanvar ayında 
Bakıda dinc insanlara divan tutdular, general Dubinyakın başçılığı 
ilə komendant saatı tətbiq etdilər. Bakının qara asfaltı qırmızı qana 
bülənd oldu. Körpə demədilər, yaşlı demədilər, dinc əhalini qırdılar. 
Sonra isə Moskva qüvvələri, yadellilər Azərbaycanda ziyalılarımıza, 
dindarlarımıza şər və böhtanla qurama cinayət işləri açdılar və 
həbslər keçirdilər. 

Bu həbslərdən birinin də qurbanı mənəm. Azərbaycanın böyük 
şairi Xəlil Rza Ulutürk, ziyalı Məhəmməd Hatəmi, mən və başqaları 
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həbs olunaraq Moskvaya aparıldıq – Lefortovo zindanına salındıq. 
Azərbaycan prokurorluğu bizim həbsimizlə bağlı Moskvadan gəl-
miş müstəntiqlərin təqdim etdikləri sanksiyaları imzalamadı. Mən 
üç gün Bakı şəhərində DTK-nın binasının 6-cı mərtəbəsində sax-
lanıldım. SSRİ DTK-sından gəlmiş Poxin və müstəntiq Çayka İlyas 
İsmayılovdan üç gün mənim həbsimlə bağlı sanksiya ala bilmədilər. 
İlyas İsmayılov və Murad Babayev belə sanksiya ver məyə qəti 
etiraz etdilər. Çayka Moskvada istintaq apararkən onların qarasınca 
deyinirdi ki, niyə onlar bizim sanksiyalara imza atmayıblar və onları 
"predateli" adlandırırdı. Bizim həbs qətimkan tədbiri sanksiyamıza 
im zanı SSRİ Baş porkurorunun müa vini Abramov atmışdı. İstintaqın 
ge dişində çalışırdılar ki, bizi sındırsınlar, alçaltsınlar, iradəmizi 
qırsın lar və özlərinə lazım olan qaydada ifadə alsınlar. Skrovlev fa-
milyalı müstəntiq mənim istintaqımı aparırdı. O dedi ki, Azər bay  can 
prokurorluğu bizim cinayət işlərini geriyə – respublikaya qay ta rıl-
masını qətiyyətlə tələb edir və məhkəmələrimiz Azərbaycanda keçi-
ril məlidir. 

Azərbaycan məhkəmə sistemində yüksək vəzifə tutanlar, res-
publika prokurorluğunda rəhbər vəzifədə işləyən şəxslər onlardan 
tələb edirdilər ki, bizim istintaqımız və mühakiməmiz respublikamızda 
keçirilsin. Həmin dövrdə İlyas İsmayılov artıq vəzifəsindən gö tü-
rülmüşdü, Sumqayıt şəhər prokuroru İsmət Qayıbov respublikanın 
baş prokuroru təyin edilmişdi. 

6 aya qədər istintaqımız getdi və bütün materiallar tələb olunan 
qaydada Bakıya göndərildi. Bizim Moskvadan Bakıya xüsusi 
vaqonda göndərilməyimiz son dərəcə əzab-əziyyətlə baş verdi. Yolda 
bizə olmazın əziyyət vermişdilər. Əvvəlcə Voronej şəhərinə gətirdilər. 
Salındığımız həbsxananın dözülməz şəraiti vardı. Ka meralarda dizə 
qədər su vardı, siçovullar qaçışırdı, bit-birənin əlindən nə otura, 
nə də bir yerə toxuna bilirdik. Xüsusi təlim görmüş itləri üstümüzə 
buraxırdılar. Belə bir dözülməz şəraitdə uzun yol qət edib Bakıya 
gətirildik və DTK-nın həbsxanasına salındıq. 

Bizim işimiz baxılması üçün Ali Məhkəmədən Bakı Şəhər Məh-
kəməsinə göndərildi. O dövrdə şəhər məhkəməsinin sədri İkram 
Kərimov idi. Biz bildik ki, o, əslən Kürdəmirdəndir, şirvanlıdır, əsl türk-
dür, millətini sevən bir insandır, müdrikdir, cəsarətlidir, milli dəyərlərə 
qiymət verən bir rəhbərdir, ən başlıcası, ədalətlidir. O vaxt mənim 23 
yaşım vardı. İkram müəllim isə ömrünün ən gözəl çağlarını yaşayırdı. 
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Məhkəmənin hakimi İlqar Abbasov, Faiq adlı bir prokurorluq işçisi 
isə dövlət ittihamçısı idi. Məhkəmə prosesi başlayanda bizi iclas 
zalına gətirib, dəmir qəfəsə saldılar. O anı ömrüm boyu unutmaram... 
Doğma torpağında olasan, xalqının azadlığı, müstəqilliyi uğrunda 
canından keçməyə hazır olasan, səni isə mühakimə edələr, özü 
də dəmir qəfəsə salalar! Bu hal azadlıq aşiqlərinə çəkdikləri əzab-
əziyyətlərdən qat-qat ağır gəlirdi. 

Məhkəmə birinci baxış iclası keçirdi. Bəs nə baş verdi? Birdən 
qapı açıldı. Hündürboy, saçlarına dən düşmüş, üzündən-gözündən 
nur yağan, qətiyyətli görünən bir şəxs içəriyə daxil oldu. Üzünü 
hakimə tutub: "Bu insanların dəmir barmaqlıqlar arasında mühakimə 
olunmaları düzgün deyil. Şərait yaradın, qabaq cərgədə əyləşsinlər 
və prosesinizi davam etdirin!" – sözünü deyib çıxdı. Onun dediklərinə 
əməl edildi. 

Sonradan bildim ki, o, İkram Kərimov imiş. Mən bir fikri etiraf 
edim ki, o dövrdə milli ruh çox yüksək idi və əgər respublikada ayrı-
ayrı sahələrdə, eləcə də prokurorluqda, məh kəmədə, daxili işlər 
orqanlarında rəhbər vəzifələrdə işləyən qeyrətli insanlar, onların 
cəsarətli hərəkətləri olmasaydı, bu ruhu beşikdəcə boğardılar. Belə 
insanlar olmasaydı, heç bir milli-azadlıq hə rəkatından danışmaq 
olmazdı. Bu ruhun boğulmamasının sə bə bi o zaman, sovet dö nə-
mində qeyrətli kadr ların olmasında idi. Biz gənc idik, onlar isə bizə 
nisbətən yaşlı nəsil idi və rəhbər vəzifələr tuturdular. Əllərində ye tə-
rincə səla hiyyətləri vardı. Bu sə lahiyyətlərdən xalq hərəkatının, onun 
fəallarının qorunmasında bütün riskləri gözə alaraq cəsarətlə istifadə 
edirdilər. Onlar ermənilərin hər üzünü görmüş və Yanvar faciəsində 
im periyanın əsl sifətini dərk edib, ona hüquqi qiymət verənlər idi. 

Məhkəmə prosesində biz artıq kürsülərdə əyləşmişdik. Şəkər 
xəstəsi olduğu üçün Xəlil Rza gedib-gəlmək şərtilə evə – zaminliyə 
buraxılmışdı. Bir neçə prosesdən sonra məsələ qaldırdılar ki, bizi 
də gedib-gəlmək şərtilə evə buraxsınlar. Moskvanın və ovaxt kı 
DTK-nın səs-küyü bütün ölkəni bürümüşdü. Bildiyim qə dər, hə min 
yoldaşlardan Mərkəzi Aparata şikayətlər gedirdi. Onları inci dirdilər. 
Ovaxtkı respublika rəhbərliyində də ikiüzlülər, sat qınlar və Moskva 
qarşısında quyruq bulayanlar vardı, necə deyərlər, sapı özümüzdən 
olanlar... Onları çağırb təzyiq edirdilər, vəzifədən çıxarmaqla, həbs 
olunmaqla hədələyirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq Bakı Şəhər 
Məhkəməsi bizə bəraət verdi. Bu, SSRİ praktikasında görünməmiş 
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hadisə idi! Milli ruhumuzun təntənəsi idi! Məhkəmədə bizə bəraət 
verdilər. Eyni zamanda istintaqı aparan dəhşətli sovet DTK-sı 
haqqında xüsusi gərar gəbul olundu.

İlqar müəllimi çağırıb ona deyirlər ki, yaxşı, biz sizinlə razıyıq. 
Ancaq onların təcridxanada olduğu günləri rəsmiləşdirin. İkram 
müəl limin otağında bu təklif müzakirə olunur, mənim vəkilim Fazil 
İs mayılov da həmin iclasda iştirak edir. İkram müəllim bu təklifə qə-
tiy yətlə etiraz edir, bütün kollegiya üzvləri birmənalı şəkildə bildirirlər 
ki, biz tam bəraətin tərəfdarıyıq. Və İlqar müəllim məh kə mə zalına 
gələrək qürurla həmin bəraət hökmünü oxudu. 

Elə ağır bir dövrdə onların bu hərəkəti biz milli-azadlıq aşiqləri 
üçün böyük bir hədiyyə idi. Biz onlara borcluyuq, çünki onlardan 
vətənpərvərlik dərsi öyrənmişik. Mən adi bir din adamı idim, gənc 
idim, heç bir vəzifəm yox idi, kasıb bir ailədən idim. Nəyə görə 
mühakimə olunurdum? Çünki azadlıq hayqırırdım, ermənilərə nifrət 
hayqırırdım, vətənə sevgi hayqırırdım. Həmin dövrdə onlar tərəfindən 
dəstəklənməyimiz ürəyimizdə ruh yaradırdı. Bu gün vətənpərvər 
olmaq çox asandır. Hər şey azaddır, müstəqil dövlətimiz var. İstənilən 
qədər "azadlıq", "müstəqillik" deyə bilərsən. Amma o zamanlar – 
sovet totalitar rejiminin, qanlı ordunun hökmranlıq elədiyi bir dövrdə 
"azadlıq" hayqırmaq və onu dəstəkləmək hər kəsin işi deyildi.  
O dövrün prokuroru olasan, məhkəmə hakimi olasan, orqan işçisi 
olasan və qulluq etdiyin dövrün, zamanın haqsızlığına qarşı çıxan 
insanların haqq səsini müdafiə edəsən, onlara dayaq durasan – bu, 
hər kişinin işi deyildi. Bundan ali iş ola bilməz! Həmin insanlar bizim 
ruhumuzda bunu yaşadıb. Biz onlara hər zaman borcluyuq. Bir din 
xadimi, haqq və ədalətin carçısı kimi, bu haqq və ədaləti qoruyan 
insanlara hər zaman dua edirəm. Hər birinin dəyər və qiymətini 
bilirəm. 

1988-1991-ci illərdə "azadlıq" hayqıran vətənpərvərlərin məhkəmə 
zallarından azadlığa buraxılmasında şəhər məhkəməsinin sədri 
İkram Kərimovun böyük xidmətləri olub. Mən bunu tam məsuliyyəti 
ilə deyirəm. İkram Kərimov bu insanları məhkəmə zalından birbaşa 
azadlığa buraxdırdı və hər kəsin yaddaşında onun gülər üzü, xoş 
siması, şirin sözləri qalıb. Eləcə də mənim. Yaxşı yadımdadır, 
ağlımıza gəlməyən azadlığa qovuşmuşduq. Fikirləşdim ki, gedib 
razılığımı, minnətdarlığımı bildirim. Əvvəl güman etdim ki, qəbuluna 
çətin düşərəm. Ancaq heç bir maneə olmadan asanlıqla onunla 
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görüşdüm. Mənimlə mehribanlıqla söhbət etdi. Dediyim sözləri 
gülümsəyə-gülümsəyə dinləyib: "Biz xalqımızın milli ruhuna ləkə 
salmağa razı ola bilmərik. Ona yol vermərik. Sizin hər birinizin 
azadlığa qovuşmağı bizim üçün ən böyük hədiyyədir" – deyə min-
nətdarlığımı cavablandırdı. 

O dövrdə belə bir yazılmamış qayda vardı ki, mühakimə olunan 
adam hökmən məhkum olmalıdır. Ancaq Bakı Şəhər Məhkəməsi belə 
qaydaların əleyhinə çıxaraq, xalqın ruhuna uyğun ədalətli qərarları 
cəsarətlə qəbul edirdi. Ona görə də xalq İkram müəllimi sevirdi. Xalq 
sevən adamı isə imperiya sevə bilməzdi. Ona qarşı güclü təzyiqlər 
vardı. Lakin ədalətinə, təmizliyinə, saflığına və cəsarətinə görə o, 
həmişə qalib gəlirdi. Mən dəfələrlə bu və ya digər azadlıq aşiqlərinin 
qanuni hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə ona müraciət etmişəm. Hər 
dəfə də müsbət cavab almışam, real əməl görmüşəm. İkram müəllim 
bizim hər birimiz üçün qiymətli ağsaqqaldır. Tanrı onu qorusun. 

Əssalamu-aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Hacı Tahir Abbasov
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin

Gəncə bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi,
"İmamzadə" Ziyarətgah Kompleksinin rəhbəri 

18 noyabr 2019-cu il 

P.S. Oxuculara bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. 20 yanvar ha di-
sələri ilə bağlı Xəlil Rza, Etibar Məmmədov, Tahir Abbasov, Hatəmi, 
Rəhim Qazıyev və digərləri barəsində həbs gətim kan təbir ləri Bakı 
şəhərində secilsə də, blanklar doldurulmamış halda Mosk vadan hazır 
gətirilmişdi.

Belə ki, prokurorun imzası və SSRİ Prokurorlugunun gerbli mö-
hüru ağ blanklara Moskvada vurulmuşdu. Bu özü kobud qanun po-
zuntusu idi. Yəni SSRİ Baş prokurorunun müavini həbs olunan 
şəxs ləri görmədən və kimliyini bilmədən öncədən ağ blankları im za-
lamışdı. Belə saxtakarlıq cinayət tərkibi yaradır. İndi nəticə çıxarın: 
görün bizə kimlər rəhbərlik edirdi!
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31 DEKABRDAN SONRA...

Respublika, xüsusilə də Bakı şəhəri qaynayırdı. Mitinqlər bö-
yük vüsət almışdı. Təbii ki, bununla bağlı Bakı Şəhər Məhkə-

məsində ölkəmizin həyatında və gələcəyində önəmli rol oynaya 
biləcək bir sıra cinayət işlərinə baxılırdı. Belə işlər sırasında milli-
azadlıq hərəkatının iştirakçılarından biri – Nemət Pənahlı barəsində 
başlanmış cinayət işini misal göstərmək olar. Cəmiyyətin diqqəti 
həmin məhkəmə prosesində idi. Hakim İlham Hə sənov həmin iş 
üzrə ittiham hökmü çıxarmadı. Onun cinayət işini əlavə istintaq üçün 
prokurorluğa qaytarması gözlənilməz hadisə oldu.

İnsanlar axın şəklində məhkəməyə gələrək bizə işləməyə imkan 
vermirdilər. Hakimlər narazılıqlarını bildirirdilər. Bunu özüm də hiss 
edirdim. Məsələnin həlli yolunu axtarırdım. Təbii ki, o dövrdə bunu 
güc yolu ilə həll etmək mümkün deyildi. 

Çox vaxt işə piyada gəlirdim. Yaşadığım ev iş yerimdən xeyli 
məsafədə olsa da, yorulmurdum. Gündəlik işimi yolboyu təmiz ha-
vada, daha ayıq başla planlaşdırırdım. Çox vaxt tanıdığım adam-
lar la rastlaşıb söhbət edərdim. Onlardan biri də Əlyazmalar İnsti tu-
tunun direktoru professor Cahangir Qəhrəmanov idi. Onunla Ələd din 
Sultanov vasitəsilə tanış olmuşdum. Gözəl insan, və tən pərvər, ziyalı 
şəxs idi. O, eyni zamanda müəllimim və diplom işimin elmi rəhbəri, 
professor, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Vahid Qəhrəmanovun 
oğlu idi. Vahid müəllim ucaboy, qamətli, pey ğəmbər simalı bir 
şəxsiyyət, elmlər doktoru adını almış ilk azər bay canlı hüquqşünas-
professor idi. Onun haqqında müxtəlif tədbirlərdə çıxışlarım və 
qəzetlərdə geniş xatirə məqaləm dərc olunub. 

Həmin ərəfədə Əlyazmalar İnstitutunda işləyən Əbülfəz Elçibəyin 
fəaliyyəti ilə əlaqədar Cahangir müəllim ciddi partiya tənbehi almışdı. 
Belə bir vaxtda biz rastlaşdıq və "Qubernator" bağında bir az piyada 
gəzişdik. Hiss etdim ki, cəza Cahangir müəllimə çox pis təsir edib. 
Cəzanın ədalətsiz olduğunu bildirərək ona ürək-dirək verdim. Sonra 
dedim ki, "əməkdaşınız Elçibəyə izah edin ki, adamları kütlə şəklində 
məh kəməyə göndərməsinlər. Bu, məhkəmənin iş rejiminə, ədalətli 
qərar qəbul et mə si nə mane olur. Sonra deyəcəklər ki, məhkəmədə 
qəbul olunan qərarlar kütlənin təsiri altında çıxarılır". 

Cahangir müəllim mənə cavab verdi ki, "söhbət edərəm, ancaq 
mənim onunla elə bir sıx bağlılığım yoxdur". Doğrudan da, bir neçə 



67

gündən sonra növbəti məhkəmə baxışlarında artıq heç bir gərginlik, 
insan axını yox idi və biz rahat işləyərək sərbəst qərarlar qəbul 
etməyə nail olduq. Qərarlarımız riskli olsa da, hakimlərimiz heç 
nədən cəkinmirdilər. Nemət Pənahlının təqsirləndirildiyi cinayət işi 
prokurorluğa qaytarılsa da, özü azadlıqda qaldı. 

Bundan bir müddət sonra kütləvi informasiya vasitələrindən bəlli 
oldu ki, 31 dekabr 1989-ci ildə İranla dövlət sərhədimizin Naxçıvan 
hissəsində tikanlı məftillər sökülüb-dağıdılıb. Azərbaycanlılar Araz 
çayının hər iki sahilinə toplaşaraq həmrəyliklərini nümayiş etdirdilər. 
Hətta bəziləri doğmalarına qovuşmaq üçün özlərini çaya vururdular.

Ertəsi iş günü Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Vaqif Hü sey-
nov məni görüşə dəvət etdi. SSRİ DTK sədrinin birinci müavini, ordu 
generalı, Sov.İKP MK-nın üzvü, deputat Filipp Denisoviç Bobkov 
onun yanında idi. Kabinetə daxil olan kimi Bobkov üzünü mənə 
tutaraq çox sərt, kobud və uca tonla dedi: "Nemət Pənahlını məhkum 
etmədiniz, nəticədə o da dövlət sərhədinin dağıdılmasını təşkil etdi. 
Buna cavab verməlisiniz!" Mən bildirdim ki, cinayət işi çox naqis 
aparılıb, toplanmış material üzrə obyektiv nəticəyə gəlmək mümkün 
deyildi. Əgər prokurorluq məhkəmənin qəbul etdiyi qərardan 
narazıdırsa, yuxarı in stansiyaya – SSRİ Ali Məhkəməsinə qədər 
etiraz vermək hüququ var. Sonra Bobkov məndən meydanda nə 
qədər məbləğdə pul toplanması barədə arayış istədi. Cavabım bu 
oldu ki, "cinayət işi artıq bizim icraatda deyil. Belə arayış pro-
kurorluqdan tələb edilə bilər". Cavabım onu qane etməsə də, bir söz 
demədi. Ancaq giley-gü zarla dolu xeyli ifadələr işlətdi.

Söhbətimizin pis sonluqla qur-
tarmasına yol verməmək üçün 
ona müraciət etdim ki, gedə 
bilərəmmi? O, solğun çöhrəsi ilə 
mə ni süzüb: "Ну, ладно, можете 
идти" – dedi. Cəld kabineti tərk 
etdim. 

Onu da qeyd edim ki, mən 
kabinetə daxil olanda Bob kov la 
nazir Fəxri Xiyaban is tə qi mə tində 
pəncərə önündə dayanmışdılar 
və bizim bütün da nı şıq la rımız 
ayaq üstə keçdi. Mən həmin 
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görüş barəsində heç kimə bir söz demədim. Təxribat və ya digər 
xoşagəlməz hallara qarşı daim ehtiyatlı davranırdım. Uzun müddət 
daxilən təlaş keçirsəm də, xoşbəxtlikdən heç bir problem yaranmadı. 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri  
və zifəsində işləyərkən onun 16 dekabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə  
31 dekabr Dünya Azər bay can lı larının Həmrəylik Günü kimi rəs mi ləş-
di rildikdə narahatçılığım aradan qaxdı. Bu, bizim ən əziz bayramla rı-
mızdan biridir. ...Həmin bayram günü hamının bixəbər olduğu, şərh 
etdiyim görüşü qeyri-ixtiyarı xatırlamalı oluram. Hərdən fikirləşirəm, 
görəsən, həmin vaxt Bobkov düşünürdümü ki, artıq SSRİ çökür?..   
 

P.S. Demokratiyanın və SSRİ-nin dağılmasının qatı əleyhdarı 
olan F.D.Bobkov Nobel sülh mükafatı laureatı, akademik Andrey Sa-
xa rovun təqib edilərək Mosk vadan Qorki şəhərinə köçü rül məsindəki 
fəaliyyəti ilə bağlı olaraq tarixin yaddaşında qalmışdır. Yeri gəlmişkən, 
onun müəllifi olduğu "КГБ и Власть" kitabında Dağlıq Qarabağ 
hadisələri barədə həqqiqətlər müfəssəl şərh edilmişdir. Bu kitabı 
oxumaq məsləhətdir.

MƏN ONUN XARAKTERİNİN  
HƏR CƏHƏTİNƏ VURĞUNAM

İkram müəllim Sovetlər İttifaqı məkanında bacarıqlı müstəntiq 
kimi tanınırdı. Şəxsi tanışlığımız isə rayon prokuroru işlədiyi 

dövrə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, uzun illər çiyin-çiyinə bir yerdə 
işlədiyimiz, müəyyən qədər həyat təcrübəsi olan bir insan kimi onun 
məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının müxtəlif sahələrindəki fəaliyyətinə 
belə qiymət verərdim: "İkram müəllim əla istintaqçıdır. Prokurorluq və 
məhkəmə işinin əla təşkilatçısıdır".

1987-ci ildə İkram müəllim Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri, mən 
isə hakimi – rəyasət heyətinin üzvü seçilmişəm. 2000-ci ildə məh-
kəmə sistemində aparılan islahatlar nəticəsində yollarımız ayrıldı. 
2007-ci ildə o, Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin sədri, mən isə 
hakimi təyin edildim. Üst-üstə 19 ilədək birgə fəaliyyət göstərmişik.

Onu digər rəhbər işçilərdən fərqləndirən çox önəmli elə key fiy-
yətləri var ki, bunlar ən çətin anlarda bizə uğur gətirirdi. Kollektivin 
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hər bir üzvünü kənar təzyiqlərdən qoruyurdı. Tabeçiliyində olan iş çi-
lərə tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, eyni gözlə baxır, hər birinin 
şəxsi qayğıları ilə maraqlanır və onların həllinə səy göstərirdi. 

Şəhər məhkəməsi böyük kollektiv idi. Məhkəməyə gündəlik daxil 
olan rəsmi müraciətlərin və qəbula gələn insanların sayı-hesabı yox 
idi. Məhz onun çevikliyinin nəticəsi idi ki, nə rəsmi yazışmalarda, nə 
də vətəndaşların qəbulunda heç bir problem yaşanmırdı. Əməkdaşlar 
istədikləri vaxt onun iş otağına daxil olub, sözlərini deyə bilirdilər. 
Yanında kənar şəxs olardısa, hər birimizi onlara özünəməxsus tərzdə 
təqdim edərdi. Onun rəhbərlik məharətini və insanlıq xüsusiyyətlərini 
işlədiyim digər sahələrdə görməmişəm. İnsanları, hadisələri təhlil 
qabiliyyətinə heyran qalırdıq. 

90-cı illərin əvvəlləri idi. Bir nəfər hüquqşünası yüksək vəzifəyə 
təyin etmişdilər. Söhbət əsnasında ondan soruşdum ki, "axı bu adam 
savad və iş qabiliyyətinə sahib deyil, bu necə ola bilər?" O, mənə belə 
bir misal çəkdi: "İnsanlar 2 qrupa ayrılır. Birinci qrup insanlardan nə isə 
xahiş edirsən, onlar var qüvvələri ilə sənin xahişini yerinə yetirməyə 
çalışırlar. İkinci qrup insanlar isə sənin xahişini mənfi mənada, sənin 
ziyanına həll etməyə çalışırlar. Dediyin şəxs ikinci qrup insanlardandır. 
Ondan uzaq gəz. Onunla ünsiyyət sənə gərək deyil". 

Mingəçevir şəhər məhkəməsinin sədri işləyərkən Bakıda ko ope-
rativ ev növbəsinə durmuşdum. Mənə deyirdilər ki, Min gəçevirdə 
işlədiyin üçün Bakıda sənə ev verə bilmərik. Şəhər məhkəməsində 
işlədiyim zaman ev almaq üçün müvafiq idarəyə müraciət etdim. 
Həmin idarənin rəhbəri dolayı yollarla mənə çatdırdı ki, bunun üçün 
rüşvət vermək lazımdır. Bərk əsəbiləşdim. Vəziyyəti iş yoldaşıma 
danışdım. O isə mənə başa saldı ki, "niyə özünü dağa-daşa salırsan? 
Sədrə müraciət et". 

Vəziyyəti ona danışdım. Məni diqqətlə dinləyib, həmin şəxsə zəng 
etdi. Üç gün keçməmiş mənzil idarəsindən bildiriş aldım. Püşkatmaya 
dəvət edildim və qısa müddətdə mənzillə təmin olundum. Kollektivdə 
ehtiyacı olanların hamısı mənzil ala bildilər. 

Başqa bir misal. Bir zamanlar Bakıda telefon nömrələrini "blo-
kirovka" edirdilər. Yəni bir nömrə iki mənzilə verilirdi. Biri danışanda, 
digər telefon işləmirdi. Bəxtimizdən bizim nömrəyə blokirovka olunan 
mənzildəki telefonda sanki gecə-gündüz danışırdılar. Nə vaxt dəstəyi 
qaldırırdın, işləmirdi. Hara müraciət edirdimsə, xeyri olmurdu. Axırda 
İkram müəllimin yanına getdim. O, birbaşa rabitə nazirinə zəng etdi. 
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Nazirlikdən isə bizim telefon qovşağına qəribə bir məktub gəldi: 
"İlham Həsənovun telefon nömrəsi heç kimlə blokirovka edilməsin". 
Həmin məktubun surətini indiyədək arxivimdə saxlayıram. Hər dəfə 
onu oxuyanda, İkram müəllimin xeyirxah əməlləri yadıma düşür.

Onun insanları çox gözəl tanımaq qabiliyyəti var. Bir dəfə oturub 
dərdləşirdik. (Ümumiyyətlə, İkram müəllim müntəzəm olaraq əmək-
daşları ilə söhbət etməyi, bu və ya digər məsələlər barədə onların 
fikirlərini öyrənməyi, təkliflərini dinləməyi xoşlayırdı.) O, ayrı-ayrı 
əməkdaşların xasiyyətini, xarakterini, iş qabiliyyətini o qədər incəliklə, 
o qədər dəqiqliklə təhlil edirdi ki, mən eşitdiklərimə heyran qalırdım. 
Lakin o bunu büruzə verməz və üzə vurmazdı. Əksinə, hər kəsin 
xarakterini, iş qabiliyyətini ümumi işin mənafeyinə düzgün yönəldə 
bilirdi. Məncə, işlədiyi bütün sahələrdə onun uğurlarının kökündə 
məhz bu durur. Açıq etiraf edim ki, rəhbərlik də onun bu keyfiyyətini 
nəzərə alaraq, belə deyək, "ağır xarakterli" adamları işləmək üçün 
məhz onun yanına göndərirdi. Bilirdilər ki, İkram müəllim onları yola 
verəcək, birgə işləyə biləcəklər, problemlər də yaşanmayacaq. Onun 
iş üslubu o qədər şəffaf, o qədər təmiz, qəlbi və əməli o qədər saf 
idi ki, ən mürəkkəb xarakterli əməkdaşlar belə, onun iradəsi əleyhinə 
getmək istəmirdilər. Mən şəxsən onlarla belə adam tanıyıram, ancaq 
ad çəkmək istəmirəm. O, hamını hər kəsdən gözəl tanıdığı halda, 
özünü heç vaxt o yerə qoymayıb. 

Məhkəmə işi çox çətin sahədir. Son qərar məhkəmənindir. Ona 
görə də həmişə məhkəmələrə təzyiqlər olub. Ancaq o özünün ağlı, 
savadı, cəsarəti sayəsində vəziyyətdən çıxış yolu tapır, hakimlərin 
toxunulmazlığını – təzyiqlərdən qorunmasını təmin edə bilirdi. Bütün 
məsuliyyəti, bütün yükü öz üzərinə götürürdü. Heç vaxt öz iradəsini 
bizə diqtə etməyib. Hakimin müstəqil qərar qəbul etməsinə ciddi 
önəm verib. 

Onun iş üslubundakı üstünlüklərin bir səbəbini də kollegial lı ğında, 
demokratik fikirdə olmasında görürəm. İkram müəllim məhkəmə 
qərarlarından verdiyi etirazlar özünün sədrlik etdiyi rəyasət heyə tin də 
müdafiə edilmədikdə – rədd olunduqda narazı qalmazdı. 

Onun qəlbində əbədi həkk olunmuş və ləzzət aldığım bir xüsu-
siyyətini də deyim. Nə qədər mülayim, gülərüzlü olsa da, iş prosesində 
kiminsə zərrə qədər məsuliyyətsizliyini hiss etdikdə amansız görkəm 
alardı, zəhmli səsi binanı silkələyərdi. O zaman heç kim onun gözünə 
görünməyə cəsarət edə bilməzdi. Lakin həmin şəxsə qarşı kin-küdurət 
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saxlamazdı. Bu səbəbdən tutulan iraddan nəticə çıxaran hər kəs 
qüsursuz işləmək üçün qüvvəsini səfərbər edərdi.

Cinayətkar aləmin nüfuzlu şəxslərindən olan Lotu Bəxtiyarın 
cinayət işi ilə bağlı 1990-cı ildə son dərəcə sensasion məhkəmə 
baxışı keçirilirdi. Binəqədi rayon məhkəməsinin iş üzrə qəbul etdiyi 
qərardan prokurorluq cəzanın yüngüllüyü motivi ilə etiraz vermişdi. 
Kassasiya instansiyası etirazı təmin etmişdi. İkram müəllim həmin 
işə baxmağı mənə tapşırdı. 6 ay ərzində baxılan həmin iş olduqca 
mürəkkəb və çətin idi. Məhkəmə nəticəsinə müxtəlif təbəqələrin 
maraqları var idi. Bir tərəf ona və dəstəsinə uzunmüddətli, digər tə-
rəf yüngül cəza verilməsini, başqa bir tərəf isə bəraət almasını arzu 
edirdi. Məhkəmənin gedişi ictimaiyyətin və mətbuatın diqqət mər-
kə zində idi. Həqiqəti üzə çıxarmaq savad, bacarıq, səriştə və səbir 
tə ləb edirdi. Gərgin məhkəmə araşdırmalarından sonra müvafiq qə-
rar qəbul etdik. Qərarımız elan olunanda Lotu Bəxtiyar dedi: "Məh-
kəmənin qərarı önündə baş əyirəm". Bu, məhkəmənin qələbəsi idi.

İkram müəllimin xarakterindəki məni məftun edən cəhətlərdən 
biri də onun hədsiz dərəcədə vətənpərvər ruhlu olmasıdır. 1980-
ci illərin axırlarında SSRİ məkanında baş verən hadisələr hamıya 
məlumdur. O dövrdə respublikamızda da milli ruh, milli oyanış geniş 
vüsət almışdı. Moskvanın ikibaşlı siyasəti, Qarabağ probleminin or-
taya atılması, ermənilərin açıq-aşkar dəstəklənməsi milli-azad-
lıq hərəkatını alovlandırırdı. Ermənilər mərkəzin əli ilə onların rəh-
bərlərinə divan tutdurmaq istəyirdilər. SSRİ kimi güclu totalitar dövlət, 
Moskva kimi mərkəz var idi. Biz hamımız bunu görürdük, hiss edirdik. 

Yadımdadır, 1989-cu ilin payızında məhkəməyə milli-azadlıq 
hərəkatının liderlərindən olan Nemət Pənahlının və Məhəmməd 
Hatəminin SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən istintaq 
olunmuş cinayət işi daxil olmuşdu. İkram müəllim cinayət işinin 
baxılmasını mənə həvalə etdi. Respublikada vəziyyət son dərəcə 
gərgin idi. Nemət və vəkili müntəzəm olaraq cinayət işi ilə bölmə-
bölmə tanış olurdular. Hər dəfə biz məhkəmə baxışı təyin edərkən 
insanlar şəhər məhkəməsini əhatəyə alır, dəhlizə, zala dolur, məh-
kəmə baxışının həyata keçirilməsinə maneçilik törədirdilər. Moskva 
isə israrla məhkəmə baxışının tezliklə tamamlanmasını, Nemətlə 
Hatəminin həbs olunmasını tələb edirdi.

Nəhayət, bir gün İkram müəllimə dedim ki, "camaat məhkəmə ba-
xışını keçirməyə imkan vermir. Kömək edin". O, mənə cavab ver-



72

di ki, məhkəmə iclasının təyin edildiyi növbəti günü ona bildirim. Belə 
də etdim. Həmin gün, çox təəccüblü olsa da, mitinqçilərin biri də 
görünmədi. Biz məhkəmə baxışını rahat şəkildə həyata keçirdik. 
Bunun necə həll edildiyini həmin vaxt bilmədim. Özü də mənə bir söz 
demədi. Ancaq çox təəccüb etdim. Həqiqəti isə bir neçə ildən sonra 
öyrəndim. Yaxşı olar ki, bunu onun özündən soruşasınız.  

Çinayət işi isə çox naqis, ciddi qanun pozuntusu ilə aparılmışdı. 
Məhkəmədə bunları aradan qaldırmaq qeyri-mümkün idi. Ona görə 
də məhkəmə kollegiyası cinayət işinin təkmili istintaqa qaytarılması 
barədə qərar qəbul etdi. Prokurorluq məhkəmə qərarından yuxarı 
məhkəmə instansiyasına etiraz vermədi.

İlham Həsənov
Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsinin 

cinayət işləri kollegiyasının sədri
2006-ci il
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MEYİT OLMADAN İSTİNTAQ EDİLƏN 
CİNAYƏT İŞİ 

Meyit olmadan qətl cinayət işinin istintaqı olduqca mürəkkəb 
və çətindir. Prokurorluqda rastlaşmamışam. Rus hüquq şünas 

alimləri tərəfindən yazılmış oxuduğum kitablardan yalnız birinin adı 
yadımdadır: "Расследование убийства при отсутствии трупа". 
Şəhər məhkəməsinə belə bir cinayət işi daxil olmuşdu. Prokurorluqda 
istintaqın hansı müstəntiq tərəfindən aparılmasını unutmuşam. 
Əhsən belə müstəntiqə! Təəssüf edirəm ki, onunla maraqlanmadım. 
Öldürülən şəxs qadın idi. Respublikada tanınmış ailənin üzvü idi. 
Onun ailə üzvlərindən biri hüquq fakültəsinin müəlliməsi idi. Mər-
hum akademik Azad Mirzəcanzadə ilə onun hüzr mərasiminə də get-
mişdim. Bu zaman bilmirdim ki, mərhumə qətlə yetirilib.

Xanım müəllimə tələbə vaxtı mənə dərs demişdi. Xətrimi çox 
istəyirdi. Xahiş etdi ki, cinayət işinin baxılmasını hakim Zahid Ağa-
yevə tapşırım. Zahid müəllim hüquq elmləri namizədi idi və əv vəllər 
universitetdə müəllim işləmişdi. O, mülki sahəni mükəmməl bilən 
savadlı hakim kimi tanınsa da, belə cinayət işi onun "xörəyi" deyildi. 
Mən tərəddüd etdim. Müəlliməm isə təkidindən dönmədi. Ehtiyat 
etdim ki, sözünü yerə salsam, iş üzrə ittiham hökmü çıxarıl mayacağı 
təqdirdə narazılıq yaranacaq. Düşünəcək ki, işə tövsiyə etdiyi 
hakimin baxmadığı səbəbindən nəticə belə oldu. Odur ki, təkliflə 
barışmalı oldum. 

Zahid müəllim bir neçə ay işə baxdı, gördü ki, nəticə verə bilmir. 
Göstərişlə onu əlavə istintaq aparılması üçün prokurorluğa qaytardı. 
Müəllimə narazı halda qəbuluma gəldi. Məsləhət istədi. İzah etdim ki, 
zərər çəkmiş tərəf kimi şikayət etmək hüququndan istifadə etsin. Belə 
də oldu. Ali Məhkəmədə bizim qərar ləğv edilərək, iş yeni tərkibdə 
baxılması üçün qaytarıldı. 

Cinayət işinin baxılmasını bu sahədə daha səriştəli hakim, rəyasət 
heyətinin üzvü İlham Həsənova həvalə etdim. O, işin mürəkkəbliyinə 
və öz iş üslubuna uyğun olaraq, məhkəmə istintaqını təxminən altı 
aya tamamladı. İş üzrə ittiham hökmü çıxarıldı. Ali Məhkəmə hökmü 
dəyişmədən qüvvəsində saxladı. Hansı cəzanın verilməsini xatır-
lamıram. Nadir cinayət işi idi. Professor tituluna sahib olan müəl-
liməm hakim seçimindən və məhkəmənin gəldiyi nəticədən çox razı 
qaldı.    
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Belə işlər öyrənilməli, istintaq təcrübəsi yayılmalıdır. Bu həm də 
nəzəriyyə üçün əhəmiyyət daşıyan cinayət hadisəsi idi. Ona görə 
də təcrübə ilə nəzəriyyənin vəhdət təşkil etməsi vacib məsələ olaraq 
gündəmdə qalmaqdadır. 

İLK TƏKZİB 

7 fevral 1989-cu il tarixdə Azərbaycan KP MK-nın orqanı olan 
"Kommunist" qəzetində "Müəmmalı qətl" başlığı altında sen-

sa siyaya səbəb olan məqalə getmişdi. Ertəsi gün həmin məqalə rus 
dilində "Бакинский рабочий" qəzetində də verilmişdi.

Müəllif məqalədə 29 iyun 1978-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər nazirinin, onun müavininin və nazirliyin digər məsul iş çi-
sinin qəsdən öldürülməsi səbəblərini araşdırmağa cəhd gös tərmişdi. 
Cinayət hadisəsi nazirliyin inzibati binasında, qətlə yetirilənlərin iş 
otaqlarında, onlar vəzifə başında olarkən törədilmişdi.

Müəllifin gəldiyi qənaətlə razılaşmayan sabiq nazir müavini 
Sabir Hü seynov məqalədə göstərilənlərin təkzib olunması, şərəf və 
ləyaqətinin qorunması barədə aidiyyatı üzrə rayon məhkəməsində 
iddia qaldırmışdı.

Məhkəmədə iddia ətraflı araşdırılmış, məqalədə göstərilənlər öz 
təsdiqini tapmadığından, iddianın təmin edilməsi barədə qətnamə çı-
xarılmışdı.

Məhkəmənin gəldiyi nəticədən narazı qalan redaksiya kassasiya 
qaydasında yu xarı məhkəmə instansiyasına – Bakı Şəhər Məh kə-
məsinə şikayətlə müraciət etmişdi.

Redaksiyanın kassasiya şikayəti əsasında şəhər məhkəməsi  
3 hakimdən ibarət tərkibdə işə baxmış və qətnamənin dəyişiklik edil-
mədən qüvvədə saxlanılması haqda qərar qəbul etmişdi. Kas sa siya 
şikayəti təmin olunmamış və qətnamə qanuni qüvvəyə minmişdi. 
Məhkəmə redaksiyanın üzərinə Sabir Hüseynovdan üzr istəməsini 
və bunun qəzetdə getmiş məqalənin dərc olunduğu səhifəsində və 
yerində, eyni şriftlə verilməsi vəzifəsini qoymuşdu.

Bununla əlaqədar qəzetin baş redaktoru telefonla mənə müraciət 
edərək, "nə etməli?" sualını verməklə məsləhət istədi. Cavabım 
qanunun tələblərini izah etmək oldu. Bildirdim ki, qərardan nəzarət 
qaydasında aidiyyatı səlahiyyətli şəxslərə müraciət edə bilərlər. 
Yaxud qərar icra olunaraq mətbuatda təkzib verilməlidir. Çox qəribə 
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cavab aldım: "Axı indiyə gədər heç bir qəzet yazdığına təkzib 
verməmişdir. Təcrübəmizdə belə hal olmamışdır!" Cavab verdim: 
"Yaxşı olar ki, qəzet düzgün olmayan ənənəsindən imtina etsin. 
Təkzibinizi verin. Bu heç də qəzetin nüfuzunun aşağı düşməsinə təsir 
etməz. Əksinə, redaksiyaya nüfuz gətirər". Ertəsi gün "Kommunist" 
qəzetində təkzib verilməklə, Sabir Hüseynovdan rəsmi üzr istənildi. 
Növbəti gün belə bir təkzib "Бакинский рабочий" qəzetində də 
verildi. Məhkəmənin qətnaməsi icra olundu.

Bu, məhkəmənin müdaxiləsindən sonra Azərbaycan mətbuatının 
tarixində ilk təkzib kimi qaldı.

* * *

Qızım Yeganə və oğlum Kərimlə birlikdə
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MƏŞHURLARIN BAĞ SAHƏLƏRİNİN  
ALINMASI CƏHDLƏRİ

Sovet dönəmində Bakı şəhərində Bağlar Təsərrüfatı Tresti 
mövcud idi. Dövlət tərəfindən Bakı şəhərinin ətraf kəndləri 

ərazisindən trestə bağ sahələri ayrılmışdı. Həmin ərazilər vaxtilə 
mövcud olmuş və sonradan ləğv edilmiş kolxozların meyvəçilik və ya 
əkin sahələri olmuşdu. Trest arzu edən şəxslərlə müəyyən müddətə 
müqavilə bağlamaqla, onlara 12 sot hesabı ilə torpaq sahələri 
ayırırdı. Müqavilənin müddəti bitəndə, qarşılıqlı razılaşma əsasında 
bu müddət uzadıla bilərdi. Bağlarda ancaq yüngül konstruksiyalı ev 
tikmək olardı. İcarədar tərəfindən bağdan istifadənin təyinatı, yaxud 
müqavilənin şərtləri pozulduqda Trestin iddiası əsasında müqavilə 
vaxtından əvvəl məhkəmə tərəfindən ləğv edilirdi. Müqaviləsi ləğv 
olunmuş bağ sahələri sonradan başqa şəxslərə icarəyə verilə bilərdi. 
Bağ sahəsində aparılan tikinti işləri üzərində icarədarın mülkiyyət 
hüququ tanınmırdı.  

Şıx-Əli Qurbanovun ölümündən sonra Bilgəh qəsəbəsində onun 
ailəsinə bağ sahəsi ayrılmışdı. Bağın əvvəlki icarədarı tərəfindən 
orada ev inşa edilmiş, həyətyanı səhəsində ağaclar əkilərək istirahət 
üçün zamanına uyğun şərait yaradılmışdı. Sonradan, müqavilə 
şərtlərini pozduğuna görə məhkəmə qaydasında bağ icarədardan 
geri alınmışdı. 

Həmin şəxsin Moskvada tanışları, güclü əlaqələri var idi. O, im-
kan larından istifadə edərək çalışırdı ki, bağ sahəsinin onun isti-
fa dəsindən geri alınmasına dair çıxarılmış məhkəmə qərarı ləğv 
edilsin. Res pub likada buna nail ola bilmədiyindən, SSRİ pro ku ror-
luğuna müraciət etmişdi. SSRİ Baş prokuroru rayon məhkəməsinin 
qə rarının ləğv edilməsi gənaətinə gələrək nəzarət təriqi ilə növbəti 
məhkəmə instansiyasına – Bakı Şəhər Məhkəməsinin rəyasət heyə-
tinə etiraz vermişdi.     

Haşiyə: Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda ilk dəfə Novruz 
bay  ramının dövlət səviyyəsində təntənəli şə kil də keçirilməsi o vaxt-
lar respublika rəhbərlərindən biri olan Şıx-Əli Qurbanovun fəda-
kar fəaliyyəti nəticəsində müm kün olmuşdu. Bu hadisə onu res-
pub likada daha da məşhurlaşdırmış və xalq arasında böyük nüfuz 
qazan  dırmışdı. Yazıçı-dramaturq kimi də tanınan ictimai xadimin 
"Sən  siz" əsərinin səhnə məşqi gedən zaman o, diş ağrısından  
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əziy yət çəkdiyindən, "məşqləri mənsiz davam etdirin" deyərək həkimə 
get  miş, dişi çəkilərkən vurulan iynədən şoka düşərək stomatoloji 
kreslodaca dünyasını dəyişmişdi. Belə ölüm əhali arasında suallar 
doğurmuşdu. Ölümun səbəbi geyri-adı olduğundan ictimai fikirdə 
belə rəy formalaşmışdı ki, Şix-Əli Qurbanovun milli adət-ənənələri, 
mənəvi dəyərləri bərpa etməklə, milli şüuru oyadan fəaliyyəti 
Moskvanın siyasətinə zidd olduğundan o, Mərkəzin sifarişi ilə gəsdən 
öldürülub. Bu da xalqın ona olan sevgisini daha da möhkəmləndirmiş 
və əbədiləşdirmişdi. "Sənsiz" əsərinin məşqi onsuz keçirildiyi kimi, 
premyerası da onsuz keçirildi. 

...SSRİ Baş prokurorunun protestinə baxılarkən, onun rədd 
olunduğu təqdirdə, müraciət yuxarı məhkəmə instan si yalarında 
davam etdirilə bilərdi. Rəyasət heyətinin iclasına mən səd rlik edirdim. 
Məruzəçi hakim isə qeyri-azərbaycanlı qadın idi. Bilərəkdən işin 
məruzəsini azərbaycanlı hakimə tapşırmamışdım. 

Qeyd edim ki, məhkəmə nəzarət instansiyasında işlərə baxarkən 
mü şavirəyə çıxmırdı. Səsvermə açıq keçirilirdi. Çıxarılmış qərara 
sədrin və rəyasət heyəti üzvlərinin əv vəlcədən münasibət bildirmələri 
qanunazidd hesab olunmurdu. İclasdan öncə məruzəçi hakim mənə 
müraciət edərək mövqeyimi soruşdu. Ona cavab verdim ki, "məruzəçi 
hakim sizsiniz, ilkin olaraq siz öz mövqeyinizi bildirməlisiniz. Sədrlik 
edən isə mövqeyini digər hakimlərə təsir etməməsi üçün sonuncu 
olaraq bildirir". 

Eyni zamanda ondan soruşdum ki, Şıx-Əli Qurbanovun kimliyi 
barədə məlumatı varmı. O, hərbi qulluqçu ailəsindən idi. Rusiyadan 
Azər baycana yeni köçmüşdü. Ona görə də Şıx-Əli Qurbanov 
haqqında məlumatı ol maya bilərdi. O, gülümsəyərək mənə cavab 
verdi: "Bilirəm, Novruz bayramı onun adı ilə bağlıdır". Çox həvəslə 
Novruz bayramından danışdı, hətta bayramın dinlə heç bir əlaqəsi ol-
madığını da vurğuladı. 

Məhkəmə iclasına tərəflər gəlmişdilər. SSRİ prokurorluğunun 
möv qeyini Bakı şəhər prokuroru müdafiə edirdi. Onun başqa çıxış 
yolu yox idi. Qaydaya görə, aşağı prokuror yuxarı prokurora tabe 
oldu ğundan onun mövqeyini müdafiə etməli idi. Nadir hallarda 
istisnalar ola bilərdi. 

Rəyasət heyəti etirazın rədd olunması bəradə yekdilliklə gərar 
qəbul etdi. Etiraz müəllifi şəhər məh kə mə sinin qərarı ilə razılaşaraq, 
yuxarı məhkəmə instansiyasına müraciət etmədi.
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Həmin vaxtlarda bir çox tanınmışların, məsələn, Xalq artisti Mirzə 
Babaye vin, xalq rəssamı (xalça) Kamil Əliyevin bağ sahələrinin geri 
alınması barədə dövlət orqanları tərəfindən məhkəmədə qaldırılmış 
iddialar da təmin olunmamışdı.

Bir çox ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin mənzil şəraitlərinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələlərdə mənafeləri məhkəmələr tə rə-
findən bir qayda olaraq müdafiə olunurdu. Səy göstərilirdi ki, və tən-
daşların qanunla qoru nan hüquqları pozulmasın. Çox vaxt məmurlar 
özlərini sığortalamaq məqsədilə əsassız iddialar qaldı rır dılar.

ÜZÜGÜLƏR CİDDİ ŞƏXSİYYƏT...

Bu gün çox sevindirici bir xəbər aldım. 
Hədsiz hörmətim olan görkəmli hüquq-

şünas İkram Kərimov haqqında xatirələr kitabı 
hazırlanır, mənə də bu kitabda sözümü de-
məyə imkan verilir...

İkram müəllimi 80-cı illərin sonundan ta-
nıyıram. Tanışlığımız respublikamızın hə ya tın-
da olan qarışıq bir dövrə təsadüf etdi. 

Ailə mizə qarşı böyük haqsızlığa yol veril-
miş di və o zaman rəhmətlik anam – Xavər xanım haqq-ədalət yerini 
tutsun deyə, İk ram müəllimə müraciət etdi. Bərabər Bakı Şəhər 
Məhkəməsinə, o za man orada sədr vəzifəsində çalışan İkram müəl-
limin qəbuluna getdik.

Haşıyə çıxıb deyim ki, hələ tələbəlik illərindən görüşdüyüm vəzifə 
sahiblərinin (istər həkim, istər müəllim, istərsə də hüquqşünas və ya 
başqa sahənin nümayəndələri olsun) sözlərini və hərəkətlərini təhlil 
edərək, şəxsiyyətimin formalaşması üçün örnəyə layiq xü su siyyətlər 
tapmağa çalışırdım. 

İkram müəllimin davranışı, qarşısında olan insana dəyər verə 
bilməsi, rəhbərlik etdiyi işçilərə olan sonsuz sayğılı münasibəti və ən 
əsası, ilk cümləsindən "bu divarlar arasında Qanunun şah olduğunu" 
bildirməsi anamla məni sakitləşdirdi. 

Məlum olduğu kimi, məhkəmə işləri bir günün içində həllini tapmır. 
Bu, kifayət qədər uzunmüddətli pro  sesdir. Məhz bununla bağlı Anamı 
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na rahat etməmək üçün mən bir 
müddət özüm Bakı Şəhər Məh kə-
məsinə gedib-gəl dim. Həmin müd-
dətdə dəh liz də gözləməli də oldum 
(sadə in sanların fikirlərini din lədim), 
məh kə mənin işçiləri ilə ünsiyyətdə 
də oldum. İkram müəl limin işçiləri 
ilə necə təmas qurduğunun şahidi 
oldum. Nəticə ola raq deməliyəm 
ki, İkram müəllim nadir insandır ki, 
hamıyla sayğı-dəyər ünsiyyətdə ol-
mağı bacarır. Mənim aləmimdə bu, 
nümunəvi xüsusiyyətdir. 

O zaman mən rəsmi adam deyildim. Azərbaycan Dövlət Uni-
ver sitetində dərs deyirdim və buna baxmayaraq məhkəmə sədri 
tərəfindən yüksək səviyyədə hörmətlə qarşılanırdım. 

Qaldırdığımız məsələ haqq-ədalətlə həll olundu. SSRİ Baş pro-
kurorunun ailəmizin əleyhinə verdiyi etiraz şəhər məhkəməsinin 
rəyasət heyətinin qərarı ilə rədd edildi. Məhkəmə prosesinə şəxsən 
İkram müəllim özü sədrlik edirdi. Beləliklə, iş ailəmizin xeyrinə həll 
olundu. Bu gün də mən İkram müəllimə Şıx-Əli Qurba no vun yadi-
garı – Anam Xavər xanıma verdiyi xüsusi dəyərə görə, hörmətini 
saxla dığına, onu layiqincə qarşıladığına görə son dərəcə min nət-
daram və bunu heç bir zaman unutmaram. 

Tale elə gətirdi ki, bir neçə ildən sonra mən Azərbaycan Res-
pub likası Ali Sovetinin deputatı, sonradan isə Milli Məclisin üzvü 
oldum və bununla bağlı şəhər məhkəməsi ilə təmasda çalışdım. Se-
çicilərimin və başqa Azərbaycan vətəndaşlarının mənə olan müra-
ciətləri ilə bağlı məhkəmə kollektivi ilə kifayət qədər sıx görüşürdüm. 
Və bir daha əmin oldum ki, İkram müəllim yüksək səviyyəli hüquq-
şünas olmaqla yanaşı, həm də rəhbərlik qabiliyyəti son dərəcə 
yüksək olan bir şəxsdir. Şəhər məhkəməsinin çoxmillətli kollektivi 
bir orqanizm kimi çalışırdı. Bu da, şübhəsiz ki, İkram müəllimin həm 
mütəxəssis, həm rəhbər,  həm də bir insan kimi qələbəsi idi. 

İnanın ki, bu yazını birnəfəsə yazdım və çox şadam ki, son-
suz simpatiyaya malik olan gözəl insan, hörmətli İkram müəllim 
haqqında ürəyimdə olanları sizə – hörmətli oxuculara da çatdırmaq 
imkanım oldu.
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Bu xoş xatirələrimi bitirərək, ruhu həmişə cavan olan ağ saq-
qalımız, üzügülər ciddi insan – İkram müəllimə müraciət edib de yi-
rəm: "Xoşbəxtəm ki, Sizin kimi insanlar həyatımda olub və VAR! 
Üzü nüz gülsün! Ömrünüz uzun və sağlıqlı olsun! Sizi sevənlər və 
sevindirənlər çox olsun! Var olun, İkram müəllim!". 

Gülnar Şıx-Əli qızı (Gülnar Qurbanova) 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı

Milli Məclisin üzvü (1990-2000) 
fəlsəfə doktoru, publisist, tərcüməçi, şair

17 dekabr 2014-cü il
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MƏHKƏMƏNİN  
VƏ HAKİMİN NÜFUZU

10-a yaxın məhkəmə sədri ilə işləmişəm. 
33 illik hakimlik fəaliy yətim bütün məh-

kəmə instansiyalarını əhatə edib. İkram müəl-
lim lə üç il şəhər məhkəməsində işlədim. Hə-
min dövr onun hakim kimi işləməsinin ilk illə-
rinə təsadüf edir. 

İkram müəllim hakimlərin müstəqilliyini göz-
lə yən, onları kənar təsir və təzyiqlərdən qo ru-
yan məhkəmə sədri kimi yaddaşımda həkk olunub. Onun iş üslu bu və 
mövqeyi sayəsində məhkəmənin və hakimin nüfuzu xeyli yüksək olub. 

Məhkəmə baxışına çıxardığım cinayət işlərinin timsalında bunu 
daim hiss etmişəm. Bu fikirlər mənim digər hakim yoldaşlarıma da 
şamildir. 

...1988-ci ildən SSRİ-nin çox ağır, ziddiyyətli dövrü başladı. Bəzi 
respublikalarda xalq hərəkatının fəaliyyəti Mərkəzi narahat edirdi. 
Onlara təsir və rəhbər işçilərin müqavimətini dəf etmək məqsədilə bir 
sıra respublikalarda, o cümlədən Özbəkistan, Qazaxıstan, Litva və 
Gürcüstanda müxtəlif sahələr üzrə yoxlamalar təşkil olundu.

Azərbaycan nəqliyyat nazirliyinin Bakı Beynəlxalq Avtomobil 
Birliyində də cinayət işi qaldırıldı. İstintaq qrupuna SSRİ Baş 
Prokuroru yanında mühüm işlər müstəntiqi A.Q.Morozov, əməliyyat 
işlərinə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi V.P.Barannikov rəh-
bə rlik edirdi. Onlar öncə eyni tərzdə Qazaxıstanda cinayət işini ta-
mam layıb, nazir Karavayev başda olmaqla, nazirliyin məsul işçilərini 
məsu liyyətə cəlb etmişdilər. Müstəntiq Morozov "sizi də Qazaxıstanın 
gününə salacağıq" ifadələrini işlətməkdən belə çəkin mirdi (V.P.Ba ran-
nikov sonralar Azərbaycanda daxili işlər nazirinin müavini, Rusiyada 
isə nazir vəzifəsində çalışdı. Ömrünü intihar etməklə başa vurdu). 

Həmin cinayət işi baxılması üçün mənə həvalə edildi. 80 cilddən 
ibarət olan, çoxepizodlu, mürəkkəb cinayət işi üzrə 10 nəfər şəxs 
külli miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunurdular. Məhkəməyə 200 
nəfərə yaxın şahid dəvət olunurdu. Müqəssirlər barəsində həbs 
qətimkan tədbiri seçilmişdi. Baxmayaraq ki, istintaq Bakıda aparılırdı, 
məhbuslar Moskvada – Lefortovo həbsxanasında saxlanılırdı. 
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İstintaq qrupu nəqliyyat idarəsində son illərdə müxtəlif cinayətlərə 
görə məhkum olunmuş şəxslərin cinayət işlərini məhkəmədən tələb 
edərək respublika prokurorluğuna göndərmişdi. Nəzarət qaydasında 
verilən etirazlar əsasında həmin şəxslər barəsində hökmlər ləğv 
edilmiş və sonda onlar bəraət almışdılar. Bundan sonra rəhbər 
işçilərin əleyhinə həmin şəxslərin ifadələri alınmışdı.

Moskvada həbsdə saxlanılan məhbuslara nazirliyin rəhbər işçiləri 
ba rəsində ifadə vermələrinə təzyiq etmələri istintaq qrupuna uğur 
gə tir məmişdi. Heç bir müqəssir onlara qarşı sürülən ittihamı qəbul 
etməmişdi. 

Məhkəmədə müəyyən edildi ki, cinayət işi kobud prosessual 
qanun pozuntuları ilə istintaq olunub və toplanmış sübutlar öz təs-
diqini tapmır. Odur ki, məhkəmə kollegiyası cinayət işini prokurorluğa 
qaytardı. Ciddi qanun pozuntusuna yol vermiş istintaq qrupu ba-
rəsində xüsusi qərar qəbul edilərək, müzakirə olunub tədbir görül-
məsi üçün SSRİ prokurorluğuna göndərildi. Məhkəmənin qərarından 
isə etiraz verilmədi. 

Cinayət işi üzrə əlavə istintaq başqa müstəntiq tərəfindən apa-
rıldı. Nəticədə bütün müqəssirlər barəsində cinayət işlərinə xitam 
verildi. Məhbusların bir qismi barəsində qətimkan tədbiri məhkəmədə 
dəyişdirilərək onların azadlığa buraxılması nəzərə alınmaqla, proku-
rorluq digərləri barəsində də eyni qərarı qəbul etdi. A.Q.Morozov isə 
vəzifəsindən kənarlaşdırıldı.

Həmin cinayət işi üç ay ərzində yekunlaşdı. Bu müddətdə B a-
rannikov tez-tez məhkəməyə gələrək prosesin gedişatı ilə ma-
raqlanırdı. Bəzən də sədrin qəbulunda olurdu. İkram müəllimlə mən 
işi müzakirə edərkən o, tövsiyə edirdi ki, heç bir kənar təsirlərə məhəl 
qoyulmamalı, məhkəmə qərarı qanun çərçivəsində qəbul edilməlidir. 

Sonralar mənə məlum oldu ki, Barannikovun ziyarətləri məhkəmə 
baxışının nəticəsinə təsir göstərmək məqsədi daşıyırmış. Acınacaqlı 
hallardan biri də istintaq qrupunun həmin vaxtkı respublika 
rəhbərlərinin tələbi ilə gəlmələrində idi. Maneçilik və təzyiqlər 
hərtərəfli olurdu. Bütün bunlar İkram müəllimə məlum olduğu halda, 
bunu hiss etdirməyərək bir kəlmə də olsun mənə söz deməmişdi.

...1987-ci ilin sentyabr ayında Binəqədi qəsəbəsində fəaliyyət 
göstərən trikotaj fabrikinin işçiləri barəsində (kölgə iqtisadiyyatı 
ilə məşğul olan "sexovşik"lər) cinayət işinə baxası oldum. İş üzrə 
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keçən 41 nəfər müqəssir barəsində çıxarılan hökm 600 vərəqdən 
ibarət idi. Məhkəmə prosesi televiziya vasitəsilə nümayiş olunurdu. 
Məhkəməyə və mənə müxtəlif formalarda təzyiqlər göstərilirdi. 
İkram müəllim məhkəmənin gedişatını daim nəzarətdə saxlayır və 
rastlaşanda mənə gülümsəyərək deyirdi: "Bu işin baxılması sənə 
təsadüfən etibar edilməyib. Özünü rahat hiss et, heç bir təsirlərdən 
narahat olma". Sonralar mənə məlum oldu ki, məhkəmə müşavirə 
otağında olarkən, yüksək vəzifəli şəxslərdən biri iki nəfər barəsində 
cəzanın şərti hesab edilməsini ondan xahiş etmişdir. Dövlət 
ittihamçısı da bu mövqedən çıxış etmişdi. Lakin İkram müəllim ona 
cavab vermişdi ki, müşavirə otağında olan hakimlərlə əlaqə yaratmaq 
qanunla qadağan edilir. Məhkəmə dövlət ittihamçısının mövqeyi ilə 
razılaşmayaraq həmin şəxslərə güzəştə getməmişdi.

İkram müəllimin devizi, yuxarıda dediyim kimi, hakimin müstəqil 
qanuni qərar qəbul etməsinə imkan yaratmaq olmuşdu. Tövsiyə 
edirdi ki, ancaq qanuna söykənən və ədalətli qərarlar məhkəmənin 
nüfuzunu yüksəldər. Bu baxımdan o, məhkəmə qərarlarının icrasına 
xüsusi diqqət yetirirdi. Bir məsələni xatırladım.

...1989-cu ilin əvvəllərində SSRİ Kimya Sənayesi Nazirliyinin 
Sumqayıt İstehsalat Birliyinin "Orqsintez" zavodunun bir qrup işçisinin 
vəzifələrindən sui-istifadə edib, sənədləri saxtalaşdırmaq yolu ilə 
1985-1987-ci illər ərzində xüsusilə külli miqdarda – 46000 kq yüksək 
təzyiqli polietilen məhsulunu mənimsəmələrinə dair cinayət işi mənim 
icraatıma daxil olmuşdu. Məhkəmə işin səyyar heyətdə baxılması 
barədə qərar qəbul etmişdi. Zavodun rəhbərliyi işin orada baxılmasını 
ürəkdən qarşılamamışdı. Buna baxmayaraq, bəzi çətinlikləri aradan 
qaldıraraq, cinayət işinin zavodun klubunda baxılmasına nail oldum.

Məhkəmə kollegiyası cinayətin baş verməsinə yaradılan şəraiti 
və səbəbləri araşdırmış, bunların aradan qaldırılmasına yönəldilən 
xüsusi qərar qəbul etmişdi. Qərar müzakirə olunub tədbir görülməsi 
üçün zavodun rəhbərliyinə göndərilmişdi. Qanunda nəzərdə tutulan 
bir ay müddətin keçməsinə və xatırlama məktubları göndərilməsinə 
baxmayaraq, zavodun rəhbərliyi buna heç bir reaksiya verməmişdi. 
Vəziyyəti İkram müəllimə məruzə edərkən o, dərhal xüsusi hö ku-
mət rabitəsi vasitəsilə bu barədə Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Hə-
sənova məlumat verdi. Elə həmin gün zavodun direktoru N.Babayev 
məhkəməyə zəng edərək üzrxahlığını bildirdi. Ertəsi gün xüsusi 
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qərardadı kollektivdə müzakirə edərək görüləcək tədbirlər barədə 
məhkəməyə cavab göndərdi. Ümumiyyətlə, sədrin tövsiyəsi ilə biz 
çox vaxt xüsusi qərardadların müzakirəsinin səmərəli keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə keçirilən tədbirdə iştirak edirdik. Hətta ətraflı 
çıxışla kollektivi məlumatlandırırdıq. 

Müntəzəm olaraq məhkəmədə hökm və qərarların icrası vəziy-
yəti ümumiləşdirilirdi. Aşkar olunan ləngimələrə olduqca sərt 
reaksiya verilirdi. Maddi sübutların taleyinin həlli məsələsinə biganə 
yanaşanlara ciddi irad tutulurdu. Ölüm və azadlıqdan məhrumedilmə 
cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin barəsində hökmlərin icrasına 
nəzarət üçün ayrıca hesabat aparılırdı. 

...Qaradağ rayonunda yerləşən ciddi rejimli islah-əmək müəssi-
sə lərindən birində məhbuslar qiyam qaldıraraq, xeyli binaları yandır-
mışdılar. Bununla bağlı məhkəməyə ayrı-ayrılıqda 23 və 26 nəfər 
müqəssirdən ibarət olan iki cinayət işi daxil olmuşdu. Onların biri 
mənim, digəri hakim Azər Orucovun icraatında idi.

Məhbusların əksəriyyəti dəfələrlə qəsdən adamöldürmə, zorlama, 
quldurluq və digər ağır cinayətlər törətmiş şəxslər idi. Belə məhkəmə 
prosesinin təşkili və keçirilməsi heç də asan deyildi. Cəzaçəkmə 
müəssisəsində prosesin aparılması təhlükəli olardı. Növbəti qiyamın 
məhkəmə binasında baş tutmasına səbəb ola biləcək heç bir addım 
atılmamalı idi. İkram müəllim məni və Azəri dəvət edərək dedi ki, 
"məhkəmədə belə işə baxa biləcək başqa hakim görmürəm. Burada 
hüquqi biliklə yanaşı, səbirli olmaq, hər bir müttəhimin psixologiyasını 
tutmaq, onları qıcıqlandıracaq hərəkətə yol verməmək sizin me-
yarınız olmalıdır". Onların heç birinin öz vəkili yox idi. Təyinat üzrə 
məhkəmədə işə çıxan vəkillər isə çox da həvəsli olmurlar – hü quq-
larını müdafiə etdikləri şəxslərin nazıyla çox da oynamaq istəmirlər.

Biz məhkəmədə yaradılan təhlükəsizlik şəraitindən çox məmnun 
qaldıq və problemsiz prosesi tamamladıq. Hətta məhbuslar məh-
kəmə heyətinə öz təşəkkürlərini bildirdilər. 

...Ali Məhkəmədə hakim işləyərkən baxdığım işlərin sırasında 
şəhər məhkəməsi ilə əlaqəli olan iki işə diqqət yetirmək istəyirəm. 

Bakı Şəhər Məhkəməsinin hakimi Baxış Süleymanov cinayət işinə 
baxarkən müttəhimlərdən birinin qardaşı onun üstünə əl qumbarası 
atmağa cəhd göstərmişdi. Hakimin cəldliyi sayəsində o, qumbaranın 
tətiyini çəkməyə macal tapmamışdı. Belə ki, hakim onun biləyindən 
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tutsa da, qumbaranı əlindən ala bilməmişdi. Həmin şəxs qumbaranı 
təhvil vermək müqabilində Umbakı qəbiristanlığına gedib yaxınlarının 
qəbirlərini ziyarət etməyi şərt olaraq irəli sürürdü. Yalnız onun arzusu 
yerinə yetirildikdən sonra o, qumbaranı tullayaraq zərərsizləşdirdi. 

Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev sayıqlıq 
və şücaətinə görə hakimi Fəxri fərmanla mükafatlandırmışdı. Bu 
cinayət işinə Ali Məhkəmədə mən baxdım. Fikirləşirdim ki, hakimi 
dindirmək üçün məhkəməyə dəvət etməyim hakim və məhkəmə sədri 
tərəfindən necə qarşılanar. Məhkəmə baxışını təyin etdiyim günü 
hakim Baxış Süleymanov məndən əvvəl Ali Məhkəməyə gəlmişdi. O, 
mənə dedi: "Çağırış vərəqini aldıqdan sonra İkram müəllimlə məs-
ləhətləşdim. O, mənə dedi ki, qanun qarşısında hamımız bərabərik. 
Sənin məh kəmədə ifadə verməyində aşağılayıcı heç nə görmürəm. 
Ək sinə, məhkəməyə getməyiniz nüfuzunuzu qaldırar. Məhkəməyə 
hör mət sizlik etmək heç kimə, xüsusən də hakimə yaraşmaz". 

..."Çinar" İstehsalat Birliyində (Bakı soyuducular zavodu) direktor 
qətlə yetirilmişdi. Sonralar onu əvəz edən digər direktorun isə hə ya-
tına sui-qəsd olunmuşdu. Bu işin üstündə bir qrup şəxs həbs edil-
mişdi. Cinayətin törədilməsi Camal Əliyev adlı şəxsin üzərinə qoyul-
muş və o, təcridxanada ona verilən işgəncə nəticəsində ölmüş dü. 
Belə bir vaxtda növbəti direktor da öldürülmüşdü. Deməli, cinayətkar 
dəstə hələ ifşa edilməmişdi. Bu vəziyyətdə cinayət işi şəhər məh-
kəməsinə daxil olmuşdu. 

Yusif Cavadovun sədrliyi ilə cinayət işinə baxılarkən işin saxta 
olması üzə çıxmışdı. Buna baxmayaraq dövlət ittihamçısı çıxışında 
müttəhimlərə ittiham hökmünün çıxarılmasını, hətta onlara ölüm 
cəzasının tətbiqini istəmişdi. Məhkəmə cinayət işini ciddi qanun 
pozuntuları ilə istintaq edilməsi motivi ilə prokurorluğa qaytarmışdı. 
Eyni zamanda əməllərində cinayət tərkibi olduğu üçün prokurorluq və 
milis işçiləri barəsində cinayət işi qaldırmışdı. 

Prokurorluqda əlavə istintaq Rövşən Əliyevin rəhbərliyi altında 
apa rıldı. Əsl cinayətkarlar üzə çıxarılaraq layiqli cəzalarını aldılar. 
Həm çinin ba rələrində cinayət işi qaldırılmış prokurorluq və milis 
işçiləri həbs edilərək məhkəməyə verildi. Həmin işlərdən birinə Ali 
Məh kəmədə mənim sədrliyim ilə baxıldı.

Şəhər məhkəməsində qəbul edilən qərarların cəsarətli və düzgün 
ol masını vurğulamaq məqsədilə bu işi xatırlatmalı oldum. Belə qə-
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rarlar yalnız İkram müəllimin sədr olduğu məhkəmədə çıxarıla bilərdi. 
Məhz buna görə də şəhər məhkəməsinin nüfuzu olduqca yüksək idi. 

...Etibar Məmmədov və Rəhim Qazıyevin barəsində olan cinayət 
işinin baxılması mənə tapşırılmışdı. Həmin işdən ayrılan: Xəlil Rza, 
Hatəmi və İmamzadə məscidinin axundu Tahirin cinayət işinə isə 
Bakı Şəhər Məhkəməsində baxıldı. Həmin işlərə ictimai maraq çox 
yüksək idi. Eyni zamanda Moskva istədikləri nəticəyə nail olmaq 
üçün məhkəməyə təzyiqlər edirdi. Bu işlər öz məntiqi sonluğunu 
tapandan sonra Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talıbov mənə dedi 
ki, "İkramla məsləhətləşərkən o, tövsiyə etmişdi ki, işin birinə sən 
baxasan. Ali Məhkəmənin hakimlərinin əksəriyyəti bölgələrdə baxılan 
işlərə daha səriştəlidirlər. Bakıda belə işlərə baxmaq təcrübəsi şəhər 
məhkəməsinin hakimlərinə daha xasdır. Sən də şəhər məhkəməsinin 
yetişdirməsisən". 

Onu da qeyd edim ki, məhkəmə həmin cinayət işinə çox böyük 
tutuma malik, Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Neftçilərin mədəniy-
yət sarayında baxdı. 

Rəsul Səfərov 
Ali Məhkəmənin sabiq hakimi 

Dostum Rəsul müəllimi 80 illiyi munasibətilə təbrik edərkən



87

XOŞBƏXT İNSAN

İkram müəllim Azərbaycan Respublikasının sayılıb-seçilən hü-
quq şünaslarındandır. Onun hüquq elminə, məhkəmə sis te mi-

nə verdiyi töhfələr hüquqşünaslara yaxşı bəllidir. Ta nışlığımızın də-
qiq tarixi yadımda deyil. Çünki o, məni tanıyandan qat-qat əvvəl 
onu qiyabi olaraq tanıyırdım. Aramızda yaş fərqi olsa da, bir-birimizi 
tanıdığımız ilk gündən bu fərq hiss olunmayıb. 

80-ci illərin əvvəllərində ədliyyə nazirliyində işləyirdim və həmin 
dövrdə İkram müəllim artıq peşəkar bir prokurorluq işçisi kimi nəinki 
respublikamızda, keçmiş İttifaq miqyasında şöhrət qazanmışdı. Adını 
tez-tez eşidirdik və xoş bir gündə onunla şəxsən tanış olmaq mənə 
nəsib oldu. Bir qisim adamın dərin hörmətlə, bir qisminin həsrətlə, 
bir qisminin isə qorxu və təlaşla yanaşdığı İkram müəllimin sadəliyi, 
təvazökarlığı, səmimiyyəti məni heyran etdi və özünə bağladı. 

İkram müəllim barəsində bir neçə aspektdən danışmaq lazımdır. 
Əks halda şəxsiyyətinin böyüklüyünü açmaq mümkün deyil. O, məh-
kəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbər işçisi, kristal insan, etibarlı 
dost, sədaqətli həmkar, gözəl ailə başçısı, böyük vətəndaş kimi xa-
rak terizə edilməlidir. Dediklərimin öhdəsindən tam halda gələ bilsəm, 
onun şəxsiyyətinin ucalığını aça bilmiş olaram yəqin.

Ali Məhkəmədə işlədiyim dövrdə vəzifəmlə əlaqədar mühüm 
cinayət işlərinin məhkəmə istintaqının ümumiləşdirilməsi ilə məşğul 
olmu şam. Şübhəsiz, həmin siyahıda İkram müəllimin müstəntiq işlə-
diyi dövr də apardığı cinayət işləri də olurdu. Biz heyrətə gəlirdik – 
insan necə zərgər dəqiqliyi ilə işləyə bilərmiş! İstintaqın baş lan ğı cın-
dan qur tardığı dövrə qədər düzgün planlaşdırılma, toplanan sü but-
ların tamlığı, dürüstlüyü, işin tərtibatı, tikilişi tək bizi yox, Mosk vadan 
gələnləri də heyrətləndirirdi. 

Hesab edirəm ki, onun imzasını atdığı hər cinayət işi bir elmi 
əsərd ir. Çünki o işlərdə yaradıcı münasibət, elmi və praktik axtarış, 
dəyərli təkliflər, öyrəniləsi yeniliklər var. Cinayət işində sübutları sis-
tem ləşdirir və sənədəri elə ardıcıllıqla tikirdi ki, işə baxan hakim 
əziyyət çəkmirdi, çoxsaylı cildlər arasında ilişib qalmırdı. Cinayət 
işinin mündəricatını tərtib edirdi. Bu heç də asan ərsəyə gəlmirdi. 

Ali Məhkəmədə işlədiyim vaxt mənə dedilər ki, Bakı şəhər par tiya 
komitəsinin müvafiq şöbəsində qəbulda olmalısan. Qəbulda bil dim ki, 
İkram müəllimin təqdimatı ilə şəhər məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə 
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tövsiyə olunuram. Sözün düzü, çox sevindim. Mən hansısa bir 
rayona, ən yaxşı halda paytaxta yaxın rayonlardan birinə hakim gön-
də riləcəyimi nəzərdə tuturdum. Bunu isə gözləmirdim. 

Bakı Şəhər Məhkəməsi geniş səlahiyyətlərə malik məhkəmə idi. 
Ona İkram müəllim kimi şəxsiyyət rəhbərlik edirdi. Qəbuldan çıxıb 
yanına getdim. Çox səmimi görüşümüz oldu. Barəmdə fikirlərini 
bildirdi. Təvazökarlıq xatirinə o sözləri dilə gətirmək istəmirəm. Ancaq 
həyatımda və gələcək karyeramda dediklərinin mühüm əhəmiyyəti 
oldu. İkram müəllim mənə bir siyahı göstərdi. Siyahıda başdan qır-
mızı qələmlə öz xətti ilə adımı, soyadımı və atamın adını yazmışdı.

Söhbət vaxtı bildirdim ki, Ali Məhkəmədə mənzil növbəsindəyəm. 
Növbəmin Nəsimi rayonundan 26-lar (indiki Səbail) rayonuna kö-
çürtdürməyin mümkünlüyünü soruşdum. O, mənə izah etdi ki, bizim 
rayonun ərazisində çox dövlət qurumları fəaliyyət göstərir. "Burada 
növbən gec çatar. Yaxşısı budur ki, mənzil işin Ali Məhkəmənin 
yerləşdiyi rayonda qalsın. Köməklik edərəm, köhnə iş yerinin hesa-
bına mənzillə təmin olunarsan". Ağlabatan təklif idi. Qısa müddətdə 
şəhərin mərkəzində – Zorge parkı ilə üzbəüz məkanda mənzil aldım. 
Hazırda da ailəm həmin mənzildə yaşayır. Ali Məh kəmə amili nəzərə 
alınmaqla, o buna nail oldu. 

Birgə işlədiyimiz dövrdə hiss edirdim ki, mənə xüsusi diqqət 
yetirir. Müxtəlif səpkili işlər verir, daha çox yükləyir. Baxmayaraq ki, 
mülki kollegiyanın hakimi idim, mənə cinayət işlərinə baxmağı və 
rəyasət heyətində məruzələr tapşırırdı. Ümumiləşdirmələr üzrə Ali 
Məhkəmənin Plenumunda çıxışıma da şərait yaradırdı. Sonralar 
mənə dedi ki, "qəsdən belə edirdim. Sənin gələcəyin var. İstəyirdim, 
məhkəmə işinin bütün sahələrini mənimsəyəsən, bu, sənə həmişə 
lazım olacaq". Onun bu iş üslubu həyatda özünü doğrultdu. 

Məni məhkəmə-hüquq islahatları ilə bağlı hazırlanan qanun layihə-
lərinin işçi qrupunun tərkibinə saldırırdı. Şəhər məhkəməsini təmsil 
etdiyim belə bir qrupda Prezident Aparatının məsul işçisi Eldar Nuri-
yevin rəhbərliyi altında ABŞ-a səfərimiz, həmin dövlətin məhkəmə 
sistemi ilə tanışlıq bizdə böyük təəssürat yaratdı. Çox məsələləri 
öyrənib mənimsəyə bildik. İkram müəllimin məktəbini keçənlər bu gün 
öz karyeralarını uğurla davam etdirirlər, hər biri məhkəmə və hüquq-
mühafizə orqanlarının müxtəlif sahələrində rəhbər vəzifələrdə çalışırlar. 
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Həqiqətən də, hakim kimi, ilk müəllimim İkram Kərimov mək tə-
binin məzunu və davamçısıyam. Bununla həmişə fəxr etmişəm ki, 
uğur larıma məndən çox İkram müəllim sevinib. Məhkəmə Hüquq 
Şurasının üzvü seçiləndə məni ilk təbrik edən məhz o olub. 

Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Almaniyada inzibati məhkəmə 
sistemi ilə tanış olmaq üçün həmin ölkəyə bir qrup hakimlə səfərə 
getmişdik. Şuranın üzvü olduğum üçün nümayəndə heyətinə başçılıq 
mənə tapşırılmışdı. Hiss edirdim ki, İkram müəllim mənim hər bir 
hərəkətimə, müzakirələrdə iştirakıma, verdiyim sualların nə kimi 
əhəmiyyət daşımasına, qrupumuzda nizam-intizamın təşkilinə və 
riayət edilməsinə diqqət yetirir. Bəzən sıxılmağımı gördükdə, heç 
kimin diqqətini cəlb etmədən məni vəziyyətdən məharətlə çıxarırdı. 
Bildirməmiş bizdən kənarlaşmazdı. 

Bu insanın böyüklüyü və ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri 
odur ki, yaxşı işçini vaxtında və yerində qiymətləndirir, nöqsan və 
çatışmazlıqlarını elə tərzdə deyirdi ki, heç kim incimirdi. Bu nunla da 
tərəf-müqabilində savadlanmağa, elmli olmağa, işə can yandırmağa 
böyük həvəs yaradırdı. 

İş üslubundakı bir cəhəti xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Şəhər 
məhkəməsi o dövrdə demək olar ki, Ali Məhkəmə ilə paralel 
səviyyədə fəaliyyət göstərirdi. Böyük bir kollektiv idi. İkram müəllim 
hər bir işçi ilə fərdi işləməyi bacarırdı və hər kəslə elə münasibət 
qururdu ki, adam elə hesab edirdi ki, kollektivdə İkram müəllimin ən 
çox xətrini istədiyi odur. 

Respublika Apelyasiya Məhkəməsi ləğv olunaraq, onun ba zasında 
bölgə Apelyasiya məhkəmələri yaradıldı. Belə məh kə mə lərdən birinin 
sədri özü, digərlərinin sədrləri isə vaxtilə İkram müəl  limlə işləyənlər idi. 
Ona görə də biz onu "sədrlərin Sədri" adlan dırırdıq.

Çətin situasiya ilə qarşılaşanda, mürəkkəb məsələlərin həlli ilə 
bağlı qərar qəbul edəndə, düşünürəm ki, belə vəziyyətdə İkram 
müəllim hansı qərarları qəbul edərdi. Belə təhlil daim köməyimə 
çatıb. Onun iş üslubundan əxz etdiyim və riayət etdiyim ən böyük 
üstünlüklərindən biri də odur ki, o, hakimin müstəqilliyini qoruyub 
saxlayırdı. Onu kənar qüvvələrdən mühafizə edirdi. Bu, faktdır ki, 
məhkəmənin gələcəyi nəticəyə təsir etməyə çalışan qüvvələr çox 
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olur. Bura yüksək vəzifəli şəxslərdən tutmuş müxtəlif qüvvələrə, 
kriminal aləmə qədər hamısı daxildir. İkram müəllim məhkəmə 
prosesinə ən cüzi müdaxiləyə belə, imkan verməzdi. Yalnız proses 
yekunlaşdıqdan sonra o, hakimə bəzi məsələləri izah edərdi. 

İkram müəllim xoşbəxt insandır. Ona görə ki, şərəflə ömür sürüb. 
İşlədiyi vəzifəni şərəfləndirib. Cəmiyyətə layiqli övladlar, müsbət 
həyat tərzi sürən, peşəsini sevən, əqidəli davamçılar və tələbələr 
bəxş edib. 

Rafiq Məmmədov 
Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü,

Gəncə Apelyasiya Məhkəməsinin sədri
2013-cü il

Soldan-sağa: Rafiq Məmmədov, Tatyana Jidkova, İkram Kərimov və 
Avropa Şurasının ekspertləri – Kristin Mari və Fransua Martino
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PRİNSİPİAL HÜQUQŞÜNAS, 
ETİBARLI DOST!

İkram müəllimi Əzizbəyov rayon prokuroru 
işləyən vaxtdan tanıyıram. O zaman 

rayon məh kəməsində hakim idim. Uzun sür-
mə yən, iki ilə yaxın müddət ərzində eyni 
rayon da iş ləməyimizə baxmayaraq, ondan 
kifa yət qə dər çox şey öyrənə bildim.

O dövrün əməliyyatçıları və müstəntiqləri 
İkram müəllimin prinsipiallığını bildiklərindən 
gecəli-gündüzlü çalışır, hadisələrin bağlı qalmaması üçün, necə 
deyərlər, dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Onun prokurorluğu dövründə 
müqəssirin hər hansı cinayəti etiraf etməsi heç də başlıca amil – 
sübut hesab olunmurdu. O, bütün istintaq qrupuna tapşırmışdı ki, 
törədilən cinayəti etiraf edən hər bir müqəssirin onu törətməsini 
sübut edən dəlillər tapılmayınca bu cinayət işini açılmış hesab etmək 
olmaz. Etirafedici ifadədən imtina müqəssirin hüququdur. Yalnız ona 
söykənmək kifayət etmir. 

Artıq hamı onun iş prinsipini və prokuror nəzarətinin xü su siy yət-
lərini bildiyindən, fəaliyyətlərini məhz bu istiqamətdə qururdular. Bu-
nun nəticəsi idi ki, Əzizbəyov rayonunda işlədiyi müddətdə əvvəllər 
törədilmiş və uzun müddət bağlı qalmış bir sıra cinayət işləri İkram 
müəllimin səriştəsi, qətiyyəti və barışmazlığı nəticəsində yüksək pe-
şəkarlıqla açıldı, məhkəməyə verildi və onu törədənlər layiqli cə za la rını 
aldılar. Bu həm də onun əvvəllər müstəntiq işləməsindən irəli gəlirdi.

Az müddət işləməsinə baxmayaraq, rayon sakinləri ən adi prob-
lem lərinin həlli üçün məhz ona müraciət edirdilər. Bilirdilər ki, şika-
yətləri düzgün araşdırılacaq, ən başlıcası isə nəticəsi olacaq. Həmin 
illər prokurorluq rayonda ümid qapısına çevrilmişdi. Hamı onun 
ədalətinə inanır, onu öz doğması hesab edirdi. Bunu isə o, gərgin 
fəaliyyəti nəticəsində qazanmışdı.

1979-cu ilin mayında Bakı şəhər Məhkəməsinə hakim təyin 
edildim. İkram müəllimlə tez-tez görüşməsək də, Bakı rayonlarının 
ağır cinayət işləri baxılması üçün aidiyyəti üzrə şəhər məhkəməsinə 
göndərildiyindən, onun imzaladığı cinayət işləri də bizim məhkəməyə 
daxil olurdu. 
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Yaxşı yadımdadır, hələ Əzizbəyov rayonunda hakim işləyəndə 
bir dəhşətli hadisə hamını sarsıtmışdı. Qəsəbələrin birindən gənc 
qız yoxa çıxmışdı. Aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticə ver-
məmiş, cinayətin üstü açılmamışdı. Hadisədən bir müddət son-
ra isə itkin qızın anası da müəmmalı şəkildə yoxa çıxmışdı. Ana 
və qız barəsində axtarış elan edilmiş, onlar itkin düşmüş he sab 
olunmuşdular. Məhz İkram müəllimin gəlişindən sonra onun rəhbərliyi 
ilə aparılan əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri nəti cəsində bu 
dəhşətli cinayətlərin üstü açıldı. 

O vaxtlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, ictimaiyyətin marağında 
olan işlərə məhkəmə səyyar heyətdə baxırdı. Ora ictimaiyyət 
cəlb olunardı. Bunun öz müsbət, tərbiyəvi cəhətləri var idi. Elə bu 
məhkəmə baxışı da Şüvəlan gülçülük sovxozunun klubunda keçirildi. 
Prosesdə dövlət ittihamçısı kimi rayon prokuroru İkram Kərimov 
özü çıxış edirdi. Onun bir qədər emosionallıqla əhatə olunmuş, işin 
bütün xüsusatlarını öyrənib aşkarladığını göstərən məntiqli nitqi 
zala toplaşan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinə çox güclü təsir 
etmiş oldu. Bu çıxışdan sonra zaldakı insanlardan qatil oğula nifrət 
dolu çağırışlar səsləndi. Şübhəsiz, bu hadisə vətəndaş kimi məni 
də təsirləndirmişdi. Qatil layiq olduğu cəzanı aldı. Ölüm cəzası icra 
olunaraq, o, güllələndi. 

İkram müəllim bir müddət Bakı şəhər prokurorunun birinci 
müavini vəzifəsində işlədi. Şəhərin bütün istintaq işlərinə prokuror 
nəzarəti ona tapşırılmışdı. Həmin illər onun tərəfindən təsdiq edilən 
cinayət işləri bütün hakimlər kimi mənim də icraatıma gəlirdi. Mü-
qa yisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, onun dövründə icraata daxil 
olan istintaq materialları, yəni cinayət işləri təkmilliyi, doğruluğu, sü-
but ların təsdiqini tapmasına görə əvvəlki illərdən fərqli olaraq xeyli 
yaxşılaşmışdı. 

Tale elə gətirdi ki, İkram müəllimlə Bakı Şəhər Məhkəməsində 
bir yerdə işləməli olduq. O, ilk gündən kollektivə öz iş üsulunu, 
işləmək metodunu açıqlayaraq vətəndaşlara qarşı qayğılı, mülayim 
münasibət göstərməyi tapşırdı. 14 ilə yaxın müddətdə məhkəməni az 
qala zərgər dəqiqliyi ilə idarə edə bildi. Mən məhkəmədə həmkarlar 
təşkilatının sədri olduğum üçün onun necə rəhbər olduğuna, bəlkə 
də, digərlərindən daha yaxşı bələd idim. Sədr kimi çox təmkinli və 
tələbkar olmaqla yanaşı, həm də yüksək təşkilatçılığı, qayğıkeşliyi 
ilə fərqlənirdi. O, əməkdaşların mənzil və digər məişət problemlərinin 
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həll edilməsində xüsusi bacarığa və səriştəyə malik rəhbər idi. 
Çox maraqlıdır ki, əsasən cinayət işləri üzrə ixtisaslaşan İkram 

müəl lim məhkəməyə gələndən az sonra mülki işlər üzrə elə mü ba-
hisələrə aydınlıq gətirirdi ki, hətta uzun illər mülki sahədə ixti sas laş-
mış təcrübəli hakimlər belə buna mat qalırdılar. Bu ondan irəli gəlirdi 
ki, o, təpədən-dırnağadək hüquqşünas doğulub. Bu, Tanrı tərəfindən 
ona verilən vergidir. 

Harada işləməsindən asılı olmayaraq o, həmişə hüquq-mühafizə 
və məhkəmə orqanları işçilərinin dərin hörmətini və məhəbbətini 
qazanıb. Çünki hamı onda ağsaqqal xeyir-duası, rəhbər prinsipiallığı 
və qayğıkeşliyi görüb. 

Azər Orucov
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi

30 aprel 2012-ci il

* * *

Şəhər məhkəməsinin hakimi Əli Rzayevin yubiley məclisində 
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III FƏSİL
MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRINDƏ

 
"Lenin tərbiyəsi uğrunda", 30 noyabr 1987-ci il, № 27
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HƏYATI ƏHƏMİYYƏTƏ MALİK SƏNƏD

Söhbət 1988-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən "Vəzifəli 
şəxslərin vətəndaş ların hüquqlarına toxunan qeyri-hüquqi 

hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət qaydası haqqında" SSRİ 
Qanunundan gedir.  

Daha çox sosializm, daha çox demokratiya!
– Cəmiyyət həyatında gedən köklü dəyişikliklərin mahiyyətini 

dəqiq ifadə edən bu yığcam formul gündən-günə real məzmun, 
praktik məna kəsb edir. On birinci çağırış SSRİ Ali Sovetinin 
yeddinci sessiyasında qəbul edilmiş "Və  zifəli şəxslərin və tən-
daşların hüquqlarına toxunan qeyri-hüquqi hərəkətlə rin dən 
məhkəməyə şikayət qaydası haqqında" SSRİ Qanunu par tiyanın 
proq ram xəttinin – sovet cəmiyyətini hər vasitə ilə de mok ra tik-
ləşdirmək, xal qın sosialist özünüidarəsini dərin ləş dir mək xət-
ti nin həyata keçirilməsinə daha bir sübutdur. Qanun 1988-ci il 
yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Bununla əlaqədar "Kommunist"in müxbiri Bakı Şəhər Məh-
kə məsinin səd ri İkram Kərimovla görüşmüş və ondan oxucuları 
maraqlandıran bəzi sual  lara cavab verməyi xahiş etmişdir.

– Ən əvvəl, deyin görək, sosialist demokratiyasının həyata 
ke  çirilməsi prak tikasında misli-bərabəri olmayan bu Qanunun 
qə  bul edilməsi nə ilə bağlı dır?

– Hüquqlar kompleksini real surətdə həyata keçirmək, hər bir 
vətəndaşı onun hü quqlarının və vəzifələrinin vəhdəti ruhunda 
tərbiyə etmək sovet qanunlarının bütün vəzifəli şəxslər tərəfindən 
dürüst yerinə yetirilməsindən çox asılıdır. Qanun la yi həsinin SSRİ 
Ali Sovetinin sessiyasında müzakirəsi zamanı qeyd olunduğu kimi, 
in diyədək praktikada hüquq normalarından, o cümlədən adamların 
mənafeyi ilə bağ lı məsələlərin həllində hüquq normalarından kəna ra 
çıx maq hallarına yol veri lir; bürokratizm və süründürməçilik, adam-
lara, onların qanuni tələblərinin ödəni l mə sinə biganəlik, mərhəmətsiz 
və rəs  miyyətçi münasibət hallarına hələ də son qoyulmamışdır. Bu, 
mə sə lənin birinci tərəfidir.

Digər tərəfdən, vəzifəli şəxslərin qanunu pozmaqla, səlahiyyətini 
aş maqla və təndaşların hüquqlarına toxunan hərəkətlərindən məh kə-
məyə şikayət etmək sovet adamlarının SSRİ Konstitusiyasının 58-ci 
maddəsi ilə təsbit olunmuş hüququ dur. Lakin durğunluq illərinə xas 
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olan bir cəhət – başlanmış işin çox vaxt axıra çat dı rılmaması, bir 
sıra faydalı təşəbbüslərin, maraqlı planların elə kağız üzərində qal-
ma sı kimi bir nöqsan bu halda da özünü büruzə vermiş və mühüm 
Konstitusiya müd dəası təxminən on il ərzində reallaşdırılmamışdı. 
Partiyanın XXVII qurul ta yı nın göstərişinə əsasən Qanunun hazır-
lanması işi sürətləndirilmiş və nəhayət, bu il ba şa çatdırılmışdır. 
Beləliklə, SSRİ vətəndaşlarının mühüm Konstitusiya hüquq ların dan 
birinin qorunmasının təmin edilməsi üçün hüquqi baza yaranmışdır.

– Bəs vəzifəli şəxslərin hansı hərəkətlərindən şikayət verilə 
bilər? Daha doğ rusu, Qanunun adındakı "qeyri-hüquqi hərə-
kətlər" anlayışı altında nələr nə zərdə tutulur?

– Əvvəla, qeyd etməliyəm ki, vəzifəli şəxslərin yalnız 1987-ci il-
dən sonra edilmiş hərəkətlərindən, özü də vətəndaş vəzifəli şəx sin 
hərəkətlərinin onun hüquqlarına toxunduğunu hesab et dik də məh-
kəməyə şikayət vermək olar. Və zifəli şəxslərin qanunu poz maq la, 
səlahiyyətini aşmaqla vətəndaşların hü quq la rı na toxunan hərəkət-
lərinə isə elə hərəkətlər aid edilir ki, bunların nəticəsində və tən daş 
qanunla və ya digər normativ aktla ona verilmiş hüququ tamamilə və 
ya qis mən həyata keçirmək imkanından qanunsuz məhrum edilsin, 
ona hər hansı iş qa nunsuz tapşırılsın.

– Bir qədər konkretləşdirmək olmazmı?
– "Nədən olar?" sualına "nədən olmaz?" sualı daha dəqiq cavab 

verir. Bu, Qanu nun 3-cü maddəsi ilə müəyyən edilmişdir. Belə ki, 
cina yət-prossesual, mülki-pros sesual qanunvericiliklə, əmək mü-
ba hi sələrinə baxılması qaydası haqqında, kəşfl ər, ixtiralar və sə-
mə rələşdirmə təklifləri barədə, fər di əmək fəaliyyəti ilə bağlı qanun-
vericiliklə və SSR İttifaqının və müttəfiq respub likaların digər qanun-
vericiliyi ilə vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən şikayət ve ril məsinin 
başqa qaydasının nəzərdə tutulduğu hallarda, habelə ölkənin mü da-
fiə qabiliyyətinin və dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar 
işlər dən məhkəməyə şikayət verilə bilməz.

– Şikayət verilməsi qaydası, məhkəməyə şikayətlə müraciət 
etmək müddət ləri necədir?

– Suala cavab verməzdən əvvəl diqqəti bir cəhətə cəlb etmək 
istə yirəm. Belə bir Qanun ölkəmizdə ilk dəfə qəbul olunduğu və 
mühüm həyati, bəzən də mürəkkəb məsələlərin həlli zamanı 
vətəndaşların geniş dairəsinin mənafeyi ilə bağlı ol du ğu üçün böyük 
maraq doğurmuş, SSRİ Ali Sovetinin yeddinci sessiyasında de pu-
tatlar tərəfindən geniş müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Bununla 
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əlaqədar SSRİ Ali Sovetinin tapşırığı ilə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət 
heyəti və qa nun ve ri ci lik mülazihələri komissiyaları deputatların təklif 
və qeydlərini, mətbuatın çıxış la rı nı və vətəndaşların məktublarını 
diqqətlə nəzərdən keçirmiş və Qanunda bəzi də yi şik liklər edilməsi 
barədə SSRİ Ali Sovetinin səkkizinci sessiyasına təkliflər ver miş lər. 
Nəticədə SSRİ Ali Sovetinin qərarı ilə Qanunda bir sıra dəyişikliklər 
edil miş dir. Dəyişikliklərin dördü sualınızla bilavasitə əlaqədardır.

Şikayət verilməsi qaydası haqqında. Qanunun 4-cü maddəsinin 
ilkin variantı na əsasən məhkəməyə şikayət yalnız ondan sonra verilə 
bilərdi ki, vətəndaş və zi fə li şəxsin hərəkətlərindən tabelik qaydası və ya 
orqana şikayətlə müraciət etmiş ol sun. Bu, özlüyündə elə vətəndaşların 
hüquqlarına toxunmaq demək olardı. Ona gö rə də yeni redaksiyada 
həmin müddəa belə ifadə olunub: "Vəzifəli şəxsin hərə kət lərindən 
şikayət tabelik qay dası ilə yuxarı vəzifəli şəxsə və ya orqana, yaxud da 
və tən daşın mülahizəsi ilə bilavasitə məh kəməyə verilə bilər". Başqa 
sözlə, bu məsələnin həl lin də vətəndaşlar tamamilə müstəqildirlər. Bu, 
bir. İkinci: vəzifəli şəx sin hərə kət lə rin dən məhkəməyə şikayət vətəndaşın 
özü, onun nü mayəndəsi, habelə vətəndaşın xa hi şi ilə ictimai təşkilatın, 
əmək kollektivinin lazımınca vəkil edilmiş nümayəndəsi tə rəfindən verilə 
bilər. Şikayət, hərəkətlərindən şikayət edilən vəzifəli şəxsin işlədiyi ərazi 
üzrə rayon (şəhər) xalq məhkəməsinə verilir.

Məhkəməyə şikayətlə müraciətin müddətləri barədə. Qanunun bu 
məsələyə da ir 5-ci maddəsində də dəyişikliklər edilmişdir. İlkin varianta 
görə, vətəndaş, şikayə ti barəsində tabelik qaydası ilə yuxarı vəzifəli 
şəxs və ya orqan tərəfindən rədd ca vabı aldığı gündən və ya şikayətə 
baxılması üçün qanunla müəyyən edilmiş müd dətin qurtardığı gündən 
hesablanan bir ay müddətində məhkəməyə şikayət verə bilərdi.Yeni 
redaksiyaya görə isə həm də vəzifəli şəxsin vətəndaş barəsində qey-
ri-hüquqi hərəkətləri ona məlum olduğu gündən hesablanan bir ay 
müddətində məh kəməyə şikayət verilə bilər.

Şikayət verilməsi üçün üzürlü səbəbə görə buraxılmış müddət 
məhkəmə tərə findən bərpa edilə bilər.

Daha bir məsələ. 5-ci maddənin ilkin variantı ilə müəy yən ləş-
di rilmişdi ki, şika yət qəbul etməkdən imtina etmək barədə hakimin 
qərardadından imtina haqqında qərardad çıxarıldıqdan sonra on 
gün ərzində yuxarı məhkəməyə şikayət verilə bi lər. İndi isə qüvvəyə 
minən qayda belədir: şikayəti qəbul etməkdən imtina etmək ba rədə 
hakimin qərardadından mülki mühakimə icraatı qaydaları ilə şikayət 
verilə bi lər və ona protest edilə bilər.
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– Mümkünsə, bir qədər də şikayətə baxılması qaydası barədə 
danışın.

– Əvvəla, bilmək lazımdır ki, şikayətə məhkəmə tərəfindən baxıl-
ması və məh kəmə qətnaməsinin icrası mülki mühakimə icraatı qay-
daları ilə təmin edilir.

Şikayətə məhkəmə tərəfindən on gün müddətində, bir qayda 
olaraq, açıq iclas da, şikayət vermiş vətəndaşın və hərəkətlərindən 
şikayət edilən vəzifəli şəxsin iş tirakı ilə baxılır.

Vətəndaş və ya hərəkətlərindən şikayət edilən vəzifəli şəxs üzür-
lü səbəblərə gö rə məhkəməyə gələ bilmədikdə, işə şika yət ver-
miş vətəndaşın nümayəndəsinin və ya vəzifəli şəxsin nüma yən-
dəsinin iştirakı ilə baxıla bilər. Şikayət vermiş vətənda şın və ya hərə-
kətlərindən şikayət edilən vəzifəli şəxsin, yaxud da onların nüma-
yən dələrinin üzürsüz səbəblərə görə məhkəmə iclasına gəlməməsi 
şikayətə bax ma ğa mane olmur. Lakin məhkəmə şikayət vermiş 
vətəndaşın və hərəkətlərindən şi ka yət edilən vəzifəli şəxsin iclasa 
gəlməsini məcburi hesab edə bilər.

– Bəs şikayətə baxılmasının nəticəsi nə olur?
– Məhkəmə vəzifəli şəxsin şikayət edilən hərəkətlərini qeyri-

hüquqi hesab et dikdə, şikayətin əsaslı olduğu və müvafiq vəzifəli 
şəxsin vətəndaşın hüququ barəsin də yol verilmiş pozuntunu aradan 
qaldırmaq vəzifəsi haqqında qətnamə çıxarır. Qət namə qanunun 
və ya digər normativ aktın yol verilmiş pozuntularının aradan qal-
dırılması üçün hərəkətlərindən şikayət edilmiş vəzifəli şəxsə, yaxud 
da tabelik qay dası ilə yuxarı orqana və ya vəzifəli şəxsə göndərilir. 
Şikayət barəsində məh kə mə qətnaməsinin icrası üzrə görülmüş 
tədbirlər haqqında məhkəməyə və vətəndaşa qət namənin çıxarıldığı 
vaxtdan bir ay müddətindən gec olmayaraq məlumat verilir. Qət namə 
icra edilmədikdə isə məhkəmə qüvvədə olan qanunvericiliklə nəzərdə 
tu tul muş tədbirlər görür.

– Ayrı-ayrı vətəndaşların Qanunun verdiyi hüquqdan sui-
istifadə etməsi eh timalı varmı?

– Qətiyyən yox! Birincisi, məhkəmə şikayət edilən hərə kət-
lərin qanuna müva fiq surətdə, vəzifəli şəxsin səlahiyyəti çər çi -
vəsində edildiyini və vətəndaşın hü qu quna toxunmadığını müəy yən-
ləşdirdikdə şikayəti rədd etmək barəsində qətnamə çı xarır. İkincisi 
və ən vacibi isə budur ki, əgər vətəndaş böhtançılıq məqsədləri 
ilə məh kəməyə şikayət vermişsə, onun bu hərəkəti qüvvədə olan 
qanunvericiliyə görə mə suliyyətə səbəb olur. Konkret desək, belə 
şəxsləri böhtanın xarakterindən asılı ola raq, cərimə, azadlıqdan 
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məhrum etmədən islah işləri, hətta beş ilədək müddətə azad lıqdan 
məhrumetmə cəzası gözləyir.

– Siz bütünlüklə konkret vəzifəli şəxslərin vətəndaşların hü-
quqlarına toxu nan qeyri-hüquqi hərəkətlərindən məhkəməyə 
şikayət qaydası barədə danış dınız. Bəs kollegial orqanların, 
deyək ki, rayon soveti icraiyyə komitəsinin vətəndaşların hü quq-
la rına toxunan qərarları necə olsun? Axı sirr deyil ki, bə zən bu 
qərarlar "birinci şəxs"in rəyindən bilavasitə asılı olur...

– Kollegial orqanların vətəndaşların hüquqlarına toxunan 
qərarlarından da şi kayət verilə bilər, ancaq bir halda: yalnız SSR 
İttifaqının və müttəfiq respublikala rın qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş hallarda. Çəkdiyiniz misala gəldikdə isə, ra yon soveti 
icraiyyə komitəsinin qərarından şikayət vermək olar.

– Sonuncu sual: yeni qanunun qüvvəyə minməsi məh kə mə-
lərin qayğıları nı artırmayacaq ki?

– Həqiqətən, belə bir güman vardır. Heç olmasa, ona görə ki, 
indiyədək məh kəmə nəzarəti inzibati orqanların 30-dək hərəkətinə və 
qərarına aid edilirdi. Ye ni Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar bu 
rəqəm, təbii ki, böyüyəcəkdir. Görü nür, bununla əlaqədar gələcəkdə 
məhkəmələrdə hakimlərin sayı artırılacaq, on lar dan bəziləri bu 
kateqoriyadan olan işlər üzrə ixtisaslaşacaq və s. Amma indiki hal-
da ən əsas məsələ budur ki, "Vəzifəli şəxslərin vətəndaşların hü-
quq larına toxunan qeyri-hüquqi hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət 
qaydası haqqında" SSRİ Qa nu nu sosial ədalət prinsiplərinin həyata 
keçirilməsində, dövlət aparatında bürokra tik təhriflərin aradan qal dı-
rılmasında təsirli vasitələrdən birinə çevriləcək, qa nun çu luğu möh-
kəmləndirməyin bütün ehtiyat mənbələrini hərəkətə gətirməkdə, ye-
ni dən qurma şəraitində ölkə qarşısında duran mürəkkəb və çoxcəhətli 
vəzifələri həll et mək üçün aşkarlığı və demokratizmi geniş lən dir-
məkdə mühüm rol oynayacaq dır. Yeni Qanun vəzifəli şəxslərin 
özlərini də hərəkətləri ilə vətəndaşların hüquq la rı nın pozulması 
hallarına yol verməkdən çəkindirməlidir.

Bizim – məhkəmə işçilə ri nin başlıca vəzifəsi isə qanunun qüvvəyə 
min dik dən sonra cəmiyyət və vətəndaş la rın xeyrinə fəal işləməsini 
təmin etməkdir.

Söhbəti apardı:  
Ş.Yaqubov

"Kommunist" qəzeti
27 dekabr 1987-ci il
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MƏNZİL VƏ QANUN

Şəhərimizdə hər bir ailənin ayrıca mənzillə, yaxud fərdi 
evlə təmin olunması proqramı ardıcıl surətdə həyata 

keçirilir. Ötən il bütün maliyyələşdirmə mənbələri hesabına on 
iki minədək mənzil tikilmiş, səksən mindən çox adam mənzil 
şəraitini yaxşılaşdırmışdır.

"Mənzil-200" kompleks proqramı mənzil tikintisini sürət-
lən dirmək, mənzil bölüşdürülməsinin təşkilini təkmilləşdirmək 
sahəsində səyləri artırmağı tələb edir. Müzakirəyə verilmiş 
sənəd – "Bakı şəhərində mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 
ehtiyacı olan vətəndaşların uçotu və mənzillərin bölüşdürülməsi 
qaydaları" layihəsi bu məqsədə istiqamətləndirilmişdir. Hə min 
layihə mənzil tikintisinin hazırkı vəziyyəti və inkişaf per s pek-
tivləri nəzərə alınmaqla, SSR İttifaqı Mənzil Qa nun vericiliyinin 
Əsaslarına, Azərbaycan SSR-in Mənzil Məcəlləsinə və digər 
normativ sənədlərə uyğun surətdə hazırlanmışdır.

Təbiidir ki, mənzil hüququ münasibətlərində qanunvericiliyin 
daha da möhkəmləndirilməsi şəhərdə mənzil probleminin mü-
vəf əqiyyətlə həlli üçün təminatdır. Mənzil və qanun – bu, Bakı 
şəhəri hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin Bakı şəhər və 
rayon sovetləri icraiyyə komitələrinin, mənzil xidmətlərinin, 
habelə nazirliklərin və baş idarələrin nümayəndələrinin iştirakı 
ilə keçirdikləri əlaqələndirmə müşavirəsində müzakirə olunan 
məsələnin əsas məğzini təşkil edirdi. Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
sədri İ.Kərimov müxbirimizlə söhbətində demişdir:

– Mənzil proqramı Sov.İKP-nin XXVII qurultayının qərarları əsa-
sında xalqın rifahını daha da yaxşılaşdırmaq sahəsində partiya və 
hökumətin strateji xəttinin həyata keçirilməsində mühüm vəsilədir. 
Bakı Şəhər Sovetinin üçüncü sessiyasının qərarına əsasən mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan vətəndaşların uçotu və 
mənzillərin bölüşdürülməsinin yeni Qaydalarının layihəsinin mü za-
kirəyə verildiyi gündən bir aydan çox vaxt keçib. Bu sənədin işlənib 
hazırlanması və ümumxalq müzakirəsinə verilməsi sosial sahədə 
böyük dəyişikliklərin, aşkarlığın genişləndirilməsinin, cə miy yətin daha 
da demokratikləşdirilməsinin nəticəsidir.

Qaydaların layihəsi hər yerdə maraqla müzakirə olunur. Bakı 
Sovetinin sessiyasında seçilmiş komissiyanın ünvanına xeyli təklif 
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daxil olmuşdur. Vətəndaşlar layihənin bölmələri, müddəaları haq qın-
da fikir və təkliflər söyləyir, rəy mübadiləsi aparır, mübahisəli mənzil 
məsə lə lərinin həllində qanunçuluğa ciddi surətdə riayət olunmasının 
vacibliyini göstərirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, mənzil və hüquq-mühafizə orqanları 
bəzi mübahisəli mənzil məsələlərinə baxarkən mövcud normativlərin 
pozulması hallarına yol verirlər. Bu da təbiidir ki, haqlı şikayətlər 
doğurur, vətəndaşlar müxtəlif təşkilatlara müraciət edirlər. Ötən il 
şəhərin xalq məhkəmələri mənzil mübahisəsi ilə bağlı 2.678 mülki 
işə baxmışlar. Məlum olmuşdur ki, bunların 268-i rayon sovetlərinin 
icraiyyə komitələri, nazirliklərin və baş idarələrin mənzil orqanları 
tərəfindən vətəndaşların yaşayış evlərindən köçürülmələri haqqında 
iddialardır.

Bakı Şəhər Məhkəməsi mənzil qanunvericiliyinin xalq məh kə-
mələri tərəfindən tətbiqi təcrübəsini ümumiləşdirmişdir. Normativ 
tələblərin pozulmasına dair xeyli fakt aşkara çıxarılmışdır. Onu da 
qeyd edim ki, prokurorluq işçiləri həmin məsələdə heç də hə mişə 
düzgün mövqe tutmurlar. Məsələn, çox vaxt mənzil sahəsi "kö-
çürülmə məktubu" əsasında, "müvəqqəti istifadə üçün" təqdim edilir 
və sair. Nəsimi, Oktyabr rayon sovetlərinin icraiyyə komitələrində, 
digər rayon sovetlərində belə hallara yol vermişlər ki, bu da mənzil 
qanunvericiliyinə ziddir.

Digər səciyyəvi pozuntu rayon sovetləri icraiyyə komitələrinin 
köçürülmə haqqında tələblərini vaxtında verməmələridir. Belə 
hallar az deyildir: iddialar köçürülməsi nəzərdə tutulan ailədə dəyi-
şik liklər baş verdikdən, məsələn, nikahın qeydiyyatından, uşağın 
doğulmasından və s. sonra irəli sürülür. Bu da işə baxılmasını çox 
çətinləşdirir.

Vətəndaşlar və mənzil tikintisi kooperativləri arasındakı müba-
hisələrə məhkəmədə baxılması müəyyən çətinlik yaradır. Məsələn, 
belə bir problem ortaya çıxır: bu və digər mübahisələrə baxılması 
məhkəmənin səlahiyyətinə aiddirmi? SSRİ və Azərbaycan SSR Ali 
məhkəmələrinin plenumlarında bu məsələlər barədə ətraflı məlu-
mat verilmişdir. Odur ki, bu barədə geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. 
Yalnız bunu qeyd edim ki, mənzil tikintisi kooperativləri haq qında 
qanunvericilikdəki dəyişiklik nəzərə alınmaqla, məh kəmələrin səlahiy-
yətinə aid olan məsələlərin dairəsi dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. 
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Belə ki, mənzil kooperativinin üzvü yaşadığı mənzilin bir hissəsini 
kooperativin idarə heyətinin razılığı ilə kirayəyə vermək hüququna 
malikdir. Ailə müvəqqəti olaraq başqa yerə getdikdə isə qanunla 
müəyyən olunmuş məbləğdə haqq almaqla, bütün yaşayış sahəsini 
kirayəyə verə bilər. Kooperativin idarə heyəti buna razılıq vermədikdə 
həmin məsələ məhkəmə yolu ilə həll olunur. Eyni zamanda məh-
kə mə lərin qanunla kooperativlərə və digər orqanlara həvalə edilən 
məsələlərin həllinə, məsələn, yaşayış binalarının bölüşdürülməsinə, 
daxil olmaq və pay haqqı məbləğlərini müəyyənləşdirmək mə sə-
lələrinə və s. baxmağa hüququ yoxdur.

Mənzil məsələlərinə qanunvericiliyə uyğun baxılması və qə-
rar  lar çıxarılması sahəsindəki fəaliyyəti əlaqələndirmək məq sə-
dilə müşavirədə bu və digər problemləri müzakirə etdik. İşimiz-
dəki zəif cəhətləri də müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Göstərildi ki, 
mənzil mübahisələrini doğuran səbəblər az deyildir. Mənzil or-
qanları işçilərinin hüquqi hazırlıq səviyyəsi aşağıdır. Rayon so-
vetlə rinin icraiyyə komitələri və şəhərin mənzil xidmətləri ilə hüquq-
mühafizə orqanları arasında iş dəqiq əlaqələndirilmir. Açığını deyək 
ki, məhkəmələr profilaktika işini, əhali arasında, mənzil fondu olan 
müəssisə, idarə və təşkilatlarda yeni mənzil qanunvericiliyi qay-
dalarının təbliği işini hələ də zəif aparırlar. Buna görə də müşavirədə 
icraiyyə komitələri və mənzil orqanları işçilərinin hüquq biliklərinin 
səviyyəsini yüksəltmək, zamanında səhvlərin aradan qaldırılması, 
mənzil qanunvericiliyi tələblərinə danışıqsız əməl edilməsi üçün 
tədbirlər görülməsinin vacibliyinə xüsusi diqqət yetirildi.

Söhbəti yazdı:  
Ağa Hüseynov

"Bakı" qəzeti
9 mart 1988-ci il
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TÜFEYLİLİYƏ SƏBƏB NƏDİR?

Bu yaxınlarda Bakı müəssisələrindən birində çıxış etməli 
oldum. Xeyli adam toplaşmışdı. Əksəriyyəti də fəhlələr 

idi. Söhbətimiz uzun çəkdi; çox şey haqqında, xüsusilə yeni-
dən qurmanın hüquqi təminatı sahəsində görülən tədbirlər, 
cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində qanunun gücünü təmin 
edən geniş islahatın həyata keçirilməsi, xalq hakimiyyətinin 
inkişafı əsasında sosialist hüquq qaydalarının gücləndirilməsi 
yollarını müəyyən edən XIX Ümumittifaq partiya konfransının 
qətnaməsi barədə ətraflı danışdıq.

Bir sözlə, görüş maraqlı, hər iki tərəf üçün ibrətamiz oldu. Mən 
fəhlələrlə söhbətdən nə nəticə çıxardım? Onlar yeniləşməyə mane 
olan amillərlə daha barışmaq istəmirlər. İstəyirlər ki, dövlət orqanları, 
o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları yalnız qanuna əsaslanaraq, 
bütün mənfi hallardan yaxa qurtarmaqda cəmiyyətə fəal kömək 
etsinlər.

Əlbəttə, partiyanın XXVII qurultayından keçən müddətdə yeni dən-
qurmanın hüquqi təminatı üçün az iş görülməmişdir. Lakin bunlara 
sosialist hüquq dövlətinin formalaşdırılması ilə əlaqədar böyük işin 
yalnız başlanğıcı kimi baxmaq lazımdır. Bu yolda problemlər az 
deyildir. Bizdə daim böyük narahatlıq doğuran hüquq pozuntularına 
diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Söhbət tüfeylilikdən gedir.

Hazırda tüfeylilik probleminin kəskinləşməsi ictimai-faydalı əmək-
dən yayınmaq, zəhmətsiz gəlirlər hesabına yaşamaq faktlarına qarşı 
şəhərimizdə ictimaiyyətin barışmaz mövqe tutduğunu əks etdirir. Bu 
bəlanın cəmiyyətə, onun yeniləşməsinə vurduğu böyük zərər indi 
daha aydın görünür. Bakı Şəhər Məhkəməsi avaralıq, dilənçilik edən, 
yaxud digər tüfeyli həyat tərzi keçirən şəxslərin barəsində cinayət 
işlərinə respublika paytaxtının xalq məhkəmələrində baxılması 
təcrübəsini ümumiləşdirmişdir.

Əlbəttə, hər bir cinayət bu və ya digər sahədə yol verilən nöq-
san larla əlaqədardır. Təşviş doğuran cəhət budur ki, son il yarım 
ərzində şəhərdə baş verən cinayətlərin ümumi sayında heç bir yerdə 
iş ləməyən, tüfeylilik edən şəxslərin qanunsuz əməlləri yüksək faizlə 
ifadə olunur. Məhkum edilənlərin demək olar ki, hər beş nəfərindən 
biri son üç ildə ictimai-faydalı əməklə məşğul olmamışdır. Onlar 
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müxtəlif cinayətlər törətmiş – adam öldürmüş, qarət etmiş, dövlət 
mülkiyyətini və ictimai mülkiyyəti, vətəndaşların şəxsi əmlakını 
oğurlamış, xuliqanlıq, möhtəkirlik hərəkətlərinə yol vermişlər.

Yenidənqurma prosesi tələb edir ki, tüfeyliliyin ilkin mərhələsində 
onun qarşısını almaq üçün inzibati orqanlar kompleks tədbirlər 
həyata keçirsinlər. Lakin ağır cinayət üstündə məhkum olunanlar 
arasında tüfeylilik edən şəxslərin sayının artması göstərir ki, 
görülən tədbirlər sistemi hələlik lazımi nəticələr verməmişdir. Bu-
nun üçün sovet, komsomol, hüquq-mühafizə orqanlarının, digər 
ictimai təşkilatların səylərini birləşdirmək, yeni formalar axtarmaq, 
gərgin tərbiyə işi aparmaq tələb olunur. Təcrübə göstərir ki, cinayət 
məsuliyyətinin əsassız surətdə genişləndirilməsi tüfeyliliyə qarşı 
fəal mübarizə aparıldığı barədə yalnız zahiri təsəvvür yaradır, lakin 
problemi həll etmir. Bu isə müasir mərhələdə partiyanın irəli sürdüyü 
tələblərə ziddir. Gəlin ümumi sözlərdən konkret faktlara keçək.

25 yaşlı E.İbadov uzun müddət tüfeyli həyat sürmüş, Böyük Vətən 
müharibəsi əlilini qəddarcasına öldürmüşdür. 8-ci Kilometr yaşayış 
sahəsinin sakini S.Sosenko da təxminən onun yaşıdıdır. O, uzun 
müddət ictimai-faydalı əməkdən yayınmış, qarətçilik etmiş, maşın 
qaçırtmış, onun hissələrini çıxarmış, vətəndaşların şəxsi əmlakını 
oğurlamış və s. Nəhayət, milis serjantını öldürmüşdür. 40 yaşlı 
R.Babayev əvvəllər quldurcasına basqın üstündə məhkum edilmişdi, 
heç yerdə işləmirdi. Xeyli miqdarda narkotik maddə aldığına görə 
yenidən məhkum olunmuşdur.

Belə misallar az deyildir. Axırıncı illərin göstəriciləri sübut edir ki, 
şəhərdə cinayətkarlığın profilaktikası sahəsində iş yarıtmaz vəziy-
yətdədir. Ötən il Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsi 215-ci mad-
dəsinin 1-ci bəndi üzrə məhkum olunanların 10 faizinin bir ildən üç 
ilədək və daha artıq müddətdə tüfeyli həyat tərzi keçirməsi göstərir 
ki, daxili işlər orqanları tərəfindən bu şəxslərə lazımi nəzarət 
qoyulmamış, inzibati təsir edilməmişdir. Bütün profilaktika işi ən yaxşı 
halda rəsmi xəbərdarlıqdan ibarət olmuşdur. Əlbəttə, belə şəraitdə 
müsbət nəticəyə nail olmaq mümkün deyildir.

Tibbi müayinənin nəticələri göstərir ki, məhkəməyə cəlb olunan və 
məhkum edilən tüfeylilərin əksəriyyəti xroniki alkoqolizm xəstəliyinə 
tutulanlar, müalicə-əmək müəssisələrinə göndərilməli olan şəxslərdir. 
Lakin xalq məhkəmələri qanunun tələblərini pozaraq, həmin şəxslərə 
qarşı məcburi müalicə tədbirləri görmürlər.
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Tüfeyliliyin yayılmasının digər mühüm amili həbs yerindən qayı-
dan şəxslərin işə düzəldilməməsidir. Məhkəmə təcrübəsi gös-
tərir ki, bir çox müəssisə və idarə rəhbərləri belə adamları hələ də 
işə götürmək istəmir, daxili işlər orqanları isə bu məsələdə onlara 
verilən səlahiyyətlərdən istifadə etmirlər. Belə ki, cəzasını islah-əmək 
müəssisələrində çəkib qayıdanların 150 nəfərdən çoxunu iki il yarım 
ərzində işə düzəltməkdən imtina etmişlər. Belə hərəkətə Kirovneft 
və Leninneft NQÇİ-lərdə, V.İ.Lenin adına toxuculuq kombinatında, 
"Zaqfederasiya" adına gəmi təmiri, Emal çəkilmiş qablar, Leytenant 
Şmidt adına, "Bakı fəhləsi", Montin adına maşınqayırma, Şin zavod-
larında və digər müəssisələrdə yol vermişlər. Həmin müəssisələrin 
rəhbərləri yəqin düşünmürlər ki, belə adamları işə götürməməklə 
onları yenidən cinayətə sövq edirlər.

Tüfeyliliyə və digər mənfi hallara qarşı mübarizədə heç kim 
kənarda qalmamalıdır, bu mühüm işdə yalnız inzibati orqanlara bel 
bağlamaq düzgün deyildir. Adamların tərbiyəsi məsələsində sözdən 
işə keçmək, onları tüfeyliliyin məhvedici yolundan çıxarmaq lazımdır. 
Bu məsələdə ən başlıca şərt istisnasız olaraq əmək qabiliyyətli 
bütün əhalini ictimai-faydalı əməyə cəlb etməkdir.

Açıq demək lazımdır ki, bu işdə nöqsan çoxdur. Xalq deputatları 
sovetləri, işədüzəltmə orqanları, milis, məhkəmə işlə təminat vəzi-
fəsini kifayət qədər səmərəli yerinə yetirmirlər. Rayon sovetləri 
icraiyyə komitələri bu məsələni daim nəzarət altında saxlamalı, cə-
zasını çəkib qayıdan şəxsləri işə düzəltməkdən boyun qaçıran müəs-
sisə rəhbərlərindən ciddi məsuliyyət tələb etməlidirlər. Lakin çox vaxt 
belə olmur. Əgər belə şəxsləri işə götürürlərsə də, bir qayda olaraq 
onlarla maraqlanmır, qayğı göstərmirlər. Nəticədə bu adamlar işdən 
gedir, onların sonrakı taleləri barədə nə milisdə, nə də işədüzəltmə 
bürosunda heç bir məlumat olmur.

Halbuki tüfeyli həyat tərzi keçirən və cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunan vətəndaşların bir çoxu əmək qabiliyyətlidir. Özü də onların 
yarısı gənclər qrupuna (30 yaş) aiddir və ictimai-faydalı əməkdən 
yayınmazdan əvvəl ixtisaslı mütəxəssis sayılırdı. Vəziyyət Şəhər 
Əhalini İşədüzəltmə və Məlumat Bürosunun işini təkmilləşdirməyi 
təkidlə tələb edir. Bununla əlaqədar, zənninmizcə, ilk növbədə gön-
dərişlər icbari xarakter daşımalı, büronun ştatları və ehtiyatları 
möhkəmələndirilməlidir. Digər tərəfdən, büronun hüquqlarını geniş-
ləndirmək və normativ aktlarla möhkəmləndirmək lazımdır.
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Həbs yerlərindən gələnlərin ictimai əməyə və həyat şəraitinə 
uyğunlaşmasına kömək etməyin də əhəmiyyəti az deyildir. Onların 
bir çoxu cəzalarını çəkdikdən sonra xeyli problemlə qarşılaşır. 
Belələri müstəqillikdən xeyli dərəcədə məhrum olduqlarına görə 
ictimai həyata qoşulmaq üçün kifayət qədər fəallıq göstərə bilmirlər. 
Məhkum olunanın həyata uyğunlaşması prosesi mürəkkəbdir, baş-
qalarının illərlə vaxt sərf etdiyi problemləri o, qısa müddətdə ara-
dan qaldırmağa məcburdur. Buna görə də həbs yerindən azad 
olunduqdan sonra qeydiyyata alınmaqda, işə düzəlməkdə və s. ona 
yaxından kömək göstərmək vacibdir.

Təcrübə göstərir ki, cəzasını çəkib qayıdan vətəndaşların əvvəlki 
yaşayış yerlərinə qeydiyyata götürülməsi məsələsini məhkəmələrin 
səlahiyyətinə daxil etmək məqsədəuyğun olardı. Axı çox vaxt onları 
əvvəlki yaşayış yerlərinə qeydiyyata almırlar. Nəticədə adamlar 
evsiz-eşiksiz qalır, işləyə bilmir, tüfeyli həyat sürməyə məcbur olurlar.

Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin qəbuledici-bölüşdürücü xid mə-
tinin işini, xüsusilə ölkənin başqa şəhərlərindən gələn (Bakıda qey-
diyyatı olmayan) və tüfeyli həyat tərzi sürən şəxslərlə əlaqədar işini 
kökündən yenidən qurmaq lazımdır. Uşaqları tüfeylilik təhlükəsindən 
qorumaq da vacibdir. Axı hazırda tüfeyli həyat tərzi keçirən şəxslər 
ailələri ilə əlaqələrini, əslində, kəssələr də, ilk növbədə milis sahə 
mü vəkkilərinin, mənzil orqanları işçilərinin səhlənkarlığı üzündən ailə 
üzvləri ilə birlikdə eyni mənzildə yaşamaqda davam edirlər. Keçmiş 
ər-arvad arasında münaqişə üçün səbəblər yaranır, yetkinlik yaşına 
çatmayanlar isə valideynlərindən birinin tüfeyli həyat sürməsi nəti cə-
sində əmələ gələn belə gərgin vəziyyətdə yaşamağa məcbur olurlar.

Əlbəttə, tüfeyli ünsürlərə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün 
məhkəmələr heç də bütün imkanlardan istifadə etmirlər. Elə hallar 
olur ki, göstərilən kateqoriyadan olan işlərə baxılarkən cinayət-
prosessual məcəlləsinin tələbləri açıqca pozulur, əslində, işə 
baxılmır. Sadəcə olaraq məhkəmə sənədləri texniki cəhətdən rəsmi-
ləşdirilir. Bu işlərlə əlaqədar məhkəməyə cəlb edilən şəxslər çox 
vaxt özlərini passiv aparır, talelərinə biganəlik göstərir, real hüquqi 
müdafiə ilə təmin olunmurlar. Halbuki formal cəhət gözlənilir və 
məhkəmə sənədlərində göstərilir ki, müttəhim vəkilin xidmətindən 
imtina etmişdir. Göstərilən cinayətlərin profilaktikası məsələlərində 
şəhər məhkəməsində də kifayət qədər prinsipiallıq və tələbkarlıq hiss 
olunmur.
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Mən söhbətə əmək kollektivindəki görüşdən başladım. Çünki 
cinayətkarlığın, o cümlədən tüfeylilik zəminində hüquq pozuntularının 
profilaktikası sahəsində inzibati orqanların müəssisə, idarə və təşki-
latların kollektivləri ilə birgə fəaliyyəti zəruridir. Bu barədə biz çox 
danışırıq. Amma həmin məqsədlə kifayət qədər iş görülürmü? 

Hazırda siyası sistemimizin dərin islahatı ön plana çəkilir, bunun 
üçün isə hər bir vətəndaşdan öz əmək kollektivi, ümumiyyətlə, 
dövlət və cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti yüksəltmək tələb olunur. 
Yenidənqurmanın imkanlarından geniş istifadə edərək, demokratiya 
və aşkarlıq çərçivəsində bütün qüvvə və səyləri mənfi hallara, o 
cümlədən cinayətkarlığa doğru aparan tüfeyliliyə qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinə yönəltmək lazımdır. Belə olduqda, "tüfeyliliyə 
səbəb nədir?" sualına da ehtiyac qalmaz.

İkram Kərimov
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri

"Bakı" qəzeti
11 avqust 1988-ci il

* * *

Bakı şəhər prokurorluğunun kollektivi. 1987-ci il



110

"Şinci" qəzeti, 21 noyabr 1988-ci il
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"Şinci" qəzeti, 21 noyabr 1988-ci il
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DEPUTATLIĞA NAMİZƏD GÖSTƏRİLMİŞLƏR

İkram Heydər oğlu Kərimov: – Doğulduğu il – 1942, anadan 
olduğu yer – Kürdəmir şəhəri. Milliyyəti – azərbaycanlı. İctimai 

mənşəyi – qulluqçu. 1966-cı ildən Sov.İKP-nin üzvüdür. Təhsili –
ali. Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 
Universiteti bitirdikdən sonra müstəntiq, Azərbaycan SSR Prokuroru 
yanında mühüm işlər müstəntiqi, 1978-1984-cü illərdə Bakı şəhəri 
Əzizbəyov rayonunun prokuroru, 1984-1987-ci illərdə Bakı şəhər 
prokurorunun birinci müavini işləmişdir. Baş ədliyyə müşaviridir. 
1987-ci ildən Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədridir. Bakı Şəhər Partiya 
Komitəsinin üzvü və Bakı Şəhər Sovetinin deputatıdır. Dəfələrlə 
SSRİ Prokurorluğu və Azərbaycan SSR Prokurorluğu tərəfindən 
müxtəlif mükafatlarla təltif edilmişdir. Onun adı "Prokurorluğun ən 
yaxşı müstəntiqləri" fəxri kitabına düşmüşdür. "Şərəf nişanı" ordeni 
və "Əmək veteranı" medalı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin və UİHİMŞ-nin fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür.

Bu günlərdə Azərbaycan Hüquqşünaslar İttifaqı Mərkəzi Şurasının 
plenumu tərəfindən İkram Heydər oğlu Kərimovun Bakı Şəhər Soveti 
xalq deputatlığına namizədliyi irəli sürülmüşdür.

Zemfira Süleyman qızı Rzayeva: – Doğulduğu il – 1959. Ana-
dan olduğu yer – Gəncə şəhəri. Milliyyəti – azərbaycanlı. İctimai 
mən  şəyi – qulluqçu. 1987-ci ildən Sov.İKP-nin üzvüdür. Təhsili – ali. 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. 1983-
1988-ci illərdə İctimai Təminat Nazirliyində işləyib. 1988-ci ildən 
indiyədək Bakı Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinin baş hüquq məs lə-
hət çisi vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Hüquqşünaslar İttifaqı Mərkəzi Şurasının plenumu 
tərəfindən Zemfira Süleyman qızı Rzayevanın 26 Bakı komissarı 
rayonu xalq deputatlığına namizədliyi irəli sürülmüşdür.

"Ədalət" qəzeti
26 iyul 1990-cı il 
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IV FƏSİL
İTTİFAQ MİQYASINDA KEÇİRİLƏN  

TƏDBİRLƏR

* * *

"Известия", № 356, 22 декабря 1987 годa

* * *
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20 YANVAR HADİSƏSİ ƏRƏFƏSINDƏ

Hesab edirəm ki, Bakı şəhərində yaşayan, işləyən və dəh-
şətli faciənin şahidi kimi bəzi fikirlərim maraqlı ola bilər. Eyni 

zamanda vəzifəmlə əlaqədar rəsmi tədbirlərdə iştirakım, ilk mən bə-
dən eşitdiklərim, gördüklərim, rəsmiləşdirilməmiş dialoqlar, nə ha yət, 
hadisənin sonluğu ilə nəticələnən məhkəmə prosesləri mənə əsas 
verir ki, müəyyən əhvalatları qələmə alım. 

Məhkəmədə təxminən yarım ilə yaxın idi ki, işləyirdim, 1988-ci 
ilin fevral ayında Qarabağda yaşanan hadisələrlə bağlı mitinqlər ke-
çiril məyə başladı. Hələ SSRİ dağılmamışdı, onun qanunları, əsasən, 
qüv vədəydi. Şəhər məhkəməsi fəaliyyətini dayandıranadək, yəni 
2000-ci ilin sentyabr ayına kimi həmin qanunlar qüvvədə qaldı. 

Bu dövr istər şəhər, istərsə də respublika miqyasında rəhbərlərin 
tez-tez dəyişdirilməsi ilə müşayiət olunurdu. Yalnız şəhər məh kə-
məsində dəyişiklik olmadı – hakimlər səlahiyyət müd dətlərini başa 
çatdırdılar. Fəxrlə qeyd edilməlidir ki, bu müddətdə Azər baycanın milli 
maraqlarına toxunan məhkəmə qərarları qəbul edilmədi. 

1989-cu ilin dekabr ayının ortalarında Bakı şəhər Partiya Komi-
təsinin bi nasında baş tutmuş bir yığıncağın gedişatını qələmə almaq 
istə yirəm. 

Ölkədəki vəziyyət, Azadlıq meydanındakı izdiham və onun ətra-
fındakı gərginlik hamıya bəlli idi. Neftçilər xəstəxanası ilə üzbəüz 
xiyabanda Stepan Şaumyanın abidəsi ciddi mühafizə olunurdu. 

Erməni millətindən olan şəhər sakinlərinə qarşı şişirdilmiş təxri-
batlar barədə şayiələr əhali arasında dolaşmaqda idi. Məlum idi ki, 
şəhərə qoşun yeridilməsini əsaslandırmaq məqsədilə xüsusi xidmət 
orqanları canfəşanlıq göstərərək ictimai-siyasi həyatda fəaliyyəti ol-
ma yan, əldən düşmüş – yaşlı, xəstə, şikəst ermənilərin həyatlarına 
qarşı sui-qəsdlər törədir və bununla da iki millət arasında ədavəti 
qızış dırırdılar. Erməni kilsəsinin yandırılmasına cəhd edilməsi də 
siyasi məqsəd daşıyırdı. Şəhərə qoşun yeridilməsi ilə bağlı məlu mat-
lar isə güclənməkdə idi. 

Belə bir şəraitin hökm sürdüyü günlərdə Moskvada – Kremlin 
Qurul taylar sarayında deputatlar məşvərət edirdilər. Respublika və 
şəhər rəhbərləri Moskvada idilər. 

Bu məqamda xəbər yayıldı ki, Baş katib Mixail Qorbaçovun gös-
tərişi ilə ölkə rəhbərlərindən Y.M.Primakov, A.N.Girenko və Şəhər 
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Partiya Komitəsinin birinci katibi Müslüm Məmmədov Bakıya gəliblər. 
Y.M.Primakov və A.N.Girenko əhalini sakitləşdirərək: "Şəhərə qoşun 
yeri dilməyəcək, şayiələrə inanmayın" demələri ilə yaddaşlarda qal-
dılar. Gəlişlərinin məqsədini şəhərdə asayişin bərpasına və gər gin-
liyin azaldılmasına xidmətlə izah edirdilər.

Həmin ərəfədə Şəhər Partiya Komitəsinin çox da böyük olmayan 
iclas zalında tələm-tələsik toplantı keçirildi. Tədbirə respublikanın və 
şəhərin güc strukturlarının rəhbərləri cəlb olunmuşdu. Əlavə stullar 
qoyulduğundan zalda darısqallıq yaranmışdı. Hətta büro üzvləri də 
sıx əyləşmişdilər. 

Mərkəzi Komitənin katibi Telman Orucov giriş sözü ilə yığıncağı 
açaraq bildirdi ki, tədbir şəxsən M.S.Qorbaçovun təşəbbüsü ilə ke-
çirilir. Məqsəd şəhərdəki vəziyyəti müzakirə etməkdir. Sonra Y.M.Pri-
makovu və A.N.Girenkonu iştirakçılara təqdim etdi.

Yaxşı xatirimdədir, əslən Gürcüstandan olan, şərqşünas alim kimi 
tanınan Yevgeni Primakov (sonralar Baş nazir) təqdim olunanda o, 
ayağa qalxıb gülümsəyərək tədbir iştirakçılarını salamladı. Bu zaman 
ön sırada əyləşmiş şərqşünas alim Ziya Bünyadova gözü sataşdı. 
Ona məsafədən fərdi olaraq salam verib, Ziya müəllimi görkəmli bir 
alim kimi tanıdığını vurğuladı. Təbiidir ki, bu jest həm də auditoriyanı 
ələ almağa hesablanmışdı.

İlk söz Respublika Daxili İşlər nazirinin birinci müavini V.P.Ba ran ni-
kova verildi.

Haşiyə: V.P.Barannikovu yaxşı tanıyırdım. O, SSRİ DİN-də şö-
bə rəisi işləyərkən, milliyyətcə çeçen həmkarı Aslanbek Asla xa nov-
la xidməti işləri ilə bağlı şəhər məhkəməsində olmuşdular. A.A.As-
la xanov Bakı aeroportunda təyyarə qaçırmağa cəhd göstərən şəxsi 
yaxa laması ilə ictimaiyyət arasında məşhurlaşmışdı. Sonralar o,  
RF Dövlət Dumasında komitə sədri oldu.

V.P.Barannikov çıxışına Ermənistanla sərhəddə yerləşən ra yon-
larda olan və ziyyətlə başladı. Laçın, Qubadlı və Zəngilan böl gə lə-
rində yerli çobanların mü tə madi olaraq ermənilərin hücumuna məruz 
qalmaları, heyvanlarını ələ keçirib aparmaları, əkin-biçənək sahələrini 
yandırmaları, hətta insanların həyatına qəsd etmələri hallarına yol 
verilməsi barədə məlumat verdi. Bu zaman Primakov onun sözünü 
kəsərək dedi: "Xahiş edirəm, Siz Bakıdakı vəziyyət barədə məlumat 
verin". Ba rannikov "yest" deyib, Bakıdakı hadisələri sadaladı. Daha 
bu ha disələrin təxribat olması və başvermə səbəb ləri barədə mövqe-
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yini açıqlamadı. Əhəmiyyət kəsb etməyən bir sıra sualları cavab-
landırmaqla çıxışını tamamladı.

Sonra Respublika prokuroru İlyas İsmayılovun fərqli məlumatı 
dinlənildi. O, şəhərdəki vəziyyəti obyektiv təhlil edərək, hadisələrin 
nədən qaynaqlandığını müfəssəl olaraq zala çatdıra bildi. Onun 
çıxışına irad tutulmadı. 

Büro üzvlərindən şəhər icraiyyə komitəsinin sədri Niyazi Qara-
qaşlı, şəhər PK-nın katibi Svetlana Həsənova çıxış etdilər. Onlar milis 
işçilərinin silah işlətməsinə qoyulan məhdudiyyətlərdən narazılıqlarını 
qeyd edərək, ictimai asayişin qorunmasında onların səlahiyyətlərinin 
artırılmasının vacibliyini bildirdilər. Ştat çatışmazlığına diqqət çəkildi. 
Şəhərdəki vəziyyətin normal məcraya yönəldilməsində hüquq-
mühafizə orqanlarının xüsusi məsuliyyət daşıması qeyd olundu. Səhv 
etmirəmsə, başqa çıxışlar olmadı. Tələm-tələsik, planlaşdırılmamış 
təşkil edilən tədbirin "qaloçka" xarakterli, formal olması hiss olunurdu. 
Sonralar deyəcəkdilər: "Nə edək, əlimizdən gələn bütün tədbirləri 
gördük".

Bu arada Müslüm Məmmədovla Yevgeni Primakov öz aralarında 
pıçıltı ilə xeyli söhbət etdilər. Sonda Müslüm Məmmədov ayağa qalxıb, 
pencəyinin yaxasını düymələdi (bu, partiya işçilərinə xas, çıxış öncəsi 
olan adət idi) – yəni tədbiri yekunlaşdırmaq məqamıdır. Çıxış etmək 
istəyənin olub-olmamasının soruşulmaması başadüşülən idi. Zaldan 
da təşəbbüs yox idi. Bizim ora niyə yığışmağımız aydın olmadı.

Adətən, belə tədbirlərdə hakimlər zərurət olmasa çıxış etmirlər. 
Bəzən bunun neqativ cəhətləri də olur. Münasibətini bildirdiyin 
məsələ məhkəmə müstəvisinə çıxarıldıqda problemlər yaşanır.

Ani fikirləşərək söz istədim. Büro üzvlərindən sonra kiminsə çıxış 
etməsinə, əsasən, təcrübədə rast gəlinmirdi. M.Məmmədov tərəddüd 
etmədən mənə söz verdi. Prokurorluqda 21 illik iş fəaliyyətindən 
sonra 15 aya yaxın idi ki, hakim seçilmişdim. Məhkəmədən əvvəl şə-
hər də istintaq sahəsinə rəhbərlik edən şəxs kimi əməliyyat şərai ti nə 
çox yaxşı bələd idim.

Yerimdən danışmayıb, tribunaya qalxdım. Bir anlıq zala nəzər 
yetir  dim. Əyləşənlərin əksəriyyəti məni tanıyırdı. Sükut içində ha-
mı nın gözü mənə zillənmişdi. Elə bil düz sözə ehtiyac duyulurdu. 
İntizarlı gözlərə baxa-baxa qonaqlara özümü təqdim etdim.

Haşiyə: Şəhər prokurorluğunda işləyəndə "Azərittifaq"ın bir sıra 
qurumlarında baş vermiş mənimsəmə faktları əsasında cinayət işi 



120

istintaq edilirdi. İstintaqı sonralar respublikanın hərbi prokuroru olmuş 
Nizami Təhməzov, hazırda ədliyyə nazirinin müavini işləyən Vilayət 
Zahirov və xatırlamadığım bir neçə müstəntiqdən ibarət qrup aparırdı 
(hakim Yusif Hacıyevin sədrliyi ilə həmin işin məhkəmə baxışı il yarım 
çəkmişdi). 

Təxminən 10-a yaxın obyekt bağlanmalı, orada sənədli təftiş 
keçiril məli idi. "Əsərin qəhrəmanları"ndan bir neçəsinin həbs edilərək 
evlərində axtarışlar aparılması gündəmə gəlirdi. Bu zaman Telman 
Orucov "Azərittifaq"a rəhbərlik edirdi. 

İstintaqın maneələrlə qarşılaşmaması üçün şərh olunan hərəkətlər 
qarşıdan gələn istirahət və bayram günlərində həyata keçirildi. Növbəti 
iş günü sənədli təftişin təşkili üçün telefonla Telman müəllimə müraciət 
etdim. Onun köməkliyi nəticəsində vaxt itkisinə yol verilmədən sənədli 
təftiş tamamlandı. Əyani tanışlığımız olmadığından, çıxışıma onun 
reaksiyasının necə olacağı mənə maraqlı idi.

Çıxışımın əvvəlində bildirdim ki, bura toplaşmağımızda məqsəd 
respublikada və Bakıda mövcud olan vəziyyəti təhlil etməkdir. 
Daxili İşlər nazirinin birinci müavini bu məsələyə düz prizmadan 
yanaş dı. Ancaq bilmirəm, nədənsə, hörmətli Yevgeni Maksimoviç 
onun düz izahına qarşı çıxdı. Məruzəçi də hərbçi kimi "yest" deyib, 
çıxışın istiqamətini başqa məcraya yönəltdi. Üzümü Primakova 
istiqamətləndirib soruşdum: "Məgər Sizə nəticə çıxarmaq üçün düz 
məlumat lazım deyil?! Deyirsiniz ki, M.S.Qorbaçov Sizi qurultaydan 
yarımçıq çıxarıb Bakıya göndərib. Bəyəm ona məlum deyil ki, baş 
verən hadisələrin kökündə nə durur?! Bilmir ki, bütün bunlar özünün 
apardığı düzgün olmayan siyəsətin nəticəsində baş verir?!" Bu 
zaman Rəyasət Heyətində sol tərəfdən sonuncu yerdə əyləşmiş 
büro üzvü, Əzizbəyov rayon partiya komitəsinin birinci katibi Niyazi 
Nəcəfov hamının eşidə biləcəyi hündür tonda dedi: "Elə bütün işləri 
təşkil edən məhz Qorbaçovun özü deyilmi?!" Bu fikri hamı daxilən 
dəstəkləsə də, mən bilən, o, ilk yüksək rütbəli partiya funksioneri idi 
ki, Moskvadan gələn emissarların qarşısında ölkənin birinci şəxsinin 
ünvanına belə sərt ifadə işlədirdi. Bu, məni ruhlandırdı. 

Belə məqamda Telman Orucov mənə müraciətlə bir neçə sual 
verdi. Müraciətini "hörmətli sədr" ifadəsini işlətməklə başladı. Hiss 
olunurdu ki, çıxışım onu narazı salmasa da, zalda gərginliyin arta ca-
ğın dan ehtiyatlanır. 

Sözümə davam edərək dedim: "Deyilir ki, milis silaha əl atsın. 
Zalda şəhər milisinə rəhbərlik edən Hüseyn Ocadov əyləşib. Deyin 
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görək, o silahla milis nə etməlidir? Noyabr ayında (1989) Kişinyov 
şəhərində milisin silaha əl atması Moldova Daxili İşlər Nazirliyinin 
zəbt olunması ilə nəticələndi. Bu, çıxış yolu deyil! Qeyd olundu ki, 
vəziyyətdən çıxış yolunu hüquqşünaslar tapsınlar. Düz deyirsiniz. Elə 
ölkə başında duran iki tələbə yoldaş – Baş katib M.S.Qorbaçov və Ali 
Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri A.İ.Lukyanov da hüquqşünasdırlar. 
Amma Siz, yəqin, biz hüquqşünasları nəzərdə tutursunuz. Deputatlı-
ğa namizəd veriləndə, orden-medallar paylananda, xarici ölkələrə 
səfər  lərə namizədlər seçiləndə, şəhərin mərkəzində mənzillər pay-
lananda, elit müalicə müəssisələrinə göndərişlər veriləndə heç biz 
hüquqşünaslar yada düşmürdük. Güman edirdim ki, Siz bizi unut-
mu sunuz, indi nə oldu, biz yada düşdük?!" Çıxışımın sonunda hadi-
sələrin səbəbini Bakıda deyil, Moskvada axtarmağın lazım gəldiyini 
deyəndə, Telman Orucov əlavə etdi: "Hörmətli sədr, Sizinlə tam 
razıyam". Bu anda zaldan gurultulu alqış qopdu.

Yekun olaraq Müslüm Məmmədov çıxış edərək şəhərdə gö rülən 
təd birlərdən, Badamdara trolleybus xəttinin çəkilişindən, Ermə nis-
ta nın əsassız ərazi iddialarına rəğmən Mərkəzin barışdırıcı mövqe 
tut masından və bunun nəticəsi olaraq xoşagəlməz hadisələrin baş 
verməsindən danışdı. 

Y.M.Primakov çıxışında ümumi sözlərlə yaranmış vəziyyətə şərh 
verməklə, şəhərə qoşun yeridiləcəyi barədə dolaşan söz-söh bət-
lərin heç bir əsası olmadığını bəyan etdi və 20 yanvaradək hə min 
kəlmələr təkrarlandı. İndi, düşünürəm, bəlkə də, o, bizi aldatmaq 
fikrində olmayıb. SSRİ rəhbərliyi onu da elə al dadıbmış. Yoxsa eyni 
sözləri bu qədər təkrarlamaq olardımı?! Bəlkə də, qərar elə onun 
təklifi ilə qəbul olunub... Hər halda araşdırmaya ehtiyac vardır.

Tədbirdən dağılışanda bir çoxları mənə təşəkkür etdilər, xoş a gə-
limli ifadələr işlətdilər. Lakin özlərinin deməli olduqları sözü mən de-
diyimə görə onlara cavab vermirdim. 

Bilmirdim ki, zalda gedən söhbətlər daxili radio qovşağı vaistəsilə 
translyasiya edilir. Binadan çıxanda girişdə postda dayanan milis 
nəfərinin göz yaşları içərisində məni qucaqlayıb öpməsindən çox 
təsirləndim. Bu səhnə daim gözümün önündədir. Hər dəfə həmin 
binanın önündən keçəndə o çətin günləri xatırlayıram.
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"QARA YANVAR" KİTABI

"Azərnəşr" tərəfindən "Чёрный январь. Баку-1990" kitabı 
nəşr edilmişdi. Məlum hadisədən iki həftə sonra hazırlanan 

kitabın tirajı 100.000 ədəd idi. Kitabda Mərkəzi hakimiyyət törətdiyi 
dəhşətli qırğına görə ifşa olunurdu. Qısa vaxt ərzində belə bir kitabın 
ərsəyə gətirilməsi çətin proses idi. Faktlara söykənən vəhşiliklərin bu 
tezlikdə ictimaiyyətə çatdırılması asan məsələ deyildi. 

Faciədən bir müddət sonra, 12 mart 1990-cı ildə SSRİ Hüquq-
şünaslar İttifaqından bir məktub aldım. Məktubu SSRİ Hüquqşünaslar 
İttifaqının peşə-etika komissiyasının sədr müavini A.M.Filatov im za-
lamışdı. O, eyni zamanda SSRİ Ali Məhkəməsi sədrinin müavini idi. 
İttifaqın xətti ilə Moskva şəhərində keçiriləcək "Dəyirmi masa"ya də-
vət olunurdum. Şəxsi dəvət almağımın səbəbi mənim Azərbaycan Hü -
quqşünaslar İttifaqında peşə-etika komissiyasının sədri olmağım idi.

Şəhərdə komendant saatı hökm sürürdü. Daşıdığım vəzifəyə görə 
şəhərin komendantı tərəfindən mənə xüsusi buraxılış vərəqəsi veril-
mişdi. Bu sənəd əsasında xid məti maşınlar yoxlanılmırdı. Bundan 
istifa də edərək Moskvada paylamaq üçün özümlə xeyli sayda "Чёр-
ный январь" kitabını götürmüşdüm.

Bir qayda olaraq, belə tədbirlərdə çalışırdıq ki, Ermənistanla bağlı 
yaranmış problemlərimizi müəyyən dairələrə çatdıraq. Çox yüksək 
səviyyədə təşkil olunmuş tədbirdə SSRİ Ali Məhkəməsinin, Baş 
Prokurorluğun, Ədliyyə və Daxili İşlər nazirliklərinin məsul əmək-
daşları, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, tanınmış 
alim-hüquqşünaslar – Ratinov Aleksandr Ruvimoviç, Sa vitski Valeri 
Mixayloviç, MDU-nun hüquq fakültəsinin professor-müəl lim heyəti və 
başqaları iştirak edirdilər. Müttəfiq respublikaların da təmsil olunduğu 
"Hüquqşünasların professional etikası" möv susunda keçirlən "Də-
yirmi masa"ya Aleksandr Mixayloviç Filatov sədrlik edirdi. 

SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının sədri A.A.Trepkov İttifaqın fəaliy-
yəti, 1990-cı il üçün tədbirlər planı barədə məlumat verdikdən sonra 
gündəlik elan olundu. Kimin əlavəsi və təklifi olmasına dair müraciətə 
SSRİ Elmlər Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutunun aparıcı 
elmi işçisi Polenina Svetlana Vasilyevna əl qaldırıb söz istədi.  
O bildirdi ki, dünən Estoniya SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında 
qərar qəbul edib. Biz buna hüquqi qiymət verməli və bəyanat qəbul 
etməliyik. Hamı əl çaldı. Sədrlik edən zala müraciət etdi ki, kimin 
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əlavə sözü var. Fikirləşmədən əlimi qaldırdım. Əvvəlcədən bilmirdim 
ki, belə bir vəziyyət yaranacaq. Mik rofonun düyməsini basıb özümü 
təqdim etdim. Dedim: "Təklif çox təəccüblü görünür. Deyirsiniz ki, 
Estoniya düzgün olmayan qərar qəbul edib. SSRİ Konstitusiyasına 
əsasən, hər bir müttəfiq respublikanın İttifaqın tərkibindən çıxmaq 
hüququ var. Muxtar respublikanın, muxtar vilayətin isə belə bir 
hüququ yoxdur. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın tərki-
bindən çıxması haqqında qərar qəbul edərkən Siz harada idiniz?! Bu 
məsələyə nə üçün münasibət bildirmədiniz, bəyanat vermədiniz?! 
Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün Estoniyadan belə xəbər eşidirsiniz. 
Əgər vaxtında reaksiya versəydiniz, bu gün bunu eşitməzdiniz. Gəlin 
ardıcıllıqla, əvvəlcə Dağlıq Qarabağ məsələsinə öz münasibətimizi 
bildirək, göstərək ki, onların qərarı SSRİ Kon sti tu siyasına ziddir. 
Sonra isə Estoniya Parlamentinə tövsiyəmizi verərik". 

İnanırsınızmı, zala ölü bir sükut çökdü. Bundan istifadə edərək 
əlavə olaraq bildirdim: "Əslinə qalanda, gərək Azərbaycan Estoniyanı 
qabaqlayaydı. Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədriyəm. Hansısa ucqar 
Rusiya şəhərindən gəlmiş bir hərbçi polkovnik mənə buraxılış 
vərəqəsi verməsə, Moskvaya uçmaq üçün aeroporta gələ bilmirəm. 
Mərkəz yaşadığım və işlədiyim şəhərdə sərbəst hərəkət etmək 
hüququmu məhdudlaşdırıb".

Bunu deyərək "Buraxılış vərəqə"sini yanımda əyləşmiş şəxsə 
verdim. O, böyük maraqla və diqqətlə vəsiqəyə baxa-baxa qaldı. 
Hara da görüb belə bir vəsiqəni?! Axi indiyədək belə hadisə olmayıb! 
"Də yirmi masa"da oturanlar bir-birinə ötürə-ötürə həmin vəsiqəyə 
bax dılar. Sonda vəsiqə mənə qayıtdı. 

Təklifim müzakirə olundu. Qərara alındı ki, biz siyasi məsələlərlə 
məşğul olmayaq, Estoniyaya da münasibət bildirilməsin. Ancaq istə-
dik lərimi auditoriyaya çatdıra bilmişdim.

Daim fikirləşirdim ki, hansı yolla "Чёрный январь" kitabını onlara 
paylayım. Yaranmış bu fürsətdən faydalanaraq portfelimdən kitabın 
birini çıxarıb, aşkar surətdə Aleksandr Filatova təqdim etdim. O, çox 
qəribə bir tərzdə kitabı vərəqləyib masanın üstünə qoydu.

Fasilə elan olunanda tədbir iştirakçıları mənə yaxınlaşaraq 
soruşurdular ki, kitabdan varsa, onlara da verim. Mən də könüllü 
olaraq kitabları payladım. Hər ehtimala qarşı bir nüsxəsini özümdə 
saxladım. Tədbir yekunlaşdıqdan sonra bir nəfər mənə yaxınlaşıb 
özünü ədəblə təqdim etdi. Bildirdi ki, Qafur Abdulməcidovdur, Azər-



125

baycan SSR prokurorunun müavini Cəfərquliyevin əsgər yol daşıdır. 
Məlum oldu ki, o, SSRİ DİN-in Daşkənd Ali Məktəbində kafedra 
rəisidir. Sonuncu kitabı da ona verdim. 

Çıxışım tədbir iştirakçılarına güclü təsir göstərərək geniş müzakirə 
obyektinə çevrilmişdi. Tənəffüs vaxtları ətrafıma toplaşıb, mənə 
müxtəlif məzmunlu suallar verilirdi.

Tədbirin özü çox maraqlı və məhsuldar keçdi. Mövzu ətrafında 
gər gin fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda "Hüquqşünasların professional 
etikası" haqqında Əsasnamə və növbəti – 1990-cı il üçün Ko mis si ya-
nın iş planı qəbul olundu.
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MOSKVA KONFRANSI

SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqı yenidənqurma dövründə, ölkənin 
süqutu ərəfəsində yarandı. Müttəfiq respublikalarda da yerli 

hü quqşünaslar ittifaqları təsis olundu. Bu ittifaqlar geniş fəaliyyətə 
başlayaraq, yaddaşlardan silinməyən, tarixdə qalan bir çox tədbirlər 
həyata keçirdilər. Onlara tanınmış şəxslər rəhbərlik edirdi, tərkibinə 
də yüksək səviyyəli hüquqşünaslar cəlb olunmuşdu. 

Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası İnstitutunun direktoru, hüquq 
elmləri doktoru, professor İdris Əliyev Azərbaycan Hü quq şü naslar İtti-
faqına sədr seçilmişdi. Onu tələbəlik illərindən tanıyırdım. Bizdən yuxarı 
kursda oxuyurdu. İmtahanlara hazırlıq zamanı konspektlərindən istifadə 
edərdik. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. 

1990-cı ilin sentyabrında "Hüquq və iqtisadi əməkdaşlıq" möv-
zu  sunda Moskvada – Kremlin Qurultaylar sarayında konfrans ke-
çi rilirdi. ABŞ və SSRİ təşkilatçı dövlətlər idi. Ali Məhkəmənin sədri 
Hüseyn Talıbov, Azərbaycan Dövlət Universitetinin cinayət hü qu qu 
kafedrasının müdiri, professor Tofiq Qafarov, Azərbaycan Hüquq-
şünaslar İttifaqı sədrinin birinci müavini Adil Minbaşıyev, vəkillərdən 
Yusif Hacıyev və Mais Məmmədov konfransda iştirak edirdilər. 
Hüquqşünaslar İttifaqının Mərkəzi Şurasının üzvü kimi, mən də 
konfransa dəvətli idim. Belə bir mötəbər tədbirin iştirakçısı olacağımı 
təsəvvürümə gətirmirdim.

SSRİ və ABŞ prezidentlərinin təbrikləri oxundu. SSRİ Nazirlər 
Sovetinin sədri N.İ.Rıjkov, SSRİ Prezident Şurasının üzvü Y.M.Pri-
ma kov və təşkilat komitəsinin Amerika tərəfdən sədri, ABŞ-ın sabiq 
dövlət katibi Uilyam P.Rocersin çıxışları oldu. Moskva meri Q.X.Po-
pov iştirakçıları təbrik etdi. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri 
A.İ.Lukyanov, ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Edmund Maski, SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin müavini, akademik L.İ.Abalkin, SSRİ Ədliyyə 
naziri V.F.Yakovlev, ABŞ prezidentinin müşaviri Boyden Qrey, 
SSRİ Ali Məhkəməsinin sədri Y.A.Smolentsev, ticarət üzrə ABŞ-ın 
Federal Komissiyasının sədri Canet Stayger, SSRİ Baş prokuroru 
A.Y.Suxarev, SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının sədri A.A.Trebkov və 
Mərkəzi hakimiyyətin nümayəndəsi kimi, dünya şöhrətli azərbaycanlı 
hüquqşünas-alim, akademik Cahangir Əliabbas oğlu Kərimov Rə ya-
sət Heyətində idilər.
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Zala mikrofonlar qoyulmuşdu. Bu, bizim üçün yenilik idi. İnsan 
hüquqlarının pozulması ilə bağlı müzakirələr gedən ərəfədə qeyri-
ixtiyari olaraq mikrofona yaxınlaşdım. Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
sədri olduğumu bildirib, müzakirə olunan məsələ ilə bağlı yerlərdə 
Mərkəzin apardığı siyasətə diqqəti cəlb etmək istədim. Məni buna 
vadar edən nə olmuşdu?! 

SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq və əməliyyat briqadası Azər-
baycana gəlmişdi. Onların tamamladığı cinayət işinə Bakı Şəhər 
Məh kəməsində baxılmışdı (hakim Rəsul Səfərov – səh. 81-86). 
Məhkəmə baxı şında cinayət işinin ciddi qanun pozuntusu ilə istintaq 
edilməsi müəy yən olundu. O cümlədən, heç bir zərurət olmadan, 
prokurorun sanksiyası alınmadan və ona məlumat verilmədən gecə 
vaxtı mənzil lərdə axtarışlar aparılmışdı. Sənədlərdən axtarışın 
nə məqsədlə və kim tərəfindən həyata keçirilməsi görünmürdü. 
Vətəndaşların xeyli miqdarda zinət əşyaları götürülmüşdü. Savadsız 
tərtib olunmuş protokollardan görünürdü ki, axtarışı aparanlar milis 
polkovnikləridir və sənəddə onların yalnız familiyaları göstərilmişdi. 
Onların hansı qurumun işçisi olduqları, hansı vəzifəni daşıdıqları, 
adları və atalarının adı məlum deyildi. Eyni zamanda götürülmüş 
əşyaların taleyi də müəm malı qalmışdı. 

Bu barədə konfrans iştirakçılarını məlumatlandıraraq, qanunsuz 
ev axtarışları aparanları "qara polkovniklər" adlandırmaqdan belə 
çəkinmədim. Çıxışımın sonunda cinayət işinin əlavə istintaq apa-
rıl ması üçün prokurorluğa qaytarılmasını və SSRİ Daxili İşlər 
Nazirliyinin ünvanına xüsusi qərarın çıxarılmasını bildirdim. (Son ra
lar həmin cinayət işlərinin icraatına xitam verilərək, Moskva təcrid-
xanasında saxlanılan məhbuslar həbsdən azad edildi. İstintaqı 
aparan mühüm işlər müstəntiqi vəzifəsindən qovuldu.) 

Bundan əlavə, Mərkəz tərəfindən məhkəmə aidiyyətinin kobud 
surətdə pozularaq, res pub likamızda törədilən cinayət işlərinin 
baxılması üçün digər müttəfiq respublikalara verilməsinin qanunazidd 
olduğunu vurğuladım. Eyni zamanda, çıxışımın sonunda təklif etdim 
ki, belə bir Azər bay can-Amerika simpoziumu respublikamızda da 
keçirilsin. 

Tənəffüs vaxtı foyedə vəkil Yusif Hacıyevlə rastlaşdım. Dedi 
ki, Rəyasət Heyətinə yaxınlaşım – mənimlə ABŞ-dan gələn bir 
qadın maraqlanır. Ağlıma gəlmirdi ki, çıxışa görə nədənsə ehtiyat 
edim. Katibliyə yaxınlaşdım. Roza adlı rus mənşəli ABŞ vətəndaşı 
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olan xanım özünü təqdim edərək, mənimlə görüşmək istədiklərini 
bildirdi. Onun müşayiəti ilə Rəyasət Heyətinin üzvləri olan otağa 
gəldik. Orada mənimlə mehribancasına salamlaşdılar. ABŞ tərəfdən 
olan bir nəfər mənə dedi ki, çıxışınız bizə müsbət təsir bağışladı. 
Köməklik etsəniz, təklif olunduğu kimi, belə bir tədbirin Azərbaycanda 
keçirilməsinə çalışarıq. Özümdən asılı olmayaraq, onlara müsbət 
cavab verdim. Roza xanım iş və ev telefon nömrələrimi götürərək 
bildirdi ki, mənimlə əlaqə yaradılacaq. Bu, mənim səlahiyyətimdən 
və imkanımdan kənar olan məsələ idi. Azərbaycanda buna necə 
yanaşılacağını da bilmirdim. İndi görün nə hisslər keçirmişəm! 

19 sentyabr 1990-cı il idi. Qaldığımız "Rossiya" mehmanxanası ilə 
Kremlin arasında ölkə  nin müxtəlif yerlərindən gələnlər çadırlar qur-
muşdular. Ölkə də olan vəziyyət və aparılan siyasətə qarşı plakatlarda 
etiraz la rını yazmışdılar. Bəzən uca səslə Mərkəzin ünvanına xoşa gəl-
məz ifadələr işlədilirdi. Moskvada heç vaxt belə səhnə ilə rastlaş ma-
mış dım. 

1990-cı ilin noyabr ayının əvvəllərində, Roza Nyu-Yorkdan ev 
tele fonuma zəng vurdu. Məlumat verdi ki, Bakıya gəlir. Onun təklifi 
ilə Sahil bağında görüşdük. Azərbaycanda keçiriləcəyi nəzərdə tu-
tulan tədbirlə bağlı təkliflərini müzakirə etmək üçün gəldiyini bil-
dirdi. İdeyanın SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının təşəbbüsü ilə ke-
çiri lən konfransda qaldırıldığını nəzərə alaraq, onu Azərbaycan Hü-
quq şünaslar İttifaqının sədri İdris Əliyevlə tanış etdim. İdris müəllim 
təklifdən məmnun qalaraq, müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşıb, 
Bakıda belə bir konfransın keçirilməsini təşkil etməyi İttifaqın üzərinə 
götürdü.

İdris Əliyev tədbirin keçirilməsinə maddi köməklik etməsi barədə 
SSRİ Hü quqşünaslar İttifaqı ilə razılaşmaları Adil Minbaşıyevə 
həvalə etdi. Respublikanın ta nın mış hü quqşünas və iqtisadçı alim-
lə rin dən, Hüquqşünaslar İt ti faqının üzvlərindən, Ali Məhkəmənin, 
Pro kurorluğun və Ədliyyə Na  zirliyinin rəhbər işçilərindən ibarət tər-
kibdə işçi qrupu yaradıldı. Hü quq şünaslar İttifaqının orqanı – "Əda lət" 
qəzetinin yaradıcı heyəti bu barədə məlumatlandırıldı. Bu, res pub-
likamızda təsis edilən ilk müs təqil qəzet idi. 

Bununla əlaqədar Vaşinqtondan Beynəlxalq Münasibətlər və 
Hüquq Proqramının direktoru, Amerika Universitetinin professoru 
Tom Farer bir neçə dəfə Azərbaycana gəldi. Nəticədə, Bakıda 
1991-ci il 27-29 iyun tarixlərində "Hüquq və Sosial-İqtisadi İnkişaf" 



130

Azərbaycan-Amerika simpoziumunun keçirilməsi və tədbirə dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən tanınmış şəxslərin dəvət edilməsi nəzərdə 
tutuldu. 

Hələ SSRİ dağılmamışdı, müstəqilliyimiz rəsmiləşdirilməmişdi. 
Çox çətinlik və müqavimətlərə rəğmən tədbirin yüksək səviyyədə 
ke çirilməsinə nail olduq. Bu, Azərbaycanda keçirilən ilk Beynəlxalq 
forum kimi tariximizdə qaldı.

İştirakçıların hər biri üçün Azərbaycanın üçrəngli bayrağı əks 
olunan xalça, döş nişanı, qovluq, Azərbaycan və Bakı haqqında mə-
lumatları əks etdirən buklet, bloknot və digər zəruri olan ləvazimatlar 
yüksək keyfiyyətdə hazırlanaraq, xüsusi çantalarda onlara təqdim 
olundu. İndiki şəraitdə bütün bunları firmalar vasitəsilə hazırlamaq 
çox asandır. Həmin dövrdə isə bu məsələ öz həllini çox çətinliklə 
tapa bilirdi. 

P.S. Konfransda etdiyim çıxışdan sonra, məhkəmələrdə cinayət 
işlərinə ərazi aidiyyatı üzrə baxılmasına ciddi əməl olundu. Mərkəzin 
istintaq etdiyi Moskva həbsxanalarında saxlanılan məhbusların 
təqsir lən dirilmələrinə dair cinayət işləri baxılması üçün aidiyyatı üzrə 
respub likamıza göndərildi. Misal olaraq, Xəlil Rza, Etibar Məmmədov, 
Axund Tahir, Hatəmi və digərlərinin cinayət işlərini göstərmək olar. 
Həmin cinayət işlərinin nəticələri hamıya bəllidir. 

Rostov Vilayət Məhkəməsi tərəfindən qanunsuz olaraq ölüm 
cəzasına məhkum olunmuş Nizami Abdullayevin barəsində olan 
hökm ləğv edilərək, iş aidiyyatı üzrə baxılması üçün Azərbaycana 
göndərildi. Son nətiçədə o, azadlığa çıxdı. Hazırda Gəncə şəhərində 
yaşayir (bax: səh. 446-449).

Şübhə etmirəm ki, şərh olunan qanunsuzluqlar Beynəlxalq konf-
rans da ictimailəşdirildikdən sonra, Moskva məhkəmə aidiyyatına 
ciddi surətdə əməl etməyə məcbur oldu. 

Bəzən deyirlər: "SSRİ dağılmasaydı, belə çıxış edənlərin aqibəti 
neçə olardı?" Buna cavabım belədir: "Əgər belə çıxışlar olmasaydı, 
SSRİ süqut edərdimi?" Məsəl var: "Sən ağa, mən ağa, bəs inəkləri 
kim sağa?" və yaxud: "Sən demə, mən deməyim, bəs kim desin?"
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"Kommunist" qəzeti, 5 oktyabr 1990-cı il
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Solda: İ.Kərimov, Tom Farer, Məsumə Məlikova və İdris Əliyev

Tom Farer və İkram Kərimov
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CƏSARƏTİNƏ HEYRAN QALDIĞIM HÜQUQŞÜNAS

İnsanın dünyagörüşünün formalaşmasında onun yaşadığı, 
işlədiyi mühit, ünsiyyətdə olduğu, rastlaşdığı adamlar mühüm rol 

oynayırlar. 
Həyatda elə insanlarla rastlaşırıq ki, sonralar görməsək də, hansı 

səbəbdənsə onları daim xatırlayırıq. Mən deyərdim ki, o adamlar 
xoşbəxtdirlər ki, tale onları daha çox xeyirxah və ağıllı insanlarla tanış 
edir. 

Fikrimcə, şər deyil, xeyirxah əməllər təbliğ edilməli olduğundan 
daha çox yaxşı adamlardan danışılmalı və yazılmalıdır. Yaxşı insan 
kimi tanıdıqlarımdan biri, ləyaqətlə təqdim etdiyim İkram Kərimov 
haqqında bildiklərimi başqalarına çatdırmaqla millətimi təmsil 
etməyə layiq olan gənclərin yetiş dirilməsinə hansısa xidmət etdiyimə 
inandığımdan, onun haqqında yazmağı özümə borc bildim. 

Mən onu ilk dəfə 1970-ci ilin yanvar ayında Respublika Ali Məh-
kəməsinin üzvü mərhum Kamal Musayevin iş otağında görmüşdüm. 
Heç bir vaxt bilik və təcrübəsini cavanlardan əsirgəməyən, ağsaqqal 
kimi hörmətini saxladığım Kamal Musayev İkram haqqında mənə 
xeyli xoş sözlər söyləmişdi. Onu həqiqəti üzə çıxarmaq üçün bütün 
əziyyətlərə, cəfalara dözən, qarşısına qoyduğu məqsədə çatmağı 
bacaran bir müstəntiq kimi xarakterizə etmişdi. Həmin vaxtlar Ali 
Məhkəmədə işləyən gənclər İkramla şəxsən tanışlığa görə fəxr edirdilər. 

Yaxşı yadımdadır, iş yoldaşım Fikrət Daşdəmirov Kamal müəllimin 
otağında oturmuş gənci mənə göstərib: – Bax, məhşur "Quba işi" 
nin müstəntiqi İkram Kərimov bu oğlandır, – demişdi. O vaxtlar istər 
prokurorluq, məhkəmə, istərsə də milis orqanlarında böyük şöhrəti 
olan bu gəncin sadəliyi məni heyran etmişdi. 

Sonralar tale elə gətirdi ki, mən respublikanın ayrı-ayrı rayon-
larında hakim işləyəsi oldum və biz bir daha rastlaşmadıq. Lakin 
haradasa təsadüfən onun haqqında söhbət düşərkən tanıyanlardan 
bir qayda olaraq müsbət rəylər eşidirdim. 1987-ci ilin yayında Bakı 
Şəhər Məhkəməsinə hakim seçildikdən sonra İkram Heydər oğlu ilə 
birlikdə işləməyə başladım. Onunla şəxsi tanışlığım da həmin dövrdən 
başlayır. Bu illər ərzində onun böyüklüyünün, fitri istedadının şahidi 
olmuşam. O vaxta kimi rəhbərlikləri altında işlədiyimiz xeyli nazir, katib, 
rəis, sədr görmüşdüm. Onların içərisində İkramı fərqləndirən cəhət – 
işçisi haqlı olduğu zaman onu sonacan müdafiə etməsi idi. 
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İkramın inandırmaq bacarığı güclüdür. Məhkəməyə proku ror -
luqdan gəldiyindən ilk vaxtlar onun şəhər məhkəməsinin ha kim-
lərindən daha çox, istintaqçıların tərəfini tutacağını deyənlər vardı. 
Lakin az müddətdə məlum oldu ki, İkramın geniş əlaqələri, hüquq-
mühafizə orqanları rəhbərlərinin yanındakı hörməti çox qal ma qallı 
işlərin şəhər məhkəməsindən hay-küysüz ötüşməsinə kömək edir. 
Ümumiyyətlə, İkramla birlikdə işləmək çox asandır. Əsa sən də, ona 
görə ki, o heç vaxt vəzifəsinə şəxsi maraq niy yətin dən yanaşmayıb. 
Son dərəcə savadlıdır, tabeliyində olanlara tutduğu iradların yalnız 
obyektivlik naminə edildiyinə şübhəsiz inanırsan.

1988-ci ilin yazı idi. Bir gün məni iş otağına çağırdı. İçəri girəndə o 
vaxt respublikada mühüm partiya vəzifələrindən birini tutan şəxslə 
söhbət etdiklərini gördüm. Məni onunla tanış edərkən, baxdığım bir 
məhkəmə işinə qohum kimi onu şahid qismində çağırdığımı bildirdi. 
Həmin şəxs mümkünsə məhkəməyə çağırılmamasını xahiş edirdi. Mən 
artıq zalda qərarın elan edildiyini, bunun mümkün olmayacağını bildirib 
üzrxahlıq edəndə, İkram dediklərimi təsdiq etdi. Sonradan həmin şahidin 
haqqında cinayət işi başlayanda heç bir narahatlığım olmadı. 

Ona qeyd etdiyim xüsusiyətlərinə və vətənpərvərliyinə görə 
işlədiyimiz müddətdə bir sədr kimi hörmətlə yanaşmışam. Onun əsl 
simasını, daxili gücünü isə 1990-cı ilin yanvar hadisələri ilə əlaqədar 
tutduğu mövqedən və əməllərindən görmüşəm.

Şəhidləri dəfn edən günü o, şəhər məhkəməsinin kollektivi ilə 
birlikdə Azadlıq meydanından Xiyabana kimi gedib, axşamacan 
orada oldu. Həmin dəfndə milyondan artıq adam iştirak edirdisə 
də, orada olmayan respublika rəhbərliyinin qorxaqlığı digər vəzifəli 
şəxslərə təsir etmişdi. Ancaq İkram bütün bunların heç birisinə məhəl 
qoymayaraq, şəxsi həyatını və karyerasını təhlükə altına qoyaraq 
xalqı ilə bir yerdə idi. 

Həmin vaxt Moskvadan böyük istintaq qrupu gəlmişdi. Şəhər 
məhkəməsinə xeyli iş daxil oldu. Onların tamamladığı hec bir cinayət 
işi məhkəmədən keçmədi. İlk bəraət hökmləri şəhər məhkəmə sində 
çıxarıldı. 

Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk haqqında şəhər məhkəməsində bəraət 
hökmü elan ediləndə, Ali Məhkəmə üzvlərinin çoxunun həmin xəbəri 
heyrətlə qarşıladıqlarının özüm şahidi olmuşam. Həmin vaxt mən 
Xəlil Rzanın işinin baxışından əvvəl məhkəmə prosesi başlamış 
Etibar Məmmədovun vəkili idim. 
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1990cı ilin sentyabr ayı idi. Moskvada – Kremlin Qurultaylar sa
rayında "Hüquq və İqtisadi Əməkdaşlıq" mövzusunda SovetAmerika 
simpoziumu keçirilirdi. Tədbirdə dünyanın məşhur diplomatları da 
iştirak edirdi. Rəyasət Heyətində SSRİ Prokurorluğunun və Daxili 
İşlər Nazirliyinin rəhbər işçiləri də oturmuşdu. Onlar SSRİdə insan 
hüquqlarına necə hörmətlə yanaşıldığından ağız dolusu danışırdılar. 
Azərbaycandan da xeyli hüquqşünaslar dəvətli idilər. 

Gözləmədiyimiz halda İkram Kərimov zalda qoyulmuş mikrofona 
yaxınlaşıb çıxış üçün növbəyə durdu. Söz alan İkram 20 Yanvar 
hadisələri vaxtı Bakıda törədilən özbaşınalıqlardan, Moskvadan 
ezam olunmuş istintaq və əməliyyat qrupu üzvlərinin, "qara pol
kov niklə"rin insan hüquqlarını necə tapdalamalarından, heç bir 
sanksiya olmadan evlərə daxil olub dinc sakinlərlə vəhşicəsinə rəftar 
etmələrindən, prosessual qanunvericiliyə məhəl qoyulmamasından, 
qanunsuz sübutlar toplamaqla vətəndaşları məhkəməyə vermə
lərindən, məhkəmələrə təzyiq göstərmələrindən müfəssəl faktlarla 
danışdı. Söhbət insan hüquqları və azadlığından gedirdi. Həmin məc
lisdə İkram bəy AzərbaycanAmerika simpoziumunun keçirilməsini 
təklif etdi. 

Doğrusu, belə məsul auditoriyada çıxış etmək, milləti təmsil 
etmək adamın üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Mən onun əvəzinə 
oturduğum yerdə ciddi həyəcan keçirirdim. 

Lakin onun sərbəstliyi, rus dilində səlis və aydın formada öz 
fikrini auditoriyaya çatdırması məni heyran etdi. Onun cəsarəti isə 
məni kövrəltdi. Bu, o dövrün, deyərdim ki, ən cəsarətli çıxışı idi. 
Moskvalıların üzündəki təlaş, amerikalıların isə marağı açıq sezilirdi. 
Rəyasət heyətindəkilərin heç biri onun çıxışında gös tərilənlərə 
etirazlarını bildirə bilmədilər. Çünki o, faktlarla və həqiqəti danışırdı. 
İkincisi, onların heç biri gözləmirdi ki, belə bir çıxış etməyə kimsənin 
cəsarəti çata bilər. Onun həmin çıxışı heç vaxt xatirimdən çıxmaz. 

Biz onu da müşahidə etdik ki, tənəffüs zamanı bir nəfər qadın 
ona yaxınlaşdı, özü ilə birlikdə rəyasət heyəti üzvlərının oturduğu 
otağa apardı. Məhz həmin görüşün nəticəsində Bakıda da belə bir 
möhtəşəm simpozium keçirildi. Ancaq əksəriyyət adam bilmirdi ki, bu 
böyük tədbirin əsl səbəbkarı və təşkilatçısı məhz odur. Onun xidməti 
haqqında mətbuatda bir kəlmə də olsa yazı getmədi. Mən buna 
təəssüf edirəm ("Ədalət" müstəqil hüquq qəzeti, 05.07.1992-ci il).
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Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. 1991-1992-
ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hüquq şöbəsinin müdiri kimi, 
ədalətin bərpa edilməsi üçün Bakı Şəhər Məhkəməsinə olan rəsmi 
müraciətlərimizin demək olar ki, hamısı qanuni və ədalətli həll 
edilmişdi. Milli liderimiz Əbülfəz Elçibəyin haqqında olan cinayət 
işinin şəhər məhkəməsində baxışı zamanı (hakim Azər Hüseynov) 
biz zərrə qədər də olsun şübhə etmirdik ki, bu iş öz obyektiv həllini 
tapacaqdır. Belə də oldu. Bir fikri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm 
ki, məhz onun bacarığının, prinsipiallığının nəticəsidir ki, şəhər 
məhkəməsində heç vaxt xalqımıza utanc gətirəsi qərarlar qəbul 
edilmədi.

Yadımdan çıxmaz, 1992-ci ildə mənə Ali Məhkəmənin sədrinin 
müavini vəzifəsini tutmaq təklif ediləndə etiraz etdim. Dedim: "Əgər 
ən layiqli namizəd olan İkram Kərimov sədr vəzifəsində olarsa, 
təklifi qəbul edərəm. Hətta Ali Məhkəmənin sədri Tahir bəy də İkram 
müəllimdən xahiş etmişdi ki, müavin olmağa razılıq verməyim üçün 
mənə təsir etsin. Yenə də fikrimdən daşınmadım". Eyni zamanda 
inanıram ki, İkram müəllimi düşündürən hansı vəzifədə işləmək yox, 
necə işləməkdir. O, həmişə öz sözünü deyib. Onun həyat yolu büllur 
kimi təmizdir. 

Yusif Hacıyev
vəkil, 2005-ci il

* * *
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GÜCLÜ TƏHLİL QABİLİYYƏTI OLAN İNSAN

Bir şəxsiyyət haqqında xatirə danışmağı mən, rəssamın gör-
dü yü mənzərəni rənglərin köməyi ilə kətana köçürməsi ilə 

müqayisə edirəm. Təbii ki, mənzərə nə qədər böyük və rən ga rəng-
dirsə, rəssamın işi də bir o qədər çətin olur.

"Fövqəldövlət" adlandırılan sovet rejiminin mürəkkəb dövr lə-
rindən başlayaraq müstəqil dövlətimizi qurmağa çalışdığımız "ha-
kimiyyətsizlik" illərindən tutmuş müstəqil Azərbaycanın bu günlərinə 
kimi çox çətin və keşməkeşli bir həyat yolu keçmiş, yarıməsrlik bir 
tarixi prokurorluq və məhkəmə orqanlarında uğurla və ləyaqətlə başa 
vurmuş şəxsiyyətin xarakterini bir yazı ilə açmaq, bütöv "tablosunu" 
yaratmaq olduqca çətindir. 

1989-cu ildə partiya-sovet orqanlarının məhkəmələrin işinə mü-
daxilə etməsi, onları siyasi üsullarla asılı vəziyyətdə saxlamaq cəhd -
lərinə etiraz edərək, Xanlar rayon məhkəməsinin sədri vəzi fə sindən 
rəsmən istefa verdim. Sovet rejiminin cəmiyyətdə for ma laşdırdığı 
qorxu səbəbindən, "həmfikir olmadıqlarını" nümayiş etdirmək üçün 
yaxınlarım məndən yayınmağa çalışırdılar. Tanışlığım olmayan, Bakı 
Şəhər Məhkəməsinin sədri kimi məsul vəzifədə çalışan İkram Kəri-
movdan isə tamamilə fərqli yanaşma gördüm. 

Hüquqşünaslar İttifaqının İdarə Heyətinə, sonradan sədrin birinci 
müavini vəzifəsinə seçilməyimdə o, müsbət rol oynadı. Sonralar 
müşahidə etdim ki, bu onun subyektiv olaraq mənə göstərdiyi mü-
nasibət deyil. Onun insanlara olan münasibəti tamamilə fərqli me-
yarlar üzərində qurulub. 

Şahidi olduğum hadisələrin təhlili nəticəsində belə qənaətə gəl-
mişəm ki, onun həyata baxış sistemində özünəməxsus şəkildə for-
ma laşmış daxili bir "kon sti tusiyası" var. O, həyat hadisələrinə müna-
si bətdə, davranışlarında, ümumiyyətlə, hər şeydə, hətta peşə vəzifə-
lərini icra edərkən özü nün "konstitusiyasının" normalarına görə qərar 
verir. İnsanlara mü na si bətində onların vəzifələri, çinləri, maddi və 
sosial vəziyyətləri onun üçün əhəmiyyətli rol oynamır. 

Dolayısı ilə mənə aid olan bir əhvalatı da xatırlamaq yerinə 
düşərdi. 1993-cü ilin may ayında Hüquqşünaslar İttifaqının birinci 
müa vini vəzifəsindən istefa vermişdim. Günümü bağ evində keçirir-
dim. Bir gün iş saatı qurtaran ərəfədə İkram müəllimin yanına gəlmiş-
dim. Gördüm ki, qəbul otağında üz-gözündən dərd yağan, balacaboy 
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bir adam büzüşüb stulun küncündə mürgüləyir. Kabinetə keçdim. O, 
yerindən qalxıb mənimlə üzbəüz əyləşdi. Dedim ki, "qəbul otağında 
Sizi kimsə gözləyir". İkram müəllim həmin şəxsi mənim yanımda 
qəbul etdi. 

Qəbula gələn şəxs dedi ki, ailəsi iki dəfə qaçqın düşüb. Birinci 
dəfə 1946-cı ildə Ermənistandan deportasiya vaxtı, ikinci dəfə isə 
Cəbrayılın işğalı zamanı. Əhmədli qəsəbəsində ailəsinə ikiotaqlı 
mənzil alıb. Mənzili satan onları aldadıb. Ermənilər köçüb gedərkən 
boşalmış mənzillərdən birini ələ keçirərək heç bir sənəd olmadan, 
aldığı pula dair qəbz yazaraq onu satıb. İcra hakimiyyəti də 
mənzili geri tələb edir. Cəbrayıldan olduğum üçün İkram müəllim 
məndən soruşdu ki, "bu adamı tanıyırsanmı?". Cavab verdim ki, 
"tanımıram". Şikayətçi isə məni tanıdığını və bir dostumun adını 
çəkərək onunla qohum olduğunu bildirdi. İkram müəllim şikayətçiyə 
izah etdi ki, mülkiyyət hüququ olmadan kiminsə ev satmasına dair 
verdiyi qəbzlə ev almaq olmaz. Məhkəmə düzgün qərar qəbul 
edib. Sizin düşdüyünüz vəziyyəti nəzərə alaram. Çalışaram, ailəniz 
mənzildən çıxarılmasın. Sonra mehriban bir təbəssümlə əlavə etdi: 
"Adil müəllimin yerlisi olmaq da bir şansdır..." Mən bilirdim ki, İkram 
müəllimin insafı, ədalətliliyi qaçqın ailəsinin küçəyə atılmasına yol 
vermir. Əlavə etdiyi replika isə mənə olan münasibətin dəyişmədiyinin 
ifadəsi idi.

İştirakçısı olduğum bu hadisənin sonrakı davamı müəyyən qədər 
bədii süjeti xatırlatsa da, sırf həyati hadisədir. Həm də çox ibrəta-
mizdir. 

Təxminən 5-6 il bundan əvvəl toy məclisindəydim. Bir nəfər ma-
saya yaxınlaşıb gülümsər üzlə mənimlə görüşdü, bəhs etdiyim 
həmin əhvalatı məclisdəkilərə danışdı və İkram müəllimin və mə-
nim şərəfimə badə qaldırdı. Masadan kənarlaşandan sonra yanım-
dakılardan soruşdum ki, onun Cəbrayıl köçkünü olduğunu bildim, 
ancaq kim olduğunu tanımadım. Dedilər ki, "Adil müəllim, o, tanınmış 
iş adamıdır, qardaşı da dövlət komitələrindən birinin sədridir". Bu 
əhvalatı İkram müəllimə danışanda o, buna əhəmiyyət ver mədi. 
Çünki o, heç vaxt yaranmış şəraitdən faydalanmağı dü şünən deyil. 

Təqaüdə çıxdıqdan sonra insanların onu pis qarşılayacağından 
ehtiyatlanaraq xalq arasına çıxmaqdan çəkinənlərdən fərqli olaraq, 
İkram müəllim ictimai yerlərdə hörmət-izzətlə qarşılanır. Elə hal 
olmur ki, kimsə ona yaxınlaşaraq özü və ya ailəsini çətin vəziyyətdən 
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çıxarması ilə bağlı bir hadisəni xatırlatmasın. Belə əhvalatların çox 
şahidi olduğumdan söz düşəndə "Balığı at dəryaya – balıq bilməsə 
də, xaliq bilər" məşhur atalar misalını nəzərdə tutaraq demişəm: 
"İkram müəllim zamanında dəryaya o qədər balıq atıb ki, hər yerdə 
onun qarşısına balığı çıxar!" Dostlarımız arasında bu ifadə "hədsiz 
sayda yaxşılıq edən insan" mənasında məsələ çevrilib! 

Onun el arasında hörmət qazanması, geniş əlaqələrə sahib 
olması ictimai və xidməti vəzifələrinin icrasına qarşılıqlı şəkildə 
müsbət təsir göstərir. Şəxsi peşəkarlığı, müdrikliyi, güclü təhlil qa bi-
liyyəti və problemlərin ən optimal həlli yollarını tapmaq bacarığı ilə 
yanaşı, məhz onun geniş dairələrdə hörmətlə qarşılanması, eyni və-
ziyyətdə başqalarının həll edə bilməyəcəyi məsələləri asanlıqla həll 
etməsinə imkan yaradır. Çox məqamları misal çəkmək olar. Ancaq 
respublika əhəmiyyətli məsələdə hüquq-mühafizə orqanlarının çə-
tinlik çəkdiyi bir problemin İkram müəllimin necə asanlıqla və usta-
lıqla həll etdiyini xatırlamamaq mümkün deyil.

1990-cı ildə SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqı Moskvada – Qurultaylar 
Sarayında beynəlxalq Konfrans keçirirdi. Bizim nümayəndə heyəti 
də tədbirdə təmsil olunurdu. Fasilə zamanı İkram müəllimin ətrafında 
canlanma vardı – xarici qonaqlar onunla polemikaya qoşulmuşdu. 
Orada olan Yusif Hacıyev mənə dedi ki, İkram müəllimin çıxışı ABŞ 
və avropalı mütəxəssislər arasında böyük əks-səda doğurub. Deyirlər 
ki, o, "bomba partladıb!" Analoji tədbirin Azərbaycanda da keçirilməsi 
barədə təşəbbüs müzakirə olunur.

O vaxtlar respublikanın iqtisadi vəziyyəti çətin olmaqla, xarici 
valyuta ehtiyatları yox səviyyəsində idi. Bu baxımdan Azərbaycan 
hökuməti humanitar xarakterli beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 
maraqlı deyildi. Moskva da "sükanı" əldən vermək istəmirdi; böyük 
siyasi və iqtisadi mahiyyət daşıyan beynəlxalq tədbirin yerlərdə ke-
çi rilməsinə, onun Qərbə müstəqil qapı açmasına ehtiyatla yana şırdı. 
Hamı başa düşürdü ki, tədbirin Bakıda keçirilməsi yalnız Mosk vanın 
razılığı ilə mümkündür. 

SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının sədri Andrey Adamoviç Trebkov 
uzun müddət partiya və sovet orqanlarında işləmiş, böyük nüfuza və 
əlaqələrə sahib, həm də zamanına görə çox demokratik fikirli şəxs 
idi. O, növbəti tədbirin Bakıda keçirilməsinə razılıq aldı. Ancaq bildirdi 
ki, gələcək qonaqların yol xərcini "rubl" ilə ödəyə biləcəklər. Valyuta 
ehtiyatı özlərinin tədbirlərini ödəməyə belə çatmır. Ona görə də İttifaq 
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hökumətindən maliyyə yardımı olmayacaq. Tədbiri isə Azərbaycan 
Hüquqşünaslar İttifaqı keçirəcəkdi. 

Nəzərə aldıq ki, iqtisadi perspektiv vəd edən belə tədbirin 
keçirilməsinə yerli hökumət maraqlı olacaq. Bakıda təşkilat komitəsi 
yaradıldı. Akademik Məsumə Məlikova Azərbaycan, professor Tom 
Farer isə Amerika tərəfindən həmsədr seçildi. Hazırlıq işləri başa 
çatmışdı. Konfransın günü təyin olunmuş və nümayəndələrə dəvətlər 
göndərilmişdi. Hər şey detallarına qədər yüksək səviyyədə həll 
olunmuşdu. Nəzərdən heç nə qaçırılmamışdı. Yalnız bir məsələ həll 
olunmamış qalırdı – nümayəndələrin yol xərclərinin ödənilməsi üçün 
valyutanın əldə edilməsi.

İqtisadi səbəblərdən valyuta məsələsini heç kim həll edə 
bilmirdi. Qonaqların Moskvaya qədər gəlib-geri qayıtmaları üçün 
təyyarə biletlərinə 45 min dollar tələb olunurdu. Yalnız xaricdə 
işləmiş vətəndaşların valyuta hesabı ola bilərdi. Onların və müttəfiq 
respublikaların valyuta hesabları Moskvada – "Внешэкономбанк"da 
saxlanılırdı. Məlum səbəbdən həmin bank xarici valyuta hesablarını 
qeyri-müəyyən müddətə dondurmuşdu. Yalnız müstəsna hallarda 
dövlət təyinatları üçün valyuta buraxılmasına icazə verilirdi. 

Beynəlxalq səviyyəli tədbirin pozulmasından yarana biləcək acı-
nacaqlı vəziyyət Moskva ilə dəfələrlə müzakirə olunsa da, nəti cə 
verməmişdi. Bir gün Andrey Adamoviç zəng vurub dedi ki, Mosk-
vada "Soros" fondu belə tədbirlər üçün vəsait ayıra bilər. Onların 
nümayəndəliyi ilə danışmışıq, deyirlər ki, tədbirin effek tiv liyini, bey-
nəlxalq əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətini müsbət qiy mət ləndirsək, 
Amerikadan vəsait ayrılmasını həll edə bilərlər. Tapşırdı ki, lazımi 
sə nədləri hazırlayıb gətirək və onları inandıraq. Mən Moskvaya gəl-
dim. İki saatlıq müzakirələrdən sonra razılıq əldə olundu. Ancaq bir 
şərt irəli sürüldü: bu tədbir həm də regionda konfliktlərin aradan qal-
dırılmasına, qonşu dövlətlərlə iqtisadi və siyasi əlaqələrin bər pa sına 
xidmət etməlidir. Ermənistan da tədbirin iştirakıçısı olmalıdır! Ar-
qumentlərimizə əhəmiyyət verilmədi. Onların şərtləri isə qə bu le dil-
məz idi. Kor-peşman Bakıya qayıtdım. 

Konfransın açılışına bir həftə vaxt qalmışdı. Vəziyyətdən çıxış 
yolunu müzakirə etmək üçün İdarə Heyətinin iclasını topladıq, ancaq 
heç kim problemin həllini öz üzərinə götürmədi. Yalnız İkram müəllim 
dedi ki, "çalışaram görüm, məsələni necə həll edə bilərik". Ertəsi gün 
problem həll olundu – "Внешэкономбанк"da cari hesab açılmışdı. 
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Bu zaman ortaya başqa bir problem çıxdı. Nəzərdə tutmuşduq 
ki, ölkə ərazisində qonaqların Bakıya uçuş biletlərinin dəyəri rubl ilə 
ödəniləcək. Məlum oldu ki, mövcud qaydalara görə xarici vətəndaşlar 
biletlərin dəyərini valyuta ilə ödəməlidirlər. Təkrarən valyuta 
ayrılmasını xahiş etmək artıq imkan xaricində idi. Həm də bunun həlli 
üçün xeyli vaxt tələb olunurdu. Qonaqların Moskvaya gəlməsinə isə 
2 gün qalırdı. Mən qonaqları qarşılamaq üçün nümayəndə heyəti ilə 
Moskvaya uçmalı idim. Onları qeyri-müəyyən müddətə boş dolandıra 
bilməzdik. Bu hal bizi əvvəlkindən daha acınacaqlı vəziyyətə salardı. 
Burada İkram müəllimin problemlərin həllində qeyri-adi çıxış yolları 
tapmaq bacarığı özünü göstərdi. Səhv etmirəmsə, Məsumə xanımla 
birlikdə Prezident Aparatına getdilər. Sonra məlum oldu ki, qonaqların 
Bakıya gəlib-qayıtmaları üçün Prezidentin şəxsi təyyarəsinin xid-
mətindən istifadə olunacaq. İkram müəllim bunu razılaşdıra bilmişdi!

Bu hadisəni təfsilatı ilə danışmaqda məqsədim bunun gələcək 
nə sillər üçün qürurverici bir nümunə ola bilməsidir. Bizim nəsil yaşa-
dığımız dövrün qanunlarını, problemlərinin səbəblərini yaxşı bilir. 
Yeni nəsil fikirləşəcək ki, 45 min dollar nə puldur ki, igid babamız 
onu cibindən çıxarıb verməyib! Daha bilməyəcəklər ki, həmin pul 
zamanında nə qədər alıcılıq gücündə idi. Yaxud, müstəqil olmayan 
dövlətin gücü və səlahiyyətləri nə qədərdir? Niyə Azərbaycan 
üçün bu, çətin məsələ idi? Yaxud, nə üçün Moskvanın razılığı ol-
ma dan xarici qonaqları dəvət edib, tədbir keçirə bilmirdik və s. Hər 
halda izah olunanlardan az-çox başa düşülsün ki, babalarını xırda 
və əhəmiyyətsiz məsələlərə görə xatırlamırlar. Bilinsin ki, yaşa dı-
ğımız zamanda dediklərimiz, həqiqətən, çox mürəkkəb mə sələ lər 
idi. Babaları isə belə çətinliklərin öhdəsindən gələn tək-tək adam-
lardandır.

Adil Minbaşı
Azərbaycan Hüquqşünaslar İttifaqı  

sədrinin birinci müavini, 
"Ədalət" qəzetinin təsisçisi
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Adil Minbaşıyev və Tom Farer

İdris Əliyev, Tom Farer və Roza xanım
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SİMPOZİUMDAN NƏ GÖZLƏYİRİK?

Son vaxtlar Bakının beynəlxalq görüşlər, dünya miqyaslı tədbirlər 
mərkəzinə çevrilməsi hamımızın ürəyindəndir. Uzun illərdən bəri 

öz sakit və təcrid olunmuş həyatını yaşayan, dünya meridianlarına 
təsadüfi hallarda çıxan Azərbaycan alimləri, işgüzar dairələrin 
nümayəndələri bu görüşlərin konkret səmərəsini hiss edirlər. Təkçə 
onlar yox, sadə adamlar, geniş xalq kütlələri də bu gün aydın dərk 
etməyə başlayırlar ki, belə tədbirlər vacibdir. Məhz onların sayəsində 
Qarabağ problemi ilə əlaqədar erməni millətçilərinin Azərbaycan 
ətrafında ucaltdıqları "yalan dağlarının" qarı əriməyə başlayıb.

Etiraf etmək lazımdır ki, "Gülüstan" sarayında keçirilən "Hüquq və 
sosial-iqtisadi inkişaf" Azərbaycan-Amerika simpoziumunda iştirak 
edən ABŞ, Kanada, Latın Amerikası, Avstriya və Yaponiyadan gəlmiş 
görkəmli hüquqşünasları, siyasi xadimləri, alimləri, iri kompaniya 
və firmaların rəhbərlərini paxtaxtımıza yalnız iki ölkə arasında elmi 
körpü yaratmaq istəyi gətirməyib. Onlar tamam ayrı qitədə yerləşən, 
ictimai, siyasi, sosial həyatı tamam fərqli respublikamızla yaxından 
tanış olmaq, yaşayışımıza, düşüncə tərzimizə bələd olmaq, peşə 
problemlərimizi öyrənmək, bir sözlə, Azərbaycanı özləri üçün kəşf 
etmək məqsədilə gəliblər.

Açılış mərasimindən sonra iştirakçıların bir neçəsi – Yel uni-
ver sitetinin professoru, konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssis Ruf 
Vecvud, Kaliforniya Universitetinin konstitusiya və beynəlxalq hüquq 
üzrə professoru, ABŞ senatının beynəlxalq münasibətlər üzrə rəsmi 
hüquq müşaviri Maykl Qlennon və Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri, 
Azərbaycan Hüquqşünaslar İttifaqı Mərkəzi Şurasının üzvü İkram 
Kərimov ilə "Siz simpoziumdan nə gözləyirsiniz?" – sualına cavab 
vermələrini xahiş edirik.

R.Vecvud deyir:
– Məncə, simpozium bir çox məsələlərin mahiyyətini başa 

düşməkdə bizə kömək edəcək. Məsələn, Azərbaycanı Amerikada 
yaxşı tanımırlar. Mətbuatın verdiyi məlumatlar isə çox vaxt həqiqəti 
tam əks etdirmir. Şübhə etmirəm ki, bu tədbir Azərbaycanın Ame-
rikada, eləcə də bütün dünyada tanınmasında uğurlu bir addım 
olacaq. Simpozium həm də elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edəcək. 
Onun gündəliyinə salınmış məsələlərin aktuallığı da buna dəlalət 
edir. Yeri gəlmişkən, simpozium dörd bölmə üzrə işləyəcək. Mən 
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iki bölmədə – "İnsan hüquqlarının mühafizəsi və qanunvericilik" 
və "Federalizmin inkişaf problemləri və milli münasibətlərin dövlət-
hüquqi tənzimi" bölmələrində iki mövzu ilə çıxış edəcəyəm. Məni 
bir mütəxəssis kimi daha çox etnik problemlər maraqlandırır. Bu da 
təsadüfi deyil. Axı Amerika Birləşmiş Ştatları da çoxmillətli ölkədir 
və orada çoxlu "gəlmə" yaşayır. İstəyirəm, sizdəki etnik problemə 
Mərkəzin münasibətini, həm də onun həlli üçün Azərbaycanın özünə 
nə kimi səlahiyyətlər verildiyini öyrənim.

Ümid edirəm ki, simpoziumun keçirildiyi günlərdə onun iştirakçıları 
və ümumiyyətlə, azərbaycanlılar arasında özümə çoxlu səmimi dost 
tapacağam…

M.Qlennon: Biz bura Azərbaycanla Amerika arasındakı əlaqələri 
genişləndirmək və iki ölkə üçün ümumi olan problemləri müzakirə 
etməyə yığışmışıq. Sərəncamımızda olan bu bir neçə gündə sosial-
iqtisadi tərəqqinin nəticələrini də görmək istərdik.

Sizin respublikanın məsul vəzifə sahibləri söhbət zamanı 
dedilər ki, Azərbaycan suverenlik qazanıb. Demək istəyirəm ki, biz 
Amerikada təkcə hüquqi məsələləri öyrənmirik, həm də burada – 
SSRİ-də gedən demokratik prosesləri izləyirik. Əvvəllər daha çox 
Pribaltika respublikaları ilə maraqlanırdıq. Onlar da özlərini müstəqil, 
suveren adlandırırdılar, lakin hadisələrin gedişində biz bunu əyani 
şəkildə sübut edən real faktlara rast gəlmədik. Azərbaycan da onlarla 
haradasa eyni səviyyədədir. Düzdür, onlar da, siz də söz, mətbuat 
azadlığı əldə etmisiniz. Ancaq həqiqi, yəni siyasi və iqtisadi cəhətdən 
müstəqil olmayıbsınız. Bəlkə də, mənimlə razılaşmayaçaqsınız. Hər 
halda, mən belə hesab edirəm.

Biz Azərbaycandan, adətən, mətbuat vasitəsilə xəbər tuturuq. 
Yanvar hadisələri barədə də məhz qəzetlərdən oxumuşuq. Yüzdən 
çox adamın öldürüldüyü həmin hadisələrdən bəhs edəndə Qorbaçov 
demişdi ki, burada islam fundamentalizmi mövcuddur. Mənsə başqa 
şey görürəm: Azərbaycan islam fundamentalizmindən uzaqdır.

Qarabağ məsələsinə gəlincə, bu barədə də real, obyektiv məlu-
matımız yoxdur. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu bilmirik. Bakıda 
olduğumuz günlərdə hələlik bircə şeyi yəqin eləmişəm: burada 
adamlar o qədər mehriban, qonaqpərvər və xoşxasiyyətdirlər ki, 
onların müharibə etmək istəmələrinə inana bilmirsən.

İ.Kərimov: Cənab Qlennon haqlıdır. Amerikada bizim barəmizdə 
çox az şey bilirlər. Çox vaxt da onlarda bilərəkdən yanlış təsəvvür 
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yaradılır. Bunu biz hələ keçən ilin sentyabrında – Moskvada Amerika 
hüquqşünasları ilə görüşərkən yəqin etmişdik. Yeri gəlmişkən, 
bugünkü görüşün keçirilməsi ideyası da məhz o vaxt yaranmışdır. 
Bu ilin yanvarında indiki simpoziumun əsas təşkilatçılarından biri, 
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Liqasının vitse-prezidenti, Vaşınqtondakı 
Amerika Universitetinin beynəlxalq hüquq professoru, hüquq və 
beynəlxalq münasibətlər proqramının direktoru Tom Farer Bakıya 
gəldi və bəzi şeyləri öz gözləri ilə gördü. Həm də bizə bir daha 
irad tutdu ki, özümüzü tanıda, haqqımızda olan həqiqətləri yaya 
bilmirik. Məsələn, o, iki-üç il qabaq Ermənistanda 200 mindən çox 
azərbaycanlının yaşadığını və sonradan onların oradan zorla qovul-
duqlarını bilmirdi...

Farer gedəndən sonra bizə məktub yazmışdı. Yazmışdı ki, 
"siz orada rahat oturmusunuz, erməni diasporu isə bizə burada 
mane olur, hər vəchlə simpoziumun baş tutmamasına çalışır..."

Bütün bunları nəzərə alaraq biz qonaqların regionda gedən 
proseslər, respublikamızın elan olunmamış müharibəyə cəlb edil-
məsi, erməni lobbisinin dünya miqyasında apardığı ideoloji təxribat 
və s. barədə obyektiv məlumat almaları üçün əlimizdən gə ləni 
edəcəyik. Onu da deyim ki, biz bunu ermənilərin öz iştirakı ilə et mək 
istəyirdik. Amma dəvətnamə göndərməyimizə baxmayaraq, ora dan 
bu tədbirə heç kim gəlməyib... 

İnanıram ki, simpozium həm də iqtisadi sahədə əlaqələr ya rat-
maq üçün ilkin ünsiyyət vasitəsi rolunu oynayacaq. Bir sözlə, əsas 
məqsədimiz Azərbaycanımızı dünyaya tanıtmaqdır. Mən sim po zium-
dan məhz bunu gözləyirəm. Elə etməliyik ki, dünya bizi tanısın.

* * *
Simpoziumun işgüzar hissəsi davam edir. Federalizmin inkişafı 

problemləri və millətlərarası münasibətlərin dövlət-hüquq mühafizəsi, 
insan hüquqlarının müdafiəsi və qanunçuluq, hüquq və iqtisadiyyat, 
hüquq və ekoloqiya bölmələrində canlı diskussiyalar gedir.

Federalizmin inkişafı problemləri və milli münasibətlərin dövlət-
hüquqi tənzimlənməsi bölməsi bügünkü işini yekunlaşdırır. Amma 
ayaqüstü söhbətlər davam edir. Azərbaycan KP MK-nın katibi, aka-
demik Ə.Daşdəmirov Toronto universiteti hüquq fakültəsinin pro fes-
soru, Kanadanın federal konstitusiya məsələləri üzrə mütəxəssisi 
Ketrin Suintona maraqlı məruzə üçün həmkarları adından min nət-
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darlıq edir. Qonaq da öz növbəsində bildirir ki, belə mötəbər məclisdə 
elmi mülahizələrini bildirmək imkanı əldə etdiyinə görə həddindən 
artıq şaddır.

Qonaqlar gedəndən sonra təşkilat komitəsinin üzvləri sim po-
ziumun ilk iş günü haqqında təəssüratlarını bölüşürlər.

– Hə, necə keçdi, pis olmadı ki? – akademik Ə.Daşdəmirov həm-
karlarından soruşdu.

– Mən deyərdim ki, çox yaxşı keçdi. – Respublika Prezident Şu ra-
sının üzvü, Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin kafedra müdiri, 
Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Məsumə Məlikova 
məmnun halda cavab verdi.

– Bütün iştirakçıları bir yerə yığıb onlara Qarabağ problemi haq-
qında geniş məlumat vermək istəyirik. Qoy bu barədə əsl hə qi-
qəti bilsinlər, vətənə qayıdandan sonra hər alim öz auditoriyası qar-
şısında, yaxud kütləvi informasiya vasitələri ilə bu barədə məlumat 
versə, böyük işdir. Əslində, simpoziumdan ən böyük qazancımız bu 
olacaq.

Sonra bölmənin işi ilə əlaqədar hüquq elmləri doktoru, professor 
Murtuz Ələsgərov, hüquq elmləri namizədi, dosent Əli Məmmədli 
və başqaları öz tənqidi mülahizələrini söyləyir, konkret təkliflər irəli 
sürürlər.

İnsan hüquqlarının müdafiəsi və qanunvericilik bölməsinin işti-
rakçılarından və simpoziumun təşkilatçılarından biri, SSRİ-nin 50 
illiyi adına Xarici Dillər İnstitutunun baş müəllimi Zeynəb Abdullayeva 
qayğılı görünür.

– Qonaqlar simpoziumun səviyyəsindən, təşkilati işlərdən razı dır-
larmı? – deyə soruşuruq.

– Bu tədbirə yanvar ayından hazırlaşırıq. Ona görə də təşkilat ko-
mi təsinin nəzərindən heç nə qaçmayıb. Hələlik qonaqlardan ancaq 
ra zılıq kəlmələri eşidirik.  

– Bölmənin iclasında maraqlı müzakirələr oldumu?
– Əlbəttə. İnsan Hüquqları üzrə Nyu-York Vəkillər As so sia si-

yasının sədri Sidney Rozdikerin məruzəsindən son ra canlı diskussiya 
ya randı. İki tərəfin alimləri də mü za kirədə iştirak etdilər. Hüquq 
elmləri doktoru İdris Əli ye vin məruzəsi isə hamıda böyük maraq 
doğurdu. O da diskussiyaya çevrildi.
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* * *
Simpozium davam edir. İqtisadiyyatın, federalizmin, insan hü quq-

larının, ekologiyanın, millətlərarası münasibətlərin hüquqi cəhətləri 
kimi mühüm problemlərlə əlaqədar fikir mübadilələri aparılır.

Sədaqət Kərimova, Rusvat Bayramov
"Həyat" qəzetinin müxbirləri

* * *
İyunun 28-də Azərbaycan-Amerika simpoziumu öz işini böl mə-

lərdə davam etdirmişdir.
"Federalizmin inkişaf problemləri və millətlərarası münasibətlərin 

dövlət-hüquqi tənzimlənməsi" bölməsi iştirakçılarının diqqəti İttifaqın 
və müttəfiq respublikaların qanunvericiliyinin uzlaşdırılması, onların 
qarşılıqlı münasibətlərinin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi, 
İttifaq müqaviləsi və İttifaq dövləti yaradılmasının perspektivləri, mil-
lətlərarası münaqişələrin beynəlxalq hüquq baxımından tən zim-
lənməsi məsələlərinə cəlb olunmuşdur. "İnsan hüquqlarının müdafiəsi 
və qanunvericilik" bölməsinin iclasında məhkəmə prosesinin bütün 
mərhələlərində, şəxsiyyətin hüquqlarına təminat verilməsi mövzusu 
diskussiyanın əsasını təşkil etmişdir. Diskussiya iştirakçılarının ək-
səriyyətinin fikrincə, bunun üçün ən əvvəl vəkillərin və hakimlərin real 
müstəqilliyini təmin etməkdən, habelə, Yel universitetinin professoru 
Ruf Vecvudun mülahizələrinə görə, insanın fərdi hüquqlarına təminat 
yaradan qanunları praktikada sözsüz yerinə yetirməkdən başlamaq 
lazımdır. "Hüquq və iqtisadiyyat" bölməsində keçirilən diskussiyalar 
əsasən bazar münasibətlərinə keçid problemlərinə həsr olunmuşdur. 
Diskussiyanın iştirakçıları Şərqi Avropa ölkələrində inzibati amirlik 
sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid təcrübəsini təhlil etmiş, bazar 
şəraitində işləmək üçün ixtisaslı kadrlar hazırlamaq lüzumundan, 
iqtisadi inkişaf yolunda göstərilən səylərdə xarici investisiyaların ro-
lundan danışmışlar. "Hüquq və ekologiya" bölməsi iştirakçılarının diq-
qəti ətraf mühitin mühafizəsinə dair qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsi 
məsələlərinə, ekoloji cinayətlər törətmiş şəxslər barəsində qəti cəza 
tədbirləri görməyin vacibliyinə cəlb olunmuşdur. Həyəcan hissi ilə 
deyilmişdir ki, istehsalın iqtisadi səmərəliliyini artırmaq uğrunda mü-
ba rizə ətraf mühit üçün təhlükə yaranmasına gətirib çıxarır.
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Günün axırında DQMV probleminə aid məsələlərin bütün böl-
mələr tərəfindən birgə müzakirəsi olmuşdur. Simpozium iştirakçıları 
qarşısında çıxış edən Azərbaycan KP MK katibi Ə.Daşdəmirov, 
Azər  baycan Respublikasının Baş prokuroru İ.Qayıbov və poli to-
loq E.Namazov bu münaqişəli vəziyyətin tarixçəsi, DQMV-də və 
Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda indiki vəziyyət, habelə res-
pub lika rəhbərliyinin regionda vəziyyəti sabitləşdirməyə yönəldilən 
addımları haqqında danışmışlar. Simpoziumun xarici iştirakçılarını 
maraqlandıran bütün suallara cavab verilmişdir.

Müzakirədə Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Ə.Oru-
cov, respublika Ali Məhkəməsinin sədri H.Talıbov, Azərbaycan Hü-
quqşünaslar İttifaqının sədri İ.Əliyev və başqaları iştirak etmişlər.

Simpozium işini davam etdirir. 
Azərinform

"Həyat" qəzeti, № 123
29 iyun 1991-ci il

* * *

Kərim



150

     



151



152

"Gülüstan" sarayı
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İdris Əliyev və İkram Kərimov

İkram Kərimov amerikalı həmkarı ilə
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* * *

"Ədalət" qəzeti, 11 iyul 1991-ci il
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Qonaqlarla Göygöldə
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SSRİ-nin SÜQUTU... VƏ TARİXİN İRONİYASI

Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişindən sonra 
dünyanın iki hegemon dövləti olan SSRİ və ABŞ ara-

sında "buzlar" əriməyə başlamışdı. İkinci Dünya müharibəsindəki 
qələbədən sonra sovet sisteminin güclənməsi və genişlənməsi təh-
lükəsinə qarşı Qərbin başladığı "soyuq müharibə" planına son 
verildiyi barədə razılaşma əldə edilmişdi. Dünyadan təcrid olunmuş 
qapalı totalitar rejimin yetişdirməsi olaraq, məhdud məlumatlı cəmiyyət 
"pərdə arxasında" nələrin planlaşdırıldığından xəbərsiz olaraq "yen-
dən qurmanın" yaratdığı siyasi, iqtisadi və sosial problemləri müvəqqəti 
çətinliklər kimi dəyərləndirərək gələcəyə böyük ümidlərlə baxır, 
fəaliyyətində həyatını kiçik addımlarla davam etdirirdi.

Bu prosesdə yuxarıdan aşağıya qədər kimlərsə şəxsi ma raq ları, 
kimlərsə isə cəmiyyətin mənafeyi naminə bacardığı qə dər çalışırdı. 
Zəmanəsinin demokratik, açıq fikirli və müdrik şəx siy yətlərindən 
olan SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının sədri Andrey Adamoviç Treb-
kov sivil və demokratik dünyaya inteqrasiyanın müm künlüyünu bir 
yolda – bütün sahələrin fəaliyyətini tənzimləyəcək bey nəlxalq nor-
ma lara uyğun yeni hüquqi bazanın yaradılması və onun tətbiqini 
reallaşdırmaq gücündə olan kadr potensialının hazır lanmasında 
görür və bu istiqamətdə o dövr üçün real olmayacaq dərəcədə məq-
sədyönlü işlər aparırdı. 

Demokratik dövlətlərlə hüquqi əməkdaşlığın bütün rasional for-
malarından maksimum istifadə olunurdu. Beynəlxalq konfranslar, 
simpoziumlar, seminarlar, kadr və təcrübə mübadiləsi, qanunların 
ekspertizası və yenilərinin hazırlanmasından tutmuş hüquq təhsilinin 
yenidən qurulmasına qədər böyük işlər həyata keçirilirdi. 

1990-cı ildə SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının 105 üzvü ABŞ, İn-
gil tərə, Fransa, Yaponiya və digər ölkələrə təcrübə mübadiləsi üçün 
göndərildi. Həmin ildə Kremlin Qurultaylar sarayında yeni iqtisadi 
münasibətlərin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçiri-
lən Beynəlxalq Konfransda dünyanın 36 dövlətindən 1268 nəfər 
tanınmış hüquqşünas, siyasət və dövlət xadimləri iştirak edirdi. 

O dövrün sürətlə dəyişən hadisələri – gözlənilməz "sürpriz"ləri bir 
çox məq səd lərimizin reallaşmasına, o cümlədən güclü iqtisadiyyata 
malik Azərbaycanın Baltikyanı ölkələr kimi, böyük itkilər vermədən 
müs təqilliyə qovuşmasına imkan vermədi. Hesab edirəm ki, İttifaq 
rəh  bərliyində kimin rəhbər olmasından asılı olmayaraq, SSRİ möv-
cudluğunu saxlamayacaqdı. Ancaq ölkəyə A.Trebkov kimi şəxslər 
rəhbərlik etsəydi, rus şovinizminin hegemonluq iddialarının alternativi 
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kimi, yerlərdəki millətçilik ideyalarının qarşıdurması və onun respub-
likalarda yaratdığı kataklizmlər yaşanmazdı. Əvəzində tarixi, mədəni, 
iqtisadi əlaqələrini qoruyub saxlayan və gücləndirən, bir-birinin 
süve renliyinə hörmətlə yanaşan, indiki Avropa Birliyindən də güclü 
müstəqil dövlətlərin əsl könüllü birliyi formalaşardı. 

Yalnız bizim nəslin yaşadığı və bütün dünyanın tarixini dəyişən 
həmin dövrün problemləri, çətinlikləri və ümidləri ilə bərabər gələcək 
nəsillərin təsəvvür edə bilməyəcəyi gərgin bir dramatizm də vardı. 
Ölkənin günü-ili deyil, hər məqamı, bəzən saatları da çətin, mübahisəli 
və müəmmalı keçirdi. Onlardan, yəni bu məqamlardan "tarixin iro ni
yası" adlandırdığım birini İkram müəllimin tövsiyəsi ilə bu kitab üçün 
qələmə aldım.

Belə tədbirlərdən biri 1991-ci ilin 6-9 dekabrında Moskvada keçi-
ri lən forum idi. Tədbirdə Avropa dövlətlərinin, SSRİ və müttəfiq res-
publikaların hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak edirdi. 
Azərbaycanı Ali Məhkəməsinin sədri Hüseyn Talıbov, Respublika 
prokuroru Murad Babayev və Hüquqşünaslar İttifaqı sədrinin birinci 
müavini kimi, mən təmsil edirdik. 

Proqram üzrə tədbirin sonuncu günü – dekabrın 9-da Krem lin 
Georgiyevski zalında SSRİ Prezidenti M.S.Qorbaçov nümayəndələrlə 
görüşüb ölkədə aparılan demokratik islahatlar, görüləcək işlər barədə 
onlara məlumat verəcəyi və bu istiqamətdə tədbirin əhəmiyyətini 
qeyd edəcəyi nəzərdə tutulmuşdu. 

Yaddaşım yanıltmırsa, həmin gün iclasa SSRİ-nin sabiq ədliyyə 
naziri, RF prezidentinin hüquq siyasəti üzrə dövlət müşaviri Veniamin 
Yakovlev moderatorluq edirdi. O, iclası yenicə açmışdı ki, texniki 
işçilərdən biri ona yaxınlaşıb qulağına nəsə dedi. Bundan sonra 
V.Yakovlev bildirdi ki, cənab Qorbaçovun xarici dövlət nümayəndələri 
ilə görüşü olduğundan onun tədbirə gəlişi saat 11-12 arasında müm-
kün olacaq və iclası davam etdirdi. 

İclas zalında sağ tərəfimdə Hüseyn Talıbov, ondan sonra isə həm-
yerlim Murad Babayev və SSRİ prokurorluğunun işçiləri əyləş miş dilər. 
Bu zaman M.Babayev yanındakılar vasitəsilə mənə bir vərəq ötürdü. 
Vərəqdəki yazını oxudum: "Adil, Kremldə bir cəb rayıllının SSRİ rəhbəri 
ilə görüşü, bəlkə, nə vaxtsa olub, ancaq eyni vaxtda iki cəbrayıllının 
olması tarixi hadisədir". Sədrlik edən tədbirin əhəmiyyəti barədə uzun-
uzadı danışdı və proqramda saat 12.00 üçün nəzərdə tutulmuş "coffee 
break"i – kiçik çay fasiləsini vaxtından xeyli əvvəl elan etdi. 

Zaldan çıxıb kafeyə keçərkən dəhlizlərdə bir hərəkətlilik və can-
lan ma vardı. Fasilədən də zala bir az gec qayıtdıq. Yenə texniki işçi 
gəlib sədrin qulagına nəsə dedi və o, elan etdi ki, Mixail Sergeyeviç 
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məşğul olduğu üçün tədbir iştrakçılarına üzrxahlığını bildirir və yalnız 
nahar fasiləsindən sonra bizim tədbirə qatıla biləcək. Sədrlik edən 
SSRİ və avropalı nümayəndələrin rəhbərliyindən bir-neçə nəfərə söz 
verdi. Sönük, təkrarlanan çıxışlar davam etdirildi. Hamı başa düşürdü 
ki, bunlar prezidentin gəlişinə qədər vaxtı uzatmaq üçündür. 

Saat 13.00-da nahar fasiləsi elan olundu və biz zaldan çıxanda 
gördük ki, dəhlizlərdə bu dəfə səs-küylə müşahidə olunan bir can lan-
ma hökm sürür. Bəzilərinin üzündə təbəssüm, digərlərində isə sus-
qunluq və kədər vardı. ...Məlum oldu ki, ötən gecə Rusiya, Ukray na 
və Belarusiya rəhbərləri – Boris Yeltsin, Leonid Kravçuk və Stanis lav 
Şuşkeviç tarixə "Беловежскoе соглашение" adı ilə düşən razı laş-
manı imzalamaqla, SSRİ-nin mövcudluğuna son qoyublar. M.S.Qor-
baçov nə edəcəyini bilmədiyindən mötəbər xarici qonaqların qar-
şısına çıxıb özünü ölkənin prezidenti kimi təqdim etməyə cəsarət 
tapmamışdı.

Moderator elə oradaca elan etdi ki, proqram "başa çatdığına 
görə" tədbir qapalı elan olunur. Kim istəyirsə, nahar edə bilər, kim 
istəmirsə, gedə bilər! Nahar zamanı Murad Babayevin vərəqini açıb, 
onu bu dəfə hündürdən oxuyaraq dedim: "İki cəbrayıllının eyni vaxtda 
Kremldə olması, doğrudan, tarixi hadisə imiş". Gülüşdük!

Adil Minbaşı
29 fevral 2020-ci il

Soldan: Leonid Kravçuk, Stanislav Şuşkeviç, Boris Yeltsin.  
MDB-nin yaranması haqqında Razılaşma sənədinin imzalanmasından sonra. 

8 dekabr 1991-ci il
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V FƏSİL
SƏFƏRLƏR

BAĞÇASARAY TƏƏSSÜRATLARI...

1988-ci ilin yanvar ayında ailəmlə birlikdə Krımda istirahət 
etmək imkanı oldu. SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü Baş 

İdarəsinin göndərişi ilə Misxorda – "Морской прибой" sa na to ri-
ya sında dincəldik. Müalicə alanlar sırasında İttifaq miqyasında ta-
nınmış ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, kosmonavtlar, diplomatlar – 
xüsusən xarici ölkələrdə təmsil olunan səfirlər üstünlük təşkil edirdi. 

Krımın tarixi, görməli yerləri və təbiəti barədə çox mənbələrdən 
məlumat əldə etmək olar. Yazım diqqətimi cəlb edən bir sıra mə qam-
ları oxucuya çatdırmaq məqsədi daşıyır.

...Krımın cənub sahilində, Yalta yaxınlığında, Qaspra qəsəbəsində 
Ay-Todor burnundakı 40 metrlik qayanın zirvəsində "Ласточкино 
гнездо" ("Qaranquş yuvası") adlanan qəsr mövcuddur. Bir çox 
filmlər, o cümlədən Aqata Kristinin "Десять негритят" detektiv əsəri 
əsasında çəkilmiş film məhz həmin qəsrdə lentə alınıb. Çoxları bilmir 
ki, həmin qəsr Bakı milyonçusu baron Pavel Leonardoviç Şteyngelə 
məxsus olub və bizim neftin pulları hesabına inşa edilmişdir.

..."Ayı dağı", "Sapun dağı", "Çatır dağ", "Babuqan yaylası", "Qara 
dağ", "Kamal təpəsi", "Zeytun burnu", "Dəmir qapı", "Cur-cur", "Su-
Uç xan", "Su-Atkan" şəlalələri kimi coğrafi türk adları Krımda hələ də 
sax lanılmaqdadır. Çox təəssüf ki, buna baxmayaraq, qədim türk to-
po  nimlərinin çoxu hal-hazırda rus adları ilə əvəz olunub.

...Çox qəsrlər, saraylar görmüşəm. Ancaq general M.S.Vo ron-
t so vun Alupkadakı iqamətgahının bənzərinə rast gəlməmişəm. 
Sa  raydan dəniz sahilinə enən pilləkənlərin sağ və sol tərəflərini 
müəllifləri İtaliya rəssam və heykəltaraşları olan ayaqüstə, uzanmış 
və yatmış vəziyyətdə şirlərin heykəlləri bəzəyir. Yatmış şirləri ustad, 
ayaqüstə və uzanmış şirləri isə onun şagirdləri ərsəyə gətirmişlər. 
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..."Böyük Üçlüyün" (Çörçill, Ruzvelt və Stalin) keçirdikləri Yalta 
konfransı 1945-ci ilin 4-11 fevralında Livadiya sarayında baş tut-
muşdur. Həmin tarixi məkanın ziyarət edilməsi böyük maraq doğurur.

...Sevastopolu ziyarət etmək, Qara dənizin daxilində inşa olunmuş 
akvariumu seyr etmək heyranedicidir. Sahildə sualtı qayıqların sayı 
o qədər çoxdur ki, sanki onların dənizdə lövbər salmalarını hiss 
etmirsən. Hesab edirsən ki, buxta qara örtükdədir.

...Nikitin Botanika bağı və Krım Astrofizika rəsədxanası ziyarət çilər 
üçün maraq doğuran məkanlardandır.

...Ola bilsin, çoxlarına bəlli deyil ki, feldmarşal M.İ.Kutuzov 
1774-cü ildə məhz Hacı Əli bəyin Aluş taya saldığı desantlarla olan 
vuruşmada gicgahından aldığı güllə yarası nəticəsində sağ gözünü 
itirib.

...Nəhayət, Bağçasaray – dünyanın mədəniyyət incisi haqda. 
Əldən-ələ keçməsinə, dəhşətli dünya müharibələrinin şahidi 
olmasına baxmayaraq, ilkin adını qoruyub-saxlaya bilmişdir. Hətta 
A.S.Puşkin sarayın nadir və bənzərsiz fontanına həsr etdiyi şeirini 
də "Bağçasaray" adlandırmışdır. Ömər adlı iranlı sənətkar tərəfindən 
1764-cü ildə inşa olunmuş bənzərsiz fontan özünəməxsus ornamentli 
memarlıq əsəridir. 

II Yekaterina işğaldan sonra feldmarşal Q.A.Pot yomkinlə görüş 
yerini Bağçasarayda təyin etmişdi. Q.A.Potyomkin görüşə xüsusi 
hazırlaşmışdı. Hərbçilərə on verstdən bir indi də mövcud olan fərqli 
yol nişanları inşa etdirmişdi. 22 may 1787-ci ildə imperator xanımın 
Xan sarayında möhtəşəm qarşılanma mərasimi siyasi mahiyyəti 
ilə yanaşı, sevgi romanlarının davamı kimi tarixdə qalmışdır. Onun 
şərəfinə xüsusi olaraq hazırlanmış taxta çarpayı bu gün də muzeyin 
eksponatları sırasında ziyarətçilərə nümayiş olunur. 

Qapalı dövrdə ildə yarım milyondan artıq turist Bağçasarayı ziya-
rət edirdi. Bəzilərini saraylar, digərlərini sirli mağaralar, üçüncüləri isə 
onun füsunkar təbiəti özünə cəlb edirdi. Məncə, ən maraq doğuranı 
onun tarixidir.

Bağçasarayın əsası 1502-ci ildə qoyulub. Rus mənbələri şəhərin 
yaran ma tarixini sarayın inşa olunduğu vaxtdan hesablayırlar. Tər cü-
məsini "дворец в саду" kimi izah edirlər. Xoşbəxtlikdən bütün dövrlər 
ərzində şəhərin adının dəyişdirilməsi fikrindən uzaq olmuşlar.
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XVI əsrdə tikilmiş məscid, səfirliklər, məsləhət və məhkəmə zal-
ları, qızıl kabinet, çarhovuz, qüllələr, dəmir qapı, ələviz portalı və s. 
Bağçasarayın maddi-mədəni sərvətləridir.

Ümumiyyətlə, tikililərin memarlıq üslubu və daşıdığı adlar əra-
zinin ta qədimdən türklərin məskunlaşdığı məkan olması qə naətinə 
gəlməyə əsas verir.
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* * *

1988-ci ilin sentyabr ayının 19-da qızım Günel dünyaya qöz 
açdı. Sonbeşiyimizin gəlişinı ailə uzun illər, çox böyük 

intizarla gözləməli oldu. Sevinclə həyəcan bir-birinə qovuşmuşdu.

 
Günellə birlikdə
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASINA SƏFƏRLƏR

1990-cı ilin noyabr ayında İran İslam Respublikasının Şərqi 
Azərbaycan ostanlığından Bakıya böyük heyətdə nü ma-

yəndələr gəlmişdi. Qarşılıqlı razılaşdırılmış proqram üzrə pay taxtda 
təşkil olunmuş sərginin açılışında iştirakları, eyni zamanda Azər-
baycanla ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəniyyət sahəsində əla-
qələrin yaradılması məqsədilə müxtəlif istiqamətlərdə görüşlərin ke çi-
ril məsi nəzərdə tutulmuşdu.

Bunun həyata keçirilməsi məqsədilə, Nazirlər Sovetinin 9 noyabr 
1990-cı il tarixli, 261p №-li sərəncamına əsasən 9 qrup yaradılmışdı. 
Sərəncamda qonaqlarla keçiriləcək tədbirlərin əsas istiqamətləri 
müəyyənləşdirilmişdi. Onlardan biri ədliyyə və məhkəmə sahəsini 
əhatə edirdi. Həmin qrupa daxil olan qonaqlar şəhər məhkəməsinə 
təhkim olunmuşdular. Nazirlər Sovetinin məsul işçisi İlham Fərzəliyev 
onları müşayiət edirdi. 

Bu barədə mənə məlumatı oğlum Namiqin hüzr mərasiminə gələn 
Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Həsənov verdi. Beləliklə, Şərqi Azər-
baycan vilayətinin Baş Məhkəməsinin sədri Hacı Mirzə Nəcəf Ağa za -
dənin rəhbərlik etdiyi heyətlə tanış olduq. Qonaqların arzu və istək-
lərinə uyğun proqram tərtib etdik. Sərəncama əsasən, onların Şəki 
şəhə rinə səfəri təşkil olundu. Heyətin tərkibinə İİR-nın müxtəlif məh-
kəmə qurumlarının hakimləri, prokurorluq işçiləri və vəkillər daxil idi.

Hüzrlə və işimin çoxluğu ilə əlaqədar, qonaqlarla az təmasda 
olsam da, nəzərdə tutulan işgüzar görüşlərin təşkili, məhkəmə 
sistemi ilə tanış olmaları, asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri nəza-
rətimdə idi. Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talıbovla görüşdən məm-
nun qaldılar. İİR-in İqtisadiyyat və Maliyyə naziri cənab Nurbəxşin 
dəstəyi ilə 17 noyabr 1990-cı ildə Məhkəmələr arasında əməkdaşlığa 
dair niyyət protokolu imzalandı. Hətta cümə axşamına təsadüf olunan 
günü evimizə gəlib ailəmizə başsağlığı verdilər. Şəhər məhkəməsinin 
hakimlərindən Azər Orucov, İlham Həsənov, Azər Hüseynov və Abid 
Abdinbəyov onları daim müşayiət edirdilər.

Yola düşərkən Nəcəf Ağazadə bizi İrana dəvət etdi. Bir müddət 
sonra Hüseyn Talıbov başda olmaqla, şəhər məhkəməsinin hakimləri 
və İlham Fərzəliyevdən ibarət nümayəndə heyəti İrana cavab səfə-
rinə yola düşdü.
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Hələ Sovetlər Birliyi hökm sürürdü. Yalnız Culfa keçid mən təqə-
sin dən İrana getmək mümkün idi. Odur ki, təyyarə ilə Naxçıvana 
gəldik. Biz tərəfdə istirahət günü olduğundan, sərhəd məntəqəsi bağlı 
idi. Bizi qarşılayacaq heyət isə Təbrizdən Culfaya gəlmişdi. Muxtar 
Respublikanın Daxili İşlər naziri Məmməd Xeyrulla oğlu Məmmədov 
sərhəd məntəqəsinin rəisi Jukovu arayıb tapdı və onunla olan şəxsi 
münasibətlərinə görə gecələmədən İran tərəfinə keçdik.

Araz çayının üzərindəki təmirə ehtiyacı olan taxta piyada kör-
pünün tən ortasında iranlı həmkarlarımızla görüşduk. Gö rüş zamanı 
qucaqlaşarkən, özümüzdən asılı olmayaraq ha mı mız hönkürtü ilə 
ağladıq. Bu mənzərəni sevincli, yaxud kə dərli anlar adlandırmaqda 
çətinlik çəkirəm. Bizim ayrılığımız ən aman sız larındandır. Şimal, Cə-
nub, Qərb – hər üç tərəfdən ayrılmışıq. Şair çox doğru deyib: "Aman, 
ayrılıq! Yaman olur ayrılıq!"

Səfər zamanı Təbrizdə, Urmiyədə, Qumda, Tehranda və Məş-
həd  də din xadimləri, məhkəmə, ədliyyə, prokurorluq işçiləri, vəkil-
lər lə, habelə sadə adamlarla görüşlərimiz keçirildi. Ən dərin təəs sü-
rat lardan biri Təbrizdə Şəhriyarın adını daşıyan məqbərəni və orada 
uyuyan Xaqani Şirvaninin məzarını ziyarət etmək oldu.

Ədliyyə naziri İsmayıl Şüştəri (o, azərbaycanlı idi), ayətullah – Ali 
Məhkəmənin sədri, qüvveyi-qəza Yəzdi və Xomeyninin oğlu Əhmədlə 
görüşlərimiz çox səmərəli keçdi. Sonuncu bizi çox sadə olan evində 
qəbul etdi. Bundan əlavə, Xomeyninin dəfn olunduğu məkanı, Fir-
dov sinin məqbərəsini, Qumda Xanım Məsumənin, Məşhəddə İmam 
Rzanın dəfn olunduğu yerləri ziyarət etdik. Hər birimizə "məşhədi" 
titulu verilməsinə dair şəhadətnamə təqdim olundu. İranlı hakimlər 
bizi evlərinə qonaq aparırdılar, ailələri ilə tanış edirdilər. 

Urmiyə gölü ətrafında məskunlaşan İraq qaçqınları ilə görüşüb, 
apardığımız yardımları onlara çatdırdıq. Təbrizin "Beynəlmiləl" ote-
lində səhər yeməyi vaxtı Fransa prezidenti F.Mitteranın həyat yoldaşı 
ilə görüşdük. O, qaçqınlara humanitar yardım gətirmişdi. 

Qərara alındı ki, İranın məhkəmə və prokurorluq işçiləri də Azər-
baycana səfər etsin. Baş prokuror İsmət Qayıbov onlara rəsmi dəvət 
göndərdi. Musəvi Təbrizinin başçılığı ilə nümayəndə heyəti Bakıya 
gəldi. 19 noyabr 1991-ci ildə qonaqları Baş prokuror qəbul etməli 
idi. O isə Ağdamdan hələ qayıtmamışdı. İsmətlə telefonla danışdım. 
Onun dedikləri: "İkram, quzu kəsim, Hüseyn müəllimlə mənim görüş 
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vaxtımı dəyişin. Qoy onlar öncə Ali Məhkəmədə olsunlar. Mən ertəsi 
gün Bakıdayam". Bilməzdim ki, bu, bizim son danışığımız olacaq.

Məlumdur ki, 20 noyabr 1991-ci il "müəmmalı vertolyot hadisəsi" 
kimi tariximizə yazıldı. Həmin gecə mən Nazirlər Sovetinin sədri 
Həsən Həsənovun kabinetində idim. Dövlət və ictimai xadimlərimizin 
Qarabağda həlak olmaları bu zaman mənə bəlli oldu. İsmətin oğlu 
İsmayıl mənim köməkçim işləyirdi. Gecə yarısı onu Nazirlər Sovetinə 
dəvət edib, çətinliklə də olsa, hadisə barədə məlumatlandırdım. Tə-
səlli, ürək-dirək verərək dedim ki, getsin atasının xidməti ka bi netin-
dən şəxsi əşyalarını, kitablarını götürsün. Nə qədər ağır olsa da, 
İsmayıl hönkür-hönkür ağlayaraq, bu işin öhdəsindən gələ bilmişdi.

Fəxri Xiyabanda dəfn mərasimində çıxış edən Musəvi Təbrizinin 
dediklərindən: "Sizin görüşünüzə gəldik. Görüşümüz vida mərasimi 
oldu. Allah rəhmət etsin!"

Bir müddət sonra Baş prokuroru əvəzləyən Murad Babayevin 
rəhbərliyi ilə İİR-ə səfərimiz baş tutdu. Bizi Prezident Rəfsəncani 
qəbul etdi. Şuşanın işğalı xəbərini ilkin olaraq ondan eşitdik. Bu 
zaman nümayəndə heyətinin tərkibində olan hüquq fakültəsinin 
dekanı Firudin Səməndərov ağlayaraq bayıra çıxdı. Prezident ertəsi 
gün Yaqub Məmmədovun rəhbərlik etdiyi hökumət nümayəndə 
heyətini qəbul edəcəkdi. Həmin gecə Bakıya döndük. Bu səfərimiz 
yeni istifadəyə verilmiş Astara keçid məntəqəsindən baş tutdu. İrana 
"İkarus" markalı avtobusla gedib-gəldik.

Sonralar ailə üzvlərimlə İrana səfərlərim olsa da, yeni gördüyüm 
məkanlar – Pəhləvi, Rəşt, Qəzvin və Zəncan şəhərlərindən kənara 
çıxmayıb. Bütün bunlar keçən əsrə təsadüf edir.
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"Бакинский рабочий" qəzeti, 10 noyabr 1990-cı il
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Nəcəf Ağazadə ilə birlikdə. Bakı, noyabr 1990-cı il

Nümayəndə heyəti Təbriz məhkəməsində. Aprel 1991-ci il
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Firdovsinin məqbərəsini ziyarət edən məktəblilərlə. Aprel 1991-ci il

Məşhəd hava limanı. Aprel 1991-ci il 
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Mərkəzdə: baş prokurorlar – Musəvi Təbrizi və Murad Babayev. 
Bakı, noyabr 1991-ci il

Soldan: Baş prokuror Murad Babayev, Ali Məhkəmənin Sədri Hüseyn Talıbov, 
İİR-in Baş prokuroru Musəvi Təbrizi və İkram Kərimov. Tehran, 3 may 1992-ci il.
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MÜSTƏQİLLİYİN ASTANASINDA

Təyinatla 1975-ci ildə prokurorluqda işə qəbul olunmuşam. Bir 
müddət mühüm işlər üzrə müstəntiq Süleyman Süleymanovun 

rəhbərliyi altında istintaq qrupunda çalışmışam. Bu zaman mühüm 
işlər üzrə müstəntiqlərin prokurorluğun seçilmiş şəxsləri olduğunu 
hiss etdim. Süleyman müəllim onun istintaq qrupunun vaxtilə üzvü 
olmuş İkram Kərimovun fəaliyyəti barədə bizə fəxrlə danışardı. Ma-
raq lananda mə nə məlum oldu ki, bir neçə aktual cinayət işi İkram 
müəl lim tərəfindən aparılmışdır. Səhv etmirəmsə, şərəf lövhəsinə 
şəkli də vurulmuşdu. Tanış olmağımızı səbirsizliklə gözləyirdim. Eza-
miyyətdən qayıtdıqdan sonra onunla tanış oldum. İlk görüşdə o, 
məndə həm ciddi, həm də təbəssümlü adam təəssüratı yaratdı. Hə-
min vaxtdan həyatımın növ bəti 35 ili daim İkram müəllimlə sıx əmək -
daşlıq şəraitində keçmişdir. Ona yaşda böyük şəxs kimi mü nasibət 
bəsləmişəm. 

İllər keçdikcə, biz yaşlaşdıqca aramızdakı yaş fərqi əhəmiyyət 
kəsb etmirdi. Təbii ki, o, məndən yüksək vəzifədə olub. Məhkəmə or-
qan larında iş ləmək arzusunda olduğumdan, 1985-ci ildən fəaliyyətimi 
Ali Məh kə mədə davam etdirdim. Bir-birimizlə daim maraqlanırdıq. 
Məsləhətə ehti yac duyanda ağsaqqal kimi İkram müəllimə müraciət 
edirdim.

80-ci illərin sonu – Sovet İttifaqının çətin dövrü, ölkədə gedən 
pro seslər hamıya məlumdur. Həmin vaxt hadisələrin ön cərgəsində 
olan şəhər məhkəməsinə İkram müəllim sədrlik edirdi. Tale elə gətirdi 
ki, 1990-cı ilin avqust ayının sonunda şəhər məhkəməsinə hakim 
seçildim. Hakimlik fəaliyyəti həyatımda müəyyən dəyişikliklərə səbəb 
oldu. Prokurorluqdan fərqli olaraq məhkəmə quruluşu tam başqadır. 
Hakim vəzifəsi daha yüksək məsulliyyət tələb edən sahədir.

Bu illər ərzində İkram müəllimlə həm işgüzar, həm də dostluq mü-
nasibəti saxlamışam və bununla fəxr edirəm. Çox məsələlərdə mənə 
istiqamət verirdi. Mülki kollegiyanın tərkibində olmağıma bax ma-
yaraq, mənə cinayət işlərinə baxmağı da tapşırırdı. Deyirdi: "Hakim 
həm mülki, həm də cinayət işlərinə baxmağı mənimsəməlidir. Bu, zi-
yan gətirməz". Belə də oldu. 10 il ərzində birlikdə işlədik. Bu dövr ta-
riximizin yaddan çıxmayan illəridir. 

Çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Həmin 
illər məhkəmənin kol lek tivi, ən əsası, İkram müəllim çox yüksək 
məsuliyyətlə fəaliyyət göstərdi. 
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Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, 1990-cı ildə dəhşətli Yanvar 
hadisəsi baş verdi. Sovet dövlətinin ovaxtkı qurumları tərəfindən çox 
insanlar məsulliyətə cəlb edildi. Bu zaman İkram müəllimin mövqeyi 
bizim üçün nümunə olub. O, xalqımızın maraqlarını daha üstün 
tutmuşdur. 

Məhkəmədə Xəlil Rza və digərlərinin, mitinqlərdə iştirak edənlərin, 
BDU-nun poliqrafiya işçilərinin prosesləri keçirilirdi. Bütün təzyiqlərə 
baxmayaraq, onların məhkəmə zalından azad edilmələri çox böyük 
əhəmiyyət daşıyırdı. Ümumiyyətlə, Moskvadan daxil olan heç bir 
cinayət işi üzrə şəhər məhkəməsində ittiham hökmü çıxarılmadı. 
Bu baxımdan şəhər məhkəməsinin nüfuzu cəmiyyətdə çox yüksək 
səviyyədə idi. Yəni xalq başa düşürdü ki, onu müdafiə edən sağlam 
qüvvələr mövcuddur. 

20 Yanvarda həlak olmuş şəhidlərin dəfn mərasimində İkram 
müəllim başda olmaqla, məhkəmə kollektivi iştirak edirdi. Digər hər 
hansı rəsmi qurum rəhbəri və kollektivi həmin tədbirdə gözümə 
dəymədi. Mən həmin tədbirə Ali Məhkəmə sədrinin köməkçisi işlə yər-
kən öz təşəbbüsümlə tək getmişdim.

Qarabağ hadisələri vaxtı şəhər məhkəməsinin kollektivi daim 
cəbhə bölgəsinə gedər və mümkün olan köməkliklərini əsirgəməzdi. 
Xocalı hadisəsindən bir neçə gün sonra – 2 mart 1992-ci ildə Ədliyyə 

Nazirliyinin və şəhər məh kə-
mə sinin bir qrup əmək daşı 
artıq Ağdamda idi. Ədliyyə 
naziri Əlisaab Oru co vun 
da orada olduğunu gör dük. 
Məh kəmənin hakimi Yu-
sif Cavadov, mən, nazirliyin 
əmək  daşları: Mürsəl Əliyev 
və Elmar Abdullayevdən 
(son    ralar hər ikisi Ali Məh-
kə    mənin hakimi seçildilər) 
iba   rət qrupumuz özü müzlə 
350.000 manatdan artıq pul 
gö türmüşdük. Həmin və sait 
nazirliyin və şəhər məh kə-
mə sinin kollektivi tərə fin dən 
bir gə toplanmışdı. Beş gün 
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Ağ damda qaldıq. Yer ol ma dı ğından məh kəmənin sədri Mayıl Bay ra-
movun evində – Bərdədə ge cələ yirdik. Ağdamda qalmaq olduqca 
təhlükəli idi, intensiv atışma gedirdi. Xocalının icra başçısı Elman 
Məmmədov Ağdamın girəcəyində, mərkəzi kitabxanada bizi qəbul 
etdi. Bizə nümayəndə verərək, kütləvi qırğından sağ qalmış Xocalı 
sakinlərinə siyahı üzrə pul paylamağı məsləhət bildi. Belə də etdik. 
Vəsaitin yerdə qalan hissəsini nazirin tövsiyəsi ilə BTR almaq üçün 
ayrılmış şəxsə rəsmən təhvil verdik. Ağdama atama məxsus, mənim 
idarə etdiyim şəxsi QAZ-24 markalı avtomaşınla gedib-gəldik. Son-
ralar belə səfərlər Cəbrayıl və Tərtər bölgələrinə də təşkil olundu. 
Hərbi komissar Əliağa Hüseynovun dəstəyi ilə aldığımız BTR, səhv 
etmirəmsə, Cəbrayıl rayonunda döyüşçülərə təhvil verildi. Bununla 
demək istəyirəm ki, kollektivimiz heç vaxt belə tədbirlərdən geri 
qalmırdı, xalqın içərisində olurdu.

Xalq cəbhəsinin hakimiyyətdə olduğu vaxtda biz, həqiqətən də, 
çox çətinlik çəkirdik. Çünki məhkəmənin fəaliyyətinə səriştəsiz şəxs-
lər tərəfindən müdaxilələr edilməsinə cəhdlər olurdu. İkram müəllim 
buna imkan vermirdi. Həmin şəxsləri (bəlkə də, bunu demək düzgün 
deyil) "yerinə oturtmağı" bacarırdı. Onlara başa salırdı ki, onu və 
rəhbərlik etdiyi kollektivi kimsə öz maraqları ilə idarə edə bilməz, 
qanun hər şeydən üstündür. Biz də həmin mövqedən çıxış edirdik və 
axıra kimi də onunla həmrəy olurduq. 

Nəhayət, Ulu Öndərin gəlişi ilə hər bir sahədə dönüşlər baş verdi. 
Həmin illərdə İkram müəllimin istedadı köməyimizə gəlirdi. Bu, bizim 
həyatımızda yaddan çıxası illər deyil. Çünki müstəqil Azərbaycan 
dövləti inkişaf etdikcə onun düşmənlərinin, bu inkişafı gözü gö tür-
mə yənlərin bəd əməlləri də artırdı. Ancaq müstəqilliyimizi göz bəbəyi 
kimi qoruyub-saxlayan Azərbaycan oğulları var və onlardan biri də 
İkram müəllimdir.

2000-ci ildə İkram müəllim Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azər-
baycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə təyin 
edildi. Bu o demək deyildi ki, yollarımız ayrıldı, bir-birimizi yad dan 
çıxar dıq. Xeyr, həmin illərdə mən həmişə İkram müəllimlə məs-
ləhət ləşmişəm, böyük təcrübəsini nəzərə alaraq baxdığım işlər də 
çəkinmədən ona müraciət etmişəm. O da mənə vaxt ayırıb məs lə hət-
lərini verirdi və bunun nəticəsini görmüşəm. 

İkram müəllimlə bir sıra xarici ölkələrdə rəsmi səfərlərdə ol mu-
şam. İlk olaraq İran İslam Respublikasına etdiyimiz səfər yadıma 
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düşür. Hələ sovet vaxtı idi. Yeganə sərhəd-keçid məntəqəsi olan 
Culfadan İrana keçməyimizə imkan verilmirdi. Buna baxmayaraq, 
ilk dəfə olaraq Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyəti kimi İrana 
səfər edə bildik. Arazın o tayında Şərqi Azərbaycanın məhkəmə 
orqanlarının hakimləri bizi sonsuz təntənə ilə qarşıladılar. Şəhriyarın 
məqbərəsində xatirə kitabına Hüseyn Talıbov və İkram müəllim 
öz ürək sözlərini yazdılar. Fəxr edirdik ki, böyük Şəhriyarın ziya rət-
gahında xatirə kitabına hamımız imzamızı qoyduq. Həmçinin Məşhəd 
şəhərində İmam Rzanın məqbərəsini ziyarət etdik. İranda yüksək 
vəzifəli dövlət məmurları ilə görüşlər keçirdik. 

Ən çox yadımızda qalan Qum şəhərində İranın məşhur dövlət və 
din xadimi Ayətulla Musavi Ərdəbili ilə görüşümüz oldu. Biz həmin 
şəxsin evində qəbul edilərkən, İkram müəllim unudulmaz bir nitq 
söylədi və cəsarətlə dedi: "Azərbaycan müstəqil olmaq istəyir, bunun 
üçün Sovet imperiyasının qarşısında baş əyməyəcək!" Və əlindəki 
balaca üçrəngli bayrağı Musəvi Ərdəbiliyə verdi. O, çox böyük 
maraqla bayrağa baxdı. Rənglərin mənası ilə maraqlandı. Hiss etdik 
ki, çox məmnun qaldı. Başını qaldırıb belə dedi: "Hazırda bu, kiçik 
bir parçadır, siz müstəqillik qazananda isə müqəddəs bayrağınız hər 
yerdə dalğalanacaq".

Belə hərəkət o dövrdə çox böyük cəsarət və vətənpərvərlik 
tələb edirdi. Bunu isə yalnız İkram Kərimov kimi oğullar edə bilərdi. 
Ayətulla Musəvi Ərdəbili isə saf qəlbli Allah adamı idi. Şübhəsiz ki, 
Tanrı da onun diləyini həyata keçirdi. Tezliklə Azərbaycanda abu-
hava kökündən dəyişildi. Bu gün müstəqil Azərbaycanın üçrəngli 
bayrağı bütün qitələrdə qürurla dalğalanır. Biz də bu xalqın öv lad la-
rından biriyik – hər şeyi görürük və dərk edirik. 

Azər Hüseynov 
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə  

Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin hakimi
2005-ci il



177

DİN Tibb İdarəsinin Arif Heydərov adına
Respublika Hospitalının 

terapiya şöbəsinin baş ordinatoru, 
tibb xidməti mayoru 

Yeganə İkram qızı Abbasovanın 
baş leytenant rütbəsində fotosu  

İkram, Arifə və Kərim. 
Məşhəd. Firdovsinin 
məqbərəsi önündə. 

May 1994-cü il   
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BELTSI ŞƏHƏRİNDƏ

Oğlum Namiqin müalicəsi ilə bağlı çox yerlərə, həkim və 
mütəxəssislərə üz tutmalı olmuşam. Atalar misalı var: "Suda 

boğulan saman çöpündən yapışar". Zamanında mümkün olan bütün 
imkanlardan istifadə edilsə də, nəticələri ürəkaçan olmayıb.

Buzovna qəsəbəsində bağ evi kirayələmişdik. Rayonun pro ku-
roru olduğum üçün ətrafdakıların diqqət mərkəzində idik. Yaxın lıq-
da yaşayan rus ailəsindən bir qadın bizə gəlmişdi. Səbəbini xatır la-
mıram.

Həmin qadın əvvəllər Buzovnada yaşasa da, ailə həyatı ilə bağlı 
Moldovanın Beltsı şəhərinə köçmüşdü. Hər il yaxınlarını yolux-
maq üçün Buzovnaya gələrdi. Olduqca xeyirxah, alicənab, saf 
qəlb li insan idi. O, həyat yoldaşıma demişdi ki, Floreşt rayonunda 
yaşa yan ukraynalı qadın bir çox xəstələri müalicə edir. Hətta SSRİ 
səhiyyə naziri onun qəbulunda olub və onu fəxri fərmanla təltif edib. 
Göstərdiyi xidmətə görə xəstələrdən umacağı da yoxdur. Məsləhət 
görürdü ki, uşağı onun qəbuluna aparaq. Razılaşmaya bilməzdik. 
Qərara alındı ki, o, Moldovaya qayıtdıqdan sonra vaxt barədə bizə 
məlumat verəcək.

Beləliklə, intizarla gözlədiyimiz məktubu aldıq. Hazırlaşıb yola 
düşdük. Öncə Moskva şəhərinə gedib orada müalicə həkimi ilə 
görüşdük. Sonra qatarla Kiyevə gəldik. Oradan dostum və qohumum 
Heydərin idarə etdiyi "Jiquli" avtomaşınında Beltsıya yollandıq.

Məzuniyyətə çıxarkən səfərim barədə respublika prokuroruna 
məlu mat vermişdim. Abbas Tağıyeviç öz təşəbbüsü ilə (bu onun 
xarak terindən irəli gəlirdi) Moldovanın prokuroru Çebana zəng vurub, 
zərurət yaranarsa, bizə yardım göstərməsini xahiş etmişdi.

Odessa şəhəri istiqamətinə olan yol ilə Kişinyova gəldik. Gecə 
idi. Qərara aldıq ki, burada gecələyək, ertəsi gün Beltsıya gedək. 
Planımızda Kişinyovda gecələmək nəzərdə tutulmamışdı. Harada 
gecələmək məsələsi həll olunmalıydı. Təxmini gəldik "İnturist" meh -
manxanasına. O zamanlar mehmanxanada yer tapmaq çox müş-
kül məsələ idi. Növbətçiyə vəziyyətimizi bildirib, bir gecəliyə bizə 
şərait yaratmağı xahiş etdik. Həyatda yaxşı adamlar çoxdur. Yoxsa 
həyat öz axını ilə davam edə bilməz. Mehmanxana işçiləri bizi meh -
ribanlıqla qarşılamaqla yanaşı, uşaqla bağlı bizə lazım olan kö mək-
lik lərini əsirgəmədilər. Əllərindən gələn qayğıkeşliklərini göstərdilər. 
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Mən də respublika prokurorunun iş və ev telefonlarının nömrələri var 
idi. Ona ehtiyac duyulmadı.

Ertəsi gün alma və üzüm bağlarının əhatəsində olan rahat yol ilə 
respublikanın şımalında, 130 kilometrlik məsafədə yerləşən, ikinci 
böyük şəhəri hesab olunan Beltsıya, bizi dəvət edən qadının evinə 
gəldik. Beltsı ölkədə qənd istehsalına görə tanınmış bir şəhərdir. 
Səhv etmirəmsə, ərazi Bessarabiya adlanır.

Ev sahibi bizi çox mehribanlıqla qarşıladı və dedi ki, o, bizim 
üçün mehmanxanada yer tutub. Bizim Qara dəniz sahilində isti ra-
hətə gedəsi qızının evində qalmağımızı nəzərdə tutsa da, bilet səbə-
bindən onların bir neçə gündən sonra yola çıxacaqları üçün bu ad-
dımı atıb. Mehmanxanada yer almaq üçün o, şəhər prokurorunun 
kö mək liyindən istifadə edib. Belə ki, vəziyyətdən çıxış yolu taparaq 
qo na ğı nın prokurorluq işçisi olması ilə əlaqədar ona müraciət etməli 
olub.

Çox rahatlıqla mehmanxanada yerləşdik. Gedəcəyimiz qadının 
yaşadığı məkan qonşu rayonun kəndi idi. Qəbul üçün növbəyə 
durmalıydın. Kiminsə xahişi ilə xəstə qəbul etmirdi. Ona "Babka" 
deyə müraciət edirdilər. Növbə uzun olsa da, biz buna hazır idik, təki 
işimiz uğurlu alınsın. Növbəti gün istirahət günü idi. Dini qaydaların 
tələblərinə uyğun olaraq, o, həmin günlər xəstələrə baxmırdı.

Qərara aldıq ki, şəhər prokuroru ilə görüşüb, onunla məs lə hət-
ləşək. Şəhər prokuroru bizi çox səmimi qarşıladı, hətta bizə şam 
yemə yini evində verdi. Hər ehtimala qarşı bizi tanımadığı üçün 
xidməti vəsi qəmi ona göstərdim. Mehriban, diqqətcil adam idi. O, 
dostu – qon şu rayonun icraiyyə komitəsinin sədri ilə telefonla da-
nışıb, "Babka"nın qəbulunu təşkil etdi.

Ertəsi gün sübh tezdən yola düşdük. Kənd yolunda sayı bilin-
məyən qolu, ayağı, boynu tənziflə sarıqlı adamlara rast gəldik. Qoca-
cavan, qadın-kişi, uşaq yol kənarını bürümüşdü. Növbə gözləyənlər 
avtomaşında, palatkada günlərlə qalmalı olurdular.

"Babka" bizi qarşıladı, çaya qonaq etdi. Dedi ki, o, heç kimin 
sözü ilə xəstə qəbul etmir. Çünki sonralar ona xəbər çatır ki, bəzi 
də ləduzlar xəstədən pul alıb, ona müraciət edirlər. Oğlu kənddə kol-
xoz sədri işləyirdi. Gözəl, bağlı-bağatlı həyəti var idi. Yay ayı olduğu 
üçün qonaqlarını həyətində qəbul edirdi. Söhbət etdi ki, bu qabiliyyət 
ona anasından keçib. Əfsuslar olsun ki, uşaqları onun davamçıları 
olmayacaq. O, əli ilə müayinə etməklə sümüklə (sınıqla), damarla 
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əlaqədar xəstələri çox asanlıqla və qısa müddətdə müalicə edirdi. 
Radikulit, osteoxondroz, onurğa yırtığı və əyriliyi ilə bağlı olan xəs-
tələri çox asanlıqla müalicə edirdi. Namiqin də xəstəliyi müntəzəm 
olaraq ətraf sümüklərinin öz-özünə zədə almadan sınması ilə 
əlaqədar idi. 

Babka ona göndərilən təşəkkür məktubları olan qovluğunu bizə 
göstərdi. Kimlər ona öz minnətdarlığını bildirməyiblər?! Xarici ölkə-
lərin səfirləri, mərkəzi komitənin katibi K.F.Katuşev, tikinti materialları 
sənayesi naziri Q.A.Karavayev, tibb sahəsi üzrə tanınmış şəxslər, o 
cümlədən səhiyyə naziri və s. ...

O, Namiqə yaxınlaşıb ona baxdı. Onun qalın qaşlarına, qara kip-
riklərinə heyranlığını bildirdi. Qəflətən bizə tərəf dönüb dedi: "Təəs-
süflər olsun ki, bu uşağın xəstəliyi mənlik deyil". Bizim, xüsusən ana-
nın nə vəziyyətə düşməsini təsəvvür edin. Ananın hıçqırığı indi də 
gözlərimin önündə, qulağımdadır. Bu sətirlər necə yazılır, yazan bilir... 

* * *
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BƏNZƏRSİZ ÖLÜM

31 avqust Namiqin doğum günüdür. Həmin günü sevinclə göz-
ləyirdim. Namiq isə doğulacağı günü bilmirdi. Ancaq do-

ğul maq, qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya gəlmək üçün çalışırdı və 
nəhayət, buna nail oldu.

31 oktyabr Namiqin həyatdan köçdüyü gündür. Onun sağalmaz 
ağır xəstəliyə mübtəla olması bəlli idi. Lakin nə vaxt dünyasını 
dəyişəcəyini bilmirdim. Namiq isə bizlərdən fərqli olaraq həmin günü, 
hətta saatı bilirdi. Gözləyirdi… və buna hazırlaşırdı. Ağlı, dərrakəsi 
üstündə idi. Söhbət edirdi, fikirlərini bildirirdi. Çalışırdı ki, heç kimə 
əziyyət verməsin.

Bizim fərqimiz onda idi ki, o, öləcəyi, gözlərini əbədi yumacağı anı 
bilirdi. İlahi, dünyada nə qədər üstü açılmamış sirlər var! 

Nahar fasiləsinə evə gəlmişdim. Namiq yatan otaqda nahar 
edərkən: "İşdən sonra Mərdəkana – bağda işləyən ustalara dəy mə-
yə gedəcəyəm" – deyib, evə bir az gec gələcəyimi bildirdim. Mər də-
kanda bağ evi tikdirirdim. Əslində, bu bağ evi Namiqə görə tikilirdi. 
Yataq xəstəsi olduğu üçün həyət evinə ehtiyacımız var idi. Hər yay 
kirayə bağlarda qalmaq, orada təmir işləri aparıb, özümüzə münasib 
şərait yaratmaqdan zinhara gəlmişdik. Yeganə və Kərim isə II növ-
bədə – dərsdə idilər.

Nahar edib işə qayıtdım. Biraz keçmiş Arifə zəng etdi. Həyəcanla 
dedi: "Namiq deyir ki, papa Mərdəkana getməsin, tez evə gəlsin. İk-
ram, Namiq narahatdır". Ümumiyyətlə, o, son günlər narahat idi. Bil-
mirəm, nə ilə əlaqədar Arifə ilə mən 2-3 günlüyə rayona – Kür dəmirə 
getmişdik və yenicə Bakıya qayıtmışdıq. Sonralar deyəcəyik: "Elə bil, 
Allah onun ömrünü artırdı ki, evdə olaq".

Telefonla danışıb, qeyri-ixtiyari olaraq pediatr Asif Abdullayevə 
zəng vurdum. O, bizim uşaqların tibblə bağlı problemlərini həll edərdi. 
Asiflə məni onun yeznəsi, tələbə və iş yoldaşım Adil Mikayılov tanış 
et mişdi. Tibb elmləri doktoru, cavan professor olmaqla, "Ana və 
uşaq ların mühafizəsi" institutunda direktorun elmi işlər üzrə müavini 
vəzifəsini daşıyırdı. İnstitutun direktoru Kübra xanım Fərəcova idi. 
Hazırda institut onun adını daşıyır. SSRİ Ali Sovetinə ilk azərbaycanlı 
qadın kimi Kürdəmirdən deputat seçilmişdi. Atam həmin vaxt şəhər 
sovetinin sədri olduğu üçün o, seçiciləri ilə görüşə gələndə bizim 
evdə qonaq qalmışdı, ailəmizi tanıyırdı. 
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Namiqin vəziyyəti Asifə bəlli idi. O, məni SSRİ Tibb Elmləri Akade-
miyasının "Pediatriya" İnstitutunun direktoru, akademik M.Y.Stu-
denikinlə tanış etmişdi. Onun köməkliyi ilə Namiq aylarla anası ilə 
birlikdə Moskvada "Kropotkinskaya" metro stansiyasının yaxınlığında 
yerləşən, Təcili Uşaq Cərrahiyyəsi və Travmatologiya İnstitutunda 
stasionar müalicə almışdı. Bundan əlavə, Namiq Moskvada Trav-
ma tologiya və Ortopediya Milli Tibbi-Tədqiqat Mərkəzinin kontingenti 
idi. Hətta onu müalicə edən şöbənin müdiri Yukina soyadlı həkim 
qadın Bakıya gəlib onun müalicəsi ilə məşğul olmuşdu. Ancaq nə 
etmək olar... Yaşı tamam olmamış onun ayaq sümükləri öz-özünə 
sınırdı, ayaqları daim gipsdə olurdu. Bu fəsad bədənin də inki şa-
fını ləngidirdi. Çox ağıllı, xeyirxah, nikbin uşaq idi. Hamı onu sevir di. 
Evdə təhsil alırdı. Dəftərləri durur məndə, işdən gələndə əla qiy mət lə-
rini sevinclə mənə göstərərdi. Əxlaqlı idi.

Telefonla Asifə vəziyyəti danışıb, bizə gəlməsini xahiş etdim. 
İnstitut yaşadığımız evdən çox da uzaq deyildi. Mən də təcili evə 
qayıtdım. Namiq məni görüb çox şənləndi. Ürəyimdən qara qanlar 
axırdı, neyləyə bilərdim.

Namiqin xalası Afər bizdə idi. Bilmirəm, o, təsadüfən bizdə idi, 
yoxsa Arifə çağırmışdı. Asif gələnə qədər Namiqlə söhbət etdim. 
Ona təsəlliedici sözlər dedim və həkimin gəlib ona baxacağını 
bildirdim. Namiq mənə dedi: "Papa, Kərimi dərsdən çağır gəlsin, mən 
onu görüm". Həmin vaxt Kərim yaxınlıqdakı 20 nömrəli məktəbdə 
oxuyurdu. Onun dərsdən çıxmağına çox vaxt qalmırdı. Mən bunu 
Namiqə deyəndə, onun cavabı mənə belə oldu: "Papa, axı o vaxt 
artıq mən həyatda olmayacağam". Həyatımda eşitdiyim ən ağır söz! 
Özümü şən göstərib Afərdən xahiş etdim ki, gedib Kərimi dərsdən 
gətirsin. Belə də oldu. 

Həkim də gəldi. Asif onu müayinə etdi və mənə sakitcə dedi ki, 
onun ömrünə çox az vaxt qalıb. "Mümkünsə, aptekdən təcili hava 
yastığı alın". Mən işə – hakim yoldaşım Azər Hüseynova zəng vurub, 
bizə aptekdən hava yastığı alıb gətirməsini xahiş etdim. Onun minik 
maşını var idi, özü idarə edirdi. 

Namiq qonaq otağında divanda uzanmışdı. Anası onun yanında 
idi. Bir də gördüm Afər uşaq otağında Namiqə yer düzəldir. Dedim: 
"Niyə onun yerini dəyişirsiniz, qoy bizim yanımızda olsun". Afər dedi 
ki, Namiq özü belə istəyir. Deyir ki, mama adamların yanında tez-tez 
əyilib-qalxır, axı ayıbdı. Bu onun bizə son sözü, son xahişi oldu. 
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Namiqin 2-ci sinif məktəb dəftərindən yazıları
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Az vaxt keçmiş o, əbədiyyətə qovuşdu. Yeganə isə dərsdə idi. 
Məktəbdən gəlib vəziyyəti gördü. Özünü itirmədi, "hər şeyi başa 
düşürəm" deyib, anasına yardımçı oldu. 

Elə bil, Allah mənə qüvvət verdi. Tez onu "Təzəpir" məscidinə 
aparıb yuyulmasını təşkil etdim, harada dəfn olunmağı barədə 
düşündüm. Anasından məsləhət istədim. Cavab verdi: "Özün harada 
məsləhət bilirsən, orada". Qeyri-ixtiyari yadıma Mir Mövsüm Ağa 
düşdü. Axı Namiq də onun kimi yeriyə bilmirdi. Şüvəlana – dostum 
Ramizə zəng vurub, Mir Mövsüm Ağanın yaxınlığında Namiqə yer 
seçməsini xahiş etdim. O, böyük qardaşı Musa ilə birlikdə indi Namiq 
uyuyan qəbrin yerini seçdiklərini mənə bildirdi. Mənimlə bir neçə 
dəfə telefonla danışdılar və bu danışıqlar əsnasında razılığa gəldik. 
Qəbirlə bağlı hazırlıq işlərini onlar gördülər. Bu, Arifə üçün bir növ 
təsəlli oldu. 

Biz uşaq vaxtı hələ Mir Mövsüm Ağa sağ ikən, onu "Ətağa" ad-
lan dırardıq. And içəndə bəzən belə deyərdik: "Ətağanın ət bədəni 
haqqı". İndi ziyarətgaha gedənlər qeyri-ixtiyari olaraq Namiqin qəb-
ri nin yanından keçirlər. Çox dostlarım mənə deyirlər: "Ağanı ziyarət 
etməyə getmişdim, Namiqin də qəbrini ziyarət etdim". Doğumlar eyni 
olduğu halda, ölümlər müxtəlif olur. Bir uşaq ölümünün bənzərsiz he-
kayəsi ilə tanış oldunuz. 

Tanrı heç bir valideynə bala dağı verməsin. Bunu çəkənlər bilir.



185

KİTABIN HİKMƏTİ

"Zirvədən-zirvəyə..." kitabının (I cild, 742-743 səh.) "Onlar unu-
dulmamalıdır" bölümündə "Zindana atılmış ərəb qızı" başlığı 

ilə olan yazımda həmyerlim şair Əfrayılın 1961-ci ildə "Azərbaycan" 
jurnalında dərc olunan "Cəmilə" şeiri verilmişdi. Məqsəd ölkəsinin 
azadlığı uğrunda mübarizə aparanların eyni taleyi bu gün də ya şa-
masına oxucunun diqqətini cəlb etmək olmuşdur. Ölüm cəzasına 
məhkum edilmiş Cəmilənin sonrakı həyatı barədə məlumatım 
olmadığından bu barədə yazımda heç nə qeyd edə bilməmişdim. Bu 
heç ağlıma da gəlməmişdi. 

Kitabın bir nüsxəsini ölkəmizi Əlcəzairdə təmsil edən fövqəladə 
və səlahiyyətli səfir Mahir Əliyevə vermişdim. Bir gün Mahir müəllim 
mənə xəbər verdi ki, Cəmiləni tapıb. Artıq ömrünün 85-ci ilini ya şa yan 
xanım Əlcəzairin Milli Qəhrəmanı fəxri adını daşıyır. Müəllif ya zısı ilə 
kitabın birini Cəmilə xanıma göndərdim. Bu yazıma həmin səhnəni 
əks etdirən Mahir müəllimlə Cəmilə xanımın fotoşəklini əlavə edirəm.

Cəmilə Buhiredin deməsinə görə, məhbəsdə olarkən barəsində ya-
zıl mış həmin şeirdən məlumatı olmayıb. Sevinc və heyranlığından köv-
rələrək, imkan tapıb mütləq Azərbaycanı ziyarət edəcəyini söy lə mişdi. 

Barəsində çəkilmiş filmlər: "Cəmilə" (1958), "Əlcəzair uğrunda" 
(1966), "Terrorun vəkili" (2007) – Misir və Fransa. 

CƏMİLƏ

Nə zamandır institutdan evimizə qayıtmışam,
Sona yetdi tətil vaxtı, getməliyəm mən bu axşam.
Dönə-dönə
Sual verir anam mənə,
Cavabımdan şair kimi fikrə gedir o bir qədər,
Yorur onu düşüncələr...
O, hal-əhval tutur yenə ərəb qızı Cəmilədən,
Elə bil ki, bir sinifdə oxuyuram o qızla mən
Elə bil ki, kədərindən, qəzəbindən yanasıdır,
Elə bil ki, Cəmilənin anasıdır.
O danışır yana-yana:
– Oturmuşuq yaraşıqlı evimizdə oğul, ana.
Çarpayısız yatmaq olmur bircə anda,
Eh, görəsən o qız necə yatır daş zindanda?!
Kiçik bacım Cəmilə də yaxın gəlir mənə sarı,
Qoyur mənim bağlamama gətirdiyi heyvaları.
– O qıza pay apar – deyə.
(O qızın kim olduğunu deməmişəm Cəmiləyə)
– Qayıdanda evimizə,
O qızı da gətir bizə....
........   Əfrayıl, aprel 1961-ci il
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II HİSSƏ
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ

VI FƏSİL

DÖVLƏT TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ 
KOMİTƏSİ İŞÇİLƏRİNİN  

HÜQUQLARININ BƏRPA OLUNMASI 

Telman Zülfüqar oğlu – İkram müəllim, o dövrdə respublikada 
ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən, qalmaqallar yaşadan pro-

ses lərdən biri də Radio və Televiziya Verilişləri Dövlət Ko mi tə sinin 
xeyli işçisinin vəzifələrindən azad olunması idi. Onların ara sında 
ölkədə tanınmış şəxslər az deyildi. Onlar Vətənini, xalqını sevən, 
haqsızlıqlarla barışmayan, mübariz insanlar idilər. Hamımız bunu 
bilirdik və həyəcanla işin məhkəmə sonluğunu gözləyirdik. Bakı Şəhər 
Məhkəməsində çox cəsarətli qərar çıxarıldı. Onların hamısı öz əvvəlki 
işlərinə bərpa edildi. Qanunu pozan şəxs isə cinayət m əsuliyyətinə 
cəlb olundu. Bu işin arxasında kimlərin dayandığını ha mı çox yaxşı 
bilirdi. Həmin məsələyə aydınlıq gətirmənizi xahiş edi rəm. 

İkram Kərimov – O dövrün vəziyyətini hamı yaxşı bilirdi. Görür-
dük ki, ölkə uçuruma doğru gedir, hansı proseslər baş verir. Belə 
bir mühitdə xalqın vətənpərvər, öndəgedən, öz sözünü deyə bilən 
oğullarını qorumaq lazım idi. Komitənin bir qrup işçisi milli-azadlıq 
hərəkatında fəal iştirak etdiklərinə görə başqa ad altında tutduqları 
vəzifədən azad edilmişdilər. Onların sırasında Cəlal Bərgüşad, Hacı 
Qəmbər Ağayev, İsmayıl Ömərov, Firuz Vəlixanlı, Mülatif Adurov və s. 
bu kimi tanınmış simalar var idi. 

Onlardan 41 nəfəri pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar 
aidiyyatı üzrə Səbail rayon məhkəməsinə müraciət etmişdilər. Məh-
kə mə (hakimlər: Xanlar Bayramzadə və Şəfəq Gözəlova) iddiaları 
təmin etmişdi. 
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Cavabdeh tərəf yerli məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlarla razılaş-
ma yaraq, şəhər məhkəməsinə kassasiya şikayəti ilə müraciət 
etmişdi. Onun məhkəmədəki nümayəndəsi tanınmış şəxs idi. Əmək 
hüququ üzrə ixtisaslaşmış hüquq elmləri namizədi olmaqla, əvvəllər 
prokurorluqda, ədliyyə nazirliyində yüksək vəzifələr tutmuş, uzun illər 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin və Ali Məhkəmənin sədri vəzifələrində 
çalışmışdı. Hakimlər korpusu demək olar ki, zamanında onun tərə-
findən formalaşdırılmışdı. 

Bu işlərin baxılmasına iki kollegiya – 6 hakim cəlb olunmuşdu. 
Birlikdə işin materialları ilə dərindən tanış olduq, təhlillər apardıq. 
Hakimlər bildirdilər ki, onların işdən çıxarılmaları Əmək Məcəlləsinin 
tələblərinə ziddir. Onlara heç bir söz demədim. Yalnız bildirdim ki, 
mövqelərimiz üst-üstə düşür. 

Həmin ərəfədə Prezidentin qəbuluna dəvət olundum. Kabinetdə 
xeyli şəxs, o cümlədən Yaqub Məmmədovu, Midhət Abbasovu, 
Sabir Hacıyevi, Kamran Rəhimovu, işi bu səviyyəyə çatdıran Ko-
mi tənin sədri Məmməd Muradı və başqalarını gördüm. Onlar er təsi 
gün Türkiyə Respublikasına rəsmi səfərə yola düşəcəkdilər. Pre-
zident vəzifələrindən uzaqlaşdırılmış işçilərin əvvəlki iş yerlərinə 
qaytarılmaması barədə mövqeyini mənə çatdırdı. Cavab verdim ki, 
çalışarıq işə obyektiv baxaq, qanunun aliliyini gözləyək. 

Prezident Aparatından çıxıb işə qayıdarkən, təxminən qırx 
nəfərə yaxın jurnalistin yolun kənarında tonqal qalayıb ətrafına top-
laş dıqlarını gördüm. Hava soyuq idi. Həmin gün çörəyin qiyməti 30 
qəpikdən 3 manata qaldırılmışdı. Ürəyim ağrıdı. Günü-gündən qiy-
mətlər qalxır, bahalıq və iş yerini itirən bu qədər insan... Nə istəyir 
onlar – mənsub olduqları xalqın pozulmuş hüquqlarının bər pa-
sını, haqq-ədaləti. Onlar məni əhatəyə alaraq, ardımca şəhər məh-
kəməsinədək gəldilər. Hey soruşurdular ki, mənə Prezident Apa-
ratından təzyiq göstərilirmi. Onlara cavab verdim ki, "heç bir təzyiq 
göstərilməyib, sizin işinizə qanunun tələblərinə uyğun baxılacaq". 
Ertəsi gün kassasiya şikayətinə baxılacaqdı.

Mənə edilən təsir barədə heç kimə bir söz demədim. İstəmirdim 
ki, məhkəməyə olan təsiri hakimlər hiss etsinlər. Ümumiyyətlə, iş 
prinsipimə uyğun olaraq, calışmışam ki, müxtəlif formalarda mənə 
olan təsir və təzyiqlər hakimlərə məlum olmasın. Bu iş üslubu onların 
qanuni və ədalətli qərar çıxarmalarına şərait yaradırdı.
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Kassasiya instansiyasında işə baxılan günü səhər nəzarət 
şöbə sinin müdiri Şükufə xanım Maqsudova daxili telefonla mənə 
zəng edib bildirdi ki, Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin nü-
mayəndəsi – kadrlar idarəsinin rəisi İbrahim İsmayılov onun yanın-
dadır. Ona tapşırdım ki, İbrahim müəllimin işlərlə tanış olmasına hər 
cür şərait yaradılsın.

Bir müddət keçmiş işə baxacaq hakimlərdən biri – Abid Ab din bəyov 
yanıma gələrək soruşdu: "İkram müəllim, bu işlə əlaqədar Sizə bir söz 
deyən olubmu?". Cavab verdim: "Yox. Biz bu işi müzakirə etmişik. 
Gedin!". Sualın yaranması səbəbini təxmin edirdim və sonradan 
da dəqiqləşdirdim ki, İbrahim müəllim onlara deyib ki, Prezident 
Aparatında sədrə tapşırıq verilib. Rayon məhkəməsinin qəbul etdiyi 
qərar dəyişiklik edilmədən, qüvvəsində saxlanıldı. Komitənin sədri 
Məmməd Murad isə məhkəmə qərarlarını icra etməkdən imtina 
edərək, respublika rəhbərliyinə şikayətə üstünlük verdi. 

Haşiyə: Məmməd Muradı çox yaxşı tanıyırdım. O, Sabunçu 
Rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində işləyərkən bir 
neçə şəxsdən mənzil vermək, mebel ayırmaq, işlə təmin etmək 
və s. adlarla pul alıb vədini yerinə yetirməmişdi. Rayon prokuroru 
Zakir Zeynalov onun barəsində cinayət işi qaldırmışdı. Əvvəllər 
onlar Zaqatala rayonunda bir yerdə – Zakir müəllim rayon prokuroru, 
M.Murad isə rayon partiya komitəsinin ikinci katibi vəzifəsində 
işləmişdilər. Ona görə də Zakir müəllim iş üzrə qəti qərara gəlməkdə 
çətinlik çəkirdi. Bakı şəhər prokuroru Əliş Əliyevin tapşırığı əsasında 
cinayət işinin şəhər prokurorluğuna gətirilib öyrənilməsini kurator – 
şöbə prokuroruna tapşırdım. Bu arada şair dostum Nəriman 
Həsənzadə yanıma gəldi. Xahiş etdi ki, Məmməd Murad yazıçı-
publisist, filosofdur – ona güzəşt edək. Vəziyyətin bu hissəsini Əliş 
müəllimə məruzə edəndə o, hirslə mənə dedi: "Get nə istəyirsən et!". 
Beləliklə, aldığı pulları geri qaytarmaqla Məmməd Murad xilas edildi. 

İndi isə o, məhkəmə qərarlarına məhəl qoymur, onu icra etmirdi. 
Ona görə də Məmməd Murad barəsində Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 136-cı maddəsi ilə qaldırılmış cinayət işini 
istintaq aparılması üçün Respublika prokurorluğuna göndərdim. 
Çinayət işi qısa müddətdə istintaq edildi və Məmməd Murad Bakı 
Şəhər Məhkəməsində mühakimə olundu (hakim: Səfər Mədətov). 
Məhkəmə qərarı 10 mart 1992-ci ildə Komitənin yeni sədri Məmməd 
İsmayıl tərəfindən icra olundu. 
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Komitənin sədri Nizami Xudiyev olan vaxt televiziyada İsmayıl 
Ömərov Konstitusiyanın ildönümünə həsr olunmuş canlı veriliş 
aparırdı. Verilişə Ali Məhkəmənin sədri Xanlar Hacıyev, Milli Məclisin 
Aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev və mən dəvət edilmişdim. Söhbət andlı 
iclasçılardan düşəndə mən dedim: "Bu institut Azərbaycan üçün 
qəbuledilməzdir, belə qanun işləməyəcək. Əvvəllər də belə qanun 
qəbul edilsə də, qüvvəyə minməmiş ləğv olunmuşdu". Qanunun 
bu günə qədər də tətbiq olunmaması onu göstərir ki, bu, düzgün 
yanaşmadır. Verilişin bu məqamında, israrlı mövqeyimə xitabən – 
İsmayıl Ömərov üzünü tamaşaçılara tutaraq, onların işə bərpası ilə 
bağlı məhkəmə prosesləri barədə şərh olunanları efirdə söylədi.

P.S. Komitə sədrinin taleyini sonralar kənd təsərrüfatı və səhiy-
yə nazirləri də yaşamalı oldular. Qanunsuz olaraq işdən çı xarılmış 
Təhsil Nazirliyinin 8 nəfər əməkdaşının, rektorların, polis və pro ku-
rorluq işçilərinin, digər sahələrdə çalı şan  şəxslərin əvvəlki vəzi fə-
lərinə bərpa olunmaları ölkədə rezonans doğururdu. 

Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının diqqəti qanunun tələblərinə 
dönmədən riayət etməyə, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qə-
rar larını ləngitmədən icra etməyə cəlb olunurdu. 

Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarlarının icrası dövlətin öncül vəzi-
fəsidir.
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ULU YARADANA, HAQQA,  
XALQA SADİQ İNSAN

Amalına, məsləkinə inandığım və şəx siy-
yəti ilə öyündüyüm, ədalətinə ehtiram 

etdiyim İkram Kərimovu ən ağır məqamda – 
Allah dərgahında xatırlamağım haqdan gələn 
nida idi!

...1992-ci il oktyabr, noyabr, dekabr.

...1993-cü il yanvar, fevral, mart mənim 
həyatımda ən ağrılı tarix...

Bu günlər biz İkram müəllimi tez-tez görərdik. Həyəcanlı olduğu 
üzündən oxunurdu. Lakin biz ondan heç nə soruşa, hal-əhval tuta 
bilmirdik.

...1992-ci il 19 oktyabrda Teleradio Verilişləri Şirkəti sədrinin əmri 
ilə 167 jurnalist, rejissor və operator işdən azad edildi. Səbəb? Sə bəbi 
şirkət sədrinin özünə aydın idi. Əsl mətləb isə sonradan məlum olacaq.

Bunların sırasında öz qələmi ilə xalqa və dövlətçiliyə xidmət edən 
jurnalistlər, teleradionun inkişafına töhfə verən işçilər əksəriyyət 
təşkil edirdi. Bu fakt respublikada böyük təəssüf hissi ilə qarşılandı. 
Jurnalistlər Prezident Aparatına üz tutdular və laqeydliklə üzləşdilər.

Nəhayət, 1992-ci il noyabrın 18-də dövlət katibi Tofiq İsmayılovla 
görüşdük. "Sabah Qarabağa yola düşürəm, gələndə sizin məsələnizi 
həll edəcəyəm!" – dedi. Elə bil çiynimizdən ağır yük götürüldü. Bir gün 
sonra isə dəhşətli xəbər bütün Azərbaycanı sarsıtdı. Tofiq İsmayılov 
və Vətənin xeyli say-seçmə oğulları vertolyotun vurulması nəticəsində 
həlak oldular. 

İşdən qanunsuz çıxarılanlardan 41 nəfəri ümidsiz halda məh-
kəməyə müraciət etdi. Səbail rayon məhkəməsi üç aylıq mü za kirədən 
sonra jurnalistlərin işdən qanunsuz çıxarıldığı qənaətinə gəlib, onların 
işə bərpa olunması haqda qərar qəbul etdi.

Şirkət rəhbərliyi məhkəmənin qətnaməsindən şəhər məhkəməsinə 
"şikayət" ərizəsi verir. Sədr Məmməd Murad isə elan edir ki, "on-
lar mənim cənazəm üzərindən şirkətə qayıda bilər". Prezident Apa-
ra tında bu iş şirkət sədrinin xeyrinə nəzarətə götürülür. Prezident 
A.Mütəllibovun tapşırığı ilə İkram Kərimov aparata çağırılır və yeni se-
çilmiş dövlət katibi, akademik Midhət Abbasovun yanında ona deyir: 
"Onlar şirkətə qayıtmamalıdır". İkram Kərimovun cavabı: "Məh kəmə 
qanunun aliliyinə hörmət edərək qərarını verəcək". 
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Prezident Aparatında məhkəmə sədri ilə belə bir söhbətin getməsi 
7 ildən sonra məlum olacaq. Hələlik isə "Jurnalistlərin işi" kimi 
məşhur olan mülki iş 2 yerə bölünür. Şəhər məhkəməsinin üzvləri – 
Zahid Ağayev və Rafiq Məmmədovun sədrlikləri ilə "şikayətə" 
baxılır. Rayon məhkəməsinin hakimləri – Xanlar Bayramov və Şəfəq 
Gözəlovanın işə bərpa haqqında çıxardıqları qətnamə qüvvəsində 
saxlanılır, rəhbərliyin şikayəti təmin edilmir.

Bu məsələ Prezident Aparatında, yumşaq desək, bomba kimi 
partlayır. Bu vaxt prezident Türkiyədə idi. Məmməd Murad da nü-
ma yəndə heyətinin tərkibinə daxil edilmişdi. Şəhər məhkəməsinin 
qəbul etdiyi qərarın xəbəri prezidentə çatan kimi bu məsələnin araş-
dırılması barədə göstəriş verir. Araşdırma Milli Məclisin komissiya 
sədri Rauf İsmayılova tapşırılır. 

1998-ci ilin may ayı. Həcc ziyarətinin təəssüratını bölüşmək üçün 
İkram müəllimlə görüşə gəlmişəm. Bir an fikrə gedib deyir: "Hacı, 
mən Sizi ziyarət etməliydim. Siz haqq dərgahında olmusunuz. İnsan 
haqqa xidmət eləməlidir. Haqsız iş görənin, haqsızlığa yol verənin, 
haqsız danışanın yaşamağa haqqı yoxdur!"

Söhbətimiz 8 il əvvəlki hadisənin üstünə qayıdır.
– Dövlətin birinci şəxsi Sizin haqqınızda "tədbir görməyi" tap-

şırmışdı. 
Gülümsəyərək: "Haqq qalib gəldi!" – deyir.
"Düz bir il Sizə böyük təzyiqlər, təsirlər oldu" – deyirəm. Cavabı: 

"Tə sirlər, konkret desək, hücumlar həmişə olub, Hacı. Bu, təbiidir. 
Ancaq heç vaxt əyilməmişəm, sınmamışam, qanuna və vicdanımın 
səsinə qulaq asmışam". Mən İkram müəllimi belə tanıyıram.

...Müstəqilliyimizə uşaq saflığı ilə sevinən, milli mənəviyyatımızın 
vətəndaş təəssübkeşi, ziyalı halallığı, insan sadəliyi – bütün bunlar 
onun mənəvi sərvətidir.

Ancaq onun mənəvi dünyasının zirvəsində ədalət dayanır. Hüquq 
aləmində "İkram qətiyyəti" deyilən bir ölçü var. Yuxarıdan tapşırılanlar 
da, taleyi həll olunan insanlar da yaxşı bilir ki, son söz "İkram qətiy-
yəti"nindir.

...Bir dahi deyib ki, qələm əhli iki səbəbdən yaza bilmir. Birincisi, 
yazacağı mövzu ona tamamilə qaranlıqdır. İkincisi, yazacağı mövzu 
ona həddindən artıq yaxındır. Qaranlıq olduğu mövzuda nədən 
yazacağını, həddən çox bildiyi mövzunu isə nədən başlayacağını 
bilmir. 
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Uzun illərdir tanıdığım, vətəndaşlığına səcdə qıldığım, hü quq-
şünas qətiyyətinə inandığım, ziyalılığına ehtiram etdiyim İkram 
Kərimov haqda bəzi məqamları qələmə aldım. Onun şəxsiyyəti və 
həyatı bir kitabdır. Eşidəndə ki, onun haqqında kitab hazırlanır, mən 
də bu kitabın bir səhifəsini bəzəmək istədim.

Elələri var ki, bir evə, bir ailəyə mənsubdur. O, bir nəsil çər çi-
vəsində tanınır və sevilir. Xidmətləri də qohumluq sərhədlərindən o 
tərəfə keçə bilmir.

Elə adamlar da var ki, onlar bütöv bir millətin, xalqın fəxridi, 
iftixarıdı. Belələri üçün qayğı – ölçüyəgəlməz bir borc, yaxşılıq – 
təmənnasız insani münasibətdir. Onların yaxşı əməllərinin sonunda 
bir can rahatlığı, ruh dincliyi, mənəvi rahatlıq və yaddaşlarda 
əbədiləşmək meyarı var!

Belə adamlar nur, ziya timsalındadır. Bütün canlı varlıqlar nura, 
işığa, günəşə can atdığı kimi, insanlar da yaxşılığa sarı boylanır. Elə 
həyatın mənası da yaxşı əməllərdən alınan zövqdədir. Hər adam 
yaxşılıq edə bilmir. Çünki yaxşılıq etmək – Allaha yaxınlaşmaq 
deməkdir. Bu yaxınlaşma üçün insan haqqı tanımalı, qəbul etməli, 
ona əməli, əqidəsi ilə sadiq olmalıdır.

İkram Kərimov həmişə Ulu Yaradana da, haqqa da, xalqa da 
sadiqdir!

Hacı Qəmbər Ağayev
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri  

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində Baş redaktor 
Əməkdar jurnalist

1999-cü il 
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CƏSARƏTLİ ADDIMLARDAN...

1994-cü ilin iyulunda "Çinar" İstehsalat Birliyinin – əhali ara-
sında Bakı soyuducular zavodu kimi tanınan – baş direk-

toru Əli Atayev qətlə yetirilir.
Həmin ilin 24 oktyabrında Birliyin baş direktoru əvəzi Nicat Süley-

man zadəyə, sürücüsünə və gözətçisinə sui-qəsd edilir. 
Bir aydan sonra direktor əvəzi Şamil Məmmədov evinin qar-

şısında öldürülür. 
Sonra Birliyə Fikir Quliyev rəhbərlik edir. Onun da aradan gö-

türülməsi üçün yollar düşünülür. Nəhayət, barəsində cinayət işi 
başlanılır. 

Sadalanan hadisələrin arxasında hansı qüvvələrin dayandığı 
baş  qa yazının mövzusudur. Belə araşdırmalar əməliyyat-istintaq iş-
çilərinin səlahiyyətinə aiddir. 

Yazım məhkəmə araşdırmasının predmeti olmuş Nicat Sü ley-
manzadənin həyatına sui-qəsd edilməsinə dair Bakı Şəhər Pro-
kurorluğunda istintaqı aparılan və baxılması üçün şəhər məh-
kəməsinə daxil olmuş cinayət işi barəsindədir. 

Çox sadə, ilk anlardan üstüaçıq olan bu cinayət işinin ibtidai 
istintaqı şəhər prokurorluğunun bölmə rəisi Vidadi Səmədovun 
rəhbərliyi altında aparılmışdı. 

İbtidai istintaqın gəldiyi nəticə: hadisə Rüstəm Ağayev, Yavər 
Fətiyev və Camal Əliyevdən ibarət olan dəstə tərəfindən törədilmişdir. 

İstintaq gedişatında müqəssir C. Əliyev öldüyündən barəsində 
cinayət işi xitam edilmiş, digərlərinin haqqında prokurorluq tərəfindən 
cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə Bakı şəhər məhkəməsinə 
göndərilmişdi. 

Cinayət işinin baxılmasını hakim Şahin Qədirova həvalə etdim. 
İşi oxumamışdım. Sui-qəsdlə nəticələnən cinayətlərdə zərərçəkən 
sağ qaldığından təqsirli şəxslərin müəyyən edilməsi bir qayda olaraq 
istintaqa çətinlik yaratmır. Bu səbəbdən belə işlər mürəkkəb cinayət 
işləri hesab olunmur. Bir müddət keçmiş hakim Şahin Qədirov həmin 
işi mənimlə müzakirə etmək arzusunda olduğunu bildirdi. Eyni 
zamanda qeyd etdi: "Şef (həyatımda yalnız o mənə belə müraciət 
edərdi), bu işdən baş açmaq olmur. Siz uzun müddət istintaq 
sahəsində çalışmısınız, çox mürəkkəb ölüm işlərinin istintaqını 
aparmısınız, məsləhətinizə ehtiyac duyuram". Etiraz etmədim. Sərbəst 
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bir vaxtda işi oxudum və birlikdə təhlil edib, müzakirəsini apardıq. 
İstintaqın qəbul etdiyi bir-sıra qərarlarla tanış oldum. Camal Əliyevin 
ölümü ilə bağlı qəbul edilən qərarın əsaslılığı şübhə doğururdu.

Əlavə istintaq aparılması üçün cinayət işinin prokurorluğa 
qaytarılması barədə eyni mövqeyə gəldik. Ancaq məhkəmənin hansı 
mərhələsində bu qərarın qəbul edilməsinin məqsədəuyğun olması 
məsələsində fikirlərimiz haçalandı. Hakim bu qərarı binagüzarlıq 
iclasında, yəni məhkəmənin ilkin mərhələsində qəbul etməkdə israrlı 
idi. Mən isə hesab edirdim ki, tələsmək lazım deyil. Belə hallarda 
etiraz əsasında binagüzarlıq iclasının qərarı çətinlik çəkilmədən 
ləğv edilə bilər. Xüsusən sübutlara qiymət vermə baxımından işə 
yanaşdıqda. Son söz məhkəmə kollegiyasının müstəsna səla-
hiy yətinə aid olduğu üçün qəbul olunacaq qərara müdaxilə edə 
bilməzdim. Hesab edirdim ki, açıq məhkəmə iclasında ətraflı araş-
dırma apardıqdan sonra, məhkəmə istintaqının nəticəsinə əsasən 
qərara gəlmək daha düzgün olardı. Belə hallarda yuxarı məhkəmə 
instansiyasının qəbul edilmiş qərara irad tutması asan olmur. 

Məhkəmə kollegiyası öz mövqeyində qalaraq iradlarını gös-
tər məklə, məhkəmənin ilkin mərhələsindən cinayət işinin təkmili 
istintaqa qaytarılması barədə qərar qəbul etdi.

Nəticə gözlədiyim kimi oldu. Dövlət ittihamçısının etirazı təmin 
edilərək, binagüzarlıq iclasının qərarı ləğv olunub, iş yeni tərkibdə 
baxılması üçün məhkəməyə qaytarıldı. Təbiidir ki, bu dəfə işə 
hansı hakimin baxacağını müəyyənləşdirərkən çox amillər üzərində 
düşünməli oldum. Öncə ölüm işlərinin istintaqını aparmış şəxs kimi, 
işi bir daha oxudum. Ali Məhkəmənin qərarında heç bir yenilik yox idi. 
Sadəcə olaraq göstəriş verilirdi ki, şübhələr məhkəmə istintaqında 
araşdırılaraq qiymətləndirilsin.    

Hakimlərimizin mütləq əksəriyyəti əvvəllər istintaq işçisi olma-
mışdı. Yalnız hakim Yusif Cavadov Qazaxıstan Respublikasında 
prokurorluğun mühüm işlər müstəntiqi işləmiş, kamil istintaqçı kimi 
bir çox ölüm işlərinin açılmasına nail olmuşdu. (Yusif Cavadovun 
prokuroru olmuş, sonralar Rusiyanın Baş prokuroru vəzifəsinədək 
yüksəlmiş Qaydanov Oleq İvanoviç xatirələrində Yusifin bacarıqlı, 
peşəkar müstəntiq kimi tanınıb formalaşmasını xüsusilə vurğulayır). 
Odur ki, tərəddüd etmədən işin baxılmasını ona həvalə etdim. Ancaq 
ona heç bir söz demədim. Mövqeyinin necə olacağını gözlədim. 

Bir müddət keçmiş Yusif iş üzrə hökmün çıxarılmasının qeyri-
mümkünlüyünü mənə məruzə etdi. Həm də özünun qətiyyətli 
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xarakterinə uyğun olaraq deyirdi: "Uzatmağa dəyməz, istəyirəm işi 
yekunlaşdırım". Məhkəmənin gələcəyi nəticəyə müdaxilə etmədən, 
ona dönə-dönə, israrla istiqamət verirdim ki, prosesi sona qədər 
aparmaq lazımdır. Məhkəmə istintaqı tamamlanmamış, dövlət 
ittihamçısının çıxışını dinləməmiş (mövqeyini bilməmiş) qəbul edilən 
qərarın aqibəti əvvəlki məhkəmə qərarı kimi olacaqdır. Çox çətinliklə 
Yusifi razı sala bildim. O isə hey deyirdi: "Açıq-aşkar görünən dağ 
kimi aydındır ki, cinayət işi saxtalaşdırılaraq məhkəməyə təqdim 
edilib, nahaq yerə bu işi uzadıb vaxt itiririk". Mən isə ona izah edirdim 
ki, bu işdə qərarın ləğv olunması üçün heç kimə əsas vermək olmaz. 
Əgər işdə bir boşluq olarsa, bundan məharətlə istifadə oluna bilər.

Məhkəmə baxışı tamamlandı. Dövlət ittihamçısı Şahsənəm 
Əli ye vanın çıxışında hər iki müttəhimə ölüm cəzası istəməsi ha-
mını şoka saldı. Ölümə sui-qəsd üstündə müstəsna cəza təd bi-
rinin tətbiqinə təcrübəmdə nəninki rast gəlməmişəm, heç eşit mə-
mişəm də! Belə cəzanın dövlət ittihamçısının istəməsinin hansı 
motivdən qaynaqlandığını deyə bilmərəm. Bir qayda olaraq on-
lar prokurorluğun rəhbərliyi ilə məsləhətləşmədən məhkəmə 
çıxış larını etmirlər. Bəzən rəhbərliyin qəbuluna düşə bilmədikdə 
"çıxışa hazırlaşmaq" adı ilə məhkəmədən vaxt istəyirlər. Halbuki 
günlərlə, bəzən aylarla gedən məhkəmə prosesi müddətində çıxışa 
hazırlaşmalıdırlar.

Nə üçün bunun üstündə dayanmalı oldum? Çünki prokurorluğun 
belə mövqeyi məhkəmənin işə olan şübhəsini daha da artırdı. Bunu 
məhkəməyə psixoloji təzyiq kimi hesab edirəm. Ehtimalıma görə, 
ittiham tərəfi hesab edirdi ki, əgər ölüm cəzası istənilirsə, məhkəmə 
müqəssirlərə mütləq cəza vermək məcburiyyətində qalacaq, işin 
əlavə istintaqa qaytarılması barədə düşünülməyəcək. Bəlkə də, 
başqa mülahizə olub. Vaxtilə çox işlərdə dövlət ittihamını müdafiə 
etmişəm, ölüm cəzası istəmişəm. Təcrübəmə əsaslanararaq, bunu 
düzgün qurulmayan taktika kimi qiymətləndirirəm.

"Azərbaycan" qəzeti 1998-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında bu 
cinayət işi ilə bağlı "Məhkəmə salonunda" rubrikası altında əməkdaşı 
Aydın Ağazadənin imzası ilə "Bermud üçbucağı", yaxud "Doğruya 
zaval yoxdur, çəksələr min divana!.." başlığı altında silsilə yazılar 
vermişdi. 

Qəzet yazısından: Məhkəmə kollegiyası C.M.Əliyevin ölümü 
ilə əlaqədar istintaq orqanının gəldiyi nəticə ilə razılaşmayaraq 
işi prokurorluğa qay  tarmaqla yanaşı, C.M.Əliyevə, R.İ.Ağayevə, 
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Y.F.Fətiyevə yeti rilmiş bədən xəsarətləri faktlarına görə vəzifəli 
şəxslər (pro ku porluq və polis işçiləri) barəsində CM-in 168-ci 
mad dəsinin II his səsi ilə cinayət işi də qaldırır.

"Cavadov bununla da həmkarı Şahin Qədirovun Ali Məhkəmə 
tərəfindən ləğv olunmuş qərardadına bir növ bəraət qazandırmış olur. 
Qərardadın xəbəri prokurorluqda bomba kimi partlayır. "Axı bu necə 
ola bilər?! Bakı Şəhər Məhkəməsi, deyəsən, lap həddini aşır!" Bu 
fikirlər respublikanın bütün hüquq-mühafizə sistemini başına götürür. 
Hamı Bakı şəhər məhkəməsinin, o cümlədən Yusif Cavadovun qəh-
rə manlığından danışır. Bəziləri hətta hakimin bu qə rar dada görə 
"başı ağrıyacağını" da ehtimal edir. Söz-söhbətlər, şayiələr, dedi-qo-
du lar ildırım sürətilə aləmə yayılsa da, əsas o idi ki, cinayət işinin 
düzgün məcraya dön dərilməsi istiqamətində başlıca addım atılmışdı. 
Bəs məhkəmə öz arqu ment lə rini necə əsaslandırırdı? Gəlin qərardada 
nəzər salaq. Qərardadda oxu yuruq: "Məhkəmə kollegiya sı hesab 
edir ki, ibtidai istintaq orqanı Azərbaycan Respublikası CPM-in 19-cu 
mad dəsinin tələblərini kobud surətdə pozaraq işin bütün hallarının 
məhkəmə ic la sın da tamamlanması mümkün olmayan dərəcədə 
birtərəfli, natamam və qeyri-obyek tiv apardığından cinayət işi əlavə 
ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır". 

Prokurorluq məhkəmənin qəbul etdiyi bu qərardan Ali Məhkə-
mənin CİÜMK-sına etiraz verir. Hakim Vidadi Həşimovun sədrliyi 
altında etiraz müzakirə olunur və təmin edilir. Beləliklə, ikinci dəfə 
şəhər məhkəməsinin qəbul etdiyi qərar yuxarı məhkəmə in stan-
siyasında öz təsdiqini tapmır... 

Qəzet yazısından: "Açıq demək lazımdır ki, məhz ölkə baş çı sı-
nın yanında keçən müşavirədə Hey dər Əliyev bu cinayət işi ilə bağlı 
birmənalı prinsipial mövqeyini açıqladıqdan sonra Bakı Şəhər Pro-
kurorluğu istər-istəməz geri çəkilərək, müdafiə mövqeyini tut mağa 
məcbur oldu. Əksinə, yeni istintaq qrupuna rəhbər təyin edilmiş Röv-
şən Əli yev isə əsl hüquqşünas prinsipiallığı ilə işə giri şərək istintaqı 
lazım olan ob yek tiv məcraya yönəldə bildi. R.Əliyevin apardığı əlavə 
istin taq nəticəsində məlum olur ki, 1995-ci ilin mayında Bakı Şəhər Pro-
kurorluğunun müstəntiqi İ.Hüseynov C.M.Əliyevin ölməsi ilə əla qə dar 
cinayət işinə tarixsiz qərarla (!) qanunsuz olaraq his səvi xitam vermişdir. 

Rövşən Əliyevin qərarında göstərilir: "…Əlavə istintaq za-
ma nı müəy yən edildi ki, ilkin istintaq zamanı cinayəti tam aç-
maq imkanı olmuşdursa da, buna nail oluna bilinməmiş və ci-
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na yət törətmiş şəxslərin ifşa edilməsi əvəzinə, is tin taq çılar 
vəzifə lərindən sui-istifadə etməklə saxtalıqlara yol verərək, zor 
tətbiq et mək lə uydurma ifadələr alaraq, cinayət törətmiş şəxs ləri 
məsuliyyətdən azad edib, təq siri olmayan şəxsi cinayət məsu liy-
yətinə cəlb etmişdilər".

..."Həmin dövrdə prokurorluğun müqavimətinə sinəsini verən təkcə 
Bakı Şəhər Məhkəməsi ol du. Bizcə, elə bunun özü də az əhəmiyyətli 
iş deyildi. Deməli, Bakı şəhər məhkəmə sindən savayı, hamı gözləyirdi 
ki, bu işə məhz ölkə başçısı Heydər Əliyev cə nab ları qarışmalıdır. 
Göründüyü kimi, hadisələr də öz obyektiv məcrasına məhz öl kə 
başçısının yanında keçirilən müşavirədən sonra yönəldildi".

Yazını həmin hadisə ilə əlaqədar Prezident Heydər Əliyevin 
mətbuatda dərc olunmuş sözləri ilə tamamlayıram:

"1996-cı ildə mənə gəlib dedilər ki, bir şikayətçi var, neçə gündür 
burada o qədər şikayət edir, ağlayır, ancaq Sizə öz sözünü demək 
istəyir. Mən onu qəbul etdim. Onu dinləyəndə mən, həqiqətən, çox 
həyəcanlandım, dəhşətə gəldim ki, əcaba, düzmü deyir, belədirmi? 
Amma onun danışığından hiss etdim ki, o aldatmır, dediklərində 
əsas var. Həmin adam şikayət edirdi ki, gərək ki, oğlunu günahsız 
yerə həbs ediblər və öldürüblər. Soyuducular zavodunda "Çinar" 
şirkəti var. Bilirsiniz ki, bir neçə dəfə həmin zavodun rəhbərlərinə 
gah sui-qəsd olunmuşdu, gah xəsarət yetirilmiş, gah da kimi isə 
öldürmüşdülər. Son dəfə soyuducular zavodunun direktoru vəzifəsini 
icra edən Nicat Süleymanzadəni yaralamışdılar. Guya günahkarları 
tapıblar və onlardan biri də həmkarlar təşkilatının sədri Camal 
Əliyevdir. Süleymanzadəni yaralamışdılar, guya həmin işi bu təşkil 
edib dir. Onu həbs ediblər, 17-ci polis bölməsinə aparıblar. Polis 
işçiləri və Bakı Şəhər Prokurorluğu orada istintaq aparıblar. Təbiidir 
ki, bu adam deyibdir ki, günahım yoxdur, bu işləri mən etməmişəm. 
Ancaq onu döyüblər, işgəncə veriblər. Onu o qədər döyüblər, axırda 
orada döyüb öldürüblər. 

...Dinləmə zamanı mənə tamam aydın oldu ki, burada əsl cina yət-
karlar qalıb, gedib cinayət etməmiş, günahsız adam tutublar, döyüb-
lər. O qədər döyüblər, işgəncə veriblər ki, ölübdür. Ondan sonra da 
"sübut ediblər" ki, guya bu adam günahkardır. Bununla da bu işi 
qurtarıblar, bağlayıblar. 

Əliyev Camalın cəsədini də çıxarıb eksqumasiya etmişdilər, yox-
la mışdılar ki, onu qandallayıblar, bədəninə 30 xəsarət yetiriblər. Yəni 
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bu qədər vəhşilik təsəvvür ediləsi deyil! Yəqin onlardan çox miqdarda 
müəyyən rüşvət alıblar və bu adamı döyüb-öldürüb "gü nahkar" 
ediblər... Təbiidir ki, mən daha da çox dəhşətləndim".

Əgər rəhbərimiz Heydər Əliyevin yanında məhkəmə, hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin, mənim və hakim Yusif Cava-
dovun qatıldığı müşavirədə həmin cinayət işi ətraflı təhlil olunaraq 
müzakirə edilməsəydi, sonluğun necə tamamlanacağını təsəvvür edə 
bilmirəm. Məhz həmin müzakirə nəticəsində həqiqət üzə çıxdı, ədalət 
bərqərar oldu, ləkələnmiş şəxsin təmiz adı özünə, ailəsinə qaytarıldı. 
Cinayəti törətmiş şəxslər, habelə işi saxta laşdıran milis, prokurorluq 
işçiləri və məhkəmə-tibb eksperti ədalət mühakiməsi qarşı sında 
cavab verdilər. 

P.S. Müşavirədən sonra Ali Məhkəmənin sədri Xanlar Hacıyevin 
verdiyi etiraz əsasında həmin məhkəmənin qəbul etdiyi qərar ləğv 
edilərək, Bakı Şəhər Məhkəməsinin qərarı öz qüvvəsində saxlanıldı. 
Prokurorluğun etirazı rədd edildi. Məhkəmə kollegiyasının hakimləri, 
o cümlədən məruzəçi intizam məsuliyyətinə cəlb olundu. 

Rövşən Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan cinayət işlərinə Ali 
Məhkəmədə və Bakı şəhər Məhkəməsində (hakimlər Rəsul Səfərov, 
Rafiq Məmmədov və qeyriləri) baxılaraq nəticə verildi. Haqq-ədalət 
zəfər çaldı. Yazıya Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorluğu 
mətbuat mərkəzinin "Azərbaycan" qəzetində dərc olunmuş 31 avqust 
2000-ci il tarixli məlumatını əlavə edirəm (bax: səh. 202-206). 

Vaxtilə yanımda təcrübə keçmiş Rövşən Əliyev sonradan da belə 
səpkili cinayət işləri aparmasının qurbanı olaraq namərd gülləsinə tuş 
gəldi. Ruhu şad olsun.
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DAİM MÖVQELƏRİMİZ  
ÜST-ÜSTƏ DÜŞÜB

Hörmətli İkram müəllimlə birbaşa tanış-
lığımız 1987-ci ildən başlayıb. O za-

man mən bir neçə il idi ki, Bakı Şəhər Məh  kə-
məsinin hakimi, İkram müəl lim isə prokurorluq 
or qan larında ça lışıb, mənim kimi, həmin or-
qan dan Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri və-
zifə  sinə seçilmişdi. O, məhkəmənin sədri 
kimi fəa liy yətə baş layarkən, məhkəmənin ic-
ra   a tın da, o cüm lədən, mənim də icraatımda 
Bakı şəhər Proku roru nun birinci müavini olarkən təsdiq etdiyi 
ittihamnamələr (ittiham aktı) üzrə cinayət işlərinə baxılırdı. Buna 
baxmayaraq həmin işlərin araşdırılmasına böyük təmkinlik göstərib, 
ittiham hökmü çıxarılsın deyə, heç bir müdaxilə və təzyiq əlamətləri 
belə büruzə verməyib, onlara obyektiv və ədalətli baxılmasını tövsiyə 
etmişdi. Təsadüfi deyildir ki, mənim sədrliyimlə baxılan həmin 
işlərdən əlavə ibtidai istintaqa qaytarılanı da olmuşdu. Lakin İkram 
müəllim bunu bir dəfə də olsun xatırlatmadı və birlikdə işlədiyimiz 
sonrakı illərdə də sədr və hakim kimi, münasibətlərimizdə hiss 
etmədim. Birlikdə çalışdığımız dövrdə sədr olaraq o, məhkəmədə 
sağlam mühiti qoruyub saxladı. Hakimlərin müstəqilliyinə qətiyyən 
müdaxilə etmədi. 

Xatırlayıram ki, 1996-cı ildə Bakı "Çinar" Birliyinin baş direktoru 
N.Süleymanzadənin həyatına sui-qəsdə görə cinayət işi araşdırılırdı. 
(N.Süleymanzadə müxtəlif çaplı silahlardan 23 güllə yarası alsa da, 
xoşbəxtlikdən sağ qalmışdı). Həmin iş üzrə Nərimanov rayon polis 
idarəsinin 17-ci polis bölməsində saxlanılan şübhəli şəxslərdən 
biri – Camal Əliyev həmin bölmədə ölmüş, digəri isə ayağından 
şikəst olmuşdu. Cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması xeyli vaxt 
uzandığına görə, təbii hal kimi narahatlıq doğursa da, məhkəmənin 
sədri məni işin araşdırılmasını yekunlaşdırmağa tələsdirməyib, 
qanunun tələbinə uyğun baxılıb qərar qəbul edilməsini tövsiyə 
etmişdi. İş üzrə qanunun tələbinə uyğun, tam əhatəli məhkəmə 
araşdırması aparıldı. 17-ci polis bölməsində saxlanılarkən C.Əliyevin 
və Y.Fətiyevin bədənlərində aşkar edilmiş xəsarətlərin yetirilmə 
halları və şəraiti olduqca müəmmalı idi və xəsarətlərin bölmədə 
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saxlanılarkən polis əməkdaşları tərəfindən yetirildiyi ibtidai istintaq 
(prokurorluq) tərəfindən yoxlanılmışdı. Sonrakı hadisələr göstərdi 
ki, həmişə olduğu kimi, bu iş üzrə də hər ikimizin düz mövqeyi bizi 
əsassız şübhə və qərəzlilikdən tamamilə uzaqlaşdırmışdı.

Belə ki, məhkəmə araşdırmaların nəticəsinə əsasən, işdə çıxış 
etmiş dövlət ittihamçısının tələbinə zidd olaraq, ittiham hökmü 
(ittihamçı iki nəfər şəxsə ölüm cəzası tələb etmişdi) deyil, cinayət 
işinin əlavə ibtidai istintaqa qaytarılması, 17-ci polis bölməsində 
baş vermiş işgəncələr nəticəsində C.Əliyevin ölümü və Y.Fətiyevə 
yetirilmiş xəsarətlərlə bağlı polis əməkdaşlarının və istintaqçıların 
yol verdikləri hərəkətlərlə əlaqədar cinayət işinin başlanması haqda 
qərar qəbul etdi. Bu, olduqca məsuliyyətli və çətin bir qərar olsa 
da, məhkəmə istintaqının nəticəsi buna şübhə yeri qoymurdu. 

Sonradan hər ikimizin iştirakı ilə cinayət işi üzrə qəbul edilmiş 
qərar hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə 
Prezident Heydər Əliyevin yanında müzakirə olundu. Şəxsən mən 
işi prezidentə məruzə etdim. Müzakirə zamanı müxtəlif mövqelər 
sərgilənsə də, aydın oldu ki, həmin iş üzrə C.Əliyev və qeyriləri 17-ci 
polis bölməsində şübhəli və təqsirkar şəxslər kimi saxlanılarkən, 
"Çinar" İstehsalat birliyinə təyin edilmiş yeni direktor Ş.Məmmədov 
yaşadığı binanın qarşısında naməlum şəxslər tərəfindən müxtəlif 
çaplı silahlardan 33 güllə ilə vurularaq qətlə yetirilmişdir. Bu hal 
özü-özlüyündə baxılan cinayət işi üzrə istintaqın gəldiyi nəticəni 
şübhə altına alırdı. Çünki bu fakt həm qətllərin sifarişçisinin, həm 
də icraçıların azadlıqda gəzdiyinə bir daha dəlalət edirdi. Ona görə 
də müzakirə zamanı mövqelərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, şəhər 
məhkəməsinin tutduğu mövqe üstün gəldi. Əlbəttə, bu mövqeyin 
nəticələri çoxları üçün acınacaqlı oldu. Xeyli sayda polis zabiti, 
prokurorluq əməkdaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq həbs 
edildilər və uzun müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına 
məhkum olundular, bir neçələri isə vəzifələri ilə həmişəlik vidalaşdılar. 
Ölüm cəzası istənilən şəxslər təmizə çıxarılaraq, barələrində cinayət 
işi xitam edildi. Bu işin gedişi və nəticəsi həmin dövrdə respublika 
mediasında da geniş müzakirə obyekti olmuşdu. 

Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyev respublikanın prokurorluq orqanlarının rəhbər işçiləri 
ilə görüşündə əhalini müfəssəl məlumatlandırdı ("Azərbaycan" 
qəzeti, № 93, 27 aprel 2000-ci il).
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İkram müəllimlə birgə çalışdığımız dövrdə belə məhkəmə qə-
rar larına çox rast gəlmək olar. Bunlardan biri də Gəncə şəhərində 
baş vermiş qəsdən adamöldürmə (Gəncə Kənd Təsərrüfatı Aka-
demiyasının dosentini və arvadını evində güllə ilə qətlə yetirmişdilər) 
işinin məhkəmə araşdırmasıdır. Nəticədə, vəzifələrindən sui-istifadə 
etmələrinə görə Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin bir neçə əməkdaşı, 
o cümlədən rəisi Natiq Əfəndiyev haqqında başladığım cinayət işi 
üzrə onlar həbs edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, məhkum 
edildilər. 

İkram müəllim yüksək səviyyəli istintaqçı, habelə prokuror nəzarəti 
üzrə püxtələşmiş mütəxəssis olsa da, həmişə məhkəmə istintaqının 
nəticələrinə səbirlə üstünlük vermiş, uzun illər sədr olaraq uğurlu 
məhkəmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin etmiş, həmişə 
qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmış, məhkəmə qərarlarının vaxtında 
icrasına bir an da olsun diqqəti zəiflətməmiş həssas və qayğıkeş bir 
insan olmaqla, həm də gözəl ailə başçısı kimi yadda qalmışdır. 

Yusif Cavadov
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə 

Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin hakimi
2005-ci il

* * *

Nəvələrim Abbas və Fatimə ilə Basqalda
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
BAŞ PROKURORLUĞU

MƏTBUAT MƏRKƏZİNİN MƏLUMATI

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən 
"Çinar" İstehsalat Birliyinin baş direktor əvəzi Nicat Süley man-

zadənin və başqalarının həyatına sui-qəsd faktı ilə bağlı başlanmış 
cinayət işinin istintaqı zamanı Bakı Şəhər Prokurorlu ğu istintaq 
hissəsinin sabiq rəisi Vidadi Səmədovun ağırlaşdırıcı hallarda ha ki-
miy yət və ya qulluq səlahiyyətini aşması, vəzifəsindən sui-istifadə və 
vəzifə sax ta kar lığı törətməsinə görə ittiham olunmasına dair cinayət 
işi üzrə ibtidai istintaq ta mam lanmışdır.

İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 24 oktyabr 1994-cü il tarixdə 
"Çinar" İsteh salat Birliyinin inzibati binasının qarşısında, xidməti 
avtomobildə baş direktor əvə zi Nicat Süleymanzadənin və sürücü 
Aydın Sadıxovun, eləcə də gözətçi Kamran Əsədovun naməlum 
şəxslər tərəfindən odlu silahdan atəşə tutularaq yaralanma la rı faktına 
görə Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanmış 
və istintaq his səsinin rəisi, ədliyyə müşaviri Vidadi Səmədovun 
rəhbərliyi ilə ibtidai istintaq apa rılmışdır. İstintaqın ilkin mərhələsində 
təkzibedilməz dəlillərlə Nicat Sü ley man zadənin həyatına sui-qəsd 
cinayətinin təşkilatçısının birliyin baş direktorunun müa vini Nizami 
Salmanov, icraçıların isə Rüstəm Ağayev və İsmayıl Məmmədov ol-
ması tam sübuta yetirilmiş və onlar dərhal həbs edilmişlər.

Buna baxmayaraq, Vidadi Səmədov Nizami Salmanovu cinayət 
məsuliyyətin dən kənarlaşdırmaq, birliyin həmkarlar ittifaqı komitəsinin 
sədri Camal Əliyevi isə qanunsuz olaraq cinayət məsuliyyətinə 
cəlb etmək üçün qanunsuz istintaq me tod ları ilə saxta sübutlar 
toplanmasını təşkil etmiş və bu prosesdə şəxsən iştirak et miş dir. Belə 
ki, 31 oktyabr 1994-cü il tarixdə Nərimanov Rayon Polis İdarəsi 17-ci 
po lis bölməsinin rəisi Süleyman Ağayevin xidməti otağında əvvəlcə 
Vidadi Sə mə do vun özü, sonra isə onun göstərişini icra edən polis 
işçiləri, şübhəli şəxs qismində sax lanmış Yavər Fətiyevə qarşı fiziki 
zor tətbiq edərək, Camal Əliyevin guya ci na yə tin təşkilatçısı olması 
barədə ondan yalan ifadələr almışlar.

Bundan sonra, Vidadi Səmədovun rəhbərlik etdiyi cinayətkar 
qrup Camal Əli yevin özündən də saxta sübutları təsdiqləyən yalançı, 
özünüifşa məzmunlu ifadə lər almağa nail olmaq üçün onun müdafiə 
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hüquqlarını kobud sürətdə pozaraq, və kili ilə görüş verməmiş, polis 
bölməsində qanunsuz həbsdə saxlandığı 16 sutka ər zində Camal 
Əliyevə mütəmadi olaraq fiziki zor tətbiq olunmaqla işgəncələr veril-
məsini təşkil etmiş və nəticədə o, 14 noyabr 1994-cü il tarixdə aldığı 
xəsarətlər dən ölmüşdür.

Bu cinayəti gizlətmək üçün Vidadi Səmədovun göstərişi ilə 17-ci polis 
bölmə sinin əməkdaşları tərəfindən güya Camal Əliyevin özü-özünə 
xəsarət yetirməsi haq da saxta akt tərtib edilmiş, Camal Əliyevin 
ölümünə infarkt keçirməsinin səbəb ol masına dair məhkəmə-tibb 
ekspertizasının saxta rəyi alınmış, mərhumun bə də nin də olan 
çoxsaylı xəsarətlərə qiymət verilməmiş və nəhayət, onun barəsində 
olan ci nayət işinə öldüyünə görə xitam verilmişdir. Nizami Salmanov 
isə həbsdən azad olu naraq barəsindəki cinayət işi xitam edilmişdir.

Camal Əliyevin qanunsuz olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edil məsi və həb sə alınması, hüquq-mühafizə işçiləri tərəfindən 
işgəncələr verilməsi nəticəsində öl məsi faktları ətrafında aparılmış 
araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, mər humun döyül mə-
sindən xəbərdar olan müdafiəçisi və qohumları mütəmadi olaraq 
respublika prokurorluğunun rəhbərliyinə çoxsaylı müraciətlər etsələr 
də, bu əri zə lərə baxılmamış, şikayətlərdə göstərilən faktların yox-
lanması isə qanunsuz ola raq, əməllərindən şikayət edilən vəzifəli 
şəxslərin özlərinə tapşırılmışdır.

Halbuki həmin ərizələrə qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə 
və qaydada ba xılsaydı, Camal Əliyevin ölümü ilə nəticələnmiş qa-
nun pozuntularının qarşısını vax tında almaq mümkün olardı. Lakin 
9 noyabr 1994-cü il tarixdə, yəni Camal Əli yevin ölümündən bir 
neçə gün əvvəl vəkilin Bakı Şəhər Prokurorluğunun sabiq rəh bər-
liyinə təqdim etdiyi ərizə – hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin polis 
bölməsində dö yülməsinə dair şikayət ərizəsi də digər müra ciətlər 
kimi, təxirəsalınmadan araşdırılma mış, döyülmə faktı üzə çıxarılma -
mış, məhbusa vaxtında keyfiyyətli tibbi yardım gös tərilməmiş, bu-
nunla da insan ölümünün qarşısı alınmamışdır. Ərizə 6 gün ər zin də 
ümu miyyətlə, qeydə alınmamış, yalnız Camal Əliyevin ölümündən 
bir gün keç dikdən sonra qeydiyyata götürülmüş və yoxlanılması 
üçün onun döyülməsinin bi lavasitə təşkilatçısı və icraçısı olan Vidadi 
Səmədovun özünə verilmişdir.

Bu azmış kimi, həmin cinayət hadisəsinin istintaqına prossesual 
rəhbərliyi və prokuror nəzarətini yarıtmaz həyata keçirən Bakı 
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Şəhər Prokurorluğunun sabiq rəh bərliyinin təşəbbüsü ilə respublika 
prokurorluğunun sabiq rəhbərliyi tərəfindən Vi dadi Səmədova və 
Bakı Şəhər Prokurorluğu istintaq şöbəsinin rəisi Layiq Mehdi yevə bu 
cinayətin açılmasına görə mükafat kimi, "baş ədliyyə müşaviri" rütbə 
də rəcəsi verilmişdir.

Uzun müddət ərzində Vidadi Səmədovun və onun himayə dar-
larının səyi nəti cəsində gizli saxlanmış bu kobud qanun pozuntuları, 
nəhayət, Azərbaycan Respub likasının Prezidenti cənab Heydər 
Əliyevə bilavasitə məlum olduqdan sonra, onun verdiyi göstərişlər 
əsasında aradan qaldırılmaqla, haqq-ədalətin bərpasına baş lan-
mışdır. Bu cinayət hadisəsi üzrə ibtidai istintaqın vəziyyəti cənab 
Heydər Əli ye vin yanında, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri 
dəvət edilməklə, müzakirə olun muş, hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətindəki neqativ hallar kəskin tənqid edil miş və onların aradan 
qaldırılması, təqsirkar vəzifəli şəxslərin məsuliyyətə cəlb olun ması 
üçün konkret tapşırıqlar verilmişdir.

Ölkə prezidentinin göstərişi ilə respublika prokurorluğunda bu 
hadisənin araşdırılması üçün yeni xüsusi istintaq qrupu yaradılmış, 
istintaq üzərində prokuror nə zarəti gücləndirilmiş, obyektivliyin təmin 
edilməsi üçün digər tədbirlər həyata ke çirilmişdir.

Əvvələr xəbər verildiyi kimi, aparılmış əlavə istintaq nəticəsində 
Nicat Süley manzadənin həyatına sui-qəsd cinayəti üzrə təqsirli şəxs-
lər Nizami Salmanov, Rüs təm Ağayev, İsmayıl Məmmədov Azər-
baycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 26 iyun 1997-ci il tarixli 
hökmü ilə, polis əməkdaşları Sərxan Abdullayev, Əli Mah mudov, 
Rafiq İbadov və məhkəmə tibb eksperti Mustafa Hacıyev Bakı Şəhər 
Məh  kəməsinin 22 iyun 1998-ci il tarixli hökmü ilə uzunmüddətli azad-
lıqdan məh rum etmə cəzalarına məhkum edilmişlər. Camal Əliyevin 
ba rəsində olan cinayət işi "ölümü ilə əlaqədar" yox, bəraətverici əsas-
larla xitam edilmişdir.

Bununla belə, qanun pozuntularının başında duran Vidadi Səmə-
dovun vaxtın da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək həbs olunması 
təmin edilməmişdir. Belə ki, istintaq qrupunun respublikanın sabiq 
Baş prokuroruna göndərdiyi, Vidadi Sə mə dovun həbsinə icazə veril-
məsi barədə 15.04.97-ci il tarixli təqdimat 7 ay ərzində hə rəkətsiz 
saxla nılmış, yalnız 04.11.97-ci il tarixdə vəsiqə, tabel silahı və sə-
nəd  lə rin rəsmi qaydada təhvil-təslimi aparılmadan onun prokurorluq 
orqan larından xaric olun masına dair əmr imzalanmış, beləliklə, 
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cinayət törətmiş şəxsin istintaqdan qa ça raq gizlənməsi üçün şərait 
yara dılmışdır. Sonradan Vidadi Səmədov haq qın da həbs qətimkan 
tədbiri seçilsə də, onun tapılıb istintaqa təqdim olunması tə min 
edilmə mişdir. Bu isə Camal Əliyevin qohumlarının haqlı narazılığına 
və müx tə lif instansiyalara əsaslı şikayətlərinə səbəb olmuşdur.

Bu il aprelin 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-
nab Heydər Əli yev respublikanın prokurorluq orqanlarının rəhbər 
işçiləri ilə görüşündə "Çinar" İs tehsalat Birliyində baş vermiş hadisə 
ilə bağlı cinayət işinin istintaqı zamanı Vida di Səmədovun cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsində prokurorluğun sa biq rəh-
bərliyinin mövqeyini prokurorluq işçilərinin öz vəzifəsinə xəyanəti 
kimi qiy mətləndirmiş və hüquq-mühafizə orqanlarından onun tezliklə 
tapılıb gətirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsini tələb etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin operativ həyata 
keçirdiyi uğur lu əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Vidadi Sə-
mədovun özgə şəxsin adına verilmiş pasportdan istifadə etməklə, 
Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şə hərində yaşaması müəy-
yən olunmuş və o, tutularaq respublikaya gətirilmiş, istintaqa təqdim 
edilmişdir. Nərimanov Rayon Polis İdarəsi 17-ci polis bölməsinin sa-
biq əmə liyyat müvəkkili Tamerlan Qurbanov isə özünü könüllü olaraq 
istintaqa təqdim et miş və cinayətin təfərrüatı barədə ətraflı ifadələr 
vermişdir.

Vidadi Səmədov və Tamerlan Qurbanov insan ölümü ilə nəti cə-
lənən və ya əzab, işgəncə xarakteri daşıyan üsulla qəsdən bədənə 
ağır xəsarət yetirmək, hakimiy yətdən və ya qulluq mövqeyindən 
sui-istifadə, səhlənkarlıq, vəzifə saxtakarlığı, ağır laşdırıcı hallarda 
hakimiyyəti və ya qulluq səlahiyyətini aşmaq, zor tətbiq et mək lə 
şəxsi ifadə verməyə məcbur etmək, təqsiri olmayan şəxsi bilə-bilə 
ağır ci na yət də ittiham etməklə, habelə suni surətdə ittiham sübutları 
dü zəltməklə cinayət mə suliyyətinə cəlb etməkdə ittiham olunmuş 
və cinayət işi baxılması üçün Azər bay can Respublikasının Ali Məh-
kəməsinə göndərilmişdir.

Eyni zamanda, Vidadi Səmədovun vaxtında cinayət məsuliyyətinə 
cəlb oluna raq cəzalandırılmasına mane olmuş prokurorluq işçiləri 
barədə də müvafiq təd bir lərin görülməsi təmin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ölkə əhalisini 
əmin edir ki, Azər baycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər 
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-
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hüquq islahatları nəticəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının 
daha dolğun müdafiəsi üçün zəruri qanunvericilik ba za sı yaradıldığı 
bir şəraitdə vəzifəli şəxslər tərəfindən və vətəndaşların konstitusion 
hü quq və azadlıqlarının pozulması ilə nəticələnən vəzifədən sui-
istifadə, ha ki miy yət səlahiyyətlərini aşma və bu qəbildən olan digər 
cinayətlərin qarşısının alın ma sı, törədilmiş hər bir cinayət hadisəsi 
üzrə bütün təqsirkar şəxslərin üzə çıxarılıb mə suliyyətə cəlb olun-
ması və bununla da cinayətə görə cəzanın labüdlüyü prin si pi nin 
bərqərar edilməsi üçün prokurorluq orqanları qanunla müəyyən 
edilmiş bütün tədbirləri həyata keçirəcəklər.

"Azərbaycan" qəzeti
31 avqust 2000-ci il 

* * *
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MƏN ONUN İŞ ÜSLUBU İLƏ İŞLƏYİRƏM

İkram Heydəroviçi 1987-ci ildən tanıyıram. Onu ilk dəfə Bakı 
şəhər prokurorunun birinci müavini olanda görmüşəm. Məni Bakı 

Şəhər Məhkəməsinin mülki işlər üzrə kollegiyasının sədri vəzifəsinə 
məsləhət görmüşdülər. İlk təəssüratım çox gözəl oldu və həmin anı 
həmişə xoş duyğularla xatırlayıram.

Hazırda mən Moskvanın, MDB-nin, Avropanın ən böyük dairə 
məh kəməsinə rəhbərlik edirəm. Belə bir məhkəmə kollektivinə rəh-
bərlik etmək təcrübəsini ondan öyrənmişəm. Zəngin biliyə sahib olan 
bu gözəl qəlb sahibinin özü elə böyük bir məktəbdir.

Yaş fərqinə baxmayaraq, aramızda səmimi, xətir-hörmətli mü-
nasibət yarandı. 14 ilə yaxın o insanla bir yerdə çalışdım. Onu ya-
xından tanımaq şansı aramızda səmimi dostluğun yaran ma sına yol 
açdı. Onu da qeyd edim ki, İkram Heydəroviç çoxmillətli kollektivin 
hər bir üzvünə fərdi yanaşar, hamıya eyni mü nasibət göstərərdi. Ona 
görə də kollektivdə hər kəs onu özünə başqalarından daha yaxın 
hiss edərdi. İkram Heydəroviç, doğrudan da, onu əhatə edən hər 
kəsə qarşı həssas və diqqətli olmuşdur. Hamımızın mənzil problemini 
həll etmişdi. İş və məişət şəraitimizin yaxşılaşmasına köməkliyini 
əsirgəmirdi. 

Ondan eşitdiyim dəyərli mülahizələr, araşdırmalar həyatda oxu-
duqlarımdan qat-qat qiymətlidir. O, zamanın, həyatın, insanın nəbzini 
həmişə tutmağı bacarıb. 

Hamı onun istər müstəntiqlik, istər prokurorluq, istərsə də məh-
kəmə sədri kimi fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi. Ömrü boyu 
haqqın, ədalətin keşiyində duran bu insanın cəmiyyətdə yüksək hör-
mət qazanması səbəbsiz deyildi. Onunla bağlı maraqlı söhbətlərin 
dəfələrlə şahidi olmuşam. 

İkram Heydəroviçin ən dəyərli xüsusiyyətlərindən biri də biliyini, 
təcrübəsini başqaları ilə bölüşmək bacarığı idi. O, hüquq sahəsində 
seçilən ağıllı mütəxəssisləri qiymətləndirib, onları önə çəkib və də-
yərləndirib. Belə insani keyfiyyətləri hər kəsdə görmək qeyri-müm-
kündür. Həm peşəkar hüquq işçisi olasan, həm də şəxsiyyət kimi 
tanınasan – İkram Heydəroviçi başqalarından fərqləndirən bax bu 
cəhətləridir.

Onun dostları arasında görkəmli şair və yazıçılar, incəsənət xa-
dimləri, mətbuat işçiləri çox idi. Xarici ölkələrdən, İttifaqdan və 
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respublikadan tanınmış şəxslər, habelə bəzi ölkələrin səfirləri, 
xarici şirkətlərin nümayəndələri onunla görüşə gələrdilər. O, bizim 
hər birimizi özünəməxsus yüksək təvazökarlıq və istəklə qo naq-
lara təq dim edərdi. Şəhər məhkəməsinin hər bir əməkdaşı belə bir 
təqdimatdan xüsusi zövq alar, deyilən tərzdə olmağa və işlə məyə 
çalı şardı. Eyni zamanda o dövrdə əlçatmaz olan məşhur tanın mış-
larla şəxsi görüşlər də olduqca maraqlı və xoş idi.

Qonaqlara mövcud məhkəmə sistemi barədə və keçiriləcək 
məhkəmə-hüquq islahatları haqqında məlumat verilərdi. Onlar eyni 
zamanda şəhər məhkəməsinin quruluşu ilə tanış olurdular. Şəhərin 
tarixi yerləri ilə tanış olmaları zərurəti olduqda isə biz bu tədbirə cəlb 
olunurduq. Türkiyə və Rusiya Ali Məhkəmələrinin sədrlərinin bizi 
ziyarət etmələrini yaxşı xatırlayıram. Onu da qeyd edim ki, Rusiya Ali 
Məhkəməsinin sədri V.M.Lebedevlə sədrimizin şəxsi münasibətləri 
sayəsində mən onunla tanış oldum. Bu tanışlıq mənim Moskvada 
məhkəmə sədri kimi çalışmağımda mühüm rol oynadı. 

İkram Heydəroviç həyatın hər sahəsindən baş çıxaran insandır. 
Onunla tez-tez fikir mübadiləsi aparardıq. Söhbətlərimiz hüquq, incə-
sənət, mədəniyyət yeniliklərini, bu sahələrdə çalışan insanların həyat 
və yaradıcılığını əhatə edərdi. Onun son dərəcə demokratik, o dövr 
üçün qeyri-adi olan iş prinsipi və rejimi vardı. Hansı ki, mən bu gün 
də həmin prinsiplə işləyirəm və bu, çox böyük səmərə verir.

Rəsmi olaraq həftədə iki gün yazılsa da, o, hər gün vətəndaşları 
qəbul edirdi. Onun kabinetinin qapısı həmişə açıq olardı. Vəzi-
fəsindən asılı olmayaraq, şəhər məhkəməsinin hər bir işçisi günün 
hansı saatı olursa-olsun yanına gedib sözünü deyə bilərdi. Bunun 
nəticəsi idi ki, şəhər məhkəməsində gündəlik iş dəqiqliklə öz ahən-
gində gedir, heç bir iş ləngimirdi. 

Məhkəmədə ən çətin və mürəkkəb fəaliyyət növlərindən biri daxil 
olan mülki və cinayət işlərinin hakimlər arasında düzgün bölgüsüdür. 
İkram Heydəroviç bu işi elə dəqiqliklə, məharət və ustalıqla aparırdı 
ki, birgə işlədiyimiz müddətdə heç bir hakimdən bölgü ilə əlaqədar 
narazılıq eşitmədim.

Müstəqil Azərbaycanın Mülki-Prosessual Məcəlləsinin hazırlan-
ması şəhər məhkəməsinə həvalə edilmişdi. Yeri gəlmişkən, digər mə-
cəl lələrdən fərqli olaraq, ilk hazır olanı bizim məcəllə oldu. Bununla 
əlaqədar Azərbaycanda, Almaniyada, Fransada, Avropa Şura sın da mü -
za kirələrimiz, seminarlarımız keçirildi. İşçi qrupuna İkram Hey də roviç 
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rəhbərlik edirdi. Tərkibə rəyasət heyətinin üzvlərindən İlham Həsənov, 
mərhum Tatyana Jidkova və mülki kollegiyanın hakimi Zahid Ağayev 
daxil idi. Belə tədbirlərdə və səfərlərdə Prezident Apa ratından Niyazi 
Səfərov, Milli Məclisdən Səfa Mirzəyev iştirak edirdi. Həmin günlərin 
xoş təəssüratları məndə dərin iz buraxmışdır. İkram Heydəroviçin yol 
yoldaşlığı, diqqət və qayğısı xüsusilə seçilərdi.

Belarus Respublikasına səfər nəzərdə tutulmuşdu. Qarabağ 
hadisələri ilə bağlı maarifləndirmə işlərinə önəm verilən vaxtlar idi. 
İkram müəllim səfərə özü getmədi. Onun təklifi ilə mən gedəsi oldum. 
Mən orada həmkarlarımı qonşu respublikanın düzgün olmayan 
hərəkətləri barədə məlumatlandırdım və Azərbaycan həqiqətlərini 
danışdım. Belarusiyanın Ədliyyə naziri ilə görüşdə də bu məsələləri 
bir daha obyektiv vurğuladım. Az sonra həmin nazir Bakıya səfər etdi. 
Söhbətlərində mənimlə olan görüşünü xatırlamaqla, Azərbaycanın 
haqlı mövqeyini ona danışmağımı bildirmişdi. Sonradan İkram 
müəl lim mənə dedi: "İndi hamıya aydın oldu ki, Belarusiyaya Sizin 
getməyinizdə seçimim düzgün olmuşdur". 

İstər hakim, istərsə də texniki işçilərin xeyir-şər tədbirlərində müt-
ləq iştirak edərdi. Hakimlərin yubileylərinin keçirilməsinə və on ların 
mükafatlandırılmasına nail olurdu. Fərq qoyulmadan heç bir əməkdaş 
diqqətdən kənarda qalmazdı.

A.İ.Kobılenkova 
Moskva şəhər  

Çənub Dairə Məhkəməsinin sədri
2014-cü il

 

T.Z. Qeyd edim ki, Anna İvanovnanın kiçik qızının həyat yoldaşı 
azərbaycanlıdır. Ailəsi və nəvələri Bakıda yaşayırlar. Təsadüf elə 
gətirib ki, onlar İkram müəllimlə mənzil qonşularıdırlar. 
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VII FƏSİL
MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ

XALQ İCLASÇILARI BARƏDƏ

Hakimlərin Ali Sovet tərəfindən, xalq iclasçılarının isə kollek-
tiv lərdə seçilməsi ədalət mühakiməsinin həyata ke çi rilmə-

sində uyğunsuzluq yaradırdı. Ölkədə olan mövcud vəziyyətlə bağlı 
bu məsələ öz həllini tapa bilmirdi. Odur ki, zamanında mən ölkə 
Prezidentinə müraciət etməli oldum. Müraciətdən bir neçə gün keç-
məmiş məsələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hey dər Əliyev 
tərəfindən öz müsbət həllini tapdı. "Məhkəmə quru luşu haqqında" 
Azərbaycan Respublikası Qanununda edilən də yi şikliklər əsasında 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin xalq iclasçılarının da Ali Məhkəmədə 
olduğu kimi, Milli Məclis tərəfindən seçilməsi rəsmiləşdirildi.

Qısa müddət ərzində 500 nəfər namizədin müəyyən edilməsi, 
onların şəxsiyyətlərinin araşdırılması və bununla bağlı müvafiq kar-
toçkaların çapı heç də asan deyildi. Bu məsələ Daxili İşlər naziri 
Ramil Usubovun və Mətbuat və İnformasiya naziri Sabir Rüs təm-
xanlının operativ köməklikləri nəticəsində qısa vaxt ərzində öz həllini 
tapdı. 
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MƏHKƏMƏ İSLAHATINA DOĞRU BİR ADDIM

1995-ci il avqustun 18-də Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisində Bakı Şəhər Məhkəməsinin xalq 

iclasçılarının yeni say tərkibi müəyyən edilmiş və onların seçkisi 
keçirilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Bakı Şəhər Məhkəmə-
sinin sədri İkram Kərimovla redaksiyanın keçirdiyi müsahibəni 
oxuculara təq dim edirik.

– İkram müəllim, Bakı Şəhər Məhkəməsinə xalq iclasçılarının 
seçilməsi ilə əlaqədar qanunda nə kimi dəyişikliklər edilmişdir?

– Məlum olduğu kimi, Bakı Şəhər Məhkəməsinin hakimləri Milli 
Məclis tərə findən seçilir. Lakin indiyə qədər xalq iclasçıları Bakı 
Şəhər Soveti tərəfindən se çi lirdi. Xalq iclasçısı ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsində hakim kimi fəaliyyət göstərir və hakimlərlə 
onların hüquqları eynidir. Belə bir halda hakimlərin müxtəlif sovetlər 
tərəfindən seçilməsində müəyyən mənada uyğunsuzluqlar var 
idi. Təbii ki, bu halın aradan qaldırılması zərurəti meydana çıxdı 
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və respublika ali qanunvericilik orqanı "Azərbaycan Respublikası 
məhkəmə quruluşu haqqında" qa nunda müvafiq dəyişikliklər 
etməklə göstərilən uyğunsuzluğu aradan qaldırdı. Eyni zamanda 
onun yeni say tərkibini müəyyən etdi. Hazırda Milli Məclis tə rə fin dən 
şəhər məhkəməsinə 500 nəfər xalq iclasçısı seçilmişdir. Əvvələr bu 
rəqəm 350 ol muşdur və onların 5 illik səlahiyyət müddətləri avqust 
ayında qurtarmışdır. Yeni se çilən xalq iclasçılarının da səlahiyyət 
müddəti qanunda 5 il müəyyən edilmişdir. Mən hesab edirəm ki, 
xalq iclasçılarının Milli Məclis tərəfindən seçilməsi hüquqi döv lətin 
qurulmasında mühüm nailiyyətdir və hakimiyyətin bölüşdürülməsi, 
məh kə mə hakimiyyətinin bərqərar olunması yolunda atılmış düzgün 
addımdır.

– 350 iclasçının 500-dək artırılması hansı zərurətdən irəli 
gəlib?

– Əvvəla, xalq iclasçılarının sayının çoxluğu xalqın daha çox 
nümayəndəsinin ədalət mühakiməsinin aparılmasında iştirakına 
dəlalət edir. İkincisi, xalq ic las çı ları məhkəmələrdə ictimai əsaslarla 
fəaliyyət göstərirlər. Qüvvədə olan qa nun ve ri ci li yə görə, xalq iclasçısı 
məhkəmədə öz vəzifəsini icra etdiyi müddətdə onun daimi iş yerində 
orta əmək haqqı, habelə digər ödəncləri saxlanılır. Belə bir və ziy yət-
də müntəzəm olaraq eyni xalq iclasçısının tez-tez məhkəməyə dəvət 
olunması məq sədəuyğun deyil. Qanuna görə, onlar ildə 2 həftədən 
çox olmamaqla, növbə ilə iş lə rin baxılmasına cəlb olunmalıdırlar. 
Şəhər məhkəməsində baxılan işlərin həc mi nin, sayının çoxluğu 
və bəzən bu işlərin 2 həftədən artıq müddətə davam etməsi və bu 
halda xalq iclasçısının dəyişməzliyi onların say tərkibinin artırılması 
zərurətini mey dana çıxarmışdır.

– 2 milyondan çox əhalisi olan Bakı şəhərindən həmin 500 
nəfəri hansı meyarlarla seçmisiniz?

– Əvvəla, qanuna görə, yalnız seçki gününədək 25 yaşına çatmış 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xalq iclasçısı seçilə 
bilərlər. Digər tərəfdən, hakimlər heç bir partiyanın üzvü olmamalıdır. 
Təbiidir ki, bu, xalq iclasçılarına da şamil edilir. Əv vəllər məhkumluğu 
olmuş şəxsin hakim kürsüsündə əyləşməsi yolverilməzdir. Bu 
məh dudiyyətlər nəzərə alınmaqla, xalq iclasçılarına namizədlər 
müəy   yən edilmiş dir. Eyni zamanda könüllülük prinsipi də 
nəzərə alınmışdır. Əvvəllər xalq ic las çı sını dəvət edəndə o, bizə  
bil  dirirdi ki, xalq iclasçısı seçilməyin dən xəbəri yoxdur. İndi belə  
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hal lara yol verilməmişdir. Bütün bu istinadlardan son ra Bakı Şəhər 
So veti, rayon icra hakimiyyəti aparatları, ayrı-ayrı nazirliklər, ko mi-
tə lər, şirkətlər, konsernlər, ictimai təşkilatlar, idarə və müəssisələr 
xalq ic lasçısına namizədlərini təqdim etmişlər. Bundan sonra hər bir 
namizədlə fərdi söh bət aparılmış və razılıq verənlər barəsində xüsusi 
hazırlanmış anket dol du rul muş dur.

Təxminən 800-ə yaxın namizəd müzakirə edilərək onların sı-
ra sın dan xalq iclas çıları seçilmişdir. Bu iş Milli Məclisin hüquq si ya-
səti daimi komissiyası tərəfin dən həyata keçirilmişdir. Şübhəsiz, 
respublika Ədliyyə Nazirliyi və Bakı Şəhər Məh kəməsi bu işdə 
komissiyaya fəal köməklik göstərmişdir. Bununla bağlı nami zəd lə-
rin irəli sürülməsi ərəfəsində "Azərbaycan" qəzetində xüsusi məqalə 
getmiş və respublika televiziyasında Ali Sovetin, Ədliyyə Nazirliyinin 
və məhkəmənin məsul işçilərinin çıxışları təşkil olunmuşdur. Bu 
zaman namizədin əvvəllər məhkəmələrdə fəaliyyət göstərib xalq 
iclasçısı kimi müəyyən təcrübəsi olanlar nəzərə alınmış və təx minən 
60-a yaxın şəxs yenidən xalq iclasçısı seçilmişdir. Çalışılmışdır ki, ic-
las çı ların beynəlmiləl tərkibi saxlanılsın. Odur ki, xalq iclasçılarının 
sırasında rus, Uk rayna, tatar, ləzgi, yəhudi və digər millətlərin nü-
mayəndələri təmsil olunmuşlar. Se çilənlərdən 152 nəfəri qadındır. 
Əvvəllər seçkilərdə xalq iclasçılarının ək sə riy yə ti ni fəhlə, texniki 
işçilər, aşağı vəzifəli qulluqçular, azsavadlılar təşkil edirdi. Fə rəh -
ləndirici haldır ki, indi onların arasında ali təhsillilər, elmlər na mi-
zədi və dok tor ları, yerli sovetlərin və Ali Sovetin deputatları, hüquq-
şünaslar, jurnalistlər, iq ti sad çılar, ədəbiyyət və incəsənət xadimləri, 
mühəndis-texniki işçilər, ali mək təb lərin nümayəndələri, təhsil və 
səhiyyə işçiləri, nazirlik, baş idarə və müəs si sə lər də məsul vəzifədə 
çalışanlar var. Onların sırasında biz təqaüdçüləri, habelə gənc-
ləri də görürük. Bu zaman şəhərin 11 inzibati ərazi bölgüsü də diq-
qət dən kə nar da qalmamışdır. Fəhlələrə, hazırkı dövrün şəraitinə 
uyğun yaradılan müəssisə və assosiasiyaların nümayəndələrinə də 
namizədlər arasında rast gəlmək müm kün dür.

– Xalq iclasçıları məhkəmə prosesinə çıxmazdan əvvəl hansı 
proseslərdən keçməlidirlər?

– Əvvəla, xalq iclasçıları and içməlidirlər. Andın mətni və andiçmə 
qay dası Ali Sovet tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bundan sonra onlar 
qrup halında məh kəməyə dəvət edilib, məhkəmə prosesinin keçi ril-
məsi ilə bağlı mühüm məsə lələr (məsələn, hakimə etiraz etmənin 
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müzakirə qaydası, xalq iclasçısının xüsusi rəy yazmaq barədə, pro-
sesdən əvvəl mülki və cinayət işləri ilə tanışlıq tərzi, on la rın hüquq 
və vəzifələri və s.) barədə söhbətlər aparılmışdı. Respublikada 
məh kəmə sisteminin quruluşu ilə tanış olmuşlar və maraqlandıqları 
suallara cavablar verilmişdir. Hazır da şəhər məhkəməsində xalq 
iclasçıları ilə keçiriləcək seminarların möv zuları müəyyənləşdirilir və 
ilin sonunadək çalışacağıq ki, onların hamısı bu məş ğələlərə cəlb 
olunsunlar. Bu tədbir xalq iclasçıları ilə bərabər mövzunu hazırlayan 
hakimlərə də vacibdir. Yeni qəbul olunmuş qanunların öyrənilməsi və 
və tən daş lara izah olunması baxımından da bu, səmərəli tədbirdir.

– Oxucuları ən çox maraqlandıran suallardan biri də hakim-
lərin ixtisas kollegiyası ilə əlaqədar aparılan də yi şikliklərdir.

– Səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar bu yaxınlarda 
Baki şəhəri və respublikanın digər rayon (şəhər) hakimlərinin ixtisas 
kollegiyasının yeni tərkibi formalaşmış və Sumqayıt şəhər Xalq 
Məhkəməsinin sədri Hüseyn Talıbov ixtisas kolle giyasının sədri 
seçilmişdir. Yaxşı olardı ki, ixtisas kollegiyasının fəaliyyətindəki ye-
niliklər, onun gördüyü işlər barədə redaksiya ayrıca yazı hazırlasın.

Müsahibəni apardı:  
Aydın Ağazadə

"Azərbaycan" qəzeti, 9 sentyabr 1995-ci il

TƏYYARƏÇİLƏRİN XULİQANLIĞI
 

Martın 5-də Sumqayıt şəhərində 29115 nömrəli aviasiya pol ku-
nun təyyarəçilə rinin törətdikləri xuliqanlıqdan bütün res pub-

lika əhalisi hiddətlənib. Hərbi hissənin komandiri izah edib ki, onun 
xidmət maşınını naməlum adamlar qaçır dığına görə o özü bu işə qol 
qoymuş və iştirakçısı olmuşdur.

Bu barədə Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov deyir:
– Təyyarəçilərin bu hərəkətinə hüquqi baxımdan qiymət verilməli, 

cinayət işi qaldırılmalıdır. Əgər bir maşına görə belə edirlərsə, Allah 
gös tərməsin, başqa cür olsa, gör nə edərdilər. Cəmiyyətə açıqca hör   -
mətsizlikdir, qərəzli xuliqanlıqdır. Ci nayət Məcəlləsinin 207-ci mad-
dəsində göstərilən cinayət tərkibini tam əhatə edir. Həmin mad də nin 
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birinci bəndində xuliqanlıq, yəni ictimai qaydanı kobud surət də pozan 
və cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən qərəzli hə rə kət lərə görə 
bir ilədək müddətdə azadlıqdan məhrumetmə cəzası da nəzərdə 
tutulub.

Səlahiyyətli prokurorluq işçiləri dərhal cinayət işi qaldırmalıdırlar.
İnanırıq ki, 250 minlik şəhər əhalisinə qarşı törədilən bu xuliqanlıq 

cəzasız qal mayacaq. 

"Ədalət" qəzeti
13 mart 1992-ci il 

* * *
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TALELƏRDƏ YAŞAYAN ÖMÜR.
İKRAM KƏRİMOV – 50

Axşamdan xeyli keçsə də, aramsız telefon zəngləri davam 
edirdi. Hər dəfə də sorğu-suala tutulurdum. "Nə üçün belə 

gündə evdə yoxdur?" "Axı onun 50 yaşı tamam olur... ". "Belə günü 
qeyd etməmək olmaz". "Siz, heç olmasa, onun haqqında bir yazı 
verəydiniz..."

Şəhər və rayonlardan edilən belə zənglərə yubilyarın əvəzinə 
cavab verməli oldum. Vaxtilə tələbəlik illərində qrup rəhbəri olmuş-
dum. 1966-cı il hüquq fakültəsi məzunlarının giley-güzar etməkdə 
haqqları var idi.

İkram bəyin 50 yaşı tamam olurdu. O isə bu ərəfədə məzuniyyətə 
getmişdi. Öyrəndim ki, Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi də əlamətdar 
gün münasibətilə müəyyən tədbirlər keçirmək istəmişdi. Lakin İkram 
bəy qəti etiraz etmişdi. "Vətənin belə ağır günündə... yaramaz" 
demişdi.

Onunla iş otağında görüşdüm. Çox dalğın idi. Birdən-birə göz-
lərimdə mənə daha yaşlı göründü. Saçları ağarmış, alnında qırışlar 
əmələ gəlmiş, çöhrəsinə yorğunluqdan doğan bir kölgə çökmüşdü.

Salamlaşdıq. Xeyli sükut oldu. Sonra çəbhədəki hərbi uğur suz-
luqdan, milli xəyanətdən, Şuşa və Laçın kimi strateji əhəmiyyətli 
şə hərlərin itirilməsindən ürək ağrısı ilə gileyləndi, ev-eşiyini itir-
miş, minlərlə ailənin acı taleyindən söz saldı. Sözarası şəhər məh-
kə məsinin üzvlərinin təşəbbüsü ilə cəbhə üçün toplanılan pul 
vəsaitindən və göstərilən digər yardımlardan danışdı.

İkram Kərimov hələ uşaqlıq illərində həyatın min bir çətinlikləri 
ilə üzləşmişdi. Ehtiyac üzündən or ta məktəbi qurtardıqdan sonra 
müxtəlif təşkilatlarda fəhlə işləmişdi. Lakin heç bir çətinlik onu hüquq-
şünas olmaq arzusundan döndərə bilməmişdi. 1961-1966-cı illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbəsi olmuş, təhsil illə rin də 
əla qiy mətlərlə oxumuş, müntəzəm surətdə keçmiş İttifaqın müxtəlif 
şəhərlərində keçirilən müsabiqələrin və tələbə-elmi kon frans larının 
iştirakçısı olmuşdu. 

1966-cı ildə İ.Kə ri mov təyinatla proku rorluq orqanlarına işə gön-
dərildi. Qusar və Xaçmaz rayon prokurorluqlarında müstəntiq, son-
radan uzun müddət respublika prokurorluğunda mühüm işlər müs-
təntiqi və zifəsində çalışdı. İkram bəy o dövrdə təkçə respublikada 
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deyil, İt tifaqda da qətl cinayətləri üzrə yüksək peşə hazırlığına 
malik müs təntiq kimi tanınırdı. Vaxtilə Qubada Məmmədovlar ailə-
si nin, Beyləqan rayonunda isə 3 nəfər tələbənin amansızlıqla qətlə 
yetirilmələri və onlarla bu kimi son dərəcə ağır cinayətlərin açıl-
ması, canilərin yaxalanması İkram bəyin fitri istedadı və yüksək 
peşə hazırlığı sayəsində mümkün olmuşdur. Onun ölüm işlərinin 
istintaqına dair metodları, müsbət iş təcrübəsi keçmiş İttifaq dövlə-
tinin istintaq orqanlarının praktikasında geniş tətbiq olunurdu.

Sonrakı illərdə o, Əzizbəyov rayon prokuroru, Bakı şəhər prokuro-
runun birinci müavini vəzifəsində işləmiş, 1987-ci ildən isə Bakı 
Şəhər Məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışır.

Qanunun aliliyini gözləmək, məhkəmə hakimiyyətinin müstə-
qilliyinə nail olmaq, qanunçuluğa dönmədən riayət etmək həmişə 
onun fəaliyyətinin yeganə xətti olmuşdur.

Respublikada Ə.Vəzirovun hakimiyyətdə olduğu dövrdə imperiya 
mərkəzindən Bakıya dəvət olunan xüsusi istintaq briqadası 
erməni millətindən olan adamların saxta şahidliyi ilə onlarla adam 
haqqında cinayət işi başladı və bu işlər tamamlanıb baxılmaq üçün 
şəhər məhkəməsinə göndərildi. Şəhər məhkəməsinə, onun sədri 
İ.Kərimova keçmiş SSRİ Prokurorluğundan dəfələrlə hədəqorxu, 
təzyiq göstərildi. Lakin İkram bəyi və onun rəhbərlik etdiyi kollektivi 
haqqın, ədalətin möv qe yindən çəkindirmək mümkün olmadı. O işlərin 
heç biri haqqında ittiham hökmü çı xa rılmadı və əsassız məsuliyyətə 
cəlb edilən vətəndaşların hamısı məsuliyyətdən azad edildilər. Hələ 
üstəlik, keçmiş SSRİ Prokurorluğunun istintaq işçilərinin əsassız 
müqəssirçiliyə cəlb etmək haqqındakı qa nun suz qərarları və insan 
hü quq larını pozan hərəkətləri ilə əlaqədar onların ciddi tənbeh 
edilməsinə dair qərardadlar çıxarıldı.

İkram bəy torpağımızın azadlığı və respublikamızın suverenliyi 
uğrunda gedən mübarizə ilə yaşayır, özünün vətəndaş mövqeyi 
ilə bu mübarizədə bilavasitə iştirak edir. Məlum olduğu kimi, res-
pub likada 1990-cı il yanvar qırğınına qədər, habelə bundan sonra 
nüma yişlərdə, piketlərdə, mitinqlərdə və tətillərdə iştirak edən yüz-
lərlə yurddaşımız haqqında cinayət işləri başlandı, yüzlərlə adam 
işdən çıxarıldı və təqib edildi. Xeyli vətənpərvər milli və irqi hüquq 
bərabərliyini pozma üstündə təqsirləndirilir və onların barəsində 
süni ittihamlar yaradılırdı. Haqsızlıq ayaq tutsa da, yeriyə bilmədi. 
İkram bəyin və onun rəhbərlik etdiyi şəhər məhkəməsi üzvlərinin 
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qəti prinsipial mövqeyi qanunsuzluğa qarşı sipər çəkdi. Respub li ka-
nın kommunist rəhbərliyinin dəfələrlə hədəsinə və digər təzyiqlərinə 
baxmayaraq, əsassız təqib edilənlərin hamısı məsuliyyətdən azad 
edildi. Bunların içərisində böyük şairimiz Xəlil Rza, respublika Xalq 
Cəbhəsindən, digər partiya və hərəkatlardan Hatəmi, Tahir Ab ba-
sov, Fəhmin Hacıyev, İbrahim Niyazov, Əli Hüseynov, Fəxrişan Sə-
mə dova, D.Dadaşov, Saleh Gözəlov, B.Şah ver diyev, Ə.Hüseynov, 
R.Əliyev, Ç.Xəlilov, habelə onlarla digər vətənpərvərlər vardır.

1991-ci ilin sentyabrında prezident seçkilərindən dərhal sonra 
150 nəfərə yaxın jurnalist və radioteleviziya işçisi vəzifələrindən 
çıxarıldı. Bakı Şəhər Məhkəməsi və onun sədri İ.Kərimov qəti və 
prinsipial mövqe tutdu. İşdən çıxarılanların hamısı yenidən işə bərpa 
edilməli idi. Məhkəmənin sədri İ.Kərimova respublika prezidentinə 
qədər təzyiq göstərildi. İkram bəyin əsəbləri tarıma çəkildi, lakin 
onun iradəsini qırmaq, prinsipial mövqedən yayındırmaq mümkün 
olmadı. Şəhər məhkəməsinin sədri qəti sözünü dedi. İşdən çıxarma 
qanunsuz hesab edildi və onların hamısı öz işinə yenidən bərpa 
olundu. Beləliklə, ədalətsizlik qarşısında heç bir vaxt onun vicdanı 
susmamış, həmişə cəsarətlə qanun çuluq uğrunda döyüşən fədai 
olmuşdur.

İkram bəy təkçə peşə hazırlığına görə deyil, həm də yüksək 
elmi-nəzəri səviyyəsi ilə də fərqlənir. Bu onun yüksək auditoriyaların 
tribunalarından etdiyi çıxışlarda özünü dəfələrlə göstərmişdir.

AXÇ-nin hüquq şöbəsinin müdiri Yusif Hacıyevin dedikləri: 
"1990-cı ilin sentyabrı idi. Moskvada Qurultaylar sarayında Amerika 
hüquqşünaslarının iştirakı ilə "İnsan hüquqlarının qorunması və məh-
kəmənin müstəqilliyi məsələsi" mövzusunda simpozium gedirdi. Bu 
məclisdə təkçə hüquqşünaslar deyil, dünyanın məşhur diplomatları 
da iştirak edirdi. Maraqlı müzakirələr gedirdi. Birdən sədrlik edən 
Azərbaycandan gələn nümayəndəyə – hakim İ.Kərimova söz veril di-
yini elan etdi. İ.Kərimov mikrofona yaxınlaşdı. Doğrusu, belə məsul 
auditoriyada çıxış etmək, milləti təmsil etmək adamın üzərinə böyük 
məsuliyyət qoyur. Mən onun əvəzinə oturduğum yerdə ciddi həyəcan 
keçirirdim.

Lakin İkram bəyin sərbəstliyi, tələsmədən, bir anda auditoriyanı 
ələ alması məni heyran etdi. O, rus dilində səlis və aydın formada 
öz fikrini auditoriyaya çatdırdı. İ.Kərimov Moskvadan göndərilən 
emissarların, qara polkovniklərin Azərbaycanda insan hüquqlarını 
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necə tapdalamasından, onların evlərdə gecələr qanunsuz axtarış 
apar malarından, məhkəmələrə necə təzyiq göstərmələrindən müfəs-
səl faktlarla danışırdı. Salonda qeyri-adi sükut var idi, hamı onu 
böyük maraqla dinləyirdi. İkram bəyin çıxışını moskvalı ağalar hədə 
dolu baxışlarla qarşıladı, amma o buna məhəl qoymadı. Həmin 
məclisdə İkram bəy Azərbaycan-Amerika hüquqşünasları sim po-
ziumunun keçirilməsini təklif etdi. Təklif qəbul olundu. Məlum ol du-
ğu kimi, respublikada bu simpozium keçirildi. Təəssüf ki, bu sim po-
ziumun təşəbbüskarı olan İkram bəyin xidməti haqqında bir kəlmə də 
olsun mətbuatda yazı getmədi".

İkram bəy valideyndir, atadır. Üç övlad tərbiyə edir.
Əziz İkram bəy! Bir daha 50 yaşınızın tamam olması münasibətilə 

Sizi təbrik edir, Sizə cansağlığı, respublikamızda qanunçuluğun 
möhkəmləndirilməsi kimi çətin və müqəddəs işinizdə yeni-yeni 
uğurlar arzulayırıq.

Firudin Səməndərov
 "Ədalət" qəzeti, № 44 (122)

5 iyun 1992-ci il
* * *



220

QANUNSUZLUQ ÜÇÜN ƏLYERİ OLANDA...

Müsahibim Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kəri mov dur.
– Son vaxtlar Bakı məhkəmələrində baxılan mülki 

işlər ara sın da mənzil mü bahisələrinin sayı xeyli artmışdır. Bu nə 
ilə bağlıdır?

– Keçən il Bakı şəhərində 7452 mülki işə baxılmışdır, bunun da 
29,7 fai zi ni mənzil mübahisələri təşkil edir. Mənzil mübahisələrinin 
artmasından danışanda ilk növbədə onun yaranma səbəblərini 
göstərməliyik.

Son illərin məlum hadisələri Bakının mənzil problemlərində ciddi 
gərginlik ya ratmış, vəziyyətdən çıxış yolu isə qətiyyən düşü nül mə-
mişdir. Yerlərdə hakimiyyət və mənzil orqanları strukturlarının tez-tez 
dəyişdirilməsi, bir növ hakimiy yət siz lik və nəzarətsizlik şəraiti sui-
istifadə hallarına gətirib çıxarmışdır. Məsələn, şə hər də eyni mənzilə 
bir neçə order verilməsi halları kütləvi hal almışdır. Əksərən də hər 
iki ailə orderi qanuni şəkildə almışdır. Lakin məhkəmə orderlərin birini 
ləğv et mək məcburiyyətindədir. Belə olan təqdirdə mütləq diqər tərəf 
məhkəmədən narazı qa lır. Şikayət isə orderi verən orqanlardan deyil, 
məhz məhkəmələrdən olur. 

Bircə fakt deyim: Nərimanov rayonunda qərar olmadan 150-yə 
yaxın vətəndaşa order ve ril mişdir. Aydındır ki, bu orderlər etibarsız 
hesab edilmiş və order alan şəxslər ye nə də məhkəmələrdən narazı 
qalmışlar.

Hazırda qaçqınların daimi qeydiyyata alınmasına dair Ali Sovetin 
məlum qəra rına uyğun olaraq, yerlərdə yaradılmış komissiyanın 
qərarı əsasında müəyyən mən zillərdə qaçqınlar yaşayırlar. Eyni za-
manda vətəndaşlara da həmin mənzillərə or der verilmişdir. Mən-
zilə köçmək üçün yeganə sənədin order olmasına baxmayaraq, 
vətəndaşlar məktub, qəbz və s. hüquqi əsası olmayan kağızlar 
əsasında mən zil lə rə köçürülür. Sonradan isə bu kağızları verənlər 
özləri məhkəmə qarşısında iddia qal dırıb həmin şəxsin evdən 
çıxarılması məsələsini qoyurlar, üstəlik, vətəndaşın hə min mənzildə 
ordersiz yaşadığını qeyd edirlər. Yaxud mənzil orqanları və tən daş-
la rın mənzillərini özəlləşdirir və eyni zamanda həmin mənzilə başqa 
şəxsin adına or der verirlər. Bütün bunlar əvvələr bir-birini tanımayan 
iki ailəni toqquşdurur və on lar arasında ədavət yaradır. Məhkəmədə 
mübahisənin həlli isə bir tərəfi razı salmır. 
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Bununla yanaşı, bəzən məhkəmələr tə rə findən də mənzil müba-
hisələri düzgün həll edilmir. Yol verilmiş məhkəmə səhvləri kas sa siya 
və ya nəzarət instansiyalarında öz müsbət həllini tapır. Lakin problem 
aradan qal dırılmır.

Problemin ümumən aradan qaldırılması üçün yeganə yol odur 
ki, he sa bında mənzil fon du olan idarə və təşkilatlar öz mənzillərinin 
uçot və hesabatını dəqiq aparmalı, yu xarıda göstərilən mübahisələrə 
səbəb olan amilləri təcrübələrindən çıxarmalıdırlar. Əfsuslar olsun 
ki, bu qüsuru buraxan mənzil orqanlarının işçiləri biri digərini əvəz 
edirsə də, problem öz həllini tapa bilmir. Mən hesab edirəm ki, şə-
hər dən köçüb gedən əhalinin mənzillərinə dair inventarlaşdırma 
(pasportlaşdırma) apa rılmalı və mənzildə qanunsuz yaşayanların 
mən zildən çıxarılmasına dair məh kə mə qarşısında iddia qal dırıl-
malıdır. Belə tədbirlərin həyata keçirilməsi əhali ara sın da və rəsmi 
dairələrdə mənzillərin başına bu oyunların kimlər tərəfindən gə ti ril di-
yi barədə heç olmasa fikir aydınlığı yaradar. Bununla bağlı aidiyyatı 
olan təş ki lat lara rəsmi qaydada müraciət etmişəm.

– Yeri gəlmişkən, özəlləşdirmə haqqında qanunun olmadığı 
bir şəraitdə ayrı-ayrı obyektlərin, o cümlədən mənzillərin özəl-
ləş  dirilməsi hüquqazidd deyil mi?

– Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, özəlləşdirmə haqqında qa nun qə-
bul ediləydi və bu qanuna uyğun olaraq, mənzillərin özəl ləş dirilməsi 
məsələsi də həll olunaydı. Ha zırda həmin məsələ ayrı-ayrı normativ 
aktlarla tam olmayan şəkildə nizamlanır və bu özü də müəyyən 
mübahisələr, hətta narazılıqlar doğurur. Belə qüsurlu təcrubə də  
ara dan qaldırılmalıdır.

Söhbəti yazdı: 
Sədilə Hümmətqızı

"Səhər" qəzeti
10 noyabr 1992-ci il

P.S. "Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləş diril-
məsi haqqında" Qanun 26 yanvar 1993-cü ildə qəbul olundu.
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QANUN BOŞLUĞU MANE OLUR...

Nikah-ailə münasibətləri səbəbindən törəyən mənzil mü-
bahisələrinin həlli ilə bağlı çoxsaylı şikayətlər var. Xüsusən 

də qadınlar əksər hallarda uşaqları ilə birlikdə ər evindən çı-
xarılmalarından narazılıq edirlər. Məhkəmələrin gəldiyi nəticə isə 
bütün hallarda on ların uğursuz taleyində heç bir dəyişiklik etmir. 
Niyə? Bakı Şəhər Məh kə məsinin sədri İkram Kərimov deyir:

– Ümumiyyətlə, boşanma ilə əlaqədar yaranmış mənzil prob-
lem ləri, etiraf edim ki, heç də həmişə obyektiv həllini tapmır. Qısaca 
olaraq bir məsələyə toxun maq istəyirəm. Yeri gəlmişkən, bu prob-
lemlə digər həmkarlarımdan daha çox və tez-tez rastlaşıram. Öz 
həllini tapa bilməyən belə mübahisələrin çıxış yolunu nika ha daxil 
olanların nikahdan qabaq mənzil şəraitlərinə uyğun olaraq bir 
tərəfin di gər tərəf qarşısında öhdəlik götürməsinə dair ikitərəfli mü-
qavilələrin bağlanmasın da görürəm. Məhkəmə isə yalnız mü qa-
vi lənin şərtlərinin (qanunvericilikdə şərtlər nə zərdə tutulmalıdır) 
pozulmasından irəli gələn mübahisələrə baxmalıdır. Digər öl kə-
lərin təcrübəsində özünü doğrultmuş bu hal islam dinini qəbul etmiş 
xalqların adət və ənənələrinə tam uyğundur. Zənnimcə, bu təklif 
üzərində götür-qoy edil mə li, müxtəlif mövqelərə də diqqətlə yana-
şılmalıdır. Məqsəd isə ailə münaqişələri nə ti cəsində yaranan ən çətin 
və mürəkkəb hesab olunan mənzil mübahisələrinin əda lət li həllinə 
zəmin yaradan qanunların hazırlanması olmalıdır.

Bu yaxınlarda prezidentin iştirakı ilə Ali Məhkəmənin plenumu 
keçirilmişdir. Plenumda respublika məhkəmələri tərəfindən mənzil 
qanunvericiliyinin tətbiqi təc rübəsi haqqında məsələ də müzakirə 
olundu. Plenumda bu məsələnin mü za ki rə si təsadüfi deyil, mövcud 
olan narahatlıqla əlaqədardır. Lakin biz mənzil problem lə rinin həlli ilə 
əlaqədar bir sıra qanunların qəbul edilməsini gözləyirik, ona görə də 
bununla əlaqədar qanun boşluğu bizi çətin vəziyyətə salır. Tezliklə 
onların qə bul olunmasına səy göstərilməlidir. Plenumda məhz bu 
məsələnin vacibliyinə toxu nul muşdur. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu, 
öz müsbət həllini tapacaqdır.

Söhbəti yazdı: Sədilə Hümmətqızı
"Səhər"qəzeti

12 noyabr 1992-ci il 
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MƏHKƏMƏ VƏ MƏTBUAT

Hüquqi dövlətdə kütləvi in formasiya vasitələrinin rolu barədə 
məlumat al maq üçün Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram 

Kərimova müraciət etdik.

– İndi məhkəmədə hansı xarakterli cinayət işlərinə daha çox 
baxılır?

– Qəsdən adamöldürmə, narkotik vasitələrdən istifadə və onların 
alveri, mül ki və dövlət əmlakının oğurluğu, azyaşlıların zorlanması 
ilə bağlı cinayət işləri daha çox daxil olur. Ümumiyyətlə, məhkəməyə 
gələn cinayət işləri respublikadakı si ya si vəziyyətlə çox bağlı olur. 
Məsələn, 1988-ci ilə kimi milli və irqi hüquq bə ra bər liyini pozmaq 
barədə maddə ilə məhkəməyə iş daxil olmurdu. Amma 1988-ci ilin 
məlum hadisələrindən sonra belə işlərin sayı artmağa başladı. Son 
vaxtlar rəhbər işçilərin dəyişdirilməsi ilə bağlı işə bərpa olunma 
ilə əlaqədar məhkəməyə xey li iş daxil olur. Tutaq ki, hər hansı icra 
hakimi onun rayonuna aid ərazidə yerləşən za vodun rəhbərliyini 
dəyişmək haqqında nazirliyə müraciət edir. Direktorunu də yiş mək 
istəməyən nazir isə həmin direktora öz xahişi ilə ərizə yazmağı təklif 
edir, son ra isə əmək qanunvericiliyini pozaraq onu işdən çıxarır 
(qanuna görə, öz əri zə si ilə işdən çıxmaq istəyən şəxsin ərizəsində 
konkret tarix göstərilməyibsə, onu iki ay müd də tində işdən kənar 
etmək olmaz). Məhkəmə həmin adamı işə bərpa edəndə bu, ar tıq 
söz-söhbətə səbəb olur.

– Şəxsiyyətin təhqiri ilə bağlı kütləvi informasiya vasi tə lə-
rində gedən bəzi məqalələrlə əlaqədar məhkəməyə müraciət 
edən olurmu?

– "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Qanun qəbul edil məz-
dən əvvəl belə işlər çox idi. İndi azalıb. Həmin qanunun vətəndaşa 
təkzibetmə hüququ verən 31-34-cü maddələrinə görə, qəzet etiraz 
edən şəxsin təkzibini dərc etməyə borc ludur. Təkzib yalan məlumatın 
verildiyi səhifədə həmin şriftlə çap olunmalıdır. Əgər redaksiya 
bundan imtina etsə, həmin şəxs məhkəməyə müraciət etməlidir. Re -
daksiyaya müraciət etmədən birbaşa məhkəməyə müraciət etmək 
düzgün deyil. Onu da deyim ki, məhkəmə sistemində olan sürün-
dürməçiliyə görə vətəndaşlar elə bu tədbirlə kifayətlənir, məhkəməyə 
müraciət etmirlər... Son vaxtlar mətbuatda ayrı-ayrı şəxslərdən çox, 
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dövlətin ləyaqəti təhqir olunur. Prezidentin şərəfini qo ru maq Ədliyyə 
Nazirinə tapşırıldığı kimi, dövlətin də ləyaqətinin müdafiəsini təmin 
etmək lazımdır.

– Birdən qəzet etirazçının təkzibini çap etməsə, onda necə?
– Onda qəzetə etirazçının təkzibini çap etmək tapşırılır. Məh kə-

mənin qərarı ic ra olunmadıqda isə, Milli Məclisin Cinayət mə cəl-
ləsinin 188-ci maddəsinə etdiyi də yişikliyə əsasən, məhkəmə qərarını 
yerinə yetirməyən şəxsi əməkhaqqının üç mis lindən on mislinə kimi 
cərimə gözləyir. Qəzetin bağlanmasına gəldikdə isə, məh kəmə 
qəzetin fəaliyyətini yalnız təsisçinin qərarı, yaxud da qeydiyyatçı 
or qanın iddiası ilə dayandıra və ya ona xitam verə bilər. Ümumən, 
"Məhkəmə qərar la rı nın icrası sisteminin yenidən təşkili haqqında" 
Prezident Fərmanına görə, məh kə mə qərarlarının icrasında dönüş 
yaradılmalıdır… 

Bəzən məhkəmənin qərarı qüv və yə minməmiş həmin işlə bağlı 
mətbuatda birtərəfli məqalələr gedir. Bu da məh kə mə nin işində 
çətinlik yaradır. Məsələn, fevralın 3-də "Günün xəbərləri" proq ra mın-
da Xidmət Konserninin sədri maraqlı olduğu və məhkəmədə baxılan 
iş üzrə mü sahibə verib. Onun haqlı və ya haqsız olduğu barədə heç 
nə deyə bil mə rəm. Am ma məhkəmənin yekun qərarı olmadan buna 
yol verilməməlidir. Və yaxud, Salyan pam bıqtəmizləmə zavodunun 
direktorunun işi ilə bağlı məhkəmənin qətnaməsi qa nu ni qüvvəyə 
minməmiş "Azərbaycan" qəzetində müsahibə dərc olunub, ayrı-ayrı 
şəxs lərin münasibətləri göstərilib.

– Sizin sözünüzdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, mətbuat 
cəmiyyətdə olan neqativ hallara münasibətini bildirməməlidir?

– Vətəndaşın şikayəti varsa, bu məsələ araşdırılmalıdır. Amma 
məhkəmədə ba xılacaq işə münasibət məhkəmənin qəbul etdiyi qərar 
qanuni qüvvəyə minəndən sonra bildirilməlidir. Ümu miyyətlə, bütün 
hüquqi dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da məhkəmənin qərarı 
əsas sayılmalıdır. Təəssüf ki, bizdə hələ də məhkəmə sədrinə müx tə-
lif təzyiqlər göstərilir...

Nailə Bağırova 
"Azadlıq" qəzeti

6 fevral 1993-cü il 
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TƏZƏ QANUNU KÖHNƏ ƏNƏNƏLƏRDƏN  
XİLAS ETMƏLİ

Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri, I ixtisas dərəcəli hakim İkram 
Kərimov müx birimizin suallarına cavab verir.

– Bu ağrılı-acılı günlərimizdə Bakı şəhər və rayon xalq məh-
kə mələrində da ha çox hansı işlərə baxılır?

– Mülki mübahisələrlə bağlı işlərə. Onların arasında işə bərpa 
etməklə əlaqədar mübahisələr sayca üstünlük təşkil edir. Hətta 
bu problemin həllinə dair qəbul olun muş yeni qanun da belə 
mübahisələrin sayını azalda bilməmişdir. Əksinə...

– Son zamanlar əmək qanunvericiliyində edilmiş dəyişikliklər 
böyük ma rağa, eyni zamanda xeyli söz-söhbətə səbəb olmuş-
dur. Bu dəyişikliklərə Sizin münasibətiniz necədir?

– Məhkəmə qətnamələri bir qayda olaraq qanuni qüvvəyə min-
dikdən sonra ic  ra edilməyə yönəldilir. Fəhlə və qulluqçuları işə bərpa 
etmək haqqında qətnamənin icrası isə qətnamə qanuni qüvvəyə 
minməmiş həyata keçirilir. Elə bütün çətinliklər də bu səbəbdən 
yaranır. Çünki qətnamə icra edilməyincə, mübahisəli iş üzrə cavab-
deh kassasiya şikayəti və yaxud prokuror kassasiya protesti verə 
bilməzlər. 

Nəticədə, bəzi nazirlər, baş idarə rəhbərləri, yüksək vəzifəli şəxs-
lər və tən daş ların işə bərpa edilmələri barədə məhkəmənin qət na mə-
lərinin icrasını yerinə ye tir məkdən boyun qaçırır, daha doğrusu, qa-
nu nun aliliyini gözləmirlər. Belə və ziy yət də məhkəmə qanuna riayət 
etməyənlər barədə Azərbaycan Respublikası CM-in 188-ci, 136-cı 
maddələrinə əsasən, müvafiq qaydada tədbir görməyə məcbur olur. 
Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmək qorxusu başının üstünü alanda 
üzdəniraq rəh bərlər qeyri-qanuni işdən çıxardıqları şəxsləri öz iş 
yerinə qaytarırlar.

İndi mətbu orqanlarının səhifələrindən məhkəmələrin ünvanına 
təh qiramiz söz lər tez-tez eşidilir: "Pul alıb cinayətkarı işə bərpa 
etdilər" və s. Mən hakimləri əsla ideal laşdırmaq fikrində deyiləm. Sual 
olunur: əgər vətəndaş cinayətkardısa, nə üçün həbs edilməyib? Belə 
"güzəştə" kim yol vermişdir? Bəs fəhlə və qulluqçu qanun pozuntuları 
ilə, xəstə olduğu müddətdə, işdənçıxarmanın ikiaylıq müddəti  
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göz  lənilmədən, deputatlıq statusuna məhəl qoyulmadan azad edilib-
sə, məhkəmə bu cür ədalətsizliyə laqeyd qala bilərmi?

– Bu söz-söhbəti aradan qaldırmaq üçün təklifiniz?..
– Yaxşı olardı ki, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iş-

dən  çıxarma mə sələsinə məsuliyyətlə yanaşsın, bu barədə xüsu-
si qanunun tələblərinə riayət etsin, öz ştatlarında olan hü quq şü nas-
lardan məsləhət alsınlar. Belə olduqda şəxsi am bi siyalara, qərəzliliyə, 
nəhayət, yersiz söz-söhbət və başağrısına son qoyular.

Belə xoşagəlməz mübahisələrin törəməsinin başqa bir səbəbi 
də vardır: respub likanın şəhər və rayonlarında çalışan vəzifəli şəxs-
lərin işdən çıxarılması haq qın da əmrlər müxtəlif nazirlik və baş 
idarələrin rəhbərləri tərəfindən imzalanır. Öz əv vəlki işinə bərpa 
olunmaq istəyən şəxslər iddianı cavabdehin yerləşdiyi ərazinin xalq 
məhkəməsinə verirlər. Təbiidir ki, müvafiq nazirlik və baş idarələr 
Bakıda yer ləşir. Buna görə də respublikanın elə bir şəhər və rayonu 
yoxdur ki, orada bu kateqoriyadan və zi fə lərindən azad edilən şəxs-
lərin işinə paytaxtda baxılmasın.

Bu, gizli deyil ki, rayon və şəhərlərin icra hakimiyyəti başçılarının 
tövsiyəsi ilə müəyyən şəxslər vəzifələrə təsdiq edilmək, işdən azad 
olunmaq üçün nazirlik və baş idarələrin sərəncamına göndərilirlər. 
Nazirlər və baş idarə rəhbərləri bu tövsiyə ilə formal olaraq 
razılaşırlar. Başqa cür də ola bilməz. Keçmişdən miras qalmış belə 
iş üslubu nəticə etibarilə mübahisələrin mənbəyinə çevrilir, işimizdə 
çətinliklər ya radır.

– Belə çətinlikləri aradan qaldırmaq mümkündürmü?
– Nə qədər ki nazirlik və baş idarələr öz nomenklatura işçilərinin 

sayını süni surətdə şişirtmək xəstəliyindən azad olmayıblar, bu 
mübahisələr kəsilməyəcək. Ona görə də süründürməçiliyin, sui-
istifadə hallarının aradan qaldırılması üçün yer li əhəmiyyətli vəzifəli 
şəxslərin işə qəbulu və yaxud işdən azad olunmaları öz yer li 
orqanlarına həvalə edilməlidir. Bununla da, iddiaçıların və şahidlərin 
işə bərpa olunmaq məsələsinə baxılmasından ötrü yol, rabitə və s. 
xərcləri çəkərək Bakıya – məh kəməyə gəlmələrinə ehtiyac qalmazdı. 
Şəhərdə belə məhkəmə proseslərinin təş kili də xeyli çətindir. 
Müəyyən səbəbdən işə baxmaq təxirə salındıqda vəziyyət da ha da 
mürəkkəbləşir. Əgər vəzifəli şəxsi nazir və yaxud baş idarə rəhbəri 
işə götürməlidirsə, onda keçmiş partiya komitələrindən miras qalmış 
zərərli ənənənin – vəzifəli şəxslərin işə qəbulu və işdən çıxarılması 
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məsələsinə yerli orqanların mü da xi ləsinin də kökü kəsilməlidir. Hər iki 
hal ümumi mənafeyə uyğun olardı.

– Söhbətinizə görə çox sağ olun.
– Qanunvericilikdəki dəyişiklikləri oxucular üçün şərh etmək 

borcumuzdur.
"Bakı" qəzeti

Əlavə olunan "İnsan və Qanun" buraxılışı, №2
24 aprel 1993-cü il 

* * *
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Cəbhə bölgəsində

O GÜN OLSUN, NÖVBƏTİ MÜŞAVİRƏMİZİ 
AĞDAMDA KEÇİRƏK

BU SÖZLƏRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
ALİ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ XANLAR HACIYEV  

TƏRTƏRDƏ KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏYƏ YEKUN VURARKƏN DEDİ...

A li Məhkəmənin binası qarşısından bu heyətlə yola düşdük: Ali 
Məhkəmənin sədri Xanlar Hacıyev, Ali Məhkəmə həmkarlar 

təşkilatının sədri Ənvər Seyi dov, Respublika Hərbi Tribunalının 
sədr əvəzi Şahin Rüstəmov, Bakı Şəhər Məh kə mə sinin sədri İkram 
Kərimov, Bakı Şəhər Məhkəməsi həmkarlar təşkilatının sədri Azər 
Orucov, Bakı Şəhər Məhkəməsinin üzvü Rafiq Məmmədov, Bakı 
qa rnizonu hər bi tribunalının sədr müavini Şahin Yusifov, Bakı qa rni-
zonu hərbi tribunalının ha kimi Fərhad Əliyev və bu sətirlərin müəllifi. 
Cəbhədə vuruşan əsgərlərimizə yar dım da aparırdıq. Aparılan yardım 
Ali Məhkəmə və Bakı Şəhər Məhkəməsi kol lek ti vinin vəsaiti hesabına 
alınmışdı. Bu yardımı aparmaqda məqsədimiz odur ki, ana tor-
pağımızı mərdliklə qoruyan Tərtər əsgərləri arxayın olsunlar ki, arxa 
cəbhə on lar üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir...

Tərtərdə bizi ilk qarşılayan ömrünü-gününü döyüş nöqtələrində, 
döyüşçülər ara sında, əsgərlərin dili ilə desək, "pazisiyalarda" keçirən 
dəyanətli telejurnalist Al lahverdi Əsədov oldu. Allahverdi mənə 
yorğun göründü. Amma gözlərinin dərin liyində sevinc parıltısı hiss 
olunurdu.

– Şükür Allaha, son vaxtlar döyüşçülərimiz arasında intizam artıb. 
Hami qələ bə inamı ilə yaşayır. Uşaqlarda ruh yüksəkliyi çoxalıb. 
Hamı torpağını qorumaq, mü dafiə etmək barədə düşünür. Əsas odur 
ki, düşmənin həmlələri yerindəcə dəf edi lir, ermənilər olmazın itkilər 
verirlər. Əhali isə artıq heç yerə getmək barədə dü şün mür, hamıya 
mübarizlik, döyüşkənlik ruhu aşılanıb.

Son vaxtlar Tərtər barədə çox fikirlər deyilir. Əslinə qalsa, Tərtər 
elə bir il, üç il, beş il, on il əvvəl gördüyüm həmin Tərtərdir. Şəhərin 
körpələri həmişəki kimi dün yadan xəbərsiz öz aləmlərində idi. Sadəcə, 
dəyişən o idi ki, gözlərindəki sevincin o tayında ehmal bir kədər 
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sezilirdi. Tərtər qadınlarının, gəlinlərinin, qızlarının üzün də aydın 
bir nigarançılıq, narahatlıq duyulurdu. Bu şəhərin kişiləri, cavanları 
elə həmin kişilər, həmin cavanlardı. Sadəcə, ütülənmiş ağ köynək 
əvəzinə, hərbi pal tar geyib silaha sarılmışdılar. Və öz tor paqlarını, 
şəhərlərini dəyanətlə qoru yub lar, elə indi də qo ru maq  dadırlar. Obyektiv 
və subyektiv səbəblər üzündən öz daimi ev-eşiklərini atıb – köçməyə 
məcbur olan şəhər və rayonların sa kin lə rindən fərqli ola raq Tərtər 
camaatı sözü bir yerə qoyub and içiblər ki, "ya hamılıqla burada öl mə li, 
ya da əlbir olub şəhərimizi müdafiə etməliyik!"

Günün ikinci yarısı rayon icra hakimiyyəti binasının iclas zalında 
Ali Məhkə  mənin sədri Xanlar Hacıyevin sədrliyi ilə Respublika Hərbi 
tribunalları hakim lə ri nin iştirakı ilə müşavirə keçirildi. X.Hacıyev 
bildirdi ki, Azərbaycan Prezidenti Hey dər Əliyev döyüş bölgələrini 
özbaşına tərk edən və fərarilik edən əsgərlərlə əla qədar öz qəti 
sözünü deyib. Bizim də vəzifəmiz bu gün döyüş bölgələrində vu ru-
şanlarda ruh yüksəkliyi yaratmaq, onlara torpağa bağlılıq hissini 
aşılamaqdır. Bu işdə, təbii ki, hərbi tribunalların da üzərinə məsuliyyət 
düşür. Bir ay əvvəl biz Ali Məhkəmədə görüşmüşdük. Açığını 
deməliyəm ki, bir ay ərzində nəzərəçarpacaq də yişikliklər görünür. 
Bu, yaxşıdır. Lakin yenə də açılmayan cinayət işləri qalır. Hət ta elə 
tribunallar var ki, onlarda tamamlanmayan işlərin sayı günü-gündən 
ço xa lır. Biz əlbir olub onların qarşısını almalıyıq. Son vaxtlar cinayət 
işlərinə hərbi qar nizonların özündə səyyar məhkəmə qaydasında 
baxılması əsgərlər üçün tər bi yə vi xarakter daşıyır. Sədr onu da əlavə 
etdi ki, onda olan məlumata görə, hərbi tri bu nal lar bina, texnika 
sarıdan çətinlik çəkirlər. Bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, məh kə mə 
quruluşu haqqında qanunvericilik aktı olsa da, tribunallar haqqında 
hələ lik heç bir sənəd yoxdur.

Respublika hərbi tribunalının sədr əvəzi Şahin Rüstəmov dedi 
ki, çatışmazlıq larımız çoxdur, lakin lap yaxın günlərdə əməli işlər 
nəticəsində onları aradan qal dıracağıq. Əsas məsələ odur ki, artıq 
hərbi tribunalların sədrləri və hakimləri ilə hər bi prokurorlar birgə 
işləməyə başlayıblar. İcraatda çox iş olmasına baxmayaraq, on ların 
birgə səyi nəticəsində, inanıram ki, hər şey normallaşacaq. Bu işdə 
biz də öz köməyimizi əsirgəməyəcəyik. Artıq bizim büdcəmiz var və 
yaxınlarda bütün tri bu nal ları istənilən texnika ilə təmin edəcəyik. Mən 
bütün hakimlərə tövsiyə edirəm ki, gənclərimiz barədə cəza tətbiq 
edəndə son dərəcə ədalətli və prinsipial olsunlar. 
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Sonra Ağdam qarnizonu hərbi tribunalının sədri İsa Məmmədov, 
Füzuli tri bu  nalının hakimi Fikrət Əliyev, Tərtər qarnizonu hərbi 
tribunalının sədri Vidadi Nə  sirov, Gəncə hərbi tribunalının sədri 
Rəsul Hacıyev, Qazax hərbi tribunalının səd  ri Fəzail Həsənov, Füzuli 
qarnizonunun hərbi prokuroru Fəzail Ağayev öz çı xış la rın da gənclər 
arasında hərbi-vətənpərvərlik işlərinin aparılmasının vacibliyindən, 
bə zi obyektiv və subyektiv problemlərin olmasından, hökm çıxa-
rarkən ədalət prin si pinin pozulmasına yol verilməməsindən, cəzaların 
müharibə qanunlarına uyğun ola raq son dərəcə prinsipiallıqla 
çıxarılmasına nail olunmasından, "Hər şey Vətən üçün, hər şey cəb-
hə üçün!" şuarının bütün gənclərimizə örnək olmasının vacibliyini 
vurğuladılar.

Müzakirə və çıxışlardan sonra X.Hacıyev müşavirəyə yekun vura-
raq qeyd et di ki, "o gün olsun növbəti səyyar müşavirəmizi ya Füzu-
lidə, ya da Ağdamda keçi rək".

Tərtər görüşü göstərdi ki, bu gün döyüş bölgəsinə yaxın olan, 
eləcə də işğal olun muş şəhər və rayonların rəhbərləri əllərini 
qoynuna qoyub sakit oturmamalıdırlar. Heç kəs fikirləşməməlidir ki, 
onun yerinə kimsə iş görəcək. Hərə öz iş yerində fəal ol malı, xal-
qımızın qələbəsi üçün maksimum gücünü sərf etməlidir. Açıq demək 
lazım dır ki, müharibə vaxtı iş yerlərini lazımsız tərk etmək də olmaz. 
Şəxsən bu səfə rin iştirakçıları yanvarın 15-də saat 14.00-da Bərdəyə 
çatanda nə icra hakimiyyə tin də, nə də rayon sovetində bir nəfər də 
olsun vəzifəli şəxsi yerində tapa bil mə di lər...

Hazırda rayonların icra başçıları, hüquq-mühafizə orqanı rəh-
bərləri, idarə, müəs sisə və təsərrüfat müdirləri – bir sözlə, hamı mü-
haribə dövrünün qanunları ilə, əsl hərbçi kimi, dəmir intizama tabe 
olmalı, cəbhəyə yollanan gənclərimizin əvəzinə, lazım gələrsə, təsər-
rü fatlarda və müəssisələrdə iş saatlarını artırmalıdırlar. İşğal olunmuş 
rayonların rəhbərləri öz işlərini humanitar yardım paylamaqla bit miş 
hesab etməməlidirlər. Yalnız ümumi səy, birgə əzmkarlıq nəticə-
sində qələbə qa zanmaq mümkündür. Əks halda, heç kəs yeni təyin 
olunmuş icra başçılarına on la rın işğal olunmuş rayonlarını qızıl 
nimçədə təqdim etməyəcək.

...İndi cəbhə bölgələrində qanlı vuruşlar gedir. Xalqımızın qeyrətli 
oğulları mü qəddəs ana torpaq uğrunda canlarını belə əsirgəmirlər. 
Lakin haradasa daldalanıb döyüşdən yayınan, restoranlarda pul 
cırıb, gecələr isti yorğan-döşəkdə rahat yatanlar Vətəndən o yanda 
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VƏTƏN olmadığını unutmamalıdırlar. Və unutmamalıdırlar ki, 
VƏTƏNİ qorumaq namusunu, şərəfini, dünənini, bugününü və saba-
hını qoru maq deməkdir.

Xalqın namusunu, şərəfini, dünənini, bugününü və sabahını qo-
ruyan el igidlə ri, Allah köməyiniz olsun!

Aydın Ağazadə,
"Azərbaycan"ın müxbiri

Bakı-Tərtər-Bakı
26 yanvar 1994-cü il

QANUNUN ALİLİYİ BÜTÜN HALLARDA 
GÖZLƏNİLMƏLİDİR

(Bakı Şəhər Məhkəməsində keçirilən  
müşavirədən qeydlər)

Bu günlər Bakı Şəhər Məhkəməsində geniş müşavirə ke çi-
ril mişdir. Müşavirə ni həmkarlar təşkilatının sədri A.Orucov 

açaraq sözü Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İ.Kərimova verdi. 
İ.Kərimov Azərbaycan Prezidenti H.Əliyevin noyabrın 28-də 

Respublika sarayındakı toplantıda hüquq-mühafizə orqanı işçiləri 
qarşısında son də rəcə vacib problemlər qoyduğundan bəhs etdi. O, 
qeyd etdi ki, qarşıya qoyulan tə xirəsalınmaz problemlərin həllində 
hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşlarının üzə ri nə böyük vəzifələr 
düşür. Məhkəmə orqanlarında ədalət mühakiməsinin həyata ke çi-
rilməsində qanunun aliliyinə riayət edilməlidir. Mülki və cinayət işlə-
rinin ba xıl ma sında obyektivlik, ədalət prinsipi gözlənilməlidir. Törə-
dilən cinayətin səbəbləri, mə ramı, şəraiti və bütün halları araş  dı rıl-
malıdır. Bunu həm ibtidai istintaq, həm də məh kəmə aşkarlamalıdır. 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin 1-ci instansiyasında xüsusilə ağır cinayət 
işlərinə baxılır. Onların təqribən 75 faizə qə dəri uzunmüddətli azad-
lıq dan məhrumetmə cəzalarına məhkum olunmuşlar. Son 4 ildə 
ağır ci na yət işlətmiş 25 nəfər barəsində şəhər məhkəməsində ölüm 
hökmü çıxarılmışdır. Əsa sən baxdığımız işlər – bir sıra dövləti 
cinayətlər, ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə, xüsusilə külli 
miqdarda dövlət və ictimai əmlakın oğurlanması, nar ko tik maddələrlə 



232

əlaqədar, zorlama, polis işçilərinin həyatına qəsdetmə, rüş vət xor luq 
və digər təhlükəli cinayətlər törətmiş şəxslərlə bağlıdır.

Təəssüflər olsun ki, baş verən cinayətlər barədə kütləvi infor-
masiya vasitələrin də qısa məlumatlar verilsə də, onların nəticə ləri 
barədə çox vaxt ictimaiyyətin xə bəri olmur. Biz bu boşluğu aradan 
qaldırıb çalışmalıyıq ki, əhali cinayətin tö rə dil məsində təqsiri olan 
şəxslərin cəzasız qalmadıqlarından məlumatlı olsun.

Ümumi işimizə xələl gətirən hallardan ən əsası cinayət etmiş 
bütün şəxslərin aş kar edilməməsi, axtarışda olan şəxslərin vaxtın-
da yaxalanmaması, bir sıra ağır cinayət işlədənlərin məhkəməyə 
həbs edilmədən verilmələri və məh kə mə qərarı olmadan ağır 
cina  yət iş lətmiş məhbusların islah-əmək müəssisələrin dən qa-
nunsuz ola raq vaxtından əvvəl bu ra xıl masıdır. Azadlıqdan məhru-
metmə yerlərindən azad olun muş şəxslər üzərində nəzarət zəifdir. 
Belə bir vəziyyətdə yerlərdə cə za təyin etmənin ümumi prinsip-
lərinə riayət olunmadan cinayət törətmiş bəzi şəxs lərə yüngül cə-
zaların verilməsinə, fövqəladə vəziyyət şəraitində cinayət iş lət miş 
vətəndaşlara qarşı barışdırıcı mövqeyə heç cür haqq qazandırmaq 
olmaz. Mə sə lən, biz şəhərdə odlu silahların, döyüş sursatının, 
partlayıcı maddələrin sax lan ma sı vəziyyətinin hələ 1-ci yarımillikdə 
pro kurorluq ilə birgə ümumiləşdirib is tin taq orqanlarının və məh-
kəmələrin bu sahədəki fəaliyyətlərində ciddi nöqsanlar aş kar etmişik. 
Heç də bütün hallarda bu silahların əldəolunma mənbələrinin aşkar 
edil məsinə cəhd göstərilmir, belə şəxslər məhkəməyədək azad lıqda 
saxlanılır və tə bii ki, məhkəmədə də yüngül cəza ilə kifayət lənilir. Bu, 
istintaq, prokurorluq və məh kəmənin birgə qüsurlu fəaliy yətlərinin 
nəticəsidir. Belə hökmlər şəhər məh kə mə si tərəfindən ləğv edilmiş, 
təqsirli şəxslər barəsində tədbirlər görülmüşdür. Ba kı nın rayon xalq 
məhkəmələrinin bəzi hakimləri barəsində xüsusi qərardadlar çı xa-
rıl mış, haqlarında intizam təqibi qaldırılmış və bir sıra hakimlərin 
vaxtından əv vəl geri çağırılması məsələsi həll edilmişdir. Belə 
hakimlərə qarşı barışmaz möv qe yi miz hazırda da davam edir. Lakin 
söhbət bununla bitməməlidir. Sıradan çıxan ha kimlərin kimlərlə əvəz 
olunması daha vacib və çətin problemdir.

Hər yeni hakim 10 il müddətinə seçilir. Bununla qətiyyən razı laş-
maq olmaz. 10 illik seçki müddətini, yalnız fəaliyyətdə olan hakim 
yeni dən seçilərsə, onlara şamil etmək olar. Çünki bu zaman ha-
ki min bacarığı, keyfiyyəti, səriştəsi, qanunun tələb lərini gözləyib- 



233

göz lə məməsi onun əvvəlki hakimlik fəaliyyəti dövründən bəllidir. An-
caq yeni – ilk dəfə seçilən hakimin necə hakim olacağına əvvəlcədən 
heç kəs tə mi nat verə bilməz. Onlar ya qısa müddətə seçilməli, yaxud 
onlar üçün sınaq müd də ti müəyyən edilməlidir. Bundan əlavə, yaxşı 
olar ki, hakimliyə namizədləri kə nar da yox, ədliyyə və məhkəmə or-
qan larında işləyən məhkəmə iclas katibləri, məs lə hətçilər, mütə xəs-
sislər və s. işçilər arasında axtaraq.

Çıxış edənlərdən Bakı Şəhər Məhkəməsinin üzvləri A.Abdinbəyov, 
R.Məmmə dov, İ.Hüseynov, Z.Ağayev və başqaları məhkmədə işin 
təşkilində xalq iclas çı la rının çağırılması ilə əlaqədar çətinliklərdən, bir 
sıra idarə və müəssisə rəhbər lə ri nin xalq içlasçılarını məhkəmələrə 
buraxmamalarından, məhkəmə binalarının, xü su sən məhkəmə iclası 
zallarının çatışmazlığı və yararsızlığından, məhkəmə və pro ses iş-
ti rakçılarının təhlükəsizliklərinin təmin edilməməsindən, rabitə xid-
mətinin ya rıt mazlığından, məhkəmələrin maddi-texniki bazasının 
zəifliyindən, nəqliyyat, müa sir texniki ləvazimatların məhkəmələrə 
ayrılmamasından, kağız qıtlığından söh bət açaraq öhdələrinə dü şən 
vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklərini, fəaliy yət lərində olan nöq-
sanların aradan qaldırılmasına səy göstərəcəklərini bildirdilər.

Ədliyyə nazirinin birinci müavini Sudabə Həsənova çıxışında bil-
dirdi ki, "noyab rın 28-də Respublika Sarayında keçirilən Ümum-
xalq toplantısından sonra iştirak et diyim bütün yığıncaqlarda pre-
zidentimizin şəxsiyyəti vurğulanır, ona təriflər de yi lir. Mən hesab 
edirəm ki, bu gün prezidentimizin nə mənim, nə də digərlərinin tə-
rifinə ehtiyacı yoxdur. Televiziya vasitəsilə bütün xalq və beynəlxalq 
aləm onun gör düyü böyük işlərin şahididir. Hakimiyyətə o özü yox, 
xalqın iradəsi ilə gə ti ril miş dir. Və qısa müddətdə 2 dəfə qardaş 
qırğınının qarşısını alıb. 6 aydır ki, res pub li kamızda atəşkəsə nail 
olunub, evlərə tabut gətirilmir, qan axıdılmır, analar yas qur mur-
lar. Məgər bu azdır?! Hamı başa düşməlidir ki, oktyabrın 4-dəki 
hadisələrdə xalq təkcə prezidentin deyil, əslində, dövlətçiliyimizin 
və müstəqilliyimizin müda fiə sinə qalxmışdı. Prezidentin toplantıdakı 
çıxışı biz hüquq-mühafizə orqanları üçün bir proqram olmalıdır. 
Məhkəmə orqanlarının ünvanlarına olan tənqidi mən qə bul edirəm. 
Doğrudan da, hakimlər arasında elələri var ki, öz fəaliyyətlərində sü-
rün dürməçiliyə, qanun pozuntusuna yol verirlər. Açıq demək lazımdır 
ki, təkçə ha kim lər deyil, hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşlarının da 
xeyli qismi bir çox halda fəa liyyətsizlik göstərir, bəziləri isə qəsdən 
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gözləmə mövqeyi tuturlar. Onu deyə bi lə rəm ki, hələ 1993-cü ilin 
iyun hadisələri vaxtı əlində silah tutulan vətəndaşların iş ləri 1994-cü 
ilin iyul-avqust aylarında məhkəməyə gəlir. Belə açıq işlərin, təbii ki,  
1 illik istintaqa qətiyyən ehtiyacı yox idi. Təbii ki, həmin rayonun polis 
rəisi, ya da rayon prokuroru gözləmə mövqeyi tutub".

S.Həsənova onu da əlavə etdi ki, cinayətin baş verməsi ilə cina-
yətkarın cəzalan dırılması məsafəsi uzandıqca işin ictimai və tərbiyəvi 
əhəmiyyəti azalır, cəza sız lıq şəraiti yaranır.

Bu yaxınlarda prezidentin hüquq-mühafizə orqanı rəhbərləri ilə 
keçirdiyi mü şavirələrdən birində haqlı olaraq vurğulandı ki, res pub-
li kada təbliğat zəifdir, demək olar, təbliğat maşını işləmir. Hüquqi 
biliklərin təbliğatı ümumi təbliğa tın əsas hissəsini təşkil edir. Ona 
görə də hüquqşünaslar əsas işləri ilə yanaşı, həm də fə al təbliğatçı 
olmalıdırlar.

Rayonlarda hüquq-mühafizə orqanları arasında hüquqi biliklərin 
təbliğinin əlaqələndirilməsi məhkəmənin üzərinə düşür. Bu gün 
bəzi məhkəmələrimiz də bu iş yox dərəcəsindədir. Axı məh kəmənin 
vəzifəsi təkçə cinayətkara cəza ver mək deyil, eyni zaman da cinayəti 
doğuran səbəb və şəraiti müəyyən edib, onun ara dan qaldırılması 
üçün tədbir görməkdir. Ancaq rəqəmlər göstərir ki, hakimlər ək sər 
hallarda tənbəllik edərək xüsusi qərardadlar çıxarmaqdan çəkinirlər. 
Halbuki bu, onların vəzifə borcudur.

Bu ilin birinci yarımilində Bakının Nərimanov, Xətai, respublikanın 
Ucar, Şamaxı, Beyləqan, Tovuz, Samux, Xanlar və Gədəbəy rayon 
məhkəmələrində bir də nə də olsun xüsusi qərardad çıxarılmamışdır.
Bəzi xalq məhkəmələrində isə xüsusi qərardadlar vaxtında aidiyyəti 
ünvanına göndərilmir. 

Bakı Şəhər Məhkəməsinin mülki işlər üzrə kollegiya üzvlərinin heç 
də hamı sı baxdıqları işlərin qərardadlarını vaxtında yazmır.

Bir sıra məhkəmələrin iş fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, bəzi 
xalq hakimləri heç də qatı cinayətlər üzrə qanunun tam gücündən 
istifadə etmir, əsassız yün gül cəzavermə hallarına yol verirlər. Belə 
işlər tərəfimizdən Sumqayıt, Lənkəran, Quba, Binəqədi, Zaqatala, 
Tovuz, Göyçay məhkəmələrindən tələb edilib, həmin hökmlərin ləğv 
edilməsi üçün respublikanın Ali Məhkəməsinə və Bakı Şə hər Məh-
kəməsinə təqdimatlar göndərilmişdir.

Bu gün bizim hər birimiz öz işimizdə dönüş yaratmalı, ilk növbədə 
özümüzə qar şı tələbkarlığı artırmalıyıq ki, tabeçiliyimizdə olan hakim-
lərdən də bunu tələb edə bilək.
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S.Həsənova bir məsələni də xüsusilə vurğulayaraq dedi ki, bu-
günkü iclasımı zın məramını nəzərə alaraq hesab edirəm ki, dövlət 
çevrilişinə cəhd edənlər cid di cəzalandırılmalıdır. Bu gün qəbul edi-
ləcək müraciətdə döv lət çevrilişinə cəhddə əli olan, qaçıb giz lənmiş 
bütün şəxslərin geri qaytarılması üçün Rusiya dövləti qarşısında 
məsələ qaldırılması prezidentdən xahiş edilməlidir.

Terror aktlarının qurbanı olan dövlət xadimləri A.Cəlilov, Ş.Rə-
hi mov və onun sürücüsünün qatilləri tez tapılaraq işin istintaqı 
sürətləndirilməli, həmin şəxs lər məhkəmədə cavab verməlidirlər.

Şəhər prokurorunun birinci müavini Kamo Fətəliyev əsas fikrini 
rüşvətxorluğa yönəldərək bildirdi ki, nə qədər ki kadrları işə təmənna 
ilə, xüsusi maraqla gö tü rü rlərsə, bu bəlanın qarşısı alınmayacaq. 
Açıq demək lazımdır ki, bu il 140 polis əmək daşı müxtəlif cinayət 
törətdiklərinə görə məsuliyyətə alınıbdır. Əgər qanunun ke şiyində 
durmalı olanlar cinayət törədirlərsə, onda biz sıravi vətəndaşlardan 
nə göz lə mə li yik? O, eyni zamanda ibtidai istintaqın keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə yönəldilən təd birlərin müəyyən edilməsindən də 
söhbət açdı.

Yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi rəyasət he -
yətinin üzvü H.Hü seynov və Prezident Aparatının məsul işçisi H.Sü-
ley  manov çıxış etmişlər.

Yığıncağın sonunda respublika prezidentinə müraciət qəbul 
olundu.

Müşavirədən sonra Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İ.Kərimovdan 
bir neçə sualımıza cavab verməsini xahiş etdik.

– İkram müəllim, son vaxtlar işdən çıxmış şəxslərin əvvəlki 
vəzifələrinə bər pa olunmalarına dair xalq məhkəmələrində iddia 
qaldırmaları ilə bağlı qə bul olunan məhkəmə qətnamələrinə 
münasibət birmənalı deyildir. Xahiş edi rəm, bu məsələni bir 
qədər açıqlayasınız.

– Məhkəmə qətnaməsinin arxasında iki şəxs durur. Biri: iddiaçı – 
işdən çıxarı lan şəxs, digəri isə cavabdeh – işdən çıxaran. İddia təmin 
edildikdə – idarə, müəs si sə, komitə və nazirliyin rəhbərləri, iddia 
rədd edildikdə isə işdən çıxarılan məh kə mə qətnaməsindən narazı 
qalır. Deməli, bütün hallarda narazı qalanlar var. Bu, təbi idir. Əvvələr 
Əmək Qanunları Məcəlləsinə əlavə edilmiş 1 və 2 saylı siyahıda ad-
ları sadalanan vəzifəli şəxslərin işdən çıxarılmasına dair şikayətə 
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tabeçilik qay da sında və ya prokurorluqda baxılırdı. Bunların da 
sayı çox olmurdu. Hazırda isə cü zi istisnalarla demək olar ki, bütün 
şəxslər pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün məh kəməyə müraciət 
edirlər. Son dövrlərdə məhkəməyə müraciət etməyən, əsasən, fəh-
lələr, məhkəməyə müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti isə yüksək 
və məsul və zi fəli şəxslərdir. Hər bir nazirlik və komitədə 1-ci şəxs 
əvəz olunduqda, aşağı struk tur ların rəhbərlərinin dəyişdirilməsi pro-
sesi başlayır. Və bütün hallarda qanunun tə ləbləri gözlənilmir. Mə-
sələn, məzuniyyətdə, ezamiyyətdə, təhsildə, bülletendə olan şəxslər 
işdən azad edilir. Razılıq alınmadan deputatların, xalq iclas çı la rının iş-
dən çıxarılma halları müşahidə olunur. Öz ərizəsi ilə işdən çıxan ların 
iki ay müd də tin də ərizələrini geri götürmək hü qu quna məhəl qoyulmur. 
Təşkilatın ləğvi, ye ni dən təşkili, aparatın ixtisar edilməsi, attes ta si-
ya ların keçirilməsi zamanı qanunun bü tün tə ləblərinə əməl olunmur 
və bəzən işçinin konkret olaraq hansı intizam xə ta sı na yol verməsi 
əmrin məzmununda görünmür. Əmrlərin surəti, əmək kitabçaları və-
təndaşlara vaxtında verilmir. Çox hallarda işdən çıxarılmağa layiq olan 
şəxs lər qa nun pozuntusu ilə işdən çıxarıldıqları üçün əvvəlki işinə 
bərpa olunurlar. Təş ki lat lar da, hətta nazirlik və komitələrdə hüquq 
məs ləhətçiləri çatışmır, yaxud onların eti razları olduqda belə, əmrlər 
im zalanır. Məhkəmə işə baxan kimi nazirlər və digər və zifəli şəxslər 
telefona əl atır və məhkəmələrə təzyiq etmək üçün bütün imkan lar dan 
istifadə edirlər. Bir qrup söz-söhbət də burdan yaranır.

Digər problem isə məhkəmələrdə işlərə düzgün baxılmaması ilə 
bağlıdır.   

Qüvvədə olan qanunvericilik, yuxarı məhkəmə instansiyasında 
və prokurorluqda belə işlərin nəzarət qaydasında yoxlanıldığı 
müddətdə məhkəmə qətna mə si nin icrasını dayandırmağa imkan 
vermir. Nəticədə işə bərpa olunan şəxs təzəcə fəa liyyətə başladıqdan 
sonra yuxarı instansiyada işə yenidən baxılır. Bütün hal lar da xalq 
məhkəməsinin gəldiyi ilkin nəticə əsaslı sayılmır. Burada çıxış 
yolu fəhlə və qulluqçular istisna olunmaqla, bir və iki saylı siyahıda 
göstərilən yüksək və məsul vəzifəli şəxslərin işə bərpalarının icraları 
qətnamə qanuni qüvvəyə mindikdən sonra hə ya ta keçirilməsinə dair 
qanunda müvafiq dəyişikliyin edilməsidir. Bir də Ali Məh kə mə sədrinin 
və Baş prokurorun belə qətnamələrin icrasını dayandırmaq hüquq la-
rı nın bərpa olunmasıdır.
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– Siz uzun müddət prokurorluqda mühüm işlər müstəntiqi, 
rayon proku roru işləmisiniz. Xeyli vaxt daxili işlər orqanlarında 
və prokurorluqda cinayət işlərinin istintaqının aparılmasına 
rəhbərlik və nəzarət etmisiniz. Yəni Ba kı şəhər prokurorunun 
birinci müavini olmusunuz, Baş ədliyyə müşavirisiniz. Bununla 
əlaqədar hazırda prokurorluğun dövlət strukturunda yeri və 
onun ətrafında olan mübahisələrə münasibətinizi bilmək ma raqlı 
olardı.

– Hazırda bizim güclü və çevik, müasir dövrün tələblərinə cavab 
verən proku rorluğa böyük ehtiyacımız vardır. Buna nail olmaq üçün 
prokurorluqda da isla hat keçirilməli və o, hazırkı dövrdə əngələ 
çevrilən strukturlardan xilas olmalı, on la rı müasir dövrün tələblərinə 
uyğun sahələr əvəz etməlidir. Prokurorluğun ləğvi nə gəldikdə isə, bu 
barədə söhbət də gedə bilməz. Qanunun aliliyinin gözlənilmə sin də 
nəzarətedici orqana hüquqi dövlətlərdə böyük ehtiyac vardır.

– Günümüzün ən vacib problemlərindən birinə həsr olunmuş 
dövlət əhə miyyətli bu müşavirədə nədənsə Nəsimi rayon xalq 
məhkəməsindən heç kəs iştirak etmirdi. Bunun səbəbini nə ilə 
izah edə bilərsiniz?

– Bu yığıncaq bilavasitə Bakı Şəhər Məhkəməsi kollektivinin 
daxili tədbiri olmasına baxmayaraq, biz rayon xalq məhkəmələrinin 
sədrlərini də dəvət etmişdik. Şə hərdə ən çox narazılıq edilən xalq 
məhkəmələrindən biri də Nəsimi rayon məhkəməsidir. Ləğv olunan 
işlərin sayına görə həmin məhkəmə birincilər sırasındadır. Qətna-
mə lərin vaxtında tərəflərə verilməməsi, kassasiya instansiyasına 
işlərin hazırlıqsız gön dərilməsi və bu səbəbdən işlərin baxışdan 
çıxarılması, işlərin üzün müddət ba xıl madan hərəkətsiz saxlanılması, 
hakimlərin icra intizamına riayət etməmələri, hökm lərin cəzaların 
yüngüllüyünə görə ləğvi Nəsimi məhkəməsinə xas olan cə hətlərdir. 
Bu da vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Təkçə bir 
faktı göstərim. Nə simi məhkəməsinin xalq hakimi Q.Zeynalovanın 
1993-1994-cü illərdə qəbul et di yi qətnamə, qərardad və hökmlərin  
111-i şəhər məhkəməsində kassasiya və nə za rət instansiyalarında 
ləğv edilmişdir. Onun barəsində çıxarılmış xüsusi qə rar dad lar, 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi öz müsbət nəticəsini vermə-
mişdir. Məhz bu na görə də bu yaxınlarda tərəfimdən onun vaxtın-
dan əvvəl hakimlikdən geri ça ğı rılması məsələsi qaldırılmışdır.  
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Ümumiyyətlə, həmin məhkəməyə uzun illər ha kim lik və sədrlik təc-
rübəsinə malik olan R.Məmmədovun başçılıq etməsinə bax ma yaraq, 
işin təşkili vəziyyəti olduqca pisdir. Bundan nəticə çıxarılmalıdır. Hesab 
edi rəm ki, məhkəmənin sədri və ya nümayəndəsinin keçirilən tədbirdə 
iştirak etmə məsi orada mövcud olan intizamın səviyyəsi ilə bağlıdır.

Aydın Ağazadə
"Azərbaycan"ın xüsusi müxbiri

16 dekabr 1994-cü il

MƏHKƏMƏ XRONİKASI
(Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimovla

görüşdən sonrakı təəssüratlarımız)

Cəmiyyətimizdəki mənəvi aşınmalar silsiləsi artıq elə zəncirvari 
reaksiya şək lində gedir ki, bütün bunlardan yan keçmək qeyri-
mümkündür. Tarix boyunca ke çid dövrü həmişə kataklizmlərlə 
müşayiət olunub. Görünür, biz də bu qəbildən olan sarsıntılardan 
asanlıqla yaxa qurtara bilməyəcəyik. Lakin cinayət aləminə getdik-
cə daha çox qız-gəlinin, bəzən durub-toxtamış qadınların cəlb 
olunması, həqi qə tən, həyəcan təbilinin çalınmasını labüd edir. Cani 
və cinayətlərin sayından, qədə rin dən asılı olmayaraq, biz, təbii 
ki, bütün bunları milli əxlaqımızın göstəricisi kimi qə ləmə vermək 
fikrində deyilik. Lakin kriminogen vəziyyəti kəskinləşdirən fərd lə rin, 
necə deyərlər, təsnifatından, cinayətin səbəb və nəticəsindən, pro fi-
laktikasından danışmamaq da növbəti cinayətlər üçün zəmin yaratma 
kimi sayıla bilər.

Vaxtilə haqqında yalnız Qərb ölkələrindən eşitdiyimiz dəhşətli 
bəla – narkomaniya artıq total şə kildə bizim cəmiyyətimizin də içəri-
lərinə doğru amansız qəddarlıqla yürüş etmək dədir. Narko man -
lıq şəxsiyyətin yerli-dibli silinməsi deməkdir, insanın deqra da si-
yası birbaşa cəmiyyətin deqradasiyasına gətirib çıxarır. Ana və 
bacılarımızın həm özlərinin bəzi amansız fəlakət girdabına yuvar lan-
ması, həm də bu fəlakətin ya ranması üçün şərait yaratması beşqat 
faciədir.

Məlum olduğu kimi, narkotik vastələrin yetişdirilməsi, alqı-satqısı, 
istifadə edil məsi əvvəllər ilk növbədə "kişilərin boynuna biçilmişdi". 
İndi isə məhkəmə hökm ləri görün nələrdən xəbər verir!
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1948-ci ildə Şəmkirdə anadan olmuş Cəfərova Pərnisə və Şəm-
kir də yaşayan (Gə dəbəy rayonunun Düzyurd kəndində anadan olub) 
Məmmədova Gülşən Azərbaycan Respublikasının CM-in 226-cı 
maddəsinin 2-ci hissəsi ilə təqsirləndiri lərək, məsuliyyətə cəlb olun-
muşlar. Səbəb: marixuana! Biri-onu yığıb qurudaraq o birinə satmış, 
o biri isə öz növbəsində onu Bakıya gətirməyə cəhd etmiş, lakin 
Qazax-Bakı sərnişin qatarında polislər tərəfindən yaxalanmışdır.

Doğrudur, məhkəmə-narkoloji ekspertizanın rəylərinə görə, bu 
vətəndaşlar da narkomaniya əlamətləri aşkar edilməyib, lakin anaların, 
özü də çoxuşaqlı ana ların bu cür əməllərini nə adlandırmaq olar?

Ağdam rayonunun Maqsudlu kəndində doğulmuş Vəzifə Saday 
qızı Xəlilova tanışı Cəlal Zeynalovla cinayət əlaqəsinə girərək Bakı 
şəhərində (1995-ci ilin ma yında) istintaqa məlum olmayan mənbədən 
satış məqsədilə marixuana əldə edə rək müvəqqəti yaşadığı evdə 
saxlamış, sonra onun bir hissəsini C.Zeynalova ver miş dir. Həmin 
gün C.Zeynalov metro stansiyasında polis işçiləri tərəfindən yaxa-
lan mış və... cinayətin düyünü açılmağa başlanmışdır. Və nəticədə 
Xəlilova Vəzifə Azər baycan Respublikası CM-nin 226-cı maddəsinin 
2-ci hissəsi ilə təqsirli bi li nə rək Azərbaycan Respublikası CM-in 
40-cı maddəsi tətbiq edilməklə, 3 (üç) il müd dətinə azadlıqdan 
məhrumedilmə cəzasına məhkum edilmişdir.

Onu da qeyd edək ki, cinayət təkcə respublikamızın hüdudlarını 
əhatə etmir. Cinayət faktları sübut edir ki, respublikamız, həm də bir 
növ, daşınma bazasına çev rilməkdədir. Məsələn, Bakıda yaşayan, 
dəmiryol xəstəxanasında işləyən Valenti na Əsgərova tanışı Babayev 
Malikin yoxsul yaşadığına "ürəyi yanaraq" bir ki lo qra ma yaxın 
narkotik maddəni ondan alıb Moskvada satmağa razılıq vermiş, lakin 
çir kin məqsədini həyata keçirə bilməmişdir. Ortada dollar söhbəti var 
imiş... Xro ni ki alkoqolik olan bir qadının bu dollardan nə qədər araq 
ala biləcəyini hesablamaq o qədər də çətin deyil. V.Əsgərova 6 (altı) 
il həbs cəzasına məhkum edilərək, olan-qalan əmlakı da müsadirə 
edilmişdir.

Sonda təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, qadınların "narkomaniya 
macərası" getdikcə kütləvi şəkil alır. Bu dəh şətli bəladan qurtulmaq 
üçün hamılıqla var qüvvəmizlə çalışmalıyıq.

Mehriban Hüseynqızı
"Xeyir və Şər" qəzeti  

avqust 1995-ci il
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Sosial oçerk

NARKOMANİYA  ƏN  BÖYÜK  BƏLADIR 
 

Bu sözlərin müəllifi Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram 
Kərimovdur. İk ram müəllimin həmin məsələyə öz münasibəti 

var: "Əgər narkomaniya ilə mübari zə apara bilməsək, deməli, 
gələcəyimizi qoruya bilməyəcəyik. Bu mübarizədə ha mı iştirak 
etməlidir. İctimai, dini, xeyriyyəçi təşkilatlar, dövlət təşkilatları, nə-
ha yət, xalqını sevən hər bir adam. Hüquq-mühafizə orqanları 
narkomaniyaya qarşı xü susilə barışmaz olmalı, bu sahədə cinayət 
törədən bir adam belə, cəzasız qal ma ma lıdır. Hələ ki gec deyil, hələ 
ki ölkəmizdə bu bəla geniş yayılmayıb...".

Xalqın gələcəyi üçün narahat olan təcrübəli hüquqşünasın 
həyəcanını başa düş mək çətin deyil. Bu sahədə onun necə qətiyyətlə 
mübarizə apardığını, işçilərinə qar şı necə tələbkarlıq göstərdiyini 
məhkəmənin fəaliyyəti ilə maraqlananda dərhal hiss edirsən. 
Hakimlərlə söhbətlərdən aydın oldu ki, narkomaniyaya qarşı son 
dərəcə barışmaz və güzəştsiz mövqe Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
fəaliyyətinin ən diq qətəlayiq cəhətlərindəndir. 

Müzəffər Məlikməmmədov
"Həyat"ın xüsusi müxbiri

25 aprel 1996-cı il
№ 3 (7891)
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HAKİMİN MƏSULİYYƏTİ ƏBƏDİDİR

İkram müəllim, eşitdiyimizə görə, Sizin hüquq fakültəsini 
bitirib hüquq-mühafizə orqanlarında fasiləsiz işləməyinizin 

30 ili tamam olur. Bəlkə də, respublikamızda yeganə şəxssiniz 
ki, bu 30 ilin 10 ilini müstəntiq, 10 ilini prokuror işləmiş və 10 
ilini də hakim işləyirsiniz. Bu dövrdə ən əlamətdar günlərinizi 
necə xatırlayırsınız?

Ömrümün hər hansı bir gününə üstünlük verməyə çətinlik 
çəkirəm. Əzablı olan günümə də, sevinc gətirən günümə də fərq 
qoymaq istəmirəm. Çünki bunların hər biri ömrümün pillələri 
olmaqla, insan taleyi ilə bağlı günlərimdir. Bu günlərin hər biri mənim 
həyat məktəbimdir. Həyatda nəyə nail olmuşamsa, demək olar ki, 
hamısı həmin günlərin hesabınadır. Sualınızı cavabsız qoymamaq 
məqsədilə bildirirəm ki, məzunu olduğum hüquq fakültəsində Dövlət 
imtahan komissiyasının sədri olmağıma dair bu il rektorun təklifini 
aldığım günü həyatımda ən əziz gün hesab edirəm. Çünki 30 il 
əvvəl qarşısında dövlət imtahanı verdiyim komissiyaya sədrlik indi 
mənə etibar edilmişdi. Murtuz Ələsgərov, Mə sumə Məlikova, Cəfər 
Mövsümov, Məmmədxan Rəsulov, Yusif Meh diyev, Arif Abbasquliyev, 
Kəmalə Sarıçalınskaya kimi müəl limlərimin əhatəsində tələbələrdən 
müxtəlif fənlər üzrə imtahan götürmək mənim üçün yenidən onların 
qarşısında imtahan verməyə bərabər idi. Ona görə də hesab edirəm 
ki, bu hadisə 30 illik əmək fəaliyyətimin ən əlamətdarıdır. 

– Bəs yadda qalan çətin, ağrılı-acılı günlər...
Ağrılı-acılı günlər məndən də yan keçməmişdir. İnsan həyatını 

çətin günlərsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əmək fəaliyyətimlə 
bağlı çətin günlərimin sayı-hesabı yoxdur. Mühüm işlər müstəntiqi 
kimi, çox ağır və mürəkkəb cinayət işlərinin istintaqını aparmışam. 
İstintaq etdiyim cinayət işlərinin coğrafiyası demək olar ki, Azər bay-
canın ərazisini əhatə edir, hətta onun hüdudlarından kənara çıxır. 
İttiham etdiyim şəxslərin arasında qatil də, quldur da, yüksək vəzifə 
tutmuş nazir, raykomun birinci katibi, prokuror və digər məsul şəxslər 
də olmuşdur. Ən çətin anım cinayət etmiş şəxsin ittihamının düzgün 
müəyyənləşdirilməsi olubdur. Təbabətdə bu, xəstənin diaqnozunun 
düzgün təyin edilməsi kimi başa düşülür. Bu gün isə mənim üzərimə 
bu çətinlik başqa səpkidə düşür. Taleyini həll etdiyim şəxsə ittiham 
düzgünmü verilmişdir? Bu suala səhv etmədən cavab axtarmaq ən 
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çətin anlarımdır. Unudulmaz şairimiz Xəlil Rzanın və digər azadlıq 
mübarizlərinin keçmiş İttifaqın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərə-
findən həbsə alınması oxucuların xatirindədir. İstintaqa SSRİ Baş 
prokurorunun müavini nəzarət etmiş və cinayət işi ittihamnamə ilə 
birlikdə Bakı Şəhər Məhkəməsinə daxil olmuşdu. 

Onlar ağır dövləti cina yət etməkdə ittiham olunurdular. Dövlət itti
hamçısı məhkəmədəki çıxı şında onların barəsində ittiham hökmü 
tələb etmişdi. Məhkəmə isə, məlum olduğu kimi, Xəlil Rza başda ol
maqla, onların hamısına bə raət verdi. Şəhər Məhkəməsinin tari xində, 
xüsusən respub li ka mız da müstəqillik uğrunda milliazadlıq hərəkatı 
geniş vüsət aldığı dövrdə belə halların sayı çox olmuşdur. Halha
zır da da biz cəsarətlə əsassız ittiham olunan şəxslər barəsin də belə 
nəticələrə gəlirik və qanun tələb elədiyi halda, onları məh kəmə zalın
dan azad edirik. 

He sab edirəm ki, hakimin bütün günləri çətindir. Bu baxımdan 
hər bir hakim ədalət mühakiməsini həyata keçirərkən eyni zamanda 
insanın və vətəndaşı olduğu dövlətin tarixində əbədi iz qoyduğunu 
dərk etməlidir. Bu iz tarixin qara ləkəsinə çevrilməməlidir. 

– İkram müəllim, uzun müddət istintaq-prokurorluq sahələ-
rin də işlədiyiniz halda, birdən-birə məhkəmə sisteminə keçmə-
yinizə peşiman deyilsiniz ki? 

Mən prokurorluqda işlədiyim müddətdə bir neçə dəfə məhkəməyə 
keçməyim barədə təkliflər olundu. Hətta mühüm işlər müstəntiqi 
işləyərkən Ali Məhkəməyə üzv seçilməyim əsasən həll olunmuşdu. 
Lakin mənim qəti etirazım nəticəsində bu məsələ baş tutmadı. Bəlkə 
də bu, mənim əmək fəaliyyətimin məntiqi nəticəsidir. İstintaqdan 
uzaqlaşıb məhkəməyə keçməyimə peşiman deyiləm. 

– İkram müəllim, bu yubiley ilində ən çox xatırladığınız 
kolleqalar...

Tale mənə Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları – vaxtilə 
mühüm işlər müstəntiqi işləmiş Ata Əliyevin, Əli Məhərrəmovun, 
Ağa verdi Abbasovun əhatələrində işləməyi qismət etmişdir. Mənim 
müstəntiq kimi formalaşmağımda onların zəhməti hədsizdir.

– Həyatda ən çox qiymətləndirdiyiniz xüsusiyyətlər... 
Düzlük, obyektivlik, qərəzsizlik, qayğıkeşlik, özündən böyüklərə 

hörmət, keçmişi unutmamaq. 
– Bəs xoşlamadığınız hallar?
Paxıllıq, riyakarlıq, ədalətsizlik.
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– Hakimləriniz barəsində nə deyə bilərsiniz?
Şəhər Məhkəməsinin üzvlərinin əksəriyyəti peşəkar hakimlərdir, 

üzərlərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Şəhər 
Məhkəməsi böyük həyat məktəbidir. Ali Məhkəmədə, Ədliyyə Nazir-
liyində, Prokurorluqda və digər sahələrdə kollektivimizin sıralarından 
çıxmış xeyli sayda məsul işçilər çalışır.

– Bu gün şəhər məhkəməsi hansı qayğılarla yaşayır? 
Məhkəməmiz şəhərdə inzibati, mülki və cinayət işləri üzrə müxtəlif 

səpkili mübahisələrə baxan yuxarı instansiyadır. Məhkəmədə qanuni 
və ədalətli qərarların qəbul edilməsi onun fəaliyyətinin əsas və 
başlıca şərtidir. Buna nə dərəcədə nail olunmasından asılı olaraq 
əhalinin dövlətə olan münasibəti formalaşır. Ona görə də hakim 
səhv etməməlidir. Bu baxımdan təəssüflər olsun ki, bəzi obyektiv 
və subyektiv amillər hələ də məhkəmə tərəfindən qanunun aliliyinin 
gözlənilməsində əngəllər yaradır. Yəqin ki, qarşıda gözlənilən hüquq 
islahatı ilə əlaqədar olaraq onların çoxu həll olunacaqdır. Ona görə 
"onların çoxu" ifadəsini işlədirəm ki, heç də hər şey qanunların qəbul 
olunması, islahatların keçirilməsi ilə həll olunmur. Burada qanunları 
həyata keçirən bizlərdən çox şey asılıdr. Respublikamız hüquqi 
dövlət qurulması yolunda addımlayır. Bu isə Konstitusiyamızda təsbit 
olunmuş məhkəmə hakimiyyətinin bərqərar olunması gününün heç 
də uzaqda olmadığına dəlalət edir. Biz məhz bu qayğılarla yaşayırıq.

– İkram müəllim, ədəbiyyata münasibətiniz? 
Tarixi mövzuda yazılmış əsərlərə meylim daha çoxdur. Nədənsə 

hüquqla bağlı yazılmış əsərləri oxumağa həvəsim yoxdur. 
– İkram müəllim, gərgin iş gününüzün birinin şahidi olduq. 

Demək olar ki, hər gün paralel olaraq şəhər məhkəməsində 
ən azı 5 məhkəmə prosesi gedir, neçə-neçə insanın taleyi həll 
olunur. Yorulmursunuz? Asudə vaxtınız olurmu? Olursa, bunu 
nəyə həsr edirsiniz?

Yorğunluq təbii haldır. Şəhər məhkəməsində baxılan işlərin sayı əv-
vəlki illərə nisbətən 2-3 dəfə artıb. Təkcə birinci instansiyada 500-ə 
yaxın şəxs barəsində cinayət işinə baxılmışdır. Kassasiya və nəzarət 
instansiyalarında baxılan işlərin sayı yuxarıdakı rəqəmdən bir 
neçə dəfə çoxdur. Qəbula gələn şikayətçilərin sayı yüzlərlədir. İstər 
işçilərimiz, istərsə də müraciət edənlər üçün iş prinsipim "açıq qapı" 
siyasətidir. Asudə vaxtımı çalışıram ki, ailəmin əhatəsində olum, 
təqaüddə olan iş yoldaşlarımı yad edim. Ancaq bu heç də o demək 



244

deyil ki, asudə vaxtımda da işdən kənaram. Hörmətli Prezidentimiz 
Heydər Əliyevin belə bir kəlamını xatırlamaq yerinə düşərdi: 
"Asudə vaxt – məsuliyyətdən azad vaxt deyil". Nəzərə alsaq ki, 
hakimin məsuliyyəti əbədidir, asudə vaxtımızı necə keçirməyimiz də 
oxucularınızda müəyyən təsəvvür yaradar, yəqin ki...

– Müsahibəyə görə çox sağ olun!
Telman Zülfüqaroğlu

Adil Qüdrətoğlu
"Aydınlıq" qəzeti, № 9 (253) 

2 noyabr 1996-cı il

* * *

1996-cı il noyabr ayının 3-də baş redaktoru olduğum "Ay dın-
lıq" qəzetinin yenicə çap olunmuş bir neçə nüsxəsini 

Respublika "Qayğı" Cəmiyyətinin, Respublika Ağsaqqallar Şurasının 
sədri akademik İmam Mustafayevə tanışlıq üçün aparmışdım. O 
zaman İmam müəllim Respublika Botanika İnstitutunun sınaq-
təcrübə bazasında olan qonaq evində yaşayırdı. Təbiət vurğunu 
olan İmam müəllim şəhərin mərkəzində olan mənzilindənsə, yaşıl-
lıqlar qoynunda olan bu qonaq evinə daha çox üstünlük verirdi. Qo-
naq otağına daxil olanda geniş dairəvi masanın arxasında İmam 
müəllimin, Abdulla İbrahimovun, Sadıq Murtuzayevin, Rəhim Hüsey-
novun və Nəzir Əhmədovun oturduğunu gördüm. Onların hər biri öz 
sahələri üzrə tək respublikamızda deyil, keçmiş İttifaq miqyasında da 
yaxşı tanınan görkəmli şəxsiyyətlər idi. Məni gülərüzlə qarşıladılar. 
Hər birinə qəzet nümunələrini payladım. Onlar səhifələri diqqətlə 
göz dən keçirir, bəzi məqalələri isə oxuyurdular. Otağa ani bir sükut 
çök müş dü. Yalnız çevrilən qəzet səhifələrinin xışıltısından başqa. 
Kimin hansı məqaləyə daha çox üstünlük verdiyini sezilmədən mü-
şa  hidə edirdim. Birdən Abdulla İbrahimov diqqətini çəkən mə qa-
ləni uca səslə oxumağa başladı. Digərləri isə nəzərlərini qəzet 
sə hifələrindən çəkib, onu dinləməyə başladılar. Abdulla müəl-
lim qəzetin ikinci səhifəsində gedən, "Gənclik" nəşriyyatının direk-
tor müavini, gözəl insan və publisist olan Adil Qüdrətoğlu ilə bir-
likdə Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimovdan aldı-
ğı  mız müsahibəni oxuyurdu. Özü də şövqlə, cingiltili bir səslə!  
O, mü  sahibəni axıradək oxudu. Başını qaldırıb İmam müəllimə üzünü 
tutaraq:
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– Səmimi bir müsahibədir. Çünki özü son dərəcə səmimi bir 
insandır. Onunla tanışlığımın qəribə bir tarixçəsi var. Ali Məhkəmənin 
sədri işlədiyim dövr idi. Günlərin birində köməkçim mənə bir 
neçə cildlik cinayət işini təqdim etdi. İlk baxışdan səliqə-sahman 
məni valeh etdi. Etiraf edim ki, minlərlə cinayət işi əlimdən keçib. 
Ancaq o dövrə qədər, açığını deyim ki, ondan sonra da mən elə bir 
mükəmməl hazırlanmış iş görməmişəm. Cinayət işinin aparılması da, 
yekunlaşması da, qərar verilməsi də, sənədlərin məzmun və tarixinə 
görə düzülüşü də, tikilişi də məni valeh etdi. Bu işdə nə hakimə, nə 
dövlət ittihamçısına heç bir iş qalmırdı. Maraq mənə üstün gəldi. 
Həmin cinayət işini götürüb, o dövrdə respublika prokuroru işləyən 
Abbas Zamanovun yanına getdim. Mənim qəfil gəlişim əvvəl 
onu təəccübləndirdi. Çünki belə bir görüş nəzərdə tutulmamışdı. 
Həyəcanla soruşdu ki, "nə baş verib?" Mən isə qoltuğumdakı qov-
luq ları stolunun üstünə qoyaraq, "bu işin istintaqını aparan İkram 
Kə rimovla görüşmək istəyirəm" dedim. Abbas müəllim əvvəl 
duruxdu. Hiss etdim ki, narahat olub. Gəlişimin məqsədini ona izah 
etdim. Üzündə xoş bir təbəssüm yarandı. Selektorun düyməsini 
basıb, köməkçisinə İkramın tapılıb kabinetinə çağırılmasını tap-
şır dı. Bir neçə dəqiqədən sonra köməkçi məlumat verdi ki, İkram 
Kərimov hansısa cinayət işinin istintaqı ilə bağlı Moskva şəhərində 
ezamiyyədədir. 

İmam Mustafayev: – Cəsarətli adamdır. Yaxşı tanıyıram. Onun 
haqqında İsmayıl Şıxlı da mənə çox danışıb. 

Sadıq Murtuzayev: – Həqiqətən, elədir. Heç kim cəsarət edib 
Xəlil Rzanı və başqalarını məhkəmə zalından azadlığa buraxdıra bil-
məzdi. Bunun üçün insanda yüksək peşəkarlıq və cəsarət olmalıdır. 

Rəhim Hüseynov: – Mən onu Əzizbəyov rayonunda prokuror 
işlədiyi dövrdən tanıyıram. Çox təmiz adamdır. Bu gün də camaat 
onu minnətdarlıqla yad edir. Elə qarışıq zamanda, mürəkkəb 
hadisələrdən təmiz çıxmaq hər adama nəsib olmur. Mən Nazirlər 
Sovetinin sədri olanda sıx münasibətlərimiz olub. Həmişə də mənə 
çox düzgün istiqamətlər verib. 

Nəzir Əhmədov: – Onun ən böyük üstünlüyü həmişə bir möv-
qedə olmasıdır. Mənim Abşeron rayon partiya komitəsinin birinci 
katibi vəzifəsindən uzaqlaşdırılmağımla bağlı olan cinayət işinin istin-
taqını da o aparmışdı. Onunla hələ Zaqatalada işləyərkən Mərkəzi 
Komitənin məsul işçisi Abdulla Usubov vasitəsilə tanış olmuşdum. 
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O vaxt İkram müəllim Balakən rayon partiya komitəsinin birinci katibi 
barəsində cinayət işini istintaq edirdi. 

Abdulla İbrahimov: – Belə insanların fikirlərini, düşüncələrini 
ictimailəşdirmək vacibdir, lazımdır. Düz yoldasınız. 

P.S. Abdulla müəllim İkram müəllimin təmənnasızlığından, insan-
lara qayğıkeşliyindən, təqaüddə olan çiyin yoldaşlarına diqqətindən, 
yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətindən, xeyir-şər adamı olmasından ma-
raqlı söhbətlər açdı. Ondan İkram müəllimlə bağlı ayrıca mü sa hibə 
verməsini xahiş etdim. Görüşümüzü vədələşdik. Təəssüf ki, görüşə 
bilmədik. Həmin gün ona zəng edəndə xəstə olduğunu bildirdi. Az 
müddət sonra xalqımız onu itirdi. Həmin söhbətin şahidi olmağım isə 
təsəllim oldu. 

Telman Zülfüqaroğlu

QADINLAR KİŞİLƏR HAQQINDA
Respublika Ali Məhkəməsinin  
sədr müavini Gülzar Rzayeva

1. – Kişilərdə ən yüksək qiymətləndirdiyiniz keyfiyyət?
– Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, "kişi" sözünün özü qeyrət, 

namus, vətənin keşi yin də durmaq deməkdir. Qiymətləndirdiyim – 
möhkəmlik, dəyanət, cəsurluq və s. ki mi keyfiyyətlərdir. Lakin həmişə 
belə olmur. Mənim çalışdığım sahədə dedik lə ri min tam əksi olan 
"kişi"lərlə də qarşılaşıram. Bu, ələlxüsus, nikah, ailə mübahi sələ rin də 
olur. Belə ki, onlar ailəsini, uşağını baxımsız, qayğısız bir vəziyyətdə, 
taleyin hökmünə buraxaraq respublikanı tərk edirlər.

2. – Nədənsə hamımıza, əsasən, qadınlara belə gəlir ki, müasir 
kişilərdə mərd lik, dözüm azalıb?

– Mənim fikrimcə, kişi kişi olmalıdır – həm müasir, həm də köhnə. 
Əlbəttə ki, ke çid dövründə bütün sahələrdə çətinlik var. Və bu da 
istər-istəməz ailə başçılarına öz təsirini göstərir. Bizlər həmişə qəbul 
etmişik ki, "ailə dövlətin əsasıdır". Cəmiyyətdəki dəyişikliyin müsbət 
və mənfi cəhətləri ailəyə təsir göstərir. Bu da mü vəqqəti haldır. Ona 
görə də kişilərdə mərdliyin, dözümlülüyün azalması qə naə ti nə gələ 
bilmərəm.
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3. – Qısqanclıq...ona çox vaxt "ailə həyatının və sevginin qayçısı" 
deyirlər. Sizdə necə, qısqanclıq varmı?

– Desəm ki, qısqanc deyiləm, inanmazsınız. Bizim işlərimizdə 
buna tez-tez rast gəlinir. Məncə, qısqanclıq ucbatından ailə müba-
hisələrinə, nikah pozumlarına heç bir əsas, zəmin yoxdur.

4. – Qadınlarımızın geyimi, əxlaq və davranışı Sizi qane edirmi?
– Qane edir. Lakin bununla yanaşı, dəbdənkənar şeylərə uyanlar 

da var. Əsasən, kosmetikanın tərəqqisindən ifrat dərəcədə istifadə 
edənlər. Bu nəinki hörmət, hət ta nifrət yaradır. Mənim fikrimcə, 
qadınlarda sadəlik, gözəllik, ciddilik daha çox hör mətəlayiqdir.

5. – Moda ilə ayaqlaşa bilirsinizmi? Geyiminizdə hansı moda və 
rəng çalarla rından istifadə etməyə çalışırsınız?

– Mən özüm zövqə uyğun paltarları xoşlayıram. Əsasən, hazır 
paltar alıram. Ağ, qara, sürməyi rənglərə üstünlük verirəm.

6. – İkiarvadlılıq... Buna necə baxırsınız?
– Bilirsiniz, bizdə qanun buna yol vermir. İkiarvadlılıq cinayət 

qanunu ilə cəza landırılan hərəkətdir.
7. – Dinə münasibətiniz və ən yaxın dostunuz?
 – Dinə inamım var, lakin islam təməlçiliyinin qəti əleyhinəyəm. 

Ümumiyyət lə, dostlarım var, amma ürəyimə yaxın olanlar çox deyil.

KİŞİLƏR QADINLAR HAQQINDA
Bakı Şəhər Məhkəməsinin  

sədri İkram Kərimov

1. – Qadınlara münasibətiniz?
– Qadınlara münasibətim həddən artıq müsbətdir. 1-ci növbədə 

qadın dedikdə, ANA düşünürük. Gənc qızlarımızı gələcək ana kimi 
görməliyik. Təsadüfi deyil ki, Vətən – torpaq dedikdə, biz onun qar-
şısına "ana" sözünü əlavə edirik.

2. – Sizcə, müasir Azərbaycan qadını necə olmalıdır? Ümu miy
yətlə, qadınları mızın bugünkü geyim tərzi Sizi qane edirmi?

– Qadınlarımız ilk növbədə ərini, ailəsini sevən, qonaqpərvər, 
xoşxasiyyət ol malıdırlar.
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Geyim tərzinə gəldikdə, hər bir qadın zövqlə geyinməyi bacar-
ma lıdır. Həm də qadının hər sahəyə aid geyimi olmalıdır. Geyiminə 
xüsusi fikir verməlidir.

3. – Qısqanclıq... Ona çox vaxt "ailə həyatının qayçısı" da deyirlər. 
Sizdə necə, qıs qanclıq varmı?

– Qısqanclıq istər qadında, istər kişidə xəstəlikdir. Çalışıb hər ikisi 
bu xəstəlik dən xilas olmalıdır. Əks halda faciələr baş verə bilər.

4. – Qadının əxlaq və davranışında hansı xüsusiyyətləri qiymət
ləndirirsiniz?

– Bütün hallarda qadının müstəqil mövqeyi olmasına üstünlük 
verilməlidir. Lakin hər bir qadın öz mənsub olduğu xalqa aid müsbət 
əxlaq və davranış keyfiyyətlərinə ma lik olmalıdır.

5. – Ailə büdcənizin böhran halı evdə nə kimi vəziyyət yaradır?
– Heç bir gərginlik yaratmır, çünki ailəmizdə ifrat xərclərə meyil 

yoxdur.
6. – Bütün məsələlərdə həyat yoldaşınızla məsləhətləşirsinizmi?
– Xeyr. Ancaq ailə və məişət məsələlərində.
7. – Dinə münasibətiniz və ən yaxın dostunuz?
– Dinə münasibətim müsbətdir. Dindən sui-istifadə olunmasının 

əleyhinəyəm.
Yaxın dostum rəhmətə gedib. Yenisini tapmağa da çətinlik çəki-

rəm. Həm də ya xın dost "ya bir olar, ya iki".

"Addım" qəzeti
№ 01 (58)  

aprel 1997-ci il
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MÜSTƏQİL MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİNİN 
YARADILMASI ZƏRURİDİR

(ixtisarla)

Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
1996-cı ilin ye kunlarına həsr olunmuş geniş müşavirəsi 

keçirilmişdir. Müşavirədə hesabat məru zəsi ilə çıxış edən ədliyyə naziri 
əvəzi, III dərəcə dövlət ədliyyə müşaviri Südabə Hə sənova bildirdi ki, 
keçən il respublikanın məhkəmələri tərəfindən 13279 nəfər ba rəsində 
10014 cinayət işinə baxılmışdır. Bu isə o deməkdir ki, 1995-ci ilə nis-
bə tən 1996-cı ildə məhkum olunanların sayı 1570 nəfər azalmışdır. 
O cümlədən, və tən daşların şəxsi əmlakının oğurlanmasında təqsirli 
bilinənlərin sayı 413 nəfər, döv lət və ictimai əmlakı oğurlayanların 
sayı 341 nəfər, rüşvətxorluqda təqsirli bilinən lərin sayı isə 23 nəfər 
azalmışdır. Bununla belə, xuliqanlıq və narkomaniya ilə əla qədar 
cinayətlərdə təqsirli bilinənlərin sayı isə artmışdır. 

Hesabat ilində respublikanın məhkəmələri tərəfindən 18375 mülki 
mübahisə yə baxılaraq 14461 iş üzrə qətnamə çıxarılmışdır. Bu isə 
1995-ci ilə nisbətən 1098 iş az deməkdir. Məhkəmələrə daxil olan 
mülki işlərdən 1,9 faizinə, cinayət işlərin dən isə 4,8 faizinə müddət 
pozuntusu ilə baxılmışdır. 

Kobud qanun pozuntularına və saxtakarlı ğa yol verdiyi üçün Nə-
simi Rayon Xalq Məhkəməsinin hakimi Q.Zeynalova, fəaliy yətlərində 
yol verdikləri ciddi nöqsanlara, eləcə də tutduqları vəzifə ilə bir araya 
sığ mayan ləkələyici əməllər törətdiklərinə görə Mingəçevir Şəhər 
Xalq Məh kə mə si nin sədri T.Quliyev, Yasamal Rayon Xalq Məh-
kəməsinin sədr müavini S.Hə sən za də vaxtından əvvəl vəzifələrindən 
geri ça ğırılmışlar.

Bir sıra məhkəmələrdə ibtidai istintaqın keyfiyyətinə lazımi tə-
ləb karlıq göstə rilmədiyindən, müttəhimin məhkəməyə verilməsi 
mərhələsində istintaq orqan la rı nın yol verdiyi nöqsanların aşkarlanıb 
aradan qaldırılması təmin edilmədiyindən, çı xarılan xeyli hökm bu 
səbəbdən ləğv edilərək, işlər əlavə ibtidai istintaqa qay ta rıl mış dır. 
İbtidai istintaqın keyfiyyətinə əhəmiyyət verilməməsinin nəticəsidir 
ki, 1996-cı ildə respublika məhkəmələrinin kassasiya və nəzarət in-
stansiyaları tərə fin dən ləğv edilən 72 hökmü işin əlavə ibtidai is-
tintaqa qaytarılması ilə əlaqədar ol muş dur.
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Təhlillərin nəticələri göstərir ki, bir sıra xalq məhkəmələrində hökm 
və qət namə lərin qanuni və əsaslığının təmin edilməsinə lazı mın ca 
səy gös tərilmir, iş ma te rial ları ətraflı araşdırılmadan, zid diy yətlərin 
sə bəbləri kifayət qədər öyrənilmədən tə ləsikliyə yol verilərək, yan-
lış nəticələr əsasında qərar qəbul edilir və cəza təd bir lə ri nin se çil-
məsində ciddi səhvlər buraxılır. Bu kimi səbəblərə və baxılmasında 
sair qa nun pozuntularına yol verildiyinə görə hesabat ilində res-
publika məhkəmələrinin çı xardığı hökmlərin 2,2 faizi, qətnamələrin 
isə 7,6 faizi yuxarı məhkəmə instan si ya ları tərəfindən ləğv edilmişdir.

Respublika prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin 9 avqust 1994-
cü il tarixli fərmanının tələbləri bütün hüquqşünasların, o cümlədən 
ədalət mühakimə sini həyata keçirən hakimlərin də daim diqqət 
mərkəzində olmalıdır. 

Ali məhkəmənin sədri Xanlar Hacıyev çıxışında əsasən məhkə-
mə lər tərəfindən ağır cinayət işlərində verilən cəza təyinatının yün-
gül lüyünə toxundu. Qəsdən adamöldürmə, quldurluq, narkotika ilə 
bağlı cinayətlərə hakimlər tərəfindən həd din dən artıq yüngül cəza 
verilməsinin yolverilməzliyini vurğulayan Ali Məh kə mə nin sədri haqlı 
olaraq bildirdi ki, hakim, hər şeydən əvvəl, hər hansı qərar çı xar  maz-
dan əvvəl onun nəticəsini də düşünməlidir. Yəni bilə-bilə ki, hökm 
cə zanın yüngüllüyünə görə ləğv oluna bilər, bu hərəkəti etməyə 
dəyərmi? Mən tam əmi nəm ki, əgər peşəkar hakim çıxarılan hökmün, 
yaxud qətnamənin sonrakı mü qəd dəratını düşünmürsə, deməli, 
o, yerində deyil. Məhz özündə məsuliyyət hissi ke çirən hakimlərin 
əksər hallarda nə hökmləri, nə də qətnamələri ləğv olunmur. Bəzən 
istintaqdan gələn xətaları hakimlər aşkarlamaq istəmirlər.

X.Hacıyev sözünü tamamlayaraq onu da əlavə etdi ki, respublika 
prezidenti möh tərəm Heydər Əliyev cənabları aqrar islahatı ilə bağlı 
müşavirədə ölkədən döv lət inhisarında olan strateji məhsulların 
qanunsuz yolla daşınmasını xüsusilə qeyd etmiş və belə hallara qarşı 
ciddi mübarizə aparmağı tapşırmışdır. Mən də fürsət dən istifadə edib 
bütün hakimlərdən bu cür cinayət işlərində daha prinsipial ol mağı 
tələb edirəm.

Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov istər şəhər məh-
kə məsinin, istər sə də Bakının rayon xalq məhkəmələrinin işindəki 
qüsurlardan, bəzi hakimlərin, məh kəmə üzvlərinin qanunsuz çıxardığı 
hökm və qətnamələrdən danışdı. O qeyd et di ki, araşdırmalar və 
ümumiləşdirmələr göstərir ki, elə hakimlər var ki, onların nə hök mü, 
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nə də qətnaməsi ləğv olunmayıb. Deməli, ləğvsiz işləmək müm-
kün dür. Sa də cə, düzgün nəticə çıxarmaq, ədalətli və obyektiv qərar 
qəbul etmək lazımdır.

Təcrübə göstərir ki, bir sıra işlər üzrə əvvəlki yüngül cəzalar 
təkrar olunur. Ha kimlərin bir-birini "sığortalaması" meyli özünü 
göstərir. Maraqlı cəhət odur ki, belə hökmlər, əsasən, prokurorun 
protestləri əsasında ləğv edilsə də, sonradan pro kurorlar oxşar 
cəzanın təkrarlanması ilə barışdırıcı mövqe tuturlar. Biz Bakı şəhər 
pro kurorunun diqqətini bu məsələyə cəlb etmişik. Özümüz isə nəticə 
çıxararaq, belə iş ləri izləməyi nəzarət və ümumiləşdirmə şöbəsinə 
rəsmən tapşırmışıq. Bu hal ədliyyə nazir liyinin məhkəmə orqanları 
idarəsinin diqqətindən də yayın mamalıdır. Bir qayda ola raq belə 
işlərə sonradan baxılmır, müqəssir azadlığa buraxıldıqdan sonra 
guya qa çıb gizlənir. 

Dayandırılmış işlərin təhlili göstərir ki, burada da hər şey öz qay-
da sın da deyil. Zəruri olduğu hallarda qətimkan tədbiri kimi həbs 
seçilmir. Seçilirsə, axtarış işinin açılması təmin olun mur, işdə belə 
məlumatlar görünmür. Mən cə, məhkəmə orqanları idarəsi ilə bir likdə 
dayandırılmış işlərin hər biri ayrı-ayrılıqda öyrənilməli, dayandırmanın 
əsas lılığı, müqəssirin ax tarılması üçün zəruri tədbirlərin görülüb-
görül məməsi araş dırıl malıdır.

Bütün bunlarla yanaşı, istər şəhər məhkəməsinin, istərsə də 
xalq məhkəmələri nin maddi-texniki təchizatı günümüzün imkan və 
tələblərindən çox aşağıdır. Hü quq-mühafizə orqanları arasında büd-
cədən ən az vəsait ayrılan məhz məhkəmə or qanlarıdır.

İ.Kərimov onu da əlavə etdi ki, hökm və qərarların icrası ilə 
bağlı problemlər var dır. Bəzən aylar və illərlə ədliyyə polisləri məh-
kəmə qərarlarını bu və digər bəha nələrlə icra etmirlər. Çox vaxt 
icra sənədlərinin guya onlara çatmadığını bəhanə edir, sorğu və 
xatırlamalara cavab vermirlər. Şəhər məhkəməsində çıxarılan hökm 
və qərarların icra coğrafiyası bütün respublikanı əhatə edir. Yaxşı 
olardı ki, bu nun la bağlı Baş idarədə ayrıca bölmə yaradılaydı və 
biz qərarlarımızı rayonlara Baş idarə va sitəsilə göndərərdik. Belə 
olduqda Baş idarənin bilavasitə nəzarəti yaranır.

Baş prokurorun müavini, III dərəcə dövlət ədliyyə müşaviri 
Xanlar Vəliyev sö zünə prokurorluq tərəfindən Bakı və respublikanın 
rayon xalq məhkəmələrinin çı xardığı hökm və qətnamələrdən 
verilən protestlərin əksər hissəsinin yuxarı məhkəmə instansiyaları 
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tərəfindən təmin olunması faktı ilə başladı. Sonra o, bir çox hakim-
lərin prosessual məcəllənin tələblərini pozmasından, bəzi hakimlərin 
iş lə rə xalq iclasçılarının iştirakı olmadan təkbaşına bax masından və 
qeyri-qanuni ol du ğu üçün həmin qərarların prokurorluq tərəfindən 
verilən protest əsasında ləğv olunmasından da nışdı. Nəsimi rayo-
nunda xalq hakimi tərəfindən hüquqi sənədlərdə qanunsuz ola raq 
saxtakarlığa yol verilməsini bildirdi. Səbail ra yo nunda konkret bir işin 
artıq 3 hakimdə olmasına baxmayaraq, həmin işin bu günə dək hələ 
də baxılmamış qaldığı nı xatırlatdı. O, hakimləri ədalət mü ha kiməsini 
həyata keçirər kən ədalətli olmağa, qanunun tələblərinə uyğun 
obyektiv nəticələrə gəlməyə səs lədi.

Sonra məruzə ətrafında məhkəmə sədrləri və hakimlər çıxış 
etdilər.

Müşavirəyə yekun vuran Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İcra Aparatı nın dövlət-hüquq şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov çıxış 
edərək göstərdi ki, Azər bay can Respublikası hazırda müstəqil, de-
mokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prin sip lərinin reallaşması mər-
hələsini yaşayır.

Respublikamızda hüquqi dövlət yaradılması və onun demokratik 
dövlət kimi dün ya sivilizasiyasına daxil olması üçün həm siyasi, 
iqtisadi və sosial sahələrdə əsas lı dəyişikliklər aparılmalı, həm də 
kompleks hüquqi islahatlar keçirilməli, qanu nun aliliyi prinsipi bər-
qərar olunmalı, insan hüquqları və azadlıqları və vətəndaş la rın məh-
kəmə müdafiəsi təmin edilməlidir.

Artıq göstərilənlərin həyata keçirilməsi üçün real hüquqi bünövrə 
yaradılmış, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Kons ti tu si-
yasında dövlət haki miy yə ti qanunvericilik, icra və məhkəmə haki miy-
yət lərinə bölünməklə, insan hüquq və azad lıqları və onların təminatı 
qanunvericilik yolu ilə təsbit edilmişdir.

Ölkəmizdə ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsini təmin 
etmək məqsədi lə müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin yaradılması üçün 
demokratik təminatlara və reallığımıza cavab verən məhkəmələr və 
hakimlər haqqında yeni qanun layi hə si nin hazırlanması, eləcə də 
qəbul edilməsi zərurəti ortaya çıxmışdır.

Bununla bağlı "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanun layihəsi 
hazırlanıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər 
Əliyev cənablarının sədr liyi ilə keçirilmiş hüquqi islahat komis si ya-
sının iclasında geniş müzakirə olun muş dur.
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Həmin iclasda möhtərəm prezidentimiz çıxış edərək respubli-
kamızda demok ratik dəyişikliklərin dərinləşməsinin, vətəndaşların 
hüquq və azadlıqlarının qo run masının, cəmiyyətdə qanunun aliliyinin 
təmin edilməsinin hüquqi dövlət quru cu luğunda əhəmiyyətini qeyd 
etmiş, ədalət mühakiməsini həyata keçirmək məq sə di lə müs təqil 
məhkəmə hakimiyyətinin yaradılmasının zəruri olduğunu bildirmişdir.

Natiq onu da qeyd etdi ki, son illərdə cinayət-hüquq siyasətinin 
düz gün is tiqa mətləndirilməsi, cinayət qanunvericiliyinin dünya stan  -
dart larına uy ğunlaşdırıl ma sı, cinayət məcəlləsində mövcud olan 
boşluqların aradan qaldırılması, mə cəl lə yə çoxsaylı əlavələr və 
dəyişikliklər edilməsi, 20-dən artıq maddənin sank si ya la rın dan ölüm 
cəzasının götürülməsi və ölüm cəzasının tətbiqinə faktiki mo ra -
torium qo yulması cinayət cəzasının tətbiqində stabil məhkəmə təc -
rübəsinin for ma laş ma sı na və cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güc-
ləndirilməsinə səbəb olmuşdur.

Lakin müstəqilliyimizin ilk dövründə ölkəmizdə hökm sürən öz-
başınalıqlar, cə zasızlıq şəraitində cinayətkar ünsürlərin baş qal dır-
ması, ayrı-ayrı şəxslərin qanun suz silahlı birləşmələr yaradıb bundan 
öz məqsədləri üçün dövlət və cəmiyyətə qar şı istifadə etmələri, döv-
lət çevrilişi cəhdləri, silahların və narkotik vasitələrin əha li arasında 
yayılmasının kütləvi vüsət alması, insanların oğur lanması və 
girov gö  türülməsinin adi bir hala çevrilməsi onsuz da gərgin olan 
kriminogen vəziyyəti da ha da pisləşdirmiş, respublikada terror aktları 
dövlət səviyyəsinə çatdırılmış, döv lətçiliyimizi təhlükə altına almışdı.

Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının respublikaya 
rəhbərlik et diyi ilk günlərdən başlayaraq cinayətkarlığa qarşı ba rış-
maz mübarizə aparmağa baş lanılmış, cəmiyyətdə təhlükə törədən 
ünsürlər zərərsizləşdirilmiş, dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı qətiy-
yətlə alınmış, silahlı dəstə və birliklər tərksilah edilmiş, nə ticədə 
cəmiy yətin normal inkişafının əsas amillərindən biri sayılan ictimai-
siyasi sa bitlik bərqərar olmuşdur.

Hüquqi dövlət quruculuğu dövründə cəza siyasətində huma nistləş-
dirmə, cəza təyinetmənin ümumi prinsiplərinin humanizm və de-
mokratik əsaslar üzərində qu rulması hüquqi islahatlar sahəsində hə yata 
keçirilməli vacib məsələlərdən biridir. Konstitusiyanın 71-ci maddəsinə 
nəzər salaq: "İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozul-
ması ilə əlaqədar mübahisələri məhkəmələr həll edir".
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Bununla əlaqədar ədalət mühakiməsini həyata keçirən hakimlər 
hüquqi islahat lardan kənarda qalmamalı, bu islahatların həyata 
keçirilməsində fəal iştirak etmə li, yeni qəbul olunmuş qanunların 
öyrənilməsi və düzgün tətbiqinə səy göstərmə lidirlər.

Natiq cinayət işləri üzrə hökmlərin ləğv olunmasının əsas sə-
bəblərini istintaq or qanları və məhkəmələr tərəfindən ibtidai istintaqın 
və məhkəmə baxışının tam, hər tərəfli və obyektiv aparılmaması, 
maddi və prosessual qanunvericiliyin düzgün tət biq edilməməsi, 
törədilmiş cinayətlərin ictimai təhlükəliliyinə və müttəhimlərin şəx-
siyyətinə uyğun olmayan yüngül cəzalar təyin edilməsi üzündən 
əsassız qərarlar qə bul olunması ilə izah etdi.

O göstərdi ki, bir sıra məhkəmələr cinayət işlərinin materiallarını 
səthi öyrənir, işlərin əlavə ibtidai istintaqa qaytarılması zəruri olduğu 
halda, müqəssirlərin məh kəməyə verilməsi haqqında əsassız 
qərarlar çıxarır, bununla da Cinayət-Pro ses sual Məcəllənin tələblərini 
pozurlar. 

F.Ələsgərov çıxışına yekun vuraraq onu da qeyd etdi ki, ədalət 
mühakiməsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası hakimləri 
xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar öz məsuliyyətlərini artırmalı, 
qanunların tələblərinə ciddi əməl etməli, öz daxili inamlarını və hüquq 
düşüncələrini rəhbər tutaraq işlərə qərəzsiz, ədalətlə və fakt lara 
əsasən baxmalıdırlar.

Aydın Ağazadə
"Azərbaycan" qəzetinin müxbiri

7 may 1997-ci il
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Ön cərgədə soldan: kafedra müdiri Ziyafət Əsgərov, İkram Kərimov,  
kafedra müdiri Məsumə Məlikova, dekan Məmmədxan Rəsulov  

hüquq fakültəsinin bir qrup məzunu ilə
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ABŞ-а RƏSMİ SƏFƏRƏ YÜKSƏK MARAQ.
İNANC VƏ SÖYKƏNC YERİMİZ

Bu günlərdə Respublika Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının 
ABŞ-a rəsmi sə fəri ilə əlaqədar nüfuzlu bir dövlətdə Azər-

bay canın layiqli oğlunun qarşılanma mə rasimlərindən, rəsmi görüş-
lərindən fəxr hissi duyan respublika ziyalılarının və zəh mətkeşlərinin 
arzusunu nəzərə alaraq xüsusi müxbirimiz Yeganə Əmiraslanova  
on lardan ikisi ilə görüşüb.

Müsahibimiz Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov və 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məh-
kəmə Ekspertizası, Kri mi nalistika və Kriminologiya Problemləri İnsti-
tutunun direktoru, hüquq elmləri na mi zədi Fuad Cavadovdur.

İkram Kərimov: – Azərbaycanın tarixində əvəzsiz yeri olan 
Heydər Əliyev cə nablarının ABŞ prezidenti Bill Klintonun dəvətilə Ağ 
evə olan rəsmi səfərinin adi səfər olmadığını ilk günlərdən televiziya 
və mətbuat vasitəsilə hiss etdik. Bu sə fə rin tarixi səfər olduğu və 
onun uğurla nəticələnəcəyi məndə şübhə doğurmur. Ümid edirəm 
ki, bu görüşün müsbət nəticələrini xalqımız yaxın vaxtlarda hiss 
edəcək. Ən başlıcası, dünən sabahına ümidini itirmək qorxusunu 
yaşamış gənc nəsil öl kə başçısının uğurlu addımlarından daha çox 
faydalanacaq. Amerika hökuməti Hey dər Əliyevi yalnız Azərbaycanın 
prezidenti kimi deyil, eyni zamanda dünyanın sülh carçısı, beynəlxalq 
aləmdə yüksək nüfuz sahibi, sağlığında adı tarixin qızıl sə hi fələrinə 
həkk olunmuş bir şəxsiyyət kimi qarşıladı. O, bizim iftixarımızdır və 
hər bir vətənpərvər azərbaycanlı buna sevinməlidir. Biz taleyimizdən 
razıyıq ki, belə bir dünya şöhrətli liderin müasiriyik.

Fuad Cavadov: – Artıq bir neçə gündür ki, Respublika Prezidenti 
Heydər Əli yev cənablarının ABŞ-a rəsmi səfərini mətbuat və tele-
viziya vasitəsilə maraqla iz ləyirik. Bu səfərin digər səfərlərdən fərq-
ləndiyini, respublikanın parlaq gələcəyi üçün tarixi bir görüşə çevri lə-
cəyini hər kəs ümidlə gözləyir.

ABŞ-ın rəsmi dövlət və hökumət nümayəndələri ilə görüşündən 
hörmətli pre zident Heydər Əliyev cənablarının dünyanın nəhəng 
siyasi liderləri cərgəsində öz xüsusi yeri ilə seçilməsinin şahidi olduq.

Mən ABŞ hökumətinin tarixində özünəməxsus yeri olan ABŞ-ın 
BMT yanın da daimi nümayəndəsi Uilyam Riçardsonun Azərbaycan 
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rəhbərinin ünvanına söy lədiyi bir fikri xatırlatmaq istəyirəm: "Siz 
Dağlıq Qarabağda sülh yaratmaq üçün möhkəm çalışırsınız. Minsk 
qrupunda çox fəal iştirak edirsiniz ki, bu da sülh pro sesi üçün çox 
vacibdir. Çünki sülh sizin ölkənin gələcəyinin açarıdır. Siz ABŞ-ın 
dostu və böyük islahatçısınız".

Bu səfərdə bir daha sübut olundu ki, gənc müstəqil dövlət olan 
Azərbaycan bey nəlxalq aləmdə layiqli bir dövlət kimi nüfuz qazanıb. 
Artıq danılmaz həqiqətdir ki, tarixin müxtəlif mərhələlərində büdrəyən 
Azərbaycanın bu gün inamla addımlama sı məhz Heydər Əliyev 
ideyalarının sayəsindədirsə, onun əzəli və əbədi söykənc yeri də 
bu nurlu şəxsiyyətin özüdür. Mən deyərdim ki, atəşkəs dövründə 
məhz H.Əliyevin gərgin əməyinin nəticələrindən biri olan bu səfər, 
əsasən, Ame rikanın simasında dünya ictimaiyyətinə Dağlıq Qarabağ 
həqiqətlərini çat dır ma ğa xidmət edəcəkdir.

Biz bu səfərin nəticəsi kimi, dünyanın hər bucağında əli olan 
erməni diasporunun "qollarının" yanına düşəcəyinə inanırıq.

"Azərbaycan" qəzeti
5 avqust 1997-ci il

* * *

Bakı Şəhər Məhkəməsinin kollektivi  
hakim İbrahim Hüseynovun yubiley məclisində
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"ÇOX TELEFON ZƏNGLƏRİ MƏNƏ İMKAN VERİB Kİ, 
TOXUNULAN MƏSƏLƏNİN DAHA DA OBYEKTİV 

HƏLLİNƏ NAİL OLUM"

(Bakı Şəhər Məkəməsinin  
sədri İkram Kərimovla müsahibə)

– "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Qanun, nəhayət, qəbul 
edildi. Sizin ona münasibətiniz?

– Bu qanunun qəbulunu bütün cəmiyyət səbirsizliklə gözləyirdi. 
Hər bir vətən daş maraqlıdır ki, hüququ pozulduğu təqdirdə hara 
müraciət etməli olduğu nu bilsin və müraciət etdiyi orqan onun 
hüquqlarının bərpasının təminatçısı olsun. Ye ni qanun bu tələblərə 
cavab verir və yaxın gələcəkdə bu qanunun müsbət təsirini ha mı hiss 
edəcəkdir.

– Andlı içlasçılar sisteminin tətbiq olunmasına necə baxır-
sınız?

– Mən ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində andlı iclas-
çıların iştirakının əleyhinəyəm. Bu barədə öz fikrimi qanun layihəsi-
nin hazırlanması ərəfəsində də bildirmişəm. Bizim andlı iclasçılar 
barədə əvvələr də qanunumuz olub. Lakin onun icrası dayandırılıb və 
bunun təşəbbüskarlarından bi ri də mən olmuşam. Bir halda ki, yeni 
qanunda bu institut nəzərdə tutulub və məh kəmə-hüquq islahatları 
başa çatdıqdan sonra andlı iclasçılar haqqında müd də a lar qüvvəyə 
minməlidir, arzum budur ki, prosessual qanunlarda andlı iclasçıların 
çox məhdud və istisna hallarda ədalət mühakiməsinə cəlb edilməsi 
nəzərdə tutulsun.

– Nə üçün andlı iclasçılar sisteminə mənfi münasi bət də-
siniz? 

– Andlı iclasçıların meydana gəlməsi tarixinə nəzər salsaq görərik 
ki, bu, özü nü doğrultmayıb. Əksər ölkələr bundan imtina edib.

– Belə görünür ki, bu, yeni qanunda Sizin xoşunuza gəl mə-
yən cəhətdir. Bəs xoşunuza gələn ən əsas yenilik nədir? 

– Ən xoşagələn cəhət yeni məhkəmə sisteminin yaradılmasıdır. 
Bununla biz pa ralelizmə, çoxmərtəbəliliyə, nəhayət, süründürməçiliyə 
və bürokratik iş üslubuna son qoya biləcəyik.

– Bildiyimə görə, yeni məhkəmə sistemində Bakı şəhər məh-
kə məsi nəzərdə tutulmayıb.
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– Bəli. Bu həm də düzgün və qanunauyğundur. Hesab edirəm 
ki, məhkəmə struk turundakı bu yenilik digər hüquq-mühafizə or qan-
larına da sirayət etməli, artıq, necə deyərlər, "aralıq" strukturlar ləğv 
edilməli, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qa nunların dürüst icra edil-
məsinə nəzarət və ədalət mühakiməsinin həyata ke çi ril mə si çevik 
orqanlarda çəmləşməlidir.

– Sovet dövründəki məhkəmələrin qeyri-müstəqilliyindən, 
on  ların işinə təz yiqlərdən, "telefon hüququ"ndan çox danışırlar. 
İndi də "telefon hüququ" qalırmı?

– Telefon zəngləri də olur, xahişlər də. Bundan mən heç bir 
narahatçılıq hiss et mirəm. Bunu təzyiq kimi qəbul etməməliyik. Çox 
telefon zəngləri mənə imkan ve rib ki, toxunulan məsələnin daha da 
obyektiv həllinə nail olum. Hər şey hakimin sə viyyəsindən, xahiş və 
müraciətlərə hansı prizmadan baxmasından asılıdır.

– Məhkəmə sistemində korrupsiya varmı?
– Qanun hakimlərin sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli 

fəaliyyətlə məşğul olmağı qadağan edir. Hakimlər siyasi fəaliyyət lə də 
məşğul ola bilməzlər. İstisnalığı yal nız elmi, pedaqoji və yaradıcılıq 
fəaliyyəti təşkil edir. Dövlətçiliyimizin əley hi nə gedən şəxslər içəri sin
də bir nəfər də olsun hakim tapa bilməzsiniz. Məhkəmə sis temində 
olan neqativ hallara gəldikdə isə, mənə elə gəlir ki, belə halları 
yaradan amil ləri yeni islahatlar aradan götürəcək.

– Ölüm cəzasının ləğvi barədə çox söz-söhbətlər gedir. Şəx-
sən bu fikirdəyəm ki, ölüm cəzasının hazırkı mərhələdə gö tü rül-
məsi bəzi ağır cinayətlərin, mə sə lən, sifarişli qətlin, vətənə xəya-
nə tin və ağır seksual cinayətlərin artımına sə bəb ola bilər. Bir 
hü quqşünas, bir hakim kimi, Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olar dı.

– Konstitusiyamızın 27-ci maddəsi belə adlanır: "Yaşamaq 
hüququ". Həmin mad dənin 3-cü hissəsində qeyd olunur: "Müstəsna 
cəza tədbiri kimi, ölüm cəzası tam ləğv edilənədək, yalnız dövlətə, 
insan həyatına və sağlamlığına qarşı xüsusilə ağır cinayətlərə görə 
qanunla müəyyən edilə bilər". Burada dörd prinsip diqqəti cəlb edir: 
cəzanın müstəsnalığı; müvəqqəti xarakter daşıması; məhdud dairədə 
tətbi qi; tətbiqinin qeyri-mütləqliyi. 

Fikrimcə, hazırlanmaqda olan yeni Cinayət Mə cəlləsində ölüm 
cəzasına alternativ olaraq ömürlük həbs cəzasının nəzərdə tutul-
ması, ölüm cəzasının isə gələcəkdə ləğv edilməsi daha məq sə də-
uyğun olardı. Ci nayət və cəza məsələsinə gəldikdə isə, hüquq şü-
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nas və hakim kimi qəti fikir də yəm: cəzanın sərtliyi heç vaxt cinayətin 
qarşısını alan amil ola bilməz.

– Nəyə görə məhkəmələr şərti cəzanı "xəsisliklə" tətbiq edir? 
– Şəhər məhkəməsində əsasən ağır cinayət işlərinə baxıldı ğın-

dan, şərti cəzanın tətbiqinin xüsusi çəkisi də nisbətən azdır. Amma 
deyə bilərəm ki, bu ilin altı ayı ərzində məhkum edilmiş şəxslərdən  
42 nəfərinin cəzası şərti he sab edilmişdir. Bu, kiçik rəqəm deyil.

– Minlərlə ailəni narahat edən çox aktual bir məsələyə to xun-
maq istəyirik. Ümumi və geniş amnistiya verilməsi, səhv etmiş 
minlərlə vətəndaşın fiziki və mə nəvi cəhətdən xilas edilməsi 
yaxşı olmazdımı?

– Hamıya çox yaxşı bəllidir ki, ölkəmizdə müntə zəm olaraq əfv-
ümumi aktları və fərdi bağışlamalar ba rədə qərarlar qəbul edilir. Bunu 
xalq alqışlayır. Prezidentin və Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aid olan 
belə  qərarlar zərurət yaran dıq ca verilir.

Nadir Fərəczadə
 "7 gün" qəzeti, № 102

18 sentyabr 1997-ci il

* * *

İkram Kərimov – Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri, Baş ədliy-
yə müşaviri, birinci ixtisas dərəcəli hakim.

– Demokratik dövlət qurmaq yolunu seçən hər bir ölkədə 
məhkəmə hakimiyyə ti bərqərar olmalıdır. Əks təqdirdə ölkəni totalitar 
rejim gözləyə bilər. Məlumdur ki, 27 noyabr 1995-ci ildən müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ilk Konsti tusi yası qüvvədədir. Həmin 
Konstitusiyada respublikamızda hakimiyyətin bölünməsi prin sipləri 
müəyyənləşdirilib:

– qanunvericilik hakimiyyəti;
– icra hakimiyyəti;
– məhkəmə hakimiyyəti.
Əsas Qanunun bu müddəalarına uyğun olaraq məhkəmə islahat-

larının keçiril məsinə başlanılıb. "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" 
Azərbaycan Respub li ka sı nın Qanunu və bu qəbildən digər qanunlar 
qəbul edilib, bəzilərinin layihələri üzə rin də işlənilir. Bütün bunlar şəx-
sən hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağ lıdır.
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Hesab edirəm ki, xalqımız yaxın gələcəkdə sözün əsl mənasında 
müstəqil məh kəmə hakimiyyətini görəcək.

– Mənim fikrimcə, ölüm cəzasının ömürlük azadlıqdan məhru m-
etmə cəzası ilə əvəz olunması ilə bağlı prezidentin apardığı siyasət 
də ölkədə insan hüquqlarının qorunması baxımından qiymətli hesab 
edilməlidir.

Ölüm cəzasının ləğvi hüquqşünaslar arasında daima mübahisəli 
mə sələlərdən biridir. Bəzi hüquqşünaslar ölüm cəzasının sax lanıl-
ması mövqeyindən çıxış edir lər, digər qrup hüquqşünaslar əksinə 
düşünürlər. Bizim qüvvədə olan Konsti tu si yamızın 27-ci maddəsində 
bu suala cavab verilib. Belə ki, bu cəza tədbirinin mü vəq qəti xarakter 
daşıması, müstəsna cəza tədbiri olması, məhdud dairədə ağır ci-
na yət lər törətmiş şəxslərə tətbiq edilməsinin mümkünlüyü və ölüm 
cəzası tətbiqinin məh kəmə üçün qeyri-mütləqliyi təsbit olunub. Azər-
baycan Respublikası Pre zi den ti nin 10 fevral 1998-ci il tarixli Fərmanı 
ilə bu cəza ömürlük azadlıqdan məh rum et mə cəzası ilə əvəz edilib. 
Bu tədbir müsəlman ölkələrindən birinci dəfə olaraq Azər baycanda 
həyata keçirilir. Şübhəsiz, prezidentimizin atdığı addım cəsarətlidir.

Vaxtilə Fransa Respublikasında əhalinin müəyyən hissəsi bu cəza 
növünün ləğ vinin əleyhinə olsa da, prezident Fransua Mitteran ölüm 
cəzasının ləğvinə nail ol muş, sonradan onun əleyhdarları prezidentin 
bu addımının doğruluğunu yəqin etmiş lər.

Mən bu sözləri ona görə deyirəm ki, tarix özü hansı addımın 
doğru olub-olmadığını müəyyənləşdirir. Ölkənin müharibə vəziy-
yətin dən xilas olmaması ilə bağ lı narahatlıq əbəsdir. Belə ki, istinad 
olunan Qanunun 6-cı bölməsində göstərilir: "Müharibə dövründə və 
ya müharibə təhlükəsi mövcud olduqda ağır cinayət lə rə görə müs-
təsna hallarda xüsusi qanun qəbul edilməklə ölüm cəzasının tətbi-
qinə yol verilə bilər". Bu tədbir həm də məhkəmə səhvləri mövcud 
ol duqda prosesin ye ni dən araşdırılmasında öz müsbət təsirini gös-
tərməlidir.

Avropa Şurasının xətti ilə istər respublikada, istərsə də xaricdə 
keçirilən bir sıra tədbirlərdə iştirak etmişəm. Bu görüşlərdə respub-
likamızın Avropa Şu ra sına üzv olunmasında maneələrdən biri sayılan 
ölüm cəzasının ləğvi barədə pre zi dentimizin atdığı addımın müsbət 
qarşılanmasının şahidi olmuşam. Yenə deyirəm, bu tədbir humanizm 
prinsiplərinə tamamilə cavab verir.
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– Prezident seçkilərinin Konstitusiyada nəzərdə tutulduğu vaxtda 
və qay dada keçirilməsini arzu edirəm. O ki qaldı kimin prezident 
olacağına, mən dünyada tanınmış şəxsiyyət olan prezident Heydər 
Əliyevlə bir sırada du ra biləcək, yəni ona alternativ şəxs görmürəm. 

Doğum günü münasibətilə hörmətli prezidentimizə cansağlığı 
və uzun ömür arzu layıram. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa 
olunmasında, demokratik döv lət quruculuğu işində, ölkənin iqtisadi 
inkişafında və xalqın rifahının yüksəldilmə sin də ona uğurlar diləyirəm.

"Aktual" qəzeti
10 may 1998-ci il

* * *

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində
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VIII FƏSİL
MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATI İLƏ BAĞLI 

YAZILAR

HOLLANDİYA SƏFƏRİ

Nə qədər ki mərkəz Moskva idi, bu şəhərlə əlaqələrimiz çox 
olurdu. Tabeçiliyimizlə bağlı SSRİ Prokurorluğunda, SSRİ 

Ali Məhkəməsində xidməti ezamiyyələrdə tez-tez olurdum. Hər-
dən SSRİ Ədliyyə Nazirliyinə də yolum düşürdü. Bundan əlavə, 
müxtəlif vaxtlarda prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin İxtisasartırma 
institutlarında təhsil almışdım. Bunların sayəsində İttifaqın müxtəlif 
bölgələrində işləyən məhkəmə və prokurorluq işçiləri ilə tanışlığımız 
və münasibətlərimiz yaranırdı. Təhsil vaxtı institutun binasında yer-
ləşən yataqxanada qalırdıq. Təmaslar çox şey verirdi. Hüquq sa-
hə sinin tanınmış bir çox alimlərilə tanışlıq imkanı yaranırdı. Fərqli 
düşüncələrlə, xarakterlərlə dialoqa girirdik. Orta Asiya və Baltikyanı 
respublikalar, Moldova, Ukrayna, Belarus və eləcə də Zaqafqaziya 
respublikaları, habelə müttəfiq respublikaların tərkibinə daxil olan 
milli azlıqları təmsil edən respublika, ölkə və vilayətlər. Elə bölgə yox 
idi ki, orada kimisə tanımayasan. Onların mütləq əksəriyyəti ədliyyə, 
məhkəmə və prokurorluqda yüksək vəzifə tutan şəxslər idi. 

Belə auditoriyalarda Mərkəzin yerlərə münasibəti (və ya ək sinə) 
bu və ya digər formada özünü büruzə verirdi. Savadlı, ağıllı, geniş 
dünyagörüşə malik şəxslərlə təmasda olmaq xoş təsir bağışlayırdı. 
Şovinizm xəstəliyi ilə xəmiri yoğrulmuşlar nə qədər cəhd etsələr də, 
xislətlərini gizlədə bilmirdilər. Bu baxımdan onlarla gərgin mü ba-
hisələrimiz olurdu. 

Bir az irəli gedib, 1995-ci ildə Hollandiyada rastlaşdığım bir əh-
valatı xatırlatmaq yerinə düşər. Sankt-Peterburq şəhərində biz MDB-
yə üzv dövlətlərin Cinayət və Prosessual Mə cəl lə lərinin model layi hə-
lərini hazırlayırdıq. İşçi qrupuna parlament aparatının aidiyyatı şö bə-
lərinin hüquqşünasları, hakimlər, Moskva, Leninqrad, Kiyev, Sverd-
lovsk Dövlət uni ver sitetləri və müxtəlif Hüquq akademiyalarının, 
təh sil ocaqlarının tanınmış professor, müəllimləri daxil edilmişdilər.  
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45 nəfərdən ibarət çox güclü komanda formalaşmışdı. Biz bir neçə il 
ərzində dəfələrlə Tavriya sarayında toplaşıb, günlərlə hər bir qanun 
layihəsini maddə-maddə təhlil edir, müzakirələr aparırdıq. Bəzən bir 
maddənin üstündə günlərlə diskussiyalar gedirdi. Mövqelərin bir neçə 
qrupa bölündüyü anlar olurdu. 

Aramızda mehriban, işgüzar münasibət formalaşmışdı. Bəziləri 
bir-birini əvvəldən də tanıyır, digərləri (xüsusən alimlər) əsərləri ilə 
tanınırdılar. Rusiya Federasiyasının Prezident Administrasiyasının 
rəhbəri bu tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin edirdi. 
Hamımız eyni oteldə qalır, bir yerdə restoran xidmətindən istifadə 
edir, ekskursiya və digər tədbirlərdə iştirak edirdik. Hətta aidiyyatı 
bey nəlxalq tədbirlərə dəvət alırdıq. Tədbirlərə Avropa, ABŞ-ın tanın-
mış hüquqşünasları da cəlb edilmişdilər. 

Model Məcəllələr hazır olandan sonra biz onun müzakirəsini Hol-
landiyanın Leyden şəhərində davam etdirdik. Leyden tələbə şəhərciyi 
hesab olunur. Ata Buşun 1989-cu ildə Leyden Universitetində etdiyi 
mühazirə zamanında dünyada böyük əks-səda doğurmuşdu. 

Tədbir iştirakçıları üçün çox gözəl şərait yaradılmışdı. Otelimiz 
şə  hərin kənarında, Amsterdam-Rotterdam avtobanının üstündə, me-
şəlikdə yerləşirdi. Biz eyni zamanda Hollandiyada məhkəmə, vəkillik, 
istintaq, ittiham, polis sistemi ilə tanış olur və holland hüquqşünas 
alimlərin məruzələrini dinləyirdik. Hələ Sankt-Peterburqda tanış 
olub dostluq etdiyim Tilburq Universitetinin hüquq fakültəsinin pro-
fes soru Mark S.Qrunhauzen ilə razılaşdıq ki, o, Azərbaycana gəlib 
qaçqınların şəraiti ilə tanış olsun. (Sonralar biz bunu reallaşdıra 
bildik.) 

Təbii ki, Rusiyadan gələn nümayəndə heyətinin tərkibi böyük idi. 
Bəzən onların öz aralarında gərgin mübahisələr olurdu. Xüsusən 
Moskva və Leninqrad alimlərinin mövqeləri kəskin fərqlənirdi (bu, 
SSRİ zamanında da belə idi: bəziləri professor Şarqorodskinin 
başçılığı ilə LDU-da hazırlanmış "Cinayət hüququ" dərsliyini, digərləri 
isə MDU-nun (prof. Menşagin, prof. Durmanov və b.) hazırladığı 
dərsliyə üstünlük verirdi). Sverdlovsk, Kiyev, Belarus alimlərinin də 
fərqli düşüncələri olurdu. 

Moskvadan gələn alimlər qrupuna Moskva Dövlət Universitetinin 
cinayət hüququ kafedrasının müdiri, professor Ninel Fyodorovna 
Kuznetsova rəhbərlik edirdi. Mən onu tələbəlik illərimdən tanıyırdım 
(bu barədə I kitabın IV fəslində ayrıca yazı vardır – səh. 154-155). 
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Asudə vaxtlarımızda onunla mövzudankənar məsələlər üzrə çox 
söhbətlər edər, dövlətlərarası münasibətlər, dünyanın siyasi hə ya-
tında baş verən hadislərlə bağlı fikirlərimizi bölüşərdik. Onun Azər-
baycanın bağladığı "Əsrin müqaviləsi"nə məkrli münasibətini heç 
unuda bilmirəm! Hey donquldanırdı ki: "Mən heç cürə başa düşə 
bilmirəm ki, nə üçün Heydər Əliyeviç belə addım atdı! Gərək bu 
müqavilə bağlanmayaydı. Gərək bütün bu layihələr yalnız Rusiya 
ilə, onun maraq dairəsinə uyğun həll ediləydi". Nə qədər ona real 
vəziyyəti təhlil edirdim, atılan addımın düzgünlüyünü izah edirdim, 
əhəmiyyəti olmurdu. Kor tutduğunu buraxmadığı kimi, elə hey 
deyinirdi. "Bu məsələdə biz sizi başa düşmədik".

Bir dəfə avtobusla Amsterdam şəhərinə ekskursiyaya gedəndə biz 
yanaşı oturmuşduq. Bu dəfə mübahisəyə son qoymaq üçün söhbəti 
uzaqdan başladım. Xatırlatdım ki, Bakı neftinə həmişə ehtiyacınız 
olub. İnqilabın ilk illərini, Vətəndaş, I, II Dünya müharibələri və bərpa 
dövrlərini yada salmaq kifayətdir. Azərbaycanın mütəxəssisləri ikinci 
Bakını (Başqırdıstan və Tatarıstan), Sibir yataqlarını sizə tövhə verib, 
indi də onun hesabına yaşayırsınız. SSRİ dönəmində Sabit Orucov, 
Nikolay Baybakov, Fərman Salmanov İttifaqın neft, qaz, geologiya 
nazirliklərinə rəhbərlik etmiş, yüzlərlə mü tə xəssisimiz Rusiyada neft-
qaz yataqlarının aşkar edilməsini və bu sahədə möhtəşəm sənaye 
kompleks lə rinin yaranmasını təmin etmişlər. İndi də həmyerlimiz, 
"Neft daşları"nın yetirməsi olan buruq ustası Vahid Ələkbərovun 
xidmətlərinə böyük ehtiyacınız var. 

Ninel Fyodorovnadan bir sualı cavablandırmağı xahiş etdim. 
So ruşdum: "Nə üçün "Əsrin müqaviləsi"ndə nəzərdə tutulan işlər 
SSRİ vaxtında görülmədi?" Cavab: "Buna iqtisadi imkan olmayıb, 
texnika bu tələblərə cavab verməyib". Sual: "İndi bu imkan sizdə 
varmı?" – "Yox". "Belə olduğu halda, biz nə üçün iqtisadiyyatımız 
haq da düşünməməliyik?" Niyə bu məsələyə toxundum? Məncə, 
şərhə ehtiyac yoxdur. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, şimal qonşumuzun 
şovinist xisləti daim bizi izləmiş və bu, hazırda da davam etməkdədir. 

Leyden Universitetində hüquq fakültəsinin professor-müəllim 
heyəti və tələbələri ilə görüşümüz keçirildi. Universitetin əsası 8 
fevral 1575-ci ildə qoyulub. 17500 tələbəsi və 5000 nəfərlik kollektivi 
var. Oradan böyük təəssüratla ayrıldıq. 

Rotterdam müasir şəhərdir, Av ropanın böyük dəniz limanı kimi 
məş hurdur. Hamburq limanı şimalda, uzaq məsafədə yerləşdiyi üçün, 
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üstünlük Rotterdama verilir. II Dünya müharibəsində şəhər tam da ğı-
dıl mışdı. Məqsəd şəhəri liman kimi istifadədən məhrum etmək olub. 
Ona görə də onun əvvəlki görkəmini bərpa etmək mümkün olmayıb, 
əvəzinə yeni müasir şəhər salınmışdı. Məhz bu səbəbdən Rotterdam 
öz görüntüsü ilə digər holland şəhərlərindən fərqlənir. 

Gözəlliyi, yığcamlığı ilə Haaqa diqqəti çox cəlb edir. Onun küçə-
lə rində hərəkət edən qədim "musiqi arabaları"ndan ətrafa yayılan 
musiqi sədaları adamın yorğunluğunu çıxarır. Bənzərsizdi bu musiqi 
aləti... Başqa yerlərdə beləsi ilə rastlaşmamışam. 

Nümayəndə heyətinin təklifi ilə 10 noyabrda Haaqa şəhərində 
yerləşən Sülh Sarayını ziyarət etdik. Şübhəsiz, Haaqanı dünyaya 
tanıdan Beynəlxalq Məhkəmənin həmin Sarayda məskunlaşmasıdır. 
Məhkəmənin əsası 1899-cu il Haaqa Bəyannaməsinə uyğun olaraq 
II Nikolayın təşəbbüsü və beynəlxalq sahə üzrə alim-hüquqşünas 
F.F.Martensin fəal təşkilatçılığı ilə qoyulub. Saray 1907-1913 illər-
də fransalı memar Luis Kordonyenin layihəsi üzrə məhkəmə üçün 
tikil mişdir. Tikintinin himayədarları çar II Nikolay və Niderland kra-
liçası Vilgelmina olmuşlar. Vəsaiti amerikalı dəmiryolu maqnatı və 
xeyriyyəçi Endryu Karnegi ayırmışdır. BMT-nin Nizamnaməsinə 
əsasən, o, Baş məhkəmə orqanı kimi, 1945-ci ildə hazırkı formada 
təsis olunub. Növbəti ildə isə fəaliyyətə başlayıb. 

Memarlıq baxımından bina əzəmətli tikilidir, qarşısındakı sahədə 
rəngbərəng zanbaqgülləri binaya xüsusi gö zəllik verir. Məhkəmə ilə 
bağlı üç məqama diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm:

– Məhkəmə binasında heykəl, büst və barelyef qoyulması məqbul 
sayılmır. Orada yeganə büst Mahatma Qandinindir. Həmin büst də 
zirzəmidə yerləşən yeməkxananın girişinə qoyulub. Bunu da ancaq 
orada çalışanlar və yeməkxananın xidmətindən istifadə edənlər görür.

Barışıq zalının girişində Əfqanıstanda çıxarılan yonulmuş yaşıl 
malaxitdən hazırlanmış, üç hissədən ibarət görünüşü olan, fon-
tanabənzər vaza qoyulub. Qəribəliyi, nadirliyi onun məhz his sə lər lə 
deyil, bütöv şəkildə olmasındadır. Bu, çar II Nikolayın məh kə məyə 
hədiy yəsidir. Sankt-Peterburqdakı Petropavlovsk qalasın da çar ailə-
sinə məxsus qəbirüstü daşların əksəriyyəti də yaşıl malaxitdəndir. 

II qapının çıxışında ayaq üstə çar II Nikolayın portreti asılmışdır. 
Məhkəmə binasında digər şəxsin portreti yoxdur. 

Azərbaycan məlum səbəblərdən Beynəlxalq Məhkəmənin yuris dik -
siyasını qəbul etməyib. Məhkəmə zalında onun yuris dik si ya sı nı qəbul 



267

edən ölkələrin bayraqları asılıb. Məhkəmədə tərəflər yalnız dövlətlər 
ola bilər. Hakimlər zala pariklə çıxırlar. 15 hakimin iştirakı ilə işlərə 
baxılır. Zala ardıcıl sıra ilə daxil olurlar. Birinci daxil olan axırıncı çıxır. 
Sədrlik edən 8-ci yerdə, mərkəzdə oturur.

Biz məhkəmədə olarkən Fransa prezidenti Jak Şirakın Mu-
ruroa adalarında atom sınaqlarını bərpa etməsi ilə bağlı Rusiyanın 
qaldırdığı iddiaya baxılırdı. Bizi Rusiyadan olan Beynəlxalq məh-
kəmənin üzvü, hakim Vereşetin müşayiət edirdi. Məhkəmənin qar-
şısında Fransa əleyhinə nümayişçilər toplaşmışdı. Əllərində trans-
pa rantlar və şüarlar var idi. Həmin vaxt məhkəmə sədri Əlcəzairin 
keçmiş baş naziri idi. 

"Zanbaqlar ölkəsi" adlanan Niderland (Hollandiya), doğrudan 
da, maraqlı, bənzərsiz ölkədir. İşdən çıxıb gəlirlər pivəxanaya. Pivə 
içə-içə kart oynayırlar, şam edirlər, musiqiyə qulaq asırlar, əylənib 
istirahət edirlər. Əsas nəqliyyat vasitələri velosipeddir. Vaxtilə müs-
təmləkələri olan İndoneziyadan xidmət sahələrində çalışmaq üçün 
gətirilənlər buradaca təhsil almış, ixtisaslarına uyğun işlərdə çalış-
mış lar. Sonralar qarışıq nikaha girərək daimi yaşayış hüququ qazan-
mışlar. İndi onların yeni nəsli yaranıb. Hollandlar üçün onlardan "yaxa 
qurtarmaq" artıq müşkül işdir. 

Sülh Sarayı
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Təbii ki, ölkənin "üzük qaşı" Amsterdamdır. Niderlandın iqti sa-
diy  yatı, bank, maliyyə və ticarət sistemi bu şəhərdən bəhrələnir. Ən 
gözəl, yaraşıqlı binası bataqlığın yerində ucaldılmış dəmiryol vağ-
zalıdır. Kanalları Venesiyanı xatırladır. Suyu dəyişdirilir. Rembrandt, 
Madam Tüsso, Anne Frank muzeyləri izdihamlı insan axını ilə diqqəti 
cəlb edir. Sonuncu – dünyada olan yeganə muzeylər sı ra sındadır. 
Yəhudi qızın gündəliyini oxuyan kədərlənməyə bilməz. Yolu həmin 
şəhərə düşənlər "Qırmızı fənər"i axtarmaqdansa, bu muzeyi ziyarət 
etsələr, daha faydalı olar. 

Şəhərlərin mərkəzi hissələrində həmin ərəfədə həyatına sui-qəsd 
edilərək qətlə yetirilən İsrailin Baş naziri İshaq Rabinin şərəfinə anım 
yerləri gözə dəyirdi. Onun portreti gül-çiçək və yandırılmış şamların 
əhatəsində idi. Nobel mükafatı laureatı İ.Rabin Fələstin dövlətini 
tanıyan və onlara muxtar dövlət statusu verən ilk baş nazir kimi 
tarixdə qalıb. İordaniya ilə bağlanan sülh müqaviləsinə də o imza 
atmışdır. O, məhz bu doğru addımlarının qurbanı oldu. 

Hollandiyada olarkən, istirahət günlərinin birində, işçi qrupun Milli 
Məclisi təmsil edən üzvlərindən Eldar Məmmədov, Səyyad Kərimov 
və İlqar Cəfərovla birlikdə qonşu ölkəyə – Belçikanın paytaxtı Brüssel 
şəhərinə gəzməyə getdik. Bəxtimizdən həmin gün şəhərdə Birinci 
Dünya müharibəsinin başa çatma gününün şərəfinə bayram şənliyi 
var idi. Nümayişlər və hərbi parad keçirilirdi. Kral İgamətgahının 

qarşısındakı meydanda bu mənzərəni 
seyr etdik, fotoşəkillər çəkdirdik. Avropa 
ölkələrinin əksəriyyətində noyabr ayının 
11-də bu bayram qeyd olunur. 

Şəhərin mərkəzi hissəsini gəzdik. 
NATO Qərargahının yerləşdiyi bina, 
meydan, kilsələr və sair görməli yerləri 
ilə tanış olduq. Çox yığcam, yaraşıqlı 
binaları olan qədim bir şəhərdir. Hər 
yerdə şəhərin simvolu olan çılpaq oğlan 
uşağının müxtəlif həcmli heykəlləri gözə 
dəyirdi. Xüsusən bulaqlarda. Hətta sal-
fet kağızların üzərində də bunu gör-
mək olardı. Leydendən Brüsselə qa tarla 
gəlmişdik. Geri qayıdarkən Ant ver pen 
şə hərinin stansiyasında bizi plat for-Brüssel. 11 noyabr 1995 il
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mada, əks tərəfdə dayanan vaqonlara keçirtdilər. Üzrxahlıq edib 
bildirdilər ki, bu, texniki məsələ ilə əlaqədardır. Antverpen Belçikanın 
böyük şəhərlərindən biridir. Ölkənin şimalında, Hollandiya ilə sərhə-
din yaxınlığında yerləşir. Ardınca Rotterdam, Haaqa, Ley den, Amster-
dam şəhərləri gəlir. Biz ikinci qatarla gedərkən Səy yad dedi ki, 
siqaretini və alışqanını unudub əvvəlki qatarda qoyub. Bu zaman 
radio vasitəsilə verilən elandan başa düşdük ki, alışqan və siqaret 
qutusu qatarın bələdçisinə verilib və onu geri aldıq.

Bir gün hava qaralan vaxt Səyyad Kərimovla hotelə gələrkən avto-
busdan düşəcəyimiz dayanacağı səhv saldıq. Qarşımızı Amsterdam-
Rotterdam avtobanı kəsirdi. Bu zaman yedəkli mo tot sikletdə bizə iki 
polis nəfəri yaxınlaşdı. Nəsə dedilər, başa düş mədik. Onlara izah 
etdik ki, holland dilini bilmirik, türkük. Polislər uzaqlaşdılar. Az keçmiş 
üçüncü bir nəfərlə yenidən bizə yaxınlaşdılar. Üçüncü polis nəfəri türk 
mənşəli idi. O, bizə salam verib izah etdi ki, polislər sizi yerli hesab 
edib gedəcəkləri yerlə əlaqədar söz soruşublar. İndi gəliblər ki, sizi 
narahat etdiklərinə görə üzr istəsinlər. Siz hesab etməyəsiniz ki, polis 
nəyəsə görə sizə irad tuturmuş. Minnətdarlıq etdik. Yolu keçməkdə 
bizə yardım edərək ayrıldılar. 

17 noyabr Milli Dirçəliş Günü şərəfinə qərara aldıq ki, bayramın 
prezentasiyasını keçirək. 16 noyabr tarixdə iş gününün gündəliyinə 
bu tədbirin salınmasına nail olduq. Şam yeməyi öncəsi nümayəndə 
heyətlərinin üzvləri ilə birlikdə Milli Dirçəliş Gününü qeyd etdik və 
şam yeməyini istədiyimiz şəraitə uyğunlaşdırdıq. Özümüzlə heyva, 
nar, balıq kürüsü və quru meyvələr gətirmişdik. Şəkərbura və 
paxlavamız da var idi. Narların hamısını dənəliyib, heyvaları dilim-
ləyib zövq ox şayan tərzdə masalara qoyduq. Şirniyyatlarımız çox 
gözəl təsir bağışlayırdı. Kürüdən hamıya çatacaq qədər buterbrodlar 
dü zəlt mişdik. Restoranın yeməkləri ilə birlikdə çox yaxşı süfrə 
açılmışdı. Nümayəndə heyətinin tərkibində Ermənistandan gəlmiş, 
respublika prokurorunun birinci müavini, parlamentdə dövlət-hüquq 
məsələləri üzrə daimi komissiyanın sədri, həmin komisiyyanın üzvü 
olan hüquqşünaslar var idi. Onlar bizə yaxınlaşıb soruş dular ki, 
tədbirdə iştirak etmələrinə münasibətimiz necədir. Etiraz etmədik. 

Tədbiri giriş sözü ilə Eldar Məmmədov açdı. O, Azərbaycanın 
Müstəqillik tarixindən, qonşu ölkə ilə olan münasibətdən, ərazimizin 
bir qisminin işğal altında olmasından, Ermənistanın etnik təmizləmə 
siyasətinin qurbanı olan qaçqın və köçkünlərin problemlərindən 
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danışdı. Təklifimizi qəbul edib tədbirə qatılanlara və tədbirin keçiril-
mə sinə şərait yaradanlara nümayəndə heyətimizin adından təşək-
kürümüzü çatdırdı. Hamı bizi təbrik edirdi. Çox gözəl bir mərasim 
alındı. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Əhvali-ruhiyyə çox yük-
sək idi. Bu tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsində nümayəndə 
heyətimizin fəaliyyəti danılmaz idi. 

Hollandiya-Leyden  
8-18 noyabr 1995-ci il 

P.S. Azərbaycana qayıdandan az müddət sonra – 1996-cı ilin 
yanvar ayın da professor Mark Qrunhauzen Bakıya gəldi. Planımız 
onu Azər baycanla əyani tanış etmək, tariximiz, Ermənistanın təca-
vüzü ba rə də məlumatlandırmaq idi. Təbii ki, bir sıra görüşlərin, təd-
bir lərin keçiril məsi də nəzərdə tutulmuşdu. 

Qonağı Eldar Məmmədovla birlikdə Cənub bölgəsinə apardıq. 
Şəhər məhkəməsinin hakimi Rafiq Məmmədovdan xahiş etdik ki, 
onun şəxsi minik maşını ilə yola çıxaq. İlk dayanacağımız Biləsuvar 
rayonu oldu. Orada icra başçısı Əli Həsənovla birlikdə İmişliyə gedən 
yolun üstündə yerləşən çadır düşərgəsinə gəldik. Qaçqınların vəziyyəti 
və şəraitlərilə tanışlıq qonağa çox pis təsir etdi. O, çox gəmgin halda 
qaçqınlarla söhbət edir və onlara müəyyən suallar verirdi. Ölkəsinə 
qayıdana qədər bizə daima bu təəssuratın altında olduğunu söyləyirdi. 
Əvvəllər qaçqın düşərgəsi görmədiyini vurğulayaraq, vəziyyətin bu 
yerə gəlib çıxmasından təəssüfləndiyini bildirirdi. 

Sonra Cəlilabad rayonuna gəldik. Bizi icra başçısı Tofiq müəllim 
qarşıladı. Rəhbərlik etdiyi rayon, onun iqtisadiyyatı barədə məlumat 
verdi. Nahar vaxtı qonağa fonu Azərbaycan bayrağı olan kiçicik bir 
xalça hədiyyə etdi. 

Lənkərana yola düşəndə artıq hava qaralmışdı və güclü yağış 
yağırdı. Rafiq maşını idarə etməkdə çətinlik çəkirdi. Rayon mər-
kəzinə gecə vaxtı çatdıq. Gümanımız yox idi ki, Dilrubə xanım bu 
vaxta qədər bizi gözləyər. İcra hakimiyyətinin binasında bizi rayon 
prokuroru Nazim Tağıyev, MTN-in rayon şöbəsinin rəisi Hüseynağa 
Hüseynov, milis şöbəsinin rəisi Məzahir Əliyev, məhkəmənin sədri 
Sabir Qarayev qarşıladılar. Gəlişimiz barədə onları Dilrubə xanım 
xəbərdar etmişdi. O, bizi xüsusi mehribanlıqla qarşılayıb, qonaqla 
tanış oldu. Dilrubə xanıma əziyyət verdiyimiz üçün üzrxahlıq etdik. 
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Gec gəlməyimizin səbəbini qaçqınlar düşərgəsində xeyli vaxt 
keçirməyimiz və hava şəraitinin yağışlı olması ilə izah etdik. Onun 
cavabı belə oldu: "Narahat olmayın, qonağı gözləmək bizim bor-
cumuzdur. Sübhçağı da gəlsəydiniz, gözləyəsi idik". Dilrubə xanım 
Xanbulançayda yerləşən qonaq otağında süfrə açıb, bizə şəxsən özü 
xidmət etdi. Qonaq təəccübünü gizlədə bilmədi. Güman edirmiş ki, 
bizdə qadınlar qapalı şəraitdə yaşayırlar. O, Azərbaycan barəsində 
təsəvvürünün olmamasından təəssüfləndiyini bildirdi. 

Astarada, İranla olan sərhəd bölgəsində rayona rəhbərlik edən, 
geniş dünyagörüşə malik hüquqşünas, elmlər doktoru İb ra him Quliyevlə 
tanışlıq Markda xoş təəssürat yaratdı. Həmkarı ona Azərbaycanın 
tarixindən, Gülüstan və Türkmənçay müqa vi lə lərindən söhbət açdı. Bu 
müqavilələrin nəticəsində Azərbaycanın iki yerə bölündüyünü təəssüflə 
qeyd edərək, bu tarixi ədalətsizliyin bariz nümunəsi kimi, Astara şəhərini 
göstərdi. Bir çox ailələrin yarısının Araz çayının o tayında, yarısının isə 
bu tayında qaldığını ona çatdırdı. Qonaq bunun ağrılı dərd olmasını 
vurğulayaraq, tarixin hər şeyi öz yerinə qoyacağına ümidvar olduğunu 
bildirdi. Misal olaraq koreyalıların, almanların, vyetnamlıların talelərini 
xatırlatdı. 

Bakıda qonaq Xəzər Universitetinin tələbələri, rektor Hamlet 
İsa   xanlı ilə görüşdü. Bir neçə gün ingilis dilində tələbələrə sil-
silə mühazirələr oxudu. Tələbələrin ingilis dilini mükəmməl bil-
mə   ləri onu valeh etmişdi. Atəşpərəstlərin ziyarətgahı, İçərişə hər, 
xü su   sən Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Xalça muzeyi qo naq-
da böyük heyranlıq doğurdu. Alman kirxası, sinaqoq, kilsə və məs-
cid lər tolerantlığın nümunəsi kimi onda xoş təəssüratlar yarat mış-
dı. Gördükləri və öyrəndiklərini imkanı olan auditoriyalarda, ətra fın-
dakılara danışacağını tez-tez qeyd edirdi. Prezident Apa ratında şöbə 
müdiri Şahin Əliyevlə və Milli Məclisdə keçirilən görüşlər pro fessor 
M.Qrunhauzendə dərin iz buraxmışdı. Onun səfəri mət buat da işıq lan-
dırılmışdı. Gücümüz çatan bu idi, bunu da etdik. 

Hollandiyaya qayıdandan sonra Tilbruqdan təşəkkür və min nət-
dar lığını bildirən aşağıdakı məzmunda məktub aldım: 

"Bizim Sankt-Peterburq və Leydendə olan məhsuldar əmək daş-
lığımız üçün Sizə təşəkkür edirəm! Sizə 1996-cı ildə hər şeyin yaxşı 
olmasını arzulayıram. Sizinlə tezliklə yenidən Bakıda görüş məyi 
səbirsizliklə gözləyirəm. Mark Qrunhauzen".



272



273

12 noyabr 1995-ci il 

Leyden şəhəri, Niderland. 12 noyabr 1995-ci il 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА

Распад СССР привел к неопределенности в некоторых во-
про сах судебной практики новых суверенных государств. 

Это явилось результатом изменений в национальном зако-
нодательстве, разногласий в понимании действия существующих 
межгосударственных договоренностей, либо полного отсутствия 
таковых.

Перед судебными органами государств – участников Со д-
ружества Независимых Государств остро стоят вопросы уни фи-
кации уголовного и уголовно-процессуального зако но да тель ства. 
Хотелось бы затронуть некоторые проблемы пра во применения, 
требующие безотлагательного рассмотрения и скорейшего раз-
ре шения.

Так как граждане государств Содружества беспрепятственно 
перемещаются по территории бывших союзных республик, 
длительное время там проживают, в судебной практике в Азер-
байджанской Республике возникают вопросы применения статьи 
23-1 УК и соответствующих статей УК в других странах СНГ в 
отношении граждан, совершивших преступления на тер ри тории 
других государств, входящих в Содружество.

Полагаю, что было бы целесообразно отказаться от приме-
нения условного наказания с обязательным привлечением к 
труду и не применять его ко всем гражданам бывшего СССР, 
поскольку практически невозможно осуществлять контроль за 
поведением таких лиц после внесения приговора. По нашему 
мнению, следовало бы путем заключения соглашений принять 
на себя обязательства осуществлять исполнение приговоров в 
отношении таких лиц в порядке, аналогичном решению вопроса 
выдачи осужденных для отбывания наказания, связанного с 
лишением свободы.

Возникают сложности и при рассмотрении уголовных дел в 
связи с нерешенностью вопросов квалификации действий лиц, 
имеющих судимость в других государствax СНГ, а также оп-
ределением режима отбывания наказания в виде лишения сво-
боды в отношении лиц, ранее осужденных судами других го-
сударств Содружества, поскольку сегодня очень затруднено 
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получение сведений о прошлой судимости и копий приговоров, 
что препятствует правильной квалификации преступления и 
определению режима содержания в местах лишения свободы.

В случае осуждения гражданина государства дальнего за-
рубежья мы не исследуем вопросы его судимости на территории 
этого государства, но в случае привлечения к ответственности 
гражданина государства, входящего в СНГ, мы учитываем преж-
нюю судимость. Представляется, что в этом вопросе должно 
быть единообразие для всех государств.

Должен сказать и о проблемах гражданского судо произ-
вод ства, тесно связанных с рассматриваемыми вопросами.  
В результате изменений последних лет во всех государствах Со-
дружества оказались незащищенными, в первую очередь, ин-
те ресы детей, родителей которых проживают на территориях 
разных государств.

Наши суды принимают в данном случае к исполнению ис-
полнительные листы, но механизм реального получения денег 
на детей в связи с разной национальной валютой в государствах 
требует разрешения. Для этого нужен единый подход к 
вопросу о розыске должников по алиментам, скрывающихся на 
территории другого государства; при рассмотрении исков граж -
дан, проживающих в других государствах, должен быть ре-
шен вопрос об уплате государственной пошлины в доход го су-
дарства, рассматривающего спор; следует разработать реаль-
ный механизм взыскания расходов по разводу со стороны, 
проживающей на территории другой страны.

В государствах Содружества наблюдается различный под-
ход к рассмотрению гражданских дел, в которых одной из 
сторон является лицо, проживающее в другом государстве. 
Так, в Азербайджане возникает большое количество жилищных 
споров, связанных с проблемами граждан, ставших беженцами. 
Однако регулирования правовых отношений в этой сфере между 
государствами – членами СНГ не существует.

В практике исполнения судебных постановлений в части 
взыс  кания с лиц, проживающих в других республиках, али-
мен тов, ущерба, причиненного преступлениями граждан орга-
ни зациями других республик, конфискации личного иму щест-
ва в пользу других республик, а также в вопросах описи иму-
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щества и наложения на него ареста, производства обыска, 
обес печения принудительного привода граждан и т.д. мы имеем 
повторяющиеся изо дня в день проблемы.

Это вызывает необходимость не только заключить правовые 
договоры о взаимной помощи, но законодательно урегулировать 
вопрос о взаимных обязательствах исполнения следственных и 
судебных поручений.

Все вышеизложенные проблемы могут решаться несколькими 
путями. Наиболее реальны, на мой взгляд, следующие:

– унифицирование ряда законов стран Содружества;
– принятие на межгосударственном уровне стран СНГ единых 

стандартов по исполнению приговоров, судебных решений, рас-
сле дованию ряда особо тяжких преступлений в отношении лиц, 
со вершивших преступления на территориях нескольких го су-
дарств Содружества, а также рассмотрение таких дел в спе-
циаль но созданном международном суде СНГ; 

– издание общего информационного бюллетеня по правовым 
вопросам для формирования единообразной судебной практики 
в государствах – членах Содружества.

В нашем государстве уже принимаются определенные меры 
в этом направлении. Так, 1 сентября 1995 г. Национальное Соб-
ра ние – парламент Азербайджана принял постановление о при -
соединении к Конвенции о правовой помощи и правовых от но-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам, под пи-
санной странами СНГ в Минске.

И.Г. Керимов,
председатель Бакинского городского суда

Санкт-Петербург, 1995 год
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Mark Qrunhauzen,  
Dilrubə Camalova, İkram Kərimov. 
Lənkəran, yanvar 1996-cı il
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MADRİD SEMİNARI

1996-cı ilin noyabrında İspaniyada Mərkəzi və Şərqi Avropa 
ölkələri üçün inzibati-normativ aktlara məhkəmə nəza-

rətinə həsr olnumuş seminar təşkil olunmuşdu.
20-dən artıq ölkənin məhkəmə və ədliyyə orqanlarından gələn 

nümayəndə heyəti keçirilən tədbirdən faydalana bildilər. İspaniya 
Ali Məhkəməsinin Baş Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində baş 
tutan seminarda Almaniya, Niderland, Fransa, Portuqaliya və Qərbi 
Avropanın digər ölkələrinin tanınmış hüquqşünas alimləri təmsil 
olunmuşdu. 

Qərbi Avropada bu funksiyanı müstəqil məhkəmə qurumu kimi 
inzibati məhkəmələr həyata keçirirlər. Sonralar Almaniya İnzibati 
Ali Məhkəməsini ziyarət edərkən bunun şahidi olduq. Orada bizim 
nümayəndə heyətini maraqlı bir fakt barədə məlumatlandırdılar. Bonn 
şəhəri yaxınlığında inşa olunmuş Atom-Elektrik Stansiyasının açılışı 
ərəfəsində onun fəaliyyətə başlamasına inzibati məhkəmə tərəfindən 
qadağa qoyulmuşdu. Aidiyyatı qurum məhkəmə qərarını icra etmişdi. 
İddianı yerli əhali qaldırmışdı. 

Aydındır ki, belə iddialar təmin olunduqda, udan tərəf adi in-
san lardır. Uduzan tərəf dövlət və onun qurumlarıdır. Artıq inzibati 
məhkəmələr Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində, o cümlədən Azər-
bay canda da təşkil olunmuşdur. Bu məhkəmələrin qəbul etdikləri 
qərar lardan faydalananların sayı günü-gündən artır. 

…Seminarın sonuncu günü tədbir iştirakçılarına şəhərin meri 
adından ziyafət verildi. Mərasim fəaliyyət göstərən muzeydə təşkil 
olunmuşdu və bizi həmin məkana avtobusla apardılar. Təəssüf ki, 
muzeyin adını unutmuşam. Hələ sovet vaxtı turistlər üçün Bakı 
şəhəri haqqında ingilis, fransız, alman və ispan dillərində tanıtım 
yönümlü fotoalbom nəşr olunmuşdu. Onlardan biri – ispan dilində 
olanı məndə qalmışdı. Digərlərini müxtəlif vaxtlarda xarici qonaqlara 
bağışlamışdım. Albomda ümumilikdə Azərbaycan və Bakı haqqında 
müfəssəl məlumatlar verilməklə yanaşı, onun tarixi-memarlıq 
abidələrinin fotoları da yer almışdı. Nəfis tərtibatı ilk görünüşdən 
adama xoş təəssürat bağışlayırdı. Ziyafət məclisində həmin kitabı 
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merə təqdim etdim. O, kitabı məndən alıb, dərhal köməkçisinə uzatdı. 
Başının yüngülvari hərəkəti ilə təşəkkürünü bildirdi. Düzü, bərk 
tutuldum və kənara çəkildim. Təxminən 10 dəqiqə keçmiş Avropa 
Şurasının təmsilçi koordinatoru, rus və ispan dillərini bilən cavan oğlan 
mənə yaxınlaşaraq (onunla belə tədbirlərdə çox rastlaşmışdım) dedi 
ki, "Sizi mer yanına dəvət edir". Bu dəfə o, yarı qucaqlamaq tərzi ilə 
mənimlə əl-ələ görüşdü və heyrətlə soruşdu: "Məgər Bakıda ispan 
dilini belə bilənlər var?". Cavab verdim ki, "Azərbaycanda Xarici Dillər 
İnstitutu fəaliyyət göstərir. Orada bir sıra Avropa dilləri ilə yanaşı, ispan 
dili də tədris olunur və gənc kadrlar yetişdirilir". O, hədiyyədən çox 
məmnun qaldığını, onu muzeyə verəcəyini bildirdi. 

Məlumdur ki, İspaniya çox qədim ölkədir. Bu barədə geniş 
yazmaqla, oxucunu yormaq istəmirəm. Bununla belə, bəzi şəxsi 
təəssüratlarımı qeyd etmək istəyirəm. Kiçik kafe və restoranlar gecə-
gündüz işləyir. Sakinlər demək olar ki, evdə yemək yemirlər. Siqareti 
çox çəkirlər. Addımbaşı, harada istəsən, taksi xidmətindən istifadə 
edə bilərsən. 

Bakıdan Madridə birbaşa təyyarə reysi olmadığından, ora 
İstanbuldan uçmalı oldum. Həmin vaxt İstanbul-Roma-Madrid reysi 
həftədə iki dəfə olduğundan, seminardan sonra Madriddə bir neçə 
gün artıq qaldım və sərbəst vaxtlarım oldu. Çalışdım, yaranmış 
fürsətdən səmərəli istifadə edim. 

Kralın keçmiş malikanəsində fəaliyyət göstərən "Simli alətlər" 
muzeyini ziyarət etmək mənə nəsib oldu. Çox nadir muzeylərdən 
biridir. Müxtəlif tarixi dövrləri əhatə edən, simli musiqi alətlərinin nadir 
və zəngin eksponatları muzeydə nümayiş etdirilir. Heyran qalmamaq 
mümkün deyil. 

İspaniyada olub, füsunkar tarixi abidələri ilə fərqlənən, Madridə 
yaxın məsafədə, Lissabona gedən yolun üstündə yerləşən Toledo 
şəhərini görməmək, – zənnimcə, İspaniyada olmamağa bərabərdir. 
Flamenqo rəqsləri bənzərsizliyi ilə adamı heyran edir! Heyif ki, 
korridaya – öküzlərin döyüşünə baxa bilmədim. Şəhərin girəcəyində 
hündür postamentin üstündə tuncdan hazırlanmış öküz heykəlləri 
adamı valeh edir. Suvenir mağazalarında belə öküz nümunələri göz 
oxşayır.  
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Avropanın bir çox şəhərlərində vaxtilə mərkəzdə olan dəmiryol 
vağzalının şəhərin kənarına çıxarılması halları mövcuddur. Onların 
yerində, əsasən, muzeylər, ticarət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. 
Məsələn, Parisdə həmin məkanda muzey yerləşir. Madrid şəhərində 
də keçmiş vağzalın binası böyük ticarət mərkəzinin ixtiyarındadır. 
Çoxlarına bəllidir ki, yaxın keçmişdə həmin ticarət mərkəzində xeyli 
insan tələfatı ilə nəticələnən terror aktı törədilmişdi.  

Madridin gözəlliyinə, memarlıq üslubuna, tikinti mədəniyyətinə 
söz ola bilməz. Şəhərin mərkəzi küçəsi Avropa paytaxtları (onların 
əksəriyyətində olmuşam) üçün nümunədir.

İnsanları məndə xoş təəssürat yaratdı; olduqca sadədirlər. Yeri 
gəlmişkən, bir əhvalatı danışım. Öküzlərin döyüşü çəkilən video-
kaset almaq istəyirdim. Rastlaşdığım ticarət mə kan larında belə 
kasetlər satılmırdı. Bir nəfər mənə dedi ki, ticarət mərkəzində bunu 
əldə edə bilərəm. Orada da kaset satışı təşkil olunmamışdı. Mənə 
bildirdilər ki, Madriddə belə kasetlər, habelə, musiqi diskləri xüsusi 
ticarət obyektində satılır və ora getmək üçün avtobus dayanacağını 
göstərdilər. Dayanacağa gəlib kənarda siqaret çəkən bir qadına 
yaxınlaşaraq ora hansı avtobusla getməyin mümkün olduğunu 
soruşdum. O, mənə izah etdi ki, özü də həmin məkana gedir, 
gözləyim və o minən avtobusa əyləşim. Həmin qadın bir neçə siqaret 
çəkdi, avtobus gəlmək bilmirdi. Yaxınlıqda taksi dayanacağı vardı. 
İstədim başa salım ki, o yerə taksi ilə gedək. Elə bu zaman bizə 
lazım olan avtobus gəldi. Biz avtobusa mindik. Həmin qadın cəld 
iki bilet götürüb, birini mənə verdi. Nə qədər səy göstərdimsə, xeyri 
olmadı, pulu məndən almadı. Onun alicənablığı və nəcibliyi məndə 
xoş təəssürat yaratdı. Gücüm yalnız minnətdarlıq etməyə çatdı. 

Axtardığım ticarət məkanı çox böyük ərazini əhatə edirdi. Orada 
demək olar ki, bütün ölkələrdə buraxılan müxtəlif kasetlər satılırdı. 
Özünəxidmət üsulu ilə, çətinlik çəkmədən istədiyin bölümə daxil 
olub, axtardığın kasetləri tapmaq mümkün idi. Eyni kasetlər bir neçə 
Avropa dillərində satışa qoyulmuşdu. 
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Madridə gedərkən yolüstü ilk dəfə İstanbulda.  
11 noyabr 1996-cı il
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LÜKSEMBURQ

Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə "Birinci dərəcəli məhkəmələr 
tərəfindən İnsan Hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 

müddəalarına riayət edilməsi" mövzusunda 1998-ci ilin fevral-mart 
aylarında Lüksemburqda keçirilən seminarda iştirak etmək üçün 
dəvət almışdım. Tədbirdə Şərqi Avropa və Sovet məkanında mövcud 
olmuş respublikalar təmsil olunurdular. 

Seminarın keçirilməsinə İnsan Hüquqları üzrə Direktorluğun 
rəhbəri Patrik Titium rəhbərlik edirdi. Tədbirdə Almaniya, Belçika, 
Niderland, Fransa, Lüksemburq, Finlandiya və digər Qərbi Avropa 
ölkələrinin hakimlərinin, ədliyyə işçilərinin, vəkillərin, müstəntiqlərin, 
habelə insan hüquqları ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının və 
Avropa Şurasının aidiyyatı qurumlarının ekspertlərinin məruzə 
və çıxışlarını dinlədik. Maraq yaradan suallar ətraflı, müfəssəl 
cavablandırılırdı. Çox vaxt qızğın mübahisələrin şahidi olurdun. Çox 
əhəmiyyətli tədbir idi. Nümunə götürülməli məqamlar kifayət qədər 
idi. Fasilələrdə və asudə vaxtlarda öz aramızda olan diskussiyalar da 
seminarın səmərəliliyini və əhəmiyyətini artırırdı. 

Avropada cırtdan ölkələrin ən böyüyü, deyərdim ki, "nəhəngi" 
Lüksemburqdur. Hava limanı böyük deyil. Enən təyyarələr də kiçik-
həcmlidir. Təyyarədən endikdə, səni əllərində kiçik tablolar tutmuş 
xüsusi formalı geyimlərdə gənc, nəvazişli qızlar qarşılayır və isti qa-
mətləndirir. Tabloda yazılıb: "Hesab edirik ki, Siz bizim ölkəyə xoş 
məramla gəlmisiniz". Daha heç bir məmurla rastlaşmırsan, yox-
la  madan keçmirsən. Pasportunu kiməsə təqdim etməyə ehtiyac 
yoxdur.

Bu ölkədə yaşamaq və işləmək istəyirsənsə, alman və fransız 
dillərinin qarışığından törəyən rəsmi dili mütləq mükəmməl bil mə li-
sən. Təmizliyə və qayda-qanuna ciddi əməl olunur. Mehriban, gü-
lərüz insanların əhatəsində darıxmırsan. Şəhərin bir tərəfindən digər 
tərəfinə keçmək üçün dərəyə enib-qalxmalısan. Çünki şəhər coğrafi 
relyef olaraq iki fərqli yüksəklikdə yerləşib. Dərə adi boş dərə deyil. 
Əhalinin məskunlaşdığı, kilsə, mədəniyyət abidələri, füsunkar gəzinti 
yerləri olan bir məkandır. Fərq ondadır ki, avtobusda sərnişinlər 
mütləq kəmərlərini bağlamalıdırlar. Buna çox ciddi riayət olunur.

Avtobus marşrutlarının kəsişməsi maraq doğurur və sərnişinlərin 
rahatlığını təmin edir. Belə ki, kəsişən dayanacaqlarda istədiyin 
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istiqamətə yönələ bilərsən, metroda olduğu kimi. Əlavə ödənişə 
ehtiyac yoxdur.

Dəmiryol vağzalından elektrik qatarı ilə Avropanın istənilən 
nöqtəsinə gedə bilərsən. Arzu edirdim ki, qonşuluqda yerləşən 
Almaniyanın Trir şəhərini görüm. İki səbəbdən. Birincisi, şəhər Roma 
imperiyası dövründə salınıb. Heç bir dəyişiklik edilməyib; özünü lap 
Roma imperiyasında hiss edirsən. İkincisi, bəşəriyyətə Karl Marks 
kimi bir dühanı bəxş etmiş həmin şəhərdə onun ev muzeyini ziyarət 
edə bilərsən. 

Maraqlı cəhət odur ki, II Dünya müharibəsindən sonra yaradılan 
Karl Marksın doğulub-yaşadığı bu üçmərtəbəli ev muzeyində müxtəlif 
dillərdə çap edilmiş "Kapital" əsəri cəmləşib. Nə qədər göz gəzdirdim, 
Azərbaycan dilində olan nəşrə rast gəlmədim. Baxmayaraq ki, kitab 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilib. Bu kitabı oxumasam da, vərəqləyib 
nəzərdən keçirmişdim. 1947-ci ildə muzeyin Karl Marksın doğum 
gününə – 5 may tarixinə təsadüf edən təntənəli açılışı olmuşdu. 
Mərasimdə çox ölkələrdən gələn tanınmış şəxslər iştirak etmişdi. 

Yəqin dediklərim K.Marksa olan münasibətimdən irəli gəlir. Yoxsa 
biz Sovetlər Birliyi dağılan kimi, onun Bakıda ucaldılmış əzəmətli 
heykəlini yerindən götürməzdik. Heykəl yerində olmasa da, şükürlər 
olsun ki, əhali onu unutmur. Həmin məkanda benzindoldurma 
məntəqəsi fəaliyyət göstərsə də, yenə də oranı "Karl Marks meydanı" 
deyə adlandırırlar. Almanlarda baxış fərqlidir. Tarixin yaddaşına xor 
baxmırlar. Onu yaşadırlar.

Qayıdıram yenə Lüksemburqa. Zəngin dəmir filizi yataqlarına 
malikdir. Səhv etmirəmsə, Avropada ən keyfiyyətli polad və çuqun 
istehsal olunan məkan Lüksembuqrdur. Bütün Avropa ölkələrinin 
gözü məhz bu strateji məhsuldadır. 

Hələ Sovet dövründə mənə məlum idi ki, UNESCO-nun təşəb-
büsü ilə bu şəhərdə dahi Nizaminin heykəli qoyulmuşdu. Onu ziyarət 
edib, həmin məkanda şəkil çəkdirmək arzusundaydım. K.Marksın 
ev muzeyinə gedib orada şəkil çəkdirdiyim halda, bunu etməməyi 
özümə bağışlamazdım. Fürsəti əldən vermək olmazdı.

Soraqlaşıb, gəlib çıxdım Notr-Dam qəbiristanlığına. Şəhərin 
mərkəzində yerləşən qəbiristanlıq həm gediş-gəliş, həm də 
bağ-park funksiyasını yerinə yetirir. Səfər vərdişlərimə uyğun 
olaraq getdiyim hər bir ölkədə onun qəbiristanlığı ilə tanış 
oluram. Bu mənə həmin ölkə barəsində çox şeyi bəlli edir. Həm- 
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 çinin tanınmışların qəbirlərini görmək nəsib olur. Notr-Dam qə bi ris-
tanlığında və onun ətrafında Nizaminin heykəlindən əsər-əlamət yox 
idi. Amma nəfəs musiqi aləti – saksofonun ixtiraçısı Adolf Saksın və 
onun ailəsinin dəfn olunduğu qəbrə rast gəldim.

Seminar məşğələsində Rusiyanın nümayəndə heyətini Vasili 
Jukov təmsil edirdi. Mən onu tanıyırdım. Rusiya Konstitusiya Məh kə-
məsinin sədri Marat Viktoroviç Baqlay Azərbaycanda rəsmi səfərdə 
olarkən o da nümayəndə heyətinin tərkibində idi. Əslən bakılı olan 
Baqlayın Nizami küçəsində yaşadığı evin (mənzilin) tapılmasında, 
həmin vaxt Ali Məhkəmənin sədr müavini olan Çingiz Bəşirovla 
birlikdə Vasili də fəallıq göstərmişdi. 

Asudə vaxtımı çox vaxt Vasili ilə birlikdə keçirirdim. Ona müraciət 
etdim ki, Nizami Gəncəvinin heykəli olan yeri axtarıram, tapa 
bilmirəm. Mənə nə kimi köməklik edə bilər. Bütün hallarda bu barədə 
Rusiya səfirliyində məlumat olar. Dərhal Vasili mənə cavab verdi ki, 
"heykəl Sovet vaxtı səfirliyin ərazisində ucaldılıb. Lüksemburqda hey-
kəlin qoyulmasının təşəbbüskarı Heydər Əliyev olub və açılışında da 
iştirak edib. Ona görə də şəhərin ərazisində onu tapa bilməmisiniz". 
Vasilinin köməkliyi ilə səfirlikdən buraxılış vərəqəsi aldım və həmin 
məkanı ziyarət edərək orada fotoşəkil çəkdirmək mənə nəsib oldu. 
Səfirliyin ərazisi yaşıllığın içində idi. Yaxınlıqda qırğız yazıçısı Çingiz 
Aytmatovun malikanəsi yerləşirdi. Həmin vaxt o, Belçikada səfir idi. 

Lüksemburqda olarkən Elzas-Lotaringiya bölgəsinin keçmiş pay-
taxtı Metz şəhərini ziyarət etmək mümkün oldu. Həmin şəhər Mozel 
(qolları ilə birlikdə) – Seyl çaylarının qovşağında yerləşir. Həmin 
şəhər Venesiya, Amsterdam şəhərlərini xatırladır. Yaşlı əhali alman, 
gənc əhali isə fransız dilində danışır. Çox gözəl memarlıq üslubunda 
tikilmiş tarixi binalarla zəngindir. Gedib görməyə dəyər. Avropa 
Şurasının yerləşdiyi və bölgənin hazırkı paytaxtı olan Strasburq 
şəhərindən ora getmək çox rahatdır. 

Şengen qəsəbəsi Lüksemburqun yaxınlığında yerləşir. 1985-ci 
il də beş Avropa dövləti: Lüksemburq, Belçika, AFR, Fransa və Hol-
landiyanın kiçik Şengen şəhərciyində Mozel çayında "Mari-Astrid 
şahzadəsi" gəmisində bağlanmış məşhur "Şengen şazişi" məhz bu 
qəsəbədə həyata vəsiqə alıb. 
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Soldan: İ.Kərimov, Litva və Moldovadan olan nümayəndələr

Soldan: Latviyadan olan nümayəndə, İkram Kərimov və Vasili Jukov
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Rusiya səfirliyinin həyətındə 
Nizami Gəncəvinin abidəsi önündə. 

Lüksemburq

Karl Marksın ev-muzeyində. Trir



304

MÜLKİ-PROSESSUAL MƏCƏLLƏNİN HAZIRLANMASI

Konstitusiyanın qəbulundan sonra məhkəmə-hüquq islahatları 
çərçivəsində, şübhəsiz, Cinayət Məcəlləsinin, Cinayət-Pro ses-

sual Məcəllənin, Mülki Məcəllənin və Mülki-Prosessual Məcəllənin 
hazırlanması gündəmdə idi.

Bununla əlaqədar müxtəlif işçi qrupları təşkil olunmuşdu. Şəhər 
məhkəməsi, təbii ki, bu proseslərdən kənarda qala bilməzdi. Mən 
özüm MDB ölkələri üçün model CPM-in hazırlanmasına dair işçi 
qru punda fəaliyyət göstərirdim. Hakim Rafiq Məmmədov Cinayət 
Mə cəl ləsini hazırlayan, Eldar Nuriyevin rəhbərlik etdiyi işçi qrupun 
tərkibində idi. 

Eyni zamanda MPM-in hazırlanması şəhər məhkəməsinin kollek-
tivinə həvalə olunmuşdu. Müavinim, mülki işlər üzrə məhkəmə 
kollegiyasının sədri A.İ.Kobılenkovanın rəhbərliyi altında işçi qrupu 
təşkil etmişdim. Onun tərkibinə rəyasət heyətinin üzvləri – Tatyana 
Jidkova, İlham Həsənov, hüquq elmləri namizədi Za hid Ağayev, baş 
məsləhətçi – ixtisasça hüquqşünas və fransız dili müəl li məsi olan 
Nərgiz Sərdarova daxil idi. 

Bu işdə bizə ən yaxın köməkliyi Almaniya Texniki Əməkdaşlıq 
Təşkilatının simasında professor Rolf Kniper, habelə Avropa Şu-
rasının əlaqələndirici ekspertləri edirdilər. 

Öncə qeyd edim ki, müstəqil Respublikanın ilk məcəllələrinin ha-
zırlanması, Almaniya, Fransa və digər ölkələrin təcrübələrini öy-
rə nərək dövrün tələblərinə cavab verən milli qanunların üzərində 
işləmək bir o qədər də asan məsələ deyildi. Bütün bunlara bax ma-
yaraq, sadalanan məcəllələrin sırasında ilk olaraq hazırlanan və 
qəbul ediləni MPM oldu.

MPM-in hazırlanması gedişində işçi qrup Bremen şəhərinin tim-
salında Almaniya məhkəmə sistemi, eyni zamanda bizi maraq lan-
dıran qanunlarla tanış ola bildi. 

Bakı şəhərində beynəlxalq seminarın təşkili çox faydalı oldu. 
Həmin tədbirə bu sahədə çalışan alimlərin, təcrübi işçilərin cəlb edil-
məsi onun səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə qaldırdı. 

Hazırlanan layihə Avropa Şurasının ekspertləri ilə dəfələrlə mü za-
kirə edildi. Nəhayət, işçi qrup layihənin mətnini fransız dilində Avropa 
Şurasına təqdim etdi, Strasburqda təhlil olunaraq, ətraflı müzakirəsi 
təşkil olundu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya nında Hü-
quqi İslahatlar Komissiyası fəaliyyətimizi müsbət qiy mət ləndirdi. 
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HÜQUQİ İSLAHATLAR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ  
ATILAN NÖVBƏTİ MÜHÜM ADDIM

Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatı (GTZ) Almaniyanın 
Federal hökumətinin adından hərəkət edir. Bu təşkilatın 

fəaliyyət dairəsi genişdir. O, vax ta şı rı olaraq iqtisadi və texniki 
əməkdaşlıq, eləcə də humanitar yardımların gös tə ril məsini hə-
yata keçirir. Təşkilat 1975-ci ildə yaradılıb. Özü də dünyanın qar-
şı lıq lı əməkdaşlıq sahəsində ən sanballı təşkilatlarından biridir. 
Hazırda bu təş ki lat dünyanın 135 ölkəsində 100-dən çox layihə 
üzərində işləyir.

1993-cü ildən etibarən bu təşkilat Avropa Şurası Humanitar 
Ofi  sinin başlı ca icraçı tərəfdaşı kimi fəaliyyət göstərir. Bu ba-
xım dan onlar Ermənistanın Azər baycana təcavüzü nə ti cəsində 
qaç qın və məcburi köçkün düşmüş vətəndaşla rın müvəqqəti 
məs kunlaşması, onlara yardımlar verilməsi is tiqamətində bir 
çox işlər görmüşlər. Nəticədə Azərbaycanın 15 yaşayış mən-
təqəsində 22 min evsiz-eşiksiz üçün 2900-dən çox çadır dü şər-
gəsi yaradılmışdır.

Bu təşkilat Azərbaycanda bir çox işlərlə yanaşı, 1998-ci ilin 
yan varından iqtisadi-hüquq islahatlarının layihələrinin ha zır lan-
ma sına başlamışdır.

Bu baxımdan 1998-ci il oktyabrın 20-21-də Zuğulbadakı 
"Gənc lik" beynəl xalq istirahət düşərgəsində "Mülki hü qu qun və 
mülki-prosessual hü ququn hüquqi islahatlar şə rai tində inkişafı" 
möv zusunda keçirilən seminar son dərəcə əhə miy yətli oldu.

Seminarı giriş sözü ilə açan Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri 
İkram Kərimov Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının Azər bay-
canda gördüyü mühüm iş lərdən söz açaraq bildirdi ki, bu təşkilatın 
Xızı, Naftalan, Füzuli, Bərdə kimi ra yon larda qaçqın və məcburi 
köçkünlərə göstərdiyi yardımlar, eləcə də Füzuli ra yo nu nun Horadiz 
qəsəbəsində və rayonun dörd kəndinin bərpası sahəsində gördüyü 
çox mühüm işlər diqqətəlayiqdir. Bu təşkilat Azərbaycanda ekologiya, 
ərzaq, sə hiy yə, aqrar və s. sahələrdə müxtəlif layihələr işləyib 
hazırlamışdır. Sevindirici hal dır ki, hüquqi islahatlar da bu təşkilatın 
diqqətindən yayınmamışdır. Keçirilən bu se minar da həmin tədbirlər 
planının davamı kimi qiymətləndirilməlidir.
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O, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının MDB ölkələrinin 
xüsusi hü quq üzrə məsləhətlər layihəsinin müşaviri, Almaniyanın 
Bremen Universitetinin pro fessoru Rolf Kniperi, Almaniya Texniki 
Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndəsi Volf qanq Kapleri, Almaniya 
Federativ Respublikası səfirliyinin kansleri Volf qanq Burxardı sa-
lamladı. İlk əvvəl söz Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məh -
kəməsinin sədri Xanlar Hacıyevə verildi. X.Hacıyev çıxı şında qeyd 
etdi ki, Azər baycan Respublikasının Prezidenti yanın da Hüquqi 
İslahatlar Komissiyası fəa liy yət göstərir. Daimi fəaliyyət göstərən bu 
komissiya qlobal qanun layihələrini mü zakirə edir. Hesab edirəm ki, 
bu gün layihələri haqqında danışılan Azərbaycan Res publikasının 
Mülki-Prossesual Məcəlləsi də bu mötəbər komissiyada müzakirə 
olu nacaqdır. Mən bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasına belə 
diqqət və ma raq göstərdiklərinə görə bu beynəlxalq təşkilata və onun 
nümayəndəsi R.Kniperə min nətdarlığımı bildirirəm. Bu gün haqqında 
danışdığımız hər iki məcəllə res pub li kamızın gələcək inkişafı üçün 
son dərəcə vacib və əhəmiyyətlidir. Biz Avropa Şu rası ilə əməkdaşlıq 
edirik. Hüquqi dövlət quruculuğu yolunu tutmuş res pub li ka mız üçün 
mülki qanunların hazırlanması cəmiyyətimizin sabahkı inkişafının 
uğu ru na zəmanət verəcəkdir. Bir çox qanunlardan fərqli olaraq mülki 
və mülki-proses su al məcəllələr azad sahibkarlığa meydan verildiyi 
demokratik cəmiyyətdə son də rə cə vacibdir. Çünki demokratik 
şəraitdə hər kəs, demək olar, gündəlik olaraq mülki mü nasibətlərlə 
qarşılaşır. Və bu münasibətlərin beynəlxalq sivil hüquq normalarına 
uyğunlaşdırılması, təbii ki, vacibdir. 

Söz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının qa-
nun vericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şö bə si nin müdir müavini 
Niyazi Səfərova verilir. N.Səfərov Mülki Məcəllənin ha zır lan ma-
sı ilə bağlı bəzi məsələləri belə açıqladı: Azərbaycan Respublikası 
Mülki Məcəl ləsinin layihəsi üzərində işlər artıq yekun mərhələsindədir. 
Tam əsasla qeyd et mək olar ki, Mülki Məcəllə Konstitusiyadan sonra 
ictimai inkişaf üçün ən əhə miy yət li qanundur. Bunu tarixi təcrübə də 
təsdiq edir. Almaniyada, Fransada və digər öl kələrdə mülki məcəllə 
ictimai təkamülün, vətəndaş cəmiyyətinin for ma laş ma sı nın həlledici 
amillərindən biri olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının yeni Mülki 
Mə cəlləsinin konsepsiyasının hüquqi əsasını Konstitusiyamız təşkil 
edir. Bundan baş qa, nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı 
aydın və müfəssəl qaydaların möv cudluğunu tələb edir. Bu qaydalar 
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Mülki Məcəllə şəklində cəmləşməlidir. Mül ki Məcəllənin zəruriliyi 
sabit qanunvericiliyin formalaşdırılması və onun ar dı cıl inkişafı 
baxımından da zəruridir. Bu məcəllənin üstün cəhətlərindən biri kimi 
onun varisliyə əsaslanması, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş öl kələrdə onun inkişafının təcrübəsi və tendensiyaların nəzərə 
alınması müəyyən edil mişdir. Mülki Məcəllə hazırlandıqda ortaya çıxan 
mühüm problemlərdən biri də məcəllədə mülki hüquq münasibətlərinin 
bütünlükdə əhatə olunub-olunmaması məsələsi ol muş dur. Yəni, Mülki 
Məcəllə ilə kommersiya (ticarət), ailə və torpaq və s. mü na si bət lə-
ri n əhatə edilib-edilməməsi nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, bir çox 
xarici öl kələrdə Mülki Məcəllə ilə yanaşı, kommersiya (ticarət) məcəlləsi 
də mövcüddur. Ai lə və torpaq münasibətləri isə Mülki Məcəllənin tərkib 
hissəsinə daxil edilir. Bi zə elə gəlir ki, Mülki Məcəllə özündə kommersiya 
hüququnun bütün əsas müd dəa la rını əhatə edə bilər və əhatə etməlidir. 
Məsələnin bu tərzdə qoyuluşu bəzi xarici öl kələrin müstəqil kommersiya 
məcəlləsindən imtina etmək təcrübəsi ilə təs diq lə nir. Məsələn, İtaliyada 
mülki və kommersiya məcəllələri birləşdirilib, Hol lan di ya da isə müstəqil 
kommersiya məcəlləsindən imtina edilib. Bizcə, Mülki Məcəllə sırf mülki, 
kommersiya müna si bətləri ilə yanaşı, xüsusi hüquq xarakterli digər 
sahələrin hüquq münəsibətlərini də (ailə, nikah, mənzil, torpaq) əhatə 
etməlidir. Bununla belə, Azər  baycan hüquq sisteminin inkişaf tarixinin 
ənənələrini nəzərə alaraq yuxarıda gös tərilən ayrı-ayrı hüquq sahələrinə 
dair müstəqil məcəllələrin qəbul ediləcəyini is tisna etmək olmaz.

Mülki hüquq normalarının tənzimlənməsi üçün onun prinsiplərinin 
müəy yən edilməsi va cibdir. Bu prinsiplərdən biri və əsası "Qanunla 
qadağan olunma yan bütün hərəkətlərin həyata keçirilməsinə yol 
verilir" prinsipi əsasında müəy yən edilmişdir. Digər prinsip mülki 
hüququn bütün subyektlərinin hüquqi rejiminin bə rabərlik prinsipidir. 
Bu o deməkdir ki, mülki hüququn hər hansı subyekti onun di gər 
subyektinə münasibətdə heç bir üstünlüyə malik deyildir. Növbəti 
xü susi prinsip – işlərə kənar müdaxilənin yolverilməzliyi prinsipidir. 
Bunun əsas mənası on dan ibarətdir ki, dövlət, yaxud özünüidarəetmə 
orqanları və istənilən şəxslər fəaliy yətlərini qanunvericiliyin tələb-
lərinə uyğun həyata keçirən mülki hüquq sub yekt lərinin xüsusi 
işlərinə müdaxilə etməyə haqlı deyillər.

Mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipi isə mülkiyyətçi üçün onun 
sahib olduğu əm laka münasibətdə hüquqların sabitliyidir. Yəni, məh-
kəmənin qərarı olmadan heç bir şəxs öz mülkiyyətindən məh rum 
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edilə bilməz və s. Nəhayət, müqavilə azadlığı prinsipi. Bu prin sip 
mülki-hüquq subyektlərinin öz lərinə tərəfdar tapmasında, mü qa vi-
lənin növünün və şərtlərinin müəyyən edilməsin də özünün azad mü-
lahizələrinin əsas götürülməsini nəzərdə tutur və mülki döv riy yə də 
inzibati müdaxiləyə yol vermir.

Seminara sədrlik edən sözü Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin üzvü Bağır Əsədova verir. B.Əsədov mülki hüququn 
qədim Romada meydana gəl məsindən söz açaraq qeyd etdi ki, 
müasir dövrdə başlıca vəzifə mülki hüququn klas sik funksiyalarını 
bərpa etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan dövlətin iq ti sa diy ya ta, mülki 
münasibətlərə müdaxilə etməsinə yol verilməməlidir. Keçmişin 
təcrübəsi gös tərir ki, dövlətin iqdisadiyyata müdaxiləsi təsərrüfatçılığa 
mənfi təsir göstərir. Bu nu təhkimetmə aktlarına əsasən təsərrüfat 
müqavilələrinin bağlanması təcrübəsi təs diq edir. Vaxtilə mülki hüquqi 
qaydaya görə, mülki münasibət iştirakçıları öz kon traktlarını sərbəst 
seçməli olduqları halda, inzibati məcburetmə aktlarına əsasən on lar 
məcburi qaydada bir-birinə təhkim edilirdi.

Yaxşı ki, bundan imtina edil miş dir. Mövcud mülki qanun veri-
ciliyimizin ciddi nöqsanlarından biri də müna si bət lə rin tənzimində 
qanun qüvvəli aktlardan geniş istifadə olunmasıdır. Qanun qəbul olu-
nur, qanunun tətbiqi ilə əlaqədar hökumət qərar qəbul edir. Bundan 
sonra əla qə dar icra hakimiyyəti orqanları əsasnamələr, təlimatlar, 
metodik tövsiyələr ha zır la ma lı olurlar. Hesab edirik ki, bu təcrübədən 
də imtina etmək lazımdır.

Bremen Universitetinin professoru R.Kniper söz alaraq Azər bay-
canda gedən demokratik hüquqi islahatlardan danışdı və bildirdi ki, 
müstəqilliyə qə dəm qoymuş Azərbaycan az bir zamanda hüquqi 
islahatlar istiqamətində çox əhə miy yətli və dəyərli addımlar atmış, 
nailiy yətlər qazanmışdır.

Sonra söz Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədr müavini Anna Ko-
bı lenkovaya ve rildi. O, Mülki-Prosessual Məcəllənin layihəsi ilə 
əlaqədar çıxış edərək bildirdi ki, hazırkı Mülki-Prosessual qanun ve-
ricilikdə bu günümüzə yad olan, vətəndaşların hü quqlarının pozul-
masına gətirib çıxaran məqamlar vardır. Məsələn, hazırda hər han sı 
mülki işlə əlaqədar nəzarət qaydasında 11 vəzifəli şəxs protest verə 
bilər. Bunlar: baş prokuror və onun 4 müavini, Ali Məhkəmənin sədri 
və onun 3 müavini, Bakı şə hər prokuroru və şəhər məhkəməsinin 
sədridir. Buna görə də bəzi mülki işlər illər lə bu və ya digər instan-
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siyalarda süründürməçiliyə səbəb olur. Lakin yeni qəbul edil miş 
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanunda bu imtiyazlardan 
imtina edil mişdir. MPM-in yeni layihəsində hər bir mülki iş bir il 
müddətində tamam lan ma lıdır. Bunun üçün ilkin mərhələ həddi, 
yəni rayon məhkəməsi, ondan yuxarı in stan siya kimi, Apelyasiya 
Məhkəməsi fəaliyyət göstərəcək. İndiki məhkəmə sis te min dən fərqli 
olaraq bu məhkəmə birinci instansiya kimi işə baxacaq, şahidləri 
din dirəcək, aşağı instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv etmək, 
dəyişdirmək və ye ni qərar çıxarmaq hüququna malik olacaq.

Tərəflər, əgər Apelyasiya Məhkəməsinin qərarından da narazı 
qalsalar, onda Ali Məhkəmədə fəaliyyət göstərəcək Kassasiya 
instansiyasına şikayət verə bilərlər. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, bir ildən sonra hər bir mülki iş üzrə çıxarılmış qə rar öz qanuni 
qüvvəsinə minir və ondan heç bir şikayət etmək mümkün deyil. 
Qanu na görə, baş prokuror və Ali Məhkəmənin sədri lazım bildikdə, 
Ali Məhkəmənin ple numuna şikayət vermək hüququna malikdirlər. 
Mən fikrimi Almaniyanın Bremen Uni versitetinin professoru Helmut 
Xainriksonun fikirləri ilə bitirmək istəyirəm: "Azər baycanın məhkəmə 
ko missiyası çox vacib iş görmüşdür. Bakı hüquq şü nas la rı nın ha zır-
ladıqları mülki qanunvericilik professionallığına, təcrübəsinə və əha-
tə li liyi nə görə hüquqi dövlət qanunlarının tələblərinə tam cavab verir".

Seminara sədrlik edən İ.Kərimov bildirdi ki, məhkəmələrdə mül-
ki işlərin baxılmasında prokurorun iştirakına ehtiyac yoxdur, prokuror 
məhkəmə prosesində ancaq tərəf kimi iştirak etməlidir: iddiaçı, 
yaxud cavabdeh sifətində. Onun digər iddiaçı və cavabdehlərdən 
heç bir fərqi olmamalıdır. Prokuror digər tə rəfl ər kimi, məhkəmənin 
gəldiyi nəticədən yuxarı məhkəmə instansiyasına şikayət edə 
bilər. Burada ən vacib məsələlərdən biri də odur ki, məh kə mə lər-
də mülki işlərə baxılarkən ailə dağılması ilə bağlı ər-arvadın əmlak 
bölgüsü, boşanmadan son ra ailə üzvlərinin yaşadıqları mənzil 
sahəsinin müəyyən edilməsi kimi məsələlər hazırkı şə ra it də çox 
mürəkkəb, acınacaqlı bir vəziyyət almışdır. Bazar iqtisadiyyatına 
keçid, mən zillərin özəlləşdirilməsi bu mübahisələrin həll edilməsində 
ciddi problemlər ya radır. Əllərində şikayət ərizəsi məhkəmələrdə 
günlərini keçirən evsiz-eşiksiz, əli uşaqlı anaların sayı getdikcə 
artmaqdadır. Məsələn, ev özəlləşdirilir, satılır, ailə da ğılır, ər məlum 
olmayan istiqamətdə yoxa çıxır, qadın uşaqlarla qalır yurdsuz-
yuvasız... Bəzi qadınlar əri tərəfindən evin onun xəbəri olmadan 
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satılmasından şi ka yət edir və çalışır ki, müqavilə ləğv edilsin. Bəs 
alıcının günahı nədədir? Onun pu lunu kim qaytarmalıdır? Belə 
cavabsız suallar gündən-günə çoxalır. Ona görə də he sab edirəm 
ki, artıq real vəziyyətlə hesablaşıb ailə-nikah münasibətlərinin mü-
qavilə əsasında qurulması barədə düşünməliyik. Yəni ərə gedən 
qadın əvvəlcədən bil məlidir ki, boşanma mövcud olarsa, o və uşaq-
ları harada yaşamalıdırlar. Ərinin nə kimi əmlakı var, bu, necə həll 
olunacaq və s. Məncə, bu mülki münasibətlərdə qanunun aliliyi göz-
lənilməlidir. Hazırda Bakı şəhərində yüzlərlə şəxs ev alqı-satqısının 
rəsmiləşdirilməsi, onun qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı aylar və 
illərlə Ba kı Şəhər İcra Hakimiyyəti, BTİİ, notarius və məh kəmələr 
arasında qalmışdır. Qüv vədə olan mülkiyyət hüququ haqqında 
qanunun tələblərinə zidd olaraq, hələ SSRİ vaxtında Bakı şəhər 
Soveti İcraiyyə Komitəsi tərəfindən verilmiş qanunsuz sərəncam 
səbəbindən vətəndaşlar incidilir, onların hüquqları pozulur. Sual 
olunur: nə üçün mülkiy yət haqqında qanunun aliliyi gözlənilmir? Nə 
üçün Bakıda mənzillərin qeydiy ya ta alınmasının taleyi keçmişdən 
miras qalmış qanunsuz sərəncamla həll olunur? Nə vaxta ki mi biz 
qanunla yox, qanunsuz sərəncamlarla işləyəcəyik? İnanıram ki, bu 
məcəl lə nin qəbulu həm də sahibkarların fəaliyyətinə kənardan öz-
başına müdaxilənin də qarşısını birdəfəlik alacaq. Çünki mülki 
münasibətlər övlad ana bətnində olan dövr dən başlanır, insan 
həyatdan gedəndən sonra da vərəsəliklə və s. davam edir.

Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komi-
siyasının sədri Zakir Zeynalov cıxışında qeyd etdi ki, biz pro ku-
rorluq, polis, notariat və s. sahələr üzrə elə qanunlar yarat ma lıyıq 
ki, onlar məhz dövlətə və xalqa xid mət etsin. Azərbaycan yaxın gə-
lə cəkdə Avropa tipli bir dövlətə dönəcək. Lakin biz çalışmalıyıq ki, 
heç bir dövlətə oxşamayaq. Biz çalışıb Azərbaycan menta li te ti nə, 
ənənələrinə əsaslanan müstəqil, orijinal dövlət yaratmalıyıq. Avropa 
ölkə lə ri nin keçdiyi uzun yolu onların təcrübəsindən öyrənməklə, qısa 
yolla keçib optimal gös təricilərə nail olmalıyıq. Azərbaycanda bəzi 
qanunlar qəbul edilib, lakin on ların mexanizmi hazırlanmayıb. Bu, 
təbiidir. Bu gün Azərbaycan böyük bir ma şı nı xatırladır. Əgər maşının 
bir təkəri olmasa, o, şübhəsiz ki, getməyəcək. Azər baycan onda qüd-
rət lənəcək və gözəlləşəcək ki, bu maşın hərəkətə düşəcək. Mən 
inanıram ki, o gün uzaqda deyil və keçirilən seminar bu istiqamətdə 
atı lan mühüm və vacib addımlardan biridir.
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Seminar boyu Bremen Universitetinin professoru R.Kniperlə fikir 
mübadilələ rində Hüquq Kadrlarının Təkmilləşdirilməsi İnstitutunun 
direktoru Solmaz Zü la lo va, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
bineti hüquq şöbəsinin müdiri Günəş Və liyeva, Azərbaycan Res-
pub likası Ali Məhkəməsinin sədr müavini Çingiz Bə şi rov, xüsusilə 
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun mülki işlər üzrə məhkəmə 
qə rarlarının qanuniliyinə nəzarət idarəsinin rəisi, sualları və mən tiqi 
fikirləri ilə seminardakıları heyran qoyan Elmira Mirzəzadənin ətraflı 
söh bətləri tədbiri daha da rövnəqləndirdi.

Sonda İkram Kərimov ikigünlük tədbirə yekun vuraraq bildirdi ki, 
seminarın ahəngdar işləməsi, diskussiyaların maraqlı keçməsi bizə 
tam imkan verir deyək ki, bu tədbir respublikamızın mülki qa nun ve-
riciliyinin təkmilləşdirilməsində öz əhəmiyyəti ilə yadda qalacaqdır.

Aydın Ağazadə,
"Azərbaycan" qəzeti
25 oktyabr 1998-ci il 

* * *

Ayaq ustə:  
Göygol rayon prokuroru 

Oqtay Hüseynov.
Əyləşənlər:  

İkram Kərimov və   
Ali Məkəmənin hakimi  

Vaqif Nəzərov 
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Mərkəzdə – İkram Kərimov; solda – Xanlar Hacıyev, sağda – Rolf Kniper

Fasilə zamanı. 
Soldan: Niyazi Səfərov, İkram Kərimov, Zakir Zeynalov, Çingiz Bəşirov  

və şəhər məhkəməsinin hakimi Aron Borisoviç Nesis
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Soldan: hakim Validə Kazımova, məhkəmə sədri Tamilla Nəsrullayeva,  
İkram Kərimov, Çingiz Bəşirov və məhkəmə sədri Firuzə Ağasiyeva

Soldan: Solmaz Zülalova, Ali Məhkəmənin hakimləri – Arif Zeynalov,  
Namiq Xancanov, Bağır Əsədov və İkram Kərimov 
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Soldan: İkram Kərimov, Günəş Vəliyeva, Elmira Mirzəzadə  
və şəhər məhkəməsinin baş məsləhətçisi Marqarita Fərzəliyeva

Seminarda təmsil olunan Bakı Şəhər Məhkəməsinin kollektivi
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Nümayəndə heyəti Bremen şəhərində konsertdən sonra  
macar skripkaçısı Robi Lakatoşla. 5 noyabr 1998-ci il

Avropa Şurasının inzibati binasında. Soldan: A.İ.Kobılenkova, T.T.Jidkova,  
ekspert F.Martino, İ.H.Kərimov və İ.M.Həsənov.

20 noyabr 1998-ci il
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Foto Strasburq restoranlarından birində çəkilmişdir. 
Şef-povar (baş aşpaz) əlində ona hədiyə etdiyim, Bakıda "Qoşa qala" qapısı 
önundə faytonçunun yağlı boya ilə çəkilmiş rəsmini tutur. 20 noyabr 1998-ci il

* * *

İkram Kərimov, Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov,  
sabiq SSRİ Ədliyyə naziri, SSRİ Baş prokuroru A.Y. Suxarev 
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* * *

* * *
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ERINNERUNGEN AN EINE FREUNDSCHAFT

Herrn İkram Kerimov traf ich zum ersten Mal im Oktober 1998 in 
Baku. Er war damals Vorsitzender des Stadtgerichts zu Baku. 

Das war ein wichtiges Gericht mit weitreichenden Kompetenzen, 
die über die Normalität eines erst-instanzlichen Gerichts in 
Deutschland weit hinausgingen. Wir berieten über die Reform der 
Gerichtsorganisation und des Zivilprozesses. Aydin Suleimanli, der 
Koordinator der GIZ für das Projekt der Rechts und Justizreform, 
hatte das Treffen vermittelt.

Ich hatte erwartet, dass er sich gegen Reformen sperren würde, 
die den Status des Stadtgerichts berühren könnten. Ich wurde 
überrascht: Herr Kerimov war von großer Offenheit für alles Neue. Er 
wollte sein Land nach vom bringen und betonte die Wichtigkeit von 
Reformen zur Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit. Allerdings machte 
er von vornherein klar, dass er „seine" Richter und Richterinnen 
schützen wolle, dass sie nicht zu den Verlierern der Reformen 
gehören dürften.

So war es kein Wunder, dass das Stadtgericht unter der Feder-
führung von Anna Kobilenkova mit der Erarbeitung des neuen 
Zivilprozesskodex beauftragt worden war, unter dem Schutz 
von Herrn Kerimov. Wir diskutierten den aserbaidschanischen 
Entwurf und die deutschen Gegenvorstellungen auf verschiedenen 
Tagungen, workshops, Seminaren, mit Richtern, Parlamentariern, 
Mitarbeitern von Ministerien und Wissenschaftlern in Baku und in 
Deutschland. Herr Kerimov leitete mehrere dieser Treffen, hörte zu, 
beriet und begleitete uns auch nach Deutschland. Während eines 
gemeinsamen Deutschland-Aufenthaltes kam er auch zu uns nach 
Haus in Frankfurt am Main, um die Mutter meiner Frau Barbara 
kennenzulernen.

Er sagte mir eines Tages, dass er zunächst geglaubt habe, ich 
sei wie viele andere Experten vorher und nachher auf eine kurze 
Mission nach Aserbaidschan gekommen, um einen uninteressanten 
Bericht zu schreiben und danach für immer zu verschwinden. 
Als er verstand, dass ich es ernst meinte mit meinem Interesse 
an den Rechtsreformen seines Landes, entwickelte er intensive 
professionelle und persönliche Kontakte.
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Herr Kerimov liebt sein Land und ist stolz, ohne auf andere 
Länder herabzuschauen. Er liebt Baku und die Regionen, besonders 
Ismailiy. Er hat sie mir gezeigt, mich eingeladen in sein Haus in 
Ismailiy, mich auf ein Pferd gesetzt, damit ich die Natur aus der Nähe 
spüren könne, und er hat mir Geschichten erzählt, burleske und 
ernste, kuriose und berühmte. Sein Fundus scheint unerschöpflich zu 
sein.

Wie kaum ein anderer versteht er es, die „große" Geschichte der 
Staaten und Gesellschaften, der Kriege, Siege und Niederlagen, der 
Revolutionen und friedlichen Entwicklungen in „kleinen" Geschichten 
und Anekdoten symbolisch einzufangen und mit Leben zu erfüllen. 
Es sind Geschichten, in denen er die Schicksale und besonders 
markante Handlungen von Fürsten, Politikern, Juristen, Künstlern, 
Arbeitern und Bauern aus der großen Geschichte herausnimmt und 
gleichzeitig in sie einwebt. Er hat nicht nur mir, sondern auch dem 
Bürgermeister von Bremen, Herrn Henning Scherf, Details aus der 
Geschichte Deutschlands und der Stadtgeschichte Bremens erzählt, 
die uns bis dahin unbekannt waren. Oft haben solche Geschichten 
einen Bezug zu Aserbaidschan. Ein Beispiel war die ihm genau 
bekannte Bedeutung Bremer Kaufleute für die Entwicklung der Erdöl-
Förderung am Ende des 19. Jahrhunderts.

Er liebt es, mir, dem Deutschen, über die großen Hintergründe 
und die kleinen Schicksale der deutschen Auswanderer nach 
Aserbaidschan zu berichten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
kommen begannen, als in den deutschen Kleinstaaten die Not groß 
war. Er hat mir ein Prachtexemplar des wunderbaren Buches von 
Nazim Ibragimov "Heimat in der Fremde – Der deutsche Einfluss auf 
die Entwicklung Aserbaidschans" geschenkt und sich daran gefreut 
zu sehen, wie neu mir das war.

Seine Gastfreundschaft und Großzügigkeit sind selbst für das 
gastfreundliche und großzügige Land Aserbaidschan ungewöhnlich. 
Er hat mich in immer neue Restaurants eingeladen. Keines war 
wie das andere, alle waren originell, fast immer ging es um einen 
besonderen Aspekt der variations-reichen aserbaidschanischen 
Kochkunst. Irgendwie wusste er immer, was mir gefiel und wie er 
mich überraschen konnte.

Als er einmal in einem deutschen Restaurant in der Nähe 
von Bremen eingeladen war, überraschte er den Gastwirt mit 
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einem Geschenk, einem schönen Ölbild mit einem Motiv aus 
Aserbaidschan. Als „Gegenleistung" erbat er sich einen Löffel, in das 
der Name des Restaurants eingraviert war. Seine Großzügigkeit und 
sein Sinn für Kuriositäten waren wieder einmal bestätigt.

Ein unvergessliches Erlebnis war ein Essen in Baku, zu dem er 
einen großen Kreis von Freunden eingeladen hatte. Ich hatte ihm 
offensichtlich erzählt, dass ich die Oper mag. Kaum hatte das Essen 
begonnen, gingen die Lichter aus und Scheinwerfer richteten sich auf 
die ungewöhnlich schöne, begabte, bekannte und große Sängerin 
Fidan Hajieva, die gerade von einem Engagement in Italien an das 
aserbaidschanische Opern– und Balletttheater zurückgekommen 
war. Herr Kerimov hatte sie eingeladen, um für uns die Liebesarie 
aus Bizet’s Carmen zu singen.

So ist über professionellen Austausch und über persönliche 
Treffen eine tiefe Freundschaft entstanden, die die Zeiten überdauert 
hat. Als ich nach längerer Abwesenheit von Aserbaidschan im 
Jahre 2014 zum ersten Mal wieder in Baku war, war er da und hat 
mich in ein kleines Restaurant außerhalb der Stadt auf Abscheron 
eingeladen und mir Geschichten erzählt über Gefangene und 
Soldaten, Öl-Sucher und Seeleute, die alle auf ihre Weise für die 
lange und reiche Geschichte Aserbaidschans bedeutsam waren. Er 
war wie immer: patriotisch und gleichzeitig offen für jeden Fremden, 
der sein schönes Land mit Wohlwollen betrachtet.

prof. Rolf Knieper
februar 2015

BİR DOSTLUQ BARƏDƏ XATİRƏLƏR

Cənab İkram Kərimovla ilk dəfə 1998-ci ilin oktyabr ayında Ba-
kıda görüşmüşdük. O zamanlar İkram müəllim Bakı Şəhər 

Məh kəməsinin sədri vəzifəsində işləyirdi. Bu, mühüm bir məh kə-
mə idi və səlahiyyətləri Almaniyadakı normal birinci instansiya məh-
kəməsinin səlahiyyətlərindən qat-qat geniş idi. Məhkəmə quru lu-
şunun və mülki prosesin islahatları barədə məsləhətləşmələr apar-
malı idik. Görüşü Aydın Süleymanlı – GTZ-nin Məhkəmə və hüquq 
isla hatlarının əlaqələndiricisi təşkil etmişdi. 
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Əslində gözləyirdim ki, o, Şəhər Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə 
toxu na biləcək islahatlara qarşı çıxacaq.Lakin təəccübləndim: cənab 
Kərimov hər bir yeniliyə böyük açıqlıq göstərdi. O, ölkəsini irəliyə 
aparmaq istəyirdi və islahatların hüquqi dövlətçiliyin inkişafı üçün 
vacib liyini vurğuladı. Digər tərəfdən isə o, əvvəlcədən bildirdi ki, 
"öz" ha kimlərini qorumaq istəyir ki, onlar islahatlardan uduzanlara 
çevrilməsinlər. 

Beləliklə, heç də təəccüblü deyil ki, cənab Kərimovun nəzarəti 
altında Anna Kobılenkovanın rəhbərliyi ilə Şəhər Məhkəməsinə yeni 
Mülki-Prosessual Məcəllənin hazırlanması tapşırıldı. Biz Bakıda və 
Almaniyada hakimlərin, deputatların, nazirliklərin əməkdaşlarının, 
alimlərin iştirakı ilə müxtəlif görüşlər, seminarlar, dəyirmi masalarda 
Azərbaycan layihəsini və bununla bağlı iştirakçıların qarşılıqlı təsəv-
vür lərini müzakirə etdik. Cənab Kərimov belə görüşlərin çoxuna 
sədrlik etdi, dinlədi, məsləhətlərini verdi, habelə bizi Almaniyaya 
müşa yiət etdi. Almaniyaya belə birgə səfərlərin biri zamanı, bizim 
Frankfurt am Mayn şəhərində olan evimizə qonaq da gəldi ki, həyat 
yoldaşım Barbaranın anası ilə tanış olsun.

Bir gün mənə dedi ki, ilk əvvəl barəmdə belə düşünürdü ki, mən 
də həm məndən əvvəl, həm də məndən sonra maraqsız bir hesa-
batın yazılması üçün qısa müddətə Azərbaycana gəlmiş və sonradan 
həmişəlik qeyb olan çoxsaylı ekspertlərdən biriyəm. Mənim onun 
ölkəsindəki hüquqi islahatlara marağımın ciddi olduğunu anlayandan 
sonra intensiv, peşəkar və şəxsi əlaqələr inkişaf etməyə başladı. 

Cənab Kərimov ölkəsini sevir və başqa ölkələrin dəyərini aşa ğı-
lamadan onunla qürur duyur. O, Bakını və regionları, xüsusilə, İsma-
yıllını sevir. İsmayıllıda (Basqal qəsəbəsindəki) öz evinə məni dəvət 
edərək, oranı mənə göstərmiş, təbiəti daha yaxından hiss etmək 
üçün məni bir ata otuzdurmuş, ciddi və məzəli, kuryoz və məşhur he-
kayələr danışmışdır. Onun hazırcavablığının sərhədi yoxdur. 

O, tanıdıqlarımın heç birində görmədiyim həddə, dövlətlərin və 
cəmiyyətlərin, müharibələrin, qələbələrin, inqilabların və dinc inki-
şafların "böyük" tarixini "kiçik" hekayə və lətifələrlə simvolik və obrazlı 
şəkildə, həyatla dolu həmsöhbətinə çatdırmaq qabiliyyətinə malikdir. 
Bu hekayələrdə o, hökmdarların, siyasətçilərin, hüquq şü nas ların, 
incə sənət xadimlərinin, fəhlələrin və kəndlilərin talelərini və xüsusilə 
maraqlı hərəkətlərini böyük tarixdən ayırır və eyni zamanda, həmin 
tarixə qovuşdurur. O nəinki mənə, xüsusilə Bremen şəhərinin valisi 
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cənab Henninq Şerfə Almaniyanın tarixindən və Bremenin şəhər 
tarixindən elə detallar danışmışdır ki, onlar hətta bizə məlum deyildi. 
Belə hekayələrin tez-tez Azərbaycanla bağlılığı olur. Misal olaraq, 
Bremendən olan tacirlərin 19-cu əsrdə neftin çıxarılmasının inkişafı 
ilə bağlı ona məlum olan rolunu göstərmək olar. O, mənə, bir almana 
19-cu əsrin əvvələrində, kiçik alman şəhərlərində ehtiyacın böyük 
olduğu dövrlərdə Azərbaycana gəlməyə başlamış alman köçkünlərin 
kiçik taleləri və bunun arxasında duran böyük məqamlar barəsində 
məlumat verməyi xoşlayır. O, Nazim İbrahimovun "Qürbət də vətən – 
Azərbaycanın inkişafına alman təsiri" adlı füsunkar kitabının gözəl 
işlənmiş bir nüsxəsini mənə bağışlamış və bunun mənim üçün nə 
dərəcədə yeni olmasını gördüyünə sevinmişdir.

Onun qonaqpərvərliyi və səxavəti hətta qonaqpərvər və səxa-
vətli ölkə olan Azərbaycan üçün qeyri-adidir. O, məni daim yeni 
restoranlara dəvət etmişdir. Heç biri digərlərinə bənzəmirdi, hamısı 
orjinallığı ilə seçilirdi; demək olar ki, həmişə zəngin Azərbaycan 
mətbəx mədəniyyətinin xüsusi bir aspekti ön plana çıxarılırdı. Elə bil 
ki, o, həmişə mənim nələrdən xoşlanacağımı və məni necə təəc cüb-
ləndirəcəyini bilirdi.

Bir dəfə Bremenin yaxınlığında bir alman restoranına dəvət olun-
du ğumuz zaman o, gözəl bir motiv əks etdirilmiş, yağlı boya ilə çəkil-
miş Azərbaycan rəsm əsərini restoran sahibinə hədiyyə etməklə onu 
təəccübləndirdi. Bunun "əvəzi" kimi təkidli xahişlərdən sonra, res to-
ranın adı həkk olunmuş, ona hədiyyə edilmiş qaşığı qəbul etdi. Be lə-
liklə, səxavəti və kuryozlarla bağlı hissiyatı bir daha təsdiqlənmiş oldu. 

Bakıda çoxsaylı dostların dəvət olunduğu bir şam yeməyi yaddan 
çıxmayacaq bir xatirədir. Mən, yəqin ki, operadan xoşlandığımı ona 
demişdim. Yemək başlayan kimi işıqlar qismən söndürüldü və əsas 
diqqət yaxınlarda İtaliyaya səfərdən Azərbaycan Dövlət Opera və 
Balet Teatrına geri dönən çox gözəl, istedadlı, məşhur və böyük 
müğənni olan Fidan Hacıyevaya yönəldildi. Cənab Kərimov onu 
dəvət etmişdi ki, Bizenin "Karmen"indən "Məhəbbət" ariyasını bizim 
üçün ifa etsin. 

Beləliklə, peşəkar fikir mübadiləsi və şəxsi görüşlər zamanı olan 
ünsiyyət tədriclə illərin sınağından keçən dərin bir dostluğa çevril-
mişdir. Azərbaycanla bağlı uzunmüddətli fasilədən sonra 2014-cü 
ildə yenidən Bakıya qayıtdıqdan sonra, o, məni şəhərdən kənara, 
kiçik bir restorana dəvət etdi. Mənə əsir düşmüş şəxslər və əsgərlər, 
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neftçıxaranlar və dənizçilər barədə elə əhvalatlar danışdı ki, bunların 
hamısı özünəməxsus tərzdə Azərbaycanın uzun və zəngin tarixi üçün 
əhəmiyyət kəsb edir. O, həmişə olduğu kimi, vətənpərvər və eyni 
zamanda onun gözəl ölkəsinə xeyirxah məram göstərən istənilən 
əcnəbi üçün açıq idi. 

Rolf Kniper
fevral 2015

ГЛАШАТАЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Писать о профессоре Рольфе Книпер, быть удостоенным 
этой чести, для меня очень лестно и ответственно. В де-

сят ках строк писать о нем насколько приятно, настолько и 
тяжело.

...Законность судебных решений – это главное условие. Во 
всех случаях верховенство закона должно соблюдаться. При -
держиваться этого не составляет большой сложности, но при-
нятие же справедливого решения полностью зависит от спра-
ведливости закона. Закон, если не совершенен, то и при нятие 
решения по нему не может быть справедливым.

Если я скажу, что мой друг Рольф относится к категории 
людей, кровью и плотью принадлежащих к защите и осу ществ-
лению справедливости, думаю, что не ошибусь. Он всего себя, 
всю свою сознательную жизнь посвятил этому благородному 
делу. Трудолюбие и дар от Всевышнего способствовали дос ти-
жению им результатов, не имеющих равных.

Я всегда его знал глашатаем справедливости.
Вкусившая вкус свободы, как и другие многие бывшие cо-

вет ские республики, моя страна также должна быть благодарна 
таким личностям. Подготовленные им рекомендации и на прав-
ления в области юриспруденции способствовали укреплению го-
сударственности, а также победе справедливости в тех или иных 
решениях.

Его простота, верность в дружбе, даже его юмор, всегда были 
достойны подражания.

На протяжении почти 50-и лет, что соответствует советскому 
периоду, а затем и в период суверенитета, выступая в качестве 
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обвинителя или судьи, как человек, прошедший большой жиз-
нен ный путь, я всегда гордился тем, что есть такие ученые как 
Рольф. Это – целая школа, напутствие, у всех, кто его знает, он 
сумел построить свой дом в их душах. Это присуще очень ред-
ким людям.

Всевышний был очень благосклонен ко мне, что я имел 
счастье общения с ним, дружил с ним, знаком с его семьей. Жур-
нал "Штерн" (42/99) опубликовал наше совместное фото на од-
ном из значимых мероприятий.

Я всегда преклонялся перед чистотой души Рольфа, его 
искренности, верности и считал его апогеем гордости.

Икрам Керимов  
Азербайджан

"Рольф Книпер и частное право постсоветских стран"
стр. 41-42. Алматы, "Дəyip-Kitaп", 2016 

Soldan: İkram Kərimov, Rolf Kniper və QTZ-nin məsul işçisi Lia Şatberaşvili
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Oğlum Kərimlə Bremen şəhərinin valisi cənab Henninq Şerfin iş otağında
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* * *
Apelyasiya və məhkəmə müdafiəsi vasitələri ilə 

məhkəməyə müraciət etmənin vəziyyəti

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Məhkəmə səhvlərinin düzəldilməsinin hansı qaydalarla həyata 
ke çirilməsi prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Cinayət işləri üzrə hökm-
lərdən şikayət etmək üsulları ədalətli məhkəmə siyasəti yeri dil-
mə sində mühüm rol oynayır. Düzgün hökm dedikdə, biz şikayət 
olunan hökmə nisbətdə daha təkmil və ədalətli hökmü nəzərdə 
tuturuq. Hökmdən şikayət institutunun mövcudluğu qanunun aliliyini 
gözləmək prinsipindən irəli gəlir. Buna nail olunması isə müraciət 
etmək qaydaları ilə sıx bağlıdır. Burada biz süründürməçiliyə şərait 
yaradan, yol verən lüzumsuz məhkəmə instansiyalarının möv cud-
luğunu nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bu baxımdan hazırda məhkəmənin 
cinayət işləri üzrə hökmlərindən şikayət etmək qaydaları və möcud 
instansiyalar (kassasiya, rəyasət heyəti) toxunduğum nəticəyə gə-
lin məsində əngəlliklərdən savayı başqa bir şey deyildir. Ona görə də 
hesab edirəm ki, məhkəmə sisteminin islahatı ilə əlaqədar ölkəmizdə 
həyata keçirilən tədbirlər təqdirəlayiqdir. İslahatlar məhz belə ən gəl-
liklərin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. "Məhkəmələr və ha-
kim lər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi bu 
baxımdan diqqəti cəlb edir. 

Mövcud kassasiya instansiyalarının, rəyasət heyətlərinin lü zum -
suz məhkəmə instansiyaları kimi layihədə nəzərdə tu tul ma ması, 
zənnimcə, süründürməçilik hallarının azaldılmasına zə min yarat -
maqla, hökmdən şikayət etməyin vəziyyətinin sa də ləş di rilmə sinə və 
insan hüquqlarının qorunmasına müsbət təsir edə cək dir. Bu cə hət-
dən yeni institutun – apelyasiya instansiyasının yara dılması meyli 
müsbət bir hal kimi qəbul edilməlidir.

Layihənin 28-ci və 56-cı maddələrinə əsasən:
– dairə məhkəmə kollegiyalarında apelyasiya məhkəməsi kimi 

rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən baxılmış mülki, cinayət və in-
zibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə qərarlardan;

– Ali Məhkəmənin apelyasiya palatasında isə dairə məhkəmələri 
tərəfindən birinci instansiya məhkəməsi kimi baxılmış işlərə dair 
qərarlarından verilmiş apelyasiya şikayətləri və apelyasiya protest ləri 
üzrə işlərə baxılması nəzərdə tutulmuşdur.
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Bununla əlaqədar, təbiidir ki, prosessual qanunvericiliklərə apelya-
siya icraatına dair xüsusi bölmə daxil edilməli və bu yeni məh kəmə 
instansiyasında icraat qaydaları müəyyənləşdirilməlidir.

Məlumdur ki, MDB ölkələrinin parlamentlərarası assambleyasında 
model Cinayət-Prosessual Məcəlləsi – tövsiyəedici qanunvericilik aktı 
kimi qəbul edilmişdir (UP-Plenar iclası – 17 fevral 1996-cı il). Həmin 
layihəni hazırlayan işçi qrupun iştirakçısı kimi, biz apelyasiya icraatı 
qaydalarını tənzimləyən fəsil üzərində də işləmişik. Təəssüflər olsun 
ki, bu institut – qeyd etdiyim model CPM-ə daxil edilməmişdir. Yəqin 
ki, yeni prosessual məcəllələrin layihələrinin hazırlanması gedişində 
buna diqqət yetiriləcəkdir.

Otuz ildən artıq prokurorluq və məhkəmədəki təcrübəm mənə 
belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, hökmdən kassasiya və 
nəzarət təriqi ilə şikayət etmək tərzi, bu instansiyaların icraat qaydası 
süründürməçiliyə xidmət etməklə bərabər, insan hüquqlarının 
pozulmasına gətirib çıxarır. Ona görə də hesab edirəm ki, hökmdə 
düzəliş və dürüstləşdirmə apara bilən, zərurət olarsa, yeni hökm 
çıxara biləcək geniş səlahiyyətə malik bir apelyasiya institutunun 
yaradılmasına ehtiyac vardır.

Yəqin ki, yaxın gələcəkdə hüquq islahatlarının silsiləsində bu 
mövqe həyata keçiriləcəkdir.

Diqqətinizə görə çox sağ olun.

İkram Kərimov
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri 

14 dekabr 1996-cı il
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AZƏRBAYCAN ÖLÜM CƏZASININ  
LƏĞVİNƏ HAZIRDIRMI?

Ötən saylarımızda ölüm cəzasına münasibətlə bağlı BDU-
nun cinayət hüququ kafedrasının müdiri, hüquq elm ləri 

doktoru Firudin Səməndərovun fikirlərini oxucularımıza çat dır-
mış dıq.

Bu sayımızda isə Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kə ri-
movun ölüm cəzasının ləğvinə münasibətini və onunla bağlı mü-
la hizələrini çatdırmağı vacib saydıq.

Bu gün sözügedən məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının hüquqi 
əsası var. Çünki insan hüquqlarının və onun azadlıqlarının mü-
dafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 6 nömrəli protokoluna 
əsasən Birliyə daxil olmaq arzusunda olan dövlətlərdən ölkəsinin 
cinayət məcəlləsindən ölüm cəzasının çıxarılması tələb olunur. 
Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, istər İttifaq dövründə, istərsə 
də indi, qüvvədə olan cinayət məcəlləsində müstəsna cəza tədbiri 
kimi, ölüm cəzası saxlanılıb. Düzdür, bunun tətbiq dairəsi də geniş 
olub. Fikrimizcə, hər hansı bir cinayət törətmiş şəxsə ölüm cəza-
sının verilməsi mənəviyyat baxımından düzgün hərəkət kimi qiy mət-
ləndirilə bilməz. Şəxs ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürübsə 
və ya başqa ağır cinayət törədibsə, bəzən ona ölüm cəzası kəsmək 
məcburiyyətindəyik. Mən, ümumiyyətlə, cəza tədbiri kimi, ölüm 
cəzasının əleyhinə olan şəxslərdənəm. Və onun cinayət məcəl-
ləsindən ömürlük cəza və ya uzunmüddətli həbs cəzası ilə əvəz 
edilməsinin tərəfdarıyam.

Gəlin bir cəhəti də unutmayaq ki, ölüm cəzasının tətbiq edilməsi 
heç də cinayətkarlığın azalmasına şərait yaratmır. Ölüm cəzasının 
ömürlük cəza ilə əvəz edilməsi isə hüquq-mühafizə orqanlarının və 
digər təşkilatların məsuliyyətini artırır və əlavə maliyyə vəsaiti tələb 
edir. Deməli, söhbət cəzanın dəyişdirilməsindən gedirsə, onda məh-
bus ların islah-əmək düşərgələrindəki vəziyyətinin yaxşılaş dı rılması 
və həmin məhbusların saxlanılmasına dövlət tərəfindən ayrılan 
xərc lərin nizama salınması diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Elə 
edil məlidir ki, məhbusların ictimai faydalı əməklə məşğul olması 
üçün, sözün əsl mənasında, tam şərait yaradılsın və məhbusların 
tərbiyə edilməsində faydalı əmək, həqiqətən, öz səmərəsini versin.
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Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, cəzanın sərtləş-
diril məsi heç də cinayətkarlığın qarşısını almır. Misal üçün, bir faktı 
xatırladım. Çin Xalq Respublikasında əvvəlki illərlə müqayisədə 
təkcə 1995-ci ildə 2500-dən artıq cinayətkara ölüm cəzası kəsilib. 
Burada, əsasən, rüşvətxorları, narkotik maddə alverçilərini və digər 
qatı cinayət törədənləri ölümə məhkum edirlər. Bəzi dövlətlərdə 
iqtisadi cinayətlərə görə, habelə qaçaqmalçılara, narkotik maddə 
alverçilərinə ölüm cəzası tətbiq edilir. Lakin həmin ölkələrdə bu səp-
kili cinayətlərin səviyyəsi azalmır. Qeyd edək ki, bu hal bir çox Şərq 
ölkələrinə də xasdir. Deməli, ölüm cəzasının tədbiqinin artırılması heç 
də cinayətlərin sayının azalmasına təsir göstərmir.

Son illər bir sıra mətbuat orqanlarında çap edilmiş məhkəmə 
oçerklərində bəzən belə bir fikir vurğulanır ki, cinayətkara törətdiyi 
əmələ görə az iş kəsilir. Və yazı müəllifləri bunu az qala cəzasızlıq 
kimi qiymətləndirməyə çalışırlar. Ancaq yada salmaq istərdim ki, 
cəzasızlıq dedikdə nə başa düşülməlidir? Birincisi, cinayət edilib, 
ancaq açılmayıb, yəni cinayətkar azadlıqda qalaraq, təkrar cinayətlər 
törədib. İkincisi, cinayət edilib, cinayətkar məlumdur, axtarışdadır, 
amma tapılmayıb. Üçüncüsü, cinayət edilib, ancaq nədənsə qeydiy-
yatdan keçməyib. Bax budur cəzasızlıq! Belə hallara qarşı mübarizə 
aparmalıyıq və hüquq-mühafizə orqanları hazırda işlərini bu isti-
qamətdə görürlər. 

Ölüm cəzasını ləğv etmiş ölkələrin tarixi inkişafına fikir versək 
görərik ki, bu tədbirin həyata keçirilməsi uzun illər davam etmiş 
prosesin nəticəsidir. Burada belə qənaətə gəlmək olar ki, res pub-
likamızda ölüm cəzasının ləğv edilməsi üçün beşillik müstəqil inkişaf 
səviyyəsi hələlik kifayət deyil. Deməli, respublikamız bu gün, xüsusilə 
müharibə vəziyyətində olduğu bir zamanda ölüm cəzasının ləğvinə 
hazır deyil. Ölüm cəzasının ləğv edilməsi istiqamətində hazırda 
respublikamızda tarixi proseslər başlanılıb və tədricən həyata keçirilir. 

Bir faktı qeyd edək ki, Bakı Şəhər Məhkəməsində son illər hökmü 
oxunmuş 21 məhbus ölüm cəzasının icrasını gözləyir. Onların 
hamısı ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürdüklərinə görə ölüm 
cəzasına məhkum edilmişlər. Faktın özü hökmün icrasına mora-
torium qoyulmasından xəbər verir. Ötən il hörmətli Prezidentimiz 
Heydər Əliyevin ölüm cəzasının tətbiq edilmə dairəsinin xeyli məh-
dud laşdırılmasına dair verdiyi fərman da bu sahədə atılmış ilk 
addımlardandır. 
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Məlum olduğu kimi, 1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil repub-
likamız ilk Konstitusiyasını qəbul etdi. Əsas qanunda ölüm cəzasının 
tətbiqi ilə bağlı ayrıca bənd vardır. Konstitusiyanın 27-ci maddəsinin 
3-cü bəndində belə yazılır: "Müstəsna cəza tədbiri kimi, ölüm cəzası 
tam ləğv edilənədək yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına 
qarşı xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər".

Fikir versək görərik ki, burada 4 əsas müddəa öz əksini tapıb: 
cəzanın müvəqqəti olması; müstəsnalığı; məhdud tətbiq edilmə 
dairəsi və bu cəzanın tətbiqinin qeyri-mütləqliyi.

Belə hesab edirəm ki, respublikamızda keçirilməkdə olan hüquqi 
islahatlar çərçivəsində yeni hazırlanacaq Cinayət Məcəlləsində 
Əsas Qanunun göstərilən müddəasına uyğun olaraq ölüm cəzası 
müstəsna cəza tədbiri kimi hələlik məhdud dairədə saxlanılmaqla, 
ona alternativ olan ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzasını da 
nəzərdə tutacaqdır.

 İkram Kərimov
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri

 "Ədalət" qəzeti, 13 mart 1997-ci il

* * *
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MƏHKƏMƏ İSLAHATI VƏ CƏZA PROBLEMİ

1. Respublikada məhkəmə islahatına dair hazırlanan qanunlar 
yeni Konstitusiyanın müddəalarına, dünya dövlətlərinin qa-
baq cıl təcrübəsinə əsaslanır.

Məhkəmə islahatının söykəndiyi qanun respublikada məhkəmə 
hakimiyyətini formalaşdıracaq, bu hakimiyyəti insan şəxsiyyətinin, 
onun hüquq və azadlıqlarının qorunmasının real təminatına çe vi-
rəcəkdir. İslahat məhkəmə orqanlarının səmərəli, funksional fəaliy-
yətini təmin edəcək, qanunçuluğun gözlənilməsini, hüquq pozuntuları 
və cinayətkarlıqla mübarizənin təsirli vasitəsinə çevriləcəkdir.

2. Məhkəmələrin fəaliyyətinə ictimai rəylə qiymət verilir, belə 
fəaliyyətə qarşı əhalinin hüquqi şüurunda pozitiv, yaxud da neqativ 
münasibət yaranır, yaxud da tənqid edilir. Lakin unudulur ki, məh-
kə mələrin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri qanunla bağlıdır və belə 
fəaliyyət qanun zəminində formalaşır, buna görə də gələcəkdə 
həyata keçirilən və həyata keçirilməkdə olan hüquqi islahatlardan, 
eləcə də cinayət qanunvericiliyindən, onda müəyyən edilən cəza 
növlərindən və bütövlükdə cəza sistemindən asılı olacaqdır. 

Hazırda qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan 
cəzanın sistemi cəzaların tətbiqi sahəsində məhkəmələrin fəaliy-
yətinə hüquqi şüurda heç də həmişə haqq qazandırmır. 

Cəzanın sistemində azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzadan 
sonra bu cəzadan nisbətən yüngül və islah işləri növündə cəzadan 
ağır olan cəza növü nəzərdə tutulmadığından, maddələrin əksər 
sank si ya la rına azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzalar daxil 
edilmişdir. Bu da məhkəmə təcrübəsində cinayətlərə görə bir qayda 
olaraq azad lıq dan məhrumetmə növündə cəzaların tətbiqini zəruri 
edir. Belə vəziyyət bir tərəfdən cəza siyasətini süni surətdə sərtləş-
dirməyə doğru istiqamətləndirir, digər tərəfdən vətəndaşların şüurun-
da məh kə mələrin fəaliyyətinə dair ədalətsizlik fikrini yaradır ki, bu da 
əhalinin mənəviyyatını aşılayır.

Cəzanın sistemində azadlıqdan məhrumetmədən sonra ağırlıq 
dərəcəsinə görə seçilən nisbətən münasib cəza növünün olmaması, 
sürgün və köçürmə növündə cəza növlərinin çıxarılması cəza sis-
te mində disproporsiya doğurmuş, sistemin funksional fəaliyyətində 
müəy yən tərəddüdlər yaratmışdır. 
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Hazırlanmaqda olan yeni Cinayət Məcəlləsində cəza sistemin də 
qeyd edilən qüsurların aradan qaldırılması üçün sistemə "azadlığı 
məhdudlaşdırma", "həbs", "ömürlük azadlıqdan məhrumetmə" və 
digər yeni cəza növlərinin daxil edilməsi təklif edilir. Güman edirik 
ki, bu sahədə gözlənilən hüquqi islahat cəza sistemində yaranmış 
uyğunsuzluqları aradan qaldıracaq və bu, məhkəmələrin cəzanın 
tətbiqi sahəsində fəaliyyətini xeyli təsirli edəcək.

3. Qüvvədə olan cinayət qanunundan fəqli olaraq hazırlanmaqda 
olan Cinayət Məcəlləsində ölüm cəzası cəza sisteminə daxil edil miş-
dir. Hesab edirik ki, cəza sisteminə daxil edilsə də, yaxın gə lə cəkdə 
respublikanın cinayət qanunundan ölüm cəzası çıxarı lacaq və o, 
"ömürlük azadlıqdan məhrumetmə" ilə əvəz ediləcəkdir.

Hazırda ölüm cəzasından imtina etmək, onu qanundan çıxarmaq, 
zənnimcə, düşünülməmiş addım olardı. Əvvəla, respublika ərazisinin 
müəyyən hissəsinin işğal altında olduğu, erməni millətçiləri tərəfindən 
Azərbaycana qarşı müxtəlif istiqamətlərdə təxribat və terror akt la rının 
aparıldığı şəraitdə ölüm cəzasından imtina edilməməlidir; ikincisi, 
ölüm cəzasından imtina edilməsinə hazırda əhalinin mütləq ək səriy-
yəti haqq qazandırmır.

4. Məhkəmənin ədalətli qərarlar qəbul etməsi öncə özünü təcrü-
bə də doğrultmuş və elmi cəhətdən əsaslandırılmış qanunlardan 
asılıdır.

Qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində sanksiyaların quruluşu bu 
gün məhkəmələrin səmərəli fəaliyyətinə az kömək edir. Bu sank si-
ya  ların əksəriyyəti elmdən uzaq "sınaqdan çıxarma", "yanılma" kimi 
me todlar əsasında qurulmuş, dəfələrlə dəyişikliyə məruz qalmışdır.

Hazırlanmaqda olan yeni Cinayət Məcəlləsində maddələrin sank-
si yaları uzun illərin təcrübəsi nəzərə alınmaqla, elmi zəmanətlər 
əsasında qurulmalıdır. Sanksiyalar ifrat dərəcədə nə sərt, nə də  ifrat 
dərəcədə yüngül olmalıdır. Sanksiyalar alternativ formada qurulmalı, 
xüsusən onlara daxil edilən azadlıqdan məhrumetmə növündə cə-
zaların aşağı və yuxarı hədləri arasında xeyli interval olmalıdır. 
Diskretsiya gözlənilməlidir. Belə quruluşda sanksiya cəzanın ədalətli 
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fərdiləşdirməsində məh kə mələrin müstəqilliyini xeyli təmin etmiş olardı.
Fikrimizcə, hazırlanmaqda olan Cinayət Məcəlləsində sanksiyalar 

cinayətlərin ağırlıq dərəcəsinə görə fərqləndirilən kateqoriyalar üzrə – 
böyük ictimai təhlükəli olmayan cinayətlər; az ağır cinayətlər; ağır 
cinayətlər; xüsusilə ağır cinayətlərə görə təsnifatlanmalıdır.

İ.H. Kərimov
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri  

"Azərbaycan XXI əsrin astanasında"  
Respublika Elmi-Praktik Konfransının

 materialları (I kitab)
Bakı, 1997-ci il

* * *

İkram, Kərim və onun xalası 
nəvəsi Tamerlan.

Moskva. Kreml,  
Qızıl meydan. 13 avqust 

1993-cü il
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HÜQUQİ İSLAHAT VƏ PROKUROR NƏZARƏTİNƏ DAİR 
QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN  

BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

1.Respublikada totalitar dövlət rejimindən miras qalan hüquqi 
şəraitin dəyişdirilməsinə çox sayda qanunların düzgün 
əlaqələndirilməsilə, onlar üçün daimi işləməyə imkan verən, 

düşünülmüş mexanizm yaratmaqla nail oluna bilər.
İdarəçilik səlahiyyətlərinin ümdə hədləri hakimiyyət bölgüsü ilə 

müəyyən edilsə də, onun dairəsi konkretləşdirilərkən res publikada 
qanunçuluğun möhkəmləndirilməsinə, vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarının daha əhatəli qorunmasına təminat vermək imkanları 
nəzərə alınmalıdır.

2. Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti respublikada qanunun ha-
kimiyyətini yaratmalı, insanın və vətəndaşın hüquqlarının qorun-
maёsının qarantı olmalıdır. Uzun illər boyu prokuror dövlət ittihamını 
həyata keçirən subyekt kimi özünü ifadə etmişdir. Bu səbəbdən də 
məhkəmə prosesində prokuror prosesin tərəfi olmaqdan daha çox, 
dövlət nümayəndəsi kimi çıxış etmişdir.

Belə vəziyyət istər-istəməz prosesin "tarazlığını" pozmuş, pro-
kuror prosesdə diktə edən subyekt rolunu oynamışdır. Hüquqi dövlət 
qurmaq istiqamətində hüquq yaradıcılığına fəaliyyətimiz kökləndiyi 
şə raitdə, zənn edirik ki, dövlət ittihamçısı – prokuror hakimlə, mü-
dafiəçi ilə bərabər prosesin tamhüquqlu tərəfi kimi çıxmış etməlidir. 
Dövlət ittihamçısı məhkəmə prosesində təmsilçi yox, müstəqil tərəf 
olmalıdır. Respublikamızda hazırlanmaqda olan yeni cinayət-pro-
sessual qanunvericilik prokurorun prosesdə tərəf kimi statusunu 
bu baxımdan müəyyən etməlidir. Belə status prokurorun prosesdə 
müstəqilliyini, kənar təsirlərdən azad və obyektiv mövqeyini təmin 
etmiş olardı. 

3. Son dövrdə prokurorluğun ümumi nəzarət funksiyasından im-
tina vaxtının çatmasına dair çağırışlara rast gəlinir. Fikrimizcə, 
dövlət və cəmiyyət belə tezliklə prokurorluğun qanunlarının icrası 
üzərində nəzarət fəaliyyətindən imtina edə bilməz. Keçid döv-
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ründə – ərazimizin müəyyən hissəsinin işğal altında olması, qaçqın 
və məcburi köçkünlər problemi, bu baxımdan əməliyyat şəraitinin 
mürəkkəbləşməsi, işsizliyin kütləvi hal alması, korrupsiya ilə bağlı 
cinayətlərin mövcudluğu, mənəvi düşkünlüyün təzahürlərinin baş 
verdiyi, latent cinayətkarlığın artdığı bir şəraitdə prokurorluğun nə-
zarət funksiyası daha da gücləndirilməlidir. Belə vəziyyətdə həm 
də insan hüquqlarının daha səmərəli qorunması mülahizəsi ilə 
prokurorun həbs etməyə dair sanksiya vermək səlahiyyətindən məh-
rum edilməsi təklif olunur.

Zənnimizcə, keçid dövründə cinayətkarlıqla uğurlu mübarizə və 
qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi, bazar iqtisadiyyatının in kişafı 
şəraitində prokurorun həbs etməyə dair sanksiya vermək hü qu-
qundan məhrum edilməsi lüzumsuz və zərərli addım olardı.

Bununla yanaşı, qanunvericilikdə prokurorun həbs etməyə dair 
sanksiyasından məhkəməyə şikayət vermək hüququnu nəzərdə tutan 
institut yaradılmalıdır.

4. Hazırda prokurorluq orqanlarının müəyyən yoxlamalar apar-
ması və ya təşkil etməsi, sənədlər (xüsusən banklardan) götür mə-
sində müəyyən məhdudiyyətlər yaranmışdır. Bu məhdudiyyət heç 
də bütün hallarda özünü döğrultmur. Təklif olunur ki, yaranmış və-
ziy yətdən düzgün çıxış yolu prokurorun müraciəti əsasında mü-
bahisənin məhkəmədə həll edilməsidir.

İ.H. Kərimov
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri 

"Azərbaycan XXI əsrin astanasında"  
Respublika  Elmi-Praktik Konfransının materialları (II cild)

Bakı, 1998-ci il
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IX FƏSİL
QONAQLAR

Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı 
ilk Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri  

Valter Aleksandrovic Şoniya Bakı Şəhər Məhkəməsində

Soldan-sağa: Azərbaycan Respublikası XİN-in müavini Albert Salamov,  
Bakı şəhər meri Rəfael Allahverdiyev, İkram Kərimov, Valter Şoniya və  

Ali Məhkəmənin sədri Xanlar Haciyev. 1995-ci il
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İsrailin birinci və ikinci Fövqəladə və  
Səlahiyyətli səfirləri Bakı Şəhər Məhkəməsində

Soldan: Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Albert Salamov, 
İkram Kərimov və səfir Elizer Yotvat. 1994-cü il

Soldan: hakim Azər Hüseynov, İkram Kərimov, səfir Arkadi Milman, rəyasət 
heyətinin üzvü Tatyana Jidkova, sədrin müavini Aydın Abdurahmanov. 1997-ci il
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Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri Müfit Utku və  
Ali Məhkəmənin hakimləri Bakı Şəhər Məhkəməsində 
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Rusiya Ali Məhkəməsinin sədri qonağımızdır

Soldan-sağa: Aydın Ağazadə – "Azərbaycan" qəzetinin müxbiri,  
İ.Kərimov, V. Lebedev, hakim Rafiq Məmmədov,  

Aslanbek Aslaxanov – RF Ali Sovetinin komitə sədri və hakim Ənvər Qafarov

Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin sədri Vyaçeslav Mixayloviç Lebedevin  
Baki Şəhər Məhkəməsinin kollektivi ilə görüşündə məhkəmənin sədri  

İkram Kərimov qonağa xatirə hədiyyəsi təqdim edərkən.
Məhkəzdə: Bloxin Aleksandr Viktoroviç – Rusiya Federasiyasının  
Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri  

və İbrahimov Nazim İbrahim oğlu – Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 
hakimi, ədliyyə general-mayoru. May, 1997-ci il
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X FƏSİL
VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİ
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* * *

Cinayət hüququ kafedrasında. 
Soldan: İkram Kərimov, Firudin Səməndərov,  Misir Mərdənov, Alış Qasımov. 

2020-ci il 
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XI FƏSİL
SƏFƏRLƏR

MƏHƏMMƏD FÜZULİ – 500

1996-cı ilin fevral ayında Parisdə UNESCO-nun iqa mət-
gahında dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 

500 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilirdi. Nümayəndə heyətinə 
Baş nazirin müavini, Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev başçılıq edirdi. 
Tədbirdə respublikamızın tanınmış şəxsləri: mədəniyyət naziri 
Polad Bülbüloğlu, Xalq yazıçıları – Anar, Çingiz Abdullayev, Xalq ar-
tisti Fərhad Bədəlbəyli, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, Milli Məclisin 
deputatı – Xarici Turizm Şurasının sədri Samur Novruzov, "Mət buat-
yayım" Birliyinə rəhbərlik edən Nazim Novruzov, "Səadət" sarayının 
direktoru Həqiqət (Maya) Səlimova və başqaları təmsil olunurdular.

Elçin müəllimin yaratdığı şərait nəticəsində bir qrup hüquq şünas 
keçirilən gözəl mərasimdə iştirak etmək imkanı əldə etdi. Mənimlə 
yanaşı, şəhər məhkəməsinin hakimi Abid Abdinbəyov, Səbail rayon 
Məhkəməsinin sədri Sahib Məmmədov dəvətlilər arasında idi. Oğlum 
Kərimi də özümlə aparmışdım. 

İlk dəfə idi, Fransaya – Parisə səfər edirdim. Versal sarayında, 
Luvrda olduq, Eyfel qülləsindən şəhərin axşam panoramını seyr edə 
bildik. Disneyə getməyimiz Kərim üçün hədsiz maraqlı oldu.

Versala gedərkən Sena çayının sahilində Azadlıq heykəlini 
seyr edə bildik (heykəlin orijinalının müəllifləri: fransız heykəltaraşı 
Frederik Ogüst Bartoldi və mühəndisi – Eyfel qülləsini inşa edən  
Güstav Eyfel). Bu heykəlin orijinalı daha məşhurdur; belə ki, o, ABŞ-
da, Nyu-York körfəzində yerləşən Azadlıq adasında, ölkənin Azadlıq 
simvolı kimi, Fransa xalqından Amerika xalqına hədiyyə olaraq 1886-
cı ildə uçaldılıb. 

Versala çatmamış yolun sağ hissəsində Kompenski meşəsində  
I Dünya müharibəsinin dayandırılması haqda 11 noyabr 1918-ci ildə 
barışıq sazişinin imzalandığı məkan görünür.
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Eyfel qülləsində olarkən suvenir satılan köşkdə Azərbaycan 
bayrağının dalğalanması bizi heyrətləndirdi. Sən demə, obyektin 
icarədarı İsmayılov Qədir adlı azərbaycanlıymış! O, II Dünya 
müharibəsi zamanı əsir düşmüş, məlum səbəblərdən vətəninə 
dönə bilməmişdi. Yubiley tədbirində Elçin müəllim bizi onunla tanış 
etdi. Elçin müəllim Xarici Ölkələrlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin – 
"Vətən" Cəmiyyətinin sədri olarkən bir çox soydaşlarımız kimi, Qədiri 
də axtarıb tapa bilmişdi.

Şübhəsiz, səfərin mərkəzində UNESCO-nun İqamətgahında təşkil 
olunmuş mərasim dururdu (bu barədə AzərTac-ın məlumatı yazıya 
əlavə olunur). Yubiley gecəsinin konsert proqramı hamının zövqünü 
oxşadı. Xüsusilə, üçlüyün – tarda Zamiq Əliyevin, kaman çada Ədalət 
Vəzirovun müşayiəti altında Xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanın 
ifa etdiyi muğamları yerli tamaşaçıların böyük maraqla dinləmələri 
və alqışları hamımızda xoş ovqat yaratdı. Elçin müəllimin qızının 
fortepianoda ifaları dinləyiciləri heyran etdi. 

Səfirimiz Eleonora Hüseynovanın hüquqşünaslara yaratdığı 
xüsusi proqram çərçivəsində fevral ayının 21-də "Ədalət Sarayı"nda 
(sədr: xanım Esrati), Vəkillər və İttihamçılar Assosiasiyasında bizim 
şərəfimizə görüşlər təşkil olundu. Sena çayının sahilində yerləşən 
möhtəşəm "Ədalət Sarayı" həm daxili, həm də zahiri füsunkar gözəl-
liyi ilə bərabəri olmayan böyük memarlıq abidəsidir. 

"Ədalət Sarayı"nda şahidi olduğum bir əhvalat mənə çox böyük 
təsir bağışladı. İmkanım olduqda onu həmsöhbətlərimə çatdırıram, 
hətta böyük auditoriyalarda etdiyim çıxışlarda da vurğulayıram.

Belə ki, "Ədalət Sarayı"nda keçirilən görüşdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaşadığı dövr barədə qarşı tərəfə məlumat ver-
məklə, onun varisi kimi dövlət müstəqilliyimizin tarixinin 1918-ci 
ilə aid olmasından danışdım. Bu zaman qarşı tərəfdən, səhv et-
mi rəmsə, sədrin müavini bizə bildirdi ki, o bu barədə məlumatlıdır, 
çünki doktorluq dissertasiyasının mövzusu "Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti" olmuşdur. Donub qaldım. Əlavə nəsə deməyə çəkindim. 
Hesab etdim ki, tariximizin həmin dövrü barədə o, mənə nisbətən 
daha məlumatlıdır, ola bilsin, mən nəyi isə səhv izah edəm. Etiraf 
edirəm ki, Cümhuriyyətin tarixi barədə məlumatım, xüsusən də 
1996-cı ildə kifayət qədər deyildi. Yalnız soruşdum: "Sizdə bu 
maraq haradan qaynaqlanıb?" Bizə verilən cavab belə oldu: 
"Onun yaxın ev qonşusu Məmmədov soyadlı azərbaycanlıdır.  
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O, İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, əsir düşdüyündən, 
məlum səbəblərə görə ölkəsinə qayıda bilməmişdir. Özünə yaşayış 
yeri kimi Fransanı seçmişdir. Həmin azərbaycanlı daim ona 
Cümhuriyyətimiz haqqında maraqlı söhbətlər etmiş, məlumatlar 
vermişdir. Bunlar onda Azərbaycana qarşı maraq oyatmış və 
dissertasiya mövzusunun seçimində bu öz rolunu oynamışdır". Şərhə 
ehtiyac yoxdur. 

Sonda qeyd edim ki, Federiko Mayor Azər baycana səfər etdikdən 
sonra UNESCO ilə Azərbaycan arasında sıx əlaqələr yarandı və bu 
öz bəhrəsini bu gün də verməkdədir. Səhv etmirəmsə, o, milliyyətcə 
ispandır və dünya şöhrətli bioloq-alimdir.
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Fransa Kassasiya məhkəməsində

Fransa Kassasiya məhkəməsində. Soldan: Səbail rayon məhkəməsinin sədri  
Sahib Məmmədov, İkram Kərimov, Abid Abdinbəyov
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Kərim, Xalq yazıçısı Elçin və mühacir Qədir İsmayılov

Mərkəzdə: Xalq yazıçısı Anar
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Fransa Vəkillər Assosiasiyasında

Soldan: 
"Azərmətbuat 
yayım" İB-nin 

direktoru  
Nazim Novruzov,  
şəhər məhkə mə-

sinin hakimi  
Abid Abdinbəyov 

və İkram Kərimov
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Bakı Musiqi Akademiyasının 
rektoru Fərhad Bədəlbəyli və 
İkram Kərimov

Kərim – "Miloslu Venera" 
heykəlinin önündə.  
Luvr muzeyi
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NORVEÇ KRALLIĞINA SƏFƏR

1996-cı ilin iyun ayında həyat yoldaşım Arifə xanımla ölkənin 
paytaxtı Oslo şəhərində səfərdə oldum. Fəslin elə bir 

vaxtı idi ki, gecə və gündüz bir-birindən ayrılmırdı (təbiətin "bəyaz  
gecələr" fenomeni). Norveç müstəqilliyini 1905-ci ildə Danimarka 
Krallığından ayrılmaqla əldə edib. Bir şərt maraq doğurur – kral müt-
ləq Danimarka mənşəli olmalıdır. Bu ölkə ilə bağlı istənilən məlumatı 
müxtəlif mənbələrdən əldə etmək olar. Lakin oxuculara çatdırmaq 
is tədiyim bəzi əhvalatlar həmin ölkədə şəxsən gördüyüm və eşit dik-
lərimdir.   

* * *
Biz orada olan zaman kütləvi informasiya vasitələrində məlumat 

getdi ki, Kralın oğlu küçə hərəkət qaydalarını pozub və buna görə 
400 kron məbləğində cərimə ödəməli olub. Bu azmış kimi, ekran 
qarşısına çıxaraq ölkə əhalisindən üzr istəyib. 

Gördüm ki, dəmiryolu vağzalının qarşısındakı meydanda çoxlu 
sayda adamlar çəmənlikdə oturublar. Onların bəziləri kitab oxuyur, 
bəziləri gəzişir, bəziləri isə nəsə yeyib-içir, sanki hansısa bir tədbirin 
keçiriləcəyini gözləyirdilər. Onları seyr etmək qərarına gəldim. Bu 
zaman bir neçə yedəkli maşın oraya yaxınlaşdı. Yedəklər xüsusi 
istehsal olunmuş səyyar avtobusa bənzəyirdi. Toplaşanlar növbə ilə 
onlardan birinin yanına düzülür və bir-bir arxa qapıdan daxil olub, 
ön qapıdan bayıra çıxırdılar. Sonra digərinə keçirdilər və sonda 
uzaq laşıb çıxıb gedirdilər. Maraq mənə güc gəldi. Nə baş verdiyini 
öyrənməyə çalışdım. 

Öyrəndim ki, onlar narkotik aludəçiləridir, qeydiyyatdan keçməklə, 
şəxsi istehlak miqdarında narkotik vasitəni əldə edirlər. Tibbi müa yi-
nə dən keçəndən, maarifləndirmə mövzusunda çarxa baxandan sonra 
oranı tərk edirlər. Yedəklərin hər biri bu tədbirin həyata keçirilməsinə 
xidmət edirdi. 

* * *
Norveç Avropada ən çox qaz və alüminium istehsalçısıdır. Məişət-

də qaz və alüminiumdan istifadə etmirlər. Qab-qacaqları əsasən 
saxsı, şüşə və metaldandır. Mətbəxdə balıqdan çox istifadə etdikləri 
üçün hər balığın ölçüsündə saxsı qabları vardır. 
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* * *
Ölkənin cənubunda yaşayan norveçlilər ucaboy, sarışın olduqları 

halda, şimal hissəsində yaşayanlar qara rəngli, alçaqboyludurlar. 
Deyilənlərə görə, onlar ispan mənşəlidirlər.

* * *
Zibil tullantıları qruplaşdırılaraq təkrar emala verilir. Bəzilərini 

isə xüsusi yerdə torpağa basdırırlar, 20 ildən sonra onları kərpic 
formasında kəsərək, gübrə kimi istifadə edirlər. Bəzi şəhərlərdə elek-
trik enerjisi külək, bio-, günəş və dağ çaylarının resursları hesabına 
istehsal olunur.

* * *
Sahildə yerləşən bütün yaşayış məntəqələrinə kiçik gəmilərlə 

gedib-gəlmək mümkündür. Şəhərdə əsas nəqliyyat vasitəsi tram vay 
və velosipeddir. Magistral yollar yerin üstü ilə deyil, şəhərin altın da 
inşa olunmuş tunellərdən keçir. Hər tramvay marşrutunda vaqon-
lardan biri restoran-kafedir. Belə vaqonlarda şəhəri gəzib-görmək, 
musiqi dinləmək, əylənmək, bir sözlə, istirahət etmək mümkündür.  
Nə vaxt və harada istəsən, minib-düşə bilərsən. 

* * *
Qurbanlıq heyvanlar da daxil olmaqla, ev heyvanlarının hə yət-

lərdə kəsilməsinə icazə verilmir. Bunun üçün xüsusi xidmət möv cud-
dur. Ev quşları və digər heyvanlar baytar məntəqələrində, analizdən 
keçirilib kəsilir. Sonda qablaşdırılaraq sertifikatla sa hib lə rinə təhvil 
verilir. Təbii ki, bunun üçün müəyyən məbləğdə rüsum alınır. 

* * *
Univermaqda idim. Orada türklərin restoranı xidmət göstərirdi. 

Hətta təzə camış qatıqları da var idi. Dedilər ki, İstanbuldan yenicə 
gətirilib. Bir də gördük ki, hamı ayaqqabı satılan şöbəyə boylanıb 
baxır. Xidmətçidən orada nə baş verdiyini soruşduqda cavab verdi: 
"Elə bir əhəmiyyətli hadisə yoxdur. Sadəcə olaraq Kral ailəsi ilə 
univermaqda alış-veriş edir. Təəccüblənənlər xaricilərdir". 
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* * *
Tarixçi-səyyah Tur Heyerdalın yaratdığı muzeydə olduq. İlk dövr-

lərdə inşa edilmiş gəmi və qayıqlara baxmaq olduqca maraqlı idi. 
Onunla görüşmək bizə nəsib oldu. Azərbaycanlı olduğumuzu bilib 
sevindi və norveçlilərin əcdadlarının vaxtilə bizim ərazilərdən bura-
lara gəldiyini, bu xüsusda özünün Bakiya (1982-ci il) gələrək Qobus-
tanda ekspedisiya təşkil etdiyini və məhz burada öz nəzəriyyəsini 
təsdiq edən bir çox artefaktlara rast gəldiyini söylədi.

* * *
Axşam saat 19.00-dan ertəsi gün səhər saat 07.00-dək sərnişin 

təyyarələrinin uçuşu qadağan idi. Hava limanı dənizin sahilində 
yerləşir. Təyyarə enəndə elə hiss yaranır ki, dənizin üzərinə dü şür-
sən. Təkərləri yerə dəyəndə aydın olur ki, eniş xətti düz sahildən baş-
lanır. Sahillər isə saysız-hesabsız yaxtalarla əhatələnib. 

* * *
Norveç mətbəxi keyfiyyəti, zənginliyi, çeşidlərinin müxtəlifliyinə 

görə fərqlidir. Bir nümunə göstərim: yumurtanın bişirilməsi vaxtına 
görə qruplara bölünür. Soyutma kartof müxtəlif ölçüdə olan saxsı 
qablarda bişirilir. Balıq və digər qidalar da həmçinin. 

Bizlərdə toy və yas mərasimlərində metaldan hazırlanmış iri aş 
qazanlarından xeyratlıq məqsədilə istifadə olunur. Norveçdə belə 
həcmli qazanlar saxsıdan hazırlanır. 

* * *
Şəhərin küçə və meydançalarının döşəmələri, əsasən, çay 

daşındandır. Mərkəzdə "Teatr meydançası" yerləşir. Yolu keçən 
zaman hiss etdik ki, qırmızı işıq yanır. Buna baxmayaraq, sürücü 
idarə etdiyi maşını saxladı. Hərəkətimlə üzr istəyib geri qayıtmaq 
istədim. Sürücü gülərüzlə, inadla əli ilə işarə edərək bizim yolu 
keçməyimizə nail oldu. Sonradan öyrəndim ki, sürücünün piyadanı 
qayda pozma hərəkətinə narazılıq etməsi onlarda qadağandır. Hətta 
bunu üzünün ifadəsindən də hiss etməməlisən. 
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* * *
Valideynin əmək fəaliyyətinə şərait yaratmaq məqsədilə dövlət 

yeni doğulan uşağın təlim və tərbiyəsini öz üzərinə götürür. Avropada 
əhalinin ən yüksək yaşayış tərzi uzun illərdir ki, bu ölkədədir. 

Səhərlər görürsən ki, yaşayış evlərinin ətrafındakı küçələrdə xeyli 
miqdarda istifadəyə yararlı, işlənmiş məişət avadanlıqları, köhnə 
mebellər və s. əşyalar səliqə ilə yığılıb. Qaydaya görə, yeni soyuducu 
alırsansa, köhnəni ehtiyacı olanın götürməsi üçün yolun kənarına 
qoymalısan. Digər əşyalar da bu qaydada. 

* * *
Yaşayış evlərinin daxili istisna olmaqla, onların xarici görünüşünə, 

həyətinə və yaşıllığına xüsusi qurumlar baxır; onlar fəsillərə uyğun 
olaraq, təmizlik və abadlıq işləri həyata keçirirlər. Bəzi evlər uzun 
müddət sahibsiz qaldıqda belə, görünüşcə elə təəssürat yaranır ki, 
sanki evdə yaşayış var. Bunun üçün həmin qurumlarla müqavilə 
bağlamaq məcburidir.

* * *
Maraqlı bir məhkəmə prosesi barədə məlumat eşitdik. Evin qar-

şı sındakı ərazidə sahibi tərəfindən buz qatı vaxtında təmiz lən mə-
diyindən orada yıxılıb xəsarət alan şəxs təzminat üçün ev sahibi 
barəsində iddia qaldırmışdı. 

* * *
Norveçdə bizi Xəlil adlı azərbaycanlı müşayiət edirdi. O, İranda 

doğulmuşdu. İxtisasca neft mühəndisi idi. Həyat yoldaşı bakılı idi. 
O, Osloya rəqs ansamblı ilə qastrola gələrkən Xəlillə tanış olubmuş. 
Sonra ailə qurmuş, vətəndaşlıq almışdılar. 

Xəlilin bacı-qardaşı çox idi. Onlardan biri Almaniyada – Karls-
ruhe şəhərində, digəri Yeni Zelandiyada yaşayırdı. Səhv etmirəmsə, 
bir qardaşı da İngiltərə vətəndaşı idi. İrana gedib-gəlmirdilər. Xəlilin 
həyat yoldaşının əmisi oğlu Bakı rayon məhkəmələrinin birində hakim 
işləyirdi (hazırda o, Apelyasiya Məhkəməsinin hakimidir). Xəlil hərdən 
Azərbaycana gəlib-gedirdi, bizim evdə də olub. Hətta ailəmiz Baden-
Badendə istirahət edərkən bizi ziyarət etmişdi. Bir oğulları var idi. 
Sonralar əlaqəmiz kəsildi. 
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Biz Norveçdə olarkən futbol üzrə Azərbaycan milli yığma ko man-
dası Osloda idi. Eyni mehmanxanada qalırdıq. Baş məşqçi Kazbek 
Tuayevlə tanış idim və oyuna baxmaq üçün o, mənə bir neçə 
dəvətnamə verdi. Xəlil, mən və Arifə xanım – birlikdə futbol matçına 
baxdıq. Stadion çox uzaqda deyildi. Nəqliyyat vasitəsindən istifadə 
etməyə ehtiyac olmadı. 

Yerli komandanın ilk dəqiqələrdə küncdən vurduğu top baş zər-
bəsi ilə qapıdan keçməklə, son nəticədə 5:0 hesablı oyun başa çatdı. 
Stadiondan çıxanda qəribə bir mənzərənin şahidi olduq. Azərbaycan 
bayrağı altında stadionun çıxışında xeyli gəncin toplaşaraq 
azərbaycanlı qaçqınlar üçün ianə toplamalarının şahidi oldum. Onlar 
yerli tələbələr idi. Soruşdum ki, "Azərbaycanda qaç qın ların olduğunu 
haradan bilirsiniz?" Cavab verdilər ki, Norveç ali məktəblərində 
gənclərin belə bir xeyriyyəçi qurumu fəaliyyət göstərir. Onlar 
Azərbaycanda qaçqınların məskunlaşdığı bir çox yerlər də olduqlarını 
bildirərək, təmiz tələffüzlə həmin məkanların adlarını da çəkdilər. 

Onu da qeyd edim ki, "Qaçqınların işi üzrə Norveç Şurası" BMT-
yə aidiyyatı olmayan, müstəqil və ən böyük humanitar təşkilatlardan 
biridir.

* * *
Norveçdə valyutadəyişmə məntəqələri yoxdur. Bu funksiyanı 

poçtlar həyata keçirir. Dolları krona dəyişmək istəyirdim. Bir nor-
veçliyə yaxınlaşdım. O, mənə onunla getməyi təklif etdi və birlikdə 
poçt şöbəsinə gəldik. Ucaboylu həmin şəxs iri addımlarla gedirdi. 
Güclə ona çata bilirdim. Arifə xanım arxada qalmışdı. Ehtiyat edirdim 
ki, bizi itirə bilər. Xoşbəxtlikdən hər şey yaxşı qurtardı. 

Geri dönərkən Arifə xanım mənə dedi ki, "siz həmin şəxsin 
yanında çox qısaboylu görünürdünüz". Baxmayaraq ki, boyumun 
hündürlüyü 174 sm-dir...

 
P.S. Norveçdə azərbaycanlılar çoxdur və onların sayı getdikcə 

artmaqdadır.
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BENİTO MUSSOLİNİNİN TALEYİ İLƏ  
BAĞLI BƏZİ MƏQAMLAR

Qızım Yeganə və oğlum Kərimlə birlikdə 1996-ci illin avqust-
sentyabr aylarında İtaliyaya turist səfərinə gəlmişdik. Səyahət 

Moskvada yerləşən turist şirkəti tərəfindən təşkil olunmuşdu. Odur 
ki, marşrutumuz Moskva şəhərindən başladı. Qrupun tərkibini Azər-
baycandan gəlmiş turistlər təşkil etsə də, Moskva şəhərindən bizə 
qo şulanlar da oldu. Onlardan biri "Komsomolskaya pravda" qəzetinin 
müxbiri idi.

Roma, Rimini, Pezaro, Venesiya, Florensiya, Katolikos, Ur bino şə-
hərlərində, Qaradara qalasında, San-Marino və Vatikan döv lətlərində, 
bir sıra maraqlı tarixi yerlərdə olduq. Olduğumuz, gördüyümüz 
yerlər və təəssüratlarım barədə yazıb oxucunu yormaq istəmirəm. 
Bu barədə hər kəsin informasiya mənbəyi kifayət qədərdir. Çox 
gözəl düşünülmüş və təşkil olunmuş bu səyahətin xoş təəssüratını, 
anlarını  hələ uzun müddət yaşadım... Eyni zamanda bu səfərlə bağlı 
bölüşmək istədiyim bəzi məqamları da qələmə almağı lazım bildim.

...Övladlarla belə səyahətə çıxmaq, yol yoldaşı olmaq, onları 
dünyagörüşlərini genişləndirməyə sövq etmək, tarixi yerlərlə tanış 
olmalarına şərait yaratmaq çox önəmlidir. Ölkələri gəzib əyləncə və 
ticarət obyektləri çərçivəsində səyahəti məhdudlaşdırmaq onların 
tərbiyələrinə, formalaşmalarına, mədəni səviyyələrinin yüksəlməsinə 
xidmət etmir. Uşaqların həyat tərzində və davranışlarında bu 
mövqeyin müsbət təsirini daim hiss etmişəm. Zaman keçdikcə bu 
ənənəni nəvələrimlə davam etdirirəm.

...Asudə günlərimizin birində kiçik avtobus kirayələyib, qaldığımız 
Adriatik dənizinin sahilində yerləşən Rimini şəhərindən qədim Urbino 
şəhərinə səfər etdik. Sürücümüz Paulo adlı şəxs idi. Kiçik tutumlu, 
yeddi nəfərlik avtobus idi. Odur ki, qrupumuzda səyahətə çıxan Əmi-
r ov lar ailəsindən olan Rəşidə və Cəmiləni (oğlu ilə birlikdə) bizimlə 
get məyə dəvət etdik. Məmnuniyyətlə razılaşdılar. Onlar dostum, de-
dektiv əsərlərin müəllifi olan yazıçı Cəmşid Əmirovun qohumlarıydı. 
Ataları Rəşid, əmiləri Çingiz və ailə üzvlərindən bir çoxu ilə yaxın mü-
nasibətlərim olub. Bakıda hava limanında onları yola salmağa gələn 
valideynləri mənə tapşırmışdılar ki, diqqətim uşaqların üstündə olsun.

Urbinoda İtaliyanın ən qədim universiteti yerləşir. Dahi rəssam 
Rafaelin anadan olduğu şəhərdir. Onun abidəsi önündə şəkil çəkdir-
məyi unutmadıq. Onun XV-XVI əsrlərə aid olan doğma evi çox gözəl 
şəkildə mühafizə olunur. 
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Orta əsrlərə xas divarların əhatəsində olan şəhər vaxtilə İtaliyanın 
mədəniyyət mərkəzi olub. Şəhərin əzəmətli binaları sırasında Hersoq 
sarayı xüsusilə diqqəti cəlb edir. Yüksək sənətkarlıqla işlənmiş 
200-dən artıq zal, gözəl iş kabinetləri, həyət və pilləkənləri olan bu 
məkanda hazırda Milli qalereya yerləşir. 

Hava şəraiti gözəl olduğundan, geri qayıdarkən naharı yolüstü 
təbiətin qoynunda keçirmək istədik. Paulodan xahiş etdik ki, bizə belə 
bir məkan seçsin. 

Təxminən yolun üçdə bir hissəsini qət etmişdik. Çay kənarında, 
yaşıllığın əhatəsində olan birmərtəbəli restorana rast gəldik. 
Qərara aldıq ki, burada nahar edək. Bizə bildirdilər ki, müştərilərə 
restorandan kənarda xidmət göstərmirlər. Masalar yalnız qapalı 
yerlərdədir. Mən isə israrla xahiş edirdim ki, yüngül materialdan – 
plastmasdan istehsal olunmuş masa və kreslolardan bayıra çıxarıb 
yaşıllığın əhatəsində bizə süfrə açsınlar. Onlar ekologiyaya nəzarət 
edənlərə istinadən bunun mümkün olmadığını izah etdilər. Belə 
olduqda restoranın sahibi və ya onu idarə edən şəxslə görüşmək 
istədim. Bu zaman idman geyimində, alçaqboylu, tosqun bir ahıl kişi 
bizə yaxınlaşıb nə istədiyimizlə maraqlandı. İtalyan dilini bilməsək də, 
ona başa saldıq ki, biz uzaq bir ölkədən – Azərbaycandan gəlmişik, 
istəyirik təbiətin qoynunda nahar edək. Məhz onun göstərişilə bizim 
xahişimizi yerinə yetirdilər. Hətta süfrə hazırlanana qədər uşaqların 
pulsuz boulinq oynamalarına şərait yaratdılar.

Söhbətindən bizə bəlli oldu ki, o, restoranın sahibidir. Ölkədə yol 
kənarlarında onun belə şəbəkə restoranlarının sayı xeylidir. Bir ilə 
yaxın idi ki, həmin restorana yolu düşmürdü. Təsadüfən axşam bura 
gəlib çıxmışdı. O, bizim Urbino şəhərindən hansı yol ilə Riminiyə 
qayıtmağımızla maraqlandı. Sürücü bildirdi ki, gəldiyimiz yol ilə də 
geri qayıdırıq. Restoran sahibi Pauloya məsləhət gördü ki, qonaqları 
geriyə, Furlo yaşayış məntəqəsindən keçən yol ilə aparsın və bizim 
Mussolini ilə bağlı yerlərlə tanış olmağımızı təşkil etsin. Paulo 
məsafənin uzaq olmasını bəhanə etsə də, gediş haqqının artırılması 
hesabına təkliflə razılaşdı.

Furloya gedən yol çox mənzərəli idi. Yol iki dağın arasından 
keçən çayın kənarı ilə çəkilmişdi. Çox ensiz idi. Qarşı tərəfdən 
gələn maşınlar bir-birini gözləməli olurdular. Dağın özü sıldırım qa-
yadan ibarət idi. Başını nə qədər yuxarı qaldırsan da, zirvəni gör mək 
mümkün deyildi. Kiçik fərqlə, belə bir yol Qonaqkənd isti qa mə tin də 
Afurca şəlaləsinin yaxınlığından keçən hissəni xatırladırdı.
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Furloda bizi Mussolininin nahar etdiyi kiçik restoranla tanış 
etdilər. Otaq olduğu kimi saxlanılırdı. Masa və stullar qədimliyi ilə 
diqqəti cəlb edirdi. Divarlar Duçenin müxtəlif rəsmi və ailə şəkilləri 
ilə bəzədilmişdi. Söylədilər ki, o, tez-tez nahar və şam yeməklərini 
burada edərmiş. Əhatəsində yalnız ona yaxın adamlar olardı. 
Maraqlı və diqqəti cəlb edən cəhət kənara çəkilib qoşa dağın 
zirvəsinə baxmaq idi. Belə ki, sol tərəfdəki dağın zirvəsinin relyefinə 
baxanda Duçenin uzanmış vəziyyətdə bənzərini seyr etmiş olurdun. 
Çox möcüzəli görüntü idi. Yaxınlıqdakı qəzet köşkündə Duçe ilə 
bağlı açıqcalar və kitablar satılırdı. Həmin dağ zirvələrinin 1945-ci 
ildən əvvəl və Duçenin ölümündən sonra çəkilmiş şəkilləri satılırdı. 
Təəccüb doğuran məqam: Mussolininin ölümündən əvvəl çəkilmiş 
fotoşəkillərdə zirvənin relyefi hamar olduğu halda, onun ölümündən 
sonra zirvənin relyefi dəyişikliyə uğramış və səthi Mussolininin 
uzanmış vəziyyətdə bənzərinə çevrilmişdi. Həmin açıqcalardan 
aldım. Həqiqətən, mübahisəyə yer yox idi...

İtaliyaya dəfələrlə səfər edənlərlə, hətta tanıdığım italyanlarla 
söhbətlərdən mənə aydın oldu ki, onlar Furlonu ya tanımırlar, ya da 
ki, orada olmayıblar. Bütün hallarda söhbət gedən məkanla tanış olan 
şəxsə hələlik rast gəlməmişəm.

Mussolininin kimliyi, tarixdə hansı yeri tutması barədə hər bir 
oxucu kifayət qədər məlumat toplaya bilər. Onun İtaliya faşist partiya-
sının yaradıcısı olması mübahisə doğurmur. Taleyi və Hitlerlə olan 
münasibətləri, faciəli ölümü ilə bağlı çox yazılar var. Hətta öl dü rül-
dukdən sonra ayaqlarından asılmış vəziyyətdə olan fotoşəkil dünyada 
yayılıb. Ancaq istərdim ki, oxucunun diqqətini bir fakta çəkim. Mussolini 
tarixdə həmçinin Vatikan dövlətinin yaradıcısı kimi qalıb. O, 11 fevral 
1929-cu ildə Papa XI Piy ilə Lüteran sazişini imzalamaqla, bəşəriyyət 
tarixində ilk katolik dini dövlətin, həm də mərkəzin təməlini qoymuş 
oldu. Romanın 7 təpədən ibarət ərazisinin 44 hektarlıq sahəsini əhatə 
edən Vatikano təpəsində yaradılmış bu dövlətin dünya siyasətində 
necə güclü təsir qüvvəsinə malik olması danılmazdır. Hazırda 
dünyada 1,2 milyard insan bu dinə sitayış edir. Çox məkanlarda onun 
təmsilçiləri, kilsələri, əmlakları vardır. Yuksək sərvətə və gəlirə malikdir 
(bax.: "Zirvədən-zirvəyə..." kitabı, II cild, səh. 398).

...Avropanın hazırkı dövlətləri içərisində San-Marino ən qədimi və 
ən kiçiyidir. Dəniz səviyyəsindən 750 metr yüksəklikdə yerləşən bu 
dövlətin əhalisi heç 5000 nəfərə çatmır. Bu ölkəyə "Qəsrlər ölkəsi" 
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də demək olar. Turistlərin sıxlığı göstərir ki, bu məkana maraq nə 
qədər böyükdür. Adriatik dənizinin sahilində yerləşsə də, dənizə çıxış 
yolu yoxdur. Buradan Adriatik dənizinin görünüşü çox füsunkardır. 
İtaliya dövləti yaranarkən San-Marino onunla birləşməkdən imtina 
etmişdi. Cırtdan dövlət İtaliyanın ərazisində və əhatəsində olsa da, 
öz müstəqillik və suverenliyini saxlamışdı. Tarix göstərdi ki, San-
Marinonun müstəqil dövlət kimi mövcudluğu həm İtaliya, həm də özü 
üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

...Romada təyyarəyə minərkən sərnişinlərin hamısı polislərin 
trapın qarşısında saxladığı böyük itin "müayinəsindən" keçməli idi. 
Bu proses narkotiklə mübarizə baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 
Amma bu, sərnişinlərin hamısının ürəyincə deyildi. O cümlədən 
Yeganənin. Bakıda küçədə iti görüb səkini dəyişən(!) qız itin 
qarşısından keçməli və it onu iyləməli idi. Təsəvvür edin, sərnişinlər 
hansı mənzərənin şahidi oldular!..

...Marketə girmişdik. Yaşlı satıcı qadın Yeganənin çantasını çiy-
nin  dən çıxarıb boynuna keçirdi. O, çantanın bağlanan ön tərə-
fi nin – görünən hissəsinin bədən tərəfində olmasının zəruriliyini 
vurğulamaqla, bunu təhlükəsizlik məqsədilə edilməsini bildirdi. Dedi: 
"Unutmayın ki, bura Romadır". Bir müddət sonra motosikli idarə edən 
şəxsin sürətlə adamların yanından ötərək, belə çantanı qaparaq 
aparmasının şahidi olduq.

...Venesiyada uşaqların itməsi ehtimalı yüksək olduğu üçün 
mən Yeganə və Kərimə tapşırmışdım ki, "dəstəni itirdiyiniz halda, 
yerinizdən tərpənməyin. Belə olduqda qayıdıb sizi tapmaq asan olar". 
İş elə gətirdi ki, Yeganəni itirdik. O, olduğu yerdən tərpənməmişdi. 
Asanlıqla birləşdik.

118 adadan və 400 körpüdən ibarət olan Venesiyada adalar bir-biri 
ilə 160 kanal vasitəsilə əlaqələndirilib. Şəhərin əhalisi 80000-ə yaxındır. 
Venesiya barəsində yazmaqla, oxumaqla təəssürat yaratmaq qeyri-
mümkündür. Yaxşı olar ki, gedib görəsən. 

...Paytaxtda diqqəti cəlbedən cəhətlərdən biri – asayişi təmin 
edən polislərin fəaliyyəti idi. Onlar atla gəzişirdilər. Həmin atlar 
çox hündür idilər. Mənə elə gəlirdi ki, atların ayaqları bizim atların 
hündürlüyündəydi. Polislər kəmərlərinə qılınc bağlamışdılar. Onların 
sırasında qadın polislərin sayı xeyli çox idi. Adamlarla çox səmimi 
davranırdılar, onlarla birlikdə şəkil çəkdirməyə etiraz etmirdilər. Səhv 
etmirəmsə, asayişin qorunmasını həyata keçirən polislər yerli özünü-
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idarəetmə orqanlarının tabeçiliyində fəaliyyət göstərirdilər. Hadisə 
baş verdikdə karabinerlər köməyə gəlirdilər. Onların hərəkət marşrutu 
və gəlişi sirena siqnallarının səsi ilə diqqəti cəlb edirdi. Silah və digər 
texniki vasitələrlə təchiz edilmiş karabinerlər hündürboylu, idman 
cüssəliydilər.

...Küçələr çox dar olduğundan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 
birtərəfli olan yerlərdə avtomaşınları ancaq bir anlığa saxlamaq müm-
kün idi. Qaraçıların sayı çox idi. Hamısı da çalışırdılar ki, turist lərin 
fallarına baxsınlar.

...İtaliya çəkmələri dünyada çox məşhurdur. Çəkməçi emalat-
xanalarına daxil olub istədiyin çəkməni sifariş edə bilərdin. Cəmisi 
yarım saata qədər gözləməli olurdun. Şəhərin mərkəzində müasir 
tikinti işləri aparılmırdı. Yalnız bərpaçıların işləmələri gözə dəyərdi. 
Xüsusən Kolizeydə. Maraqlıdır ki, Romada məscid fəaliyyət gös-
tərirdi. Həmin vaxt, zənnimcə, orada sinaqoq yox idi. Avropa ölkə-
lərinin paytaxtları qədimiliyi ilə nə qədər fərqlənsələr də, hesab 
edirəm ki, Romaya çatanı olmaz. Kiçik istisnalarla. Avropa ölkələrinin 
bütün paytaxtlarında olduğum üçün belə qənaətə gəlmişəm. Bu, 
mənim şəxsi düşüncəmdir.

Müqəddəs Pyotr meydanı. Vatikan, sentyabr 1996-cı il
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Venesiya, avqust 1996-cı il

Urbinodan qayıdarkən nahar etdiyimiz məkan. Avqust 1996-cı il
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Roma, sentyabr 1996-cı il
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BADEN-BADENDƏ İSTİRAHƏT...

1997-ci ilin avqust ayında həyat yoldaşım Arifə xanım və 
oğlum Kərimlə birlikdə Almaniyanın qədim Baden-Baden 

şəhərində müalicədə olduq ("Steigenberger" Hotel). Həmin kurort 
mə  kanı Avropanın ən qədim müalicə ocaqlarından biridir. Suyu mü-
ali  cəvi əhəmiyyətə malikdir və təbiəti əsrarəngizdir. Avstriyada yer-
ləşən Baden kurort şəhərindən fərqləndirilməsi üçün onun adı 
"Baden" sö zünün təkrarından yaranıb. 

Eyni zamanda şəhər Avropanın qədim kazino mərkəzi (1824-
cü il) hesab edilir. F.M.Dostoyevskinin 1867-ci ildə qələmə aldığı 
"Qu marbaz" əsərinin mövzusu da həmin kazinoda yaşanmış ha di-
sələrdən götürülüb. Uduzduğu pul ilə əlaqədar yazdığı "qəbz" həmin 
ka zi noda saxlanılır. Dünyanın ən varlı adamları, xüsusən onların öv-
ladları həmin kazionun xidmətindən istifadə edirlər. Biz orada isti-
rahət edərkən ərəb ölkələrindən kazinoya gələnlərin şahidi olduq. 
Ka zinoya səliqəli geyimdə gəlmək tələb olunur. İçəriyə qalstuksuz 
giriş qadağan edilir. Qaldığımız mehmanxana kazino ilə üzbəüz 
yerləşdiyindən axşam vaxtı oraya gedənləri rahat görə bilirdik.

Baden-Baden eyni zamanda cıdır yarışlarının keçirildiyi məkan-
dır. Əsasən may-iyun, avqust-sentyabr aylarında belə yarışlar 
təşkil olunur. Oraya bilet əldə etmək üçün xeyli vaxt öncə sifariş 
verilməlidir. Yarışın tamaşaçıları əsasən qumarbazlardır. Bu da yəqin 
ki, yarışa böyük mərc pullarının qoyulması ilə əlaqədadır.

Şəhər Fransa ilə sərhəddə – Reyn çayının yaxınlığında yer lə şir. 
İkinci Dünya müharibəsindən sonra çayın digər sahili – Strasburq 
şəhəri mərkəz olmaqla, Elzas-Lotaringiya mahalı Fransa döv-
lətinin ərazisi hesab olunur. Müntəzəm olaraq qısa bir vaxt ərzin-
də avtobusla və ya elektrik qatarı ilə Strasburqa gedib-gəlmək 
mümkündür. 

Baden-Baden Karakalla hovuzu ilə məşhurdur. Həkim təyinatı 
əsa sında həmin hovuzda çimməklə, əsasən, sümük-oynaq xəs təlik-
lərinin müalicəsi həyata keçirilir. Sovetlər məkanında olan kurortlarda 
aldığımız, adət etdiyimiz müalicə üsullarından fərqli olaraq, burada 
palçıq və qeyri-adi massaj üsulu ilə bir çox xəstəliklərdən xilas 
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olmaq mümkündür. Yaxınlıqda yerləşən Bax, Karlsruye və Ştutqart 
şəhərlərinə gediş-gəliş çox rahatdır. Hətta şəhərdaxili tramvay ilə bu 
mümkündür. 

Şəhərin mərkəzində İngiltərə kraliçasının, Misir prezidenti Mü ba-
rəkin və digər tanınmışların iqamətgahları, qolf meydançaları yerləşir. 
Ərazidən keçən Os çayı şəhərin görkəmini daha da gözəlləşdirir.

Biz orada dincələn ərəfədə Rusiya prezidenti B.Yeltsin ürəyində 
aparılan cərrahiyyə əməliyyatından sonra həmin kurort şəhərində 
bərpa-müalicə kursu keçmişdi.
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XII FƏSİL

SƏNƏDLƏR



390

* * *

Kərim Kərimov BDU-nun hüquq fakültəsində diplom işini müdafiə edərkən. 
Soldan: Tədris-hissə müdiri İbad İbadov, professor Yusif Mehdiyev,  

professor Firudin Səməndərov, Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri Ramil Usubov, 
rektor, akademik Abel Məhərrəmov və professor Kamil Səlimov. 2000-ci il
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HƏR ŞEY VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARININ TƏMİN 
OLUNMASINA XİDMƏT ETMƏLİDİR

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 
Plenumundan qeydlər

1998-ci il dekabrın 25-də Gülzar Rzayevanın sədrliyi ilə Azər  -
baycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu ke çi ril-

mişdir. 
Plenum "Özgə əmlakı zorla tələb etmə işləri üzrə məhkəmə təc-

rü bəsi haqqında", "Mənzil qanunvericiliyinin tətbiqi təcrübəsi haq-
qında" Ali Məhkəmə Plenumunun 1992-ci il, 16 oktyabr tarixli 2 saylı, 
"Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsinə dair işlər 
üzrə məhkəmə təcrübəsinin bəzi məsələləri haqqında" Ali Məhkəmə 
Plenumunun 1985-ci il 30 iyul tarixli 6 saylı qərarlarına dəyişikliklər 
və əlavələr edilməsi barədə məsələləri müzakirə etmiş, Bakı Şəhər 
Məhkəməsi sədrinin 1997-ci il və 1998-ci ilin 10 ayı ərzində gördüyü 
işlərə dair məlumatı dinlənilmişdir. 

Plenumu açan Gülzar xanım gündəlikdəki birinci məsələ ilə 
əlaqədar məruzə etmək üçün sözü Ali Məhkəmənin üzvü Əli Rüs-
təmova verdi. O, qeyd etdi ki, Ali Məhkəmənin Plenumuna çıxa-
rı lan əmlakı zorla tələb etmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsinin 
ümumiləşdirilməsi göstərir ki, respublikada bu növ cinayətlərin sayı 
son illər artmaqdadır. Əgər 1995-ci ildə belə kateqoriyalı cinayətlərə 
görə 61 şəxs məhkum olunmuşdusa, 1996-cı ildə 69 şəxs, 1997-
ci ildə 80 şəxs məhkum olunmuş, 1998-ci ilin birinci yarısında isə 
bu rəqəm 18-ə enmişdir. Bu növ cinayətlər əsasən vətəndaşların 
şəxsi mülkiyyətinə qarşı yönəldilmişdir. Dövlət əmlakının zorla 
tələb edilməsinə görə məhkum olunanların sayı isə nisbətən azdır. 
Narahatlıq doğuran faktlardan başlıcası isə belə cinayətlərin əsa-
sən heç yerdə işləməyən və oxumayan əmək qabiliyyətli şəxslər 
tərə findən törədilməsidir. Məhkəmələr tərəfindən baxılmış işlərin 
ümu miləşdirilməsi göstərir ki, respublika məhkəmələri əmlakı zorla 
tələb etməyə dair belə işlərə baxarkən törədilən cinayətin halla rı nın 
hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılmasına dair qanunun tələb lə rinə 
həmişə əməl etmir, iş üzrə cinayətin hər bir iştirakçısının rolu ay dın-
laşdırılmır, onların törədilən cinayətdə təqsirlilik dərəcəsi, cinayətin 
tövsifedici əlamətləri dəqiq müəyyənləşdirilmədiyindən təqsirkarın 
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əməllərinə düzgün hüquqi qiymət verilmir, buna görə də bəzən 
qanunsuz hökmlər çıxarılır. Ümumiləşdirmə zamanı işlər öy rə nilərkən 
müəyyən edilimişdir ki, məhkəmələr işlərə baxar kən bəzən əmlakı 
zorla tələb etmə cinayətini soyğunçuluq və quldurluqdan düzgün 
fərqləndirmirlər. Bu da törədilən cinayətlər üzrə əməlin hüquqi 
tövsifin də səhvlərə gətirib çıxarır.

Ə.Rüstəmovun məruzəsi ətrafında Xətai rayon məhkəməsinin 
hakimi Z.Əliyeva, Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Ə.Cəfərov, Bakı 
şəhər məhkəməsinin hakimi Ə.Rzayev çıxış etdilər.

Bu mövzu ilə bağlı maraqlı çıxışlardan birini də Ədliyyə Nazirliyi 
Məhkəmə Orqanları İdarəsinin rəis müavini Ağababa Babayev etdi. 
O, qeyd etdi ki, məhkəmələr bəzən ya bilərəkdən, ya da səhvən 
qanunun tələblərinə məhəl qoymur, cinayətin tövsifində, cəzanın 
düzgün təyin edilməsində, habelə əmlakı və ya ona olan hüququ 
zorla tələbetmə cinayətlərinin oxşar cinayətlərdən fərqləndirilməsində 
səhvə yol verir, nəticədə bu hallar hökmün ləğv olunmasına səbəb 
olur. Qaradağ rayon məhkəməsindən A.Həsənovun, Yasamal rayon 
məhkəməsindən Z.Xəlilovun, Suraxanı rayon məhkəməsindən S.Ka-
zımov və İ.Qurbanovun, Nərimanov rayon məhkəməsindən Ç.Məm-
mə dovun, Səbail rayon məhkəməsindən V.Plaxotnevin məhkum 
olunmalarına dair hökmlər məhz həmin səbəblərdən Bakı Şəhər 
Məh kəməsi tərəfindən ləğv edilib və ya dəyişdirilmişdir. Bunların 
sayını artırmaq da olar. Lakin bildirmək istəyirəm ki, məqsədim hökm-
ləri ləğv olunmuş və ya dəyişdirilmiş məhkəmələri sadalamaq deyil, 
ple numun müzakirəsinə çıxarılmış hazırkı məsələnin nə dərəcədə 
əhəmiyyətli olduğunu göstərməkdir. Hesab edirik ki, bugünkü ple-
numda qəbul ediləcək qərar məhkəmə və istintaq orqanları üçün 
sözün həqiqi mənasında istiqamətverici sənəd olacaqdır. A.Babayev 
sonra bu yönümdə nazirliyin irad və təkliflərini də bildirdi.

Ali Məhkəmənin Elm-Məsləhət Şurasının üzvü, BDU-nun cinayət 
hüququ kafedrasının müdiri, professor Firudin Səməndərovun bu 
mövzu ətrafındakı fikir və məsləhətləri plenum iştirakçıları tə rə fin dən 
müsbət qarşılandı. Müzakirə olunan mövzunun dəyərliliyini Res pub-
likanın Baş prokuroru Eldar Həsənov da öz çıxışında qeyd etdi.

Gündəliyin ikinci mövzusu ilə bağlı Ali Məhkəmənin hakimi Bağır 
Əsədov məruzə etdi.

Üçüncü mövzu ilə əlaqədar Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri 
İkram Kərimov çıxış edərək son iki ildə Bakı Şəhər Məhkəməsində 
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işin təşkili ilə bağlı kollegiya sədrlərinin, hakimlərin, şöbə rəislərinin 
he sabatları ilə yanaşı, maddi və prosessual qanunvericiliyin tət biqi 
ilə bağlı mülki və cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübələrinin ümu-
miləşdirilməsi barədə məlumat verdi. Bir qayda olaraq belə ümu-
miləşdirmələrin nəticələri hakimlərin, Ali Məhkəmə, Ədliyyə Nazirliyi 
və prokurorluq işçilərinin iştirakı ilə müzakirə olunur. 

Bu müddətdə birinci instansiyada 817 nəfər barəsində 441 ci na-
yət işi üzrə icraat tamamlanmışdır. Onlardan 764 nəfər barəsində 
ittiham hökmü çıxarılmışdır. 41 nəfər barəsində 17 cinayət işi isə 
əlavə ibtidai istintaqa qaytarılmışdır. 556 nəfər barəsində azad lıq-
dan məhrumetmə cəzası tətbiq edilmişdir ki, bu da ümumi məh-
kum olunanların 72,8 faizini təşkil edir. 16 nəfər ölüm, 4 nəfər isə 
ömürlük cəzaya məhkum olunmuşdur. Ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən 
adamöldürmə üstündə 142 nəfər məhkum edilmiş, 107 nəfər ba-
rə sində cinayət işi isə narkotik vasitələrlə bağlı olmuşdur. Bundan 
əlavə, qaçaqmalçılıq, saxta pul və s. ilə əlaqədar dövləti cinayət işlə-
rinə də baxılmışdır. 

Qəbul edilən qərarlardan 0,8 faizinin yuxarı məhkəmə instansiyası 
tərəfindən ləğv edilməsi böyük rəqəm olmasa da, məruzəçi bu işlər 
ətrafında dayanaraq hər iş üzrə buraxılan səhvlərin təhlilini verməklə, 
onların nəticəsinin aradan qaldırılması barədə də məlumat verdi. 

O, daha sonra qeyd etdi ki, cinayət işləri üzrə vurulmuş ziyanın 
miqdarı 19 milyard manatdan artıq olub. İstintaq və məhkəmə za-
manı onun 6 milyard manatının ödənilməsi təmin edilib. Bu rəqəmin 
qaneedici olmadığını vurğulayan məruzəçi eyni zamanda bildirdi 
ki, bundan əlavə, qanuni qüvvəyə minmiş hökmlər üzrə 1,5 milyard 
manat vurulmuş ziyanın da ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Kassasiya instansiyasında 836 şəxs barəsində 685 cinayət işinə 
baxılıb. Bunlardan 69 şəxs barəsində hökm ləğv edilmişdir. Diqqəti 
cəlb edən cəhətlərdən biri də odur ki, ləğv olunan hökmlərin 40-ı – 
Nəsimi, Nərimanov, Səbail və Əzizbəyov rayonlarının payına düşür.
Hökmləri ən çox ləğv edilən hakimlərdən Ç.Çabbarovun (Əzizbəyov), 
Z.Əliyevin (Səbail) adlarını çəkmək olar. 

Əlavə etməliyəm ki, əsasən uzun müddət süründürməçiliyə yol 
verilib müxtəlif instansiyalarda baxılmış 100-dən artıq mülki işə 
tərəfimizdən birinci instansiyada baxılaraq qanunamüvafiq qərar 
çıxarılmışdır. İ.Kərimov sonda bildirdi: "Bakı Şəhər Məhkəməsinin fə-
al iyyətinə dair məlumatın Ali Məhkəmənin Plenumunda dinlənilməsi, 
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hesab edirəm ki, işimizdə olan nöqsanların aradan qaldırılmasına 
kömək edəcəkdir".

Məruzə ətrafında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Apa-
ra tının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələs -
gərov, Respublikanın Ədliyyə naziri Südabə Həsənova, Ali Məh kə-
mə nin sədr müavini Çingiz Bəşirov, Respublika proku ror luğunun 
idarə rəisi Elmira Mirzəzadə, Ali Məhkəmənin rəyasət heyətinin üzvü 
Nəriman Hüseynov və başqaları çıxış etdilər.

Sonra Plenuma çıxarılmış ayrı-ayrı mülki və cinayət işlərinə 
baxıldı. Plenumun işinə Gülzar xanım Rzayeva yekun vurdu.

A. Ağazadə
"Azərbaycan" qəzeti

26.12.1998-ci il
* * *

Məmmədəmin Rəsulzadənin  
qəbrini ziyarət edərkən. 
Ankara. 27 iyul 1998-ci il
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Dəvətlərdən və təbriklərdən bəziləri
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* * *
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Soldan: ARDNŞ-in vitse-prezidentləri Söhrab Salmanov,  
Xoşbəxt Yusifzadə və İkram Kərimov
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* * *
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* * *

Oğlum Kərimlə

* * *

Ailəməzin dostu İbrahim Quliyevlə Talış dağlarında.  
Astara rayonu. Avqust, 1996-cı il
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XIII FƏSİL
XATİRƏLƏR

ƏDALƏT NAMİNƏ YAŞANAN ÖMÜR
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COMƏRD ŞƏXSİYYƏT

Oxucu Polad Bülbüloğlunu Xalq artisti, nazir, diplomat kimi 
tanısa da, onun sadiq dost olması, vətənpərvərliyi və digər 

yüksək insani keyfiyyətləri barədə tam məlumatlı olmaya bilər. Ona 
görə də istərdim ki, Poladla olan münasibətlərim çərçivəsində bir sıra 
əhvalatları xatırlamaqla oxucuda onun barəsində müəyyən təsəvvür 
yarada bilim. 

...Yaxınlığımız Poladın Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktoru vəzifəsində çalışdığı 
dövrə təsadüf edir. Bakı Şəhər Sovetinin deputatları kimi ses si-
yalarda rastlaşar, bəzən də zalda yanaşı əyləşərdik. Bir gün o, 
mənə zəng edərək məhkəməyə gəlmək istəyini bildirdi. Vədələşdik, 
görüşdük. Güman etdim ki, məhkəmədə işi olan hansısa əmək-
daşının müraciəti ilə bağlı görüşmək istəyir. O zamanlar bu və ya 
digər məsələlərlə bağlı ədəbiyyat və incəsənət işçilərinin çoxunun 
məhkəmədə baxılan mülki işləri ilə əlaqədar müraciətləri olurdu. 
Zənnimdə yanılmışdım. O, Bülbülün anadan olmasının 90 illiyinə 
həsr edilmiş təntənəli gecədə iştirak etmək üçün mənə iki nəfərlik 
dəvətnamə və yubiliyarın şərəfinə xüsusi buraxılmış medalı təqdim 
etdi. Onun bu hərəkəti məndə çaşqınlıq yaratdı. Dəvətnaməni 
göndərmək də olardı. Bundan ötəri məhkəməyə gəlməyə zərurət yox 
idi. Onun alicənablığı və sadəliyi məni heyran etdi. Minnətdarlığımı 
bildirərək, zəhmət çəkib gəldiyi üçün ona təşəkkür etdim. Həmin 
gündən Bülbülün xatirə medalı iş masamın üstündə olub və bu gün 
də üstündədir. Daha sonralar Polad filarmoniyada keçirilən bir çox 
tədbirlərə məni dəvət edirdi. Demək olar ki, beləcə başlayan ünsiyyət 
əbədi ailəvi dostluğa çevrildi.

...31 oktyabr 1990-cı il həyatımda ən acı yaşadığım gündür.  
10 yaşlı övladımı itirmişdim. Heç bir vaxt yadımdan çıxara bilmirəm – 
Şüvəlan qəbirstanlığında Mir Mövsüm Ağanın sərdabəsinin yaxın lı-
ğında Namiqin dəfn olunduğu yerdə, yağışlı havada Poladın əyilərək 
iki dizini palçıqlı torpağa qoymaqla, gətirdiyi güllərlə qəbrin üstünü 
tam bəzəməsi.

Həmin kədərli günlərdə o, hər cümə axşamı saat 21.00 radələrində 
bizə gələr, gecə yarısına qədər vaxtını bizimlə keçirərdi. Bir dəfə o, 
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çərşənbə axşamı bizə gəldi və mənə dedi ki, Moskvaya yola düşür 
və növbəti cümə axşamı bizi ziyarət edə bilməyəcək. Daha sonra o, 
paytaxta səfərinin məqsədini açıqladı. Dağlıq Qarabağ ətrafında 
cərəyan edən hadisələrlə bağlı ölkə rəhbəri M.S.Qorbaçov Moskvada 
Azərbaycan və Ermənistanın tanınmış şəxsləri ilə görüş keçirəcəkdi. 
Həmin tədbirə Polad da dəvət edilmişdi. Məlumatlı olduğum üçün 
Mərkəzi Televiziyanın verilişlərini maraqla izləyirdim və tədbirin necə 
keçəcəyi barədə götür-qoy edirdim. Nəhayət, həmin verilişə baxa 
bildim. 

Oxucuya aydın olması üçün mənzərəni təsvir etmək istəyirəm. 
Zal tamam dolmuşdu. Sol tərəfdə Ermənistan nümayəndələri, sağ 
tərəfdə isə Azərbaycan nümayəndələri əyləşmişdilər. Polad əyləşdiyi 
orta sıraların birində ilk yan yerdə oturmuşdu. Arxadan M.S.Qorbaçov 
əlində qovluq üzü səhnəyə doğru gəlir. Poladın əyləşdiyi yerdən 
keçərkən onu görür, ayaq saxlayır. Polad ayağa qalxır. O, mehriban 
görünüş yaratmaqla, Poladla gülə-gülə görüşür və qısa ayaqüstü 
söhbət edir. Sonra səhnəyə qalxaraq Rəyasət Heyətində yerini tutur. 
Digər şəxslərlə görüşməsi baş vermir. Tədbirin gedişatında o, çıxış 
etmək üçün sözü Polad Bülbüloğluya verir. Polad tribunaya çıxaraq 
zəhmli gözlərini Qorbaçova tuşlayaraq yüksək tonla, cəsarətlə ona 
deyir: "Mixail Sergeyeviç, Sizin əliniz qana bulaşmışdır!" Daha 
sonra o, heç kimin gözləmədiyi halda ölkə rəhbərinin ünvanına 
faktlara istinad etməklə, xeyli ifşaedici sözlər deyir. Elə bil, o zaldakı 
Polad deyil! Heç bir kəsin ölkənin birinci şəxsinin üzünə kəskin halda, 
hiddətlə belə ifadələr işlətməsinin şahidi olmamışdıq. Ümumiyyətlə, 
Polad sözünü adamın üzünə cəsarətlə deməkdən heç vaxt 
çəkinməyib. 

...Müslüm Maqomayevdən söhbət düşəndə deyirlər ki, Poladla 
onun arası olmayıb. Bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Ancaq 
belə söhbətin şahidi olduğum anlarda onlara deyirəm: "Müslüm 
Maqomayevin 50 illik yubileyi Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövrünə 
təsadüf etmişdi. Polad həmin vaxt Mədəniyyət naziri idi. Onun 
Müslüm Maqomayevin yubileyinin Respublika sarayında təntənəli 
şəraitdə keçirilməsinə nail olmaq üçün çəkdiyi əziyyətlər gözümün 
qarşısında olmuşdur. Bu tədbirin keçirilməsinə göstərilən müqaviməti 
yalnız Polad qıra bildi. Çətin anında insanlara yardım etmək, onun 
yanında olmaq Polada xas olan cəhətlərdəndir. 
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...Bir dəfə Poladı Şəhər Məhkəməsinin hakimi İlqar Abbasovla 
tanış etdim. İlqar dedi ki, hərbi xidməti Sibirdə – İrkutsk şəhərində 
keçib. Həmin vaxt Polad onun qulluq etdiyi hərbi hissəyə 1970-ci 
illərin əvvəlində 2 dəfə qonaq gəlib, əsgərlərə konsert verib. Azər-
bay canlı əsgərlərin sevincinin həddi-hüdudu olmayıb, onun şərəfinə 
hazır ladıqları əklili Polada şəxsən özü təqdim edib. Polad həmin kon-
serti yaxşı xatırladığını deyərək bildirdi ki, Sovet İttifaqının elə diyarı 
yoxdur ki, o, orada doğma Azərbaycanı təmsil etməsin. Polad öz xal-
qını ölkə hüdudlarından kənarda layiqincə tanıtdıran şəxsiyyətdir. 

...Rusiya Federasiyasının Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Valter 
Şoniyanın səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar 3 iyul 
1995-ci ildə "Azərbaycan" mehmanxanasında keçirilən qəbula birgə 
getmişdik. Şoniya Azərbaycan dilini yaxşı bilirdi. Şəhər məhkəməsini 
ziyarət etmiş və kollektivimizlə görüş keçirmişdi.

Qərara almışdıq ki, tədbirdən sonra bağa – Mərdəkana bir yerdə 
qayıdaq. Polad maşını iş yerinin yaxınlığında saxlamışdı. Tədbirdən 
sonra Hökumət evinə sarı gedərkən yolumuz sıx şam ağaclarının 
arasından keçirdi. Hava qaranlıq idi, işıqlar yanmırdı. Bu zaman 
bizim qarşımıza üç nəfər cavan oğlan çıxdı. Fanarlarını yandırıb 
üzümüzə tuşladılar. Xoşbəxtlikdən hər ikimizi tanıdılar və dedilər ki, 
"siz ehtiyatsızlıq edib niyə belə yerdən keçirsiniz?" Sonra bizi maşına 
qədər müşayiət etdilər. 

...Hökumət Evinin əsas girişlərindən biri Üzeyir Hacıbəyov 
küçəsindəndir. Həmin girişdə, heç bir zərurət olmadığı halda, Stepan 
Şaum yanın ağ mərmərdən böyük büstü qoyulmuşdu. Binada yer-
lə şən nazirlik və komitələrin rəhbərləri hər gün dəfələrlə büstün 
yanından keçirdilər. Çox güman ki, vaxtilə məsul vəzifə tutan hansısa 
bir erməninin təşəbbüsü ilə büst ora qoyulmuşdu. Heç kim də etiraz 
etməmişdi. Bir dəfə Polad mənə dedi ki, büstü oradan götürdəcək. 
Müəyyən texnikanın və canlı qüvvənin səyi ilə gecə vaxtı Polad 
istəyini həyata keçirdi. Bəlkə də, çoxlarına bəlli deyil, büst necə oldu, 
birdən-birə yoxa çıxdı. Belə cəsarətli addımı Hökumət Evində həmin 
vaxt əyləşən digər nazirlər və komitə sədrləri deyil, məhz Mədəniyyət 
naziri Polad Bülbüloğlu atdı.
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...Polyak mənşəli, tanınmış Amerika tarixçisi, Azərbaycan tarixinə 
dair bir çox əsərlərin müəllifi, Qarabağ tarixini dünyaya obyektiv 
tanıdan Tadeuş Svetoxovski 40 nəfərlik heyətlə Bakıya gəlmişdi. 
Polad istəyirdi ki, onların şərəfinə ziyafət təşkil etsin. Lakin həmin 
vaxt Bakıda mövcud olan şərait təhlükəsizlik baxımından imkan 
vermirdi ki, belə tədbir haradasa təşkil olunsun. Poladla məs lə-
hətləşdik ki, münasib bir yer arayaq. Bakıətrafı kəndlərə yaxından 
bələd olmağıma baxmayaraq, heç bir ictimai-iaşə müəssisəsi, 
restoran bunu öhdəsinə götürmürdü. Nəhayət, məcbur olub, Buzovna 
qəsəbəsində yaşayan, əvvəllər yeməkxanada müdir işləyən Qabil 
adlı tanışıma müraciət etməli oldum. O, mənə dedi ki, əgər razılıq 
versəniz, həmin ziyafəti Buzovnada atam Abasın həyət evində təşkil 
edərəm. Təşəbbüs atamındır. Təklifi Polada çatdırdım, o razılaşdı. 
Həyətdəki sadə həyat tərzi, yaşıllıq, meyvə ağacları, tərəvəz əkinləri 
və gül kolları qonaqlarda xoş ovqat yaratdı. Ev şəraitində hazırlanmış 
xörəklər xüsusi qeyd edildi. 

Məclisin şirin yerində Qabil mənə dedi ki, bacanağı, həm də 
yaxın qohumu xanəndədir. Atam soruşur, olarmı ki, onu dəvət 
edib muğamat oxumasına şərait yaradaq. Təklif Poladın ürəyincə 
oldu. Üçlüyün müşayiətilə xanəndə bizi heyran etdi. Ümumiyyətlə, 
Bakı kəndlərində belə sənətkarlar çoxdur. Onlar olan məkanlarda 
bəzi xanəndələr toy məclisləri aparmaqdan ehtiyat edirlər. Çünki 
xanəndənin cüzi səhvini başa düşürlər, hətta ona iradlarını bildirirlər. 
Sonra Qabil mənə dedi ki, xanəndə ilə birlikdə tələbəsi – cavan bir 
qız gəlib, o da oxumaq istəyir. Heç bir etiraz olmadı. Gənc qızın 
səsinə, oxumaq məharətinə Polad çox valeh oldu. Azərbaycan 
musiqisi qonaqlarda müsbət əhval-ruhiyyə yaratdı. Aura çox gözəl idi. 
Vidalaşma vaxtı hamı ağsaqqal ev sahibinə, musiqiçilərə ehtiramla 
razılıqlarını bildirdilər.

Bu əhvalatdan az bir vaxt keçməmiş Polad mənə zəng vurdu 
və dedi ki, məclisdə oxuyan xanəndəyə "Əməkdar artist" fəxri adı 
verilməsinə dair təşəbbüsünə müsbət yanaşılıb və qəzetlərdə 
sərəncam dərc olunub. Cavan qızı isə birbaşa operaya işə götürüb. 

Sonralar mənə bəlli oldu ki, həmin xanəndə Seyid Şuşinskinin 
yetirməsi və Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində onun davamçısı 
kimi müəllimlik edən Nəriman Əliyev imiş. Cavan qız isə onun 
tələbəsi Gülyaz Məmmədovadır.

Yeri gəlmişlən, Poladın oğlu Teymurun toy məclisini də Gülyaz 
xanım bacısı Gülyanaqla birlikdə aparıblar.



421

* * *

* * *
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HƏYATIMDA YAXŞI ADAMLAR 
MÜHÜM ROL OYNAYIB

Uzun illərdir ki, məhkəmə sistemində 
çalışıram. Tanrı qismətimə elə yazıb 

ki, həmişə ətrafımda yaxşı insanlar olub. Belə 
in sanlardan biri, yaxşılardan yaxşısı İkram 
Kərimovdur.

1971-ci ildə Respublika Ali Məhkəməsində 
işə qəbul olundum. O dövrdə unudulmaz Ab-
dulla İbrahimovun rəhbərlik etdiyi Məh kə mədə 

zəngin iş və həyat təcrübəsi olan görkəmli hüquqşünaslar çalışırdılar. 
Günlərin birində SSRİ Prokurorluğunun orqanı olan "Sosialist 

qanunçuluğu" jurnalında dərc olunan, yazıçı-publisist Georgi Qordinin 
"Xalq inanıb, qanun ixtiyar verib" ("Народ доверил, закон дал 
право") məqaləsini oxudum. Məqalədə Qubanın Zizik kəndində 
baş verən dəhşətli qətl hadisəsindən, mürəkkəb cinayət işinin kiçik 
bir tut ağacının budağı sayəsində gənc müstəntiq İkram Kərimov 
tərəfindən məharətlə açılması barəsində ətraflı bəhs edilirdi. Mən o 
dövrdə onu görməmişdim, heç tanımırdım da. Ancaq onun məharəti 
bir hüquqşünas və oxucu kimi məni məftun etdi. Qeyd edim ki, 
həmin məqalə SSRİ məkanında güclü əks-səda doğurmuşdu. Mənə 
məlumdur ki, bununla bağlı keçmiş İttifaqın ayrı-ayrı şəhərlərindən 
respublikamıza xeyli sayda oxucu məktubları daxil olmuşdu. Bu 
məqalə həm onun müəllifinə, həm də qəhrəmanına böyük şöhrət 
gətirmişdi. Gəncliyinə baxmayaraq onun bacarığına, istedad və 
qabiliyyət sahibi olmasına heyran qalmışdım. Onunla şəxsən tanış 
olmağa ciddi maraq göstərirdim. 

İkram adı bizdə – İsmayıllıda az işlənən adlardandır. Təxminən 
il yarım müddət keçmiş, tanışlığımız baş tutdu. Bunun isə maraqlı 
tarixçəsi var. İli dəqiq yadımda deyil. Göyçay rayon prokurorluğunda 
ezamiyyədə idim. Rayon prokurorunun otağında xidməti işlə 
məşğul olduğumuz vaxt növbətçi məlumat verdi ki, respublika 
prokurorluğundan gələn qonaq var. Otağa hündürboy, şux yerişli, 
gülərüz, qaraşın sifətli bir gənc daxil oldu. Prokuror onu hədsiz 
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dərəcədə hörmət və mehribanlıqla qarşıladı. Hətta hiss etdim ki, 
ondan bir az da çəkinir. Üzünü mənə tutub: "İkram Kərimovdur, 
tanış olun" – dedi. Dərhal başa düşdüm ki, bu, axtardığım həmin 
şəxsdir. Tanış olduq. Müşahidə etdim ki, ünsiyyətcil insandır. Səmimi 
söhbətimiz alındı. 

Onun çox nadir adamlara xas olan bir cəhətini ayrıca qeyd etmək 
istəyirəm. Bu, mənim qənaətimdir. Həmin xüsusiyyət ona həmişə 
uğur gətirib və insan üçün ən dəyərli keyfiyyətlərdən biridir. İkram 
müəllim bildiyini də, bilmədiyini də tərəf müqabilindən soruşmağı, 
məsləhətləşməyi xoşlayır. Bunu özünə ar bilmir. 

Söhbətimizin şirin yerində həmin rayonda istintaq etdiyi cinayət 
işinin gedişi ilə bağlı məndən məsləhət istədi. Çaşıb qaldım.  
O, məş hur olan bir istintaqçı, mən isə gənc bir hüquqşünas. Diqqətlə 
üzünə baxdım. Ağıllı gözlərində dərin bir səmimiyyət vardı. Ürəklə öz 
fikrimi bildirdim. Məsələ ilə bağlı SSRİ Ali Məhkəməsi Plenumunun 
qərarlarından sitatlar gətirdim. Mənimlə razılaşdı. Bu onun böyüklüyü 
idi. Ayrılanda: "Mən Sizi çoxdan tanıyıram", – dedim. Gülümsəyib ca vab 
verdi: "Biz ki indi tanış olmuşuq". Oxuduğum oçerk barəsində da nışdım. 
Səmimiyyətlə əlimi sıxıb: "Hə, belə bir şey olub", – dedi. Biz ayrıldıq. 
Ancaq bu günə qədər davam edən dostluğumuz üçün ayrı lmışdıq. 

İkram müəllim həyatı və fəaliyyəti haqqında əsərlər yazılmağa 
layiq şəxsiyyətdir. Şübhəsiz, onun şəxsiyyətinin bütün tərəfləri layi-
qincə açılıb gələcək nəsillərə göstərilməlidir. Ancaq mənim və övlad-
larım üçün çox əziz olan bir məqama ayrıca toxunmaq istəyi rəm. 
Kövrəlsəm də, gözlərimdə yaş gilələnsədə də, bunu deməliyəm. 

Həyat yoldaşım Tatyana Timofeyevna Jidkova uzun illər İkram 
müəllimlə bir yerdə şəhər məhkəməsində çalışıb. Ailə söhbətlərində 
onun insanlara qayğısından, ədalətindən, mənəvi saflığından, təşki-
latçılıq bacarığından ürəkdən danışıb. Yoldaşımın dediklərindən və 
özümün də şəhər məhkəməsinin işi ilə yaxından tanış olmağımdan 
mənə aydındır ki, o, çox dərin ümumi biliyə malik olan şəxsiyyətdir. 
Kamil insanlara xas olan keyfiyyətləri ilə yanaşı, həm də çox mərddir. 
Onun mərdliyi işinə olan münasibətindən irəli gəlir. Açıq etiraf 
edirəm ki, ondan çox şey öyrənmişəm. Düşüncəmdəki 5-6 nəfər 
mərd hüquqşünasdan biri odur.
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Çıxılmaz vəziyyətdə olan insanlara əl uzadıb. O, mənə bir də 
ona görə əzizdir ki, həyat yoldaşım sağalmaz xəstəlikdən əziyyət 
çəkəndə ona necə hörmətlə, diqqətlə yanaşırdı. Hiss etdirmədən 
onun fikrini yayındırır və yaşamaq eşqini həvəsləndirirdi. Hətta 
Strasburqda keçirilən hüquqşünasların beynəlxalq tədbirində özünün 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibinə onu da daxil etmişdi. 
Tədbirin gedişində həyat yoldaşımın səhhəti ağırlaşarkən İkram 
müəllimin ona göstərdiyi qayğını daim minnətdarlıqla xatırlayardı.

Bir məqama da ayrıca toxunmaq istəyirəm. İkram müəllim dəfə-
lərlə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində dövlət imta han 
komissiyasına sədrlik etmişdi. Oğlum Otarinin diplomunda onun 
imzasının olması mənə fərəh verir. 

Rafael Qvaladze
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi

* * *

Soldan: Anna Kobılenkova, Tatyana Jidkova,  
Zahid Ağayev, İkram Kərimov. Strasburq. 18 noyabr 1998-ci il
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FƏXR EDİLƏSİ HAKİM

İkram müəllimlə tanışlığım 1981-ci ilə – 
Əziz  bəyov rayon məhkəməsində ha-

kim-təc rübəçi işlədiyim vaxta təsadüf edir. 
Ra  yonun prokuroru kimi məhkəmədə rast-
laşardıq. 

Tale elə gətirdi ki, onunla 7 ilə yaxın şəhər 
məhkəməsində birgə işlədik. O, təcrübəli 
hüquqşünas kimi tanınır və qəbul edilirdi. Bakı 
Şəhər Məhkəməsinin çox geniş səlahiyyətləri 
vardı. Şəhərin rayon məhkəmələrinin və kassasiya instansiyasının 
qərarlarından verilən etirazlara, ölüm cəzası nəzərdə tutulan cinayət 
işlərinə baxılırdı. Hakimlərin iş yükü həddindən artıq çox idi. 

Cinayət işləri sahəsində İkram müəllim özü bir məktəb idi. Ancaq 
mülki sahədə onun təcrübəsi yox idi. Odur ki, öz üzərində müntəzəm 
olaraq işləməsi və əzmkarlığı sayəsində bu geriliyini aradan qaldıra 
bildi. Bu, gündəlik fəaliyyətimizdə aşkar hiss olunurdu. Adama elə 
gəlirdi ki, o sanki illərlə mülki hüquq sahəsində çalışmış hakimdir. 

Çoxmillətli kollektivimiz çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərirdi. 
Müxtəlif səpkili təzyiqlərə baxmayaraq, demokratik iş üslubunun 
mövcudluğu, mürəkkəb cinayət və mülki işlərin kollegial müzakirəsi, 
hakimlərin müstəqilliyi sayəsində ədalətli və qanuni qərarlar qəbul 
edirdik. Fəxrlə qeyd edə bilərəm ki, belə çətin şəraitdə hakimlərimiz 
məhz İkram müəllimin rəhbərliyi altında xalqımız üçün çox önəmli 
olan tarixi qərarlara imza ata bildilər. İctimai qınağa tuş gəlməyən 
qərarlarımız ədalət mühakiməsinin qürur mənbəyidir. 

O, həm də vətənpərvər insandır. Bir misal çəkmək istəyirəm. 
Mülki kollegiyada işləmək istəmirdim. Çünki o sahəni sevmirdim. 
İkram müəllim isə israrla mənə mülki kollegiyada işləməyimi 
məsləhət bildi. Dedi: "İlqar, səni cinayət kollegiyasında saxlaya bilə-
rəm. Ancaq seçilən hakimləri təhlil etmişəm. Uyğun gələni sənsən. 
Bizə gələcəkdə mülki sahəni yaxşı bilən mütəxəssislər lazımdır. 
Özün fikir ver. Həmin kollegiyanın hakimləri kimlərdir? Nə üçün 
azərbaycanlıların ailə-məişət mübahisələri ilə bağlı işləri qeyri-
azərbaycanlılar həll etsinlər? Ona görə də mülki kollegiyada işlə, işini 
dərindən öyrən. Yeni mütəxəssislər cəlb edib hazırla". Mən əvvəl 
mülki kollegiyanın üzvü, sonra isə sədri oldum. Bir müddət sonra 
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tədricən qeyri-azərbaycanlı hakimləri Günəş Xudaverdiyeva, Abid 
Abdinbəyov, Nazim Nəsibov, Səfər Mədətov, Rafiq Məmmədov və 
başqaları əvəzlədilər. İllər keçdikcə görürdüm ki, o nə qədər haqlı 
imiş. Bu gün də daşıdığım vəzifədə həmin tövsiyənin əhəmiyyətini 
hiss edirəm. Buna görə ona minnətdaram. 

1991-ci ildə məni Respublika Ali Məhkəməsinə üzv seçmək 
istəyirdilər. İkram müəllim məni təbrik edərək bildirdi ki, belə bir 
məsələ var. Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talıbovla görüşməlisən. 
Hüseyn müəllimin qəbuluna getdim. Göstərilən etimada görə ona öz 
minnətdarlığımı bildirdim. Xahiş etdim ki, istəyimi nəzərə alaraq məni 
şəhər məhkəməsində saxlasınlar. Narazı qalsa da, etiraz etmədi. 

O dövrün qaydalarına görə, hüquqşünaslar müntəzəm olaraq təh-
sil müəssisələrində, əmək kollektivlərində hüquqi mövzularda çıxış lar 
edərdilər. Belə bir növbəti tədbir 7 saylı orta məktəbdə keçirilirdi.

Bu artıq o dövr idi ki, milli ruh, milli dirçəliş geniş vüsət almışdı. 
Res publika qaynayırdı. Hüquq gecəsində yuxarı sinif şagirdləri iştirak 
edirdilər. Şagirdlərin içərisində qızlardan biri xüsusi fəallıq göstərir, 
kəskin sualları ilə bizi – məni və Yusif Hacıyevi çətin vəziyyətə 
salırdı. Tədbirdən sonra məktəb direktorundan soruşdum ki, bu 
kimin qızıdır? Cavab verdi ki, sizin sədrin – İkram Kərimovun. Bu fakt 
göstərir ki, onun ailəsində övladları necə vətənpərvər ruhda tərbiyə 
olunurlar. 

İkram müəllim övladlarına qarşı son dərəcə diqqətlidir. Lakin 
onları heç zaman ərkəsöyün böyütməyib, eyni zamanda mövqelərinə 
hör mətlə yanaşıb. Onlar heç vaxt xüsusi imtiyazlardan istifadə 
etməyiblər, fərqlənməyiblər. Dərsə uzaq məsafədən ictimai nəq liy-
yatla gedib-gəliblər. Hər biri öz təhsilləri və davranışları ilə nümunə 
olublar. Bayaq yuxarıda bəhs etdiyim qızının adı Yeganədir. O, res-
pub likanın ən ucqar rayonunun ucqar bir kəndinə gəlin köçüb. Şəhər 
mühitində böyüyən gənc qız kənd həyatının bütün çətinliklərini 
çiyinlərində mərdanəliklə daşıyıb. Xörəklərini ocaqda bişirib. Gəlin 
köçdüyü ailənin yox, kəndin gənc ağbirçəyi olub. Həkimdir, çiynində 
paqon gəzdirən zabitdir. Bütün bunlar haradan qaynaqlanır? Ailə 
tərbiyəsindən... 

Yaxud da, başqa bir nümunə göstərim. Əlimdə müstəntiq tərə-
findən hazırlanmış bir cinayət işinin qovluğu var. Qovluğun tərtibatı, 
sənədlərin düzülüşü, tikilməsi, yekun ittihamı göz oxşayır. Öz-
özümə fikirləşirəm ki, bu kimin işi ola bilər? Sonuncu titula baxıram.  
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Kərim İkram oğlu Kərimov. İkram müəllimin övladı. Onun dəst-xəttidir, 
onun səliqəsidir, onun dəqiqliyidir. Atadan övlada keçən irsi bir 
xarakter, həm də ata məktəbi. 

Əvvələ qayıtmaq istəyirəm. İkram müəllimlə işlədiyim 7 il, deyər -
dim ki, xalqımızın tarixinin ən mürəkkəb, ən məsuliyyətli, ən keş-
məkeşli illərinə təsadüf edib. Şəhər məhkəməsi də özünün mürəkkəb 
tarixini yaşayırdı. O dövrdə işləyən hakimlərin hamısı şahiddir ki, 
məhz onun dəmir xarakteri, insani keyfiyyətləri, təşkilatçılıq məharəti 
sayəsində üzərimizə gələn bəlalardan nəinki qorunduq, əksinə, 
vəzifə karyerasında irəliyə çəkildik. Cəsarətlə deyərdim ki, məhz 
onun sayəsində kollektivimizdə bizə və xalqımıza başıaşağılıq, utanc 
gətirən heç bir qərar qəbul olunmadı. 

Elə bir dövr idi ki, eyni məsələ barəsində Mərkəzi Komitənin, Ali 
Sovetin, Nazirlər Sovetinin, Prokurorluğun, Ali Məhkəmənin, Təh-
lükəsizlik Komitəsinin, şəhər rəhbərliyinin hər birinin öz mövqeyi, 
öz istəyi var idi. Gərək elə qərarlar qəbul edəydin ki, həm ədalət, 
həm də qanun pozulmayaydı. Eyni zamanda bunlardan hansınınsa 
zərbəsinə tuş gəlməyəydin. Bunu obrazlı belə ifadə edərdim: dəniz 
dərin, təlatümlü, dibində sərt qayalar, gəmini idarə edən bosmanın 
əlində isə lazımi texniki avadanlıqlar yox. Bosmandan böyük məharət 
tələb olunur ki, gəmini qayalıqlardan salamat keçirib, sakit sahilə 
çıxarsın. Bax, İkram müəllim həmin mahir bosman kimi, şəhər 
məhkəməsini bütün bəlalardan və təzyiqlərdən məharətlə hifz edə 
bildi. Bizim hər birimiz, deyərdim, xalqımız ona minnətdar olmalıdır. 
İstərdim ki, həmin dövr hüquqi-elmi nöqteyi-nəzərdən dərindən təhlil 
olunsun. Azərbaycan məhkəmə sistemi fəxr edəcək ki, onun İkram 
Kərimov kimi hakimi olub. 

İlqar Abbasov
Sabunçu Rayon Məhkəməsinin sədri

iyul 2018-ci il
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O, MƏNƏ MƏNƏVİ ATALIQ EDİB

Belə bir şəxsiyyət haqqında fikir söy lə-
mək, təəssüratlarını bölüşmək onu ta nı-

yan hər bir hüquqşünas üçün böyük şərəfdir. 
İkram müəllimlə ilk tanışlığım 1990-cı ilin 

yanvar ayından başlayır. Həmin il mən Bakı 
Şəhər Məhkəməsinə kuryer vəzifəsinə qəbul 
edildim. Elə bir insanla bir gə işləmək, necə 
deyərlər, İkram Kərimov məktəbinin dinləyicisi 
olmaq taleyin mə nə bəxş etdiyi xoşbəxtlik idi. 

İndi də Qəbələ rayon məhkəməsinin sədri kimi, Ba kıdan uzaqlarda 
olduğum zaman o günləri xatırlamaq məni doğma keçmişə qay ta rır, 
qəlbimə rahatlıq gətirir. Mən yeddi il həmin vəzifədə çalışmışam. 

Bu gün mənim bu vəzifədə işləməyim də İkram müəllimin xid-
mətidir. İkram müəllim haqqında danı şan lar tamamilə haqlı olaraq 
qeyd edir lər ki, o, nəzəriyyə və prak ti kanı, hakimliklə insanlığı nadir 
bir vəhdətliklə özündə cəm ləş dirmişdir. Məlumdur ki, o, inzibati or-
qan ların müxtəlif sahə lə rində rəh bər vəzifələrdə çalışıb. Əgər o bu 
sahələrin yalnız birində əldə etdiyi nailiyyətlərə gö rə qiymətləndirilmiş 
olsaydı, yenə də Azərbaycan hüquqşünaslığı tarixində özü nə gör-
kəmli yer qazanacaqdı. Onun çox asanlıqla əldə etdiyi uğurlarının ar-
xasında gər gin əmək, təşkilatçılıq bacarığı, gözəl qəlb durur. 

Bakı Şəhər Məhkəməsi böyük bir kollektiv idi. Təbii ki, burada 
ve rilən tap şı rıqların, icra olunan işlərin həcmi hədsiz dərəcədə 
çox olurdu. Məhkəmədə müxtəlif sahələr üzrə ümu miləşdirmələr  
apa  r ılırdı. Umumi yığıncaqda tapşırıq-icra nəzarətinin vəziyyəti mü-
zakirə olunurdu. Burada operativlik, konkretlik və ədalət bizim hər 
bi rimizi hey rət lən di rir di. Bu gün onun məktəbindən keçən xeyli şəxs 
hakim vəzifəsində uğurla iş lə yir. 

İkram müəllim çox ünsiyyətcil insandır. O, tabeliyində işlə yən -
lərin təkcə işi ilə deyil, ailə-məişət qayğıları ilə də yaxından ma raq -
la nardı. Təkcə maraqlanmaqla kifayətlənməyərək, konkret kö mək-
liklər göstərərdi. Bi zim də ailə həyatımızda onun müstəsna rolu olub.  
O, çətin günlərimizdə ailə mizə arxa-dayaq, mənə isə mənəvi ata olub. 

Ailəmizlə bağlı bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Atam Nəriman 
Sadıqov Əd liy yə nazirliyində işləyərkən mənzil növbəsində dur muşdu. 
Hətta bizə Bakı şəhər XDS İc raiyyə Komitəsi tərəfindən order də 



429

verilmişdi. Tale elə gətirdi ki, 1990-cı ilin ap rel ayında qəflətən atam 
dünyasını dəyişdi. Bizə mənzil ve ri lən binanın tikintisini maliyyələşdirən 
Sət tar xan adına Bakı Maşınqayırma zavo du nun rəhbərliyi ailəmizə 
qarşı məhkəmədə iddia qaldırdı, həmin mənzili başqa bir işçiyə verdi. 

Ailəmizdə ağır psixoloji durum yarandı. Qardaşım kiçik yaşlı, 
anam ev dar qadın, mən isə adi bir texniki vəzifədə işləyən gənc 
oğlan. Bizə arxa-dayaq duracaq, haqq sözümüzü deyəcək, mənəvi 
dəstək olacaq, ən azından düzgün istiqamət gös tə rəcək insanlara 
ehtiyacımız var idi. Təəssüf ki, atamla bir yerdə işləyən, onunla dost-
luq edən, onun hörməti keçən insanların heç birində bunu görmədik. 
Onlar nəin ki köməklik, adi düzgün yol göstərməkdən belə imtina 
etdilər. Səttarxan adına Maşınqayırma zavodu həmin dövr də milli-
azadlıq hərəkatının mərkəzlərindən biri sayılırdı. Zavodun direktoru 
isə Mil li Məclisin nüfuzlu deputatlarından biri idi. Ona görə də hec kim 
bu münaqişəyə qarış maq istəmirdi. Başımı itir miş dim. 

Bir gün İkram müəllimin yanına sənədlər qovluğu aparmışdım. 
Sə nəd lə ri imzalayıb mənə qaytarmalı idi. O işləyir, mən isə qəm 
içində oturub fikir lə şir dim. Birdən başını qaldırıb diqqətlə mənə 
baxdı. Üzümdəki kədərin səbəbini soruş du. Əvvəl demək istəmədim. 
Dönə-dönə təkid edəndən sonra vəziyyəti ona danışdım. Biz ailəliklə 
bu gözəl qəlb sahibinin böyüklüyünün bir daha şahidi olduq. Onun 
aylarla çəkdiyi zəhmətin nəticəsi oldu ki, o günə qədər verilən 
qərarların ha mı sı ləğv olundu, mənzil hüququmuz bərpa edildi. 
Ancaq İkram müəllim burada da əda lət prinsipinə sonunadək sadiq 
qaldı. Qarşı tərəfin başqa binada mənzillə təmin olun masına nail 
oldu. Bu uğurun maddi tərəfindən daha çox, mənəvi tərəfi bizi se vin-
dirirdi. Çünki atamızın ruhu şad idi. Onun o vaxt dediyi sözlər hələ 
də qulağım da dır: "Mən sənin atanı şəxsən tanımıram. Amma yaxşı 
insan olduğunu eşitmişəm. Bu gün atan yoxdur, mən varam. Heç bir 
şeydən narahat olma". 

Digər bir epizodu da nışmaq istəyirəm. Evimizdə telefon xətti 
yox idi. O dövrdə Bakı şəhərində mənzilə te le fon çəkdirmək isə 
çox müşkül məsələ idi. Durum indiki kimi deyildi. Telefon xəttinin ol-
maması isə gündəlik həyatda çox çəlinliklər yaradırdı. Bununla bağlı 
İkram müəllimə müraciət etdim. Dərhal müsbət re aksiya verdi. İki gün 
ərzində evimizə telefon xətti çəkildi. 

İkram müəllim hər bir işçiyə qarşı qayğıkeş idi. Tək mə nə deyil, 
tabeliyində olan bütün işçilərə verdiyi dəyəri, qiyməti mən sözlə ifadə 



430

edə bil mərəm. O sev mir di ki, onun işçisi hər hansı bir yuxarı orqan 
tərəfindən aşağılansın. Onun məktəbini keçən hər bir hüquqşünas 
necə işləməyin, mənalı bir ömür yaşa ma ğın sirlərini, sözün həqiqi 
mənasında, bu böyük şəxsiyyətdən öyrənib, ən çətin mə qamlarda 
onun zəngin təcrübəsindən faydalanıb. Əgər bu gün mən böyük 
bir rayonun məhkəməsinə rəhbərlik edirəmsə, bu, İkram müəllimin 
verdiyi tərbiyənin, öy rət diyi iş üslubunun məntiqi nəticəsidir. 

Uzun illər keçdikdən sonra köh nə dostlar bir yerə yığışanda 
bir-birimizə sual veririk: "Axı hansı keyfiyyətlərin he sabına İkram 
müəlimin rəhbərlik etdiyi kollektivin hər bir üzvü qısa bir müddət ər-
zində sıravi əməkdaşlıqdan hakim, məhkəmə sədri pilləsinə gədər 
qalxa bilirdi?" Bu məktəbin ü stün lüyü onda idi ki, o öz əməksevərliyi 
ilə kollektivə həmişə nü mu nə göstərərdi. Sədr işləyirsə, deməli, 
əməkdaşlar da bundan nəticə çıxarmalı idi. Belə şərait yaratmaq 
üçün isə nə məşvərətə, nə də iclasa ehtiyac qalmırdı. Onun bir-
başa rəhbərliyi altında işlədiyim 7 il ərzində nə özüm görmədim, 
nə də başqa əməkdaşlardan eşitmədim ki, xidməti fəaliyyətimizə 
aid olan hər hansı bir məsələni bir dəfə biz ondan qabaq bilək. Bu, 
mümkünsüz idi. 

Göründüyü kimi, mən ilk addımlarımı İkram müəllimin sədr oldu-
ğu Bakı Şəhər Məhkəməsində atmışam. Ondan öyrəndiklərim, gör-
dük lərim, əldə etdiyim bi lik və təcrübəm əmək fəaliyyətim boyunca 
yetərincə gərəkli olub. Qazandığım di gər insani keyfiyyətlərdən isə 
bu gün də bəhrələnirəm. 

Artıq bir neçə ildir ki, İkram müəllim təqaüddədir. Ancaq bizim heç 
birimiz onunla əlaqəni itirmirik. 

Vahid Sadıqov 
Qəbələ Rayon Məhkəməsinin sədri 
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ONUNLA QÜRUR DUYURUQ

Respublikamız üçün ən ağır illərdən biri olan 1990-cı ildə 
BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdim. Artıq o 

zamanlar təyinat verilmirdi. İş tapmaq olduqca çətin idi. 1992-ci ildə 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram müəllimin qəbulunda oldum. 
O, yüksək alicənablıqla məni qarşılayıb çox səmimi söhbət edərək, 
mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının katibi vəzifəsində işləməyi 
məsləhət bildi. Sözün açığı, həmin vəzifənin xüsusiyyətləri barədə o 
qədər həvəslə danışdı ki, fəaliyyətə başlamadan artıq bu işin vurğunu 
oldum.

Əmək fəaliyyətinə başladıqdan sonra İkram müəllimin ata qay-
ğısının, hər bir işçinin probleminə həssas yanaşmasının, gənclərlə 
ibrətamiz söhbətlərinin şahidi oldum. Bu, onun böyüklüyündən irəli 
gəlirdi.

Yüksək insani keyfiyyətləri, ziyalılığı, zəngin təcrübəsi ilə res pub-
likamızın hüquq ictimaiyyəti arasında çox böyük nüfuz qazanmış 
İkram müəllimin gənclərə olan qayğısının bariz nümunəsi idi ki, 
dəfələrlə 2-ci təhsil – ali hüquq təhsili almağımı təkid etməsi nəti-
cəsində hüquqşünas ixtisasına yiyələndim. Onun həyatında mənim 
kimilər, belə nümunələr az deyildi. 

Bu gün İkram müəllimin yetirmələri respublikamızın ali dövlət or-
qanlarında, məhkəmə, hüquq-mühafizə orqanlarında və vəkillikdə 
uğurla çalışırlar. 

Nail olduğumuz uğurlardan danışarkən, hər birimiz İkram müəl-
limin övladı, tələbəsi olduğumuzu fəxrlə vurğulayır və bundan qürur 
duyuruq. 

Nigar Əliyeva 
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin

baş məsləhətçisi



432

Şəhər məhkəməsinin kollektivi ilə. 
Soldan: Nigar, İkram Kərimov, Nərgiz və Tahirə

Şəhər məhkəməsinin və Hərbi məhkəmənin bir qrup əməkdaşları ilə
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 TANRI ONU QORUSUN!

İkram müəllimin özü və ailəsi mənim 
üçün olduqca doğma və əzizdir. Uşaqlıq 

illərim onun övladları ilə birlikdə keçmişdir. 
Hü quqşünaslıq peşəsinə yiyələnməyimin sə-
bəbkarı da məhz odur.

1992-ci ildə orta məktəbi bitirib Tibb Uni-
ver  sitetinə qəbul olmaq üçün hazırlaşırdım. 
Həmin ərəfədə İkram müəllim məni Bakı 
Şəhər Məhkəməsinə işə götürdü. Uşaq lıq-
dan arzum həkimlik olsa belə, məhkəmədə işə başladıqdan son-
ra fikrimdən daşınıb, hüquqşünas olmağı qarşıma məqsəd qoy-
dum və buna nail oldum. Onunla birlikdə 2000-ci ilədək şəhər məh-
kəməsində, 2007-ci ilin iyul ayından isə Sumqayıt Apelyasiya Məh-
kəməsində çalışmışam. 

İkram müəllimin tövsiyəsi ilə Azərbaycan Respublikası Vəkillər 
Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul edilərək, Bakı şəhər 2 saylı Vəkil 
Bürosunda vəkil vəzifəsində çalışmağa başlamışam. 2018-ci ilin 
aprel ayından etibarən isə büronun müdir müavini vəzifəsinə təyin 
edilmişəm. Mənə öz işimi sevdirən şəxs İkram müəllim olmuşdur. 
İkram müəllimlə birgə çalşmaq böyük bir təcrübə, hətta məktəbdir. 

O, hər bir işçiyə öz üzərində işləməyi, işinə məsuliyyətlə yanaş-
mağı tövsiyə edər, onlar arasında fərq qoymazdı. Kollektivdə yarat-
dığı mühit sayəsində istədiyimiz vaxt ona müraciət edə bilirdik. Öz 
köməyini bizdən əsirgəməzdi. Məsləhətlərinə hər zaman ehtiyac 
duymuşuq və duyuruq. İkram müəllimlə birgə çalışan hər kəs onun 
qay ğıkeş, mehriban, işgüzar münasibətlər yaratma bacarığına hey-
randır. 

Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, tanınmış hüquq-
şü nası, hüquq sahəsinin canlı ensiklopediyası hesab edilə bilən 
bir şəxsin yanında, onun rəhbərliyi altında əmək fəaliyyətinə baş la-
mışam. Həm hüquqşünas kimi yetişməyimdə, həm də yüksək insani 
keyfiyyətlərindən nümunə götürərək şəxsiyyət kimi formalaşmağımda 
ona minnətdaram. 

Tanrı Sizi qorusun, İkram müəllim!
Rəna Məmmədova
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İNSANLIQ FÖVQÜNDƏ DURAN DOSTUM

Mən onu gəncliyindən tanıyıram. Tanışlığımızın əsasında 
isə qohumluq durur. Belə ki, 1959-cu ildə ailə qurduğum 

tələ bəlik yoldaşım onun qohumu idi. Qız evi tərəfdən ağsaqqallığı 
İkramın əmisi Məmmədkərim dayı edirdi. Razılığı da o vermişdi. 
Məmmədkərim dayı adlı-sanlı milis işçisi idi. O dövrdə onun igidlikləri 
barəsində əfsanəyə bənzər hadisələr danışırdılar.

Bizim bu günə qədər davam edən dostluğumuzun təməlində 
iş münasibətlərimiz mühüm rol oynayıb. Belə ki, Bakı şəhər Təmir-
Quraşdırma İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyirdim. Eyni zamanda 
Respublika Ali Sovetinin deputatı seçilmişdim. İkram müəllim şəhər 
məhkəməsinin sədri işləyərkən bir gün məni yanına dəvət etdi. 
Xeyli söhbətimiz oldu, ötən günləri, həyatdan köçmüş tanışlarımızı 
xatırladıq. O, mənə dedi: "Milli Məclis tərəfindən şəhər məhkəməsinə 
xalq iclasçıları seçiləcək. İstərdim, namizədlər sırasında sizin də 
adınız olsun. Zəngin iş və həyat təcrübəniz var. Sizin kimilərin 
xalq iclasçılarının tərkibində olmaları ümumi işimizin xeyrinədir". 
Razılığımı bildirdim.

Sənədlərimi təqdim etdikdən bir müddət sonra qəribə bir hadisə 
baş verdi. O, mənə bildirdi ki, sənədlərimi yoxlanılması üçün Daxili 
İşlər Nazirliyinə göndəriblər və mənfi cabav gəlib. Mənə sual verdi: 
"Həbsdə olmusan?" Cavab verdim ki, "heç milisin qapısını da ta nı-
mıram". Sonradan araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, adı, fa-
milyası, atasının adı, doğum tarixi mənimlə eyni olan bir şəxs məh-
kumluq həyatı yaşayıb və buna görə də səhvən mənim haq qımda 
mənfi rəy verilib. Ancaq o, Naxçıvanda anadan olmuşdu, mən isə 
Bərdədə. O, gülümsəyərək bildirdi ki, təsadüfən belə bir uyğunluq 
olub və onlar tərəfindən məsələyə aydınlıq gətirilib. Beləliklə, mən 5 il 
müddətinə Bakı Şəhər Məhkəməsinin xalq iclasçısı seçildim.

Bu illər ərzində onun xarakterinə daha yaxından bələd oldum. 
Baxmayaraq ki, özüm böyük bir tikinti kollektivinin rəhbəri idim, xalq 
deputatı kimi ictimai iş aparırdım, ancaq onun hüquqşünas kimi yüksək 
peşəkarlığına, kollektivi idarə etmək məharətinə, və tən daşlarla işləmək 
qabiliyyətinə, təmizliyinə, saflığına heyran qal mışdım.

Şəhər məhkəməsində baxılan işlərin həcmi olduqca çox idi. 
Məhkəmə iclaslarında xalq iclasçılarının fəal iştirakına və fikirlərinin 
nəzərə alınmasına xüsusi önəm verilirdi. Bu da bizi ruhlandırırdı. 
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Yaxşı yadımdadır, şəhər məhkəməsinin hakimi İlham Həsənovun 
sədrliyi ilə ağır bir cinayət işinin məhkəmə prosesində iştirak edirdim. 
Mühakimə olunan şəxsin əməli bağışlanmaz idi və o, ağır cəzaya 
layiq idi. Prosesin gedişində söz alıb müttəhimə suallar verirdim. 
Birdən hissə qapılaraq, ona əsəbi halda dedim ki, sən əməlinə görə 
ölümə layiqsən. Müşavirə otağında hakim mənə bildirdi ki, prosesin 
gedişində müttəhimə cəza ilə bağlı fikirlər bəyan etmək düzgün 
deyil. Həm də ittiham olunduğu hərəkətinə görə ona istinad olunan 
qanunda ölüm cəzası nəzərdə tutulmayıb. İkram müəllimlə görüşən 
zaman İlham müəllim bu əhvalatı ona danışır. O isə gülümsəyərək: 
"Yəqin Cəlal müəllim özünü istehsalat müşavirəsində hiss edirmiş" 
cavabını verib.

Kollektivin üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və səmimiyyət vardı. 
İşlərin ədalətli həllini, oraya ağlaya-ağlaya girən insanların üzü-
gülər çıxdıqlarını görmüşəm. Orada təmənnasızlıq, təmizlik, saflıq 
hökm sürürdü. İstər rəhbər işçilərin, istərsə də sıravi vətəndaşların 
bütövlükdə şəhər məhkəməsinə hörməti və inamı var idi.

Həm deputat, həm də xalq iclasçısı olduğum dövr ölkəmiz, 
xalqımız üçün son dərəcə ağır və məsuliyyətli bir vaxta təsadüf 
edir. Bu zaman ədalət mühakiməmizə başucalığı və şərəf gətirən 
qərarların qəbul edildiyinin şahidi olmuşam. Bütün bunların fövqündə 
isə İkram müəllim dururdu.

Cəlal Qurbanov
Əməkdar inşaatçı

20 noyabr 2019-cu il
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HÖRMƏTLƏ YAD OLUNAN İNSAN

Kirovabad (indiki Gəncə) şəhər məhkə-
mə sində xalq hakimi işləyərkən, 1975-

ci ildə İkram müəllimlə tanış olmuşam. Həmin 
vaxt o, mühüm işlər müstəntiqi kimi, Gəncə 
Tex no logiya İnstitutunun rektoru haqqında 
olan cinayət işinin istintaqını aparırdı. 

Əvvəllər onun adını mürəkkəb, ağır və 
uzun illər açılmayan cinayət işlərinin is tin ta qını 
aparan müstəntiq kimi eşitmişdim. İkin ci dəfə – 

atamla Kürdəmirdə, atasının yas mərasimində olarkən görüş müş dük.
Mərhum atam İkramın atası və əmisi Məmmədkərim müəllimlə 

dost olublar. Məmmədkərim müəllim Göyçay rayon milis şöbəsində 
rəhbər vəzifədə işləyərkən, bizimlə qonşuluqda yaşayırdı. Uşaqları 
ilə bir məhəllədə böyümüşük, qızı Ceyran xanımla orta məktəbdə bir 
sinifdə oxumuşuq. 

Göyçayda rus məktəbi fəaliyyət göstərdiyindən ətraf rayonlardan 
olan uşaqlar da həmin məktəbdə təhsil alırdılar. Məqsəd Azər-
baycanda ali məktəbə daxil ola bilməyən abituriyentlərin SSRİ-nin 
digər şə hər lə rinin ali məktəblərində oxumaq imkanı əldə etməsi idi. 
Ona görə də atam istəyirdi ki, mən də rus dilində təhsil alım. Tələbat 
həddindən artıq çox olduğundan həmin məktəbə qəbul olunmaq çox 
çətin idi. Deyirdilər ki, yer yoxdur. Bu, həqiqətən də, belə idi. 

Odur ki, atam Məmmədkərim müəllimin yanına gedərək xahiş edir 
ki, mənim həmin məktəbə qəbul edilməyimə köməklik etsin və bunun 
üçün aidiyyatı vəzifəli şəxsə zəng vursun. O isə belə cavab verir: 
"Zəng etməkdənsə, yaxşısı budur, özümüz uşağı götürüb məktəb 
direktorunun yanına gedək və onu qəbul etdirək". Beləliklə, 1953-cü 
ildə mən həmin məktəbə qəbul olundum. 

İllər keçdikcə İkram zəhməti, savadı, bacarığı və yüksək pe-
şə  karlığı hesabına müstəntiq vəzifəsindən mərhələ-mərhələ Bakı 
şəhər prokurorunun birinci müavini vəzifəsinə qədər irəli çə kil miş di. 
Mən Ədliyyə naziri vəzifəsində işləyərkən, 1987-ci ildə Res pub lika 
məhkəmələrinə hakim seçkiləri zamanı Bakı Şəhər Məh kə məsinin 
sədri vəzifəsinə namizədlər nəzərdən keçirilirdi.

Çünki həmin məhkəmənin işində, xüsusən də rəhbərliyin fəaliy-
yətində ciddi qanun pozuntularına və nöqsanlara yol verilmişdi. 
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Bunlar da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olurdu. Odur ki, 
orada köklü dəyişikliklərin aparılmasına zərurət var idi. 

Şəhər məhkəməsinə 25 hakim seçildi. Onu da qeyd edim ki, 
respublikada baxılan istər cinayət, istərsə də mülki işlərin təx minən 
50 faizi Bakı şəhər məhkəmələrində öz həllini tapırdı. İş lə rin ək sə-
riy yətindən şəhər məhkəməsinə kassasiya və nəzarət qay dasında 
çox şikayətlər verilirdi. Məhkəmədə baxılan işlərin keyfiyyəti olduqca 
aşağı səviyyədə idi. İşlərə qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə ba-
xıl mır, süründürməçiliyə yol verilirdi. Şəhər məhkəməsinə elə səriştəli 
adam rəhbərlik etməli idi ki, o, üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən 
bacarıqla gələ bilsin, eyni zamanda məhkəmənin nüfuzunu qaldır-
mağa qadir olsun. 

Elə həmin ərəfədə Bakı şəhər Qaradağ rayon prokuroru nun 
rayon məhkəməsinin hakiminə qarşı etdiyi qanunazidd hərəkəti 
ilə əlaqədar araşdırma aparan komissiyanın həmsədri olan İkram 
müəllim mənə zəng edib qəbuluma gəlmək istədiyini bildirdi.  
O, söhbət açdı ki, "Ali Məhkəmənin sədrinin cinayət işləri üzrə müa-
vini vəzifəsinin boş olması ilə bağlı Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi K.Bağırovun qəbulunda olmuş və orada onun tərəfindən belə 
bir fikir irəli sürülmüşdür ki, həmin vəzifəyə namizədliyimlə bağlı 
məsələni Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi F.Musayevə də 
bildirib, onun da fikrini öyrənmək lazımdır. Gəlişimdə məqsəd həmin 
söhbət haqqında Sizi məlumatlandırmaqdır". 

İkram müəllimin dedikləri ürəyimdən oldu deyə, onu təbrik etdim 
və Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri vəzifəsinə onun namizədliyini irəli 
sürmək istədiyim haqda fikrimi bildirdim. 

Lakin onun prokurorluq orqanında işləməsinə görə məsələnin 
həllində maneə və çətinliklər yaradan səbəblər var idi. Bu da on-
dan ibarət idi ki, nazir olduğum dövr ərzində məhkəmələrə hakim 
vəzifəsinə yalnız ədliyyə, məhkəmə orqanlarında və xalq təsərrüfatı 
sahələrində çalışan hüquqşünasların namizədlikləri irəli sürülürdü. 
Başqa hüquq-mühafizə orqanlarında işləyənlərin nami zədliyi hakim-
liyə irəli sürülmürdü. Bu yazılmamış qanun İttifaq rəhbərliyi səviy-
yəsində də bəyənilmişdi. Qənaətim ondan ibarət idi ki, onların bir 
çoxu müəyyən müddət hakim işlədikdən sonra, müxtəlif səbəblərdən 
işdən getməli olurdular. Statistik məlumatlardan da bu, aydın 
görünürdü.

İkramın həmin vəzifəyə təyin olunmasının razılığını isə asan lıq la 
ala bildim. Çünki istər keçmiş İttifaq, istərsə də respublika səviy yə-
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sində aidiyyatı instansiyalarda onu çox yaxşı tanıyır və qiy mət lən-
di rir dilər. Beləliklə, o, Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri seçildi. Qısa 
müddət ərzində məhkəmənin işində köklü dönüş yaradılmasına nail 
olundu. İşlərə keyfiyyətlə və qanunla müəyyən olunmuş müddətlərdə 
baxıl ması öz həllini tapdı.

Bir vacib məsələnin üzərində də dayanmaq yerinə düşər. Seçki-
qabağı ona bildirdim ki: "Bakının, respublikanın rayon və şə hər 
məhkəmələrində çalışan hakimlər arasında elələri var ki, sa va-
dına, peşəkarlığına, əqidəsinə söz yoxdur, lakin hərəkət və dav ra-
nışlarında səhvlərə yol verirlər. Əminəm ki, Siz onları düzgün isti-
qamətə yönəldə biləcəksiniz". Onunla olan bu söhbətdən sonra belə 
hakimlərin əksəriyyəti onun rəhbərlik etdiyi kollektivin üzvü oldular. 

13 ildən artıq İkram müəllim Bakı Şəhər Məhkəməsinin kollek-
ti vinə uğurla rəhbərlik etdi. Həmin dövr ərzində orada fəaliyyət gös-
tərən hakimlərin hərəkətlərindən demək olar ki, nazirliyə və digər 
yuxarı təşkilatlara şikayətlər daxil olmadı. Hər kəs öz yerini bildi və 
vəzi fəsinin öhdəsindən gəldi. 

Sonrakı dövrlərdə İkram müəllim Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinə, Sumqayıt Apelyasiya 
məhkəməsinə yüksək bacarıq və təşkilatçılıq nümunəsilə rəhbərlik 
etmişdir. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əli yevin ona "Əməkdar 
hüquqşünas" fəxri adını verməsi İkram müəllimin əməyinin layiqli 
qiymətidir. 

Mübaliğəsiz deyirəm ki, respublikamızda praktik və nəzəri hüququ 
onun kimi dərindən bilən azdır. Onun özünəməxsus iş metodu olub. 
Müstəntiq, prokuror, hakim vəzifələrinin yüksək pil lə lərində çalışıb, 
ancaq heç vaxt ədalətini əlindən qoymayıb, haqsız iş görməyib, 
təmənnasız olub. Qaya kimi sərt xarakteri, amma kövrək qəlbi olub. 
O,  elmi dərəcəsi olmayan alimdir. 

İstər respublikamızda və yaxud keçmiş SSRİ məkanında, istərsə 
də müs təqillik əldə etdikdən sonra müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə 
onun etdiyi çıxışlar həmişə böyük maraqla qarşılanıb, praktik hüquqa 
san ballı töhfə verib. 

Məhz bununla bağlı bir cinayət işinin tarix çəsindən danışmaq 
istəyirəm: 

...1990-cı ilin iyun ayında Moskvada Sov.İKP-nin XXVIII Qu rul-
tayı keçirilirdi. Mən də qurultayın nümayəndəsi idim. Qurultay, o 
dövrün quruluşuna uyğun olaraq ölkə həyatında çox mühüm hadisə 
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he sab olunurdu. Nümayəndələr "Rossiya" mehmanxanasında yer-
ləş dirilmişdi. Mehmanxana ilə Kremlin ərazisində yerləşən Qurul-
tay lar sarayının arasındakı məsafə az olduğundan ora piyada 
gedib-gəlirdik. Ona görə də ölkənin hər yerindən şikayətçilər meh-
manxananın qarşısına və Kremlin qapısı ağzına yığışaraq, boyun-
larından şikayətlərinin əsas məğzi yazılmış lövhələr asaraq cərgə ilə 
dayanardılar. Biz o cərgələrin arasından lövhələrdə yazılmışları göz-
ucu oxuya-oxuya keçib qurultaya gedərdik. Belə bir vəziyyətdə digər 
nümayəndələrlə birlikdə Kremlin girişinə yaxınlaşarkən diqqətimi 
boynundakı lövhədə Azərbaycandan gəldiyini, oğlunun nahaqdan 
ölüm cəzasına məhkum olunduğunu yazan bir kişi cəlb etdi. Keçib 
gedə bilərdim. Ancaq məndə maraq yarandı, söhbətləşdik və dedim 
ki, sabah Azərbaycanın Moskvadakı Daimi nümayəndəliyinə gələrsiz, 
sizi orada qəbul edəcəyəm. Qəbulun vaxtını da ona bildirdim. 

Ertəsi gün Daimi nümayəndəlikdə onunla görüşdüm. Söh bə-
timizdə o dövrdə Azərbaycan KP MK-nın katibi vəzifəsində işləyən 
Həsən Həsənov da iştirak edirdi. Onu başa saldım ki, hadisəni 
olduğu kimi mənə danışsın. Şikayətçi qətiyyətlə bildirdi ki, oğlunun 
heç bir günahı yoxdur. Rostov Vilayət məhkəməsi nahaqdan onu 
ölüm cəzasına məhkum edib. Bizim aramızda çox səmimi söhbət 
oldu. Ona müxtəlif suallar verdim və hüquqşünas kimi özlüyümdə 
əmin oldum ki, məhkəmənin qərarı şübhəlidir, sübutlara söykənmir. 

O dövr olduqca mürəkkəb idi. Mərkəzi hakimiyyətin digər struk-
turları kimi hüquq-mühafizə orqanlarının işində də ciddi nöqsanlara, 
qanun pozuntularına yol verilirdi. Mərkəzdən göndərilmiş instintaq 
qrupları tərəfindən müttəfiq respublikalarda, xüsusilə də Azərbaycan 
və Orta Asiya respublikalarında ciddi qanun pozuntularına yol verilir, 
qərəzli istintaqlar aparılır, məhkəmələr işlərə hadisələrin baş verdiyi 
yerlərdə deyil, ayrı-ayrı respublikalarda baxırdı. Qərəzli qərarlar 
qəbul edilirdi. Ədliyyə naziri kimi, mən bunların hamısını görür və 
digər yoldaşlarla birlikdə belə hallara qarşı mübarizə aparırdıq. 
Narahat ata bildirdi ki, hökmün ləğvi ilə bağlı SSRİ Ali Məhkəməsinə 
edilmiş xahişi rədd edilib. Hər an oğlu güllələnə bilər.  

Mən çox yaxından tanıdığım, xarakterinə və peşəkarlığına bələd 
olduğum vəkil Teymur İsmiyevə zəng edərək şikayətçi Adil kişini 
dinləməyini, RSFSR Ali Məhkəməsinin sədri V.M.Lebedevin adına 
nəzarət qaydasında Adil kişinin adından şikayət ərizəsi yazmasını 
xahiş etdim. Adil kişiyə də tapşırdım ki, Bakıya qayıdıb, əlində olan 
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sənədlərini İsmiyevə təqdim etsin və onun yazacağı şikayət ərizəsini 
Moskvaya gətirib mənə çatdırsın. Onun gedib-gəlməsi və vəkillə 
bağlı problemini də həll etdim. 

İki gündən sonra Adil kişi Moskvaya qayıdıb şikayət ərizəsini mə-
nə təqdim etdi. Həmin ərizə ilə V.M.Lebedevin qəbulunda oldum. 
Ondan cinayət işini Rostov Vilayət Məhkəməsindən tələb edib, 
ölüm hökmünün icrasını dayandırmaqla, hökmdən protest verməsini 
xahiş etdim. Onu inandıra bildim ki, Nizami Abdullayev haqqındakı 
məhkəmə hökmü əsassız və qa nunsuz olduğuna görə ləğv 
edilməlidir. Qeyd edim ki, Lebedev məni yaxşı tanıyırdı. Xarakterimə 
bələd idi. Ona görə də düzgün olan xahişimi yerinə yetirdi.

O, cinayət işini nəzarət qay da sında tələb edərək hökmdən və 
bununla əlaqədar kassasiya instansiyasının qəbul etdiyi qərardan 
protest verdi. Ölüm hökmünün icrasını da dayandırdı. RSFSR Ali 
Məhkəməsinin Rəyasət Heyəti protesti təmin edərək, göstərişlə 
Nizami Abdullayev haqqında olan cinayət işini əlavə ibtidai istintaq 
aparılmasından ötrü SSRİ Prokurorluğuna qaytardı.

Lakin SSRİ Prokurorluğunun rəhbərliyi RSFSR Ali Məhkəməsinin 
həmin qərarı ilə razılaşmayıb, protest verərək cinayət işini SSRİ Ali 
Məhkəməsinin Plenumunun müzakirəsinə çıxardı.

Bunu eşidən kimi, başqa işləri bəhanə edib dərhal Moskvaya 
getdim. Çünki sırf bu işlə bağlı gedə bilməzdim. SSRİ Ali Məh-
kəməsinin sədri E.A.Smolentsevin qəbulunda oldum. Eyni qaydada 
bütün hadisələri izah edərək onda da əminlik yarada bildim ki, həmin 
işlə əlaqədar verilmiş protest əsassızdır. O, müavini – A.M.Filatovu 
kabinetinə dəvət edərək dedi ki, "Orucovu dinləyin, məsələni bir daha 
dəqiqliklə araşdırın. Fikrinizi mənə məruzə edərsiniz". Mən Filatovun 
otağında məsələni bütün genişliyi və incəliyi ilə ona başa saldım və o 
da mənimlə razılaşdı. 

Bundan sonra SSRİ Ali Məhkəməsinin rəhbərliyi SSRİ Prokuror-
luğuna təklif edir ki, Nizami Abdullayev haqqında verilmiş protesti 
əsassız olduğuna görə geri götürsün. Lakin SSRİ Prokurorluğu 
təkliflə razılaşmır. SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenumu 28 mart 1991-ci 
il tarixli qərarı ilə protesti rədd edir və cinayət işinin ibtidai istintaqa 
qaytarılması ilə bağlı RSFSR Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin 
qərarını qüvvədə saxlayır.

Daha sonra SSRİ Prokurorluğunun istintaq qrupu iş üzrə cüzi, 
for   mal istintaq hərəkətləri apararaq, Ali Məhkəmənin Plenumunun 
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göstərişlərini ye   rinə yetir mədən, cinayət işini əvvəlki tərzdə baxılması 
üçün Azər   bay can Ali Məhkəməsinə göndərir. Maraqlıdır ki, belə 
cinayət iş lərini hadisə baş verən ərazidə deyil, SSRİ-nin özlərinə 
sərf edən müx təlif şəhərlərində baxılmasına üstünlük verən SSRİ 
Prokurorluğu nədən bu dəfə mövqeyini dəyişərək cinayət işini ərazi 
aidiyyatı üzrə məhkəməyə göndərirdi?

Hesab edirəm ki, burada həmçinin 19-21 sentyabr 1990-cı 
ildə Moskvada Krem lin Qurultaylar sarayında keçirilmiş "Hüquq 
və iqtisadi əmək daşlıq" konfransında İkram Kərimovun çıxışının 
təsiri olmuşdu. Belə ki, o, SSRİ rəhbərlərinin, o cümlədən Ədliyyə 
nazirinin, Baş pro ku rorun, Ali Məhkəmə sədrinin, habelə, ABŞ-ın 
sabiq dövlət katibi U.Rocersin 700 nəfərdən ibarət həmkarı ilə iştirak 
etdiyi tədbirdəki çıxışında məkəmələrdə işə baxılarkən müttəfiq 
respublikaların ərazı aiddiyyatının pozulmasının qanunazidd olması 
məsələsini qal dırmışdı. Yəqin ki, həmin konfrans barədə material 
kitabda öz yerini tapacaqdır. Bundan sonra Moskva məhkəmə aidiy-
yatının pozuntusuna yol vermədi.

Əlisaab Orucov
22 noyabr 2019-cu il 

P.S. Yeri gəlmişkən, 26-28 mart 1991-ci il tarixlərində keçirilən 
SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenumunda yuxarıda şərh olunan cinayət 
işinin müzakirəsində iştirakımla bağlı (bu da bir təsadüfdür) təəssü-
rat larımı oxuculara çatdırmağı özümə borc bilirəm. 

Ali Məhkəmənin sədri Hüseyn Talibovla "Moskva" meh man xa-
na sında qalırdıq. Səhər saat 9 radələrində Hüseyn müəllimlə SSRİ 
Ali Məhkəməsinin binasına yaxınlaşanda gördük ki, vəkil İsmiyev 
Teymur oradadır. Onunla görüşüb, hal-əhval tutduqda Teymur 
Hüseyn müəllimə müraciət etdi ki, Lebedevin qəbuluna düşməsi üçün 
ona köməklik etsin. Onun nə məsələ ilə əlaqədar qəbula düşmək 
istəməsini bilmədik və maraqlanmadıq. 

İclas ərəfəsi tanıyanlar bir-biri ilə görüşür, ayaqüstü söhbət 
edirdilər. Bu vaxt gördük ki, SSRİ Ali Məhkəməsinin üzvü, həm də 
Ali Məhkəmənin Partiya komitəsinin katibi, həmyerlimiz İsmayıl Al-
xazovla Lebedev söhbət edirlər. Hüseyn müəllim ilə onlara yaxın laş-
dıq, görüşdük. Hüseyn müəllim hamımızın yanında İsmiyevi qəbul 
etməsi məsələsini Vya çеslav Mixayloviçə çatdırdı. O, tərəddüd 
etmədən dedi ki, Plenumdan çıxıb işə qayıdacaq. Gəlsin qəbul 
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otağına. Bu ərəfədə Ali Məhkəmənin məsul işçisi Elmir Əliyev 
bizə yaxınlşadı və görüşdü. Vaxtilə onunla eyni vaxtda Respublika 
prokurorluğunda işləmişdik. O zaman o, mülki şöbənin prokuroru idi. 
Hüseyn müəllim Elmirdən xahiş etdi ki, "vəkil İsmiyev aşağıda qəbul 
otağındadır, ona çatdır ki, bugünkü Plenumdan sonra qəbul üçün 
RSFSR Ali Məhkəməsinə getsin".

Axşam Hüseyn müəllim mənə dedi ki, sabah baxılacaq pro test lə-
rin içərisində Azərbaycanla bağlı bir cinayət işi var. Ancaq həmin iş 
Azərbaycanda deyil, Rusiyada baxılan işlərin sırasındadır. Belə pro-
testlər səsvermə hüququ olan şəxslərə verildiyindən, mənim bundan 
məlumatım yox idi. Müttəfiq respublikaların Ali Məhkəmə sədrləri 
Plenumun üzvü hesab olunduqlarından səsvermə hüququna malik 
idilər. Nədənsə maraq göstərib SSRİ Baş prokurorunun verdiyi həmin 
protesti Hüseyn müəllimdən götürüb oxumadım.

Plenumun ertəsi gün keçirilən iclasında mənə bəlli oldu ki, həmin 
iş Nizami Abdullayev barəsindədir. Şikayət əsasında RSFSR Ali 
Məhkəməsinin sədrinin verdiyi protest üzrə qəbul olunmuş məhkəmə 
qərarından SSRİ Baş prokuroru narazı qalmış və bu qərarın ləğv 
olunması üçün Plenuma müraciət etmişdir.

Həmin cinayət işi haqqında nəsə yazıb təkrarçılığa yol vermək 
istəmirəm. Ancaq Teymur İsmiyevin Plenumdakı çıxışını indiki kimi 
xatırlayıram. Kövrəlmişdim, gözlərim dolmuşdu. Çıxış edənlərin 
söylədiklərini həyəcansız dinləmək mümkün deyildi. Onu bilirəm 
ki, qəbul edilən qərar T.İsmiyevin qələbəsinin ifadəsi idi. Qanunun 
tələblərinə görə səsvermə açıq keçirildiyindən protestin rədd 
edilməsinin şahidi oldum. Çox vaxt sevincin özü də adamı kövrəldir.

Yuxarıda qeyd etdiyim məqam istisna olmaqla, mən İsmiyevlə 
bir daha rastlaşmadım və onu təbrik edə bilmədim. Sonralar onunla 
görüşəndə heç ağlıma gəlmədi ki, bu işin təfsilatı ilə bağlı ondan nə 
isə soruşum.

...Həmin cinayət işinə Azərbaycan Respublikası Ali Məh kə mə sinin 
cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyasında hakim F.M.Ələsgərovun 
sədrliyi ilə baxılaraq, işin əlavə ibtidai istintaq aparılmasına dair  
10 fevral 1992-ci il tarixdə qə rar  dad qəbul edilir.

21 vərəqdən ibarət olan qərardadda ibtidai istintaq orqanının qa-
nunsuz hərəkətləri ilə yanaşı, onun SSRİ Ali Məhkəməsi Plenu munun 
qərarına laqeyd yanaşaraq göstərişlərini icra etməməsi və işin 
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istiqamətinin düzgün müəyyən olunmaması prokurorluğun diqqətinə 
çatdırılmışdı. Belə ki, qərar dad da göstərilirdi:

"Органы следствия проигнорировали указания, содер жа щиеся 
в постановлениях Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 сентября 1990 года и Пленума Верховного 
Суда СССР от 28 марта 1991 года, имеющие в силу ст. 412 
УПК Азербайджанской Республики обязательный характер, об 
устранении неполноты следствия, установлении фак тических 
обстоятельств, которые при первоначальном рас сле довании не 
были выяснены или выяснены неполно".

Prokurorluq məhkəmənin gəldiyi nəticə ilə yenə də razılaş ma-
yaraq, tələm-tələsik Azərbaycan Respublikası Ali Məhkə məsinin 
Rəyasət Heyətinə etiraz göndərərək məhkəmə qərardadının ləğv 
olunması məsələsini qaldırır. 

Ali Məhkəmənin Rəyasət Heyətinin 27 fevral 1992-ci il tarixli, 
4/21 №-li qərarı ilə protest təmin olunmayaraq, məhkəmə qərardadı 
qüvvəsində saxlanılır. Beləliklə, ibtidai istintaq orqanı məhkəmənin 
göstərişlərini yerinə yetirmədiyinə görə iş aidiyyatı üzrə Azərbaycan 
Respublikası prokurorluğuna göndərilir.

Son nəticədə Abdullayev Nizami Adil oğlunun Azərbaycan Res-
pub likası CM-in 72-ci, 94-cü maddəsinin 2, 3, 4, 6 bəndləri və 15, 
94-cü maddəsinin 2, 3, 4, 6 bəndləri ilə müqəssirlənməsinə dair ci-
na yət işi üzrə ona elan olunmuş ittiham sübut edilmədiyinə görə ibti-
dai istintaq orqanı onun barəsində cinayət işini xitam edərək, onu 
azadlığa buraxır.

Kitab üzərində işləyərkən və arxivimdən SSRİ Ali Məhkəməsinin 
həmin Plenuma dəvət məktubunu tapdıqdan sonra hafizəmi bərpa 
edib, bu xatirəni yazdım. Həmçinin həmin iş üzrə Azərbaycan Ali 
Məhkəməsinin məlum qərardadını əldə edib, Nizami Abdullayevin 
izinə düşərək onun xatirəsinin qələmə alınmasını özümə borc bildim.

Eyni zamanda məlum oldu ki, müstəqillik uğrunda mübarizə 
aparanlarla paytaxt Moskvada – Lefortovo həbsxanasında necə 
rəftar edilirmiş. Bu, sadəcə, rəftar deyil, amansızcasına, qəddarlıqla 
törədilən cinayət idi. Yaxşı olardi ki, Lefortovo həbsxanasında sax la-
nı lanlardan sağ qalanların xatirələri toplanılsın və orada hökm sürən 
vəhşiliklər bəşəriyyətə çatdırılsın.
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Moskvada Kremlin Qurultaylar Sarayında keçirilmiş 
konfransla bağlı "Kommunist" qəzetində (05.10.1990) 

dərc olunmuş "Əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma 
yolunda addım" məqaləsindən çıxarış  

Məqalənin tam mətni 132-ci səhifədə verilmişdir
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AĞIR GÜNÜMDƏ MƏNƏ KÖMƏK 
EDƏNLƏRDƏN ALLAH RAZI OLSUN

Mənim taleyim kimi ömür yaşayan 
insanlar həyatda nadir hallarda ola 

bilər. Çəkdiyim məşəqqətləri bir mən, bir də 
Allahım bilir. 4 il ölüm hökmü altında yaşamaq, 
hər gün – gecə-gündüz vəhşicəsinə döyülmək, 
itin belə bəyənmədiyi ərzaqları yeməyin nə 
demək olduğunu dərindən dərk etmək üçün 
mənim taleyimi yaşamaq lazımdır. 

1988-ci ilin dekabr ayının 6-da Gəncə şəhər milis idarəsinin 
əməkdaşı kapitan Məmmədov məni iş yerimdən bir neçə məsələni 
aydınlaşdırmaq adı altında götürərək milis idarəsinə gətirdi. Həmin 
vaxtdan dəhşətli, əzablı günlərim başladı. Məni onda ittiham edirdilər 
ki, guya KAMAZ maşınını asayişi qoruyan sovet əsgərlərinin üstünə 
qəsdən sürmüşəm. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 10 nəfər ağır yaralanıb. 

Həmin dövrdə kütləvi iğtişaşlar zamanı Gəncə şəhərində həqi qə-
tən belə bir hadisə baş vermişdi. Keçirilən etiraz mitinqlərində bir vətən-
pərvər kimi mən də iştirak etmişdim, ancaq baş verən həmin hadisədən 
qətiy yən xəbərim yox idi. İstintaqımı Kuznetsov və Kondratyev famili-
yalı Moskvadan gəlmiş müstəntiqlər aparırdılar. İstintaqın gedi-
şində mənə dəhşətli işgəncələr verilirdi. Dırnaqlarımı, dişlərimi kəl-
bə tinlə – dərmansız çəkib çıxarmışdılar. Yatmağa qoy mur dular, rezin 
torbaya salıb saatlarla döydürürdülər. Mühakiməm isə Rostov şəhər 
məhkəməsində oldu və ağır cəzaya – ölümə məhkum edildim. Məh-
kəmədə atam və osetin qızı olan anam iştirak edirdi. Rus dilini az da 
olsa bilirdim. Fasilədə şahid qismində çağırılmış əsgərlərə təhkim 
olunmuş zabit deyirdi ki, ifadə verin ki, KAMAZ-ı sürən bu olub. Həmin 
zabit elə zənn edirdi ki, mən rus dilini bilmirəm. Ona görə elə açıq 
danışırdı. Mən onun sözlərini milliyətcə rus olan vəkilimə dedim. Vəkil 
isə prosesin gedişində bunu hakimə çatdırdı. Lakin heç bir nəticəsi 
olmadı. Məhkəmə zalında atam Adil üzünü mənə tutub qışqırdı: "Oğlum, 
sən günahsızsan, qorxma, səni qurtaracağıq!" Anam isə ağlayırdı... 

Ölüm hökmü altında yatdığım günləri heç kimə arzulamıram. 
Bunu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Özü də günahın olmaya-
olmaya, bu zülmə düçar olasan! 
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Atam çox qoçaq adam idi. Mən atamın, anamın cəfakeşliyi, 
xeyir xah insanların köməkliyi sayəsində bu bəladan qurtarmışam. 
Məhkəmədə yenicə anadan olmuş qızımı qucağında tutmuş həyat 
yoldaşım da iştirak edirdi. Hökmdən sonra yalnız atamla son dəfə 
görüşməyə icazə verdilər. Atamdan soruşdum ki, qızımın adını nə 
qoymusunuz? Cavab verdi ki, Quran açdırıb ordan götürmüşük. 

4 il ərzində çəkdiyim zülmləri, yəqin ki, hamı başa düşər. Ancaq 
atamın və anamın iztirablarını, cəfakeşliklərini, gecə-gündüz çalış-
malarını sözlə ifadə edə bilmirəm. İstər Bakıda, istər Moskvada elə 
bir aidiyyəti qapı qalmayıb ki, onlar döyməmiş olsunlar. Sağ olsun 
xeyirxah insanlar! Atam həmişə Əlisaab Orucovun, Fuad Ələs-
gərovun və vəkil Teymur İsmiyevin adlarını min nət dar lıqla çəkib, 
onlara dua edərdi. 

Sözün düzü, mənə bu 4 il ərzində kimlər nələr edib, necə kömək-
lik lər olub, dəqiq bilmirəm. Bunun hamısının tarixçəsini atam yaxşı 
bilirdi. O, 4 il bundan əvvəl rəhmətə gedib. Ancaq bir onu bilirəm 
ki, adlarını çəkdiyim və çəkmədiyim xeyirxah insanlar bu işdə bizə 
həddindən artıq köməklik göstəriblər. Vəkilin tutulmasında, haqqımda 
olan ölüm hökmünün ləğv edilməsi ilə bağlı hüquqi yazışmaların 
aparılmasında, gediş-gəliş xərclərinin ödənil məsində, əsas şahidin 
tapılıb gətirilməsində Əlisaab Orucuvun xüsusi köməkliyi əvəz-
siz olub. Bircə onu bilirəm ki, mən onların sayəsində sağ qalmışam. 
Atam onların xeyirxahlıqları barəsində çox danışıb. 

Həbsdə olarkən mənə xəbər çatdırmışdılar ki, İsmiyev familiyalı 
məşhur vəkil sənin müdafiəni öz öhdəsinə götürüb. Kamerada "güllə 
altında yatan" yoldaşlarım mənə deyirdilər ki, "narahat olma, əgər o, 
sənin müdafiəni öhdəsinə götürübsə, hesab et ki, evinizdəsən". 

Günlərin birində mənə məlumat verildi ki, Bakıya etap olunuram. 
Bu, mənim üçün gözlənilməz idi. Etap prosesinin özü olduqca ağır 
və işgəncəli bir işdir. Hakim qabağına çıxdığım günü isə ömrüm boyu 
unutmaram. Təsəvvür edin ki, əllərim, ayaqlarım bağlı halda iki 
nəfər qabaqda, iki nəfər arxada, iki nəfər sağ, iki nəfər solda, 
"ovçarka" itlərinin müşayiəti altında məhkəmə zalına gətirildim. 
Bu mənzərəni görən hakim əsgərlərə dedi ki, "onun əllərini, 
ayaqlarını açın". Onların duruxduğunu görüb hakim sözlərini 
bir də təkrar etdi. Günün sonunda isə həmin hakim anama dedi 
ki, səhər oğluna isti yemək gətirərsən. Hakimin əsgərlərə dediyi 
söz bugünkü kimi qulaqlarımda səslənir: "Onun əllərini açın, 



448

qorxmayın, mən deməsəm, o, heç yerindən də tərpənməz". 
Həmin hakim Fuad Ələsgərov idi. 

Məhkəmə prosesi ən əsas şahidin dindirilməsi ilə başa çatdı. 
Xeyirxah insanların köməkliyi ilə həmin şahid çox uzaq məsafədən 
(o, Maqadan şəhərindən sonra xizəklə – 40 kilometr, qatarla da 
12 saat yol gedilən bir məsafədə yaşayırdı) tapılıb gətirilərək 
məhkəməyə ifadə verdi. O, ifadəsində bildirdi ki, "mən KAMAZ-ı 
əsgərlərin üstünə sürən sürücünün sifətinə kabinaya tullanaraq 
piyada lopatkası ilə zərbə endirdim. Zərbədən onun sifəti dağıldı". 
Mənim isə sifətimdə adi cızıq belə yox idi. 

...Beləliklə, mən 4 ildən sonra azadlığıma qovuşdum.

Nizami Abdullayev 
Gəncə şəhəri

19 oktyabr 2019-cu il 
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AİLƏ FOTOŞƏKİLLƏRİNDƏN

Anam, mən, Yeganə və Kərim
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Günel və Kərim

Venesiya, avqust 1996-cı il
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Pyatiqorsk, Elbrus.  
Avqust-sentyabr,  

1998-ci il
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Günel nənəsi və valideynləri ilə Yeganə və Eldarın toy məclisində.  
18 aprel 1998-ci il

Həmyerlimiz, biologiya elmləri doktoru, professor Əli Əhmədovla səmimi söhbət.  
18 aprel 1998-ci il
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BİR ÖMRÜN MƏRHƏMƏT İLLƏRİ

İkram müəllim, dostunuz Telman müəllim mənimlə görüşəndə 
dedi ki, haqqınızda kitab buraxmaq istəyir. Xatirə yazmağı 

mənə də təklif etdi. Məmnuniyyətlə razılıq verdim. Amma elə oldu ki, 
ləngidim. Haradansa öyrəndim ki, kitabın nəşri də gecikir. Beləliklə, 
Tanrı məni Sizin yanınızda xəcalətli qoymadı. Bilirsinizmi, nə üçün 
"xəcalət" sözünü işlədirəm?

Bir neçə il bundan qabaq Bakının Əzizbəyov rayonunda prokuror 
vəzifəsində işlədiyinizi və ilk görüşümüzü yadınıza salmaq istəyirəm.

Şüvəlanda bizim Yaradıcılıq evi var idi. Altımərtəbəli yaraşıqlı bir 
bina idi. Heydər Əliyev cənabları Birinci katib işlədiyi vaxtlarda tikdirib 
yazıçılara bağışlamışdı. Yazıçılar ailələri ilə birlikdə göndərişlər 
alaraq buraya istirahətə gəlir, evə isə yeni əsərlərlə qayıdırdılar. 
İndi orada qaçqınlar qalır. Onlardan əvvəl isə burada Bakı qırğınını 
törətmiş Sovet ordusunun əsgərləri qalırdılar. Amma, əfsuslar olsun 
ki, dağıtdılar, uçurdular, viran qoydular... 

Yazıçılar İttifaqının ədəbiyyat fondunda direktor işləyirdim. Şü və-
landakı Yaradıcılıq evi də bizim təşkilata baxırdı. İttifaqın birinci ka-
tibi məni oraya müvəqqəti təyin etmişdi. Getmək istəmirdim. Mənə 
aidiyyatı yox idi. Axır ki, üç il işləyəsi oldum.

Ədəbiyyat fondu yazıçılara maliyyə yardımı göstərir, ovaxtkı 
Sovet Yazıçılar İttifaqının Yaradıcılıq evlərinə göndərişlər verir, bizim 
ittifaqın bütün təsərrüfat işlərində yaxından iştirak edirdi. Yazıçılara 
evlər də tikdirirdi. Yazıçılar poliklinikası, Şüvəlandakı Yaradıcılıq evi 
də onun tabeliyində idi.

Bir gün mənə zəng vurdular ki, Şüvəlandakı Yaradıcılıq evində 
yoxlama aparıblar; bir neçə döşəkağı, əl dəsmalı, iyirmi ildən bəri 
paslanıb qalan "PAZ" maşınının təkərləri və s. çatışmır. Sonra eşitdim 
ki, Şüvəlan Yaradıçılıq evinə başqa bir adam qoymaq niyyətləri var. 
Mənə də dedilər ki, Sizə zəng vurum, birdən o adamı tutub eləyərsiniz.

Bir neçə gündən sonra görüşdük. Onda da indiki kimi, ucaboy, 
bir az qarayanız, xoşüz və fikirliydiniz. Günortaüstü olduğu üçün 
nahara dəvət etdiniz. Yazıçılarımızı xatırladıq. Xüsusilə Hüseyn Ariflə 
dostluğunuzdan danışdınız, gözünə bir neçə lətifə də qatdınız. Sonra 
bu söhbətləriniz "Dəli Kür" qəzetində çap edilmişdi. Mühüm işlər üzrə 
müstəntiq işlədiyiniz illərdə Ağstafada nə qədər dost-tanışınız olub. 
Yəqin ki, o illəri xatırlayır, indi də onlarla görüşürsünüz. 
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Siz ədalətli insansınız, İkram müəllim. Taleyi əlinizdə olan adam-
lara qarşı amansız deyilsiniz. Bunu sizi tanıyanların çoxundan 
eşitmişəm.

Çoxlu mütaliə edirsiniz. Buna görə xüsusi hörmətə layiqsiniz. 
Uzun illər işlədiyiniz bu ən ağır, ən mürəkkəb sahədə qazandığınız 
şəxsi təcrübə "məhkəmənin İkram Kərimov mərhələsi"dir desəm, 
yəqin düz olar. Fikrimi bir sözlə ifadə edəsi olsam, deyərdim ki, bu, 
bir ömrün mərhəmət illəridir.

Siz yaradıcı ziyalıları xüsusilə çox istəyirsiniz. Onların, doğrudan 
da, həmişə mənəvi köməyə ehtiyacları olub. Maraqlı burasıdır 
ki, onlar əsərlərində haqsızlığa qarşı üsyan edib, haqqı müdafiə 
etdikləri halda, həyatda, adətən, özlərini müdafiə edə bilmirlər. Onları 
haqlı ikən haqsız kimi də qələmə verirlər. Şairlər, həqiqətən, Allahın 
yerdəki elçiləridir. Onlar yerdə şeytanların, iblislərin içində yaşayır, 
fikirləri öz aləmində, yaratdıqları obrazların yanında olur. Bəlkə də, 
buna görə yanındakı iblisləri görə bilmir, görsə də, tanıya bilmir və 
onların məkrinə tuş olurlar. Sizin kimi ədalətli hakimlər olmayanda 
onlar da həbs edilir, öldürülür, yoxa çıxırlar. Mən Cavidi, Müşfiqi 
düşündüyüm üçün bunları yazıram.

Keçən il istirahət evində müalicə alaraq dincəlirdim. Mir Cəfər 
Bağırov zəmanəsinin bir nəfər prokuroru da bizimlə bir yerdə idi. 
Sək sən yaşı var idi. Hələ bir dəfə də olsun dərman içmədiyini 
deyir, iynə vurdurmadığından danışırdı. Yeriyirdi, yüyürürdü, quş 
kimi uçurdu. Bir gün xahiş etdim ki, Bağırovdan, gördüyü işlərdən 
da nış sın, diktofona yazım, çap edək. Bəlkə, millətə bir yeni 
xəbər də verdik. Nə qədər xahiş etdimsə, bir kəlmə söz demədi.  
Çox səmimi, lakin lazım gələndə bir az sərt, bir az da boz adam idi. 
O, bəzən unudurdu ki, onunla üzbəüz əyləşib danışan millətin şairidir, 
Cavidin, Müşfiqin varisidir. Yəqin ona yenidən vəzifə versəydilər, bir 
tədbir görərdi, hər halda bu, mənim xeyrimə olmazdı.

Bax bütün bunlara görə deyirəm, İkram müəllim! Siz istintaqın 
pedaqoji, psixoloji tərəflərini, fəlsəfəsini, tarixini unutmursunuz. Bir də 
ən əsası odur ki, Sizin millətimizi sevməyiniz iliyinizdə, qa nı nızdadır. 
Bütün bunlar böyük hərflə yazdığım Namusunuzu, Vic da nınızı göstərir. 
Mən inanıram ki, Siz qəsdən heç kəsə pislik edə bilməzsiniz, bəlkə də, 
bacarmazsınız. Bu xeyirxahlıq ana lay la la rımızdan gəlir, bayatılarımız, 
ağılarımız, adət-ənənələrimiz bunu deyir, bunu təbliğ edir. 

Yadınızdadırsa, mərhum şair qardaşımız Xəlil Rza Ulutürkü 
Mosk   va zindanından Bakı zindanına gətirəndə (mühakiməsi Bakıda 
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olmalıydı) mən Sizə zəng vurdum. Xahiş edib dedim ki, "işə elə 
baxın ki, Xəlil buraxılsın. Bütün məhkəmə prosesini "Ədəbiyyat 
və incəsənət" qəzetində çap edəcəyəm". Qəzetin baş redaktoru 
işləyirdim. Mənimlə çox hörmətlə danışdınız və dediniz ki, "Xəlil 
müəllimi biz də istəyirik". Sizin mərhəmətli ürəyinizi o vaxt da hiss 
etdim. Şairin mühakiməsini Siz, Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri kimi, 
hakim İlqar Abbasova tapşırdınız. (O, indi Respublika Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının katibi işləyir).

Haqqında yüksək fikirlər söylədiniz. Mən sonralar "Prometey" 
jurnalının 1-ci sayında dərc edilmiş Xəlil Rzanın mühakiməsi ilə bağlı 
hakim İlqar Abbasovun müsahibəsində onun mərdliyini, dönməzliyini, 
peşəkarlığını və milli qeyrətini görüb, hədsiz sevindim. Sizdən xahiş 
elədim ki, təqdimat yazasınız. Yazdınız və həmin sayda dərc etdik. 
Xəlil imperiya böhtanlarından azad oldu, böyük və qəhrəman şairimiz 
zindandan xilas edildi. İlqar Abbasov Moskvanın ittihamlarını təkzib 
edərək Xəlil Rzanın azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul etdi 
və bununla da öz soykökünə sadiqliyini, qanunlara hörmətini təsdiq 
etmiş oldu.

Əzizim İkram müəllim, bir dəfə mənə ikimənalı sual verdiniz ki,  
nə üçün Füzulinin yubiley tədbirlərində iştirak etmirəm. Mən həmin 
günlərdə Mətbuat və İnformasiya nazirini əvəz edirdim. Hazırda 
yenə müavin işləyirəm. Şairin beşyüzillik yubileyi münasibətilə on 
üç adda kitabını nəşr etmişdik. 120 çap vərəqi həcmində 6 cildlik 
külliyyatını da yığıb disketə köçürmüşdük. Bizim nazirliyin poliqrafiya 
müəssisələri iki növbədə işləyirdi. "Azərbaycan ensiklopediyası" 
və "Şərq-Qərb" nəşriyyatları da mətbəələrlə birlikdə fəaliyyət 
göstərirdilər. Həmin günlərdə Füzulinin yubileyi Bakıda, Təbrizdə, 
Tehranda, İraqda, Parisdə də qeyd olunurdu. Sizin dediyiniz kimi, 
hətta orta məktəb şagirdləri belə həmin yerlərə göndərilirdilər. Lakin 
nə bir nəşriyyat nümayəndəsi, nə də mətbəə müdiri böyük şairin 
yubiley təntənələrində iştirak etmək üçün dəvət almadı. Amma 
yubiley nəşrlərinin vaxtında çıxmasını təkidlə tələb edirdilər. Biz də 
yerinə yetirirdik. Hələ "Azərbaycan ensiklopediyası" nəşriyyatı yu-
xa rıda dediyim 6 cildliyi yığıb disketə köçürdükdən sonra başqa bir 
nəş riyyat müdiri onu öz adından Türkiyədə nəşr elətdirdi. Hər halda, 
mənəvi sıxıntılar keçirdik. Təəssüf ki, belə şeylər də olur.

Bəlkə, bunlar da məhkəməlikdir, deyə bilmərəm. 
Mən bunları qısaca Sizə danışanda, fikrə getdiniz, nə dü şün dü -

yünüzü bilmədim. İki gün keçmiş məni İsmayıllı tərəfə, Lahıca ge  t-
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məyə dəvət etdiniz. Sizinlə olan səfərim heç vaxt yadımdan çıxmaz. 
Mən nəinki yerlilərdən, Sizdən də böyük hör mət, ehtiram gördüm. 
Elə bil incik bir ürəyi sığallayırdınız. Lahıc da gördüyüm misgərlərin 
həyatı, adamların üzündəki sevinc, səmimilik, süfrələrin bərəkəti indi 
də yadımdadır. İnsanın, əslində, kiçicik bir diqqətə ehtiyacı var, İkram 
müəllim. Bəzən, təəssüf ki, bunu da əsirgəyirlər. 

Dediklərimi, xahiş edirəm, giley-güzar kimi qəbul etməyəsiniz. 
İnsan istədiyi adama ürəyini qızdırır və bəzən heç kəsə demədiyini, 
özüylə dünyadan aparacağı sirlərini də ona danışır.

Məndən bir gileyiniz olub. Şairlərin çoxu avtoqrafları ilə kitab-
larını Sizə bağışlayıblar. Məndən savayı. İndi bu xatirəmlə bərabər, 
kitabımı da Sizə və hörmətli ailənizə yadigar göndərirəm. 

Dərin hörmətlə, 
Nəriman Həsənzadə 

Bakı, 14 yanvar 2000-ci il

Kitabxana əməkdaşları və oxucularla görüş. 
Şüvəlan qəsəbəsi. 14 noyabr 1981-ci il
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* * *

Soldan: Ağaverdi Abbasov, İkram Kərimov, Xalq rəssamı Kamil Əliyev,  
Xalq artisti Yaşar Nuriyev. Eldar və Yeganənin toy məclisində. 18 aprel 1998-ci il
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LAHICA İLK SƏFƏR

Doğulub boya-başa çatdığım Kürdəmirlə sıx bağlılığım olsa da, 
İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsini görməmişdim. Gözəl 

təbiəti, qonaqpərvər sakinləri haqqında isə çox eşitmişdim. 
1995-ci ilin isti yay günlərindən biri idi. Yaradacılığına və şəx siy-

yətinə böyük hörmət bəslədiyim Nəriman Həsənzadə ilə birlikdə 
Lahıca səfər etdik. Oğlum Kərim də bizimlə idi. Yol boyu Nəriman 
müəllimlə müxtəlif mövzularda fikir mübadiləsi aparırdıq. Söhbətlərin 
məzmunu Kərimin də marağına səbəb olurdu. 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində Əczaçılıq kafedrasının 
əsasını qoymuş tibb elmləri doktoru, professor Asəf Rüstəmovun 
qonağı olduq. O, oğlu ilə birlikdə bizi çox qonaqpərvərliklə qarşıladı. 
Asəf müəllim maraqlı şəxsiyyət idi. Hər bitkinin tərkibini bilir və onun 
müalicəvi xüsusiyyətlərindən həvəslə danışırdı.

Elə oldu ki, gecəni Lahıcda qalası olduq. Asəf müəllimin evi 
da rısqal idi. Sürücü də daxil olmaqla, 4 nəfər qonağın onlarda 
gecələməsi mümkün deyildi. Məsləhət görüldü ki, qəsəbənin nüfuzlu 
şəxslərindən hesab edilən Səttar Abbasova məxsus, o zamanın 
tələblərinə cavab verən və xeyli sayda qonağı qəbul etmək imkanına 
malik olan evdə gecələyək. Onun evi qəsəbənin girəcəyində, mən-
zərəli bir guşədə yerləşirdi. Səttar müəllim qəsəbəyə avtomobil 
yolunun çəkilişinə böyük zəhmət və maliyyə vəsaiti sərf etmiş xey riy-
yəçi kimi tanınırdı. 

Səttar müəllim yataq xəstəsi olmasına baxmayaraq, ailəsi ilə 
birlikdə bizi hədsiz sevinclə qarşıladı. Axşamdan xeyli vaxt keç mə-
sinə və şam yeməyinə ehtiyacımız olmadığı halda, bizim şərəfimizə 
böyük süfrə açıldı. Onun qızının həyat yoldaşı Vidadi Mərdəkanda 
notarius işləyirdi və ailə mənim barəmdə məlumatlı idi. Şübhəsiz 
ki, Nəriman müəllimi daha çox tanıyırdılar. Süfrəyə təam verilərkən, 
çətinliklə olsa da, Səttar müəllim masa arxasına gəlib bizimlə oturdu 
və iştahla şam etməyə başladı. Həyat yoldaşı Firəngiz xanım həmin 
mənzərəni görüb sevincindən yerə-göyə sığmırdı. Üzünü bizə tutub 
dedi: "Səttar üç gündür çörək yemirdi, görün gəlişinizdən nə qədər 
ruhlanıb ki, əlini süfrəyə uzatdı". 

Gecə yarıya qədər söhbət etdik və ev sahiblərinin könlünün xoş 
olması üçün onlara müəyyən təskinlik verdik. Həyətlərində xeyli 
moruq kolu var idi. İlk dəfə moruq dərib yeməyim həmin məkanda 



460

oldu. Ailədən ayrılmağımızı təsvir edə bilmirəm – sevinc və kədər 
bir-birinə qarışmışdı! (Bir müddət sonra Səttar müəllimin dünyasını 
dəyişməsi xəbərini eşitdim. Ruhu şad olsun!)

Səttar müəllimin Girdiman çayı və Nial dağı haqqında söhbətlərini 
daim xatırlayıram. O, Lahıcın tarixi, sənətkarları, yetişdirdiyi tanınmış 
şəxsləri barədə, adət-ənənələri, sirri hələ də açılmamış kanalizasiya  
sistemi, zəlzələyədavamlı unikal tikililəri, meydança və məscidləri 
haqqında çox həvəslə bizə məlumatlar verirdi. Nəriman müəllim söz 
vermişdi ki, Lahıc səfərini qələmə alacaq. Düzü, vədinə əməl edib-
etmədiyini bil mirəm. 

Sonralar Lahıc qəsəbəsinə saysız-hesabsız səfərlərim olub. 
Qəsəbənin girişində Səttar müəllimin ailəsinə məxsus evi görəndə, 
təbii ki, həmin ünvanda gecələdiyimiz zamanı xatırlamalı oluram. 

Yazını qələmə aldı: T.Z.
İsmayıllı rayonu, Basqal kəndi 

25 may 2010-cu il 
* * *

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hərbi geyimdə xalçada toxunmuş portreti 
önündə, müəllif Kamil Əliyevlə birlikdə
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HAMININ XOŞBƏXTLİYİ ÜÇÜN 
ÇALIŞAN İNSAN

Taleyin insana bəxş etdiyi ömür yolunu 
bu dünyada hərə bir cür yaşayır. Bütün 

tarix boyu hamının xoşbəxtliyi naminə çalışan 
xeyirxah, nəcib, məğrur təbiətli insanlara hə-
mişə hörmət və izzət göstərilir, onlar heç vaxt 
unudulmur.

Belə insanlardan biri də uzun illər məh-
kəmə və hüquq-mühafizə orqanlarında mə sul 
vəzifələrdə çalışan İkram Kərimovdur.

Ulu Tanrı ona yüksək mədəniyyət, şirin dil, uca boy-buxun, qədd-
qamət, şücaət, nur saçan sima və ədalətli hünər vermişdir.

Uzun illərin yorulmaz əməyilə həyatda dərin iz buraxıb səadətini 
gülə-gülə qazanan İkram müəllimin hansı keyfiyyətlərindən baş-
layıb, hansınasa üstünlük vermək çox çətindir. Bu insanın gö zəl-
liyi onun həqiqəti sevməsində, paklığında, təmiz vicdanında və 
xeyirxahlığındadır. 

Tanıdığım uzun illər ərzində onda olan dəyanət və təmkinliyin, 
ədalət və böyük əzəmətə sahib olan bir insan olmasının şahidi 
olmuşam. 

Bu məğrur təbiətli insanı həyata bağlayan, ona hədsiz hörmət və 
şərəf gətirən, yaşayıb-yaratmaq əzmini artıran yenilməz bir qüvvə, 
onun ağıl və zəkası ilə bərabər, işlədiyi bütün kollektivlərdə yaratdığı 
xoş ülfət olmuşdur. O, bu amala həmişə üstünlük vermişdir.

İkram müəllimin həyatı parlaq səhifədir; o, hansı sahədə işləyib-
sə, həmişə seçilib, dost və tanışları, iş yoldaşları onun şəxsiy yətini 
həmişə yüksək qiymətləndirib, öz fəaliyyətlərini onun iradəsinə uyğun 
yönəldiblər. Xeyirxah və insaflı olub, insanları halal yola çəkib. Onlara 
çörək verib, qurub-yaradıb. İnsanlar da onun yaxşılığını unutmayıblar.

Bu gün Azərbaycanımızın belə qüvvətli oğulları varsa, deməli, 
onun sabahına zaval yoxdur. İkram müəllim kimi insanlar həyatda 
yaxşı hər şeyə layiqdirlər. Qoy Tanrı heç nəyi bu gözəl insandan 
əsirgəməsin. 

Nizami Süleymanov
akademik, texnika elmləri doktoru,  

Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının prezidenti 
2013-cü il
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İKRAM XARAKTERLİ OLMAQ  
ÇOX ÇƏTİNDİR

İnsan dünyaya ona görə gəlir ki, əbədi 
məkana qayıdanda fani dünyada adı 

həmişə yaxşılığa çəkilsin, qəlblərdə də, torpaq 
üstündə də izi qalsın.

O, əsl insan ömrü ilə zamanla qoşa ad-
dım layıb. Onu tanıyanlardan soruşulsa, çox 
güman ki, hamısı belə deyərdi: "İkram müəllim 
kimi yaşamaq hər insana nəsib olmur".

Biz 60-cı illərin əvvələrində Azərbaycan Dövlət Universitetində 
paralel oxumuşuq. Mən şərqşünaslıq, o isə hüquq fakültəsində. 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfranslarında, universitetdə keçirilən 
digər kütləvi tədbirlərdə rastlaşardıq. Mehriban münasibətimiz yaran-
mışdı. İstər xarici görünüşü, istərsə də davranışı ilə diqqəti cəlb edir, 
digər tələbələrdən fərqlənirdi. Müəllimlər arasında da hörməti vardı. 
Hələ o vaxtdan hiss olunurdu ki, parlaq gələcəyi olacaq.

Mən ilk cümləmdən onun necə bir xarakterə malik olduğunu xü-
susilə vurğuladım. Bu, danılmayan həqiqətdir. Tə va zökarlıq, təmən-
nasızlıq, insana məhəbbət, sədaqət, etibar kimi ən yüksək insani 
keyfiyyətlər onun şəxsiyyətində tamlığı ilə birləşib. Onu tanıdığım, 
dostluq etdiyim uzun illər ərzində bunu müşahidə etmişəm. İkram 
xarakterində olmaq çox çətindir. Deyərdim ki, Tanrı qismətidir. Fikrimi 
şahidi olduğum saysız hadisələrdən biri ilə təsdiqləmək istəyirəm.

Əvvəla, İkram həyata vəsiqə aldığı ilk gündən böyük uğurlar 
qazandı. Tutduğu vəzifələri ləyaqətlə daşıdı. Mən isə sadədən-sadə 
ömür yaşadım və yaşayıram. Çətinliklərim çox olub. Ancaq həmişə 
onda özümə qarşı yüksək mədəniyyət, qayğı, diqqət görmüşəm.

Yaxın dostlarımdan birinin ailəsinə bədbəxtlik üz vermişdi. Dos-
tum rəhmətə getmiş, övladı isə hansısa işə görə təqsirli bili nərək mə-
suliyyətə cəlb olunmuşdu. Dostumun həyat yoldaşı mənə müraciət 
etdi. Təbii ki, mən də İkrama. Müxtəlif məhkəmə instansiyalarında 
cinayət işi süni şəkildə şişirdilərək dolaşdırılmışdı. Açığını deyim 
ki, heç kim bu işin müsbət həll olunmasına inanmırdı. Materiallarla 
şəxsən tanış olan İkram müəllim müəyyən tövsiyələrini verməklə, 
məsələnin obyektiv həll olunacağını bildirdi. Onun dediyi kimi də 
oldu. Bu gün açıq etiraf etmək istəyirəm ki, yaxınları mənim vasitəmlə 



463

ona nəsə hörmət etmək istəyirdilər. Çox çətinliklə, əzab çəkə-çəkə 
bu fikri ona sezdirəndə mülayim sifəti sərtləşdi. Kəskin baxışlarını 
üzümə zilləyib acıqla nəsə demək istədi. Ancaq həssas qəlbli insan 
birdən-birə yumşaldı. Üzündə ilıq bir təbəssüm yarandı. Oturduğu 
stuldan qalxaraq mənə yaxınlaşdı. Əlini çiynimə qoyub dedi: "Qur-
ban, sən ki məni yaxşı tanıyırsan. Narahat olma. Nə vaxt sözün olsa, 
müraciət edə bilərsən. Sənin qəlbini yaxşı bilirəm". Həqiqətən, o, 
mənə inanır və bilirdi ki, xahişlərimin arxasında başqa niyyət yoxdur. 

İkram müəllim istər dövlət işlərində, istərsə də ictimai həyatda öz 
nəcibliyi, ləyaqəti ilə ona göstərilən etimadı doğruldub. Başı uca, üzü-
ağ olub.

Dünya yaxşılarındır, – deyiblər. Əslinə qalanda, bu, düz ifadədir. 
Ona görə ki, yaxşı adamlar olmasa, dünya kimə qalasıdır? İkram 
müəl lim yaxşı adamların cərgəsindədir. Bunu onun yaşadığı ömür 
deyir.

O, baharda doğulub. Qoy bahar təravəti ömrünə daim sağlamlıq 
bəxş etsin, gələcəkdə də Allahın köməyi ilə tam sağlam şəkildə 
çalışaraq bizi özünün varlığı ilə hələ uzun illər sevindirsin.

Mənim onunla qürur duymağma səbəb olan bir cəhəti də var. 
Yüksək vəzifələrdə işləməyinə və böyük həyat təcrübəsi olmasına 
baxmayaraq, çox sadə və utancaq bir insan olmağı, yaxşı əməllərini 
və xeyirxah işlərini davam etdirməsidir.

Geniş əhatəmdə bu gün çox az adam tapılar ki, mən onun 
ünvanına söz xətrinə deyil, ürəyimin dərinliyindən gələn isti və xüsusi 
məna kəsb edən sözlər seçib deyim. Sevinirəm ki, səmimiliyimin o 
nadir "ünikal"larından biri məhz İkram müəllimdir.

Qurbanəli Süleymanov
BDU-nun ilahiyyat fakültəsinin dosenti,  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
2017-ci il
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HAKİMLƏRİN HAKİMİ

İkram müəllim haqqında danışmaq mənim üçün çox xoşdur. 
Əvvəla, belə hallarda onun atamla bağlı münasibəti gözümün 

önünə gəlir. Eyni zamanda o, həyatı və fəaliyyəti haqqında geniş 
danışılmağa, tədqiq və təbliğ olunmağa layiq bir şəxsiyyətdir. İlk 
görüşümüzü isə yaxşı xatırlayıram. 

70-ci illərin əvvəlləri idi. İl, ay və gün dəqiq yadımda deyil, ancaq 
onu bilirəm ki, istirahət günü idi. Həmin vaxt atam Həsən Əliyev 
Respublika Ali Məhkəməsi sədrinin birinci müavini idi. Mən isə hüquq 
fakültəsinin tələbəsi idim. Fəvvarələr meydanında atamla gəzirdik. 
Hündürboy, üz-gözündən nur yağan cavan bir oğlan yaxınlaşıb əvvəl 
atamla, sonra isə mənimlə görüşdü. Atam onu mənə təqdim etdi: 
"Tanış ol, İkram Kərimovdur, Respublika Prokurorluğunda mühüm işlər 
müstəntiqi işləyir". Mən kənarda dayanıb qibtə ilə atamla son dərəcə 
mehriban söhbət edən bu gəncə baxırdım. Onu qiyabi tanıyırdım. 
O dövrdə ölkə miqyasında ciddi əks-səda doğuran bir sıra cinayət 
işlərinin istintaqını aparmışdı. Öz-özümə fikirləşirdim ki, gənc olasan, 
belə tez məşhurlaşasan. Ayrıldıqdan sonra atam onun haqqında çox 

xoş sözlər dedi. Mən ata mın 
dilindən az-az adamlar haq-
qında tərifli sözlər eşit miş dim. 
Bizim ilk şəxsi ta nışlığımız belə 
oldu. 

Universiteti bitirdikdən son-
ra bir müddət prokurorluq or-
qan larında işlədim. O dövrdə 
İkram müəllim əvvəl Əzizbəyov 
rayon prokuroru, sonra isə 
Bakı şəhər Prokurorunun birin-
ci müa vini işləmişdi. Onun 
fəaliy yəti qüsursuz və nü mu-
nəvi idi. Mənə olan hör mətini 
və qay ğısını isə hər an hiss 
edir dim. Sonradan mən elmi 
işə keçdim. İkram müəllim isə 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
sədri seçildi. 
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Mən Milli Məclisdə işlədiyim dövrdə onunla sıx əlaqə saxlayırdım. 
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, aramızda çox səmimi bir münasibət 
yaranmışdı. Tez-tez görüşür, fikir mübadiləsi edərdik. Məlumdur ki, 
o dövrdə respublikamızda hüquq sahəsində qanunvericlik aktlarının 
hazırlanması istiqamətində çox böyük işlər gedirdi və bu prosesdə 
İkram müəllim fəal iştirak edirdi. Onun zəngin nəzəri və praktik 
biliyi buna imkan verirdi, eyni zamanda bunu zəruri edirdi. Yaxşı 
xatirimdədir, hazırlanan qanun layihələrinə onun tövsiyəsi ilə əsaslı 
əlavələr edilmişdi və bu gün mən görürəm ki, həyat onun dediklərini 
təsdiq edir. Elə məsələlər də var idi ki, İkram müəllim onların qanun 
layihəsinə salınmasına etiraz edirdi. Həmin maddələr qanuna salınsa 
da, reallıqda işləmədi. Həyat onun haqlı olduğunu göstərdi. 

Həmin dövrdə qəbul olunacaq qanun layihələri üzərində iş 
gedərkən, mən onun bir insani keyfiyyətini müşahidə etmişdim. 
Heç vaxt öz şəxsi prizması nöqteyi-nəzərindən çıxış etməzdi. Yəni 
o, məhkəmə sistemi tərəfindən komissiyanın işində iştirak etsə 
də, heç vaxt həmin sahəyə daha çox üstünlüyün verilməsinə meyil 
göstərmirdi. Hüquq-mühafizə orqanlarının digər sahələrindən ko mis-
siyanın işinə cəlb olunmuş yoldaşların əksəriyyəti isə çalı şırdılar ki, 
təmsil etdikləri sahələrə üstünlük verən maddələr qanun layihəsinə 
salınsın. 

Mən ona xas olan bütün insani keyfiyyətlərdən genişliyi ilə danışa 
bilərəm. Elə bir müsbət insani keyfiyyət yoxdur ki, onun şəxsiyyətində 
cəmləşməmiş olsun. Ancaq məni riqqətə gətirən və xatırlayanda 
köv rəldən bir məqamı ayrıca vurğulamaq istəyirəm. Bu da onun 
diqqətcilliyidir.

1989-cu ildə atam Sumqayıt hadisələrində keçmiş SSRİ-nin ayrı-
ayrı şəhərlərindən gətirilmiş müstəntiqlər tərəfindən ittiham olunan 
bir qrup gəncin məhkəmə işinə baxmışdı. Və onların hamısını 
məhkəmə zalından azadlığa burax mışdı. Şübhəsiz ki, bu, Mosk-
vanın xoşuna gələ bil məz di. Buna görə də 1990-cı ildə atam Ali 
Məhkəmənin tərki binə seçilmədi. Bir müddət sonra isə təqaüdə 
çıxdı. Biz görür dük ki, o, əziyyət çəkir, bu haq sızlığı asanlıqla həzm 
edə bil mir. Daim fəal işdə olan ta nınmış bir hüquqşünas evdə da-
rıxır. Biz dəfələrlə ona təklif et mişdik ki, münasib bir iş ta paq, iş-
ləsin. Lakin bu fikri heç cür yaxın qoymurdu. Bir gün Milli Məc-
lis də İk ram müəl limlə görüşdük. Duy ğu sal, zən gin dünya görü şü 
olan şəxs kimi, İkram müəl lim bilir di ki, bu hal atam üçün çətindir və 
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o, mənə təkidlə dedi ki, Hə sən müəllimi aktiv həyata qaytarmaq 
lazımdır, onun zən gin biliyi və təcrübəsi hər birimiz üçün faydalıdır.
Mən isə cavab verdim ki, atamı razılığa gətirə bilmirik, ən yaxşısı, 
onun  la özünüz danışın. Bir neçə gündən sonra axşam işdən evə 
gələn də atamı kefi açılmış, üzügülər, həvəsli gördüm. Mənə hər şey 
məlum oldu, ürəyimdə isə İkram müəllimə minnətdarlıq etdim. Atam 
öm rünün sonunadək Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədrinin köməkçisi 
işlədi. Mən görür və duyurdum ki, İkram müəllim atama necə qayğı, 
diqqət və ehtiramla yanaşır. O isə bu münasibətdən hədsiz zövq alırdı 
və bacardığı qədər Şəhər Məhkəməsinin işinə kömək etməyə çalışırdı.

Qəlbimdə həzin bir xatirə kimi qalmış bir anı da xatırlamağım 
yerinə düşərdi. Atam dünyasını dəyişən gün səhər saat 10-un yarı-
sı idi. İkram müəllim evimizə zəng etdi. Dəstəyi mən götürdüm. 
Salamlaşdıqdan sonra dedi ki, Həsən müəllimi gözləyirik. Ona təb ri-
kimiz var. Cavab verdim ki, hazırlaşır. Tezliklə işə gələcək. Ancaq qis-
mət elə gətirdi ki, Qələbə bayramı münasibətilə müharibə iştirakçısı 
olan atama kollektiv tərəfindən veriləcək gül çələngi qəbrinin üzərinə 
qoyuldu. 

Bax buna görə İkram müəllim mənim üçün əzizdir. Münasibətimiz 
bu gün də davam edir. Və inanıram ki, övladlarımız tərəfindən də 
davam etdiriləcək. 

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, İkram müəllimin oğlu Kərim hüquq 
fakültəsinin rus bölməsində təhsil alarkən tələbəm olub. Həmin 
vaxtlar mən hüquq fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyirdim.

Namiq Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı  

Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri,  
hüquq elmləri doktoru, professor

2013-cu il 
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DOSTLUQDA İKİNCİ  
İKRAM YOXDUR

Həqiqi dostluq torpağın dərinliklərinə kök 
salmış ağaca bənzər, ən güclü fırtınalar 

belə onu yerindən tərpədə bilməz. Bütün yara-
dılanlar üçün dünyada ən dəyərli şey dost luq, 
sevgi, şəfqət və səmimiyyətdir. 

İkram müəllimi çoxdan tanıyıram. 84 ya-
şım var. İşimin xüsusiyyətinə görə istər vəzi fə, 
istərsə də maddi cəhətcə müxtəlif təbə qə lər-
dən olan minlərlə insanla təmasda olmuşam. Ancaq onların içərisində 
onun xarakterində olan ikinci bir şəxsə rast gəlməmişəm. O, çox 
həssas olmaqla yanaşı, yoldaşlığa, dostluğa möhkəm adamdır. Tək-
tək adam var ki, onun kimi səbirli, ağıllı olsun. 

O, əmək fəaliyyətinə bizim bölgədə başlayıb. Qusarda, Xaçmazda 
müstəntiq işləyib. Aylarla Qubada xidməti ezamiyyədə olub. Ba-
ca nağım Sailxan İsgəndərovla dost olub. Sailxan müstəntiqlikdən 
başlayaraq Res publika prokurorluğunda müxtəlif məsul vəzifələrdə 
işləyib, Qusar, Şəmkir rayonlarının, Gəncə şəhərinin prokuroru olub. 

Mən isə o dövrdə Quba Rayon İstehlak Cəmiyyətinin sədri, rayon -
la rarası təchizat bazasının müdiri kimi vəzifələrdə çalışmışam. Dost-
lu ğa çevrilən tanışlığımızın əsası da Sailxan vasitəsilə qoyulub. 
Sonradan ailəvi dostluğa çevrilən münasibətimiz ilk gündən necə 
idisə, bu gün də elədir. 

Xarakterim elədir ki, qəlbimə yatan insanlara ərk edirəm, sözüm 
azacıq da olsa yerə düşəndə, möhkəm inciyirəm. Özümə, yaxud 
başqalarına aid nə xahiş olubsa, heç vaxt sözümü yerə salmayıb. 
Ancaq xasiyyətini bildiyimdən ondan qanun pozuntusuna səbəb 
olacaq xahiş də etməmişəm. O, xasiyyətimə bələddir, mənə inanır. 
Bilir ki, daim hüquqları pozulan insanların tərəfində olmuşam, təmən-
nasız olaraq onların xahişini yerinə yetirmişəm. Ona görə də həmişə 
sözümü tutub. Yüzlərlə haqqı pozulan insanlara arxa-dayaq olub, 
ailələrinə sevinc bəxş edib. O, heç vaxt ədalətsiz iş görməyib, biləndə 
də, onun qarşısını alıb. Kamil rəhbərdir. 

Dostluqda, yoldaşlıqda isə ikinci İkram yoxdur. Qubada, Xaç-
mazda onun çox qonaqlarını qarşılayıb yola salmışam. Həmişə mənə 
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etibar edib. Mən də onun üzünü ağ etməyə çalışmışam. Hədsiz dərə-
cədə qonaqlı-qaralı adamdır.  

Bir epizod danışım. 1987-ci ilin qış aylarından biri idi. İkram 
müəllim zəng edib Türkiyədən qonaqları olduğunu, Qubada süfrə 
hazırladaraq, onları milli mətbəximizlə tanış etməyimi xahiş etdi. 
Qonaqların sayının 50 nəfərə yaxın olacağını bildirdi. Qonaqları 
evim də qarşılamaq qərarına gəldim. Çünki gələn qonaqların əksə riy-
yəti, eləcə də o özü, ailəsi ilə birlikdə idilər. Gözəl məclis alındı. Nü-
ma yəndə heyətinin rəhbəri İstanbul Şəhər Məhkəməsinin sədri idi. 
Eyni zamanda İstanbul Vəkillər Kollegiyasının sədri Mustafa Quran 
da onların sırasında idi. Milli mətbəximiz qonaqları valeh etdi. 

Qonaqlar arzu edirdilər ki, haqqında çox eşitdikləri Dərbənd 
Cümə məscidində namaz qılsınlar. Belə olduqda İkram müəllim 
təklif etdi ki, hamımız Dərbəndə gedirik, məclisin sonunda veriləcək 
Quba plovunu da qayıdanda yeyərik. Hava qarlı olmaqla, yollar 
buz bağlamışdı. Belə şəraitdə maşınla yola çıxmaq xeyli riskli olsa 
da, şükür ki, səfər uğurla başa çatdı. Günümüz çox şən keçdi, 
qonaqlar hədsiz dərəcədə razılıqlarını bildirdilər. Sonda Mustafa 
Quran məndən soruşdu ki, bizə nə xahişiniz var? Cavab verdim ki, 
Türkiyəyə qayıdanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin qəbrini ziyarət 
edib, bizim adımızdan məzarı üstünə gül dəstəsi qoysunlar. Təklifim 
alqışla qarşılandı. Çoxlarının, o cümlədən İkram müəllimlə Mustafa 
Quranın gözləri yaşardı. Çünki təklifim gözlənilməz idi. O dövrdə belə 
təklif vermək və onu alqışlamaq cəsarət tələb edirdi. Elə buradaca 
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, İkram müəllim bütün qəlbilə xalqını, 
vətənini sevən bir insandır. O, bizim tariximizi də, ədəbiyyatımızı da 
çox gözəl bilir.    

Tahir Sultanov
Quba şəhəri

2018-ci il 
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ALİCƏNABLIĞIN NÜMUNƏSİ

Babam aşıq Bilal, atam aşıq Ağalar Şir va-
nın tanınmış el sənətkarlarından olub  lar. 

Bu gün də aşıqlarımız tərəfindən on ların ya-
zıb-bəstələdiyi yüzlərlə aşıq mahnıları sevilə-
sevilə ifa edilir. Belə bir ailədə do ğu lub-bö-
yüməyimiz bizə hədsiz sevinc hissi gətirməklə 
yanaşı, üzərimizə böyük mə su liyyət də qoyur.

Mən İkram müəllimi hələ tələbəlik illərin dən 
qiyabi olaraq tanıyırdım. O dövrün mətbua tın-
da onun istintaq etdiyi ağır bir cinayət hadisəsinin açılması ilə bağlı 
geniş oçerklər dərc olunmuşdu. Biz hamımız baş vermiş dəhşətli 
hadisənin xofu ilə yaşayır, mən isə bir həmyerlim kimi, onunla fəxr 
edirdim. Onun ailəsini, nəslini atam aşıq Ağalar çox yaxşı tanıyırdı. 
Heç yadımdan çıxmaz, həmin oçerkin qəzetlərdə dərc olunduğu dövr 
idi. Atam məni özü ilə idarə etdiyi toy məclisinə aparmışdı. Məclisin 
şirin yerində bir nəfər şəxs (sonralar bildim ki, o, məktəb direktoru 
imiş) əlindəki qəzeti atama verib həmyerlimiz barədə yazılmış oçerki 
ucadan oxumasını xahiş etdi. Qəzeti alıb məqaləni gözdən keçirən 
atam məqaləni oxumamışdan əvvəl: "Camaat, ot kökü üstə bitər" 
deyib, İkram müəllimin atası və əmisi haqqında, onların göstərdikləri 
igidliklər barədə bir neçə əhvalat danışdı. Sonra isə məqaləni axıra 
qədər oxudu. Mən sevincdən, qürurdan neçə-neçə insanın gözündə 
yaş damcılarını gördüm. 

Onunla şəxsi tanışlığımın isə qəribə tarixi var. İnstitutu bitirib 
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda diş həkimi işləyirdim. İstirahət 
günlərinin birində bağ evimizdə ailəlikcə dincəlirdik. Qəflətən bizə 
dəhşətli bir xəbər gətirdilər: bacılarımı uşaqları ilə birlikdə bağa 
gətirən qardaşım Bilal yolda qəzaya uğramışdı, ölənlər vardı. Özü-
müzü itirdik. Mən iş paltarında (həmin vaxt bağ təsərrüfatında işlə yir-
dim) maşına necə oturub magistral yola çıxdığımı xatırlaya bilmirəm. 
Hadisə yerinə tələsirdim. Tərslikdən yolda tıxac yaranmışdı. Bu 
zaman yolun kənarında dayanan dövlət avtomobil müfəttişi maşını 
kənara çəkərək saxlamağımı işarə etdi. Mən ona yaxınlaşaraq 
doğmalarımla bağlı hadisə baş verdiyini, mənim ora tez çatmağıma 
kömək etməsini xahiş etdim. O isə ətrafımıza yığışan insanlara və 
onların sözünə məhəl qoymayaraq, saymazyana şəkildə, soyuq-



470

qanlılıqla: "Hadisədi də, olub-olub, sənədlərinizi verin!" – dedi. Mən 
ona həyəcanlı şəkildə başa salmağa çalışırdım ki, "evdən tələsik 
çıxmışıq, sənədləri götürməmişəm". O və yanındakı yoldaşı isə 
mənə zor tətbiq etməklə, maşının açarını əlimdən almaq istəyirdilər. 
Nə ha yət, ət rafa yığışan adamların təkidli tələbi ilə onlar bizdən əl 
çəkdilər.  

Bizə ağır itki üz vermişdi, iki doğmamızı itirmişdik, qardaşım ağır 
xəsarət almışdı, sarsıntı keçirmişdik. Bir müddət sonra hiss etdim 
ki, dost-tanış, qohumlar mənə nəsə qəribə baxırlar. Onlardan biri 
cəsarətlənib məndən soruşdu ki, "sənin heç nədən xəbərin yoxdur?" 
Cavab verdim ki, "nədən?" Onda hər şeyi açıq danışdılar. Məlum 
oldu ki, həmin milis işçiləri məndən şikayət etmiş, rayon prokuroru 
(adını çəkmək istəmirəm) barəmdə cinayət işi qaldırmışdır. Sonra iş 
Binəqədi rayon məhkəməsinə baxılmaq üçün göndərildi. Siz tə səv-
vür edin – ailəmiz ağır sarsıntı içindədir, mən işimi itirəcəm, Sovet 
İttifaqı Kommunist Partiyasının üzvlüyünə namizədlikdən azad 
olunacaqdım. O dövrdə partiya sıralarından xaric olunmaq ən ağır 
cəza idi. Belə cəza alan şəxsi cəmiyyətdə heç bir işə yaxın qoy-
murdular. Mən özlüyümdə çox çalışsam da, heç bir nəticə əldə edə 
bilmədim. Ancaq dünya yaxşı insanlardan xali deyilmiş. 

Bir gün Binəqədi rayon məhkəməsinin sədri Tamilla Nəsrullayeva 
mənə dedi ki, "şəhər məhkəməsinin sədri İkram müəllim sizin həm-
yerlinizdi. Sənə yeganə köməkliyi o eliyə bilər" və İkram müəllim haq-
qında xeyli xoş sözlər söylədi. Mən evə gəlib əhvalatı atama söylədim. 
Kədər içərisində olan atam "mən onun ailəsini tanıyıram, gedib hər 
şeyi danışaram. Güman edirəm ki, məni naümid qaytarmaz", – dedi. 
Ertəsi gün atam xeyli vaxt idi geyinmədiyi aşıq paltarını geyinib, ümidlə 
şəhər məhkəməsinə, İkram müəllimin görüşünə getdi. Axşamüstü üz-
gözündə sevinc, şux yerişlə evimizə qayıtdı. Xeyli vaxt idi, biz onu 
belə görməmişdik. Bildirdi ki, İkram müəllim onu gözlədiyindən də 
artıq mehribanlıqla qarşılayıb. Hörmətlə dinləyib, məsələyə aydınlıq 
gətirəcəyinə, kömək edəcəyinə söz verib. Müəyyən müddətdən sonra 
həmin cinayət işi prokuror tərəfindən geri götürülüb, yoldaşlıq məh-
kəməsinə göndərildi. Beləliklə, mən və ailəmiz onun sayəsində böyük 
bir şərdən xilas olduq. 

Rauf aşıq Ağalar oğlu Mikayılov
2013-cü il
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* * *

Soldan: Osman, Günel və Validə

Günel oğlu Xəyyam ilə. 
Əmioğlu Mətləbgilin həyəti. 

Kürdəmir   
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ONU ÖZÜMƏ BÖYÜK QARDAŞ 
BİLİRƏM

İkram müəllimlə şəxsən görüşməkdən 
çox-çox əvvəl onu qiyabi tanımışam. 

Haqqında vali deynlərimdən, həmyerlilərimdən 
çox eşit mi şəm. Bizim ailəmizlə onların ailəsi 
yaxın olub. Atam Məmmədtağı Nağıyev uzun 
müd dət respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında, 
elə cə də Zəngilanda, Kürdəmirdə rayon par-
tiya komitəsinin birinci katibi vəzifəsində işlə-

yib. Biz Bakıya köçdükdən sonra da bu əlaqə kəsilməyib. Mənim 
isə təhsil və iş fəaliyyətim bir müddət respublikamızdan kənarda 
olduğuna görə onunla şəxsi tanışlığım olmayıb.

1987-ci ildə məni Bakı şəhər XDS İcraiyyə Komitəsinin sədr 
müavini vəzifəsinə təyin etdilər. Tikinti sahəsinə rəhbərlik edirdim. 
Bir gün İkram müəllim hökumət rabitəsi ilə mənə zəng etdi. Həmin 
vaxt o, şəhər prokurorluğunda işləyirdi. Məni təbrik etdi, fəaliy-
yətimdə uğurlar arzuladı, müəyyən tövsiyələrini verdi. Eyni zamanda 
valideynlərim, ailə üzvlərimlə maraqlandı, onlarla bağlı xoş xa tirələr 
danışdı. Həmin gündən etibarən bu vaxta qədər davam edən şəxsi 
ünsiyyətimiz yarandı.

Şəhər məhkəməsinin sədri seçildikdə, məhkəmə binasının təmiri 
və müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması ilə bağlı məsələ qal-
dırdı. Sözsüz ki, tikinti məsələlərinə baxan şəxs kimi bu işlərin icra-
sına nəzarət edirdim. İş prosesində iki məsələ xüsusilə diqqətimi 
cəlb etdi. Birincisi, respublika və şəhər rəhbərliyi arasında onun 
yüksək nüfuzunun olması, sözünün keçərliliyi. İkincisi, memarlıq 
zöv qü, məhkəmədə çalışanlara diqqət və qayğısı. O, kollektivin 
əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ən xırda detallara belə diq qət 
yetirirdi. Həmin dövrdə çiyin yoldaşlarımdan, müxtəlif zümrəli insan-
lardan onun haqqında fəxr ediləcək sözlər eşitmişəm.

Mən 1987-1991-ci illərdə Bakı Sovetində işləmişəm. Bu dövr, bil-
diyiniz kimi, xalqımızın həyatının ən mürəkkəb, ən keşməkeşli, ən 
ağır illərini əhatə edir. Şəhər məhkəməsində tez-tez xalqımızın hə ya-
tında taleyüklü anlara çevrilən məhkəmə baxışları keçirilirdi. Həmin 
günlər şəhər ictimaiyyətinin diqqəti məhkəməyə yönəlirdi. Açıq 
etiraf edim ki, bərk həyəcan keçirərdim. Bir tərəfdən milli-azadlıq 
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mücahidlərimizin həyatı və taleyi, digər tərəfdən bizim üçün əziz olan 
İkram müəllimin keçirdiyi gərgin və iztirablı günlər, qəbul ediləcək 
tarixi qərarların məsuliyyəti. Şükürlər olsun ki, tarixi anlarda şəhər 
məhkəməsində qəbul edilmiş qərarlar milli-mənəvi dəyərlərimizə, o 
qərarları qəbul edən hakimlərə başucalığı gətirdi.

Eşitmədim ki, o, şəxsi məsələlərinə görə kiməsə müraciət etsin. 
Ancaq köməyə ehtiyacı olanların qanuni xahişlərini edərdi. Biz onu 
yerinə yetirməkdən çəkinməzdik.

İkram müəllim yaşca məndən böyükdür. Onu şəxsən tanıdığım 
ilk gündən özümə böyük qardaş hesab etmişəm. Cəmiyyətimiz kimi 
həyatımız da keşməkeşli olub. Çətin anlarımda ona etdiyim müra ciə-
timin bəhrəsini görmüşəm. Müdrik məsləhətləri həmişə arxa-dayağım 
olub.

Birgə işlədiyimiz dövrdə respublika və şəhər tədbirlərində tez-
tez görüşərdik. Demək olar ki, onu tanımayan yox idi. Hamı ilə 
meh riban salamlaşar, hər biri ilə hansısa xoş bir anı xatırlayıb 
ürək dən gülərdilər. Məni isə yanından buraxmazdı. Fəxrlə dost-
tanış larına xüsusi vurğu ilə təqdim edərdi. Bu gün də müxtəlif 
tədbirlərdə görüşürük, ötən günləri xatırlayırıq. Onun övladlarının toy 
şənliklərində ailəmlə iştirak etmişəm. Səmimi etiraf edirəm ki, ondan 
çox şey öyrənmişəm və ona oxşamağa çalışmışam. Onun kimi olmaq 
isə mümkün deyil.

Yusif Nağıyev
2013-cü il

P.S. Yusif Nağıyev Rusiya Federasiyasının əməkdar mühəndisidir. 
Baykal-Amur magistral (BAM) dəmiryolunun çəkilişində iştirak 
edən yeganə azərbaycanlıdır. Azərbaycanla bağlı stansiya və digər 
infrastrukturların tikintisinə bilavasitə rəhbərlik edib.

İttifaq miqyasında çətin və mürəkkəb sahələrə rəhbərliyi həyata 
keçirən Heydər Əliyev yeganə rəhbər şəxsdir ki, həmin dəmiryolunu 
başlanğıcdan sona qədər qət edib. Hətta bəzi təhlükəli tunellərdən 
piyada keçib. Həmin səfər zamanı Yusif Nağıyevlə tanış olub və 
onu Azərbaycana dəvət edib. O, bir müddət Mərkəzi Komitənin Apa-
ratında işlədikdən sonra Bakı şəhərinin tikinti sahəsinə rəhbərlik edib. 
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PEŞƏ SEÇİMİMDƏ TƏSİRİ  
OLAN ŞƏXS

Ailədə, oxuduğum məktəbdə, hə m ye r li-
lərimiz arasında İkram müəllimin res-

pub likada tanınmış müstəntiq olması ba rədə 
eşitdiyim söz-söhbətlər mənim peşə seçimimə 
öz təsirini göstərmişdi. O, yaxın qohumum 
olsa da, şəxsi tanışlığım hüquq fakültəsində 
təhsil aldığım dövrə təsadüf edir. 

1975-ci ilin dekabr ayı idi. Rusiyanın Sa ratov vilayətinin Votsk 
şəhərində hərbi xidmət keçərkən hissənin kitabxanasında SSRİ 
Prokurorluğunun mətbu orqanı olan "Социалистическая закон ность" 
("Sosialistiçeskaya zakonnost" – "Sosialist qanunçuluğu") jurnalının 
10-cu nömrəsi əlimə keçdi. Jurnalı vərəqləyərkən İkram Kərimova həsr 
edilmiş oçerkə rast gəldim. Qəlbim iftixar hissi ilə doldu.

Tale elə gətirdi ki, ali təhsil aldıqdan sonra 10 ilə yaxın RF-in 
Qaraçay-Çərkəz Respublika Prokurorluğunda işlədim. Prokurorun 
birinci müavini Botaşova Zülfiyyə Abdulovnanın bacısı astma xəstəsi 
idi. Həkimlər ona Naxçıvan duz mədənində müalicə almağı məsləhət 
görmüşdülər. Prokurorun istintaq üzrə müavini Tlişşev Yuri Axmetoviç 
isə Rəhbər prokurorluq işçilərinin İxtisasartırma İnstitutunda İkram 
müəllimlə birlikdə təhsil almışdı. Odur ki, Zülfiyyə xanım Yuri Axme-
toviç vasitəsilə İkram müəllimlə əlaqə yaradıb bacısının müalicəsində 
köməklik etməsini xahiş etmişdi. Təbii ki, İkram müəllim əlindən 
gələni əsirgəməmişdi. 

Eyni zamanda, Ali Məhkəmənin sədri Skarqa soyadlı hakimin 
İkram müəllimlə yaxın münasibətləri var idi. Onlar da birlikdə Ədliyyə 
Nazirliyinin İxtisasartırma İnstitutunda oxumuşdular. Birgə fotoşəkilləri 
də var idi (səh. 24-25, arxa sırada soldan 6-cı – İ.K.).

İkram müəllimi tanıyan həmin rəhbər işçilərdən onun barəsində 
xoş sözlər eşidəndə fərəhlənirdim. Kamilliyindən və təcrübəsindən 
danışılanda hiss olunurdu ki, ona bəslənilən hörmət təkcə vəzifəsinə 
görə deyil, həm də insani keyfiyyətləri ilə əlaqəlidir. Lakin mən bu 
şəxsi tam kəşf edə bilməmişdim. Yalnız Azərbaycanda işləyərkən ona 
qarşı diqqətim artdı.
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Eyni sahədəki iş prosesi bizi yaxınlaşdırdı. Nəzərimdə böyüməyə, 
ucalmağa başladı. İkram müəllimin insanları özünə cəlb etməsi 
Allah vergisi kimi bir keyfiyyətdir. Onun üçün xırda heç nə yoxdur. 
Seçim, düzüm, araşdırma və s. prosesləri paralel aparır. Elə indinin 
özündə onu bu cür təsəvvür etmək lazımdır. Başa düşürdüm ki, o, 
cəsarətli, prinsipial, dönməz bir hüquqşünasdır. Onu seçdiyi yoldan 
çəkindirmək mümkün deyildi. 

İkram müəllimdən sonra Qusar rayon prokurorluğunda müstəntiq 
işləmişəm. Onun əvvəllər yaşadığı xidməti mənzildə qalmışam. 
Rayonda nüfuz sahibi olmasının şahidiyəm. Yerli əhali onu yaddan 
çıxarmırdı.

Onun böyüklüyü insanlara eyni münasibət bəsləməsində, onları 
dinləmək hövsələsinə malik olmasında və izahı başa düşəcəkləri 
tərzdə verməsindədir. Hədsiz dərəcədə səbir sahibidir. Bunlar rəhbər 
üçün önəmli keyfiyyətlərdir. 

O, həmçinin fenomenal yaddaşa və ensiklopedik biliyə malikdir. 
Edilən müraciətə həvəslə cavab verməklə, məsələnin optimal həll 
yolunu göstərir. Onun üçün xırda məsələ yoxdur. Başladığı işi ərsəyə 
çatdırmaq üçün əzmkarlıqla çalışır.

Naməlum şəraitdə törədilmiş ağır hadisələr üzrə cildlərlə top lan-
mış cinayət işləri ilə tanışlıq göstərir ki, onlar elmi işlərdən heç də geri 
qalmır. Belə qeyri-ordinar, mükəmməl hüquqşünaslar tək-təkdir. 

İkram müəllim deyir: "Elə bir cinayət yoxdur ki, iz buraxmasın. 
Müstəntiqin məharəti ondan ibarətdir ki, o izləri görə bilsin, hadisənin 
"lal şahidlərini" dilə gətirsin, onları təhlil edib cinayətin mənzərəsini 
düzgün canlandırsın".

Sonralar o, prokuror və hakim vəzifələrində işləsə də, mənim 
təsəv vürümdə professional və mükəmməl istintaqçı kimi qalıb.

Teymur Baloğlanov
Azərbaycan Respublikası 

Vəkillər Kollegiyasının üzvü
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TƏLATÜMLÜ SONLUQ

2000-ci ilin mart ayının 9-cu, ya da 10-cu gecəsi şəhərdən 
Bayıl istiqamətinə gedən yolun sağ yamacında torpaq 

sürüşməsi baş verdi. Bu səbəbdən Şəhər İcra Hakimiyyətinin balan-
sında olan məhkəmənin inzibati binası qəzalı vəziyyətə düşdü. 
Nəticədə məhkəmə proseslərinin keçirilməsi mümkün olmadı. Qon-
şuluqda yerləşən bir sıra tikililər dağıldı. Təhsil şöbəsi başqa yerə 
köçürüldü. Yaxınlıqdakı çörək sexi sürüşümə nəticəsində  yama cın 
başına qalxmışdı.

Magistral yolda vaqon-qərargah yerləşirdi. Baş nazirin müavini 
Abid Şərifov tez-tez orada görünürdü. Bir dəfə onu ziyarət etdim. 
Mənə tövsiyə etdi ki, məhkəmənin binasında işləmək təhlükəlidir, 
təcili olaraq oranı tərk etmək lazımdır. Bir neçə gündən sonra köçü-
rül məyimiz barədə onun imzaladığı xəbərdarlıq məktubunu aldım. 
Çox güman ki, məktub sığortalanmaq məqsədini daşıyırdı. Dərhal 
cavab hazırladım və bildirdim ki, "məktubda məhkəmənin hansı 
ünvana köçürülməsi göstərilməyib. Xahiş edirəm, fövqəladə hallar 
komis siyasının sədri kimi bu məsələyə baxasınız". Formal xarakter 
daşıyan bu yazışmalar, təbii ki, nəticəsiz qaldı.

Bu ərəfədə şəhər meri Rəfael Allahverdiyevin imzaladığı qəribə 
bir məktub aldım. Məktubda göstərilirdi ki, məhkəmənin binası ərazi 
bələdiyyəsinə verildiyindən, təcili olaraq binanı boşaltmalıyıq. Mən də 
Abid Şərifovun ünvanladığı, yuxarıda qeyd olunan məktubun surətini 
çıxarıb şəhər rəhbərinə göndərdim.

Belə bir el məsəli var: "Keçi can hayında, qəssab piy axtarır". 
Haki miyyətin müstəqil bir qolu olan məhkəmənin binası yararsız 
hala düşüb, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi dayanıb, 100-
ə yaxın işçisi olan böyük bir kollektiv pərən-pərən olub, bunu düşün-
mək, çətin vəziyyətdə olan məhkəməyə kömək etmək əvəzinə, aidiy-
yatı qurum rəhbərləri səriştəsizliklərini burada da nümayiş etdirirdilər.

Vəziyyəti Ədliyyə naziri Südabə xanım Həsənovaya məruzə 
etdim və bildirdim ki, məhkəmənin binası şəhər icra hakimiyyətinin 
balansındadır. Nazirlə birlikdə şəhər məhkəməsinə gəldik. O, mövcud 
şəraitlə yerində tanış oldu.

Südabə xanım nazirliyin imkanı daxilində ilk növbədə mülki kolle-
giya üçün hazırda nazirliyin Tibb idarəsi yerləşən binanı ayırdı. Qısa 
bir vaxtda həmin kollegiyanın kuratoru – sədr müavini, hakimləri və 
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dəftərxanası həmin məkana köçürüldü. Uyğunlaşdırdığımız iclas zalı 
məhkəmə prosesini keçirmək üçün bütün tələblərə cavab verirdi. 
Nazirliyin həyətində olan binanın ikinci mərtəbəsi məhkəmənin 
rəhbərliyinə, rəyasət heyətinə və onun hakimlərinə verildi. Katiblik, 
qəbul şöbəsi və iclas zalı tələbatı tam ödəyirdi.

Qəzaya uğramış binamızın giriş hissəsi az zədələnmişdi. Məh-
kəmənin ünvanı, ümumi dəftərxana, nəzarət şöbəsi, arxiv və cinayət 
işləri üzrə kollegiya həmin hissədə qalmaqla, hakimlər kabinetlərini 
sıxlaşdırmaqla, yerləşə bildilər. Sədr müavini – həmin kollegiyanın 
kuratoru və məhkəmənin təsərrüfat hissəsi köhnə binada qaldılar.

Çətinlik birinci instansiyada cinayət işlərinə baxılması və hakim-
lərin məhkəmə zalları ilə təmin olunmasında yarandı. Ağır cinayət 
əməlləri törətmiş, xüsusi mühafizə olunan məhbusların hansı 
ünvana gətirilməsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi suallar doğururdu. 
Məsə lə şəhərin mərkəzi rayonlarında yerləşən məhkəmələrin iclas 
zallarından istifadə etməklə öz həllini tapdı.

Yerli məhkəmələrdə hakimlərimizin işləməsi üçün kabinet ol-
ma dığından (onların özləri çox sıxlıq şəraitində işləyirdilər), rayon 
prokurorları karımıza gəldi. Yasamal və Nərimanov rayon proku-
rorları hakimlərimizə işləmələri üçün lazımi şərait yaratdılar. Beləliklə, 
yerləşmə məsələsi qısa bir vaxtda həll olunmaqla, məhkəmə öz 
fəaliyyətini pərakəndə halda olsa da, bərpa edə bildi.

Dəftərxana, rəhbərlik, kollegiyalar, poçt xidməti və s. məsələlərin 
qarşılıqlı, operativ həlli üçün texniki işçilərdən ibarət xüsusi işçi qrup 
təşkil edilərək, mülki və cinayət işlərinin, sənədlərin, yazışmaların 
hərəkətlərini ləngimədən həyata keçirilməsi təmin olundu.

Qəzalı yerlərdən inventarların çıxarılması, onların yeni ünvanlara 
daşınması, digər fiziki qüvvə və texniki vasitə tələb olunan işləri mülki-
müdafiə sahəsində qulluq edən hərbçilərin qüvvəsi ilə həyata keçirdik. 

Ola bilsin ki, yazıda bu məsələlərin həlli tərzi çox sadə gö rün-
sün, ancaq zamanında bütün bunları məhkəmənin fəaliyyətini da-
yandırmadan həyata keçirmək elə də asan başa gəlmirdi. Və ziy-
yətimizi yaxından görənlər və izləyənlər bunu yaxşı başa düşürdülər. 
Çox kollektivlərdən, onların rəhbərlərindən bizə lazımi yardım 
göstərilməsi üçün müraciətlər daxil olurdu. Bütün bunların fövqündə 
məhkəmənin mənafeyini yüksək tutan, çətinliklərə dözən, bir-birlərinə 
köməkliklərini əsirgəməyən formalaşmış mütəşəkkil kollektiv dururdu.
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Kollektivin bütün üzvlərinin fədakarlığı, işə ürəkdən can yan dır-
maları hesabına işlərin baxılmasında, şikayətlərin həll edilməsində 
lən gimələrə yol verilmədi. Məhkəmə əvvəlki dövrünə nisbətdə daha 
əzmlə çalışdı. İş elə təşkil olundu ki, çaşqınlığa yol verilmədi. Ən 
əsası, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində narazılığa səbəb 
olan, utanc gətirən qərarlar qəbul edilmədi.

3 sentyabr 2000-ci il tarixdə məhkəmənin fəaliyyəti rəsmən da-
yan dırılarkən, hakimlərin icraatında baxılmamış mülki və cinayət 
işləri, məsləhətçilərdə isə həll edilməmiş şikayət ərizələri qalmamışdı. 
Yalnız hakimlərdən Şahin Qədirov və Yusif Cavadov birinci instan-
siyada baxdıqları son işlərini ilin sonuna yaxın tamamlayaraq, Ali 
Məhkəmənin kassasiya instansiyasına göndərdilər. Arxivdə sax-
lanılan cinayət işlərini mərkəzi arxivə təhvil verməklə, hər hansı bir 
təhvil-təslim aktının tərtibinə ehtiyac qalmadı.

Kollektivin dünyasını dəyişən üzvlərinə rəhmət diləyir, əmək fəaliy-
yətini davam etdirənlərə uğurlar və can sağlığı arzulayıram.

Bu müddətdə şəxsi həyatımda həm sevincli, həm də kədərli 
hadisələr baş verdi. İlk nəvəm Abbas dünyaya gəldi. Anam nəti-
cə sinin anadan olması münasibətilə nəvəsi Yeganəni telefonla 
təbrik etdi. Tövsiyələri belə oldu: "Uşağın təmizliyinə ciddi riayət et. 
Yeməyini vaxtında ver. Hər dediyini-istəyini yerinə yetirmə".

Amma bu xoş anlarla bahəm, kədərli anlar da yaşamalı oldum – 
böyük qardaşım İnqlab dünyasını dəyişdi. Ən ağrılısı isə anamın 
oğul itkisinə dözməyərək həyatdan köçməsi oldu... Anam ilk nəvəm 
dünyaya gələn zaman Kürdəmirdə idi, Yeganəni təbrikə də oradan 
qoşulmuşdu. Mobil telefonumuz karımıza gəlmişdi. Amma bilməzdim  
ki, bu, anamla axırıncı görüşümdür, onun son ziyarətinə gəlmişəm. 
10 gündən sonra anamızı itirdik... Ana itkisi çox ağırdır. Ancaq 
neyləyəsən?! Həyatın qanunu belədir. Böyük qardaşım İnqlabın 
ölümü onun həyatında dərin iz buraxmışdı. İlin çox günlərini Bakıda 
keçirən anam onun vəfatından sonra bir daha Bakıya qədəm 
basmadı. Elə bil ölümünu hiss etmişdi. Öncə nəvəsi Kərimi rayona 
dəvət edib, evini onun adına keçirmişdi. Bu addımı atarkən heç kimə 
öncədən bir söz deməmişdi.

Əfsuslar olsun, həyat elə tənzimlənib ki, ölümündən sonra evini 
təmir etdirib, müasir tələblərə uyğunlaşdırsam da, təqaüdə çıxandan 
sonra anamın vəsiyyətinə əməl edərək, gedib orada yaşamaq – 
mənim üçün müşkül bir məsələyə çevrilib.
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III HİSSƏ 
HƏRBİ MƏHKƏMƏ

XIV FƏSİL

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  PREZİDENTİNİN

SƏRƏNCAMI

İ.H.Kərimovun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan 
Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri təyin edilməsi haqqında.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
9-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

İkram Heydər oğlu Kərimov Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri təyin edilsin.

Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 senytabr 2000-ci il
№ 530
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İLK GÜNLƏR

Ölkədə keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində 
aparılan işlər güman etməyə imkan versə də, ağlıma gəl məz-

di ki, şəhər məhkəməsindən sonra fəaliyyətimi hərbi məhkəmədə 
davam etdirməli olacağam. Bu, taleyin qisməti idi. İndi arxaya 
baxanda deyə bilərəm ki, hərbi məhkəmədəki fəaliyyətim həyatımda 
ən rahat işlədiyim dövrü əhatə edib. 

Yaradılan respublika miqyaslı yeni məhkəmədə ədalət müha-
ki məsinin səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmək üçün səriştəli 
kadrlar toplanması, müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki baza 
yaradılması və bütün bunların qısa zaman kəsiyində ərsəyə gəlməsi 
bir vəzifə olaraq qarşıda dururdu. 

Tezliklə məhkəmədə çox işgüzar, mehriban bir kollektiv forma-
laşdı. Baxmayaraq ki, məhkəmədə ağır, xüsusilə ağır cinayət işlərinə 
baxılırdı, heç bir narahatlıq keçirmirdik. Bir-iki nəfər istisna olmaqla, 
savadlı hakimlər korpusu yetişmişdi. Onlar öz üzərilərində işləyirdilər. 
Təsadüfi deyil ki, fəaliyyətləri müsbət dəyərləndirilən həmin ha-
kim lərimiz hazırda da ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsini 
layiqincə yerinə yetirirlər. 

Əlimizdə nə var idi? Sovetlər zamanı Şors (indiki Bəşir Səfəroğlu) 
kü çə sində zabitlər üçün hamam fəaliyyət göstərirdi. Həmin məkan şə-
hərin mərkəzində yerləşməklə, dörd bir tərəfdən darısqal küçələrin 
əhatəsində idi. Hamam "yenidən qurularaq" məhkəmə binasına uy-
ğun laşdırılmışdı. Həmin ünvanda Ali Məhkəmənin ləğv edilmiş 
cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyası fəaliyyət göstərirdi. Yeni 
yara dılan məhkəmə birinci instansiya məhkəməsi idi. Qrup şəklində 
ağır cinayətlər törətmiş təhlükəli şəxslərin uzun sürən məhkəmə pro-
seslərinin təşkili, məhbusların gətirilməsi, saxlanılması, yolun bağ lan-
ması, təhlükəsizliyin təmini çox çətin idi. Məhbuslar, şahidlər, məh-
kəmə prosesinin digər iştirakçıları məhkəmə sədrinin, hakimlərin 
iş otaqlarının qarşısında var-gəl edirdilər. Əməkdaşlarımız sərbəst 
hərəkət edə bilmirdilər. Dar dəhlizdə mövcud olan sıxlıq gediş-gəlişi 
çətinləşdirirdi. Narahatlıq yaradan halları sadalamaqla qurtarmaz. 
Məhkəmənin oradan köçürülməsi labüd idi. Həmin vaxtlar yeni 
məhkəmə binaları tikilmirdi. Ayrılacaq bina məhkəmənin fəaliyyəti 
üçün uyğunlaşdırılmalı, müasir tələblərə cavab verməli idi. 
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Ləğv olunmuş hərbi tribunallarda icraatı dayandırılmış 200-
dən artıq ağır cinayət işi aidiyyatı üzrə bizə göndərilmişdi. Onların 
əksəriyyəti üzrə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş müqəssirlər 
qaçıb gizləndiklərindən "axtarışda" idilər. İşlərin öyrənilməsi göstərdi 
ki, həmin şəxslər faktiki olaraq axtarılmırdı. Onların barəsində 
milisdə axtarış işləri açılmamışdı. Yalnız aidiyyat məsələsini mü ba-
hisələndirərək öz aralarında lüzumsuz yazışmalar aparırdılar. Təəs-
süflər olsun ki, bəzi hakimlər axtarış elan edilməsi barədə qəbul 
etdikləri qərarları icraya yönəltməmiş, onları aidiyyatı üzrə gön-
dərməmişdilər! Prokuror vəzifəsində işləyərkən belə faktlarla rast-
laş dıqda təqsirli vəzifəli şəxslər barəsində ciddi tədbirlər görərdik. 
Xü susən, azadlıqda qalan belə şəxslər yeni cinayət törətdikdə. Xoş-
bəxt likdən qeyd etdiyim işlər sırasında yeni cinayət edənlərə təsadüf 
edilmədi. Ancaq axtarışda olan şəxsin vəzifədə irəli çəkilməsi, rütbə-
sinin artırılması hallarına rast gəlindi.

Hər hakimə təxminən 20 cinayət işi düşürdü. Öncə həmin cinayət 
işləri üzrə icraat təzələndi. Aidiyyatı hərbi qurumlar, habelə Daxili 
İşlər Nazirliyinin bilavasitə axtarışla bağlı fəaliyyət göstərən idarələri 
və şöbələri ilə işgüzar əlaqələrin qurulması nəticəsində həmin işlərə 
qısa bir vaxt ərzində nəticə verildi. 

Yeri gəlmişkən, təqsirli şəxsin barəsində axtarış elan olunması 
qərarını qəbul edən hakimlərə tövsiyə edirəm ki, onlar belə qərarların 
icra orqanlarına göndərilməsi ilə vəzifələrini bitmiş hesab etməsinlər. 
Mütləq axtarış işinin açılması ilə bağlı icra orqanından cavab alma-
lıdırlar. Belə olduqda, xoşagəlməz nəticələrə rast gəlinməz.

Müdafiə Nazirliyi ilə əldə olunan razılıq əsasında məhkəmənin 
mühafizəsinin hərbiçilər tərəfindən həyata keçirilməsi təmin olundu. 
Hərbi polisin bir bölüm əsgərləri xidmətlərini bilavasitə məhkəmənin 
inzibati binasında keçirməklə, zəruri olan bütün təhlükəsizlik tədbir lə-
rini təmin etdilər. 

Qısa bir vaxtda Nazirlər Kabineti məhkəmə üçün çox münasib 
bina və maliyyə vəsaiti ayırdı. Yenidənqurma və abadlıq işləri nəti cə-
sində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün hər cür şəraiti 
olan bir məhkəmə binası ərsəyə gəldi və ən müasir maddi-texniki 
təchi zatla təmin olundu. Bu barədə kitaba daxil edilən mətbuat 
yazılarında kifayət qədər məlumatlar yer almışdır. 

Məhkəmə binası xarici qonaqların ziyarət etdikləri, respublika və 
bey nəl xalq miqyaslı bir çox tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrildi.
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TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ MÜDAFİƏ MƏSƏLƏLƏRİNƏ 
DAİR SEMİNAR

Dekabrın 21-də Milli Məclisdə parlamentin Təhlükəsizlik və 
müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının iş planı ilə əla-

qədar seminar-müşavirə keçirildi. Tədbirdə komissiyanın üzvləri və 
MM Aparatının əməkdaşları ilə yanaşı, əlaqədar nazirlik və ida rə lərin 
rəhbər şəxsləri iştirak edirdi. 

İclası açan Milli Məclis sədrinin müavini, Təhlükəsizlik və müdafiə 
məsələləri üzrə daimi komissiyanın sədri Ziyafət Əsgərov bildirdi 
ki, "5 noyabr – parlament seçkilərindən sonra bu, yeni yaradılmış 
ko missiyadır. Biz komissiyanın yaz sessiyası üçün iş planını hazır-
la malıyıq. Ona görə də müxtəlif təşkilatların nümayəndələri ilə bu 
məsələləri müzakirə etməliyik. 1990-1995-ci illərdə Azərbaycanın 
ictimai həyati ilə bağlı bir sıra normativ sənədlər qəbul olunub. Bilir-
siniz ki, 1995-ci ildə ölkəmizin ilk demokratik Konstitusiyası qəbul 
edilib. 90-cı illərin əvvəllərində qüvvəyə minmiş qanunlar Azər-
bay canın ilk Konstitusiyasına uyğun gəlməlidir. Bizim işimizin bir 
istiqaməti qüvvədə olan qanunlara dəyişikliklər və əlavələr edil mə-
sindən, digər istiqaməti isə yeni-yeni qanunların qəbul edil məsindən 
ibarət olmalıdır".

Milli Məclis Aparatının inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin 
müdiri Nizami Səfərov qeyd etdi ki, "Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyində uzun illərdən bəri həllini gözləyən məsələlərin 
çözülməsi hüquq sistemində yeni tələblərə cavab verən normativ 
baza yaranmasına kömək edəcək. Ötən dövr həm Azərbaycanın 
ictimai-siyasi həyatında, həm də ölkə qanunvericiliyində dəyişiklik-
lərlə xarakterizə olunur. Ölkədə hərbi və təhlükəsizlik sahəsi ilə 
əlaqədar bir sıra sənədlər mövcuddur. Lakin bunların arasında 
ziddiyyətlər var. Bu gün biz mühüm və böyük bir işin astanasındayıq. 
Onə görə də mütəxəssislərin fikirlərini eşitmək məqsədəuyğun olar".

...Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov iclas iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırdı ki, "məhkəmə-hüquq islahatlarına qədər hərbi məhkəmələr 
digər məhkəmələrdən fərqlənirdi. Əvvələr hakimlər hərbi qulluqçular 
idi. Yeni islahatlarla əlaqədar Müdaifə Nazirliyi ilə hərbi məhkəmələr 
arasında əlaqələr pozulub və müəyyən problemlər yaranıb. 
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Biz məhkəmə proseslərinə şahidlərin dəvət olunması ilə bağlı 
çətinliklərlə üzləşirik. Belə ki, hərbi hissələrin komandirləri şahidləri 
məhkəməyə göndərmirlər. Bunun üçün yalnız müdafiə naziri icazə 
verməlidir. Hesab edirəm ki, sıravi hərbi qulluqçuların şahid kimi 
məhkəmə iclaslarına buraxılmasına icazə verilməsi üçün komandirlər 
müvafiq səlahiyyətə malik olmalıdırlar. 

Axtarışda olan hərbi qulluqçular tutulduqdan sonra onların hərbi 
hissələrə göndərilməsi prosesində də əngəllər var. Çünki hərbi 
hissələr onları qəbul etmir və yenə də müdafiə nazirinin razılığını 
tələb edirlər. 

1992-ci ildən Müdafiə Nazirliyinin tərkibində hərbi Polis İdarəsi 
fəaliyyət göstərir. Bu idarənin statusu nədən ibarətdir? Zənnimcə, 
hərbi polisin statusu haqqında qanun qəbul edilməlidir".

...Respublika Hərbi prokurorunun müavini Rauf Kişiyevin, Ədliy-
yə nazirinin müavini Akif Rəfiyevin, bir sıra komissiya üzvlərinin 
və deputatların çıxışından sonra, tədbirə yekun vuran vitse-spiker 
Ziyafət Əsgərov bildirdi ki, "seminar-müşavirə çox məhsuldar keçdi. 
Biz yeni yaradılmış komissiyanın fəaliyyətinin praktiki tərəfini müza-
kirə etdik. Burada çox maraqlı fikirlər söylənildi. Bütün qeyd və tək-
liflər nəzərdən keçiriləcək. Nəzərinizə çatdırım ki, iş planı tərtib olu-
narkən müvafiq qurumların ekspertləri ilə birgə işləyəcəyik. Qal dı rı lan 
məsələlər diqqətdən kənarda qalmayacaq". 

 İ.Cəfəroğlu
"Azərbaycan" qəzeti, № 294

22 dekabr 2000-ci il 
* * *
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AĞIR İTKİ
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Soldan: Polis general-mayoru Rəsul Rəsulov, akademik Arif Paşayev  
və Hərbi Məhkəmənin sədri İkram Kərimov

* * *

Polis Akademiyasında məzunların buraxlış mərasimi. 2006-cı il
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XV FƏSİL
MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ

ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN TƏNTƏNƏSİ NAMİNƏ

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkəmə sinin fəaliyyəti üçün ideal şərait yaradılıb.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ən böyük xidmət lə-
rindən biri də ölkəmiz də əsaslı islahatlar, o cümlədən məhkəmə-
hüquq islahatları aparmasıdır. Bu is l  a hatlar nəticəsində 
üçpilləli məhkəmə sistemi formalaşmış və yeni qa nun ve ri cilik 
mexanizmi yaradılmışdır. Dörd il əvvəl test proseduru ilə şəffaf 
qaydada se çilmiş hakimlər yeni məhkəmə sistemi şəraitində 
ədalət mühakiməsini həyata keçirirlər. Ölkə ərazisində fəaliyyət 
göstərən müxtəlif instansiyalı məhkəmələrin bi naları əsaslı təmir 
olunmuş və müasir texnika ilə təchiz edilmişdir.

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Məhkəməsi 2000-ci ilin sentyabr ayından yaradılaraq 
fəaliy yətə başlayıb və müstəqil ölkə mi zin üzv olduğu Avropa 
Şura sının tələblərinə uyğunlaşdırılmış yeni tipli məh kə mədir.

Biz məhkəmənin yeni binasını başdan-başa gəzib yaradılmış 
şəraitlə tanış olduq. Əvvəllər yararsız vəziyyətdə olan beşmərtəbəli 
bu bina, demək olar ki, köklü şə kildə yenidən qurularaq təmir edilmiş, 
ayrıca isitmə sistemi qurulmuş, müasir tə ləb lərə cavab verən texniki 
ləvazimatlarla təchiz olunmuşdur. Burada hakimlər, döv lət ittihamçıları 
və vəkillər üçün hər cür şərait yaradılmış, bütün hakimlərin otaq la-
rı kompüterlə və müasir texniki avadanlıqlarla, cinayət işlərindəki 
maddi sübutlara, sə n əd lərə, videoçəkilişlərə baxılması üçün istifadə 
olunan monitor-pleyer kom plek tləri ilə təchiz edilmişdir. Məhkəmədə 
zəngin hüquq ədəbiyyatı, qanunlar kül liy yatı və dövri nəşrlər toplanan 
kitabxana fəaliyyət göstərir. Məhkəmənin mü ha fi zə  sini təmin edən hərbi 
qulluqçular və habelə təqsirləndirilən şəxsləri məhkəməyə mü şayiət 
edən əlahiddə taborun əsgər və zabitləri üçün ideal şərait yaradılması, 
təq sirləndirilən şəxslərin müvəqqəti saxlanma yerlərinin zəruri tələblərə 
cavab ver mə si insan hüquqlarının qorunmasının və humanizmin əyani 
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təzahürüdür. Məh kə mə nin binasında poçt şöbəsinin fəaliyyət göstərməsi 
və müstəqil avtomat telefon sis temi quraşdırılması işin səmərəli təşkilinə 
birbaşa yardım edir. Dəftərxananın fəa liyyəti, hökm, qərar və mühüm 
sənədlərin qorunması, cinayət işlərinin, maddi sü butların saxlanılması 
sahəsində arxiv işinin təşkili bütün tələblərə cavab verir. 

Məhkəmə nəzarətçilərinin normal fəaliyyətlərini təmin etmək 
üçün hər cür şə rait yaradılmış, onlara ayrılmış otaqlar zəruri texniki 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş və hər biri üçün xüsusi xidmət sahələri 
müəyyən edilmişdir.

Məhkəmənin bütün iclas və konfrans zalları müasir tələblərə 
cavab verən hər cür texniki vasitələrlə təchiz edilmişdir. Hər zal üçün 
ayrıca müşavirə otaqları vardır.

Məhkəmə lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuş, işçilərə və və-
təndaşlara ideal şərait yaradılmışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ağır 
Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məh-
kəməsində tez-tez beynəlxalq konfrans və görüşlər keçirilir. Narkotik 
vasitələrə qarşı mübarizə ilə bağlı elmi-hüquqi diskussiyalar və 
seminarların keçirilməsi hakimlərin peşə kar lığının artırılmasına da öz 
müsbət təsirini göstərir.

Məhkəmədə ayrı-ayrı vaxtlarda keçirilən konfranslarda iştirak 
etmiş Qərb mü təxəssisləri, habelə məhkəmədə qonaq olmuş İran 
İslam Respublikasının Ədliyyə naziri burada olan şəraitlə tanış 
olaraq, çox yüksək qiymət vermiş və belə şəra i ti n ədalət mü ha ki-
məsinin həyata keçirilməsində böyük rol oynadığını vurğula mış dır.

Məhkəmə yeni binada fəaliyyətə başladıqdan sonra burada 
Ədliyyə Nazir liyinin məsul işçilərinin və Ali Məhkəmənin hakimlərinin 
iştirakı ilə müxtəlif möv zularda seminar məşğələləri keçirilmiş, Avropa 
İnsan Hüquqları Məhkəməsi nin fəaliyyətinə dair həmin məhkəmədə 
Azərbaycanı təmsil edən hakim Xanlar Ha cıyevin məlumatı dinlənilmişdir. 
Təsdiq edilmiş tədbirlər planına müvafiq olaraq seminar məşğələlərində 
əsasən respublika ədliyyə nazirinin əmr və sərəncamları, Ali Məhkəmənin 
Plenumunun qərarları öyrənilmiş, hərbi qulluqçular tərəfindən törə di lən 
cinayətlər üzrə cəza təyininin spesifik cəhətləri və hərbi məhkəmədə kar-
gü zar lığın aparılması qaydaları təhlil edilmişdir. Seminar məşğələlərində 
Bakı və Sum qayıt hərbi məhkəmələrinin hakimləri, Respublika Hərbi 
Prokurorluğunun əmək daşları da iştirak etmişlər.

Məhkəmənin iş planına müvafiq olaraq, cinayət işləri üzrə azad-
lıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzaların verilməsi təcrü-
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bəsi öyrənilmiş, məhkəmənin hökm və qərarlarından verilmiş apel-
yasiya şikayətləri və protestlərinə baxılması və ziyyəti ümumi ləş-
diril miş, silahla və ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən əş ya-
larla davranış qaydalarının pozulmasına dair cinayətlərin qəsdən 
adamöldürmə ci nayətləri ilə müqayisəli təhlili aparılmış, cinayət 
işlərinə baxılması ilə bağlı icra in ti zamı öyrənilmişdir.

Biz məhkəmədə olan gün iclas zallarından birində əcnəbi vətən-
daşların Azər baycan Respublikasının dövlət sərhədindən qanunsuz 
olaraq keçirilərək Avropa ölkələrinə yola salınması ilə bağlı cinayət 
işinin məhkəmə çıxışları mərhələsi idi. Bunu son illərdə Azərbaycanın 
ərazisindən tranzit ölkə kimi cinayətkar məq səd lər üçün istifadə 
olunmasının qarşısının alınması istiqamətində görülmüş sə mə rə li 
tədbirlərin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar.

Bundan başqa, bu yaxınlarda məhkəmədə ictimai marağa səbəb 
olmuş dövlətə xəyanətdə ittiham edilən "Romik" ləqəbli Rauf Eyvazo-
vun cinayət işinə ba xılmışdır. Bakıda doğulmuş erməni əsilli Rauf 
Eyvazov 1991-1995-ci illərdə Xan kəndinə gedərək orada əsirlikdə 
olan soydaşlarımıza işgəncələr verilməsində iş tirak etmişdir. Onun bu 
cinayət əməli təkzibolunmaz dəlillər və şahid ifadələri ilə tam sübuta 
yetirilmişdir. "Romik" ləqəbli Rauf Eyvazov Azərbaycan Respublika-
sının CM-in müvafiq maddəsi ilə təqsirli bilinərək ömürlük həbs 
cəzasına məh kum edilmişdir.

Baxılması başa çatdırılmış cinayət işlərindən biri də hazırda 
təhlükəli xarakter alan dini missionerliklə bağlı məhkəmə prosesidir. 
"Küveyt İslam İrsinin Dirçə li şi" Cəmiyyətinin Azərbaycan şöbəsinin 
əməkdaşı Əlcəzair Respublikasının və tən daşı F.L.Aqudjilin, Mavritaniya 
vətəndaşı  – şöbənin baş mühasibi Məhəmməd Vadelin digər şəxslərlə 
cinayət əlaqəsinə girərək "humanitar məqsədlər" pərdəsi al tın da qeyri-
qanuni işlərlə məşğul olmuşlar. Onlar 4 milyon ABŞ dollarını qaçaq-
mal çılıq yolu ilə Bakıya gətirərək ölkəmizin ərazisində vəhabi təriqətinin 
ya yıl ma sı na sərf etmişlər. Həmin məhkəmə prosesi bir də onunla 
əhəmiyyətlidir ki, indi öl kə mizin ərazisində tikilmiş vəhabi təriqətini təbliğ 
edən məscidlərin "Küveyt İs lam İrsinin Dirçəlişi" Cəmiyyəti tərəfindən 
maliyyələşdirilməsi dayandırılmışdır. Ümu miyyətlə, həmin ölkədən bu 
məqsədlə gələn maliyyə dəstəyi tamamilə kə sil miş dir. "Azərbaycanda 
olan çeçen qaçqınlara yardım" adı altında Azərbaycan və t ən daşlarının 
Gürcüstan Respublikasının Pankisi dərəsində fəaliyyət göstərən qa-
nun suz silahlı birləşmələrə cəlb olunması və maliyyələşdirilməsi ilə 
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bağlı həmin məh kəmə prosesi digər səciyyəvi cəhətləri ilə xarakterikdir. 
Məhkəmə prosesində təq sirli bilinənlər arasında əcnəbi missionerlərlə 
yanaşı, onlarla cinayət əlaqəsinə gir miş Azərbaycan vətəndaşları da 
vardır.

Əcnəbilər və onlarla cinayət əlaqəsinə girmiş Azərbaycan və tən-
daş ları da öz layiq li cəzalarını almışlar. Məhkəmənin qərarı ilə həmin 
missionerlərdən tapılmış 600 min ABŞ dolları məbləğində nağd pul 
respublikamızın dövlət büdcəsinə təhvil ve rilmişdir.

Məhkəmənin sədri İkram Kərimovla söhbətimizdə onu da öyrəndik 
ki, bu gün Azərbaycan ordusunda ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 
sayı əvvəlki illərə nisbə tən xeyli azalmışdır. Bu hal fərarilik edənlərə 
də aiddir. Qəsdən adam öl dürmə, sağlamlığa ağır zə rərvurma və 
digər halların əksəriyyəti şəxsi münasibət zəminində baş vermiş 
cinayətlərdir.

Həmsöhbətimiz həmçinin qeyd etdi ki, Avropa standartlarına uy-
ğun məhkəmə nin yaradılması ən əvvəl Azərbaycanın müs tə qilliyinin 
və möhtərəm Prezi den ti miz İlham Əliyevin məhkəmə orqanlarına 
göstərdiyi qayğının bəhrəsidir. İxti sas laş dırılmış məhkəmə üçün bu 
cür ideal şəraitin təmin edilməsində ədliyyə naziri, Məh kəmə-Hüquq 
Şurasının sədri Fikrət Məmmədovun xüsusi rolu olmuşdur.

Bu gün müstəqil Azərbaycan bir sıra nüfuzlu beynəlxalq qu rum-
ların üzvüdür. Demokratik, hüquqi bir dövlət kimi dünyaya inteq-
ra siya yolunu seçib. Gö rün dü yü kimi, ölkə məhkəmələrində də 
bu proses uğurla həyata keçirilir. Həqiqətən də, müstəqilliyimiz 
dövründə ölkəmizin məhkəmə-hüquq sistemində müəyyən işlər gö-
rülüb. Bu orqanlar bir amala xidmət edir: heç bir cinayətkar cəzasız 
qalmasın, təq sirsiz şəxs isə cəzalandırılmasın. Ən başlıcası isə  
Qa nu nun aliliyi təmin edilsin. Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Hərbi 
Məh kəmənin timsalında göründüyü kimi, bu nun üçün ölkə rəhbərliyi 
və şəxsən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tə rə fin dən hər cür 
şərait yaradılır. Məhkəmənin kollektivi üzərinə düşən şə rəfli və zifəni – 
əda lət mühakiməsini layiqincə həyata keçir mək əz min dədir.

Mirvari Rəhimzadə
"Respublika" qəzeti

21 oktyabr 2004-cü il
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ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ 
SƏDRİ FİKRƏT MƏMMƏDOV 

MƏHKƏMƏNİN YENİ BİNASININ AÇILIŞINDA
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ALİ MƏHKƏMƏNİN PLENUMUNUN İCLASI

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Südabə 
Həsənovanın sədrliyi ilə Ali Məhkəmənin Plenumunun növbəti 

iclası keçirilmişdir.
Plenumda "Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş 

şəxslər üçün cəzaçəkmə müəssisələrinin növünün məhkəmələr 
tərə findən təyin edilməsi təcrübəsi haqqında" və "Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
barə də qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında məsələ qaldırılması 
haqqında" məsələlər müzakirə edilmişdir.

Həmin məsələlər barədə Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər 
Ağazadə məruzə etmişdir.

Müzakirələrdə Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məh kə mə-
sinin kollegiya sədri İlham Həsənov, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin sədri Mah mud Nəbiyev, 
Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Res pub   likası Hərbi 
Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov, Səbail Rayon Məhkəməsinin 
sədri İnqilab Nəsirov, Əzizbəyov Rayon Məh kə məsinin hakimi 
Ziya Əliyev, Ədliyyə Nazirliyi qanunvericilik idarəsinin rəis müavini 
Sübhü Kazımov və Baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev çıxış 
etmişlər. Müzakirə edilən məsələlər barədə müvafiq qərarlar qəbul 
olunmuşdur.

Plenumda konkret cinayət işləri üzrə əlavə kassasiya protestləri 
və şikayətlərinə, Ali Məhkəmə sədrinin mülki işlər üzrə təqdimatlarına 
da baxılmışdır.

Plenumun işində Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi, baş ədliyyə 
müşaviri D.Rəhimova, Ali Məhkəmənin Elmi-Məsləhət Şurasının 
üzvləri iştirak etmişlər.

Ali Məhkəmənin mətbuat xidməti
"Azərbaycan" qəzeti 

30 iyul 2002-ci il
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ALİ MƏHKƏMƏNİN SƏDRİ BAKI VƏ  
SUMQAYIT MƏHKƏMƏLƏRİNİN  
KOLLEKTİVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDÜ

 

Dünən Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Hərbi Məhkəmədə Bakı 
və Sumqayıt məhkəmələrinin kollektivlərinin Azərbaycan Res-

publikası Ali Məhkəməsinin sədri Ra miz Rzayevlə görüşü keçirildi. 
Tədbiri giriş sözü ilə açan Ağır Cinayətlərə dair İş lər üzrə Hərbi 

Məhkəmənin sədri İkram Kərimov son illərdə həyata ke çirilən məh-
kəmə-hüquq islahatlarından danışdı. Onun sözlərinə görə, vaxtilə 
ümummilli lider Heydər Əliyev məhkəmə orqanlarında islahatların 
aparılmasına xüsusi diqqət ye tirmiş, bununla bağlı mü vafiq tövsi-
yələrini vermişdir. 

Rəhbərlik etdiyi məhkəmə nin fəaliyyətinə toxunan İ.Kərimov 
dedi ki, burada hakimlər üzərilərinə düşən və zifənin öhdəsindən 
lazımınca gəlirlər. Kollektivdə intizam tənbehi alan hakim yoxdur.  
O, hərbi məhkəmənin inzibati binasının ər səyə gəlməsində Prezident 
İlham Əliyevinin xüsusi rolu ol du ğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırdı.

Daha sonra çıxış edən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev 
məhkəmə kollek tivləri ilə keçirilən görüşün mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini diqqətə çatdırdı. Məh kəmə-hüquq sahəsində həyata 
keçirilən islahatların bu gün də davam etdirildiyi ni deyən R.Rzayev 
Azərbaycanın Avroatlantik strukturlara inteqrasiya kursunu seç diyini 
və buna görə də məhkəmələrin Avropa standartlarına uyğunlaş dırıl-
ması ilə bağlı zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçiril diyini 
vurğuladı. Ali Məh kəmənin sədri məhkəmələrdə baxılan işlərin hər 
zaman cə miy yətin diqqət mər kəzində olduğunu, burada çıxarılan 
qərarların ictimaiyyətin əhval-ruhiyyəsinə çox güclü təsir etdiyini dedi. 
O, məhkəmələrin obyektiv və müs tə qil fəaliyyət göstərməsi üçün 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin tövsiyələr ver di yini və məhkəmə 
orqanlarının fəaliyyətinin dövlət başçısının diqqətində ol du ğu nu 
nəzərə çatdırdı.

R.Rzayev məhkəmələrin fəaliyyətində uğurlarla bərabər, nöq-
sanların da möv   cudluğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, nöq sanların 
əsas səbəbi bəzi hakimlərin öz işinə etinasız yanaşmasındadır.

Ali Məhkəmə sədri məhkəmə kollektivlərinə diqqətli olmağı, 
qanunlara əməl etməyi, hakim adına ləkə gətirməməyi tövsiyə etdi.

Rəşad Cəfərli
"Azərbaycan" qəzeti, 24 may 2005-ci il
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MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI HƏYATIN 
TƏLƏBİDİR

Respublika Ali Məhkəməsinin sədri ölkə hərbi məhkəmələrinin 
hakimləri ilə gö rüşmüşdür.

Bu günlərdə Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Hərbi 
Məhkəməsin də Bakı və Sumqayıt hərbi məhkəmələri ha kim-

lərinin Respublika Ali Məhkə mə sinin sədri Ramiz Rzayevlə hakim 
seçkiləri ərəfəsində görüşü keçirilmişdir.

Hərbi hakim korpusuna hörmətli qonağı təqdim edən Respublika 
Hərbi Məh kəməsinin sədri İkram Kərimov Ramiz Rzayevin Res pub-
lika Prokurorluğunda uğur lu fəaliyyətindən və bir sıra hərbi məh-
kəmələrlə birgə əməkdaşlıqlarından danış dı. Yüksək çinli məhkəmə 
sədrinin ilkin olaraq hakim korpusları ilə görüşdə Ağır Cinayətlərə 
dair İşlər üzrə Respublika Hərbi Məhkəməsini seçim etməsini böyük 
etimad kimi qiymətləndirən İ.Kərimov məhkəmə-hüquq islahatlarının 
davamlı pro ses olduğunu söylədi:

"Ümummilli liderimiz, dahi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi hüquq 
islahatları nın məntiqi nəticəsi kimi və Məhkəmə-Hüquq Şurasının 
sədri, hörmətli nazirimiz Fik rət Məmmədovun diqqət və qayğısı 
sayəsində müasir texnika ilə təchiz olun muş nümunəvi bir məhkəmə 
sistemi yaratmışıq. Hakim korpusunun heç bir üzvü ötən illər ərzində 
məsuliyyətə cəlb edilməyib, töhmət və ya xəbər dar lıq almayıb. Hərbi 
məhkəmənin hakim heyəti dövlətimizin etimadını ədalətli qə rarları ilə 
doğruldur. Cəmiyyətin məhkəmə hakimiyyətinə olan inamının artı rıl-
ma sı üçün məhkəmə kollektivi bütün imkanları səfərbər edir", – deyə 
natiq sözü möh tərəm qonağa verdi.

Respublika Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev Hərbi Məh-
kə mə hakimlə ri ilə görüşdüyü üçün məmnunluq duyduğunu qeyd 
edərək vurğuladı ki, Avropa hü quq məkanına daxil olan müstəqil 
Azərbaycanda məhkəmə-hüquq islahatlarının də rinləşməsi və tək-
mil ləşməsi həyatımızın daimi inkişafının tələbidir. Forma laş dı rıl mış 
üçpilləli məhkəmə sistemi, yaradılmış qanunvericilik bazası, hakim-
lərə döv lət tərəfindən ayrılmış yüksək əməkhaqqı cəmiyyətin döv-
lət çiliyə olan inamının təminatçısına çevril məlidir. Unudulmamalıdır 
ki, insanların taleyi hakimlərin müs təqil surətdə çıxardığı ədalətli 
qərarlardan asılıdır və hakim əda lətsizliyə yol verərsə, dövlətə olan 
inam qırılar.
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Təəssüf doğuran hal olsa da, son zamanlar məhkəmələrin fəaliy-
yəti ictimai qı nağa çevrilmişdir. Yaxşı işlərlə yanaşı, nöqsanlar da möv-
cüddur. Cənab Prezident neqativ halları görüşlərdə tənqid edib. Qar-
şıdakı seçkilər ərəfəsində hərbi məh kəmə hakimləri ilə görüşümün əsas 
məramı da neqativ halları aradan qaldırmaq yollarını birgə müzakirə 
etməkdir. Bütün cəmiyyətlərdə hər za man ehtiramla anılan "hakim" sözü 
daim ədalət simvolu olmuşdur. Haq qın tərəfini uca tutan və məhkəmə 
fəaliyyətinə nüfuz qazandıran peşəkar, savadlı və nümunəvi ha kimlər 
qarşıdakı mərhələdə yenidən seçilə biləcəklər. Lakin ötən müddət 
ərzində fəaliyyətində nöqsanlara yol vermiş, intizam məsuliy yə tinə cəlb 
olunmuş hakimlərlə vi dalaşmalı olacağıq. Hər bir hakim bil mə lidir ki, o, 
möhtəşəm və hörmətli "hakim" adını daşıyır və dövləti təmsil edir.

Qarşıdakı hakim seçkilərinin test proseduru 6-7 instansiyadan 
ibarət olacaqdır ki, bu da seçimdə keyfiyyəti təmin edəcəkdir. Ha-
kimlərimizə Dövlət proq ram la rın dan irəli gələn vəzifələri, "Məh  kəmə-
lər və hakimlər haqqında", "Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" 
qanun ları yaxşı öyrənməyi tövsiyə edirəm.

Son zamanlar Ali Məhkəmə rəhbərliyi ilə qeyri-hökumət təşkilatları 
nümayən dələrinin və Prezident yanında Sahibkarlar Şurası üzvləri 
ilə keçirilən görüşlərdə on ların məhkəmələrlə bağlı problemlərini 
dinləmişəm. Birgə anlaşma və əmək daş lıq protokolu imzalanmışdır. 
Hərbi məhkəmə sədrləri və hakimləri ilə görüşümdə də əsas məqsəd 
aşağı və yuxarı instansiyalar arasındakı bəzi anlaşılmazlıq və ən-
gəl ləri düz müstəviyə çıxarmaqdır. Sizi narahat edən məqamlar, 
çıxışlarda toxunduğunuz məsələlər məhkəmə rəhbər li yinin diqqətində 
olacaqdır.  

"Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkə mə si nin nümunəvi hakim korpusunu, səriştəli rəhbərliyi, rahat 
iş şəraitini gördüm və bu nu təqdir edirəm. Qarşıdakı seçkilərdə sizə 
uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, gə lə cək də fəaliyyətinizdə dövləti 
ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz" – deyə Respublika Ali Məh kəməsinin 
sədri Ramiz Rzayev Hərbi Məhkəmə hakimlərinə silahlı qüv və lə ri mi zin 
möhkəmləndirilməsində mənəvi tərbiyə meyarı olmağı tövsiyə etdi.

Sonra Ədliyyə Nazirliyi Təşkilat-Analitik İdarəsinin rəis müavini 
Malik Ələk bərov Ali Məhkəmənin yeni rəhbərliyinin prinsipial iş 
rejimindən, hər gün şika yətçi vətəndaşlarla görüşdüyündən, internet 
saytında qəbul edilmiş qərarların yer ləşdirilməsindən, insan hüquq 
və azadlıqlarının qorunmasında məhkəmə hakimiy yətinin nüfuzunun 
qaldırılmasından söhbət açdı.
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Ağır Cinayətlərə dair Azərbaycan Respublikası Hərbi Məh kə-
mə sinin sədr müavini Ağamalı Qafarov, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 
sədri Əmir Bayramov, Sumqa yıt Hərbi Məhkəməsinin sədri İslam 
Neymanov eyni motivli problemlərin həlli ilə bağlı məsələləri cənab 
Ramiz Rzayevin diqqətinə çatdırdılar. Bəzən apelyasiya və kas sa siya 
pillələrində aşağı instansiya hakimlərinin çıxardığı bəraət hökm lə rinin 
əsas olmadan ləğv olunması məsələsinə də toxunuldu.

Göstərilən nöqsanların birgə əməkdaşlıq və qanunlara riayət 
etməklə aradan qal dırılması tövsiyə edilən tədbirdə məhkəmələrin 
nüfuzunun qaldırılması əsas prin sip kimi bütün hakim korpusuna 
şamil olundu. İş təcrübəsi, mənəvi keyfiyyəti və peşəkarlığı yüksək 
olan hakim müstəqil Azərbaycan dövlətinin inam məbədi olma lıdır.

Mirvari Rəhimzadə
"Respublika" qəzeti

27 may 2005-ci il

* * *

İran İslam Respublikasının Ədliyyə naziri Məhəmməd İsmayıl Şüştəri  
Hərbi Məhkəmədə. 18 iyun 2004-cü il
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HÜQUQŞÜNAS NƏSİLLƏRİNİN CANLI KÖRPÜSÜ

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə  
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəmə sində  

BDUnun hüquq fakültəsinin tələbə və müəllimləri ilə görüş ke çi rildi

Üç nəslin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən və kövrək 
ovqat yaradan gö rüş, yəqin ki, uzun müddət unudulmaz xati-

rəyə çevriləcəkdir. Bakı Dövlət Univer sitetinin hüquq fakültəsinin mə-
zunları olan tədbir iştirakçıları həzin xatirələrin qa nadında 40-50 il 
əvvələ boylandılar. Sonra isə müəllimlər gələcək gənc hüquq şü nas-
lara həyat təcrübələrindən qaynaqlanan müdrik tövsiyələrini verdilər. 
Nəsillər es tafetinin ötürülmə imtahanına bənzər görüş nəinki tələbə 
və müəllimlərin, hətta məh kəmə hakimlərinin də günümüzün adi 
axarında çox dəyərli və məzmunlu gün lə rindən oldu.

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məh kə məsinin böyük konfrans zalında dəyirmi masa arxasında 
keçirilmiş görüşü giriş sözü ilə açan məhkəmənin sədri, tanınmış 
hüquqşünas İkram Kərimov BDU-nun hüquq fa kül təsinin professor-
müəllim heyətinə və tələbələrinə onları həmin görüşə toplamasının 
mə ramını açıqladı.

Natiq qeyd etdi ki, o da 1966-cı ildə Azəraycan Dövlət Uni ver -
si tetinin hü quq fakültəsini bitirmişdir. İndi ona dərs demiş müəl-
limlərlə – AMEA-nın müxbir üzvü Məsumə Məlikova və professor 
Kamilə Sarıcalinskaya ilə bir gə yeni gənc nəsil hüquqşünaslara 
müdrik tövsiyələr verərkən daxilən böyük qü rur hissi keçirdiyini vur -
ğulayan İ.Kərimov eyni zamanda rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliy    -
yətindən söz açdı. Məhkəmə personalının 76-dan 44-nün BDU-nun 
hü quq fakültəsinin məzunu olduğunu xatırladan İkram Kəri mov ulu 
öndərimiz Heydər Əliyevin məhkəmə-hü quq is  lahat la rının hələ də 
proses kimi davam etdiyini diq qətə çat   dırdı. O, məh kəməyə sədr 
təyin olunduğu 2000-ci il sen tya brın 3-də Ümum milli liderimizlə  
45 dəqiqəlik görüşünü özü üçün fəaliy yət proq ramı hesab etdi. Birinci 
instansiya hərbi məhkəməsi kimi Ali Baş Komandanın bilavasitə ta-
be liyində olan Müdafiə Na zir liyi, Milli Təhlükəsizlik Na zirliyi, Sərhəd, 
Daxili Qo şunlar və digər hər bi qu rumlarda baş verən ağır və 
xüsusilə ağır cinayət işlə rinə, ha belə sülh və bə şəriyyət əleyhinə 
olan beynəlxalq əhə miyyət kəsb edən cinayət işlərinə baxan bu 
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məhkəmənin qu rul  masının ağır zəhmət hesabına başa gəldiyini 
qeyd etdi. Ulu ön də ri mizin layiqli davamçısı Prezident cənab İlham 
Əliyevin böyük diqqəti sayəsində məhkəmə üçün çox münasib bina 
ayrılmış və bütünlüklə müasir texnika ilə təchiz edil miş dir.

20-dən artıq Avropa məhkəməsində, ABŞ-da olmuş məh kəmə 
sədri həmin məhkəmələrin yerləşdiyi binaların möhtəşəm memarlıq 
abidəsi olduğuna baxma yaraq, orada texniki təchizat məsələsinin bir 
qədər çətin və hakimlərin iş şərai tin də çatışmazlıqlarla üz ləşdiyinin 
şahidi olduğunu xatırlatdı. Rəh bəri olduğu məhkəmədə hakimlərin 
ayrı-ayrı iş kabineti və ayrıca sanitariya qovşağı ilə, nəzarətçilərin, 
hət ta vəkillərin və dövlət ittihamçılarının kabinet və iş otaqları ilə 
təmin edilməsi, hər mərtəbədə mətbəxin, istirahət-idman güşəsinin 
olması, müasir cihazları olan məh kəmə zalları – bir sözlə, burada hər 
şey nümunəvi iş üçün şə rait yaradır.

Cənab İkram Kərimov hüquq fakültəsinin tələbələrini təcrübə 
keçmək üçün məh kəməyə dəvət etdi. "Arzu edirəm ki, məhkəmədəki 
vakant yerlər seçki zamanı si zə də nəsib olsun. Bundan ötrü dərin 
hüquqi bilikli, intizamlı və məsuliyyətli olmağınız gə rəkdir".

Gələcəyin hüquqşünaslarına öz həyatından misallar gətirən 
məhkəmə sədri hü quqi, dünyəvi və demokratik dövlət quruculuğunda 
məhkəmə hakimiyyətinin əhə miyyətinin vacibliyini xüsusilə vurğuladı.

Sonra BDU-nun rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Abel Məhərrəmov 
rektor iş lədiyi müddətdə ilk dəfə məhkəmə-hüquq sistemindən 
tələbələrlə görüş keçir mək üçün dəvət aldığını söylədi. "Ağır Cina-
yət lərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Res publikası Hərbi Məh kə məsi 
səriştəli hüquqşünas İkram Kərimovun rəhbərliyi və təşkilatçılığı 
sayəsində gözəl forma ilə dərin məzmunun çox uğurlu vəhdətini ya-
ratmışdır. Əsasını Ümummilli liderimizin qoyduğu məhkəmə-hüquq 
islahatları bu gün əyani şə kildə öz bəhrəsini verməkdədir. Nümunəvi 
bir məhkəmə sistemi qurmuş bu hakim korpusunun çıxardığı qərar-
ların da ədalətli  olacağı şübhə doğurmur. Ədalət müha ki məsini təmin 
edənlər, əslində, cəmiyyətin dövlətçiliyə qarşı etimadını təmin edir-
lər". Çətin və şərəfli işlərində məhkəmə kollektivinə uğurlar diləyən 
rektor hakimləri universitetin tədris prosesinə dəvət etdi.

Məhkəmənin sədri İkram Kərimovla eyni qrupda təhsil almış BDU-
nun profes soru Firudin Səməndərov onun hələ sovet dönəmində 
xüsusilə ağır cinayət işlərinin açıl ması ilə bağlı SSRİ Baş pro ku-
rorundan dəfələrlə təltif və mükafat aldığını diqqətə çəkdi. O zaman 
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hüquq fakültəsinin dekanı mərhum Məmməd Xələ  fovun ən sevimli 
tələbəsi olan İkram Kərimov necə səliqəli və məsuliyyətli idisə, indi 
də öz dəst-xətti və sahmanı olan nümunəvi bir məhkəmə qu ru mu 
yaradıb.

Prokurorluq orqanlarında çalışanda da, Bakı Şəhər Məh kə mə sinin 
sədri olar kən də İkram Kərimov ədalətli, obyektiv və böyük ürəyi olan 
şəxsiyyət ki mi gənc nəslə nümunə sayılmışdır. Əlaçı tələbə kimi ön 
cərgədə olan İkram müəl lim bu gün ömrünün müdriklik çağlarında da 
eyni səmimiyyətin sahibidir.

Sonra məhkəmə sədri İ.Kərimov 1966-cı il məzun venetkasını 
sevimli müəlli mi Məsumə Məlikovaya bağışladı. Dəyərli hədiyyədən 
kövrələn müəllimə hər za man tələbəsi ilə fəxr etdiyini söylədi. "Əgər 
mən Azərbaycanda hüquqa dair Ginnesin "Rekordlar ki tabı"nı yazmış 
olsaydım, əsl hakimə layiq xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən İkram 
Kə rimovun adını orada ön səhifədə yazardım", – dedi. Bu səhnə 
tələbələrdə xoş ovqat ya rat dı.

BDU-nun hüquq fakültəsinin dekanı professor Kamilə Sarı ca -
linskaya və kafed ra müdiri Kamil Səlimov məhkəmədə ən xırda de-
tal ların da insan hüquqla rı nın müdafiəsinə yönəldiyini diq qətə çəkdi. 
Təsadüfi deyil ki, burada baxı lan beynəlxalq əhəmiyyətli işlər hətta 
ABŞ-ın məhkəmə sistemində müzakirə və təq dir olunur.

Hüquq fakültəsinin professoru Alış Qasımov müstəqil Azər bay-
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canda belə nü munəvi məhkəmənin olmasını ölkə rəhbərliyinin apar-
dığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsi və Avropaya inteqrasiya kimi 
də yərləndirdi. Öz şəxsi fondundan Hərbi Məhkəmə ki tabxanasına 
100 kitab hədiyyə edən A.Qasımov müəllim və tələbələrlə hakimlərin 
görüşünü "nəsillərin körpüsü" adlandırdı.

Tədbirdən sonra tələbələr məhkəmə zalları, məhkumların və mü-
hafizənin sax lanc yeri, istixana, poçt və məhkəmənin digər otaqlarına 
baş çəkdilər. 

Mirvari Rəhimzadə
"Respublika" qəzeti, 18 may 2005-ci il

* * *

Arifə, Məryəm və Yeganə
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В ВОЕННОМ СУДЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ О ТЯЖКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ  
2005 ГОДА И ЗАДАЧИ, ВЫТЕ КАЮ ЩИЕ  

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

10 февраля в Военном суде Азербайджанской Республики 
по делам о тяж ких преступлениях состоялось собрание, 

посвященное итогам 2005 года и пред стоящим задачам, свя-
зан ным с исполнением Указа Президента Азербайджан-
ской Республики от 19 января 2006 года о модернизации су-
деб  ной сис те мы в Азербайджанской Республике и при ме не-
нии Закона Азер бай джан ской Республики "О внесении из ме-
нений и дополнений в некоторые за ко но да тельные акты Азер-
байджанской Республики".

Председатель Военного суда Икрам Керимов в своем 
докладе отметил, что в минувшем году военные преступления, 
в основном, были совершены во еннослужащими Министерства 
обороны и Внутренних войск, что среди во еннослужащих име-
ли место факты преступлений, направленных против го су-
дарственной власти, личности, против военной службы, об-
щест венной бе зопасности и общественного порядка, а также 
свя занных с похищением лю дей, взяточничеством, и в эконо-
ми ческой сфере, что в такие преступления в ряде случаев 
вовлекались и гражданские лица. Он сообщил, что в последнее 
время в Военной прокуратуре была проведена эффективная 
следственная ра бота по уголовным делам, связанным с 
совершенными в предыдущие годы, но не раскрытыми пре ступ-
лениями, было раскрыто и вынесено на судебное рас смотрение 
значительное число тяжких преступлений, 71,4 процента об ви-
ня емых лиц приговорены к наказанию в виде лишения свободы, 
по рас смот рен ным делам подано 39 апелляционных жалоб 
и протестов, из которых 14,9 про цента были удовлетворены, 
наказание обвиняемых лиц заменено более лег ким.

Было подчеркнуто, что в результате принятых Верховным 
Глав нокоман дующим Ильхамом Алиевым мер укреплена ма-
те риально-техническая ба за армии, что в условиях, когда в 
бюджете увеличены средства на повышение обо роно с по соб-
ности страны, заслуженное наказание каждого лица, со вер шив-
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шего преступление в Вооруженных силах, представляет важное 
значение для предотвращения повторения в дальнейшем 
подобных фактов. Было от ме че но, что наряду с ведением не-
при миримой борьбы с подобными от вра ти тель ными фак тами, 
необходимо также расширение профилактической, разъяс-
нительной, пропагандистской работы, осуществление совместно 
с со от ветствующими структурами действенных мер.

Докладчик сказал: Благодаря практической помощи руко-
вод ства Минис терства юстиции и Судебно-правового совета, 
соз данию в структуре стро гой дисциплины, обеспечению вер-
ховенства закона, про веденным организационным мерам, во 
время проведения подготови тель ных заседаний по поступившим 
в 2005 году в Военный суд по уголовным делам и назначения 
судебного рассмотрения дел по существу были полностью соб-
лю дены требования УПК Азербайджанской Республики, на-
рушения сроков до пущено не было. При изменении или отмене 
каждого приговора, вы не сен но го в суде первой инстанции, это 
обсуждалось с участием судей, ана ли зи ро ва лось допущенные 
ошибки, при необходимости на данное мероприятие при гла-
шались соответствующие работники прокуратуры.

В отчетный период суд, установив факты, когда недостатки 
и нарушения в деятельности должностных лиц способствовали  
и создали условия совер шению преступления в государственных 
органах, для привлечения допус тив ших это должностных лиц к 
от ветственности в 18 случаях направил част ные постановления 
ру ководителям соответствующих структур, которым они не-
по средственно подчиняются. Было обеспечено обсуждение в 
ус та нов лен ный законом срок вынесенных судом частных по-
становлений и принятие мер, в основном, обеспечено ис пол-
нение вступивших в законную силу при го во ров суда.

Докладчик особо подчеркнул, что развитие закрепленного 
в нашей Кон ституции, автором которой является наш об-
ще национальный лидер Гейдар Алиев, а также в законах  
"О судебно-правовом совете", "О судах и судьях" процесса 
строи тельства правового, демократического государства, при-
нятие за конодательных актов, обеспечивающих интеграцию 
нашей страны в цивилизованное мировое сообщество, создание 
и плодотворная деятельность Избирательного комитета судей 
обеспечили устойчивость право вых реформ в нашей республике. 
Благодаря подписанному в минувшем месяце Президентом 
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Азербайджана Ильхамом Алиевым Указу этот процесс вступил 
в новый этап. Данный Указ предусматривает создание новых 
судов для обеспечения потребностей населения в правовых 
ин ститутах и правовой помощи в условиях социально-эко но-
мического развития регионов, устранение вызывающих недо-
вольство граждан фактов злоупотребления и волокиты, об-
легчение возможностей обращения в суды, подготовку Кодекса 
этического поведения судей, изучение и применение права 
прецедента Европейского су да по правам человека, создание 
Высшей школы юстиции, увеличение числа ад вокатов, а также 
решение других важных вопросов.

Организация апелляционных и экономических судов в 
Баку, Гяндже, Сумгайыте, Шеки и Алибайрамлы, суда Нах-
чы  ванской Автономной Республики по делам о тяжких пре-
ступ  лениях, создаст условия для об ращения граждан в близ-
кие к местам проживания, от крытия новых рабочих мест, рас-
ширения правовой просветительской работы. Судьи, пред-
ставители Министерства юстиции, Военной про ку ра туры в 
своих выступлениях на собрании отметили, что из вест ный 
Указ Президента Азербайджана обеспечит усовер шенст во-
вание не только работы судов, но и де ятельности всей пра-
во  охранительной системы, а также значительно об лег чит 
работу находящихся в регионах учреждений, организаций и 
пред   при ятий, правозащитников. Данный Указ еще раз сви де-
тельствует о том, что про водимые в нашей стране судебно-
пра вовые реформы основываются на де мо кратических прин-
ципах, полностью отвечают европейским стандартам, что 
наша республика, уверенно продвигаясь по пути интеграции в 
мировое со общество, превращается в активного члена системы 
международных от но ше ний, добивается успешных результатов 
в области строительства пра во во го, демократического го су-
дарства. Сегодня государства мира воспринимают Азер байджан, 
как последовательно осуществляющую принципы правового го-
сударства страну, где процесс демократизации принял не об-
ратимый характер.

В выступлениях также были внесены конкретные пред ло-
жения по усовер шенствованию деятельности Военного суда, 
состоялся открытый обмен мне ниями по усовершенствованию 
связей, взаимоотношений с государ ствен ны ми обвинителями, 
адвокатами, судебными надзирателями, руководством во ин ских 
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частей, устранению имеющихся просчетов и недостатков, в 
связи с чем была подчеркнута важность организации сов-
местных мероприятий.

Подводя итоги собрания, председатель Военного суда сказал: 
"Основная цель проводимых в стране реформ заключается в 
правильном осуществлении пра восудия, обеспечении вер хо-
венст ва закона. Коллектив будет решительно выполнять задачи, 
вытекающие из известного Указа Президента, приложит все 
силы и умение для повышения эффективности правосудия 
и доверия граж дан к судам, облегчения их возможностей об-
ращения в суды, применения новых информационных тех но-
ло гий, более оптимального построения струк туры и работы 
судебного аппарата". 

АзерТАдж
газета "Бакинский рабочий"

11 февраля 2006 года 

HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkəməsində bu məcmuənin təqdimatı və müzakirəsi keçirildi

Beynəlxalq hüququn subyekti olan ölkəmizdə Milli Ordunun 
yaranması və for malaşması tarixi zərurətdən doğmuşdur. Xal-

qımız erməni işğalçıları tərəfindən mü haribəyə zorla cəlb edil diyindən 
ölkənin təhlükəsizliyi, Silahlı Qüvvələrin döyüş hazırlığı, hərbi 
intizamın möhkəmləndirilməsi üçün nəinki hərbi xidmətdə olan ların, 
hətta bütövlükdə cəmiyyətin hərbi hüquq haqqında anlayışı yetərincə 
olma lıdır. Ötən gün Respublika Hərbi Məhkəməsində hüquqşünas 
kollektivinin ge niş müzakirəsinə toplaşdığı Və kil lər Kollegiyasının 
üzvü, ehtiyatda olan zabit, hü quq elmi araş dı rıcılarından olan Aydın 
Əliyevin "Hərbi xidmət əleyhinə olan ci na yət lər" və "Əsgərin yaddaş 
kitabçası" kitabları da bu nöqteyi-nəzərdən xüsusi əhə miy yət kəsb 
edir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
Azər bay can Respub likasının Hərbi Məhkəmsinin sədri İkram 
Kərimov əsl vətəndaş yanğısı və tə əssübkeşliyi ilə qeyd etdi ki, 
kitabın yaranması hərbi hüquq elmi sahəsinə layiqli bir töhfədir. Natiq 
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bu münasibətlə tədbirdə iştirak edən müəllifə ölkənin böyük hü-
quq şünas ordusu adından minnətdarlıq ifadə edərək dedi ki, "milli 
liderimiz, dahi Hey dər Əliyevin başladığı ordu quruculuğu prosesləri 
bu gün onun layiqli da vam çı sı tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir. 
Müdrik öndərimiz tərəfindən yaradılmış hər bi təhsil müəssisələri 
və hərbi məhkəmələr bütövlükdə hərbi cinayətlərin azal dıl ma-
sı istiqamətində mühüm işlər görə bilir. Təqdirəlayiq haldır ki, nəinki 
döv lə ti miz, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda hüquq sisteminin 
təkmilləşdirilməsi və hüquq ədə biyyatlarının çap edilməsində bizə 
böyük köməklik göstərirlər. Diq qə tinizə çatdırılan bu kitablar da 
ATƏT-in Bakı ofisinin maliyyə yardımı ilə nəşr olun muşdur.

Hərbi təhsil müəssisələrində hərbi xidmət əleyhinə olan ci na-
yətlərə dair müs təqil dərs vəsaiti sahəsində bir boşluq vardır. Təq-
dimatı və müzakirəsi keçirilən "Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər" 
kitabını bu sahədə atılan dəyərli addım he sab edirəm və tədqiqatçı 
alimə böyük yaradıcılıq uğurları diləyirəm".

Sonra çıxış edən AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Təd qi-
qatlar İnstitu tunun Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin 
müdiri Yaşar Əliyev qeyd etdi ki, ölkəmizin ədalət mühakiməsini 
həyata keçirən məhkəmələr arasında Ağır Cinayətlərə dair İşlər 
üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin xü susi çəkisi 
vardır. Təqdirəlayiq haldır ki, Avropa standartları səviyyəsində 
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qu rul muş hərbi məhkəmədə "Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər" 
və "Əsgərin yaddaş ki tabçası"nın müzakirəsi keçirilir. 

Bu gün hərbi qulluğun müxtəlif aspektlərini tənzimləyən çox-
saylı qanunverici lik aktı mövcuddur. Hərbi hüquq institutunun 
formalaşması müstəqil dövlət üçün zəruri bir haldır. Belə kitablar 
hərbi hüququn tərkib hissələrindən biri olub bu sa hə də atılan dəyərli 
addımlardandır. Kitab AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Təd qi-
qatlar İnstitutunda araşdırılaraq Elmi Şuranın müzakirəsinə çıxarılıb 
və elmi-me to diki vəsait kimi nəşr olunması qərara alınıb.

Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin 
İslah İşləri İdarəsinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov çıxış edərək 
dedi ki, kitabların müəllifi Müdafiə Nazirliyinin hüquq şöbəsində 
çalışıb, sonra Daxili Qoşunlarda xid mə ti ni davam etdirdiyindən həmin 
problemlərə bələddir. "Kitabın rəyçilərindən biri kimi de yə bilərəm ki, 
bu əsər yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yazılmışdır. Ayrı-ayrı mad-
dələrin müddəaları şərh olunarkən hərbi qanunvericilik aktlarının 
və hərbi ni zam namələrin tələbləri nəzərə alınıb. Hərbi xidmət 
əleyhinə olan cinayətlərin pro fi laktikasına xüsusi diqqət yetirilməsi 
təqdirəlayiqdir. "Əsgərin yaddaş kitabçası" isə hərbi qulluqçuların 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin artırılmasına yardımçı olacaqdır".

Daha sonra çıxış edən hərbi məhkəmələrin nümayəndələri – 
Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkəməsinin hakimləri Qür bət Əsgərov, İsgəndər Hacıyev, 
Sahibxan Mirzəyev, sədrin müavini Ağa malı Qafarov, Bakı 
Hərbi Məhkəməsinin sədri Əmir Bayramov, Sumqayıt Hər bi 
Məhkəməsinin sədri İslam Neymanov qeyd etdilər ki, hərbi xidmət 
əley hi nə olan cinayətlərin geniş şərh edilməsi kitabın aktuallığını 
yüksəldən amil lər dən dir. Peşəkar hərbçinin hüquq elmi sahəsinə 
müraciət etməsi öz müsbət nəticəsini ver miş və hərbi hüquq 
sahəsinə dəyərli töhfə olmuşdur. 

Sonda müəllif Aydın Əliyev çıxış edərək yaradıcılıq axtarışlarına 
verdikləri qiy mətə görə həmkarlarına və xüsusi olaraq bu sahəyə 
vətəndaş sayğısı göstərən res publika miqyasında tanınmış, səriştəli 
hüquqşünas İkram Kərimova və toplantı iş tirakçılarına səmimi 
minnətdarlığını bildirdi. Aydın Əliyev həmçinin ATƏT-in Ba kı ofisinin 
rəhbərliyinə kitabın ərsəyə gəlməsi üçün etdiyi yardıma görə də 
təşək kürünü bildirdi.

Mirvari Rəhimzadə
"Respublika" qəzeti, 26 mart 2006-cı il
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MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATI ZAMANIN TƏLƏBİDİR

Müsahibimiz Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Res-
pub likası Hərbi Məhkəməsinin sədri İkram Kərimovdur.

– İkram müəllim, respublikamızda ilk dəfə beynəlxalq stan-
dart lara uyğun keçirilən hakim seçkilərinin nəticələrinin yüksək 
qarşılanacağını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq çətin idi. Lakin 
hakim seçkiləri obyektivliyi ilə fərqlənən nümunəvi bir seçim 
prosesi kimi Azərbaycanın tarixinə yazıldı. Respublikamızın 
ədliy yə tarixində şanlı səhifəyə dönmüş yaxın keçmiş barədə 
Sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlıdır.

– Bəli, Respublika Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə aparılan məhkəmə-hüquq islahatı nəticəsində ilk dəfə müstəqil 
məhkəmə hakimiyyəti bərqərar oldu. Öncə qeyd edim ki, islahatların 
nəticəsi kimi, məni ən çox qane edən məhkəmələrə nəzarət funk-
siyasının aradan götürülməsi, 3 pilləli məhkəmə sisteminin yaradıl-
masıdır ki, bu da məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməklə, bir 
instansiyanın digər instansiyadan asılılığını aradan qaldırır.

Mən uzun illər Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri kimi nəzarət 
qaydasında aşağı instansiyalarda baxılan mülki və cinayət işləri üzrə 
məhkəmə qərarlarından protest vermək hüququna malik olmağıma 
və hər il yüzlərlə belə protestlərə imza atmağıma baxmayaraq, bu 
hüququn, səlahiyyətin əleyhinə olmuşam. İslahat nəticəsində belə bir 
hüquq məhz məhkəmə prosesində iştirak edən tərəflərə verilmişdir.

Bunun nəticəsində məhkəmə prosesində iştirak edən tərəflər 
(təqsirləndirilən şəxs, zərər çəkmiş şəxs, ittihamçı, müdafiə tərəfi və 
sair) məhkəmə qərarlarına öz münasibətlərini bildirir, narazı qaldıqları 
qərarlardan yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət edirlər.

Əvvəllər biz həmin şəxslərin şikayəti əsasında seçim (hansı 
şikayət üzrə protest verilə bilər, hansı şikayət üzrə verilə bilməz) 
aparırdıq ki, bu da bütün hallarda müraciət edən şəxsi razı salmırdı. 
İndi isə bir qayda olaraq şikayətlərə məhkəmə sədri, yaxud prokuror 
yox, yuxarı instansiyanın hakimləri baxır. Hesab edirəm ki, bu, daha 
demokratik yoldur.

Məhkəmə-hüquq islahatından əvvəl məhkəmə qərarlarından 
prokurorluq və məhkəmənin ondan artıq rəhbər işçisi protest verə 
bilərdi və müxtəlif məhkəmə instansiyalarında bu işlərə baxılırdı. Çox 
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hallarda bir-birinə zidd müxtəlif qərarlar qəbul olunurdu. Beləliklə, 
iş öz qanuni həllini tapmırdı. Nəticədə bu, süründürməçiliyə və 
vətəndaşların haqlı narazıçılığına səbəb olurdu. Artıq üçpilləli 
məhkəmə sistemi bütün bunlara son qoydu.

– Hakimlərin müstəqilliyini xarakterizə edən əsas amillər 
hansı lardır?

– Ədalət mühakiməsini yerinə yetirən hakimlərin statusunun eyni 
olması hakimlərin müstəqilliyini xarakterizə edən əsas amillərdən biri 
kimi qiymətləndirilməlidir.

Məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı bir cəhətə də diqqət yetirmək 
istərdim ki, bu da hazırda fəaliyyət göstərdiyim hərbi məhkəmələrlə 
bağlıdır.

Əvvəllər hakimlər eyni zamanda hərbi qulluqçular idi və təbii 
ki, onlara hərbi rütbə Müdafiə Naziri tərəfindən verilirdi. Bu prin-
sip hakimləri icra strukturundan asılı vəziyyətə salırdı. İslahat məh-
kə mələrin maddi-texniki təchizatında bu qurumdan olan asılılığını 
aradan qaldırdı.

– Yeni qanunvericilik məhkəmələrin işində operativliyi təmin 
edə biləcəkmi?

– Təbii. Yeni qanunvericilikdə işlərə baxılarkən fasiləsizlik prinsipinin 
nəzərdə tutulmaması mülki və cinayət işlərinə baxılarkən mövcud 
olan ləngimələri aradan qaldırdı. Yəni, əvvəllər hakim icraatında olan 
hər hansı bir işi tamamlamamış, digər işə baxa bilməzdi. Hazırda isə 
hansısa bir səbəbdən (şahidlərin vaxtında gəlməməsi, sənədlərin 
toplanması və sair) məhkəmə prosesi yarımçıq qalarsa, yaranmış 
boş vaxt səmərəsiz getmir. Bu müddətdə hakim digər işə baxıb, 
nəticələndirib, sonra yarımçıq işi davam etdirə bilər.

Deyə bilmərik ki, qəbul edilmiş qanunlarda müəyyən boşluqlar 
yoxdur. Ümid edirik ki, bunlar təcrübə nəticəsində ümumiləşdirilərək, 
yeni qanunlar qəbul olunarkən, yaxud qəbul olunmuş qanunların 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlərdə öz həllini tapacaqdır.

– Yeri gəlmişkən, məhkəmə sistemində yeni struktur olan 
Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Məhkəməsində ədalət mühakiməsini yerinə yetirən hakimlər 
"ağır işlər"in öhdəsindən necə gəlirlər?

– Sədrlik etdiyim məhkəmədə ədalət mühakiməsini yerinə yetirən 
hakimlərin əksəriyyəti əvvəllər prokurorluq və istintaq orqanlarında, 
məhkəmələrdə müxtəlif işlərdə çalışmış hüquqşünaslardır. Lakin 
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bunu çox yerdə demişəm, yenə də təkrar edirəm: mən onların hakim 
olmaq arzularını və nəticə etibarilə belə bir obyektiv seçimi ürəkdən 
alqışlayıram.

Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bakı Şəhər Məhkəməsində işlə-
yər kən makinaçı kimi işə götürdüyüm Lətifə Məmmədova sonralar 
məhkəmə iclas katibi, məsləhətçi vəzifələrində işləmişdi. Bu gün isə 
Quba rayon məhkəməsinin hakimidir. Yaxınlarda mənə zəng edib 
sevinc hissi ilə hakim kimi əmək haqqı aldığını bildirdi. Bəzilərinin 
məntiqindən çıxış etsək, arxası, dayağı olmayan, imkansız bir ailənin 
övladı kimi, bəlkə, o heç yuxusunda da hakim olacağını ağlına belə 
gətirməzdi. Lakin ədalətli və obyektiv seçkilər nəticəsində tək o 
yox, onlarla öz biliyinə və bacarığına güvənən arxasız hüquqşünas 
seçkidə fərqləndi.

Yaxud, şəhər məhkəməsində uzun müddət məsləhətçi, baş 
məs ləhətçi vəzifələrində çalışmış Bağırova Mədinə Ağacavad qızı 
hazırda Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimidir. Heç kim deyə 
bilməz ki, onun da hakim seçilməsində kimin, yaxud nəyinsə təsiri 
olub. Hakim seçkilərində o, yalnız biliyi, bacarığı, təcrübəsi, iş fəaliy-
yəti və davranışı ilə fərqlənib.

Eyni zamanda fəxrlə qeyd edirəm ki, uzun illər çiyin-çiyinə ça-
lış dığımız hakimləri hal-hazırda Ali Məhkəmədə, Apelyasiya Məh-
kə məsində, hərbi məhkəmələrdə, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
məhkəmədə görmək olar.

Belə uğurlu seçimə görə mən öz adımdan və onlarla belə hakimlərin 
adından Məhkəmə-Hüquq Şurasına, xüsusən onun sədri hörmətli Fikrət 
Məmmədova yüksək minnətdarlıq hissimi bildirmək istəyirəm.

Biz fəaliyyətimizdə – məhkəmədə işin təşkilində Ədliyyə Nazir-
liyinin gündəlik qayğısını, köməkliyini hiss etməklə, ən əsası cəmiyyət 
qarşısında məsuliyyətimizin dərəcəsini dərk edirik.

Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu sahədə atılan hər bir addım 
insan hüquqlarının təminatçısına çevrilən məhkəmənin nüfuzunun 
artmasına xidmət edəcəkdir.

Söhbəti qələmə aldı:
Yeganə Əmiraslanova

"Qanunçuluq" jurnalı, xüsusi buraxılış
№ 9-10, 2000



525

VƏKİLLİK İNSTİTUTU NECƏ FORMALAŞACAQ?

Xəbər verdiyimiz kimi, ötürdüyümüz bu həftə içində Respublika 
Prezidentinin İcra Aparatı, Amerika Hüquqşünaslar Birliyi 

və Al maniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin birgə təşkil etdikləri 
"Azər baycan Respublikasının yeni Vəkillər və və killik fəaliyyəti 
haqqında qanunun müzakirəsi və vəkillik etikası" mövzusunda ke
çi rilən 2 günlük seminar hüquq aləmindəki əhəmiyyətli tədbirlərdən 
biri oldu. Adın dan da məlum olduğu kimi, hər bir vətəndaşın kon s
titusion təminatı olan hü qu qi yardımı həyata keçirən vəkillərin fə aliy
yəti seminarın əsas müzakirə obyekti idi.

Azərbaycanda Vəkillik İnstitutu yeni qanuna əsasən necə 
formalaşacaq?

Hər bir insan üçün zəruri sayılan etik normaların vəkillik peşəsi 
üçün vacib mə qamları nədən ibarətdir?  

Vəkillər kollegiyasının üzvlüyə qəbul test üsulu ilə imtahanla 
keçiriləcək, yoxsa?..

Hüquqi yardımla pullu hüquqi xidmətin fərqi nədən ibarətdir? 
Vəkillik sahib karlıq fəaliyyətidirmi?

Nəhayət, seminar sizə nə verdi?
Bütün bu suallara seminar iştirakçıları ilə olan söhbətimizdə cavab 

tapmağa çalışacağıq.

...İkram Kərimov, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan 
Respublika sı Hərbi Məhkəməsinin sədri:

– Hər bir diskussiyanın və müzakirələrin mütləq müsbət nəticələri 
olduğu kimi, bugünkü seminarın da hüquqşünaslar üçün çox böyük 
əhəmiyyəti var. Azərbay canda keçirilən məhkəmə-hüquq islahatı 
çərcivəsində vəkillərin cəmiyyətdə yeri və rolu qanunvericiliklə müəy-
yənləşdirilib. Əhalinin etimad və etibarının qazanılması isə vəkillərin 
özlərinin fəaliyyətindən asılıdır. 

Onu da etiraf etməliyik ki, hazırkı vəkillər korpusunda layiqli və-
killərlə ya naşı, savadsız, bu peşəyə elmi və mənəvi cəhətdən haqqı 
çatmayan insanlar da var. Ona görə də hesab edirəm ki, yeni qa-
nunvericiliyə əsasən formalaşan Vəkillər Kol legiyasına üzv olmaq 
istəyən hər bir hüquqşünas mütləq sınaqdan – imtahandan keçməklə, 
necə məsuliyyətli bir yola qədəm qoymaq arzusunda olduğunu dərk et-
məlidir...

Söhbətləşdi:  Yeganə Əmiraslanova
"Azərbaycan" qəzetinin xüsusi müxbiri, 21 aprel 2001-ci il 
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* * *

Ədliyyə nazirliyində işə qəbul olunmuş bir qrup  
gənc mütəxəssis məhkəmənin qonağıdır
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YENİ HAKİMLƏRİN YENİ QANUNLA İŞLƏMƏSİ  
MÜSBƏT CƏHƏTDİR

AĞIR CİNAYƏTLƏR ÜZRƏ HƏRBİ MƏHKƏMƏNİN  
SƏDRİ İKRAM KƏRİMOVUN FİKRİNCƏ, ÖLÜM CƏZASININ LƏĞVİ 

AZƏRBAYCANIN TARİXİNƏ YAZILMIŞ ŞANLI  
SƏHİFƏLƏRDƏN OLACAQ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 
həyata keçirdiyi siya sətin məntiqi nəticəsi olaraq ölkəmizdə 

demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu bü tün sahələrdə olduğu 
kimi, hüquq sahəsində də islahatların həyata keçirilməsini zə ruri 
etmişdi. Müstəqil Azərbaycanın məhz 1995ci ildə qəbul edilmiş 
Konstitusiya sı onun demokratik və dünyəvi dövlət yolunu tutduğunu 
rəsmi şəkildə bütün dün ya ya bəyan etdi. İnsan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının xüsusi çəkisi olan Kon sti tusiyamıza istinad 
edilərək qəbul olunan qanunlar dövlətimizin yaşaması və in ki şafı 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Az bir zamanda qəbul edilən 
və beynəlxalq stan dartlara cavab verən "Məhkəmələr və hakimlər 
haqqında", "Konstitusuya Məh kəməsi haqqında", "Polis haqqında", 
"Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haq qın da", "Əməliyyataxtarış fəaliyyəti 
haqqında", "Prokurorluq haqqında" və s. qa nun lar dediyimiz inkişafı 
və Azərbaycanın hüquqidemokratik dövlət quruculuğu is tiqamətində 
irəlilədiyini şərtləndirən amillərdəndir.

Hüquq islahatları, o cümlədən məhkəmə sistemində islahatların 
həyata keçiril məsi məqsədilə ölkəmizdə məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqil fəaliyyət göstər mə sinə tam hüquqi zəmanət verən yeni 
qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Azər baycan Respublikası 
Prezidentinin 1998ci il dekabr ayının 1də imza la dı ğı "Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun tət
biq edilməsi və məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar tədbirlər ba rədə fərmana müvafiq olaraq hakim vəzifə lə
rinə namizədlərin seçilməsi, məhkə mə lər və hakimlərlə bağlı digər 
məsələlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Res pub likası 
Prezidenti yanında MəhkəməHüquq Şurası yaradılmışdır. Məh 
kə mə lə rin təşkil olunması və hakim korpusunun ən layiqli şəxs
lərdən formalaşdırılması üçün respublikamızda ilk dəfə olaraq 
Hakimliyə namizədlərin demokratik, şəffaf pro sedurlar əsasında 
beynəlxalq tələblərə uyğun səviyyədə seçilməsi, müstəqil məh kəmə 
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hakimiyyətinin bərqərar olması bu sahədə əsaslı dəyişikliklərin tə
mə li ni qoydu. Müsahibimiz Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Hərbi 
Məhkəmənin sədri İkram Kəri mov dur. 

– Test imtahanı verən və Məhkəmə-Hüquq Şurasının mü sa-
biqəsindən ke çən ən layiqli namizədlərin hakim elan olun ma-
larından bir il keçir. Test imta hanları verənlər artıq bir ildir ki, 
xalq qarşısında cavab verirlər. 

– Əvvəla, Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə aparılan məhkə mə-hüquq islahatları nəticəsində bir sıra yeni 
məhkəmələr təşkil olunmuşdur və onların təşkili reallıqla səsləşir və 
bunu tarixi zərurət hesab etmək olar. Yəni iq ti sa di sahədə yaranan 
yerli məhkəmələrə, respublikada baş verən ağır və xüsusilə ağır 
cinayət işlərinə baxılmasını həyata keçirən məhkəmələrə zərurət 
yaranmışdı. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində əsas yükü, 
ağırlığı məhz bu məhkəmələr çəkirlər. Yeni yaradılmış məhkəmələrin 
ağır və xüsusilə ağır cinayət işlərinə baxılmasında hakimlərin səviy-
yəsi, peşə qabiliyyəti, kamil və müd rik insan olması da xüsusilə 
vur ğulanmalıdır. Bu cəhətdən test və şifahi mü sa hibədən keçən 
hakimlərin bu ada layiq olduqlarını iddia edə bilərik. Amma bun la-
rın içərisində xüsusilə ağır və ağır cinayət işlərinə ba xan respublika 
məhkəmələrinə hakimlərin seçilməsində bir incəlik özünü göstərməli 
idi. Söhbət 300 nəfərin içərisindən həmin məhkəmələrə hakimlərin 
seçilməsindən ge dir. Bu isə nə imtahan istəyir, nə də müsahibə. 
Bunu nəzərdə tutaraq, təmsil etdiyim məhkəmənin timsalında 
onu deyə bilərəm ki, Məhkəmə-Hü quq Şurası məhz qeyd etdiyim 
məqamın öhdəsindən layiqincə gələ bildi.

Başqa maraqlı məqam. Hal-hazırda biz də işləyənlərin bir çoxu 
əvvəllər hakim işləməyənlərdir. Uzun illər hüquq-mühafizə or-
qanlarında işləmiş hüquqşünas kimi mən əvvəllər bunun əleyhinə 
ol mu şam. Amma əvvəllər hakim işləməyən, lakin indi özünü bu 
sahədə doğruldan kadr ları görəndə məcbur oluram fikirlərimdə 
dəyişiklik edim. Hesab edirəm ki, pe şə qabiliyyətini mənimsəyən bu 
kadrlar yaxın gələcəkdə tanınmış hüquqşünas ola caqlar. Təhlükəli 
hərbi cinayətlər törətmiş şəxslərin məhkəmə işinə baxmaq adi iş 
deyil. Misal üçün, Ali Sovetin keçmiş sədr müavini mərhum Afiyəddin 
Cəlilovun qət li ilə bağlı cinayət işinin məhkəməsini əvvəllər hakim 
işləməmiş Qürbət Əs gə rov aparır. O öz işinin öhdəsindən layiqincə 
gəlir və hesab edirəm ki, iş üzrə əda lət li qərar çıxaracaq. Beləliklə, 
mən son islahatlarla bağlı 2 məqamı qeyd etdim.
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İndi isə məhkəmənin spesifikliyi ilə bağlı məqama toxunmaq 
istərdim. Bilirsi niz, nə qədər ki dövlətdə ordu, güc strukturları var, 
bununla bağlı hərbi məhkə mə nin mövcudluğuna ehtiyac olacaq.

Almaniya istisna olmaqla, Avropanın bütün ölkələrində hərbi 
məhkəmələr mövcuddur. Bu yaxınlarda Azərbaycan hüquqşünas-
la rından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ-da rəsmi sə-
fərdə olmuşam. Məqsəd ABŞ-da hərbi məhkəmələrin bütün instan-
siyalarının fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq və bu yöndə ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsi yollarını öyrənmək idi. Yeri gəl-
mişkən, respublikamızda aparılan məhkəmə-hüquq islahatları nəti-
cəsində hərbi şəxs lər lə bağlı baş verən cinayət işlərinə mülki hakim-
lər tərəfindən baxılması bir yenilikdir. ABŞ-da Hərbi Hava Qüv və-
lərinin Apelyasiya Məhkəməsinin hakimləri ilə gö rüş zamanı biz 
bu məqamı qeyd etdik. Onlar bildirdilər ki, belə bir qanunun qəbul 
edil mə si analoqu olmayan hadisədir və bunun üstünlüyü barədə 
düşünülməlidir.

Məhkəməmiz fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində xüsusilə ağır 
cina yətlər törətmiş xeyli şəxsin cinayət işinə baxıb. Məhkəmənin 
maddi-texniki bazasının möh kəmləndirilməsi, onun iş fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması, dövrün tələbinə uyğun sis temləşdirilməsi ba xı mın-
dan Ədliyyə Nazirliyinin üzərimizdə qayğısını daim hiss et mişik. 

– Fikrinizcə, yeniliyi cəmiyyət necə qarşılayır: uzun müddət 
fərqli hüquq-mühafizə sisteminə alışmış cəmiyyətin yeniliyə 
uyğunlaşmasına vaxt la zım dır.

– Bu müddətdə dövlətin məhkəmə-hüquq islahatları ilə bağlı 
çox addımları olub. Bu yöndə ciddi iş gedir, təkmilləşmə meyilləri 
sezilir, inkişaf görü nür. Ola bilsin ki, islahatlar ilk vaxt cəmiyyət 
tərəfindən birmənalı qarşılanmasın. Am ma bu proses gün dəlik 
normaya çevriləndən sonra cəmiyyət bunu normal qəbul edir. Misal 
üçün, əvvəllər Ali Məhkəmə birinci instansiya kimi cinayət işlərinə 
baxırdı. Sovet dönəmində bunu normal qəbul etmək olardı. Çünki 
Azər baycan Respublikası Ali Məhkəməsindən yuxarı instansiya 
SSRİ Ali Məhkəməsi idi. Bu, müs təqil respublika üçün problemlər 
yaradan amildir. Aparılan məhkəmə-hüquq is lahatları nəticəsində 
ağır cinayətlərə baxan birinci məhkəmə instansiyaları yaradıldı. 
Odur ki, artıq Ali Məhkəmə birinci instansiya kimi işlərə baxmır. 
Birinci instansiya məhkəmələrinin özünü doğrultması və çıxarılmış 
hökmlərin sabitliyi göstərir ki, həyata keçirilən islahat öz səmərəsini 
vermişdir.
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– Məlumdur ki, yeni məhkəmələrin son fəaliyyətində misli 
görünməmiş amnistiya aktı tətbiq olundu. Maraqlısı odur ki, 
bu amnistiya hərbçilərin məhkum olunduqları cəzadan azad 
edilməsi üçün daha geniş imkanlar vermiş dir.

– Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul olunması 
münasibətilə Milli Məclisin 1 fevral 2001-ci ildə qəbul etdiyi amnistiya 
aktı əhatə dairəsinə görə postsovet məkanı ölkələrinin tarixində hər bi 
cinayət törətmiş şəxslərə şamil edilən amnistiyalardan ən böyüyüdür. 
Əv vəllər amnistiya aktı yalnız qəbul edilən günə qədər cinayət etmiş 
şəxslərə tətbiq edilirdi. Bu fərman dörd aylıq tətbiqedilmə müddətini 
də əhatə etdiyindən həmin dövrdə hərbi cinayət törətmiş şəxslərə də 
şamil olunur. 

Bildiyiniz kimi, orduda baş verən müəyyən cinayətlər ordu qu-
ru culuğunun ilk illərinə təsadüf edib. Həmin dövrdə cinayət etmiş 
şəxsləri indi dövlət humanistlik gös tərərək əfv edir. İl yarım hərbi 
xidmətdə olub fərarilik etmiş şəxslər ba rə sin də amnistiya aktı tətbiq 
edildi. Qanunun tələblərinə görə, əsgər il yarım hərbi xidmətdə 
olmalıdır. Am ma hamıya məlumdur ki, həmin dövrdə 4-5 il hərbi 
xidmət keçənlər olub. Ona gö rə də 545 nəfər hərbi cinayət törətmiş 
şəxsə həmin akt tətbiq olundu. Cinayət mə suliyyətinə cəlb edilmiş 
digər şəxslərdən fərqli olaraq hərbi cinayət törədib mə suliyyətdən 
azad edilənlərin yaş həddi 28-ə çatmayıbsa və səhhəti hərbi xidməti 
davam etdirməyə imkan verirsə, hərbi xidmətlərini davam etdirirlər. 
Bu, imkan ve rir ki, cinayət törətmiş şəxs vətən qarşısında hərbi 
xidmətini başa vuraraq yenidən cə miyyətə dönə bilsin.

 – Maraqlıdır ki, hakimlər yeni cinayət və cinayət-prossesual 
məcəllə ilə işləməli oldular. Bu proses necə tənzimləndi?

– Doğrudan da, məhkəmələrin təşkili ilə yeni qanunların qüvvəyə 
minməsi ey ni vaxta düşdü. Bu, müəyyən çətinliklər yaratdı. Çünki 
bizim hakimlər test imtahanla rını köhnə qanunla vermişdilər. 
Amma kamil insan üçün bu da problem ya rat mamalıdır. Biz bunun 
öhdəsindən qısa zamanda gələ bildik. Ötən ilin sentyabr ayında biz 
işlərə baxmadıq və həmin ayı yeni qanunların mənimsənilməsinə sərf 
etdik. Sözün düzü, hal-hazırda da bu proses davam etdirilir. Bundan 
əlavə, bu məqsədlə Ədliyyə Na zir liyi, Apelyasiya və Ali Məhkəmədə 
də mü əy yən seminarlar təşkil olunub. Əslində yeni hakimlərin yeni 
qanunla işləməsi müs bət cəhətdir. Onlar işlərini köhnə qanunla 
qurub, yeni qanunla işləsəydilər, çaşqınlıq, səhv lər çox ola bilərdi. 
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Daha bir məqamı qeyd etməliyəm ki, fəaliyyət göstərdiyimiz bir il 
ərzində məh kəmədə təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının pozulması 
ilə bağlı heç bir qərar qəbul edil mə yib. Yəni artıq qəbul edirik ki, bizim 
üçün əsas şərt insan hüquqlarının po zul ma masıdır. 

– Bildiyiniz kimi, Konstitusiyamızın üçdə biri insan və və-
təndaş hüquqlarının qorunması ilə bağlı maddələrdən təşkil olu-
nub. Siz uzun illərdir hüquq-mühafizə orqanlarında çalışırsınız. 
Sizin fikrinizcə, ölüm cəzasının ləğvi cə miy yət üçün problem 
yaratmır? – Hər halda vaxtilə hərbi cinayətlərə görə ölüm cəzası 
daha çox tətbiq edilirdi...

– Bu yaxınlarda Avropa Şurasında ölüm cəzasının ləğvi ilə 
bağlı məsələ müza kirə edilirdi. Xarici radiostansiyalardan biri bu 
barədə məndən münasibət öyrən mək istədi. Mən bildirdim ki, 
özünə hörmət edən heç bir dövlət ölüm cə za sının tətbiq edilməsi 
söhbətinə qayıda bilməz. Unutmaq lazım deyil ki, Yaxın Şərq də və 
müsəlman dünyasında ölüm cəzasının tətbiqindən imtina edən ilk 
ölkə Azərbaycan oldu. Əmin liklə deyirəm ki, bu, Prezidentin müdrikliyi 
ilə bağlıdır. Mən də vaxtilə ölüm cə zasının ləğvinə qarşı çıxanlardan 
olmuşam. Fransa prezidenti Fransua Mitteran həmin mə sə lə ni 
ümumxalq referendumuna çıxarıb, bunun əleyhinə olan nəticəni alsa 
da, ölüm cə zasının ləğvi ilə bağlı fərmanı imzaladı. Bilirsiniz, ha kim-
lərin səhv bu raxması istisna deyil. Bir çox ölkələrin tarixində belə 
hallara yol verilib. Digər tərəfdən cinayətkar şüurlu şəkildə ki min sə 
həyatına son qoyur. Hakimlərin ölüm cəzası ilə bağlı qərarı on ları da 
qatilin səviyyəsinə endirmirmi?

"ABŞ-da ölüm cəzası yoxdur" fikirləri tez-tez səslənir. Burada bir 
yanlışlıq var. Bəzi ştatlarda ölüm cəzası ləğv olunsa da, bütövlükdə 
ölkə üzrə federal qanunlarda həmin cəza növü saxlanılır. ABŞ-da 
hərbi cinayətlər üzrə məcəllə ayrıdır. Ölkənin ştatından, hərbi baza-
sının hansı məkanda yerləşməsindən asılı olmayaraq törədilən 
hərbi cinayətin səbəbkarını ölüm cəzası təhlükəsi göz ləyir. Əminliklə 
deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ölüm cəzasının tətbiq edilməməsi 
tariximizə yazılmış müs bət səhifələrdən biri olaraq qalacaq. 

– Məhkəmələrin fəaliyyətində müstəqil məhkəmə hakimliyinin 
bərqərar ol ması vacib faktorlardandır. Yeni qanun və yeni 
hakimlərlə bunu gözləmək müm kündürmü? 

– Hakimlərin müstəqilliyi təmin olunub. Hər bir hakim özü iş 
üzrə müstəqil möv qeyini bildirir. Qərar səs çoxluğu ilə qəbul edilir.  
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Bu yaxınlarda Konstitusiya Məh kəməsində bir qərar üzrə ha kim-
lərdən biri xüsusi rəydə qaldı. Ümumiyyətlə, hakimlərin müstəqil 
fəaliyyət göstərmələrini şərtləndirən amil lər çoxdur. Bunlardan ən 
vacibi odur ki, hakimlərə kənardan təsir mexanizmi yox dur. Ha kim-
lərin təyinatı və işdən götürülməsi qaydalarına fikir verin. Bu, onların 
müstə qil fəaliyyətini təminatlandıran amildir. 

Yekunda onu bildirirəm ki, yeni təşkil olunmuş məhkəmənin bir illik 
fəaliyyə ti bu yeniliklərin özünü doğrultduğuna işarədir. Bizim hakimlər 
səy göstərəcəklər ki, onlara göstərilmiş etimadı doğrultsunlar.

Sənan Nəcəfov
"Yeni Azərbaycan" qəzeti

№ 166 (1145)
1 sentyabr 2001-ci il

* * *

İkram və Günel Türkiyədə
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Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GTZ) nümayəndələri məhkəmənin 
damından şəhəri seyr edərkən

* * *

Xarici qonaqlarla keçirilən görüşlərdən
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Millət vəkili Aydın Mirzəzadə hərbi məhkəmədə

Ədliyyə nazirliyi Məhkəmə ekspertizası institutunun direktoru, III dərəcəli Dövlət 
Ədliyyə müşaviri, hüquq elmləri doktoru, professor, Əməkdar hüquqşünas  

Fuad Cavadov (mərkəzdə) institutun kollektivi ilə birlikdə qonağımızdır
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SƏFƏRDƏN QEYDLƏR

Xarici İşlər Nazirliyinin bu yazıya əlavə edilmiş məktubundan 
göründüyü kimi, Amerika tərəfinin müəyyən etdiyi tərkib 

əsasında məhkəmə sədri kimi həmin ölkəyə rəsmi səfərə dəvət 
olunmuşdum. Seçimdə hansı mülahizələr əsasında adımın fərdi ola-
raq qeyd olunmasının fərqinə varmadım. Səfərlə bağlı bəzi təəs-
süratlarımı və düşüncələrimi oxuculara çatdırmaq istəyirəm. 

Səfər Vaşinqton şəhəri, onun ətrafı və Virciniya ştatı ilə məh dud-
laşırdı. Müxtəlif ölkələrdə rəsmi səfərlərdə olmuşam. Bunların heç biri 
ABŞ dövlətinin təşkil etdiyi kimi əhatəli, rahat və maraqlı olmamışdır. 
Sənədlərin hazırlanması, 6 aylıq müddətə vizanın verilməsi, təyyarə 
biletlərinin alınması, qarşılanmağımız və yola salınmağımız, adi məi-
şət və istirahət qayğılarımız, səhər, nahar və şam yeməklərimizin 
təşkili, arzu və istəklərimizin tərəddüdsüz təmin olunması və s. 
məsələlərin hamısını dəvət edən tərəf xüsusi qonaqpərvərliklə 
həyata keçirirdi. Demək olar ki, əlimizi ağdan-qaraya vurmadıq. 

Bakıda səfirliyin Dadaş adlı əməkdaşı hər birimizdən pasport və 
fotoşəkil götürülməsi ilə kifayətləndi. Yola düşməyimizə bir neçə gün 
qalmış böyük bir zərfdə səfərlə bağlı lazımi sənəd və məlumatları 
bizə verdi. Təyyarə limanında Frankfurt (Almaniya) şəhərinə bizi yola 
saldı. Vaşinqtona oradan uçmalı idik. Frankfurtda gözləmə zalında 
təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı bizimlə ayrıca bir otaqda rus dilində 
söhbət etdi. Söhbətin məzmunu özümüzlə götürdüyümüz foto və video 
aparatların kimə məxsusluğu və təmirə verib-verməməyimiz barədə 
oldu. Sonra bizə kiminsə bağlama verib-verməməsi və kiməsə bir 
əşya çatdırılmasını xahiş edənin olub-olmamasının ay dın laşdırılması 
ilə söhbət tamamlandı. Cavablarımız onu qane etdi. Üzr xahlıq edib, 
bunların uçuşun təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olduğunu izah etdi. 

Vaşinqtonda hava Bakıda olduğu kimi idi. Dedilər ki, bu, hər iki 
şəhərin bir coğrafi enlikdə yerləşməsi ilə əlaqədardır. Nümayəndə he-
yə  ti mizi ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin mayoru Kris Supernor həmkarı 
ilə birlikdə qarşıladı. Onlar 6-7 nəfərlik tutumu olan mikroavtobusda 
gəlmişdilər. Bizi Bakıdan azərbaycanlı tərcüməçi qadın müşayiət 
edirdi. O, dəvət edən tərəfin seçimi idi. Tərçüməçi daima bizimlə bir 
yerdə ol urdu. Hərbi qulluqçular da oteldə qalırdılar. Avtomobili də 
orada saxlayırdılar. Sutka ərzində onlar bizim xidmətimizdə idilər. 
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Diqqət və qayğıya söz ola bilməzdi. Bu, təyyarə limanında yola 
salındığımız vaxtadək davam etdi. 

Səhər yeməyini bizə otelin restoranında deyil, şəhərdən kənar-
da – təbiət guşəsində yerləşən bir məkanda verirdilər. Görüşə ora dan 
yollanırdıq. Səfirliyimizin hərbi attaşesi, polkovnik Daşdəmir Məm mə-
dov da bizə qoşulurdu.

Naharı hərbi hissənin və ya hərbi məhkəmənin yeməkxanasında, 
görüşdə iştirak etmiş şəxslərlə birlikdə edirdik. Yeməkxanada əlil 
arabasında gələn, yaxud yaşlı, çətinliklə sərbəst yeriyən şəxslərə rast 
gəlirdik. Onların kimliyi ilə maraqlandıq. Dedilər ki, istefada olan hərbi 
qulluqçulardır. İstədikləri hərbi hissədə özləri və ailə üzvləri pulsuz 
nahar edə bilər. 

Şam yeməyinin yerini edilən təkliflər sırasından biz seçirdik. 
Məsələn, Meksika mətbəxi, yaxud İran mətbəxi və s. Şam yeməyinə 
həmin gün görüş keçirdiyimiz hərbiçilər (mülki geyimdə) və onların 
ailə üzvləri də dəvət olunurdu.

Ən maraqlı şam yeməyini Meksika restoranında keçirdik. Orada 
xüsusi aparatda sac çörəkləri bişirirdilər. Zəngin mətbəxləri var. 
Amerikalıların özlərinə məxsus mətbəxləri yoxdur. Bunu onlar özləri 
də xüsusi olaraq vurğulayırdılar.

Yatmazdan öncə bizi bara – pivə içməyə dəvət edirdilər. Orada 
müxtəlif mövzularda sərbəst söhbətlər edirdik. Bakıya zəng edib ailə 
üzvlərimizlə danışmaq üçün lazımi şərait yaradılmışdı. Bunun üçün 
bizə kart da verilmişdi. 

Pentaqona metro vasitəsilə gedirdik. Belə ki, istifadəmizdə olan 
avtobusla metro stansiyasına kimi gəlirdik. Sonra metro ilə gedib, 
lazımi dayanacaqda düşüb eskalatorla düz Pentaqonun binasının 
içərisinə daxil olurduq. Boynumuzdan asılmış buraxılış vəsiqəsi 
onları qane edir, əlavə yoxlama və sorğu-suala ehtiyac qalmırdı. 

Görüşlərimiz çox məhsuldar keçirdi. Hər görüşdən sonra qəbu-
lunda olduğumuz hərbçi əlində xəritə digər görüş yerinədək bizi 
müşayiət edərək növbəti görüşəcəyimiz şəxsə təhvil verirdi. 

Pentaqonun binası çox nəhəngdir. Üç sıradan ibarət enli dəhlizləri 
mövcuddur. Hərbi geyimdə olanlar rastlaşanda bir-birilərinə rəsmi 
tərzdə salam verirdilər. Binada siqaret çəkilməsi qadağan edil-
diyindən onun aludəçiləri qapalı məkan olan həyətə enməli olurdular. 

Dəhlizlərin birində maraqlı bir hadisə baş verdi. Bir serjant çox 
böyük itlə qarşımıza çıxdı. İtin ağzı qapalı, saxlanc kəndiri hərbçinin 
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əlində idi. Bizi müşayiət edən general serjantı saxladı və həmin 
itin üstün cəhətlərindən xeyli söhbət açdı. Sonda itin narkomanları 
yaxşı tanımaq qabiliyyətinə malik olmasını söylədi. İtin indiyə qədər 
Pentaqonda neçə nəfər narkomanı aşkar etməsi barədə sualıma 
cavab vermək istəyərkən birdən tutuldu. Pauza oldu. Yəqin itdən 
söhbət açması, Məşədi İbad demişkən: "Heç hənanın yeri deyilmiş" 
düşüncəsi onu çaşdırdı. Nəhayət dedi: "Bu it Pentaqona təzə gə ti ri lib, 
hələ fəaliyyətə başlamayıb". Bu cavaba özü qarışıq hamımız gülüşdük. 

Qəbələ RLS barədə bizə xeyli suallar verdilər. Orada yerli hərb-
çilərin çalışmaları ilə maraqlandılar. Biz isə onların bilmək istədiyi 
məsələlərə diplomatik tərzdə aydınlıq gətirirdik. Bəzi sualların bizə 
yox, hərbçilərə aid olduğunu diqqətə çatdırırdıq.

Hərbi Hava Qüvvələrinin Apelyasiya Məhkəməsində ölüm 
hökmü ilə bağlı gərgin müzakirəmiz keçdi. ABŞ-da federal qanunlar 
əsasında ölkə üzrə və bəzi ştatlarda isə əlavə olaraq digər cinayətlər 
üzrə də ölüm hökmü çıxarılır. Ona görə də əhalidə yanlışlıq yaranır, 
düşünülür ki, yalnız bəzi ştatlarda ölüm hökmü mövcuddur. Unudulur 
ki, federal qanunlar, o cümlədən hərbi məcəllə bütün ştatlarda 
qüvvədədir. 

Müzakirə zamanı hakimlərə Amerika tarixində səhvən çıxarılmış 
ölüm hökmlərini, o cümlədən Sakko və Vanzettinin mühakiməsini 
xatırladaraq ölüm hökmünün yolverilməzliyini diqqətlərinə çatdırdıq. 
Şərq ölkələrində yeganə olaraq Azərbaycanda belə cəza növünün 
tətbiqinin qanunda nəzərdə tutulmadığını söyləyəndə, yerlərindən 
qalxıb baş əyməklə bizimlə şərik olmalarını ifadə etdilər. Hər bir 
görüşdə bədnam 907 saylı düzəlişlə bağlı mövqeyimizi onlara 
çatdırırdıq. Şübhəsiz, müzakirələrin hamısında Qarabağ həqiqətləri 
barədə onlarda oyanış yaradan tarixi faktları ortaya qoyurduq.

Birləşmiş Ştatlarda hərbçilərin cinayət işlərinə hərbi məhkə-
mə lərdə baxılır. Onlarla birlikdə və ya əlaqəli cinayət işlətmiş mülki 
şəxslərin işlərinə hərbi məhkəmədə baxılması qanunla qada ğan 
edilir. Həmin şəxslər barəsində cinayət işi ayrılaraq mülki məh kə-
mədə baxılır. Belə vəziyyətdə mülki şəxs hərbi məhkəmədə, hərbi 
qulluqçu isə mülki məhkəmədə cinayət işi üzrə şahid qismində 
dindirilir. Hər ikisi yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyır. Bizdə 
isə təqsirləndirilən şəxs yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşımır. 
Əgər cinayəti törətmiş şəxslərdən biri hərbi qulluqçudursa, bu kifayət 
edir ki, işə hərbi məhkəmədə baxılsın. Bəzi ölkələrdə, o cümlədən 
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Almaniyada hərbi məhkəmələr mövcud deyil. Cinayət etmiş bütün 
şəxslərin mühakiməsi mülki məhkəmədə həyata keçirilir.

Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunan hərbçilərin 
saxlanıldığı bir cəzaçəkmə müəssisəsində olduq. Müəssisə Va şinq-
ton şəhərinin kənarında yerləşirdi. Bu ölkədə mülki şəxslər hərbçilərlə 
eyni müəssisədə cəza çəkmirlər.

Çox sadə, birmərtəbəli binalardan ibarət olan həmin müəssisə ilk 
baxışdan təmizliyi, səliqə-sahmanı ilə diqqəti cəlb edir. Nəzarətçilər 
də gözə çox dəymirdi. Bina mərkəz hissədə birləşən üstəgəl (+) 
işarəsinə bənzər geniş dəhlizlərdən ibarətdir. Mərkəzdə əyləşən 
nəzarətçi 4 istiqamətli dəhlizlərə rahat nəzarətini həyata keçirir. 
Məhbusların kameralara girişi və çıxışı dəhlizdəndir. Kameraların 
önü bağlı tikili deyil, dəmir barmaqlı "divardır". Məhkum içəridə nə 
hərəkət edirsə, dəhliz dən keçənlər onu görə bilir. Baxırsan, kitab və 
qəzet oxuyan, şahmat oy nayan, yazı işi ilə məşğul olan, dincələn 
və s. formada vax tını keçirən eyni geyimli məhbusları görürsən. Bir, 
ya ikinəfər lik ka me ralarda sanitar qovşağı, məişətlə bağlı digər şərait 
möv cud dur, su, çay, kofe içmələri üçün də heç bir problem yaşanmır. 
Arzu edənlər kitabxanaya, emalatxanaya, kino zalına sərbəst gedib-
gələ, icazəli şəkildə və ya müəyyən edilmiş vaxtlarda televizora baxa, 
idmanla məşğul ola bilirlər.

Emalatxanada olduq. Hərə öz bacardığı işlə məşğul idi. Yemək-
xanada olan şərait diqqətəlayiq idi. Müəssisədə kişilərlə yanaşı, 
qadınlar da çalışırlar. Məkanda sakitlik hökm sürürdü. Ailə üzvləri ilə 
görüş otaqları bütün tələblərə cavab verən səviyyədə qurulmuşdu. 
Müəssisənin həyətindəki yaşıllıqda gəzmək, əylənmək, oturacaqlarda 
dincəlmək üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Cəzaçəkənlərə bəzi 
məlumatlar daxili radio qovşağı vasitəsilə çatdırılırdı. Siqaret çəkmək 
üçün xüsusi yer ayrılmışdı. Çox yazmaq olardı. Məncə, təəssürat 
üçün diqqətimi cəlb edən və ya yadımda qalanlar kifayətdir.

Ölkədə hərbi mağazalar fəaliyyət göstərir. Alıcıları yalnız hərb çilər 
və onların ailə üzvləridir. Bizə də xüsusi kart verilmişdi. Hərbi ma-
ğa zalardan imtiyazlı qiymətlə alış-veriş edə bilərdik. Küçə ticarətinə 
qa dağa yox idi. Həmin ticarəti səyyar dükanlar vasitəsilə həyata ke-
çirirdilər. Ona görə də müəyyən vaxt kəsiyində belə ticarətçilər gözə 
dəy mirdi. Apteklərdən reseptsiz adi bir dərman  belə almaq mümkün 
deyil. Apteklər isə marketlərin daxilində ayrıca bir şöbə kimi fəaliyyət 
göstərir. 
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Konqresin binasına giriş sərbəstdir. Daxildə bütün prezidentlərin 
və vitse-prezidentlərin büstü qoyulub. Martin-Lüter Kinqin isə fərqli 
büstü diqqəti cəlb edir. Konqresdə iclas keçirilən zaman arzu edənlər 
gəlib onun gedişatını sərbəst surətdə izləyə bilərlər. Bunun üçün iclas 
zalında kifayət qədər oturacaqlar var. 

Yəhudilərin soyqrımı ilə bağlı Holokost Memorial muzeyi şəhərin 
mərkəzindədir. Oranı sarsıntı keçirmədən tərk etmək mümkün deyil. 
Onun yaxınlığında ermənilər də belə bir muzeyi istifadəyə verməyə 
hazırlıq görürdülər. 

Potamak çayı çoxsulu olmaqla, Vaşinqtonun mərkəzindən keçir. 
Deyilənlərə görə, zamanında ingilislər yerli əhali ilə görüş yerini 
müəyyənləşdirərkən onlar durduqları yeri göstərərək "elə buradaca" – 
"potamak" ifadəsini işlədiblər. Çayın adı da bu sözdən götürülüb. 

Səfər zamanı Virciniya ştatında da olduq. Ştat Vaşinqtonla həm-
sərhəddir. Prezidentlərin xidməti avtomobilərinin saxlanıldığı muzey  
həmin ştatdadır. Biz muzeyi ziyarət edə bildik. Yazıya əlavə edilmiş 
fotolardan da aydın görünür ki, avtomaşınların nişan nömrələri 
fərqlidir. Rəqəm prezidentin ölkədə neçənci ol ma sının, hərflər isə ad 
və soyadın göstəricisidir. Məsələn: 41 CB. Prezi dent lərin inisiallarının 
eyni olması təəccüb doğurmur. Çünki onun neçənci prezident 
olmasını əks etdirən rəqəm fərqlidir. 

Burada arabayabənzər nəqliyyat vasitəsindən tutmuş, zirehli 
qoruyucu olan müasir avtomaşınlara qədər, texnikanın inkişaf yolunu 
sezməmək mümkün deyil. Prezidentin istifadə etdiyi vertolyot, hərbi 
gəmi və təyyarə isə hərbi hissələrdə dayanır. Onları bizə kənardan 
göstərdilər. 

Həmin məkanda, meşəlikdə maraqlı, nadir təbii yeraltı Lurey 
mağarası ilə tanış olduq. Lurey yaxınlıqda yerləşən şəhərin adıdır. 
Mağaranın yaşı əsrlərlədir. Onun girişini 1878-ci il avqustun 13-
də təsadüfən bir çoban iti tapıb. 1974-cü ildə mağara Milli Təbii 
abidə elan edilib. İldə yarım milliona yaxın turist oranı ziyarət edir. 
Hiss olunur ki, mağarada vaxtilə mineral su olub. Çox güman ki, su 
istifadə olunub və yerində kristallaşmış tonlarla ağırlığı olan, cürbəcür 
rəngləri özündə əks etdirən, nəhəng buz sırsırası (stalaqmit) kimi, 
müxtəlif ölçülü, saysız dirəklərə bənzər duzlaşmış daşlar yaranıb. 
Onlar yuxarıdan elə sallanıblar ki, yanından və ya altından keçməyə 
ehtiyat edirsən. Deyildiyinə görə, nəmlik nəticəsində onlar 7,5 ildə  
1 sm3-ə qədər artır-uzanır. 
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Bir neçə mərtəbə aşağı düşdükdə, sonuncu yerdə orqan quraş-
dırılıb. Sakit şəraitdə orada həzin musiqi səsi hiss olunur. Onu 
hansısa bir bəstəkar nota köçürüb. 

Onu da qeyd edim ki, belə bir mağara Praqa şəhərinin yaxın-
lığında, meşə ərazisində aşkar edilib. Burada da bənzər mənzərənin 
şahidi olursan. Turist axını isə çox güclüdür. 2012-ci ildə belə bir 
mağaranı nəvəm Abbasla Sloveniyada ziyarət edə bildim. 

Vaşinqton şəhərində "HYATT Arlington" otelində qalırdıq. Dünyada 
bu adı daşıyan otellər xeyli saydadır. Onların fərqləndirilməsi üçün 
adlarının yanında kiçik şriftlə yerləşdiyi ölkəyə və ya əraziyə uyğun 
bir məkan adı əlavə edilir. Məsələn, Bakıdakı otelə "Naxçıvan" 
adının əlavə edildiyi kimi. Qaldığımız otelin yerləşdiyi ərazi Arlinqton 
adlandığından onun adında bu söz əlavə edilmişdir. 

Məşhur Arlinqton qəbiristanlığı da həmin məkanda yerləşir. Adə-
timdir, olduğum ölkələrdə qəbiristanlıqları ziyarət edirəm. Qəbi-
ris tanlıq ilk növbədə tarixi məkandır. Zənnimcə, ölkə haqqında 
təəssürat elə buradan başlayır. 

Böyük ərazini əhatə edən Arlinqton qəbiristanlığı tam fərqli və 
düşündürücü bir yerdir. Təmizliyi və yüksək dərəcədə səliqə-sahmanı 
ilə diqqəti cəlb edir. Hündürlüyü təxminən 10-15 metrə çatan 
ağacların əhatəsindədir.

Diqqəti cəlb edən fərqli məqamlar:
– heykəl, büst, barelyef, mərhumun görünüşünü əks etdirən hər 

hansı bir qəbirüstü abidə yoxdur; 
– eni və uzunu ölçüyə gəlməyən yaşıl çəmənlik. Hər qəbrin 

üstündə kiçik ölçüdə ağ başdaşı qoyulmuşdur. Onun üstündə 
mərhumun adı, soyadı, doğulduğu və öldüyü tarix əks olunmuşdur. 
Hamısı eynidir və biri digərindən fərqlənmir. Sinədaşını çəmənlik 
əvəz edir. Məzarların əksəriyyəti Vyetnam müharibəsində həlak 
olanlara aiddir;

– məşhur, yüksək çinli hərbçilərin qəbirləri üstündə bir hissəsi 
cilalanmış böyük təbii daş qoyulub. Müxtəlif ölçü və rənglərdə olan, 
başdaşını əvəz edən həmin daşlar xüsusi zövqlə qəbirlərin üstündə 
yerləşdirilmişdi. Cilalanmış hissədə mərhumun tərcümeyi-halı, şücaət 
və hərbi xidmətləri barədə məlumatlar yazılıb;

– naməlum əsgərin abidəsi də həmin qəbiristanlıqdadır. Bəx ti-
miz dən qarovul xidmətinin dəyişdirildiyi mənzərəni seyr etmək bizə 
qismət oldu. Səhv etmirəmsə, bu proses iki saata yaxın vaxt aparır. 
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Onu izləmək maraq doğurur. Xarici ölkələrin dövlət və hökumət 
başçıları abidəni ziyarət edir, üzərinə əklil qoyurlar. 

Qəbiristanlıqda bir istisna ilə rastlaşdıq. Prezident Con Kennedinin 
məzarı dö şəmə daş plitələrlə əhatə olunmuşdu. Mərkəzi hissəsində 
məşəl alov lanırdı. Çox da böyük olamayan bir döşəmə daşın üs tündə 
pre zident barədə qısa məlumat həkk olunub. Başdaşı qoyul ma mışdır. 
Maraq doğuran cəhəti pre zident öldürüldükdən sonra ərə getmiş dul 
qadını – Jaklin Ken ne di nin onun yanında dəfn edilməsidir.

Bir az kənarda digər məzarlardan fərqlənməyən, ədliyyə naziri 
vəzifəsində işləmiş, prezidentliyə namizəd olarkən sui-qəsd nəti cə -
sində həyatını itirən senator Robert Kennedinin qəbri idi. Sada la nan-
ların da heç birinə qəbirüstü abidə qoyulmamışdır. 

Ən çox yadda qalan və ziyarətə gələnləri düşündürən qəbiris-
tanlığın sadə görkəmi idi. Prezidentin və naməlum əsgərin məzarları 
istisna olmaqla, digər heç bir məzarın üstündə gül, əklil və kənar 
başqa bir əşya gözə dəymirdi. 

Həmin vaxt ölkəmizi ABŞ-da fövqəladə və səlahiyyətli səfir Hafiz 
Paşayev təmsil edirdi. Səfirlikdə onunla görüşümüz çox maraqlı 
keçdi. Söhbət əsnasında bizə bəlli oldu ki, Vaşinqtonda Azərbaycan 
səfirliyi üçün yeni binanın ünvanı artıq müəyyənləşib. Hafiz müəllimin 
deməsinə görə, ABŞ tərəfi bizim səfəri yüksək səviyyədə təşkil 
etmişdi. Bu, nadir hal idi. 

Təyyarə limanında çox qəmgin idik. Ayrılmaq belə istəmirdik. Bizi 
müşayiət edən həmkarlarımıza bir daha minnətdarlığımızı bildirdik. 
Onlar bizim üçün heç nə əsirgəmədilər. Təsəllimiz onların yaxın 
vaxtlarda Bakıya gələcəklərində idi. Nəhayət, 10-14 dekabr 2001-ci 
ildə biz cavab görüşünü çox yüksək səviyyədə təşkil edə bildik.

Belə görüşlər, təmaslar çox vacibdir. Ölkələr, dövlətlər, insanlar 
arasında yaxınlıq, dostluq, qarşılıqlı anlaşma bir çox qaranlıq mə-
qam  lara aydınlıq gətirməklə, reallığın düzgün başa düşülməsinə 
xidmət edir. 
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Kapitoli binası önündə

Konqresin foyesində  
Martin-Lüter Kinqin abidəsi önündə  
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Kapitoli binası ilə Ağ Evin arasında 
inşa olunmuş abidə önündə.  
Şəhərdə hec bir tikili həmin abidədən 
(169 metr) hündür ola bilməz. 
Ağırlığı 91 min ton.  
Daxildə pilləkənlərin sayı – 896.

Arxada: Holokost xatirə muzeyi
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Prezident Con Kennedinin məzarı.  
Soldan: İkram Kərimov, Rafiq Ramazanov, Eldar Əsgərov

Nahar fasiləsində
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Virciniya ştatı  
(muzey və mağarada çəkilmiş fotolar)
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SÜLH İSTƏYİRİK, HƏRBƏ DƏ HAZIRIQ

Mətbuatda xəbər verildiyi kimi, mart ayının əvvəllərində 
respublikamızın məhkəmə-hüquq orqanları işçilərindən 

ibarət bir qrup nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında 
işgüzar səfərdə olmuşdur. Beynəlxalq Hüquqi Təh sil üzrə 
Müdafiə İnstitutunun hazırladığı proqram çərçivəsində həyata 
keçiri lən bu görüşdə məqsəd ABŞ-da hərbi qanunvericiliyin 
hazırlanması, qəbul edil məsi və orduda hərbi məhkəmələrin 
təşkili, fəaliyyəti, xəta törətmiş və cinayət iş lətmiş hərbçilərin 
müdafiəsinin təmin olunması ilə, onların saxlanıldıqları təc rid xa-
nalarla tanışlıq xarakteri daşıyırdı.

Nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri – Ağır Cinayətlərə dair 
İşlər üzrə Azər baycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin sədri, 
40 ilə yaxındır ki, məhkəmə-prokurorluq orqanlarında səriştəli 
və təcrübəli hüquqşünas kimi tanınan İk ram Kərimovla da 
söhbətimiz həmin səfər barədədir.

– Cənab Kərimov, ABŞ-a səfəriniz barədə qəzetimizə açıq-
lama vermənizi xa  hiş edirik. Sovet dönəmində hamımız üçün qa-
palı və qorxunc görünən Pen ta qon da olmusunuz. ABŞ Müdafiə 
Nazirliyinin Birləşmiş Qərargahında hər bi mütə xəs sis lərlə söh-
bətləriniz hansı mövzuları əhatə edirdi?

– Fevral ayının 24-dən martın 6-dək ABŞ hökumətinin dəvəti ilə 
Azərbaycandan 4 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə Vaşinqtona rəsmi 
səfər etdik. Milli Məclisin inzi bati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin 
məsul işçisi Eldar Əsgərov, respublika Mü da fiə Nazirliyi hüquq 
şöbəsinin rəisi Rafiq Ramazanov və tərcüməçi ilə birlikdə ABŞ-da 
çox əhə miy yətli görüşlər keçirdik.

Bizim üçün önəmlisi o idi ki, dünyanın fövqəldövləti sayılan ABŞ-
da iki Hər bi Hava Qüvvələri bazasında və bir Hərbi Dəniz Piyada 
Qoşunları bazasında ol duq. Birinci instansiya məhkəmələrində 
cinayət işlərinə baxılmasında iştirak etdik. Hər bi Hava Qüvvələrinin 
Apelyasiya Məhkəməsinin sədri və hakimləri ilə görüşlə rimiz də 
yaddaqalan idi. Məhkəmələrdə hərbçilərin hüquqlarını müdafiə edən 
hü quq məsləhətçiləri və vəkillərlə, ordunun ədliyyə idarəsi rəhbərləri 
ilə keçir di yi miz görüşlərdə əsas mövzu Avropa Şurasının üzvlüyünə 
qəbul edilmiş Azərbaycan Res publikasında aparılan məhkəmə-hüquq 
islahatları ilə bağlı olurdu.
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Qeyd etdiyiniz kimi, səfərimizin ən maraqlı məqam larından biri 
nü mayəndə heyətimizin Pentaqona dəvət olunması idi. Pen ta-
qonda hərbi büdcələrin formalaşması, Konqreslə əlaqənin təşkil 
olunması, Baş Müfəttişliyin işi ilə ta nış lıq, ABŞ Müdafiə Nazirliyinin 
Qərargahında Qafqaz regionu üzrə hərbi mü tə xəs sislərlə geniş 
söhbətlərimiz bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan yenilik idi. Şüb-
həsiz, söhbətlərimizin mövzusu bəzən hüdudlarını aşırdı, bu da 
səbəbsiz deyil. Mə sələn, ABŞ Konqresinin qəbul etdiyi bədnam 907-
ci düzəlişlə, Qəbələ RLS-də xid mət edən rus hərbi qulluqçularının 
statusu ilə, ölkəmizə zorla sırınan Qarabağ mü naqişəsi ilə bağlı 
diskussiyalar maraqlı və gərgin keçirdi. Eyni zamanda biz Azər bay-
canda aparılan məhkəmə-hüquq islahatları ilə əlaqədar məlumat və 
yenilikləri ABŞ-ın hərbi qanunları ilə müqayisəli şəkildə təhlil edir, 
bir sıra hallarda bizim qa nun ların daha demokratik və humanist 
olduğunu onların diqqətinə çatdırırdıq. Açı ğı nı deyim ki, tərəf-müqa-
bil lərimiz söhbət zamanı respublikamızda hərbi məh kə mə lərdə 
cinayət işlərinə mülki hakimlərin baxmasına, ölüm cəzasının gö tü rül-
mə si nə xüsusi maraq göstərirdilər.

– Bu maraq nədən irəli gəlir? ABŞ-da və ya digər dövlətlərdə 
bütün instan siyalarda hərbi cinayətlərlə bağlı işlərə yalnız hərbi 
ha kimlərmi baxır?

– Bizdən fərqli olaraq ABŞ-da hərbi işlərlə bağlı cinayət işlərinə 
ancaq yuxa rı – III instansiyalarda mülki hakimlər baxır. Aşağı və orta 
instansiyalarda isə hə min işlərə yalnız hərbi hakimlər baxır.

Bundan başqa, daha bir fərqli cəhət maraq kəsb edirdi. ABŞ-
da hərbi qulluqçuların hüquqları yalnız hərbi vəkillər tərəfindən və 
pulsuz müdafiə olunur. Azərbaycanda isə hərbçilərin hüquqları mülki 
vəkillər tərəfindən müdafiə olunur və ancaq imkanı olmayanlar dövlət 
tərəfindən vəkillə təmin edilirlər. ABŞ-ın hərbi məcəllə sində ölüm 
cəzası saxlanılır.

– Bu nə ilə əlaqədardır? Azərbaycanda hərbi vəkil azdır, yox-
sa bu, qanun vericiliklə belə olmalıdır?

– Əslində, hər iki amilin təsiri var. Əlbəttə, mən gənc, müstəqil 
dövlətimizi 200 ildən çox müstəqil dövlətçilik tarixi olan fövqəldövlətlə 
müqayisə etmirəm. Lakin prin sipcə, suveren dövlətlərin prioritetləri 
mentalitet fərqindən başqa, digər sahələrdə beynəlxalq normalara 
uyğunlaşmalıdır. Səfər zamanı önəmli və əhəmiyyət li görüşlərdən 
əlavə, diqqətimizi çəkən bir sıra maraqlı məqamlar da oldu. Məsələn, 
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ABŞ Konqresində binaya giriş sərbəstdir. Və zalda ayrılmış xüsusi 
yerlərdə arzu edən kənar şəxslər otura bilər. Dövlət Departamenti 
Xarici Siyasət İdarəsi əmək daşları ilə də görüşlərimizdən çox 
faydalandıq.

Səfər boyu bizi Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin hərbi atta şesi, 
polkovnik Daş dəmir Məmmədov müşayiət edirdi. Bir sözlə, səfə-
rimizin məzmunlu və əhəmiy yətli məqamları çoxdur. 

– Cənab Kərimov, sədri olduğunuz Ağır Cinayətlərə dair İşlər 
üzrə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Məhkəməsinin adın-
dan məlum olduğu kimi, bilavasitə hərbçilərlə bağlıdır. Ölkə 
Prezidentinin son illərdə imzaladığı əfv fərmanları və Milli Məc li-
sin çox sayda amnistiya haqqında qərarları daha çox hərbçilərə 
şamil edilir. Yəni cəzaçəkmə yerlərindən azadlığa buraxılanlar ara -
sında vaxtilə hərbi hissəni özbaşına tərk etmiş, hərbi xid mət dən 
yayınmış şəxs lər və keçmiş "OMON"-çular var. MM-in qəbul etdiyi 
son amnistiya qəra rı əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Müm künsə, 
amnistiya haqqında növbəti qa nunu bir qədər ətraflı şərh edərdiniz.

– Bu, doğrudan da, bir həqiqətdir ki, son illərdə Prezident və 
Milli Məclis tərəfindən elan edilmiş əfv və amnistiyalar əsasən 
hərbi cinayətlərlə bağlı şəxslərin da irə sini daha geniş əhatə 
etmişdir. Amnistiya haqqında Qərar layihəsi Milli Məcli sin müvafiq 
komissiyalarında müzakirə olunub və şəxsən mən də həmin müza-
ki rə lərdə iştirak etmişəm. Müzakirələr zamanı da demişəm, indi 
də deyirəm: mən mül ki şəxslərə, hərbi qulluqçulara vaxtaşırı 
amnistiyalar tətbiq olunmasını təqdir edi rəm. Cəzaçəkmə yerlərində 
cəza çəkən hərbi qulluqçular, mən hakim kimi de yi rəm, bir növ elə 
hamımızın günahı ücbatından ora düşüblər. 1992-93-cü illəri bir da-
ha xatırlayaq. Ordu quruculuğunun ilk mərhələsində, bir tərəfdən 
müharibə alov la rı, digər tərəfdən xaotik durum, hakimiyyətin əldən-
ələ keçməsi... Bütün bunlar 20-22 yaşlı gəncin psixologiyasına 
öz mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi. Üç-dörd il cəbhədə könüllü 
vuruşan bəzi gənclərin çətinlikdən bezib fərarilik etməsinin özün də də 
müəyyən anlaşılan cəhətlər var. Mən ölkə Prezidentinin bu humanist 
ad dı mını, əfv və amnistiya aktlarını çox yüksək dəyərləndirirəm. 
Müəyyən səbəblər üc batından cəza çəkən hərbçilərə şamil edilən bu 
aktlar məhz ədalətin, de mo kra ti ya nın təntənəsidir.

Mülki şəxslərlə hərbçilərə şamil edilən əfv və amnistiya aktları 
arasında bir fərq də var. Mülki şəxslər cəzaçəkmə yerlərindən 
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birbaşa dinc həyata qayıdırsa, yəni evinə gedirsə, hərbi cinayət 
törətmiş vətəndaş hərbi xidmətini başa çatdırmaq üçün yenidən ordu 
sıralarına qayıda bilər.

– İkram müəllim, bəs cəzaçəkmə yerlərindən birbaşa cəbhəyə 
yollanan hər bi qulluqçunun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınırmı?

– Əlbəttə ki. Onlar cəzaçəkmə müəssisələrindən Biləcəridəki 
respublika Top  lanış Məntəqəsinə gətirilərək müayinədən keçirilir. 
Əgər sağlamlığında qüsur var  sa, dərhal hospitallaşdırılır. Yox, əgər 
tam sağlamdırsa, hərbi xidmətini ba şa çatdırmaq üçün hərbi hissəyə 
aparılır. Bu barədə müdafiə nazirinin xüsusi əmri var. İndiyədək 
yalnız hərbi məhkəmədə son amnistiya qərarı 254 nəfər hərbçiyə tət-
biq edilmişdir.

Şükürlər olsun ki, ölkədə sabitlikdir, ordu quruculuğu möhkəm lən-
dikcə fərari lik edənlərin, ordudan özbaşına yayınanların sayı tədricən 
azalır.

– Ümumiyyətlə, Amnistiya haqqında Qanunun tətbiqedilmə 
müddəti nə qə dərdir?

– "Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının üzvlüyünə 
qəbul edilməsi münasibətilə amnistiya haqqında" 2001-ci il fevral 
ayının 1-dən qüvvəyə minmiş Qərara əsasən bu proses üçün 4 
ay vaxt ayrılır. Həmin müddət ərzində Amnistiya haq qında Qərar 
mərhələlərlə həyata keçirilir.

Lakin prosesin sona çatmasına 2 ayadək vaxt qaldığını nəzərə 
alaraq, bir məqa ma xüsusi diqqət yönəltmək istəyirəm. Son amnistiya 
aktının "Yekun müddəalar" bölməsində deyilir:

"Bu Qərar qüvvəyə mindiyi günədək davam edən və ya uzanan 
cinayətlər bitmədikdə onları törətmiş şəxslərə və bu Qərar qüvvəyə 
mindikdən sonra ci nayət törətmiş şəxslərə amnistiya şamil edilmir. 
Göstərilən qaydadan istisna ola raq, bu qərar qüvvəyə minənədək 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Mə cəl ləsinin 333.1 – (Rəisə qarşı 
zorakı hərəkətlər etmə); 333.4 – (Hərbi hissəni və ya xidmət yerini 
özbaşına tərk etmə); 334.1 – (Fərarilik) maddələrində nə zər  də 
tutulmuş cinayətləri törətmiş müddətli hərbi xidmətdə olan hərbi qul-
luq çulara amnistiya bu Qərarın icra müddətində şamil olunur".

Ola bilər ki, Qərar qüvvəyə minən günədək cinayət törətmiş hərb-
çilərdən bəzi ləri hələ də istintaqdan və məhkəmədən yayınıb gizlənir. 
Üzümü belələrinə tutub demək istəyirəm ki, nəzərdə tutulmuş 4 ay 
müddətinə könüllü olaraq gəlməsələr, hə min müddət başa çatdıqdan 



554

sonra amnistiya Qərarı onlara şamil edilməyəcək. Yə ni sonra gec 
olacaq. Müəyyən kateqoriyalı hərbçilər – hərbi hissəni özbaşına tərk 
edənlər, hərbi xidmətdən yayınanlar və s. şəxslər 4 ay müddəti başa 
çatanadək məhkəmə və istintaq orqanlarına gəlib özlərini təqdim 
etsələr, onlar tu tulub saxlanılmayacaq.

– Son vaxtlar gündəmdən çıxmayan Qarabağ münaqişəsinin 
həlli mövzusu icti ma iy yət tərəfindən, sözün həqiqi mənasında, 
bir mənalı qarşılanmır. Yəni əhali bu torpaqların istər hərb, is tərsə 
də sülh yolu ilə azad olunmasını istəyir. Bir vətən daş, hakim kimi, 
Siz necə, məsələnin həlli variantını nədə gö rür sü nüz?

– Ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı mənim mövqeyim "biz hərb 
istəmirik, lakin hərbə hazırıq" prinsipidir. Məsələnin həllini də belə 
görürəm. Hər bir müstəqil döv  lət ərazi bütövlüyünü, suverenliyini 
qorumaq üçün bütün zəruri tədbirlərə hazır ol  malıdır. İş belə gətirib 
ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinə zor la cəlb olunub. Və bu 
hansı vasitə ilə olur-olsun həll olunmalıdır. Mən, əlbəttə ki, məsələnin 
dip lo ma  tik, dinc yolla həllinə üstünlük verirəm. İnsan zəkası, əqli 
üstünlük qa zan ma lı dır. İdrakın təntənəsi qələbə çalmalıdır. Məsələ 
həm də həllini elə tapmalıdır ki, tor   paqların toxunulmazlığı, ərazi 
bütövlüyü qorunub saxlanılsın. Müdafiə Na zir li yi  nin əsas funksiyası 
da ondan ibarətdir ki, dövlətin suverenliyinə yönəldilmiş hər han-
sı qəsdə, təcavüzə qarşı sözünü deyə bilsin. Biz də ölkənin müdafiə 
qa bi liy yə ti ni, iqtisadi qüdrətini elə möhkəmləndirməliyik ki, təcavüz 
olunarsa, təcavüzkara cavab verməyə qadir olaq.

Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsinə, tarixi hadisələrə nəzər yeti-
rə rək, əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan da Qarabağ üzərində 
suverenliyini gec-tez bərpa edəcək. Bölgədə sabitlik nə qədər 
tez bərqərar olunarsa, bu həm regionun, həm əcnəbi donorların 
ürəyincə olar. Ləngimə Azərbaycanın günahı üzündən deyil. 
Hörmətli Prezident Heydər Əliyev bütün imkanlardan istifadə 
edir ki, məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. Şübhəsiz ki, bu səylər öz 
bəhrəsini verəcəkdir. O ki qaldı Qarabağla bağlı Milli Məclisdə, icti-
maiy yət ara sındakı müzakirəyə, mən hər hansı bir məsələnin 
müzakirəsinin tərəfdarıyam və bun da müsbət cəhətdən başqa heç 
nə görmürəm. İstər kollektivdə, istər ailədə və ya hər hansı bir yerdə 
məsələnin müzakirəsi qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirmək de-
məkdir. El məsəli var, deyərlər: "məsləhətli don gen olar". Heç kəs 
də deməsin ki, bu müzakirə gecikdirilib. Hər bir məsələni dərhal da 
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müzakirəyə çıxarmaq olmaz. Hər işin öz məqamı var. Müdrik dövlət 
başçısı məsələni lazım bildiyi vaxtda gün də mə gətirib. Ümid edirik ki, 
münaqişə geç-tez öz həllini yalnız dinc danışıqlar yo lu ilə tapacaqdır. 
Yenə də təkrar edirəm: biz hərb istəmirik, lakin hərbə hazırıq.

Müsahibəni apardı:  Mirvari Rəhimzadə
"Respublika" qəzetinin müxbiri 

 № 074 (1111)
4 aprel 2001-ci il

P.S. Həmin məqalə "Respublika" qəzetində gedəndən sonra, 
bu mövzuda tamaşıçıların sualları əsasında AzTV-nin səhər proq-
ramında aparıcı Afaq Mirxudayeva ilə canlı veriliş aparıldı. 

 

Mərkəzdə Pentaqonda bizi müşayiət edən general. 
Soldan: Daşdəmir Məmmədov, İkram Kərimov, Rafiq Ramazanov, Eldar Əsgərov. 

28 fevral 2001-ci il
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XVII FƏSİL
XATİRƏLƏR

BİR GÖRÜŞÜN XATİRƏSİ

Ailəmlə birlikdə Yessentuki şəhərində sa na toriyada müalicə 
olunurduq. Təsadüfən, qohumlarım içə ri sində yaxınlıq etdiyim 

Teymur Baloğlanov da eyni sanatoriyada ("Moskva") din cəlirdi. Tey-
mur Azərbaycan Dövlət Universitetinin mə zunu olsa da, ilk dövr lərdə 
əmək fəaliyyətini təyinatla Rusiyada – Qa ra çay-Çər kəz Respublika 
Prokurorluğunda keçirmişdi. Onun vasi tə silə Çerkessk şəhər məh-
kəməsinin sədri Bədəlov İlqar Namaz oğlu ilə tanış olmuşdum. İlqarın 
sadəliyi, qonaqpərvərliyi, geniş dünya görüşü məndə xoş təəssürat, 
dərin iz buraxmışdı.

Məhkəmə sistemində aparılan hüquq islahatı ilə bağlı söhbətləri 
diqqətimi çəkdiyindən, bəzi məqamları yeni nəslə çatdırmağı məqbul 
sayıram.

Onun söylədiklərindən: Məhkəməyə prokurorluqdan daxil olan 
ağır cinayət işinə hakimlərin kollegial və ya təkbaşına baxılması 
məsələsini məhkəmə sədri müəyyənləşdirir. Elə ağır cinayət işləri 
var ki, onlar sadədir, mürəkkəb xarakter daşımır, əsasən, müba hi-
sələndirilmir. Belə işlərə baxılması üçün üç nəfər hakimin ayrıl masına 
ehtiyac duyulmur.

Lakin bəzi ağır cinayət işlərinə mürəkkəbliyinə, xarakterinə, sub-
yektinə və digər əlamətlərinə görə kollegial baxılması məq sə dəuy-
ğun dur. Belə hallarda məhkəməyə hazırlıq prosesində tərəflərin 
mövqeləri müzakirə olunur və qərarın qəbul edilməsi məhkəmə səd-
rinin müzakirəsinə verilir. Sədrin təkbaşına qəbul etdiyi qərar əsa-
sında cinayət işinə kollegial baxılıb-baxılmaması məsələsi öz həllini 
tapmış olur. Məhkəmə gedişində belə vəsatətlərin qaldırılmasını və 
müzakirəsini qanun istisna edir.
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 Qaraçay-Çərkəz Respublikası Çerkessk şəhər məhkəməsinin sədri  
Bədəlov İlqar Namaz oğlu ilə görüşdən. Dekabr 2005-ci il

Hesab edirəm ki, bu təcrübədən faydalanmaq səmərəli olardı. 
Ümu miyyətlə, cinayət və mülki məhkəmələrin ayrılması zamanın 
tələbidir. Burada ixtisaslaşma öz bəhrəsini verə bilər. Məsələn, Bakı 
şəhərində bir və ya iki "Cinayət məhkəməsi"nin fəaliyyəti məqbuldur. 
Ağır cinayət işlərinə kollegial baxılıb-baxılmaması məsələsini də 
misal çəkdiyimiz məhkəmənin təcrübəsindən istifadə etməklə həll 
etmək mümkündür. Bu həm də hakim ştatından istifadə edilməsində 
öz müsbət səmərəsini verər. Belə məhkəmələr bölgələrdə də təşkil 
oluna bilər. Beləliklə, ağır cinayətlərə dair məhkəmələrə də ehtiyac 
qal maz. Mümkündür ki, bölgələrdə belə məhkəmələrin sayı və 
məkanı iş yükünə uyğun öz həllini tapsın.

Təcrübə göstərir ki, bütün sahələrdə, xüsusən təbabət və mühən-
dislik peşələrində ixtisaslaşma öz töhfəsini verir. Hüquq sahəsində də 
belə təcrübələrdən faydalanmaq zamanın tələbidir.
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* * *

Soldan: İkram Kərimov, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə  
və akademik Vasim Məmmədəliyev
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7 oktyabr 2012-ci il
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ÖZÜNÜ ÖLMÜŞ ELAN ETMİŞ ŞƏXS

Hərbi məhkəmədə işləyərkən hakim Natiq Əliyev mənə mü ra-
ciət edərək dedi ki, icraatında olan cinayət işi üzrə keçən mü-

qəssirin "ölümü" barədə ona sənədlər təqdim olunub, ancaq nədənsə 
məsələ ona şübhəli görünür.

Belə ki, vaxtilə məhkum olmuş bir nəfər təkrar başqa cinayət 
işlətməsi üstündə məhkəməyə verilmişdi. Barəsində isə həbslə bağlı 
olmayan qətimkan tədbiri seçilmişdi.

Sənədlərə baxdım. Mənzil-istismar sahəsinin arayışı idi. Orada 
zəmanətdə olan şəxsin həqiqətən ölməsi təsdiqlənirdi. Digər bir 
sənəd isə qonşuların tərtib etdikləri eyni məzmunlu akt idi. Akta əlavə 
edilmiş qəbiristanlıq rəsmisinin digər bir sənədi ilə isə həmin şəxsin 
dəfni təsdiq olunurdu. 

Natiqin məlumatına görə, sənədi "mərhumun" yaxınlarından biri 
məhkəməyə gətirib təqdim etmişdi. Bütün sənədlər Sumqayıtda tərtib 
olunmuşdu.

Belə məzmunlu arayış və ya akt nəticəyə gəlmək üçün əsas gö tü-
rülə bilməzdi. Mütləq ölüm haqqında şəhadətnamə tələb edilməli idi.

Tövsiyə etdim ki, təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyünü yox-
lamaq üçün onlar təhqiqat orqanına göndərilsin. Belə də etdik. 
Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəisi ilə telefon əlaqəsi yaradıb 
ondan xahiş etdim ki, məsələnin ciddi araşdırılmasına nə zarət etsin. 
Az vaxt keçmiş məlum oldu ki, məhkəməyə təqdim olu nan sənədlər 
sax tadır və onları hazırlayanların hərəkətlərinə hüquqi qiymət veri-
ləcək.

Sonra məhkəmə təqsirli şəxsin barəsində qətimkan tədbirini də yi-
şərək, barəsində axtarış elan etdi. Qərar icra olunarkən məlum oldu 
ki, məhkəməyə saxta sənədləri gətirib təqdim edən şəxs elə mü-
qəssirin özü olub.

Təbiidir ki, o, məhkum olundu. Həm hərbi məhkəmədə, həm də 
cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün saxta sənədlərdən istifadə 
etmək üstündə.

...Zaman keçdi. Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsində işləyərkən 
bir vəkil qəbuluma gəlmişdi. O, mənə bir mülki iş üzrə məhkəmənin 
qəbul etdiyi qərarın saxtalaşdırılmış nüsxəsini təqdim edərək, bu nun 
araşdırılmasını xahiş etdi. "Saxta məhkəmə qərarı sizdə ha ra dan dır?" 
– deyə ondan soruşdum. Cavab verdi ki, həmin sənə di ona iş üzrə 
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keçən digər tərəfin nümayəndəsi təqdim edib. Qərar da göstərilən 
nümayəndənin adı və soyadı mənə tanış gəldi. Səhv etməmişdim. 
Həmin şəxs özünü ölmüş elan etmiş adam idi. Məhkəmə qərarının 
sonluğu – nəticə hissəsi tərəfin xeyrinə dəyişdirilərək başqa 
məzmunda tərtib edilmişdi. 

Məhkəmədə müvafiq araşdırma aparıb cinayət işinin qaldırılması 
üçün kifayət qədər əsaslar olduğundan toplanmış sənədləri pro ku-
rorluğa göndərdim. Sonda dələduzun taleyi onun uzun müddətə 
azad lıqdan məhrum edilməsi ilə nəticələndi. Bu, onun barəsində 
çıxarılmış dördüncü məhkəmə hökmü oldu. 

* * *
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BAĞIŞLA, İZZƏT MÜƏLLİM!

1962-1963-cü tədris ilində İzzət müəllim bizim qrupun tə lə-
bələrinə "Dialektik materializm"dən dərs demişdi. Hələ 

o vaxtlar onun elmi adı yox idi. Sonralar elmlər namizədi, elmlər 
doktoru, professor, kafedra müdiri, prorektor oldu. Bir müddət Baş 
nazirin müavini vəzifəsində çalışdı. O, Gədəbəy rayonunun Şınıx 
kən din dəndir. Olduqca səmimi, təvazökar, özünü ətrafındakılardan 
fərqlən dir mə yən, sadə həyat tərzi sürən, qibtə olunası şəxsiyyətdir.

Onun oğlu Məzahir könüllü olaraq ordu sıralarında erməni qəsb-
karlarına qar şı fədakarcasına döyüşmüş və həlak olmuşdu. Şücaə ti-
nə görə ona Milli Qəh rəman adı verilmişdi. 

İzzət müəllimlə rastlaşanda daima səmimi söhbətlərimiz olurdu. 
Onun şirin, bir az da məzəli danışıqlarından həmişə ləzzət almışam. 

Bir dəfə qrup yoldaşlarımla qərara gəldik ki, universiteti bitir mə-
yimizin 30 illiyi münasibətilə toplaşaq. Bu tədbir Gülüstan sarayının 
"Şərq" zalında baş tutdu. Müəllimlərimizi də dəvət etmişdik. İzzət 
müəllim gəlməmişdi. Mən ona mobil telefonla zəng etdim. O, mənə 
cavab verdi ki, "rayondayam, mütləq gəlib özümü çatdıracam". Onda 
İzzət müəllim Baş nazirin müavini kimi ağrılı bir sahəyə rəhbərlik 
edirdi. Tədbirin axırına yaxın o, bizə qovuşdu. Dedi ki, vertolyotla 
gəlib özümü çatdırmışam. Onun gəlişi bizim sevincimizə səbəb oldu. 
Xeyli fotoşəkillər çəkdirdik. 

Avropa Şurasının İnzibati məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı tədbir-
lə rindən biri Madrid şəhərində keçirilirdi. (Həmin vaxtlar bizdə belə 
məh kəmələr hələ təşkil edilməmişdi). 1995-ci ilin noyabr ayı idi. 
Mən bu tədbirdə iştirak etmək üçün dəvət almışdım. Bakıdan Mad-
ridə birbaşa təyyarə reysi yox idi. Odur ki, İstanbula gedib İstanbul-
Ro ma-Madrid reysi ilə uçmalı oldum. Təsadüfən təyyarədə İz zət 
müəl limlə rastlaşdım. Xidmətçilərin köməkliyi ilə yanaşı əyləşdik. 
O, nar ko maniya ilə bağlı sahəni də kurasiya etdiyinə görə bu nun la 
əlaqə dar keçirilən tədbirdə iştirak etmək üçün Romaya gedirdi. Yol 
boyu xeyli söhbət etdik. Söhbətimiz hansı səmtə yönəlsə də, gə lib 
çıxırdı erməni vəhşiliklərinin üstünə, qaçqınların problemlərinə. İzzət 
müəllim çox ürək ağrısı ilə danışırdı. Daşıdığı vəzifəyə – kurasiya 
etdiyi sahəyə görə o bu problemlərə daha yaxın və məlumatlı idi. 
Həm də övlad itkisi ver miş bir ata kimi də onu başa düşmək olardı.  
Bu mövzuda söhbət düşən də göz lərindən kədər süzülərdi.

İzzət müəllim haqqında xatirə yaz mağa səbəb olmuş bir əhvalatı 
xa tır lamaq istəyirəm. O, bir neçə gün idi ki, Baş nazirin müavini vəzi-
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fəsindən ara lanmışdı. Res publika 
sarayında hansısa tədbir keçi rilirdi. 
Mərdəkan qə sə bə sində yaşa dığım 
üçün Sarayda keçirilən tədbirlər 
zamanı maşını Sa bunçu vaq zalının 
yaxın lığında sax la dırdım. Sa ra yın 
ətra fına nəq liy yat vasi təsi çox yığıl-
dığı üçün, sıx lıq ucbatından tez yola 
düşmək çətinliklər yara dır dı. Təd bir-
dən sonra piyada maşın saxlanılan 
istiqamətə gedərkən gördüm ki, 

İzzət müəllim qarşımda tək gedir və əlində nəsə kiçik dəmir parçaları 
oynadır. Mən arxadan ona yaxınlaşdım. Görüşüb-öpüşdük. Bir-
birimizdən hal-əhval tutduq. O, əlindəkiləri mənə göstərərək dedi ki, 
metronun jetonlarıdır. Soruşdum, yolu hansı tərəfədir. Cavab verdi ki, 
"Əhmədlidə sovet dönəmində müəllim olan vaxt aldığım 9 mərtəbəli 
panel binada yaşayıram". Təklif etdim ki, "Mərdəkana gedirəm, isti-
qamətimiz eynidir, yolüstü düşə bilərsiniz". O, əvvəlcə etiraz etdi, 
sonda razılaşdı və maraqlı bir ifadə işlətdi. "Ay İkram, çox qəribəliklər 
var. Təxminən 10 gün bun dan öncə, hələ Baş nazirin müavini idim və 
bu Saraydan, tədbirdən çıxırdım. Hər ras tıma çıxan soruşurdu: "İzzət 
müəllim, maşına ehtiyacın varmı? Mən də tə şəkkür edib deyirdim 
ki, çox sağ olun, xidməti maşınla gəlmişəm". İndi isə artıq Baş na-
zi rin müavini deyiləm və xidməti maşınım da yoxdur. Mənimlə rast-
laşan lar dan biri də mən dən soruşmur ki, maşınlayam, ya yox". Mən 
gülüb dedim: "İzzət müəl lim, Siz filosofsunuz. Məgər bilmirsiniz ki, 
vəzifə daşıyan şəxsə yanaşma tərzi haradan qaynaqlanır? Bir də ki, 
Əhmədliyə getmək üçün bir real təklif kifayətdir. O da Sizə edildi". 
Beləliklə, biz "Niva" markalı maşınıma yaxınlaşdıq. Avtomaşın sür-
məyi bacarma dı ğımdan maşını sürücü idarə edirdi. Maşın ikiqapılı ol-
duğu üçün mən arxa oturacağa keçdim. Nə gədər təkid etdim, İzzət 
müəllim ön tərəfdə əyləşmədi. Birlikdə Əhmədliyə gəldik. Onun ya-
şadığı beton binanın qarşısında gözəl bir bağ var idi. İzzət müəllim 
bildirdi ki, həmin bağı oğlunun xatirəsinə salıb. Ona görə də heç bir 
zaman yaşadığı evi dəyişmək niyyətində olmayib. O, məni bağçada 
çaya qonaq etdi və kədərlə oğlu haqqında xatirələrini danışdı. Və biz 
xudahafizləşdik. 

Mən bu yazını tamamlayaraq İzzət müəllimə bir daha hörmət  
və ehtiramımı bildirməklə, ona deyirəm: "Bağışla, İzzət müəllim!"



567

ONUN "HEYKƏLİ" QƏLBİMDƏDİR

Elə bir insan haqqında xatirələrimi qələmə 
alıram ki, tərəddüd etmədən, birmənalı 

olaraq onu Azərbaycan xalqının ən dəyərli, ən 
ləyaqətli övladlarından biri hesab edirəm.

İkram Kərimovu 80-ci illərin əvvəllərindən 
tanıyıram. Həmin dövrdə o, Xəzər (Əzizbəyov) 
ra yonunun prokuroru, mən isə Abşeron ra-
yo nunun baş baytar həkimi vəzifəsində işlə-
yir dik. Tanışlığımız təsadüf nəticəsində oldu. Quşçuluq fabrikində xo-
şagəlməz hadisə baş vermişdi. Fabrik Əziz bə yov rayonunun əra zi-
sində olsa da, Abşeron rayonuna tabe idi. Həmin məsələ ilə bağlı hər 
iki rayonun inzibati orqan rəhbərləri kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri ilə 
birgə görüşlər keçirir, yaranmış vəziy yəti müzakirə edirdilər. İlk dəfə 
İkram müəllimi onda gördüm. Təd birə qatılan İkram müəllim özünün 
xarici görünüşü, davranışı və rəftarı, həm də obyektiv, ədalətli, son 
dərəcə peşəkar mülahizələri ilə diqqətimi xüsusi olaraq cəlb etdi. O 
illərdə gənc mütəxəssis idim. Onun xarakteri mənə güclü psixoloji təsir 
etdi. Çünki ona qədər mənim gördüyüm və tanıdığım rəhbər inzibati 
orqan işçiləri tamamilə başqa xarakterə malik idilər. "Asaram, kəsərəm, 
tutduraram" prinsipi ilə yaşayan belələrindən fərqli olaraq, İkram 
müəllim baş verən hadisənin mahiyyətinin dərin liklərinə varmağa, 
səbəb lərini aydınlaşdırmağa və islah yolu ilə aradan qaldırmağa çalı-
şırdı. Məsələnin həllini də məhz bu istiqamətə yönəltməyə çalışırdı. 
Öz-özümə fikirləşirdim ki, inzibati orqanlar sistemində belə xarakterli 
insanlar da ola bilərmiş.

Sonrakı illərdə daim onunla əlaqə saxlayıb, çətinə düşəndə məs-
ləhətləşərdim. Ömrüm boyu həyat və fəaliyyətimdə onun düzgün 
məsləhət və töv si yələrinin səmərisini görmüşəm. Tale elə gətir di ki, 
vəzifə pillələrində irəlilədim. Mərkəzi Komitədə, Prezident Aparatında, 
Dövlət Baytarlıq Komitəsində (sədr – T.Z.) məsul vəzifələrdə çalış-
dığım illərdə də onunla müntəzəm əlaqə saxlamışam, məs lə hət lərin-
dən bəh rə lənmişəm. İstər respublikanın ayrı-ayrı rəhbər işçi lə rinin, 
istər sə də sıravi əmək adamlarının ona necə ehtiramla, hörmətlə 
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yanaş dıq larının dəfələrlə şahidi olmuşam. Bundan həmişə qürur hissi 
keçir mişəm. Münasibətlərimiz bu gün də davam edir. 

Övladımın gələcək taleyi, hərbi xidmətdən sonra harada işləməsi 
məni narahat edirdi. Yuxarıda sadaladığım vəzifələrdə isə artıq iş-
ləmirdim. Əllərini çörəyə çatdırdığım, bir zamanlar arxa-dayaq oldu-
ğum in san lardan isə etibarsızlıq görmüşdüm. Çox tərəddüddən 
sonra İkram müəllimə müraciət etmək qərarına gəldim. Məni əvvəlki 
dövrlərdə olduğundan da isti münasibətlə qəbul etdi. Fikirlərimə son 
dərəcə həssaslıqla yanaşdı, böyük ümidlərlə yola saldı. Dedi ki, 
oğlunun hərbi xid mə tinin başa çatmağına 3 ay qalmış yanına gəlim. 
Və biz ayrıldıq. 

Özlüyümdə fikirləşirdim ki, bu, onun yadından çıxa bilər. Hədsiz 
dərəcədə ağır işi olan rəhbərdir. O vaxt İkram müəllim Respublika 
Hərbi Məhkəməsinin sədri idi. İnanın ki, oğlumun hərbi xidmətinin 
başa çatmağına 3 ay qalmış özü mənə zəng edib dəvət etdi. Öz 
mülahizələrini və qərarını bildirdi. Açığı, bunu gözləmirdim və etiraz 
etdim. Çünki özüm oğluma bunu etməzdim. O isə etdi. Övladımın 
gələcək həyatında onun qərarı həlledici rol oynadı. 

Açıq etiraf edim ki, vəzifələrdə işlədiyim dövrdə İkram müəllimə 
mənim ən cüzi belə yaxşılığım keçməyib. Təmiz salam-kəlamımız 
olub. Təmənnasızlıq onun böyüklüyü və xoşbəxtliyidir. Həssaslığı 
və qayğıkeşliyi onu hamıya sevdirən ən gözəl xüsusiyyətlərindən 
biridir. Bu gün də elə bir əlamətdar gün olmaz ki, biz bir-birimizi təbrik 
etməyək. Öz-özümə düşünürəm ki, nəyə görə İkram müəllim mənə 
bu qədər ehtiram göstərir. Sualıma özüm cavab tapdım: "O bilirdi 
ki, mən mürəkkəb həyat yolu keçmişəm. Müxtəlif rəhbər vəzifələrdə 
çalışmışam. Bu gün isə işsizəm. Mənim onun kimi insanlara ehtiya-
cım var. Bax bu ehtiyacı ödəməkdən ötrü o, mənə qarşı belə xeyirxah 
hərəkət etdi".

Oxumaqla alim olmaq olar, adam olmaq olmaz. İkram müəllimin 
da marlarında axan qan insanlığın göstəricisidir. Hansı vəzifədə iş lə-
yib sə, o vəzifəni şərəfləndirib, güclü komanda yaradıb. Bu gün res-
pub  likamızın hüquq-mühafizə orqanlarının hansı sahəsinə bax san, 
onun yetirmələrinin uğurlarının şahidi olarsan. İkram müəllim ailəsi 
üçün nə edirsə, başqaları üçün də bu hərəkətləri edib və edə bi ləcək 
böyük şəxsiyyətdir.
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Dediklərimin hamısı təkcə mənim sözüm deyil. Hansı məclisdə 
onun adı çəkilibsə, böyük ehtiramla xatırlanıb. Elələri olub ki, 
ayağa qalxaraq onun haqqında söz deyiblər. O, insanlığa nümunə 
göstəriləcək şəxsiyyətdir. Bu gün də ailəmizin xeyir-şərində iştirak 
edir, böyüklüyünü göstərir. 

Sonda isə deyirəm: "Əziz İkram müəllim, Sizin heykəliniz var 
qəlbimdə".

Mirsaleh Hüseynov
Professor, Təfəkkür Universistetinin  

İqtisadiyyat kafedrasının müdiri

* * *

Kərim ovda (soldan üçüncü). Noyabr 2002-ci il
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HAQQINDA ANCAQ XOŞ SÖZLƏR 
DEYİLƏN İNSAN

İkram müəllimi uzun illərdir ki, tanıyıram. 
Fəxr edirəm ki, bu gözəl in sanla dostluq 

mü nasibətində olmuşam. Onun böyüklüyü on-
dadır ki, öz vətənini və onun insanlarını sevən 
şəxsiyyətdir. Onu tanıdığım uzun illər ərzində 
də fə lər lə müxtəlif mövzularda – istər dövlət 
əhə miyyətli, istərsə də şəxsi – ona mü ra ci ət 
etmişəm və hər birinin yüksək səviyyədə icra-

sının şahidi olmuşam. O, hər bir in sa nı axıra qə dər dinləyən, onların 
problemlərinin həll edilməsinə çalışan in sandır.

Onda psixoloq, diplomat xüsusiyyətləri çox güclüdür. Bun-
ları söyləməyə əsasım var. Məhz bu xüsusiyyətlərinin hesabına o, 
işlədiyi müx tə lif, eyni zamanda mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən çox 
məharətlə gəlirdi. Bizim nə slə mənsub insanlar keçid dövrü hesab 
olunan həmin illərdə xalqımızın taleyi üçün çox önəm li olan hadisələri 
diqqətlə izləyirdilər. Təbii ki, bu mürəkkəb hadisələrin son nöq təsi 
qoyulan Bakı Şəhər Məhkəməsində – onun sədri isə İkram müəllim 
idi – qə bul olunan cəsarətli qərarlar hamımızı sevindirirdi. 

Onu tanıyanlar tərəfindən yüksək qiymət lən di ri lən xüsusiy yət-
lərindən biri də etibarlı insan olmasıdır. Bunun canlı şahidi özüməm. 
Respublikanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad olunduqdan sonra 
mənimlə işləyən insanlar bir yana, yaxın qohumlarım be lə, məndən 
kənar gəzirdilər. Ancaq İkram müəllimdən həmişə qayğı və hörmət 
gör müşəm.

O, həmişə mənimlə maraqlanıb, daim əlaqə saxlayıb, ailəmin 
problem lə ri nin həllinə köməklik edib. Yaxşı yadımdadır, mən ona 
övladlarımın işə düzəlməsi ilə bağlı müraciət edəndə, yanımda 
telefonun dəstəyini götürüb, ardıcıl iki nazirə zəng etdi. Övladlarımın 
işə götürülməsini onlardan xahiş etdi. Məsələ qı sa müddətdə öz 
həllini tapdı. 

Cəsarətlə deyə bilərəm ki, yeganə insandır ki, cəmiyyətin bütün 
təbəqələrinə məx sus olan adamlar onun haqqında ancaq xoş sözlər 
söyləyirlər. 

Onun hərbçilərə xüsusi rəğbət bəslədiyini və qayğı göstərdiyini 
Respublika Ağır Ci na yətlərə dair İşlər üzrə Hərbi Məhkəmənin 
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sədri vəzifəsində işləyərkən görmüşəm. O dövrdə bu qurum təzə 
yaranmışdı. İkram müəllim onun üçün təzə olan bu sahədə mənimlə 
sıx əlaqə sax layır, məsləhətlər alırdı. Ordu quruculuğu məsələlərinə 
həssaslıqla yanaşması onun işə olan münasibətindən irəli gəlirdi. 
Mənə deyirdi: "Vətənimizi, torpaqlarımızı, müstəqilliyimizi ordu 
qoruyur. Zabit-əsgər şərəfi daim yüksək tutulmalıdır".

Tacəddin Mehdiyev
sabiq Müdafiə naziri  

general-mayor
2013-cü il

* * *

Soldan: millət vəkilləri – Ərəstun Cavadov, Zəlimxan Yaqub,  
Rizvan Cəbiyev, rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim Babayev  
və mikrofon önündə İkram Kərimov. Kürdəmir. 11 oktyabr 2003-cü il
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DOĞMA ƏMİM  
KİMİ MƏNƏ ƏZİZDİR

Həyatda elə insanlar var ki, nəinki onlarla 
görüşəndə, təmasda olan da, hətta 

barələrində söz düşəndə, kimlər tərəfindənsə 
xatırlananda mənən zövq alırsan. Hər kəsə 
belə ömür payı qismət olmur. Ancaq barəsində 
xatirələrimi qə ləmə aldığım İkram müəllim belə 
xoşbəxt taleli, mənalı və zəngin həyat yolu 
olan müdrik insanlardan biridir.

O, hüquqşünas kimi ilk qədəmlərini mənim üçün doğma olan 
Qusar rayonunda atıb. Bu rayonda püxtələşib, ad-san qazanıb, 
respublika və keçmiş SSRİ məkanında məşhurlaşıb. Eyni zamanda 
burada özünə yaxın dostlar qazanıb. Onlardan biri də atam Kişiyev 
İsmayıl idi. 

Atam şimal bölgəsinin sayılıb-seçilən ağsaqqallarından biriydi.  
O, Qusar rayonu "III Beynəlmiləl" sovxozunda direktor işləyərkən 
İkram müəllimlə tanış olmuşdu. Sonradan münasibətləri dostluğa 
çevrilmiş və ömrünün sonuna qədər davam etmişdi. Uşaqlıq xati-
rə lərimdə, dumanlı şəkildə olsa da, onun bizə gəlməyi, atamla şirin 
zarafatları, anamın bişirdiyi xörəkləri tərifləməyi yadıma düşür. 

O, bizim rayondan gedəndən sonra da atam onu hörmətlə 
yad edər, bizə nümunə göstərərdi. Yaxşı xatırlayıram ki, o dövrdə 
respublika və İttifaq qəzetlərində, jurnallarında onun qazandığı 
uğurlar barədə məqalələr dərc olunurdu. Hər dəfə belə məqalələri 
oxuyan atam buna ən yaxın doğmasının nailiyyəti kimi sevinirdi. 
Onunla fəxr edirdi. Heç şübhəsiz ki, mənim də hüquqşünas peşəsini 
seçməyimdə İkram müəllimin mənəvi rolu böyük olub.

Tale elə gətirdi ki, uzun müddət doğma respublikamızdan kənarda 
oxuyub işləyəsi oldum. 1988-ci ildə Bakıya qayıtdım. Müxtəlif 
vəzifələrdə çalışdım, Bakı qarnizonunun prokuroru oldum. 1994-cü 
ildə respublika hərbi prokurorunun müavini təyin edildim. 

Bir gün respublikanın hərbi prokuroru Nizami Təhməzov məni 
kabinetinə dəvət etdi. Kabinetə daxil olub İkram müəllimi görəndə 
gözlərimə inanmadım. Ayağa qalxıb doğması kimi məni bağrına 
basdı. Üçlükdə xeyli söhbət etdik. Qusardakı tanışları, dostları, 
xüsusilə atam haqqında xeyli maraqlı söhbətlər etdi. Sonda isə mən-
dən onu atamla görüşdürməyi xahiş etdi. O, uzun illər öncə olmuş 
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hadisələri, insan adlarını necə də dəqiqliklə yadında saxlamışdı! 
Mən deyərdim ki, bu, bir insan kimi, onun dərin zəka sından, 
qədirbilənliyindən irəli gəlir. Görüşü təşkil etdim. Son dərəcə gözəl, 
təkrarolunmaz görüş alındı. Hər dəfə onun adı çəkiləndə hə min 
görüşü, atamı xatırlayıb kövrəlirəm. Ona doğma əmi münasibəti və 
istəyi bəsləyirəm.

Bu günə qədər münasibətlərimiz davam edir. Hesab edirəm ki, 
övladlarımız tərəfindən də bu ünsiyyət davam etdiriləcək. Dövlət 
başçımız tərəfindən yüksək mükafat və adlarla təltif olunanda məni 
ilk təbrik edənlərdən biri İkram müəllim olub. Ən çox sevinən onu 
görmüşəm. İkram müəllim hüquq-mühafizə və məhkəmə sisteminin 
müxtəlif sahələrində uzun müddət rəhbər vəzifələrdə çalışıb. 
Fəaliyyət sahəmizin paralelliyinə görə daim ondan məsləhət və 
tövsiyələr almışam. Bu gün də lazım olanda ona müraciət edirəm. 
Çünki o, nəzəri və praktik hüququn mahir bilicilərindən biridir.

Rauf Kişiyev
Müdafiə Nazirliyinin idarə rəisi 

ədliyyə polkovniki

* * *

Sağdan: Kərim, Osman və Fatimə. 24 fevral 2008-ci il
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BİZİ OXŞAR ZÖVQLƏRİMİZ 
BİRLƏŞDİRİR

İkram Kərimovla bağlı xatirələri qə lə-
mə almaq olduqca nəcib işdir. Çünki 

onun özü nəcib insandır və hər kəsə ibrət 
ola biləcək bu həyat yolunu qələmə almaq, 
gələcək nəslə çatdırmaq sözün həqiqi məna-
sında gərəklidir, vacibdir. Bu yerdə unun-
dulmaz yazıçımız, məğrur və gözəl bir insan 
olan İsmayıl Şıx lının dediyi bir fikri xatırlatmaq 

istə yirəm: "Gələcək nəsillər üçün vacib olan bil diklərimizi bizim qəbr 
evinə aparmağa ixtiyarımız yoxdur".

Tanışlığımızın tarixini deyə bilmərəm. Çünki o, məni tanıdığı 
dövrdən qat-qat əvvəl onu tanımışam. Baxmayaraq ki, aramızda yaş 
fərqi var, bu, hiss olunmayıb. 

Bilirsiniz ki, İkram müəllim uzun müddət prokurorluq və məhkəmə 
orqanlarında işləyib, peşəkar hüquqşünas kimi məşhur olub. 
Harada işləyibsə, uğurlar qazanıb. Sonralar qismət elə gətirdi ki, biz 
həmkar olduq və mən Respublika Ali Məhkəməsinin sədr müavini, 
Respublika Hərbi Tribunalının sədri vəzifələrində çalışdım. İkram 
müəllim isə Bakı Şəhər Məh kə məsinin sədri idi. Qeyd edim ki, onun 
təşkilatçılıq qabiliyyətinin məntiqi nəticəsi idi ki, o dövrdə şəhər məh-
kəməsinin funksiyası xeyli ge nişləndirilmişdi, demək olar ki, Ali 
Məhkəmənin işinin müəyyən bir qismi onun üzərinə düşürdü. Buna 
görə də xidməti işimizlə bağlı tez-tez ünsiyyətdə olurduq və bu 
münasibət sonralar dostluğa çevrildi.

Taleyin gərdişi elə gətirmişdi ki, o, çox müxtəlif tarixi, sosial-
iqtisadi dönəmləri əhatə edən dövrlərdə, yəni sovet hakimiyyətinin 
ən qüdrətli dövründə, durğunluq dövründə, yeni dən qur ma dövründə, 
nəhayət, yaşadığımız müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi dövründə 
hüquq-mühafizə siste min də işləmiş, yüksək vəzifələrdə çalışmışdır. 
Bu dövrlərin heç birində İkram müəllim nüfuzuna zərrə qədər də 
olsun kölgə düşməsinə imkan verməyib. Onun haqqında fikir ləşəndə 
belə nəticəyə gəlmişəm ki, bu yalnız təmiz, sabit və dərin mənəvi 
prinsiplərə malik şəxslərdə mümkün ola bilər.

Dahilərdən birinin gözəl bir sözü var: "Bütün ağaclar odundur, 
amma meyvələrinə görə tanınır". İnsanların da hamısı eyni ma-
te rialdandır, amma onları əməlləri fərqləndirir. İkram müəllimin də 



575

gözəlliyi, möhtəşəmliyi, insanların yaddaşında qalmağı, bugünkü 
hörmətinin əsl səbəbi onun ətrafında olan isanların çoxundan 
səmimiyyəti, düzlüyü-dürüstlüyü ilə, istər iş sahəsində, istər şəxsi 
münasibətlər zəminində fərq lən məsidir. Bu da hər adama nəsib olan 
keyfiyyətlər deyil. 

Elə bir hüquq-mühafizə orqanı işçisi tapa bilməzsən ki, onun 
yanında ürəklə İkram müəllimin adını çəkə bilməyəsən. O qədər 
adamlar tanıyıram ki, onlar onu özlərinə qohum çıxarırlar, amma heç 
bilmirlər ki, İkram müəllim haralıdır. Yəni o qədər onu özlərinə simsar 
bilirlər. Həyatda belə də olur. Bəzən görürsən ki, bir insanı şəxsən 
tanımırsan, ancaq onun haqqında eşitdiklərin, əməllərinin nəticələri 
və təhlili sonda gətirib ona çıxarır ki, özün də bilmədən onun 
təbliğatçısına çevrilirsən. Belə şeylər insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. 
İkram müəllimin ən dəyərli keyfiyyətlərindən biri də şəxsi ləyaqət 
hissinin güclü olmasıdır. Bu insanın həyatında heç zaman kiməsə 
əyilmək, sınmaq, yarınmaq söhbəti olmayıb. 

Harada işləyibsə, öz peşəkarlığına, düzgün istiqamətinə, yaşın-
dan asılı olmayaraq, ağsaqqallığına görə hamının yanında hörmət 
qazanıb, dəyər sahibi olub. Özüm də insanlara qarşı laqeyd deyiləm, 
dostum, tanışım çoxdur. Amma məəttəl qalıram, təəc cüblənirəm ki, 
işinin çoxluğuna baxmayaraq, o, təqaüddə olanlara, dost-tanışa bu 
qədər vaxt ayıra bilir. Bayramlarda bir də görürdük ki, İkram müəllim 
80 yaşında veteranın evindən gəlir və yaxud da ona pay göndərir. 
Təəccüblənərdik ki, bunu haradan tapdı, haradan yadına düşdü. 
Amma deyərdim ki, bu, çox vacibdir. Bunlar təkcə hüquq-mühafizə 
orqanlarında işləyənlər deyil. Eyni zamanda vaxtilə valideyinlərinin, 
özünün, əmilərinin, dayılarının ünsiyyətdə olduğu adamlar idi. 
Hansı ki, hamının yadından çıxmışdı, amma o unutmurdu. Bundan 
böyük, xeyirxah iş yoxdur. O, belə xeyirxah insanlardan biri yox, elə 
birincisidir. İnanıram ki, dediyim bu fikirləri gələcəkdə oxuyanlar de-
mə yəcəklər ki, Şahin İkram haqqında hansısa bayağı sözlər deyib və 
yaxud da boğazdan yuxarı danışıb. Çünki gördüklərimi, bildiklərimi 
hamı bilir. 

Bizi bir-birimizə bağlayan oxşar cəhətlər çoxdur. Məsələn, ədə-
biyyatla, poeziya ilə, musiqi ilə və bununla bağlı olan adamlarla sıx 
ünsiyyətdə olmaqda. Yəni həyata baxışda zövq oxşarlığımız var. 
Yaxud, İkram müəllim güclü yumora malik adamdır, onun yaddaşında 
çoxlu xatirələr və lətifələr var. Onun danışdığı lətifələrin, bəlkə də, 
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yarısından çoxu özünün iştirakı ilə baş verən hadisələrdir, yaxud 
da xatirələrdir. Bunları məclislərdə, görüşlərdə iştirakçılara uyğun 
danışmağı xoşlayır. Bu da hamıya xoş gəlir. Birincisi, söhbətin 
məzmunu məclisdəkilərin əhvalını açır, ikincisi, dünyasını dəyişmiş 
kimlərisə yada salırdı. Unutmamaq, keçmişlərin şirin xatirələrini yada 
salmaq çox müsbət haldır. Eyni zamanda o, belə söhbətləri kim-
lərdənsə dinləməyi də xoşlayır və hafizəsində yığıb saxlayır.

Dostlarımız demək olar ki, eynidir. Onları bir-biri ilə biz tanış 
etməmişik, ancaq sonucda görürdük ki, bizim dəyər verdiyimiz, 
oturub-durduğumuz adamlar eynidir. Bu da oxşar zövqlərdən irəli 
gəlir. Biz bir-birimizə ürək qızdıran adamlarıq. Elə bir məsələ olmayıb 
ki, biz onun müzakirəsində nəyisə qəlbimizdə gizli saxlayaq, hər şeyi 
senzurasız bir-birimizə anlatmışıq. 

O, elə bir insandır ki, onu tanıyanlar, istərsə də tanımayanlar 
onun la görüşəndə dərd-sərlərini deyəndə yüngülləşirdilər, arxayın 
olur dular ki, özlərinə böyük bir arxa-dayaq tapıblar. Mən xeyli insan 
tanıyıram ki, İkram müəllimlə görüşəndən sonra deyiblər ki, elə bil 
üstümüzdən bir dağ götürüldü. Bütün bunlar isə onun kişiliyindən, 
təvazökarlığından, sadəliyindən, ədalətindən irəli gəlir. Ona görə də 
təkcə mən yox, ünsiyyətində olanların hamısı onunla oturub-durmağı 
özlərinə şərəf bilirlər. 

Elə adamlar var ki, mən onlarla oturub-durmağı bacarmaram. 
İkram müəllim isə onların dilini tapır, istəsə də, istəməsə də ünsiyyəti 
saxlayır. Hər bir kəsdə, şübhəsiz ki, yaxşı cəhətlər var. Sadəcə 
olaraq onu görməyi bacarmaq lazımdır. İkram müəllimi bizdən fərq-
lən dirən cəhətlərdən biri budur. 

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) belə bir sözü var: "İnsanın qəlbi necə-
dir sə, hər şeyi elə də görür". İkram müəllimdə də elə bir gözəl cəhət 
var ki, o, isanlarda həmin yaxşı xüsusiyyətləri görməyi bacarır və 
qiymətləndirir. Bu da onu hamıya – cəmiyyətin bütün təbəqələrinə 
sevdirir. Bax yuxarıda dediyim, o dövrlərdən onu qoruyub saxlayan 
da məhz bu cəhətləridir. 

Tanrı onu qorusun!
Şahin Rüstəmov

Yaxın dostu
2013-cü il
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BELƏ İNSANI ÇIRAQLA  
AXTARMAQ LAZIMDIR! 

Mən İkram müəllimi gənclik illərindən ta-
nıyıram. SSRİ məkanında təcrübəli bir 

istintaqçı kimi şöhrəti var idi. 
Bir dəfə çox ciddi bir məsələ ilə bağlı 

dəyərli məsləhətə ehtiyacım vardı. Mənə 
ayrı-ayrı yoldaşlar bildirdilər ki, sənə ancaq 
İk ram Kərimov doğru yol göstərə və kömək 
edə bilər. Həmin dövrdə o, Bakı Şəhər Məh-
kəməsinin sədri işləyirdi. 

Qəbuluna getdim, ləngitmədən mehribanlıqla görüşdü, bax ma-
yaraq ki, mən ondan cavan idim, qapıya kimi gəlib məni qarşıladı, 
çay gətirtdi, qarşı-qarşıya oturub diqqətlə məni dinlədi, problemin 
həllinin düz gün yolunu göstərdi. Ayrılanda isə dedi: "Oğul, nəqliyyatın 
varmı səni aparmağa?". Dedim: "Bəli". Giriş qapısına kimi məni 
ötürdü. On da mən Azərbaycanlı kişisinin etalonunu gördüm. Hansısa 
bir problemimin həlli ilə bağlı onun yanına xahişə və məs ləhətə gəl-
mişəmsə, o, belə ehtiram göstərib. Və bugünkü günə qədər üstün dən 
40 ilə yaxın müddət keçən həmin ehtiram dərinləşə-dərinləşə gedir. 

Mən ömrüm boyu ona bənzəməyə çalışmışam. Ancaq ona bən-
zəmək müm kün deyil. Ona görə də ona ancaq can sağlığı arzulaya 
bilərəm. Çünki o, yaşadığı dönəmdə mənən kamil insan üçün nələr 
va cibdirsə, onu əldə edib. Allah onu balalarının, doğmalarının, dost la-
rının üs tün dən əskik eləməsin, xalqımıza çox görməsin! 

Cəsarətlə deyə bilərəm ki, İkram müəllimin həyat və iş təcrübəsini 
detalları ilə dərindən öyrənərək, gənc nəslə, xüsusən də gənc  hü-
quq  şünas lara ərməğan etmək lazımdır.

Bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. İkram müəllim 
hə  mi şə insanlara yardımçı olub, dərdi-səri olanı naümid qaytarmayıb. 
İllər ər zində bir nəfərdən də olsun eşitmədim ki, ona müraciət edənə 
desin ki, vaxtım yoxdur. Bu insana "vaxtım yoxdur" məfhumu yaddır. 
Qa nun larımızı incəliklərinə qədər bildiyinə görə bəzən köməyə 
möhtac olan insanlara yardım etmək məqsədilə ondan yan keçməyin 
üsul larını tapmağı bacarırdı.

Sən hər hansı bir məsələ ilə bağlı ona müraciət edirdinsə, ona 
dərhal reaksiya verər, zərgər dəqiqliyilə hər şeyi planlaşdırardı. Onun 
qol qoyduğu işdə hansısa nöqsan axtarmaq ağlasığmazdır. Belə 
insanı çıraqla axtarmaq lazımdır!

Fərhad Əliyev
Ali Məhkəmənin hakimi, 2013-cü il 



578

ONA QƏHRƏMAN KİMİ BAXMIŞAM

Müsahibim İkram müəllimin kiçik qardaşı, Əməkdar mədəniy-
yət işçisi  Kərimov Vətən Heydər oğludur.

Telman Zülfüqaroğlu: – Salam, Vətən müəllim. Sizi görməyimə 
çox şadam.

V.K.: – Xoş gördük. Sizi birinci dəfə görsəm də, haq qınız da neçə 
il əvvəl eşitmişəm. Bilirəm ki, qardaşımın keçdiyi ömür yolu ilə bağlı 
sənədləri toplayırsınız, qohumların, dostların xatirələrini qələmə 
alırsınız. İndiyədək nəşr olunmuş birinci və ikinci kitablar məndə var, 
onları hədsiz maraqla oxuyuram. Və bununla bağlı ürək sözlərimi 
demək üçün bu illər ərzində həmişə sizi gözləmişəm. Ancaq İkramın 
xasiy yətini yaxşı bildiyim üçün heç vaxt ondan soruş mamışam ki, bəs 
mən nə vaxt öz ürək sözlərimi deyəcəyəm. Çünki onun həyatından, 
keçdiyi ömür yolundan bəhs edən əsərdə mənim xatirələrimin 
olmamasını özümə rəva bilmirəm. 

(Gözlərində yaş, nisgil və bununla bərabər, sonsuz fərəh görürəm. 
Bu hal söhbətləşdiyimiz 4 saata yaxın bir müddətdə axıra qədər da-
vam edir. Kifayət qədər yaşlı olsa da, hündürboy, enlikürək, cəsur və 
nurlu siması olan bir şəxsiyyətdir).

T.Z.: – Vətən müəllim, çevrilib ötən illərə baxanda xəyalınızda 
nələr canlanır?

V.K.: – Birmənalı şəkildə deyirəm ki, həyatda İkramla mənim qə-
dər bir-birinə bağlı olan, bir-birini tamamlayan qardaşlar ola bilməz. 
Mən kiçik qardaşam; o, məndən böyükdür. Uşaqlığımız da, yeni-
yetməliyimiz də, gəncliyimiz də bir yerdə keçib. Mən onun hi ma yəsi 
altında böyümüşəm. Uşaqlığımız və yeniyetməliyimiz mühari bədən 
sonrakı dövrə düşüb. O illərdə böyüyən bütün uşaqlar kimi bizim də 
uşaqlığımız çox ağır keçib. 

Anamı xatırlamaya bilmirəm. Bu, 
tamamilə başqa, böyük bir möv zudur. 
O, bizim əziyyətimizi, cəfamızı çox 
çəkib. "Kipriyi ilə od götürmək" ifa dəsi 
sırf onun ömrünə aiddir. O döv rün hər 
bir anını xəyalımda can lan dı randa 
kövrəlirəm. Anam bizi çox se virdi. Hər 
bir qayğımızı çəkirdi. Ancaq ərköyün 
də böyütməyib. Zəh mə tə alış dırıb, 
insanları sevməyi, xeyir xah, dürüst 



579

olmağı öyrədib. Mən həd siz dərəcədə nadinc olmu şam. O, həmişə 
İkramın vasitəsilə mənə təsir göstərməyə çalı şıb. Anamın ona xü susi 
münasibəti və yaxınlaşma tərzi vardı. Ona böyük ümid bəs lə yirdi və 
bütün varlığı ilə onun gələcək həya ta hazırlanmasına çalı şırdı. Çox 
vaxt bir böyük kimi, onunla məsləhətləşirdi.

Uşaqlığımla bağlı bir epizod var ki, yadıma düşəndə kövrəlirəm. 
Mən çox vaxt məhləmizdəki uşaqlara qoşulub evə gec gəlirdim. 
İkram bir neçə dəfə mənə xəbərdarlıq etdi ki, dərsimi oxuyum, 
uşaqlara çox da qoşulub oynamayım. Mən isə əməlimi təkrar 
edirdim. Bir gün o, hirslənib, ayaqlarımı kən dirlə bağladı. Mən əllə-
rimi də qoşalaşdırıb irəli uzatdım və "bağla" dedim. O isə "qardaş 
qardaşın əlini bağlamaz" dedi və əlavə etdi: "Amma canıma and 
iç ki, ayaqlarını açmayacaqsan". Mən də and içdim. O, məktəbə 
çıxıb getdi. Uşaqlar bir azdan qapıya gəlib məni ça ğır mağa baş-
la  dılar. Düşündüm ki, mən onun canına and içmişəm. Ona görə də 
hiylə işlədib qonşumuz Valerini səslədim və ona dedim ki, ayaq-
la rımı açsın. Beləliklə, uşaqlara qoşulub gəzməyə getdim. Ax şam 
qayı danda gördüm ki, İkram qapının ağzında var-gəl edir. Məni 
görən kimi soruşdu: "Niyə belə etdin? Axı sən mənim canıma and 
iç mişdin?". Cavab verdim ki, "bəli and içmişdim, ancaq mən aya-
ğımı özüm açmamışam, Valeri açıb". O duruxdu, fikrə getdi, heç bir 
söz de mədən evə keçdi. Hiss etdim ki, əslində, andıma sadiq qal-
ma ğımdan razı qalıb. Ancaq bu hadisənin özü mənə bir dərs oldu – 
həyat dərsi.

İkram ali məktəbə daxil olanda mənim 14 yaşım vardı. O, anamla 
məs ləhətləşib, məni də özüylə Bakıya gətirdi. Bir müddət gecə 
məktəbində təhsilimi davam etdirib, gündüzlər işləmişəm. O, məni 
bir an da olsun diqqətdən kənarda saxlamırdı. Boş işlərlə məşğul 
olmağa imkan vermirdi. Ona baxıb həyatı öyrənmişəm. Xarakterim 
formalaşıb. O, mənim həm qardaşım, həm də qəhrəma nım olub. 
Bütün həyatım boyu ona layiq olmağa, adına ləkə gətirməməyə 
çalışmışam. Hər an düşünmüşəm ki, atdığım hər hansı bir addıma o 
necə münasibət bəsləyər, bu, onun karyerasına necə təsir göstərər. 
Mən hər mənada onunla fəxr etmişəm. Uşaqlıq dövrü başqa, 
yeniyetməlik dövründə isə onun oturuşunu, duruşunu, hadisələrə 
münasibətini, çalışqanlığını müşahidə etmişəm və özüm üçün nəticə 
çıxarmışam. 

Yaxşı yadımdadır, imtahanlara hazırlıq dövründə kiraydə qal-
dı ğımız mənzilə onun tələbə yoldaşları yığışardı. Onlar İkrama 
ehtiramla, məhəbbətlə yanaşırdılar. Bir-bir adlarını çəkə bilərəm. 
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Həmin şəxslər uzun illər respublikamızın pro kurorluq, məhkəmə, 
polis sistemlərində yüksək vəzifələrdə ləya qət lə çalışıblar və bu gün 
də çalışırlar. Gənc olmağına baxmayaraq, İkramda yaşlı, müdrik 
kişilərə xas olan xarak terik cəhətlər vardı.

İkram çox ailəcanlı in san dır. O, son ana qədər ata-anamızın 
qulluğunda durdu. Zabitəli bir qadın olan anamın arzuladığı bir 
övlad oldu. Onun hər bir arzusunu böyük məhəbbətlə yerinə yetirdi. 
Qardaşları üçün çıraq oldu. Ailəsi üçün də o, nü mu nəvi həyat 
yoldaşıdır, atadır, babadır. Bütün nəsil üçün, el-oba üçün, bütövlükdə 
xalqımız üçün ömrünü şam kimi əridir.

İkram ədalətli, xeyirxah, dürüstlüyü sevən bir insandır. İşlədiyi 
bütün sahələrdə bu prinsipə sadiq qalıb. Mən onun yuxusuz gün-
lərinin, gecə-gündüz bilmədən gərgin fəalliyyətinin şahidi olmuşam. 
Qazandığı uğurlara ilk sevinənlərdən biri olmuşam.

O, inadla çalışan, qorxmaz, cəsarətli, həm də vətənpərvər, döv-
lət çiliyə, xalqına sədaqətli insandır. Rəh bərlik etdiyi sahələrdə qəbul 
etdiyi qərarlarla hər zaman xalqımıza xeyir verməyə, milli men ta li-
tetimizə, tariximizə şərəf, ləyaqət gətir məyə çalışıb. Mən faktları sa-
dalamaq istəmirəm. Çünki onların bir çoxu nəşr olunan kitab larda çox 
gözəl şəkildə öz əksini tapıb. Şübhəsiz ki, üçüncü kitabda da belə 
olacaq. 

İkram dostluğa, yoldaşlığa da son dərəcə sədaqətlidir. Bax mən 
belə bir qardaşın himayəsi altında, əyani tərbiyəsində böyüyüb 
formalaşmışam. Ona görə də xoşbəxt qardaşam. 

T.Z.: – Vətən müəllim, məndə olan məlumata görə, 20 Yanvar fa-
ciəsi sizin yaddaşınızda daha dərin, kədərli izlər buraxıb.

V.K.: – Həqiqətən də, bu, belədir. Ancaq mən indiyə kimi bu ba-
rə də heç yerdə danışmamışam. Həmin vaxt Dənizkənarı Park İda-
rə sinin müdiri idim. Onda hələ Milli park formalaşmamışdı. Dağüstü 
parkın ərazisi də bizə aid olduğundan həmin faciəli günlərdə dəfni 
təşkil edənlərdən biri mənə müraciət etdi ki, şəhidlərimizi Parkda dəfn 
et mək istəyirlər. Mən iki yer təklif etdim. Biri – şəhərə Şıxov çimərliyi 
tə rəf dən olan girəcək, digəri isə Dağüstü park. Fikrimi Bakı Şəhər 
Mə  də niy yət İdarəsinin müdiri Fərəh xanım Şəkinskayaya çatdırdım. 
İkinci təklif bəyənildi. Həmçinin demişdim ki, qəbirlər yuxarıdan-aşa-
ğıya doğru qazılsın ki, gələcəkdə orada möhtəşəm abidə komp lek-
sinin ucal dılması mümkün olsun. Bütün işçilərimiz ilə birlikdə özüm 
də qəbir lərin qazılmasında və şəhidlərimizin şərəflə dəfn olun ma sın-
da yaxından iştirak etdim. Allah onların ruhlarını şad etsin.

Bakı şəhəri, 15 fevral 2020-ci il
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ONDAN ÇOX ŞEY ÖYRƏNDİM
 

İkram müəllimi hüquq fakültəsində oxuduğum illərdən qiyabi 
olaraq tanıyırdım. Müəllimlərimiz tez-tez onun adını çəkər, iş 

təcrübəsindən söhbət açardılar. Şəxsi tanışlığım Respublika Hərbi 
prokurorunun müavini, general Əliş Əliyevin doğum günündə oldu. 
Tədbiri İkram müəllim idarə edirdi. Onun incə yumoru, şirin zarafatları 
məclisdə olduqca xoş əhval-ruhiyyə yaradırdı. 

2000-ci ildə yenicə formalaşan Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin hakimi, eyni zamanda 
sədr müavini vəzifəsinə təyin edildim. Məhkəmənin sədri isə İkram 
müəllim idi. Bu, həyatın mənə verdiyi böyük bir şans idi – ölkədə 
peşəkar hüquqçu kimi tanınan şəxslə işləmək mənə nəsib olmuşdu. 
Birlikdə 7 ilə yaxın işlədik. İndi də o illəri məmnuniyyətlə xatırlayıram.

Etiraf edim ki, İkram müəllimlə ilk dəfə qarşılaşanda mənə elə 
gəlirdi ki, o, sərt və qaşqabaqlı adamdır. Amma tezliklə yanıldığımı 
dərk etdim. Alicənab, həyatsevər, nikbin əhval-ruhiyyəli bir insanla 
rastlaşdığımın fərqinə vardım.

Onun otağının qapısı həmişə açıq olardı. İstədiyin vaxt yanına 
gedib-gələ bilərdin. Səmimi məsləhətlərini, qayğısını heç kimdən 
əsir gəməzdi, insana dayaq olmağa can atardı. İşdən kənar hə ya-
tımızda isə İkram müəllim hamımıza ağsaqqallıq edərdi. Biz onu bu 
cür görməyə adət etmişdik. İndi də görüşəndə maraqlı söhbətlərimiz 
bitib-tükənmir, həmin xoş günləri bir daha xatırlayırıq.

Hərbi məhkəmədə, bir nəfər istisna olmaqla, hamımız gənc 
idik. Hakimlik təcrübəmiz yox idi. Şübhəsiz, bizim hakim kimi püx-
tələşməyimizdə onun böyük rolu olub. Gənc hakimlərin ondan əxz 
etdiyi çox şeylər var.

İkram müəllimin rəhbərliyi altında kollektivimiz yeni-yeni uğurlara 
imza atdı. Hakimlərimiz daha yüksək vəzifələrə təyinat aldılar. 
Burada məhkəmə sədrinin rolu danılmazdır. Onda olan mehribanlıq, 
dərdəşəriklik, səmimi söhbət və xoş sözlər insanı heyran edir.  
O, kiminlə oturub-dursa, az-çox ünsiyyətdə olsa, o şəxsin qəlbində, 
yaddaşında həmişəlik yer tutur.

Bu insan hər məsələyə minnətsiz, əvəz ummadan, soyuqqanlılıqla 
münasibət bildirirdi. Öz fikirlərini dəlillərlə əsaslandırmaqla bərabər, 
əks tərəfin mövqeyinə də hörmətlə yanaşırdı.
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İnsan taleyini həll edən hər bir məsələyə ədalətli münasibət 
bildirib, düzgün qərar qəbul etmək İkram müəllimin daxili aləmini və 
mənəvi zənginliyini həmişə yüksəklərə qaldırıb. Onda olan qibtə edi-
ləcək dəqiqlik, təmənnasızlıq, sözünün sahibi olmaq hamını heyran 
etməklə yanaşı, ona olan hüsn-rəğbəti də artırıb.

Birgə işlədiyimiz illərlə bağlı xatirələrim çoxdur: məhkəmənin yeni 
binasının ərsəyə gəlməsi, səyyar məhkəmə proseslərinin keçirilməsi, 
müxtəlif mövzularda seminarların və mühazirələrin təşkili, tanınmış 
ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşlər, xarici qonaqların qar şı-
lanıb-yola salınması, səfərlərimiz və s. və i.a. – bu tədbirlərin hər biri 
xoş xatirələrlə yadda qalıb.

 İkram müəllimin zəngin təcrübəsi və dərin təxəyyülü ilə bağlı 
bir epizodu xatırlayıram. Məhkəməyə hərbi hissələrin birində külli 
miqdarda mənimsəmə faktı ilə bağlı cinayət işi daxil olmuşdu. Hərbi 
hissənin aidiyyatı təqsirləndirilən şəxsləri barəsində həbs qətimkan 
tədbiri seçilmişdi. Ancaq bu işə rəhbərlik edən Müdafiə Nazirliyinin 
yüksək vəzifəli məmuruna ittiham verilsə də, o, həbs edilməmişdi. 

Məhkəmə prosesinə mən sədrlik edirdim. İşin göstərilən mə-
qamını və mürəkkəbliyini nəzərə alıb, İkram müəllimlə məs ləhət-
ləşdik. O bildirdi ki, "bu işlə bağlı müəyyən təzyiqlər ola bilər. Ancaq 
mən işə müdaxilə edib, göstəriş verə bilmərəm. Sizin yerinizə 
olsaydım, elə hazırlıq iclasında həmin təqsirləndirilən şəxs barəsində 
həbs qətimkan tədbiri seçərdim". 

Həqiqətən də, bu, bir tapşırıq, göstəriş deyildi, sadəcə, müzakirə 
idi. Biz, üç hakim, öz aramızda vəziyyəti bir daha ətraflı təhlil 
etdik. Baxmayaraq ki, ittihamverici orqan – prokurorluq həmin 
müttəhimlə bağlı həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə təşəbbüs 
göstərmədi, məhkəmə kollegiyası qərara aldı ki, hər halda həbs 
qətimkan tədbiri seçilsin. Yadımdadır, məsləhətləşmə vaxtı İkram 
müəllim belə bir ifadə işlətmişdi: "Bu iş dövlət əhəmiyyətli məsələdir, 
hər an diqqəti cəlb edə bilər – ona ciddi yanaşmaq lazımdır". 

Həqiqətən də, İkram müəllimin dedikləri həyatda öz təsdiqini 
tapdı. Bir müddət sonra məlum oldu ki, həmin məsələ yüksək sə-
viy yədə ciddi araşdırılıb. Yalnız onun işə dövlətçilik münasibəti 
və uzaqgörənliyi sayəsində məhkəmə baxışı və nəticələrinə irad 
tutulmamışdı.

Bəzən məhkəmə prosesində qərarların qəbul edilməsində təcrübə 
əsas rol oynayır. Bu qərarlar insanların taleyini həll edir. İnsanlar 
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ömürləri boyu bir sıra taleyüklü qərarlar vermək məcburiyyətində 
qalır. Hakim isə hər gün qərarlar qəbul edir. Düşünürəm ki, hakimləri 
digərlərindən fərqləndirən cəhət məhz budur. Bu qərarların düzgün 
verilməsi insanlara, ailələrə, ümumilikdə cəmiyyətə və ədalət müha ki-
məsinə təsir edir. 

Onun keçdiyi həyat yolu əvəzsiz məktəbdir. Çünki o, məsuliyyətli, 
çalışdığı peşənin incəliklərinə yiyələnən və bu sahədəki biliklərini 
fəaliyyətində tətbiq edən rəhbər olub. Təcrübəmdə indi də elə konkret 
hallarla rastlaşıram ki, birgə işlədiyimiz dövrü yadıma salmalı oluram. 

Ağamalı Qafarov
Səbail Rayon Məhkəməsinin sədri

sentyabr 2020-ci il

Rusiya Federasiyasının Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri  
Ryabov Nikolay Timofeyeviç (soldan dördüncü) qonağımızdır.  

Oktyabr 2004-cü il
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YENƏ DƏ "SIFIR"DAN

Təkrarçılığa yol versəm də, oxuculara xatırlatmaq istəyirəm ki, 
heç bir təyinatım öz təşəbbüsüm və ya xahişimlə olmayıb: 

ya  yuxarı instansiyalardan təklif olunub, ya da ki, verilən əmr və 
sərəncamlardan mənə bəlli olub. Sonuncu təyinatım da eləcə. 
Təqaüdə çıxdıqdan sonrakı dövrdə əmək fəaliyyətim də verilən 
təkliflər əsasında baş tutub.

İş vaxtı idi. Məhkəmə-Hüquq Şurasının məsul işçisi mənə zəng 
edərək bir sıra hakimlərimizin növbəti iş günü səhər saat 10-da 
keçiriləcək Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasına dəvət olunduqlarını 
bildirdi. Bu barədə onları xəbərdar etməyim xahiş olundu. Axşam 
saat 22-23 radələrində həmin yoldaş yenə zəng edərək iclasa  
mənim də dəvət olunduğumu bildirdi. Şuranın gündəliyi barədə məlu-
matım yox idi. Doğrusu, heç maraqlanmadım da.

Şuranın iclasında yeni təyinatlarla bağlı siyahı oxunanda bəlli 
oldu ki, Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinə təklif olunan hakimlərin 
sırasında mənim də adım var. Beləliklə, Hərbi məhkəmədən uzaq-
laşmağım rəsmiləşdirildi. Sonra bizə təklif olundu ki, nazirliyin böyük 
iclas zalına keçək.

Həmin hadisədən 3-4 ay əvvəl Ədliyyə naziri, Məhkəmə-Hüquq 
Şurasının sədri Fikrət Məmmədov söhbət əsnasında mənə demişdi 
ki, "Siz kadr kimi bizə lazımsınız, Sizin təcrübənizdən istifadə 
olunmalıdır". Bunun üstündən bir müddət keçmiş 65 yaşımın ta mam 
olmasını Şuranın iclasında təntənəli surətdə keçirmiş, məni müka-
fat landıraraq qiymətli hədiyyə və gül buketini təqdim etmişdi. Bir 
qayda olaraq, hakimlər 65 yaşına kimi fəaliyyət göstərirlər. Müstəsna 
hallarda onun fəaliyyəti yüksək dərəcədə qiymətləndirilərək müddət 
70 yaşına kimi uzadılır. Mənim barəmdə belə qərarın verilib-veril-
məməsindən heç bir məlumatım yox idi. Güman edirdim ki, fəaliy-
yətimi hərbi məhkəmədə başa vuracağam.

Bütün bunları göz önünə alaraq, zalda ön sırada oturmuşdum. 
Bu zaman mənə dedilər ki, səni Fikrət müəllim kabinetinə dəvət edir. 
Mən birbaşa onun yanına getdim. O, telefonla danışırdı. Ali Məh-
kəmənin sədri Ramiz Rzayev kabinetdə idi. Biz vaxtilə prokurorluqda 
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bir yerdə işləmişdik. Onun tamamladığı bir çox ağır cinayət işləri 
baxılması üçün aidiyyatı üzrə şəhər məhkəməsinə göndərildiyindən, 
ibtidai istintaqın aparılmasına nəzarət edən prokuror kimi ittiham-
namələri təsdiq etmişdim. Müstəntiq kimi ona rəğbətim vardı. Sonra 
o, hərbi prokuror, Respublika Baş proku rorunun birinci müavini 
işləyərkən məhkəməyə göndərdiyi bir çox cinayət işlərinə rəhbərlik 
etdiyim məhkəmələrdə baxılmışdı. Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsinə 
təyinat aldıqdan sonra göruşə gəldiyi ilk məhkəmə məhz bizim 
hərbi məhkəmə olmuşdu. Mənə daim xüsusi hörmətlə yanaşırdı. 
O, Fikrət müəllimin telefonla danışdığı müddətdə mənə öz yanında 
yer göstərdi. Pıçıltı ilə məni təbrik edərək namizədliyimin Apelyasiya 
Məhkəməsinə sədr vəzifəsinə irəli sürüldüyünü bildirdi. Sonra Fikrət 
müəllim təbriki təkrarlayaraq mənə bildirdi ki, "Prezident Sizi qəbul 
edəcək. Bakı-Ceyhan neft boru kəmərinin açılışı ilə əlaqədar Türkiyə 
və Gürcüstanın prezidentləri ölkəmizdə olduqları üçün qəbul bir neçə 
gün ləngiyəcək. Bu müd dətdə Milli Məclisdə Sizin hakim seçilməniz 
məsələsinə baxılacaq".

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi istisna olmaqla, yeni təşkil olunan 
məhkəmələr, pis-yaxşı, inzibati bina və avadanlıqla təmin olunmuşdular.

Əlimdə Prezidentin sərəncamı, Sumqayıta gəlib dəniz kənarında 
oturacaqda əyləşdim. Fikrə daldım. Bakıya qayıdıb, icra başçısı ilə 
görüş üçün vədələşdim. Görüşdə müavinini dəvət edib, ona məh-
kəmə üçün münasib bina tapmağı tapşırdı. Müavinlə bir neçə yerdə 
olduq. Vaxt itirməyə dəyməzdi. Təklif olunan yerlər 3-4 otaqdan ibarət 
məhkəmə üçün yararsız binalar idi.

Bu vaxt mənə bir nəfər zəng etdi. Qüdrət Kərimov idi. O, Sum qa-
yıtda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. Mərhum Zakir Zeynalov 
Sumqayıt şəhər prokuroru olarkən onunla məni tanış etsə də, mü na-
si bət saxlamamışdıq. Qüdrət müəllim mənə dedi ki, o, hazırda xarici 
ölkədədir. Eşidib ki, məhkəmə üçün bina axtarıram. Məsləhət gördü 
ki, oğlu ilə əlaqə saxlayım. Özü yaxın günlərdə gələcək, mənə lazımi 
kö məklik göstərəcəkdir. Bu barədə ona Qubadlı rayonunun icra baş-
çısı Malik İshaqov məlumat verib. 

Malik müəllim ağsaqqalımız Baxış Babayevin bacısı oğlu olmaqla, 
mənim yaxın dostumdur. Düşdüyüm vəziyyəti o, çox gözəl bilirdi.
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Sizi yormayacağam. Beləliklə, məhkəmə öz ünvanını tapdı. Təmir 
və yenidənqurma işlərindən sonra münasib iş şəraiti yaradılan məh-
kəmə fəaliyyətə başladı. Bu sətirləri yazarkən məhkəmə 13 ildir ki, 
ünvanını dəyişməmişdir.

Hərbi məhkəmədə olduğu kimi, Apelyasiya məhkəməsi də büd-
cədən müstəqil maliyyələşirdi. Ədliyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə maddi-
texniki təchizatımızı dövrün tələbləri səviyyəsinə uyğun qura bildik. 
Çətinliklər daim olub, olacaq. Ancaq rahat işləmək və yaşamaq üçün 
çətinliklərə dözməlisən. Hərbi məhkəmədə olduğu kimi, Sumqayıtda 
da yeni məhkəmənin təşkilini həvəslə yerinə yetirirdim. Kiçik, darısqal 
bir otaqda aylarla işləmək mənə zövq verirdi. Həyatın ləzzəti qurub-
yaratmaqdadır. Məhkəmədə olan son təyinatımdan olduqca məm-
nun qaldım. Buradakı 5 illik fəaliyyətim də ömrümün ən gözəl gün-
lərindəndir.

Qürur duyuram ki, məhkəmənin və hakimlik adına utanc gətirən 
addımlarım olmayıb. Taleyimdən razıyam.

* * *
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MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏ APARILAN İSLAHATLAR 
MÜSBƏT NƏTİCƏSİNİ VERMƏKDƏDİR

Ölkəmizdə məhkəməhüquq islahatlarının həyata keçirilməsi is
tiqamətində apa rılan məqsədyönlü tədbirlər çərçivəsində məh

kəmə sistemində müstəsna əhəmiy yət kəsb edən 19 yanvar 2006cı 
il tarixli "Azərbaycan Respublikasında məh kəmə sisteminin müa sir
ləşdirilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əla vələr 
edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən 
ədalət mü hakiməsinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyini artırmaq 
məqsədilə yaradılan re gional apelyasiya məhkəmələrindən biri də 
Sumqayıt Apelyasiya Məhkə mə si dir.

Məhkəmənin 2007ci il ərzində fəaliyyəti ilə bağlı keçirilən müşavirədə 
sədr İkran Kərimovun məruzəsindən:

"Bu məhkəmənin yurisdiksiyası 13 rayon məhkəməsini, 2 hərbi 
məhkəməni, bir yerli iqtisad məhkəməsini və Ağır Cinayətlərə dair İşlər 
üzrə Azərbaycan Respub likası Məhkəməsini (Sumqayıt Apelyasiya 
Məhkəməsinin əhatə etdiyi əra zi vahidlərində baş vermiş cinayətlərlə 
bağlı işlər və digər materiallar üzrə) əhatə edir. Apelyasiya məhkəməsi: 
Rəyasət Heyətindən, mülki işlər, iqtisadi mübahi sə lərə dair işlər, 
cinayət və inzibati xətalara dair işlər və hərbi işlər üzrə məhkəmə 
kollegiyalarından ibarətdir.

Apelyasiya məhkəməsinin fəaliyyət göstərdiyi müddətin təcrübəsi 
göstərir ki, regional apelyasiya məhkəmələrinin yaradılması işlərə 
qanunla müəyyən edilmiş vaxt ərzində baxılmasına köməklik gös-
tərmiş, vətəndaşların işləri ilə əlaqədar uzaq məsafələrdən paytaxta – 
Bakı şəhərinə gəlmələrinin qarşısını almışdır.

Qısa müddət ərzində məhkəmə inzibati bina ilə təmin edil miş, 
məhkəmənin nor mal fəaliyyəti üçün mümkün olan şərait yaradılmışdır. 
Məhkəmənin maddi-texniki təchizatı günün tələbləri səviyyəsində 
qurulmuş, ən yeni, müasir avadanlıqlar alınmışdır. Eyni zamanda 
beynəlxalq standartlara cavab verən yeni məhkəmə bi nasının tikilməsi 
istiqamətində işlər gedir.

Məhkəmənin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar xeyli iş yerləri açıl-
mışdır. İşə qə bul olunan inzibati və yardımçı işçilərin əksəriyyətini 
əhatə etdiyimiz ərazidə yaşa yanlar təşkil edir. Xeyli hüquqşünas 
kadrlar işlə təmin edilmişlər. Məhkəmənin təşkili ilə bağlı dövlət itti-
ham çıları və vəkillər də nəzərə alınmaqla, regionda ixtisaslı hü quq şü-
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nasların yetişməsinə, əhaliyə hüquqi yardımın səmərəliliyinin artı rıl-
masına geniş şərait yaradılmışdır.

Belə bir vəziyyətdə hakimlərimizin üzərinə böyük yük və məsuliyyət 
düşür. Biz hakimlərə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev və 
Məhkəmə-Hüquq Şura sının rəhbərliyi tərəfindən böyük etimad gös-
tərilmişdir. Bu etimadı doğrultmaq, üzə rimizə düşən vəzifənin öh-
dəsindən layiqincə gəlmək hər bir hakimin amalı ol malıdır. Məh-
kəmələrin qəbul etdiyi qərarların cəmiyyətdəki ictimai-siyasi mühitə 
tə siri böyükdür. Ona görə də qanunun aliliyini gözləmək, dövlətimizin 
nüfu zuna xə ləl gətirən əməllərə düzgün hüquqi qiymət vermək, və-
təndaşların hüquqlarının pozulmasına yönələn hə rəkətlərin qarşısını 
almaq ədalət mühakiməsinin əsas meyarı olmalıdır. Bu baxımdan 
görülən işləri təhlil etməklə yol verilən nöq san ları aşkar etmək və onları 
aradan qaldırmaq günün tələblərindəndir.

Hakimlərin və məhkəmə aparatının, digər işçilərin, xüsusən də 
məs  lə hətçilərin, ha kim köməkçilərinin, məhkəmə katiblərinin peşə 
səviy yə lərinin yüksəldilməsi, on lara ilk növbədə öz üzərilərində işləmək 
vərdişı aşılamaq, müxtəlif səpkidə seminar-məşğələlərin keçirilməsi və 
bu tədbirlərə Məhkəmə-Hüquq Şurasının, Kon stitusiya Məhkəməsinin, 
Ali Məhkəmənin, Ədliyyə Nazirliyinin, prokurorluğun, alimlərin, millət 
vəkillərinin və digər aidiyyatı dövlət orqanlarının cəlb edil mə si bizim 
qarşımızda duran ümdə məsələlərdəndir.

Qanunların təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğun laş-
dırılması, ölkə nin inkişafı ilə bağlı yeni qanunların qəbulu bizi daim öz 
üzərimizdə işləməyə, bilik dairəmizi genişləndirməyə təşviq edir.

Məhkəmənin fəaliyyətə başladığı 2007-ci il ərzində apelyasiya 
şikayəti ilə ic raata 640 mülki iş daxil olmuşdur (640 qətnamə, 66 
qərardad). Baxılan işlər içəri sində mənzil və ailə münasibətləri üzrə 
mübahisələr əksəriyyət təşkil edir (90+22). Mülkiyyət hüququ və torpaq 
sahələri ilə bağlı işlərin xüsusi çəkisi çoxdur (27+49). Sonrakı yerləri 
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklər (34) və əmək mübahi sələri ilə 
əlaqədar (13) işlər tutur.

Müxtəlif kateqoriyalı işlər üzrə birinci instansiya məhkəmələrinin 
(208+18) qət namə və qərardadları dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. 22 
mülki iş üzrə məhkəmə qət namələri dəyişdirilmiş, 20 iş üzrə isə qismən 
ləğv edilmişdir. Bu müddətdə 137 (100+37) qətnamə və qərardad 
ləğv olunmuş, 2 xüsusi qərar qəbul edilmişdir. 86 mülki iş üzrə yeni 
qətnamə çıxarılmış, 13 iş üzrə isə icraata xitam verilmişdir. Daxil olan 
iqtisadi mübahisələrə dair 36 işdən 27-nə baxılmışdır.
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Sadalanan bu işlərin əksəriyyəti məhkəmələrə yeni hakim təyinat-
larından əvvəl baxılan işlərdir. Baxılan işlərdə bir sıra hallarda qanunun 
aliliyinin gözlənilmə mə si və aşkar surətdə ədalətsiz nəticə çıxarılması 
narahatlıq doğuran hallardandır. Bunu biz ən çox əmək, mənzil, torpaq 
mübahisələri ilə bağlı olan işlərdə görürük. Ümumiləşdirmələr göstərir 
ki, hakimlər bu mübahisələri həll edərkən onların yaranma səbəbləri 
ilə qətiyyən maraqlanmır və gələcəkdə onların aradan qaldırılması 
üçün qa nu nun verdiyi imkanlardan istifadə etmirlər. Ailə münasibətləri 
zəminində yaranan müba hisələr barəsində biz bu sözləri deyə bilməsək 
də, bələdiyyə, dövlətin müxtəlif icra struk turları haqqında bunları deyə 
bilərik.

Görülən işləri təhlil edərkən bütün bunlara özünütənqid möv qe-
yindən yanaşmağım təsadüfi deyil. Ona görə ki, dövlət bizə insanların 
taleyini etibar edib. Hər kəsə diqqətlə yanaşmaq tələb olunur. Məsələn, 
etirazla bağlı birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinə iradımız 
böyükdür. Göründüyü kimi, apelyasiya in stansiyasında etirazlar 
birmənalı olaraq təmin edilməmişdir. Əvvəla, bunların əksəriyyəti 
hakimlərin öz təşəbbüsü və iş ti rakı ilə yaradılmış süni etirazlardır. Bu, 
birmənalıdır. Qəbul olunmuş qərarda – bunu eynilə buraxılmış müd-
dətin bərpası ilə bağlı olan işlər barəsində də demək olar – etirazın 
əsasları, bunun qa nuna uyğun olub-olmaması araşdırılmır. Yaxud, 
üzürlü və üzürsüz səbəb nədir – bunlar nəinki açılmır, heç buna 
toxunulmur. Biz isə belə qərarları ləğv etməklə kifayətlənirik. Bu 
da süründürməçilik, vətən daş ların incidilməsi – maddi ziyana, vaxt 
itkisinə səbəb olmaqla, Sumqayıt şəhərinə gəlib-getmələri, apelyasiya 
instansiyasında isə onsuz da çox olan iş yükünün artırılması ilə 
nəticələnir. Yerli məhkəmələrin hakimləri qeyri-rəsmi izahatlarında bu-
nun güya rayonda dostluq, rəsmi münasibətdə olduqları şəxslərlə 
münasibətlərin kor lan ma masını istəmədikləri ilə izah edirlər. Unudurlar 
ki, insanlar arasında münasibət qanunun tə ləb lə ri ni pozmaq, 
vətəndaşları incitmək hesabına tənzimlənməməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyi nin təminatçısıdır. Bu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin rəh-
bərliyi altında hazır lan mış Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının müd-
dəasıdır.

Prezidentimiz İlham Əliyevin dediklərini bir daha xatırlatmaq 
istərdim: "Azərbaycanda qanunun aliliyi bərqərar olunmalıdır. Qa-
nun dan heç nə və heç kim üstün ola bilməz və məhkəmə sistemi 
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sağlamlaşdırılmalı, ümumiyyətlə, ölkənin normal inkişafına xidmət 
etməlidir. Əgər qanunun aliliyi bərqərar olunmayıbsa, məh kəmələrdə 
ədalətsiz qərarlar çıxarılırsa, heç bir normal inkişafdan söhbət gedə 
bilməz".

Bizə verilmiş bu istiqamətdən heç bir hakim, heç bir məhkəmə 
işçisi yan keçməməli, onlara göstərilən yüksək etimadı layiqincə doğ-
rultmalıdırlar. Hakimlər peşəkarlığına görə fərqlənən, mənəvi cə-
hət lərinə görə üstün olan, müsbət insani keyfiyyətlərə malik şəxslər 
olmalıdır".

Məruzədən sonra Ali Məhkəmənin, Baş prokuror luğun nü ma-
yən  dələri və digərləri çıxış etdilər.

Respublika Ali Məhkəməsinin hərbi məhkəmələr üzrə məhkəmə 
kollegiyasının sədr əvəzi Şahin Yusifov qeyd etdi ki, müstəqilliyimiz 
dövründə Azərbaycan dövləti müstəqil Konstitusiyasını qəbul etdi. 
Bu ali qanunda məhkəmə-hüquq sisteminin yeni təkmilləşdirilmiş 
müddəaları öz əksini tapmışdır. Müasir dünya təcrübəsinin öyrənilməsi 
bir çox sahələrdə dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb oldu. Bu 
xüsusda məh  kəmə sistemində də islahatlar aparıldı. Məhkəmələrin 
sərbəst işlə məsi üçün on la ra əlavə səlahiyyətlər verildi. Bu prosesin 
uğurla davam etdiril məsi isə öz növbəsində məhkəmələrin təkmil ləş-
məsini təmin etdi. Aparılan islahatların əhəmiyyəti böyükdür. Çünki 
insanların məhkəmələrlə bağlı müəyyən narazılıqları aradan qaldırıldı. 
Məhkə mələrin regionlar üzrə fəaliy yət göstərməsi həyata keçirildi.

Sumqayıt Regional Apelyasiya Məhkəməsinin fəaliyyət göstərdiyi 
müddət ərzində görülən işlərə həsr olunmuş müşavirədə sədr İkram 
Kərimov çox əha təli məlumat verdi. Bu gün məhkəmələrimizin 
iş üslubunda müəyyən çatışmazlıqları da qeyd etmək lazımdır. 
Xüsusən hər hansı işə baxılarkən yol verilən qanun pozuntuları sonda 
süründürməçiliyə gətirib çıxarır. Bu da vətəndaşı yuxarı instansiyalara 
şikayət etməyə məcbur edir.

* * *
Respublika Baş Prokurorluğunun şöbə rəisi Atabala Pənahov 

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin birillik fəaliyyəti ərzində 
məhkəmənin əhatə etdiyi regionlardan daxil olan işlərə baxılması 
prosesində kobud qanun pozuntularının olmadığını və məhkəmə 
sistemində aparılan islahatların özünü doğrultduğunu qeyd etdi. 
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O bildirdi ki, hakimlərin iştirakı ilə diskussiyalar keçirilir, münasibət 
bildirilir. Bu, yaxşı təcrübədir. Hazırda respublikada beş apelyasiya 
məhkəməsi yaradılıb. Lakin baş vermiş cinayətlərə münasibət başqa-
başqadır. Mən hakimlərin verdiyi qə rarlara hörmətlə yanaşıram. Ancaq 
hakimlər özlərinin verdiyi qərarları əsaslandır mırlarsa, bu, sözsüz 
ki, narazılıq doğuracaq. Yerlərdən daxil olan şikayətlərin bələ diy-
yə və torpaq məsələlərini daha çox əhatə etdiyini nəzərə alaraq, bu 
istiqamətdə apel ya siya məhkəməsinin üzərinə daha böyük yük düşür. 
Belə ki, yerli məhkəmələrdə bu məsələləri özlərində ümumiləşdirib, 
nəticəsini apelyasiya məhkəmələrinə gön dər mələri və belə işlərə 
baxılarkən müəyyən etdikləri qanun pozuntularına reaksiya vermələri 
daha məqsədəuyğun olardı.

* * *
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat-nəzarət 

Baş idarəsinin rəis müavini Sübhi Kazımov bildirdi ki, məhkəmə 
sistemində aparılan isla hatlar sayəsində bu sahənin daha da işlək 
orqana çevrilməsi və qanun pozuntularının qarşısının alın ması 
istiqamətində dövlət başçısının verdiyi sərəncam və fərmanlar böyük 
əhəmiyyət daşıyır. İslahatların ən yaxşı nümunəsi kimi, məhkəmələrə 
hakimlə rin se çi lməsinin test üsulu ilə aparılmasını göstərmək olar. 
Həmçinin regional iqtisad və apelyasiya məhkəmələrinin yaradılması 
islahatın əsas prioritet sahələrindəndir. Bu gün məhkəmələrin 
fəaliyyətində yaranan pozitiv irəliləyiş sevindiricidir. Xüsu si lə regional 
apelyasiya məhkəmələrinin yaradılması vətəndaşların bölgələrdən 
paytaxta axınının qarşısını almışdır. Bələdiyyələrin fəaliyyətində 
neqativ halların ol duğuna toxunuldu. Respublika Ədliyyə Nazirliyinin 
bələdiyyələrlə iş mərkəzi mü təmadi olaraq bələdiyyələrin fəaliyyətlərini 
nəzarətdə saxlayır. Hesab edirəm ki, məh kəmələr öz işlərində 
qanunun aliliyini hər şeydən üstün tutacaqlar.

* * *
Bölgə iqtisad məhkəməsinin sədri Çingiz Bəşirov çıxışını 

məhkəmələrdə işə baxılarkən yol verilən nöqsanlar üzərində qurdu. 
Qeyd etdi ki, məhkəmə təcrübəsin də ortaya elə məsələlər çıxır ki, 
hakim düzgün qərar qəbul etmək əvəzinə, vətən daşın hüququnu 
pozur. Hətta qanunlarda olan bəzi boşluqlar, natamamlıq sax ta kar-
lığa gətirib çıxarır. Məsələn, hər bir hakim qərar çıxarmamışdan əvvəl 
məh kəmə iclası keçirməlidir. Belə deyək, nikahın pozulmasında hər iki 
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tərəf razıdır. Qanunda isə yazılıb ki, hakim araşdırma aparmadan iş 
həll oluna bilməz. Lakin hər iki tərəf xahiş edir ki, məhkəməyə gəlmək 
istəmirlər və qərar onlarsız çıxarılsın. Belə situasiyada qanun buna yol 
vermir. Əgər hakim işi şikayətçilərsiz həll edərsə, deməli, o, qanunu 
pozmuş olur, saxtakarlığa yol verir. Əlbəttə, belə misallardan çox 
çəkmək olar. Bu gün Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi öz fəaliyyətinin 
birillik he sabat iclasını keçirir. Mən hesab edirəm ki, apelyasiya 
məhkəməsi və onun sədri, hakimlər vətəndaşlardan daxil olan şika yət-
lərə baxılması sahəsində öz vəzifələrini lə yaqətlə icra edirlər.

"Xalq nəzarəti – hər zaman xalqı ilə" jurnalı
mart 2008-ci il

Soldan: Ali Məhkəmə Hərbi kollegiyasının sədri Şahin Yusifov, İkram Kərimov,  
Ali Məhkəmənin hakimi Aslan Kalbalıyev, Məhkəmə Hüquq Şurasının  

aparat rəhbəri Cavid Hüseynov, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin  
sədri Zeyqəm Hüseynov
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Məhkəmə-Hüquq Şurasında hakimlərə  
"Tərəqqi" medalının təqdim edilməsi. 2011-ci il
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* * *
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Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Aytən Şirinova Sumqayıt,  
Şirvan və Şəki Apelyasiya məhkəmələrinin sədrləri ilə.  

Soldan: İkram Kərimov, Qurbət Əsgərov, Ramazan Burcayev
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BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ

Nəhayət, bu ölkəyə getmək bizə də nəsib oldu. Təqvimdən 
yararlanaraq 2008-ci ilin gəlişini – Yeni il şənliyini Arifə xanım, 

Günel və mən səhrada qeyd etdik. Fərqli istirahətin özünəməxsus 
gözəllikləri var: safari, adrenalinin qalxması... Ayaqyalın isti və 
soyuq qumda gəzmək, dəvələr, ərəblərin təşkil etdiyi təmtəraqlı şou 
proqramı bizə yaddaqalan anlar bəxş etdi. Təsadüf elə gətirdi ki, 
2019-2020-ci ili də eyni tərzdə həmin məkanda keçirməyə şansımız 
oldu. Bu dəfə Günel və 7 yaşlı nəvəm Xəyyamla birlikdə belə təd bi-
rin iştirakçısı olduq. Nəvəmə bu uzaq səfərin xoş olması məni ruh-
lan dırdı. İstərdim, digər nəvələrə də belə istirahət qismət olsun. 
Ümu miyyətlə, Əmirliklərdə qonağın istirahəti, uşaqların əylənməsi 
üçün hər şey nəzərdə tutulub. Qiymətlərin baha olmaması, sakitlik, 
də qiqlik, hər xidmətin diqqət və qonaqpərvərliklə yerinə yetirilməsi 
insan ları ölkəyə təkrarən gəlməyə sövq edir. 

Konkret olaraq istirahət məkanlarını xatırlatmaq istəmirəm. Ölkə 
cavandır, səhrada salınıb, qısa bir zaman kəsiyində diqqəti cəlb 
edib və dünyaya özünü tanıda bilib. Demək olar ki, hər şey yenidir, 
gələcəkdən xəbər verir və tarixi abidələr yox dərəcəsindədir. 

Biz bütün əmirliklərdə olduq. Fərqli cəhətləri çoxdur. Məsələn, 
ölkədə spirtli içkinin satışı və istifadəsi qadağan olunduğu halda, 
əmirliyin biri istisnalıq təşkil edir. Belə fərqli şərait həmin əmirlikdə 
iqtisadiyyatın inkişafına xidmət etmək məqsədi daşıyır. Bütün xərcləri 
mərkəz öz üzərinə götürmür. 

Əmirliklər arasında yaşayış tərzi və inkişaf səviyyəsindəki fərqlər 
də diqqətdən yayınmır. Heç də təsadüfi deyil ki, BƏƏ-yə gedənlərin 
çoxu "Dubaya gedirəm" ifadəsini işlədir. Halbuki Dubay vahid 
dövlətdə birləşmiş əmirliklərdən biridir. Təyyarə limanları paytaxt 
Əbu-Dabi və Dubaydadır. Ən maraqlı və cəlbedici əmirlik, mənim 
üçün sonuncu, Hind okeanının sahilində (Oman körfəzində) yerləşən 
Füceyradır. Oradakı inkişaf və sakitlik daha cəlbedicidir. Yaxınlıqda 
Fars körfəzindən Hind okeanına yeganə çıxış olan Hörmüz boğazı 
yerləşir. Əks tərəf İrana məxsusdur. Ərəblər tərəfdən boğazı üç 
ölkənin: ABŞ, Oman sultanlığı və BƏƏ-nin hərbi qüvvələri qoruyur. 

Oman sultanlığı ərazisinə keçməyə və orada vadini gəzməyə 
icazə verirlər. Vadi sərt qayaların, hündür dağların əhatəsindədir. 
Deyilənlərə görə, vaxtilə oradan çay axırmış. İndi həmin yer təbii 
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avtomobil yoludur. Ərazidə yer qaya daşından ibarət olduğundan 
onu qazmaq mümkün deyil. Ona görə də vəfat etmiş şəxsləri 
qəbiristanlıqda yerə qoyub üstünə daş yığırlar. Qəbir qazılmır. 

Vadidə saysız sayda keçilər yaşayır. Çox kiçik olan bu heyvanlar 
sıldırım qayalara çox asanlıqla dırmaşırlar. Dövlət tərəfindən əraziyə 
borular vasitəsilə su kəməri çəkilib. Keçilərin gecələməsi üçün xüsusi 
alaçıqlar düzəldilib. Heyvanlar onlar üçün nəzərdə tutulmuş yerləri 
çox yaxşı tanıyırlar. Onların südü satışa göndərilir. 

Gəmidə kollektiv şəkildə, qayıqda isə 3-4 nəfərlik kiçik heyətlə 
Fars körfəzində gəzintiyə çıxmaq çox maraqlıdır. Gəmi gəzintisində 
musiqi proqramı və şam yeməyi nəzərdə tutulur. Sürətli qayıq 
gəzintisi isə fərqlidir. Müxtəlif su gəzintisi hesab olunsalar da, hər ikisi  
insana xoş ovqat bəxş edir.

Dubayın köhnə hissəsində meydanların birində saat quraş -
dırı lıb. Həmin yer həmçinin bir neçə yol qovşağının kəsişməsidir. 
Saat Böyük Britaniyanın kraliçası tərəfindən şəhərə hədiyyə edilib. 
Deyilənlərə görə, ərəblər rəsmi görüş yerlərinə daima gecikərlərmiş. 
Bu rəmzi saat onların diqqətli və dəqiq olmasına, görüşə ləngimədən 
vaxtında gəlmələrinə təsir edə bilib.

Əmirlik çoxmillətli dövlətə çevrilib. Orada çalışanlar sırasında  
müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarını görmək mümkündür. Ərəb dilini 
bilməsən, ingilis və rus dilləri kara gəlir.

Qeyd etdiyim kimi, 12 illik fasilədən sonra ikinci dəfə bu ölkədə 
oldum. İnkişafa və onun sürətinə söz ola bilməz. Bu müddətdə şəhər 
çox genişlənmiş, yerüstü metro və dünyanın ən hündür binası – 
Bürc Xəlifə istifadəyə verilmişdir. Xeyli sayda muzeylər, əyləncə 
mərkəzləri, otellər, inzibati binalar tikilmişdir. Parkların sayı artmış, 
maraqlı fontanlar quraşdırılmışdır. 

Yalnız onu demək kifayətdir ki, musiqili fontan işə düşərkən onu 
seyr etməyə toplaşan turistlərin sayı minlərlədir. Geri dönməyə, 
çətinliklə də olsa, nəqliyyat vasitəsi tapırsan.

Baxmayaraq ki, Dubayda neft hasilatı tükənib, turizmin inkişafı 
və azad iqtisadi bölgələrin yaradılması bu ölkənin inkişafını daha da 
sürətləndirib.
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Fars körfəzındə

Hind okeanı
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Safaridə
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 Oman sultanlığı
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EL-OBANIN SEVİMLİSİ

İkram Kərimovu uzun illər boyu tanıyan 
adam kimi deyə bilərəm ki, tale elə bil özü 

onu əsl hüquqşünas kimi yetişdirmişdir. O öz 
xalqını qəlbən sevən, özünəməxsus mövqeyə 
malik olan, humanist qəlbə sahib şəxsiyyətdir. 

İkram müəllimi Azərbaycan KP Mərkəzi 
Komitəsində şöbə müdiri işlədiyim dövrdən 
tanıyıram. Oğlum ilə onun qızı eyni sinifdə 
oxuyublar. Həyat yoldaşım onun ailəsi haqqında 
xoş sözlər danışardı. "Axırıncı aşırım" filmində Kərbəlayı İsmayılın, 
Abbasqulu bəyin gəlməsi xəbərini eşidəndə, dərin düşüncələrə 
dalaraq, köhnə kişilər haqqında dediyi sözləri çox böyük iftixar və qürur 
hissi ilə xatırlayıram. İkram müəllim də "köhnə", sözü-keçən sanballı 
kişilərdəndir. O bu adı əməli ilə qazanıb. Uzun ömür yolu keçib. 

Prokurorluq və məhkəmədə məsul vəzifələrdə ləyaqətlə işləyib, 
öncül olub. Zəngin biliyi, təcrübəsi və ədaləti ilə nümunə olub. 
Yaddaşlarda qalıb. Öz məktəbini yaradıb. Bu məktəbin xeyli məzunu 
bu gün məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarında məsul vəzifələrdə 
çalışırlar. 

Qardaşım Fikrət Əzizbəyov rayonunda onunla birgə işləyib. Onun 
xarakterindən və iş metodundan ürək dolusu danışardı. Bizim üçün 
çox xoş idi ki, belə prokuror obrazı real mövcuddur. Mən partiya 
işində və Milli Məclisdə işlədiyim dövrdə onun barəsində müsbət 
sözlər eşitmişəm. Xüsusi işgüzarlığı, yüksək idarəetmə və təşkilatçılıq 
qabiliyyəti daim diqqəti cəlb edib. Bu, rəhbər işçi üçün mühüm 
keyfiyyətdir. Bəziləri özlərini elə aparır ki, heç ona yaxınlaşmaq 
istəmirsən. 

Yunan fəlsəfəsində, Roma, Çin məhkəmə sistemində ən vacib 
elementlərdən biri odur ki, insanlarla elə təmas qurmağı bacarmalısan 
ki, onlar ədalətinə inanıb öz ürəklərini sənə aça bilsinlər. Əgər ümid 
yeri kimi səni görürlərsə, öz sözlərini deyə bilsinlər. İkram müəllim 
məhz belə hakimlərdəndir. Adamları axıradək dinləyib, dərdlərinə 
şərik olub, mümkün köməkliyi göstərib. Yaxşı yadımdadır ki, SSRİ 
miqyasında da onun yüksək nüfuzu vardı. 

Məhkəmə xalqın səsini eşidən, insanların mübahisəli məsələlərini 
araşdırmaqla, obyektiv, ədalətli və tərəfsiz qərar qəbul edən orqandır. 
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Uzun illər müşahidə etmişəm ki, onun səyi ilə çox insanlar bəladan 
qurtarıblar. Eyni zamanda cəzaya layiq insanlara qarşı barışmaz olub.

İkram müəllimlə çox səmimi münasibət qurmuşam. Bir epizod 
danışım: "2001-ci ildə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
kimi bir qrup millət vəkili ilə Çində səfərdə idik. Pekində restoranların 
birində nahar edirdik. Bizə düyü arağı içməyi tövsiyə etdilər. Məlum 
oldu ki, xidməti personalın arasında azərbaycanlı var. Onunla 
tanış olarkən adının Bahəm olduğunu bildirdi. Azərbaycandan kimi 
tanıdığını soruşduqda İkramın adını çəkdi. Bakıda gecə vaxtı olmasına 
baxmayaraq, dərhal ona zəng etdim və dedim ki, Pekində badəni 
sənin şərəfinə qaldırırıq". Təbii ki, belə ünsiyyət insanda xoş duyğular 
yaradır və yadda qalır. 

Onun bir xüsusiyyətini də qeyd etmək istəyirəm. O, həmişə xeyir və 
şər məc lis lərində yaxından iştirak edib. Vəzifəsindən, həyat şəraitindən 
asılı olmayaraq dəvət olunduğu məclislərdən qalmır. Xalq içinə 
çıxmaqdan ehtiyat edənlərdən deyil. Əksər rəhbər işçilər mühafizə 
ilə gəzdikləri halda, o, işə piyada gedib-gələrdi. Hətta cəza kəsdiyi 
insanlar belə, ədalətinə görə ona hörmətlə yanaşmaqla haqqında xoş 
sözlər danışır. O, el ağsaqqalıdır, məclisdə olanda canlanma yaranır, 
insanlar özlərini rahat hiss edirlər, söhbətindən həzz alırlar. İncə və 
şirin yumoru var.

İkram müəllimi məhkəmə sisteminin möhkəm sütun la rın dan hesab 
edirəm. Onun ədalətli mövqeyi, mürəkkəb və mübahisəli məsə lə-
lərin həllində düzgün, doğru yol tutması, dağılmaq təhlükəsində olan 
ailələrin qorunub saxlanılması sahəsindəki fəaliyyəti, haqlı bildiyi 
məsələlərin həllindəki ba rışmaz mövqeyi, təmənnasızlığı, gözütoxluğu 
diqqətdən yayınmayıb. Belə insanların ömür yolları, fəaliyyətləri 
öyrənilməli və xalqa çatdırılmalıdır. 

Onunla rastlaşdıqda, telefon əlaqəsi yaradanda qəlbim rahatlıq 
tapır. O, müdrik insandır, el-obanın sevimlisidir. Dost-tanışların 
qəlbində özünə əbədi məskən salıb, nümunəvi ailəsi var – demək, 
mənalı ömür yaşayır.         
 

Ziyad Səmədzadə
Akademik, Milli Məclisin Komitə sədri
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ONDAN ÇOX ŞEY ÖYRƏNMİŞƏM

İkram Kərimovla tanışlığım 80-ci illərin 
axırlarına təsadüf edir. Həmin vaxt o, 

Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri idi. İlk də fə 
idi ki, bu sahədə yüksək vəzifədə işlə yib, eyni 
zamanda son dərəcə təvazökar, insanpərvər, 
tə mən nasız bir şəxsiyyətlə qarşılaşırdım. Adə-
tən məhkəmə, prokurorluq sistemində yük-
sək vəzifə tutanların əksəriyyəti tamamilə 
fərqli xüsusiyyətlərə malik olurlar. Onun ali-
cənablığı isə məni valeh edir və ona xüsusi 
hörmət bəsləyirdim. Uzun illərdən bəri davam edən dostluğumuz 
təmənnasızlıq, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulub.

İkram müəllim çalışdığı sahədə öz sənətini incəliyinə qədər bilən 
şəxsiyyətlərdən biridir. Məhkəmədə çalışan işçilər vicdanı təmiz, 
səbri geniş, fikri və düşüncəsi humanist olan insanlar olmalıdır. 
Çünki onlar insanların taleyini həll edirlər. Bax bütün bu insani 
keyfiyyətlərin hamısı İkram Kərimov şəxsiyyətində cəmləşib. Mən 
onu belə tanıyıram. O, mənim aləmimdə respublikamızın tanınmış 
hü quqşünaslarından ən qabaqcıllarındandır. Əbəs yerə deyil ki, pre-
zi dentimiz onu Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin sədrliyinə layiq 
görmüşdür.

Özümün 50 ilə yaxın dövr ərzində SSRİ və respublika miqyaslı 
idarələrə rəhbərlik etməyimə baxmayaraq, İkram Kərimovdan 
öyrəndiklərim dünən də, bugün də, sabah da mənə lazımdır. O, təkcə 
mənə yox, respublikamıza, öz dostlarına, tanışlarına – hamıya lazım 
olub və  indi də bu, belədir.

O, məni özünün və ailəsinin ağsaqqalı hesab edir. Mənə qoyduğu 
hörmətə görə ona minnətdaram. Onunla mənim aramda işlədiyi 
sahəyə aid heç bir xahişim və təmənnam olmayıb. Onun da məndən 
heç bir təmənnası olmayıb. Dəfələrlə mənə deyib ki, sözün olarsa, 
mənə müraciət et. Bu da bizim möhkəm və təmənnasız dostluq 
münasibətlərimizi qoruyub saxlayıb. 

Ona can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, bundan sonra da res pub lika-
mız da gördüyü işlərdə həmişə göstərdiyi prinsipial iş xüsu siyyətlərini 
arzulayıram.

Baxış Abutalıb oğlu Babayev
SSRİ və Azərbaycan Respublikasının əməkdar energetiki

2007-ci il
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ONUN FƏALİYYƏTİ ÖRNƏKDİR

Mən 1976-1985-ci illərdə Mülki Avia-
siya İdarəsində (Binə Hava Li ma nı) 

milis şöbəsinin, 1985-1992-ci illərdə Əziz bə-
yov (Xəzər) rayon milis idarəsinin rəisi vəzi-
fələrində işləmişəm. Deyərdim ki, Tanrı mənə 
çox az adamlara qismət olan tale bəxş edib. O 
mənada deyirəm ki, o illərdə elə şəxsiyyətlərlə 
işləmişəm ki, elə şəxsiyyətlərlə tanış olmuşam 
ki, bu, az-az adamlara nəsib olur. Hava lima-

nında indiki kimi gömrük və sərhəd xidmətləri yox idi. Qarşılanan və 
yola salınan qonaqların təhlükəsizliyi bizim tərəfimizdən təmin olu-
nurdu. O dövrdə respublikamıza gələn elə bir qonaq olmayıb ki, 
onların qarşılanıb-yola salınmasında şəxsən iştirak etməyim. 

Rəhbərlik etdiyim milis şöbəsinə nəzarəti yenicə təşkil edilmiş 
nəqliyyat prokurorluğu həyata keçirirdi. Lakin şöbəmiz müəyyən 
sahələrdə ərazi prokurorluğu ilə əlaqəli işləyirdi.

Həmin illər Abbas Zamanov Respublika prokuroru, Arif Heydərov 
Daxili İşlər naziri, Abdulla İbrahimov isə Ali Məhkəmənin sədri idi. Son 
dərəcə yüksək insani keyfiyyətlərə malik, təvazökar, sadə xarakterli 
belə şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmaq, onlarla çiyin-çiyinə dayanmaq 
ömrümün ən unudulmaz anlarıdır. Binə Hava Limanı Əzizbəyov 
rayonunun ərazisinə düşdüyünə görə aidiyyatı qarşılanma və yola 
sa lınma proseslərində İkram müəllim də iştirak edirdi. Onların hər 
biri İkram müəllimə xüsusi həssaslıqla yanaşır və ona yüksək qiymət 
verirdilər. 

İndiki kimi yadımdadır, hər hansı bir hörmətli qonağın respublikaya 
gələcəyi ərəfədə o, mənə zəng edər, çox mehribanlıqla əhvalımı so-
ruşar və qonaqların qarşılanması ilə bağlı görəcəyimiz tədbirləri plan-
laşdırardıq. Bizim işimiz son dərəcə məsuliyyətli iş idi. Təhlükəsizlik 
tədbirlərinin görülməsi bilavasitə mənim üzərimə düşürdü. Ancaq İkram 
müəllimlə birlikdə olanda ürəyimdə rahatlıq olur dı. Bilirdim ki, onun 
diqqətindən ən incə detallar belə yayına bilməz.

Onun hamıya xoş gələn, yüksək qiymətləndirilən xarakterik xü su-
siy yətlərindən biri də son dərəcə ünsiyyətcilliyi, zəngin intellektual biliyə 
sahib olması idi. Adətən, respublikamıza gələn qonaqlar qar şı la naraq 
deputat otağına gətirilirdi. Burada onlara kofe, çay və şirniyyat masası 
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ətrafında respublikamız haqqında müəyyən məlumatlar veri lirdi. Yola 
salınma prosesi də eyni ilə belə olurdu. Bu sahədə İkram müəllimin 
xüsusi qabiliyyəti vardı. Deyərdim ki, bu, ona Tanrı bəxşişidir. Söhbəti 
o dərəcədə maraqlı qururdu ki, vaxtın necə keçməsi hiss olunmurdu. 
Reyslərin gecikdiyi vaxtlarda bu, xüsusilə karımıza gəlirdi. Belə 
görüşlər zamanı saysız-hesabsız foto şəkillər çəkilib. Çox şadam ki, 
onların bir qismi İkram müəllimin keçdiyi həyat yolundan bəhs edən, 
çox orijinal şəkildə nəşr edilmiş "Zirvədən-zirvəyə" kitabının II cildində 
öz əksini tapıb. 

Müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı ölkələrdən gələn qonaqlarla söh bət lə-
rində İkram müəllim Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, 
məişəti ilə bağlı çox maraqlı məlumatlar verər, onlarda dolğun təəs-
sürat yaradardı. Çox maraqlı haldır ki, qonaqların gəldiyi ölkələr 
barədə də elə faktlar söyləyərdi ki, onlar təəccüblə bir-birilərinin üzünə 
baxardılar və münasibətləri tamamilə dəyişərdi. 

İkram müəllim son dərəcə qonaqpərvər insandır. Həmişə öz-özümə 
fikirləşmişəm ki, ilahi, insanın bu qədər geniş diapazonda dost-tanışı 
olarmış!

Bir haişəyə çıxım. O dövrdə "Aeroport" restoranı adla deyilirdi. Hə-
min restoranı Zibeydə adlı bir xanım işlədirdi və onun bişirdiyi "Ab-
şeron" qutabı həddindən artıq ləzzətli idi. İkram müəllimin təşəbbüsü 
ilə çay dəstgahının arasında qonaqlara qutab verilərdi. Onun dadı-tamı 
qonaqların çox xoşuna gələrdi. 

Qardaşım Oqtay Mansurov Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində 
yük  sək vəzifədə çalışırdı. Bacım Zivər xanım isə Əzizbəyov rayon 
xalq maarif şöbəsinin müdiri idi. Onlar da İkram müəllimin xətrini əziz 
tutur, ədalətli olmasından və peşəkarlığından ürəkdolusu da nı şardılar. 
Əzizbəyov rayonunda rəis işlədiyim dövrdə insanla rın onu necə dərin 
məhəbbətlə sevdiklərinin şahidi oldum. O, hansı vəzifədə işləməsindən 
asılı olmayaraq, rayonun istər inzibati or qanlarına, istərsə də sa kin-
lərinə diqqətini, hörmətini heç vaxt əsirgəməyib. Bu gün də bu belədir.

Hər ikimiz Mərdəkan sakinləriyik və bununla fəxr edirik. Dost lu-
ğumuz bu gün də davam edir.

Altay Mansurov
Ehtiyatda olan polis polkovniki

14 sentyabr 2019-cu il
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AVSTRİYA

Avropaya paytaxt seçmək zərurəti meydana çıxarsa, tərəddüd 
etmədən Vyananın adını çəkərdim. Mühüm beynəlxalq 

tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi üçün qitənin mərkəzində yerləşən 
ən münasib məkan. 

Şəhərin hər bir binası, meydanı, küçəsi, parkı və s. barədə xeyli 
yazmaq mümkündür. Ancaq Şönbrunn sarayına diqqəti is ti qa-
mət ləndirməklə kifayətlənirəm. Həmin saray Sankt-Peterburqdakı 
Ermitajı, Parisdə Versalı xatırladır. Vyanada olduqda bir gününüzü 
sa raya həsr etsəniz, uduzmazsınız. Şəhəri müxtəlif nəqliyyat 
vasitələri, hətta karetalarla gəzmək mümkündür. Ancaq ən faydalısı 
piyada gəzintidir. Çünki hər küçə, hər döngə və meydan, hər bir 
əzə mətli bina tarixdir. Tarixi abidələrin önündən nəqliyyat vasitəsilə 
keçmək düzgün olmazdı. Mütləq ayaq saxlayıb baxmaq, düşüncəyə 
qapılmaq gərəkdir. 

Vyanada şəhəri axşam gəzmək daha maraqlıdır. Bunun üçün 
"Vyana gecələri" adlanan marşrutun xidmətindən istifadə etmək 
kifayətdir. 

İstirahət etmək istəsəniz, Dunay çayı sahilində balıq yeyib, gə-
midə gəzintiyə və Vyana meşələrinə ekskursiyaya çıxın. Meşə və 
bağların əhatəsində olan, Vyananın 25 km-liyində yerləşən Ba den 
şəhəri ilə tanış olun. Bu qədim kurort şəhərinə tramvayla da get-
mək mümkündür. Tarixi II əsrə – antik Roma dövrünə aid edilir. Onun 
kükürdlü suyu müalicəvi əhəmiyyət daşıyır. Türk hamamında yor-
ğunluğunuzu çıxarın. Bəzən Baden Almaniyanin cənubunda yerləşən 
Baden-Baden şəhəri ilə səhv salınır.

Tarixi xatırlamaq istəsəniz, Vyana mərkəzi qəbiristanlığını ziya-
rət edin və görün orada kimlərlə rastlaşacaqsınız – Bethoven, 
Ştraus, Şubert, Brams… Motsart isə Vyananın Müqəddəs Mark qəbi-
ristanlığında dəfn olunub. Onu da qeyd edim ki, Donauparkda dahi  
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun da müəllifi heykəltaraş Ömər 
Eldarov olan abidəsi var.

Zaltsburq. Yolboyu mənzərəli göllər. Qədim şəhər, paytaxt. Bu-
ra musiqiçilərlə, xüsusən Motsartla bağlı məkandır. Zaltsax çayı 
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şəhərə xüsusi gözəllik verir. Açıq havada qədim teatr çox əhvalatları 
xatırladır. Daşdan yonulmuş fiqurlar bənzərsizdir. Markplats mey danı, 
"Musiqi sədaları" fontanı, Mirabel sarayı qorunub saxlanılan tarixi 
abidələrdir.

Monika Levinski ilə macəra məsələsi ilə bağlı Bill ilə aralarında 
yaranan soyuqluq vaxtı küs kün Hillari Klintonun qaldığı otel də 
buradadır. Zaltsburq bazarı bolluğun nişanəsidir. Ölkənin xilaskarı 
kimi məşhurlaşmış Zaltsburq du zunun da vətəni buradır.

Vyananı musiqinin, xüsusən də "valsın paytaxtı" adlandıranlar heç 
də səhv etmirlər. Biz Ştrausun ev-muzeyində olarkən bunun doğru 
olduğunu bir daha yəqin etdik. 

    
Yohann Ştrausun qəbri və ev-muzeyində saxlanılan skripkası.  

Vyana, iyul 2007-ci il
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Günel Dunay çayında gəzinti zamanı və L.Bethoven, F. Şubert və İ.Bramsın 
qəbirlərini ziyarət edərkən. Vyana, iyul 2007-ci il 
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Motsartın qəbirüstu abidəsi. Vyana       Fontan Undina. Baden

Avstriya,  
Zaltsburq
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Avstriya, Zaltsburq

Avstriya
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ONLAR BİR ADAM İDİLƏR

İkram müəllim haqqında xatirələrimi da-
nışmaq mənim üçün xoşdur. Bu xatirələr 

pararlel olaraq atamla bağlıdır. Onlar yaxın 
dost olublar. Mən deyərdim ki, ürək dostu 
olublar. Bizim xoş günümüzdə də, çətin 
günlərimizdə də o, həmişə atamla, bizimlə 
birlikdə olub. Bu gün də həmin münasibət 
davam edir. Atamın xarakteri onu tanıyanların 
hamısına yaxşı məlumdur. Onun tanışlıq 
dairəsi olduqca geniş idi. Ancaq bir neçə nəfərlə dostluq edirdi. 
Onlardan biri də İkram müəllim idi. Biz onlar olan məclislərdə iştirak 
etməzdik. Aralarındakı münasibətlərin incəliklərini bilə bilməzdik. 
Ancaq bir onu bilirdik ki, atam onunla dostluq edirsə, deməli, 
xarakterləri eynidir. Mən onun İkram müəllimlə müşahidə etdiyim 
hər görüşündə necə rahatlıq tapdığının, məmnun olduğunun 
şahidi olmuşam. Ona necə ehtiramla yanaşdığını görmüşəm. O, 
İkram müəllimə inanırdı, etibar edirdi və bu özünü həyatda həmişə 
doğruldub. Atama qarşı o dövrdə edilən haqsızlıqlar zamanı İkram 
müəllim heç nədən çəkinmədən öz dostluq köməyini əsirgəməmişdi. 
Çünki o, atamı yaxşı tanıyırdı, ona inanırdı. Onlar bir-birilərinə dərin 
hörmət bəsləyirdilər – qəlbləri bir, ürəkləri açıq.

İkram müəllimi ilk dəfə gördüyüm günü xoş duyğularla xatır la-
yıram. Yaşımızın elə vaxtı idi ki, hər şeylə maraqlanırdıq. 02 nöm-
rə nişanlı maşınla gəlmişdi. Biz bilirdik ki, bu seriya respublika pro-
ku rorluğuna məxsusdur. Hündürboy, səliqəli geyinmiş, üzündən-
gözündən mehribanlıq yağan bir gənc idi. Biz ona heyranlıqla 
baxırdıq. Atamla çox mehriban görüşdülər. Mənim hüquqşünaslıq 
peşəsini seçməyimdə onun təsiri güclü olub. İşlədiyim dövrdə iş 
yoldaşlarım və tanıdığım digər hüquq-mühafizə orqanlarında çalışan 
əməkdaşlar onun haqqında çox yüksək fikirlər söyləyirdilər. İkram 
müəllim o dövrdə bir istintaqçı, prokurorluq işçisi kimi çox məşhur idi. 
Təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ məkanında yaxşı tanınır və 
yüksək qiymətləndirilirdi. Harada olurdumsa, onun tanındığının və 
hörmət qoyulduğunun şahidi olurdum. Mən fəxr edirdim ki, atamın 
belə dostu var. 
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Atamın 90 illik yubileyində İkram müəllim unudulmaz bir çıxış etdi. 
O, atamla, mənimlə bağlı elə incə məqamlara toxundu ki, onu o dövrə 
qədər mən özüm də bilmirdim. Məclisdə iştirak edənlərin hamısı belə 
bir yekdil fikir söylədilər ki, ən gözəl çıxış İkram müəllimə məxsusdur. 

O, mənim üçün qiymətli insandır. Həm keçdiyi şərəfli həyat 
yoluna, həm də atamla olan dostluq münasibətlərinə görə bu gün də 
bu münasibət davam etdirilir. Ehtiyac olanda öz müdrik məsləhətlərini 
heç vaxt məndən əsirgəməyib. Müntəzəm əlaqə saxlayıb, işimizlə 
maraqlanıb, uğurlarımıza sevinib. 

Bir həqiqəti dəqiq bilirəm: həyatda İkram müəllim kimi insanlar 
nadir hallarda olur. Mən onu bir ağsaqqal kimi qəbul etmişəm. Allah 
ona can sağlığı versin, övladlarından sevindirsin. 

Bəsirət Quliyev
Nadir Quliyev adına "Bakı-Taxıl" 

ASC-nin idarə heyətinin sədri 
24 sentyabr 2019-cu il

* * *
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AİLƏVİ DOSTLUĞA ÇEVRİLƏN 
TANIŞLIQ

Tanışlığımız 80-ci illərin əvvəllərində bir 
tə sadüf nəticəsində oldu. O dövrdə rayon 

prokurorluğunda sürücü işləyən Yunisin va si-
təsilə baş tutan görüş, sonradan ailəvi dost luğa 
çevrildi. Dostluğumuzun bu günə qədər davam 
etməsinin əsas səbəbi xarak terlə rimizdəki 
oxşar cəhətlərdir. Mən İkram müəl limi özümə 
ox şatmıram, özümü ona oxşar hesab edirəm. 
Sadalayacağım oxşar cəhətlər məni ona bağlayıb, doğma edib.

İkram müəllim olduqca dəqiq adamdır. İstər iş prosesində, istər sə 
də şəxsi münasibətlərdə dəqiqliyə əməl edir və bunu qarşı tərəf dən 
də gözləyir. Uzun illərin tanışlığı dövründə bir dəfə də olsun görmə-
dim və digərlərindən də eşitmədim ki, ən adi məsələlərin həllində 
belə, o, xırda nüanslarına qədər dəqiqləşdirilməmiş iş görsün. Bu 
xarakter daim ona uğur gətirib.

O, təmənnasız insandır. Bəlkə də, heç kim inanmaz ki, yaxşılıqlar 
edəsən, qanunun əsas prinsiplərini pozmadan kimlərinsə xahişini 
yerinə yetirəsən, amma zərrə qədər də olsun təmənnan olmasın. 
Belə bir fikrə düşənlərə qarşı münasibəti sərt olub.

Onun sadəliyi və səmimiyyəti məni məftun edib. O dövrdə də, 
indi də ənənəvi Bakı xörəklərinə ehtiyac duyduqda, ürəyinə yatan 
qonaqlarını başqa yerə yox, məhz bizim evə gətirir. Şübhəsiz, geniş 
qəlbli bu insanın qonaqları da tanınmış, məşhur adamlar olublar. Milli 
mətbəximizə xas olan təamları tərifləyərək qəbul ediblər. 

Məni ona bağlayan, hədsiz dərəcədə xoşuma gələn xüsu siy yət-
lərindən biri də ailəcanlı olmasıdır. Tanıyanlar bilir ki, mən də eləyəm. 
Övladları öz yerində, bu gün də nəvələrinin qayğısı ilə yaşayır. Ən 
xırda detalları belə, diqqətindən yayındırmır.

Onunla ünsiyyətdə olmağı, ömrün ayrı-ayrı anlarını birgə yaşa-
mağı taleyin mənə bəxş etdiyi şanslardan biri hesab edirəm. Yarım 
əsrə qədər davam edən dostluğumuzun tarixçəsində onun ali cə nab-
lığını ömrüm boyu nə mən, nə də övladlarım unutmaz.

 Ramiz Balağa oğlu Məmmədov
Şüvəlan qəsəbəsi, 18 avqust 2019-cu il
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NAĞILLAR ÖLKƏSİNDƏ

2008-ci ilin avqust ayında Arifə xanım, qızım Günel və böyük 
nəvəm Abbasla İsveçrəni səyahət etmək bizə qismət oldu. 

Düzdür, bu kiçik ölkə ilə tanış olmaq üçün keçirdiyimiz günlər ki fa-
yət etməsə də, tanışlıq və təəssürat üçün qaneedici hesab oluna bilər. 

Arzu edən hər bir şəxs İsveçrə barəsində istənilən məlumatı 
əldə edə bilər. Ona görə də adətimə uyğun olaraq bəzi məqamları 
oxucularıma çatdırmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, İsveçrəyə yolu 
düşənlər şərh etdiklərimdən yan keçməz.

Qaldığımız məkan əksər beynəlxalq təşkilatların yerləşdiyi Ce nevrə 
şəhəri idi. Eyni adlı gölün sahilində, şəhərin mərkəzində "Bristol otel"də 
qalırdıq. Bu adı daşıyan otellər bir çox ölkələrdə möv cud dur.

Otellə bağlı bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Səhər yeməyinə 
gedəndə girişdə gənc qız arfa alətində həzin musiqilər ifa edirdi. 
Din ləmədən ötüb keçmək mümkün olmurdu. Sonradan bildim ki, qı-
zın gözləri görmür. Mən özümlə milli musiqilərimiz yazılmış disk lər, 
suvenir qutularda paxlava və şəkərbura götürmüşdüm. Qıza yaxın-
laşıb yaxşı ifası üçün təşəkkürümü bildirdim və Bakıdan gəldiyimizi 
deyərək ona disk və şirniyyat verdim. Söylədim ki, azərbaycanlılar 
musiqi sevən xalqdır. Onun dünya şöhrətli musiqi çi ləri var. Ertəsi gün 
səhər yeməyinə gələndə heyrətləndim və köv rəldim. Qız Azərbaycan 
mu siqilərini ifa edirdi. 

Bəllidir ki, İsveçrədə 4 dövlət dili – fransız, alman, italyan və yerli 
retoroman dilləri qanunla rəsmiləşdirilib. Bayrağında həkk olunmuş 
qırmızı fonda ağ rəngli xaç (+) təsviri məhz qeyd etdiyim rəqəmin –  
4 dillin simvolu kimi dövlət atributunda özünə yer tutub. Bəziləri 
səhvən onu Baş qərarğahı İsveçrədə yerləşən Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin loqosu ilə qarışdırırlar.

Cenevrədə əsas işlək dil fransız dilidir. Şəhərin mərkəzində uzunluğu 
73 km, eni 14 km və dərinliyi 309 metr olan Cenevrə gölü yerləşir. Gölün 
qurtaracağı şəhərin mərkəzi hissəsinə təsadüf edir. Maraqlısı odur ki, 
əks tərəfdən gölə daxil olan çay Cenevrədə yenidən axarını davam 
etdirir. Bu mənzərə şəhərə xüsusi yaraşıq verir. Göldə quraşdırılmış 
Je-Dö fontanı, Jan-Jak Russo adası, sahildəki gül saatı, "Mirvari göl", 
İngilis parkları, abidələr, şəhərin qədim yüksəklikləri, saysız beynəlxalq 
təşkilatların iqamətgahları, Millətlər meydanı, Müqəddəs Pyotr məbədi 
və s. şəhərin valehedici mənzərəsini tamamlayır. Meriyanın, Arsenalın 
binaları memarlıq üslubuna görə füsunkardır. 
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Sahil boyu: Koppe-Madam de Stalın malikanəsi, qədim Roman şə-
həri Non, UEFA-nın mənzil qərargahı, XIII əsrə aid Roll-Savoy qəsri, 
I Alek sandrın tərbiyəçisi Laqobnanın vətənini görmək böyük maraq 
do ğurur. Gəzinti gəmiləri ilə göldə seyrə çıxmaq çox əlverişlidir. Da-
ya nacaqları çoxdur. Yerli sakinlər həmin gəmilərdən nəqliyyat vasitəsi 
kimi istifadə edirlər. 

Fransa ilə sərhəd olan bu şəhərdən yerli əhali müəyyən ba zar lıq-
larını etmək üçün qonşu ölkəyə gedirlər. Qiymət fərqi həddindən çox 
düşündürücüdür. 

Alp dağının qarlı zirvəsinə çıxmadan Cenevrəni tərk etmək səhv 
olar. Bunun üçün Fransa ərazisinə sərbəst keçmək və yaxınlıqda 
yerləşən Şamoni dağ-xizək kurort şəhərinə gəlmək kifayətdir. Yolun 
özü çox qəribədir. İki hündür qayalığın arasından axan çayın kənarı 
ilə yolun çəkilməsi mümkün olmadığından, layihəçilər çox maraqlı 
seçim etmişlər. Qoşa yolu çayın üzərində, körpüyə bənzər tərzdə 
hün dür dirəklər üstündə çəkiblər. Əks tərəfdən gələn nəqliyyat vasi-
tələri ilə rastlaşmırsan. Yolun ətrafı xeyli qaldırıldığından, yalnız dön-
gələrdə körpü-yolun çayın üzərində olduğunu görürsən.

Şamonidə hər şey ancaq turistlər üçündür. İnsanların sayı-hesabı 
yoxdur. Yüksəklikdən paraşütlə tullananlar şəhərə yaraşıq verirlər. 
Zirvəyə çıxan alpinistləri görmək mümkündür. Münasib yerlərdə 
dayanacaqlar, çadırlar gözə dəyir. 

Xüsusi kanatla yuxarı qalxarkən bir neçə yerdə vaqondan çıxıb 
dincəlməli – adaptasiya olmalısan. Əks halda yüksək təzyiq səh hə-
tində prob lem yarada bilər. Yuxarı qalxdıqca qarlı zirvələri görürsən. 
3842 metr hündürlükdə turistlər üçün nəzərdə tutulan son mən tə-
qədə – kafedə nahar edə bilərsən. Suvenir mağazasından xatirə 
üçün nəsə seçib almaq müm kündur. Yuxarı həm də soyuqdur. Ona 
görə də geyiminə, ehti yat çantana diqqət yetirməlisən. Eyni tərzdə 
də aşağıya enirsən. Yüksəklikdə günəşin şüaları altında əriyən qarın 
çaya qovuşması mənzərəsini sözlə təsvir etmək mümkün deyil! 

Bir çox tarixi hadisələrdən sonra sonuncu dəfə Monblan İtaliya 
ilə Fransa arasında bölünmüşdür. Ən yüksək zirvəsi 4810 metr 
hündürlüyündədir. Hər iki ölkəni dağın altından keçən və uzunluğu 
11,6 km olan tunel birləşdirir. 

İsveçrə kiçik ölkə olsa da, təyyarələr paytaxt Berndən daha çox 
Ce nevrə və Sürix şəhərlərinə uçur. Qeyd edim ki, gəmi gəzintisi 
vaxtı gölün önündəki yüksəkliyi seyr edəndə qəribə bir mənzərənin 
şahidi olursan: altı təyyarə bir-birinin ardınca enişə doğru uçur.  
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Say dəyişmir. Bir təyyarə gözdən itib enən kimi, arxadan yeni təyyarə 
peyda olur. Təsəvvür edin, şəhərə təyyarə ilə nə qədər insan axışır. 
Hələ elektrik qatarı, avtomobillə gələnləri demirəm.

Bern ölkənin paytaxtıdır. Adı almanca "ber" (ayı) sözündən 
götü rülüb. Sakit şəhərdir. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına daxil edilmiş və daş döşənmiş mərkəzi küçəsi qədim 
dövrün yadigarıdır. Ətrafdan çay keçir. Şəhərin yaranma tarixi 1191-ci 
ilə aid edilir. Hersoq Bertold (V fon Seringen) belə məzmunda fərman 
imzalayır: "Ov vaxtı mənim vurduğum heyvan – ayı bu şəhərin simvolu 
olmalıdır". Həmin vaxtdan şəhər Bern adlanır. Avropada ən məşhur 
şokolad fabriki bu şəhərdədir. Şokoladın tamını dadmamış şəhəri tərk 
etmək günahdır. Şəhərdə bir məzəli əhvalat da söylənilir. Hersoqun 
ölümündən sonra bəlli olur ki, onun ovladığı heyvan, sən demə, 
dovşan imiş... Eynşteynin evi də buradadır. Nisbilik nəzəriyyəsi məhz 
həmin evdə kəşf edilmişdir. Ayı dərəsi, qülləli saat, XVI əsrə aid fontan 
və digər tarixi abidələr şəhərin inciləri hesab olunur. 

Montre. Məhz həmin məkanda Türkiyənin körfəzdə – Dardanel və 
Bosfor boğazlarında haqlarını bərpa edən "Montre sazişi" (1936-cı il) 
imzalanmışdır. XII əsrə aid Şilon qəsri də burada yerləşir. 

Sinəsində Savoylar, Bernlər və Vadouzlar dövrünü yaşadan qəsr 
gölün sahilinə yaxın qaya-adanın üstündə inşa olunub. Arxeoloqlar 
ərazinin məskunlaşmasını Tunc dövrünə aid edirlər. Qəsr 260 il 
həbsxana funksiyasını yerinə yetirib. Dindirmə və əzabvermə otaq-
la rına baxdıqda, işgəncə alətlərini seyr etdikdə insanların çəkdikləri 
əzabları, məruz qaldıqları işgəncələri, ağır da olsa, aydın təsəvvür 
etmək olur. Siyasi fəaliyyətinə görə Savoylar tərəfindən dəfələrlə 
həbs edilən azad fikirli Fransua Bonivarın (1473-1570) qəsrdə sax-
la nıldığı zirzəmi tarixdə onun adı ilə qalıb. 1816-cı ildə Lord Corc 
Bayron "Şilon məhbusu" poemasında həbsxananın daxilini təsvir 
etdikdən sonra həmin zirzəmi daha da məşhurlaşıb. Yeri gəlmişkən, 
qəsrdə Bayronun öz əli ilə qəsrin divarında yazılmış adı diqqəti cəlb 
edir. Günel tərəfindən çəkilmiş işgəncə alətlərinin və Bayronun divar 
yazısının fotolarını oxuculara çatdırmağı özümə borc bildim.

ABŞ-da yaşamış rus yazıçısı Vladimir Nabokovun və Çarli Çap-
linin heykəlləri də bu məkanda – gölün sahilindədir. Onların hər iki si-
nin qəbirləri də həmin ərazidəki qəbiristanlıqdadır. 

Həmin ərazidə əslən İrandan olan azərbaycanlı Şəhriyara məx-
sus "Şərq" restoranında nahar etmək hər bir müsafirə xoş ovqat bəxş 
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edir. Şərq üslubunda, gölün kənarında inşa edilmiş restoran tamamilə 
fərq lidir. Burada milli Azərbaycan mətbəxinin saysız çeşidlərini gör-
mək mümkündür. Oradakı dizayn, səliqə-səhman, tə mizlik, nəzakətli 
xidmət, yeməklərin dadı-tamı, zövqlü tərtibatı adamı valeh edir. 
Təsəvvüredilməz dərəcədə yüksək mədəniyyətin şahidi olursan. 
Restoranın qış vaxtı işləməsi şəraiti ilə tanış olduq. Namaz qılınan 
otağa baxdıq. Gözüm rəfdə "Ömür yolu" kitabına sataşdı. Kitab 
AFFA-nın prezidenti mərhum Ramiz Mirzəyevə həsr olunmuşdu. 
Onu əlimə götürüb vərəqlədim. Kitabda müəllifi olduğum xatirə 
yazımı tapdım. Şəhriyar latın əlifbasını bilmədiyi üçün xatirəni özüm 
ona oxudum. Ləyaqətli insanlar hər məkanda xatırlanır. Hamımız 
kövrəldik. Həmin yazını bu kitaba əlavə etməklə mərhumun xatirəsini 
bir daha yad edirəm. 

Sürixə qatarla gəldik. FİFA-nın qərargahı gölün üstündə mən-
zərəli ərazidə yerləşir. Muzeyində olduq. Həmin məkanda nahar 
etdik. Görüntüyə söz ola bilməzdi. Amma yeməyi Şəhriyarın mət bə-
xinə çata bilməzdi. Sürix şəhəri həm də Leninin adı ilə bağlı xatirələri 
qoruyub saxlayır. Bizə onun sonuncu dəfə qaldığı evi göstərdilər. 
Söylədilər ki, Lenin Sürixi tərk edərkən əmanət kitabçasında olan 
pulu çıxarmış, hesabında 2 qəpik pul saxlamışdı. Ona görə də 
hesabı bağlanmamışdı. 

Məşhur sazişlərin bağlandığı Lozanna şəhəri terras üsulu ilə 5 
təpəlikdən ibarət bir yerdə salınmışdır. Yüksəklikdən görünən mən-
zərə, Universitetin binası, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və onun 
muzeyi ziyarət etdiyimiz yerlərdəndir. 

Lüserna – İsveçrənin incisi sayılır. Burada "Can verən aslan" 
barelyefini gör məmək qəbahətdir. Bəşəriyyət bizə necə sənətkarlar 
bəxş edib! Qaya üzərində işlənmiş sənət əsərinin müəllifi onun 
üzərində işləyən zaman sürüşüb həlak olduğundan işi başa çatdıra 
bilməmiş, lakin onun yetişdirmələri əsəri tamamlamağa müvəffəq 
olmuşlar. Şəhər, həqiqətən, nağıla bənzəyir. Roys çayı üzərindəki 
üstübağlı taxta körpü, qədim aptek, orta əsrin hidrotexniki qurğuları, 
Merin iqamətgahı, məbədlər, kilsələr, Çaxır bazarı, Taxıl bazarı, 
fontanlar və s. – sadalamaqla bitməz... 

Alp dağı bir sıra Avropa ölkələrinin ərazilərini əhatə edir. Burada 
İsveçrə istisna olunmur. A.Suvorovun ordu ilə yürüş etdiyi yerlərdən 
keçmək, məşhur "Şeytan körpüsü"nü görmək, iri və xırdabuynuzlu 
mal-qaranın örüş yerlərinə tamaşa etmək, təmiz dağ havasını 
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udmaq, suyunu içmək, yüksəklikdən yamacların mənzərəsini seyr 
etmək, ətirli gül və çiçəkləri qoxulamaq, mövcud tarixi abidələrlə 
tanışlıq insanda xoş ovqat və ruhən bir dinclik yaradır.

Ölkənin görməli yerləri sırasında orta əsrdən qalma Qryuyer 
kəndini gəzməmək, oradakı qəsrlə tanış olmamaq mümkün deyil. 
Yük səklikdə yerləşən bu məkanda "fondyu" adlanan pendir və qa-
bıq lı halda soyutma kartofdan hazırlanmış milli yeməyi turistlər 
çox xoşlayırlar. Xörəyi milli geyimdə qızlar süfrəyə gətirir. Kartofun 
soyu ma ması üçün onu dəsmala bükülmüş həsir qabda təqdim 
edirlər. Hərəyə kustar üsulla hazırlanmış, qoşa ucu olan çəngəl 
verilir. Masa üzərində olan xüsusi qızdırıcıda əriyən pendirə kartofu 
bulaşdırıb yeməyin yerini heç nə əvəz edə bilməz. Çəngəlin 
uzunluğu qızdırıcıya toxunmağın qarşını almaq məqsədi daşıyır. 
Burada qonaqlar həddən artıq çox olur, ona görə də sıxlıqdır. Diqqət, 
təmizlik, nəzakət, mədəniyyət yüksək səviyyədədir.

Hər il ölkədə "İnək günü" keçirilir. Buynuzlu inək başı simvollardan 
biridir. Ən çox süd verən inək müsabiqənin qalibi sayılır. Mükafat 20 
min avro və birillik mal yemidir.

Mükafatı almaq üçün il ərzində inəklərə xüsusi qulluq göstərilir. 
Südünün çox olmasına çalışırlar. Bu üsulla ölkə süd və süd məh-
sul larının istehsalına və keyfiyyətinə görə Avropada öncüllər sıra-
sın dadır. Müsabiqəyə inəkləri təmiz və bəzədilmiş halda təqdim 
edirlər. Dırnaqlarına, dodaqlarına rənglər çəkilir. Tükləri, dərisi 
qaydaya salınır. Sahibləri də bayramsayağı, xüsusi zövqlə milli paltar 
geyinirlər. Tədbirin möhtəşəmliyini sadalamaqla bitməz. 

Lozannaya gedərkən iki məqam diqqətimizi cəlb etdi. Birincisi, 
mül kiyyətçilərdən birinin ərazisindən yolun keçməsinə icazə ver mə-
məsi səbəbindən onun istiqaməti dəyişdirilmişdi. İkincisi, Formula-1 
yarışlarının dəfələrlə qalibi olmuş Mixael Şumaxerin mali ka nəsinin 
yanından keçərkən onun ərazidə saxladığı avtomobil kolleksiyasıdır. 
Maraqlı cəhət həmin avtomobilləri işə salmağın və sürməyin qada-
ğan edilməsidir. Belə maşınlar havanı çirkləndirdikləri üçün ölkədə 
istismarı qadağandır. Ümumiyyətlə, İsveçrədə eko lo giyanın tələb lə-
rinə ciddi riayət olunur. 

Bizə xidmət edən mikroavtobusun sürücüsü Sandro əslən Peru-
dan idi. Çox istiqanlı, təvazökar, qonağa layiqincə hörmət göstərən, 
tərbiyəli şəxs kimi xatirimdə qalıb. O, bizi ailəsi və uşaqları ilə  
də tanış etmişdi. Sərbəst vaxtlarda Abbasla dama oynamağı 
sevərdi. Azərbaycan mətbəxi ilə tanış olduqdan sonra mənə dedi ki,  
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Ce nerədə Peru milli mətbəxi ilə işləyən restoran var. Yaxşı olar ki, 
bir dəfə şam yeməyini orada edək. Razılaşdıq. Şəhərin kənarında, 
sakit bir guşədə yerləşən restoran xoşumuza gəldi. Dairəvi, qəribə 
masaları vardı. Masanın mərkəzi hissəsi fırlanırdı. Ümumi istifadədə 
olan nemətlər ora düzülürdü. Hər kəs onu fırlamaqla istədiyini 
asanlıqla götürə bilir. Süfrələrinə söz ola bilməzdi. Perudan gətirilmiş 
balıqların dadına heyran qalırsan. Biz qarğıdalını sarı rəngdə 
görməyə adət etmişik. Burada isə bizə qara qarğıdalı və onun şirəsini 
təqdim et dilər. Ləzzətli idi. 

Məlumatıma görə, Peru maraqlı ölkədir. Meyvə və tərəvəz məh-
sul larının əksəriyyətinin vətəni məhz bu ölkə hesab olunur. Brilyantın 
ölçü vahidi olan "karat" öz adını bu ölkədə yetişən eyni adlı almanın 
tumunun çəkisindən almışdır.

Bir sənədli filmə baxmışdım. Orada Peru ərazisindəki Naska 
platosunda (bu, çox böyük bir ərazidir) astronomik ölçüdə olan 
heyvan və qəribə fiqurların təsvirləri göstərilir və haqqında danışılırdı. 
Bu fiqurların sirri hələ də açılmamışdır. 

Filmdə həmçinin uçuş aparatlarının havaya qalxması üçün 
meydan da göstərilirdi. Güman edilir ki, bu platodan nə vaxtsa hətta 
kosmosa uçuşlar da həyata keçirilib. 

Çalışdım qısa yazam, alınmadı. 

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin iqamətgahı və muzeyi. Lozanna
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Günel, İkram, Arifə və Abbas. 
Fransa, Alp dağları,  

Monblan zirvəsi (3842 m).  
Avqust 2008-ci il
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İşgəncə aləti

Bayronun divar yazısı
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FİFA-nın iqamətgahı və muzeyi. Sürix
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Günel – Çarli Çaplin, Bi Bi Kinqin 
heykəlləri və çəngəl simvolu. 

Cenevrə gölünun sahilində.  
Montre, Veve
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Rus mühacir yazıçısı V.V.Nabokovun 
göl sahilindəki heykəli önündə

Milli mətbəximiz Cenevrə gölünun sahilində – "Şərq" restoranı
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 Cenevrə gölü. Je-Dö fontanı Abbas

Cenevrə. "Sınıq stul" – hündürlüyü  
12 metr, istifadə olunan ağac  

5,5 ton – piyadalara qarşı minadan 
istifadənin qadağan edilməsinə 

çağırış simvolu kimi.  
Heykəltaraş – Daniel Berse,  

dülgər – Lui Jenev
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Qaya üzərində "Can verən aslan" 
heykəli. Lüserna

Lüsernanın simvolu – Üstü örtulu qədim taxta körpüdə
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QAPISI HƏMİŞƏ ƏDALƏTLƏ AÇILIB

İkram müəllim haqqında danışmaq mənim üçün xoşdur. 40 il-
dən çoxdur ki, kitabxana sistemində rəhbər vəzifədə çalışıram. 

2019-cu ilin avqust ayının 27-də o, bizim kitabxanaya gəldi. Əvvəl 
tanımadıq. Bizim rayonda prokuror işlədiyi dövrdə hündürboy, 
üzündən mehribanlıq yağan gənc bir oğlan idi. Rəsmi forması və 
taxdığı qara eynək ona çox yaraşırdı. Həmin gün şəxsən mənim və 
bütün kollektivimiz üçün unudulmaz bir gün oldu. Özü ilə birlikdə 
keçdiyi həyat yolundan bəhs edən "Zirvədən-zirvəyə" kitabının 
ikicildliyini gətirmişdi. Onun bu gəlişi məni 70-ci illərə aparmışdı... 

...Rayon prokurorluğu, DTK-nın rayon şöbəsi, rayon məhkəməsi 
və mərkəzi kitabxana Şüvəlan qəsəbəsində eyni həyətdə, eyni 
binada yerləşirdi. Onu ilk dəfə gördüyüm gün indiki kimi yadımdadır. 
Biz prokurorları, rəisləri tamamilə başqa cür görmüşdük. Onun 
üzündən isə səmimiyyət yağırdı. Cavan olmasına baxmayaraq, 
səsində bir mülayimlik, danışığında müdriklik vardı. Bir gün 
rastlaşanda ona dedim ki, "həyətdə gül-çiçək əkmək istəyirik. İcazə 
verərsinizmi?" Məmnuniyyətlə razılığını bildirdi və qeyd etdi ki, gül-
çiçək gözəllik, təmizlik rəmzidir, çox yaxşı olar. 

Kitabxananın kollektivi.  
Soldan: Xuraman, Sevda, İkram, Ofelya, Nilufər. 2019-cu il
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Onun gəlişi ilə rayonun abu-havası tamamilə dəyişmişdi. Ədalətinə, 
rəftarına, xarakterinə görə insanlar ona inanırdılar. Mən deyərdim ki, 
onu sevirdilər. Biz pəncərədən prokurorluğa gəlib-gedən adamların 
hamısının rəftarını, üzlərindəki ifadələri yaxşı görürdük. Əsəbi, 
ağlaya-ağlaya gələn insanlar bir müddət sonra prokurorluğun bi-
nasından təbəssümlə, alqış edə-edə çıxırdılar. Bunların hamısı bizim 
gözümüzün qarşısında baş verirdi. 

Biz mədəniyyət işçilərini fərəhləndirən də, həvəsləndirən də 
onun bizə qarşı olan münasibəti idi. Maral adlı katibəsi vardı. Ən 
azı həftədə bir dəfə kitabxanaya gəlib, götürdüyü kitabları qaytarar, 
İkram müəllimin öz xətti ilə qeyd etdiyi kitabları alıb aparardı. Həmişə 
öz-özümə fikirləşərdim ki, bu qədər işi olan insan bu kitabları 
oxumağa haradan vaxt tapır. Müəyyən dövrdən bir hansısa tədbirdə 
görüşdüyümüz vaxtlarda isə oxuduğu kitablarla bağlı bizə elə suallar 
verərdi ki, məəttəl qalardıq. Həmişə mənə və işçilərimizə tövsiyə 
edərdi ki, fonda gələn yeni kitabları birinci növbədə özümüz oxuyaq ki, 
oxuculara məsləhət verə bilək. 

Şeirə, sənətkara xüsusi hörməti vardı. Görkəmli mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri arasında çox sayda dostları vardı. Məhz onun 
tövsiyəsi ilə xalqımızın böyük şair və yazıçıları ilə kitabxanamızda 
müntəzəm görüşlər keçirilirdi. Bu görüşlərin hamısında şəxsən özü 
iştirak edirdi. Ona baxıb, rayonun digər rəhbər işçiləri də tədbirlərimizə 
gəlirdilər. Həmin tədbirlərdən çəkilmiş şəkillər, hazırlanmış albomlar bu 
gün də kitabxanamızda saxlanılır, əziz yadigar kimi gələn oxuculara 
təqdim olunur. Bir nüansı kövrək duyğularla xatırlayıram. Təbii ki, dəvət 
olunan tədbir iştirakçılarını yüksək səviyyədə yola salmaq da lazım 
gəlirdi. Biz mədəniyyət işçilərinin isə buna maddi gücü çatmırdı. Həmişə 
ona müraciət edərdik. Cavabı isə belə olardı: "Siz öz işinizi görün. Qalan 
məsələ mənim boynuma". Doğrudan da, yüksək səviyyədə keçən 
ədəbi hissədən sonra İkram müəllim onlar üçün yaddaqalan məclislər 
təşkil edirdi. Bütün bunlar bizim üzümüzü ağ edirdi. Həmin şəxslər üçün 
isə daim xatırladıqları yaddaqalan günlərə çevrilirdi. Onun görüşünü 
keçirdiyimiz şairlərin şeirlərini özünəməxsus şəkildə, öz şirin ləhcəsi ilə 
çıxış edərək əzbər deməsi hamımıza xoş gəlirdi. 

Yaddaşıma əbədi həkk olunmuş bir xatirəmi xüsusilə qeyd 
etmək istəyirəm. Günlərin birində keçirəcəyimiz tədbirlə bağlı İkram 
müəllimin yanına getmişdim. Kabinetinə daxil olanda zövqlə dü zəl dil-
miş ikitaylı qapı çox xoşuma gəldi və söhbətimizin gedişində dedim 
ki, "İkram müəllim, Sizin kabinetin qapıları yaraşıqlıdır, gözəldir. Bizim 
kitabxananın qapıları isə çatlayıb, rəngi solub. Onun cavabı belə 
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oldu: "Qızım, sizin kitabxananın qapıları bizimkindən daha gözəldir". 
Təəccüblə baxdığımı görüb, sözünə davam etdi: "Bizim qapıdan 
əksər hallarda cinayətkarlar, rüşvətxorlar, oğrular girib-çıxırlar, 
sizin qapıdan isə kitab oxuyanlar, ziyalılar. İndi özün fikirləş, hansı 
qapı daha gözəldir". Onun bu sözlərini bu günə qədər unutmamışam. 
Yeri gələndə çıxışlarımda misal çəkirəm. İşlədiyim sahə də, girib-
çıxdığım qapı da gözümdə birə-min yüksəldi. 

Amma mən bir məsələyə özüm qədər inanmışam ki, onun kabi ne-
tinin qapısı həmişə ədalətlə açılıb, ədalətlə bağlanıb. 

Qayıdıram bu günümüzə. İllərdən sonra yenə kitabxanamıza qo naq 
gələn, bizimlə mehribanlıqla söhbət edən, hərdən də kövrələn İkram 
müəllim, əvvəllər olduğu kimi, yenə qayğılarımızla maraqlandı və bilən-
də ki, kitabxana binasının isitmə sistemində problemlər var, onun həlli 
yolunu öz üzərinə götürdü. Tanrı onu qorusun! 

Ofelya Abdullayeva
Xəzər rayonu Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana  

sisteminin 1 saylı filialının direktoru 
12 oktyabr 2019-cu il

* * *
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QƏDİM ELLADADA

2009-cu ilin mart ayında Arifə xanım, qızım Günel və böyük 
nəvəm, 9 yaşlı Abbasla birlikdə Yunanıstana 6 günlük 

səfərimiz baş tutdu. Otelimiz Afina şəhərinin mərkəzində yerləşirdi. 
Marşrutumuz Epidavr-Miken-Nafplio – Delfi və Meteor məkanları 
idi. Xidmətimizdə mikroavtobus, rus dilini və ölkənin tarixini bilən 
müşayiətçimiz vardı. Proqramda Egina, Hidra, Poros adalarına kruiz 
də nəzərdə tutulmuşdu.

Bu qədim ölkə barədə məlumat çoxdur. Aylarla səyahət etsən 
tükənməz. Əksəriyyətin bildiklərini təkrarlamaq və xatırlatmaq fikrindən 
uzağam. Ancaq müəyyən maraqlı bilgiləri oxucu ilə bölüşmək lazımdır. 
Hesab edirəm ki, bu gözəl ölkədə olarkən məlum məkanlarla yanaşı, 
qeyd edəcəyim yerlərə də baş çəkmək pis olmazdı. 

Egey dənizinə uzanan, cəlbedici təbiəti ilə fərqlənən, bitki örtü-
yünə bürünmüş qayalıq Sunion burnu həm Yunanıstanın, həm də 
Avropanın cənub hissəsinin (adalar nəzərə alınmadan) materikdə 
son nöqtəsidir. Öndə Aralıq dənizi və Afrika qitəsidir. Afinanın cənub-
dan 65 kilometrliyindədir. Burun çox da yüksək olmayan təpəni 
xatırladır. Dəniz aşağıda, əlçatmazdır. Olduqca təmiz və tünd-mavi 
rəng dədir. Egey dənizinin Saroniç boğazında yerləşir. Buranı seyr 
etməyə gələnlər seyrəkdir. Bunu orada fəaliyyət göstərən restoranda 
qonaqların az sayda olmasından da hiss etmək mümkündür. 

Yolüstü Poseydon məbədinin xarabalığını ziyarət etmək xoş 
təəssürat yaradır. Diqqəti cəlb edən cəhət Afinadan buruna ge-
dər kən yol kənarlarında həmin ərazidə avtomobil qəzasında həlak 
olanlara səliqə ilə eyni cür xatirə abidəsinin qoyulmasıdır. Ətrafı 
çəpərlənməmiş, ancaq yaşıllıqla əhatə olunmuşdur. Bu mənzərə 
xatirə olmaqla yanaşı, həm düşündürücü, həm də çəkindiricidir.

Geri dönərkən təbiət qoynunda yerləşən, adını unutduğum bir 
restoranda nahar etdik. Qonaq qəbul etmələri üçün yerlərinin çox 
olmasına baxmayaraq, boş masa tapmaq asan başa gəlmədi. 
Abbasa görə bizə güzəşt etdilər. Əvvəlcədən sifariş verməmişdik. 
Xidmətə, masa üstünə gətirilən nemətlərin keyfiyyətinə söz ola 
bilməzdi. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, Avropada ən zəngin və 
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fərqli mətbəx yunanlara məxsusdur. Quzu ətinin qabırğa hissəsindən 
bişirdikləri kababa heyran qalırsan. Sonda ayaqüstü müştərini isti 
halvaya qonaq edirlər. Elə buna görə təkrarən ora gəlməyə dəyər. 

Yolüstü təbiət guşəsində çayxanalar, dondurma və sərinləşdirici 
(biz orada olarkən havalar çox isti keçirdi) içkilər verilən məkanlar 
çoxdur. Dayanıb dincəlmək, gölə, şəlalələrə, axan çaylara baxmaq 
yol yorğunluğunu aradan qaldırır. 

Yunanıstanda adalar çoxdur, səhv etmirəmsə, minə yaxındır. 
Hamısı məskunlaşmayıb. Onların hər birinin özünəməxsus tarixi və 
fərqli xüsusiyyətləri var. 12 saat davam edən kruiz çox maraqlıdır. 
Həm də yorulmursan, dincəlirsən. Naharı gəmidə edirsən. Daim 
canlı, milli musiqili proqram qağayılarla birlikdə gəzintiyə çıxanları 
müşayiət edir. Kivi və nanənin qarışığından hazırlanmış təbii 
şirələri istədiyin qədər içə bilərsən. Buna mən başqa yerlərdə rast 
gəlməmişəm. Bu, əsl yunan brendidir. 

Egina adası ticarət limanı, ölkənin qədim paytaxtı kimi tarixdə 
qalıb. Gəminin dayanacağı mənzərəli guşədədir. Tikilişi eramızdan 
500 il əvvələ aid edilən Afayi məbədi çox yaxşı saxlanılıb. Gildən 
hazırlanmış məmulatları və püstə bazarı ilə məşhurdur. 

Poros adasında evlər səliqə ilə sahildən yuxarıya doğru tikilmişdir. 
Kirayəyə velosiped götürüb adanı gəzmək faydalı və cəlbedicidir. 
Bütün ətraf limon meşəliyinin əhatəsindədir. Ətirli havası insanda xoş 
əhval-ruhiyyə yaradır. Şairlərin sevdikləri məkandır. 

Dayanmadığımız adaların birində ancaq əncir bağları gözə 
dəyirdi. Bizdə əncir ağacları fındıq bağları kimi olur. Bu adada isə 
vahid ağac şəklində, göbələk tipli idi. Yunan əncirləri və şabalıdları 
dünya bazarını zəbt etməsinə baxmayaraq, bizim meyvələrin tamını 
vermir. 

Ancaq nə edəsən? Bizdə şabalıd ağacları qırılır, sorağı mebel 
sexlərindən gəlir. Artıq şabalıd qonşu ölkələrdən idxal olunur. Bakının 
əncir bağları isə dekorativ kol və ağaclar hesabına seyrəlməkdədir. 
Yaxın keçmişdə qəsəbələrə gedən yollar əncir ağaclarının əhatəsin-
də idi. Yol ilə keçənlər maşınlarını saxlayıb əncir yeyərdilər. İndi 
isə onların yerini marketlər əvəzləyib. Eləcə də qədim əncir bağları 
sıradan çıxıb. 
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Mövzudan kənara çıxdım. Nahardan sonra çox kiçik olan Hidra 
adasına gəldik. Bu adada nəqliyyat vasitəsi canlı heyvanlardır: 
əsasən at, qatır və eşşək. Avtomobil nəqliyyatı qada ğan dır. Yazıçılar 
və rəssamlar qış vaxtı bura gəlib yaradıcılıq fəaliy yət lərini davam 
etdirirlər. Çimərlikləri diqqəti cəlb edir. Qızıl və gümüş dən hazırlanmış 
bəzək əşyalarının ucuz satıldığı yerdir. Çox dar kü çələrdə atla 
gəzintiyə çıxmaq xoşdur. Tikililər fərqli memarlıq üslu bundadır. 

Neronun hakimiyyəti dövründə qazılmağa baş lanmış Egey 
dənizi ilə İon dənizini birləşdirən, eni 16.5, uzun luğu 6.343 metr olan 
Korinf kanalından yazmamaq mümkün deyil. Bu füsunkar kanalın 
şəklini digər fotolar kimi, Günel çox yük sək məharətlə çəkməyə nail 
olmuşdu. Su səthindən divarların hündürülüyü 76, suyun dərinliyi isə 
8 metrdir. Üzərində müşahidə meydançası, 3 avtomobil və 1 dəmiryol 
körpüsü mövcuddur. 

Egey dənizi, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, tünd-mavi, İon dənizi isə 
yaşıl rəngdədir. Dənizlər birləşən yerdə təsəvvüredilməz mənzərənin 
şahidi olursan. Onların suları bir-biri ilə qarışmır. Deyilənlərə görə, 
kanal qazılarkən ölən qulların sayı-hesabı bilinməyib. Kanal indiki 
vəziyyətə XIX əsrdə gətirilib. Okean gəmisinin keçməsi mümkün 
olmayan kanaldan ilk gəmi 1894-cü ildə keçib. Yenidənqurma macar 
mühəndisi İştvan Tüürün adı ilə bağlıdır. 

Apqolida qədim yunan və Avropa sivilizasiyasının özəyidir (oca-
ğıdır). Qədim Krit mədəniyyəti məhz bu düzənlikdə materikə çıxaraq 
Avropa Krit-mikon mədəniyyəti kimi öz bəhrəsini dünyaya vermişdir. 

Korinf kanalının 50 kilometrliyində Miken şəhərinin dağıntıları 
yerləşir. Dağ ətəyində yerləşən şəhər e.ə. 468-ci ildə zəlzələ nəti-
cəsində dağılsa da, öz gözəlliyini, tarixini indi də saxlamaqda, 
möcüzəli bir yer olduğunu təsdiqləməkdədir. Şəhəri əhatə edən qala 
Miken çarlarının sarayları və 17 qəbir (onların aşkarlanması arxeoloq 
Q.Şli ma nın adı ilə bağlıdır), o cümlədən, məşhur Aqamemnona qəbri 
valehedicidir. Ölənlər qiymətli əşyalarla birlikdə dəfn edilmişlər. Ağır 
daşlardan tikilmiş Darvaza nadir memarlıq abidəsidir. Bir neçə ton 
ağırlığında olan nəhəng daş bloklar necə ora gətirilib, hansı qüvvə 
onları qaldırıb – bu, hələ də sirr olaraq qalır. 
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Mikenin 25 kilometrliyində müstəqil Yunanıstanın ilk paytaxtı 
Nafplio Apqolidanın "canlı" şəhərlərindəndir. Qədim qalalardan olan 
Polamid şəhərin yüksəkliyində, Burdzi isə dəniz sahilində yerləşir. 
Buradakı klassik tikililər, meydanlar, qədim kilsələr, Venesiya balkon-
ları çox böyük tarixi hadisələrin şahidləridir. Qədim şəhərin dar 
küçələri ilə gəzərək, dəniz sahilinə gəlib çıxmaq mümkündür. Miken 
körpüsündən keçməklə, qədim dünyanın ən məşhur Epidavr müali-
cəxanasına gəlib çıxırsan. Qədim Tibb avadanlıqları və Cərra hiy yə 
alətləri Muzeyinin eksponatları böyük maraq doğurur.

Möhtəşəm akustikaya malik valehedici qədim amfiteatr da bu 
məkandadır. Onun eramızın 161-ci ilində inşa edilməsi güman olunur. 
5 min tamaşaçı tutur. Həmin məkanda hər il festival keçirilir. Ölkə 
rəhbərləri və din xadimləri bu tədbirlərdə iştirak edirlər. 

Antik abidələrlə yanaşı, dünyanın ən qədim şəhəri olan paytaxt 
Afinada diqqəti cəlb edən yerlərdən – Olimpdə Zevsin məbədi, Pre-
zident sarayı və Milli Qvardiya, akademiya, universitet və kitab xa-
nanın binaları çox əzəmətlidir. Onun nəhəng məbəd və muzeyləri 
ölkənin inciləridir. 

Yolların əksəriyyəti portağal bağlarının əhatəsindədir. Bəzən saat-
larla yol gedirsən, bağların sonu gözə dəymir. Qadınlar nərdivanla 
məhsulu yığırlar. Kişilər onları bir yerə toplayır və qablaşdırır. Məhsul 
birbaşa ixraca göndərilir, anbar və ya soyuducularda saxlanılmır. 
Orada eşitdiyimə görə, meyvə ağacdan özü yerə tökülmür və 
üstündə də xarab olmur. Odur ki, yetişən məhsul elə ağacların üs tün-
də saxlanılır. Və bu proses yeni mövsümədək davam edir. Şəhərdə 
də portağal ağaclarına çox rast gəlirsən. Meyvəsi də üstündə. 
Toxunan olmur. 

Azərbaycanla bağlı eşitdiyim bir əhvalatı qələmə alıb-almamaqda 
çox tərəddüd etdim. Nəhayət, qərara gəldim ki, üstüörtülü şəkildə 
bunu qələmə alım. 

Qaldığımız otelin yaxınlığında rus dilində menyusu olan bir 
restoran var idi. Ora şam yeməyinə getmişdik. İnzibatçı bizi çox 
mehribanlıqla qarşıladı və xidməti daim nəzarətində saxladı. Sonda 
bizə yaxınlaşıb haradan gəlməyimizlə maraqlandı. O, rus dilini 
sərbəst bilirdi. Bakıdan – Azərbaycandan olduğumuzu dedik. O, 
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gülərək bizə söylədi ki, yaxınlarda həmin restoranda Azərbaycandan 
gələn qonaqlar şam ediblər. Onlardan birinin vizit kartını da gətirib 
göstərdi. Yaxından tanıdığım yüksək çinli məmur idi. Özü də həmişə 
mənə "dostum" deyə müraciət edir. İnzibatçı söylədi ki, həmin şəxs 
spirtli içkini butulkanı başına çəkməklə içirdi. 

Bunu yazdım ona görə ki, Vətəndən uzaqda halal yolla özünə 
şərait yaradıb, bayrağımızı Eyfel qülləsində dalğalandıran və 
Cümhuriyyət tarixindən söylədiklərindən nəticə çıxarıb, bu mövzuda 
dissertasiya yazmağa hüquqşünas hakimə təsir edən, almanlar 
tərəfindən əsir götürülmüş həmyerlilərimiz də azərbaycanlıdır, 
inzibatçının xatırlatdığı şəxs də azərbaycanlıdır. Biz bunun fərqinə 
varmalıyıq (bax: səh. 365-367).

Portağal bağlarında 
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Korinf kanalı

Avropanın materikdə son nöqtəsi – Sunion burnu
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Egey dənizində

Nəqliyyat vasitəsi yalnız heyvanlar olan Hidra adasında
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E.ə. 468-ci ildə zəlzələ nəticəsində 
dağılmış Miken şəhərinin sal 
daşlardan tikilmiş darvazası

Eramızın 161-ci ilində inşa edilmiş Amfiteatr
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HƏYATDA İZİ QALAN İNSAN

İkram müəllim haqqında xatirələrimi yaz-
maq mənim üçün keçdiyim həyat yolunu 

səhifə-səhifə vərəqləmək deməkdir. Çünki 
onun hər bir vərəqində bu unudulmaz insanın 
izi var. Sözündə bütovlük, hərəkətlərində, 
əməl  lərində düzlük, dəqiqlik, əxlaq və mə nə-
viyyat təmizliyi ondan gördüyümüz və əxz et-
diyimiz keyfiyyətlərdir. 

Mən hələ gəncliyimdə onun haqqında çox 
eşitmişdim. Anam – onun həmyerlisi Xırdapay kəndindəndir. Xala-
larım, dayılarım, Kürdəmirin dəmiryolu vağzalıının yaxınlığında yaşa-
yan əmim Mirzə onun ailəsini, doğmalarını çox yaxşı tanıyırdılar. 
Azər baycan KP MK-da şöbə müdiri işləyən qohumum Tamella Ha-
cıye vadan, onun qardaşı, İkramın orta məktəb yoldaşı Vaqifdən, 
son ralar millət vəkili seçilmiş Rəfael Hüseynovdan və başqalarından 
onun barəsində həmişə xoş sözlər eşitmişəm.

Şəxsi və yaxından tanımağım isə Əzizbəyov rayon milis şöbəsinə 
rəis müavini təyin olunduğum vaxtdan başladı. Bunun qəribə tarixçəsi 
var. Daxili İşlər Nazirliyinin kadr idarəsində işləyirdim. 1979-cu ilin 
dekabr ayında nazir Cəfər Vəliyev məni kabinetinə dəvət etdi. Əmr 
formasında yox, müraciət formasında dedi ki, "səni Əzizbəyov 
rayon milis şöbəsinə rəisi müavini vəzifəsinə göndərmək istəyirik, 
gedərsən?" Həmin il o rayonda ağır hadisələr baş vermişdi. Rəis, rəis 
müavini həbs edilmiş, 14 zabit vəzifəsindən xaric olunmuşdu. Nazirə 
cavab verdim ki, "yox". O isə mənə dedi: "Get otur yerində, işlə". 
Sonradan həmin təklif təkrar olunduqda cavab verdim ki, "razıyam". 
O, telefonla rayon partiya komitəsinin birinci katibi Niyazi Nəcəfova 
zəng edərək dedi: "Ən yaxşı kadrımı sizə göndərirəm". Niyazi 
müəllim məni gülərüzlə qarşıladı və işimdə uğurlar arzuladı. 

Rayon prokuroru kimi İkram müəllimlə görüşüm zamanı o, mənə 
öz tövsiyələrini, məsləhətlərini verdi. Rayondakı mövcud vəziyyəti in-
cəliyinə qədər təhlil edib necə işləməli olduğumu ətraflı izah etdi. Şəx-
si tanışlığımız həmin gündən başladı və bu günə qədər davam edir.

Rayon milis şöbəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini kimi İkram 
müəllimlə gündəlik əlaqəm olurdu. Rayonun bütövlükdə hüquq-
mühafizə sistemi saat mexanizmi kimi işləyirdi. Sistem bütövlükdə 
uğurla işləyirdi, müxtəlif şəkildə mükafatlandırılırdıq. Əməliyyatların 



645

gedişində hər kəsin əməyi layiqincə və düzgün qiymətləndirilirdi. Hər 
bir sahə üzrə çalışan əməkdaşlar inanırdılar və görürdülər ki, İkram 
müəllimin nəzarətindən keçən bütün işlər sonda öz müsbət həllini 
tapır. Onun təşkilatçılıq qabiliyyəti valehedici idi. Qısa müddət ərzində 
Əzizbəyov rayonu respublikada cinayətkarlığa qarşı mübarizədə 
öncüllər sırasına çıxdı.

İkram müəllimlə münasibətlərimdə də unudulmaz, yaddaqalan 
anlar çoxdur. O, hər kəslə şəxsi münasibətləri çox gözəl qurmağı 
bacarırdı, eləcə də mənimlə. Onunla belə münasibəti olan hər kəs 
çalışırdı ki, daha yaxşı işləsin, onun nə adına, nə də işinə zərrəcə 
olsun xələl gəlməsin.

Qanun insanlar üçündür, insanların rifahına xidmət edir. O, qanunu 
və qanunçuluğu incəliyinə qədər bilirdi. Ancaq insanlığın xatirinə 
bəzən qanundan məharətlə istifadə edib elə qərarlar qəbul edirdi 
ki, bu, hamıya, necə deyərlər, xoş gəlirdi. Bilirsiniz, hadisə baş verir, 
ancaq görürsən ki, hərəkətin ictimai-təhlükəlilik dərəcəsi yüksək deyil. 
Bilməyərəkdən baş verib, təsadüfən olub. Belə hallarda qanunu 
pozmadan, onun yol verdiyi imkanları düzgün tətbiq etməklə, humanist 
qərarların qəbul edilməsi, deyərdim ki, hər kəsin işi deyil. Onun 
təmənnasızlığı, gözütoxluluğu, yüksək peşəkarlığı, gözəl xarakteri 
rayonun hüquq-mühafizə sistemində işləyən hər bir əməkdaşı o 
dərəcədə yaxşı işləməyə, onun özü kimi olmağa motivasiya edirdi ki, 
onların hər biri sonrakı illərdə yüksək vəzifələrə irəli çəkildilər.

Rayon prokurorluğunun binası ilə bağlı bir şirin xatirə yadıma 
düşür. İkram müəllim bir gün mənə dedi ki, Mərdəkanda gedəsi yerim 
var, gəl birlikdə gedək. Gəzə-gəzə təzə tikilən məhkəmə binasına 
tərəf gəldik. Fəhlələrlə görüşdü, iş icraçısını soruşdu. Nə kimi köməyə 
ehtiyacları olması ilə maraqlandı (məhkəmə binasının tikintisində də 
onun böyük əməyi olub). Onlar da öz təşəkkürlərini bildirdilər. 

Ayrılıb yolumuza davam etdik. Təxminən 150-200 metr gedib 
daş-kəsəkli, kol-koslu, narahat bir yerdə dayandıq. Dedi ki, bu yerdə 
rayon prokurorluğunun binasını tikdirmək fikri var. Çantasından ölçü 
metrəsini çıxarıb bir ucunu mənə verdi. Müəyyən nöqtələrə ölçü 
nişanı qoyduq. Hətta yer daşlı-təpəli, kollu olduğundan mən ilişib 
yıxıldım. Gülə-gülə dedi: "Hələ bina tikilməyib, indidən yıxılırsan". 
Qısa müddət ərzində həmin yer abadlaşdırıldı. Sonradan gözəl 
prokurorluq binası tikilib istifadəyə verildi. Evimin yaxınlığında 
yerləşən həmin ərazidən hər dəfə keçəndə o əhvalat yadıma düşür 
və kövrəlirəm.
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Rayon sakinləri onu çox sevirdilər. Hətta inzibati orqanlara aid 
olmayan xahişləri ilə ona müraciət edirdilər. O isə əksər hallarda o 
xahişlərin icra olunmasını mənə tapşırırdı.

İkram müəllim iş yeri dəyişildikdən sonra da rayonla sıx əlaqə 
saxlayırdı. Yaxşı yadımdadır, bir gün mənə zəng edib dedi ki, 181 
saylı məktəbin direktoru Muxtar müəllim ona müraciət edərək, 
məktəbin qarşısındakı yolda avtomobillərin sıx və sürətli hərəkət 
etməsindən narazılığını bildirib. Direktorun narahat olması başa 
düşüləndir və xahişi düzgündür. Mümkündürsə, həmin yerdə sürətin 
azaldılması və məhdudlaşdırılması üçün tədbir görülsün. Mən həmin 
gün tapşırığı icra etdim. Lakin icranın nəticəsi barədə ona məlumat 
verməyi unutdum. Axşam saat 9 olardı, rəisin yanında əməliyyat 
müşavirəsi idi. Telefon zəng çaldı. Rəis dəstəyi qaldırdı və söhbətin 
səmimiyyətindən hiss etdik ki, İkram müəllimlə danışır. Birdən rəis 
üzünü mənə tutub, məktəblə bağlı görülən tədbirlə maraqlandı. 
Verdiyim müsbət cavabı İkram müəllimə çatdırdı. Zahirən adi 
görünən bir detaldır, lakin o, bizə dəqiq olmağı belə öyrədirdi. 

Vidadi Əhmədov 
Polis polkovnik-leytenantı, 2018-ci il 

* * *

Nəvələrim Şəms və Məryəm
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OXŞAMAĞA ÇALIŞMIŞAM

Keşməkeşli, məsuliyyətli bir ömür yo lum 
var. Uzun illər hüquq-mühafizə orqan-

larında məsul vəzifələrdə çalışmışam. Milis 
serjantlığından polis polkovnikliyinə qədər 
çətin, mübariz bir həyatım olub. Qazandığım 
uğurlarda İkram müəllimin qayğısı, diqqəti 
müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli olub. O, 
mənə qarşı tələbkar olmaqla, həmişə düzgün 
yol göstərib. Mən fikrimi belə izah edəcəm, 
bu fikirlərdə hər şey var: İkram müəllim qohumum, dostum və 
qonşumdur.  

Birinci fikrimi izah edim, biz qohumuq, ancaq o demək deyil ki, 
bu, hər şeyi həll edir. Qohumun pisdirsə, ondan kənar gəzirsən, 
diplomatik salam verirsən. Qohum yaxşı olanda o, sənə başucalığı 
gətirir. Adını fəxrlə çəkə bilirsən. Bu, mühüm cəhətdir.

Növbəti mərhələdə dostluq gəlir. Xasiyyətin, fikirlərin, əməllərin 
üst-üstə düşmürsə, dost ola bilməzsən. Mən İkram müəllimi daha 
çox dost kimi tanıyıram. Təbii ki, sadaladıqlarım qarşılıqlı müna si-
bətlərimizdə mövcud olmasaydı, biz dost ola bilməzdik. 

Üçüncü fikrimi izah edim. Belə bir atalar misalı var: "Qonşun pis-
dir, köç qurtar". Biz uzun illərdir ki, mehribancasına qonşuluq edirik. 
Bu münasibət bu gün övladlarımız tərəfindən davam etdirilir. Bizi 
bir-birimizə bağlayan, xətirli-hörmətli edən yuxarıda qeyd etdiyim 
fikirlərin vəhdətidir. Sözsüz ki, İkram müəllim yaşca məndən 
böyükdür. Yüksək vəzifələrdə işləyib. O, tək respublikada deyil, MDB 
məkanında, beynəlxalq miqyasda tanınmış bir şəxsiyyətdir. Ancaq 
şərh etdiyim fikirlərin formalaşmağında və davam etməyində İkram 
müəllim bunları hiss elətdirməyib. Onun böyüklüyü də elə məhz 
bundadır.  

Onu müxtəlif tərəflərdən diqqətlə müşahidə etmişəm: ailədə, 
qohumlar arasında, iş prosesində, dostların əhatəsində, toy məclisi 
və ya yas mərasimində və s. Və məni həmişə təəccüb lən dirən, valeh 
edən, ona daha da bağlayan şəxsiyyətindəki tamlıq olub. 
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Bir misal çəkim. İkram müəllim Əzizbəyov rayonunun prokuroru 
işləyən zaman mən həmin rayonda podpolkovnik rütbəsində müha-
fizə idarəsinin rəisi idim. Həmin dövrdə prokurorların çox böyük 
səlahiyyətləri var idi. Rayondakı vəziyyəti yaxşı bilirdim. Bir sıra 
ağır cinayətlərin üstü bağlı qalmışdı. İkram müəllim gələndən sonra 
isə vəziyyət yaxşılığa doğru kökündən dəyişdi. İnsanlar rayon 
prokuroruna ümid, güman yeri kimi baxırdılar. Onu da qeyd edim ki, 
məhz İkram müəllimin gəlişi ilə rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətində canlanma yaranmışdı. Bunun mənim üçün də müsbət 
təsiri oldu. O mənada ki, daha şövqlə, məsuliyyətlə işləməli olduq. 
Məhz bunun nəticəsi idi ki, daha yüksək vəzifəyə irəli çəkildim. Etiraf 
edim ki, işimə daha ciddi yanaşmağımın əsas səbəbkarı isə o idi ki, 
mən onun xarakterini yaxşı bilirdim.  

Məni ona bağlayan tellərdən biri də onun son dərəcə səmimiyyəti, 
qayğı keşliyi və diqqəti idi. Bəzən elə olurdu ki, işin çoxluğundan 6-7 
gün ona zəng edə bilmirdim, görüşmürdük. Belə hallarda o özü zəng 
edər və adətən, belə müraciət edər di: "Necəsən, yoldaş rəis, səsin 
gəlmir?"

Ondan çox şey öyrənmişəm. Həqiqətən də, onun varlığı bir 
məktəbdir. Qanuna ciddi şəkildə əməl etmək, tələbkarlıq, saflıq, 
təmənnasızlıq, insana, dövlətə sevgi, rəhm, dərin savad, zəngin 
təc rü bə, incə yumor bu məktəbin məhək daşıdır. Ona oxşamaq 
çox çətindir, hətta mümkünsüzdür. Çünki bu qədər kamil insani 
duyğuların bir şəxsiyyətdə cəm lən məyi, mən deyərdim ki, ancaq 
ilahi varlığın qüdrətindəndir. Ancaq həyatım boyu çalışmışam ki, ona 
oxşayım. 

Atakişi Cahanov 
Ehtiyatda olan polis polkovniki
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İORDANİYA-İSRAİL-FƏLƏSTİN

2010-cu ildə, yanvar-fevral aylarında Ölü dəniz ölkələrinə 
səyahət etmək ailəmizə – Arifə xanıma, mənə və Günelə 

nəsib oldu. 
Əmman hava limanından bir saatlıq məsafəni qət edib, isti mineral 

su mənbəyinin ətrafında inşa olunmuş, qeyri-adiliyi ilə fərqlənən 
beşulduzlu "Evason Main" otelində yerləşdik. Otaqda özünü keç-
mişdə hiss edirsən. Bütün aksesuarlar qədim dövrü xatırladır. Səliqə-
səhmana söz ola bilməz. Ümumiyyətlə, İordaniyada olan standarta, 
müasirlik səviyyəsinə çox ölkə çata bilməz. Sizə qəribə gəlməsin. 
Otelin yerləşdiyi yaşıl məkan istisna olmaqla, ətraf çılpaq dağlıq və 
qayalıqdan ibarət ərazilərdir.

Yüksək qayadan axan şəlalə kiçik bir çaya qovuşaraq yolunu 
davam etdirir. Təbiətin bəxş etdiyi bu gözəl məkanda dincəlmək, yor-
ğunluğu çıxarmaq əsəbləri təsəvvüredilməz dərəcədə sakitləşdirir. 
Ətrafda heç bir yaşayış, tikili gözə dəymir. Suvenir dükanı istisna 
olmaqla, sakitliyi yalnız şəlalənin gurultulu səsi pozur. İstirahət, qida, 
idman və müalicə ilə bağlı yüksək səviyyəli xidmət qonaqları tam 
qane edir. Otel qonaqların tam relaksasiyası üçün ərsəyə gətirilib.

İki gecə dincəldikdən sonra Qırmızı dənizin sahilində yerləşən 
Aqaba şəhərinə gəldik. Yolüstü Madaba, Karak və Nebo dağını zi-
yarət etdik. Madabada qazıntılar zamanı aşkar olunmuş döşəmədə 
Yaxın Şərqin qədim xəritəsinin mozaikası insanı heyrətləndirməyə 
bilmir!

İsrailin Elat şəhərinin qonşuluğunda yerləşən Aqaba inkişafda 
olan liman şəhəridir. Şəhərlərin gecə işıqları bir-birinin ərazilərinə 
düşür. Aqaba digər tərəfdən Səudiyyə Ərəbistanı ilə qonşudur. Ge-
cə lər uzaqdan Şarm əl-Şeyx şəhərinin işıqları görünür. Qırmızı dəniz-
dən keçən kruiz gəmilərinin dayanacaq yerlərindən biri də Aqabadır. 
Bu zaman turistlər möcüzəli Petranı ziyarət edə bilirlər. Qaldığımız 
"Kempinski otel" dənizin sahilində yerləşir. 

İstirahətimiz elə təşkil olunmuşdu ki, bir gün dəniz kənarında 
dincəldikdən sonra növbəti gün səyahətə çıxırdıq. Bu, yorğunluğun 
aradan qaldırılması baxımından çox əlverişli idi. 

Ram vadisinin səhralığındakı çadırda bədəvi mətbəxinin qonağı 
olduq. Orada dəvə gəzintisinə çıxmaq mümkündür. Səhralıqda adda-
budda yerləşmiş böyük qayalar diqqəti cəlb edir. 
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Dünyanın möcüzələrindən biri sayılan, tarixi 2500 ilə yaxın 
olan Petraya dünyanın hər yerindən turistlər gəlir. Bu sivilizasiya 
"nəbatilər" adlanan qədim ərəb tayfasına məxsusdur. Burada 
hündürlüyü 400 metrə çatan sıldırım qayalar ovularaq yaşayış evləri, 
hamam, türbə, sərdabə, müxtəlif binalar, məbədlər inşa edilmişdir. 
Divar boyu saxsıdan çəkilmiş su boruları insanı valeh etməyə bilməz. 
Həmin məkan zamanında ticarət mərkəzi olmuşdur.

Ərazinin, əsasən, romalıların işğalından sonra inkişaf etməsinə 
bax ma yaraq, imperiya dağıldıqdan sonra, maddi-mədəniyyət abi-
dələri ilə zəngin olan Petra qumluqlara qərq olaraq səhrada gö zə gö-
rün məz oldu. Əfsanəvi şəhər əsrlərdən sonra, 1812-ci ildə isveçrəli 
səyyah İohann Lüdviq Burkhardt tərəfindən yenidən kəşf olundu. Bir 
müddət ərazidə bədəvilər məskunlaşdılar. 

İordaniya hökuməti Petranı qoruq elan etdikdə, bədəvilər onlar 
üçün yaxınlıqda salınan Vadi-Musa şəhərinə köçürüldülər. Vergi-
lərdən azad olunmaq şərtilə, ərazidə ticarət bədəvilərin ixtiyarında 
saxlanıldı. 

Petra mədəniyyəti öyrənilməkdə davam edir. Gördüklərin isə 
nağıla bənzəyir. Çox yüksəklikdə qayalarda yaradılmış abidələrin 
necə ərsəyə gətirilməsi hələ də tam aydınlaşdırılmayıb. Açılmamış 
çox sirləri vardır.

Petradan birbaşa Ölü dənizin sahilində yerləşən eyni adlı otelə 
gəldik. Orada bizi İsanın xaç suyuna salındığı məkan – Əmman 
və yeddi müqəddəsin yatdığı mağara gözləyirdi. Dənizin əks 
sahili İsrailə məxsusdur. Çimənlər eyni zamanda dənizin dibindən 
çıxarılmış palçıq müalicəsini də alırlar. Belə ki, palçıq bədənə tam 
sürtüldükdən təxminən 10 dəqiqə sonra duş və ya su şlanqları 
vasitəsilə yuyulur. Ardınca günəş vannası qəbul edirsən. Bu zaman 
Günəşin çıxmasını və batmasını seyr etməkdən doymursan. Sıra lan-
mış hər otelin özünəməxsus çimərlikləri, orada uzanmaq, əyləşmək 
üçün hər cür şəraiti var. Təmizliyə yüksək səviyyədə riayət olunur. 
Mələfə, su, şirə, ayran – hər bir xidmət pulsuzdur. 

Əfsuslar olsun ki, bənzəri mövcud olmayan Ölü dənizin özu 
ölməyə doğru gedir. Dənizin məxsus olduğu iki ölkənin – İsrail 
və İordaniyanın mütəxəssisləri bunun qarşısını almaq üçün çox 
düşünsələr də, hələlik yolunu tapa bilməyiblər. Suyun 80%-ni duz 
təşkil edir, ona görə də suda batmaq qorxusu yoxdur. Bu dənizdə 
heç bir canlı, hətta bakteriyalar belə, yaşamır. Havada oksigenin 
miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Bu məkana, əsasən, dəri, 
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oynaq xəstəlikləri olanlar üz tutur. Belə tərkibli suyu süni şəkildə əldə 
etmək mümkün deyil. Ölu dənizi yer kürəsinin dəniz səviyyəsindən 
ən aşağıda yerləşən (- 417 metr) nöqtəsidir. Dənizin ən dərin yeri 400 
metrdir. Yeganə su mənbəyi İordan çayıdır. Mənsəbi olmayan bu çay 
torpağa hopmaqla dənizə çatır. 

Yerusəlim və Əmman şəhərləri dənizin müxtəlif istiqamətlərində 
yerləşsələr də, onları dənizdən eyni məsafə ayırır. 

Qədimliyi və müasirliyi ilə fərqlənən Əmman gözəl şəhərdir. Ölkə 
əhalisinin təxminən yarısı (2,5 milyon) bu şəhərdə yaşayır. Şəhər 
tə pələr üstündə salındığından onu bəzən "təpələr şəhəri" də ad lan-
dırırlar.

"Yeddi yatmış müqəddəs"in mağarası son zamanlar aşkar edilsə 
də, o, qədimdən insanlara bəlli idi, hətta  müqəddəs Qurani-Kərimdə 
bu barədə ayələr var (Kəhf surəsi).

İsanın xaç suyuna salındığı İordan çayı həm də sərhəddir. Hər iki 
sahildə əsgərlər xidmət çəkirlər. Taxta körpü vasitəsilə digər sahilə 
keçməyə, əsgərlərlə təmasda olmağa, şəkil çəkdirməyə etiraz etmirlər. 
İsrail tərəfdə xidmət edən əsgərlər qadın hərbi qulluqçuları idi. 

Maraqlısı proqramda Yerusəlimə səfərin nəzərdə tutulması idi. 
İki ölkə arasında olan razılaşma əsasında turistlərin hər iki ölkə ilə 
tanış olmalarına çox gözəl şərait yaradılmışdır. Bu, turist axınına da 
öz müsbət təsirini göstərir. 3 gün digər ölkədə qala bilərsən. Keçid 
olduqca rahat təşkil olunub. Çayı, suyu, kofe və şirniyyatı olan 
xüsusi gözləmə otağında istirahət etdiyin qısa müddətdə sənədlər 
rəs miləşdirilir. Bizi İsrail tərəfdə Aleksandr adlı odessalı mühacir 
müşayiətçi qarşıladı. 

Müsəlman ölkəsindən gəlişimizi nəzərə alıb bizim üçün xüsusi 
proqram tərtib olunmuşdu. Günün birinci yarısı: Yerusəlim şəhəri ilə 
tanışlıq və məşhur Əl-Əqsa məscidini ziyarət etmək. Şəhərin sal daş 
döşəməli, enişli-yoxuşlu, ensiz küçələri sağ və sol tərəfində yerləşən 
dükanları ilə, az da olsa, Lahıcın küçələrini xatırladır. Ərəb və yəhudi 
məhəllələri fərqlənsə də, oxşarlıqlar daha çoxdur. Məscidə keçmək 
digər din mənsubları, o cümlədən yəhudilər üçün qadağandır. Ge yi-
min müsəlmansayağı olmalıdır. Məscidin mərkəzində olan ma ğa ra ya 
enib orada namaz qılanlar çoxdur. Söyləyirlər ki, Məhəmməd pey-
ğəmbər həmin mağarada namaz qılıb. Məscid də onun üzərində inşa 
olunub. 

İlk dəfə gələnlər məscidin kitabxanasına Quran hədiyyə etməlidir. 
Kitabı girişdə dükandan əldə edə bilərsən. Hər kəs Qurana öz ürək 
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sözlərini və arzularını yazıb qeydiyyatdan keçirir. Qızım Günel ərəb-
şünas olduğu üçün bu işi onun öhdəsinə buraxdıq. Nəzarətçi yazının 
üslubuna rəğmən bizim Misirdən gəldiyimizi güman etmişdi. 

Günün ikinci yarısı Fələstinə gedərkən yolda İordan çayının sa-
hilində tikilmiş hasarları gördük. Xüsusi icazəsi olmayan İsrail vətən-
daşının Fələstin ərazisinə girməsi qəti qadağandır. Xüsusi mey-
dançada maşınlarımız dəyişdirildi və bizi müşayiət edəcək fələstinliyə 
təhvil verildik.

Əksər fələstinlilərin iki təhsili var. Təhsilə görə Fələstin dövləti BMT-
nin xüsusi mükafatına layiq görülüb. Ümumiyyətlə, Fələstində təhsil çox 
yüksək səviyyədə inkişaf edib. Bu, məktəb binalarının və mək təblilərin 
çoxluğundan da hiss edilir. Qızların məktəb libası damalı yubka, ağ 
köynəkdən ibarətdir. Dini geyimdə olan məktəbliyə rast gəlmədik. 

Nəhayət, dörd dinin daşıyıcılarının sitayiş etdiyi Vifleyem məbədini 
ziyarət etdik. Müxtəlif girişlərdən müsəlmanlar, yəhudilər, xristianlar və 
qriqorian ermənilər ibadətə gəlirdilər. Xristian hissəsinin zirzəmisində 
katoliklər üçün də şərait yaradılmışdı. Həzrət Məryəmin oğlu İsanı 
dünyaya gətirdiyi yeri görə bildik. Naharı Vifleyemdə etdik. Qonaq 
olduğumuz üçün bizdən pul almadılar. Mətbəxləri bizi qane etdi. 
Üstünlüyü lülə və tikə kabablara verirdilər. Soyuq yeməklərin çeşidi 
çoxluq təşkil edirdi.

Fələstinə gəldiyimiz yerdə Aleksandr bizi təhvil alıb, avtomaşınla 
Yerusəlimi gəzdirdi. Dar küçələri çoxluq təşkil edirdi. Qarşıdan gələn 
maşın dayanmasa, yolu davam etdirmək qeyri-mümkün idi. Sərhədə 
qayıtmalı idik. Artıq hava qaralmışdı. Aleksandr dedi ki, bir azdan 
şəhərin ermənilər yaşayan məhəlləsinin darvazaları bağlanacaq. Belə 
olduqda çətinlik yaranır. Alternativ yol uzaqdır. Sübh çağı ermənilər 
darvazanı açırlar. Soruşdum ki, bu niyə belədir, cavabında bildirdi ki, 
baxmayaraq ki, onlar burada qədimdən yaşayırlar, qorxduqları üçün 
buna adət ediblər. Lüzum olmasa da, xislətlərindən xilas ola bilmirlər. 

Növbəti günlərin birində qədim Rim şəhəri və Adilyun qəsrini də 
ziyarət edə bildik.

Bu ölkənin bəzi xüsusiyyətlərindən bəhs etməklə yazımı bitirmək 
istəyirəm. 

Qurbanlıq qoyunu kəsənlər onun üçdəbir hissəsini xüsusi ayrılmış 
dükana rəsmən təhvil verirlər. Hər ət dükanında ərazi üzrə ehtiyacı 
olanların siyahısı asılır. Ailə sayına uyğun olaraq müraciət edən 
şəxsə qurbanlıq ət verilir.
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Kəsilən heyvanın başı bədənindən tam ayrılmır. Müştərinin hansı 
heyvanın ətini almasını ayırd etməsi üçün belə qayda nəzərdə tutulub.

Məhərrəmlik mərasimləri keçirmirlər.
Kral II Abdullahın təyyarəçi və alpinist olmasını vurğulayırlar. 

İordan çayının sıldırım qayadan tökülən hissəsinə qalxmağın çətin 
olmasına baxmayaraq, o, həmin yüksəkliyi fəth edə bilmişdi. Ölü 
dənizə enərkən həmin şəlaləni gördük. Çox gözəl mənzərəli yer idi.

Şəhərətrafı yollarda hər 5-10 km-dən bir əsgərlər zirehli hərbi 
maşında növbə çəkirlər. Onlar qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrini 
və sərnişinlərin sənədlərini yoxlayırlar. Prosedur 2-3 dəqiqə davam 
edir. Sonra üzr istəyib, yaxşı yol arzulayırlar. Sərnişinlərə adambaşı 
sərin su paylamağı unutmurlar. Qeyd edim ki, bu qaydaya otelin giriş 
və çıxışında da riayət olunur.

Əhali Səlahəddin Əyyubi haqqında xoş sözlər danışır, onun 
şücaətini, səlib yürüşü ilə gələn  xaçlı ordusunu qovması barədə 
xidmətlərini xüsusi vurğulayırlar. 

Biz ölkənin dağlıq ərazisindən keçərkən qar yağmasının şahidi 
olduq. Bu, İordaniya üçün nadir hal hesab olunur. 

Mətbəxlərini çox bəyəndik. Aqaba şəhərində Əlibabanın adını 
daşıyan restoranda yalnız Qırmızı dənizdən tutulan balıqlar süfrəyə 
qoyulur. Seçdiyin balığı bişirirlər. 

Ölkədə su qıtlığı hiss olunur. İndi orada yeraltı göl tapılıb, onun 
suyundan istifadə olunur.

Yol boyu bostan sahələrinə rast gəlirsən. Əhalinin kələm, çuğun-
dur, kartof, pomidor, yerkökü və sair tərəvəz məhsullarını yığma-
larının və maşınlarına yükləmələrinin şahidi olursan. Çox zəhmət 
hesabına başa gələn məhsulları işbazlar alıb, lazımi səliqəyə salaraq 
qablaşdırır, sonra başqa ölkələrdə baha qiymətə satırlar.

Suvarma üçün yağış sularını xüsusi düzəldilmiş gölməçələrə 
yığırlar. Buxarlanmanın qarşısını almaq üçün üstünü örtürlər. Sonra 
qənaətlə ondan istifadə edirlər. İldə üç dəfə məhsul götürürlər. 

Yerli pul vahidi ilə avro eyni məzənnədə olduğundan, alış-verişdə 
hansı valyutadan istifadə edilməsinin fərqinə varılmır.

Musa peyğəmbərin qeyb olduğu dağda olduq. Rəvayətə görə, 
o, həmin yerdə tək yaşayıb. Öldüyü tarix və harada dəfn olunduğu 
bəlli deyil. Petranın girəcəyində qayadan içməli su çıxır. Deyilənlərə 
görə, bulağın aşkarlanması onun adı ilə bağlıdır. Ərazidə başqa su 
mənbəyi yoxdur.
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"Evason Main" oteli. 
İsti mineral su şəlaləsi önündə

Aqabada nahar yeməyi 
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Petra
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İordaniyada qar

Ölü dənizin sahilində
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Əmman şəhəri – qədim hissəsinin görünüşü

Musa (Moisey) dağında
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İsa peygəmbərin xaç suyuna salındığı məkan

Qüds (Yerusəlim) şəhərinin görünüşü.  
Mərkəzdə qızılı günbəzli Əl-Əqsa məscidi 
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ONDA ƏN GÖZƏL İNSANİ 
KEYFİYYƏTLƏR CƏMLƏNİB

İkram müəlimi keçən əsrin 60-cı illərindən 
tanıyıram. Prokurorluqda yenicə işləyirdi. 

Bizi mənim dostum, onun isə iş yoldaşı, 
sonralar Gəncə şəhər məhkəməsinin sədri 
vəzifəsində işləyən Yaşar Əliyev tanış etmişdi. 
Münasibətlərimiz bugünədək davam edir. 

Sirr deyil ki, hüquq-mühafizə orqanlarında 
işləyənlərin ək səriyyətinin fərqli xüsusiyyətləri 
olur. O isə tamamilə başqa insandır. Uzun illərin münasibətinə 
söykənərək deyə bilərəm ki, dünyada insanlıq adına nə qədər yaxşı 
cəhətlər varsa, hamısı onda cəmlənib. Çox adamlar tanımışam, 
bəziləri ilə təmasda olmuşam, ancaq belə xarakterli şəxsə nadir 
hallarda rast gəlmişəm. 

Qabiliyyətinə görə seçilir, münasibətdə olduğu hər kəs tərəfindən 
sevilir. Adı çəkilən yerdə hörmətlə yad edilir. Sadəliyi, kristal təmizliyi, 
təmənnasız rəftarı ona həmişə ucalıq gətirir. Qorxmaz, cəsarətli 
adamdır, dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Bu qədər müsbət 
xarakterin bir adamda cəmləşməsi, deyərdim ki, Tanrı qismətidir. Mən 
onun doğmalarını və yaxınlarını çox yaxşı tanıyıram. Təbii ki, bu cür 
insanlardan tərbiyə alan məhz belə də olmalıdır.

Uzun illər müxtəlif sahələrdə rəhbər vəzifədə işləmişəm. Həmişə 
onunla məsləhətləşmişəm. Hərəkətinə və əməllərinə baxıb nümunə 
götürmüşəm. Bəhrəsini də görmüşəm.

İkram müəllim etibarlı adamdır. Onu mənə və digər dostlarına 
bağlayan ən güclü tellərdən biri budur. Həyatımın ən çətin anlarında 
yanımda olub. Vəzifə iynənin ucu qədər onu dəyişdirməyib. Saflığı və 
xeyirxahlığı bu gün də insanlara xidmət edir.

Keçmişin müəyyən anlarını xatırlayanda bu gün də kövrəlirəm. 
Keçən əsrin 70-ci illərində "Almaz" zərgərlik mağazasının müdiri 
işləyirdim. Mağaza qızıl və qiymətli daş-qaşlardan hazırlanmış 
məmulatların satışı üzrə diqqəti cəlb edən ticarət obyektlərindən 
biri hesab olunurdu. Ona görə də bu sahəyə ayrı-ayrı adamların 
maraqları çox idi və tez-tez mənim üçün porblemlər yaradırdılar. 
Belə problemlərdən biri də soyadını çəkmək istəmədiyim qardaşlar 
tərəfindən yaradılmışdı. Hətta məsələ məhkəmə baxışı müstəvisinə 
qədər gedib çıxmışdı. Qardaşlardan biri Moskvada yüksək vəzifə 
tuturdu və mənə çox ciddi əngəllər yaradırdı. Əksəriyyət mənim haqq 
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sözümü deməkdən ehtiyat edirdi. İşə Bakı şəhər məhkəməsində 
baxıldı. Baxmayaraq ki, qardaşlar İkram müəllimlə yaxşı mü na-
sibətdə idilər, o, təsirə məhəl qoymayaraq haqqın tərəfini tutdu. Belə 
ki, məhkəmədə qarşı tərəfin əsassız iddiası təmin edilmədi, mənim 
haqlı mövqeyim müdafiə olundu. Ona görə deyirəm ki, o, təmənnasız 
və qorxmaz adamdır. Sonrakı dövrlərdə həyatımın ağır və acılı anları 
olub. Ancaq o, başqalarından fəqrli olaraq məndən yan qaçmayıb. 
Ona görə deyirəm ki, o, sabit və etibarlı insandır. 

Əsl məclis adamıdır. Onunla bir yerdə olmaq, duzlu-məzəli 
söhbətlərinə qulaq asmaq, dünyagörüşündən faydalanmaq həmişə 
xoşdur və insana xüsusi zövq verir.

Hacı Rauf Babayev
Lənkəran şəhəri

22 oktyabr 2019-cu il
* * *

Həsən Şirinov və İkram Kərimov
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ALMANİYAYA RƏSMİ SƏFƏR

Respublikamızda keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarına Al-
maniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin dəstəyi danıl mazdır. 

Həmin cəmiyyətin (GTZ) təşkilatçılığı ilə proqram layihəsində bir 
qrup məhkəmə sədrləri və hakimlərinin Almaniyaya səfəri nəzərdə 
tutulmuşdu. Məqsəd Azərbaycanda yeni yaradılacaq inzibati məh-
kə mələrin fəaliyyətə başlaması ərəfəsində Almaniyada inzibati işlərə 
baxan məhkəmələrin təcrübəsini öyrənmək idi. Bunun üçün pay-
taxt Berlinin yaxınlığında yerləşən (Brandenburq Federal Torpağı) 
Potsdam şəhəri münasib bilinmişdi. Səfər 2009-cu ilin 29 noyabr –  
6 dekabr tarixlərini əhatə edirdi.

Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Rafiq Məmmədovun başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti yazıya əlavə olunan məktubda sadalanan 
məhkəmə sədrləri, hakimlər və Ali Məhkəmənin hakimi Qəhrəman 
Allahverdiyevdən ibarət tərkibdə idi.

Bizi layihə rəhbəri, hakim Anya Köniqsman və GTZ-nin Azər bay-
can üzrə təmsilçisi Elçin Usub müşayiət edir və hər birimizin mümkün 
olan istəklərini həvəslə yerinə yetirirdilər.

Berlin şəhərinin mərkəzində "Swissotel" də yerləşdik. 10 nəfərdən 
ibarət nümayəndə heyətinə ayrıca avtobus təhkim olunmuşdu. Zi-
ya rətinə getdiyimiz məhkəmələrdə bizi səmimi qarşılayırdılar. Məh-
kəmə sədrinin məlumatını dinləmək və bizi maraqlandıran sual la ra 
ətraflı cavabları eşitmək xoş təsir bağışlayırdı. Məhkəmə proseslərini 
izləmək üçün yaradılan şərait bizi qane edirdi.

Almaniyada hakimlərin öz iradələrindən asılı olmadan iş yerinin 
dəyişdirilməsi, hətta irəli çəkilməsi qadağandır. Yuxarı instansiyada 
vakant yerə hakim yalnız öz namizədliyini irəli sürən hakimlər sırasın-
dan seçilir.

Məhkəmənin maliyyə asılılığını minimuma endirmək məqsədilə 
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, məhkəmə məsrəfləri 
ilə əlaqədar rüsumlar, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən reyestr 
çıxarışlarının məhkəmələr tərəfindən verilməsi nəticəsində toplanmış 
vəsaitlər məhkəmənin büdcəsində saxlanılır. Məhkəmələrin maddi-
texniki təchizatını ayrıca qurum həyata keçirir. Məhkəmələr yalnız 
sifarişlərini verir. Zərurət olduqda həmin quruma dövlət dəstəyi 
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vasitəsilə müvafiq köməkliklər göstərilir. Buraya məhkəmənin fəaliy-
yəti ilə bağlı müəyyən ödənişlərin imtiyazlı olması da daxildir. İş yü-
kü nü yüngülləşdirmək məqsədilə sabiq hakimlərin məhkəmə ba xış la-
rına cəlb edilmələri kütləvi halda tətbiq olunur.

Hakimlər işlərə ictimaiyyətin nümayəndəsinin iştirakı ilə baxırlar. 
Bu, qanunun tələbidir. Hakimlə birlikdə tərkib 3 və ya 5 nəfər ola 
bilər. Onlar bərabər hüquqludurlar. Qərar səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 
Hakim sonuncu olaraq mövqeyini bildirir.

Qərar qəbul edilməmişdən əvvəl tərəflər onlar üçün nəzərdə 
tutulmuş razılaşma otağında öz aralarında barışıq sazişinin bağlan-
ması məsələsini sərbəst olaraq müzakirə edirlər.

Məhkəmə iclas protokolu hakimin diktəsi ilə katib tərəfindən 
hazırlanır. Odur ki, protokolun mətni tərəflərdə də olur və mübahi sə-
ləndirilmir.

Torpaq mülkiyyətçisi ilə onun üzərində olan daşınmaz əmlakın 
mülkiyyətçisi müxtəlif şəxslər olduqda, onların arasında yaranan 
mübahisələr üzrə məhkəmə işləri nisbi çoxluq təşkil edir.

Bir çox mübahisələr yalnız birinci instansiya məhkəmələrinə aid 
olduğundan onların qərarlarından yuxarı məhkəmələrə şikayətlər 
verilə bilməz. Burada məbləğin son həddinin əvvəlcədən bəlli olma-
sını misal göstərmək olar. Yaxud, rüsum məbləği tərəfləri düşünməyə 
məcbur edir. Məhdudiyyətlər çoxdur.

Maraqlı cəhətlərdən biri də inzibati məhkəmələrin ümumi məh-
kəmə sisteminə daxil edilməməsidir. Bu məhkəmənin özünün ayrıca 
apelyasiya və Ali məhkəmələri fəaliyyət göstərir.

Təcrübəsini öyrəndiyimiz Federal Torpaqda 2,5 milyon əhali 
yaşayır. Onlara 560 hakim xidmət edir. İcraatda işləri olduqca çoxdur.

Bizim üçün təəccüb və maraq doğuran bəzi işlər diqqəti cəlb edir. 
Məsələn, avtomobillərə qadağa yol nişanlarının qoyulmasına iradı 
olan şəxslərin qaldırdığı iddialar. Yolun çəkilişi, hərbi təyyarələrin 
uçuşu (səsin gurultusu, atmosferin çirklənməsi), məktəbdə sinfin 
dəyişdirilməsi, yeni küçənin salınması, zavod və fabrikin inşası və 
istifadəyə verilməsi, heyvanlarla bağlı sanitar tədbirlərin keçirilməsi 
ilə əlaqədar və s. Hamısını yazsaq, siyahı uzun ola bilər.

Məhkəmələrin birində bizə söylədilər ki, hər ay icraata təxminən 
300 iş daxil olur. Həmin vaxt icraatlarında 6.500 iş vardı. Hakimlərin 
sayı 30 nəfər, cəlb olunan sabiq hakimlərin sayı isə 40-a yaxın idi.
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Qeydlərimin çox olmasına baxmayaraq, oxucuları yormaq da istə-
mi rəm. Zənnimcə, təcrübə mübadiləsi üçün şərh olunanlar kifayət 
edər.

Qısa müddət ərzində hakimlərimizin qarşılıqlı hörmətə əsas la-
nan mehriban müna si bət yaratmaları, diskussiyalarda fəal iştirakları, 
heç bir narazılıq və xoşagəlməz hallara yol vermə mə ləri, hər iki tərəf 
arasında səmimi ünsiyyətin yaranması xüsusi vurğulanmalıdır.

Bismarkın abidəsini və Reyxstaqı ziyarət etdik. Sovet bayrağının 
sancıldığı ünvanda adlarını müxtəlif alətlərlə, xətlə və dillərdə ya zan-
ları ümumi bir amal birləşdirirdi – nəhayət, nasizmə və müha ri bəyə 
son qoyuldu!

Səfər əsnasında hər gün Berlindən Potsdama getməli olurduq. 
Yolda tarixi Qlinikskom körpüsünün üstündən keçirdik. Bu, məşhur 
sovet kəşfiyyatçısı, 1957-ci ildə ABŞ-da həbs olunmuş Rudolf Abel 
ilə Amerikanın U-2 kəşfiyyat təyyarəsinin pilotu Frensis Pauersin 
10.02.1962-ci il tarixdə dəyişdirildiyi körpüdür. Məlum olduğu kimi, 
SSRİ-nin cənubunda dövlət sərhədini pozan təyyarə çox hündürdən 
uçduğundan onun vurulmasına göstərilən ilk cəhdlər uğursuz olmuşdu. 
Nəhayət, təyyarə Sverdlovsk şəhərinin hava məkanına daxil olduqda 
vurulmuş və pilot paraşütlə yerə endikdə əsir götürülmüşdü. 

Prussiya kralı Böyük Fridrixin bənzərsiz malikanəsi, qəbri, abidəsi 
və itlərinin basdırıldığı məkan – San-Susi Potsdamdadır. 

Üç qalib dövlət başçısının iştirakı ilə 17.07 – 02.08.1945-ci il 
tarixdə keçirilən Potsdam konfransı haqqında məlumatları bir çox 
mənbələrdən əldə etmək olar. Amma bəzi əhvalatları məhz həmin 
məkanda öyrənmək mümkündür.

Bəllidir ki, II Dünya müharibəsi həm də üç beynəlxalq – Tehran, 
Yalta və Potsdam konfransları ilə tarixdə qalıb. İ.Stalin hər üç 
konfransın iştirakçısıdır. Amerika Prezidenti Franklin Ruzvelt vəfat 
etdiyindən sonuncu konfransda onu yeni prezident Harri Trumen 
əvəz etmişdi. İngiltərənin Baş naziri U.Çörçill isə konfransın gedişatı 
vaxtı ölkəsində keçirilən Parlament seçkisində məğlub olduğundan 
iyul ayının 28-də onun yerini Baş nazir Klement Ettli tutmuşdu.

Konfransın keçirilməsi şəhərin şimal hissəsində, Yunqfernze 
gölünün sahilində, parkda memar Şults – Haumburq Paulun layihəsi 
üzrə 1914-1917-ci illərdə inşa olunmuş Sesilionhof sarayında baş 
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tutmuşdur. Həmin saray II Vilhelm tərəfindən gəlini Sesilinin şərəfinə 
tikilmişdir. Dairəvi pəncərələri olan saray gəmiyə bənzəyir, stilinə 
görə ingilis kənd malikanələrini xatırladır. Təhlükəsizlik baxımından 
çox münasib bir məkanda yerləşir.

U.Çörçill konfrans öncəsi Potsdama gələrək, konfransa hazırlıq 
ilə əlaqədar müəyyən tövsiyələrini vermişdi. Məsələn, qalacağı yataq 
otağının divarlarının qoz ağacından olan taxtalarla üzlənməsinə 
nail olmuşdu. Maraq doğuran daha bir fakt müharibənin qələbə 
ilə yekunlaşmasında və belə bir tarixi məqamda dünya siyasətinin 
müəyyənləşdirilməsində müstəsna rolu olan şəxsiyyətə xalqın etimad 
göstərməməsidir. O, müharibənin ən ağır və mürəkkəb vaxtında – 
1942-ci ilin payızında Stalinlə görüşə Moskvaya gələrək onun evində 
nahar etməkdən belə çəkinməmişdi.
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DANİMARKA VƏ İSVEÇƏ SƏFƏR

Nümayəndə heyətimiz Almaniyaya yola düşmək ərəfəsində 
Çingiz Bəşirov dedi ki, "proqrama baxıb təhlillər aparmışam, 

sə fərimizin son günləri sərbəst vaxtımız olacaq. Ona görə də Ko pen-
hagenə bilet sifariş etmişəm, gedərik Danimarkaya". Etirazım olmadı.

Beləliklə, rəsmi tədbirlərimiz yekunlaşdıqdan sonra layihə rəh-
bə rinin xeyir-duası ilə Da nimarkaya gəldik. Təyyarədən enib, çan-
ta la rımızı alarkən bəlli oldu ki, videoaparat salonda qalıb. Belə 
məqamlarda çıxış yolu tapmaqda çətinlik çəkməyən Çingiz dərhal 
geri dönüb, təyyarə hələ dayanacaqda ikən aparatı tapıb gətirdi. Bunu 
etmək heç də asan məsələ deyildi.

Hava limanında kirayə edilmiş avtomaşının götürülməsini rəs mi-
ləşdirib otelə gəldik. Otelimiz sahildən körfəzə doğru uzanan estaka-
daların ətrafında adda-budda məsafələrdə inşa olunmuş ən müasir 
tikililərdən idi, "Copenhagen İsland Hotel" adlanırdı. Otelin şüşə ma-
te rialdan tikilməsi və dənizin əhatəsində olması ona xüsusi görünüş, 
yaraşıq verirdi. Restoran aşağı mərtəbədə yerləşdiyindən küləkli havada 
dalğaların pəncərə və eyvanlara çırpılması füsunkar görüntü yaradırdı.

Rahatlanandan sonra oteldən çıxıb şəhərin mərkəzinə gəldik. 
Mə safə uzaq deyildi. Baxmayaraq ki, hər ikimiz ilk dəfə idi bu diyar-
da idik, Çingiz hansı restoranda şam edəcəyimizi əvvəlcədən müəy-
yənləşdirmişdi. Restoran çayın dənizə tökülən hissəsində, mənzərəli 
ərazidə yerləşirdi – "The Harbour" adlanırdı. Hiss olunurdu ki, yerli 
əhali işdən sonra həmin məkanda şam yeməyinə üstünlük verir.

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra gəlib qonaqların gecə-gündüz dolaşdığı 
bir küçəyə çıxdıq. Adam əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Bütün 
marketlər, iaşə obyektləri, əyləncə və xidmət məkanları səhərə qədər 
insanların xidmətində idi.

Gecədən xeyli keçmiş otelə qayıtdıq. Səhər İsveçin Malmö şəhə-
rinə get məli idik. Öncə Kral sarayının qarşısındakı meydanda başına 
lələkli papaq qoymuş əsgərlərin növbədəyişmə mərasimini və yaxın-
lıqda yerləşən kilsəni ziyarət etdik. Çingiz foto-video çəkilişlərini başa 
çatdırdıqdan sonra yola düşdük. Maşının pəncərəsinə polis tərəfindən 
xəbərdarlıq məktubu qoyul muş du. Maşını İtaliya səfirliyinin qarşısında 
saxlamağımıza irad tutulurdu. Qeyri-iş gününə təsadüf etdiyindən və 
ərazi boş olduğundan maşını orada saxlamışdıq, Səfir liyin önü oldu-
ğuna fikir verməmişdik.

Azərbaycanda keçirilən "Eurovision" mahnı müsabiqəsinin qalibi 
İsveç müğənnisi olduğu üçün növbəti müsabiqə Malmö şəhərində ke-
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çiriləcəkdi. Bu şəhər Skandinaviya yarımadasının cənubunda sonuncu 
yaşayış məntəqəsidir. Zamanında həmin məkan uğrunda İsveç və 
Danimarka dövlətləri arasında mü naqişə, hətta müharibələr baş verib. 
Son olaraq ərazi İsveçdə qalıb.

İsveçə getmək üçün dəniz üzərində ikimərtəbəli nəhəng körpü 
tikilib. Dünyanın nadir memarlıq əsərlərindəndir. Alt qat qatarlar, üst 
qat isə avtomobillərin istifadəsindədir. Yolun pik nöqtəsində da yandıq. 
Güclü külək əsirdi. Şəkil çəkdirərkən selfi həyəcanı ya şadıq. Külək 
avtomaşını, bizi az qalırdı aşırsın. Eyni vaxtda maşının iki qapısını 
açmaq olduqca təhlükəli idi. Dənizdə kü ləklə idarə olunan, elektrik 
enerjisi istehsal edən hündür dirəkli sayı bilinməyən ven tilyatorların 
pərləri fırlanırdı. Yalnız gəmilər üçün dəhliz vardı. 

Şəhərin girəcəyində məhkəmədə mənimlə işləyən Nərgizin bacısı 
Rübabə bizi qarşıladı. Görüş yerinə "Mercedes" markalı avtomobillə 
gəlmişdi. Onun bizi qarşılamasını bacısı təşkil etmişdi. Qərara alındı 
ki, Çingiz maşını dayanacaqda saxlasın və biz yerli maşınla şəhərə 
daxil olaq. Rübabə tanınmış inqilabçı Bünyad Sərdarovun nəvəsidir. 
Həkim işləyir. İsveç vətəndaşı olan əri ilə birlikdə Malmödə daimi yaşa-
yanlardandır. Bizi təkidlə evinə dəvət etdi, söylədi ki, məhz bizim 
gəlişimizə lama ətindən eksklüziv xörək hazırlayıb. Yoldaşı da bizi 
gözləyir. Biz təəssüflə üzrxahlıq edib, buna vaxtımızın yetməyəcəyini 
bildirdik. Vaxtımız, həqiqətən, az idi. Çünki axşama kimi şəhəri dola-
nıb otelə qayıtmalı, ertəsi gün tezdən İstanbula uçmalı, orada da həm-
karlarımızla təyyarə limanında görüşərək Bakıya qayıtmalı idik. Çingiz 
biletləri elə sifariş etmişdi ki, gözləmə zalında qrupumuzla birləşməli idik. 
Rübabə xanım bizi başa düşdü, incimədi. Ona dəvətə görə təşəkkür 
edib, şəhərlə piyada tanış olmağa başladıq. Fotoşəkillər çəkdirdik. 
Naharı da münasib restoranların birində etdik. 

Malmö bizdə xoş təəssürat yaratdı. Şəhərin elektrik enerjisinə 
olan tələbatı bioresurslar hesabına ödənilir. Külək bu şəhərə xas olan 
əlamətlərdəndir. Biz də bunun şahidi olduq. Vaxt azlığına baxmayaraq, 
şəhərin mərkəzi hissəsi, suvenirləri, mətbəxi, arxitekturası, əzəmətli 
kilsələr ilə tanış olmağa imkan tapa bildik. Söhbətdən məlum oldu 
ki, şəhərin əsas işçi qüvvəsi Danimarkadan gələnlərin hesabına 
formalaşır. Ona görə də iki ölkə arasında dəmiryolu qatarları fasilə 
vermədən hərəkət edirlər.

Axşamçağı Malmö ilə vidalaşdıq. Əziyyətimizi çəkdiyinə və vaxtını 
bizə həsr etdiyinə görə Rübabə xanıma təşəkkürümüzü bildirdik.

Beləliklə, Çingizin sayəsində bu səyahət ömrümün səhifəsinə yazıldı.
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Danimarka. Kopenhagen

İsveç. Malmö
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ONUN HƏYATI DA, ÖZÜ DƏ  
BÖYÜK BİR MƏKTƏBDİR

Onun həyatı prokurorluğun və məhkəmə 
sisteminin tari xidir. Bu sözləri İkram 

müəllim haqqında tərəddüd etmədən deyirəm. 
Onun çox az adama nəsib olan zəngin həyatı 
vardır. Fikrimcə, bu ömür yolu qibtəediləcək 
dərəcədə mənalı, hey  rətamiz dərəcədə orijinal, 
bəlkə də, təkrarolunmaz bir həyatdır. Buna görə 
də onun kimi bir insanla çiyin-çiyinə işlədiyim 
vaxtları, təmasda olub ünsiyyət bağladığım məqamları xatırlayanda 
ürəyim xoş hisslərlə dolur.

Şəxsən 2007-ci ilin iyul ayından tanışıq. Ancaq onun haqqında hələ 
tələbəlik illərində çox eşitmişdim. Yaxşı yadımdadır, yeni yara dılmış 
a pelyasiya məhkəmələrinin hakimləri ilə Ədliyyə nazir liyində görüş 
keçirilirdi. Tədbirdə Pre zi dent Aparatının, məhkəmə və hüquq-mühafizə 
orqanlarının rəhbərləri iştirak edirdilər. Orada İkram Kəri mov nümunə 
göstərilərək, onun kimi işləmək lazım olduğu bizlərə tövsiyə olundu. 

Biz Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin maddi-texniki bazasının 
qu rul ma sı, əməkdaşların iş şəraitinin yaradılması, gündəlik işin təşkili 
və idarə olun ma sı sahəsində, deyərdim ki, onun fövqəladə bacarığının 
şahidi olduq. İndi bu işləri bir cümlə ilə çox asanlıqla ifadə edirik. 
Ancaq bilən bilir ki, bütün bunların təşkili nə qə   dər zəhmət və bacarıq 
tələb edir. Mən onun təşkilatçılıq bacarığına heyran qal dım. Məhz 
onun qabiliyyəti sayəsində biz qısa müddət ərzində, müəyyən edilmiş 
vaxtdan qat-qat tez fəaliyyətə başladıq. Hakim yoldaşlarla daim əlaqə 
saxlayırdım. Onların mənə cavabı birmənalı idi: "Əgər İkram müəl lim 
oradadırsa, heç bir problem yaşamayacaqsınız".

Birinci növbədə diqqəti onun ziya lı lı ğı na çəkmək istəyirəm. Onun 
hədsiz dərəcədə zəngin mütaliəsi var. Heyrət lən məmək olmur, adamın 
gərgin işi ola-ola mütaliə etməyə vaxt tapa! Fikirləşirdim ki, bu qədər 
gərginliklə çalışan bir insan bütün dövri mət bu atı izləməyə, bir-birinin 
ardınca işıq üzü görən yeni kitabları oxumağa vaxtı ha radan tapıb, 
necə tapıb! Görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadim lə ri ilə sıx əlaqələri 
var. Onlarla daim təmasda olar, diqqət və qayğısını əsirgə məz, bizi 
də bu ruhda kökləyərdi. Görünür, əsl zi ya lılıq başqalarının yoluna işıq 
saç maq üçün yanmaqdır və bu cür yan mağın özü adama mümkün 
olmayanı müm kün etmək imkanı verir. 
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İkram müəllim sədaqətli insandır. Onun in sanlığa sevgisi yal-
nız sözdən ibarət deyil. O bunları reallaşdıra bilən, öz bacarığı,  
işi-fə  aliyyəti ilə həyata keçirən şəxsiyyətdir. Bu qəbildən yüzlərlə 
misal çəkə bilərəm. 

Kollektivimiz Quba rayo nun da məskunlaşmış məcburi köçkünləri 
hi mayəyə götür müş dü. Bayramlarda onların görüşünə gedər, hə-
diyyələr aparar, problemləri ilə ma raqlanıb həll etməyə çalışardıq. 
Həm karlar təşkilatının sədri kimi bu işlərin təşkilini mənə tapşırardı. 
Hər dəfə Qubaya gedəndə rəhmətə getmiş iş yoldaşımız Səfər Mə-
də tovun valideynləri ilə görüşərdik. İkram müəl lim bu nüansa xüsusi 
fikir verərdi. Rəh mətlik Səfər müəllimin ata si Mədət kişi hər onunla 
görüşəndə göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. İkram müəllim daim bu 
ailənin qayğıları ilə maraqlanır, köməyini əsir gəmirdi. 

Növbəti bayramların birində yenə Qubaya qaçqınların görüşünə 
get miş dik. İkram müəllim maşına bir nəfər üçün əlavə sovqat paketi 
qoydurdu. Biz Qu bada işimizi qurtardıqdan sonra o, məndən soruşdu 
ki, Qusarda İslam Mir zəağayevi tanıyırammı. Təbii ki, bizim kənddən 
olduğuna görə onu yaxşı tanı yırdım. O, uzun müddət Qusarda rəhbər 
vəzifələrdə işləmiş hörmətli bir şəxs idi. Mən əvvəlcə öz-özümə fikirləşdim 
ki, İkram müəllim onu haradan tanıyır. Sonra xatırladım ki, vaxtilə o da 
Qusarda işləyib. O, həmin dövr də rayonumuzda müxtəlif vəzifələrdə 
çalışan insanlar haqqında o qədər dəqiqliklə danışır ki, hafizəsinə 
heyran qalırsan. Biz İslam müəllimlə görüşdük, sov qatını verdik. Onun 
gözləri tutulmuşdu, pis görürdü. İkram müəllimlə görüşəndə gözlərindən 
minnətdarlıq və sevinc göz yaşları axırdı. Ümumiyyətlə, Qusarda o, 
hörmətlə yad edilir. Əksər dostlarının övladları ilə əlaqə saxlayır.

İkram müəllimlə işləmək olduqca xoş idi. Ona hər hansı bir mü-
rəkkəb mə sə lə ni məruzə edirdinsə, yerində düzgün nəticə çıxarır, 
lazımi tövsiyələrini verirdi. Məh kəmə işini və insan psixologiyasını 
gözəl bilir deyə, hər kəslə öz dilində danışır, qa nun çərçivəsində 
kömək etməyə çalışırdı. 

Xidməti borcunu yerinə yetirməyə böyük məsuliyyətlə yanaşır, 
məsləhətə eh ti yacı olanları gülərüzlə qarşılayıb, hörmətlə yola salırdı. 

Uzunmüddətli xidmət illərində münaqişə yaratmaqdan, kimdənsə 
heyif almaqdan tamamilə uzaq bir insan kimi, əksinə, dost-tanışlara, 
qohumlara, iş yol daşlarına həmişə yaxşılıq etmə yə çalışırdı. Səbəbsiz 
yerə, yaxud öz şəxsi iddiaları səbəbindən münaqişə törətmək 
təşəbbüsündə olanların əməllərini cavabsız buraxır, zamanın hər şeyi 
öz yoluna qoyacağına əminliyini bildirirdi. 
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...İş yoldaş la rı mız dan biri daxili nizam-intizam qaydalarını tez-tez 
pozurdu. Mən sədrə bu barədə narazılığımı bildirərək ölçü gö türməyini 
xahiş etdim. O, məni diqqətlə dinləyib: "Ya Həmid, bu adamın ailə də ki 
çətinliklərini yaxşı bilirsən, burada onu danlasam, gedib özünü asar". 
İk ram müəllim belə qəlb sahibidir. Ləzgi dilində "ya" müraciət ifadəsidir. 
O, za ra fat və istəklə mənə həmişə "ya Həmid", yəni "ay Həmid" deyə 
müraciət edir.  

Sağlam iş şəraitinin, əməkdaşların təşəbbüskarlığının, müstə qil-
liyinin, yeri gə ləndə öz sözlərini deməyi bacarmalarının tərəfdarı olan 
İkram müəllim rəhbərlik et diyi, tanıdığı işçilərə sözün əsl mənasında 
ata qayğısı göstərir, onların prob lem lərini özünün və dostlarının imkan-
ları daxilində həll etməyə çalışırdı. Onun rəh bərlik etdiyi kollektivdə 
işləmək hər bir hüquqşünas üçün böyük arzu idi. Hə min kollektivdə 
işləyənlərə həsəd aparanlar isə az deyildi. 

Hüquq-mühafizə orqanlarında kadrların, xüsusilə məhkəmə işçilərinin 
böyük bir nəslinin yetişdirilməsində onun xidmətləri əvəzsizdir. O, böyük bir 
məktəb ola raq örnəkdir.        

Həmid Həmidov
Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin hakimi

* * *

Tələbə yoldaşım, prokurorluqda və məhkəmədə birlikdə işlədiyim sədaqətli  
dostum Oqtay Bəhramovu doğum günü münasibətilə təbrik edərkən
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ÇEXİYA VƏ ALMANİYA

Qədim tarixə malik olan bu ölkə daima Avropada cərəyan edən 
hadisələrin mərkəzində olmuşdur. Bunları bilmək maraqlıdır. 

Ancaq mən yazımda Çexiyanı oxucularıma "Qəsrlər ölkəsi" kimi 
təqdim edəcəyəm.

XXI əsrə daxil olduqdan sonra müayinə olunmaq və müalicə 
almaq məqsədilə ailəmlə birlikdə bir neçə dəfə Karlovı Varı şəhərində 
dincəlmişəm. Sovet dönəmində bu məkanda yalnız yüksək çinli 
partiya rəhbərləri istirahət edə bilirdilər. Onun suyu və havası müalicə 
olunanlara öz müsbət təsirini göstərir. Məkan insanlara xoş əhval-
ruhiyyə bəxş edir.

Şənbə-bazar günləri təşkil olunan maraqlı ekskursiyalardan yan 
ötməzdik. Asudə vaxtımızı mümkün qədər ölkənin tarixi yerləri ilə 
tanış olmağa sərf etməyimizdən məmnun qalırdıq. 

Kərim, Günel, onların uşaqları, Yeganənin böyük övladlarından 
Abbas və Osman müxtəlif vaxtlarda bizimlə olublar. Təbii ki, zoopark, 
dinozavrlar və digər əyləncə yerləri nəvələrdə maraq doğurduğundan biz 
onların bu istəklərinin ödənilməsinə də vaxt ayırmağı unutmurduq. 

Paytaxt Praqa Avropanın qədim şəhərlərindən olub, memarlıq 
üslubuna görə fərqlənən şəhərlər sırasındadır. Axşamları da, gün-
düzü də, Vltava çayında gəmi gəzintisi də insanda xoş ovqat yaradır. 
Şəhərlə bağlı yalnız iki maraqlı məqamı diqqətinizə çatdıracağam. 

Prezidentin iqamətgahı və onun ətrafı izdihamlıdır. İqamətgahın 
üzərində ölkənin bayrağı dalğalanırsa, deməli, prezident işdədir. O, 
iqamətgahı tərk edəndə bayraq endirilir. Bu zaman məhdudiyyət 
qoyulan yerlərə daxil olmaq sərbəstdir.

Digər məqam şəhərin mərkəzi meydanı ilə bağlıdır. Tarixi bir 
tikilinin müəyyən hissəsi dairəvi şəkildə meydan ərazisinə çıxıb. 
Vaxtilə həmin binada Nobel qardaşlarından birinin mənzili olduğu da 
söylənilir. Bu çıxıntı meydanın quruluşuna xələl gətirməsə də, diqqəti 
çəkir. Deyirlər ki, vaxtilə buna icazə verən memara böyük irad tutulur 
və o, həmin yerdə edam olunur. Buna baxmayaraq tikinti sökülmür.

Qəsrlər müxtəlif relyefli, mənzərəli ərazilərdə təyinatlarına görə 
fərqli memarlıq üslubunda inşa olunsalar da, onlardakı eyni cəhətləri, 
oxşarıqları da görməmək mümkün deyil. Bu, orada sərgilənən zən gin 
kitabxana, incəsənət əsərləri, silah, əşya və s. kolleksiyaların olma-
sında özünü göstərir.
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Kinjvart qəsri – qoruq ərazisində klassik stildə tikilmiş iqa mət-
gahdır. Sonuncu sahibi Avstriya kansleri, şahzadə Metternix XIX 
əsrin əvvəllərində məşhur siyasətçi olub. 

Loket qəsri – XII əsrdə qotik üslubda inşa edilib. Muzeyində 
1857-ci ildən istehsal olunmağa başlayan Mozer büllurunun nü mu-
nələri nümayiş olunur.

Orlik qəsri – qəsrlə və adada yerləşən Zvikov qalası ilə tanış 
olmaq üçün teploxodla xeyli məsafə qət etməlisən. Gölün digər 
sahilinə gedənə qədər nağılabənzər sirli aləmlə qarşılaşırsan. Tarixi 
XIII əsrə gedib çıxan qəsrdə Napoleonun döyüşləri, Şvartsenberq 
zadəgan nəslinin taleyi ilə məlumatlana bilərsiniz.

Rutna Qora – UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə 
reprezentativ Siyahısına daxil edilib. Möhtəşəm Mü qəd dəs Varvara 
məbədi də bu məkandadır. Maraqlısı odur ki, burada vaxtilə buraxılan 
gümüş pulların adı olan "tolar" sonralar dünya valyutasının adına 
çevrilib, "dollar" adlanıb.

Çex Krumlovu – UNESCO-nun qorunan irs Siyahısına daxil 
edilmiş, orta əsrlərin ruhunu özündə saxlamış qədim şəhərdir. Vltava 
çayının sahili boyu uzanmış cəlbedici binaları, memarlıq üslubu ilə 
fərqlənən dar küçələrdəki mənzərə insanı keçmişə aparır. Burada 
Qluboka qəsri ilə tanış ola bilərsiniz. Dünyada mövcud olan iki nadir 
Barok teatrının biri məhz Krumlovdadır. 

Çexiyada qəsrlərin, qalaların çoxluğu, əsasən, ölkənin tarixində 
onların tutduğu mövqeləri ilə əlaqədardır. Bu sırada XIII əsrə aid  
IV Karlın uşaqlıq illərini keçirdiyi Krşivoklam, bərpa olunmuş Beço 
qəsrlərini, Tepla monastırını, Konepruskil yeraltı mağarasını, Alma-
niya ilə sərhəddə yerləşən Xeb şəhərini göstərmək olar. 

Oxuculara aydınlıq gətirilməsi üçün, təkrar olsa da, qeyd edirəm 
ki, sadaladığım və xatırladığım məkanlar yalnız özümün ziyarət 
etdiyim yerlərdir.

Nahar etmək üçün ən maraqlı və məqbul məkan qoruq əra zi lə rin-
də, göl ətrafında fəaliyyət göstərən restoranlardır. Füsun kar mən zərə, 
tilov və tutduğun balıqların qeyri-adi şəraitdə odun sobasında bişi-
rilməsi uşaqlar üçün çox maraqlı idi. Bu sırada "Ovçular" restoranını 
da qeyd etmək olar. Onun menyusu adına uyğundur.

Marian Laznda 1791-cil ildə ərsəyə gəlmiş müalicə müəssisəsinin 
yanındakı musiqili fontana tamaşa etdikdən sonra şam yeməyini 
qaya daxilində uzun dəhlizləri olan mağarada – "Qaya" restoranında 
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yemək insanı tam başqa bir aləmə aparır. Çexlərin pivəsi dünyada 
məşhurdur. Amma bu restoranda verilən üç növ pivə orada çıxan 
bulaq suyundan istehsal olunan, yalnız özlərinə məxsus məhsuldur. 
Satışda olmur, kənar yerlərə verilmir. Keyfiyyətinə heç yerdə rast gələ 
bilməzsiniz. 

Kurortun ərazisi Almaniyanın cənub torpaqları ilə sərhəd oldu-
ğun dan, yaxınlıqda yerləşən alman şəhərlərinə müntəzəm olaraq 
ekskursiyalar təşkil olunur. Yaranmış şəraitdən istifadə edərək, qonşu 
ölkəyə bir günlük səfərə çıxmaqdan imtina etmədik.

Bamberq – əsası X əsrdə qoyulub. 1802-ci ildə Bavariya ilə bir-
ləşib və inkişaf edib. Dünya müharibələri zamanı zərər çəkməyib. 
Onu "Kiçik Venesiya" da adlandırırlar. Şəhərə XII-XIII əsrlərdə inşa 
olunmuş Kafedra xüsusi yaraşıq verir. Qotik və Roman üslublarında 
inşa olunmuş gözəl memarlıq əsəridir. 

Regensburq – UNESCO-nun mühafizəsindədir. Şəhər bir neçə 
çayın, o cümlədən həmin ərazidə birləşən Dunay və Regen çay la-
rının əhatəsindədir. Çaylar şəhərə xüsusi gözəllik verir. İki hissəyə 
bölünmüş şəhəri birləşdirən, XII əsrdə tikilmiş, Xüdafərin körpüsünə 
bənzəri olan Daş körpü memarlıq üslubuna görə möcüzədir. Haydn-
plats meydanı, Roma imperatorunun igamətgahı, e.ə. 179-cu ildə nə-
həng bloklardan tikilmiş, Almaniya əra zisində olan ən qədim abidə – 
"Qapı", kafedralar şəhərin inci lə rin dəndir. Bu tikililərə, müharibə vaxtı 
(II Dünya müharibəsi) zərər dəyməmişdir.

Drezden – "Elba üzərində Florensiya" adlanan bu şəhər zəngin 
tarixə malikdir. Qədim rəssamların əsərləri toplanmış Qalereyanı 
gəzdikcə qurtarmaq bilmir. Burada bir çox tanınmış rəssamların 
əsərləri nümayiş olunur. Bunların sırasında Rafaelin "Sikstin Ma don -
nası" əsərini görmək mümkündür. "Kitabi-Dədə Qorqud"un iki əlyaz-
ma nüsxəsindən biri Drezden kitabxanasında saxlanılır. 

Şəhər II Dünya müharibəsi zamanı Sovet və II cəbhənin qoşun-
larının görüşdüyü məkandır. Qəribəsi odur ki, heç bir hərbi obyekti 
olmayan muzey şəhəri ABŞ və İngiltərə təyyarələri tərəfindən bom-
ba lanaraq, yerlə-yeksan edilsə də, nədənsə, yaxınlıqda yerlə şən 
hərbi ae rodrom hücuma məruz qalmayıbmış. Almanlar dağılmış daş-
ları top layaraq tikililəri yerin səthindən bərpa edə bilmişlər. Yalnız ələ 
gəlməyən daş hissələri yeniləri ilə əvəzlənmişdir. Bunu məbədlərə, 
kilsələrə, iqamətgaha və digər əzəmətli binalara kənardan baxarkən 
müəyyən etmək olur.
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Nürnberq – şəhərin qədim hissəsi daş qalanın əhatəsindədir. 
Onun divarları enlidir. Təhlükə olduqda paralel çəkilmiş kanal su ilə 
dol durulmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Turistlərin ən çox toplaşıb şəkil çəkdirdikləri yer qeyri-adi görün-
tüyə malik, A.Dürerin müəllifi olduğu "Dovşan" heykəlidir.

Nasional-sosialistlərin bütün qurultayları bu şəhərdə – "Ədalət 
sarayı"nın binasında keçirilmişdir. Onların mühakiməsinin də məhz 
həmin məkanda keçirilməsi heç də təsadüfdən irəli gəlməmişdir.
Turistlərin ziyarət etməsi sərbəstdir.

Əsası 1000-ci ildə qoyulmuş Nürnberq şəhəri saysız memarlıq 
abidələri ilə zəngindir.
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Nürnberq

Drezden
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 Günel. Drezden  Xəyyam babası ilə. Regensburq

Daş körpü – Araz çayı üzərindəki qədim Xudafərin körpüsünü xatırladır. 
Regensburq 
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ALİ MƏHKƏMƏDƏ CƏKİLMİŞ FOTOLARDAN

Ali Məhkəmənin yeni binasının özülünün qoyulmasi mərasimi. 8 avqust 2006-cı il

Binanın açılış mərasimi. 12 may 2009-cu il



683

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin binası 

Plenumun iclas zalı
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Plenumun iclas zalı

Ali Məhkəmənin hakimləri (soldan) Nigar Rəsulbəyova, Günəş Xudarverdiyeva, 
Şəlalə Məmmədova, Tatyana Qoldman, Gülzar Rzayeva, Səadət Bəktaşi,  

Mehparə Əhmədova. 2 iyun 2010-cu il
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SUMQAYITDA ÇƏKİLMİŞ FOTOLARDAN

Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, İkram Kərimov, Sumqayıt İnzibati-iqtisad 
Məhkəməsinin sədri Çingiz Bəşirov
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Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Əliyevlə

Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqovla
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Sumqayıt şəhər prokuroru Dağlar Zeynalov, İkram Kərimov,  
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istefada olan polkovniki Eldar Məmmədov.  

14 mart 2012-ci il
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QAYĞIKEŞ İNSAN

İkram müəllim barədə ürək sözlərimi ifadə 
etmək mənim üçün çox xoşdur. O, Bakı 

Şəhər Məhkəməsinin sədri işlədiyi müddətdə 
mən rayon məhkəməsində hakim işləmişəm. 

Bu böyük insanla şəxsi tanışlığım belə 
olub: Xətai rayon məhkəməsinin hakimi kimi 
bir nəfər hərbçinin mənzil məsələsi ilə bağlı 
mülki iş üzrə qəbul etdiyim qərardan etiraz 
verilmişdi. İşə şəhər məhkəməsinin Rəyasət 

heyətində nəzarət qaydasında baxılmalı idi. Hərbçi çox narahatlıq 
keçirirdi. Mən vətəndaşa qanun çərçivəsində kömək etmək üçün 
İkram müəllimin qəbuluna getdim. O, vəd vermədən məsələnin 
məhkəmə iclasında araşdırılacağını bildirdi. Sonradan həmin iş 
məhkəmədə hərbçinin lehinə müsbət həll olundu. 

Sonralar İkram müəllim Apelyasiya Məhkəməsinin sədri olarkən 
mən Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə hakim təyin edildim. Bir müddət 
sonra Apelyasiya Məhkəməsində bilavasitə onun rəhbərliyi altında 
işlədim. İstəyimi nəzərə alaraq mənim Mülki Kollegiyanın hakimi kimi 
fəaliyyət göstərməyimə şərait yaratdı.

Bu illər ərzində onun necə müdrik, xeyirxah rəhbər olduğunun bir 
daha şahidi oldum. İkram müəllimin kollektivin hər bir üzvünə, hansı 
vəzifədə çalışmasına fərq qoymadan eyni tərzdə diqqət və qayğı 
göstərməsini, şad və qəmgin günlərində onların yanında olmasını 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, işçilərin Bakıdan rahat işə gəlib-
getmələrini təmin etmək üçün məhkəməyə mikroavtobus alınmasına 
nail olmuşdu. Hər bir işçi onun arxasında rəhbərinin durduğunu daim 
hiss edirdi.

Yerlərdə hakimlərin işlərinə müdaxilə edilməsinə qətiyyən imkan 
verməzdi. Hakimin müstəqilliyinin qorunması onun ən yüksək amalı idi.

Kollektivdə biz hər an onu xatırlayır, barəsində xoş sözlərimizi 
bölüşürük. Ona və ailəsinə can sağlığı arzulayırıq.

Gülnarə Tağızadə
2019-cu il
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MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASINDA

Məhkəmə-Hüquq Şurasının may ayının 10-da keçirilən 
iclasında çıxış edən Şura sədri, ədliyyə naziri Fikrət 

Məmmədov şərəfli fəaliyyəti ilə müasir Azərbaycan tarixini yaradan 
dahi öndərimizin zəngin və mənalı ömür yolu, xalqımız qarşısında 
fədakar xilaskarlıq missiyasından danışmış, Heydər Əliyevin titanik 
fəaliyyətinin indiki və gələcək nəsillərə nümunə olduğunu bildirmişdir. 
Milli dövlətçiliyimizin banisi olan Ümummilli liderimizin müasir 
hüquq sistemimizin də müəllifi olduğu, onun bilavasitə rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən çoxşaxəli hüquqi islahatlarının müsbət nəticələri 
qeyd edilmiş, əbədiyaşar liderimizin dövlətin inkişafı kursunun ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi 
vurğulanmışdır.

Tədbirdə dövlət başçısının sərəncamı ilə "Əməkdar Hüquqşünas" 
fəxri adına layiq görülmüş Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin sədri 
İkram Kərimova həmin fəxri adın vəsiqəsi və döş nişanı təntənəli  
surətdə təqdim edilmişdir. 

İ.Kərimov fəaliyyətinə verilmiş yüksək qiymətə görə ölkə başçısına 
dərin minnətdarlığını ifadə etmiş, təqdimetmə mərasiminin əlamətdar 
bir vaxtda – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
ildönümü günündə keçirilməsinin böyük məsuliyyət yaratdığını 
qeyd edərək, dahi öndərin insanpərvər ideya və amallarının ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsində əsas yolgöstərici olduğunu 
bildirmişdir.

"Ədliyyə" qəzeti
№ 05(99), may 2012-ci il
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ŞƏXSİYYƏT
VƏ MƏNİM TANIDIĞIM  

İKRAM KƏRİMOV

İkram Kərimovla tanışlığım ötən əsrin  
80-ci illərinin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Onda o, Bakı şəhər prokurorunun birinci 
müavini vəzifəsində işləyirdi. Qardaşı Vətən-
dən xahiş edib, onunla görüşdüm. Bir mülki 
məsələ ilə bağlı məsləhət almaq istəyirdim. 
Açığını deyim, ilk baxışdan mənə çox quru, az 
danışan adam təsiri ba ğış ladı. Sadəcə, məni dinlədi, bir qədər fikrə 
getdi və əlavə etdi ki, bu, qa nunsuz istəkdir. Bunun dalınca getməyə 
dəyməz. 

– Qardaşım göndərib də səni yanıma, ondan yaxın adamın sözünü 
eşitməyəcəyəm ki. Amma sənə deyirəm ki, bu işin başını burax. Çünki 
qanunsuz işdi. Qardaşım desə də, eləmərəm. Bilirəm, indi gedib 
Vətənə deyəcəksən ki, qardaşın yaxşı adam deyil. Mənə kömək 
etmədi. Amma vaxt gələcək, mənim haqlı olduğumu başa düşəcəksən. 

Onunla söhbətimiz elə bu qədər oldu. Düzü, onun yanından incik 
çıxdım. Doğma qardaşı dönə-dönə xahiş edib demişdi ki, ona kömək 
elə, bu isə...

Yazıma bu əhvalatla başlamağımın səbəbi var. Əslində, o mülki 
məsələ o qədər də prinsipial deyildi. Yaxın qohumumun xahişi idi, 
sonra Allahın köməyi ilə onlar da barışdılar, heç mübahisəni çözməyə 
ehtiyac da olmadı. Amma əsas məsələ, İkram Kərimovun qanunlara 
son dərəcə ehtiramla yanaşmasında idi. Mənim onunla ilk görüşüm 
xatirimdə belə qalıb. 

Sonralar mən "Azərbaycan" qəzetində hüquq-mühafizə orqanları ilə 
iş şöbəsinin müdiri işləyəndə o, artıq Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri 
idi. Beləliklə, ara-sıra bəzi tədbirlərdə – Ali Məhkəmənin Plenumunda, 
Ədliyyə Nazirliyinin kollegiyalarında, Bakı Şəhər Prokurorluğunun, 
Bakı Şəhər Məhkəməsinin iclaslarında və s. görüşürdük. Bu rəsmi və 
onlardan sonra keçirilən qeyri-rəsmi tədbirlərdə biz bir-birimizi daha 
yaxından tanımağa başladıq. Sonralar onun yüksək kürsülərdə belə, 
az və konkret danışan olduğunu başa düşdüm.

Get-gedə İkram müəllimin xarakterində olan xeyirxahlıq, in san-
pər vərlik, qanunlara ehtiram mədəniyyəti, sözü üzə demək baca-
rığı, insanlarla ünsiyyət yaratmaq, işçilərin hamısını bir nəfər kimi 
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yola vermək istedadının, ən başlıcası isə tamahdan uzaq adam ol-
ma sı nın şahidi oldum. O dövrü xatırlayanlar yaxşı bilir ki, Bakı Şəhər 
Məh kəməsində müxtəlif xarakterli hakimlər və işçilər işləyirdi. Bəlkə 
də, İkram müəllim olmasaydı, o kollektivi uzun müddət sakit, səssiz-
səmirsiz yola vermək mümkün olmazdı. 

İkram müəllimin ən müsbət xüsusiyyətlərindən biri də insanlarla 
işləməyi bacarmaq və yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətidir. İstər Bakı 
Şəhər Məhkəməsində, istər Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azər bay-
can Respublikasının Hərbi Məhkəməsində işlədiyi dövr lər də, istər sə 
də hazırda sədr vəzifəsində çalışdığı Sumqayıt Apelyasiya Məh   kə-
məsində İkram müəllim, eyni qaydada, təşki lat çılığı və səmimiyyəti ilə 
seçilir.

İkram müəllimin hakimlər və məhkəmə işçiləri arasında xü su si 
ehtiramla qarşılanmasının əsas səbəblərindən biri onun tabe çiliyində və 
əhatəsində olan işçilər qarşısında gözükölgəli ol ma ma sıdır.

İnsanda ən başlıca məziyyət alnıaçıq, üzüağ olmasıdır. Gözü-
kölgəlilik insanı, onun qürurunu alçaldır, kimlərdənsə asılı edir. Mənim 
aləmimdə, "kişi" hamının gözünün içinə dik baxmağa haqqı çatan 
adama deyilir. Bax İkram Kərimov belə kişilərdəndir. 

Yaxşı yadımdadır, günlərin birində Azərbaycan hüquq elitasının 
"simvol"larından biri sayılan Abdulla İbrahimovla söhbət edirdik. 
Onu da deyim ki, Abdulla müəllim hər adamı qəbul edib söhbət edən 
kişilərdən deyildi. Bəlkə də, çox xoşbəxt adamlardan biriyəm ki, mənə 
Abdulla müəllimlə söhbətləşmək səadəti nəsib olub. 

Onunla söhbətimizə çox uzaqdan – Ali Məhkəmənin sədri və zi fə-
sində işləyən vaxtlardan başladıq. Təqaüddə olduğu üçün istər-is tə-
məz soruşdum ki, "vaxtilə sədr olanda, yəqin ki, qapınızda adamların 
sayı-hesabı olmazdı. Sizi yoluxmağa gələn var, ya yox?" Açığını 
deyim, sualım az qala kişini kövrəltdi. 

– Məni tanıyanlar bilir ki, mən həmişə düz olmuşam və halal iş-
ləmişəm. Kimsədən umacağım olmayıb, heç indi də yoxdur. Amma 
təqaüddə olanda bəzən, sadəcə, dost zənginə, həmkar təsəllisinə 
ehtiyac duyulur. Bu baxımdan məni axtaran çox az adam var. Çox 
qəribədir ki, məni axtaran 3-4 adamdan ikisi heç mənim tabeçiliyimdə 
də işləməyiblər. Sadəcə, bir insan kimi, hüquqşünas kimi, mənə hör-
mətləri var...

Abdulla müəllim bu iki nəfərin adını çəkdi, biri başqa sahənin 
adamı olduğundan onu tanımadım. İkincisi isə İkram Kərimov idi. 
Abdulla müəllim onun haqqında ürəkdolusu danışdı. Onun düz adam  
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olduğunu vurğulayaraq, "şəxsiyyət" adlandırdı. Şəxsiyyət! Bütün hüquq 
aləmi bilir ki, Abdulla müəllim özü də əsl şəxsiyyət olub. Məhz onun 
İkram müəllim barədə "şəxsiyyət" ifadəsini işlətməsi ustadın gənc 
həmkarına verdiyi yüksək qiymət idi.

Ümumiyyətlə, İkram müəllimin ən dəyərli xüsusiyyətlərindən biri 
elə vəzifədə olmayan, yaxud vəzifədə olub, artıq təqaüdə çıxan in san-
ları arayıb-axtarması, onlara imkan daxilində yardım əli uzatmasıdır. 
Dəfələrlə olub ki, İkram müəllimlə növbəti görüşümüz hər hansı 
bayram ərəfəsinə düşüb, hər dəfə də yeddi-səkkiz iri sovqat bağ-
latdırıb, təqaüddə olan ağsaqqallara göndərib, qapısı, bəlkə də, çoxdan 
döyülməyən ahıl insanları sevindirib. O, belə tədbirlərini bu gün də 
davam etdirir, özü də son dərəcə təmənnasız. Sadəcə, insanlıq naminə. 

Açığını deyim ki, mən ondan həyatda çox şey öyrənmişəm. Öy-
rəndiklərimdən biri də vəzifədə olmayan insanlara diqqət və qayğı ba-
ca rığıdır. Məncə, bu xüsusiyyət insandan yüksək mədəniyyət tələb 
edir. Vəzifəsi olana yarınmaq, yaltaqlanmaq çirkin əməl olmaqdan 
savayi, həm də çox asan şeydir. Hünər – kimsəyə qarşılıq ummadan 
təmənnasız hörmət etməyi bacarmaqdır. Bax bu baxımdan İkram 
müəllim əvəzsiz insandır. 

Böyük qardaşım, əziz dostum İkram Kərimov uzun müddətdir ki, 
hüquq-mühafizə orqanlarında çalışmaqla, xalqına, millətinə sədaqətlə 
xidmət edir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 19 aprel 
2012-ci il tarixli sərəncamı ilə ona "Əməkdar hüquqşünas" fəxri adının 
verilməsi peşəkar həmkarımızla yanaşı, onu istəyənlərin də sevin-
cinə səbəb oldu. Sevindirici haldır ki, sərəncamda "Azərbaycan Res-
publikasının məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında uzun müddət işlədiyinə 
və hakim vəzifəsini nümunəvi yerinə yetirdiyinə görə" fikrinin xüsusilə 
vurğulanması ölkə başçısı tərəfindən İkram müəllimin qüsursuz, şərəfli 
hüquqi fəaliyyətinə verilən son dərəcə yüksək qiymətdir. 

Mən və onu istəyənlərin hamısı İkram müəllimi layiq görüldüyü 
yüksək fəxri ad münasibətilə ürəkdən təbrik edir, onu daim Savalan 
kimi, Qoşqar kimi uca görmək istəyirik.

Allah onu həyat yoldaşına, övladlarına və qohum-əqrəbasına çox 
görməsin!

Allah onu dostlarına, tanışlarına və həmkarlarına çox görməsin!
Allah onu haqq-ədalət naminə ona pənah gətirən Azərbaycan 

vətən daşlarına çox görməsin!
Aydın Ağazadə

"525"-ci qəzet, 8 may 2012-ci il
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TƏBRİKLƏR VƏ ŞEİRLƏR
 

LAYİQ OLDUĞUNU QAZANMAQ ŞƏRƏFİ

İkram Kərimova "Azərbaycanın Əməkdar hüquqşünası" fəxri 
adı verildi...

Prezident İlham Əliyev İ.H.Kərimova "Əməkdar hüquqşünas" 
fəxri adı nın verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda göstərilir:
"Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında 

uzun müddət işlədiyinə və hakim vəzifəsini nümunəvi yerinə 
yetirdiyinə görə Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin sədri İkram 
Heydər oğlu Kərimova "Əməkdar hüquqşünas" fəxri adı verilsin".

Azərbaycanın hüquq ictimaiyyətində, elə çağdaş dövrümüzün 
ictimai fikir in stitutunda İkram Kərimov peşəkar hüquqşünas, vicdanlı 
məhkəmə hakimi, ədalətli sədr kimi tanınır.

İnsanı əməlləri tanı dar, yaxşı işi, peşə karlığı nümunəyə çevrilə 
bilər. Özüm isə İkram Kərimovu jurnalistika peşəsi ilə bağ lı təxminən 
20 ildir ta nı yıram. Etiraf edim ki, elə "Təzadlar"ın fəaliyyətində də 
məh kə mə çəkişmələrinə çox cəlb edilmişik və bu mənada çox 
hakimləri və onların ma raqlı qərarlarını görmüşük. Amma hər dəfə 
hansısa bir hakimin ədalətsiz qərarı ilə üz-üzə qalmışıqsa, onda 
İkram Kə ri mov yadımıza düşüb. Düşünmüşük ki, bu qə rarlar onun 
ədalət tə rə zisində çəkiləsi olsa, yəqin ki, heç vaxt tərəf olaraq narazı 
qal mazdıq. Hətta bu qərar əleyhimizə olsa belə. Onsuz da qayda 
olaraq məh kəmədə bir tərəf uduzur və hakimdən narazı qalır. Amma 
qərar ədalətli olanda inciməyə və narazı olmağa yer belə qalmır.

Dünya yaranandan "Femida tərəzisi" hər bir kəsin arzuladığı 
bənzərdə olub. Am ma bəzən biz arzuladığımızla gördüklərimiz və 
qarşılaşdıqlarımız arasındakı fər qin açarını axtarmaqla məşğul 
oluruq. Və bəzən buna məhkum oluruq. Bildiyim odur ki, İkram Kəri-
mo vun Femidası, bütün zaman və məkan şərtlərini nəzərə alsaq, hə-
mi şə bərabərliyi, ədaləti və tarazlığı qorumağa hazır olub. Təsadüfi 
deyil dir ki, Prezidentin onu "Əməkdar hüquqşünas" fəxri adı ilə təltifi 
haqda sərəncamında da xüsusi olaraq vur ğulanır ki, "...Hakim vəzi-
fəsini nümunəvi yerinə yetirdiyinə görə" ona bu fəx ri ad verilir.
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Düşünürəm ki, İkram müəllim üçün bu fəxri adla yanaşı, dost la-
rının fəxrlə de yəsi bir qürur nöqtəsi də var: İkram Kərimov ədalət 
məsələsində heç kimə güzəş tə getmir!

İkram müəllimə dostlarının adından çox şey arzu etmək olardı. 
Amma düşünü rəm ki, onun üçün həyatda ən qiymətli şey var, o da 
sağlam can və ruh yüksəkli yi ilə həmişə ailəsinin, istəklilərinin və 
dostlarının arasında olmasıdır.

Bu arzuları qəzet səhifəsində ictimailəşdirən – "Təzadlar" 
qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili.

"Təzadlar" qəzeti
 26.05.2012-ci il
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ÖMRÜN BAHARINDA
İkram Heydər oğlu Kərimova ithaf edirəm

     
Ömür boyu haqq yolunu tutub seçmisən,
Yaşamısan ədalətin qaynaqlarında.
Var-dövlətə sən kənardan baxıb keçmisən,
Sevinmisən ömrün gələn hər baharında.

Xoşlamadın yarınmağı, tərif deməyi,
Bu durumda yola saldın yetmiş baharı.
Ürəyində yer elədi qeyrət köynəyi,
Yaşıllaşdı başdan-başa ömrün yolları. 

Öz əlinlə, öz gücünlə qurdun xaniman,
Halallığın ocağına ruzi gətirdi.
Keçib ömrün neçə-neçə döngələrindən,
Dəyanətin ağrıları əydi, bitirdi.

Övladların, nəvələrin durdu yolunda,
Gözlərində məhəbbətlər varaqlanırdı.
Baxıb sevinc, güc duyurdun sən də qolunda,
Onlardan da xoş müjdələr soraqlanırdı.

Halal, təmiz bir ocaqdan boy almısan sən,
Çətin yollar səni heç vaxt yora bilməyib.
Məhəbbətlər üfüqündə ucalmısan sən,
Heç kim sənin haqq sözünü qıra bilməyib.

Daim yaşar yaddaşında dostların, elin,
Vətən sevən, sən haqq sevən bir ziyalısan.
Ömrün boyu bir pisliyə gəlməyib əlin,
Dağ döşündə çinar kimi, sən həyalısan.

Məclislərdə dadlı-duzlu söz açmısan sən,
Dostlar sənin hər arzunu uzaqdan duyur.
Bahar vaxtı bu dünyaya göz açmısan sən,
Bahar kimi ömr edəsən kaş ömrün boyu.

Tahir Taisoğlu
şair-publisist, siyasi elmlər üzrə 

 fəlsəfə doktoru, Əməkdar jurnalist 
"Aktual" qəzeti, 18.08.2012-ci il
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LƏYAQƏT ÜNVANI

 İkram Kərimova ithaf edirəm
 

Adi kəlmələrə sığmayır ömrün,
Adına bir dastan yazası oldum.
Səni dərk etdiyim, tanıdığım gün
Hər şeyi yaxşıya yozası oldum.

Səni öyrənməyə nədən başlayım?
Suallar, suallar, yenə suallar...
Daha inanmıram bu fəlsəfəyə,
Deyirlər, bir əvvəl, bir də ki son var.

Sənə ehtiramım – özümə hörmət,
Əriyir içimdə inamsızlığım.
Səni öyrənirəm, istəyirəm ki,
Bu ömrü könlümə, gözümə yığım.
 
Darıxırıq köhnə kişilərin biz
Yerişi, duruşu, baxışı üçün.
Necə ki çırpınır köksümdə ürək
Qəfil yağan bahar yağışı üçün.
 
Haqsızlıq görəndə insan adına,
Səni axtarıram güc almaq üçün.
Qəlbinin işığı ümid yelkənim,
Yoluna boylanır gözlərim hər gün.
 
Varlığın qəlbimin təsəlli yeri,
Güvənə bilərsən etibarıma.
Hər çətin anımda ləyaqətinlə
Sən məlhəm qoyursan duyğularıma.
 
Səni zirvələrdə axtarır gözüm,
“Yaxşılıq adası” – müdrik ömrünüz.
Sahilin nə qədər pisliklər döyə,
Yenə məramınız, əqidəniz düz.
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Heç bir vəzifəyə əyilməmisən,
Sənə heyrətdəyəm hər zaman, hər an!
Bu nahaq dünyada haqq dünyasını,
Sən ey zərrə-zərrə qazanan insan!
 
Barmaqla sayılır belə kişilər,
Tanrım, dua edək, qoru onları!
Göstərmə qışı yay, yayı qış kimi,
Biz dərk edə bilək barı onları.
 
Ölümün gözünə dik baxa bilir,
Qaliblər dünyanı tərk edən zaman.
Bir ömrü bir anda yaşaya bilir,
İnsan öz-özünü dərk edən zaman.
 
Səni anladıqca, düşündükcə mən,
Hissimə, duyğuma əlim çatmayır.
Qəlbimin müqəddəs duyğularını,
İfadə etməyə dilim çatmayır.
 
Peyğəmbər libası geyib əyninə,
Bir müdrik ağsaqqal əl edir bizə:
“Gəlin ey özünə dəyər verənlər,
Ləyaqət ünvanı göstərim sizə”. 

Mədət Əyyuboğlu
şair-publisist, “Qızıl qələm”, 

Həsən bəy Zərdabi adına "Media" mükafatları laureatı
20 iyun 2020-ci il



701



702

HÖRMƏTLİ  İKRAM  MÜƏLLİM!

Əli Bayramlı Apelyasiya Məhkəməsinin kollektivi Sizi anadan olma-
ğınızın 66-cı ili münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, çox 

məsuliyyətli işinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayır.
 Siz ömrünüzü ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi, qanunun 

aliliyinin təmin olunması kimi müqəddəs işə həsr edərək şərəfli həyat yolu 
keçmisiniz.

Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz və mənalı həyat yolunuz xalqa, qanuna 
və ədalət mühakiməsinə təmənnasız xidmət nümunəsidir. Uzun illərdir 
ki, Azərbaycanın bir çox hüquqşünas nəsilləri üçün örnək və qürur mən-
bəyisiniz.

Sizin həyat yolunuz xatırlandıqca insan özündə istər-istəməz mətinlik, 
mübarizlik, gümrahlıq duyur. Xoş xatirələrlə zəngin 66 illik bu şərəfli ömrü 
mübaliğəsiz örnək qəbul etmək olar. 

Sizin ədalət mühakiməsi sahəsində qoyduğunuz iz qəlbimizi fəxr hissi 
ilə doldurur. Siz yalnız nadir istedad sahibi olan təcrübəli hakim deyil, 
həmçinin yüksək intellektli ziyalı, mərd insan, müdrik ağsaqqal və həmişə 
arzuolunan həmsöhbətsiniz.

Əsl hüquqşünasa xas olan yüksək daxili mədəniyyətiniz, alicənablığınız 
və təvazökarlığınızla böyük nüfuz qazanmısınız. 

Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında səmərəli fəaliyyətiniz yüksək qiy-
mət ləndirilərək ölkəmizin məhkəmə sistemində yeni mərhələ olan Sumqayıt 
Apelyasiya Məhkəməsinin sədri kimi şərəfli vəzifə Sizə etibar edilmişdir.

Sizin xarakterinizdə öz peşəsinə vurğunluq, insanları duyub anlamaq 
ba carığı, qarşılıqlı hörmət və inam oyadan insani münasibət əsas cəhət-
lərdir. Sizinlə təmasda olmaq insana humanistlik, xeyirxahlıq və alicənablıq 
kimi yüksək insani keyfiyyətləri aşılayır. Belə bir insanla bir müddət birlikdə 
işlədiyim üçün çox sevinirəm. 

Hörmətli İkram müəllim!
Sizi bu əlamətdar gün münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə 

möhkəm cansağlığı, daha xoş və mənalı həyat arzulayıram.

Böyük ehtiramla, 
Əli Bayramlı Apelyasiya 
Məhkəməsinin sədri          Qürbət  Əsgərov
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MARAQLI İNSAN

İkram Kərimov tanıdığım və bilavasitə 
ünsiyyətdə olduğum ən maraqlı insanlar-

dandır. Özünün təkrarolunmazlığı, işgüzarlığı, 
təşkilatçılığı, dost və tanışlarının çoxluğu, in-
san ları qısa müddətdə tanıyaraq, onlarla bağlı 
mövqe tutmaq bacarığı ilə. Şübhə et mi rəm ki, 
digər dost və tanışları da bu məsələdə mə-
nimlə razılaşarlar.

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, 
İkram müəllim dost və tanışları ilə fəxr edə bilər. Adama elə gəlir ki, 
onun tanımadığı dövlət və ictimai xadim, ölkənin ictimai həyatında iz 
qoymuş şəxs, yaxud özünün peşə fəaliyyəti ilə başqalarından müsbət 
mənada fərqlənən insan yoxdur. Bu kateqoriyadan olan adamların 
hər biri haqqında söhbət düşəndə məlum olur ki, İkram müəllim 
onu yaxından tanıyır, yaxud da onunla dostluq edir. Sirr deyil ki, 
mürəkkəbliyi ilə seçilən zəmanəmizdə müxtəlif dövlət və təsərrüfat 
qurumlarında süründürməçilik və bürokratizm halları hələ də möv-
cud olduğundan insanlar bir sıra hallarda öz problemlərini dost və 
tanışlarının köməkliyi ilə həll etməli olurlar. Belə hallarda İkram müəl-
limin dost və tanışlarının çoxluğu kara gəlir. 

Mərhum dostumuz, Ali Məhkəmə sədrinin keçmiş müavini Rama-
zan Burcayev deyərdi ki, "deyəsən, İkram müəllimin tanımadığı, dost-
luq etmədiyi adam yoxdur. İndiyə qədər bir çox problemlərimi onun 
köməkliyi ilə həll etməli olmuşam".

 Mən özüm də müxtəlif tədbirlərdə, yığıncaqlarda bunun şahidi 
olmuşam. Məsələn, vaxtilə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci 
katibi vəzifəsində işləmiş mərhum Fuad Musayevlə 2017-ci ilin 
yayında Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilirdi. Ölkənin keçən 
əsrin 90-cı illəri üçün nomenklatur işçilərin böyük əksəriyyəti mə-
rasimdə iştirak edirdi. Qısa müddət ərzində İkram müəllimin mərasim 
iştirakçılarının az qala hamısı ilə görüşüb səmimi söhbət etməsinin, 
hal-əhval tutmasının şahidi oldum. Hiss olunurdu ki, həmin adamlar 
əvvəllər birgə işləsələr də, uzun illər ərzində görüşmədikləri İkram 
müəllimə qarşı indi də xüsusi hörmət bəsləyirlər. Ətra fın da kı la rın  
səmimi rəğbətini qazanmaq isə hər adama, xüsusilə vəzifə sahi bi nə 
həmişə qismət olmur.
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İkram müəllimi tanıyanlar etiraf edirlər ki, o, çox maraqlı həm-
söh bətdir. Müxtəlif sferalarda fəaliyyət göstərən insanlarla əlaqə 
yaratmaq, onlarla özünün ixtisasına uyğun olmayan məsələlər 
barədə diskussiya aparmaq bilik və təcrübə tələb edir. Bunun üçün 
həyatın müxtəlif sahələri üzrə, heç olmasa, minimum məlumatlara, 
xüsusilə də müsahibin maraq dairəsində olan məlumatlara malik 
olmalısan. Belə məlumatlara malik olmayan şəxslərin yerli-yersiz 
söhbətlərə müdaxilə etməsi insanı yalnız hörmətdən sala bildiyindən 
onlar söhbətə müdaxilə etməməyi, susmağı üstün tuturlar. İkram 
müəllimin isə maraq dairəsi geniş olduğundan həmsöhbətləri ilə 
konkret məsələlər barədə müzakirə aparmaq onun üçün elə də ciddi 
çətinlik yaratmır. 

İkram müəllimin maraqlı həmsöhbət olmasında, geniş maraq 
dairə sinin formalaşmasında, şübhəsiz ki, dünyanın çox yerlərinə 
səyahət etməsi, gəzib-görməsi də az rol oynamamışdır. Bir çox 
xarici ölkələrdə olması, həmin ölkələrin təbiəti, tarixi, əhalisinin adət 
və ənənələri ilə bağlı geniş məlumatlar əldə etməsi, bu məlumatları 
lazımi məqamda həmsöhbətinə çatdırması onun söhbətlərini daha 
maraqlı edir. Yadımdadır ki, bir dəfə, Norveçdən olan hakimi ona 
təqdim edəndə İkram müəllim bildirdi ki, həmin ölkənin Konstitu si-
yasına görə, Norveçin kralı mütləq Danimarka mənşəli şəxs olmalıdır. 
Onun başqaları üçün yenilik olan belə maraqlı məlumata malik 
olması qonağı müsbət mənada təəccübləndirdi.

Qibtəedici yaddaşa malik olması da İkram müəllimin söhbətlərinin 
maraqlı olmasının səbəblərindən biridir. Bildiyimiz kimi, o, uzun illər 
ərzində Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xüsusilə mühüm 
işlər üzrə müstəntiqi vəzifəsində çalışmış və təbii ki, çətin olduğu 
qədər də maraqlı olan bir çox cinayət işlərinin ibtidai istintaqını 
aparmışdır. Təsadüfən həmin işlər barədə danışarkən İkram müəllim 
40-45 il əvvəl baş vermiş cinayət hadisələrinin istintaqı ilə əlaqədar 
elə detalları xatırlayır ki, müsahibləri buna təəccüblənməyə bilmir. 
Şübhəsiz ki, bu fakt da onun güclü yaddaşa malik olması ilə yanaşı, 
istintaqçı peşəsinə məhəbbətindən irəli gəlir.

Mən İkram müəllimi keçən əsrin 70-ci illərindən, yəni onun xü-
su silə mühüm işlər üzrə müstəntiq vəzifəsində işlədiyi vaxtdan tanı-
yı ram. Sonradan o, Bakı şəhəri Əzizbəyov rayon prokuroru, Bakı 
şəhər prokurorunun birinçi müavini, Bakı Şəhər Məhkəməsinin 
sədri, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 
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Hərbi Məhkəməsinin sədri, Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin 
sədri kimi müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. Sonrakı vəzifə 
pillələri nə qədər məsuliyyətli olsa da, keçmiş fəaliyyətləri barədə 
söhbət salarkən, İkram müəllim müstəntiqlik peşəsinin öz xarakterinə 
daha uyğun olmasını qabardır. Cinayət işlərinin ibtidai istintaqının 
aparılması kimi maraqlı və çətin iş onun stixiyası olmuşdur. Hamıya 
qismət olmayan səriştəlilik və kreativlik kimi xüsusiyyətləri özündə 
birləşdirən müstəntiqlik peşəsindən danışanda İkram müəllimin 
nostalji hisslər keçirməsi dərhal gözə çarpır.

Ölkəmizin müstəqillik əldə etməsindən sonra keçən illər ərzində 
bir çox nazirliklər, idarə və müəssisələr, onların rəhbərləri mətbuat 
və digər kütləvi informasiya vasitələrində haqlı, yaxud haqsız tənqidə 
məruz qalmışlar. Lakin xatırlamıram ki, son 25 il ərzində qınaq ob-
yek tinə çevrilmiş idarə və müəssisələr sırasında İkram müəllimin rəh-
bərlik etdiyi təşkilatların adları hallanmış olsun. Bu, İkram müəllimin 
işlədiyi rayon və şəhərlərin rəhbərləri ilə yanaşı, mətbuat or qanları 
ilə müvafiq əlaqələr qurmasının, vətəndaşların ərizə və şika yətlərinin 
həllinə ciddi münasibət bəsləməsinin nəticəsində ola bilərdi.

İkram müəllimin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı kitab hazırlandığını 
eşidəndə mən də onun barəsində bildiklərimin bir hissəsini kağıza 
köçürmək qərarına gəldim. Lakin janrın tələbi elədir ki, belə məsə-
lələr barədə uzun-uzadı yazmaq qəbul olunmur. Ona görə də bir 
məsələni də qeyd etməklə yazımı yekunlaşdırmaq istəyirəm.

Mən 40 illik hakimlik fəaliyyətmin son 20 ilini Azərbaycan Res-
pub likasının Ali Məhkəməsində çalışmışam. Fikirləşirdim ki, 2010-
cu ilin ortalarında 52 illik əmək fəaliyyətimə yekun vurduqdan sonra 
pensiyaya çıxıb istirahət edəcək, yaxud qanun normaları və ya 
istintaq-məhkəmə təcrübəsi ilə bağlı yazı-pozu ilə məşğul olacağam. 
Həmin vaxtlar İkram müəllim Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin 
sədri vəzifəsində işləyirdi. Təxminən fevral ayında o, mənə zəng 
vurub dedi ki, pensiyaya çıxdıqdan sonra işləmək fikrinə düşsən, 
mənimlə əlaqə saxlayarsan. Bundan az sonra Ali Məhkəmənin 
rəhbərliyi tərəfindən də mənə eyni məzmunlu təklif verildi. İyul ayında 
pensiyaya çıxdıqdan sonrakı 2 ay ərzində işsiz qalıb darıxdığımdan 
mənə edilən təklifləri götür-qoy etməyə başladım və hətta keçmiş iş 
yoldaşlarımla, dostlarım və qohumlarımla da məsləhətləşməli oldum. 
Nəhayət, qərara gəldim ki, Ali Məhkəmədə təklif edilən iş mənim 
üçün daha məqbuldur (xüsusilə nəqliyyat problemləri ilə əlaqədar). 
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Sentyabr ayının ortalarında Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinə 
getdim ki, qərarımı İkram müəllimə çat dır maqla, mənə iş təklifinə 
görə ona minnətdarlığımı bildirim. Məni yüksək səviyyədə qəbul 
edən İkram müəllim söhbəti elə məcraya yönəltdi ki, mən heç 
gəlişimin həqiqi məqsədini də ona çatdıra bil mədim. O, Apelyasiya 
Məhkəməsinin Aparat rəhbəri qismində işə qəbul olunmağım 
münasibətilə məni təbrik etdi və işləyəcəyim ka binetin açarını, habelə 
kabinetin özünü mənə təqdim etdi. Həmin vaxtdan sonra məhkəmə 
orqanlarındakı iş stajım artmalı oldu. 

Aparat rəhbərinin vəzifələrindən biri də dövlət qulluğu komis-
si yasından keçmiş şəxslərin, habelə texniki işçilərin bacarıqlarını 
qısa müddətdə müəyyənləşdirmək və qabiliyyətlərinə uyğun işlərə 
yerləşdirmək məqsədilə idarə rəhbərinə təkliflər verməkdən ibarətdir. 
Adamları daha tez tanımaq və yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik 
olan İkram müəllim bu məsələlərdə də həmişə məni qabaqlayırdı. 
Müvafiq şəxslə bir-iki dəfə söhbət apardıqdan sonra onun məhz 
hansı işi yaxşı bacaracağını müəyyənləşdirib müvafiq əmr verirdi.

2012-ci ildə pensiyaya çıxan İkram müəllim indi ömrünün 
müdriklik çağını yaşayır. Lakin, görünür, bütün şüurlu həyatını daim 
icti mai-faydalı işlərə həsr etdiyindən pensiyaya çıxdıqdan sonra 
sakit həyat tərzi onu qane etmir; o, hazırda ölkənin ilk Bank Om bud-
smanı, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının Ağ  saqqallar 
Şurasının sədridir. Hüquqşünaslıq sahəsində çoxillik təcrübəsi, 
şübhəsiz ki, hazırkı fəaliyyətlərində ona uğur qazandı racaqdır.

Əlbəttə, mənim bu qeydlərim İkram müəllimin bir şəxsiyyət 
kimi bütün keyfiyyətlərini tam əhatə edə bilməz. İkram müəllimin 
qohumları, xüsusilə övladları və nəvələri onunla fəxr edə bilərlər. 
İkram müəllimin dostları isə ona cansağlığı, uzun ömür, həyatda hər 
bir sahədə uğurlar arzulayırlar. 

Müzəffər Ağazadə 
Əməkdar hüquqşünas

2018-ci il
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ÜRƏKLƏRƏ İŞIQ SAÇAN İNSAN

"İnsan xeyirxah, təmiz, ədalətli və  
namuslu olmaq üçün doğulur".

Viktor Hüqo

İnsan həyatı təzadlarla doludur. Təzadların 
arasında xeyirxahlıq əsl insani simanın 

formalaşmasına stimul yaradır.
Gələcəyə ümidlə baxmaq insanın tə bi ə-

tindən irəli gəlir. Xatirələr isə insanı yaşamağa, 
kamilləşməyə hə vəs ləndirir. Ondan neçə-neçə 

ömür boylanır. Yaddaşlarda iz qoyan insanlar yaş dövründən asılı 
olmayaraq hər zaman kəsiyində insana zövq verir. Cəmiyyətdə elə 
insanlar var ki, öz kölgəsindən kənarda yaşaya bilmir. Haqq-ədalətin 
məğlubiyyətinə göz yumur, onun işığı yalnız öz ömür yollarına 
düşür, belələri tez unudulur. İnsan da var ki, yaşadığı illərin hər günü 
yüzlərin, minlərin ömrünə nur paylayır. Belələrinin varlığı hər an hiss 
edilir. Çətin günlərin ümidi təsəlli çırağına çevrilir və nə zamansa 
həyatının belə insanla bağlılığı səni zənginləşdirir, müdrikləşdirir. 

Hakimin ən böyük üstünlüyü ondadır ki, o, işinə baxdığı insanın 
taleyini bir anlıq göz önünə gətirə bilsin və ədalətini itirməsin. İşi 
qanun çərçivəsində nizama salsın. Məşhur filosof Seneka deyib ki, 
"qarşı tərəfi dinləmədən qərar qəbul etmək ədalətsizlikdir. Hətta 
qərarın özü ədalətli olsa belə, ona xor baxacaqlar". 

İkram müəllim elə şəxsdir ki, insanlara yaxşılıq etməyi, onları 
əsəb dən, gərginlikdən necə uzaqlaşdırmağı düşünür. Onun belə 
şüarı var: "İnsan yaşadığı ömrün hər günündə yaxşılığa tələsməlidir". 

Onunla tanışlığımın tarixi çox əvvəllərə gedir. Bu gün xoş xatirəyə 
çevrilən o günləri xatırladıqca onun kimi bir insanla yaxından 
tanış olmağımı özüm üçün taleyin bir lütfü sayıram. 1987-ci ildə 
Bakıda avtoqəza hadisəsi baş vermişdi. O zaman Cəlilabad rayon 
məhkəməsinin sədri idim. Hadisəni törədən cəlilabadlı olduğundan 
mənə müraciət olunmuşdu. Qəza törədən həbs edilmişdi. Onun 
altı azyaşlı uşağı vardı. Atası şikəst, anası isə kor idi. Bu məsələ ilə 
əlaqədar telefonla İkram müəllimə müraciət etdim. Şəxsi tanışlığımız 
yox idi. Telefon söhbətində qurulan ünsiyyət o qədər isti oldu ki, 
onunla görüşmək qərarına gəldim. 
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Düzü, əvvəllər də onun haqqında çox eşitmişdim. Balakən ra-
yo nunda "Şirə zavodu" ilə bağlı işi apararkən istintaqın sədası hər 
tərəfə yayılmışdı. Hər kəs bu prosesi diqqətlə izləyirdi. O, bu mə-
sələyə olduqca peşəkar yanaşma nümayiş etdirmişdi. Həbsə aldığı 
rayon rəhbəri mənim doğulub boya-başa çatdığım Oğuz rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi idi.

Bakıya gələndə onun iş yerinə getdim. Söhbətimiz o qədər 
səmimi keçdi ki, sanki uzun illərdir biri-birimizi tanıyırdıq. O, məntiqli 
insandır və bu xüsusiyyəti onu insanlara daha çox sevdirir. Heç 
vaxt əbəs yerə söz deməz, deyəndə də sözünün arxasında böyük 
məna dayanır. Bu, onun mütaliəli insan olmasından, keçdiyi həyat 
yolundan, müdrikliyindən irəli gəlir.

Həqiqətdir ki, cəmiyyətdə hər kəsin öz yeri var, hərə bir cür yetişir. 
Elə insanlar var ki, onlar cəmiyyətin sevimlisi olur, böyük qisminin 
hörmətini qazanır. İnsanlar onsuz darıxır. 

O həm də diqqətcildir. İşlədiyi, rəhbərlik etdiyi kollektivlərdə çalışır 
ki, inkişaf pilləsi qursun. İşə can yandıran, savadlı, bacarıqlı kadrları 
seçir. Onların inkişafı üçün əlindən gələn köməyi əsirgəmir. Gəncləri 
vəzifəyə təyin edəndə belə, tərəddüd etmir. 

92-ci ilin sonunda Ali Məhkəmənin Rəyasət Heyətinin üzvü Xalid 
Rəhmanov dünyasını dəyişmişdi. Onunla vida mərasimi həmin döv-
rün qaydalarına uyğun olaraq Ali Məhkəmənin zalında təşkil edil-
mişdi. Tabutun ətrafına əklillər qoyulmuş, vi da la şanlar növbə ilə fəxri 
qarovulda dayanırdı. Dəfn  mərasimi də təntənə ilə keçirildi. 

İkram müəllim belə tədbirlərin təşkilində həmişə diqqət mər kə-
zində olardı. Ən çətin məqamda biz ona müraciət edərdik, o da kö-
mək liyini əsirgəməzdi. Bu mərasimin təşkilində də bir çox çətin məsə-
lələr məhz onun köməkliyi sayəsində öz həllini tapdı.

50 ilə yaxın ədalətin keşiyində dayanmaq, qanunun aliliyini təmin 
etmək çox çətin və şərəfli bir işdir. Həm Sovet, həm də Müstəqillik 
dövründə işləmək, ağır, məsuliyyətli vəzifələri daşımaq – zarafat deyil! 

1990-1993-cü illərdə İkram müəllimin üzərinə böyük məsuliyyət 
düşmüşdü. Hər birimiz onun bu məsuliyyətin öhdəsindən necə 
bacarıqla gəldiyinin şahidiyik. Çünki hadisələrin əksəriyyəti Ba-
kıda cərəyan edirdi və hər bir işə obyektiv baxmaq tələb olunurdu. 
Təsəvvür edin ki, bu məsələlərdə qanunu qorumaq, qərəzsiz qalmaq, 
ədalətli olmaq olduqca çətin məsələ idi. İkram müəllim çox yüksək 
səbir və təmkin nümayiş etdirir, həmin dövrün çətinlikləri qarşılığında 
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belə, ədaləti təmin edə bilirdi. Bu, tək-tək təcrübəli hakimlərə xas olan 
cəhət idi. O, şərh etdiyim kimi, seçilmişlərdən olduğu üçün bunun 
öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. Bu çətinliklərdən yalnız uzaqgörən, 
dünyanın enişindən, yoxuşundan xəbəri olan, keçmişinə, gələcəyinə, 
ən əsası, xalqına, dövlətinə, qanuna bağlı bir insan baş çıxara bilərdi. 
Belə insanlar o vaxt çox az idi. Ən əsası isə o, bütün bu yolları, 
çətinlikləri ləkəsiz keçdi. 

İşində peşəkarlığına qibtə etdiyimiz İkram müəllim dostluqda da 
eynidir. Məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, o, əsl dostdur. Hətta dostlar 
arasında soyuqluq hiss olunduqda ağsaqqal kimi bunun qarşısını alır. 
İnsanlar arasında münasibətlərin, ünsiyyətin bərkiməsinə öz töhfəsini 
verir. Dostlar arasında münasibətlərin ən yüksək formada olması 
onun həyat prioritetlərindəndir. Hər xeyir-şərdə öndə olar. Belə bir 
ifadə var: "xeyir-şər adamı". Bu, ona aiddir. Ən çətin, dar günündə 
onu yanında görərsən. İstər xoş, yaxud acı hadisə olsun, bizi 
xəbərdar edir. Onun müsbət aurası, gözəl enerjisi var. İnsan onunla 
ünsiyyətdə olanda bu müsbət enerjini mütləq hiss edir, söhbətlərinə, 
danışıqlarına isə valeh olursan. İkram müəllimin dediyi hər sözün 
xüsusi çəkisi, özünəməxsus gözəlliyi var. Bu da hər adamda olmur. 
Onun yerində işlətdiyi sözlər insanı sakitləşdirir və təsəlli verir. 

Həyatda əsl insan olmaq üçün müəyyən keyfiyyətlər olmalıdır. 
Sevgi, ünsiyyət, yaradıcılıq, qədim köklərə bağlılıq, duyub dərk 
etmək, bölüşmək. Bu sıranı artırmaq da olar. Amma siyahıya hansı 
gözəlliyi əlavə etsək, həmin xüsusiyyəti İkram müəllimdə tapmaq 
mümkündür. Onun genində ağayanalıq var. Aleksandr Düma 
"Qafqaza səyahət" əsərində qeyd edir: "Azərbaycanlı bəylərə var-
dövlətini etibar edə bilərsən. Hətta burada notariusa ehtiyac da 
yoxdur. Əma nəti necə qoyub getsən, illər sonra həmin əmanəti itkisiz 
götürə bi lər sən. Bəyin sözü notariusun möhüründən güclü təsirə 
malikdir". İkram müəllim də belədir. Dedi, qurtardı! Əsl bəy belə 
olmalıdır! 

Orta əsr mütəfəkkiri Eynəlqüzad Həmədani demişdi: "Əsl 
və həqiqi in san odur ki, başqaları onun əlindən, dilindən və 
əməlindən zi yan görməsin". Səmimi olaraq deyə bilərəm ki, İkram 
müəllim fəaliy yətinin bütün dövrlərində bu prinsiplərə əməl edib və 
onun çıxardığı qərarlar qanuna söykənib. Duruşundan məğrurluq, 
dav ranışından alicənablıq yağan, üzündən nur tökülən, idarəçiliyində 
"haqq və ədaləti" şüar seçən bu aqil insan uzun illər rəhbər işlərdə 
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ça lışıb, həmişə də qarşısındakı işə həddən artıq ciddi, peşəkar 
yanaşıb...

İnsanlığın başlıca meyarı isə özündən sonra yaxşı iz qoy maq dır. 
İkram müəllim elə insandır ki, yaşadığı ömrün hər anında özün dən 
sonra iz qoyub. O, gənc hüquqşünaslar, tədqiqatçılar, hakimlər üçün 
məktəb yaradıb. Bu məktəb hər kəsin düzgün həyat yolunu tap ması 
üçün mayakdır. 

Rəsul Rzanın bir şeirində deyildiyi kimi, "İkram müəllim hüquq el-
mi nin döyünən ürəyidir". Bu ürək hər zaman döyünməlidir. Çünki 
xalqa, millətə lazımdır...

Ənvər Seyidov
hakim, yazıçı-publisist 

professor

* * *

Nəvələrimlə "Teleqüllə"də.  
Öndə: Ömər, Abbas. Arxada: Fatimə, Osman. 

Bakı, 14 noyabr 2010-cu il
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V  HİSSƏ 

XIX  FƏSİL
ONLAR  UNUDULMAMALIDIR

XATİRƏLƏR HAQQINDA

Ərsəyə gətirilmiş "Zirvədən-zirvəyə" toplumunun onurğa sü-
tununu xatirələr təşkil edir. Kitab üzərində işləyərkən xatirə lə-

rin əhəmiyyət kəsb etməsinə bir daha əmin oldum. Bəzən xatirələrdə 
elə faktlarla rastlaşırsan ki, tədqiqat aparsan belə, onu bilməzsən. 
Əfsuslar olsun ki, xatirələrin daşıyıcıları dünyasını dəyişdikcə, çox 
maraqlı məlumatlarla vidalaşmalı oluruq.

Kor Homerin "İliada" və "Odisseya"sı, A.A.Bakıxanovun "Gü-
lüs   tani-İrəm"i və qeyrilərinin əsərləri, Afanasi Nikitin və digər səy-
yah  ların yazılı məlumatları, yəhudi qızı Anne Frankın, Leninqrad 
mü  hasirəsinin qurbanı olmuş Tanya Saviçevanın gündəlikləri bizi 
keç mişlə tanış etməklə yanaşı, bilgilərimizi zənginləşdirir, dünya-
gö rüşümüzü artırır. Aleksandr Düma "Qafqaza səyahət" kitabını 
yazmasaydı, Xurşidbanu Natəvan haqqında əsərdə olan məlumatları 
hansı mənbədən əldə edə biləcəkdik? Əsərlərində, xatirələrində, ya-
zışmalarında ermənilərin həqiqi simalarını açaraq gələcək nəsillərə 
çatdıran məhz tarixi şəxsiyyətlərin zamanında qələmə aldıqları 
dəyərli məlumatlar deyilmi?

Stalin erasından sonra bir sıra hərbi sərkərdələrin memuarları 
oxu cularda böyük marağa səbəb oldu. Zaman keçdikcə onların 
sırasına dövlət və ictimai xadimlər qoşuldular. Ədəbiyyat və incə-
sənət xadimlərinin konkret şəxslər, hadisələr barəsində olan xatirələri 
memuar kimi qələmə alınmasa da, bir çox tarixi hadisələrə aydınlıq 
gətirir, oxucuları tanınmış şəxslərlə bağlı maraqlı əhvalatlarla tanış 
edir. 
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Aviasiya konstruktoru A.S.Yakovlevin "Цель жизни" ("Həyatın 
məq sədi") memuarı olmasaydı, müharibə illərində "YAK"(ЯК)ların 
isteh salı ilə bağlı, İ.Stalin və müharibə illərinin digər rəhbərləri, alim 
və mütəxəssisləri barəsində oxuculara çatdırdığı bilgilər itib ba ta-
caqdı. Nə üçün məhz həmin memuarın üstündə dayandım? Əgər 
bu əsər ərsəyə gəlməsəydi, müharibə illərində evakuasiya edil miş 
aviasiya zavodlarının Sibirdə montajını təşkil edən məsul şəxsin 
məhz İ.Stalinin təyin etdiyi azərbaycanlı İbrahim Seyidov oldu-
ğunu bilməyəcəkdik. Müharibədən sonra o, Azərbaycana qayıt mış, 
1964-cü ildə Dövlət Plan Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə təyin 
olunmuşdu (1971-ci ildə mən onunla yaxından tanış olarkən kim li-
yini bilməmişdim. I kitab, 394-cü səhifə). Yazıya İbrahim Seyidov ba-
rəsində A.C.Yakovlevin xatirəsi olan hissəni əlavə edirəm. 

Çoxlarına bəllidir ki, müharibə illərində almanları lərzəyə salan 
"Katyuşa"lar Bakıda leytenant Şmidt (Səttarxan) adına maşınqayırma 
zavodunda istehsal olunurdu. Bir xatirəni oxumasaydım, bilməzdim 
ki, zamanında möcüzəli və dəhşətli olan bu silah mühəndis Qurban 
Xəlilovun rəhbərliyi altında həyata vəsiqə almışdır. Biz isə Qurban 
müəllimi maliyyə naziri, Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri kimi 
tanımışıq. 

AzTV kanalında "Mən azərbaycanlıyam" verlişi gedirdi. Bir tələbə 
bütün suallara doğru-dürüst cavab verirdi. İstər tarix, istər Azərbaycan 
dili üzrə onun verdiyi mükəmməl cavabları heyranlıqla izləyirdim.

Son sual Süleyman Rüstəmin yaradıcılığı ilə bağlı idi. Onun müəllifi 
olduğu bir sıra məşhur şeirlərin, o cümlədən "Cənub" silsi lə sindən olan 
şeirlərinin adı çəkildi, müəllifinin kim olduğu soruşuldu. Hətta onun 
"Ana və poçtalyon" poemasının müəllifi olduğu da vur ğu lan dı. Sonra 
salona müraciət olundu. Cavabı düzgün deyən tapılmadı. Sonda 
cavabın "Süleyman Sani Axundov" olduğu  deyildi. Çox pərt ol dum. 
Müasir gənclər arasında yazıçı və şairlərimizi, ədəbiyyat və in cə sənət 
xadimlərimizi tanımayanlar, təəs süflər olsun ki, əksəriyyət təşkil edir. 

Bir neçə gün keçmiş Vaqif Yusiflinin Süleyman Rüstəmlə bağlı mə-
qaləsini oxudum; burada şairin yaradıcılığı yığcam şəkildə təhlil edilirdi. 
Düşündüm: "Görəsən, gənclər məqalənin dərc olunduğu "Ədəbiyyat" 
qəzetini oxuyurlarmı? Oxusaydılar, S.Rüstəmi tanı yar dılar". Niyə bir-
dən-birə S.Rüstəmi xatırlamalı oldum. Məqalə müəllifinin yazı sından öy-
rəndim ki, sən demə, S.Rüstəm də xatirələr yazıbmış.

Oxucusu olduğum və qonşuluğumda yerləşən Mərdəkan qəsə bə-
sindəki kitabxanaya zəng vuraraq, onlardan S.Rüstəmin xatirələri dərc 
olunmuş kitabını tapmaqda mənə yardımçı olmalarını xahiş etdim.  
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Şairin "Şərq-Qərb" nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış, 3 cildliyinin II cildini 
mənə göndərdilər.

Həmin kitabda yer alan və Xəzərdə həlak olmuş Tofiq Hüseynovun 
xatirəsinə həsr olunmuş "Xilaskar" şeiri yeni nəslə məktəbli Tofiqin üç 
qızı xilas etməsi və sonda özünün həlak olmasını bir daha xatırladır. 
Onun barəsində çəkilmiş filmdə də bu hadisə geniş işıqlandırılıb. Bu
nun la yanaşı, Tofiqin oxuduğu, əvvəllər onun adını daşımış 134 nömrəli 
mək təbin divarına vurulmuş baralyefin təmirdən sonra əvvəlki yerinə 
qay tarılmaması təəssüf hissi doğurur. Əgər biz Həziləri, Gərayları, Mü
ba rizləri və onlar kimilərini xatırlamasaq, yeni nəslin və tən pərvərləri necə 
yetişə bilər? 

Kitabda bu qəbildən olan "Ağamalıoğlu", "Cəlil Məmmədquluzadə", 
"Mirzə Fətəli", "Əzim Əzim  zadə", "Süleyman Sani Axundov", "Rəşid bəy 
Əfəndiyev", "Na zim Hik mət", "Seyid Hüseyn Sadiq", "Cəfər Cabbarlı", 
"Vladimir Maya kov ski", "Mi kayıl Müşfiq", "Mikayıl Rəfili", "Hüseynqulu 
Sarabski", "Əbül hə sən xan İqbal", "Mirzağa əmi", "İsmayıl Hidayətzadə" 
və başqa şəx siyyətlər barədə xatirələri birnəfəsə oxumuşam və dü-
şünmüşəm ki, görəsən, bu xatirələr qələmə alınmasaydı, adları sada-
lanan məşhurlar barəsində daha geniş bilgiləri hansı mənbədən əldə 
edə bilərdik? 

Xatirələr demişkən, şaxəli yaradıcılığı ilə daim oxucularını heyrət-
l əndirən Anarın "Aydınlarımız"ını oxuyandan sonra mən "İsmailiyyə" 
binasının qarşısından keçərkən kövrəlirəm. Zəkirə Allahverdiyevanın 
"Tut ağacı" şeirində ağaca çəkilən "çarpaz dağ" xatırlanırsa, Seyid 
Hüseynin xatirəsində cansız daş binaya çəkilən "dağ"dan söhbət açılır. 
Bu xatirəni həyəcansız və kövrəlmədən oxumaq mümkün deyil. Tarixi 
yaddaşımızı olduğu kimi bərpa etməyimizdə sonrakı nəsillərə yadigar 
qoyduğu xatirələrə görə Seyid  Hüseynin böyüklüyü bir daha önə gəlir. 

Bu ərəfədə Anar müəllimin Tatarıstanla bağlı qələmə aldığı esseni 
oxudum. "Dost diyar Tatarıstan" başlığı altında verilmiş yazını oxuduqca 
müəllifin yaradıclığına, biliyinin zənginliyinə, dün ya gö rü şü nün geniş li yi nə 
heyran qalırsan. 

Anar müəllimin tədqiqatı olmasaydı, biz bütün bunları haradan bilərdik? 
Yazıçının istər televiziya verlişlərində, istərsə də adi söh bət  lərində ailə 
çərçivəsində, həyatda rastlaşdığı bəzi hadisələri xa tır la ması ona xas 
olan cəhətdir. Belə xatirələr tədqiqatlar, tarixi mən bə lərə istinad etməklə 
əsaslandırıldıqda, o, daha zəngin və maraqlı olur. Hesab edirəm ki, Anar 
müəllimin yaradıcılığının üstün cəhətlərindən biri də məhz bu amildir. 

Bir sözlə, xatirələr sonrakı nəsillər üçün məlumat mənbəyi olmalıdır. 
"Zirvədən-zirvəyə" kitabının da əsas qayəsi budur.
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XİLASKAR
(ixtisarla)

Xəzərdə həlak olmuş  
Tofiq Hüseynovun xatirəsinə

.... Aman, dənizdə tufan get-gedə şiddətlənir,
Buludlardan güc alıb dalğalar hiddətlənir.
Sizə nə olub yenə dalğalar, a dalğalar,
Bu sirri açın mənə dalğalar, a dalğalar!
Görən necə olacaq köməksizlərin halı?
Onlarda zərbəsilə tufan qoymayıb tutar.
Dalğalar, çevirməyin ayrılığa vüsalı, 
Tufanlı qoynumuzda yarı yolda qalan var!
Yaman toxunursunuz, gəlin, inanın buna

Bu şair ürəyimin qanlı divarlarına!
Xəzərim, bu çağımda yol tapsaydım bir anda, 
Bəlkə, içib suyunu mən səni qurudardım.
Sənə: dayan! deyirəm, coşma, bir az dayan da...
Bacarsaydım, at kimi yüyənindən tutardım.
Xəzər! Özünə ram et şıltaq ləpələrini!
Dalğalar qulaq asmır, dənizsə dil anlamır,
Sıxlaşan buludların gözlərindən qan damır.
Sahildəki qayıqlar yıxılır böyrü üstə,
Qağayılar çığrışıb uçuşur dəstə-dəstə.
Ürəklərə nədənsə qüssə dolur, qəm dolur,
Sahildə bir gənc qadın ağlayaraq saç yolur.
Dalğalar qoymur onun eşidək fəryadını,
Çəkir balalarının bir-bir əziz adını.
Dəniz ayırmış onu ciyərparalarından,
Hər söz qopur ananın ürək yaralarından.
Gözlərini zilləyib dilsiz qaranlıqlara,
Baxır balalarıyçin qansız qayalıqlara.
Qayalar arasında hərdən üç baş görünür,
Ananın gözlərində sonsuz təlaş görünür.
Bəli, üç baş görünür nöqtələrtək dənizdə,
Kim edəcək onlara indi kömək dənizdə?!
Dəniz yorub onları, gücdən düşüb qolları,
Dalğalarla bağlanıb qurtuluşun yolları,
Gənc ana tez-tez göyə qaldırıb əllərini, 
Axıdır torpaq üstə gözünün sellərini.
Göydən cavab gəlməyir, kim deyir göy söz anlar?
Yanılırlar kökündən göydən nicat umanlar.
Yer oğluna, yer oğlu əl uzadıb həmişə,
Göydən imdad ummağı eləməyin bir peşə!
Budur, bir cavan oğlan elə bil çıxdı yerdən,
Soyunub bircə anda, suya atıldı birdən. 
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...Ana, ağzı açılı dənizə göz zilləndi,
Dizlərinə vuraraq kaman kimi inlədi. 
Görəsən, görəcəkmi əziz balalarını,
Ona qaytaracaqmı dəniz balalarını!?
– Yox, ümidim onadır, o cavan oğlanadır,
O bilir, sahildəki köməksiz bir anadır. 
..............

...İnsanlar yaxşı bilir: ta əzəldən dünyada,
Söz qandıran olmayıb bir suya, bir də oda.
Uzanıb hər dəqiqə sonsuz bir əsrə döndü,
Ananın gözlərində ümid çırağı söndü. 
“Balam! Balam!” deməkdən dili ağzında şişdi,
Cansız bir cəsəd kimi yaş torpaq üstə düşdü.
Ayılıb yavaş-yavaş aldı özünü ələ,
Yenə qalxdı ayağa bala məhəbbətilə. 
Onlar görünməz oldu, boğuldularmı yoxsa,
Necə qıydın, ey dəniz, sən o dörd günahsıza?!

Əldən düşmüş üç nəfər, budur, çıxır dənizdən,
Lap yaxındaydı onlar, uzaq deyildi gözdən.
Onların ayaqları yaş qumlara dəyəndə,
Sevinclər qurdu bardaş ananın ürəyində.
Öpdü cavan oğlanı gözlərində təşəkkür
Halı dəyişdi birdən, ağladı hönkür-hönkür,
– Bu qızlarım, bəs hanı mənim o kiçik oğlum,
Mən niyə sağ qalmışam, qoyun mən də boğulum!
Ananın gözlərindən oxuyub ricasını,
Çevirməkçin vüsala bu ayrılıq yasını
Cavan oğlan yenidən atıldı dalğalara,
Cumdu qayalıqlara suları yara-yara.
Dalğalar zor göstərir, əl-qol açmağa qoymur,
Xəzərə nə olub ki, bircə qurbanla doymur!
Saniyələr anaya gəlir dərdli il kimi,
Dalğalarsa görünür uzun, qara dil kimi.
Baxır dilsiz göylərə gözlərində şikayət,
Ürəyində natamam, qan donduran hekayət.
Qulaqlar tutulurdu dalğaların səsindən,
Heyhat! Onlar dönmədi, ana getdi özündən...

Şüvəlan, avqust 1958
Süleyman Rüstəm 

"Seçilmiş əsərləri", II cild  
"Şərq-Qərb" nəşriyyatı, Bakı, 2005
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ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ "ЦЕЛЬ ЖИЗНИ"

Самые тревожные дни наступили после взятия немцами 
Орла, 3 октября. 6 октября был сдан Брянск. В сводке Сов-

ин формбюро за 11 октября сообщалось о напряженных боях с 
противником на Вяземском и Брянском направлениях.

В эти напряженные дни, которые переживала Москва, а с 
нею и вся страна, мне довелось побывать у Сталина. Наст рое-
ние было, прямо скажу, нервное. Все мы, причастные к обо рон-
ной промышленности, особенно чувствовали свою долю ответ-
ственности за положение на фронте.

Сталин принял меня и наркома в Кремле у себя на квартире, 
в столовой. Было часа четыре дня. Когда мы зашли в комнату, то 
почувствовали какую-то необычною тишину и покой. Сталин был 
один. По-видимому, перед нашим приходом он прилег отдохнуть. 
На стуле около дивана в белом полотняном чехле лежал 
раскрытый томик Горького, перевернутый вверх корешком.

Поздоровавшись, Сталин стал прохаживаться вдоль комнаты. 
Я очень внимательно всматривался в эту знакомую фигуру и 
старался угадать душевное состояние человека, к которому 
были теперь устремлены взоры и надежды миллионов людей. 
Он был спокоен, в нем незаметно было никакого возбуждения. 
Чувствовалось, правда, крайнее переутомление Сталина, пере-
житые бессонные ночи. На лице его, более бледном чем обычно, 
видны следы усталости и забот. За все время разговора с нами, 
хотя и невеселого, его спокойствие не только не нарушилось, но 
и передалось нам.

Он, не спеша, мягко прохаживался вдоль обеденного стола, 
разламывал папиросы и набивал табаком свою трубку. Де-
лал это очень неторопливо, как-то по-домашнему, а от этого и 
вся обстановка вокруг становилась обыденной и простой. Ус-
покаивающе действовал также и примятый диван, на ко то ром 
он только что отдыхал, и томик Горького, и открытая не пол ная, 
лежавшая на столе черно-зеленая коробка папирос «Гер це-
говина Флор», и сама манера набивать трубку, такая обычная и 
хорошо знакомая.

Разговор начался с обсуждения важнейших вопросов, стояв-
ших перед авиационной промышленностью и связанных с 
выпуском самолетов.
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Сталин четко и целеустремленно поставил перед нами ряд 
задач и указал, как их осуществить. Он внес поправки в неко-
торые мероприятия, предложенные наркоматом по эва куации 
заводов, причем осмотрительно исходил из возмож ностей 
железнодорожного транспорта.

После обсуждения конкретных вопросов, связанных с работой 
наших конструкторов и заводов в эвакуации, разговор перешел 
на общие темы о войне, о последних событиях, о наступлении 
гитлеровцев. Сталин рассматривал тяжелое положение, в ко-
тором находились тогда наша страна и армия, довольно трезво. 
Он не придавал решающего значения тому, что немцы уже 
захватили большую часть нашей территории и подошли совсем 
близко к Москве. Он говорил, что все равно немцы не смогут 
выдержать такого напряжения длительное время и что в этом 
смысле наши возможности и наши неограниченные ресурсы 
безусловно сыграют решающую роль в победе над врагом.

Сталин говорил, что только в нашей стране возможно положе-
ние, когда при таких военных успехах врага народ единодушно и 
сплоченно стал на защиту своей Родины. Ни одна другая страна, 
по его мнению, не выдержала бы таких испытаний, ни одно 
другое правительство не удержалось бы у власти.

В то же время он с горечью и большим сожалением высказал 
мысль, что некоторые наши военные (речь шла о высшем ко-
манд ном составе) надеялись на свою храбрость, классовую 
сознательность и энтузиазм, а на войне оказались людьми 
недостаточно высокой культуры, недостаточно подготовленными 
в области технической.

– Многие у нас кичатся своей смелостью, одна смелость без 
отличного овладения боевой техникой ничего не даст. Одной 
смелости, одной ненависти к врагу недостаточно. Как известно, 
американские индейцы были очень храбрыми, но они ничего 
не могли сделать со своими луками и стрелами против белых, 
вооруженных ружьями. Нынешняя война, – говорил Сталин, – 
резко отличается от всех прошлых войн. Этo – война машин. Для 
того чтобы командовать массами людей, владеющих слож ными 
боевыми машинами, нужно хорошо их знать и уметь организовать.

Одной из серьезных причин наших неудач на фронте он 
считал нечеткое взаимодействие отдельных родов оружия. Он 
рассказал нам о мероприятиях, которые проводятся для того, 
чтобы в кратчайший срок изжить все эти недочеты. И дей ст ви-



719

тельно, скоро мы все убедились по изменившейся обстановке на 
фронте под Москвой, что эти мероприятия оказали свое огромное 
влияние на ход дальнейших военных операций.

В разговоре я высказал недоумение: как же идут против нас 
немецкие солдаты, ведь многие из них рабочие, социал-демократы? 
Сталин ответил с сожалением: "Когда попадают в плен, боятся, что 
им угрожает расстрел, тогда начинают ругать Гитлера".

Мне очень хотелось задать ему еще один вопрос, но я все не 
решался, однако, уже прощаясь, все-таки не вытерпел:

– Товарищ Сталин, а удастся удержать Москву?
Он ответил не сразу, прошелся молча по комнате, остано-

вился у стола, набил трубку свежим табаком. 
– Думаю, что сейчас не это главное. Важно побыстрее на-

ко пить резервы. Вот мы с ними побарахтаемся еще немного и 
погоним обратно…

Он подчеркнул мысль о том, что Германия долго выдержать 
не сможет, несмотря на то, что она использует в войне ресурсы 
всей Европы. Сырьевых ресурсов у Гитлера надолго не хватит. 
Другое дело – у нас. 

Сталин повторил несколько раз:
– Государство не может жить без резервов!
Этот разговор по возвращении в наркомат я записал дословно.
Мы ушли от Сталина с твердой верой в то, что как бы ни 

тяжелы были временные неудачи, все равно неоспоримые пре-
иму щества на нашей стороне и наша победа неминуема. Мы 
ушли в приподнятом, бодром настроении и с новой энергией 
принялись за дела, чтобы не только восстановить выпуск са-
мо летов и моторов на эвакуированных предприятиях, но и зна-
чительно увеличить его.

13 октября было сообщено об оставлении советскими войс-
ками Вязьмы после многодневных тяжелых боев.

14 октября гитлеровцы овладели городом Калинином. Враг 
подошел к Москве совсем близко.

И вот утром 15 октября меня вызвал нарком и сказал, что есть 
указание правительства немедленно эвакуировать конструкторов 
и что ответственность за их отправку возлагается на меня.

Правительство считало необходимым оградить конструкторов 
от каких-либо случайностей и удалить их от линии фронта.

В 6 часов утра 16 октября я выехал из Москвы на автомобиле 
«Понтиак» к месту эвакуации аппарата нашего наркомата.
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Эшелоны из европейской части Союза стали приходить на 
завод один за другим. Люди выгружались на городском вокзале, 
а платформы и вагоны с оборудованием, материалами и прочим 
техническим имуществом перегонялись на заводскую ветку.

Прием прибывающих эшелонов вызывал много хлопот: 
вагоны могли оставаться под разгрузкой не больше 3-4 часов. 
Требовалось освобождать пути для вновь подходящих эше-
лонов, а подвижной состав немедленно гнать обратно на запад. 
Большие трудности вызвали разгрузка и размещение обору-
дования. Вдобавок ко всему и порядка в приеме прибы вающих 
грузов было маловато.

Достаточно сказать, что через час после прихода эше лона 
нашего конструкторского бюро с конструкторским обору до-
ванием, письменными столами и стульями уже трудно было 
найти на месте стол или стул. Работники действующего завода 
торопились растащить все по своим кабинетам и цехам. И 
только благодаря тому, что наше оборудование было окрашено в 
светлые тона, нам удалось быстро прочесать цеха и обнаружить, 
где что находится.

Работникам прибывшего заводского аппарата приходилось 
включаться в работу немедленно, едва они ступали на сибир-
скую землю.

Ибрагим Сеидов, назначенный заместителем директора, рас-
ска зывал мне смешной эпизод, случившийся с ним в первый же 
день прибытия на сибирский завод.

Приехав поздно вечером, Сеидов остановился в заводской 
гостинице. В комнате стоял телефон. Измученный в дороге, 
после многих бессонных ночей, Сеидов завалился в постель. Не 
то в 2, не то в 3 часа ночи раздается телефонный звонок. Сеидов 
поднимает трубку и слышит:

– Вы товарищ Сеидов?
– Да, я Сеидов.
– Вы новый заместитель директора завода?
– Да, я. 
– Товарищ Сеидов, с вами говорит ответственный дежурный 

по заводу. Сейчас прибыл железнодорожный состав с углем. 
Укажите, куда подать этот состав, все железнодорожные пути 
забиты грузами!

Сеидов какое-то мгновение молчал, а дежурный его молчание 
принял за раздумье. Наконец, Сеидов сказал:
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– Подайте этот состав к себе домой, а завтра я буду на 
заводе, ознакомлюсь с делами, и тогда решим. 

Утром дежурный доложил о случившемся ночью директору 
завода и пояснил, что прибывший из Москвы заместитель… "не 
совсем нормальный".

Много хлопот вызывало устройство людей. Нужно отдать 
должное местным партийным, хозяйственным и профсоюзным 
орга низациям: они весьма основательно готовились к приему 
работ ников эвакуированных предприятий. Сооружались благо-
уст роенные бараки. Двести бараков построили силами самих 
эва куированных. Местные жители – сибиряки принимали в 
строи тельстве самое горячее участие. Общими усилиями уда-
лось сделать так, что каждая эвакуированная семья получила по 
отдельной комнате.

Но эшелоны все прибывали, притом без интервалов, один 
за другим, и эвакуированных оказалось здесь больше, чем пла-
нировалось.

Сеидов, который был ответственным за размещение эва куи-
ро   ванных, уже после войны рассказал мне такой случай:

– В городе были заняты все школы, недостроенный театр, 
гос тиницы, – буквально все, что можно было занять. И вот, еду 
я ночью на вокзал встречать очередной эшелон, а сам ломаю 
го лову, где бы разместить людей. Проезжаю мимо одного из 
городских кинотеатров. Кончился последний сеанс, люди рас-
хо дятся… Вот тут и пришла мне в голову мысль: а почему бы 
не разместить людей из прибывшего эшелона в кинотеатре? 
"Обезоружили" мы старика сторожа и здание кинотеатра заняли. 
Утром поднялся страшный переполох, я получил наго няй, но 
зато людей удалось устроить.

Вскоре после войны И. К. Сеидов вернулся в Азербайджан и с 
1964 года занимал пост зампреда Госплана республики.

А.С. Яковлев
Москва, издательство  

политической литературы
1987 год
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SƏMAYƏ ANANIN XATİRƏSİ

Düz 33 il bundan əvvəl, 1987-ci ildə 
hüquq sahəsinin görkəmli nümayəndəsi 

İkram Kərimov bizi – Samur Novruzovu, Fuad 
Musayevi və məni, Kürdəmirə qonaq dəvət 
etmişdi və iki gün Kürdəmirdə İkramın anası 
Səmayə ananın qonağı olduq. 

Aradan bu qədər illər keçib, ancaq o iki 
gündə görüb tanış olduğum Səmayə ana ilə 
bağlı təəssürat o vaxtdan bəri mənim xati-

rəm dədir və bu sətirləri yazarkən də onun – bu sözü çox işlədirlər, 
amma mən də o sözsüz keçinə bilməyəcəyəm – nurlu siması mənim 
gözümün qabağındadır.

Səmayə ana tək yaşayırdı və mən mat qalmışdım ki, o zərif qadın 
təkbaşına o evi, həyət-bacanı necə ideal bir səliqə-səhmanda, necə 
bir təmizlik içində saxlamışdı!

Və həmin iki gündə mən bütün aydınlığı ilə gördum ki, bu səliqə-
səhman, sadəcə, onun təbiətinin ifadəsidir, bu təmizlik onun daxili 
aləmindən, onun xislətindən, mənəvi təmizliyindən axıb gəlir.

Səmayə ananın süfrəsi də, danışığı da, təbəssümü də tərtəmiz və 
çox səmimi, mehriban bir auranın altında idi.

O aura onun süfrəsinin arxasında oturmuş bizlərin də başının 
üstünü alırdı və dedi-qodudan, qiybətdən, intriqalardan, urbanizasiya 
səs-küyündən uzaq gözəl bir ab-hava yaradırdı.

Elə həmin auraya, həmin ab-havaya görə də məndə elə bir 
təəssurat var ki, elə bil, Səmayə ananı cəmi iki gün ərzində tanı-
ma mışam – xeyli müddət onunla mənəvi təmasda olduğuma görə 
fikrimə belə bir işıqlı xatirə hopub. 

Səmayə ana nə qədər zərif bir varlıq idisə, ondan gələn və elə 
bil səni dirçəldən, sənin daxilinə dolan müsbət enerji də bir o qədər 
güclü idi. 

Onun İkrama, İkramın da ona münasibəti də eləcə xatirimdədir; 
elə bil İkram onunla, o da İkramla nəfəs alırdı.

Sonralar onun İkramla bağlı müsahibəsini oxudum və orada 
dediyi bu sözlər onların bir-birinə bağlılığını çox dəqiq göstərir. 
Səmayə ana deyir: "Gecə-gündüz Allahdan arzum odur ki, onu pə-
nahında saxlasın". "Onu", yəni İkramı. Ancaq Səmayə anada elə bir 
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səmimi geni şürəklik vardı ki, bu ananın Allahdan arzusu, əslində, 
yalnız İkramla yox, tanıdığı və tanımadığı bütün övladlarla bağlı idi.

Səmayə ana böyük hərflə yazılası Anaların təcəssümü idi. 
1996-cı ildə UNESСO-da Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyini 

keçirirdik və İkram Kərimov da nümayəndə heyətinin üzvü idi. 
Həmin səfər zamanı uzaq Parisdə də söhbətimiz əsnasında İkramın 
hansı bir doğmalıqla, hansı bir məhəbbətlə tez-tez Səmayə ananı 
xatırlaması mənim yaxşı yadımdadır. 

Bu qısa qeydləri yazanda birdən-birə mənə elə gəldi ki, bu 
yazdıqlarım indi haqq dünyasında olan Samurun da, Fuadın da 
ürəyincə oldu və onların ruhunu şad etdi. 

İllər bir-birini əvəz edir, Səmayə ana isə xatirələrdə yaşamaqdadır.

Elçin 
Xalq yazıçısı

Bilgəh, 1 avqust 2020
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ANA HEYKƏLİ

Heykəl yaratmaq bütpərəstlərdə qəbul olunmuş adətdir. Sadəcə 
olaraq Av ro pada daha bəsit formadadır və müasirləşərək bəzi 

mü səl man ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana da sirayət edib. Bu, 
Azər baycanın Rusiyanın təsir dairəsində olması ilə də izah oluna bilər.

Qəbirüstü abidələr də bu qəbildəndir. Tərəfdarı olmasam da, ana-
mın vəfatından sonra ona qəbirüstü abidə qoyulması qə  na ə tinə 
gəldim. Kürdəmir əhalisinin əsas iki qədim qəbiristanlığı olub – Mürtülü 
və Şıxımlı kəndlərində. Tarixləri bir neçə əsri aşır. Hətta deyirlər 
ki, Səfəvilər dövründən qalmadır. Hər halda qəbir istan lıqlar bizim 
tariximizdir – əhalinin həmin ərazidə nə vaxtdan məskunlaşdığından 
xəbər verir. Belə araşdırma tarixçilərin işidir. Qeydlərim dəqiq olmasa 
da, istiqamət mahiyyəti daşıya bilər.

Şıxımlı qəbiristanlığında Hacı Mahmud babanın məzarı yerləşən 
günbəz var. Qəbiristanlığın yaranma tarixi elə onun vəfatı ilə 
əlaqələndirilir. Ailədə deyilənlərə görə, Atakişili kəndi bizim ulu 
babalarımızla bağlıdır. İstər ana, istərsə də ata tərəfdən rəhmətə 
gedənlər qonşu Şıxımlı kənd qəbiristanlığında dəfn olunmuşlar. 

Anam müntəzəm olaraq Hacı Mahmud babanın qəbrini ziyarət 
edər, günbəzdə təmizlik işləri aparardı. Hətta ilk əməkhaqqıma 
təmizlik işləri ilə bağlı bəzi alətlər alıb günbəzə qoymuşdu. 

Təbii ki, anam dəfn olunan qəbiristanlıqda qəbirüstü abidəsinin 
qoyulması qərara alınarkən, onun həmin məkanla bağlılığının təsiri 
olmuşdu. Bu işi mənim xahişimlə dostum Ömər Eldarov yerinə yetirdi, 
hətta qəbiristanlıqda abidəni özü ucaltdı. O nəinki Azərbaycanın, 
deyərdim ki, zə ma nəsində dünyanın ən məşhur heykəltəraşlarından 
biridir. Heykəl hazırlanarkən onun emalatxanasında oldum. Bu mənzərə 
mənə çox təsir etdi. Həyatda anamı görməyən müəllifin onun obrazını 
məharətlə yaratması, xarakterini açması məndə məmnunluq yaratsa da, 
digər tərəfdən bizə can vermiş ananın ancaq daş heykəlini yaratmaqdan 
uzağa getməyən bacarığımız məni çox məyus etdi. Bu əhvalatı şair 
dostlarımdan Nəriman Həsənzadə və Vahid Əzizə danışdım. 

Bununla bağlı onların bir-birindən xəbərsiz "Ana hey kəli" başlıqlı 
şeirləri yarandı. 
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Abidənin müəllifi  
Xalq rəssamı Ömər Eldarov  
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* * *

İlahi, nəymiş sonuncu ağrı – 
Fəryadmı, ölümmü qələbə çaldı?!

Ruh kimi dağıdıb qara torpağı,
Başdaşı yerində heykəl ucaldı.

Sevilsə, ömr edər adi bir xəzəl,
Hər kəsi dünyada sevgi yaşadır,
Heykəlin özü də anatək gözəl – 
Heykəlin özü də bir tamaşadır!

Mərmər qəlpələri alışıb-sönür,
Dinləsən, qəribə məxmər səsi var,
İnsanı yormadan heykələ dönür,
Görünür, daşın da fəlsəfəsi var.

Elə bil taqətdən düşəcək qələm,
Burda məkan bitir, zaman dayanır!
Sanki hər məzarın daş heykəlindən
Dünyaya bir milyon insan boylanır.

Yanında yer saxla, sənə qurbanam,
Qoy öpüm yuxusuz kirpiklərini,
Sən mənə dünyanı bəxş etdin, anam,
Mən daşa döndərib yaşatdım səni...

Vahid Əziz
 29 iyul 2006-cı il
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* * *

Ay ana! Dünyaya gətirdin məni,
Can verdin, sevincin bir aləm oldu.

Sonra mən ucaltdım daş heykəlini,
İstədim dünyaya gətirim səni. 
Can vermək istədim, gücüm kəm oldu,
Gördüm, bu dünyanın hər üzü qəmmiş,
Bu da bir ömürlük təsəllim oldu.

Nəriman Həsənzadə
 21 noyabr 2016-cı il
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BİR DAHA ABDULLA MÜƏLLİM 
HAQQINDA

Asif Quliyevlə rastlaşanda müxtəlif 
möv zularda söhbətlər edirik. Bir 

dəfə məhkəmə qərarlarının ədalətli olma-
sın  dan söhbət düşəndə o, mənə ədalət mü-
ha  kiməsinin qürur mənbəyi olan Abdulla 
müəl  limlə bağlı ilk görüşü barədə xatirəsini 
söylədi. Hesab edirəm ki, həmin xatirə yad-
daşlara köçürülməli, bizimlə dünyanı tərk 

etməməlidir. Odur ki, mənim xahişimlə Asif müəllimin qələmə 
aldığı həmin xatirəni kitaba daxil etməyi özümə borc bilirəm. 

...Abdulla müəllimi hələ gənc yaşlarımdan tanıyırdım. "Sovet 
kəndi" qəzetində müxbir işləyərkən qəzet səhifələrində tez-tez 
məqalələrim dərc olunurdu. O dövrdə qəzet və jurnalistin güclü 
nüfuzu vardı. İnsanlar elə düşünürdülər ki, əgər kiminsə qəzetdə 
məqalələri dərc olunursa, kimlərsə tənqid və ya tərif edə bilirsə, 
deməli, o, hər şeyə qadirdir, çox böyük adamdır. Kəndimizdə də yaşlı 
nəslin hamısı demək olar ki, dərc olunan məqalələrimi diqqətlə izləyir, 
oxuyur və yeri gələndə mənə öz münasibətlərini bildirirdilər. 

Bir gün kirayədə qaldığım mənzilin qapısı döyüldü. Açdım. Gələn 
kəndimizdən yaxşı tanıdığım yaşlı bir qadın idi. İçəri dəvət etdim.
Gəlişinin səbəbini söyləyəndə ağladı. Danışığından məlum oldu ki, 
kolxozun qoyunçuluq fermasının müdiri olan həyat yoldaşı və bir 
neçə çoban təsərrüfata məxsus qoyun və quzuların məhv olması 
ilə əlaqədar rayon məhkəməsinin qərarı ilə müxtəlif müddətlərə 
azadlıqdan məhrum ediliblər. O, üzünü mənə tutub dönə-dönə 
xahiş edirdi ki, böhtana düşərək həbs edilən həyat yoldaşını və 
çobanları həbsdən azad etdirim. İzah edirdi ki, onların heç bir 
günahı yoxdur. yaylaqda olarkən qoyun qırxılır və qəflətən hava 
dəyişərək şiddətli qar yağır, şaxta düşür. Nəticədə qoyunların 
xeyli hissəsi qırılır. Onlar da ölmüş və qar altında qalmış qoyunları 
yaylaqda qoyaraq, salamat sürü ilə birlikdə arana qayıdırlar. 
Ancaq səhv edərək, naşılıqdan bu hadisəni aktlaşdırmırlar. Qadın 
mənə yalvarırdı ki, "sən bacararsan, bu işi həll et!" Mən nə qədər 
çalışdım ki, onu başa salım ki, adi bir müxbirəm və belə işlər 
mənim səlahiyyətlərim daxilində deyil. Lakin o, məni başa düş-
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mək istəmirdi və dediyini deyirdi. Öz-özlüyümdə qərara gəldim 
ki, mə sələni araşdırım. Müəyyən yoldaşlarla məs ləhətləşdim. 
Onlar mənə tövsiyə etdilər ki, birbaşa Ali Məhkəmənin sədri 
Ab dulla İbrahimova müraciət olunsun.

Səhəri gün həmin qadınla Ali Məhkəməyə getdim. Girişdə əylə-
şən növbətçi gəlişimizlə bağlı Abdulla müəllimə məlumat verdi. 
Onun tapşırığı ilə mən qəbul otağına qalxdım, qadın isə növbətçinin 
yanında qaldı. Qəbul otağında qısa müddət gözlədikdən sonra o, 
məni kabinetinə dəvət etdi. Geniş iş otağı vardı. Oturduğu stuldan 
qalxıb qarşıma gəldi, mehribancasına görüşüb, əyləşməyə yer 
göstərdi. Özü də mənlə qarşı-qarşıya əyləşdi. Gəlişimin səbəbini 
soruş du. Mən əvvəldən axıradək qadının mənə danışdıqlarını 
ona söylədim və sonda işin bir daha təhlil olunmasını ondan xahiş 
etdim. Abdulla müəllim xeyli susub fikrə getdi və soruşdu ki, o qadın 
hardadır. Cavab verdim ki, aşağıda növbətçinin yanındadır. O, 
növbətçiyə zəng edərək qadını yanına dəvət etdi. Həyəcanla otağa 
daxil olan qadının halını görən Abdulla müəllim onun qarşısına yeridi, 
əlindən tutub yaxınlıqdakı stulda oturtdu. Sakitləşməsi üçün ona su 
verdi. Sonra isə bir neçə sual verməklə, qadını ətraflı danışdırdı. 
Ayrılanda isə dedi ki, məsələni şəxsən özü aydınlaşdıracaq. Əgər 
hadisə deyildiyi kimidirsə, çalışacaq kömək etsin. 

Bu görüşdən təxminən iki-üç ay vaxt keçmişdi. Yenə də kəndimizə 
getmişdim. Gecəyarısı kəndə çatdım. Söhbətin gedişində anam 
bildirdi ki: "Allah səndən razı olsun. Həbs olunanlar azad ediliblər, 
gəliblər, kənddədirlər". Çox sevindim. Səhəri gün onlara gedib gözay-
dınlığı verdim. Ər də, arvad da mənə sonsuz minnətdarlıqlarını bil-
dirdilər. Sadə kənd qadını olan ana mənə dedi ki, "ay oğul, o kişiyə 
sonsuz minnətdarlığımızı çatdır. Gedəndə ona nə göndərim: pen-
dirmi, qatıqmı qoyum, yoxsa fətirmi bişirim?" Saf ürəkli, bu zəhmət 
ada mının sözlərinə gülümsədim və cavab verdim ki, "narahat 
olmayın. O, təmənna güdən insan deyil". 

Bəs hadisələr necə cərəyan etmişdi. Məlum oldu ki, Abdulla 
müəllimin göstərişi ilə xüsusi komissiya yaradılır, həmin komissiya 
yaylağa göndərilir. Qadının dediyi sözlərin hamısı sübuta yetirilir. 
Ölmüş qoyun-quzuların qalıqları aşkar edilir. Onun təqdimatı ilə 
məhkəmə hökmü ləğv edilərək işə yenidən baxılır və nəticədə onlar 
bəraət alırlar. 

Ertəsi günü şəhərə qayıtdım. Mənə bağışlanan Çin istehsalı olan 
bir qələmim vardı. İşlətməmişdim. Onu da götürüb, Abdulla müəllimin 
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görüşünə getdim. Əvvəlki kimi məni mehribanlıqla, gülərüzlə qarşıla-
dı. Minnətdarlığımı bildirdim. Gətirdiyim hədiyyəni ona təqdim edərək 
dedim: "Çox sağ olun, Sizin sayənizdə ailələrin sönən çıraqları 
yenidən yandırıldı. Haqq öz yerini tapdı". O, qalxaraq arxa otağa 
keçdi. Əlində bloknot və qələm qayıdaraq mənə yaxınlaşdı və dedi: 
"Mən Sizə təşəkkür edirəm. Əgər baş vermiş bu yanlışlıq barədə 
mənə vaxtında məlumat verməsəydiniz, biz səhvimizi düzəldə bil-
məz dik. Ədalətin bərpa edilməsində bizə yardımçı olduğunuz üçün 
sizə minnətdaram. Sizə bağışladığım bu qələmlə, bu bloknotla da 
haqqı, ədaləti üzə çıxarın. Obyektiv yazılar yazmağı arzulayıram". 

Abdulla müəllimlə ilk görüşümüzdən sonra aramızda xoş bir 
münasibət yarandı. Gec-gec görüşürdük, amma hər söhbətimizdə 
ondan sözlə deyiləsi mümkün olmayan ilahi bir ağsaqqallıq nümunəsi 
hiss edirdim.

O, sadə, səbirli insan, olduqca ədalətli bir hakim idi. Oruc tutar, namaz 
qılardı. Azərbaycanın tarixini dərindən bilən, dünya ədəbiy yatın dan dərin 
məlumatı olan bir şəxs idi. Kiminlə, harada, nə barədə danışmasından 
asılı olaraq öz dediklərini Qurandan, klas siklərin əsərlərindən misallar 
çəkməklə təsdiqləyirdi. O, söhbətin məzmunundan, mahiyyətindən, işin 
gedişindən asılı olaraq çəkdiyi misalları adama elə ustalıqla çatdırırdı ki, 
sanki deyilənlər qanunda yazılmışdı.

Özünün dediyi kimi, o, mühakimə olunanların cinayətini təkcə 
qanun larla sübuta yetirməklə kifayətlənmirdi. Hamıya həmişə tövsiyə 
edirdi ki, baxdığı işi ən xırda incəliklərinə qədər araşdırsın. Gü nah-
kara öz günahını hüquqi qanunlarla yanaşı, onun özünə çatacağı 
səviyyədə də sübut etmək lazımdır. İnsan öz günahını başa düşüb 
etiraf etsə, bu, tərbiyə olunmağın yarısı deməkdir.

Abdulla müəllim hakimlik kürsüsündə oturanda həm hakim olurdu, 
həm də vəkil. Bütün işlərin ədalətli sonluqla başa çatmasını istəyirdi. 
Qərar qəbul edəndə, hökm çıxaranda qətiyyən tələsmirdi. "Mən is tə-
yirəm ki, çıxardığım hökm icra olunandan sonra həmin adamla rast-
laşanda ondan təşəkkür eşidəm". Ədalətin bərpasına görə kimdənsə 
təmənna gözləməyi ən böyük ədalətsizlik hesab edirdi.  

Bax Abdulla müəllim belə saf, əqidəli bir insan idi.

   Asif Quliyev  
jurnalist-publisist  
avqust 2018-ci il
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SADƏ VƏ SƏMİMİ İNSAN

İsak Gülməmmədovun adını tələbəlik illərində eşitmişdim – 
ədliyyə naziri idi. Sovet dövründə nazirlik bir neçə dəfə təşkil 

olunmuş və ləğv edilmişdi. İsak müəllim həmin dönəmin sonuncu 
ədliyyə naziri olub. 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi 
kimi 1966-cı ildə dövlət imtahanına hazırlaşırdım. Öncə "Azərbaycan 
SSR Cinayət Məcəlləsi üzrə məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar" 
mövzusunda diplom işi yazmalı idim. Çalışırdım ki, iş "əla" qiymətə 
layiq görülsün. Aspiranturaya daxil olmaq arzusunda olan tələbə 
üçün bu, çox önəmli idi. 

Elmi rəhbərim professor Vahid Qəhrəmanov tövsiyə edirdi ki, 
diplom işində məhkəmə təcrübəsindən istifadə olunsun, yoxsa "əla" 
qiymət almaq çətin olacaq. Bunun üçünsə Ali Məhkəmənin sədrinin 
rəsmi razılığı tələb olunurdu. Odur ki, məktub üçün "Cinayət hüququ" 
kafedrasının müdiri Əjdər müəllimə müraciət etdim. O, əvvəllər 
Respublika prokurorunun müavini vəzifəsində işləmişdi. Yüksək 
nüfuz sahibi idi. 

Beləliklə, kafedradan məktub götürüb Ali Məhkəməyə gəldim. 
Həmin vaxt sədr vəzifəsini İsak müəllim icra edirdi. Çox asanlıqla 
qəbuluna düşdüm. Tələbə olduğumu bildirib, məktubu ona verdim. O, 
məktubu oxuyub, heç bir söz demədən üzərinə dərkənarını yazıb 
mənə qaytardı. Gülümsəyərək dedi ki, narahat olmayım, işləmək 
üçün şərait yaradılacaqdır. 

Xudahafizləşib kabinetdən çıxdım, dəf-
tər xanaya getdim. Dərkənar həm birinci, 
həm də kassasiya instansiyalarının dəf-
tər xanasına ünvanlandığı üçün məktub 
məndə qaldı (indi də arxivimdədir). Bir 
neçə gün Ali Məhkəmənin dəftərxanasına 
gedib-gəldim və istədiyim materialları top-
laya bildim. Diplom işini "əla" qiymətlə 
müdafiə etdim. 

1974-cü ilin oktyabr ayı idi. Beyləqan 
(keçmiş Jdanov) rayonunda xidməti eza-
miyyədə idim. Əkin sahəsindən odlu silahla 
qətlə yetirilmiş üç nəfər tələbənin meyiti 
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tapılmışdı. Pambıq yığımı ilə bağlı rayona iki min nəfərə yaxın tələbə 
gəlmişdi. Təsadüfən həmin vaxt respublikanın rəhbəri də bölgədə idi. 
Mühüm işlər müstəntiqi kimi cinayət işinin istintaqı mənə tapşırılmışdı. 
Bu ərəfədə Yasamal (Oktyabr) rayon məhkəməsində istintaqını 
tamamladığım mürəkkəb bir cinayət işinin məhkəmə baxışı keçirilirdi. 
Dövlət ittihamçısı Əlisa Əliyev telefonla zəng edərək həmin iş üzrə SSRİ 
prokurorluğuna arayış hazırlamaqda ona köməklik etməyimi xahiş etdi. 

Vaxtım çox məhdud idi. Narahat yollarla Bakıya gəlib, sonra 
dərhal rayona qayıtmalı idim. Gecə ikən yol gəlib, dincəlmədən rayon 
məhkəməsinə getdim. Məhkəmənin sədri İsak Gülməmmədov idi. O, 
bizə arayışı hazırlamaq üçün lazımi şərait yaratdı. İşə baxan hakim 
Nəsrəddin Məcidova tapşırdı ki, öz işini saxlayıb, bizimlə məşğul 
olsun. İş vaxtı sona çatmışdı. Arayışı tamamlaya bilməmişdik. Mən 
isə artıq geri – rayona qayıtmalı idim. 

İsak müəllim rəhbər vəzifələrdə çalışmış bir şəxs kimi yaxşı başa 
düşürdü ki, Moskvaya arayış hazırlamaq nə deməkdir. Eyni zamanda 
mənim vaxt məhdudiyyətimi də nəzərə alırdı. Odur ki, yaranmış 
vəziyyəti görüb müdriklik nümayiş etdirdi – bizimlə qalaraq arayış 
hazır olana kimi məhkəməni tərk etmədi. 

İstər tələbə kimi, istərsə də respublika prokurorluğunun işçisi 
kimi, onunla təmasda olduğum, şərh etdiyim iki görüşlərdə də onun 
nə qədər alicənab, sadə insan olduğunun şahidi oldum. İlk baxışdan 
zəhmli görünən İsak müəllimin danışdıqca səmimiyyətinə aludə 
olurdun. Gənc nəsil məhz belə münasibətləri görüb formalaşır, özü 
üçün nəticə çıxarır. 

Tale elə gətirdi ki, biz qonşu olduq. Hər ikimizin ailəsi şəhərin 
mərkəzində – Nizami (Torqovı) küçəsi, 103 ünvanında yerləşən 
binada yaşayırdı. Onun mənzili arkadan solda, birinci blokda idi. Mən 
isə sol tərəfdə, beşinci blokda olurdum. Hərdən həyətdə rastlaşıb, 
bir-birimizdən hal-əhval tuturduq. 

Ali Məhkəmənin ovaxtkı sədri Abdulla İbrahimov mənim vur-
ğunum idi. Bir neçə dəfə hakim seçilməyimə təşəbbüs göstərmişdi. 
Ancaq mən istəmirdim. Həmin dövrün ictimaiyyəti, hüquq sahəsində 
çalışanlar yaxşı bilir ki, Abdulla müəllim nadir şəxsiyyətlərdən biridir. 
18 il Ali Məhkəməyə rəhbərlik edib. Məkkəni ziyarət etmiş bu gözəl 
insan müsəlman hüququ, Lev Tolstoy irsi üzrə mütəxəssis olub. 
Dövlət xadimi adını daşıyıb. Adına, məhkəməyə ləkə gətirməyib. 
Paklığı ilə fərqlənib. Nə üçün onu xatırladım?
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Yaxşı yadımdadır, Əzizbəyov (Xəzər) rayonunun prokuroru 
işləyirdim. İsak müəllim dünyasını dəyişmişdi. Onun hüzr mərasiminə 
Abdulla müəllimlə birgə gəlmişdim. Mənzildə yanaşı oturmuşduq. 
Önümüzdə Ali Məhkəmənin üzvləri – Ramazan Rəcəbli və Kamal 
Musayev əyləşmişdilər. Abdulla müəllim olduqca ağır təbiətli adam 
idi. Hüzr yerində kənar söhbətləri, şən ifadələrin işlədilməsini 
xoşlamazdı. Söhbəti yalnız mərhum haqda olardı. Həmin məclisdə 
o, İsak müəllimi müsbət xarakterizə edərək (nadir şəxslər barəsində 
o belə fikirlər söyləyərdi), onun kamil hüquqşünas olmaqla yanaşı, 
həm də yüksək intellektə, dünyagörüşə, mədəniyyətə sahib olduğunu 
da xüsusilə vurğuladı. Axı Abdulla müəllimin sədr olduğu dövrdə 
İsak müəllim Cinayət İşləri üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri – Ali 
Məhkəmə sədrinin müavini işləmişdi. Onlar bir-birini daha yaxşı və 
hərtərəfli tanıyırdılar. 

Sonda qeyd edim ki, İsak Gülməmmədov 1918-ci ildə Tovuz 
rayonunun İbrahimhacılı kəndində dünyaya göz açmış, 17 fevral 
1979-cu ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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O, BİZİM "KİSƏMİZDƏN GETDİ"...

Həsən müəllimlə tanışlığımızın tarixi 60-cı illərin sonuna təsadüf 
edir. Həmin vaxtlar mühüm işlər müstəntiqi vəzifəsində 

işləyirdim. İstintaqını tamamladığım cinayət işlərinə, əsasən, Ali Məh-
kəmənin üzvləri (hakimləri) baxırdı. Bəzən məhkəmədə meydana 
çıxan yeni xüsusatları araşdırmaq, onlara qiymət vermək zərurəti 
meydana çıxırdı. Bəzən təcürbəli hakimlər belə, Həsən müəllimə 
müraciət etməli olurdular. Məruzəçini dinləməsi, ilk baxışdan qaranlıq 
görünən, dolaşıq hesab olunan məsələyə aydınlıq gətirməsi, 
mübahisəli məsələni həll etmək bacarığı, işi düzgün səmtə yönəltmək 
qabiliyyəti adamı heyran edirdi. Səsini qaldırmazdı, iradını qəlbə 
dəymədən bildirərdi. Bu zaman hər kəs özünü rahat hiss edərdi.  
O, maddi və prosessual hüququn incəliklərini dərindən bilirdi. 

Şəhər prokurorluğunda işləyərkən, bir gün pilləkənlə düşüb bi-
na dan çıxanda gördüm ki, Həsən müəllim əlində kağız ikinci mər-
təbəyə qalxır. Biz mehribanlıqla görüşdük və Həsən müəllimə qeyri-
ixtiyari olaraq "xeyir ola?" deyib, gəlişinin səbəbini soruşdum. Məq-
sədim gəlişinin mənimlə əlaqədar olacağı təqdirdə, geri qayıt maq, 
yaxud kimin yanına gedirsə, onu müşayiət etmək idi. O isə cavab 
verdi ki, "çağırış vərəqəsi almışam, müstəntiqin yanına gedirəm, nə 
ilə əlaqədardır, özüm də bilmirəm. Çağırıblar, gəlmişəm". 

Sonralar aydın oldu ki, prokurorluqda istintaq olunan cinayət işi 
üzrə xidmət idarələrinin birinə müştəri kimi müraciət etmiş şəxsləri 
siyahı üzrə müstəntiq dəvət edirmiş ki, onların da qiymətdə aldadılıb-
aldadılmadığını araşdırsın.

Həsən müəllimin yerinə başqa şəxs olsaydı, ünvanına çağırış 
vərəqəsi gəlməsini qəbahət hesab edər, çağırışdan narazı qalardı. 
Yaxud səbəbini telefon vasitsəilə araşdırardı. Amma belə addım 
atmaq Həsən müəllimə xas deyildi. O, qeyd etdiyim hərəkəti ilə öz 
daxili aləmini açıb, qanuna hörmət bəslədiyini, hər kəsin vəzifə və 
mövqeyindən asılı olmayaraq, qanun qarşısında bərabər olduğunu 
bir daha nümayiş etdirirdi. Necə ola bilərdi ki, sıravi vətəndaş 
çağırışa gəlməli olduğu halda, vəzifəli şəxs gəlməyəydi?! Bu, Həsən 
müəllimi başqalarından fərqləndirən cəhətlərdən idi.

Şadam ki, Həsən müəllim Bakı Şəhər Məhkəməsində işləmək 
ba rədə təklifimi qəbul etmiş və ömrünün son dövrünü bizimlə ke çir-
mişdi. Biz nəinki işdə təmasda olurduq, hətta asudə vaxtlarımızın
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Ali Məhkəmə sədrinin müavini Həsən Əliyev (əyləşənlər sırasında soldan üçüncü) 
məhkəmənin üzvləri ilə birlikdə xarici qonaqları qəbul edərkən. 1974-cü il

Bakı Şəhər Məhkəməsində Həsən Əliyev  
İsrailin səfiri Elizer Yotvatla görüşərkən. 1994-cü il
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müəyyən hissəsini də birlikdə keçirirdik. Hər gün ondan nəsə yeni bir 
şey öyrənirdim. Belə ağsaqqallara böyük ehtiyacımız olduğunu dərk 
etmək, onları qiymətləndirmək bizim borcumuzdur.

Onu yaxından tanıyanlar deyərdilər ki, nə yaxşı ki, Həsən müəl-
limlə bir yerdə işləyirsiniz. Onun şəhər məhkəməsinə gəlişi kollek-
tivdə ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdı. Burada onun tələbələri, dip lo-
muna imza etdiyi şəxslər, vaxtilə işə götürdüyü və bərabər işlədiyi 
hüquqşünaslar çalışırdı. Biliyini gənclərə öyrətməkdən zövq alırdı. 
Səhvlərini elə başa salardı ki, heç kim inciməzdi. Təvazökarlığı ilə 
fərqlənərdi. Onun tərcümeyi-halı, həyat tərzi və iş üslubu hər kəs 
üçün nümunədir.

İmkan olanda Tbilisidə nəqliyyat məhkəməsində işləməsindən 
danışar, məhkəmə sədrinin iş üslubunu təqdir edər, ondan çox şey 
öyrəndiyini vurğulayardı. Bir dəfə Tbilisi şəhər prokuroru Tamas 
Tuquşi qonağım idi. Həsən müəllimlə onu tanış etdim. O, ürək dolusu 
Tbilisi xatirələrindən danışdı.

Sonuncu dəfə Həsən müəllimlə telefonla danışıb müharibə 
iştirakçısı kimi onu təbrik etdim (o, kollektivimizdə yeganə müharibə 
iştirakçısı idi) və ona həsr olunmuş rəsmi yığıncağa dəvət etdim. 
Hamımız zalda Həsən müəllimin gəlişini səbirsizliklə gözləyirdik. 
Gördüm ki, gecikir. Bu, son dərəcə dəqiq və konkret olan Həsən 
müəllimə xas olan cəhət deyildi. Narahat olub, təkrarən ona zəng 
etdim. Telefona cavab verən oğlu Namiq indicə atasının qəflətən 
vəfat etdiyini söylədi.

Həsən müəllimin təbrikinə hazırlanmış çiçək dəstəsi isə onun 
məzarı üzərinə qoyulan əklilə çevrildi.

Həsən müəllim, necə deyərlər, "kisəmizdən getdi"...

İkram Kərimov
"Hakim və İnsan" kitabı  
"Şərq-Qərb" nəşriyyatı

1997-ci il



737

45 İL ƏDALƏTİN KEŞİYİNDƏ

Ədalətli cəmiyyətdə yaşamaq uğrunda mücadilə insanlığın 
mövcüdluq tarixində şanlı epoxa təşkil edir. Daxili 

azadlığını təmin edəcək dövlətdə yaşamaq istəyən bəşər övladı 
daim haqq-ədalət, həqiqət axtarışında olmuş, məhz belə bir 
mühitdə saf və ali ideallarına qovuşa biləcəyini düşünmüşdür. 
Ədalət meyarının hər bir cəmiyyətdə bərqərar olması isə 
tarixən qanunun aliliyini rəhbər tutan səlahiyyət sahiblərinin – 
ilk növbədə, insan taleyi ilə bağlı qərar qəbul edən hakimlərin 
fəaliyyətindən asılı olmuşdur.

Vaxtilə böyük yunan mütəfəkkiri Sokrat hakimləri ədalət mü-
cəs səməsi kimi sə ciyyələndirərək yazırdı ki, bunun üçün onların 
4 şərtə əməl etməsi vacibdir: nəzakətlə dinləmək, təmkinlə dü-
şün  mək, düşünərək danışmaq, tərəfsiz qalaraq qərar qə bul 
etmək. Həyatda bu qiymətləndirmə öz təsdiqini tam tapıb. Ədalət 
meyarı yalnız düz  günlüyə, haqqa, insanpərvərliyə, humanizmə söy-
kənən hakimlərin fəaliyyətindən çox asılıdır. Xalqımız cəmiyyətdə 
qanunçuluğun zəfəri yolunda əzmlə çalışan be lə ədalət keşikçiləri ilə 
daim qürur duyub, onları qoruyub, zamanın sərt təla tüm lə rindən hifz 
edib. 45 il hakim kürsüsündə yorulmadan çalışan, peşə şərəfini daim 
uca tutan, bütün varlığı ilə haqqın, ədalətin təntənəsinə töhfəsini 
verən belə nəcib in sanlardan biri də Hüseyn Heydər oğlu Talıbovdur.

Vaxtilə ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, "Dövlət iki şey dən 
sarsıla bilər: cinayətkar cəzasız qalanda və günahsız cə za lan-
dırılanda". Yetkin bir insa nın ömrü qədər hakimlik təcrübəsi olan 
Hüseyn Talıbov da çətin və şərəfli peşə fəaliy   yətində daim vicdanının 
səsi ilə hərəkət edib, qanunun aliliyinə əsaslanıb, haq qı nahaqqa 
qurban verməyib. Xarakterin bütövlüyü, kamillik səviyyəsi isə erkən 
yaş larından qarşıya qoyduğu məqsəd və amallarda, saf niyyətlərdə 
təcəssüm olunub. Müdriklərimiz "ot kökü üstə bitər" deyiblər – 1937-
ci il noyabrın 16-da Gən cə şə hərində zəhmətkeş ailəsində dünyaya 
göz açan Hüseyn müəllimin layiqli vətəndaş kimi ye tiş məsində ailə 
mühitinin böyük təsiri olub. Milli təfəkkür, milli kök, babalardan mi-
ras qalmış əsl azərbaycanlı adət-ənənələri üzərində qərar tutan ailə 
mühitində aldı ğı tərbiyə, sadə zəhmət adamları olan valideynlərin 
xeyir-duası ilə huma nizm, insanpərvərlik kimi keyfiyyətlər çulğalaşa-
raq onu şərəfli ömür yoluna hazır la yıb.
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1946-cı ildə Yeni – Yerevan yaşayış massivindəki Məşədi Əziz-
bə yov adına 15 nöm rəli 7 illik məktəbin birinci sinfinə gedən Hü-
seyn Talıbov 1953-cü ildən təhsili ni 19 nömrəli dəmiryol mək tə-
bində davam etdirib. Yaşa dolduqca həyatın qəri bə lik ləri, bəzən də 
haqsızlıqları ədalət axtarışında olan fədakar insanlar kimi, onu da 
dün yanın əbədi sualları ilə üz-üzə qoyub. Bu sualların cavabını hu-
manitar elmlərdə axtaran gənc Hüseynin gələcək həyat yolu, peşə 
seçimi də məhz onun saf və təmiz dü şüncələrindən qaynaqlanıb. 
Orta məktəbi bitirdikdən sonra ilk cəhddə uğur qa za na bilməsə də, 
ruhdan düşməyib, müxtəlif təşkilatlarda fəhlə kimi çalışıb. Ali təhsil al-
maq arzusunu gerçəkləşdirmək üçün yorulmadan əzmlə imtahanlara 
hazırlaşıb.

1958-ci ildə BDU-nun hüquq fakültəsinə daxil olan Hüseyn Talıbov 
dərs əla çısı və ictimaiyyətçi kimi tanınıb.

1963-cü ildə universiteti bitirərək dövlət komissiyasının qərarı 
ilə işləmək üçün Azərbaycan Ali Məhkəməsinə göndərilib və özünü 
bacarıqlı işçi kimi göstərdi yindən hakim vəzifəsinə təsdiq edilib. 1964-
1971-ci illərdə Xanlar, Qax, Zaqa ta la rayon məhkəmələrində xalq hakimi 
işləyib. Hakim adına layiq bütün müsbət key fiyyətləri nəzərə alınaraq 
1971-ci ilin avqust ayında Respublika Ali Məhkə mə si nə üzv seçilib. 
Həmin vəzifədə 9 il işlədikdən sonra 1980-ci ildə Ali Məhkəmə səd ri nin 
müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. 1985-ci ildə Ali Məhkəmə sədrinin birinci 
müavini, 1986-cı ildə isə Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsinə təyin edilib. 
1992-ci ilin iyul ayına kimi həmin vəzifədə çalışıb.

Hüseyn Talıbov Ali Məhkəmənin sədri işlədiyi dövrdə xeyli məh-
kəmə qərar larında yol verilmiş məhkəmə səhvlərinin düzəldilməsi 
üçün onların yuxarı məh  kəmə instansiyalarında yenidən baxılmasına 
nail olub. Nəticədə yüzlərlə vətən daşın pozulmuş hüquqları bərpa 
edilib. Belə vətəndaşların bir çoxu qanunsuz məh kum edildiklərinə 
görə həbsdən azad edilib, bəraətverici əsaslarla onların haqqın da olan 
cinayət işlərinə xitam verilib. Onların sırasında 1937-ci və sonrakı il lər-
də repressiyaya məruz qalmış şəxslər də az olmamışdır.

Hüseyn Talıbovun Ali Məhkəmədə işlədiyi ən çətin və mürəkkəb 
dövr 1988-1991-ci illəri əhatə edir. Söhbət 70 il dünyanı lərzəyə 
salmış totalitar bir sistemin – SSRİ-nin çök məyə başlaması dövrün-
dən gedir. Bunun ən aşkar göstəricisi Dağlıq Qarabağda baş qal-
dırmış erməni separatçılıq hərəkatı idi. 1988-ci ilin fevral ayında 
Dağlıq Qara bağ münaqişəsi başladıqdan sonra bununla bağlı 
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çoxsaylı cinayət hadisələri ol muş, cinayət işləri qaldırılmışdı. Hə min 
işlərin istintaqını bir qayda olaraq SSRİ pro kurorluğunun müs tən-
tiqləri aparırdı. Cinayət işlərinə Azərbaycan məhkəmələri, əsa sən, Ali 
Məhkəmə tərəfindən baxılırdı.

SSRİ prokurorluğu və SSRİ Ali Məhkəməsi ermənilərin təzyiqi 
ilə tələb edir dilər ki, bu işlər üzrə azərbaycanlı məhkumlara ağır 
cəzalar, hətta müstəsna cəza tədbiri olan ölüm cəzası tətbiq edilsin. 
Azərbaycana və azərbaycanlılara daha çox zərbə vurmaq üçün er-
mənilər hər cür vasitədən istifadə edidilər. O vaxt bunu respublika 
və tən daşlarının əksəriyyəti bilmirdi. Moskvanın inadlı təkidləri, 
təəssüf ki, ozamankı res publika rəhbərliyinə də təsir etdiyindən, 
onlar mərkəzdən gələn tələbləri bəzən yerinə yetirməli olurdular. La-
kin bütün təzyiq və təsirlərə baxmayaraq, belə cinayət işlərinin heç 
biri üzrə məh kumlara Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən ölüm 
hökmü çıxarılmırdı. Hətta SSRİ Ali Məhkəməsi "nümunə" göstərmək 
üçün həmin işlərdən birini – Sumqayıtdan olan Musayevin işini öz 
icraatına götürdü, ona ölüm cəzası təyin etdi və bu hökm dərhal 
icra edildi. Lakin Azərbaycan məhkəmələri İttifaq Ali Məhkəməsinin 
bu "nümunəsinə" əməl etmədi, heç nədən çəkinməyərək sonrakı 
vaxtlarda da hə min işlər üzrə məhkumlara müstəsna cəza tədbirləri 
tətbiq edilmədi. Bu, Hüseyn Ta lı bovun xidmətlərindən biri idi.

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyə qovuşduqdan sonra res-
pub lika məhkəmə lərinin və hakimlərinin, ümumilikdə hüquq siste-
minin qarşısında duran ən başlı ca vəzifə azad və ədalətli məh kə-
mə sisteminin yaradılması idi. Fəqət tarix göstərdi ki, dövlət müs-
tə qilliyinin ilk illəri xalqın gözlədiklərini heç də doğrultmur, cə miy-
yətin digər sahələrində olduğu kimi, ədalət mühakiməsinin həyata 
ke çi ril mə sin də də problemlər ortaya çıxır. Həmin illərin hadisələri 
bu gün hər kəsə məlum dur. Hüseyn Talıbov bu dövrdə də özünün 
prinsipiallığı ilə fərqlənmiş, ədalətə sadiqliyini nümayiş etdirmişdi. 
Onun Ali Məhkəmənin sədri vəzi fə sin dən get mə sin də əsas rolu da 
məhz elə bu dəyişməz mövqeyi oynamışdur.

1992-ci ilin iyulunda H.Talıbovun Ali Məhkəmənin sədri vəzi fə-
sindən istefa ərizəsi Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş və o, Sum-
qayıt Şəhər Məhkə məsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1994-cü ildə H.Talıbov Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin sədri işlə-
diyi vaxt Respublika məhkəmə hakimlərinin konfransında Ha kim -
lərin İxtisas Kollegiyasının sədri seçilmiş dir. Qanunun tələbinə görə, 
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məhkəmələrə hakimlərin seçilməsi və onların vax tın dan əvvəl geri 
çağırılması yalnız ixtisaslaşdırılmış kollegiyanın razılığı ilə olur-
du. Həmçinin hakimlərə ixtisas dərəcəsi verilməsi və onların intizam 
məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələlərinə də həmin kollegiyada 
baxılırdı.

2000-ci ildə respublikada hakim vəzifəsinə layiq olan şəxslərin 
seçilməsini təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı ilə Məhkəmə-Hüquq Şurası təşkil edildi. Şura 2000-ci 
ilin aprel ayında Dövlət Tələbə Qəbulu Komissiyasının qaydaları 
əsasında hakimliyə namizədlərin test imtahanını ke çir  di. Bundan 
sonra isə hakimliyə namizədlər yoxlama müsahibəsindən keçi rildilər. 
Göstərilən çox çətin sınaqlardan uğurla keçənlər sırasında H.Talıbov 
da var idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Hüseyn Talıbovun 3 dəfə müxtəlif 
vəzifələrə təyin edilməsinə öz xeyir-duasını vermişdir. 1971-ci ildə 
Azərbaycan Ali Məhkəməsinə üzv, 1980-ci ildə Ali Məhkəmənin 
sədr müavini seçilmiş, 2000-ci ildə ulu öndərimizin sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikası Apelasiya Məhkəməsinə hakim təyin edil-
miş dir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 16 iyun 2007-ci il 
tarixli qərarı ilə Bakı Apelasiya Məhkəməsinə hakim təsdiqlənmişdir.

Ədalətin təntənəsi naminə böyük xidmətlər göstərən zaman Hü-
seyn Talıbov nəciblik, insanpərvərlik nümayiş etdirib. Həyat amalı ilə 
seçilən Hüseyn Talıbovun dövlət qarşısındakı xidmət lə rinin obyektiv 
dəyərləndirilməsi cəmiyyətin özündə yetişən sosial ehtiyacdır ki, 
bu da müxtəlif fəxri adlar formasında sahibinə ün vanlanıb. Hüseyn 
Talıbov müxtəlif vəzifələrdə işlədiyi bütün dövrlərdə işinin öh-
dəsindən layiqincə gəlib, ictimaiyyətin, həmkarlarının dərin hörmətini 
qazanıb. Bu nun nəticəsidir ki, iki dəfə (1983 və 1987-ci illərdə) 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəya sət Heyətinin fəxri fərmanları ilə 
təltif edilib. Qax, Zaqatala, Nəsimi rayon, Bakı Şəhər Sovetinin və 
Respublika Ali Sovetinin deputatı olub. Orden və medallarla təltif 
edilib. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə hələ 1987-ci ildə 
ona birinci dərəcəli hakim ixtisas dərəcəsi verilib. Elə həmin il o, SSRİ 
Ədliyyə Na zir liyinin "Əməkdə müvəffəqiyyətə görə" döş nişanına 
layiq görülüb. Azərbaycan Pre zidentinin 21 noyabr 2008-ci il tarixli 
sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edil mişdir.

Hüseyn Talıbov özünü həm də elmdə təsdiqləmiş alim və 
tədqiqatçıdır. 1970-ci ilin iyun ayında əmək hüququ üzrə namizədlik 
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dissertasiyasını müdafiə edə rək hüquq elmləri namizədi adına layiq 
görülüb. İki kitabın, hüquq elminin müxtəlif sahələrinə dair çoxsaylı 
monoqrafiya və elmi məqalələrin müəllifidir. Hüseyn Talıbov müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin ilk səd ri olub. Həm-
karları, tanışları arasında səmimi və nüfuzlu şəxs imicinə malik peşə-
kar hüquqşünas kimi tanınır. Bu uğurlarının əsasında onun şəxsi 
keyfiyyətləri – yük sək intellekti, mənəvi təmizliyi, müntəzəm olaraq 
üzərində çalışması, hüquqi bi liklərini və dünyagörüşünü artırması, 
ədalətə və qanunun aliliyinə sadiqliyi durur. İnsan kimi ali, humanist 
xarakterə malik olan, sadəliyi, dürüstlüyü, sözünə bü töv lüyü, ünsiyyət 
mədəniyyəti ilə fərqlənən Hüseyn Talıbov hakim kürsüsünə insanlara 
layiqli xidmət vasitəsi kimi yanaşdığını 45 illik fəaliyyətində tam 
sübuta ye tirib. Dövlət hakimiyyətinin müstəqil qolu olan  Məhkəmə 
hakimiyətinə rəhbərlik edərkən vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının 
yüksək səviyyədə təminatına böyük töh fələr verib. 

Hüseyn müəllimin yetişdirmələri müxtəlif məhkəmə instansiya-
larında, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində, 
Kon stitusiya Məh kəməsində, Ali Məh kəmədə, Apelasiya və birinci 
in stansiya məhkəmələrində ha   kimlik vəzifəsini şərəflə həyata ke çi-
rirlər. O, daim gənc hüquq şü naslara diqqətlə yanaşır, onların həyat 
yolunun düzgün isti qa mət  ləndirilməsinə öz töhfəsini verir. Bu sətir-
lərin müəllifinin hakim işləməsinin təşəbbüskarı da məhz Hüseyn 
Talıbov olmuşdur.

Evlidir, üç övladı, nəvələri var, qızı həkim, oğlanları hüquqşünas-
dırlar.

2009cu il sentyabr ayının 8də Hüseyn Talıbovun hakimlik 
fəaliy yətinin 45, əmək fəaliyyətinin isə 55 ili tamam oldu. Hazırda 
Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində üzərinə düşən 
vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələn Hüseyn Talıbovun həyat yolu 
həmkarları və hakim olmaq istəyən hər bir gənc üçün örnəkdir.

İkram Kərimov
"Azərbaycan" qəzeti
12 noyabr 2009-cu il
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16 noyabr 1997-ci il
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"AĞ AT" RƏSMİ

SSRİ Ali Məhkəməsinin Plenum iclaslarına əksər hallarda dəvət 
alırdım. İttifaq üzrə son məhkəmə instansiyasında iştirak etmək 

nadir hallarda Plenumun üzvü olmayan hakimlərə nəsib olardı. 
Plenumda SSRİ Baş prokurorunun və SSRİ Ali Məhkəməsi səd-

rinin protestlərinə – etirazlarına baxılar, ayrı-ayrı sahələr üzrə aparıl-
mış məhkəmə təcrübələrinə dair ümumiləşdirmələr müzakirə edilərdi. 
Qəbul olun muş qərarlar əsasında müzakirə edilən məsələlər üzrə 
son nöqtə qoyulardı.

Belə müzakirələrdə məruzə və çıxışlara heyran qalırsan. Müba-
hisəli məsələlərə münasibət, fikri izah etmə qabiliyyəti, qarşı tərəfin 
mövqeyinə hörmətlə yanaşmaq, artıq-əksik hərəkətə yol verməmək, 
yüksək davranış mədəniyyətinin nümayişi və səriştəlilik qibtə ediləsi 
səviyyədə olardı. Eyni məsələ barəsində fərqli mülahizələr elə usta-
lıqla əsaslandırılırdı ki, dinləyici hər iki tərəfi haqlı hesab edirdi.

Baş prokurorun və Ali məhkəmə sədrinin münasibətləri, polemi-
kaları xoş təsir bağışlayırdı. Tənəffüs zamanı "vuruşanların" səmimi 
söhbət etmələri hamıda xoş təəssürat yaradırdı.

Onu da qeyd edim ki, SSRİ Ali Məhkəməsinin hakimləri Kremlin 
im tiyazlarından istifadə edirdilər; onlara xüsusi yeməkxana, ma ğa-
za, müalicə müəssisələri, istirahət bağları, təchizat sahələri təhkim 
olunurdu.

Bu imtiyazların bəziləri Plenum iştirakçılarına da şamil olunurdu. 
Meh manxanada qalmaq şəraitini, mağaza və yeməkxanadan istifa-
dəni misal göstərmək olar. Ali Məhkəmənin yeganə azərbaycanlı 
üzvü olan İsmayıl Alxasov yüksək nüfuz sahibi idi. Hətta o, məh-
kəmənin partiya komitəsinin katibi seçilmişdi. Bu, ona göstərilən 
etimadın səviyyəsinin göstəricisi idi. Ali Məhkəmədə işləyən azər-
baycanlılar müəyyən dərəcədə İsmayıl müəllimin səbəbindən bu 
yüksək ədalət məbədində çalışırdılar. Onlar bizə böyük diqqət və 
qayğı göstərirdilər. Naharı mütləq birlikdə edərdik. İsmayıl müəllim 
bizi evinə qonaq aparmasaydı, rahatlıq tapmazdı. Şəkidən olan 
İsmayıl müəllim yüksək savada, mədəniyyətə sahib alicənab bir 
insan idi. O, ailəmizdə baş vermiş kədərli hadisə zamanı Bakıya 
gəlib, bizə başsağlığı verməyə vaxt ayıra bilmişdi. Respublika 
prokurorluğunda dəftərxana müdiri işləyən bacısı Gülşən xanım bizim 
hamımızın sevimlisi idi. 



744

Çox vaxt belə ezamiy yə lərə bö-
yük qızım Yeganəni də özümlə 
aparar dım. Bir gün axşamçağı Ali 
Məh kə mənin sədri Hüseyn Talı-
bovla "Starı Arbat" küçəsində gə-
zişirdik. Yeganə bizimləydi. Rəsm 
əsərləri nümayiş edilən yer dən 
keçər kən gözəl bir rəsm əsəri gör-
dük. Rəsmdə ağappaq atın baş, 
boyun və gövdəsinin bir hissəsi 
təsvir edilmişdi. Yalı ona xüsusi gö-
zəllik verirdi. Yeganə mənə baxıb 
dedi: "Ata, çox gözəldir, deyilmi? 
Bəl kə, alaq?" Cavab verdim ki, 
rəsm çox bö yük və ağırdır, onu Ba-
kıya apa rmaq çətin olacaq. Söhbət 
bu nunla da bitdi.

...Biz Bakıda təyyarədən çıxarkən salonun paltar asılan his sə-
sindən keçəndə Hüseyn müəllim səliqə ilə bükülmüş bağlamanı qı-
zıma göstərərək dedi: "Qızım, bu xoşladığın "Ağ at"ın rəsmidir. Sənin 
üçündür". Donub qaldıq. Rəsm nə vaxt alınıb, təyyarənin salonuna 
necə gətirilib, bilməmişdik. Yeganənin sevinci yerə-göyə sığmırdı! 
Mən isə tutulub qalmışdım. Təşəkkür etməyə söz tapa bilmirdik. 

Hədsiz dərəcədə sadə, səmimi və xeyirxah olan Hüseyn müəl-
limin nəcib hərəkəti məni çox mütəəssir etmişdi. Onun davranışı həm 
də mənim üçün ibrət idi. Çox güman ki, mənim Yeganəyə cavabım 
Hüseyn müəllimi qane etməmiş, iradını bu hərəkəti ilə ifadə etmişdi.

Yeganə ailə quranda ağ atın rəsmini özü ilə apardı. İndi həmin 
rəsm evinin bəzəyidir. Hər dəfə onlara gedəndə, qapı açılıb dəhlizdən 
içəri keçəndə ilk növbədə bu rəsmlə rastlaşıram. Hüseyn müəllimi 
xatırlayaraq ona rəhmət diləyirəm. 



745

HAKİMLİK VƏZİFƏSİNDƏN İMTİNA

Yusif Hacıyevi Bakı Şəhər Məhkəməsində tanıdım. Əvvəllər 
Azərbaycan rayonlarında hakim işləmişdi. Ali Məhkəmənin 

hakimləri onun barəsində yüksək fikirdə idilər. Onun yaxşı insan 
olduğunu söyləyirdilər. Biz eyni vaxtda şəhər məhkəməsində 
işləməyə başladıq. Mən məhkəmənin sədri, o isə hakimlərdən biri 
idi. Qısa bir müddətdə onun ədalətli hakim olmasının, qanunun 
aliliyini göz ləməsinin şahidi oldum. Xeyirxah, ailə-dostcanlı olmaqla, 
geniş təfəkkürə, onu tanıyanlar arasında çox böyük hörmətə malik 
idi. Ədəbiyyata bağlılığı ilə seçilirdi. Bu sözləri birgə çalışdığım çox 
hakimlər barəsində bu və ya digər formada demək olar. Nə üçün 
məhz Yusif barəsində nəsə yazmaq fikrinə düşdüm? Onu baş-
qalarından və bizdən fərqləndirən bir cəhəti məni buna sövq etdi. 

Çoxlarına məlum deyil ki, nə üçün o, növbəti seçkidə hakim 
seçilmədi. Bəziləri bunu onun xalq cəbhəsinə qoşulması, digərləri 
isə başqa mülahizələrlə əlaqələndirirdilər. Əsl həqiqəti Ədliyyə naziri 
Əlisaab Orucov Milli Məclisin tribunasından demişdi: "O, partiya 
(Kommunist Partiyası nəzərdə tutulur) sıralarını tərk etdiyinə görə 
növbəti müddət üçün hakimliyə təqdim olunmur". 

1990-cı ilin avqust ayında deyilən bu ifadənin arxasında nə 
dururdu? Nə üçün Yusif birdən-birə Kommunist Partiyasına qarşı 
münasibətini dəyişdirdi? Bu məqama aydınlıq gətirib, Yusifin bizdən 
fərqli cəhətini oxucuya çatdırmaq istəyirəm. Bu zaman bəlli olar ki, 
onun atdığı addımı zamanında heç birimiz atmamışıq. O, yeganə 
kom munist idi ki, partiyaya sədaqətini itirməsini rəsmiləşdirə bilmişdi. 
Təəssüflər ki, belələri yada salınmır. Həmin dövrdə Mərkəzin yürüt-
dü yü siyasətə etiraz olaraq çoxları Kommunist Partiyası sıralarını 
tərk etmişdilər. Hətta bəziləri partiya biletlərini tullamışdı. Onların 
içərisində peşmançılıq çəkənlər də az deyildi. Atılmış partiya bilet-
lərini toplayıb, sonradan sahiblərinə qaytarmaqla gəlir əldə edənlərə 
də təsadüf olunurdu. 

Tam əksəriyyət, o cümlədən mən, partiyanın fəaliyyətini dayandır-
ması ilə əlaqədar özümüzü partiya sıralarından kənarda hesab 
etmişik. Şəhər məhkəməsinin ilk partiya təşkilat katibi, mərhum 
Səfər Mədətov mənə dedi ki, rayon partiya komitəsindən zəng 
ediblər ki, kim arzu edirsə, öz uçot vərəqini götürə bilər. Odur ki, uçot 
vərəqəmi götürdüm. Hazırda partiya üzvlük biletim və uçot vərəqəm 
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şəxsi arxivimdədir. Həyatımın bir hissəsi olan bu dövrün tariximdən 
silinməsi mümkün deyil (bu sözləri cəm şəklində də işlətmək olar).

Qanlı 20 Yanvar hadisəsindən sonra, şəhidlərin dəfnində iştirak 
etməyi kollektivin üzvlərinə tövsiyə etmişdim. Kimlərin necə iştirak 
etməsini xatırlamıram. İzdihamın içində bu, mümkün deyildi. Ancaq 
hakimlərdən: Azər Orucovun, Azər Hüseynovun, Abdin Abdin bə-
yo vun, Yusif Hacıyevin, Həmid Bayramovun (sabiq hakim, şöbə 
rəisi) və bir neçə nəfər başqalarının iştirakı yadımdadır. Biz Azadlıq 
meydanı ilə üzbəüz bulvarda, fəv varənin yanında dayanmışdıq 
və Funikulyorun yanındakı pillə kən lərlə qalxaraq dəfn yerinə birgə 
gəlmişdik. Orada mitinq üçün yer düzəldilmişdi. Tədbiri Şeyxülislam 
Allah şü kür Paşazadə idarə edirdi. Yanında Sabir Rüstəmxanlı və İsa 
Qəm bər dayanmışdılar. Başqalarını xatırlamıram. Dövlət rəsmilərinə 
rast gəlmədim. 

Şəhidlərin dəfninin ertəsi günü Yusif Hacıyev Nərimanov rayon 
məhkəməsinin sədri, dostluq etdiyi Oktay Məmmədovla birlik də 
yanıma gəldi. Hamı baş verən hadisədən şoka düşmüşdü. Da nış-
mağa söz tapa bilmirdik. Yusif ağlayırdı. Əlində partiya biletini və 
hakimliyə dair vəsiqəsini tutmuşdu. Əlləri əsə-əsə onları masanın 
üzərinə qoydu. Dedi: "Mən nə bu partiyanın üzvü, nə də bu dövlətin 
hakimi olmaq istəmirəm!" Oktay əlavə etdi: "Biz həmin axşam küçədə 
olmuşuq. Yanımızda insanların güllələnməsinin şahidiyik. Özümüz 
də təsadüfən sağ qalmışıq. Bu, dəhşətli mənzərə idi. Yusif hələ də 
özünə gələ bilmir. Ona deyirəm ki, bu addımı atmağa tələsməsin, 
lakin sözümə baxmır". 

Mən də Yusifə təsəlli verib, tələsik qərar verməyin məqsədəuyğun 
ol ma dığını diqqətinə çatdırdım. O, fikrindən dönməyəcəyini qəti 
olaraq bildirdi. (Sonradan eşitdim ki, o, bu məsələ ilə əlaqədar 
nazirin də qəbulunda olub). Vəziyyəti belə görəndə ona bildirdim 
ki, bu sənədləri sənə mən verməmişəm ki, səndən də qəbul edim. 
Yusif vəsiqə və biletini geri götürərək xahiş etdi ki, "onda icraatıma iş 
yazmayın. Belə vəziyyətdə heç bir işə baxa bilmərəm...". 

Sonradan Səfər mənə dedi ki, Yusif könüllü olaraq partiya sı ra -
larından çıxmaq üçün ilk partiya təşkilatına ərizə ilə müraciət edib. 
İstədik, müxtəlif bəhanələrlə məsələyə baxılmasını ləngi dək. Alın-
madı. Bir gün Yusif mənə müraciət edərək dedi: "İk  ram müəllim, 
sən Allah, bir ağ saqqal kimi partkoma təsir et ki, par tiya işimə tez 
baxsın". Dedim: "Yusif, üzv  lük haqqı vermə və özünün par tiyadakı 
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fəaliyyətini dayandır". Yusifin cavabı isə be lə oldu: "Onda ni zam-
namə tələblərini pozduğum üçün məni partiya sıra la rından xa ric 
edə bilərlər. Bunu isə mən istəmirəm! Qarabağ hadisələrinə (Yusif 
Ağcabədi rayonundan idi) və 20 Yanvar faciəsinə etiraz əlaməti 
olaraq hakim işləmək və öl kə yə rəhbərlik edən hakim partiyanın 
sıralarında qalmaq istəmirəm. İkram müəllim, xahiş edi rəm, mə nim 
balalarım var, elə edin ki, intihar həddinə çatmayım" deyib, hönkür-
hönkür ağladı. Mən ona su və təsəlli verdim. Yanındaca Səfəri dəvət 
edib vəziyyəti danışdım. Qə ra ra gəldik ki, əvvəl büro iclasında, sonra 
ümumi yığıncaqda Yu sifin Kommunist Partiyası sıralarından çıxması 
məsələsinə ba xıl sın. Belə də ol du. Büro üzvü olmadığım üçün orada 
iştirak edə bilməzdim. Ancaq çox gərgin ke çən ümumi yığıncaqda 
onun ərizəsi təmin olundu və təsdiq edilməsi üçün ərazi üzrə –  
26 Bakı komissarları (Səbail) rayon partiya komitəsinə göndərildi. 
Orada Yusif Ha cıyevin xahişi təmin olundu. Beləliklə, kommunist 
Yusif Hacıyev oldu bitərəf. Bəl lidir ki, o dövrün tələblərinə görə bitərəf 
şəxs hakim kimi fəaliyyət göstərə bilməzdi. Odur ki, o, "par ti ya ya 
sədaqətini itirmiş" adını aldı. Cəsarətimiz çatmadı deyək ki, partiya 
özü üzv ləri qarşısında etimadını itirmişdi. Partiya sıralarından xaric 
olunmağını rəsmiləşdirən ikinci bir kommunist tanı mı ram. Bəlkə də 
var, bilmirəm. 

Yusif sonralar vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul oldu və həyatdan çox 
bivaxt köç dü. Şaxtalı, soyuq bir gündə. Yeri gəldikdə, bir çox mə-
qam larda Yusif xa tır la na caq. Xüsusən, Kremlin Qurultaylar sara yın-
da onunla təsadüfən rast laş ma ğımız ba rədə (bax: 128, 134-137, 
216-219 səh.). O, hakimlik fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra tez-tez 
görüşər və bir çox məsələlərdə məsləhətləşərdik. Fikir ayrılığı ol-
duqda, susardıq. Mübahisə etməzdik. Daima mənə böyük ehtiramla 
yanaşardı.

Allah ona rəhmət etsin! 
Qəbri nurla dolsun!
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SƏMİMİ İNSAN

Səfər Mədətov barəsində yazmaq mənə çox ağırdır. Bu vaxta 
qədər tanıdığım şəxslər barəsində xeyli xatirələr yazmışam. 

Bunların əksəriyyəti yaşca məndən böyük, yüksək mənsəb sahibi 
olmuş, tanınmış, az təmasda olduğum şəxsiyyətlərlə əlaqədar, 
əsasən, epizodik əhvalatlarla bağlı olan xatirələr olmuşdur. 

Düz 20 il gündəlik həyatımda yaşamış, bivaxt dünyasını dəyişmiş, 
yaşca məndən kiçik olan Səfər barədə xatirələrim bir ömrə çatar. 
Onun ölüm xəbərini işə gəlməyə hazırlaşarkən telefonla kürəkənim 
Eldardan eşitdim. Ölüm də qəfil, xəbər də qəfil...

Xəbər məni çox sarsıtdı, bərk kövrəldim. İşə gələnə qədər danışa 
bilmədim. Kiməsə bu xəbəri vermək istədim, alınmadı, məni qəhər 
boğdu. İşə çatanda sürücüyə dedim ki, mən yuxarı çıxa bilmirəm. İş 
yoldaşlarımızı görüb ağlamaqdan ehtiyat edirdim.

Çox arzuları qaldı...
Ölümündən əvvəlki gün bütün iş vaxtı bir yerdə olmuşduq. Ertəsi 

gün üçün görəcəyimiz işləri planlaşdırmışdıq. Atası Mədət kişini 
xəstəxanaya müayinəyə aparacağından, ABŞ-da təhsil alan oğlu ilə 
bağlı söhbətlər etdi.

Səfər işində çox prinsipial olmaqla yanaşı, hakim kimi qərarında 
cəsarətli və eyni zamanda ədalətli idi. Mövqeyini gizlətməz, sürün -
dürməçiliyə yol verməzdi. İmkansızlara əl tutardı, onlara kömək lik 
edərdi. Bu, imkanı xaricində olanda kədərlənərdi və belə məqam-
larda mənimlə dərdləşər, köməyimin mümkünlüyünü arardı.

Ədalətsizliklə üzləşəndə özü-özünə təsəlli verməyə çalışar, amma 
çöh rə sinə qəribə qəmginlik çökərdi. Etibarsız, vəzifə mövqeyinə görə 
insani münasibətlərini dəyişənlərə ikrah hissi ilə baxardı.

Meyvə ağaclarına qulluq etməyin sirlərini yaxşı bilirdi və bu 
mövzuda onun məsləhətlərini həvəslə dinləyirdim. Mənim bağ 
həyətimdə bir neçə alma, armud ağaclarını calaq (peyvənd) etmişdi. 
Həmin ağaclar indi də yaşayır, bar verir, o isə...
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Səfər layiqli övlad, nümunə göstəriləsi ailə başçısı və sadiq dost 
idi. Təki dünyadan köçənlər özündən sonra bu adı qoyub gedəydilər. 
Təsəllimiz budur. Neyləyəsən, taleyin hökmü qaçılmazdır. 

“Zəfər qalası” qəzeti
sentyabr 2010-cu il

P.S. Mədətov Səfər Mədət oğlu Quba rayonunun Ağbil kən din-
də müəllim ailəsində dünyaya göz açıb. Atası tanınmış ziyalı, orta 
məktəb direktoru vəzifəsində çalışıb. Hərbi xidmətini Al ma ni yada 
keçirib. 1982-1987-ci illərdə Yasamal və Binəqədi rayon məh kə-
mə lərində, 1987-2000-ci illərdə Bakı Şəhər Məhkəməsində hakim 
işləmişdi.

Test imtahanını müfəvvəqiyyətlə verib, müsabiqədən keçmiş Səfər 
Mədətov Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən namizədliyi yenidən 
hakim vəzifəsinə verilsə də, son anda bəxt onun üzünə gülməmişdi.

Bəllidir ki, hakimlərə müxtəlif formalarda təzyiqlər olur. Bu barədə 
kitabda xeyli yazılar gedib. Təzyiq formalarından biri də məhkəmənin 
qəbul edəcəyi qərarın öz xeyirlərinə çıxarılması üçün maraqlı 
tərəflərin şantaj üsuludur. Hakim həmkarları Günəş Xudaverdiyeva 
və Azər Hüseynovla birlikdə baxdıqları mülki işdə tərəf olan 
qadın şantaja əl ataraq məhkəmə tərkibini özünü öldürəcəyi ilə 
hədələmişdi. Məhkəmə heyəti buna məhəl qoymamışdı. Şantajın 
təsiri altında qərar qəbul etmək təcrübəsi ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsində qanunsuzluqlara, ədalətsizliyə və müxtəlif 
əngəlliklərə gətirib çıxarardı.

Qəbul edilmiş qərarın yuxarı məhkəmə instansiyasında qüvvədə 
saxlanılması göstərdi ki, məhkəmə heyəti düzgün mövqedə olub. 
Özünü yandıran qadına bacısının "Sən özünü yandır, mən səni tez 
söndürəcəm, qorxma!" deməsi və onun tezalışan geyimi nəticəsində 
alovun söndürülməsinin mümkünsüzlüyü mötəbər dəlillərlə sübuta 
yetirildi.

Məhkəmə tərkibinin digər hakimləri yuxarı məhkəmə instansi-
yalarına hakim seçilsələr də, Səfər Mədətov kənarda qaldı. Lakin 
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daim dövlət əhəmiyyətli mühüm məhkəmə işlərinə nəticə vermiş, 
qanunun aliliyini gözləmiş və ədalətli qərarlar qəbul etmiş Səfər 
ruhdan düşmədi. Hakimlərin növbəti seçkisində iştirak etdi. Test 
imtahanlarını müfəvvəqiyyətlə verdi. Sevinirdi ki, ədalət zəfər 
çalacaq. Buna heç kim şübhə etmirdi. Lakin bu dəfə amansız ölüm 
buna imkan vermədi.

Hakimlikdən kənarda qaldığı müddətdə o, Məhkəmə Aparatının 
rəhbəri kimi yeni yaradılan məhkəmələrin formalaşmasında, gənc 
hüquqşünasların yetişməsində zəhmətini əsirgəmədi.

Səfər Mədətov, İkram Kərimov, Anna Kobılenkova və qızı Anastasiya.  
16 avqust 2004-cü il

Bu əhvalatı nə üçün qələmə aldım. Əvvələn, hakimlərə şantaj 
edilməsi ilə bağlı məsələlərdə biz çox həssas olmalı, onları qo-
rumağa çalışmalıyıq. İkincisi isə hesab edirəm ki, Səfər Mə də to vun 
hakim seçilməməsinin təfərrüatlarının açıqlanması ilk növbədə onun 
ailəsi üçün faydalı olar.
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SABİRİ XATIRLAYARKƏN...

Hər il Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günü Bakı şəhərində Sabir 
ba ğında xatırlanar, Sabirsevərlər, şairlərimiz, mədəniyyət 

və in cəsənət xadimləri bu tədbirə qoşulardı. Təbii ki, bu zaman yol-
dan keçənlər ayaq saxlayar, çıxışlara qulaq asardılar. Bu, istər tari xi 
yaddaş, istərsə də maariflənmək, tərbiyələnmək baxımından təq di-
rə layiq tədbirlərdən idi. Bir qayda olaraq mərasim Şamaxıda – şairin 
və tənində, onun qəbri üstündə tamamlanardı. Hesab edirəm ki, 
dünya satirik ədəbiyyatı tarixində Sabirə çatası şəxs yoxdur. Lakin 
biz hələ də Sabiri Sabir kimi tanıtdıra bilməmişik. Sabiri oxumaq, 
əsərlərini din ləmək və ibrətamiz nəticələr çıxarmaq hər bir azər-
baycanlı üçün faydalı olar. 

Belə tədbirlərdə şairlərimizdən Cabir Novruzun, Ağacavad Əli za-
dənin çıxışlarını hələ də xatırlayıram. Təsadüf elə gətirdi ki, keçirilən 
tədbirlərin birində sevimli şairimiz Qabilin "Səhv düşəndə yerimiz" 
şeirini özünəməxsus pafosla deməsinin şahidi oldum. Şeir məndə 
xoş təəssürat oyatdı. İnsanı düşündürən şeir idi. Arzu etdim ki, bu 
şeiri əldə edim. Lakin cəhd etmədim. Yazıçı Əli Səmədli mənim bağ 
qonşum idi. Mərdəkan qəsəbəsində Qabil, digər yazıçı və şairlər 
tez-tez Əli müəllimin qonağı olurdular. Bir dəfə həmin məkanda 
Qabillə rastlaşdım. Ondan həmin şeiri haradan əldə edə biləcəyimi 
soruşdum. Qabil özünəməxsus yumorla cavab verdi: "Pul ilə kitab 
mağazalarından, havayı isə məndən". Gülüşdük və ayrıldıq. 

Qabil barədə çox məzəli əhvalatlar eşitmişdim. Düşündüm ki, bu 
söhbət elə burada qaldı. Bir müddət keçmiş Qabil iş yerimə gəldi. 
Mənə müəllif yazısı ilə 2 ensiz vərəqdə "Şirvannəşr"də çap edilmiş 
"Səhv düşəndə yerimiz" şeirini və "Adsız-ünvansız iradlar" kitabını təq-
dim etdi – 15 iyul 1997-ci ildə. Sabirdən qida almış, Sabir ruhlu həmin 
şeiri kitaba daxil etməyi özümə borc bildim (I kitab: səh.181-182).

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı, dövlət xadimi, Xacə 
Nəsirəddin Tusi "Əxlaqi-Nasiri" (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsərində 
işə qəbul edilən qulluqçu seçimində tələb olunan meyarları pozanları 
"öküzü minib, atı cütə qoşanlara" oxşadır. 

Qaldı xalq şairimizin məzəli əhvalatları. Bildiyim, xatirimdə qa-
la nlar bunlardır – ola bilsin ki, dəqiqləşdirməyə ehtiyac vardır. Səhv 
etmirəmsə, həyatdan vaxtsız köçmüş mərhum şairimiz Əliağa Kür-
çaylıdan eşitmişdim.
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Birinci əhvalat:
Yazıçılar İttifaqının xətti ilə Qabil və qonşusu olan şair dostu qırmızı 

rəngli "Jiquli" markalı avtomaşın almışdılar. O dövrlər av to maşın almaq 
müşkül bir iş idi. Əvvəlcə iş yerində növbəyə dur ma lıydın. Vəsaitinin 
mənbəyi şübhə doğurmamalı idi. (Ona görə də çox vaxt imkanlı 
adamlar avtomaşını başqalarının adına alırdılar.) Nə ha yət, işlədiyin 
kollektivə Respublika fondundan avtomaşın ayrılmalı idi. 

Bir gün Qabil avtomaşını yaşadığı blokun qarşısında saxlayır. 
Az keçmiş qonşusu – şair dostu maşınla gəlir. Yol dar olduğu üçün 
maşından düşüb, Qabilin maşınını bir az irəli itələyir, öz maşınını 
onun yerində arxada saxlayır. Bir az keçmiş Qabil əynində kom-
binezon, əlində su şlanqı, vedrə və s. ləvazimatlarla aşağı düşüb 
blokun qabağındakı avtomaşını yuyur. Hər iki "Jiquli" eyni rəngdə 
olduğundan və öz avtomaşınını blokun qarşısında saxladığından elə 
zənn edir ki, öz maşınını yuyur. Bu mənzərəni yuxarıdan – eyvandan 
seyr edən qonşu özünü bil mə məzliyə vurur və Qabil maşını yuyub 
qurtardıqdan sonra aşağı dü şüb, Qabilə təşəkkürünü bildirir.

İkinci əhvalat:
Qabil bazarlığa həmişə "Təzə bazar"a gedərmiş və bu zaman 

taksi xidmətindən istifadə edərdi. "Jiquli"ni aldıqdan sonra bir gün 
öz avtomaşınında bazara gedir və maşını dayanacaqda saxlayır. 
Bazarlıq edib geri dönəndə bazara öz avtomaşını ilə gəldiyini 
unudub, taksi ilə evə dönür. Ertəsi günü həyətə düşüb harasa 
getmək üçün öz maşınını axtarır, tapmır. Milisə (polisə) müraciət 
etməli olur və sonuncu dəfə maşınla bazara getdiyini vurğulayır. Çox 
asanlıqla av to maşının bazarın qarşısındakı dayanacaqda olduğu 
müəyyən edilir. Həmin vaxtlar şəhər milis idarəsi bazarın yaxınlığında 
yerləşirdi. 

Üçüncü əhvalat:
Bir gün iclasların birində Qabil yanında oturan şəxsin ayağını 

qaşıyır. Həmin şəxs Qabilə deyir ki, nə üçün onun ayağını qaşıyır. 
Qabil dönüb ona cavab verir: "Mən də deyirəm ki, niyə mənə ləzzət 
vermir".

Deyirlər ki, belə məzəli əhvalatların sayı-hesabı yoxdur. Allah 
rəhmət eləsin. Əsl Xalq şairi idi. 

P.S. Yuxarıda sevimli yazıçımız, dostum, bağ qonşum Əli Sə-
məd lini xatırladım. Sadəliyi ilə fərqlənirdi. Heç kimə boyun əyməzdi. 
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Özünəməxsus yumoru olan qürurlu insan idi. Hərb tariximizlə bağlı 
bir çox kitabların müəllifidir: "Generalın uşaqlığı" (Həzi Aslanov), "İki 
ömür yaşayan adam", qürbətdə yaşayan hərbi xadim, şərqşünas 
alim, general Məmməd Sadıqbəy Ağabəyzadə barədə sənədli povest 
və s. kitablar buna misal ola bilər. O, həm də uşaqların sevimlisi idi. 
Uşaqlar üçün onun yazıları bir tərbiyə məktəbi idi. Bu, onun müəllif 
yazısı ilə oğluma hədiyyə etdiyi kitabda və yazının məzmununda da 
hiss edilir. 
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AVTOQRAF

Avtoqrafların kitaba salınması nə dərəcədə düzgündür? 
Məncə, bu lazımdır. Əvvəla, gənc oxucu müəllif və həmin 

kitab haqqında məlumatlanır. Digər tərəfdən oxucu kütləsi insanların 
təmas üsulları ilə tanış olur. Nəhayət, unudulmuşlar xatırlanır. 

Fikrimi yekunlaşdıraraq onu deyərdim ki, kitab insanlar arasında 
ən dəyərli ünsiyyət vasitəsidir. Odur ki, rəfimdə müəllif yazısı ilə olan 
kitablarımdan bəzilərini oxucularıma çatdırmaq istəyirəm. 

* * *
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"Судья – служитель закона,  
а не слуга власти".
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PAŞA  SALAHLI...

Paşa Paşayevlə o, Bərdə rayon prokuroru olarkən tanış olmuş-
dum. Onun rayonun birinci şəxsi barədə qaldırdığı cinayət 

işinin istintaqı mənə tapşırılmışdı.
 O, əvvəllər bir çox rayonlarda prokuror vəzifəsində işləmişdi. 

Müəllifi olduğu "Göyəzən çiçəkləri" kitabına Müzəffər Şükürün ön 
söz yazısına istinadən, o, Kəlbəcər rayon prokuroru vəzifəsində iş-
lə yərkən İstisuda Səməd Vurğunla Aşıq Şəmşiri tanış etmişdi. Bu 
görüşdən sonra aşığın üzə çıxması dövrü başlamışdı. Hətta S.Vur-
ğunun "Ceyran" şeirinin əlyazması da P.Salahlının şəxsi ar xivindədir. 
Paşa müəllimin kefi olmayanda dediyi: "Dağlar ba şı dumandı, Pa-
şanın halı yamandı" sözlərini mən narahat mə qam la rımda xatır-
layıram.     

Tovuz rayonunda birinci şəxsin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə 
nəticələnən cinayət işinin istintaqını aparırdım. Paşa müəllim rayon 
prokurorunu əvəz edirdi. O, ikinci mərtəbədə otururdu. Mənim üçün 
birinci mərtəbədə girişlə üzbəüz iş otağı ayrılmışdı.  

Bir gün gördüm ki, Respublika prokurorluğundan gəlmiş, yaxşı 
tanıdığım şöbə rəisi Paşanın ünvanına yüksək tonla, həqarətli 
ifadələr işlətməklə binanı tərk edir. Cəld bayıra çıxıb onunla görüş-
düm. O, mənim rayon prokurorluğunda olmağımdan xəbərsiz idi. 
Ağzı köpüklənə-köpüklənə mənə dedi: "Gəlmişəm prokurorluğa, nə 
görsəm yaxşıdı?! Aşıq saz çalır, Paşa da kresloda mürgüləyir. İçəri 
girməyimdən xəbər də tutmurlar! Bilmirəm, prokurorluğa gəlmişəm, 
yoxsa mədəniyyət evinə! Rəhbərliyə raport yazacağam". 

Səsə aşağı düşən Paşa müəllim onu görə bilmədi. O, artıq 
deyinə-deyinə çıxıb getmişdi Qazağa, Paşa müəllimin vətəninə. 
Gəlişinin məqsədi də bilinmədi. Yadımda qalan və məni daima dü-
şün dürən Paşa Salahlının bu sözləri oldu: "...nə bilir ki, aşıq nədir, 
saz nədir, musiqi nədir... Bunu bilmək üçün öncə Vətənini sev-
məlisən". 

Mərhum şair dostum Hüseyn Arifin qardaşı professor Oqtay 
müəllimin bir neçə dəfə israrlı dəvətindən sonra evinə qonaq getdim. 
Düşündüm ki, Arifin ruhu şad olar. Ancaq tək getmək istəmirdim. 
Özümlə götürməyə münasib adam tapa bilməmişdim. Oqtay 
müəllimin mənzili Nəsimi bazarına yaxın ərazidə beşmərtəbəli binada 
yerləşirdi. Ünvanı axtararkən, təsadüfən Paşa müəllimlə rastlaşdım. 
Əlində müəllifi olduğu kitab var idi. Elə bil Allah Paşanı mənə göy dən 
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endirmişdi. Getdiyim ünvanın ona doğma olduğunu bilərək, razılaşıb 
birlikdə Oqtay müəllimin ocağına qədəm basdıq. Ev sahibləri 
bizi yüksək qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Paşanın gəlişi yerinə 
düşmüşdü. Aşıq Zülfiyyə xanımın sazı ilə orada olduğunu görən Paşa 
müəllim çox xoşhal oldu. Nahar süfrəsindən sonra, standart kiçik 
otağı olan mənzildə xanım aşıq sazı çalanda Paşa müəllim yenə 
də "mürgüləməyə" başladı. Onu dümsükləyib dedim: "...gəlib görər, 
gözlərini aç". 

Paşa müəllimin əlindəki kitabı müəllif yazısı ilə mənə qismət oldu. 
Onun ruhu qarşısında baş əyir, şeirlərindən birini – "Bülbül" şeirini 
yazıya əlavə edirəm. 

Yenə bahar qonaq gəldi,
Güldən-gülə uç, ay bülbül.
Şadlığından üzün güldü,
Qəm çəkmə sən, uç ay bülbül.

Daha düşmə ahu-zara, 
Gülşənləri axtar, ara...
Bir gül üzdüm nazlı yara,
Təqsirimdən keç, ay bülbül.

Zimistanı yad et hərdən, 
Xəzan vaxtı gələr birdən.
Gülü xardan, xarı güldən,
Özün axtar, seç, ay bülbül.

Vətən şirin, bağı gözəl, 
Keçən günün çağı gözəl. 
Şərab süzsün saqi, gözəl, 
Gəl bizimlə iç, ay bülbül.

Gülşən üstə hər səhər sən,
Gül öpürsən, bəxtəvərsən.
Salahlıya bəd xəbər sən
Demə yardan heç, ay bülbül.

P.S. Bu yaxınlarda avtomaşında gedərkən radiokanalların birin-
də dinlədiyim mahnının müəllifinin Paşa Salahlı olduğunu aparıcı 
vurğuladı. Heyif ki, müğənninin kim olduğunu və şeirin adını unut-
muşam. 
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FİRUDİN ŞUŞALI...

Firudin müəllim çox çətin, əzablı ömür yolu keçib. Daim əziy-
yətlər çəkib. Cəmiyyətdə birmənalı qəbul edilməyib. Arzu 

edərdim ki, onun həyat və yaradıcılığı ətraflı tədqiq olunsun, ədəbi 
fəaliyyəti layiq olduğu qiyməti alsın. Bu sahədə bacarığım yox dur, 
yoxsa bu işi öhdəmə götürərdim. Yəqin ki, zamanında belə təd-
qi qatçılar ortaya çıxacaq. Onun kimi şəxsiyyətlərin xalqın yaddaş 
tarixindən silinməsi qeyri-mümkündür.

Kimdir Firudin Şuşalı?.. Mənim düşüncəmdə o, xalqını, elini-
obasını sevən, vətəninə sadiq olan, tədqiqatları ilə musiqi tarixində 
əvəzsiz iz buraxmış azərbaycanlı kimi qalıb. Xarakter etibarilə çox 
mürəkkəb olan, qaraqabaq Firudin müəllimi tanımaq üçün onun daxili 
aləminə bələd olmalısan. Kommunist rejiminin sevmədiyi və adının 
çəkilməsini yasaq etdiyi tarixi şəxsiyyətləri xalqa çatdırmaq üçün 
çəkinmədən mübarizə aparırdı.

...Dahi dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun adının çəkilməsinə 
cə sarət edilməyən zamanda, hələ tələbəlik illərində Firudin Şuşalı 
onun barəsində öz mövqeyini açıqca bildirir və bunun üstündə 
Mir Cəfər Bağırovun qəzəbinə tuş gəlir. O, Mərkəzi Komitənin ple -
numlarından birində Firudin Şuşinskini "millətçi" Nəriman Nə ri-
manova aludə olmaqda ittiham edərək demişdi: "Университет дошёл 
до того, что некий студент Гасанов обратился ко мне, не зная, кто 
такой Нариманов – он заразился "Наримановщиной".

...Sovet dönəmində Dövlət Televiziyasında Firudin Şuşalı apardığı 
verilişdə efirdən ilk dəfə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin müsbət obrazını 
tamaşaçılara çatdıra bilmişdi. Bundan sonra o, tədricən veriliş 
aparmaqdan uzaqlaşdırılmışdı.

...Mətbuatda müntəzəm olaraq ifaçılıq sənəti barədə ciddi 
tənqidi yazılarla çıxış edərək, xalqımıza musiqi mədəniyyətimizin 
tarixindən, mövcud olmuş ədəbi məclislərdən, muğamdan, görkəmli 
xanəndələr və sənətkarların həyatından zəngin məlumatlar verirdi. 
Hər konsertdən, tamaşadan sonra ifaçıları fərdi surətdə təhlil edərək 
müsbət cəhətləri ilə bərabər, onların yol verdiyi səhvləri açıqlayırdı. 
İradları çox ciddi olardı. Elə bir tanınmış müğənni və xanəndə 
yoxdur ki, Firudin müəllim onun repertuarını təhlil edib, nöqsanlarını 
açıqcasına deməsin. Bu da, təəssüflər olsun ki, bütün hallarda yaxşı 
qarşılanmırdı.

Milli adət-ənənələrimizdən ən gözəli hesab etdiyi toy məclislərinin 
musiqimizin inkişafında müstəsna rol oynadığını qeyd etməklə 
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yanaşı, onun adi evlənmək məclisi çərçivəsindən çıxıb milli şənlik 
məclisinə çevrilməsini xüsusi olaraq vurğulayırdı. İfaçılıq sənətinin 
tərəqqisində toyların rolunu bizlərə çatdıra bilirdi. O, bizə yadigar 
qalmış toy məclislərinin əvvəllər necə keçirildiyini bütün incəlikləri ilə 
izah etməklə yanaşı, bu gözəl adət-ənənəmizin undulduğunu təəssüf 
və kədərlə yazırdı. Qəmginliklə öz-özünə sual verərdi: "Məgər bu 
gözəl adəti indi davam etdirmək olmazmı?! Mən deyərdim ki, çox 
yaxşı olar. Bir şərtlə ki, toy edənlər də...". 

..."Qanlı Yanvar" faciəsi gecəsi İnşaatçılar prospektində, "Olimp" 
binasının birinci mərtəbəsində yaşayan Firudin müəllimin mənzili 
kiçikçaplı pulemyotdan atəşə tutulduğu zaman o, evin zirzəmisində 
daldalanır. Sonralar mən Firudin müəllimin evində oldum. Böyük 
çətinliklə toplayaraq qoruyub-saxladığı, divardan asdığı lövhəyə 
yerləşdirdiyi korifey sənətkarların nadir fotoşəkillərini və qədim afişa 
nümunələrini güllələr dəlmə-deşik etmişdi. Hadisədən öncə həmin 
lövhələrdən birinin önündə çəkilmiş fotonu yazıya əlavə edirəm. 

...Xəlil Rza məhbəsdə olarkən, dövlət ittihamçısı ona azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasının verilməsini tələb edəndə və başqaları 
susarkən, Firudin Şuşalı mənə deyirdi: "Xəlil əmanəti!".

...Sovet hakimiyyətinin güc nümayiş etdirdiyi zamanda heç kimin 
ağlına gəlmədiyi bir vaxtda "Şuşanı alacaqlar" deyən və bunun şahidi 
olduqda, dözməyərək hönkür-hönkür ağlayaraq dünyasını dəyi şən 
Firudin Şuşalı! 
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Dünyadan köçərkən Xalq artisti Mikayıl Mirzə və Xalq şairi Xəlil 
Rzanın yanında vəsiyyət edərək dedikləri: "Məni nisbətən Şuşaya 
yaxın ərazidə dəfn edin. Nənələrimizin cehizlərini satsanız da, mənim 
haqqımı ödəyə bilməyəcəksiniz". Onun vəsiyyətinin bir hissəsi 
yerinə yetirildi. Gün o gün olsun, qəbri doğulduğu ünvana – Şuşaya 
köçürülsün, üstündə abidəsi ucaldılsın, xatirəsi əbədiləşdirilsin!

Xatirələrimi adda-budda sadaladım. Bəzilərini də yaza bilmi rəm – 
kitabın istiqaməti buna imkan vermir. Amma onu bili rəm ki, Firudin 
bəyin yaradıcılığının öyrənilməsinə və yeni nəslə çat dı rıl masına 
böyük ehtiyac var. Biz mədəniyyətimizin zəngin tarixini unut ma-
malıyıq. 

Yazımın sonluğunu Firudin Şuşinskinin "Şuşa" kitabı haqqında 
müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin dediyi sözlər və 
hörmətli şairimiz Ramiz Məmmədzadənin "Firudin bəy Şuşalı" şeiri ilə 
tamamlayıram. 
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Firudin bəy Şuşalı
Eynəyi qaşlarına,
  bığı saçlarına
  düyün düşüb.
Paltosunun ətəkləri 
  cibindəki
"Məmmədəmin" kimi
  əzilib, büzüşüb.
Başındakı təvərə papaq – 
  qapqara qazan qapağı.
Üz-gözündən tökülüb,
  ayağının altında
  sürünər qaşqabağı.
Xəyalları pərən-pərən
Dərdi-odu nədir görən?
İstəkləri
  əlindəki təsbeh kimi
  uçur belədən-belə.
Dənələri tuta bilmir,
  qaçır belədən-belə.
Günlər vardı,
Bəxtəvər günlər...
O günlərin yar-yoldaşıydı
Firudin Şuşalı.
Orda, İsa bulağında,
Dünyamızın xoş çağında
Məclisbaşıydı
Firudin Şuşalı.
Söhbətindən, sözündən
Nə bulaqlar doydu, nə dağlar.
İndi ruhunda
bir qərib bulaq ağlar...
İndi çiliklənib
İçinə tökülər
Cabbarın, Xanın səsi.
Əsir-yesir gündədir
  xəyalı, düşüncəsi.
İndi evdə varaqlar
  çəkir onu dara,
  çöldə dükanlar.
Gecələr yatağına
  doluşur qaratikanlar.
Suallar boğur onu,
Xəyallar boğur onu.
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Ha axtarır ürəyini
Ürəyini tapa bilmir.
Nişan almış tüfənginin
Tətiyini tapa bilmir.

Dodağında neyi qalıb,
Heyi gedib, nəyi qalıb?!
Gözündə eynəyi qalıb,
Eynəyini tapa bilmir.

Sevgisi tonqala çırpı,
Qəzəbini daşa çırpır,
Ha vurnuxur, ha çırpınır,
İstəyini tapa bilmir.

Necə oldu yurdu bəyin?
Hanı sonu bu kələyin?
Onu oynadan fələyin 
Ələyini tapa bilmir.

Düşüb Bakı küçələrinin
Ağına, qarasına
Ac-yalavac kağızlarını 
Yığıb atsız, təkərsiz
Arabasına,
Daşıyır Şuşalı Firudin.

Dünənki günlərinin
Sökülmüş çəpərinə,
Daş yığır Şuşalı Firudin,
Nə şöhrət, nə ad,
nə qızıl dolu kisə gəzir.
Nəyisə axtarır, kimisə gəzir,
İtkin düşmüş taleyini
tapa bilmir ki, bilmir. 
Axşam, səhər axtarır,
Kəsilmiş başını
vurub qoltuğuna,
Basdırmağa torpaq gəzir.
Qoymağa yer axtarır... 

  Ramiz Mammədzadə  
1995-ci il
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* * *
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YEDDİ YAŞINDAN SÜRGÜN  
HƏYATI KEÇİRƏN ŞƏXS

Arxivimi araşdırdıqca hər dəfə yeni mövzularla rastlaşır, 
keçmişə qayıtmalı oluram. Şair-jurnalist Məmməd Əfşanın 

"Mən görən kişilər" kitabına rast gəldim. Böyük zəhmət və hafizə 
hesabına ərsəyə gəlmiş həmin kitabı mənə Maqsud müəllim 
bağışlamışdı.

Vedidə dünyaya göz açmış Maqsud müəllim valideynləri ilə 
birlikdə 7 yaşından sürgün həyatı yaşamış, təhsilini Qazaxıstanda 
almışdı. Onunla mən şəmkirli dostlarım vasitəsilə tanış olmuşam 
və bu tanışlıqdan qürur duymuşam. O, dövrünün sayılıb-seçilən 
pedaqoqlarından biri olub. Şəmkirdə çox nəsil onun yetişdirmələridir.

Görünür, taleyin hökmündən qaçmaq olmur. 1980-ci illərin 
sonunda ömrünün müdrik çağlarını yaşayan Maqsud müəllim "Mat-
rosskaya tişina"da 4 illik məhbəs həyatı yaşamalı oldu.

Kitabın 470-ci səhifəsində oxuyuruq: "Ədalət məhkəməsi uzun 
araşdırmalardan sonra (cinayət işi 749 cilddən ibarət idi) Maqsud 
Eyyub oğlu Hacıyevin və məhbus 
yol daşlarının günahsızlığını əsas
lı dəlillərlə sübut edərək, cina yət 
işinə xitam verir. Beş aydan sonra 
isə Maqsud müəllim qanun suz 
kənarlaşdırıldığı işinə – Şəmkir 
rayon təhsil şöbə sinin müdiri 
vəzifəsinə bərpa olunur. Ona 
vurulan maddi və mə nəvi ziyanı 
son qəpiyinədək alır. Luskovun, 
Fominxinin (Mosk vadan gəlmiş 
müstəntiqlər) haq qında isə xü
susi qərardad çıxa rılıb, Rusiya 
Fede rasiyası Ali Məhkəməsinə 
göndərilir".

10 illik fasilədən sonra müəllif 
Maq sud müəllimlə onun əvvəlki 
iş otağında görüşür. Maqsud 
müəl limin dediklərindən: "...4 
illik məşəqqətli günlər, yuxusuz 
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gecələr, cansıxıcı, iztirablı dindirmələr və bir də o həyasız, savadsız, 
mə nəviyyatsız müstəntiqlərin əsassız sorğusualları olmasaydı... 
Amma eyib etməz, bu da bir ömürdü, yaşadıq...".

Maqsud müəllim məğrur və saf şəxsiyyət kimi yaşadı. O, xeyli 
za mandır ki, haqq dünyasındadır. Bakıya gələndə məni görməmiş 
getməzdi. Sovqatı yalnız öz təsərrüfatının məhsulu olan, mənim 
xoşladığım camış qatığı olardı. Mənə deyərdi: "Üzün daim ağ olsun!"

Onun məndə bir xatirəsi qalıb: söhbət gedən kitaba yazdığı 
ürək sözləri. Təskinliyim: Maqsud müəllimə qarşı olan haqsızlığa 
sağlığında ikən mənim sədrlik etdiyim Bakı Şəhər Məhkəməsinin son 
nöqtəni qoyması!

* * *

Nəvəm Fatimənin təbriklərindən biri
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AKADEMİK ZİYA BÜNYADOVU XATIRLAYARKƏN...

Onun yubileyi ilə bağlı "İnturist-Azərbaycan" meh man xanasının 
16-cı mərtəbəsində tədbir keçiriləcəkdi. Hazırlıq çərçivəsində 

mehmanxananın direktoru Ağarəhim mənə dedi ki, məclis üçün 
qaban əti tapmaq lazımdır. Dedim ki, təşkil edərəm. Öz növbəmdə 
rayonda yaşayan dostuma ağız açdım. 

Bir neçə gün keçmiş işdə dedilər ki, rayondan gələn var, sizi 
görmək istəyir. Tanımadığım bir nəfər gəldi, görüşdük. O, mənə 
bildirdi ki, sizə qaban göndəriblər, onu gətirmişəm. Həmin şəxsi 
Ağarəhimə istiqamətləndirdim. O da öz növbəsində gedir Ağarəhimin 
yanına. Ağarəhim də ona deyir ki, çıxsın 16-cı mərtəbəyə, qabanı 
versin restoranın baş aşpazına. Qaban dəmir çərçivədə (kletkada) 
diri gətirilibmiş. Biz isə "qaban" dedikdə, qaban əti təsəvvür etmişik. 
Görənlər bilir ki, mehmanxananın liftləri çox geniş idi. Asanlıqla 
qaban olan kletkanı gətirib liftlə qaldırırlar yuxarı. 

Ağarəhim hökumət rabitəsi ilə mənə zəng edərək dedi ki, "bu 
nədir, qabanı diri gətiriblər, səsi "İnturist"i bürüyüb!" Baxmayaraq ki, 
qa banın diri gətirilməsindən xəbərim yox idi, vəziyyətdən çıxmaq 
üçün belə cavab verdim: "Ay Ağarəhim, ehtiyat etdim ki, Ziya müəllim 
inan mayacaq, tapşırmışdım ki, qabanı diri göndərsinlər". Sonradan 
mənə məlum oldu ki, heyvanı çox çətinliklə 16-cı mərtəbədə öldürüb, 
soyublar. 

Məclisdə Ziya müəllimlə yanaşı oturmuşduq. Digər tərəfdən 
yanında ömür yoldaşı Tahirə xanım və bəstəkar, Xalq artisti Tofiq 
Quliyev əyləş mişdi. Məndə həmin məclisdən xatirə olaraq fotoşəkillər 
qalıb. Qəribədir – Ziya müəllim ayaq üstə durub sağlıq deyir, mən 
başımı qaldırıb ona baxıram. Mən ayaq üstə sağlıq deyəndə o, 
başını qaldırıb mənə baxır. Bir-birimizin əks pozaları. 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya müəllim müharibədən sonra  
Mosk va Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunda oxuma-
sın dan və onunla birlikdə təhsil alan gələcək həyat yoldaşı Tahirə 
xanımla necə tanış olmasından və 1947-ci ildə ailə qurmalarından 
danışdı. Həmin vaxtın bəzi məqamlarını xatırladan sərgüzəştlərindən 
söhbət açdılar. 

Heyif belə insanın son taleyindən!
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Soldan: Tofiq Quliyev, Tahirə Bünyadova, Ziya Bünyadov, İkram Kərimov.
21 dekabr 1993-cü il

İkram Kərimov və Ağarəhim Əliyev
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AKADEMİK AĞAMUSA AXUNDOV BARƏSİNDƏ...

Hüquq fakültəsinə qəbul imtahanlarını universitetin "Nizami 49" 
ünvanı ilə məşhur olan korpusunda verirdik. Həmin korpusda 

hüquq, tarix və şərqşünaslıq fakültələri yerləşirdi. Yadımdadır, fakültə 
dekanlarından biri şamaxılı şair Yusif Şirvan idi. Üzbəüz binada 
1 saylı ayaqqabı fabriki fəaliyyət göstərirdi. Çox tanınmış fabrik idi. 
Həmyerlimiz, Lahıc qəsəbəsindən olan Qeysi Ələkbərova həmin 
fabrikin işçisi kimi, bir neçə çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı 
seçilmişdi.

Ədəbiyyat və Azərbaycan dili fənnindən şifahi imtahanı Fəridə 
Vəzirova və Ağamusa Axundov götürürdülər. Biletin iki sualı ədəbiy-
yatdan, bir sualı isə Azərbaycan dilindən idi. Fəridə müəllimə biletin 
suallarının ədəbiyyat hissəsini, Ağamusa müəllim isə Azərbay can dili 
hissəsini dinləyirdi. Onların hər ikisi universitetdə müəllim işləyirdi. 

Ədəbiyyatdan suallarım Səməd Vurğunun "Dağlar" şeiri və Nəcəf 
bəy Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" əsərinin təhlili idi. Şeiri əzbər 
deyə bilmədim. Ümumiyyətlə, bir bənd də olsun belə, əzbərdən şeir 
deyə bilmirəm. Məzmununu təhlil etməkdə isə çətinliyim olmurdu. 
Məndən isə şeiri əzbərdən demək tələb edildi. İkinci sualın cavabını 
çox rahat verdim. Təhlilim Fəridə müəlliməni qane etdi. 

Üçüncü sualı oxuyanda Ağamusa müəllim bileti məndən alıb 
özü də oxudu və üzünü Fəridə müəlliməyə yönəldərək dedi: "Bu nə 
sualdı, biletə salıblar?! Belə suallar ali məktəb tələbələrinə aiddir. 
Orta məktəb tələbələri onların cavabını bilə bilməzlər". Sonra o, bileti 
kənara qoyub, özündə nəsə qeydiyyat aparıb, mənə Azərbaycan 
dilinin qrammatikasına dair, imtahan biletində olmayan suallar verdi. 
Bildiyim tərzdə cavab verdim, "3" yazdılar. 

Universitetə daxil olduqdan sonra mənə məlum oldu ki, Ağamusa 
müəllim həmyerlim, Kürdəmirin Karrar kəndindəndir.

...Şəxsi tanışlığımız yox idi. Ancaq onun tanınmış dilçi alim olması 
artıq hamıya bəlli idi. 1962-ci ilin fevral ayında semestr imtahanlarını 
verib qurtardıqdan sonra Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən 2 saylı 
istirahət evində dincəlirdim. Qış tətili dövründə istirahət evlərində 
dincələnlər bir qayda olaraq ali məktəblərin müəllim və tələbələrindən 
ibarət olurdu. 
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Dörd nəfər bir otaqda qalırdıq. 
On lardan biri – Əhəd adlı tələbə Sə-
naye İnstitutunda təhsil alırdı. Di gər-
ləri sonralar tanınmış şəxslər olan 
Ziya fət Abbasov ("Azərbaycanfilm" 
kino s tudiyasının direktoru) və Müla tif 
Adurov ("AzTV"də xəbərlər redak si ya-
sı nın rəhbəri) idi.

Qonşu otaqda Ağamusa müəl lim 
Politexnik İnstitutundan olan bir pro-
fes sorla qalırdı. 

Bir axşam necə oldusa istirahət 
evinin keçirdiyi əyləncə tədbirlərinin 

birində Ağamusa müəllimlə birlikdə nömrələnmiş lövhəyə rezin halqa 
tullayıb, xal toplamaqla yarışdıq. Sonra birlikdə bağda gəzintiyə 
çıxdıq. O, mənim hansı fakültədə təhsil almağımla maraqlandı. 
Cavab verdim ki, hüquq fakültəsinin III kursunda oxuyuram. Çox 
istədim onun məndən imtahan götürməsini xatırladam. Tərəddüd 
etdim. Heç bir söz demədim. 

...Şəhər məhkəməsinin sədri işləyərkən Ağamusa müəllim hö-
kü mət rabitəsi ilə mənə zəng vurub, görüşmək istədiyini bildirdi. Bu 
zaman o, Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru 
vəzifəsində işləyirdi. Cavab verdim ki, əziyyət çəkməsin, özüm onun 
yanına gələ bilərəm. Razılaşmadı. Nəhayət, məhkəmədə görüşümüz 
baş tutdu. Biz artıq həmyerli, hətta qohumluq münasibətlərimizin 
olmasını bilirdik. Xeyir-şər məclislərində çox təmasda olmuşduq. 
Anam dünyasını dəyişəndə ailəmizi ziyarət etmişdi.

Gəlişinin məqsədi rəsmi xarakter daşıyırdı. İnstitutun hazırlayıb nəşr 
etdirdiyi "Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası" kitabının başqa bir nəşriyyatın 
icazəsiz çap edib satışa verməsi ilə bağlı məsləhətə ehtiyac duyurdu. 
Xeyli söhbət etdik. Yaxşı xatirimdədir, dilçi alimlərdən Çobanzadə, 
Şirəliyev, Dəmirçizadə barəsində xeyli xoş söhbətlər etdi. Onların 
Azərbaycan üçün dəyərli dilşünas alim olmalarını vurğuladı. Yenə də 
istədim imtahan verməyimdən söhbət açım, nədənsə demədim. 

Ancaq Ağamusa müəllimin taleyimdə rol oynamış addımının 
ürəyimdə qalması mənə mənəvi əziyyət verirdi. Fürsət axtarırdım ki, 
nisbətən geniş bir dairədə bu əhvalatı xatırlayıb, ona öz minnət dar-
lığımı edim.
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Bir gün xoş xəbər eşitdim. Ağamusa müəllim, gec də olsa, növbəti 
seçkidə akademik seçilmişdi. Nəhayət, o, dilşünas alimləri mizin 
sırasında öz layiqli yerini tutmuşdu. 

Bu münasibətlə təşkil etdiyim kiçik bir ziyafət məclisinə Ağamusa 
müəllimi dəvət etdim. Çox tərəddüddən sonra onu razı sala bildim. 
Münasib bildiyi yaxınları ilə məclisə təşrif buyurdu. Xalq yazıçısı 
Kamal Abdulla da onların sırasında idi. Burada taleyimdə rol 
oynamış hadisəni təfsilatı ilə danışdım. Gözlərim yaşarmış halda ona 
təşəkkürümü bildirdim. Elə bil üzərimdən ağır bir yük götürüldü.

Ağamusa müəllim Fəridə xanımla qəbul imtahanlarında iştirakını 
xatırlayaraq, onun görkəmli ədəbiyyatçı alim olmasını, əfsuslar 
olsun ki, həyatdan erkən köçməsini vurğuladı. Lakin imtahanla bağlı 
heç nəyi xatırlamadığını söylədi. Yalnız onu dedi ki, bəzən imtahan 
suallarının tərtibində bu cür hallara təsadüf edilərdi. Belə vəziy-
yət də abituriyentə başqa suallar verməklə, onun bilik səviyyəsini 
yoxlayardılar.

 



788

XALQ ARTİSTİ ƏLİABBAS QƏDİROV...

Əliabbası hələ orta məktəbdə oxuduğu vaxtdan tanıyırdım. 
Kiçik qardaşım Vətənlə eyni sinifdə oxuyurdular. Hərdən 

məktəbə gedib Vətənlə maraqlananda mənə məlum oldu ki, onlar 
dostluq edirlər. Sonralar gördüm ki, onların Əliağa adlı daha bir 
dostları var. Bu üçlüyün dostluq münasibətləri həyatlarının sonrakı 
dövrlərində də davam etdi. 

Tale elə gətirdi ki, Əliabbasla Vətən Mirzəağa Əliyev adına 
Teatr İnstitutunda təhsillərini davam etdirdilər. Əliağa Hüseynov isə 
hərbçi ailəsində böyüdüyündən ailə ənənəsinə sadiq qalıb hərbçi 
oldu. General-leytenant hərbi rütbəsinə çatan Əliağa uzun müddət 
Respublika Hərbi Komissarlığına rəhbərlik etdi. Mən Əzizbəyov rayon 
prokuroru vəzifəsində işləyərkən Əliağa rayonun hərbi komissarı idi. 
Əliağa ilə münasibətlərim dostluq səviyyəsinə gəlib çatdı. Eynilə də 
Əliabbas Qədirovla yaxın ün siy yətim oldu. 

Əliabbasın sənətkar kimi aludəçisi olmuşam. "Ölülər" əsərində 
Şeyx Nəsrullah və Əli Əmirlinin "Mesenat" tamaşasında yaratdığı 
əvəzolunmaz, Azərbaycan xal qının fəxri Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
obrazlarını heç vaxt unuda bilmirəm. Cəlil Məmmədquluzadə mənim 
sevdiyim yazıçı-dramaturqdur. Onun "Ölülər" əsəri dünya inciləri 
sırasına daxildir. 

Əliabbas Qədirov bir müddət Azərbaycan Akademik Milli Dram 
Teatrına rəh bərlik etmişdi. Kiçik qı zım Günellə birlikdə onun oynadığı 

"Ölülər" tamaşasına baxmışdım. Son ra-
lar Əliabbasdan Şeyx Nəs rul la hın di lin  dən 
ifadə olunan fars-ərəb mənşəli sözləri 
necə səlis ifadə etməsinin sə bə bini soruş-
duq da, o gülə-gülə cavab verdi ki, "yəqin 
"dağlı" olmağım köməyimə ça tıb".

Bir dəfə qardaşım Vətənlə Basqala 
gəlmişdi. Təsadüfən dostlarımdan tanın-
mış oftal mo loq Qabil İsgəndərov və hər-
bi hə kim Əsəd Fərzəliyev də bizdə idilər. 
Xa ti rə lərdə qalan bir gün yaşadıq.

Məni "Mesenat" tamaşasına bax ma-
ğa dəvət etmişdi. Bu tama şaya da qı zım-
la birlikdə baxdım. Tamaşanın so nunda 
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alqış sədaları al tın da ifaçılar səhnəyə qayıtdılar. Lakin Əliab bas 
görünmədi. Zaldan "Əliabbas", "Əliabbas" sədaları gəlməyə baş ladı. 
Əvvəl hamı güman edirdi ki, o, baş rolun ifaçısı olduğundan səh nə yə 
sonda çıxacaq. Ancaq belə olmadı. Maraqlandım, dedilər ki, özünü 
yaxşı hiss etmir. Son zamanlar səhhətində problemlər olduğunu 
bilirdim. Odur ki, səhnə arxasına ke çib, onun qrim otağına gəldim. O, 
səhnə libasını çıxarırdı. Qəflətən halının pis ləşməsi ilə bağlı səhnəyə 
çıxa bilməməsini söyləyib, üzr istədi. Bir də gördüm ki, Əliabbas 
diqqətlə üzümə baxdı və soruşdu: "İkram müəllim, sən ağlayırsan?" 
Həmin anlar özüm də hiss etmədən kövrəlmişdim. Dedim: "Tamaşa 
mənə çox təsir edib. Yaxın günlərin birində dostlarımla bir likdə gəlib  
tamaşaya bir də baxacağam". 

Çox təəssüflər olsun ki, az müddət keçmiş Əliabbas dünyasını 
dəyişdi... Onu səhnədə görmək bir daha bizə müyəssər olmadı. 
Amma verdi yim sözü yerinə yetirdim – "Mesenat"ın növbəti tama-
şa larından birinin bütün bilet lərini götürüb yaxınlarıma payladım. Bu 
dəfə tamaşaya baxmaq mənim üçün daha ağır idi. Həmin günümü 
onun xatirəsinə həsr etmişdim. Ruhu şad olsun.

* * *
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ETİBARLI DOST

Ramiz Mirzəyev barəsində yazmaq nə qədər çətin olsa da, yazıya 
başlıq seçmək daha çətin oldu. Ramizin müsbət cəhətlərini 

ifadə edən epitetlərin çox olmasına baxmayaraq, seçim düşünmək 
tələb edirdi. Hesab edirəm ki, Ramizin yüksək insani keyfiyyətləri 
içərisində etibarlılığını vurğulamaq daha önəmlidir. Az adamlara xas 
olan etibarlılıq Ramizin timsalında çoxlarımız üçün örnəkdir. 

Mənim üçün insanlarda ən çox qiymətləndirdiyim meyar onun nə 
dərəcədə etibarlı olmasıdir. 

Belə bir məsəl var: "Həmişə cüt gəzərdin, hanı yoldaşın, ördək?" 
Həyatda hamımız çox rast gəlmişik ki, cüt gəzənlərdən biri "büd rə-
yəndə" o birisi ona dayaq olmaq əvəzinə, özünü dərhal baş qası ilə 
"cüt ləşdirir", ömrünün mənasını məhz bu keyfiyyətində tapır. Belələri 
diqqətdən yan keçmir. 

Bütün bunların tam əksi olaraq, tanıdıqlarının (hələ dostlarını 
demirəm) çətin məqamında Ramiz həmişə özünün yüksək etibarlılıq 
mə ziyyətlərini göstərmiş, daim "yıxılanın" yanında olmuş, onun 
mənəvi cəhətdən sarsılmasına imkan verməmişdir. Məndən cavan 
ol masına baxmayaraq, onun məhz bu keyfiyyəti məni Ramizə 
bağlamışdı. 

19 sentyabr 2005-ci il
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Həyatının çətin anlarında Ramiz daha təmkinli və mübariz olurdu. 
Dövlətçiliyə sadiqliyini sözdə deyil, əməlində göstərirdi. Həssas 
insan idi. İmkansıza əl tutanda özünü rahat hiss edirdi. Etdiklərini isə 
büruzə verməzdi. 

Bağ qonşusuyduq. Həyətyanı sahəsini hasarlamışdı. Binası 
isə yox idi. Arzu edirdi ki, bir vaqoncuq gətirib onun içində yaşaya-
yaşaya ürəyi istədiyi zövqlə bağ evini tikdirsin. Vaxtın azlığı ona bu 
arzusunu həyata keçirməyə imkan vermirdi. Ramiz bu arzusunu da 
özü ilə apardı.

Kövrək idi. Ədalətsizlik, biganəlik, laqeydliklə üzləşəndə düşün-
cələrə qapılır, kədərlənirdi. 

Xarici ölkədə səfərdə idim. Həmin ölkədə milli futbol ko man-
da mızın rəsmi oyunu olacaqdı. Gözləmədiyim halda Ramiz mənə 
zəng vurdu. Həmin oyuna baxmaq üçün mənə dəstəyini təklif etdi. 
Diqqətinə görə təşəkkürümü bildirdim. Bu, bizim son danışığımız 
oldu. Bilməzdim, amansız əcəl Ramizi onu sevənlərdən belə tez 
ayıracaq... Ramizin dostu, son nəfəsinədək yanında olmuş İbra him 
onun səhhəti barədə bildiklərini danışmamışdı. Gərək belə olma-
yaydı. Taleyin qisməti belə imiş. 

Hüzr mərasimində ali təhsil almasına yardımçı olduğu bir neçə 
nəfəri gördüm. Onların bəzilərini Ramizlə mən tanış etmişdim...

Ramiz cismən əhatəmizdə olmasa da, onun xeyirxah əməlləri 
bizim əhatəmizdədir. Allah ona rəhmət eləsin.

İkram Kərimov
"Ömür yolu" kitabı 

"Şərq-Qərb" ASC-nin nəşri, Bakı, 2008-ci il

* * *

Nizami Gəncəvinin yubiley medalı (1141-1202)
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İNQLAB KƏRİMOVUN DEDİKLƏRİNDƏN...

Zəri xanımın mənə və övladlarıma göstərdiyi analıq, doğmalıq 
qayğısı həyat yoldaşı Rzaqulu müəllimin vəfatından sonra da 

davam etdi. Onun şəfqət və mərhəməti sayəsində mən hörmətli və 
möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, unudulmaz 
Zərifə xanımla və Afiyəddin Cəlilovla tanış olmuşam. Zərifə xanım 
mənim kor olmaq təhlükəsi altında qalan gözümü müalicə etmişdi. 
Afiyəddin müəllim isə oğluma mənzil verilməsinə lazımi kömək 
göstərmişdi. 

Bu epizodu təfərrüatı ilə danışmağımı xahiş edirsiniz.Yadımda 
necə qalıb, eləcə də danışım, Siz də yazın: 

– Bir dəfə gözümə dəmir qırığı düşmüşdü. Gözümdən yaş axa-
axa Zəri xanımın yanına gəldim. O, həmin an telefonun dəstəyini 
götürüb Zərifə xanıma zəng etdi: "Zərifə xanım, bizim oğlanın gözünə 
dəmir düşüb. Sən Allah, elə et ki, onun gözü xarab olmasın. Təklif 
ediblər ki, gəl gözünü çıxaraq, ondan sənə göz olmaz". Zərifə xanım 
da cavabında belə dedi: "Hər şeydən ötrü gözü çıxarmazlar. Göndər 
gəlsin yanıma. Min dərd var, min bir dərman. Heç narahat olma".

Vallah, o vaxt əmim Məmmədkərim rayonda da, Bakıda da 
gözümü iki həkimə göstərmişdi. Onlar buyurmuşdu ki, qəlpə gözdən 
çıxarılan kimi, o, kor olacaq. Gözünü çıxarıb, yerinə şüşə salarıq. Bu, 
məni əzgin bir vəziyyətə saldığından həkimə getmək istəmirdim. 

Zəri xanımın təkidi ilə Zərifə xanımın yanına elə-belə, könülsüz 
getdim. Zərifə xanım operasiyasız-zadsız həmin dəmir parçasını 
çıxara bildi. Belə bir həkimi unutmaq olarmı?! Zərifə xanım mənə 
çıxarılmamış gözümü sanki yenidən bəxş etdi. Əlimi üzdüyüm həyat 
işığını mənə qaytaran həkim kimi, xatirimdə silinməz izlər qoyub 
getmiş insanı kim unuda bilər!

Nəriman Həsənli 
yazıçı-publisist 

Həftəlik “Həqiqət” qəzeti 
11-17 fevral 1998-ci il

№ 4(55) 

P.S. Böyük qardaşım İnqilab uzun illər Prezident Heydər Əliyevin 
dayısı, DTK-nın polkovniki, Rzaqulu Hüseyn oğlu Quliyevin sürücüsü 
işləmiş və onun ailəsinə xidmət etmişdi.
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DİQQƏT VƏ QAYĞI MÜCƏSSƏMƏSİ

1970-ci illərin axırları idi. Mən Ali Məhkəmənin üzvü işlə yir-
dim. Payız günlərinin birində bir neçə yoldaş yığışıb 

İmam Mustafayevin Mərdəkandakı bağına qonaq getdik. Təzəcə 
çatmışdıq ki, bərk yağış yağmağa başladı. Yağışın suyu evin içərisinə 
tökülürdü. Yağış tökülən yerlərə vedrə, ləyən düzdük ki, su evi 
basmasın. Belə vəziyyət mənə pis təsir etdi. O vaxt tikinti materialları 
əldə etmək çətin idi. 

Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov o zaman Əziz-
bəyov rayonunun prokuroru idi. Biz İkram Kərimovla yaxın yoldaş 
idik. Bunların hamısını nəzərə alıb İmam müəllimdən xahiş etdim ki, 
icazə versin İkrama deyim, kömək eləsin, evinin damını düzəltdirək. 
O, razı olmadı. Dedi: "Mənə pulumla, rəsmi sənəd verməklə 
düzəltdirə biləcəksinizsə, etdirin, yoxsa istəmirəm. Oğlum yaşında 
bir milis işçisi gələcək ki, bu tikinti materiallarını hardan almısan, 
sənədlərini ver. Mən də sənəd təqdim edə bilməyəcəyəm. Ondansa, 
evin üstündən damsa yaxşıdır".

Məşhur akademik, Mərkəzi Komitənin keçmiş I katibi, gözəl 
insan... bağ evinin üstünə şifer vurdura bilmir! Təkcə bu fakt İmam 
müəl  limin necə təmiz, necə pak, büllur kimi saf şəxsiyyət olduğunu 
bir daha təsdiq edir. 

Ramazan Rəcəbli
“Elin Böyük oğlü" kitabı 

"Vətən” nəşriyyatı, səh. 283-287
Bakı, 2009-cu il

P.S. Oxuculara I kitabda (səh. 219-221), "Sənədsiz" şiferlərin 
alın ması" başlığı altında istintaq etdiyim və icraatına xitam verdiyim 
ilk cinayət işini xatırlatmağa məcbur qalıram. 

İmam Mustafayevdən sonra ilk vaxtlarda Respublikaya rəh-
bərlik edən şəxslərin xeyir-duaları ilə Azərbaycan SSR Cinayət 
Məcəl ləsinə "sənədsiz inşaat materiallarının alınması"nın cinayət 
hesab edilməsi barədə qanun daxil edilmişdi. Xeyli insan bu mənfur 
qanunun qurbanı olmuş, ləkələnmişdilər. Baxmayaraq ki, qonşu res-
publikaların Cinayət Məcəllələrində belə hərəkətin cinayət hesab 
edilməsi nəzərdə tutulmamışdı.
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XXII FƏSİL
BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR...

AZƏRBAYCANIN PUL ƏSKİNASLARINDAN...

Moskvada ezamiyyədə idim. "Ukrayna" mehmanxanasında 
qalırdım. Bir gün girişdə üzünü tük basmış, arıq, slavyan 

mənşəli bir kişi mənə yaxınlaşaraq dedi ki, onun kolleksiyasında bir 
çox ölkələrin pul əskinasları və poçt markalarının nümunələri var, 
onları satır. Kolleksiya həvəskarı olmadığım üçün maraqlanmadım. 
Lakin o, məndən əl çəkmirdi. Birdən ağlıma gəldi ki, ondan kollek-
siyasında Azərbaycana aid nəyinsə olub-olmadığını soruşum. 
Hesab etdim ki, "yox" cavabı verəcək və məndən əl çəkib uzaq la -
şacaq. Gözlədiyimin əksi olaraq o, portfelini açıb Azərbaycana aid 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə buraxılmış pul əskinaslarını və poçt 
markalarını göstərdi. Maraq mənə güc gəldi. Diqqətlə onları nə-
zər dən keçirdim. Fikirləşdim ki, mən almasam, bu əskinaslar, poçt 
markaları sonradan it-bata düşər, yaxud yad əllərə keçərək məhv 
olar. Odur ki, onları almaq qərarına gəldim. İlkin olaraq dediyi qiy-
mətin üstündə israrla duraraq bildirdi: "Bunların dəyəri daha yük-
səkdir. Sadəcə olaraq ehtiyacım olduğundan satıram. Alın, peşman 
ol mazsınız". Beləliklə, onları aldım. İndi də məndə qalır. Həmin əs-
kinas və poçt markalarının fotosurətlərini kitaba salmağı lazım bildim.

Əskinasın üz tərəfində "Cümhuriyyət", arxa tərəfində isə rus 
dilində "Azərbaycan Respublikası" sözləri yazılıb, həmçinin əskinasın 
no minal dəyəri və buraxıldığı il göstərilib. Əskinasın üzərində ovaxtkı 
maliyyə naziri Nəsib bəy Yusifbəyovun imzası tanınır. 

Kolleksiyada Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası dövrün-
də də buraxılmış pul əskinaslarının nümunələri vardı. Onların dəyəri 
"manat" və "rubl" ifadələri ilə göstərilirdi. Əskinasların üzərindəki ay-
para, ulduz, oraq və çəkic təsvirləri diqqəti cəlb edir. 1923-cü ildə 
Dövlət Bankı yaradıldıqdan sonra Azərbaycanın bank sistemi Mosk-
vadan idarə olunmağa başladı və bu, 1991-ci ilədək davam etdi.

Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycanın milli valyutası 
dövriyyəyə buraxıldı. Bu, Prezident Əbülfəz Elçibəyin 15 iyul 1992-ci 
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il tarixli "Milli valyutanın dövriyyəyə buraxılması haqqqında" Fərmanı 
əsasında həyata keçirildi. Bir müddət həm keçmiş, həm də yeni 
valyutadan istifadə olundu. Prezident Heydər Əliyevin imzaladığı  
11 dekabr 1993-cü il tarixli Fərmana əsasən Azərbaycanda rubldan 
istifadəyə son qoyuldu. Bundan sonra Milli (sonralar Mərkəzi) Bank 
tərəfindən müstəqil pul və məzənnə siyasətinin həyata keçirilməsinə 
başlandı.
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Poçt markaları
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SUMQAYIT HADİSƏSİ BARƏDƏ...
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Həmin hadisə vaxtı səkkiz aya yaxın idi, prokurorluqdan uzaq-
laş mışdım, məhkəmədə işləyirdim. 

Qərardan göründüyü kimi, SSR İttifaqı Baş prokurorunun müavini 
A.F.Katusev istintaqa rəhbərlik edirdi. Cinayət işi üzrə yaradılan 181 
nəfərdən ibarət istintaq qrupu barədə onun qəbul etdiyi 1 mart 1988-
ci il tarixli qərarında ilk üçlükdə yer alanlara diqqət yetirək. 

Cinayət işini icraatına götürən Qalkin Vladimir Semyonoviç 
(sonralar V.V.Putin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə baş-
çılıq edəndə, o, general-leytenant rütbəsi ilə Baş İstintaq İda rə  si-
nin rəisi təyin edildi) ilk sırada yer tuturdu. O, Azərbaycanda – Ha-
cı  qabul şəhərində doğulub, boya-başa çatmışdı. Həmyerli kimi yaxın 
olmuşuq. Hacıqabulda atasının dəfn mərasimində də İsmət Qayı-
bovla birlikdə iştirak etmişdik. 

İkinci sırada yer alan V.İ.Kaliniçenko İttifaq üzrə tanınmış şəxs 
idi. SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin, Balıq Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbər 
işçiləri, Alma-Ata Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi haqqında, 
İttifaq miqyasında digər dövlət əhəmiyyətli məşhur cinayət işlərinin 
istintaqını aparan, şəxsən ölkə rəhbəri Y.V.Andropovun yaxşı tanı dığı 
müstəntiq idi. O, həm də Azərbaycanda istintaq edilən bir sıra cinayət 
işlərinin müəllifi kimi, respublikamızın bir çox rayonlarında olmuşdu. 
Azərbaycanlılara xüsusi rəğbəti vardı. 

Üçlüyü N.A.Yemelyanov tamamlayırdı. Onunla Voronejdə müşa-
virə vaxtı tanış olmuşdum. Həmin vaxt o, Vilayət prokurorluğunda 
pro ku ror-kriminalist işləyirdi. Bizim nümayəndə heyətinə təhkim 
edilmişdi. SSRİ Baş prokuroru A.M.Rekunkov Voronej Vilayət pro ku-
roru vəzi fəsində işlədiyi vaxtdan onu tanıyırdı və bacarıqlı mütəxəssis 
kimi Moskvaya dəvət etmişdi.

Şərh olunanları sadalamaqda məqsədim nəinki say etibarilə, həm 
də ölkə üzrə tanınmış müstəntiqlərin istintaq qrupuna cəlb edilməsini 
vurğulamaqla, onların qarşısında nə dərəcədə çətin və məsuliyyətli 
vəzifənin durduğunu diqqətə çatdırmaqdır. 

Sumqayıt hadisələri ilə bağlı çox yazılıb, deyilib. Cinayət işi ər-
səyə gəlib. Bu yazı həmin hadisələrin qeyri-rəsmi məqamlarının mə-
nə bəlli olan bəzi tərəflərini yeni nəslə ötürmək arzusundan irəli gəlir. 

Sumqayıt şəhər prokuroru İsmət Qayıbov da istintaq qrupunun 
tərkibinə daxil edilmişdi. Ərazi prokuroru kimi bu, təbii və qanuni idi. 
Hadisənin ertəsi günü İsmət hökumət rabitəsi ilə mənə zəng vurdu. 
Qısa söhbətdən sonra Katusevin mənimlə danışmaq istədiyini deyib, 
dəstəyi ona ötürdü. Katusev məni Prokurorluqdan tanıyırdı. Xahiş 
etdi ki, keçmiş həmkar kimi onlara köməklik edim və Binə Hava 
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limanına gedərək Vladimir İvanoviç Kaliniçenkonu qarşılayıb, Sum-
qayıta gətirim. Güman ki, Volodya ilə yaxın münasibətdə olduğumu 
bilən İsmətin tövsiyəsi ilə Katusev mənə müraciət etmişdi. 

Volodyanı qarşılayaraq, mehmanxanada yerləşməsini təşkil edib, 
Sumqayıta gəldik. Şəhərdə yollar boş idi; yandırılmış, hələ də tüstülənən 
nəqliyyat vasitələri gözə çarpırdı. Hadisənin əlamətləri aşkar idi. 

İstintaq qrupu ilk günlər hazırda Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 
yerləşdiyi binanın sağ hissəsində – şəhər prokurorluğunda fəaliyyət 
göstərirdi. Sonralar istintaq qrupu üçün xüsusi bina ayrıldı. Hazırda 
həmin binada Sumqayıt Şəhər Prokurorluğu yerləşir. İstintaq qrupu 
işini başa çatdırdıqdan sonra İsmət həmin binanın Prokurorluğa 
verilməsinə nail olmuşdu. 

Volodyanı Katusevə təhvil verib, sağollaşıb ayrıldım. Bir daha 
bununla bağlı Sumqayıtda olmadım. Bir neçə gün keçmiş Volodya 
yanıma gəldi. Mehmanxanadan çıxıb birbaşa məhkəməyə gəldiyini 
deyərək, Sumqayıt hadisələri barədə ilk təəssüratlarından söhbət 
açdı. O, təbiətcə səmimi adam idi. İstintaqçı kimi düşüncələrini bölüş-
məkdən çəkinən birisi deyildi. 

Söhbət əsnasında mənə dedi: "Əzizim İkram, hadisə xüsusi ha-
zır lanmış ssenari üzrə baş verib. İcraçıların başında duran da Qri-
qoryan familiyalı ermənidir. Bu barədə fikrimi Katusevə də bildir-
mişəm. Demişəm ki, ayıq olmaq lazımdır. Bu, kortəbii baş vermiş 
hadi səyə oxşamır. Sənin də yanına gəlmişəm ki, mənə bir otaq və 
rus şriftli makina ayırasan. Bir sıra sənədlərimi özüm çap edəcəm. 
Sumqayıtda yerimiz darısqaldır, hələlik işləməyə normal şəraitimiz 
yoxdur. Özüm də Qazaxıstana getməliyəm, orada icraatımda olan 
cinayət işləri var". 

Təbii ki, Volodyaya lazımi iş şəraiti yaradıldı. O, günortaya qədər 
yazılarını çap etdi. Yır-yığış edəndə kapirovka kağızlarını da özü ilə 
götürdü. Nahardan sonra onu xidməti maşınımla Sumqayıta yola saldım. 

Bu sənədlərin arasında V.Kaliniçenkonun imzaladığı, tarixə düşən 
məşhur qərar – kütləvi iğtişaşı təşkil etməklə, başına dəstə toplayıb 
qətllər törətməkdə ittiham olunan Eduard Qriqoryanın həbs qərarı da 
yer almışdı.

Nə üçün cinayət işinin istintaqı daha təcrübəli, cəsarətli addım 
atmaqdan çəkinməyən, tanınmış, nüfuzlu, daha yüksək vəzifə tutan 
müstəntiqə – V.Kaliniçenkoya tapşırılmadı? Zənnimcə, onun götür-
düyü istiqamət ilk gündən rəhbərliyi qane etmirdi.

…1988-ci ilin may ayında Moskvada idim. Ədliyyə işçilərinin 
Ümu  mittifaq İxtisasartırma İnstitutunda oxuyurdum. Hərdən SSRİ 
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prokurorluğunda çalışan keçmiş dost-tanışlarla əlaqə saxlayıb, onlarla 
görüşürdüm. Bir gün belə bir imkan Volodya ilə oldu. Şəmkirli dostum 
Tahir Verdiyevin işlədiyi "Şirvan" restoranında görüşməyi vədələşdik. 

Görüş vaxtı o, bizə müraciətlə dedi: "Sizə Sumqayıt hadisələri 
ba rədə heç nə deməyəcəyəm. Sabah gələrsiniz İttifaqlar Evinin Sü-
tunlu zalına, orada çıxışımı dinləyərsiniz. Çalışacağam Sumqayıt 
hadisələri barədə mövqeyimi açıqlayım" və hər birimizə "Труд" qəze-
tinin oxucuları ilə keçiriləcək şifahi görüşünə həsr olunmuş tədbirə 
dəvətnamə verdi. 

Sütunlu zal rəsmi dövlət tədbirlərinin keçirildiyi bir məkandır. Şə-
hərin mərkəzində, SSRİ Prokurorluğunun, Böyük Teatrın yaxın lı ğında 
yerləşir. Ölkənin birinci şəxsləri dünyalarını dəyişəndə mərhumla vida 
mərasimi orada keçirilirdi (Nəriman Nərimanovun cənazəsi də oradan 
götürülmüşdu). Kremlin yaxınlığı mərasimdə nəqliyyat vasitələrindən 
istifadəni istisna edirdi. Bir qayda olaraq, mühüm partiya və hökumət 
tədbirləri, Ali Sovetin sessiyaları orada təşkil olunurdu. Bizi Volodya 
özü qarşıladı və hökumət lojasında əyləşdirdi. 

Gündəliyə baxdıq. Maraqlı mövzular var idi. Sonralar SSRİ hö ku-
mətinə başçılıq edəcək, "50" və "100" nominallı əskinasları ləğv edən 
şəxs kimi yaddaşlarda qalan B.C.Pavlovla orada tanış olduq. 

Volodyanın məruzəsinin mövzusu "korrupsiya" ilə əlaqədar idi. 
O vaxtlar bu termin yenicə leksikonumuza daxil olurdu. Volodyanın 
Sumqayıt hadisələrinə necə keçid edəcəyi məni çox düşündürürdü. 
Nəhayət, o, istintaq qrupunun üzvü kimi mart ayında Sumqayıtda 
ol masından və orada baş verən hadisələrin məhz korrupsiya ilə 
bağlılığından söz açdı. Auditoriyaya çatdırdı ki, Sumqayıtda ermə-
ni lərdən fərqli olaraq azərbaycanlıların xeyli hissəsi "truşob"larda 
(daxmalarda) yaşayır. Çünki onlar korrupsioner deyillər, kölgə iq ti sa-
diy yatına rəhbərlik etmirlər. 

Kütləvi iğtişaşı törədən icraçıların başında isə həbs etdiyi erməni 
millətindən olan Eduard Qriqoryan dururdu. Qriqoryan və onun 
dəstəsini həmin erməni korrupsionerləri maliyyələşdirirdi. Ona görə 
də hadisənin baş verməsinə rəvac verən təşkilatçılar müəyyən 
edilməli, onların hərəkəti öz hüquqi qiymətini almalıdır. 

Həmin məqamda qeyd etdiyim və çıxışda bu qəbildən olan digər 
faktlara etiraz əlaməti olaraq tədbirə qatılan xeyli sayda erməni 
uğultulu səs çıxarmaqla, kütləvi şəkildə zalı tərk etməyə başladılar…

Bir müddət sonra Spitakda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar 
başlanmış cinayət işinin istintaqı Volodyaya həvalə edildiyindən o, 
Yerevana ezam olundu. Bu üsulla da istintaq qrupundan kənar laş-
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dırıldı. Hesab edirəm ki, təbii fəlakətlə əlaqədar baş vermiş hadisənin 
istintaqının Kaliniçenkoya həvalə edilməsinə lüzum yox idi. Uzağı, 
belə işləri aidiyyatı üzrə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin müstəntiqlər 
briqadası apara bilərdi. Volodyanı Yerevana mən yola saldım. İstintaq 
qrupundan kənarlaşdırılması ona pis təsir etmişdi, o, çox narazı idi.

Volodya ilə təmasda olmaq insanda xoş əhval-ruhiyyə yaradırdı. 
Ürəyindəkiləri rahatlıqla adama çatdırırdı. Spitak təəssüratlarından 
danışarkən, bir erməninin insanlar haqqında deyil, torpaq altında qalmış 
xoruzunun salamat çıxarılmasını televiziya vasitəsilə bütün dünyaya car 
çəkməsini, ermənilərə yardım üçün Azərbaycandan uçan təyyarənin 
Spitakda qəzaya uğradılması və nəticədə 70 nəfərə yaxın günahsız 
insanın həlak olmasını, keyfiyyətsiz tikilmiş yeni hündürmərtəbəli bina-
ların zəlzələyə tab gətirmərəyək uçduğunu və məhz bu səbəbdən insan 
tələfatının xeyli çox olduğunu xüsusi qeyd edirdi. 

P.S. "Sumqayıt hadisələri barədə" V.İ.Kaliniçenkonun dolğun 
müsahibəsi ilə tanış olmaq istəyənlərə Rusiya jurnalisti Səadət Kadı-
rovanın 2016-cı ildə AzərTac tərə fin dən buraxılmış kitabını oxumağı 
məsləhət görürəm.
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İKİ XALÇANI BİRLƏŞDİRƏN TARİX

Kamil müəllim xalça üzərində tarixi şəxsiyyətlərin, dövlət və 
ictimai xadimlərin portretlərini yaradırdı. Lətif Kərimovu özünə 

ustad sayırdı. Yaxın dost idik. Tez-tez görüşər, süfrə arxasında əy-
lə şərdik. 80-ci illərin sonunda onun bağını əlindən almaq istə yir dilər. 
Bağın onda qalmasına yardımçı oldum. 

Portret xalçaların hər birinin yaranma tarixi var. Bu əsərlərin 
böyük əksəriyyəti Kamil müəllimin sağlığında nəşr edilmiş kitabda öz 
əksini tapmışdı. Lakin həmin kitaba düşməyən bir xalçanın tarixçəsi 
haqqında bilgilərimi oxucularla bölüşmək istəyirəm. 

Əməkdar incəsənət xadimi Ağarəhim Əliyevin evində Kamil müəl-
limlə nahar edirdik. Dostum Ağarəhim Ə.Əzimzadə adına rəs sam-
lıq məktəbini bitirmişdi. Bir çox tarixi abidələrin bərpasında zəhməti 
olmuşdu. Müxtəlif tamaşa və kinofilmlərə tərtibat vermişdi. Ancaq 
"İnturist"in direktoru olduğu üçün cəmiyyətdə mehmanxana rəhbəri 
kimi tanınırdı. Kulinariyadan yaxşı başı çıxırdı. Azərbaycan mətbəxini 
Yaponiyada, Kanadada və digər ölkələrdə təmsil etmişdi. Hətta 
Finlandiyanın prezidenti Urho Kekkonen Azərbaycanda səfərdə 
olanda Lənkəranda – Xanbulançayda istirahət edərkən onun milli 
Azərbaycan xörəkləri ilə "tanış olmasını" təşkil etmişdi. Mətbəximiz 
qonağın o qə dər xoşuna gəlmişdi ki, Ağarəhimi Finlandiyaya dəvət 
etmişdi. Bir aya yaxın şi mal ölkəsində qalan həmyerlimiz yerli 
aşpazlara Azərbaycan milli xörəklərinin ha zırlanma qaydalarını 
mümkün qədər öyrətmişdi.

Süfrə arxasında Kamil müəllimdən soruşdum ki, "nə üçün xalçada 
iki nəfə rin, məsələn, ər və arvadın portretlərini yaratmırsınız. Bütün 
xalça-portretlərdə yal  nız bir adam canlandırılır". O, dərhal cavab 
verdi ki, bu, mümkün deyil, alınmır, xüsusən baxışların istiqamətinin 
müəy yənləşdirilməsində. Söhbət bununla bitdi.

Bu söhbətin üstündən beş-altı il keçmiş, bir gün Kamil müəllim 
mənə zəng edib dedi ki, təcili olaraq ona özümün və həyat yolda-
şımın müxtəlif vaxtlarda çə kil miş bir neçə fotoşəklini gətirim. Düzü, 
başa düşmədim, fikri nədir. An caq xa siyyətinə yaxşı bələd olduğum 
üçün ertəsi gün şəkilləri toplayıb onun iş yerinə – Sə məd Vurğun 
küçəsinə gəldim. O, şəkillərə diqqətlə baxıb, bir söz demə dən ma sa-
nın siyirməsinə qoydu. 
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Sonra mənə dedi: "Adamlar elə bilir ki, xalçada toxunmuş portret 
hansısa fo to şəklin əksidir – üzünə baxılıb, xalçaya köçürülüb. Əslində, 
bu, belə deyil. Adətən, rəs samlar şəxsi qarşılarında əyləşdirib, 
ona baxa-baxa rəsmini kətan parça üzərinə kö çürürlər. Bu bəzən 
saatlarla, aylarla vaxt tələb edir. Xalçadakı portret isə şəxsin bir ne çə, 
mümkün  qədər çox sayda fotoşəklinə baxıb təhlil edilməklə, rəssamın 
öz tə xəyyülündə onun mövcud olmayan əksini yaradıb, xalçaya 
toxutdurmasıdır. Şəx sin xalçadakı portreti əvvəllər həyatda olmayıb". 

Söhbəti davam etdirərək o, mənə dedi ki, "Əkrəm (o, mənə 
belə müraciət edərdi), yadındadırmı, bir dəfə sən Ağarəhimgildə 
xalça üzərində iki nə fərin – ərlə arvadın portretinin toxunmasının 
mümkünlüyünü soruşmuşdun. Mən də cavab verdim ki, "bu, 
mümkün deyil?" Mən tez onun sözünü kəsib dedim ki, bunu mən 
elə-belə, ağlıma gəldi, soruşdum". Kamil müəllim dedi: "Ola bilsin, 
elədir. Amma mən həmin vaxtdan bu barədə düşünürdüm. Nəhayət, 
rəhbərimiz Heydər Əli ye vi çin təkidi ilə xalça üzərində onun Amerika 
Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri ərəfəsində, prezident Bill Klintonla 
həyat yoldaşı Hillari Klintonun portreti toxunmuş xalçanı hasil 
elədim. Xalça səfər za manı onlara hədiyyə edildi. İndi mən vicdanım 
qarşısında özümü borclu hesab et məmək üçün istəyirəm, ikinci 
xalçanı da sizin üçün yaradım". Etiraz et mə dim.

Kamil müəllim həmçinin Ulu öndərin onu bu işə necə razı salması 
səhnəsini da nış dı. "Rəhbərimiz məni yanına çağırıb bildirdi ki, onun 
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ABŞ-a rəsmi səfəri gözlənilir. İstəyir ki, prezidentin ailəsinə ancaq 
Azərbaycana xas olan belə bir xalça hədiyyə etsin. Mən ona deyəndə 
ki, bunu bacara bilmərəm, bu ancaq ayrı-ayrılıqda mümkündür, Heydər 
Əliyeviçin cavabı belə oldu: "Portretin ayrılıqda to xu nulması düz 
alınmaz. Sənə 6 ay vaxt verirəm. Belə xalça mütləq toxunmalıdır". 
Mən nə isə demək istəyəndə, mənə imkan vermədi, dedi: "Elə etmə ki,  
6 aylıq müd dət qısaldılsın". Xasiyyətinə bələd olduğum üçün susdum. 
Nəhayət, xalça ər sə yə gəldi. İndi növbə sizinkidir".

Kamil müəllim məni bir neçə dəfə İnşaatçılar prospektində 
yerləşən ema lat xa nasına apardı. Xalçanı Lahıc qızları toxuyurdular. 
Onlara rəhbərlik edən Kürdəmirdə bizim qonşu idi. 

Emalatxanada Kamil müəllim danışdı ki, xalçanın bütün saplarını 
özü şəxsən ba ğın dakı bitkilərdən alınan təbii boyaqlarla boyamışdı. 
(Mən bağda iri boyaq qazanlarını görmüş düm.) O, port retdə şəxsin 
sifətini – çöhrəsini almaq üçün yüzlərcə müxtəlif saplardan istifadə 
edərdi, anbar onu qane etməyən saplarla dolu olardı. Bizim portretlər 
eynilə ilk xalçanın üstündə toxunmuşdu. Portretlərin üstü örtüldükdə, 
xalçalarda fərq gözə dəymir. Ancaq Kamil müəllim bildirdi ki, ikinci 
xalça daha mükəmməl və səhvsizdir. "Siz bunu görə bilməzsiniz, ilk 
xalçada buraxılmış yüzlərlə qüsur ikincisində aradan qaldırılıb. Bu, 
adi gözlə görünmür". O, mənə və portretə baxaraq, xalçadan bir ilmə 
çıxarıb deyir: "Görürsüz, bir artıq, yaxud əskik ilmə portreti nə qədər 
dəyişdirir". Bu xalça sıxlığına görə də əvvəlkindən üstün idi. 

Bir müddət keçmiş, Kamil müəllim emalatxanada toxucuların və 
oğlu Ca van şirin yanında xalçanı mənə təqdim etdi. Öncə xalçanın 
qarşısında əyləşib fotoşək lini çəkdirdi. Xalçanın sonluğu "Rəssam 
professor Kamil Əliyev Baku – 1999 il" yazısı ilə tamamlanırdı. 

2000-ci ildə Kamil müəllimin əsərlərinin toplusu olan kitab nəşr 
edilmişdi. Bir nüsxəsini də avtoqrafı ilə mənə verdi. Bizim xalçanı 
isə həmin kitaba salmamışdı. Mənə dedi ki, vəzifədəsən, məsləhət 
bilmədim. İkinci nəşrinə salacağam, ya da ki, bu işi Cavanşir görə-
cək. Əcəl ata və oğula bu imkanı vermədi. 

Xalçaya baxanlar heyranlıqlarını gizlədə bilmirlər. Kamil müəllimə, 
təəssüflər olsun ki, üçüncü belə bir xalça yaratmaq qismət olmadı... 

Düşünürəm, nə yaxşı ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin səyi nə ti cə-
sin də Xalq rəssamı Kamil Əliyevin tarixdə qalan, təkrarolunmaz belə 
xalça-portretləri yarandı. 
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Emalatxanada 
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AKADEMİK L.A.BOKERİYANIN XATİRƏSİ

1993-cü ildə A.L.Bakulev adına "Ürək-damar cərrahiyyəsi in s-
ti tutunda" həyat yoldaşım müalicə alırdı. İnstitutun direk-

toru gürcü akademik Leo Antonoviç Bokeriya idi. Bu müddət ərzində 
onunla bir neçə dəfə görüşüm oldu. Maraqlı, söhbətcil şəxs idi.  
O, mənə Heydər Əliyev haqqında xatirəsini danışdı. Onun xatirəsi ulu 
öndərin Moskvada işlədiyi dövrə təsadüf edirdi.

"Məni vəzifədən azad etmişdilər. Bu, qəflətən baş verdi. Səbəbini 
bilmədim. Narahat halda axşamçağı evə gəldim. Çox narahat idim. 
Bilmirdim, vəziyyətimi ailəmə necə çatdırım. Belə bir məqamda 
telefon zəng çaldı. Dəstəyi götürdüm. Tanış olmayan səs mənimlə 
salamlaşaraq dedi ki, indi sizinlə Heydər Əliyev danışacaq. 

Bu, mənim üçün çox gözlənilməz oldu. O, Siyasi Büronun üzvü kimi 
mənim işlədiyim sahəni kurasiya etsə də, şəxsi tanışlığımız yox idi. 
Hətta aramızda telefon danışığı da olmamışdı. Necə həyəcanlandığımı 
təsvir etmək çox çətindir. Nəhayət, xəttdə bizi calaşdırdılar. Dəstəkdə 
Heydər Əliyeviçin yüksək tonlu zəhmli səsini eşitdim. O, mənimlə salam-
laşıb, işdən kənarlaşdırılmağımdan narazı qaldığını bildirdi. Sabahdan 
işə çıxmağımı tapşırdı. Qısa telefon danışığından çaş-baş qalmışdım. 
Axı iş yerimi təhvil verib, kollektivlə xudahafizləşmişdim. Səhər işə necə 
qayıtmalı idim? İnanın, bütün gecəni yata bilmədim. Sübhün açılmasını 
səbirsizliklə gözləyirdim. Beləliklə, əvvəlki iş yerimdə əmək fəaliyyətimi 
davam etdirəsi oldum.

İnstitutun binası xəstəxana kimi çox yararsız idi. II Yekaterinanın 
vaxtında inşa olunmuşdu. İnstitut üçün yeni binanın tikilməsi zəruri olsa 
da, həmin vaxtlar belə tikililər üçün vəsait ayrılmırdı. Ölkədəki vəziyyət 
buna imkan vermirdi. 

Mən lazımi sənədlər toplayıb Heydər Əli ye-
viç ilə görüşmək üçün hazırlaşdım. O, qəbula 
gəlmək istədiyimi bilən kimi, dərhal məni dəvət 
etdi. Təxminən 2-3 dəqiqəlik söhbətimiz oldu. 
İn stitut üçün yeni müasir binanın tikintisinə 
yerin dəcə göstəriş verdi". 

P.S. İnstitutun bazasında yaradılmış "Ürək-
damar cərrahiyyəsi üzrə Milli-Təbii Tədqiqat 
Mərkəzi" hazırda həmin yeni binada fəaliyyət 
göstərir.
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HEYVANLAR ALƏMİNDƏN...

Söz düşəndə, həmyerlimiz, tanınmış bio-
loq-alim, Bakı Dövlət Universitetinin 

profes soru Qara Mustafayev deyirdi: "Heyvanlar 
aləmi bəzən insan cəmiyyətindən ağıllı olur. 
Çünki belə heyvanlar Yaradanın onlara bəxş 
etdiyi həyat tərzindən və nizamından kənara 
çıxmırlar, ən dazəni aşmırlar".

Bəzən insan məxluqatı elə yaramaz işlər 
tutur ki, heyvan onun yanında toya getməlidir... 
"Zirvədən-zirvəyə" kitabını oxuyanda elə tü-
kür pədici, elə vahiməli cinayət halları ilə qarşılaşırsan ki, bu əməli 
hey van heyvanlığı ilə törətməz. Deyərdim ki, bəzi üzdəniraq insanlar 
hey vanların  müsbət xarakterindən nümunə götürsələr, yaxşı olar.

...Ən qorxulu vəhşilərdən hesab olunan pələng ələ keçirmək 
istədiyi ovunun üstünə cəmi üç dəfə atılır. Əgər cəhdləri baş tut-
mursa, pələng geri çəkilir və küskün halda dönüb gedir...

...Qəddar və yırtıcı kimi tanınan canavar çox həssas, kövrək bir 
ürəyə, qəlbə malikdir. Belə ki, canavar cütlüyündən biri öləndə, 
digəri başqası ilə cütləşmir. Ömrünün sonunadək tənha yaşamaqla, 
yalquzağa çevrilir. Belə bir deyim var: "Filankəs yalquzaq kimi tək 
həyat sürür".

Ana canavar hamilə olanda yuvasını tərk etmir. Erkək canavar 
daim ona yem gətirir və həftədə bir dəfə su içməyə müşayiət edir.

Bala canavarlar yetkinlik çağına çatdıqda, nəsli zəiflətməmək 
məqsədilə öz nəsillərindən olan canavarla cütləşməyərək, ailələrini 
tərk edirlər.

...Leylək cütlükləri də vəfalı və sadiq olurlar. Onlardan biri öl dük-
də, digəri ayrılığa dözə bilməyib, özünü uçduğu yüksəklikdən ataraq 
öldürür.

...Qu quşları ölüm öncəsi son nəğmələrini oxuyurlar.

...Dişi qızılbalıq kürüsünü tökdükdən sonra dərhal ölür. Erkək 
balıq oradan uzaqlaşmadan, kürünün ətrafına dövrə vurmaqla, yem 
ardınca getmir. Arıqlayır, sümükləri görünməyə başlayır. Kürülər 
həyata qovuşarkən ölür.
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Belə misalların sayı çoxdur, hər biri də nəticə çıxarmaq üçün bir 
örnəkdir.

Oxucum həmyerlim Zaman Novruzovun ədəbi irsi ilə tanış olarsa, 
heyvanlar aləmi haqqında çox bilgilərə sahib olar.

Bir gün qonşum Əşrəfin maşını ilə rayona – Kürdəmirə gedirdim. 
Əşrəf hündür kuzovlu, "paxotka" deyilən maşın sürürdü. Yolda Əşrəf 
vəfalı bir itlə bağlı mənə maraqlı əhvalat danışdı. Onun dedikləri: 

"Təxminən bir ay olar, sübhçağı Kürdəmirə gedirdim. Kənddən 
xeyli aralanmışdım. Sor-sor kəndinə çatanda maşının güzgüsündən 
gördüm ki, itim maşının arxasınca gəlir. Maşını saxladım. Yerə 
düşərək itə acıqlandım və geri qayıtması üçün daş götürüb ona 
tərəf atdım. Beləliklə, iti qovdum. Həyətə qayıtdığını zənn edib, 
yoluma davam etdim. Axşamçağı işdən qayıdıb evə gələndə həyətə 
göz gəzdirdim, iti görmədim. Yoldaşımdan, uşaqlardan soruşdum 
ki, it gəlib çıxmayıb? Dedilər: "Səhərdən it yoxdur". Dedim: "Bəs 
səhər tezdən işə gedəndə it maşınımın arxasınca düşmüşdü. Sor-
sora yaxınlaşanda onu qovub qaytardım". Cavab verdilər ki, gəlib 
çıxmayıb, yəqin baş alıb harasa gedib". Beləcə, bir aydan çox vaxt 
keçdi. İt gəlib çıxmadı. Ancaq hər gün gözüm onu axtarırdı. Hamımız  
məyus olmuşduq.

Təsadüfən itlə rastlaşdım. Belə ki, Sığırlıdan Kürdəmirə qa yı-
dırdım. "Xoruzlu Pir"ə çatmamış, Pirili kəndi istiqamətində uzaqdan 
bir qaraltı gördüm. Əvvəlcə fikir vermədim. Bir az getmişdim ki, 
gördüm, həmin qaraltı itdir. Çox sürətlə mənim maşınıma doğru 
gəlirdi. Yaxınlaşanda gördüm ki, bizim itdir. Maşını saxlayıb aşağı 
düşdüm. İt sevindiyindən üstümə atılıb, insan kimi mənə sarıldı. 
Gah pəncələrini çiynimə qoyur, gah ayaqlarımın altına sərilir, üst-
başımı iyləyirdi. Bir sözlə, it az qalırdı ki, dil açıb danışsın. İnanın ki, 
bu vəziyyətdən kövrəldim və əməlli-başlı ağladım. Kuzovun qapısını 
açan kimi it cəld sıçrayıb maşına mindi". 

İtlərin vəfalı, sahiblərinə sadiq olmaları barədə çox eşitmişdim. Bu 
əhvalatdan sonra eşitdiklərimin doğru olmasına bir daha əmin oldum. 
Kaş ki bu xüsusiyyət...

Tofiq Abdullayev
Yazıçı-publisist
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İOSİF STALİN HAQQINDA

Xatırlamadığım bir incəsənət adamından eşitdiyimi qələmə 
alıram. Hekəyətin nə dərəcədə dürüst olduğunda israr edə 

bilmərəm. Ola bilsin, aidiyyatı mütəxəssislərin araşdırmasına ehtiyac 
duyulsun. Ancaq unutmayaq ki, belə bir məsəl var: "Elin sözü əvvəl-
axır düz olur".

...30-cu illərin II yarısında Stalin Mir Cəfər Bağırovla söhbət edər-
kən ona deyir: "Üzeyir Hacıbəyova "Koroğlu" operasını yaz ma sını 
tapşır. Ona çatdır ki, 1938-ci ildə Moskvada keçirilməsi nəzərdə 
tutulan Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə (dekadasında) həmin 
ope ranın tamaşasına Böyük Teatrda özü də baxacaq". 

Beləliklə, "Koroğlu" operası ərsəyə gəlir. Dekadada bir əsərin 
iki dəfədən artıq ifa olunmasına icazə verilmədiyi halda, "Koroğlu" 
operası üç dəfə tamaşaya qoyulur. Tamaşa böyük müfəvvəqiyyət 
qazanır. Rəhbər özü tamaşanın ikisinə baxır. Əsəri "ən gözəl sovet 
operası" adlandırır. Əsər "Stalin" mükafatına layiq görülməklə yanaşı, 
müəllifə bəstəkarlar sırasında ilk olaraq SSRİ Xalq artisti fəxri adı 
verilir.

...Mənfur ermənilərin nəinki torpaqlarımıza, hətta məişətimizə, 
adət-ənənələrimizə, milli xörəklərimizə sahib olmaq niyyətləri tarix 
boyu olub. Necə ki, "Sarı gəlin" xalq mahnısını öz adlarına çıxarmaq 
cəhdləri kimi. 

II Dünya müharibəsinin başlanması ərəfəsində – 1937-ci ildə 
erməni Sedrak Maqalyan Ame rikada "Arşın mal alan" filmini çəkir 
və özünü əsərin müəllifi kimi təqdim edir. 1943-cü ildə İranda olan 
sovet incəsənət xadimləri bu filmi görürlər və "yuxarıya" bu barədə 
məlumat verirlər.  

M.C.Bağırov bundan bərk narahat olur. Ciddi etirazını Stalinə 
çat dı raraq, bunun qarşısının alınmasını xahiş edir. Azərbaycana, 
Bakıya, nəhayət, Üzeyir Hacıbəyova yaxşı bələd olan rəhbər 
Bağırova deyir: "Biz təpkilərlə erməniləri niyyətlərindən çəkindirə bil-
mərik. Yaxşısı budur ki, baxmayaraq ölkədə vəziyyət ağırdır, vəsait 
ayırarıq, siz "Arşın mal alan" filmini çəkin və bütün dünyada göstərin. 
Bununla da erməniləri yerində oturdun".

Belə də olur. 1945-ci ildə film ərsəyə gəlir.
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N.S.XRUŞŞOVUN XATİRƏLƏRİNDƏN

İosif Stalin Bakıda inqilabçı ailəsində anadan olmuş Nadejda 
Sergeyevna Alliluyeva ilə ailə qurmuşdu. O, Nikita Xruşşovla 

eyni vaxtda Moskvada Sənaye Akademiyasında oxuyub, oranı bitir-
mişdi. Xruşşov vəzifədə irəli çəkilməsində və Stalinin onu tanı ma-
sında Nadejda Sergeyevnanın rolu olduğunu inkar etmirdi.

İ.Stalinin Akademiya məzunlarını Kremldə qəbul etməsi məra si-
mində iştirak edən N.S.Xruşşov xatirələrində yazır: "Stalin bizə belə 
bir misal çəkdi: "Təhsil almış, hərtərəfli inkişaf etmiş rus mühəndisi öz 
dairəsində ədəbiyyat, incəsənət və sair müxtəlif sahələrdən söhbət aça 
bilər. Ancaq konkret tapşırığın icrası tələb olunduqda, məsələn, dəzgah 
xarab olarsa, onun düzəlməsi üçün adam göndərər. Alman mühəndisi 
isə cəmiyyətdə darıxdırıcı görünə bilər. Ancaq ona desələr ki, dəzgah 
xarab olub, pencəyini çıxarıb, qollarını çirmələyib, açar götürərək ma-
şının dayanması səbəbini aydınlaşdırıb, onu düzəldib işə salar. Bizə 
məhz belə: ümumi biliyə yox, baxmayaraq ki, bu da lazımdır, başlıcası, 
öz ixtisasını mükəmməl, dərindən bilən, insanları öyrətməyi bacaran 
mütəxəssislər lazımdır". 

Həyat özü göstərir ki, mütəxəssis ilk növbədə öz işinin, ixtisasının 
bilicisi olmalıdır. Şübhəsiz, bu, digər sahələr üzrə məlumatlılıq, geniş 
dünyagörüşü ilə çulğlaşanda insan biliyinin zənginliyinə görə di gər-
lə rindən fərqlənir, onun cəmiyyətdə daha üstün mövqe tut ma sına 
gətirib çıxarır (səh. 24).

"...Буденный приехал к нам еще в ходе упорных боев за Киев… 
С какими заданиями приезжал (а иначе и быть не могло – это 
же не экскурсия), мне было неизвестно, он мне этого не сказал. 
Просто поговорили с ним, он заслушал обстановку, заслушал ко-
мандующего войсками и начальника оперотдела штаба, пол-
ков ника Баграмяна. Я ее хорошо запомнил и до сих пор не могу 
забыть. Буденный слушал Баграмяна, который докладывал об 
обстановке… Тут Буденный насел на Баграмяна. Отчего, не знаю 
конкретно. Я особенно не придавал тогда значения этой беседе. 
На военном языке это означает: разбираться в обстановке. На-
чальник оперативного отдела штаба докладывал обстановку мар-
шалу Советского Союза, присланному из Москвы.

Помню только, что закончился разбор обстановки словами: 
"Что же у вас такое?! Вы не знаете своих войск!" – "Как не знаю, 
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я же вам доложил, товарищ маршал", – отвечает Баграмян. "Вот 
я слушаю вас, смотрю на вас и считаю – расстрелять вас надо. 
Расстрелять за такое дело!", – этаким писклявым голосом говорит 
Семён Михайлович" (стр. 112-113).

"Н.С. Хрущёв вспоминает"  
Москва, Вагриус, 1997 год

P.S. Həmin görüşdən bir neçə gün sonra nəinki Kiyev, bütün 
Ukrayna almanlar tərəfindən işğal olundu.

QƏBİRÜSTÜ ABİDƏ

Haradasa qeyd etmişdim ki, xarici ölkələrdə səfərdə olarkən 
qəbiristanlıqları ziyarət etməyi xoşlayıram. Bu həm tanınmış 

şəxslər barəsində bilgilərin genişlənməsinə xidmət edir, həm də 
ölkənin tarixi və mədəniyyətindən müəyyən məlumatlar verir.

Baxmayaraq ki, Moskvada Novodeviçyevo məzarlığını bir neçə dəfə 
ziyarət etmişəm, N.S.Xruşşovun ölümündən sonra onun dəfn olunduğu 
həmin qəbiristanlığa yenə baş çəkdim. Həyat yoldaşı Nina Petrovna 
Kuxarçuk ilə olan qo şa məzar diqqəti çox cəlb edir. Nikita Sergeyeviçin 
başdaşı abidəsi ver tikal şəkildə yerləşən, ağ və qara rəngli, həndəsi 
formalı iki fiqurun birləşməsindən iba rət-
dir. Yəqin ki, bu, müəl lifin ölkə başçısının 
fəaliy yəti nə mü na sibətindən irəli gəlir. 
Ma raq do ğu ran fakt – müəl lifin Ernst 
Neiz vest nının olmasıdır. Bəllidir ki, 
Xruşşov hakimiyyətdə olarkən onun 
abidə müəllifinə mü nasibəti necə olub. 
Nəticə çıxar maq üçün yazıma 1 de-
kabr 1962-ci ildə Xruşşovun Manejdə 
Mər   kəzi Sərgi sa lonunda E.Neiz vest-
nını ədəb siz ifa dələrlə təhqir et mə sinə 
dair mət buatda gedən mə lu matı əlavə 
edirəm.

P.S. Qəbirüstü abidə mər hu  mun 
vəsiyyəti əsasında ailə sinin sifarişi ilə 
E.Neizvestnı tərəfindən hazır lan mışdır.
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"İzvestiya" qəzeti. 2 dekabr 1997-ci il

* * *
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MİXAYLONUN İZİ İLƏ...

Tarixi 400 ildən yuxarı olan Roqaşka Slatina Balkanda – 
Sloveniyada qədim müalicə məkanıdır. Tərkibində maqninin 

miqdarı zəngin olduğuna görə digər mineral suları üstələyən, təbiətin 
bəxş etdiyi "Donat Mq" suyu ilə məşhurlaşıb.

Son illər Roqaşkaya gedən həmyerlilərimizin sayı xeyli artıb. 
Xalqımızın qüruru, təkrarı olmayan qəhrəmanımız Mehdi Hü seyn-
zadənin məzarı da həmin ərazidədir. Söhbət əsnasında tanı dıq-
larımdan soruşanda ki, onun məzarını ziyarət edibmi, cavablar heç 
də ürək açan olmayıb.

Təqaüdə çıxdıqdan sonra, 2013-cü ilin avqust-sentyabr aylarında 
böyük nəvəm, 13 yaşlı Abbasla – Mehdi Hüseynzadənin izi ilə –
Sloveniyaya yollandıq. Adriatik dənizinin sahilində, Piran körfəzində 
yerləşən oteldə məskunlaşdıq. Tarixi orta əsrlərə gedib çıxan, açıq 
səmada muzey hesab olunan füsunkar Piran şəhəri – eyni adlı Piran 
burnu və "Mihailo"nun əsas fəaliyyət göstərdiyi Triest şəhəri həmin 
ərazidədir. Ölkənin Xorvatiya və İtaliya ilə olan sərhədləri də Adriatik 
dənizinin məhz bu sahillərindən başlayır.

İlkin olaraq Novo Qo rit sada yol kənarında, yaşıl lıqlar əhatəsində 
yerləşən Mehdi Hüseynzadənin xatirə muzeyində olduq. Mu zey yerli 
bələdiyyənin ta be liyindədir. Önündəki mey danda Mehdi Hü seyn -
zadənin əzəmətli büstü ucaldılıb. Xatirə muze yinin lövhəsində və 

10 iyun 2018-ci il
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büstün üzərindəki yazılar Sloveniya, Azərbaycan və ingilis dil lə-
rindədir. Muzey yerləş diyi məkana görə yoldan keçənlərin diqqətini 
cəlb edir və bu, muzeyi ziyarət edənlərin sayına da müsbət təsir edir.

Muzeyin eksponatları sırasında Mehdinin geyimlərini, şəxsi və 
hərbi ləvazimatlarını, foto larını, daim üstündə gəz dirdiyi tapançasını 
görmək mümkündür.

Ən maraqlı eksponat – onun döyüş yoldaşlarının əlyaz ma ları olan 
al bomdur. Za ma nında onların top lan ması və xatirələrinin lentə alın-
ması gələcək nəsillər üçün çox dəyərli xəzinədir. 

Muzeyin əməkdaşı, cavan xanım "Mihailo"nun barəsində həvəslə, 
kövrək tonda bizə verdiyi məlumatlar adamı qürurlandırır. Sevinirsən 
ki, söhbət sənin xalqının övladından gedir. Söylədilər ki, muzeyi ən 
çox ziyarət edən gənclər, xüsusən məktəblilərdir.

Daha sonra "Mihailo"nun həlak olduğu Vipave kəndində ol-
duq. Yaşayış məntəqələri arası yolun kənarında bunu əks etdirən 
mərmər lövhə vurulmuşdu. Lövhə gül-çiçəklər əkilmiş daş dibçəklərin 
əhatəsində idi. Ön tərəfdə onun və partizan yoldaşının gecələdiyi 
evdir. Ətrafımıza toplaşanların söylədiklərindən:

Növbəti tapşırığı uğurla yerinə yetirən iki partizan qaranlıq düş-
düyündən bu evdə gecələməli olurlar. Həmin məkanda məs kun-
laşmış almanlar mütəmadi olaraq gecələr kəndlərə gəlir, orada 
partizanların olub-olmamasını yoxlayırlarmış. Onların növbəti reydi 
həmin gecəyə təsadüf edir. Bunu hiss edən partizanlar ev sahibəsini 
və qızını təhlükədə qoymamaq üçün almanları yayındırmaq məq-
sədilə evdən çıxıb meşəyə sarı istiqamət götürürlər. 2-3 aşırımdan 
sonra meşə örtüklü dağın digər tərəfi partizanların nəzarətində olan 
ərazilər imiş. Bu zaman motosikletdə əraziyə yaxınlaşan və qaran-
lıqda avtomatdan hara gəldi atəş açan alman əsgərləri gör mə dən və 
bilmədən partizanın birini yaralayırlar. Digər partizan qaçaraq düşər-
gəsinə çatmağa müvəffəq olur. Yaralı partizan həmin yerdə həlak 
olur. Səhər çağı ana qızını süd almağa göndərəndə uşaq meyiti görür 
və bu barədə anasına deyir, yerli əhali də məlumatlanır. Ancaq həlak 
olan partizanın kimliyi bilinmir. Yerli əhali onu həmin yerdə dəfn edir.

Düşərgəyə çatan digər partizanın məlumatından bəlli olur ki, həlak 
olan "Mihailo" kimi tanınan Mehdi Hüseynzadədir. Növbəti gecələrin 
birində onun partizan yoldaşları gəlib meyiti qəbirdən çıxararaq, nə za-
rətlərində olan Çepovan kənd qəbiristanlığında rəsmi tərzdə dəfn edirlər. 

10 iyun 2018-ci il
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Biz Çepovan kənd qəbiristanlığına çatanda yaşlı bir qadının 
qəbrin üstünə tər çiçəklər düzdüyünü gördük. Məzar daşının üzərinə 
"Mehdi Guseinov Mihailo" sözləri həkk olunmuşdu. Həlak olan qəh rə-
ma nımızı o zaman görən qız, hazırda nənə, ailə qurması ilə əlaqədar 
qonşu kənddə yaşayırdı.

Sloveniyada görməli tarixi yerlər çoxdur. Bunların sırasında yeraltı 
mağara xüsusi yer tutur. Belə mağaranı ilk dəfə ABŞ-ın Virciniya şta-
tında gördüyümü yazmışdım. Praqa ətrafında da belə bir mağaranı 
ziya rət etmişdik. Lakin əzəmətinə görə Sloveniyadakına çatan yoxdur. 
"Mihailo"nun izi ilə həmin mağaranı ziyarət etdik.

Mağaranın girəcəyi daş qayanın çapılması hesabına ərsəyə gələn 
geniş dairəvi məkandır. Müharibə vaxtı almanlar gizli olaraq orada 
yanacaq materiallarını saxlayırmış. "Mihailo"nun rəhbərliyi ilə partizanlar 
həmin yanacaq anbarını partlatmışdılar. Bağlı məkanda divarlara hop-
muş hisin izləri hələ də orada qalmaqdadır.

Adriatik dənizinin sahilində, dağ ətəyində mənzərəli bir yerdə İtali-
yanın Triest şəhəri yerləşir. Oteldən yarım saatlıq yoldur. Gediş-gəliş 
sərbəstdir. Tarixi abidələri çoxdur. Şəhər bizə "Mihailo"nun əməliyyatlar 
keçirdiyi məkan kimi məlum olsa da, qəribə tarixçəsi var. Triest vaxtilə 
Avropanın ən böyük limanı kimi tanınıb. Qitənin mərkəz və şimal 
ərazilərinə yüklər bu liman vasitəsilə daşınıb. Triestin xüsusi statusu var. 
1954-cü ildə şəhər İtaliya ilə birləşərkən, razılaşmaya əsasən, ona daha 
yüksək müstəqillik və hüquq verilib. Bu, 1969-cu ildə Avstriya və İtaliya 
arasında bağlanan Sülh müqaviləsində öz əksini tapıb.

Triest həmçinin Mehdi Hüseynzadənin əməliyyatlar keçirdiyi şəhər 
kimi tarixə düşüb. Belə ki, 120 nəfərin ölümünə və 200 nəfərdən artıq 
alman əsgər və zabitinin yaralanmasına səbəb olan kinoteatr, Bia 
Qeqa küçəsində alman restoranı, "Il Pikkolo" qəzetinin redaksiyası və 
tipoqrafiyası, habelə hərbi aerodrom və elektrik stansiyası bu şəhərdə 
partladılmışdır. Şəhərin yaxınlığında yoldan keçən döyüş sursatları yük-
lənmiş maşın karvanının qaçırılması və xeyli sayda diversiya əməliy-
yatlarının keçirilməsi də bu məkana aiddir.

Sloveniya xalqının "Heroy Mihailo"nu sevmələrinə, onu xatır la mala-
rına, nəsillərə ötürmələrinə heyran qaldım. Rastlaşdığım bir hadisəni 
yazmaqla fikrimi oxuculara çatdırmaq istəyirəm. 

Paytaxt Lyublyana şəhərinə getmişdik. Sürücüdən xahiş etdim ki, 
açıq havada nahar etmək üçün bizi şəhər kənarına aparsın. Çay kəna-
rın da, yüksəklikdə yaşıllıqlara bürünmüş bir məkana gəldik. Buradakı 
həyət evlərində – mini-restoranlarda ev mətbəxinə məxsus təamlarla 
qonaqlara xidmət edirdilər. Belə xidmət göstərən bir evə gəldik.  
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Ev sahibi üzr istəyərək bildirdi ki, sifarişli tədbirlə əlaqədar olaraq 
əlavə qonaq qəbul edə bilməyəcək. Ağacların altında təxminən 25-
30 nəfərlik banket masası hazırlanmışdı. Bu ərəfədə tədbir iştirakçıları 
həyətə daxil oldular. Restoran sahibi qonaqlara nəsə dedi və bu zaman 
sürücümüz bizim Azərbaycandan gəldiyimizi, "Mihailo"nun həmvətənləri 
olduğumuzu onlara çatdırdı.

Bizə məlum oldu ki, həmin məclis Olimpiya mükafatçısı olan gənc 
idmançı qızın təhsilini bitirməsi şərəfinə təşkil olunub. "Mihailo"nun yerlisi 
olmağımızı bilən kimi onlar sevinclə "Heroy Mihailo" deyərək, bizimlə 
görüşdülər. Tərcüməçi-sürücü vasitəsilə təkidlə bizi məclisə dəvət et-
dilər. Onlar öz aralarında söhbət edir, tez-tez "Heroy Mihailo" ifadəsini 
işlədirdilər. 

Adətim üzrə özümlə götürdüyüm milli musiqiçilərimizin disk lə rindən 
səbəbkara hədiyyə verdim. İnanın, təsəvvüredilməz xoş bir təəssüratla 
oradan ayrıldıq.

Bled şəhəri və eyniadlı göl Sloveniyanın inciləridir. Gölün mərkə-
zində kiçik bir adada inşa olunmuş kilsəni hamı ziyarət edir. Ora ancaq 
motorsuz qayıqla getmək mümkündür. Ekoloji tələblərə uyğun inşa 
edilmiş, xeyli tutumu olan qayıqları 4+4 avar çəkənlər idarə edir. Yuqo-
slaviyanın prezidenti İosip Broz Titonun iqamətgahı gölün sahilin dədir. 
Yüksəkliyə qalxıb bənzərsiz şəlaləyə baxmaq və onun töküldüyü yerdə 
itməsi bir möcüzədir! Sonradan şəlalənin yer səthinə çıxaraq, çay kimi 
gölə axması isə əsrarəngiz mənzərədir.

Pikan şəhəri tarixi abidələri ilə məşhurdur. Müqəddəs Georgi məbədi 
şəhərə xüsusi yaraşıq verir. Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunmuş burunda 
yerləşən şəhərin ətrafı çimərlik və balıq restoranlarıdır. Yer tapmaq 
müşkül işdir. Oteldən ora piyada və ya elektriklə işləyən vaqonlarda 
getmək mümkündür. 

Sloveniyanın dəniz sahilində qonşuluqda yerləşən Koper, İzola 
şəhərlərində olduq. Koperdə basketbol üzrə qrup yarışları keçirilirdi. 
Abbas bu idman növü ilə məşğul olduğundan istədim, yarışlara bilet əldə 
edim. Təəssüf ki, istəyimiz baş tutmadı.

Venesiyanın 158 km-lik məsafədə yerləşməsini nəzərə alaraq  
Ab basla bu məkanı ziyarət etdik. Orada onu itirdim. Geri dönüb onu 
ta panda gördüm ki, vaxtilə anası Yeganəni itirdiyimiz nöqtədəyəm. 
Ab basa dedim ki, keçən əsrin sonlarında ananı da məhz həmin bu 
yerdə itirmişdim. Bu da bir təsadüfdür. İki yenilik diqqətimi cəlb etdi: 
birincisi, Venesiya Komissiyasının igamətgahının yaxınlığında təmirə 
ehtiyacı olan binanın uçmaq təhlükəsi vardı. Soruşdum ki, nə üçün 
onu təmir etmirlər? Cavab belə oldu: "Sahibi yaponiyalıdır, hələlik 
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yazışma gedir. Onun icazəsi olmadan binaya toxunmaq mümkün deyil". 
İkincisi, əsası IX əsrdə qoyulmuş Müqəddəs San-Marko meydanının 

önundə, sahilə yaxın adada daşdan yonulmuş, səkkizaylıq hamilə 
qadının oturmuş vəziyyətdə möhtəşəm abidəsidir (müəllifi heykəltəraş 
Mark Kuinndir). Maraq doğuran qadının hər iki qolunun olmaması 
və ayaqlarının inkişaf etməməsi görüntüsudur. Fotosunu çəkdim və 
sonralar abidə ilə bağlı araşdırma apardım. 

"Hamilə" adını daşıyan abidə ingilis rəssamı, 1965-ci il təvəllüdlü 
Elison Lapperin real həyatda təsviridir. Anomaliya ilə anadan olub – qol-
ları yoxdur və ayaqları atrofiyalıdır. Ruhunun gücü ilə yaşayan qadın hə-
yatda mövcudluğunu bütün dünyaya çatdırdı.

Abidənin böyüdülmüş surəti Londonda Paralimpiya Oyunlarının açılış 
mə rasimində (2012-ci il) səhnələşdirilmiş simvol kimi nümayiş etdirildi. 
Ya zıya Elison Lapperin dünyaya gətirdiyi övladı ilə olan şəkillərini əlavə 
edirəm.
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Sloveniyada çəkilmiş fotolardan...

Bled gölu İtən şəlalə...

Triestə gedərkən... 

Triest

Triest

San-Marko meydanı. Venesiya

Triest



820

"Azərbaycan" qəzeti, №124(7560). 10 iyun 2017-ci il
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Ailə fotoşəkillərindən...

Soldan: Kərimovlar – atam Heydər, əmim Ağakərim  
və onların əmisi oğlu Əmirxan
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London. 19 dekabr 2003-cü il

  

"Zirvədən-zirvəyə" kitabı "Ədalət" vəkil 
bürosunun direktoru Muxtar Mustafayevə 

təqdim edilərkən.  
25 oktyabr 2019-cu il

"AAA" vəkil bürosunun müdiri  
Abbas Atakişi ilə birlikdə.  
London, 24 iyul 2015-ci il
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Mərdəkan, may 2020-ci il
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Mərdəkanda bağ evində. May 2020-ci il

    

Övladlarımızla birlikdəAilə şəcərəsi
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Bursa şəhərindən Uludağa qalxan yolda:  
Yaşı – 600 il, hündürlüyü – 35 m, diametri – 9 m və 13 iri budağı olan çinar ağacı

Nəvələrimlə birlikdə. 1 yanvar 2019-cu il
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Xidməti fotoşəkillərdən...

Soldan: İkram Kərimov, Aleksandr Vasilyeviç Murıçev – Beynəlxalq Banklar 
Şurasının sədri, Zakir Nuriyev – Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri

26 oktyabr 2017-ci il
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Sağdan: Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının  
sədri Anar Bağırov və İkram Kərimov

 

Sumqayıt Regional Vəkil Bürosunun inzibati binasının açılışı.  
21 may 2019-cu il
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Soldan: Faiq Qurbanov – Ədliyyə 
Nazirliyinin idarə rəisi, İkram Kərimov,  

Sirbayev Yerserik Damenoviç – 
Qazaxıstan Bank Ombudsmanı.  

26 oktyabr 2017-ci il

Ombudsman Mixael Hausner 
(Almaniya)
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MƏN  ONU  BELƏ  TANIYIRAM...
İkram Kərimov  

haqqında epizodik qeydlər

Тələbəlik illərindən başlamış ömrümün 
indiki ahıl çağlarına qədər oxuduğum, 

kitabxanamda saxladığım bir çox kitablara 
yenə də müraciət etmək ehtiyacı duyuram. 
Bu əsərlərdə bəzən böyük bir tarixi dövrün o 
tərəfində duran, bəzən də müasirlərimiz olan 
insanların deyimlərinə, yazdıqlarına, həyat 

və fəaliyyət epizodlarına məni dönə-dönə qaytaran hansı maraqdır? 
Bu insanların ağzından çıxan hər sözdə, atdıqları hər addımda 
məqsədyönlülük və məntiq!

Təsadüfi deyil ki, mən haqqında nə isə bir şey yazdığım və ya 
məndən soruşulanda qiymət verdiyim adamların sözlərində və 
əməllərində birinci növbədə bu keyfiyyətləri – onlarda gördüyüm və 
ya görə bilmədiyim məqsədyönlülüyü, məntiqi önə çəkmişəm. 

Həyatda rast gəldiyim məqsədyönlü və məntiqli şəxsiyyətlərdən 
biri də İkram Kərimovdur. Mən onu ilk gənclik illərindən tanıyıram. Biz 
müxtəlif ixtisas istiqaməti götürsək də, eyni sahədə işləməsək də, heç 
vaxt bir-birimizdən asılı adamlar olmasaq da və az-az görüşsək də, 
tanışlığımız tədricən dostluğa çevrildi. Zamanın sınaqlarından keçən 
bu dostluğun indi (mən bu sətirləri yazdığım vaxt) 45 ildən çox tarixi 
var. Necə deyərlər, təkçə özümüz yox, dostluğumuz da ahıl yaşdadır. 

45 il! Bir insan ömrü! Düşünürəm ki, İkram (və onun kimi insanlar) 
haqqında danışmağa dərin ehtiyac var. Tarixdə ən mürəkkəb, ən 
ziddiyyətli bir dövrü – bizim yaşadığımız zəmanəni, onun yara dı cı-
la rını və dağıdıcılarını, məzmun və mahiyyətini öyrənmək istəyən 
gələcək nəsillər İkram Kərimov kimi şəxsiyyətlərə daha çox diqqət 
yetirməlidirlər. Çünki onlar həyatın istiqamətini təyin edən, həmişə ön 
planda dayanan şəxslər olmasalar da, millətə lazım olan adamların, 
milli nemətlərin və milli əxlaqın (ümumiyyətlə, insani keyfiyyətlərin) 
qorunmasında əvəzsiz rol oynamışlar. Ümid edirəm ki, keçdiyim yol, 
həyat mövqeyim, təcrübəm zəmanət verər ki, bu sətirləri oxuyanlar 
tərəfindən düzgün və səmimi başa düşülüm. 

İkramı hələ tələbəlik illərindən seçdiyi sahənin problemləri dü-
şün  dürürdü. O, hər şeyi elmi düşüncə süzgəcindən keçirməyə və 
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dərk etməyə çalışırdı. Azərbaycan Dövlət Universiteti tələbə elmi 
cəmiyyətinin işində fəal iştirak edirdi. Əlbəttə, belə bir gənc həm 
müəl limlərin, həm də hüquq-mühafizə sahəsinin aparıcı mütə xəs-
sis lərinin diqqətini cəlb etməyə bilməzdi. Elmi perspektivi olan gənc 
hüquqşünası universiteti bitirən kimi rayona işə göndərdilər: görəsən, 
o, konkret praktikada özünü neçə göstərəcəkdi?..

O illər yaxşı yadımdadır. İkram Qusar rayon prokurorluğunda 
işləyirdi. Qusar əhalisinin böyük əksəriyyəti ləzgilərdir. Ləzgilərin 
özlərinə məxsus həyat tərzi, min illərdən keçib gələn və böyük qayğı 
ilə qorunub saxlanılan adət-ənənələri, yaxşıya-pisə (o cümlədən 
cinayətə və cəzaya) öz münasibətləri var. Onlar gələn adamı həmişə 
açıq ürəklə və qonaqpərvərliklə qarşılayırlar, lakin heç də hamını belə 
yola salmırlar. Ləzgi adət-ənənələrində, insanlararası, nəsillərarası 
münasibətlərdə elə şeylər var ki, bunlar rəsmi qanunlarla yox, yazıl-
ma mış qanunlarla – mentalitetə uyğun şəkildə, daxili mühitin öz prin-
sipləri ilə tənzim olunur və həll edilir. İkram qısa bir müddətdə qu-
sarlılar içərisində hörmət qazandı. Nəyin nəticəsində, hansı əməlinə 
görə isə qanun qarşısında cavabdehlik daşımalı olan adamlar 
kiminsə qapısını açmamış məsləhət üçün əvvəl İkrama müraciət 
edirdilər. O, həm müstəntiq idi, cinayətin istintaqını aparırdı, həm 
vəkil kimi işi yüngülləşdirə biləcək amilləri başa salırdı. İkram 
qanunların sərt üzünü göstərməklə yanaşı, humanist mahiyyətini də 
nümayiş etdirirdi.

Mənim mərhum dostum, o dövrün tanınmış jurnalistlərindən 
biri, Azərbaycan və ləzgi dillərində çıxan "Qızıl Qusar" qəzetinin 
əvvəl şöbə müdiri, redaktor müavini, sonralar uzun illər redaktoru 
işləmiş Bahadur Qaçabəyov İkram Kərimov haqqında "Dağlardan 
enən qoca və müstəntiq" sərlövhəli çox maraqlı oçerk yazmış və 
respublika qəzetlərindən birinə göndərmişdi. Jurnalist təsadüfən baş 
verən məişət anlaşılmazlığı nəticəsində böyük bir ailə başçısının, 
zəhmətkeş bir insanın fəlakət və bədbəxtlik qapısının astanasında 
durarkən ona məhz qanunlar çərçivəsində gözlənilmədən edilən 
köməkdən danışır, bu hadisənin təkcə bir ailəyə deyil, bütün kəndə 
necə böyük sevinc gətirdiyini təsvir edir, daha bir neçə belə hadisə 
fonunda gənc müstəntiq İkram Kərimovun fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirirdi. Bahadur oçerkin bir nüsxəsini mənə də göndərmişdi. 
Yazı belə bitirdi: "Mənim bir jurnalist kimi gənc hüquq işçisinin 
fəaliyyətinə qiymət vermək səlahiyyətim yoxdur. Mən ancaq olan 
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hadisələri və həmyerlilərimin bütün bunları necə qiymətləndirdikləri 
barədə yazıram. Lakin bir vətəndaş kimi qeyd etmək istəyirəm ki, 
bu sahədə çox da uzun müddət işləməyən bir gənc müstəntiqə olan 
əvvəlki nəzakətli ehtiram hissləri tədricən kütləvi hörmətə çevrilir. 
Atalar deyib: "El gözü tərəzidir". 

Təəssüf ki, Bahadurun o oçerkini çap etmədilər. Dedilər ki, yazının 
qəhrəmanı hələ gəncdir, işlədiyi sahədə ilk qədəmlərini atır, onu 
cəmiyyətə nümunə, öyrənc kimi təqdim etmək çox tezdir.

İkram Kərimovun fəaliyyəti, iş üslubu, peşəkarlığı tezliklə qiy-
mət ləndirildi: onu Respublika Prokurorluğunda mühüm işlər üzrə 
müstəntiq vəzifəsinə təyin etdilər. Bu dövrlə əlaqədar iki epizod 
barədə danışmaq istərdim, çünki onların mərkəzində mənim şəxsən 
tanıdığım adamlar durur. 

Qubanın Zizik kəndində (mənim doğma kəndimdə) qətl hadisəsi 
törə dil mişdi. Bu işin istintaqı İkram Kərimova tapşırılmışdı. İstintaq 
başa çatdı, məh kəmədə qətl törədənlər ağır cəzalandırıldılar, iki nəfər 
isə güllələnməyə məhkum edildi. 

Mən diqqəti bu faciəli mənzərə arxasında müşahidə etdiyim 
başqa – çox incə və olduqca vacib bir məqama çəkmək istəyirəm: 
itki verən hər iki tərəf həmin hadisədən sonra qan düşmənçiliyindən 
çəkindilər, yaraları təzədən qoparıb qanatmağa heç kəs təşəbbüs 
göstərmədi. Təkcə iki ailənin, iki nəslin deyil, böyük bir kəndin, bir 
elatın həyatına qayıdan bu sülhdə İkramın rolu danılmaz idi: o, hələ 
cinayət işinin istintaqı mərhələsində hər iki tərəflə, necə deyərlər, 
profilaktik söhbətlər aparmış, hadisələrin başqa yönümdə inkişafının 
neçə yeni-yeni faciələrə aparıb çıxaracağını çox inandırıcı şəkildə 
əxz etdirə bilmişdi.

Bu hadisədən illər keçdi. O vaxt qətlə yetirilən gəncin mənsub 
oldu ğu nəslin ağsaqqallarından biri ilə rastlaşdım. Dedi: "Sənin o 
silistçi (müstəntiq) dostun çox ağıllı adam idi". Bu da bir qiymətdir!

Xatırlanmasına ehtiyac duyduğum ikinci hadisə dövlət əmlakının 
dağıdılması və külli ziyan vurulması ilə bağlı bir cinayət işi barədədir. 
Balakən Efir yağları zavodunda olan bu cinayətin təhqiqini də İkram 
Kərimova tapşırmışdılar. Cinayətkarlar arasında o zaman rayon 
partiya komitəsinin birinci katibinin adını görəndə çoxları kimi mən 
də təəccübləndim. Mən bu qocaman partiya işçisini təcrübəli, təmiz 
əxlaqlı, çox ehtiyatkar, hətta bir qədər sadəlövh adam kimi tanıyırdım. 
Fikrimi İkrama bildirəndə onun faktlara əsaslanaraq verdiyi cavab 
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məni lap heyrətləndirdi. Dəfələrlə qarşılaşdığım, ünsiyyətdə olduğum, 
səmimiyyətinə inandığım bu "cazibəli örtüyün" altında necə bir 
tamahkar, sui-istifadəçi, minüzlü, əslində isə tam simasız bir sifət 
maskalanıbmış! Bəs onu nə ilə izah edək ki, İkram Kərimovun aşkara 
çıxardığı bu neqativlər yuxarı partiya və sovet orqanlarının, onların 
tez-tez yerlərdə olan yoxlama briqadalarının, hüquq-mühafizə və 
dövlət təhlükəsizlik işçilərinin nəzərini uzun illər ərzində bir dəfə də 
olsun cəlb etməmişdi? Etiraf edirəm ki, bu hadisədən sonra mənim 
bəzi məsələlərə (və müəyyən kateqoriyaya aid adamlara, xüsusilə 
rəhbər partiya vəzifələri tutanlara) münasibətim xeyli dəyişdi. 

Respublika Prokurorluğunda İkram özündən xeyli yaşlı, çox təc-
rü bəli, eyni zamanda olduqca mürəkkəb xarakterli adamların əha-
təsində işləyirdi. Mənə elə gəlirdi ki (və indi də belə düşünürəm) 
dünya baxışlarında, insanlara münasibətlərində, işgüzar key fiy -
yətlər də və s. heç də eyni olmayan bu adamlar öz gənc həm kar-
larına – İkra ma qayğıda, demək olar ki, eyni həssaslıq göstərirdilər, 
onun bir hü quq şünas kimi daha da yetkinləşməsində az-çox rol 
oynamağa çalışırdılar. Çünki bu gənc müstəntiq kollektivə xüsusi ab-
hava gətirmişdi. İlk müvəffəqiyyətlər onun başını gicəlləndirməmiş, 
özündənrazılıq hissi yaratmamışdı. Əksinə, o, təcrübəli yoldaşlarına 
əsl müəllim kimi baxır, onlardan daha çox şey öyrənməyə çalışır, hər 
bir sualın ca vab lanmasında göstərilən kömək üçün öz təşəkkürünü 
və ehtiramını bildirirdi. İndi həmin adamların çoxu həyatda olmasa 
da, bu sətirləri yazarkən sanki gözlərimin qarşısında durublar, 
onların həm təcrübəli həmkar səmimiyyəti, həm də bir dost, qardaş 
məhəbbəti ilə İkram haqqında dedikləri sözlər qulaqlarımda səslənir. 
Bu fərqli və mürəkkəb xarakterli insanların ümumi məhəbbətini İkram 
özünün saflığı, dürüstlüyü və ləyaqəti ilə qazanmışdı. 

Bakıda və Moskvada İkramın o zaman SSRİ miqyaslı görkəmli 
hüquq mütəxəssisləri ilə qeyri-rəsmi şəraitdə keçən iki görüşü və 
söhbətləri də yaddaşımda iz qoyub. Bütün ölkədə əks-səda doğuran 
bəzi cinayət hadisələri ətrafında fikir mübadiləsi gedirdi. İkram 
susur və diqqətlə dinləyirdi. Söhbətin qızğın və mübahisə doğuran 
anında İkram bir-iki replika verdi. Hiss olundu ki, o, mübahisənin 
tam məğzinə toxunmuş, həmsöhbətlərini məsələnin mahiyyətinə 
qaytarmışdı. Çünki bundan sonra fikir bildirənlər üzlərini tez-tez 
İkrama tutur, haqlı mövqedə olduqlarını və ya nə üçün və nəyə şübhə 
ilə yanaşdıqlarını sanki əsaslandırmağa çalışırdılar. Peşəkarlar 
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qarşısında peşəkarlığın səviyyəsini nümayiş etdirmək üçün bir neçə 
söz kifayət imiş...

Yüksək peşəkarlıq isə bir sıra vacib keyfiyyətlərin: geniş dün-
ya görüşün, biliyin, təcrübənin, ağıl və zəkanın, əsas anı və başlıca 
xətti tutmaq, hadisələrə vaxtında reaksiya vermək qabiliyyətinin, 
analitik təfəkkürün, duyum və intuisiyanın məcmusudur. Şübhə et-
mirəm ki, İkram Kərimovun mənəvi və peşəkar keyfiyyətlərinin indi 
gördüyümüz səviyyəyə yüksəlməsində mütaliənin də böyük rolu 
olmuşdur. Düşünürəm ki, İkramın kitabxanası ən zəngin şəxsi kitab-
xanalardan biridir. Bu, bir çox evlərdə gördüyümüz, təsadüfən alınan, 
cildinin rənginə görə çeşidlənib yığılan kitabxana deyil. Dünyanın 
harasındasa maraq doğuran bir kitab buraxılırsa, İkram onu əldə 
etməyə çalışır, oxuyur və təbliğ edir. Onun kitabxanasındakı heç bir 
kitabın yanından laqeyd keçmək mümkün deyil, hər bir kitab adamı 
ayaq saxlamağa, onu ələ götürüb, heç olmasa, varaqlamağa məcbur 
edir. Bu kitablar əl dəymədən rəflərdə illərlə yatmır, onlar öz sahibinin 
daimi həmsöhbəti, tez-tez birlikdə olduqları müsahibidirlər. 

İkram Kərimovun karyerası son onilliklərin çox ziddiyyətli qar şı-
durmalarından və mürəkkəb dolaylarından salamat keçib, addım-
addım inkişaf etdi, yüksəldi. Bəzilərində müəmma və təəccüb do ğu-
ran bu "toxunulmazlığın" mənə məlum olan səbəbləri barədə aşağıda 
qeyd edəcəyəm. İndi demək istədiyim odur ki, yüksək vəzifələr, 
bunun verdiyi böyük səlahiyyətlər öz ağırlığı altında İkrama təbiətən 
xas olan insani keyfiyyətləri əzib məhv etmədi, rütbə ucalıqları onun 
başını gicəlləndirmədi. Çoxları üçün əlçatmaz mövqelərə yüksəldikdə 
o, yuxarı qalxdığı pillələri sındırıb əvvəllər ünsiyyət bəslədiyi adam-
larla öz arasındakı əlaqələri qırmadı, əksinə, özü onları aradı-axtardı. 
Etiraf edək ki, bütün həyat sahələrində tarixdə görünməmiş sərt və 
faciəli dəyişikliklərin şahidləri olan bizlər mənəvi cəhətdən belə sabit, 
dəyişməz insanları (xüsusilə vəzifəlilər arasında) çox az gördük. 

İkramın daxili dünyasında gördüyüm və məni heyran edən bəzi 
mənəvi keyfiyyətləri də qeyd etmək istərdim. Çünki insanın işgüzar 
cəhətlərini onun mənəvi aləmi tamamlamırsa, şəxsiyyət tamlığı 
haq qında danışmaq olmaz. İkram belə bir məlum həqiqəti tez-tez 
xatırlamağı xoşlayır: "Sağlam ailə sağlam cəmiyyətin əsasıdır. Sağ-
lam ailə yaratmaq və onu həmişə sağlam saxlamağa çalışmaq 
böyük və tənpərvərlik göstəricilərindəndir". İkram özü məhz belə bir 
ailə başçısıdır. Milli adət-ənənələr, milli əxlaq və mentalitet üzərində 
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qurulub möhkəmlənən, qol-budaq atıb şaxələnən bu ailə həm də 
optimal dərəcədə müasirdir. 

İkramın mərhum anası oğlunun dostlarına da ana qayğısı ilə 
yanaşardı. Mənim qəlbimi riqqətə gətirən o idi ki, İkram vəzifələrdə 
böyüdükcə və nüfuzu artdıqca anaya bunu çox da qabarıq hiss 
etdirməməyə, irəliyə doğru hər addımını, əslində, heç nəyi dəyişməyən 
adi hadisə kimi göstərməyə çalışırdı. Oğul istəyirdi ki, ananın ona, 
uşaqlıq və ilk gənclik illərindəki münasibəti dəyişməsin, lazım gələndə 
elə əvvəlki kimi irad tutsun, danlasın. Oğul uşaqlıqda ərköyün 
olmuşdu, indi istəyirdi ki, ana ərköyünlük etsin. Ana isə oğulun hər 
uğurlu addımına hamıdan çox fərəhlənir, lakin bunu az büruzə verirdi...

İkram gözəl dostdur. "Dost" məfhumu altında nəyi, hansı yüksək 
insani keyfiyyətləri, hansı mərdanə xüsusiyyətləri, hansı mənəvi-
əxlaqi səviyyəni nəzərdə tuturam? Zəngin xalq ədəbiyyatımız, 
əsasən, üç şeyin – məhəbbətin, dostluğun və mərdliyin tərənnümü 
üzə rin də qurulub. İkram bütün şəraitlərdə dostlarını unutmayan, 
onları axtaran, qayğılarını bölüşən, dərdlərini yüngülləşdirməyə çalı-
şan insandır. O, çağırışsız dost harayını eşidən, vaxtında özünü 
yetirən və əl uzadan dostdur. Çoxları üçün köhnə dostlar (xüsu silə 
vəzifədən gedənlər) yeni dostların kölgəsində, yeni şəraitin duma-
nında itib-batır, yaddan çıxır. Lakin İkram başqa dostdur. O, yaxşı 
tərəfdən tanıdığı insanları həmişə bir-birinə yaxınlaşdırmağa, dost-
la rına yeni dostlar qazandırmağa səy edir. "Əgər yaxşılar bir-birlərini 
tanısaydılar, yamanların meydanı daralardı" – bu, İkramın sözüdür.

İkram Kərimov Sovet hakimiyyəti illərində təhsil aldı, hüquq işçisi 
kimi fəaliyyətə başladı, təcrübə və hörmət qazandı, qiymətləndirildi, 
dəfələrlə mükafatlandırıldı, vəzifə pillələri ilə addım-addım ucaldı, 
paytaxtın baş hakimi – Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri seçildi.

Sonra hakimiyyətə gəlib özündən əvvəlki dövrü inkar edən 
prezident nümayişkaranə elan etdi ki, "...biz qanunları ayaqlamırıq, 
sadəcə olaraq, bu qanunlardan yan keçirik". O da İkram Kərimova 
toxunmadı, sadəcə, ondan yan keçdi. 

Xalq hakimiyyətə Heydər Əliyevi gətirdi. O isə Azərbaycanda 
kimin kim olduğunu, kimdən necə və harada istifadə etmək, kimi 
yaxınlaşdırmaq, kimi isə tamamilə uzaqlaşdırmaq lazım gəldiyini 
yaxşı bilir və özü müəyyənləşdirirdi. Onun sərəncamı ilə İkram 
Kərimov Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Məhkəməsinin sədri təyin edildi. Bu, çox böyük etimad idi. 
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Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bəzən bununla əlaqədar atmacalı 
suallar eşidilir: "Necə oldu ki, İkram Kərimov bir-birinə zidd olan 
ictimai-siyasi dövrlərin, necə deyərlər, "suda batmaz, odda yanmaz" 
qəhrəmanı, hakimiyyətin "öz adamı" olaraq qala bildi?" "Lazımlı kadr" 
olmaq insanın hansı keyfiyyətlərinin nəticəsidir? və s. və i. a. 

Belə suallara cavab vermək üçün bu şəxsiyyəti yaxından tanımaq, 
həyatda onun məqsəd və məramını yaxşı bilmək, mənəvi-əxlaqi 
xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olmaq lazımdır. İkram Kərimov 
seçdiyi ixtisasa və tutduğu vəzifəsinə görə müəyyən siyasi qüvvələrlə 
daim sıx əlaqədə olsa da, heç vaxt siyasət adamı olmayıb, heç 
vaxt siyasi konyukturalara uymayıb, şərait dəyişəndə kiminsə möv-
qeyinə yuvarlanmayıb, onun mövcud qanunlar çərçivəsini heç 
bir halda aşmayan öz mövqeyi olub. Lakin o öz mövqeyini heç 
kəsin mövqeyinə qarşı qoymayıb, sadəcə olaraq, düzgün hə rə-
kət trayektoriyasının (xəttinin) harada olduğunu qərəzzsiz insan 
səmimiyyəti ilə göstərib. Müxtəlif dövrlərin bütün parametrləri üzrə 
bir-birindən tam fərqlənən rəhbərləri də onu belə tanıyıb və qəbul 
ediblər. Peşəkarlara daima ehtiyac duyulub. 

Sonda bir daha xüsusi vurğu ilə qeyd etmək istərdim ki, İkram 
Kərimov qanun adamıdır. Uzun onilliklər ərzində müşahidələrim 
göstərir ki, qanun keşikçilərinin çoxu qanunla vətəndaş arasında 
sanki qalın divar rolu oynayıb, "qanun mənəm!" prinsipi ilə işləyiblər. 
Qanun bu "zirehli" divarın bir tərəfində, onun obyekti olan insan isə 
əks tərəfində saxlanılıb. Onların bir-biri ilə bilavasitə ünsiyyətində, 
bir-birini daha yaxşı başa düşməsində, mahiyyətini dərindən anla-
masında maraqlı hüquqçular az olublar. 

İkramlar isə qanunlar və insanlar arasında canlı körpüdürlər. 
Belə körpülər nə qədər çox olarsa, hər gün yeni-yeni qayğı kələfinə 
ilişib başı gicəllənən və düzgün oriyentasiyanı tapa bilməyən adam-
lar həyatın mürəkkəb dolaylarında azaraq uçurum qarşısına gəlib 
çıxmazdılar, cinayətlərə və faciələrə aparan yolların çoxu bağ-
lanardı...

Ramiz Əhmədov
yazıcı-publisist,  

ictimai və siyası xadim,  
fəlsəfə elmləri namizədi  

yanvar 2007-ci il
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EPİLOQ  ƏVƏZİ

Əziz oxucum! Həyat salnaməmin nəqli, hələ ki burada sona yetir. 
Sənə maraqlı oldusa və Uca Allah ömur verərsə, bundan sonrakı ha -

disələri, məlumatları, maraqlı anları da qələmə almağa çalışaram. İn şallah.
Əvvəllər həyatımın bəzi məqamlarında özümə sual verirdim: "Görəsən, 

yenidən həyata gəlsəydim, yenədəmi hüquqşünas peşəsini se çərdim?" 
Cavabım birmənalı şəkildə "bəli, mütləq!" olub. Məhz bu peşədə mən 
özümü tapdım, tanıdım, formalaşdım. İnsanlıq və iş fəaliyyəti yönümündə 
öz şəxsi keyfiyyətlərimi büruzə verə bildim. Peşəmlə bağlı bir çox 
vəzifələrdə çalışdım. Böyük həyat yolu keçmiş bir insan kimi deyə bilərəm 
ki, həyatın sevinci və ali məqamı heç də yüksək vəzifələrdə olmaqda, 
rütbə daşımaqda deyil. Əsas odur ki, fayadalı və məzmunlu ömür sürəsən; 
Vətənini sevəsən; ailəyə, doğmalarına sədaqətini qoruyasan; insanlara 
əziyyət verməkdən, acılar yaşatmaqdan uzaq olasan; əksinə, hər kəsə 
bacardıqca xoş anlar bəxş edəsən. Özümün də həyat kredom olan bu 
amalları, niyyətləri babadan-balaya, cavan nəslə bir nəsihətim kimi də 
qəbul etmək olar.

Ola bilsin ki, zaman keçdikcə trilogiyada öz əksini tapmış xatirələr, 
məlumatlar, qeydlər gələcək nəsillər üçün müəyyən mənada məlumat 
mənbəyi olsun. Burada səhvlər də istisna deyil, bəzən mövqelər üst-üstə 
düşməyə bilər. Lakin heç bir halda əziz oxucum müəlliflərin səmimiyyətinə 
şübhə etməsin – mən hər kəsin mövqeyinə hörmətlə yanaşıram.

Bunu xüsusi olaraq qeyd edim ki, hər bir azərbaycanlı kimi, çox xoş-
bəxtəm ki, bu trilogiyanın III kitabı ərsəyə gəldiyi ərəfədə dogma Qa-
rabağımızın işğaldan azad olunması xəbərini eşitmək mənə nəsib oldu. 
Bu Qələbə möhtəşəm birlik nümayiş etdirən gözəl xalqımızın tarixinə 
qürurverici hadisə kimi əbədi olaraq həkk olundu. Əfsuslar olsun ki, şəhid-
lərimiz də oldu… Amma hər kəs – hər bir vətəndaşımız da öz növbəsində 
başa düşür ki, dogma torpağa "Vətən daşı" olan şəhidlərsiz də Qələbə qa-
zanılmır, Vətən tam olmur. Ölməz, əbədiyaşar şəhidlərimizə Uca Tanrıdan 
rəhmət diləyib, yaralı qazilərimizə tezliklə sağalmağı, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev başda olmaqla, müzəffər Ordumuza, hər bir əsgər və za-
bitimizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram.

Sonda demək istəyirəm ki, həyatımı bir çox yöndən işıqlandıran bu 
kitabların ərsəyə gəlməsində, işıq üzü görməsində və oxuculara çatdırıl ma-
sında mənə dəstək və yardımçı olan şəxslərə dərin təşəkkürümü, çəkdikləri 
əziyyətə görə üzrxahlığımı bildirirəm.
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