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Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

www.kitabxana.net 

Mir Cəlal PaĢayev adına  

 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

“20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin təbliği” 

  

YYSĠB-nin vətənpərvərlik, kulturoloji, elektron 
kitablar layihəsi 

Elektron kitab N 89 (13 - 2021) 

 Bu elektron nəĢrlər Azərbaycan Respublikası Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində 
Sosial Xidmətlər Agentliyinin elan etdiyi, Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi tərəfindən 1 
sentyabr 2021-ci il tarixindən həyata keçirdiyi, 
www.kitabxana.net  - Mir Cəlal PaĢayev adına Milli 
Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı dəstəyi ilə icra 
olunan “20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətinin 
təbliği” adlı təkrar müsabiqə  çərçivəsində 
hazırlanaraq yayımlanır.  
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Kulturoloji layihənin maliyyələĢdirən qurum: 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində 

Sosial Xidmətlər Agentliyi 

http://sosial.gov.az/sxa 

 

Ġcraçı qurum: 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi: 

www.yysq.kitabxana.net 

 

Seriyadan olan baĢqa e-kitablarımızı  

buradan izləyin: 

https://kitabxana.net/e-library.php?cate=193 

Rəsmi F/B səhifəmiz: 

https://www.facebook.com/sosialtebliqat 
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20 Yanvar 1990-cı  ilin ədəbi salnaməsi 

 

Elektron kitab YYSĠB tərəfindən e-nəĢrə 
hazırlanıb. YYSĠB - 2021 

YYSĠB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-
nəĢri 

Virtual redaktoru və e-nəĢrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov),  

yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsü 
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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın 

bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, 

eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, 

İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi 

mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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Müəllifdən 

 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə.  

Sovet qoşunlarının Azərbaycanda törətdikləri qanlı 

qırğından illər ötəcək, amma bu gecə heç vaxt 

unudulmayacaq. 20 yanvar qırğını nə qədər faciəli 

olsa da, xalqımızın iradəsini, azadlıq ruhunu qıra 

bilmədi. O faciəli gün Azərbaycan tarixinə həm də  

parlaq səhifə olaraq yazıldı, müstəqilliyimiz üçün yol 

açıldı. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqı öz 

şəhidlərini nəinki unutmadı, əksinə, onların 

qəhrəmanlıqlarını əbədi olaraq yaddaşlara həkk 

etdi. 

Bütün Azərbaycan xalqının nümayəndələri kimi 

Azərbaycan dənizçiləri də Vətənimizin azadlığı, 

ərazi bütövlüyü, dövlətçiliyimizin qorunması uğrunda 

mübarizədə ön sırada oldu. Onlar 1988-ci ildə 

başlayan Azadlıq hərakatının ilk günündən, 20 

yanvar faciəsindən, I Qarabağ və Vətən müharibəsi 

adlandırdığımız II Qarabağ savaşından keçdi. 

Vətənimizin qorunması, müstəqilləyimizin əldə 

olunması, işğalda olan torpaqlarımızın azad 

http://www.kitabxana.net/
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olunması uğrunda  şəhidlik zirvəsinə ucalan 

qəhrəmanların əziz xatirəsini daim uca tutuldu. 

Şəhid dənizçilərimizin adları gəmilərə, məktəblərə, 

küçələrə verildi.  

Dənizçilərimiz, Sovet-rus ordusu tərəfindən 1990-cı 

ilin 19 yanvarından 20-nə keçən gecədə törədilən 

qətliama cavab olaraq özünün dünya dənizçilik 

tarixində misli görünməyən bir qəhrəmanlığa imza 

atdı, caynaqları qana batmış bir imperiyaya etiraz 

səsini ucaltdı. Bakı buxtasını mühasirəyə alan 

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının gəmiləri yanvarın 

20 si səhər saatlarından 24-ü saat 14:30-a qədər 

Sovet-rus hərbi gəmiləri ilə əsl müharibə şəraitində 

keçirtdi. Bütün Azərbaycan, eləcə də 

Azərbaycandan kənarda mülkü gəmilərin dişinə 

qədər silahlanmış hərbi gəmilərlə bu 4 günlük dəniz 

savaşı hərb tarixinin yazılmamış, olmamış bir 

səhifəsi kimi dəyərləndirdi. Bütün dünya Bakıda 

törədilən faciənin böyüklüyü və qəddarlığı haqda 

məhz dənizçilərimizin səyyi nəticəsində daha 

dolğun məlumat əldə edə bildi. 30 ildən artıq bir vaxt 

keçib bu illər ərzində  XDND dənizçilərinin 

qəhrəmanlığı haqqında kitablar yazıldı, məqalələr 

dərc olundu, sənədli filmlər hazırlandı.  

http://www.kitabxana.net/
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Hər il 20 yanvar faciəsinin ildönümü ərəfəsində 

xalqımız bu günü anım günü kimi qeyd edir.  

Bütün ölkdə, ayrı-ayrı idarə və müəsisələrdə, 

hökumət və qeyri hökumət təşkilatlarında, təhsil 

ocaqlarında və siyasi partiyalarda 1990-cı il 

hadisələri yad edilir, tədbirlər keçirilir, bu dəhşətli 

lakin şərəfli tariximiz gələcək nəsillərə ötürülür. 

1990-cı ilin 20 yanvarından bəhs ediləndə, sözssüz 

ki, dənizçilərimizin də qəhrəmanlığı yad edilir. 

Ənənəvi olaraq “Azərbaycan Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC-də də anım mərasimi keçirilir. İdarə 

rəhbərliyi, hadisələrin canlışahidləri, ADDA-da təhsil 

alan tələbələr, gənc dənizçilər bu mərasimlərdə öz 

ürək sözlərini deyir, ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda 

verdiyi qurbanlar haqda məlumatlandırılır və 

şəhidlərimizin, hərəkat iştirakçıların xatirələri əziz 

tutulur.  

XDND idarəsində ayrı-ayrı vaxtlarda rəis olmuş 

Cəbrayıl Xanlar oğlu Məmmədov, Gül Ağayev, 

Ağalar İbrahimov, Arif Məmmədov, Mübariz 

Mədətov idarəyə rəhbərlik etdikləri dövrdə 

qəhrəman dənizçilərimizin xatirələrinin 

əbədiləşdirilməsi üçün müəyyən işlər görmüşlər. 

http://www.kitabxana.net/
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Hazırda “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-

nin sədri olan Rauf Vəliyev də dənizçilərimizin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün mühüm işlər 

görür, dənizçilərimizin fədakarlığı layiqli şəkildə 

qeyd olunur, Azərbaycan tarixinin şərəfli səlnaməsi 

olan bu gün bütün dövrlərdə unudulmamaq üçün  

ədəbiləşdirilir. 

R.G.Vəliyev 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə 

bağlı keçiriləm mərasimlərdən birində xüsusi olaraq 

çıxış edərək bildirmişdi ki, Sovet qoşunlarının 

Azərbaycanda törətdiyi qanlı qırğından uzun illər 

keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli 

günlərin ağrı-acısını unutmur. Bədnam Mixail 

Qorbaçov başda olmaqla, SSRİ rəhbərliyinin 

Azərbaycana qarşı qərəzli, ermənipərəst siyasətinə, 

Ermənistanın təcavüzkar addımlarının açıq-aşkar 

dəstəklənməsinə və respublikanın o zamankı 

rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə etiraz əlaməti 

olaraq ayağa qalxmış xalqa qarşı Sovet ordusunun 

iri hərbi birləşmələrinin yeridilməsi Azərbaycanda, 

xüsusilə Bakıda misli görünməmiş faciəyə gətirib 

çıxarmışdı. Bu amansız qərarın verilməsi böyük 

itkilərlə, günahsız insanların ölümü ilə 

nəticələnmişdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın o 

vaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiyalı rəhbərlərinin 

yenə də xalqla bir olmağa cəsarəti çatmamış və 
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onlar sovet rəhbərliyinin ətəyindən tutmaqda davam 

etmişdilər: “Onların əksinə olaraq, həmin vaxt 

Moskvada yaşayan, xalqımızın dahi oğlu Heydər 

Əliyev həyatını təhlükə altında qoyaraq, faciənin 

ertəsi günü Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə 

gəlib, qanlı Yanvar qırğınını törədənləri pisləyən 

kəskin bəyanatla çıxış edib, xalqımızın başına 

gətirilən müsibəti dünyaya çatdırıb. 20 Yanvar 

xalqımızın müstəqillik, azadlıq uğrunda 

mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzinə 

çevrilib”, - deyən R.Vəliyev dənizçilərimizin o 

günlərdə əsl fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi 

göstərməsindən bəhs etdi: “Dənizçilər Sovet 

hərbçilərinin təcavüzünə əzmlə sinə gərdilər. 

Həyatlarını ölümə atan dənizçilər xalqımızla birlik 

nümayiş etdirərək tarix yazdılar. Xalqımız qanı 

bahasına olsa da, istəyinə - azadlıq və 

müstəqilliyinə qovuşdu. 

 1990-cı ilin 20 yanvar günü Azərbaycan tarixində 

qanla yazılmış bir səhifədir, ancaq təkcə faciə deyil. 

Bu tarix həm də Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk 

zirvəsi, uzun illər Sovet imperiyasının əsarətində 

yaşayan xalqın azadlıq səsini ucaltdığı, öz 

suverenliyi uğrunda cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli 

bir gündür, 20 Yanvar faciəsi xalqı daha da 

birləşdirib, onun yenilməzliyini, Vətənə, torpağa 
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sədaqətini, azadlığa qovuşmaq istəyini bütün 

dünyaya nümayiş etdirib.” 

1990-cı il 20 yanvar hadisələrinin iştirakçılarının 

xatirəsi əbədiləşdirilib.  AXDG QSC-də 

dənizşilərimizin göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığdan 

bəhs edilən sənədli-bədii filmin çəkilməsi, 

dənizkənarı milli parkda Dənizçilərimizin şərəfinə  

xatirə kompleksinin ucaldılması da həmin günlərin 

qəhrəmanlarının unudulmamasından, bu 

qəhrəmanlığın gələcək nəsillərin yaddaşına 

köçürülməsindən və tariximizin şərəfli bir səhifəsinin 

bütün dövrlərdə nümunə və tədris olunaraq 

öyrədilməsi üçün edilir. 

“Bakı buxtası – 20 yanvar” sənədli – publisitik kitab 

o günləri yadda saxlamaq, o günlərin şahidlərinin və 

dənizçilərimiz haqda respublika ictimaiyyətinin 

xatirələrindən, fikirlərindən ibarətdir. Bu vaxta qədər 

bu hadisələri özündə əks etdirən çoxlu sayda 

yazılar yazılıb. “Kəsilməyən həyacan fiti” kitabımdan 

sonra bu, mənim 2-ci  kitabımdır. 

Kitabda “Kəsilməyən həyacan fiti” kitabımdakı 

xatirələr də yer alıb.   

 *** * 
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GüllələnmiĢ gəmiyə abidə 

 

Gələcək nəsillər 20 Yanvar faciəsinin dərdini, 

ağrısını biz şahidlər kimi yaşamayacaqlar. Bizim 

canımızın, gözümüzün, ruhumuzun, vüqarımızın, 

ləyaqətimizin... ağrısı onların yaddaşının ağrısına 

çevriləcək. Baxmağa, görməyə, eşitməyə, oxumağa 

nəsə olsa, unutmayajaqlar, xatırlayacaqlar, 

anacaqlar. Nə qədər ki, o günlərin güllə yarasından 

betər psixoloji yarasını hələ də nıhlarında 

gəzdirənlər sağdırlar, şəhidlərin xatirəsinə 

ehtiramımız kimi də bizdən sonra gələnlərin ağn 

yaddaşını qoruyub saxlamaq naminə də 20 

Yanvarın elmi–sənədli, ədəbi–bədii salnaməsini 

yaratmalıyıq. İstedadlı şair və publisist Faiq 

Balabəyli hər birimizin görməli olduğumuz, amma 

heç də hamımızın yerinə yetirmədiyimiz bir işi görüb 

· şahidlik borcunu yerinə yetirib. Hər dəfə xatırladığı 

(bəlkə də heç unutmadığı) dərdin, faciənin içindəki 

ağısını, göynərtisini kağıza töküb, "Kəsilməyən 

həyacan fiti" kitabını ortaya qoymaqla bəlkə də bir 

az yüngülləşib (şair dərdini suya yox, kağıza 

danışar), toxtayıb. Anmaq, unutmamaq, eyni 

zamanda, unutdurmamaq borcunu özünəməxsus 

şəkildə yerinə yetirdiyinə görə, bəlkə də Faiqin 

indən belə bir azca da olsa, rahat yaşamağa haqqı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  14 

 

var. Ömrümün sonuna qədər 20 Yanvar yadımda 

hara gəldi atılmış şəhidlərimizin cəsədləri, 

küçələrdəki qan izləri, dağıdılmış evlər, əzilmiş 

maşınlar, divarlardakı güllə izləri ilə, ən başlıcası isə 

Bakını qana bələmiş qərənüllərlə və Xəzər 

dənizindəki gəmilərin fıt səsləriylə qalacaq. Etiraf 

edim ki, 20 Yanvar faciəsindən sonra yas 

mərasimindən başqa heç bir tədbirə qərənfil 

aparmağa ürəyim gəlmir. Faiqin "Kəsilməyən 

həyacan fıti" kitabım oxudqua unuda bilmədiyim 

gəmi fıtləri məni yenidən həyajanlandırdı, yenidən 

üzümü Xəzərə çevirdim... Bir daha mənə elə gəldi 

ki, dənizdən o fıt səsi hələ də kəsilməyib və eşidilən 

adi gəmi fıti deyil, xilaskar qurdun ulartısıdır. Və biz 

o ulartını unutmamalıyıq, unuda bilmərik. Faiqin 

qələminin gücünə də, səriştəsinə də bələdəm. 

Amma onun 20 Yanvar faciəsində Xəzər 

gəmiçilən'nin ağrı-acılarım, mərdliyini, qeyrətini 

yaxşı mənada emosiyaya qapılmadan, hissli-

duyğulu şərhlərdə ifrata varmadan səlnaməçi 

dəqiqliyi və soyuqqanlılığı ilə təsvir edə biləcəyini 

gözləmirdim. 20 Yanvar hamımızın, amma 

hərəmizin özünəməxsus faciəmizdir. Faiq bu incəliyi 

əsas götürməklə özünün yaddaşna həkk olunmuş 

faciəini qələmə almayıb, həm də iştirakçıları 

damşdıraraq ümummilli ağrının hərənin öz içinə 

uyğun qavrayacağı və yaşayacağı, diqqətdən 
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nisbətən kənarda qalmış tərəflərini veribdir. Onun 

soyuqqanlılığının emosionallığını üstələməsi 

təqdirəlayiq haldır. Faiq buna dözə bilibdir. 

"Kəsilməyən həyəcan fiti" kitabı məndə bu dərdi 

unuda bilməyənlərlə bölüşmək istədiyim iki 

təəssürat oyatdı. Birincisi, yaramız qaysaqlanıbdı, 

bəlkə də 20 Yanvar hadisəsini anti–insani hadisə, 

qəddarlıq, görünməmiş əzazillik, hadisəsi kimi 

yadda saxlamaqla bunu yas mərasiminə 

çevirməməliyik, bəlkə də həmin günü sınmayan, 

hətta təpədən dımağacan silahlanmış əsgərlərin 

sındıra bilmədiyi ruhumuzu anım günü kimi 

keçirməyin vaxtı çatıb. Ən azı ona görə ki, həmin 

günlərdə ruhumuz ölümdən qat–qat güclüydü. 

İkincisi, 20 Yanvar faciəsi bütövlükdə Azərbaycanın 

birlik günüydü, dərd ağrı qocalı–cavanlı, uşaqlı-

böyüklü, kişili–qadınlı bütün ölkə əhalisini 

birləşdinnişdi. Hamı həm şahid idi, həm də Şəhid 

sahibi.  

Faiqin kitabını oxuduqca, sarsılmaz birliyi yenidən 

yaşayırsan, mərd, igid, dənizçilərin xatirələrinin 

işığında hər bir azərbaycanlının əlindən gələni 

etdiyinə bir daha inanırsan, harada yaşamasından -

Dərbənddəmi, Borçalıdamı, Cənubi 

Azərbaycandamı, Rusiyadamı, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarındamı - asılı olmayaraq, dünya 

azərbaycanlılarının ürəyi, səsi, maddi-mənəvi 
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yardımı... Bakıdaydı. Silahsız insanlara divan 

tutmaqda mahir sovet əsgərlərinin qarşısnı 

kəsməkdə aciz qaldığı dərd, sərhədləri keçərək 

bütün azərbaycanlıların ürəyinə yol tapdı. Bəlkə də 

dünyada yeganə xalq bizik ki, bütün dünyanın 

hesablaşmaq zorunda qaldığı bir ordunun mövcud 

silah arsenalından istifadəsi, azğınlıq və qəddarlığın 

son həddini nümayiş etdirməsi hesabına 

planlaşdırılmış qorxudan sarsılmadıq, hər anında 

ölüm, həbs, əzab– işgəncə, təhqir dayanan qırx 

günün qırxını da şəhidlərimizlə həmrəyliyimizi, 

ruhumuzun birliyini və gücünü sübuta yetirdik. Onda 

birlikdən danışmırdıq, bir idik. Bu gün birliyimiz 

yoxdur, birlikdən çox danışırıq. Məni qınamayın, 

bəzən təbliğatsız, ağıllı və alovlu nitqlər yanılmadan 

mövcud olan o birliyin nisgilini çəkirəm. Doğrudanmı 

həmin birliyə nail olmaq üçün yeni “20 Yanvar”a 

ehtiyac var?! Bəs, miqyasına, tutumuna, itkisinə, 

qəm–qarğışına, görə Qarabağ dərdi onlarla, 

yüzlərlə, minlərlə 20 Yanvar deyilmi? 

Əksəriyyətimizin bildiyimiz və əksəriyyətimizin 

konkret iqtisadi, siyasi və s. maraqlara, ambisiyalara 

görə etiraf etmədiyimiz adi bir həqiqət Faiqin 

məharətlə və peşəkarlıqla qələmə aldığı fədakar 

dənizçilərin xatirələrindən bir daha  aydın görünür: 

20 Yanvar faciəsi əmrsiz, fərmansız, sərəncamsız, 

dərdimizə, şərəf, ləyaqət işimizə çevrilmişdi, 
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kənarda qalmaqla yalnız özümüzə deyil, ocağımıza, 

nəslimizə ruhumuzun nifrinini, lənətini qazana 

biləcəyimizə inanırdıq. Həyatda bəzilərinə elə gəlir 

ki (və bunu da şüurlara yeridirlər), Qarabağ dərdini 

ümumxalq dərdindən uzaqda saxlamaq və dövləti 

fəaliyyətsizlikdə suçlamaqla ruhumuzun nifrini, 

lənətini qazanmamaq mümkündür. Doğrudanmı, 

ruhu aldatmaq olar?! 20 Yanvar faciəsi anıldıqca 

dənizçilərimizin təmənnasız, umacaqsız tarixi 

fədakarlıqları, ləyaqətləri, dözümləri, vətənə, xalqa 

içdən bağlılıqları da həmişə xatırlanacaq. Nədənsə 

mənə elə gəlir ki, dənizçilərimizin gücünə ehtiram 

əlaməti olaraq güllələnmiş bir gəmini abidəyə 

çevirmək lazımdır: gələn olanda, faciəni anma 

günlərində fit səsi yenidən bizi birliyə səsləsin... 

Qurd ulartısı kimi... İndi isə belə abidələrdən birini 

istedadlı qələm dostumuz Faiq Balabəyli yaradıb: 

qurd ulartısı kimi fıti kəsilməyən güllələnmiş gəminin 

abidəsinə...  

 

Arif ƏMRAHOĞLU 

 

“Ksilməyən həyacan fiti”  

2003 - cü il 
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Dəryada Gəmim Qalıb 

 

(“Ksilməyən həyacan fiti”) 

 

 

Tariximizin səhifələrinə qara həflərlə yazılmış 20 

yanvar faciəsindən on üç il keçməsinə baxmayaraq, 

(Bu yazı 2003-cü ildə yazılıb, “Kəsilməyən həyacan 

firi” kitabında dərc olunub- müəllif) lent kimi 

gözümüzün qabağından çəkilməyən o gecəyə 

“Şəhid gecə” də demək olardı, “Şahid gecə”də...  

O gecə və o gecənin səhəri Azərbaycan xalqı 

özünün əbədi birliyinə nail oldu. Yüksək 

kürsülərdən, qəzetlərin səhifələrindən, radio və 

televiziyadan “gəlin birləşək” kəlməsi nə qədər ucuz 

səslənirdisə, bunun əksinə olaraq həmin qara 

yanvar gecəsi  xalqımız doğurdan da özünün 

birliyinə nail ola bildi.  

BakIda axıdıIan günahsız qanlara özü qan içində 

boğulan Qarabağ, Mil, Muğan, Şirvan, Cənubi 

Azərbaycan, Türkiyə, bütün dünya azərbaycanlıları 

və türkləri öz dərdi kimi yanaşdı. Bakıda radio və 

televiziya terrorun qurbanı olub partladılan vaxt, 

Şuşa televiziyası bütün Azərbaycana bu dərdin 

böyüklüyünü çatdırdı, xalqı səbrli, təmkinli, eyni 

zamanda mübariz olmağa səslədi. Şuşa televiziyası 
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susdurulanda isə estafeti Lənkəran televiziyası 

davam etdirdi.  

Kim necə bacardısa, eləcə də xalqın ümumi dərdini 

aradan qaldırmaq üçün öz vətəndaşlıq borcunu 

həyata keçirdi.  

O gecə, ağbirçək analarımızın, ötkəm sözlü 

ağsaqqallarımızın, kürəkləri lay divar olan 

oğlanlarımızın, ismətli qız-gəlinlərimizin, məsum 

körpələrimizin kütləvi surətdə şəhid olduqları və 

şəhidiiyimizin şahidi olduğumuz gecə idi. O gecə 

heç zaman unudulmayacaq. O gecənin 

qurbanlarının hələ də rahatlıq tapa bilməyən ruhları 

qarşısında ötən bu  uzun illərin uzaqlığından üzü 

bəri nə qədər narahatıqsa, elə beləcə də narahat 

olaraq qalacağıq. Ta o vaxta qədər ki, şəhidlərimizin 

ruhu rahatlıq tapa bilmir, torpaqlarımız yağı 

ayaqlarının tapdağından xilas olmayıb, düşüncəsi 

bizi bir an olsun belə tərk etməyib.  

O gecə həm də azadlığımız uğrunda şəhidlik 

zirvəsinə gedən yolun başlanğıcıdır, desək 

yanılmarıq. İllər keçəndən sonra da o günləri 

yaddaşından bircə an belə çıxarmayan, dost 

bildiyimiz, əslində isə düşmən mövqeyi sərgiləyən  

Sovet imperiyasına qarşı sonsuz qəzəblə, Bakı 

buxtasında ölüm–dirim savaşına çıxan 

dənizçilərimizin şücaəti tariximizin daima qürur 

duyulacaq səhifəsi olacaq. Əlbəttə ki,  faciəmizi ilkin 
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olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdıran, heç kəsin 

xəyalına belə gətirmədiyi qəhrəmanlıq göstərən, 

şəhərdəki qırğınların qarşısını öz etiraz aksiyaları ilə 

alan Xəzər Dəniz Neft Donanma İdarəsinin 

dənizçiərinin şücaəti haqqında çox danışılisa da, az 

yazılıb, desək yanılmarıq. Bu hadisədən və 

faciəmizdən daima danışılmalıdır.  

Bu bir həqiqətdir ki, 1990-cı ilin  qan dolu 20 yanvar 

gecəsinin səhərl hüzn və matəm içərisində olan 

bakılıların ürəyində ümid işığı yandıran, gecə ikən 

Bakı buxtasını mühasirəyə alaraq Rus- Sovet hərbi 

gəmilərinin hərəkətinə yol verəmyən, Sovet (oxu: 

düşmən) ordusunun törətdiyi amansız qırğını və 

vəhşiliyi bütün dünyaya çatdıran Xəzər dənizçiləri 

oldular...  

“Xəzərneftdonanma” idarəsinin 100– dən çox  

gəmisi yanvarın 20–də, günün ikinci yarısında artıq 

Bakı buxtasında idi. Onların aramsız həyəcan 

siqnalları şəhidlərimizi son mənzilə yola salana 

qədər və ondan sonra da davam etdi. Sahildən 

dənizçilərə zənglər olunur, xəbərlər gəlirdi: “Bizim 

qeyrətli qardaşlarımız, ümidimiz sizədir“.  

Bütün dünya Azərbaycandan danışırdı. Bütün 

danışıqlar da yalanla, iftira ilə dolu idi. Dənizçilərin 

verdikləri “SOS” isə həqiqəti dünyaya çatdırdı.  

Dənizçilərin dilində “Ölüm dəqiqələri” deyilən bir 

termin var: hər saatdan bir üç dəqiqə bütün 
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dünyanın dənizçiləri yeni məlumatlar alırlar. 

Yanvarın 20–dən 21–nə keçən gecə də 4 dəfə 

təkrar olunan "SOS"-un ilk mətninin bəhrəsini 

dənizçilər bir saat sonra gördülər. Əvvəl 

Kalininqraddan, Qara dənizdən, Baltik dənizindən 

verilən radioqramlarda deyilirdi: “ Qardaşlar, dözün, 

Biz sizinləyik. Xəzər dənizində ola bilməsək də...”. 

Səhərə yaxın isə dünyanın 50–dən artıq ölkəsinin 

Sakit və Atlantik okeanlarında üzən gəmiləri 

dənizçilərimizin səsinə səs verdilər, onlarla həmrəy 

olduqlarını, dərdlərinə şərik çıxıb Bakıda törədilən 

qırğının, faciənin olmasını bütün dünyaya 

yayılmasına kömək edəcəklərini bildirdilər. Bu, 

tarixdə dünya dənizçilərinin görünməmiş həmrəliyi 

günü idi. Həyat tərzləri, sosial qayğıları eyni 

olmayan dənizçilər ağır gündə biriəşməyin 

mümkünlüyünü sübut etdilər.  

Bakı buxtasına yığışan gəmilər dor ağaclarından 

qara bayraqlar asmışdılar. Şəhidlərimizin qırxını 

verənə qədər bu bayraqlar aşağı endirilmədi. O 

günlər İran İslam Rəspublikasının Bakıya yük 

gətirmiş və kapitanı azərbaycanlı olan “İran Bəşir“ 

gəmisinində də dor ağacından qara bayrağın 

asıldığının, həyəcan siqnalı verərək şəhidlərimizə 

yas saxladığının şahidi olduq.  

Dənizçilərlə danışdıqca o günləri bir də yaşayırsan. 

O günlərə bir də qayıdırsan. Mən həmin müdhüş 
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gecənin şahidi necə oldum? Faciənin başladığı gün 

“Şirvan” kran  gəmisinin elektromexaniki işləyirdim. 

Yanvar ayının 19–u, saat 22:30 olardı. Gəmini 

lövbərdə saxlayıb kapitan İbad Məmmədov, onun 

baş köməkçisi Saleh Nurəliyəvlə sabah görəcəyimiz 

işi planlaşdırdıq. Mən kayutama gəlib, istirahət 

etmək, dincəlmək istəyirdim. Bu zaman gəmidə 

aşbaz işləyən Xan (adı Xanhüseyn olan, hazırda 

bosman işləyən aşbazı belə şağırırdıq- F.B) hövlank 

kayutama girdi, radionu , dedi. Məni gözləmədən 

icazəsiz radionun düyməsini basdı. Bu zaman 

növbətçi matros da mənim kayutama daxil oldu, 

sifətindən təlaşlı olduğu aydın görünürdü. Radioda 

isə kimsə həyəcanla Bakıda qırğın olduğunu deyir 

və insanları küçələrə çıxıb yaralılara kömək etməyə 

səsləyirdi. Radiodan Bakıda qırğın olduğunu eşidən 

kimi, kapitan körpüsünə qalxdım, kapitana, onun 

baş köməkçisinə məruzə etmədən, bunun  düz də 

olmadığını bilsəm də,  eşitdiyim faciənin xəbərini 

hava telefonu vasitəsi ilə Neft Daşlarının ətrafında 

olan gəmilərə xəbər verdim. Xana isə kapitana 

deməsini tapşırdım. Kapitan İbad Məmmədov və o 

zaman gəmidə olan təlimatçı-kapitan Tofiq Sultan 

oğlu Hüseynov kapitan körpüsünə qalxdılar. Onlara 

vəziyyəti və icazəsiz efirə çıxmağımı dedim. 

Kommunist partiyasının üzvü Tofiq Sultanoğlu 

təcrübəli, həm də həyatın bir çox ağır qatlarını 
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görən bir insan olsa da bu məsələdə tamam fərqli 

mövqe tutdu. Mənə icazəsiz hərəkətimə görə acığı 

tutdunu heç gizlətmədi də. Efirə çıxıb bizi səsləyən 

gəmilərə provakasiyaya uymamağa çağırdı: Bu 

başıpozuq bir gəncdir, ağzına gələni danışır, fikir 

verməyin, - dedi. Kapitana da tapşırdı ki, izahatımı 

alsın və bu haqda ölçü götürülməsi üçün idarə 

rəhbərliyinə müraciət etsinlər. Artıq gəmilərdən 

mənim ünvanıma guya ki, yanlış məlumat verdiyimə 

görə, söyüşlər gəlirdi. Mən yenə də telefon 

trubkasını götürüb, dedilərimin radiodan  

eşitdiklərimin olduğunu dedim vəözümü təqdim 

etdim. Yanlış olarsa bütün məsuliyyəti öz üzərimə 

götürməyə hazır olduğumu da əlavə etdim. Heyət 

üzvlərimizdən də kapitan körpüsündə olanları 

mənim dediklərimi təsdiq etdi. 

“Aleksey Kortunov” (indiki “Məhəmməd Əsədov” 

gəmisi) gəmisinin ağsaqqal kapitanı Kişi Həşim oğlu 

Mütəllimov efir vasitəsi ilə yaranmış gərginliyi 

aradan qaldırdı. Onun kapitanı olduğu gəmi 

Bakıdan Krasnovodsk şəhərinə erməniləri aparan 

gəmilərdən biri olduğuna gərə, Kişi Həşimoğlu 

hadisələrin gərgin olmasını daha yaxşı bilənlərdən 

idi. Hava telefonu ilə aparılan danışıqlardan sonra 

vaxt itirmədən hadisəni bütün təfsilatı ilə öyrəndik və 

telefonIa yaxındakı gəmilərlə əlaqə saxlanıldı, gəmi 

kapitanları ilə kiçik məşvərət keçirildi, bütün 
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heyyətin fikirləri öyrənildi. Son vaxtlar 

paytaxtımızdakı siyasi gərginliyin, radiodan verilən 

məlumatın dəqiqliyi gəmilərin Bakıya getməsi 

zərurətini yaratdı.  və qərar qəbul olundu ki, Bakıya 

qayıdaq. Mənim efir vasitəsi ilə çağırışımdan sonra 

isə  səsimizə ilk səs verən “Aleksey Kortunov”, 

“Sovet Naxçıva·nı”, “Neftqaz -10”, “Calğan” gəmiləri 

olmuşdu.  

Bir şeyi də xüsusi olaraq qeyd etmək yerinə düşər 

ki, bütün gəmilər sahilə gəlməyi qərarlaşdırsa da, 

hadisələrin sonunu gözləməyi təklif edənlər də 

olmuşdu. Kitabı oxuduqca, dənizçilərimizin o 

günlərlə bağlı xatirələrində bunların şahidi 

olacaqsız. Amma onu deməliyəm ki, Neft daşları 

ətrafında olan gəmilərə bu xəbər ilkin olaraq 

“Şirvan” kran gəmisindən və mənim tərəfimdən 

ötürülsə də, Bakıya qayıtmaq qərarına ilk 

gələnlərdən olsaq da, gəmiminin komanda 

heyyətində bir qədər tərəddüdlər də yaşandı. Daha 

doğrusu, qocaman dənizçi, kommunist olan 

təlimatçı kapitan Tofiq Sultanov bu riskin altına 

girməyə tərəddüd edirdi. Kapitan İbad Məmmədov 

ona gəminin kapitanının özü olduğunu desə də, 

təlimatçı kapitan bunun çox riskli olmasını deyirdi. O 

zaman onun bu tərəddüdü aradan qaldırmaq üçün 

kapitan İ. Məmmədov mənin irəli sürdüyün təklifə və 

gənc heyət üzvlərinin mənə daha çox etibar etməsi 
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ilə son qoydu.   Xalq hərəkatının üzvü olduğum 

üçün mənim sözümlə hesablaşdıqlarını nəzərə alıb, 

məsuliyyəti mənim üzərimə yönəltmək üçün gəmi 

jurnalına bunu da yazmağa razılaşdılar: Gəminin 

elektrik mexanniki Faiq Səfərovun təşkilatçılığı ilə 

bir qrup heyət üzvü gəmi rəhbərliyinə təsir edib, 

gəminin Bakıya sürülməsini tələb etdi. 

Bizim gəmi  Bakı buxtasına yanvarın 20-si səhər 

saat 11:00 radələrində çatdı. Artıq buxtanı 

“Xəzərneftdonanma” idarəsinin gəmiləri mühasirəyə 

almışdı. Qarargahdan - “Sabit Orucov” gemisinin 

kapitanı Mövlud Əliyevdən tapşırıq alıb müəyyən 

olunan nöqtədə durduq. Gəmilərimiz hərbi gəmilərin 

hərəkətinin qarşısını, demək olar, tamamilə almışdı.  

 ***  

1990-cı il 20 yanvar hadisələrində Bakı buxtasında 

olan hadisələr, dənizçilərimizin etiraz aksiyaları, 

göstərdikləri misilsiz qəhrəmanlıqlar 

dənizçilərimizin, eləcə də digər tanınmış 

ziyallarımızın, xalqımızın yaddaşından da 

silinməyib. Bir-çox adamlarla görüşdüm, onların 

xatirələrini vərəqlədim, birlikdə yaşadığımız o 

günlərləri yenidən yaşamalı olduq. 
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Gəmi kapitanlarını gözlənilən 

provokasiyalardan uzaq olmağa çağırdıq 

 

Hadisələr zamanı ADNġ Ġstehsalat Birliyinin 

Dəniz Nəqliyyatı Ġstehsalat Ģöbəsinin müdürü, 

sonradan ĠxtisaslaĢdırılmıĢ Xəzər Dəniz Neft 

Dononmasının rəisi ġamil Ġsmayıl oğlu 

Namazovun (Ġndi haqq dünyasındadır, Allah 

rəhmət eləsin) yaddaĢında qalanlar:  

 

“20 yanvar hadisələri zamanı, ondan əvvəl xalq 

hərəkatının başlanması dövrü və sonralar Qarabağ 

cəbhəsində Xəzər Dəniz Neft Donanma İdarəsinin 

işçiləri çox fəal idilər. Azərbaycanın ən yeni tarixində 

koilektivimizin müstəsna yeri var. Yuxarıda 

sadaladığım tarixi faktların, hadisələrin milli 

oyanışımızda, özünü dərk etmədə də oynadığı rol 

əvəzsizdi. 20 yanvar hadisələri zamanı mən ADNŞ 

İB-nin Dəniz Nəqliyya tı İstehsalat şöbəsinin rəisi 

işləyirdim. XDND idarəsinin gəmilərinin Bakı 

buxtasındakı fəaliyyəti vətəndaş olaraq məni də 

qürurlandırdı. Birliyin rəhbərliyi həmin ağır günlər 

dənizçilərin arasında idi. Rəhmətlik Gül Ağayev, 

Yanvar Adıgözəlov, mən və bir neçə rəhbər işçilər 

dəfələrlə “Sabit Orucov” gəmisində olduq. Gəmi 

kapitanlarını gözlənilən və həyata keçirilməsi 
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mümkün olan provokasiyalardan uzaq olmağa, 

onları səbrlə, təmkinlə bu etiraz aksiyalarını davam 

etdirməyə çağırdıq. Əslinə qalsa buna heç ehtiyac 

da yox idi. Kifayət qədər dünyagörüşü olan, həyatın 

ağrıIı–acılı günlərini yaşamış savadlı insanlar olan 

kapitanlar və onların ümumi rəhbərliyi altında gənc, 

cəsur dənizçilər qısa zaman kəsiyində özlərini 

səfərbər edə bilmişdilər. Son hadisələr insanları 

müəyyən qədər siyasi tərəfdən savadlandırmışdı, 

sadə sənət adamları da artıq ağı qaradan seçir, 

millətin özünün müqəddəratını həll etmək üçün 

yalnız birləşərək ümumi bəlanı aradan qaldırması 

zərurətini dərk edirdi. Təsadüfi deyil ki, sonradan 

XDND idarəsinin 200-ə yaxın üzvü könüllü olaraq 

Qarabağ cəbhəsinə yola düşdü. Qəhrəmanlıq 

göstərdilər, şəhidlərimiz oldu. Döyüşən 

dənizçilərimizin hər birinin qəhrəmanlığı bizlərin 

ürəyini qürurla doldurur, onları gənc dənizçilərə 

örnək kimi misal gətiririk. Donanmanın rəhbərliyi 

şəhid olan dənizçilərin adlarının əbədiləşdirilməsi, 

onların xatirə lövhələrinin işlədikləri gəmilərdən 

asılmasını, adlarına gəmilərin verilməsini artıq təmin 

edib. Şəhid ailələrinə, eləcə də müharibə 

veteranlarına qayğılarını əsirgəmir. Hər hansı 

problemin ara dan qaldırılmasına yardımçı olur. Bir 

neçə şəhid ailəsi mənzillə təmin olunub. Və 
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gələcəkdə də bu işləri davam etdirmək üçün 

qüvvələr səfərbər olunub”.  

 

Dubinyak bütün vəchlə buxtanı boĢaltmağı 

tələb edirdi 

 

Uzun müddət XDND-nin rəis müavini və digər 

vəzifələrdə iĢləmiĢ, hazırda təqaüddə olan 

NĠYAZĠ BÖYÜKZADƏ-nin o günlərlə bağlı 

xatirələri:  

 

“20 yanvar faciəsi ilə bağlı bütün azərbaycanlılar 

kimi mənim də ürəyimdə bir nisgil, bir qəm düyünü 

var. O vaxtlar və ondan əvvəlki günlər mən 

bilavəsitə hadisələrin içində olmuşam. Hələ 

yanvarın 13-də gecə saat 2 olardı, Xətai rayon 

Partiya Komitəsinin 1- ci katibi Elmir Şərifov mənə 

zəng vurub Dəniz vağzalına getməyimi xahiş etdi. 

Mən rayon Partiya Komitəsinin nümayəndəsi kimi 

orda oldum. Bakıda yaşayan ermənilərin 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün avtobuslarla 

gətirib, gəmilərə mindirib Krasnovodska yola 

salırdıq. Bu mütləq lazım idi. Arxada Sumqayıt 

hadisələrində olduğu kimi təxribat xarakterli olaylar 

var idi. O dövrün DTK-sı və digər sabitliyin 

pozulmasında maraqlı olan qüvvələr çirkin oyunlara 

əl ata bilərdi. Elə ermənilərin özü bu məsələdə daha 
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aktiv idi, yetərdi ki, Azərbaycanı və azərbaycanlıları  

milli ədavəti qızışdıran tərəf kimi tanıtsınlar. 

 DİN-nin, Respublika Prokurorluğunun nümayəndəlri 

də dəniz vağzalında idilər. Respublika DİN- nin 

pasport-masa rəisi polkovnik, güləş üzrə Avropa 

çempionu Rafiq Haciyev komissiyanın rəhbəri idi. 

Bizim XDND-nn “Babazadə”, “S.Orucov”, “Aleksey 

Kortunov” gəmiləri də bu əməliyyata səfərbər 

olunmuşdu. Həmin gün “Komsomolskya pravda” 

qezetinln iki müxbirinin hadisələrlə bağlı fotolar 

çəkdiyini, reportajlar hazırladığını bizə bildirdilər. 

Maraqlandıq, icazələri olsa da, amma bizim 

xeyrimizə olmayan şəkillər çəkdklərinə görə onların 

fotolentlərini alıb, məhv etdik. Bütün bu işlərə Rafiq 

Hacıyev rəhbərlik edirdi. Yanvarın 20-də olan qırğın 

haqda isə işə gələndə xəbər tutdum. İdarənin rəisi 

mərhum Cəbrayıl Məmmədov, rəis müavini Qulu 

Quliyev, baş mühəndis G.A.Bağırov və mən 

şəhərdəki hadisələr haqda fikir mübadiləsi apardıq. 

Hamı həyəcan içində idi. Nə edəcəyimizi bilmirdik. 

Hadisələr Cəbrayıl müəllimə pis təsir etdiyinə görə 

ürəyi xəstə olan rəisi təcili yardım maşını ilə 

xəstəxanaya yola saldıq. Dənizçilərin Bakı 

buxtasında etiraz aksiyalarına görə komendant 

Dubinyak bizi, idarə rəhbərliyini danışıqlara çağırdı. 

O, bütün vəchlə buxtanı boşaltmağı tələb edirdi. Biz 

dənizçilərlə görüşəcəyimizi dedik və onu da əlavə 
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etdik, inanmırıq onları fikrindən daşındıraq. 

Dənizçilərlə söhbətimizdə onlar həqiqətən də 

mübarizəni axıra kimi aparacaqlarını bildirdilər. Mən 

Dubinyaka bunları dedikdə, bizə qarşı inamsızlığını 

hiss edib, ona dənizçilərlə özünün görüşməyini təklif 

etdim. O, mənim bu təklifimə, Siz məni  girov 

götürmək istəyirsiniz?- deyib etiraz etdi. Yanvarın 

24-də şəhər komendantı ilə növbəti görüşdən sonra 

biz dənizçilərə bir daha təklif etdik ki, blokadanı 

dayandırsınlar. Oturaq tə'tilə keçsinlər. Çünki bizə 

məlum idi ki, ordu tərəfindən hər cür tədbir keçirilə 

bilər. Onlar buna hazır idi, və veriləcək əmri 

gözləyirdilər. Gəmi kapitanları və digər kapitan 

olmayan, amma vətənpərvərliyi ilə daha aktiv olan 

dənizçilər bu dəfə razılaşdılar ki, buxtanı boşaldıb, 

etirazlarını dinc tətillə etsinlər. Saat 2-3 arası idi, 

idarəyə gəldik. Sonrakı işlərimizi müzakirə edirdik. 

Gəmilərin işləməsi vacib idi. Çünki Neft Daşlarında 

və başqa sahələrdə dəniz neftçilərinin növbəsinin 

dəyişilməsi, onların ərzaq və yanacaqla tə'min 

edilməsi məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Deyim ki, 

dənizçilər onsuz da bütün bunları yaddan 

çıxarmamışdılar. Bir neçə gəmi ayırıb bu işlərlə 

məşğul olurdular. Bu zaman top atəşlərinin səsini 

eşitdik. idarəyə zəng vurub bizə bildirdilər ki, ordu 

gəmiləri atəşə tutub. “Sabit Orucov” gəmisinin 

həyətini və orada olan bütündənizçiləri həbs ediblər. 
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Maraqlı idi, bu haqda komendantla bizim aramızda 

söhbət olmuşdu ki, atəş açılmayacaq. Təcili Dəniz 

vağzalına gəldik. Ruslar toplardan, tanklardan 

insafsıcasına gəmiləri atəşə tutur, avtomat və 

pulemyot güllələrinin yağışına qərq edirdilər. 

Gözümüzün qabağında həmvətənlerimizə qarşı 

edilən bu zorakılıq bir zamanlar siyasətini 

dəstəklədiyimiz partiyaya qarşı bizdə nifrət 

oyatmaya bilməzdi”. 

 

Niyazi Böyükzadə ilə bu barədə dəfələrlə 

söhbətimiz oldu. Uzun müddət Partiya orqanlarında 

məsul vəzifədə çalışan insanın Sovet Ordusunun və 

Ölkə rəhbərliyinin bu vəhşiliyindən necə 

sarsıldığının şahidi oldum.  

 

“Dənizçilərin mübarizəsi sabahkı cocuqları üçüç 

bir məktəb oldu” 

 

Hazırda təqaüddə olan, 20 yanvar hadisələri 

zamanı Xəzər Gəmiçiiyində (Kaspar- F.B)iĢləyən, 

XDND idarəsi təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Əjdər 

Ġsmayılovun XDND dənizçilərinin Ģücaəti haqda 

xatırladıqları:  

 

“Yanvar faciəsi zamanı mən Xəzər Gəmiçiliyi 

idarəsində işləyirdim. İndi işlədiyim XDND-nın cəsur 
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dənizçilərinin göstərdiyi qəhrəmanlıq məni bir 

dənizçi olaraq çox qürurlandırdı. O zaman o 

faciənin, o dəhşətin, küçələri göz yaşları ilə 

islanmış, qan ilə yuyulmuş  bir şəhərin qara 

bayraqlar və al qərənfillərin hüznlü vaxtında 

dənizçilərimizin bu cəsarəti çox–çox insanların 

ürəyində bir ümid toxumu cücərtdi. Dənizçi 

həmkarlarımızın belə reaksiyası hər birimiz üçün 

fəxr və fəxarət gətirirdi. Mənim özümün çalışdığım 

DND –nin gəmilərinin təyinatı başqa və iş yerləri 

əsasən Xəzərdən və Bakıdan uzaq olduğu üçün 

qəlbimizdə Neft Dononmasının cəsur dənizçilərinin 

yanında idik. XDND dənizçilərin müisilsiz 

qəhrəmanlığı bir daha sübut etdi ki, bu xalqın səsini 

boğmaq olmaz. Bu millət azadlığa çıxmağa təşnədi, 

bu milləti məhkum etmək, bu millətin səsini boğmaq 

olmaz. Bu mullət özünün istiqlaliyyətini 

qazanmalıdır. O zaman XDND idarəsi əməli işi, 

gərgin mübarizəsi ilə bu millətin sabahkı cocuqları 

üçüçn bir məktəb oldu”. 

 

*** 

 

Yanvarın 20-də bütün dənizçilərin özünə 

komandir bildikləri, onun efirdə səsləndirdiyi hər 

fikrə, sözə, tapĢırığa diqqət kəsildikləri “Sabit 

Orucov” gəmisinin kapitanı Mövlud Muradoğlu 
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Əliyevin o günlərlə bağlı xatirələrini dinləmək, 

hadisələrə baxıĢını öyrənmək vacib idi. Artıq hər 

kəs bilir ki, hadisələrin ilk günündən son anına 

qədər  Mövlud Əliyevin kapitanı olduğu gəmi 

dənizçilərin qərərgahı kimi fəaliyyət göstərdi. 

Bütün müzakirələr, verilən qərarlar, gəmilərə 

ötürülən informasiya və tapĢırıqlar onun 

gəmisindən və həm də  onun sözü, fikri kimi 

qəbul olunurdu. Sovet Hərbi Dəniz 

Dononmasının danıĢıqlara getmək istəyi, yaxud 

hər hansı hədə-qorxusu məhz ona ünvanlanırdı, 

O, həm günahkar bilinir, həm də əsas təĢkilatçı 

kimi tanıdılırdı. Baxmayaraq ki, Mövlud Kapitan 

dəfəlrlə bu hadisənin bir, yaxud bir neçə nəfər 

tərəfindən baĢladılması fikrini təkzib edib, bunu 

XDND-nin bütün kollektivinin tələbi və 

vətənpərvərliyindən bəhrələndiyini deyir.  

Həm də bu kitabın araya - ərsəyə gəlməsi üçün 

onun müĢahidəsi, əməli iĢləri, danıĢıqlarda, 

həbs olunaraq Rusiyaya sürgün olunması, 

iĢgəncələrə məruz qalması  və 20 yanvar – Bakı 

buxtası dedikdə ilkin olaraq onun özünü və 

kapitanı olduğu “Sabit Orucov” gəmisinin yada 

düĢməsinin də xüsusi önəm daĢıdığını diqqətdə 

saxlamalıyıq.  

 

Saat 10:00-11:30 arası ilk “SOS” siqnal verildi 
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Kapitan Mövlud Əliyev: 

 

“Yanvarın 17–də məzuniyyətdən təcili işə çağrıldım. 

Elə həmin gün də kapitanı olduğum “Sabit Orucov” 

gəmisi ilə Bakıda yaşayan 593 ermənini 

Türkmənistan Respublikasının  Krasnavodsk 

şəhərinə  apardıq. Yanvarın 19-da səhər Bakıya 

qayıtdım və Dəniz Vağzalında növbəyə gedən 

neftçiləri Neft daşlarına gedəsi olduq. Axşam Bakıya 

qayıtdıq, evə getdim. Televiziya və radionun həmin 

axşam işləmədiyi və yorğun olduğum üçün erkən 

saatlarda istirahət etməli oldum. Səhər yanvarın 20–

si gəmiyə gəlmək üçün evdən çıxanda şəhərdə nə 

isə bir faciənin baş verdiyini insanların üzündən hiss 

etdim. Şəhər qəmli görünürdü, canlı, diri Bakıdan 

əsər-əlamət belə yox idi. Dəniz vağzalına qədər 

piyada gəldim. Gəmiyə çatandan sonra təxminən 

saat 8.30 radələrində vertolyotla vərəqlər səpildi. 

Dublnyakın əmri idi. Şəhərdəki vəziyyət mənə tam 

aydın oldu. Saat 10.00 da donanmamızın ilk 

gəmiləri buxtaya yığılmağa başladı. “Neftqaz·-64”, 

“Vixr-1 2”, “Neftqaz-18”, “Aktau” törədilən qırğına 

qarşı etiraz əlaməti olaraq tük ürpədən fit verir, 

sanki matəm içərisində olan şəhərə ürək-dirək verib 

şəhidlərimizə ağı deyirdilər”. 

 ***  
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Mövlud kapitan danıĢdıqca yaddaĢımdan heç 

vaxt çıxmayan o günlər bir daha gözlərimin 

önünə gəlir. ġəhər axĢamkı qətliamdan sonra 

özünü tam “itirmiĢdi”. Sovet Ordusun ağır hərbi 

texnikası, silahlı əsgərlər Ģəhərin küçələrini 

bütünlüklə əhatələmiĢdilər. Hər tərəfdə hüzn-

kədər vardı. Havanın soyuq olması, hərbiçilərin 

heç nə ifadə etməyən, sərt, laqeyd, mərhəmətsiz 

baxıĢları, donuq gözləri Bakının üzərindən bir 

matəm yelinin əsdiyindən xəbər verirdi. 

Gəmilərin buxtaya toplaĢması, hökumət evi 

istiqamətinə gəlib fit verməsi, bütün bunlar 

Ordunun necə böyük faciəyə rəvac verdiyindən 

xəbər verirdi. Bakı və bakılılar səhəri qan - qada 

ilə açmıĢdı. 

 

Kapitan Mövlud Əliyev davam edir: 

 

“Saat 13-də gəmi kapitanları və bir neçə aktiv 

dənizçimiz  “Sabit Orucov”un kayut kompaniyasına 

toplaşdı. Azərbaycan hökumətinə müraciət qəbul 

edildi. Müraciəti gəmi kapitanları Kərəm 

Məmmədov, İbrahim Salayev, Müzəffər Əliyev, 

Murad Əliyev, Julian Radçenko və mən imzaladıq.  

Saat 15:00-da  Qırmızı Bayraqlı Xəzər Hərbi 

Donanmasının komandanı, vitse-admiral 
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Lyaşşenkonun əmrini efir vasitəsilə bizə oxudular: 

“Qısa müddətə buxtanı azad etməlisiniz, əks 

təqdirdə bütün gəmilər batırılacaq”.  

İdarənin və Limanbazanın dispetçeri işləmirdi. İdarə 

rəhbərliyi yerində yox idi. Şəhərdən çoxlu sayda bir-

birini təkzib edən məlumatlar alırdıq. Biz bu 

informasiyaların dəqiq, yaxud yanlış olduğunu  heç 

kəsdən əldə edə, öyrənə bilmirdik. Sanki 

Azərbaycanda dövlət qurumu deyilən heç bir şey 

yox idi. Biz sanki Bakı buxtasında Azərbaycan 

dövlətçiliyini elan etmişdik və Sovet ordusuna qarşı 

öz etirazımızı əməlli surətdə bildirməyi qərar 

almışdıq. Şəhərdən gələn atəş səsləri səngimək 

bilmirdi. Hava qaralandan sonra işıq saçan güllələr 

Bakının başı üzərində əks istiqamətlərə uçurdu. 

Bütün bunların vəziyyətin dözülməz olduğunu, 

ordunun dinc əhaliyə aman verməməsini, evlərə 

belə atəş açaraq mənzillərində olanları güllələyərək 

vəhşiliklər törətdiyinin hansı faciənin baş verməsini 

bizə daha aydın şəkildə göstərirdi”. 

AxĢam saat 20:00-da hərbi katerlər buxtaya daxil 

oldular. “Çiləkən– 1“ gəmisini və daha bir neçə 

gəmini pulemylotlardan atəĢə tutdular. 

XoĢbəxtlikdən yaralanan və ölən olmadı. Bu 

hadisə dənizçiləri daha da qəzəbləndirdi, onları 

daha da mübariz olmağa sövq etdi. 
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Yanvarın 21- də səhər saatlarında kapitanlar və 

bir çir neçə aktiv  dənizçi qərargaha - “Sabit 

Orucov” gəmisinə müĢavirəyə toplaĢdı. 

MüĢavirədə “ġirvan” gəmisinin nümayəndəsi 

olaraq mən də iĢtirak edirdim. Təkliflər verildi, 

dünən baĢ verən hadisələr müzakirə olundu. 

Qərara alındı ki, hərbi Donanma ilə əlaqə 

saxlayaq, “Çiləkən-i” gəmisinin nə üçün 

güllələndiyini araĢdıraq və qəbul edilən  

müraciətin bir nüsxəsini hərbi donanmanın 

komandanlığına çatdırılsın.  

Kapitan Mövlud Əliyev: 

“Saat 10-da Hərbi Donanma rəhbərliyi tərəfindən 

göndərilən katerlə kapitanlar -Kərəm Məmmədov, 

İbrahim Salayev, Müzəffər Əliyev, Murad Əliyev, 

Julian Radçenko, mən   və “Aktau" gəmisi kapitanın 

baş köməkçisi Maarif Xəlilovla birlikdə hərbçilərin 

ərazisinə daxil olduq.  

Hərbi Donanmanın həyəti təpədən dırnağa qədər 

silahlanmış əsgər və matroslarla dolu idi. Bizi 

maşınla qərargaha gətirdilər. Donanmanın 

ərazisində çoxlu mülki əhali vardı. Qərargahda 

Donanmanın komandanı vitse-admiral Lyaşşənko, 

SSRI mudafiə nazirinin müavini,  SSRİ Ali Sovetinin 

deputatı, Donanma admiralı Sidorov və başqa 
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yüksək rütbəli zabitlərlə görüşümüz oldu. Bizə onlar 

tərəfindən verilən İnformasiya bundan ibarət idi:  

-Şəhər də çoxsaylı silahlı azərbaycanlılar var. Onlar 

həm hərbiçiləri, həm də mülki adamları güllələyirlər.  

- Donanma ərazisində olan mülki əhali hərbiçəlrin 

ailəsidir və onlar burda “boyaviklərdən” qorunurlar.  

– Şəhərdə nə Vəzirov, nə də Polyaniçko var. Şəhəri 

biz idarə edirik və müraciətləri vermək üçün nə 

Dubinyakla, nə də E.Qafarova ilə görüşünüz 

mümkün olmayacaq.  

- “Çiləkən–1” gəmisinin güllələnməsi təsadüf olub, 

hərbi katerin komandiri cəzalandırılacaq. Siz 

Buxtanı boşaldın, bilin ki bu tutduğunuz qanuna zid 

hərəkətlərinizlə heç nə əldə edə bilməyəcəksiniz. 

Onu da deyim  ki, Lyaşşenkodan başqa hamı 

biznən səmimi söhbət etmək edirdi.  

Sidorova, “Moskvanın əmri olsa, hərbi gəmilər 

şəhəri atəşə tutacaqmı?”,  verdiyimiz suala: “Biz 

əmrə müntəzir ədamlarıq və verilən əmrlər sözsüz 

yerinə yetirilməlidir”- cavabını aldıq.  

-Biz də məhz buna görə buxtanı boşaltmayacağıq, 

hərbi gəmilərin hərəkətinə mane olacağıq, -dedim. 
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Artıq buxtada yüzdən  çox  gəmimizin olduğunu 

onlara xatırlatdıq. Onsuz da onların bu haqda 

məlumatları var idi. Hərbçilər ailələrini Bakıdan 

aparmaq üçün buxtanı və kanallan azad etməyi 

tələb etdikdə, biz bir şərtlə razı olacağımızı dedik, 

onlardan hərbiçi ailəlrinin şəhərin bütün sakinləri ilə 

birgə çıxarılmasın tələb etdik.  

Hərbçilərlə heç bir razılığa gəlməyərək, geri 

qayıtdıq. Artıq idarənin rəhbər işçiləri “Sabit 

Orucov”da idilər. Bir xeyli söhbətdən sonra bizi 

fikirimizdən döndərməyin əsassız olduğunu bilən 

rəisimiz “təcili” xəstələndi. Gəmi rəhbərlərindən 

ibarət yığıncaq çağrıldı. Və qərara alındı ki, hərbçi 

ailələri şəhəri tərk etməsinlər”. 

 

17:55–də hərbçilər dənizə çıxmağı cəhd etdilər. 

Lakin bizim gəmilərin “tarana” hazır olduqlarını 

görüb geri çəkilməyə məcbur oldular. Artıq hava 

qaralmıĢdı. Böyük Zirə  (“Nargin”) adasını keçən 

“Aktau" gəmisi atəĢə tutuldu. 

Hərbiçilər niyyətlərinə çatmaq üçün bütün 

vasitələrdən istifadə edirdi. Onlara etdiyimiz 

müraciətimizdə bir neçə tələblər irəli 

sürmüĢdük.  
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Müraciətimizin bəndələrindən birində deyilirdi: 

Ordu Bakıdan çıxmasa, etiraz olaraq buxtada bır 

tanker yandırılacaq!  

Gəmi təmiri zavodundan yandıracağımız gəmini 

gətirməyə gedəndə hərbi gəmilər tərəfindən ağır 

silahlarla atəĢə tutulduq və hərbi gəmilər ikinci 

dəfə dənizə çıxmağa cəhd edərək müxtəlif 

silahlardan atəĢ açmağa baĢladılar. Tarana girən 

mülki gəmilər hərbi gəmilərdən birini zədələdi. 

RövĢən Dəmirovun kapitanı olduğu “Neftqaz-64” 

gəmisi hərbi gəmini vurdu.  

 

Kapitan Mövlud Əliyev deyir: 

 

“Hərbiçilərin bu cəhdinin də boşa çıxması və 

Rövşənin gəmisinin bir hərbi gəmini vurması, eyni 

zamanda çoxlu sayda güllə yarası almasından 

sonra onlar məni efir vasitəsilə danışıağa çağırdılar. 

Elə bu zaman naməlum bir şəxs başqa tərəfdən 

efirə girərək bizə bildirdi ki, hərbiçilər ailələrini yox, 

meyitləri aparıb dənizə tökmək istəyirlər. Bunun 

yalan informasiya olduğunu bildirən hərbiçilər 

bizdən bir gəminin  hərbi gəmiləri yoxlamağı təklif 

etdi. Razılaşdıq. "B.K.Babazadə” gəmisi artıq bizim 

tərəfdən açıq dənizə buraxılan hərbi gəmilərə 

yaxınlaşanda hərbiçilər verdikləri sözü tutmadılar, 

onlar ağır silahlarla gəmiyə atəş açaraq yüksək 
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surətlə uzaqlaşdılar. “B.K.Babazadə” onları 

izləyəndə hərbi dononma komandanlığı tərəfindən 

hərbçilərə topla atəş açıb, gəmini batırmaq əmri 

verildi. Bundan sonra “B.K.Babazadə” geri-buxtaya 

qayıtmalı oldu. Saat 23–də hərbçilərlə yenidən 

görüşdük. Hərbi Donanmanın qərargahında 

Respublikanın DTK sədri də var idi. Söhbətimiz çox 

sərt oldu. Mən geri - gəmiyə qayıtdım”.  

*** 

Azərbaycan Parlamentinin növbədən kənar 

sessiyası baĢladığı üçün dənizçilərin qərarda 

dəyiĢiklik oldu. Bi gəminin Bakı buxtasında 

xəbərdarlıq üçün yandırılması təxırə 

salındı.Yanvarın 22-də Ģəhidlərimizin dəfn 

mərasimi oldu. Dor ağaclarından qara bayraqlar 

asan gəmilərdən ardı arası kəsilmədən həyəcan 

fiti verərək qurbanlarımızı son mənzilə yola 

saldıq. 

“Xəzərdənizneft dononma” idarəsinin dənizçiləri 

ölkəmiz üçün həyati, ölüm-qalım məsələsi olan 

bu günlərdə xalqımıza xas olan insani 

keyfiyyətləri bir an da olsun belə unutmadı. 

Dənizdə, buruqlarda iĢləyən dəniz neftçilərimizin 

təchizatı, Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan 

baĢqa dövlətin və Respublikaların gəmilərinin 

təchizatı təmin edilirdi. Türkmənistanda, eləcə 
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də Ģərq sahillərində olan gəmilərimiz də 

diqqətdən kənar qalmadı. 

Kapitan Mövlud Kapitanın yaddaşını vərəqləyək: 

“Yanvarın 22-si səhər saat 10:30–da Rusiyanın 

balıqçı gəmilərinin yanacağı qurtardığını və bizdən 

kömək istədiklərini bildirən radioqramma aldıq. 

Radioqrammada rus dənizçiləri bizimlə həmrəy 

olduqlarını və Ordunun Bakıya qanunsuz yeridiyini 

bildirirdilər. Mülki gəmilər 750 ton yanacaq toplayıb 

“Aksaraysk” gəmisi ilə həmkarlarımıza göndərdi.  

Həmin gün Azərbaycan Ali Sovetinin deputatları ilə 

görüşümüz baş tutdu. Görüşdə Elmira Qafarova, 

Tofiq İsmayılov, Dilarə Əliyeva, Arif Məlikov, Ramiz 

Fətəliyev və başqaları Ilə söhbətimiz oldu. 

Sonra Hərbi Donanmanın komandanlığı bizi görüşə 

dəvət elədi. Görüşdə Lyaşşenko mənə və Kərəm 

Məmmədova qüllələnmə hökmü kəsdiyini 

həyasızcasına üzümüzə dedi. O, bizim üçün 

provakasiya hazırladığını gizlətmədi də. Sonra bizi 

Qorbaçovun imzaladığı əmrlə tanış etdi . Yanvarın 

23–ü saat 24-dən Bakı buxtasında fövqəladə 

vəvəziyyət elan olunur və  bu əmrə tabe olmayan 

bütün gəmilər batırılacaqdır. Yanvarın 24–ü saat 

14.20-də gəmilər toplardan və tanklardan atəşə 

tutuldu. Bir neçə gəmidə yanğın baş verdi. O 

yanğını söndürsək də, ürəklərimizin yanğısını hələ 

də söndürə bilmirik.  
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Çünki şəhid olan qan-qardaşlarımızın qanını ala 

bilməmişik. Elə həmin gün “Sabit Orucov” 

gəmisində olan 23 nəfər həbs olundu. Bizi bir gecə  

Xətai rayonundakı qadın koloniyasında saxlayıb, 

səhərisi gün Şüvəlan türməsinə, oradan isə təyyarə 

ilə Krasnodara,  Krasnodardan da qatarla 

Orenburqa apardılar. Məni Türküstan hərbi 

dairəsinin müstəntiqi, baş leytenant Nikolay Vasiliviç 

danışdırırdı. Hiss edirdim ki,  cavablarım onları qane 

etmir. Çünki mən həqiqəti onlara deyirdim.” 

 

*** 

 

 

“Bir qrup dənizçimiz əlbəyaxa döyüĢə 

giriĢmək üçün icazə istədi” 

 

20 yanvar hadisələrində “40 Iet VLKSM” 

gəmisinin kapitanı Kərəm MƏMMƏDOVla 

söhbətim.  O günlərin acısını, ağrısını çəkən 

mübariz gəmi kapitanlarından birinin dedikləri:  

 

“Yanvarın 13-dən 15-nə qədər olan Bakı 

hadisələrindən sonra verilən tapşırığı yerinə yetirib 

tələsik Bakıya qayıdırdıq. Tətillərin ilk günündən 

idarəmizin dənizçiləri fəallıq göstərir, tez–tez tətil 

edən insanlarımızaqoşulurduq. Çox vaxt isə 
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dənizdə olurduq. Son hadisələri ancaq xarici 

radiostansiyalar vasitəsilə əldə edə bilirdik. Bu dəfə 

dəyanvarın 19-da növbəti iş tapşırığını başa çatdırıb 

Nargin adasını keçib buxtaya yaxınlaşdıq. 30 illik 

dənizçilik fəaliyyətimdə gecələr Bakını dənizdən çox 

seyr etmişəm. Bu dəfə Bakı elə bil hüzn-yas 

içərisində idi. Saat 16:20 idi. Vaxt ona görə dəqiq 

yadımdadır ki, buxtaya girəndə gəliş vaxtımızı, 

görülən işləri,  jurnalda qeyd edirik. Dispetçer mənə 

Iövbərdə durmağım barədə göstəriş verdi. Sözsüz, 

yerinə yetirdim. Gecə qırğın başlananda bir neçə 

gəminin kapitanı bir–birimizlə əlaqə saxlayıb qərara 

gəldik ki, Dəniz vağzalı tərəfə hərəkət edib öz 

etirazımızı bildirək. Belə də etdik. Bir neçə gəminin 

kapitanları, eləcə də fəal dənizçilər “Sabit Orucov” 

gəmisinə toplaşdı. Müraciət qəbul etdik. Gəmilər 

Bakı buxtasında öz yerlərində durub həyəcan 

siqnalları verirdilər. Ordunun törətdiyi vəhşiliklər 

dənizdən daha aydın görünürdü. Səhərə yaxın Bakı 

limanında gəmilərin sayı artmağa başladı. Artıq 

yanvarın 20-si  saat 10-da gəmilərin tutduqları 

mövqə o qədər əlverişli idi ki, heç bir hərbi gəmi 

buxatada sərbəst hərəkət edə bilməzdi. Sahildən 

tez-tez xəbər gəlirdi ki, qırğınlara ara verilmir. Saat 

12-də bir qrup dənizçi təcili yaradılmış Kapitan 

Şurasından əlbəyaxa döyüşə girişmək üçün icazə 

istədi. Müdrik və ağsaqqal kapitanlar cavanları hələ 
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səbrli olmağa çağırdılar. Hərblçllər dənizçilərln hər 

bir hərəkətini, danışığını izlədiyi üçün dənizçilər bir-

birlnə provokasiyaya uymamağı tövsiyə edirdilər. 

Hərbi Dəniz Donanmasından və ayrı–ayrı yerlerdən 

fitnəkar suallar, təkliflər daxil olurdu. Xüsusi 

qüvvələr dənizçilərimiz arasında çaxnaşma, 

başıpozuqluq salmağa çalışırdılar. Cəsarətli 

kapitanlar çağrılan məşvərətlərdə gəmi heyətlərinin 

də təkliflərini deyir və ümumi işımizln xeyri üçün 

onları həyata keçirməyə çalışırdıq. “B.Babazadə" 

gəmisinin kapitanı Müzəffər Əliyevin təklifi ilə 

həyəcan siqnalları gündüzlər hər yarım saatdan, 

axşamlar isə hər saatdan bir beş dəqiqə verilməsi 

qərara alındı.”  

 

*** 

 

Kapitan Kərəm Məmmədovun danıĢığına qulaq 

asdıqca bu cəsarətli dənizçinin vətən sevgisinə 

heyran olmaya bilmirsən. DanıĢıqlarında bəzən 

emosiyalara qatılsa da, hadisələrin təfərrüatını 

özünəməxsus məcraya yönəltsə də, əminliklə 

deməliyəm ki, o, hadisələrin ilk günündən bütün 

bacarığını, enerjisini bu yola yönəltmiĢdir.  

Yanvar hadisələrində “Sabit Orucov” gəmisinin 

kapitanı Mövlud Əliyev, “ġirvan–2” gəmisinin 

kapitanının baĢ köməkçisi Ağalar Ġbrahimov, 
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“Vodoley–4” gəmisinin kapitanı Murad Əliyev, 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı RövĢən 

Dəmirov, “Aleksey Kortunov” (indiki 

“Məhəmməd Əsədov”) gəmisinin kapitanı KiĢi 

Mütəllimov, “Vixr-12” (indiki “Təbriz Xəlilbəyli) 

gəmisinin kapitanı “Çomba” təxəllüslü Ġbrahim 

Salayev, “Neftqaz-18” gəmisinin kapitanı Gülağa 

Məcidov, “CümĢüd Ġbrahimov” gəmisinin 

elektrik mexanniki ElĢən Nəsirov, bu sətirlərin 

müəllifi olaraq mən - “ġirvan” gəmisinin elektrik 

mexanniki, sonradan gəmi kapitanı olan Faiq 

Səfərov(Balabəyli) və bir çoxları daha fəal idilər. 

Onların təmkinli, ağıllı məsləhətləri ilə 100 - dən 

artıq gəminin hərəkətləri elə 

müəyyənləĢdirilmiĢdi ki, 4 günlük dəniz 

çarpıĢmasında heç bir hadisə - toqquĢma belə 

baĢ verməmiĢdi. Elə məlumatlar olurdu ki, onları 

açıq efirdə bəyan etmək mümkün deyildi. 

Düzdür, “Sabit Orucov” gəmisindəki 

məĢvərətlərdən birində təklif olundu ki, 

məlumatlar talıĢ diində ötürülsün. Demək olar ki, 

XDND-nin  bütün gəmilərində talıĢ balaları vardı 

və bu təklifdən də qısa müddətdə istifadə 

olundu. Lakin, Rus-Sovet Hərbi Dəniz 

dononmasında bütün millətlərdən olan, 

imperiyaya can-baĢla xidmət edən zabitlərə 

təsadüf etmək mümkün olduğundan hər Ģey 
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gözləmək olardı. Bu baxımdan gəmilərdən 

iclaslara qatılan, ya da ki, qərərgaha gəlib qəbul 

olunan qərərları gəmilərinə söz ilə aparanların 

da xidmətlərini və qəhrəmanlıqlarını xüsusi qeyd 

etmək lazım gəlir. Mən “ġirvan” gəmisinin 

nümayəndəsi olaraq qərərgahda daima olur və 

iclasların əksəriyyətinə qatılırdım. 

Ordunun Bakıya və Azərbaycanın baĢqa 

rayonlarına, xüsusi ilə Neftçala və Lənkərana 

yeridilməsi xalqda orduya qarĢı, eləcədə Orduya 

əmr verənlərə qarĢı sonsuz nifrət oyadırdı. 

Azərbaycanın ümüdü dənizçilərə qalmıĢdı. Bu 

faciəni dünya ictimaiyyətinə ancaq onlar çatdırır, 

SSRĠ kimi nəhəng və qaniçən bir dövlətin iç 

üzünü, paxırını açıb faĢ edir, həqiqətimizi 

dünyaya yetirirdilər. SSRĠ-nin dünyaya meydan 

oxuyan marĢal və generalları mülkü 

gəmilərimizin əlində çıxılmaz vəziyyətdə idi. 

Cidanı çuvalda gizlətmək olmurdu. Onların dinc 

Azərbaycan xalqına etdikləri zülm, artıq bütün 

dünyaya olduğu kimi çatdırırlırdı. 

Dənizçilər 5 müddəadan ibarət tələbnamə qəbul 

edib M.S.Qorbaçova, Azərbaycan All Sovetinin 

sədri Elmira Qafarovaya və Xalq Cəbhəsinə 

müraciət etdilər. Yanvarın 20-də saat 22-də artıq 

ilk “SOS” verildi. “SOS” un verilməsində qarĢıya 

bir çox çətinliklər çıxdı. Radistlərin əksəriyyəti 
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rus dilli əhalidən olduğu üçün heç kəs bu iĢi 

boynuna götürmək istəmirdi. Bunu rusların öz 

millətləri tərəfindən tökülən qanlara haqq 

qazandırmaq kimi də, qorxaqlıq kimi də baĢa 

düĢmək olardı. Axır ki,”Vixr-12” gəmisinin 

radisti, milliyyətcə rus olan adının gizli 

saxlanılmasını istəyən Bıçkov Vadim adlı bakılı 

gənc bu təhlükəli və Ģərəfli iĢi öz üzərinə 

götürdü. Vadimin sonralar Milli  Ordunun 

tərkibində I Qarabağ savaĢında erməni 

faĢistlərinə qarĢı vuruĢduğu haqqında da 

məlumatlar əldə etdim. Artıq saat 24:00 da də 

bütün dünya “SOS”un mətni ilə tanıĢ olmuĢdu. 

 

Bakının hərbi komendantı, eləcədə Hərbi Dəniz 

dononmasının komandanlığı mülkü dənizçilərlə 

danıĢıqlara girərək, hədə-qorxu gələrək, buxtanı 

təcili boĢaldılmasını tələb edirdi. 

 “Sabit Orucov” gəmisində öz iĢini quran gə 

gəminin kapitanı Mövlud Əliyevin ümumi 

rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən, sonradan  

“Kapitanlar ġurası” kimi təqdim olunacaq ( Bu 

Ģuranın təkcə kapitanlardan ibarət olması 

düzgün deyil) dənizçilərin nümayəndələri 

yanvarın 21-də hərbi Dəniz Donanmasına 

müraciət edib komendant Dubinyakla  görüĢmək 

istədiklərini bildirdi. Çətinliklə dı olsa, buna nail 
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olundu. Mövlud Əliyevlə “VOSXOD” 

(“VOSXOD”- hərbiçilərlə əlaqə mərkəzi) 

arasındakı danıĢıqdan sonra kapitanlardan 

Müzəffər Əliyev, Kərəm Məmmədov, Ġbrahim 

Salayev, KiĢi Mütəllimov, Mövlud Əliyev, Mahir 

Xəlilovdan ibarət nümayəndə heyəti yola düĢdü. 

Lakin rus əsgərləri buna imkan vermək 

istəmirdilər. 

Həmin günün axĢamı “Vosxod” “Sabit 

Orucov”la əlaqəyə girib bir hərbi katerin hərbi 

dononmanın bazasına girməsi üçün icazə istədi. 

Hərbi katerin nömrəsi 496-idi. Kapitan Mövlud 

Əliyev icazə verdi. Kater buxtaya girib bazaya 

doğru hərəkət edir və gözlənilmədən “Çiləkən-1” 

gəmisinə avtomat və pulemyotlardan atəĢ 

açmağa baĢlayır. Dənizçilərimizi provokasiyaya 

çəkmək istəyi baĢ tutmadı. XoĢbəxtlikdən 

xəsarət alan olmadı. Milliyyətcə rus olan aĢpaz 

Nadejda Qonçarova efirdə rus ordusunu faĢist 

ordusu adlandırdı. Bu hadisədən sonra 

hərbiçilərə inam daha da itdi, onlarla münasibət 

kəskinləĢdi.  

 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, dənizçiləri 

yayındırmaq, təbdən çıxarmaq üçün ayrı-ayrı 

yerlərdən yalnıĢ məlumatlar verirdilər. Lakin 

bütün mə'lumatlar dənizçilər tərəfindən ayıq 
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baĢla yoxlanılır, sonra qərar qəbul olunurdu. 

Hərbi dəniz dononmasının qərargahından 73-cü 

kanalla Azərbaycan dilində verilən xəbərdə 

deyilirdi ki, hərbiçilər meyidləri dənizə tökmək 

üçün hərbi gəmilərə yığırlar. Xəbər inandırıcı idi. 

Axı Bayıla tərəf hərbi maĢın karvanını müĢahidə 

etmiĢdik. Demək, cəlladlar öz cinayətlərini belə 

ört-basdır etmək istəyirlər. Buna heç vaxt yol 

verilməyəcək! – Dənizçilərin qərarə belə oldu. 

 Az keçmir ki, bir neçə hərbi gəmi buxtaya daxil 

olur, mülki gəmilərin ən sürətlisi və güclüsü olan 

bir neçə gəmi (“Neftqaz–1 O”, “Neftqaz– 64”, 

“Neftqaz-18”, “Neftqaz-3”) döyüĢə girirlər. 

Dənizçilər tarana getməkdən belə çəkinmir. 

Hərbiçilərin bu dəfə də buxtanı yarıb keçmək 

cəhdi baĢ tutmadı. Təxribata Ģəkmək, 

gəmilərimizi batırmaqla hədələyib qorxutmaq 

hərbçilərin məğlubiyyəti ilə baĢa çatdı. 

Sonradan (hərbiçilərin məlumatındandan– F.B.) 

məlum olur ki, onların bir hidroqrafik hərbi 

gəmisi toqquĢma nəticəsində yandan və 

arxadan ağır zərbə alıb. Hərbiçilər məğlub 

olsalar da pulemyot və raketlərlə adları çəkilən 

gəmilərin hamısına xəsarət yetirə bilmiĢdilər. 

YaxĢı ki, ölən və yaralanan olmadı. Bu döyüĢdə 

kapitanlar Gülağa Məcidov, RöĢvən Dəmirov 

xüsusilə fərqləndilər. Ən çox zədə - güllə yarası 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 51 

 

alan gəmi isə RövĢən Dəmirovun kapitanı 

olduğu “Neftqaz-64” gəmisi oldu. Məhz bu gəmi 

tarana çıxaraq rus hərbi gəmisinə ağır zədə 

yetirmiĢdi. Kapitan R.Dəmirov  və kapitanın baĢ 

köməkçisi Səlahət Axundov həm heyyətin 

təhlükəsizliyini qorumuĢ, həm də manevr 

edərək, rusları aldadaraq gəmini daha ağır zədə 

almasından, batırılmasından xilas edə 

bilmiĢdilər. Onlar gəmidə bədbəxt hadisənin baĢ 

verməsi və eyni zamanda gəminin milə oturması 

anlamını verən iĢıqları yandırdıqdan sonra 

onlara eyni zamanda hücum edən 3 hərbi gəmi 

geri çəkilərək hərbiçilərin bazasına daxil 

olmuĢdur. 

 

Kapitan Kərəm Məmmədovun  dediklərindən:  

 

“Yanvarın 21 – gününü qələbəylə qarşılayan 

dənizçilərimizi həmin gün admiral Sidorov (Sidorov 

Sov.İKP MK-nın üzvü SSRİ Müdafiə nazirinin 

müavini və SSRİ Ali Sovetinin deputatı idi. 

Dənizçilərimizin etiraz aksiyası zamanı Moskvadan 

göndərilmişdi-F.B) qəbul etmək məcburiyyətində 

qaldı. Axşamkı  məğlubiyyət qoca faşistə yaman pis  

təsir etmişdi. Nümayəndə heyəti yola düşməyə 

hazırlaşanda  efirdə "Xəzərneftdonanma" idarəsinin 

rəisi Cəbrayıl Məmmədovun səsi eşidildi. O, 
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dənizçilərə, bir neçə məsləhət verib rəhbərliyin 

bizimlə bir olduğunu dedi. Bu dənizçilərə xoş təsir 

bağışladı. Çünki Cəbrayıl Məmmədovun bütün ömrü 

dənizlə bağlı olmuşdur və bu ağır vaxtda onları tək 

buraxmaması bizi sevindirməyə bilməzdi. 

Təəssüflər olsun ki, bizi bu işdə günahlandıran, 

qabaqcıl kapitanların adlarını DTK-ya verən idarə 

işçiləri də vardı”. 

 

Dənizçilərimizin içərisində təmkini, dünya 

görüĢü və təcrübəsi ilə seçilənlərdən biri də 

“Aleksey Kortunov” ( sonrakı adı  “Məhəmməd 

Əsədov”) gəmisinin kapitanı KiĢi HəĢim oğlu 

Mütəllimovdur. Onun nhaqqında yuxarıda bəhs 

etmiĢəm. Mənim hadisə ilə bağlı efir vasitəsi ilə 

verdiyim xəbərə ilk reaksiya verən onun gəmisi 

və özü olmuĢdu. Ġndi dünyasını dəyiĢmiĢ 

qocaman kapitanla hadisələrdənn çox sonra 

görüĢümüz oldu. 

 

Kapitan KiĢi Mütəllimovun  xatirələrində 

qalanlar:   

 

“Nümayəndə heyəti bir azərbaycanlı zabitin 

müşayiəti ilə hərbi katerlə Bayılda yerləşən Hərbi 

Dəniz Dononmasının qərargahına gəldi. Bizi gətirən 

kater hərbi dənizçilərin liman kprpüsünə yan aldı. 
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Körpüdə bizii iki nəfər kontr-admiral qarşıladı. Hərbi 

limandakı durum müharibə vəziyyətini xatırladırdı. 

Körpünün hər iki tərəfində avtomatla silahlanmış, 

yanlarında xüsusi hazırlıqlı itlər olan əsgərlər hər 

hansı veriləcək əmrə müntəzir dayanmışdılar. 

Körpüdəki gəmilərin göyərtəsində durmuş əsgərlər 

avtomatları bizə tuşlamışdılar. Həmişə fəxr etdiyimiz 

sovet əsgərlərinin sifətləri kinolarda gördüyümüz 

faşist, qandan doymayam Hitler əsgərlərinə 

oxşayırdı.  

Biz və admirallar İki qara "Volqa“ya oturaraq hərbi 

qərargaha gəldik. Həyətdə əllərində ev əşyaları olan 

çoxlu sayda qadın, uşaq vardı. İmkan tapıb 

sürücüdən soruşduq ki, bu qədər adam hara köçür? 

Cavab bizi heyrətə gətirdi: “Hamısı rus zabitlərinin 

ailələridir. Onları şəhərdə azərbaycanlılar 

öldürürlər”.  

Biz admiral Sidorov oturan otağa daxil olduq. 

Admiral Sidorov Moskvadan gəlmişdi. O vaxt 

Sov.İKP MK-nın üzvü, SSRİ müdafiə nazirinin 

müavini idi. Otaqda ondan başqa bir neçə zabit, üç 

kontr-admiral da var idi. Admiral bizi bir-bir ayaqdan 

başcan  süzüb acıqla soruşdu- “Tələbiniz nədir?”  

Dənizçilərin tələbləri yazılmış vərəqəni admirala 

verdik. O, müraciətimizi kontradmirala verərək “Oxu, 

gör nə istəyirlər”, dedi. Kontr-admiral dənizçilərin 

tələblərini oxuyub dedi: “Bu, tələb deyil, əmrdir"  
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Biz: “Şəhərdə ölənlər çoxdurmu?” - deyə soruşduq. 

Bizim tanıdığımız Azərbaycan xalqının çörəyini 

yeyən kontr-admirai soyuqqanlılıqla cavab verdi:- 

“Beş–on nəfər ekstremist ölmüşdür".  

 

Sidorov harasa zəng etdi, sonra dedi ki, Dubinyak 

çox məşğuldur, siz mənə etibar edin, tələbinizi ona 

çatdıraram. Söhbətimiz çox çəkmədi. Bizim 

cavabımızı dənizçilər gözləyirdilər. Söhbət 

əsnasında hiss etdik ki, biz dənizçilər ölümlə üz-üzə 

dayanmışıq və hərbiçilərin hansı planlarınasa mane 

oluruq. Sidorov təkrar-təkrar gəmilərimizin limanı 

tərk etməyini tələb edir, hər dəqiqə hədə-qorxu 

gəlirdi. Biz isə ona tələblərimizin həyata keçmədiyi 

zaman ölümə belə getməyə hazır olduğumuzu 

dedik. Həm də əlavə etdik ki, bu iddia və tələb tək 

biz nümayəndə heyətinin deyil, bütün dənizçilərin, 

bütün xalqın tələbidir. 

Onun otağından çıxanda üzünü bizə tutaraq, mən 

söz verirəm ki, “40 let VLKSM”in kapitanına 

güllələnmə, “Sabit Orucov”un kapitanına isə 15 il 

həbs cəzası verim, dedi”.  

 

*** 

 

Artıq dənizçilər qanlı faciədən sarsılmıĢ xalqın 

itirilmiĢ inamını özünə qaytara bilmiĢdilər. O 
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dövr xalq hərəkatının aparıcı qüvvələrindən olan 

Nemət Pənahlı, Fəhmin Hacıyev sahildə – 

körpüdə dayanan “Elm” gəmisindən gəmilərlə 

əlaqə saxlayıb, dənizçilərə müraciətlə, “Xalqın 

ümidi yalnız sizədir. Nə edirsiniz, düzgün 

edirsiniz. Belə də davam edin” - deyirdilər.  

Xalq hərəkatının liderlərindən olan, gənc 

yaĢlarından yaradıcılığı ilə xalqın döyünən 

qəlbini, nəbzini misralarında əks etdirən, 

meydan hadisələrinin əsas aparıcısı, milyonlarla 

insanı ardınca apara bilən xalq Ģairi Sabir 

Rüstəmxanlı ilə görüĢlərimiz olurdu. Onun və 

digər ziyalılarımızın dənizçilərimizin 

qəhrəmanlığı haqqında fikirləri ilə də tanıĢ 

olacağıq. 

O günlərdə Rus imperiyasının iĢğalçı 

qoĢunlarının Bakıda törətdikləri vəhĢiliklər 

bitmək bilmirdi. AxĢamlar Ģəhərdə atılan 

güllələr, telefon zəngləri ilə dənizçilərə verilən 

məlumatlar, yayılan Ģayiələr dənizçiləri daha 

diqqətli olmağa sövq edirdi. Bir günün ərzində 

böyük bir hərəkata çevrilən dənizçilər hərəkatı 

imperiya ordusunun əlayağını tamam 

bağlamıĢdı. Dənizçilərlə görüĢdə SSRĠ müdafiə 

naziri Dmitri Yazov etiraf edərək belə demiĢdi: 

“Mənim yeganə və ən kobud səhvim Bakı 

buxtasını nəzarətsiz saxlamağım və dənizçilərin 
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belə ciddi müqavimət göstərməsini 

bilməməyimdi”. 

 

*** 

 

“Elmira Qafarova , Xalqımızın qeyrətli 

oğulları, deyib kövrəldi” 

 

D.Yazovla görüĢ haqda “B. Babazadə” gəmisinin 

kapitanı Müzəffər Əliyev daha ətraflı danıĢır:  

 

“Dənizçilərdən ibarət nümayəndə heyəti Dubinyakla 

görüşdükdən sonra hərbiçilərlə bizim aramızda tez–

tez danışıqlar olurdu. Belə danışıqların birindən 

sonra biz, Azərbaycan SSRİ Ali Sovetlnln sədrl 

Elmira Qafarova ilə görüşüb yerli hökumət və 

qanunverici orqan olaraq tələblərimizi verməyi, 

deputat komissiyası, yaratmağa nail olmaq istəyirdik 

ki, hərbi gəmiləri yoxlayıb meyitləri aşkara 

çıxartsınlar. Kərəm Məmmədov, Mövlud Əliyev, 

Yuliyan Radçenko, Ağalar İbrahimov və Rafiq 

Əfəndiyevdən (sonuncu Xəzər Gəmiçilik 

İdarəsinin (KASPAR) Xəzərdəniz neft 

donanmasının dənizçiləri ilə bir olan “Sovet 

Naxçıvanı” gəmisinin kapitanı idi - F.B) ibarət 

olan nümayəndə heyətimizi Elmira Qafarova 

qapının ağzında matəm libasında qarşıladı, 
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“Xalqımızın qeyrətli oğulları!” – deyib kövrəldi. Əl 

tutub görüşdü. Otağa keçdik. Burada rəhmətlik 

akademik Tofiq İsmayılov və bəstəkar, SSRİ xalq 

artisi Arif Məlikov əsəbi halda otaqda gəzinirdilər. 

Birdən telefon zəng çaldı. A.Məlikov dəstəyi götürüb 

bir qədər dinləyib hirslə, “Qroş çena vaşe armii" 

deyib, dəstəyi yerinə çırpdı.  Nəzərlərimizin ona 

dikildiyini görüb,“Yazov idi” - dedi. Məlum oldu ki, 

Salyan kazanmasının yaxınlığında bir bina var. 

Guya ordan bir snayper atəş açır, əsgərləri öldürür, 

amma onu tutmaq mümkün deyil. Sonra isə 

T.İsmayılov və mən Yazovun yanına getdik. Tofiq 

İsmayılov Yazovla çox kəskin danışırdı. Rəhmətlik 

ittiham edirdi quldurbaşını. Tofiq müəllim çıxandan 

sonra Yazov üzünü mənə tutub, “Çto, tovariş 

kapitan, bastuem?" deyə, soruşdu. “Net, qeneral, ne 

bastuem, a protestuem” deyib cavabını verdim. Mən 

tələblərimizi ona verəndən sonra o, əsəbi halda, 

“Sizin hamınızı batırmaq lazımdır", dedi. Başa 

düşdüm ki, gəmiləri nəzərdə tutur. Onunla 

söhbətimdən belə məlum oldu ki, bu qırğın 7 gün 

çəkəcəkmiş, Azərbaycan xalqının gözlərinin odunu 

alıb, inamını qırmaq istəyimişlər”.  

 

*** 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  58 

 

1990–cı ilin 24 yanvarında D.Yazovun əmrilə 

Xəzər dənizində və Bakı buxtasında fövqəladə 

vəziyyət elan olundu. Gündüz saat 14.30-da rus 

ordusunun tanklardan, BMP-lərdən, 

vertolyotlardan atdığı yaylım atəĢləri gəmiləri 

dəlik-deĢik edirdi.  

Admiral Sidorovun “Drama na more, kto 

vinovat?” sərlövhəli müraciəti yayınlandı. 

Müraciətdə deyilirdi: “Dəniz quldurlarının Sovet 

Ordusuna qarĢı törətdikləri cinayət qurtarmaq 

bilmir. Onların gəmilərindən biri - “Vodoley-4" 

gəmisi sahilə doğru hücum etmiĢ, iki əsgəri 

öldürmüĢ, bir neçə əsgər isə xəsarət almıĢdır. 

Dəniz quldurlarının gəmisi top atəĢi ilə 

susdurulmuĢdur”.  

Gəmilərə desantlar çıxarıldı. Dənizçilər döyülür, 

təhqir və qarət olunurdular. Əsgərlərə 

müqavlmət göstərənlərin baĢ-gözünü avtomat 

qundaqları ilə əzirdilər. “ġirvan” və “Atlet-9” 

gəmilərində belə vəhĢiliklərdən biri ölümlə 

nəticələnə bilərdi. XoĢbəxətlikdən hər Ģey yaxĢı 

oldu. 50 nəfərdən çox  dənizçi tutulub Rusiyanın 

və Azərbaycanın zindanlarına salındı. 

 

“Ġki zabit bizi təyyarədən atacaqlarını, dedilər” 

20 yanvar hadisələri zamanı “Lyütoqa” 

gəmisinin kapitanının 2-ci köməkçisi olan 
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Vəfadar ĠBRAHĠMOVda həbs olunanların 

içərisində idi:  

 

“1990-cı ilin 13 yanvarından işlədiyim gəmi Bakı 

buxtasında idi.   Yanvarın 19- dan 20-nə keçən 

gecə rus qoşunlarının  Bakıya daxil olmasından 

sonra  20-si yanvar  səhər saat 06:00 da 7 nəfərdən 

ibarət dənizçi heyəti ilə  bir yerə yığışıb bütün 

gəmiləri Bakı Buxtasına çağırmağa çalışmışıq. Mən 

, Elşən Nəsirov, Dispetçer Əflatun, Kapitan Gülağa 

Məcidov,  Kapitan Elxan Hüseynli (o zaman Elxan 

“40 let VLKSM” gəmisində baş köməkçi idi –F.B), 

Matorçu Vaqif və adını unutduğum digər şəxslər bir 

yerdə  qərara gəldik ki, gəmilərin Buxtaya çağırılıb 

rus qoşunlarına etirazlarını bildirilməsində əsas işi 

boynumuza götürək.    

Mən Neft Daşlarının dispetçeri ilə  əlaqə  saxlayıb, 

Neft Daşlarının və 28 May  neft yataqlarında olan  

gəmiləri rus qoşunlarına etiraz etmək üçün   Bakı 

Buxtasına gəlmələrini də xahiş  etmişdim. 

Vəziyyət çox gərgin idi. Çoxlu sayda  şəhidlərimiz 

və yaralılarımız var idi. Neft daşları və 28 May 

buruqlarının işçiləri  neft buruqlarını etiraz olaraq 

yandırmaq istəyirdilər. 

Yəni bu heç də o demək deyildi ki, digər dənizçilər 

bu faciəni seyrçi kimi qarşılamışdı. Hər kəs 

bacardığı qədər bu faciəyə özünün etirazını 
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bildirirdi. İlk anlarda pərakəndəlik olsa da sonradan 

bu, mobil bir hərəkata çevirildi. Gəmilərimiz, 

ağsaqqal kapitanların məsləhətləşməsindən sonra 

Dəniz vağzalına tərəf getdi. 

 

 Yanvarın 24-u günorta saatlarına qədər gəmilərimiz 

Ordunun Bakıdan çıxması üçün fədəkarlıq etdi. 

Həmin gün günorta saatlarında gəmilərə desantlar 

düşürüldü. Mən də həbs olunanların içində idim. 

Məni “Sabit Orucov"un heyəti ilə birlikdə tutdular. Bir 

gün Şüvəlanda saxladılar. Sonra Nasosnıdan hərbi 

təyyarə ilə Krasnodara yolladılar. Yolda iki zabit bizi 

təyyarədən atacaqları barədə söhbət edirdi. 

Krasnodarda bizim üstümüzə it saldılar. Sonra bizi 

Volqaqrada apardılar. Volqaqrada qədər qatarla 

getdik. Bizi müşayiət edən əsgərlər əsasən çeçenlər 

və qazaxlar idi. Onu da deyim ki, çeçenlər bizə çox 

hörmətlə yanaşır, hətta bizə qibtə də edirdilər ki, siz 

vətəninizin azadlığı uğrunda həbs olunmusunuz. 

Ruslar və digər millətdən olan əsgərlər isə əksinə, 

“Siz Bakıda rusları - bizim qardaşlarımızı 

öldürmüsünüz” – deyib bizə rahatlıq vermirdilər. 

Volqaqrada qədər biz onların fikrini dəyişə bildik. 

Kapitan Mövlud Əliyev burda da həqiqəti hamıya 

çatdırır, bizim nə üçün həbs olunmağımızı danışırdı. 

Volqaqradda bizi qəbul etmədilər. Zabitlər 

“Komsomolskaya pravda” qəzetini oxuyurdular. 
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Orada yazılmışdı ki, “Sabit Orucov” gəmisi sovet 

əsgərlərini öldürüb. Əsas günahı da Mövlud 

Əliyəvdə görürlər. Fərz edin ki, bundan sonra bizim 

aqibətimiz necə oldu.” 

 

*** 

 

Xalqın inamını qazanmaq, onlarda  qəsbkar 

Sovet Ordusunun vəhĢiliyinə qarĢı mübarizə 

aparmaq təkcə biz dənizçilərin deyil, hər kəsin 

istəyi və tələbi idi. Bunu xüsusi ilə qeyd 

etməliyəm ki, dənizçilərin Bakı buxtasına 

yığılması, Sovet Ordusu ilə ölüm-dirim savaĢı 

aparması, MarĢal Yazovla, Admiral Sidorovla və 

Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Elmira Qafarova 

ilə görüĢüb tələblər irəli sürməsi heç bir ictimai 

təĢkilat, siyasi qurum tərəfindən təĢkil 

olunmamıĢdı. Bu, tarixi dəniz döyüĢü, 

Respublikamızın azadlıq istəyinin qarĢısını qanla 

almaq istəyən iĢğalçı Sovet Ordusuna qarĢı  

“Xəzərneftdonanma” idarəci dənizçilərinin 

vətənpərvərliyindən irəli gəlmiĢdi. Onların 

misilsiz qəhrəmanlığı uzun müddət dövlət 

tərəfindən yada salınmasa da, bütün 

Azərbaycan xalqı tərəfindən haqlı olaraq 1990–cı 

il 20–24 yanvarda Bakı buxtasında Sovet 

Ordusuna qarĢı vuruĢan, ölümün gözünə dik 
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baxan, Azərbaycana üz vermiĢ faciəni dünyaya 

çatdıran dənizçiləri milli qəhrəmanlar 

adlandırırlar.  

 

*** 

 

20 yanvar hadisələri zamanı “Sabit Orucov“  

gəmisınin baĢ mexaniki iĢləyən Əhməd 

BƏYiMOV: 

  

Yanvarın 24-də gəmimizə hücum olundu. Eləcə də 

buxtadakı gəmilər atəşə tutuldu. Həmin gün həbs 

olunduq. Yanvarın 27-də biz artıq Orenburqda idik. 

Biz fiziki və mənəvi sarsıntılara məruz qalmışdıq. 

Yemək vermirdilər. Verdikləri yemək isə heç nə. Bizi 

Moskva DTK-sından gəlmiş müstəntiqlər 

danışdırırdı. Orenburqda mənə verilən əziyyətlər 

heç vaxt yadımdan çıxmasa da, doğrusu bu 

indilərdə mənə heç də  pis təsir etmir. Biz imperiya 

ordusu tərəfindən həbs olunub sürgün olunmuşduq. 

Mənə və yoldaşlarıma təsir edən bizi Bakıdan 

aparan hərbiçilərin içində olan Nuru adlı 

azərbaycanlı praporşikin bizi söyüb-döyməsi oldu. 

Qolumuz qandalda idi. O, özünü rus zabitlərinə, 

ağalarına göstərmək istəyirdi. Krasnodarda bizi 

qəbul edən zabit “Za çto ix?" soruşanda, Nuru "Oni 

ubili naşix russkix", dedi. Biz isə məlum idi ki, 
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kimsəni öldürməmişdik. Unutmadığım ikinci hadisə 

isə Keşlə həbsxanasında bir gün saxlanılan vaxt 

olmuşdu. Çoxumuz iş paltarında idik. Pulumuz yox 

idi. "Vodoley-4” gəmisinin kapitanı Murad Əliyevdə 

125 manat var idi. Milislər onu öz aralarında 

bölüşdürdülər. Qolumuz qandalda idi. Murad 

dayının ürəyi xəstə olduğundan milis işçisinə “Oğul, 

döş cibimdə dərman var, götür qoy dilimin ucuna” -

dedi. Milis isə rus dilində “Starıy xrıç, dərman yox, 

bunu verərəm sənə” deyib baş barmağını iki 

barmağının arasından çıxartdı. Bizə təsir edən bu 

idi. Yoxsa rusun təpiyi, şilləsi qulağıma da girmir. 

Həbsxanada bizi kamerada iki nəfər  saxlayırdılar. 

“Proqulkaya” çıxaranda da elə çıxarırdılar ki, bir-

birimizi görə bilməyək. Üsul tapmışdıq, çöldə kim 

gəzirdi, qarın üstə öz adını yazırdı. Beləliklə, bir-

birimizin sağ-salamat olmağımızdan xəbər tuturduq. 

Fəhmin Hacıyev 5 gün Orenburqda bizimlə birlikdə 

oldu. Sonradan onu Bakıya qaytardılar. Sürgündə 

olanda Murad dayının səbrini, təmkinini, mənə 

verdiyi öyüd–nəsihətləri heç vaxt unutmayacağam. 

Məni o kişi qaytardı həyata.” 

 

*** 

 

Hadisələr zamanı “ġirvan-2” gəmisində 

kapitanın baĢ köməkçi vəzıfəsində iĢləyən 
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Ağalar Ġbrahimovla görüĢüb o günləri bir daha 

byada saldıq. O günlərə qayıtmaq müsahibim 

üçün o qədər də asan olmadı, həyəcanlı idi. 

Millətin azadlıq uğrunda qaldırdığı səsinin 

vəhĢicəsina susdurulduğu gündən illər ötsə də 

hadisələr sanki bu gün davam edir.  

 

Bu illər ərzində 20 yanvar faciəsi haqda çox 

yazılıb, çox danıĢılıb. Bəzən elə yazıblar ki, 

xüsusən də dənizçilər haqqında, heyfsilənməyə 

bilmirsən. Ġndi hadisələrdən 30 ildən çox vaxt 

keçəndən sonra çoxları qəhrəman axtarıĢına 

çıxıblar. Bəzən  dənizçilərin bu həmrəyliyini bir 

neçə adamın simasında cəmləĢdirməyə 

çalıĢıblar. Dənizçilərimizin haqqına girilməsinin 

əksinə olanlardandır Ağalar müəllim. 

Ağalar Ġbrahimov o qanlı-qadalı günlərdən 

danıĢdıqca özünü ön planada göstərənlərdən 

deyil. Baxmayaraq ki, ölkədə azadlıq hərəkatı 

baĢlayandan sonra dənizçilər arasında sözü, 

mübarizliyi  və siyasi məsələlərdə özünün dəsti 

xətti ilə həmiĢə seçilib, liderlik xüsusiyyətlərini 

özündə cəmləĢdirib.  Müsahibimlə ötən günlərə 

qayıdırıq və 1990-cı ilin qanlı 20 yanvarını birgə 

xatırlayırıq,yada salrıq. 

Söhbət edirĢm və görürəm ki, Ağalar Ġbrahimov  

həmin günlərin dəhĢətini indi də ürəyində 
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daĢıdğını, bir neçə dəfə ġüvəlan türməsində 

saxlandığını və bunların da onun səhhətindən iz 

qoymasını açıb-ağartmaq istəmir. Lakin, 

söhbətimiz alınır. Çünki onun bildiklərinə, 

gördüklərinə gələcək nəsillərin ehtiyacı var. 

 A. Ġbrahimov hadisələrin ən qaynar nöqtələrində 

olub. Yanvarın 20-də səhər Liman bazadan MK-

nın binasına qədər yürüĢ təĢkil edib və həmin 

yürüĢün önündə olub. Dənizçilərlə fərdi 

görüĢlərində, danıĢıqlarında onlarda mübariz 

əhval-ruhiyyə yaradıb və dənizçilərin qəbul 

etdiyi qərarlarınn bir çoxunu, eləcə də baĢqa 

təkliflərin müəllifi kimi bilavasitə dənizçilərin, 

həm də bu sətirlərin müəllifinin yadında qalıb. 

M\n öz müĢahidələrimdən əlavə, ayrı- ayrılıqda 

söhbət etdiyim dənizçilərin danıĢıqlarından bu 

qənaətə gəlmiĢəm.  

A.Ġbrahimov da “S.Orucov” gəmisində həbs 

olunmuĢdu. BaĢqa dənizçi dostları kimi ġüvəlan 

türməsinə gətirilənə qədər onları dəniz 

vağzalında saxlayıb iĢgəncələr vermiĢdilər.  

 

“Buturka” həbsxanasının rəisini ġüvəlan 

türməsinə rəis təyin etmiĢdilər 

 

Ağalar Ġbrahimovun dedikləri:  
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“Dəniz vağzalında rusların bizi həbs etdikləri ana 

sonralar kinostudiyanın direktoru Ramiz Fətəliyevin 

iş otağında baxdım. Bütün hadisələr lentə alınmışdı. 

Yanvarın 24 də “Sabit Orucov” gəmisində həbs 

olunduq.  Sonradan bizi gətirdilər Şüvəlan 

türməsinə. Burada ikinci dəfə olduğum üçün bitdən-

sirkədən qorunmağm çəmini bilirdim. Türmədə 19 

nəfər dənizçi idik. Səhəri gəlib dedilər ki, sizi azad 

edirik. Çıxın çölə. Sevindik. Hamı çıxdı, mən 

çıxanda dedilər, sən qal. Daha doğrusu, başqa 

otağa köçürtdülər. Sonra bildim ki, o birilərini 

Ulyanovsk və Orenburq şəhərlərinə sürgün ediblər. 

Mənə isə cinayət işi açmalı idilər. Bir şeyi də 

nəzərlnizə çatdırım kl, həmin günlər  Şüvəlan 

türməsinin bütün əməkdaşlarını dəyişdirmişdilər. 

Moskvadakı “Buturka” həbsxanasının rəisini 

Şüvəlan türməsinə rəis təyin etmişdılər. Eləcə də 

türmənin bütün şəxsi heyyəti ruslardan ibarət idi. 

Moskvada dərc olunan qəzetlərdə düzgün olmayan 

informasiyalar dərc olunurdu ki, bütün bunlar da 

həbs olunanların vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. 

“Moskovski novosti” qezetl yazırdı ki, "S.Orucov" 

gəmisindəki ekstremistlər dövlət çevrilişi etməyə 

cəhd etdiklərinə görə həbs olunublar.” 

Beləliklə mən Şüvalan türməsində saxlanıldım. İki 

gündən sonra kameranın qapısı ağzında 

azərbaycanca damşıqlar eşitdim. Qapını döydüm. 
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Deputat istintaq komissiyasının nümayəndələri 

idilər. Arif Məlikov, Sara xanım Vəzirova, Ədilə 

xamm Namazova mənim səhhətimlə maraqlandılar. 

Ədilə xanım ağladı. Bir neçə gün bundan qabaq 

gəmi kapitanları ilə birlikdə onun yanında 

olmuşdum. Məni tanımışdılar. Elə mənim sağ və 

salamat olmağımı evimizə də o çatdırmışdı.  

Bir ay sonra azad olundum. Həmin hadisələrlə bağlı 

17- saatlıq çəkiliş oldu.  İfadələr verdik. Ümid 

edirəm ki, həmin ifadələr bu faciənin səbəblərinin 

açılmasına kömək edə bilər.”  

 

*** 

 

Ağalar ibrahimovla mənim yaxından tanıĢlığım 

1988–ci illərdə Milli Azadlıq Hərəkatının 

baĢlandığı günlərə təsadüf edir. “ġirvan– 2” 

gəmisində kapitanın baĢ köməkçisi iĢləyirdi. 

Mən isə “Dmitri Dudçenko" gəmisində elektrik 

mexanniki idim. Tez-tez görüĢərdik. Sonralar 

mən də onun iĢlədiyi “ġirvan-2” gəmisində 

çalıĢmağa baĢladım. Ağalar çoxlarından fərqli 

olaraq tabeçiliyində olan iĢçilərlə mehriban idi. 

Əxlaqi baxımdan yüksək keyfiyyətə malik olan 

Ağaların mütaliəsinın və müĢahidəsinin dərinliyi 

dənizçilər arasında onun özünəməxsus yeri 

olduğunu, çoxlarının onunla məsləhətləĢdiyinı 
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və onunla istənilən mövzuda söhbət etməyin 

mümkünlüyünü etiraf etdiyinin Ģahidiyəm. Hələ 

meydan hadisələri zamanı dənizçilər arasında 

olan yüksək nüfuzu Milli Azadlıq Hərəkatında 

çoxlarının fəal iĢtirak etməsinə əsas verirdi. 20 

yanvar hadisələri zamanı da dənizçilərin 

arasında ruh yüksəkliyinin olmasında xüsusi 

xidmətləri olub. 

 ***  

O dövrdə "Neftqaz- 58" gəmisində  

matros iĢiəyən Azər Səfərov:  

“20 yanvar günü bir qrup dənizçi Limanbazadan 

çıxıb piyada Fəhlə prospekti ilə şəhərə doğru 

Irəliləməyə başladıq. Əliərimizdə qara bayraqlar 

tutub, ordunun şəhəri tərk etməsi tələbi, nahaq 

qanları törədənlərin az müddətdə cəzalandırılması 

şüarları ilə irəliləyən izdihama dənizçilərdən əlavə 

çoxlu sayda şəhər əhalisi də qoşulmuşdu. Hərəkət 

edən dəstənin önündə Ağalar Ġbrahimov gedirdi. 

Küçələr hərbi texnika və quduzlaşmış hərbiçilərlə 

dolu idi. Hər an atəş aça bilərdilər. İnsanlar dözmür, 

hərbiçiləri söyür, onlardan tökdükləri qanların “haqq-

hesabını” sormaq istəyir, qisas hissi ilə aşıb-

daşırdıiar. İnsan tələfatı ola bilərdi. Dəfələrlə 

dəstənin irəliləməsinə mane oimaq istədilər. 

Sonradan təlimatçı kapitan Aslan Musayevin də 

Ağaların yanında olduğunu gördüm. Ağaların və 
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Aslan müəllimin hərbçilərlə danışığı, məntiqli, tutarlı 

iradları baş verə biləcək təhlükələrdən bizləri uzaq 

edirdi. O zamandan illər keçsə də Ağalar müəllimin 

cavan olmasma baxmayaraq, özünü səbrlə, 

təmkinlə, soyuqqanlılıqla aparması indi də 

gözlərimin önündə canlanır.  

“Bakı Soveti” metrosunun yanından Mərkəzi 

Komitəyə tərəf irəliləyirdik. Qabaqda yenə də Ağalar 

və Aslan müəllim idi. Arxada isə biz dənizçilər və 

bizdən sonra da sonra yürüş zamanı bizə qoşulan 

böyük bir izdiham irəliləyridi. Qarşımızı bu dəfə 

hərbi texnikalarla almağa cəhd etdilər. Bir BTR düz 

Ağaların üstünə şığıdı, bir addımlıqda dayandı. 

Onda yaman qorxdum. Allah eləməmiş onu vura 

bilərdilər. O zaman mənə elə gəldi ki, ona bir şey 

olsa, bu boyda izdiham yaşaya bilməz, irəliyə bir 

addım da ata bilməz. Ağalar həmin gün mənim 

nəzərimdə böyük bir ordunun sərkərdəsini andırırdı.  

Ağalar İbrahimov, mən, Malik Mikayılov və bir çox 

dənizçilər Dağüstü parkda şəhidlərimizin son ünvanı 

olan məzarlarınında qazılmasında iştirak etdik. 

Doğrusu, həmin anlarda mən özümü ondan uzaqda 

görmək istəmirdim. Həmişə çalışırdım ki, onun 

yanında olum. Mənə elə gəlirdi ki, Ağalar olan yerdə 

heç kəsə heç nə ola bilməz. Sonralar dənizçi 

dostlarımla söhbət edəndə məndə belə bir yəqinlik 

yarandı ki, sən demə, çoxumuz elə bu fikirdə imişik. 
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Ağalar həbs olunub, Şüvəlan türməsinə aparılanda 

o qədər narahat oldum ki, qorxurdum ona bir xəta 

yetirələr. Azadlığa çıxanda çox sevindim. Sonralar 

mən ailə vəziyyətimlə əlaqədar olaraq Donanmadan 

çıxdım. İndi ata-ana yurdumda, Cəliiabad 

rayonunun Sabirabad kəndində yaşayıram. Amma 

dənizçilərimizin 20 yanvar hadisələri zamanı 

göstərdiyi qəhrəmanlıqla dolu, bir neçə kitabın 

mövzusu olan o günləri heç zaman unutmadım. 

Ağaları isə mənim o günlərimin yaşanmasında 

xidməti olan, mənə və neçə-neçə mənim kimi 

təcrübəsiz, belə qan-qadanı görməyən gənclərə 

ümid vərən  xeyirxah bir insan kimi xatırlayıram”. 

*** 

1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı Xəzər 

dənizində olmayan, lakin bu dəhĢətin ağrılarını 

içində çəkən, dənizçi həmkarlarından uzaq 

olduqlarına görə təəssüf edən həmkarlarımız da 

yetərincə idi. Onlardan biri də XDND idarəsinin 

Ģöbə rəisi ġamil Məmmədovdur. O, bu günləri 

belə xatırlayır: 

“Mən yanvar faciəsini Kalininqrad şəhərində eşitdim. 

Yanvarın 19-dan 20–nə keçən gecə Bakı şəhərində 

keçirilən bu qanlı olay məni və kapitanı olduğum 

“MPK-455” gəmisinin bütün komanda heyətini 

sarsıtdı. Qış vaxtı olduğuna görə dəniz və çay 

xətlərinin buz bağlaması gəminin qışı bu şəhərdə 
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keçirməsi planlaşdırılmışdı. Amma biz şəhərimizin, 

Respublikamızın bu matəm günündə orada qala 

bilməzdik. Gəminin dor ağacından qara bayraq 

asdıq. Təcili Bakıya gəlmək üçün Moskvaya gedəsi 

olduq. Yanvarın 20-si axşam artıq “Domodedova” 

aeroportunda Bakıya uçası təyyarəni gözləyirdik. 

Həmin gün Bakıya reys vermədilər. Bütün 

azərbaycanlılar gözləmə salonunda həyəcan və 

təlaş içərisində salondan asılmış televiziyanın 

qarşısında durub “Xəbərləri” gözləyirdik. İnsanların 

arasında vahiməli xəbərlər dolanmaqda idi. 

Xəbərlərdə gəmilərimizi göstərdilər. Gözümə işıq 

gəldi. 21 -i səhər Bakıya uçası olduq. Aeroport hərbi 

texnika və hərbiçilərlə əhatə olunmuşdu. 

Şəhəri tanımaq olmurdu. Şəhidləri son mənzilə yola 

saldıq. İnsan axınının içərlslndə gəmilərin çəkdiyi 

"şivən", haray fitləri tüklərimi blz-blz edirdi. O hisslər 

məni bu gün də tərk etməyib. Bizim dənizçilər sözün 

həqiqi mənasında qəhrəmanlıq göstərdilər.  

“Atlet-24” gəmisi kapitanının baĢ köməkçisi 

Pərviz Seyldov belə dedi: 

Yanvarın 24–də saat 16.05-də Bakı limanı 

rayonunda lövbərdə dayanarkən, Dəniz vağzalı 

tərəfdən bərədə dayanan əsgərlər avtomat və iri 

çaplı pulemyotlarla gəmini atəşə tutdular. Guya 

bizim gəmilərdən əsgərlərə atəş açılıb və onlardan 

ikisi öldürülüb. Sonra Rusiya mətbuatından məlum 
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oldu ki, “öldürülən əsgərlərin bədənində ən müasir 

avtomat silahının gülləsi çıxarılıb”. 25-30 dəqiqə 

ərzində yağış kimi yağan güllələrin altında bir təhər 

lövbəri yığıb uzaqlaşa bildik. Zığ burnuna 

yaxınlaşanda hərbi gəmilər bizə dayanmağı əmr 

etdilər.  

Yanvarın 25-də saat 13-də “1383” damğalı hərbi 

kater bizim gəmiyə yan aldı. 20 nəfərə yaxın hərbçi 

gəmiyə doluşdu. Əsgərlərin arasında olan uzun 

saçlı, yaşları 30-a yaxm “vəhşilər” var idi. Sulu qar 

yağırdı. Onlar avtomatların lüləsi ilə kürəklərimizə 

vuraraq bizə üzü üstə göyərtəyə uzanmağı əmr 

etdilər. Kapitan Ümidvar Hüseynov onların “yerə 

uzanın” əmrinə məhəl qoymayaraq “Mən Sovet 

kapitanıyam və gəmidə komandanlığı mən 

etməliyəm” – deyəndə 27 yaşlı bu gənci 

avtomatların qundaqları və təpiklə döyməyə 

başladılar. Qollarını bağlayıb hərbi katerə apardılar. 

Kapitanımızın döyüldüyü yerdə çoxlu qan ləkələri 

qalmışdı. 55 yaşlı baş mexanik ləng tərpəndiyinə 

görə yerə yıxıb, ağır əsgər çəkmələri ilə əl 

barmaqlarının üstündə durub əzab verməyə 

başladılar. Aşbaz, milliyyətcə rus Lyubov Perşina da 

bu ağır gündə bizimlə birgə olduğuna görə döyüldü. 

Şəxsən mənim boynumun ardından qundaqla 

vurdular. Həkimlər müayinə vaxtı beyin 

silkələnməsi, əsəb sisteminin pozulmasını 
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aşkarladılar. Həmin hadisədən sonra mən dənizçilik 

peşəsi ilə vidalaşmağı qərara aldım. Mən özümü, 

diplomumu, vəzifəmi, millətimi təhqir olunmuş, 

alçaldılmış hesab edirəm. Şəhəri tanımaq olmurdu.” 

 

“Neftqaz–19" gəmisinin kapitanı Julian 

Radçenko: 

 

“Yanvarın 24-də “Sabit Orucov” gəmisində 

kapitanların iclasından sonra bəlkə evə getdim, 

deyə fikirləşdim. Çoxdan idi ki, dənizdə idim. Evdə 

narahat idilər. Amma bu ağır gündə 

həmkarlarımdan ayrıla bilmədim. Təxminən 15:30-

da bizi həbs etdilər.  

Dəniz vağzalının restoranında sənədlərimizi 

yoxlayırdılar. SSRİ DİN-nin polkovniki kimi özünü 

təqdim edən zabit sənədimə baxıb:  

-A vı po naçionalnosti ruskki? –  deyə təəcüblə 

soruşdu. 

– Ruskiy.  

-A çto vı zdes delaete?  

– Eto u vas xoçu sprosit?  

–Nu niçeqo, koqda mı udem, vı posmotrite çto s 

vami budet!  

-İz za toqo, çto vı prişli, nam russkim stalo xuje,-

dedim. 
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Bax, burdan mənə məlum oldu ki, moskvalı “dostlar" 

rusdilli xalqlarda azərbaycanlılara qarşı nifrət 

oyatmaq istəyirlər. 

Dənizçi dostlarımla həbs olunub, Orenburqda 30 

gün saxlandıqdan sonra doğma kollektivə qayıtdıq. 

Bu hadisələri biz yaşadıq. Bu Azərbaycana, mənim 

illərlə birgə yaşadığım, birgə şalışdığım insanlara 

qarşı qəddarlıq idi. Mn dostlarımı tərk edə 

bilməzdim, havasını udub, suyunu içdiyim ölkəyə 

xəyanət edə bilməzdim. Mən Azərbaycanda 

böyümüşəm, buranın tərbiyəsini almışam”. 

*** 

 

Silahımız olmadığı üçün “taran” tətbiq edib, 

hərbi gəmini arxadan vurdum 

Qanlı 20 yan var günlərində“Neftqaz–64” 

gəmisinin kapitanı olan, hazırda AXDG QSC də 

Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizlik 

Departamentinin rəisi   RövĢən Dəmirov:  

“Yanvarın 20-də səhər saat 9-da “Neftqaz-18” 

gamisinin kapitam Gülağa Məcidovla birlikdə 

gəmiləri Bakı buxtasına sürdük. İşğalçı ordunun 

törətdiyi vəhşiliyə etiraz olaraq həyəcan fiti verən 

gəmilərlə birlikdə mübarizəyı qoşulduq. Gülağa 

kapitan Zığ – 2 körpüsündə dayanan gəmiləri 

xəbərdar edib, ardımızca gəlməyi dedikdən sonra 

buxtaya doğru irəlilədi. Mən qabaqda idim. “Vixr-12” 
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gəmisinin kapitanı İbrahim Salayev mənə dedi ki, 

qoy qabaqda mən gedim, sən cavan oğlansan, mən 

həyatımın çoxunu yaşamışam, nə olrsa, mənə 

olsun. Beləliklə Buxtaya müəyyən olunan yerlərdə 

dayandıq. Yanvarın 20-si səhər tezdən gəmilər bir 

dəqiqə də ara vermədən həyəcan fiti verir, yaranmış 

vəziyyətlə razilaşmadığını bildirirdilər. Saat 19:10-da 

efirdə məlumat yayıldı ki, iki hərbi gəmi şəhərdə 

həlak olanların məyitlərini dənizə atmaq üçün 

hazırlanır. Buna yol vermək olmazdı. Qərar qəbul 

olunmuşdu. Mane olmalıydıq. Göstəriş verdim ki, 

gəminin mühərriklərini hazırlasınlar. Lövbəri yığıb 

hərbi gəmilərin çıxacağı İstiqamətə yönəldik. Bir 

neçə dəqiqədən sonra bizim sağ tərəfimizdə, 

təxminən 1 mil məsafədə iki hərbi gəminin buxtadan 

çıxmağa cəhd etdiyini gördük. Hava qaralmışdı. 

Hərbi gəmilər isə hərəkət işıqlarını söndürüb 

gizlincə irəliləyirdilər. Bir az yaxına buraxıb 

projektorları hərbi gəmilərin üzərinə salaraq, işarə 

etdim ki, dayansınlar. Onlar mənim işarəmə əməl 

etməyərək avtomat və pulemyotlardan projektorları 

atəşə tutdular. Bu dəfə bütün işıqları söndürməklə 

onların hərəkətlərini izləməyimizə mane oldular. 

Sağdan gələn gəmi ilə aramızdakı məsafənin azlığı 

təhlükəli vəziyyət yaradırdı. Bu vaxt arxadan gələn 

torpedalı gəmi bizi atəşə tutdu. Başqa çıxış yolumuz 

yox idi. Gəmini qabaqdakı hərbi gəminin üstünə 
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döndərib yüksək sürətlə hücuma keçdim ki, heç 

olmasa, onun qarşısını ala bilim. Məni atəşlə 

qarşıladılar. Silahımız olmadığı üçün “taran” tətbiq 

edib, hərbi gəmini arxadan vurdum. Zərbə o qədər 

də güclü alınmadı və ona görə də hərbi gəmini 

batıra bilmədim. Üç hərbi gəminin əhatəsində 

qalmışdım. Mühərriklər irəli işləyir, sükan isə sağ 

yana qoyulduğu üçün gəmi yerində dövrə vururdu. 

Kapitan körpüsü və idarəetmə mərkəzi göz 

yaşardıcı tüstü ilə dolmuşdu. Azğınlaşmış hərbçilər 

atəşə ara vermirdilər. Mühərrikləri saxladım. 

Aldadıcı hərəkətlər edərək hərbiçiləri çaşdırdım.Bu 

fəlakətdən salamat qurtarmaq, heyəti ölümdən, 

gəmini isə yanğından xilas etmək lazım idi. Dor 

ağacındakı iki dairəvi qırmızı işığı yandırdım. Bu o 

demək idi ki, gəminin gövdəsi dənizin dibinə oturub. 

Gəminin milə oturduğunu zənn edən hərbi gəmilər 

tələsik uzaqlaşdı. Bütün pəncərələr sınmışdı. 

Gəminin idarəetmə mərkəzinin divarlarında mindən 

artıq güllə yarası var idi. Dəniz vağzalına yaxınlaşıb 

lövbərdə dayandıq. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq 

baş verən hadisələr sanki yuxu idi. Yanvarın 22–də 

“Sabit Orucov” gəmisinə yaxınlaşıb körpüyə yan 

aldıq. Gəminin gövdəsi deşik–deşik olmuşdu. 

Kapitanın kayutunda güllə saata dəyib elə oradaca 

da qalmışdı”. 

 ***  
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RövĢən Dəmirovun dedikləri gözlərimin 

qarĢısında baĢ verirdi. AxĢamkı savaĢın səsi-

sorağı bütün Ģəhərə yayılmıĢdı. Radio-

televiziyalar iĢləməsə də gəmilərin efir vasitəsi 

ilə apardıqları danıĢıqlar, rus hərbiçiləri ilə 

mübahisələr və onlara göstərilən müqavimət, 

etirazı Ģəhər sakinləri izləyə bilirdi. DanıĢıqlar 

efir dalğalarına girirdi. Bundan baĢqa gəmilərin 

həyacan fiti, buxtadakı güllə səsləri də Ģəhər 

sakinləri tərəfindən aydın eĢidirlir və müĢahidə 

olunurdu. Elə həmin günün səhəri insanlar 

dəstə-dəstə Dəniz vağzalına gəlir müharibədən 

yaralı çıxmıĢ gəmilərə baxır, dənizçilərimizlə 

qürur duyduqlarını dilə gətirirdilər. Dəniz 

vağzalına dəstə-dəstə gələ Ģəhər sakinləri, 

gəmilərin “yarasına” ürək ağrısı ilə baxır, sanki 

bu yaralara məlhəm qoymaq istəyirdilər. Ağsaçlı 

bir qadın əlini uzadıb sanki, gəmidəki güllə 

yerlərinə sürtüb elə bil ki əzizinin yarasını 

sığallayacaq kimi hönkürürdü. Hamının ümidi 

dənizçilərə idi. Dənizçilər döyüĢürdü, mübarizə 

aparırdı  və millətin faciəsini və baĢına gətirilən 

müsibəti dünyaya yaymaqda Idi. Sovet 

imperiyasının iç üzü açılırdı.  

RövĢən Dəmirovun xatirələrindən: 

“Məni bir şey düşündürürdü,  gəmilərə vurulan 

“yaraları" təmir ədib sağaldacağıq, bəs ürəklərə 
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vurulan yaraları sağaltmaq mümkün olacaqmı? Biz 

“özümüzünkülər“ tərəfindən də az təzyiqə məruz 

qalmadıq. Bizi hədələyib həbslə qorxudan da az 

olmadı. Amma biz geri çəkilmədik. Axı, bu qırılanlar 

ana və bacılarımız, ata və qardaşlarımızdı. Axı 

ölkəmizə təcavüz olunurdu. Körpə, məktəbli 

uşaqlara, ahıl qadın və kişilərə, ümumilikdə 

günahsız insanlara “uf” demədən, acımadan bu 

bəlanı yaşatdılar, onları güllə baran edib, tankların 

tırtılları altında qoydular.” 

 ***  

Millətimizin baĢına gətirilən bu müsibətlər əsrlər 

keçəcək, amma yaddaĢlardan silinməyəcək. O 

ağır günləri birlikdə yaĢadığım dənizçi 

dostlarımın vətənpərvərliyi, ölümün gözünün 

içinə mərd-mərdanə baxması əsl qəhrəmanlıq 

salnaməsi idi. Sovet Ordusunun qan içən 

hərbçilərinin vəhĢiyini sözlə ifadə etməyə belə 

çətinlik çəkirəm. Onlar bizi döyüb incitməklə 

yanaĢı, təhqir etməkdən belə çəkinmirdilər. Bir 

epizodda mənim üçün  heç vaxt unudulmayacaq 

hadisələrin içərisində yer alıb. 

Yanvarın 24-də böyük qardaĢım YaĢar Səfərov 

rayondan, Cəlilabadın Sabirabad kəndindən 

ardımca gəlmiĢdi. Rayonda xəbər yayılmıĢdı ki, 

hərbiçilər gəmiləri batırıb, güclü atıĢma olub, 

çoxlu sayda dənizçi həlak olub. Kənddən 3 
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qohum iĢləyirdik dənizdə. Məndən savayı 

Mikayılov Malik və Səfərov Azər.  Malikin qardaĢı 

rəhmətlik Muxtar da gəlmiĢdi. Mən “Sabit 

Orucov” gəmisində idim. Xəbər elədilər ki, sənin 

ardınca bir nəfər gəlib. Gəmidən körpüyə 

düĢdüm. Onlarla görüĢüb, körpüdə dayanan 

“Alatau” gəmisinə getdik. Gəmi heyəti bizi çaya 

qonaq elədi. QardaĢıma və Muxtar Malikin və 

Azərin  salamat olmalarını, ümumiyyətlə 

dənizçilərdən heç kəsin öldürülmədiyini  dedim. 

Malik də, Azər də, hər biri öz gəmisindədi, 

söylədim. Onlara da dedim ki, burdan düz Dəmir 

Yolu vağzalına gedin və bayıra çıxmayın. AxĢam 

Bakı-Astara qatarına minin və gedin rayona. 

YaĢar mənə dedi ki, bəlkə sən də gedəsən? 

Ondan soruĢdum ki, sən necə düĢünürsən, 

getməliyəm? O mənə dedi: Heç istəmirəm 

gedəsən, yoldaĢlarından ayrılasan. Bu düz 

olmaz. Amma evdən bizə demiĢdilər ki, uĢaqları 

götürün, gəlin. 

Əlbəttə, düz olmaz, dedim. 1988-ci ildən 

hərakata qoĢulmuĢam, gəmilərdə əsas təbliğat 

aparan iki nəfərdən (Ağalar Ġbrahimovla –F.B) 

biri olmuĢam. Bu hadisələr baĢlayanda da 

“ġirvan” gəmisində heyət mənə güvənib, mənim 

sözümlə gəmi rəhbərliyi qarĢısında məsələ 

qaldırmıĢıq, indi də gəminin kapitanı gəminin 
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nümayəndəsi kimi mənə etibar edib qərərgaha 

göndərir, bəs mən getsəm, nə deyərlər? Həm də 

heç getmərəm də axı.   

Sonra YaĢarla Muxtarı yola salıb, yenidən 

gəmiyə qayıtdım, çox qalmadım. Ordan da 

Limanbazaya gəldim. Hərbiçilərlə son 

danıĢıqlara görə Bakı buxtasında elan olunan 

fövqəladə vəziyyətə görə, günorta saatlarında 

gəmilər özlərinin dislokasiya mərkəzlərini 

dəyiĢəcək, buxtanı boĢaldacaq və etirazlarımızı 

körpülərdə dayanaraq, baĢqa dəniz rayonlarında 

lövbərə duraraq davam etdirəcəkdi. Lakin rus 

hərbiçiləri danıĢıqları pozdular. Gəmilərin 

buxtanı boĢaltmaq niyyətini gördükdə limanın 

müxtəlif istiqamətlərindən, sahildən, Bayıldakı 

hərbi bazadan, havadan hücuma keçdilər.Artıq 

gəmilər güllə-baran olunurdu.Gecəni körpüdə 

olan gəmilərin birində qaldım. 

 

Yanvarın 25–də “Moskva” gəmisinə gəldim. O 

zaman bu gəmidən inzibati iĢlər üçün istifadə 

olunurdu və dispetçer məntəqəsi də burada 

yerləĢirdi. Dispetçerlə danıĢdım ki, məni reyddə 

dayanan “ġirvan” gəmisinə getməyimi təmin 

etsin. Dispetçer bütün Buxtaya giriĢ-çıxıĢın, 

hərəkətin icazəsinin hərbiçilər tərəfindən 

verildiyini dedi. Təkid etdim ki, kömək etsin, 
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uĢaqlara bir Ģey olsa, Faiq sonda gəmini atıb 

qaçdı, deyəcəklər və mən bunu özümə 

yaraĢdırmıram, desəm də, xeyri olmadı. 

Dispetçer, “Vosxod” icazə verməyəcək , dedi. 

Sonra təkidimi, israra etməmi görüb “Vosxod”la 

əlaqə saxladı. Cavab dispetçer deyən kimi oldu.  

Körpüdə dayanan, kapitanı çox zarafacıl və 

vətənpərvər bir insan olan “Hövsan” tipli 

gəmilərdən birinə,Bibiqulu adlı kapitana 

yaxınlaĢdım. Onun gəmisi kiçik həcmli, buxtada 

əsasən yedək iĢləri və təchizat iĢləri görən 

“Hövsan-2” gəmisi idi. XahiĢ etdim ki, məni 

gəmiyə düĢürsün. Bibiqulu zarafatından 

qalmadı, nə deyirsən, ruslar tutub məni qara 

bayraq asdığmız dor ağacına keçirsinlər?-dedi 

və bunun mümkünsüz olduğunu dedi. Mən 

cibimdən bir topa açar çıxardım, Komandir, 

bütün kayutların, saxlanc anbarlarının açarları 

məndədir. Ruslar o qapıları açmayanda ya 

sındıracaqlar, ya da heyətə zülm edəcəklər ki, 

yalandan vermirsiz açarları. Sonra da həmin 

otaq və kayutalardan, anbarlardan nələr 

“tapacaqlar” Allah bilir. 

Bibiqulu maĢın Ģöbəsinə mühərrikləri 

hazırlamağı tapĢırdı və heç kəsdən icazə 

almadan dənizə çıxdı. 
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Gəmiyə yan alanda artıq “ġirvan” və “Atlet-9” 

(“Atlet-9” gəmisi lövbərdə dayanan “Şirvan” 

gəmisin gövdəsinə bərkidilmiş halda idi. 

Gəminin kapitanı Sahman Rüstəmov idi – F.B) 

gəmilərində hərbiçilər vardı.  

Saat təxminən 14: 30 olardı. Hər iki gəminin 

bütün heyəti əlləri boynunun arxasında 

göyərtədə üzü üstə uzadılmıĢdı. Sulu qar 

yağırdı. Gəmiyə keçdikdə heyət üzvləri ilə 

zarafat etmək istədim. Ġmkan vermədilər. Bir 

anın içində avtomatın lüləsini sinəmə 

söykədilər. Təpiklə vurub ayaqlarımı cərcənək 

hala saldılar. Ġti, möhkəm əllərlə məni gəminin 

göyərtə tərəfdən divara söykədilər.Əynimdə 

“tulup” deyilən qalın gödəkçə - palto vardı, 

qoltuğuma da “Səməd Vurğun” bağındakı 

köĢkdən alıb yumurladığım “Ulduz” jurnalı. 

Jurnal cibimdə deyildi və əllərimi boynumun 

ardında cütlədiyimə görə az qaldı ki düĢə. Qeyri-

ixtiyarı əlimi qoynuma atdım, sol əlimi isə soyuq 

olduğu üçün cibimə saldım. Avtomatın qundağı 

ilə sinəmə dəhĢətli zərbə vurdular. Müvazinətimi 

güclə saxladım. Daha doğrusu gəmin dəmir 

divarında çırpıldım. Divar olmasaydı arxası üstə 

göyərtənin dəmir döĢəməsinə çırpılacaqdım. 

Mənim üst-baĢımı yoxladılar. Bir əsgər Jurnalı 

götürüb, yuxarı qaldırdı, əsgərlərə göstərdi ki, 
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silahı yoxdur. O biri əsgərlər, avtomatın lüləsini 

məndən kənara döndərdilər. Bundan sonra rus 

zabiti məni yanına çağırıb “çəkmələrini çıxart" 

əmrini verdi. Ayaqlarımda ağ corabı görən zabit 

“Suka tı, vıĢyol ız qryaza stal knyazom, beloe 

noski nosiĢ ?” - deyib avtomatm qundağı ilə 

sinəmdən yenidən vurdu.  

Hadisələr gərgiznliyi ilə bir-birini əvəzləyirdi. 

Kayutalarda yoxlamalr, əslində arət baĢladı. 

Əllərinə keçəni götürürdülər. Onlar üçün isə 

gərəkli olmayanları isə sındırırdılar. Maraqlı, 

yadda qalan hadisələrdən ikisi də mənim 

kayutamda axtarıĢ aparılanda oldu. Hər iki 

hadisə Ģəkillə bağlı idi. 

Stolumun üstündə “Oqonyok” jurnalı vardı və 

jurnalda SSRĠ prezidenti Qorbaçovun 60 yaĢı 

olması münasibəti ilə böyük bir yağlı fotosu dərc 

olunmuĢdu. Gəmidə sonuncu dəfə olanda 

əsəbimdən həmin fotonu 2-3 yerə parçalayıb 

unitaza atmıĢdım və sifonu çəkib suyu 

buraxsam da, Qorboçovun Ģəkli ayaq yolu xətti 

ilə getməmiĢ, həyasızlıq edib unitazın divarına 

yapıĢmıĢdı. Əsgərlərdin biri ayaq yoluna girdi. 

Qapı açıq idi. Təbii borcunu düz Ģəklin üstünə 

etdi və iĢini qurtardıqdan sonra gülə-gülə düz 

xalına etdim, dedi. Mən isə həyacan keçirirdim 

ki, Prezidentin Ģəklini unitazda görüb 
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qəzəblənərlər. 

ikinci hadisə isə kayutadfakı kitab dolabındakı 

olan dəftər-kitabkları döĢəməyə dağıdanda oldu. 

Kitabardan birin arasından mənim  1987-ci ildə 

Volqoqradda ezamiyyətdə olmuĢdum. 

Gəmiqayırma zavodunun tikdiyi yeni gəmini,  

“Sviyaqa” gəmisini qəbul edəckdik. Həmin 

ərəfədə  qızların əhatəsində çəkdirdiyim Ģəkil 

kitablardan birinin arasında idi. ġəkillər döĢəmə 

boyu səpələndi. Hər Ģəkildə müxtəlif gənc 

qızlarla müxtəlif formada poza vermiĢdik. ġəkilin 

altında “Volqoqrar-1987. Sentyabr”  yazılmıĢdı. 

ġəkli bir-birinə göstərdilr, nisbətə yaĢlı olan 

əsgər, deyəsən zabit idi, daha nə istəyirdiz, 

qızlarımızla da kef çəkirdiz, niyə SSRĠ-ni 

dağıtmaq, rusları öldürmək istəyirsiz? 

Onlara bunun yanlıĢ fikir olduğunu dedim. Biz 

ruslarla mehriban olmuĢuq və bu gün də prdu 

qırğın törətməsə mehriban olardıq, dedim. 

 ***  

Təlimatçı kapitan ġakir DadaĢov xatırlayır(ġəkil) 

“O hadisələrdən 30 ildən çox vaxt keçib. Bu illər 

ərzində Azərbaycan müstəqilliyini tam təmin də etdi, 

torpaqlarının 20 faizini  itirsək də və Müzəffər 

Ordumuzun, Ali Baş Komandanımızın səyi ilə 

torpaqlarımızı azad da etdik.  
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Ölkəmiz üçün ağrılı günlər oldu, amma iqtisadi 

cəhətdən də çox yüksək nailiyyətlərəimzəçatdıq. 

Regionda ən güclü dövlət olaraq tanındıq. Amma o 

günləri heç unutmadıq. Çünki əldə olunan 

müstəqillik, həm də 20 yanvar hadisələri zamanı 

xalqımızın  bir vaxtlar eyni  ittifaqda olduğumuz 

ölkənin ordusunun vətənimizə hücumu, günahsız 

insanların qanına qəltan edilməsinə etiraz etməsi 

mühüm rol oynadı. 

20 yanvar faciəsi zamanı mən “Lütoqa” gəmisində 

kapitanın baş köməkçisi vəzifəsində çalışırdım. 

Məlum hadisələrdən sonra bizim gəmimiz də Bakı 

buxtasında lövbərdə dayanmışdı və təcəvüzkar 

Sovet Ordusunun şəhərdən çıxarılması üçün etiraz 

edən gəmilərlə birlikdə idik. Mən gəmidən 

düşmüşdüm. Azadlıq meydanında etiraz edənlərlə 

birlikdə idim. Yanvarın 21- də gəminin kapitanı 

Valentin Fralov  xəbər göndərdi ki, mən gəmiyə 

gəlim, onu əvəz eləyim ki, o gəmidən düşsün, 

ailəsinə baş çəksin. Mən gəmiyə gəldim. Fralov 

gəmidən düşəndə mənə dedi ki, bütün bu 

elədikləriniz sizə çox baha başa gələcək. Soruşdum 

ki, niyə, bizim nə düzgün olmayan əməlimiz var ki? 

Dedi mən özüm keçmiş hərbiçiyəm. Hərbiçiləri 

gözəl tanıyıram. Onlar ömürlərində birinci dəfədir ki, 

belə halla qarşılaşırlar. Və indiyə kimi heç bir dövrdə 

Sovet Ordusunun qarşısında şərt irəli sürülməyib. 
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Elə ordu da müdafiə nazirinin əmrindən heç vaxt 

imtina etmyib. Ona görə də bu etiraza, gəmilərin 

belə toplaşaraq  tələb irəli sürməsini Ordu həmz edə 

bilməyəcək. Görəcəksiz, deyib gəmidən düşdü. 

Əslində ağır vaxtı gəmini tərk edən rus kapitan düz 

deyirdi. Bütün dünyada özünün qəddarlğı və 

işğalçılığı ilə tanınan Ordu burda da qan tökməklə, 

silah işlətməklə dinc əhalini qırmaqla özünün, SSRİ 

hakimiyyətinin, Rus şovinistlərinin  nəyə qadir 

olmasını göstərirdi.  

Bakı buxtasında lövbərdə dayanıb, iştirakımızı 

təmin etdik. Fralov isə, gəmiyə sonradan gəldi, 

gəmilər Buxtada gülləboran olandan sonra. A 

keçmiş hərçi idi, bizimlə birlikdə olub, hərbiçi 

həmkarları ilə üz-üzə gəlmək istəmədi.” 

*** 

Kapitanla qərara gəldik ki, hərbi  gəmiləri suda 

batıraq 

20 yanvar hadisələri zamanı “Neftqaz-64” 

gəmisində kapitanın baĢ köməkçisi olmuĢ 

Səlahət Axundov: (Ģəkil) 

“Yanvar  ayının  20-də  biz hərbi gəmilərin 

bazsınına gedən kanalının ağzında lövbər atdıq. 

Kapitan Rövşən Dəmirov idi. O,  gəmidə qaldı , mən 

isə katerlə Limanbazaya gəldim. Səhər saat 9 

olardı. Ağalar İbrahimov Limanbazanın giriş 

qrşısında 2-3 nəfərlə söhbət edirdi. Yaxınlaşdım və 
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öyrəndim ki, onlar Prezident aparatının qarşısındakı 

mitinqə qoşulmaq üçün piyada yürüş etməyi  

planlayıblar. Mən də onlara qoşuldum.  Yol boyu hər 

kəs,  kim qarşımıza çıxırdısa  bizə qoşulurdu. 

Şəhərə catanda artıq minlərlə etirazçı olan böyük bir 

dəstə yaranmışdı. Şəhər BTR  və tanklarla dolu idi.  

Hərbi maşınlarda saqqallı,  yaşı əsgər yaşından çox 

olan hərbçilər vardı. Onlar bizə qəzəblə baxırdılar. 

Prezident aparatının qarşısında böyük bir mitinq var  

idi. Xalq ordunun bu vəhşiliyinə etirazını bildirmək 

üçün bura toplaşmışdı. Mitinqdə  Xalq Cəbhəsinin 

və Xalq Azadlıq Hərəkatının fəalları çıxış edir xalqı 

mübarizəyə, etiraza səsləyir, bir olmağa çağırırdı. 

Mitinqdə olunan çıxışlara  bir qədər qulaq asdıqdan 

sonra Dəniz vağzalına gəldim. “Sabit Orucov” 

gəmisində oldum. Burada da gecə baş verən 

qətliam hadisəsi müzakirə olunur və pislənirdi. 

Ağsaqqal və gənc dənizçilər müzakirələrdə müxtəlif 

təkliflər irəli sürürdü. Günortaya qədər burda oldum, 

sonra öz gəmimizə qayıtdım. Gördüklərimi və “Sabit 

Orucov” gəmisində baş verənləri, edilən  

müzakirələri kapianadanışdım.  Hər  ikimiz çox 

qəzəbli idik. Günahsız insanların ölümü, şəhərə 

ordunun yeridilməsi, xalqa divan tutulması bizə çox 

pis təsir etmişdi. Sərvaxt olmaq lazım idi. 

Dənizçilərimiz, xüsusi ilə də güvənib etibar etdiyimiz 

ağsaqqal kapitanlar tədbirli idi. Biz dənizçilər Bakı 
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facisinə etirazlarımızı bildirirdik. Azərbaycana qarşı 

olan bu amansızlığı pisləyir və Ordunun 

Azərbaycanın paytaxtından çəkilməsinə, tamam 

çıxarılmasına nail olmaq üçün tələblər irəli 

sürülürdü. Və bunlar SSRİ-nın Bakıda olan hərbi 

elitasına göndərilirdi. 

 

Hərbi dononmanın, eləcə də digər bizə məlum 

olmayan mənbələrin ara-sıra bizlərə ötürdüyü 

məlumatlar olurdu ki, bunlar da dəqiqliyi ilə 

yoxlanılırdı. Təxribat, yanlış məlumatlar da ola 

bilərdi. 

Yanvar ayının  21- i səhər saatlarında xəbər gəldi ki 

hərbiçilər öz ailələrini iki hidriqrafik gəmi ilə 

Mahaçqalaya aparmaq istəyirlər. “Sabit Orucov”  

gəmisindəki ağsaqqallar təklif etdilər ki, həmin 

gəmiləri yoxlamaq üçün deputat komissiyasi 

yaradılsın .  Əgər həqiqətən də gəmilərdə hərbiçi 

ailələri olacaqsa, keçib gedə bilərlər. Buna etiraz 

edənlər də oldu. Haqlı olaraq deyirdilər: Niyə axı 

bizim ailələrimiz atəş altında, qorxu içində qalmalı, 

onlar isə öz ailələrini təhlükəsiz yerə çıxarmalıdılar, 

həm də bu təhlükəni yaradan onlardı? 

Hər kəsə yaxşı məlum idi ki,  Bakı buxtası Xəzər 

Dəniz Neft Dononmasının gəmiləri tərəfindən tam 

mühasirəyə alınıb. Şəhərə dəniz yolunun girişi və 

çıxışı nəzarətimizdə idi. Bizim onların gəmilərini 
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yoxlamaq tələbimizə hərbiçilər etiraz etdilər, razılıq 

vermədilər. Onlar dəniz kanallarının yolunun 

açılmasının mütləq olmasını və hərbi gəmilərin 

getmələrini təkid edirdilər. 

Ayın 21- i axşamüstü durbinlə hərbi gəmilərin 

dayandığı körpüyə baxdıqda  hərbi gəmilərin 

hərəkətlənməsini gördük.  Elə həmin günün axşamı, 

təxminən saat  19:30-da hərbi gəmilər kanal boyu 

hərəkətə başladı. İlk olaraq bizim  “Nefteqaz-64” 

gəmisi mühərrikləri işə salıb hərəkətə tam hazır 

vəziyyətə gətirildi, lövbəri yığdıq. Kapitan Rövşən  

Dəmirovla qərara gəldik ki, bu gəmilər əmrimizə 

tabe olmasalar onları suda batıraq. Mütəxəssislər, 

dənizçilər yaxşı bilir ki,  “Nefteqaz”  tipli gəmilərin 

burun hissəsi çox möhkəm olur. Hətta hərəkət 

zamanı 50 sm-dən çox qalınlığı olan buz laylarını da 

yarıb keçə bilər.  Hərbiçilər 3 gəmi ilə gəlirdilər. İki 

hidroqrafik gəmi və bir  də onları müşayət edən 

torpedogəmisi. Hər üç gəmi tam silahlanmış 

vəziyyətdə idi. Kapitan Rövşən Dəmirov 

idarəetmənin arxasına keçib gəminiu tam sürətlə 

irəli verdi. Sükanın arxasında mən dayanmışdım. 

Demək olar ki, bütün heyyət də kapitan körpüsündə 

idi.  Hərbiçilər bizim onlara mane olmaq istədiyimizi, 

onlara hücum etdiyimizi görüb gəmini yaylım 

atəşinə tutdu. Elə ilk atəşdən sonra Rövşən 

Dəmirov göstəriş verdi ki, hər kəs kapitan 
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körpüsündən aşağa düşsün, güllə tutmaz yerlərdə, 

maşın şöbəsində daldalansınlar.  Kapitan 

körpüsündə ikimiz, kapitanla mən qaldıq.  Gəmimizə 

3 tərəfdən dayanmadan atəş açılırdı. Bu 

gülləbaranda gəminin idarə olunma qurğularının 

əksəriyyəti sıradan çıxdı, gəmi idarə olunmaz hala 

salındı. Gəmini və heyyəti xilas etmək lazım idi. 

Kapitanın göstərişi ilə bayır işıqları, gəminin 

deşildiyini, milə oturduğunu bildirən işıqları da 

yandırdım. Özüm aşağa düşüb əyilə-əyilə gedib 

lövbəri atdım. Biz tarana girərkən bir hərbi 

hidriqrafik gəmisini vurmuşduq. Və onlar yaxşı 

görürdü ki, öz gəmiləri ilə müqayisədə böyük və 

güclü olan “Neftqaz-64” gəmisi tarana girərsə hər 3 

hərbi gəmini batıra bilər. Ona görə də gəmimizi iri 

çaplı silahlarla atəşə tutdular. Lakin, bizim ağıllı 

manevrəmiz, bayır və təhlükə işıqlarımızı 

yandırmağımız onların atəşi saxlamasına səbəb 

oldu. Həmin günün səhəri, yəni yanvarın  aynın 22- 

si biz Dəniz vağzalına yan aldıq. İstədik ki, əhali və 

jurnalistlər, çəkiliş qrupları Rus ordusunun vəhşiliyini 

yaxından görsün. Elə həmin gün də şəhidlərinizi 

dəfn elədik. Yanvar ayının 24-də gəmini 

Limanbazaya gətirdik.” 

 ***  

 

BTR-in təkəri sifətimə dirəndi...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 91 

 

 

20 Yanvar faciəsi zamanı “Alatau” gəmisində 

kapitan iĢləyən Hidayət AtakiĢiyev: 

“Yanvarın 24–də gəmilərimiz körfəzi tərk edəndən 

sonra Limanbazada körpüdə dayanmışdıq. 

Kayutada oturmuşdum. Birdən otağa üç hərbçi 

soxuldu. İki əsgər kayutun əks tərəflərinə tullandı. 

Üçüncü avtomatını sinəmə dirəyib “qalx” deyə 

bağırdı. Boynumdan vurub çölə, göyərtəyə atdılar. 

Gəminin dor ağacından Qara bayraq asmışdıq. Əmr 

etdilər ki, bayrağı endirim, əvəzinə Sovet bayrağını 

qaldırım. Etiraz etdim, Azərbaycan yas içindədir, 

dedim. Yenə də vurdular. Kapitan Vladimir 

Sapronovu da tutmuşdular. Ona badalaq verdilər, 

ağzı üstə yerə yıxıldı. Niyə belə edirsiniz, yaşlı 

adamdır, - etirazımı bildirdikdə, dəyənəklə cavab 

verdilər. Bir hərbiçi “vı naşi rabı, çto xotim, to 

sdelayəm”, dedi. Bizi hərbi donanmaya gətirdilər. Bir 

yekəpər hərbiçi var idi, elə təkcə çənəsi bir qarış idi. 

Qoydu məni BTR-in təkərinin altına ki, səni 

öldürürəm. BTR irəli tərpənəndə dedim ki, bu da 

axırı. Bütün həyatım gözümün önündən keçdi. Bircə 

ona təskinlik tapdım ki, bizi görən oldu, ölsək də 

xalqımız yaddan çıxarmayacaq. Təkər sifətimə 

dəyəndə əlimi BTR-in təkərinə dayaq verib özümü 

qırağa atdım. Hirslənən yekəpər hərbçi məni 

götürüb donanmanın həyətindəki lövbərin üstünə 
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atdı. İki dəfə dubinka ilə necə vurdusa, huşumu 

itirdim. Bir də ayıldım ki, BTR–in içindəyəm. 

Sapronovun ağzından qan gəlirdi. Bir hərbiçi 

çəkməsinin ucunu onun ağzına soxmuşdu. Heç vaxt 

yadımdan çıxmaz o başını arxaya atmışdı, gözlərini 

mənə zilləyib kömək diləyirdi. Əlimdən nə gələrdi ki, 

özüm də elə onun günündə idim. O, imkan tapıb 

mənə dedi: Rus olmağıma görə utanıram. 

Bizi sürüyüb BTR-dən yerə saldılar. Dedik yəqin 

güllələməyə aparırlar. Başımıza brezentparçadan 

torba keçirmişdilər. Sonra pilləkənlə yuxarı 

sürüdülər. Bizim başımızdan torbanı çıxararaq 

arxadan təpiklə vurub bir otağa saldılar. Gözlərimi 

açanda əvəlcə xırda nöqtələr gördüm. Sonra özümə 

gəldikcə nöqtələri seçməyə başladım. Gördüm 

adamlardır. İlk dəfə onların arasında öz dənizçi 

yoldaşlarımı –Kərəmin kapitanı olan gəminin 

kapitanın baş köməkçisi Eixanı Hüseynlini, “Sabit 

Orucov” gəmisinin mexaniki Əhməd Bəyimovu, 

“Vodoley-4” gəmisinin elektrik mexaniki Vilayət 

Heydərovu  görəndə, heç kəsə qəribə gəlməsin,  o 

qədər sevindim ki, bir-birimizə arxa dura bilərik, 

deyə düşündüm... Amma bilirdim ki, ölümdən hələ 

qurtarmamışam. Öyrəndim ki, bizi Şüvəlana 

gətiriblər. O vaxt həbsxanada işləyənlərin 

əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Bir mayor var idi, 

gəldi yanıma, dedi: Nə qədər mən burdayam, sizə 
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zaval yoxdur. Xalqımın qeyrətli oğulları, siz türməyə 

yox, kurorta gəlmisiniz. Elə bu vaxt bir hərbçi içəri 

girdi. Azərbaycanlı mayorun üstünə yeridi. Üz-üzə 

dayandılar. Hər ikisi gövdəli idi. Azərbaycanlı mayor 

ona faşist, cəllad dedi. 

Bir az keçməmiş türmənin bütün azərbaycanlı 

işçilərini hərbiçilərlə dəyişdilər. Yadıma bir hadisə 

düşdü: Növbəti döyülmədən sonra sakitcə oturub 

taleyimizi fikirləşdik. 

Otağa təzə adamlar gətirdilər. Biri yaşlı kişi idi, biri 

də uşaq. Döyülmüş uşaqdan qan axırdı, ölüm 

ayağında idi. Təcili yardım olmasa ölə bilərdi. 

Atasının fəryadına baxan olmadı. Yanımıza bir kişi 

gətirmişdilər. Deyəsən hansısa mehmanxanada 

işləyirdi. İçəri girəndə bizim məlul- məlul 

duruşumuza baxıb, niyə səsinizi içəri salmısınız, 

milləti qırırlar, sizdə burda sakit dayanmısınız, deyə 

çığırmağa başladı. Elə bu vaxt bir hərbiçi əliylə onu 

yanına çağırdı, başına avtomatını dirəyib küncə 

çəkdi. Necə vurdusa, dedik yazıq indi o dünyalıq 

oldu. Hərbiçi çıxandan sonra həmin adam sürünə-

sürünə yanıma gəldi. Yavaş səslə soruşdu: - 

Qardaş sizi də döyüblər? Cavab vermədim.  

Sonra bizi “bitxanaya” basıb, qollarımızı arxadan 

qandalladılar. İngilis qandalları idi. Əlimizi 

tərpədəndə sıxılırdı. Çiyinlərimin ağrısı hələ də 

yadımdan çıxmayıb. 72 nəfər idik, onların 20-si 
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dənizçilərimiz idi. Səhər bizi təyyarə ilə Krasnodara 

gətirdilər. Ora çatanda yenə də bizi döyə-döyə 

aparıb türməyə saldılar. 

Yerli əhaliyə necə təbliğat aparmışdılarsa, bizi 

görənlərin hamısı çığırırdı: Ekstremistlər 

gəlir,rusların qatilləri gəlir.  

Guya Bakıda biz rusları qırırmışıq. Bir tibb 

bacısından nəsə bir dərman istədim, dedi ki, 

imkanım olsa, hamınızı zəhərləyərəm. Sonra bizi 

türmə qatarına basdılar. Qatarda, üzr istəyirəm, 

tualete gedə bilmirdik. Kim gedirdisə, kibrit dənəsini 

yandırırdilar. Vay o günə kibrit çöpü yanıb sönənə 

qədər təbii borcunu qurtarmayasan, o qədər 

vururdular ki.... Uşaqların çoxundan qan gəlirdi. Bizi 

Ulyanovska gətirdilər. Sevinirdik ki, nə qədər də 

olmasa, burdakıların əksəriyyəti  tatarlardır, amma 

təbilğat burada da öz rolunu oynamışdı.  

Yanımıza 20 nəfər lənkəranlı balası da gətirdilər. 

Onların əllərini tros məftillərlə necə sıxmışdılarsa, 

məftil ətə keçmişdi. Kino-rejissor Vasif Babayev, 

tele-jurnalist Rafiq Savalan də bizimlə idi. Bizi on 

beş nəfərdən ibarət dəstəyə bölüb kameralara 

saldılar. Sonra türmənin rəisi yanımıza gəldi. Dedi 

ki, sizin bəxtiniz gətirib, yəni buradan vətəninizə 

salamat qayıdacaqsınız. Sizin elə bir həmyerliniz 

var ki... Şəhərin komendaturasının rəisi işləyir. Adı 

Fariz, familyası Məcidovdur.  
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Sabahı günü bizi çimizdirdilər, təmizlədilər, təzə pal-

paltar verdilər. Məətəl qalmışdıq. Üç gündən sonra 

kameranın qapıları açıldı. Azərbaycanlı uşaqlar 

əllərində yemək, içmək, dünyanın nazi-neməti ilə 

içəri girdilər. Qabaqda girən Fariz idi. Gozlərindən 

yaş sel kimi axırdı... 

Bax belə oğullarımız çoxdur. Hal-Hazırda Fariz 

Kürdəmirə gəlib, orda işləyir. (Fariz Məcidov uzun 

müddət hüquq – mühafizə orqanlarında çalışıb, 

artıq haqq dünyasındadır.-F.B) . Fariz bizə bir söz 

də dedi. “Türmənin işçilərinin gətirdiyi yeməkləri 

qəbul edin, quru yeməkləri yesəniz də, sulu 

yeməkləri, “birincini” yeməyin, ehtiyatlı olun, yeməyə 

kimyəvi maddələr qata bilərlər. Zaman keçdikcə 

təsir edər, buradan sağ-salamat çıxsanız da çox 

yaşa bilməzsiz. O gündən axrıncı günə qədər Fariz 

və onun dostları bizə yemək-içmək gətirir, 

qulluğumuzda dururdular. 

Otuz gün başa çatdıqdan sonra azərbaycanlılar bizi 

öz maşılarında mehmanxanaya apardılar. Fariz öz 

əliylə ayağımızın altında qurban kəsdi. Hamımızın 

biletini alıb Moskvaya yola saldı. Moskvadan da 

Bakıya gələn qatara minib vətənə döndük. Bakıya 

qayıtdıqda qatarda Elxan Hüseynovla (Elxan 

hadisələr zamanı “40 let VLKSM” gəmisində 

kapitanın baş köməkçisi idi – F.B) vaqon-

restoranda yemək yemək qərarına gəldik. Gəldik 
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qatarın səyyar restoranına. Bufetçidən yeməyə 

nəyin olmasını soruşduq. Hər şey var, dedi və 

başladı sadalamağa. Xarço, lülə, tikə, dovğa, borş... 

kövrəldik. Adama bir dovğa götürdük.Restoranda 

oturanların sifətində xoş bir ifadə vardı. 30 gün 

ərzində başımıza gətirilən müsübətlər və buradakı 

çal-çağır. Vaqon-restoranda üz-üzə oturduq, 

dovğanı qabağımıza qoyduq. Milli xörəyimizin ətri, 

göy-gəyərtinin xoş qoxusu mənə o qədər xoş gəldi 

ki, yenidən kövrəldim, gözlərimdən yaş gilələnməyə 

başladı. Ha çalışdım ki, özümü toxtaq tutam ki, heç 

olmasa Elxan yeməyini rahat yesin, olmadı. Başımı 

qaldırıb Elxana baxdıqda gördüm ki, onun da 

gözlərinin suyu sel olub, yanağı boyu axır. 

Qucaqlaşdıq, yeməyimizi yeyə bilmədik. Durub 

restorandan çıxmaq istəyəndə bir oğlan qarşımızı 

kəsdi. Niyə ağlamağımızın səbəbini soruşdu, əlavə 

etdi ki, səbəbini deməsəniz sizi restorandan 

buraxmayacağam. Başımıza gələnləri danışdıq. 

Dənizçi olduğumuzu, ruslar tərəfindən Bakıda 

törədilən qırğına etiraz etdiyimizə görə həbs olunub, 

sürgün olunduğumuzu dedik. Oğlan adının Azər 

olduğunu və bu vaqon – restoranın müdiri işlədiyini, 

dedi. Əlavə etdi ki, atası da qatar heyyətinin 

briqadiridir.Onlar biz dənizçilərə Bakıya qədər hər 

gün 3 dəfə pulsuz yemək-içmək verdilər, qayğımıza 

qaldılar.  
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Beləcə Bakıya çatdıq. Bakıda isə hələ də matəm idi. 

Bu ağrı, acı, faciə illərlə qəlbimizdən silinməyəcək 

bir ağrı-acı idi. Bakı bizi belə qarşıladı, heç kəs 

fərqinə varmadı ki, bu insanlar ölümün ağzından 

qurtulanlardı. Bakı yaşayırdı, amma əvvəlki 

şuxluqla, səadətlə, sevinclə yox. Vağzaldan 

xudafizləşib evlərimizə getdik. Sonra isə doğma 

kollektivə, öz iş yerlərimizə...” 

 ***  

Dənizçi dostlarımız inciməsin. Mən Hidayət 

AtakiĢiyevin danıĢdıqlarını qələmə almaqla 

əslində Ulyanovska sürgün olunan 

dənizçilərimizin hər birinin baĢına gəldiklərini 

ümumiləĢdirib qələmə aldım. Hər biri ayrı-ayrı 

gəmilərdə olan dənizçilərimizə haqlarında 

yazmaq istədiyimi dedikdə, təvəzökarlıq etdilər, 

biz adımız kitaba düĢsün deyə, gəmilərdə 

ruslara qarĢı mücadilə etmədik, dedilər. Mən 

dənizçi qardaĢlarımızla söhbətimdə onu qeyd 

edirdim ki, biz dənizçlərin hünəri, 

vətənpərvərliyiniz, ölkəmizə olan sevginiz, 

qeyrətiniz qarĢısında bütün Azərbaycan hörmət 

və sayğı ilə durur, Ģəhidlərimizin ruhu 

qarĢısında baĢ əyirlər. 

 ***   

 

“Vodeley-4” gəmisinin baĢ mexaniki  
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German Sergey Qriqoriyeviç 

1990-cı ilin mart ayının 5-də XDND idarəsinin rəisi 

Cəbrayıl Xanlar oğlu Məmmədovun adına yazdığı 

izahatında qeyd edir: 

“ 1990-cı ilin yanvar ayının 24-də işlədiyim gəmi 

Dəniz vağzalına aid olan rayonda lövbərdə 

dayanmışdı. Mən iş yerimdə - gəminin maşın 

şöbəsində idim.Təxminən saat 14:00 da maşınların 

hazırlanması, mühərriklərin işə salınması haqda 

komanda aldım. Gəminin 3-cü mexaniki M. 

Bünyadova mühərrikləri işə salmaq üçün göstəriş 

verdim. Saat 14: 30 da gəmi artıq hərəkət etməyə 

hazır idi. Lakin kapitan Murad Əliyev gəmidə 

olmadığı üçün lövbəri yığmadıq. Kapitan “Sabit 

Orucov” gəmisində idi. O, bizimlə efir vasitəsi ilə 

əlaqə saxladı ki, məni gözləyin, gəmini yerindən 

tərpətməyin, özüm gəlirəm. Saat 14:55 də kapitanın 

baş köməkçisi Çingiz Həmidovun verdiyi 

komandaya əsasən lövbəri yığdıq və eyni zamanda 

gəminin əsas mühərriklri ilə kiçik sürətlə irəliyə 

işlədik. Elə bu zaman, dəqiq desək 14: 58 də 

gəmimiz sahildən müxtəlif silahlardan atəşə tutuldu. 

Avtomat, pulamyot, BTR və tanklardan açılan 

atəşlər gəminin gövdəsinə dəyir və əsl müharibəni 

xatırladırdı. Mən baş mühərriklərin idarə olunan 

pultunda idim. Əvvəlcə kapitan körpüsündən səsli 

komanda aldım: Bütün sürətlə arxaya! 15:00 da yeni 
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komanda verildi: Bütün sürətlə irəli! Əmr 

tərəfimizdən yerinə yetirildi. Kapitanın baş 

köməkçisi Çingizdən başqa bütün komanda heyyəti 

təhlükəsiz yerdə, maşın şöbəsində idi. Çingiz, gəmi 

heyətinin sağ qalması üçün özünü təhlükəyə verib, 

güllə qabağında gəmini təkbaşına idarə edirdi. Beş 

dəqiqədən sonra mən maşın şöbəsindən yuxarı 

koridora qalxdım. Bu zaman gəmi arxası dəniz 

vağzalına tərəf çevrildi və irəli hərəkət etməyə 

başladı. Kapitan körpüsünə qalxdım. Ç. Həmidov 

rulda durub gəmini təkbaşına idarə edirdi. Bir qədər 

onunla yanaşı dayanıb, sonra aşağa düşdüm. 

Kapitanın kayutasında atılan güllələrdən və top 

mərmisindən yanğın baş vermişdi. Şəxsi heyyət 

artıq yanğını söndürməklə məşğul idi. Kayutada 

yanan əşyalar göyərtəyə çıxarıldı. Su və qum 

vasitəsi ilə alovu ram edə bildik. Yanğın söndürüldü. 

Gəminin burun hissəsində bosmana aid olan 

saxlanc anbarında başlanan yanğın isə daha 

qüvvətli idi. Əvvəlcə iki nəfər anbara düşdü. Lakin 

tüstüdən, yanğın zamanı yaranan qoxudan və 

alovdan heç bir iş görmək mümkün olmadığı üçün 

baş köməkçi komanda verdi ki, anbarı ağzına qədər 

su ilə dolduraq. Anbarı su ilə doldurmağa başladıq. 

Eyni zamanda “Şirvan” gəmisinə yan aldıq. Onların 

iki yanğınsöndürən nasosunun köməyi ilə yanğının 

qarşısını ala bildik. Amma gəminin başqa 
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sahələrində yanğın hələ də davam etməkdə idi. 

“Vixr-12” yanğınsöndürən  gəmisi köməyə gəldi. 

Baş köməkçi, 3-cü mexanik Bünyadov və mən 

qərara gəldik ki, “ventelyasiya” (havaların dəyişmə 

qurğusu olan yer –F.B) otaqlarının qapılarını açaq 

və yanğını söndürə bilək. 

Çərinliklə olsa da yanğını söndürə bildik. Yanğın 

baş vermiş kayut, anbar və digər yerlərin yığışdırılıb 

təmizlənməsi axşam saat 24:00 qədər davam etdi. 

“Vixr-12” gəmisi bizim gəminin gövdəsinə bitişik 

dayanmışdı. Baş köməkçi heyyətin istirahət etməsi, 

gecələməsi üçün komanda verdi ki, heyyət həmin 

gəmiyə keçsin. Gəmi heyyəti “Vixr-12” gəmisinə 

keçib salonda yerbəyer oldu. Mən də köməkçi 

mexanizimləri saxlayıb “Vixr-12” gəmisinə keçdim. 

Hər saatdan bir Çingiz Həmidovla mən öz gəmimizə 

keçirdik. Fanar vasitəsi ilə gəmini işıqlandıraraq 

yanğın ocağının yenidən oyanıb oyanmamasını 

yoxlayırdıq. Gəmiyə ümumi baxış keçirirdik. Saat 

02:00 da  tamam əmin olduq ki, gəmidə yanğının 

təzədən başlaması üçün heç bir qorxu yoxdur. Artıq 

yanvarın 25 -i idi. Saat 04:00 da iki hərbi kater bizim 

gəmilərə yan aldı. Onlardan biri “Vixr-12” gəmisinin, 

digəri isə bizim gəminin “bortunda” dayandı. 

“Vodeley-4” gəmisinin kamanda heyyətinə öz 

gəmisinə keçmələri haqda əmr verdilər. Biz belə də 

etdik. Bizi bir-bir yoxlayıb hərbi katerlərə mindirdilər. 
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Əmr etdilər ki, mexaniklər çıxıb gəmini işıqla təmin 

etsinlər. Mən və elektrik mexaniki Heydərov Vilayət 

köməkçi mexanizmləri işə salıb, gəminin işıqla 

təmin etdik. Gəmini axtarmağa başladılar. 

Hərbiçilərə dedim ki, qapıları sındırmaq lazım deyil, 

onları açmaq üçün açarlar var. Və bütün açarları 

starşina rütbəli hərbiçiyə verdim. Amma onlar nə 

üçünsə qapıları sındırmağı üstün tutdular. Saat 

05:00 da bizi hərbi limanın körpüsünə gətirdilər. 

Orada bizim qabırğamıza, qarnımıza və başımıza 

təpiklə və rezin zopa ilə döyməyə başladılar. Sonra 

bizi 26 Bakı Komissarı (indiki Səbayel rayonu-F.B) 

rayonunun milis şöbəsinə gətirdilər. Müstəntiqlər 

bizi dindirdikdən sonra xüsusi rejimi pozduğumuza 

görə barəmizdə cinayət işi açıldığını bildirdilər. 

Dəfələrlə soruşurdular, kim idi gəmidən atəş açan, 

silahı harada gizlətmisiz. Gəmidə kənar adamlar var 

idimi? Mən orda da dedim, indi də deyirəm: Bizim 

gəmidə silah və kənar adam olmayıb. Bizim 

gəmidən atəş açılmayıb, əksinə, bizim gəmini 

gülləbaran ediblər. Sorğu-sualdan sonra bizi 

Şüvalan türməsinə apardılar. Orada bizim heyətdən 

təkcə məni dindirdilər.  

Dindirməni özlərini DTK-nın əməkdaşları kimi 

təqdim edən 3 nəfər aparırdı. Eyni sualları verdilər 

və eyni cavabları aldılar.  
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Şüvalan türməsində üst-başımızı təzədən axtardılar, 

şəkillərimizi çəkib qollarımızı bağlayıb maşınlara 

“yüklədilər”. Hərbi aerodroma gətirdilər. AN-24 hərbi 

yük təyyarəsinə mindirdilər. 2 saatdan sonra biz 

artıq Krosnodar şəhərinin türməsində idik. Orada 2 

gün qaldıqdan sonra bizi vaqonlara mindirib 

Volqoqrada, oradan da Ulyanovsk vilayətinə 

gətirdilər. 1990-cı ilin yanvar ayının 31-i axşam biz 

artıq İnza şəhərində idik. Məndən əlavə bizim 

gəminin daha üç üzvü həmin şəhərdə idi və biz 

orada “cəzamızı çəkdik”. Fevralın 24-də 30 günlük 

həbs müddətimiz başa çatdıqdan sonra azadlığa 

buraxıldıq. Və fevralın 27-də artıq Bakıda idik” 

(izahata həbs olunub, azadlığa buraxıldığı halda 

Ulyanovsk vilayəti İnza şəhər həbsxanasına verdiyi 

arayış əlavə olunur)”.  

 ***  

SSRĠ-nin PolĢadakı səfirliyinə gəmi adından 

etirazımızı göndərdik 

 

Hazırda AXDG QSC XDND –nin Texniki xidmət 

sahəsinin rəisi iĢləyən, Hadisə zamanı “Neftqaz-

9” gəmisinin baĢ mexanniki olan Natiq 

Hümmətov:  

“Bakıda 20 yanvar faciəsi törədilməsini biz Polşanın 

Qdansk şəhərində eşitdik. “Neftqaz-9” gəmisi 

burada təmir olunurdu. Polşa milli televiziyası 
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hadisəyə xüsusi olaraq bir verliş həsr etmişdi. Biz 

televiziya vasitəsi ilə “Vodoley-4” gəmisinin necə 

gülələnməsinin şahidi olduq. Bu bizə çox pis təsir 

etdi. Bakı ilə tez-tez telefon əlaqəsi yaratdığımıza 

görə hadisələrin gərgin vəziyyətə çatması haqda 

məlumatımız olsa da, doğrusu belə bir vəhşiliyi 

Sovet rəhbərliyindən  gözləmirdik. Kapitan Yura 

Yakovlev, dənizçi dostlarımız Etibar Qafarov, Füzuli 

İsmayılov və başqaları təcili olaraq hadisəyə öz 

münasibətimizi bildirdik. Dərhal dor ağacından 

SSRİ-nin bayrağı endirildi. Qara bayraq asıb matəm 

saxladıq. SSRİ-nin Polşadakı səfirliyinə gəmi 

adından etirazımızı göndərdik. Düz bir həftə dövlət 

bayrağını qaldırmadıq. Zavodun rəhbərliyi, Qdansk 

şəhər meri çox təkid etdi. Amma biz, gəmi 

Azərbaycan gəmisi olduğu üçün bura da 

Azərbaycanın ərazisi sayılır, dedik. Azərbaycanda 

isə ümumxalq matəm günüdür, demək burda da 

matəmdir, biz də bu matəmi yaşayırıq, dedik. 

Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsinin gəmiyə gəlib 

bizə başsağlığı verməsi isə sonradan SSRİ səfirliyi 

tərəfindən bizim incidilməyimizi daha da gücləndirdi. 

Amma mən onda əmin oldum ki, Türkiyə kimi bir 

dövlət lazım gələrsə Azərbaycana arxa durar. Və 

düşüncəmdə yanılmadığımız sonradan özünü 

göstərdi. Qarabağ savaşı zamanı Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Azərbaycanla bir olması bütün 
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dünyaya məlum oldu. Polşada isə yerli əhaliyə, 

əsasən də zavod işçilərinə Azərbaycan haqda 

həqiqətləri çatdırdıq. Azərbaycanın Rusiya 

istilasından azad olmaq istəyini və buna görə də 

SSRİ rəhbərliyi tərəfindən başımıza bu faciələrin 

gətirildiyini dedik”. 

 

Hadisələr zamanı “Avior”  

gəmisində baĢ kpməkçi vəzifəsində çalıĢan  

ġakir Rəhimov:  

“Hadisələr zamanı mən “Avior” gəmisində kapitanın 

baş köməkçisi vəzifəsində çalışırdım. Dənizçi 

dostlarım kimi bu hadisənin baş verməsi, günahsız 

insanların şəhid olması, millətimizin təklənməsi, 

təzyiqlərə məruz qalması, haqq səsinin boğulması 

məni də qəzəbləndirir, lakin nə edəcəyimi bilmirdim. 

20 yanvar faciəsi bəşər tarixində doğrudanda çox az 

təkrar olunan bir hadisə, bir vəhşilik idi. Bu misli 

görünməyən və yəqin ki, görünəsi mümkün olmayan 

bir olay idi.  

Xəzər Dəniz Neft Donanması idarəsinin dənizçiləri, 

təmsilçiləri olduqları bir xalqın bu qədər məşəqqətə, 

təhqirə məruz qalmaqlarına dözə bilməzdilər və 

dözmədilər. Onlar nəyi bacardılar, onu da etdilər. 

“Sos” siqnalları verərək dünya ictimaiyyətini 

hadisənin mahiyyəti ilə tanış edən dənizçilərimiz 

özlərinin iradələrini ortaya qoyaraq, ağır gündə 
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birləşməyin, mübarizə aparmağın mümkün 

olduğunu əməli işləri ilə bir daha sübut etdilər.  

O faciəli günlərimizdən illər keçsədə , ağrıları hələ 

də sağalmayıb və sağalmayacaq da. 

Bu yara hər bir göynərtisi ilə bizə bizlərin kim 

olduğumuzu, azadlığın, müstəqilliyin hansı qiymətə 

başa gəldiyini xatırladacaq. Bu tarixdi. Bu tarixi 

öyrənmək lazımdır. Bu tarixi ona görə öyrənməliyik 

ki, bir daha həmin günləri yaşamayaq.”  

 

XDND idarəsinin elektrik mexaniki Sabir 

Qəmbərov:  

 

“Hadisələr bu günə kimi gözümün önündən getmir. 

Lent yazısı kimi fırlanır. Deyim ki, faciənin 

başlanmasına bir-iki gün qalmış ürəyimə dammışdı 

ki, nə isə olacaq. Hiss edirdim ki, milləti böyük bir 

bədbəxtlik gözləyir. Bəli, bu bədbəxt hadisədir, həm 

də bu hadisənin törədilməsinin ən fəal iştirakçıları 

rus imperiyası və onun yerlərdə olan qulları olacaq. 

Respublikanın keçmiş rəhbərləri ağalarına züy 

tutdular, yüzlərlə günahsız insanın qanının 

tökülməsinə rəvac verdilər. Yadıma gəlir ki, Azadlıq 

meydanında Azərbaycanın layiqli oğulları, alimləri, 

ziyalıları çıxış edirdilər. Xalqın sabahına, onun 

azadlığına qovuşmağını istəyirdilər. Bu, hamı kimi 

mənim də ürəyimcə olan çağırışlar idi.  
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Amma son nəfəsini yaşayan rus imperiyası əlini 

yenə də qana batırdı. Misli görünməmiş bir faciə 

törətdilər. Həmin günlər işlədiyim “Xəzər Dəniz Neft 

Donanma” idarəsinin dənizçiləri öz sözünü dedi. 

Hərbi gəmilərin qarşısını alıb Bakı buxtasında 

onların hərəkətini məhdudlaşdırdı. Bütün dünyanı 

ayağa qaldırdı. “SOS” verdilər. Rus imperiyası və 

yerli satqınların təzyiqinə sinə gərdilər, geri 

çəkilmədilər, onlara sübut etdilər ki, nə qədər 

Azərbaycan xalqının nəfəsi gəlir, təslim 

olmayacaqlar. Tarix boyu çox sınaqlardan çıxan bu 

millət bu sınaqdan da çıxdı. Gəmilərimizi güllə-

baran edib darmadağın etsələr də, sonda biz qalib 

gəldik. Mən fəxr edirəm ki, belə bir idarədə 

işləyirəm. O idarədə ki, düşmənin qarşısında 

qorxmadan dayana bildi.” 

*** 

Daməd Ġmanov, AXDG QSC-də müĢavir: 

 

“Hadisələr zamanı “Bukerovşik-6” gəmisində 

kapitan idim. İndi fikirləşirəm, yadıma düşür ki, 

dənizçi dostlarım o zaman göstərdiyi bu 

qəhrəmanlıqlarla tarixin səhifələrini yazırmışlar. 

Məni ayrıca həbs etmişdilər. İki gün Şüvəlan 

həbsxanasında qaldım. Dostlarımın köməyi ilə 

həbsdən azad olundum. Dənizçi dostlarımın o 

dövrdəki fəaliyyəti tədris olunası, gənclərə öyrədiləsi 
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bir igidlik, vətənpərvərlik məktəbi idi. Dənizçilərimiz 

tərəfindən heç zaman unudulmayacaq bir tarixin 

şərəfli səhifələri yazıldı. Və sonralar Qarabağ 

cəbhəsində həmin dənizçilərin bəziləri düşmənlə üz-

üzə  gələndə öz sözlərini dedilər. O vaxtdan illər 

keçib. Artıq biz nəinki müstəqilliyini qazanan ölkəyik, 

həm də qalib ölkə kimi dünya hərb tarixində 

özümüzn imzamızı qoya bildik. 20 yanvar 

faciəsindən sonra Qarabağada düşmənə qarşı 

vuruşan igid dənizçilərimizdən şəhid və qazi olanlar 

oldu. Elə Vətən müharibəsində, II Qarabağ 

savaşında da dənizçilərimiz ləyaqətlə düşmənə 

qarşı vuruşdular”. 

*** 

Əsgərlər bizi qorxutmaq üçün baĢımızın 

üstündən güllə atmağa baĢladı 

XDND-nin mühəndisi, xalq hərəkatının 

aktivlərindən olan Vahid Musayev:   

“Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda 

mübarizədə bir çox İdarə, təşkilat və partiyalar kimi 

“Xəzər Dəniz Neft Donanma” idarəsinin də xüsusi 

yeri vardır. Bu özünü yüksək səviyyədə 1990-cı İl 20 

yanvar hadisələrində büruzə verdi. Belə ki, hələ 20 

yanvar gününə qədər şəhərdə olan rus ordusu 

seyrçi mövqe tutaraq DTK-nın əli ilə Bakıda 

yaşayan qeyri millətlərin nümayəndələrinə qarşı 

vəhşi azərbaycanlı obrazı yaratmaq məqsədi ilə 
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təxribatlar törədirdilər. Xalq hərəkatının öncülləri bu 

təxribatların pis nəticələr verəcəyini başa düşüb, 

erməni millətindən olan şəhər sakinlərinin şəhərdən 

kənara daşınması üçün gəmi və bərələrdən istifadə 

edilməsi məsələsini respublika rəhbərliyinə 

bildirmişdir. Səhv etmirəmsə, yanvarın 13-dən 

başlayaraq ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün onları XDND-nın gəmiləri ilə Krasnovodski 

şəhərinə daşımağa başladılar. O vaxt Sumqayıt 

şəhərində ermənilərin özlərinin törətdiyi 

hadisələrdən nəticə çıxaran hərəkat iştirakçıları 

şəhərin hər rayonunda əhalinin daşınması üçün 

qərargahlar yaratmışdı. Ermənilər polis idarələrinə 

gətirilərək qeydiyyatdan keçirilir və avtobuslarla 

limandakı gəmilərə çatdırılırdı. Ermənilərin zərər 

çəkmədən yükləri ilə birlikdə köçürülməsində bizim 

idarənin “Babazadə” və “Sabit Orucov” gəmiləri 

əsas rol oynamışdır.  

Yanvar ayının 19-u İdi. Ermənilərin köçürülməsi 

əməliyyatında bizim idarənin işçiləri Cəlal Qarayev, 

Xaqan Dadaşov (Xaqan Qarabağ savaşında şəhid 

oldu-F.B.), Qafan rayonundan olan Vaqif, Natiq 

Cəfərov və mən bir neçə ailənin təhlükəsiz 

daşınması işində iştirak etdik. Sonra həmin gün, 

təxminən saat 16-17 radələrində bizə məlum oldu 

ki, bu gecə şəhərə əlavə olaraq ordu hissələri və 

hərbi texnika yeridilib. 
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Əlavə olaraq onu da eşitdik ki, hərbi gəmilər də 

şəhərə doğru irəlləcəyəklər. Piket keçirib bunun 

qarşısını almaq tapşırığı ilə əhali küçədə 

barrikadalar qurmağa başlamışdı. Həm də 

şəhərdəki rus ordusunun əhali ilə dinc rəftar 

etməsinə görə heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, 

“öz ordumuz” belə vəhşiliklərə əl ata bilər. Elə buna 

görə də şəhərin hər yerində olduğu kimi, “Xəzər 

Dəniz Neft Donanma" idarəsindən olan xalq 

hərəkatı iştirakçıları gecə keşik çəkmək üçün 

gəmilərin yerləşdiyi Limanbazanı və Zığ şossesi 

deyilən ərazini seçdik. Artıq gecə yarı idi. Yolun 

qırağında tonqal qalayaraq hadisələrin bu yöndə 

inkişaf etməsinin səbəblərini və işdi, ordu əhalini 

qırmağa başlasa, atacaq olduğumuz addımları 

müzakirə edirdik. Sərəncamımızda idarəmizə 

məxsus olan bir avtobus da var idi. Elə bu vaxt 

şəhərdən ara-sıra atəş səsləri eşidilməyə başladı. 

Bir neçə dəqiqə keçməmiş taksi maşınlarının 

sürücüləri şəhərin “Gənclik”, “M.Əzizbəyov” metrosu 

tərəfində camaatın Ordu tərəfindən qanına qəltan 

edildiyini və bizim onlara köməyə getməyimizin 

vacibliyini deyən həyəcanlı çağırışları eşidildi. Nə 

edəcəyimizi bilmirdik. Hamı şok vəziyyətində idi. 

Nəhayət, qərara gəldik ki, avtobusla Xətai rayon 

partiya komitəsinin binasına doğru gedək. Bəlkə 

dəqiq bir şey öyrənə bildik. Yolda Hacı Zeynalabdin 
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Tağıyev adına kombinatın yanında Bakı Dənizçilik 

Məktəbinin kursantları da bizim avtobusa mindilər. 

Raykomun binasında heç kəs yox idi. Yalnız növbə 

çəkən əsgərləri görüb geri qayıtmaq qərarına gəldik. 

Bu zaman kursantlar təkid etdilər ki, yalnız şəhərə 

doğru getməliyik. Heç kəs yox deməyə cürət 

etmirdi. Qorxaqlıq kimi başa düşülə bilərdi. Ona 

görə də mən düşüb avtobusun qabağında durdum. 

Bildirdim ki, bizə etibar olunan yerə qayıtmalıyıq və 

həmin yerdə keşik çəkməliyik. Sonralar avtobusun 

sürücüsü məni hər görəndə sən bizim 

xilaskarımızsan deyirdi. Mənim sözlərimi qəbul 

etdilər və biz əvvəlki yerimizə qayıtmalı olduq. 

Liman bazaya qayıdarkən gördük iki hərbi kater 

qonşuluqdakı hərbi hissəyə doğru irəliləyərək sahilə 

yan almaq istəyir. Bizim gəmi kapitanları bunu 

görüb gəmiləri işə salıb həmin katerlərə tərəf 

istiqamət almağa başladı. Bu gəmilərdən təkcə 

“Hövsan-5” gəmisinin adı yadımda qalıb. Bir də 

hansısa “Neftqaz” tipli gəmi idi. 

Gəmilərin katerə doğru istiqamət aldığını görən 

hərbiçilər geri qayıtmalı oldular. Təsəvvür edin, 

həmin gəmilər sahilə yan ala bilsəydi itkilərimizin 

sayı nə qədər çox olardı. Həmin gecə şəhərdə 

törədilən bu qanlı hadisələr gəmi kapitanları 

arasında radio-telefon əlaqəsi vasitəsi ilə bir-birinə 

çatdırıldı. və son nəticədə "Xəzər Dəniz Neft 
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Donanma” idarəsinin bütün gəmiləri etiraz əlaməti 

olaraq Bakı buxtasına yığışmalı oldular. Biz gecə 

keşik çəkənlər isə əlimizdə qara bayraqlar tutaraq 

indiki prezident iqamətgahına doğru yollandıq. 

Şəhər əhalisi bizi fikrimizdən döndərməyə çalışırdı. 

Onlar rusların uşağa-qadına belə aman vermədiyini 

deyir, bizim güllə qabağına çıxmağımızın qarşısını 

almağa cəhd edirdilər. Lakin şəhərdə törədilən 

hadisələr haqqında olan anlayışımız olduğuna görə 

ölüm bizim üçün adiləşmişdi. Metronun “Bakı 

Soveti” stansiyasının yaxınlığında zirehli maşınlar 

və tanklarla qarşılaşdıq. Əsgərlər bizi qorxutmaq 

üçün başımızın üstündən güllə atmağa 

başladılar.Biz irəliləyərək prezident aparatının 

qabağına çatdıq. Öz etiraz aksiyalarını bildirən 

xalqa qoşulduq. Sonrakı günlər də biz həmin yerə 

gəlirdik. Dənizçilər isə Bakı buxtasında həyəcan fiti 

verərək, dor ağaclarından qara bayraqlar asaraq 

bütün bu hadisələrə özlərinin nifrət qarışıq 

etirazlarını bildirirdilər. Xalq hərəkatının fəal üzvləri 

qərargaha “Sabit Orucov” gəmisinə yığışırdılar. 

Kapitanlar və hərakat üzvü olan dənizçilərdən 

Ağalar İbrahimov, Mövlud Əliyev, Kərəm 

Məmmədov, Murad Əliyev, Müzəffər Əliyev, Kişi 

Mütəllimov, Gülağa Məcidov, Rövşən Dəmirov, Faiq 

Səfərov, Elşən Nəsirov və başqaları bu çətin 

vəziyyətdə həm gəmi heyətinin salamat qalması, 
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həm də tələblərimizin dünya ölkələrinə çatdırılması 

üçün bütün imkanlarından istifadə edirdilər. 

Yanvarın 22-də şəhidlərimizin dəfn mərasimi oldu. 

Sonra yenə də qərargaha “Sabit Orucov” gəmisinə 

yollandıq. Orada mənə məlum oldu ki, 

dənizçilərimizin birgə səyi nəticəsində qırğının 

qarşısının alınması verilən “SOS” siqnalının 

nəticəsində olmuşdu. Məhz bu əzmkarlıq və verilən 

“Sos” siqnalı vasitəsi ilə Bakıdakı qırğın dünyanın 

bütün ölkələrinə çatdırılmışdı. Məsuliyyətdən yaxa 

qurtarmaq üçün min dona girən o vaxtkı respublika 

rəhbərliyi kimi bizim idarənin də bəzi rəhbərliyi 

özünü xəstəliyə vurub yaxasını kənara çəkmək 

istəyirdi. Yanvarın 24-də şəhərin hərbi komendantı 

və Hərbi Dəniz Donanmasının komandalığı bir daha 

gəmilərin buxtanı boşaltması haqda əmr verdi. 

Xəzər dənizinin AZərbaycan sektorunda, xüsusi ilə 

də Bakı buxtasında fövqəladə vəziyyət elan olundu. 

Dənizçilərin isə qərarı qətl idi; Qoşun şəhərdən 

çıxarılmalı, qırğının qarşısı alınmalı, fövqəladə 

vəziyət götürülməlidir!  

Onlar axırda əlacsız qalıb qərargah üzvləri İlə 

görüşüb, dənizçilərimizin tələblərini müzakirə 

edəcəklərini bildirdilər. Onu da qeyd edim ki, hələ 

buna qədər kapitanlar Azərbaycan SSR-nin Ali 

Sovetində və hərbi dəniz qüvvələrinin qərargahında 

olub tələblərini bildirmişdilər. Yanvarın 24-də 
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təxminən saat 11.00-da “Sabit Orucov” gəmisində 

gəmi kapitanlarının, XDND-idarəsinin və Bakı 

Limanının rəhbərliyinin buxtanı boşaldılması haqq 

da yığıncağı keçirildi. Baki buxtasında fövqaladə 

vəziyyət elan olunduğuna görə, buxtanın 

boşaldılması qərara alındı. Təxminən saat 12.00-da 

mən Cəlal Qarayevlə birlikdə gəmini tərk edib, evə 

yollandıq. Amma ruslar əvvəlki danışığı pozaraq 

gəmilərin sakitcə buxtanı tərk etməsinə imkan 

verməyərək, saat 13:30-da tanklardan və toplardan 

atəş açaraq gəmilərə xəsarət yetirdilər. Dənizçiləri 

həbs edərək onlara olmazın işgəncələr verdilər. 

Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində zindanlara saldılar. 

Biz, həbs olunmayan dənizçilər və hərəkat üzvləri 

sürgündə olan dənizçilərin ailə üzvlərinə baş çəkir 

və onlara maddi və mənəvi yardımlar edirdik. O 

günləri yada salmaq, o anları yaşamaq mənim üçün 

bu gün də ağırdı”. 

 

Zabit Sovet Ordusu sıralarında  xidmətim zamanı 

komandirim olmuĢdu 

Hazırda Türkiyədə çalıĢan baĢ mexannik Malik 

Yusub oğlu Mikayılov:  

 

“Hadisələrin cərəyan etdiyi vaxt “Vixr-12” (İndiki 

Təbriz Xəlilbəyli” - F.B.) gəmisində mexanik 

vəzifəsində çalışırdım. Yanvarın 19-da saat 16:00-
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da Bakı buxtasının cənub hövzəsində lövbərdə 

dayanmışdıq. Televiziya ilə mühüm məlumat 

veriləcəyi haqda xəbərlər verilirdi. Televizorun 

qarşısında oturub gözləyirdik. Birdən televiziya 

verilişləri kəsildi. Şəhərdəki hadisələr haqqında 

kifayət qədər məlumatımız var idi. Gecə saat 20:23 

radələrində “Vodeley-4” su daşıyan gəmisi bizim 

gəmiyə yan alaraq məlumat verdi ki, şəhər əhalisi 

Bakıya qoşun yeridilməsinə etiraz əlaməti olaraq 

şəhərin giriş qapılarında barrikadalar qurublar. Biz 

“Vixr-12” gəmisinin işçiləri “Vodeley-4” gəmisinə 

mindik. Özümüzlə 2 ədəd "priçal" tipli hava telefonu  

götürmüşdük. 

Radiostansiyanın biri məndə, digəri isə kapitanın 

baş köməkçisi Rəhimdə idi. Bizim gəmi heyətində 

qeyri-millətin də nümayəndələri də var idi. “Vodeley-

4" gəmisinə minərkən mən gəminin radisti Bıçkov 

Vadim Borisoviçə onun gəmidə qalmasını məsləhət 

gördüm. Lakin o, cavabında mən Azərbaycanda 

doğulmuşam, Azərbaycan vətəndaşıyam, dedi və 

bizimlə getməyə təkid etdi,  Azərbaycanın yolunda 

ölümə getməyə hazıram, dedi.  

“Vodeley-4" Bakı Dəniz vağzalına yaxınlaşaraq bizi 

sahilə düşürdü. Dəniz vağzalından “Qaqarin” (İndiki 

“Cavanşir” körpüsü-F.B) körpüsünə tərəf hərəkət 

etdik. “Qaqarin” körpüsünün yanında çoxlu sayda 

dayanmış əhalinin yanına gəldik. Hamı təlaş 
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içərisində idi. Ətrafdakı binaların sakinləri ilə 

görüşüb söhbət etdik və qərara gəldik ki, Qaqarin 

körpüsünün yanında duraq. Saat 12:00 radələrində 

“Moskviç” markalı maşın Qaqarin körpüsünə 

yaxınlaşdı. “28 may” küçəsi tərəfdən gələn 

“Moskviç”in sürücüsü məlumat verdi ki, Moskva 

prospektində rus qan içən qoşunları  şəhər əhalisini 

gülləbaran ediblər. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün 

bizim gəminimn elektrik mexaniki Əsbət İsayevlə 

birlikdə maşına oturub Moskva prospektinə tərəf 

istiqamət götürdük. Bir az getmişdik ki, qarşıdan 

“Qaz-24” markalı maşın işarə edib bizim mindiyimiz 

maşını saxladı. Hansı tərəfə getdiyimizi soruşdu. 

Mən onun maşının yan və arxa tərəflərinədə çoxlu 

sayda güllə yerləri gördüm. Allah saxlamışdı onu. 

Təəssüf ki, həmin sürücünün adı və familini 

unutmuşam. O, bizdən xahiş edirdi, yalvarırdı ki, 

irəliyə getməyək. Geriyə qayıtmalı olduq. “Qaqarin” 

körpüsünün yanında yolumuzu gözləyən 

yoldaşlarımıza gördüklərimiz haqda məlumatlar 

verdik. Qərara aldıq ki, Dəniz vağzalına qayıdaq. 

Hadisələrin gedişi haqda müntəzəm olaraq “Vixr-12” 

gəmisinin kapitanı, qocaman dənizçi, mərhum 

Salayev İbrahim Qulam oğlu ilə ratsiya vasitəsi ilə 

əlaqə saxlayaraq məlumatlar verirdik. Kapitan bizi 

təmkinli olmağa, özümüzü qorumağa tövsiyə edirdi. 

İnanın, iş vaxtı həddindən artıq tələbkar, 
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qanunpərəst, kobud, hər halda bizə elə gəlirdi, olan 

İbrahim müəllimin necə də kövrək ürəyi, qayğıkeş 

münasibəti varmış. Allah ona rəhmət eləsin. 

Kapitanın baş köməkçisi Məmmədrəhimov Rəhim 

kapitanla əlaqə saxlayıb xahiş etdi ki, sahilə yan alıb 

bizi götürsün. Kapitan gəmini buxtanın cənub 

hissəsindən çıxarıb Bakı Dəniz limanına tərəf 

istiqamət götürdü. 

Bu zaman "Vosxod"un (hərbçilərin efirdəki şərti 

adı –F.B) Bakı buxtasının bağlı olduğunu 

(Nəqliyyat üçün xüsusi rejim zamanı gəmilərin 

hərəkəti buxtada qadağan olunur-F.B) dediyini 

eşitdik. Kapitan İbrahim Salayev  “Vosxod"un 

hədələrinə məhəl qoymadan buxtaya daxil oldu. 

Limana tərəf yaxınlaşmağa başladı. Heyətinin əsas 

üzvləri sahildə olduğu üçün gəmi sahilə yan ala 

bilmədi. Həmin gecə gəmidə kapitan, bir mexanik, 

bir də aşbaz qalmışdı. Kapitan Salayev heyətə 

məsləhət gördü ki, Dəniz vağzalında  dayanan 

“Sabit Orucov” gəmisinə gedək və səhərə qədər 

orada gözləyək. Biz, 40-a yaxın dənizçi “Sabit 

Orucov” gəmisində səhəri diri gözlü açdıq. Səhər 

saat 7-də gəmidən dəniz vağzalına çıxdıq. Artıq 

hərbçilər dəniz vağzalında idilər. Vadimlə mən 

radistansiyaları paltarlarımızın altında gizlətdik və 

“Qaqarin” körpüsünə tərəf getdik. Yolda ilk 

rastlaşdığım bizim gəminin matorçusu Cəlilabadın 
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Ocaqlı kəndindən olan Şahbazov Adil oldu. Adil 

özündə deyildi. Gözləri hədəqəsindən çıxmışdı. 

Ondan nə soruşdumsa, cavab vermədi. Geriyə 

qayıdıb onu dənizçilərə tapşırıb xahiş etdim ki, tə”cili 

xəstəxanaya çatdırsınlar.”  

 ***  

Yanvar hadisələri Adilə doğrudan da  çox pis 

təsir etmiĢdi. Gecəni səhərə qədər Ģəhərin 

küçələrində yaralıların xəstəxanaya 

çatdırılmasında iĢtirak edən, meyitləri təhlükəsiz 

yerə çəkərək rus tanklarının tırtılları altında 

qalmasına imkan verməmiĢdi. Hərbiçilərin 

rəhmətlikləri təhqir etməsinin qarĢısını almıĢdı. 

Düzdü, ona güllə dəyməmiĢdi. Lakin kim deyir 

ki, bacı və qardaĢlarımıza dəyən güllələr 

bizlərdən yan keçmiĢdi. Həmin güllələrin 

hamımızın ürəyində izi qalıb. Adil həmin 

hadisələrdən sonra çox yaĢamadı. O da Ģəhid 

oldu. Onun gözləri ilə gördükləri dəhĢətləri 

mənə danıĢanda nələr keçirtdiyini təsəvür etmək 

o qədər də çətin deyildi. Yadımdan çıxmaz, 

Dəmir Yolu xəstəxanasında qan verib Dəniz 

Vağzalına tərəf gəlirdik. Birdən Adili gördüm. 

HavalanmıĢdı sanki, əllərini tapança kimi tutub 

tanklara guya atəĢ açır, hərbiçiləri söyürdü. Ona 

yaxınlaĢdım. Bir-birimizi çox yaxĢı tanıyırdıq. 

Həm bir idarədə iĢləyirdik, həm də eyni 
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rayondan idik. O bizim kəndlə qonĢu olan, 

Cəlilabadın Ocaqlı kəndindən idi. Adili təmkinli 

olmağa, hansısa gəmiyə gedib istirahət etməyə 

vaxt ayırmasını istədim. YaxĢı dedi, Bizə 

qoĢuldu. Dəniz Vağzalına gəldi. Sonra yenidən 

Ģəhərə qayıtdı. Allah ona rəhmət eləsin. 

Mikayılov Malikin dedikləri:  

“Adildən arxayın olandan sonra təzədən qayıtdıq 

“Qaqarin” körpüsünə tərəf. Bir maşın saxladıb 

“Lenkombinat” tərəfə aparmasını xahiş etdik. İrəlidə, 

körpüdən 500 metr aralıda hərbçilər bütünlüklə yolu 

kəsib, gəlib-gedənləri yoxlayırdılar. Postda bizi də 

saxladılar, sənədlərimizə baxıb buraxdılar. Zığ 

şossesində, “Elektrotokın” yanında 60-70 nəfərlik 

dənizçi dostlarımızın əllərində qara bayraq şəhərə 

tərəf getdiyini gördüm. 

Maşından düşüb onlara qoşuldum. Yol boyu şəhər 

əhalisi bizə qoşulurdu. Dəstənin başında kapitan 

Ağalar İbrahimov gedirdi. Dənizçilərdən dispetçerlər 

Mürşüd, Əflatun, idarənin ilk komsomol təşkilatının 

katibi Cəbrayıl Bayramov, kəndçim, qohumum, 

matros Səfərov Azər İman oğlu və başqaları da 

dəstənin içərisində idilər. “Az.Neft” meydanından 

yuxarıda dənizçiləri təlimatçı kapitan Aslan Musayev 

qarşıladı və biz üç sıra düzlənərək indiki prezident 

aparatına tərəf getdik. İstiqlal küçəsindən Mehdi 

Hüseyn küçəsinə tərəf dönərkən rus qoşunlarının 
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xüsusi təlim keçmiş əsgərləri zirehli transpartyorlarla 

qarşımızı kəsdilər. Arxamızca gələn dənizçilər və 

şəhər əhalisi dayandı. Aslan müəllim, kapitan 

Ağalar İbrahimov, Mürşüd, Əflatun, komsomol katibi 

Cəbrayıl Bayramov, Azər Səfərov və mən dəstədən 

10 metr qabağa irəlilədik. Bu zaman saqqallı 

qaniçənlər bizə dayanmağımızı əmr etdilər. Bir anlıq 

yerimizdə donub qaldıq. Hamımızın əsəbləri tarıma 

çəkilmişdi. On beş-on altı yaşlı bir oğlan irəli şığıyıb, 

rusları, rus imperiyasını söyməyə başladı. Ağalar 

İbrahimov irəli yeriyib dəstəni yenə də öz ardıyca 

apardı. Ümumiyyətlə, Ağalar müəllim həmişə, hər 

zaman dənizçilərin lideri olaraq qalıb. Hər halda 

mən belə düşünürəm. Ona inam daha çox idi. Aslan 

müəllim və Ağalar İbrahimov bizlərə təmkinli olmağa 

tövsiyyə edirdilər. Prezident aparatının qarşısındakı 

izdihama qoşulduq. Yanvarın 20-si saat 12 idi. 

Azərlə birlikdə dəniz vağzalına qayıtdıq. Artıq 

XDND-idarəsinin gəmləri Bakı buxtasına toplaşaraq 

etiraz aksiyalarına başlamışdı. Saat 13:00-da 

“Hövsan-5” gəmisinin kapitanı Bibiqulu bizi gəmiyə 

apardı. Şəhərdəki qırğınlar haqda mərhum kapitan 

İbrahim Salayevə məlumat verdim.  

Yanvarın 22-də raidostansiya vasitəsim ilə 

şəhidlərin dəfn mərasimi olacağı haqda gəmilərə 

məlumat verildi. Bir qrup dənizçi ilə dəfndə iştirak 

etdim. Dağüstü parkda şəhidlərə qəbirlər qazılırdı. 
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Ağalar İbrahimov, Azər Səfərov və digər dənizçilər 

də da orada idi”. 

 ***  

Ağalar Ġbrahimov 20 yanvar faciəsi zamanı, 

ondan da qabaq, Meydan hərəkatı vaxtı aktivliyi, 

liderlik qabiliyyəti ilə seçilirdi və çoxları ona 

güvənirdi. O, bu və digər taleyüklü hadisələrdə 

hamıdan çox can yandıranlardan idi. Onun 

səbrli, təmkinli çıxıĢları, məsləhətləri cavan 

olmasına baxmayaraq ağsaqqal, dünya görmüĢ 

bir adamın məsləhəti kimi baĢa düĢülür və qəbul 

olunurdu. Bir keyfiyyətini də xatırladım ki, 

sonralar faciəmizin özündən bəhrələnənlər 

özünü reklam edərək qəhrəman kimi qələmə 

verənlər tapılsa da Ağalar Ġbrahimov elə bil ki, 

yaddan çıxdı, daha doğrusu özü-özünü 

unutdurmaq istədi. Amma alınmadı, dənizçilərin 

yaddaĢında, yazılan əsərlərdə, məqalələrdə 

haqqında bəhs olundu, vətənpərvərliyi 

dəyərləndirildi. O dərdi necə qarĢılamıĢdısa, elə 

indi də o cür o dərdlə bir yaĢayır, desək ifrata 

varmarıq. A. Ġbrahimov həmin günlərin ağrısını-

acısını indi də qəlbində daĢıyır. 

Malik Mikayılovun dedikləri:  

“Dənizçilər tərəfindən həmin vaxt kapitanlar şurası 

yaradıldı. İndi bu ad rəsmiləşdirilsə də, o zaman bu 

şərti bir qurum idi və tərkibində təkcə kapitanlar 
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deyil, bir çox dənizçilər var idi. Sadəcə kapitanlar 

yaşca böyük və rəhbər olduqları üçün dənizçilər 

görüşlərə onların getməsini qərarlaşdırmışdı və 

onlar da bu missiyanı çox gözəl yerinə yetirirdilər. 

Bildiyimiz kimi, qərəgahda –“Sabit Orucov” 

gəmisindəki iclasların birində qərara alındı ki, bütün 

dünyaya yanvar qırğını haqda məlumat verilsin. Bəs 

hazırlanmış “SOS”-un mətnini radioqramını kim efirə 

verəcək. Bəzi radistlər (onların əksəriyyəti rus 

millətindən olanlar idi- F.B) etiraz etdilər, onlar 

qorxurdular açıq formada efirə çıxaraq mətni 

ötürsünlər. Onda bizim gəminin radiostansiyasının 

rəisi Bıçkov Vadim Borisoviç öz təşəbbüsü ilə mətni 

verməyə hazır olduğunu bildirdi. Verilən “SOS” 

siqnalı Bakıdakı faciənin dəhşətini bütün dünyaya 

çatdırdı. Vadim hər efirə çıxan vaxt kapitan 

İ.Q.Salayevin göstərişi ilə mən “radio-rubkadi” onun 

yanında olurdum. Yanvarın 21 –də bizim 

“radioqrammalara” dünyanın okean və dənizlərində 

üzən başqa ölkələrin gəmilərindən cavablar almağa 

başladıq. Artıq Moskvanın qırğın haqda özlərinə 

qazandıqları bəraət alt-üst olmuşdu. Yanvarın 22-də 

isə “Vosxod” (hərbçilər-F.B) efirə verilmiş mətnə 

görə bizi hədələməyə başladı. Bizim gəminin 

batırılması təhlükəsi var idi. Məhz ona görə də 

İbrahim Salayev gəminin yerini tez-tez dəyişirdi. 

Sonralar Vadim Qarabağ uğrunda gedən 
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döyüşlərdə də iştirak etdi. İki ildən sonra isə 

Rusiyaya köçdü. Sonralar öyrəndim ki, Rusiyanın 

“OMON”unda xidmət edir. Mən dostum Vadimə 

bütün xidmətlərinə görə minnətdaram”.  

 ***  

Mikayılov Malikin o günlər haqda həyəcanlı 

danıĢıqlarına qulaq asdıqca həmin günləri, o 

günlərin bizlərə vurduğu ağır zərbənin mənəvi 

sarsıntısını yenidən keçirməli, yaĢamalı olursan. 

Ġndi acı xatirəyə dönən o faciəli yanvar günləri 

haqqda filimlərin çəkilməsi, ədəbi əsərlərin 

yazılması vacibdir, və bütün bunlar edilir də. 

Ara-sıra ildönümlərində xatırlanan, qəzet 

məqalələrində yada salınan o günlər gələcək 

nəsillərə mütləq çatdırılmalıdır. Xalq Ģairi Qabilin 

Kərbala müsibətinə bənzətdiyi o qırğınlar haqda 

yazdıqlarımız öz sözlərini deməlidirlər. O 

dəhĢətli günlərinin ssenarisini hazırlayanlar, o 

ssenarini həyata keçirənlər isə cəzasına 

çatmalıdır. Azərbaycan müstəqilliyini 

qazandıqdan sonra daha çox təpkilərlə üz-üzə 

qaldı. Bədnam qonĢumuz Ermənistan, Rusiyanın 

yenidən imperiya yaratmaq arzusu, Qərbin, 

Avropanın bir çox ölkələrinin bizim haqlı 

olduğumuz halda, düĢmən mövqe sərgilədilər. 

Xalqımız bir an belə məğlub olmaq hissini özünə 
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yaxın buraxmadı və sonda da bunu bütün 

dünyaya sübut edə bildik.  

 

Mikayılov Malikin 20 yanvar günləri ilə bağlı 

dediklərindən:  

“Yanvarın 24-ü saat 23-də “Vixr-12” gəmisi və 

“Şirvan” kran gəmisi top atəşindən yanğına məruz 

qalmış “Vodeley-4” gəmisini söndürdü. “Vodeley-4” 

gəmisinin yedəyə alıb "Şirvan”dan aralandıq. 

Lövbərdə dayandıq. Bir azdan hərbi gəmilər bizə 

yaxınlaşdılar. Onlar ətrafımızda dövrə vururdular. 

Səsgücləndirici ilə əmr verdilər ki, hər iki gəminin 

heyyəti “Vixr-12”-nin arxa göyərtəsinə yığışsınlar. 

Ruslar artıq gəmiyə doluşmuşdu. Onlar qapıları 

sındırır, atəşfəşanlıq edərək qarətlə məşğul 

olurdular. 25 nəfər hərbçi gəmilərin ayrı-ayrı 

yerlərində mövqe tutmuşdu. Silahları atəşə hazır 

vəziyyətdə idi. Kiçik anlaşılmazlıq ölümlə nəticələnə 

bilərdi. Dəstəyə rəhbərlik edən zabit ad və 

familiyaları oxumağa başladı. Mənim ad və 

familiyamı oxuyarkən zabit bir anlığa duruxdu. Önə 

çıxmağımı tələb etdi. Sıradan çıxandan sonra hərbi 

biletimi istədi. Pasportumu və hərbi biletimi ona 

verdim. Eyni zamanda onun gözlərinə, sifətinə 

diqqətlə baxdım. Tanış gəlirdi. Amma kim idi, 

harada görmüşdüm? Yadıma düşmürdü. Zabit 

mənim təkcə hərbi biletimə baxdı, gülümsədi, 
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özümə qaytardı. Tanıdım. O zabit mənim Sovet 

Ordusu sıralarında  xidmətim zamanı komandirim 

olmuş, təlimlərdə tankı yaxşı idarə etdiyim üçün 

tərəfindən təltiflər aldığım kapitan Vladimir Burkov 

idi. Gəminin bütün otaqları yoxlanıldıqdan sonra 

bizə göyərtədə gəzməyə, siqaret çəkməyə icazə 

verdilər. Fürsət tapıb keçmiş komandirimə 

yaxınlaşdım, onu tanıdığımı dedim. Dinmədi, 

sifətimə diqqətlə baxdı, siqaret yandırıb “Get” dedi. 

Sonra “Vodeley-4” gəmisinin heyətini hamısını həbs 

edərək gəmiqarışıq apardılar. Hərbçilər gəmini tərk 

edəndə zabit, keçmiş komandirim siqaret yandırıb 

məni barmağı ilə yanına çağırdı. Nə isə demək 

istədi. Demədi. Onun nəsə deməyini də istəmirdim. 

Çünki o və onun təmsil etdiyi imperiya ordusu öz 

sözünü artıq demişdi. Təəssüflər olsun ki, bizlər 

keçmiş “dostlarımıza” hələ də öz sözümüzü deyə 

bilməmişik.”  

 ***  

Hüseynov  Elxan Zülfüqar oğlunun  

Ulyanovsk şəhərindən həbsdən qayıtdıqdan 

sonra idarə rəisinin adına  yazdığı izahatdan:  

“1990-cı iloin 20 yanvar hadisələri ərəfəsində 

kapitanın baş köməkçisi vəzifəsində  işlədiyim “40 

let VLKSM” gəmisi sifarişçi idarənin növbəti vaxta 

gedən fəhlələrini dəyişmək üçün limanbazanın 

körpüsündə dayanmışdıq. 
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Ayın 19 –u idi. Kapitan Kərəm Məmmədov evdə idi, 

gəldikdən sonra gəmini Bakı buxtasına apardı. 

Gecədən keçmiş şəhərdə qırğının olduğunu bildik. 

Şəhərdə baş verən hadisələrə öz etirazlarına 

bildirən gəmilərlə həmrəy olduğumuzu sübut etmək 

üçün, şəhərdə baş verən hadisələrə etiraz etmək 

üçün etiraz aksiyasına qoşulduq. Sözssüz ki, bu 

hadisə hamı kimi məni də narahat edirdi. 

Kapitandan icazə alıb ailəmə baş çəkmək üçün 

kirayədə qaldığım evə getdim.  

Yoldaşımı və azyaşlı uşağımı atamgilə aparıb 

yenidən gəmiyə qayıtdım. Həmin gecə liman 

bazada qaldım. Səhəri getdim gəmiyə. Yanvarın 24-

də gəmi buxtadan liman bazaya gələndən sonra 

Kərəm Məmmədov  gəmidən düşdü, evinə getdi. 

Yanvarın 25-də saat 15-dən sonra hərbiçilər gəmiyə 

gəldilər. Silah axtarırdılar. Tapa bilmədilər. Bizdə 

ümumiyyətlə silah olmamışdı. Silahın tapılmaması 

onları daha da qəzəbləndirirdi. Açarla açmaq lazım 

olan qapıları təpiklə vurub sındırmağa üstünlük 

verirdilər. Kayutaların hamısını qarət etdilər. 

Kapitanı soruşdular, dedim ki, gəmidə yoxdu. Zabit 

əmr verdi ki, kapitanın baş köməkçisi kimi bizimlə 

getməlisən. Səbəbini soruşdum. Müstəntiq başa 

salar, dedi. Məni hərbi katerə mindirib Qırmız 

Bayraqlı Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasına gətirdilər. 

Hərbi Donanmanın körpüsündə bizi təpədən 
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dırnağa qədər silahlanmış, zirehli paltarlar geyinmiş 

zabitlər və əsgərlər qarşıladı. Məndən əlavə 11 

dənizçi də həbs olunmuşdu həmin gün. Bizi necə 

bacarırdılar o cür də döyürdülər. “Bandit, ekstremist” 

adı verərək təhqir edir, “cinayətkar” adlandırırdılar. 

Sonra bizi maşınlara “yüklədilər”. 26 Bakı 

komissarları (Səbail -F.B.) rayon polis şöbəsinə 

gətirdilər. Səhərə qədər bizi “KPZ”də saxladılar. 

İzahat yazdıq. Bildirdik ki, biz heç kəsi 

öldürməmişik, bizdə silah olmayıb. Biz Bakıda 

törədilən qanlı qırğına öz etirazımızı bildirmişik. 

Həmvətənlərimizin günahsız olaraq öldürülməsi ilə 

barışmırıq və barışmayacağıq da. Yanvarın 26-da 

bizi Şüvəlan türməsinə gətirdilər. 

Axşama qədər orda saxladılar. Gecə hərbi 

aerodroma gətirdilər. Hərbi təyyarə ilə Krasnodar 

şəhərinə apardılar. Qollarımız və ayaqlarımız xüsusi 

zəncirlərlə qandallamışdılar. 24 nəfər dənizçi İdik. 

Sonra Ulyanovsk şəhərindəki türməyə gətirdilər. 

Orda bizə bildirdilər ki, fevralın 24-də sizi azad 

edəcəyik. Guya ki, şəhərin asayişini pozmuşuq, 

buna görə də bir aylıq həbs edilmişik. Bir aydan 

sonra bizi azad etdilər. Mən özümü və dənizçi 

dostlarımı günahkar saymıram. Biz haqlı idik və 

haqlı olaraq da qalacağıq”.  

 ***  
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Dənizçilərin yanvarın 20-də  törədilən amansız 

hadisəyə münasibəti təkcə gəmilərin etiraz 

aksiyaları ilə bitmədi, fəaliyyətləri bütün 

Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olmaları ilə 

kifayətlənmədi. Bir qrup dənizçi Ģəhərdə, 

Mərkəzi Komitənin qarĢısında keçirilən 

mitinqlərdə iĢtirak edirdi. Yaralıların 

xəstəxanalarda çatdırılmasında da 

dənizçilərimizin xüsusi xidmətləri oldu və bunu 

unutmaq olmaz. 20 yanvar hadisələri zamanı bir 

nəfər dənizçi, Qocamanov Əliyusif Bilal oğlu da 

aldığı güllə yaralarından dünyasını dəyiĢib, 

Ģəhid olmuĢdu. 

Yanvarın 21-i katerlə Dəniz vağzalına gəldim. 

“Sabit Orucov” gəmisində ElĢən Nəsirovla və 

Mövlud Əliyevlə görüĢdüm. “ġirvan” gəmisində 

heyətin vəziyyəti ilə maraqlandılar. Heç kəs 

qorxmur və axıra qədər dayanıblar, dedim. 

Gəmidən düĢüb Dəniz vağzalına gəldim. 

Ġdarənin kadrlar Ģöbəsinin rəisi, hamının 

sevimlisi, indi haqq dünyasına qovuĢmuĢ Asif 

Almaz oğlu BaxĢıyevi gördüm. Asif müəllimi 

tanımaq olmurdu. KiĢinin gözləri dolmuĢdu. 

QızarmıĢ gözlərindən hiss olunurdu ki, neçə 

gündür ki, yatmayıb. “Hara gedirsən, deyə məni 

saxladı. Gedək uĢaqları - O, dənizçilərə həmiĢə 

belə müraciət edirdi- yığaq. Qan vermək 
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lazımdır, dedi. Xəstəxanalar doludu yaralılarla”. 

Az zamanda 30-a qədər dənizçini bir yerə yığdıq. 

Özü qabağa düĢüb əvvəlcə Dəmiryolu idarəsinin 

xəstəxanasına gəldik. Burda qan verənlərin sayı 

çox olduğundan Əfəndiyev adına 4 saylı 

xəstəxanaya getdik. Qan vermək istəyənlərin 

adını qeyd edirdilər. Biz hamımız “dənizçi” 

olduğumuzu və belə də adımızın qeyd 

olunmasını istədik. 

Asif müəllim hər kəs kimi, bu bəlanı özünün 

Ģəxsi bəlası kimi qarĢıladı. Gənc dənizçilərə, heç 

nədən qorxmayın, dedi. Asif müəllim baĢqa bir 

qrup dənizçini dənizçilərin poliklinikasına qan 

verməyə apardı, ondan ayrıldım. Mən  “ġirvan” 

gəmisinin baĢ mexaniki Ġsrail Məmmədovun 

evinə zəng vurub, ailə üzvlərinin baĢ 

mexanikdən narahat olmamasını bildirməliydim. 

“ġirvan” gəmisinin elektriki iĢləyən Rasim 

Hüseynovla birlikdə idik. Səməd Vurğun bağına 

tərəf gəldik. Telefon köĢkünün qabağında böyük 

növbə vardı. Ġki qəpiklik olmadığı üçün qəzet 

köĢkündən 10 qəpiklik alıb növbəyə durdum. 

Vaxt gedirdi. Qabağa keçib, tələsdiyimi, dedim, 

olar mən növbədənkənar zəng edim? -icazə 

istədim. Ġnsanları baĢa düĢmək olardı, etiraz 

etdilər, hər kəs tələsir, dedilər. Geri Ģəkildim, bu 

zaman gödəkçəmin düymələrini açdım. Növbədə 
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duranlardan biri əynimdə dənizçi köynəyini 

görən kimi, dənizçisənmi?- deyə soruĢdu. Mən 

gəmidə iĢlədiyimi, dostumun evinə zəng vurub 

təzədən gəmiyə qayıdacağımı dedim. 

Söhbətimizi eĢidənlər geri çəkilib mənim 

növbədənkənar zəng vurmağıma Ģərait 

yaratdılar. Bu dənizçilərə Ģəhər əhalisinin 

göstərdiyi ehtiramın, hörmətin əlaməti idi. 

Rasimlə yenidən Dəmir yolu xəstəxanasına 

getdik. Həmin gün ikinci dəfə qan verdik. 

ġokalad olmadığı üçün tibb bacısı bizə qənd 

verdi ki, bunu dilinizin altına qoyun. 

Gəmiyə qayıtdım. Kayutamda oturdum, 

yandırdığım siqaretin tüstüsünü, acısını, 

zəhərini cigərimə çəkdim. Heç nə hiss etmədim, 

birini də yandırdım. Yox, sinəmi deĢən, bir neçə 

saat bundan qabaq gördüklərim mənzərəninin 

dəhĢətini, yanğısını siqaretlə söndürmək olmadı. 

Ġlk ağlıma gələn bu oldu: Səni dağılasan dünya, 

bu nə iĢ idi, nə müsibət idi millətimizin baĢına 

gətirildi. Bu Ģeri həmin təəssüratdan, yaĢantıdan 

sonra yazdım.  

 

Dağıl dünya  

 

Bu dəhĢətə, bu ağrıya,  

Necə dözdün, necə axı?  
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Ay çıxanda, qan töküldü,  

Gün qazandı gün, bu ahı  

Dağıl, dünya, dağıl. 

 

Bu, nə qandı axıtdılar,  

Bircə qırpım göz içində.  

Bu bəlayla, bu ağrıyla 

YaĢayırdıq dərd içində,  

Mağıl, dünya, mağıl.  

 

Neçə ildi qan axırdı, 

Az idi ki, doymadılar? 

Evlənəsi oğul vardı,  

 

Köçəsl qız, qoymadılar, 

Paxıl dünya, paxıl  

 

Çəkdiyimiz dərd az idi?  

Dərd verdilər qucaq-qucaq,  

Bu dəhĢətin ağrısına  

Körpə uĢaq doğulacaq,-  

Oğul, dünya, oğul! 

 

Dərd gəlib dərdi haxladı,  

Hamısı da bir biçimdə.  

 

Qərənfillər yas saxladı,  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 131 

 

Bu tökülən qan içində.  

Boğul, dünya, boğul 

 ***  

 

 

“Vodeley-4” gəmisi kapitanın baĢ köməkçisi  

Həmidov Çingiz Bahadur oğlunun  

XDND idarəsinin rəisinin adına yazdığı izahat: 

“1990-cı il yanvar ayının 21-də saat 10-da sahildən 

“PSK-44” sərnişin gəmisi ilə gəmiyə gəldim. Mən 

gələndən sonra kapitan Murad Əliyev elə həmin 

gəmi ilə də sahilə qayıtdı.  Gəmimiz buxtanın 143 

saylı rayonunda, Dəniz vağzalınının əks 

istiqamətində dayanmışdı. 

Bakıdakı fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar yanvarın 

24-də kapitan “Sabit Orucov” gəmisinin efiri vasitəsi 

ilə mənimlə əlaqə saxladı. Moskva vaxtı ilə səhər 

saat 10 olardı. Dedi ki, fövqəladə vəziyyətlə bağlı 

xəbərlə tanış olandan sonra gəmiyə gələcəm. Elə 

həmin gün təxminən saat 14:30-da binokl vasitəsi 

İlə "Sabit Orucov” gəmisi istiqamətinə hücum edən 

əsgərləri müşahıdə etdik. Körpüdə kapitanımızın 

bəhs olunduğunu gördüm. Maşınların hazırlanması 

haqda əmr verdim. 14:45-də növbətçi mexanik 

gəminin hərəkətə gəlməsi üçün maşınların hazır 

olduğu haqda məlumat verdi. Saat 14:50-də lövbəri 

yığmağa başladıq. Lövbər yığılmağa başlayanda 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  132 

 

gəmi sahil istiqamətində kiçik sürətlə hərəkətə 

başladı. Bu zaman sahildən və dəniz vağzalı 

tərəfindən hərbi texnika və avtomatlarla gəmini 

yaylım atəşinə tutdular. 15:10-da yaylım atəşlərinin 

müşayiəti ilə lövbəri qaldırmaq bizə müyəssər oldu. 

Güllə yağışı altında kapitan körpüsündən gəmini 

idarə etmək çətin idi. 8-ci körpüdən, dəniz 

vağzalından və bulvardan atəş açılırdı. Buna 

baxmayaraq gəmini buxtanın 68-ci rayonu 

istiqamətində apara bildim. Elə bu zaman gəminin 

sağ tərəfindən bosman ambarında yanğın baş verdi. 

Yanğını söndürməyə başladıq. Yanğını söndürməyə 

“Şirvan” və “Vixr-12” gəmiləri kömək etdilər. 

Təxminən saat 20:15 də yanğını söndürə bildık. 

Bütün heyətin “Vixr-12” gəmisinə keçməsi haqda 

göstəriş verdim. İki nəfər gəmidə növbətçi saxladıq 

ki, gəmiyə və yanğının təzədən başlamamasına 

nəzarət etsinlər. Yanvarın 25 gecə saat 3-də 

hərbçilər "Vixr-12" gəmisini zəbt etdilər, qapıları 

sındırıb, gəminin butün sənədlərini götürdülər. Bizim 

uşaqlarla kobudluq edir, ölümlə hədələyirdilər. 

Gəmiyə məxsus olan bütün avadanlıqları və 

aparatları sındırdılar. Protexnikaları özləri ilə 

götürdülər. Bütün heyəti isə həbs etdilər. Saat 05:20 

dəqiqədə bizi hərbi donanmanın körpüsünə 

gətirdilər. Yumruqla, təpiklə, zopa ilə döyürdülər. 

Mənim gözlərimə zəhərləyici dərman fısqırtdılar. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 133 

 

Gözlərimi gidişmə tutmuşdu. O vaxtdan gözlərimdə 

zəiflik hiss edirəm. Sonra hamımızı hərbi 

komendaturaya, oradan Şüvəlan türməsinə 

apardılar. Həmin gün şəklimizi çəkdilər, əllərimizi 

qandallayıb maşınlarla nəməlum istiqamətə 

apardılar. Artıq bir saatdan sonra yük təyyarəsi ilə 

bizi Krasnodara yola saldılar. Yanvarın 31-də isə 

qatarla İnza şəhərinə gətirdilər. 30 gün həbsdə 

qaldıq. Fevralın 24-də azad olunduq. Artıq fevralın 

27-də Bakıda idik. Yazdığım izahata əlavə olaraq 

İnza şəhərində həbsdə olduğum müddəti təsdiq 

edən arayışı da təqdim edirəm.  

28.02.1990-cı il”.  

 ***  

Yanvarın 24-ü axĢamdır. Kayutada oturmuĢam. 

Artıq mənim iĢlədiyim gəmi rus hərbiçilər 

tərəfindən yağmalanlb, gəmi heyəti təzyiq və 

iĢgəncələrlə üzləĢib və hərbiçilər gediblər. 

Deyim ki, 4 saatdan çox çəkən yoxlama iĢləri 

zamanı ruslar axtardıqlarını tapa bilmədilər. 

Kapitan Ġbad Məmmədovun təmkini, əsgər və 

zabitlərlə apardığı danıĢıqlar, eləcə də mənim bir 

çox əsgərlərlə ünsiyyət qurmaq, onlara çay təklif 

etməyim də gərginliyin bir qədər aradan 

qaldırılmasına səbəb olmuĢdu. Yaddan 

çıxmayan hadisənin birini də xatırlatmaq yerinə 

düĢər. Heyyəti göyərtədən gəminin salonuna 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  134 

 

apardılar. Hər kəsi bir-bir aparıb kayutadan 

sənədlərini, pasport, hərbi bilet və sairələri 

gətizdirirdilər. Mən kayutaya girəndə yazı 

masamın üstündə “Oqonyok” jurnalını gördüm. 

Jurnalın iç səhifəsində M.S.Qorbaçovun fotosu 

vardı. Səhv etmirəmsə 60 yaĢının tamamı ilə 

bağlı dərc olunmuĢ məqaləyə əlavə idi. Jurnalı 

bir gün qabaq götürüb ayaqyoluna keçmiĢdim 

və Ģəkli cırıb 3-4 yerə doğrayıb unitaza 

atmıĢdım. Ardıyca sifonu çəksəm də. ġəkil 

unitazın divarına yapıĢıb qalmıĢdı. Sonradan 

kayutlarda yoxlama iĢləri aparılan zaman mən 

ayaqyoluna keçib sifonu yenidən çəkdim. Bu 

zaman ayaqyolunun qapısını açan hərbiçi məni 

tez olmağımı əmr etdi və özü ayaqyoluna girdi. 

Qorxdum ki, Ģəkli görəcək və bu da onların 

qəzəbinə səbəb olacaq. Axı Ģəkil aydınca 

görünürdü. Qarbaçovun təbbəsüm dolu gözləri 

unitazdan yuxarı baxırdı. DüĢündüyümün əksinə 

oldu. Əsgər də öz təbii borcunu Prezident 

Qarnaçovun sifətinə etdi və bu haqda əsgər 

yoldaĢına da dedi..  

Sənədlərlə birlikdə “sudavoy rol” deyilən, 

heyətin tam siyahısı olan gəmi jurnalındakı 

adları tutĢdururdular. Bu iĢi icra edən zabitin 

əlində kiçik vərəqə vardı. Birdən kapitandan 

soruĢdu: Sizdə Safiyarov Faiq Ağalı oğlu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 135 

 

olubmu? Söhbətin məndən getdiyini bildim. 

Dinmədim. Zabitin əlindəki vərəqədə səhvən 

familiyam Səfərov əvəzinə Səfiyarov, atamın adı 

isə AğaĢ əvəzinə Ağalı yazılmıĢdı. Kiril  hərfin in 

“Ģ” sı tələsik yazıldığında “lı” kimi oxunurdu. 

Ġbad kapitan fikirləĢmədən o, bizim gəmidə 4 ay 

qabaq iĢləyib. “Vıypiskasını” (gəmidən düĢmə 

sənədini-F.B) vermiĢik. Ġstərsiniz gəminin əmrlər 

kitabını gətirim göstərim. Zabit inandı, lazım 

deyil, dedi. Kapitan mənə dedi ki, xalq 

hərəkatının aktiv üzvləri olanların adı hərbiçilərə 

verilibmiĢ. Ġbad kapitan məni sonrakı təzyiq və 

iĢgəncələrdən belə qurtardı. 

 

Bütün bunları fikirləĢə-fikirləĢə saata baxıram: 

22:30-dur. Bizim gəminin  artıq talan ediməsi 

haqda bəhs etdim. Ġbad kapitan yenə də 

gözlərimin qabağına gəlir. O məni bu gün ikinci 

dəfə təhlükədən xilas edirdi. Gündüz rus 

zabitinin mənim gəminin göyərtəsində üst-

baĢımı yoxlayarkən ayaqlarımda ağ təmiz 

corabları görərkən avtomatın qundağı ilə sinəmə 

vurub dedyiyi sözlər hələdə qulaqlarımdadı: 

Suka, vıĢyol iz qryaza, stal knyazom. Belıy noski 

nosiĢ...  

Cavab vermək istəyirəmdim ki, gözlərim kapitan 

Ġbadın üzünə baxıram. Ekipajın taleyi onu çox 
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narahat edir. Qara rəngi ağarıb. Gözələri ilə 

“döz” deyir. Dözürəm. Dözməyib, guya nə edə 

bilərdim ki...  

Bu Ģeri yazıram 

20 yanvar faciəsi ilə bağlı Dənizdə yazılan Ģer  

 

Buludlar ağırlamıĢdı göy üzünü, 

Göyün üzü tablamırdı bu ağrıya,  

Göyün üzü qalmıĢdı ağlaya-ağlaya 

Göy bədöy atlar kimi kiĢnəyirdi bu il: 

-Ġlahi, bu necə ildir?! 

 

Buludların arxasında 

Gözə görünməz kiĢi gizlənmiĢdi 

Həm də  

GizləmiĢdi əlləriylə üzünü  

Əllərinə dikmiĢdi gözünü,  

Əllərindən bir iĢ gəlmirdi - 

Gözləri ilə bu dərdi görməzdən baĢqa. 

 

ġimaldan əsən külək qan iyi gətirirdi  

doxsanıncı ilin 20 yanvarında.  

Gəmilər anası ölmüĢ uĢaq kimi  

səs-səsə vermiĢdi.  

Ağlayırdı gəmilər,  

səsləri götürmüĢdü  

bu dünyanı baĢına,  
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Gəmilərin gücü çatmırdı.  

qırmızı ulduzlu qoĢuna.  

 

Gəmilərin dor ağacından  

qara bayraqlar asılmıĢdı  

Əsgərlərin dodağından 

 konyak ĢüĢələri.  

Bakıda qadınlar  

gözlərinin yaĢını içirlər.  

Moskvada Bakının çaxırını.  

Moskvada hər Ģeyi əvvəldən  

bilirlər. 

Burda gözləyirlər  

axırını,  

Prezident Qorbaçovu 

Nobel mükafatı gözləyir,  

müsəlmanlara ölüm! 

deyirdi rus zabiti... 

 

Bu ilin yanvarında rus əsgəri 

"Ölüm" qorxulu avtomatı 

dirədi alnıma 

Bakı buxtasında, "ġirvan" gəmisind... 

Dözmək olmurdu təhqirə 

Qulaqlarım güllə səsində  

Ürəyim Ģəhidlər  

xiyabanındaydı  
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Doxsanıncı ilin 24 yanvarında.  

 

 ***  

 

Hadisələr zamanı “Neftqaz-30” gəmisində 

kapitanın baĢ köməkçisi vəzifəsində iĢləmiĢ 

Heydərov Nazim Bayram oğlu:  

“Bütün gəmilər kimi biz də öz etiraz aksiyalarımızı 

Bakı buxtasında durmaqla bildirdik. Üzərimizə 

düşən tapşırığı yerinə yetirməyə çalışdıq. Rus 

gəmiləri ilə buxtada burun-buruna gəlmək, dişinə 

kimi silahlanmış gəmilərlə döş-döşə gəlmək asan 

olmasa da, bir çox gəmilər kimi biz də bunun 

öhdəsindən gəldik. Yanvarın 24-də güllələnmiş, 

“yaralı” gəmimizi “Bakport”da saxlamışdıq. Saat 

16:00-da desantlar gəmiyə soxuldular. Gəmini 

təzədən gülləyə tutub darmadağın etdilər. Sonra bizi 

gəmidən qovdular. Gəmini tərk etmək istəmirdik. 

Amma bizim etirazımız ölümlə nəticələnə bilərdi. 

Ona görə də evə gedəsi olduq. Səhəri qayıtdıq 

gəmiyə. Əsir götürülmüş gəmimizi öz idarəmizə 

məxsus körpüyə aparmaq istəyirdik. Bizə icazə 

vermədilər. Təxminən saat 15:30 radələrində bizim 

gəmiyə bir hərbi kater yan aldı. Bizi həbs etdilər. 

Hərbi Donanmanın körpüsündə desantlar bizi 

döyməyə, işgəncə verməyə başladılar. Sonra 

maşına mindirib 26 Bakı Komissarları, indiki Səbail 
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rayonunun milis şöbəsinə gətirdilər. Səhərə kimi bizi 

orada saxladılar. Yanvann 26-da apardılar Şüvəlan 

həbsxanasına. Gecəyə qədər orada qaldıq. Gecə 

yarısı əlimizi qandallayıb apardılar tanımadığım bir 

aerodrama. Hərbi təyyarə ilə bizi Krosnadara 

gətirdilər. Krosnadarda iki gün olmazın əzablara 

düçar olduq. Sonra qatarla Ulyanovsk şəhərinə 

gətirdilər. 

Ulyanovsk şəhərindəki və oradan gəlib qatara qədər 

keçirdiyimiz həyəcanları ifadə etməkdə acizəm. Çox 

dəhşətli günlər idi. Amma bizi heç nə qorxutmurdu. 

Çünki biz Bakını gözü yaşlı, qərənfil yağışında 

boğula-boğula qoyub gəlmişdik. Bizim ürəyimiz 

Bakıda bacı və qardaşlarımızın yanında idi. Düzdü 

itkilərimiz, günahsız qurbanlarımız çox oldu. Amma 

həmin gün həmin faciə xalqımızın mətin, yurdsevər 

olduğunu mənim üçün bir daha aşkarladı. Mən fəxr 

edirəm ki, Azəri millətinin oğluyam”.  

 

Abbas Abbasov, gəmi kapitanı:  

“Mənim ömrümün demək olar ki, 70 ili dənizdə 

keçib. Böyük Vətən müharibəsi illərində mən gəmi 

kapitanı olmuşam. Cəbhəyə kömək üçün 

Həştərxana qədər neft, benzin aparardıq. Dəfələrlə 

alman təyyarələri bizə hücum edib. Amma 20 

yanvar faciəsi məni yaman sarsıtdı. Gəmilərimiz 

necə bacardısa, nəyə qadir idisə, onu da etdilər. 
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Buxtada möhkəm durdular. Rus hərbi gəmiləri ilə 

tarana çıxan gəmilərimiz şəhidlərimizin sayının qat-

qat az olmasına, rusların atəşinin səngiməsinə əsas 

oldu. Mənim dənizçi qardaşlarım əsl qəhrəmanlıq 

göstərdi. Mən onlarla fəxr edirəm.”.  

 

*** 

XDND ninn Karvan xidmətinin gəmi kapitanı  

Quliyev Ġbrahim Əynulla oğlu: 

O vaxt “Nefteqaz-10” gəmisində kapitanının baş 

köməkçisi vəzifəsində çalışırdım. Gəmi Neft Daşları 

DQİİ sifarişində işləyirdi. 20 Yanvar 1990-cı ildə Neft 

Daşlarının girəcəyinə yaxın yerdə lövbərdə 

dayanmışdıq.Səhər saat 06.00radələrində həmişəki 

kimi rabitə vasitəsilə Neft Daşlarında donanmanın 

dispetçeri indi Allahın rəhmətinə gedən Mirkərim 

kişidən hava məlumatını soruşdum. O, isə 

həyacanlı səsi ilə bildirdi ki,heç yer işləmir. Nə 

Azneft,nədə Kislorodnı çağrışlarımıza cavab vermir. 

Bakıda gecə atışma olub ölən və yaralananlar var. 

Bu barədə kapitan Volodya Sapronova məlumat 

verdim. Məsləhətləşib Çilov adasına yollandıq. 

Hamımız evdən nigaran idik.Çilov adasının reydinə 

yaxınlalaşanda rabitədə eşitdik ki, “Sabit Orucov” 

gəmisindən kimsə Bakıda baş verən qırğın 

barəsində məlumat verdi və bütün gəmiləri Bakı 

buxtasına çağırmaqla etiraz səsimizi qaldırmağı 
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bildirdi. Biz istiqamətini dəyişib Bakıya yollandıq. 

Nargin adasına çatanda bizə, kanalın 1 saylı buyun  

yanında lövbər də mövqe tutmağı, Bakı buxtasına 

girən gəmilərə icazə vermək, buxtadan çıxan 

gəmilərə isə imkan verməmək barəsində 

Qərargahdan – “Sabit Orucov” gəmisi  tərəfindən 

tapşırıq verildi. Gəminin bosmaňı Səmid 

məzuniyyətdə idi. Onun yerinə gələn bosman 

Azadın 7 ədəd musiqili kasetinə 4 gün ərzində 

efirdə bütün daňışıqları yazdıq. (Sonradan, 1990-cı 

ilin may ayında gəmi təmirə gedəndə həmin 

kasetləri Mövlud və Ağalar müəllimə verdik.) 

Axşam hava qaralanda floteliyadan bir hərbi 

gəminin çıxdığını dedilər.Hərbiçiləri hərəkət etdiyi 

kanalda lövbərdə dayanan Atlet-9 gəmisinin 

kapitanı Sahmana tapşırıq verildi: Qoyma hərbi 

gəmi çıxsın! 

Sahmanda cavabında -narahat olma,“Nefteqaz-10” 

gəmisi qoymaz hərbi gəmi buxtadan çıxsın. Yəni 

efirdə mümkün olan hər bir imkandan istifadə 

olunurdu ki bir-birimizə həmrəy olaq, dayaq verək.  

Lövbəri yığıb hazır vəziyyətdə dayanmışdıq.  

Gəmidə olan pirotexnikadan istifadə etməklə 

bosman Azad,  matros Asif, elektromexanik, 

rəhmətlik Oktay Vəliyev və  qardaşı motorçu Vaqif 

Vəliyev,  motorçu Əlisəfa, motorçu Firdovsi, matros 

Qərib, matros Səxavət, matros Vidadı və digərləri 
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gəmini qorumaq üçün göyərtədə falşbortun 

arxasında dayanaraq növbə ilə vaxt çəkirdilər. 

Rabitə vasitəsilə hərbi gəmiyə dayanmağı və geri 

qayıtmağı dedik.  Əks halda tarana gedəcəyimiz 

bildirdik. Onlar bizim nadstroykanın qabağından 2-3 

top mərmisi ataraq, Nu kak,“Nefteqaz-10”, dedi. 

Mən isə, viju vas, umrem ne otstupim, dedim. 

Mənim hərbi gəmi ilə odlu-alovlu 

danışmağımızaman sükanda dayanan kapitan 

Volodya Sapronov gəmini duz hərbi gəminin üstünə 

tarana aparırdı. Hərbi gəmiyə 5-10 metr qalmış tez 

kapitana –Sən nə edirsən,Volodya, deyə qışqırdım. 

 Kapitan sükanı Nargin adasına tərəf döndərdi.  

Nargin adası tərəfdən bizə avtomatla atəş açdılar.  

Güllələr gəminin yuxarı gövdəsində və sağ bortda 

xilasetmə qayığı deşik izləri açdı. Sonradan Polşada 

təmirdə olanda xilasetmə qayıqda olan deşiklər 

aradan qaldırıldı. O vaxt ara sakitləşəndən sonra 

gəmiləri körpüyə yan almağa icazə verdilər. Biz 

lövbəri təzəcə yığmağa başlamışdıq kı hərbi kater 

bortumuza yan aldı.  Kapitan Volodya mostikdə idi. 

Matros Ənvər lövbəri yığırdı, mən isə gəmi jurnalını 

götürmək üçün öz kayutuma düşdüm. Məni və 

matros Ənvəri hərbi matroslar əlində silah göyərtəyə 

apardı. Göyərtədə olan xüsusi təyinatlı əynimdə 

olan baş köməkçi formasını   görüb avtomatla hərbi 

gəmiyə keçməyi göstərdi.  Mən isə hərbi gəmiyə 
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keçməkdən imtina edib –ölsəm də burda ölərəm, 

deyib, əllərim açıq vəziyyətdə dayandım.  Bu vaxt 

kapitan Volodyanı mostikdə əli burulmuş halda 

desantlar tərəfindən aşağı düşürüb hərbi gəmiyə 

apardılar.  Qalan heyyəti göyərtəyə yığdılar.  2 nəfər 

xüsusi təyinatlı rus əsgərməni və Oktay Vəliyevi 

götürüb gəmi bölmələrini yoxlamaq üçün yollandıq. 

İçəri daxil olunanda bağlı qapıların qəza çıxışlarının 

sındırıldığıni gördüm. Rumpel bölməsində 

el.mexanikin anbarının qıfılını avtomat atəşi ilə 

qırdılar. Elə bilirdilər ki, nə isə burada  gizlədirdik.  

Sonradan Oktay Vəliyev  bir papaq gilizi Az. TV- 

dən gələn jurnalistə göstərdi. 

Hal-hazırda o vaxt işləyən və adlarını çəkdiklərim 

Nəsib baş mexanik, Firdovsi Qarayev baş mexanik, 

Əlizadə baş mexanik, Vidadi isə kapitandır. 

 ***  

"Arion- 5” gəmisinin kapitanı Rizvan Həsənov:  

 

“Mənim işlədiyim gəmi Bakı buxtasına yığışan 

gəmilərlə müqayisədə balaca olsa da, dənizçi 

dostlarımdan fərqlənmədik, geridə qalmadıq. Nəyi 

bacardıqsa onu da etdik. Bir vətəndaş olaraq, 

azərbacanlı olaraq Sovet qoşunlarının Bakıda 

törətdiyi qırğınlar öz münasibətimi bildirdik. İndi o 

qanlı günlərdən illər keçsə də, o günü yada salanda, 

o günü xatırlayanda özümü yenə də qanlı-qadalı o 
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gündən uzaq görmürəm. Xəzər Dəniz Neft 

Donanma idarəsinin, mənim cəsur dənizçi 

dostlarımın göstərdiyi misilsiz, qəhrəmanlıq 

qarşısında baş əyirəm”.  

 

“Arion-12” gəmisinin kapitanı Telman Əliyev : 

 

“20 yanvar faciəsi o faciəsnin yaranma səbəbləri 

məni həmişə narahat edib. Bu illərin uzaqlığından 

dönüb geriyə baxanda, o günləri bir daha 

yaşayanda və o illərdən sonra Azərbaycanmızın 

başına gətirilən bu müsibətləri görəndə bütün 

bunların vahid bir mərkəzdən idarə olunmasına 

adam da heç bir şübhə qalmır. Konkret 20 yanvar 

faciəsi zamanı dənizçilərimizin göstərdiyi 

şücaətdən, qəhrəmanlıqdan söz düşərsə, onu 

deməyi özümə vacib bilirəm ki, biz bir millət olaraq 

haqq səsimizin dünyaya çatdırılmasında israrlı idik. 

Heç yadımdan çıxmaz, səhv etmirəmsə yanvarın 

22-də idi, “Qərargah”dan (S.Orucov gəmisi) bir neçə 

kapitanı götürüb öz gəmilərinə aparırdım. Axşam idi. 

Hərbi gəmilər yenə də buxtaya girib bizim gəmiləri 

atəşə tutdular. Bizim gəmilər ani olaraq mənim 

gəmimi rus gəmiləri ilə səhv saldı. Böyük bir 

“Neftqaz”ın üstümə şığıdığını gördüm. Efir vasitəsi 

ilə özümü tanıtdım. Bizim dənizçilər həmin 20 

yanvar ərəfəsində özlərinin böyük təcrübəyə və 
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biliyə sahib olduqlarını sübut etdilər. Mən bu 

kollektivdə işlədiyimə və belə igid dənizçi dostlarım 

olmasına görə fəxr edirəm”. 

 

“ġamaxı” tankerinin baĢ mexanniki,  

hadisələr zamanı Kaspar da iĢləyən Fərhad 

Allahverənovun xatirələri: 

“Bəli  o gün mənim yaddaşımdan, hətta ölsəm belə 

ruhumun yaddaşından heç vaxt çıxmaz.  Həmin 

vaxt mən “Kaspar”-ın  “MƏRDƏKAN”  gəmisində 

motorçu vəzifəsində çalışırdım. Bakı buxtasında 

lövbərdə  olan gəmiləri içməli su  ilə təmin edirdik. 

Buxtada əsasən XDND –nin gəmiləri idi. Onlar Bakı 

buxtasını mühasirəyə almışdılar. Rus ordusu Bakıya 

yeridilmişdi. 1990-cı ildə 19 yanvardan 20 -si 

yanvara keçən gecə qəflətən rus ordusu meydana 

hücuma keçdi. Biz buxtada olsaq da gəmidən baş 

verən faciəni aydın müşahidə etmək olurdu. Güllə 

səslərini, insanların fəryadını,  qışqırıqlarının səsini 

həm açıq eşidirdik, həm də görürdük. Sanki dinc 

əhalinin üstündə döyüş təlimi keçirdilər. Avtomat 

güllələrini hara gəldi atırdılar, dinc əhaliyə, balkonda 

duranlara, küçəynən keçənlərə, yaşlı cavan 

demədən, rəhm etmədən amansızlıq edirdilər. 

 XDND-nin  gəmiləri Bakı  buxtasını hasar kimi 

bağlamışdı. Rus hərbiçiləri hərbi  gəmilərlə 

törətdikləri cinayətin izini itirmək öldürülmüş dinc 
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əhalinin cəsədlərini dənizə çıxarıb gizlətmək 

istəsələr də cəsur dənizçilərimiz bunların planlarını 

alt- üst etdi. Dənizçilər gəmilərdən siqnallar verirdi 

və bu da rusları vahiməyə salırdı. Bəlkə də bu 

siqnallar olmasa idi onların vəhşiliklərinin ardı 

davam edəcək, daha çox günahsız insanları qətlə 

yetirəcəkdilər”. 

 

Telman Tayıbov, baĢ mexanik. 

“20 yanvar hadisələrində mən “Yarenqa” gəmisində 

matorçu vəzifəsində işləyirdim. Gəminin kapitanı 

Frolov familiyalı  rus olsa da o, elə , hadisələrin ilk 

günündən  gəmini tərk edib evinə getmişdi. Gəmi 

kapitanın baş köməkçisi Mirəziz Abbasovun 

rəhbərliyi altında idi. Bakı buxtasında olan günlərdə 

və elə sonralar da gəmini o idarə etdi. Bizim gəmi 

Dəniz vağzalının reydində  “Nefteqaz-64” gəmisinin 

yaxın dayanmışdı. Bütün hallara hazır idik. Əgər hər 

hansı bir  hadisə  baş verərdisə gəminin tez 

hərəkətə gətirilməsi üçün hazır vəziyyətdə idik. O 

vaxt “Nefteqaz-64”-də kapitan Rövşən Dəmirov idi. 

Hər iki gəmi 1nömrəli hazırlıqda dayanıb hadisələri 

izləyir, veriləcək tapşırıqları gözləyir və bütün 

fəövqəladə vəziyyətə hazır idi.  Hərbi gəmilərin 

buxtadan çıxmasının qarşısını Nargin adasının 

yaxınlığında biz aldıq. “Nefteqaz-64” gəmisi 

hərbiçilərin buxtadan çıxmaq üçün etdiyi hücumun 
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qarşısında dayanaraq hərbi gəmilərə əks həmlə 

etdiyindən gullə-baran edildi. Biz isə müdafidə 

olduğumuz, növbəti tapşırığı gözlədiyimiz üçün 

güllələr bizə dəymədi. Amma onu xüsusi ilə qeyd 

etməliyəm ki, istəyimizə nail ola bildik. İki gün sonra 

isə rus ordusu “Vodoley-4” gəmisini top mərmisi ilə 

vuranda, biz gəmilərimizi qorumaq məqsədi ilə 

“Sabit Orucov” gəmisindən verilmiş  qərara əsasın 

gəlib Limanbazada dayandıq. Buxtada dayanan və 

körpülərə yan alan gəmilərə daha sonra rus 

əsgərləri əsl təcavüzkar bir ordunun əsgərləri kimi 

doluşdu.  XDND-dən 50 nəfərdən çox dənizçisini 

həbs edib Rusiyanın Orenburq və Ulyanovsk 

şəhərlərinə sürgün etdilər.  Onlara 1 ay işgəncə 

vermişdilər. 

Dənizçilərin  qəhrəmanlıqlarından söz düşmüşkən, 

deyim ki, bütün dənizçilər eyni cür qəhrəman idi. 

Vəzifəsindən və yaşından aslı olmayaraq. 

Sadalamaqla da qurtaran deyil. 20 yanvar hadisələri 

zamanı insanlarımız, dənizçilərimiz bir amal 

ətrafında birləşdi. Düzdür, elələri də tapıldı ki, bu 

hadisəni zaman keçdikdən sonra kiçildərək, guya ki 

3-4 nəfərin səyi nəticəsində  baş verdiyini gündəm 

etdi. Sanki, onlar bu hadisəni planlaşdırıb həyata 

keçirmişdilər. Əslində isə bu belə deyildi. Əlbəttə ki, 

kapitanların rolu danılmazdı. Amma gəminin heyəti 
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olmadan da bu boyda hadisəni gerçək etmək 

olmazdı. Dediyim kimi, 20 yanvar hadisələrində 

bütün dənizçilərimiz əsl qəhrəmanlıq nümunəsi 

göstərdi. Sözssüz, elləri də vardı ki, dəstədən geri 

qalmamaq üçün, abırına qısılıb gəmidə qalmışdı, 

onlardan burda bəhs edib, dənizçilərimizin 

şücaətinin üstünə kölgə salmayaq”. 

Seydulla Amirqunayev, kapitan : 

“20 yanvar hadisələri ərəfəsində biz “Azərbaycan” 

gəmisində “Günəşli” yatağında işləyirdik və hava 

şəraitinən əlaqədar olaraq Çilov adasına gəldik. Elə 

orda bu hadisələrdən xəbər tutduq. Kapitan Zeynal 

Məmmədov,  Baş köməkçi isə Çingiz Əliyev idi. 

Ayın 20-də səhər tezdən Çilov adasında olan 

gəmilər Bakı buxtasına tərəf getdilər və bizim 

gəminin hərəkət etməsinə bəzi manelər oldu. O 

zaman baş köməkçi Çingiz Əliyev gəmi 

komandanlığını öz özərinə götürdü. Bakı buxtasına 

tərəf hərəkət elədik. Buxtaya çatanda “Sabit 

Orucov” gəmisinin göstərişinə uyğun buxtadan çıxış 

kanalında lövbərdə  dayandıq. Bizim gəminin sürəti 

çox zəif, özü isə böyük olduğu üçün göstərilən 

kanalı bağlayaraq hadisələr zamanı nə tələb 

olundusa, onu da etdik” . 

*** 
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Kapitanımız   ehtiraz  etmək istədi 

20 yanvar hadisələri zamanı “Yarenqa” 

gəmisində mexanik vəzifəsində çalıĢan Əliyev 

Kamil  Nayib oğlu o günləri belə xatırlayır: 

“ 1990- ci  il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən 

gecəni  öz  ömür səhifəmə əbədi  həkk etmişəm. Və 

hər il bu gecəni və növbəti  3-cü günü elə bil ki, 

yenidən  yaşayıram.  Həmən gün biz “Yarenqa” 

gəmisi  ilə səfərdən yenicə qayıtmışdıq. Mən 3- 

mexanik  kimi  növbədə idim. Məndən başqa 

 gəmidə mexanik  yox  idi. Həmən günlər  şəhərdə  

vəziyyət cox pis idi, imkan yarandıqca heyət üzvləri 

evə, ailəsinə baş çəkməyə gedirdi. Gəminin baş 

mexanniki Şatski familiyalı Azərbaycan vətəndaşı 

olan rus idi. Respublikada siyasi cəhətdən də 

narahatçılıqlar vardı.  Respublikada  çoxlu  sayda 

doğma  yurd-yuvasından, əzəli torpaqlarımız olan 

indiki Ermənistan ərazisindən  qovulan,  qaçqın 

halına salnmış soydaşlarımız  var  idi. Hamı 

Rəhbərlikdən  kömək  istəyirdilər ki, doğma yurd - 

yuvalarına  qayıtsınlar. Narazı kütlənin  təyziqindən 

qorxaraq Respublika  Rəhbərliyi  Moskvaya məruzə 

etmişdilər. Sözssüz Moskvanın xeyir-duası ilə 

başlanan bu qovhaqovlar, insanları qətlə yetirmə 

hallarına böyük qardaş deyilən ruslar biganə idi. 

Bununla yanaşı, hqsızlıqlar o qədər baş qaldırmışdı 
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ki, SSRİ rəhbərliyi bizi günahkar çıxarırdı. Camaat 

 arasında  rus  ordusunun  Bakıya gəlməsi 

haqqında  söhbət  gəzirdi.  

Rus ordusunun  ölkəmizə  girməməsi  üçün 

 sakinlər  şəhərin girişində barikadalar  qururdular. 

Ancaq mərkəzin rəsmi bəyanatı oldu ki, 

respublikaya  qoşun  yerləşdirilməyəcək. Bu 

bəyanat meydan iştirakçılarını  arxayın saldı. 

Biz dənizçilər əsasən sahildən uzaqda, dənizdə 

olsaq da bütün bu hallardan xəbərdar idik. Gecə 

saat 9-10  radələrində  şəhər tərəfdən atəş səsləri 

gəlməyə başladı. Mən kapitan Frolova  yaxınlaşdım 

və rabitə ilə digər şəhərdə olan gəmilərlə əlaqə 

saxlamağı  istədim. O, əvvəl tərəddüd  etdi, amma 

bunun gəmi  heyyətinin tələbini olduğunu biləndən 

 sonra  onunla birlikdə kapitan körpüsünə - gəmi 

 idarə etmə mərkəzinə qalxdıq. Məlum oldu ki, rus 

ordusu Bakıya daxil olub, çoxlu sayda dinc  

əhalidən ölən və yaralananlar var. Bakı-

Krasnovodsk  reysində işləyən “Sovet Naxçıvanı” 

sərnişin gəmisinin kapitanı, mənim tələbə yoldaşım  

mərhum Rafiq Əfəndiyevlə danışdım. O, mənə 

sərnişin gəmisinin Rus hərbiçiləri tərəfindən 

tutulduğunu,  gəmiyə çoxlu  sayda  insanların 

 gətirilməsini söylədi  və xahiş  etdi ki, bütün 

 yaxınlıqlarda  olan gəmilərlə  Bakı  Buxtasının giriş 
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 kanalını  bağlamaqda yardımçı olaq. Biz  ümumi 

 radio kanalda danışdığlarımıza  görə bütün  gəmilər 

 bu  çağırışı  eşitdilər. Lakin onsuz da XDND –nin 

gəmiləri bu işi görmüşdülər. Buxta bütünlüklə 

mühasirəyə alənmışdı, dənizə giriş-çıxış tamamı ilə 

bizim gəmilərin nəzarətində idi. 

Kapitanımız  yenə də  gəminin  kanala  yan 

 almasına  ehtiraz  etmək istədi. Biz, hamı necə, 

bizdə elə, deyib onu  razı  saldıq. Mən mühərrikləri 

işə salıbdım, idarəetməni kapitan körpüsünə 

ötürdüm. Gəmi Bakı Buxtasına girib lövbər   saldı. 

Tez bir zamanda ağsaqqal  kapitanlar, çevik və 

vətənpərvər gənc dənizçilərin səyi nəticəsində 

 tərərfindən “Sabit Orucov” gəmisi qərəgah kimi 

fəaliyyət göstərdi. 

Tezliklə  Xəzər Neft-Qaz  donamanın  gəmiləri  həm 

mülkü, həm də hərbi dəniz  donanmasının  hərəkət 

 yollarını  bağladı. Bakı  Buxtasının  giriş-çıxışı 

 dənizçilərin tam nəzarətinə keçdi. Gərginlik düz 

dörd gün  çəkdi. 

Sahildən və hərbi  dəniz donamasının ərazisindən 

 gəmilərində  bizim gəmilərə atəş açıldı. 

Gəmilərimizin mövgelərini  tərk etmədiyini  görüb 

 atəşi dayandırdılar. Biz  3 gün ərzində buxtadan 

hərbi  gəmilərin hərəkətinə imkan vermədik. Növbəti 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  152 

 

 gün,  yəni yanvar ayının 20-də “Sabit- Orucov” 

sərnişin gəmisi qərərgah olaraq tam fəaliyyətə 

göstərdi. Cəmi 5-10 saatdan sonra pərakəndəliy 

aradan qaldırıldı və hadisələr bir mərkəzdən nəzartə 

götürülərək idarə olunmağa başladı.  Dənizçilərin 

nümayəndə  heyəti  öz  tələbləri ilə Ali sovetin sədri 

Elmira Qavarova ilə, Bakı  şəhərinin komendatı və 

hərbi dəniz donamanın  admiralı ilə görüşdülər. 

Əsas  tələblərdən biri, rus ordusunun təcili ölkədən 

çıxarması idi. Hərbi donamanın admiralı 

 söyləmişdi, siz mənim donamamı  iflic  vəziyyətə 

salmısınız, və bütün dünyada biabr  etmisiniz. Mən 

qisasımı sizdən alacam.  

Həmən günlərin fəal iştirakçıları: İbrahim Salayev, 

Mövlud Əliyev, Kişi Mütəllimov, Müzəffər Əliyev, 

Gülağa Məcidov, Ağalar İbrahimov,  Faiq Balabəyli, 

Telman, Mirəziz Abbasov, Vaqif, Rəhim, Salman, 

İmran və bir çoxları  xatirimdə  qalıb. Biz 

 dənizçilərin  20 Yanvar  həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılmasında çox böyük rolu olmuşdur. 

Xalqımızın birliyi çox möhtəşəm idi. Mənim ailəm 

Bakıda idi. Oğlum Famil və həyat  yoldaşımla bizim 

bir birimizdən xəbərimiz  yox idi. Mən kapitan 

dostum Əfəndiyev Rafiqə nömrəni  efirdə deyib, 

bizə zəng etməyini xahiş etdim, onlarda şəhərlə 

əlaqə telefonu var idi.                              

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 153 

 

Mən nömrəmi  diqtə edəndə  səsim televizor 

kanalına düşüb. Hər  eşidən  yoldaşıma  zəng edib 

sağ-salamat olmağımı və narahat olmamağımı 

bildirib. Mən bu birliyi insanların bir-birinə  daha 

doğma olmalarını 2-ci Qarabağ  muharibəsi 

 dönümündə  gördüm. Bizim xalq dar  gündə 

 birləşməyi, həmrəy olmağı bacarır. Biz axrıncı dəfə 

qərərgaha  toplaşanda qocaman  kapitanlar 

 gəmiləri  buxtadan  çıxarıb  Bakı  Buxtasını 

 boşaltmağı  tapşrdılar. Buna səbəbXəzər 

dənizində, Bakı buxtasında fövqəladə vəziyyətin 

elan olunması, eyni zamanda  günün ikinci 

yarısında  güclü cənub küləyinin  başlanaması oldu. 

Biz  mühərrikləri  işə salıb buxtadan çıxan  ərəfədə 

sahildən  bir  neçə gəmiləri böyük  silahlarla  atəşə 

tutdular. Bir neçə gəmidə yanğın başladı, ən çox 

ziyan su daşıyan “Vodoley- 4” gəmisinə dəydi. 

Göydən desantlarla bir neçə gəmiyə eniş  etdilər. 

Həmən vaxtı  çoxlu sayda  ekipaj  üzvlərini və 

kapitanlardan  Mövlud Əliyevi, onun gəmisinin bir-

çox heyət üzvünü, mərhum kapitan Murad Əliyevi, 

Ağalar İbrahimovu və digərlərini həbs edib naməlum 

istiqamətə apardılar. Bir  aydan  çox heç kim 

aparılan  dənizçilərin harada olduğunu bilmədi. 

Sonralar  dünya  mediasının rusların Bakıda 

 törətdiyləri  vəhşilikləri  biləndən  sonra  ruslar 

qorxub dənizçiləri əsirlikdən buraxdılar. 
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  Mən çox fəxr edirəm ki, Respublikamızın  müstəqil 

 bir  dövlət olmasında, 20 Yanvar tarixi 

 yaddaşımızın  yaşanmasında  azca  da olsa mənim 

də  əməyim var. Həmən günlərin iştirakçılarının  bir 

neçəsi dünyasını  dəyişiblər. Sag  salamat olan o 

günlərin iştirakçilarını bağrıma basıram, dünyasını 

 dəyişən  iştirakçılara  və həmən gecənin 

Şəhidlərinə Uca Tanrıdan  Rəhmət  diləyirəm!” 

 

Hadisələr zamanı "Sabit Orucov” gəmisi 

kapitanının baĢ köçəkçisi olan  Kamil Muxtarov: 

“Hadisələr zamanı mən “Sabit Orucov” gəmisində 

kapitanın baş köməkçisi vəzifəsində çalışırdım. 

Yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə Dəniz vağzalında 

dayanmışdıq. Şəhərdə baş verən bütün faciələr 

sanki gözümüzün önündə baş verirdi. Hamı narahat 

idi. Televiziya bloku partladıldığına görə heç yerdən 

informasiya ala bilmirdik. Gündüz kapitan Mövlud 

Əliyev gəmiyə gəldi. Nəqliyyatın işləmədiyini, 

şəhərdə hərbçilərin, çoxlu sayda zirehli texnikanın 

olduğunu, günahsız insanların öldürüldüyünü dedi. 

Uşaqları səbirli olmağa çağırdı. Bir azdan 

gəmilərimiz Bakı buxtasına toplaşdı. Efir vasitəsi ilə 

bir-biri ilə əlaqə saxlayan gəmilər Bakıdakı qırğına 

öz etirazlarını bildirdi, əzmkarlığını nümayiş etdirdi. 

Kapitanlardan Kərəm Məmmədov, Müzəffər Əliyev, 
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Gülağa Məcidov, Murad Əliyev, Maarif Xəlilov, 

Ağalar İbrahimov, İbrahim Salayev, Mövlud Əliyev, 

elektomexaniklər Faiq Balabəyli, Elşən Nəsirov və 

s. dənizçilər aktiv idi. Mən o qanlı-qadalı gündə həm 

də sevindim. Sevindim ki, bizim belə kollektivimiz, 

belə cəsur dənizçilərimiz var. Hadisələr haqqında 

dənizçi dostlarım çox güman ki, ətrafli danışıblar. 

Yanvarın 24-də həbs olunan dənizçi dostlarımın 

arasında mən də var idim. Dənizçilər həbs 

düşərgələrində də bir-birinə dayaq durub, bir-birin 

mənəvi dəstək verərdilər. İndi hər şey geridə qalıb. 

20 yanvar hadisəsində aktiv olan dənizçilərin bir 

qrupu sonradan Qarabağ cəbhəsinə yola düşdü. 

Şəhid olanalramız da var. Çox şükürlər ki, rəşadətli 

ordumuz bu utanc verən olaydan da bizi qurtardı, 

erməni faşistlərinin rusun diqtəsi və yardımı ilə işğal 

etdiyi torpaqlarımızı azad etdik.” 

Gəmi kapitanı AtəĢ Cavadov:  

“Mən kapitanın üçüncü köməkçisi işləyirdim. 

Hadisələr bu gündə gözümün önündədir. 20 yanvar 

faicəsindən bir neçə gün qabaq Bakıda yaşayan 

erməniləri Krasnovodska apardıq. Heç bir zorakılıq 

olmadan sağ-salamat təhvil verib geri qayıtdıq. 

Üctündən bir neçə gün keçəndən sonra bu 20 

yanvar faciəsi baş verdi. 

Hər şeyi qabaqcadan planlaşdırıblar. Burda ancaq 

azərbaycanlılan məhv etmək, onların haqq səsini 
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boğmaq lazım imiş. Günahsız qurbanlarımız olsa 

da, onlar bunu bacarmadılar. Dənizçilər faciəni 

bütün dünyaya çatdırdılar”.  

*** 

20 yanvar hadisələri zamanı Bakı Buxtasındakı 

fəaliyyətlərinə görə Ġndi də dənizçi həmkarları 

tərəfindən xatırlanan, onlardan söz düĢəndə 

ürəkdolusu danıĢılan dörd gəmi kapitanı haqda 

söz açmaq istərdim. Elə bu kitabda da dənizçi 

dostlarının tez-tez adlarını çəkdikləri haqlarında 

söz açdıqları bu kapitanlarla dəfələrlə görüĢüb o 

günləri necə xatırlamaları haqda bir neçə kəlmə 

danıĢdırmaq, yazmaq istəsəm də dördü də 

təvazökarlıq etdi: biz nə etmiĢik ki, dedilər. 

Cəbhədə vuruĢan, Ģəhid olan, əlil olaraq fiziki 

qüvvələrini itirən dənizçilər haqda yazmağı 

mənə məsləhət gördülər. O insanlar haqda 

yazmağımı istəyirdilər ki, həmin dənizçilər ayrı-

ayrı vaxtlarda onların rəhbərlik etdikləri 

gəmilərdə iĢləmiĢdilər. Yenə də onlar gəmi 

komandirləri kimi öz “uĢaqlarının” qayğılarına 

qalırdılar. Onların yazılmağa haqları daha 

çoxdur, deyirdilər. Öz haqları isə yetərincə 

olduğu halda əsl dənizçi geniĢürəkliliyi 

göstərirdilər. Mən onlara hər kəsin öz yeri var və 

mən bütün qəhrəman dənizçilərimizi 

oxucularımızla tanıĢ etmək istəyirəm desəm də, 
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onlar 20 yanvar faciəsində dənizçilərimizin etiraz 

aksiyalarında yetərincə xidmətləri olan 

həmkarlarını mənə niĢan verirdilər. Mən isə bu 

insanların hamısını tapır və onların bəziləri ilə 

görüĢüb söhbət etdiyimi deyirdimsə də xeyri 

olmurdu ki, olmurdu.  

 

Kimlər idi bu geniĢürəkli qorxmaz, ölümün 

gözünün içinə həyatlarını bağladıqları dənizə 

baxdıqları kimi baxan cəsur dənizçilər: 

“Vodoley-4” gəmisinin kapitanı Murad Əliyev, 

“Neftqaz-18” gəmisinin kapitanı Gülağa 

Məcidov, “Vixr-12” gəmisinin kapitanı Ġbrahim 

Salayev və “Aktau” gəmisi kapitanının baĢ 

köməkçisi, sonralar bir neçə gəmidə kapitan 

iĢləmiĢ, mərhum Marif Xəlilov.  

 

Murad Əliyev, Ġbrahim Salayev, Marif Xəlilov, 

Gülağa Məcidov artıq dünyalarını dəyiĢib haqq 

dünyasına qovuĢsalar da, dənizçi dostları heç 

zaman onlardan keçmiĢ zamanda qalan, 

dünyasını dəyiĢən insanlar kimi danıĢmır. 

Onların xatirələri dənizçi dostlarının ürəyində 

həmiĢə öz yerini saxlayır və saxlayacaq.  

 

Kapitan Murad Əliyevlə, sadəcə Murad dayı ilə 

mənim ilk tanıĢlığım 1984-cü ilə təsadüf edir. O 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  158 

 

zamanlar o, “Mojajsk” gəmisinin kapitanı idi. 

Sovet ordusu sıralarında xidmətimi baĢa vurub 

iĢlədiyim kollektivə qayıtmıĢdım və hərbi 

xidmətdən sonra Murad dayının kapitanı olduğu 

gəmidə motorçu iĢləyirdim. Murad dayı tələbkar 

kiĢi idi. Tələbkarlığı ilə yanaĢı yumĢaq ürəyi var 

idi. PeĢəkar dənizçi kimi baĢına gələn macəraları 

danıĢanda təəssüflənirdik ki, həmin ərəfədə niyə 

bizlər, gənc dənizçilər orada olmamıĢıq. Güclü 

yumor hissinə malik idi. Zarafatlarından isə heç 

kəs inciməzdi. Az zamanda onda olan baĢqa bir 

keyfiyyət, millətçilik hissi də bizlərə əyan oldu. 

Sonralar Rusiyada rəhmətə getmiĢ Ucarın 

Qazqumlaq kəndindən olan motorçu Kinyazın 

günahı üstündən baĢ verən insidentdə baĢ 

mexanik Mixail(familiyasını unutmuĢam) 2-ci 

mexanik MuĢkambaryan Vladimir və zəhlətökən 

aĢbaz Aleksandra ilə necə mübahisə etməsi, 

onların idarə rəisi Donetskiyə yazdıqları Ģikayət 

ərizəsinə görə əsəbləĢməsi, haqlı olan 2-ci tərəfi 

tutarlı arqumentlərlə haqsız cıxartması, təklikdə 

isə Knyazı danlayıb tənbeh etməsi heç 

yadımdan çıxmır. 

Murad dayını bu hadisədən sonra daha çox 

sevməyə baĢladıq. O zamanın gənc 

komsomolçusu olan mənimlə söhbətindən 

sonra isə “Bala, hələ uĢaqsan, duza gedirsən, 
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ehtiyatlı ol” deməsi və mənimlə arasında olan 

münasibətlərinin daha da doğmalaĢması isə 

yadımdan heç vaxt çıxmır. Bizim ikilikdə olan 

söhbətimiz isə millətçiliklə bağlı olardı və 

iĢlədiyimiz Xəzər Dəniz Neft Donanma 

Ġdarəsində neçə-neçə bacarıqlı gəmi 

sürücüsünün məhz azərbaycanlı olduğuna görə 

kapitan ola bilmədikləri haqda mənə bir çox 

mətləbləri andırmıĢdı...  

20 yanvar hadisələri zamanı isə rəhmətlik Murad 

dayının gördükləri iĢi isə unutmaq qeyri 

mümkündür. Onun millətin bu ağır günündə 

donanmanın gəmilərinin Bakı Buxtasındakı 

mövqelərini müəyyənləĢdirməsi, efir vasitəsi ilə 

gecə-gündüz istirahət etmədən gəmilərlə əlaqə 

saxlamasına ürəyi xəstə olan bu kiĢiyə 

çoxlarının yaxĢı mənada qibtə etdirdi. 

 

“Sabit Orucov” gəmisinin keçmiĢ kapitanı, 

hadisələr zamanı dənizçilərin ən çox güvəndiyi, 

özünü və gəmisini təhlükə altına qoymaqdan 

çəkinməyən Murad Əliyev haqda Mövlud Əliyev 

deyir:  

“Murad kapitan 4 gün təkbaĢına XDND 

idarəsinin dispetçer xidmətinin görəcəyi iĢi 

gördü. Ondakı bu enerijiyə, vətənpərvərlik 

hissinə, millətinə vurğunluğa vurulmamaq 
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olmurdu. YaĢlı kiĢi idi. Ürəyi ağrıyırdı. Bu 

hadisələr onun səhhətinə öz mənfi təsirini 

göstərdi. Yanvarın 24-də o da bizimlə birlikdə 

həbs edildi. ĠĢgəncələrə, təhqirə məruz qaldı. 

Amma mətin kapitan bütün bunlara dözdü. O 

bilirdi ki, bu iĢgəncələr və bu təhqirlər Bakıda 

axıdılan nahaq qanların yanında heç nədir. Allah 

rəhmət eləsin. Ölməli kiĢi deyildi.”  

 

Ġbrahim Salayevi də çoxdan tanıyırdım. O “Kür” 

gəmisinin kapitanı olan zamanlarda mən gənc 

dənizçi kimi ondan məsləhətlər almıĢam. 20 

yanvar hadisələri zamanı da rəhmətlik Ġbrahim 

Salayev kapitanı olduğu “Vixr-12” gəmisi ilə 

Bakı Buxtasının qaynar nöqtələrində oldu. Ġlk 

dəfə “SOS” siqnalını da onun gəmisinin 

radioqovĢağının rəisi Vadım Bıçkov verdi. Bu 

Ġbrahim kiĢinın öz radistinə verdiyi göstəriĢ idi. 

“Vixr-12” gəmisi kapitanın baĢ köməkçisi, 

hadisələr zamanı həbs olunub Rusiyada 

"cəzasını çəkən” Yaqub Zeynalov, mexanik 

Malik Mikayılov, Ġbrahim Salayev haqda 

ürəkdolusu danıĢırlar. "Kapitanımız əsl dənizçi 

kimi, azərbaycanlı kimi özünün xarakterini 

göstərdi” deyirlər.  
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Gülağa Məcidov və Maarif Xəlilov barədə də 

dənizçi dostları ürəkdolusu danıĢır. ġəxsən mən 

özüm "Neftqaz-18” gəmisinin kapitanı Gülağa 

Məcldovun xidmətlərini yüksək qiymətləndirir, 

dənizçilər arasında apardığı söhbətdən həmin 

günlərdə qaldırdığı vətənpərvərlik hissinə görə 

alqıĢlayıram. Yanvarın 20-si Limanbazada “Zığ-

1” və "Zığ-2” körpülərində dayanan gəmilərin 

buxtaya yığılmasında və sonrakı hadisələrdə 

G.Məcidovun müstəsna xidməti olub. Gülağa 

Məcidovun “Neftqaz-18” və Maarif Xəlilovun o 

zaman kapitanın baĢ köməkçisi olduğu “Aktau” 

gəmisi də hərbi gəmilərlə döyüĢdə uğurla iĢtirak 

etmiĢ və gəmiləri çoxlu güllə yaralan almıĢdılar. 

Gəmi heyətinin güllələrdən yayınıb sağ 

qalmasında hər ikisinin döyüĢ hazırlığı və gəmi 

sürücülüyünü gözəl mənimsəmələri xüsusi rol 

oynamıĢdı . 

*** 

“Qubadlı” gəmisinin kapitanı Ġlqar Zingirov: 

1990-cı ilin yanvar ayın 19- u idi. Söz-söhbət 

səngimək bilmirdi.  Deyirdilər ki, ruslar şəhərə 

girəcək və insanlarımızı gülləbaran edəcək, əsir 

götürəcəklər. Bizim camaat isə ,  qərbi 

Azərbaycandan 1988-ci ildə deport olduqları üçün 

hələdə şəhərə adaptasiya ola bilməmişdirlər. Ona 
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görə də işlədiyim “Atlet-9” gəmisinin  kapitanı 

Rüsütəmov Səhmandan evə getmək üçün icazə 

aldım . Onu da qeyd edim ki, indi həmin gəmi I 

Qarabağ savaşının qəhrəmanlarından olan  şəhid 

dənizçimiz Ramiz Hacıyevin adını daşıyır. 

 Həmin gün evə getdim. Qərbi Azərbaycandan 

qovulduqdan sonra  Nəsimi rayonunda Ermənikənd 

deyilən yerdə məskunlaşmışdıq. Gecə saat 

təxminən 19:00 radələrində maşın üzərində 

quraşdırılmış yüksək səsvericilərlə “ elimizin igid 

oğlanları, Azərbaycanin igid oğlanları bu gün rus 

ordusu şəhərə daxil olub içərimizdə millətlərimizə 

qarşı çaxnaşma yaradacaqlar, qabağın almaq 

lazımdır”, deyə küçələrdən keçənlər insanları çölı 

çıxmağa çağırırdılar. Əmim oğlu ilə qonşu idik, biz 

də getdik mindik maşına. Maşın Salyan kazarması 

deylən hərbi hissəyə doğru getdi. Bizim evimiz 

həmin yerdən çox da uzaqda deyildi, ora tez çatdıq 

və maşından düşdük. Həmin vaxt atışma səsləri 

eşitdik, ara-sıra tanklar görünməyə başladı. Sonra 

binalara güllə atmağa başladılar, insanlarımız 

tanklara mane olmaq üçün maşınları tankların 

qabağına sürürdülər. O zaman, tankarın maşınların 

üstündən keçdiklərin şahidi oldum. Sonra kimsə 

qışqıraraq dedi: Qaçın, canınızı qurtarın, bunlar çox 

qansızdılar, heç nəyə yazıqları gəlmir, elə bil bu 

tankları sürən robortdu insan deyil. Əmim oğlu ilə 
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birlikdə binaların arası ilə gizlənə-gizlənə qaçıb evə 

gəldik . Adına “qızıl” deyilən ordu tərəfindən millətə 

qarşı divan tutulduğunu gözlərimlə gördüm . 

Şəhərdə kamendant saatı elan olunmuşdu. Ona 

görədə gəmiyə gəldim. Gəmidə bildimki, gəmilərin 

yerləşmə mövqeyini “Sabit Orucov” gəmisindən 

göstəriş verilir. Həmin gəmidə Qərərgah yaradılıb və 

gəminin kapitanı Mövlud Əliyev burada əsas 

rəhbərliyi öz üzərinə götürüb. Kapitan Səhman 

“Sabit Orucov”  gəmisindən gələndən sonra bildirdi 

ki, ruslar şəhərdə törətdikləri qırğını gizlətmək üçün 

meyitləri hərbi gəmilərlə şəhərdən çıxardacaqlar, biz 

isə buxtanı bağlamaqla onların qabağın kəsməliyik.  

Həmin gecə bir neçə gəmi, biz də daxil olmaqla 

buxtanın girəcəyini bağlamalı olduq. O gecə “Sabit 

Orucov” və hərbi gəmilər arasında danışıqlar 

aparılırdı. Hərbiçilər buxtanın girəcəyinin nə üçün 

bağladığımızı soruşurdu. Kapitan Mövlüd isə çıxan 

gəmiləri yoxlayıb sonra buxtadan çıxmalarına 

icazəni verəcək,,kanalları açacağıq,  deyə bildirirdi. 

Buxtanın cənub tərəfi neft buruqları ilə əhatə 

olunmuşdur, şimal tərəfi isə dayazlıq və daşlıq idi.  

Ona görədə buxtadan başqa çıxacaq bir dəniz yolu 

qalmırdı. Yanvar ayının 20-sindən 21-nə keçən 

gecə hərbi gəmilər başqa bir dəniz yolundan 

çıxaraq sürətlə gözdən itdilər. Sonra bilindi ki, 

xəritədə göstərilməyən və hərbi  sirr olan  başaqa 
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kanal da mövcud imiş. Elə bu yol neft buruqlarının 

içərisindən keçirmiş. O gəmilərin hara çıxıb getməsi 

və  nə aparması, hamı üçün sirli qaldı.  

Yanvarın 24 də 12:00 radələrində lövbərdən çıxıb, 

içməli suyumuzun az olması ilə əlaqədar “Akademik 

Məmmədəliyev”, indiki “İsmət Qayıbov” gəmisinin 

bortuna su qəbuluna yollandıq. Bu an “Vadaley-4” 

gəmisinin iri çapli pilimyotlarla atəşə tutulduğunu 

gördük. Gəmilərimiz buxtanın girəcəyini tərk 

etmişdi. Ona görə də hərbi bazanın qarşısı təmiz idi. 

Bir neçə Hərbi gəmi sürrətlə hərbi dononmanın 

ərazisindən çıxıb hərəkətdə olan gəmilərə dayanma 

əmri verdi əks halda atəş açacaqların bildirdilər. O 

zaman biz də hərəkətdə idik və məcburiyyət 

qarşısında yenidən lövbərə dayandıq. “Vodaley-4” 

gəmisi yanırdı. Rabitə vasitəsi ilə “Vixr-12” 

(yanğınsöndürən gəmi ) gəmisini yanğını 

söndürmək üçün  “Vodaley-4” gəmisinin bortuna 

cağırdılar. Sonra hərbi gəmi bizim bortumuza gəlib 

yoxlamalar apardılar. Onlar bizim gəmidə olduqları 

üçün “Vodaley-4” gəmisindən xəbərim olmadı. 

Hərbçilər bizim bortda yoxlamalar aparmağa 

başladılar. Harda silah gizlətdiyimiz soruşdular. Biz 

isə bizdə heç bir silah olmadığını bildirdik. 

Yoxlamadan sonra bizim heyyətdən 4 nəfər özləri 

ilə apardılar. Bunlardan Zeynalov Yaqub o vaxtlar 

kapitanın 2-ci koməkçisi idi, indi isə xarici sularda 
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gəmi kapitanıdır , Məhərrəmov Emil o vaxtlar radist 

işləyirdi, indi isə CMS firmasında “Cəbrayıl” 

gəmisində kapitan işləyir. Quluyev Səyyar o vaxtlar 

bosman vəzifəsində çalışırdı, indi isə xarici sularda 

kapitan işləyir. Mehdiyev Hafiz o vaxtlar elektrik 

işləyirdi sonralar el.mexanik işlədi. Ağdamın Gülablı 

kəndindən idi. Eşitdiyimə görə dünyasın dəyişib. 

Sonralar eşitdik ki, onları Ulyanoska aparıblar”. 

 

Heyət üzvlərinə təklif etdim ki, aclıq elan edək 

Hadisələr zamanı “Calğan” gəmisinədə 

mexannik iĢləyən, hal-hazırda BƏƏ də baĢ 

mexannik olaraq çalıĢan Mehti Yusifov o günləri 

belə xatırlayır: 

“20 yanvar hadisəsi xalqımızın yaddaşından heç 

vaxt silinməyəcək. Mənfur düşmən və 

havadarlarının xalqımıza qarşı növbəti bir terroru idi 

20 yanvar faciəsi. 20 yanvar həm də xalqımızın milli 

oyanış tarixi idi. Azərbaycanı müstəqilliyə aparan ilk 

addım idi. 

O vaxtı mən “Calğan” gəmisində işləyirdim. Bizim 

gəmi Ciloy  adasında  lövbərdə durmuşdu. 

İndiyəcən yadımdadır, hava bərk küləkli idi. 

Yaddaşım məni aldatmırsa “Şirvan” kran 

gəmisindən ratsiya ilə sovet ordusunun gecə şəhərə 

daxil olub dinc əhalini qırmağı barədə məlumat 

verdi. Məlumatı verən gəminin elektrik mexaniki 
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Faiq Səfərov idi (Faiq Səfərov –Faiq Balabəyli ). 

İnamsızlıqlar da oldu. Dəqiləşdirilmə aparıdı, efir 

vasitəsi ilə gəmilər bir-biri ilə əlaqə saxladı və 

qərara alındı ki,  həmin rayonda olan bütün gəmilər 

Bakı buxtasına getsin. Kapitanımız Novikov soyadlı 

rus millətindən olan adam idi. Baş mexanik də 

Supryaqa soy adında rus idi. Uşaqlarla 

məsləhətləşdik ki,  gəmini Bakıya aparmaq lazımdır. 

Kapitana dedik, o dedi ki, gedə bilmərik, gəminin 

sahibi – sifarişçini nəzərdə tuturdu - buraxmır bizi. 

Bildik ki, yalandan dedi.  Qorxurdu. Hətta gəmi 

heyətindən də qorxurdu ki, ona nə isə edə bilərik. 

Günorta yeməyi zamanı heyət üzvlərinə təklif etdim 

ki, aclıq elan edək. Kapitanla baş mexanik yeməyə 

gələndə bız içəri keçmədik. Kapitan soruşanda 

dedik ki, şəhər qan işində boğulur, bizim də  gəmi 

Bakıya getməlidir. Əks halda biz aclığımızı davam 

etdirəcəyik. Bizim bu təpkimizdən sonra kapitan 

gəmini Bakıya aparmağa razılaşdı. Biz Bakıya 

çatanda artıq axşamüstü idi. Bizə buxtada ayrılan 

yerdə lövbəri atdıq. 20 yanvar hadisələrində 

qəhrəman dənizçilərimiz böyük şücaət nümayiş 

etdirdilər. Əsas da XDND gəmiləri və heyət üzvləri. 

Hansı gəmidə ki, azərbaycanlı kapitanlar var idi 

həmin gəmilər hərbi gəmilərin dənizə çıxıb 

şəhidlərimizin meyitlərini dənizə atmalarının 

qarşısını məharətlə alırdılar. Ağsaqqal veteran 
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kapitanlarımız var idi.  Müzəffər Əliyev, Kişi 

Mütəllimov, “Çomba“ ləqəbli İbrahim Salayev, “Səfər 

bəy” kimi tanıdığımız Kərəm Kapitan, cavan 

kapitanlardan Mövlud Əliyev, Ümidvar Hüseynov, 

Rövşən Dəmirov, Ağalar İbrahimov, və bir çox 

adlarını çəkmədiyim, başqa ixtisas sahibləri olan 

çoxlu dənizçilərimiz vardı hansı ki çox aktiv idilər. 

Eşitdiyimə və müşahidə etdiyimə görə el.mexannik 

Elşən Nəsirov, o zaman el. mex işləyən, amma 

“Şirvan” gəmisində və hadisələrdə çox aktiv olmağı 

ilə seçilən Faiq Balabəyli bu hadisələrdə özlərini 

daha çılğın və tədbirli göstərdilər. Murad Əliyevi, 

Gülağa Məcidovu, Hidayət Atakişiyevi yaddan 

çıxarmaq olmaz. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, 

qalanlara cansağlığı və ömür versin. 

 Həmin vaxtı bir çox gəmilərimiz güllə çoxlu sayda 

yarası aldılar. “Vodoley – 4”gəmisi demək olar 

yararsız hala düşmüşdü”.  

 

"ġirvan" gəmisinin kapıtanı Ġbad Məmmədov: 

( İbad Məmmədov Allahın rəhmətinə qovuşub) 

“Yanvarın 19- zu idi. Neft daşlarının reydində 

lövbərə atıb dayanmışdıq. Havanın sakitləşməsini 

və yeni tapşırıqları gözləyirdik. Novbətçi matrosdan 

və maşın şöbəsindəkilərdən başqa demək olar ki, 

hamı istirahət edridi. Bu zaman gəminin 2-ci elektrik 

mexaniki Faiq Səfərov yanıma gəldi. Radioda 
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musiqinin kəsilməsini və Bakı şəhərində qırğın 

olduğunu, əhalinin küçəyə çıxması, yaralıları və 

meyitləri küçələrdən yığmağı xahiş edildiyini 

eşitdiyini, dedi. Mən təlimatçı kapitan Tofiq 

Hüseynova Faiqin dediklərini çatdırdım. Tofiq 

müəllim, mən və baş köməkçi Saleh kapitan 

körpüsünə qalxdıq. Faiq artıq bizim göstərişimiz 

olmadan efir vasitəsi ilə yaxınlıqda dayanan, bizim 

olduğumuz dalğada olan gəmiləri eşitdiyi xəbərlə 

məlumatlandırmışdı. Onun bu hərəkəti təlimatçı 

kapitan Tofiq Hüseynovun xoşuna gəlmədi, elə 

mənim də. Arada bir qədər anlaşılmazlıqda olsa, 

hər şey yoluna qoyuldu. Bizim idarənin “Aleksey 

Kartunov” və Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsinin “Sovet 

Naxçıvanı” gəmiləri efir vasitəsi ilə bizi danışığa 

çağırdılar. Məlumatı dəqiqləşdirmək istəyirdilər. 

Bizim də elə bir dəqiq informasiyamız olmadığı üçün 

Neft Daşlarının dispetçeri ilə əlaqə saxladıq. 

Şəhərdə vəziyyətin gərgin olduğu xəbəri bizi bu 

qənaətə gəlməyə vadar etdi ki, təcili Bakıya 

qayıdaq. Yanvarın 20-si səhər tezdən biz artıq Bakı 

Buxtasında idik. Kapitanlar şurası tərəfindən bizə 

göstərilən koordinatda dayandıq. Gəmimimizin 

nümayəndəsi olaraq Faiqi “Sabit Orucov” 

gəmisindəlki yığıncaqlara göndərirdim. O, bu 

məslələrdə aktiv idi, heyət üzvləri onu eşidirdi. 

Yanvarın 24-də buxtada fövqəladə vəziyyət elan 
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olundu. Gəmiləri darmadağın etdilər. Bundan da 

qabaqkı günlər gəmilərimizin çoxu atəşə məruz 

qalmışdı, amma sonuncu gün daha çox vəhşilik 

etdilər. “Atlet-9” gəmisinin heyətini də bizim 

göyərtəyə yığıb hamıya üzüüstə uzanmağı əmr 

etdilər. Gəmilərdə talançılıqla məşğul olan, gəmi 

heyətinə işgəncə verən hərbiçilərin zorakılığı heç bir 

insani keyfiyyətə sığmırdı.” 

 

"Atlet-22” gəmisinin kapitanı olmuĢ Firudin 

Hüseynov: 

(Kapitan Firidun Hüseynov Allahın rəhmətinə 

qovuşub) 

“Ağır və heç zaman yaddan çıxmayan günlər idi. 

Gəmilər əti kəsilmiş insanlar kimi nalə qoparırdı. 

Dənizçilər Azərbaycan xalqının mübtəla olduğu bu 

bəlanın qarşısını almaq üçün nəyi bacardısa onu da 

etdi. Sovet İmperiyasının bunu gözləməməsi 

onlarda çaşqınlıq yaratdı.Tələblərimizi irəli sürdük. 

Bizi danışıqlara çağırdılar. Kapitan həmkarlarıma 

hədə-qorxu gəldilər. Dənizçilər qorxmadı, geri 

çəkilmədi. Bu hərbiçiləri daha da quduzlaşdırdı. 

Gəmilərə və dənizçilərə divan tutdular. Güllələrdən 

yayınsaq da, gəmilərimiz zədələndi. Bir qrup dənizçi 

həbs olundu, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində 

zindanlara salındı. Amma dənizçilərin müqavimətini 

qırmaq mümkün olmadı”.  
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ġəhidləri dənizin dərinliklərinə daĢıyan hərbi 

gəmilərin qarĢısını almaq məqsədi döyüĢə girdik 

 

1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı “Nerça” 

gəmisində iĢləyən, hazırda Ərəb Əmirliyində 

kapitan olaraq çalıĢan Ramiz Hüseynovun o 

günlərlə bağlı xatirələrindən: 

“Xalqımızın yaddaşına yazılmış qanlı, lakin şərəf 

dolu tarixlərdən biri də 1990-cı ilin 20 Yanvardır. Bu 

tarix Xalqımızın əli yalın halda Sovet imperiyasına, 

onun Bakı şəhərinə və eləcə də digər bölgələrimizə 

yeritdiyi odlu-ağır silahlara qarşı sinə gərdiyi və 

çoxlu sayda Şəhidlər verdiyi bir tarix kimi o 

hadisələri yaşayanların yaddaşına yazılıb və heç 

vaxt silinməyəcək. Sözsüz ki, o hadisələri 

yaddaşlardan kitablara köçürmək, filmlər çəkdirmək 

və əsl həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırmaq şox 

önəmli və məsuliyyətli bir məsələdir. Və bu 

istiqamətdəki fəaliyyətinə görə  Faiq Balabəylini 

alqışlamaq lazımdır. Hadisələrin iştirakçısı olan, 

qorxmaz dənizçilərimizin sırasında duran və bu 

şərəfli tariximizə öz töhfəsini verdiyi üçün. 

 O vaxtlar və bəlkə də bu günün özündə də 

bilməyənlər var ki, Azərbaycan dənizçiləri həmin 

hadisələr zamanı çox böyük qəhrəmanlıqlar 

göstərmişdirlər. Bakıda baş verən qırğın dünya 
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ictimaiyyətinə məhz dənizçilərimiz tərəfindən 

çatdırılmışdır. 

 Mən o vaxtlar XDND İdarəsinin “Nerça” gəmisində 

işləyirdim. Yanvar ayının 19-u axşama kimi dənizdə 

olduğumuz üçün baş verənlərdən tam xəbərdar 

deyildik. Yanvarın 19-da gecə dənizdən qayıdırdıq 

və Böyük Zirə adasının yanından keçib Bakı 

buxtasına yaxınlaşan vaxt Bakı buxtasına toplaşan 

gəmilərdən bizə də birbaşa Dəniz Vağzalının 

qarşısına gəlmək göstərişi verildi. Biz gəlib orada 

lövbər saldıq və digər gəmilər kimi Qərargahdan 

gələn göstərişləri yerinə yetirməyə başladıq. Mən o 

vaxt həmin hadisələr ərəfəsində rabitə vasitəsi ilə 

baş tutan bütün danışıqları, yəni bizim kapitanların 

bir biri, hərbi donanmadan olan admiralın bizim 

kapitanlarla və.s danışıqları audio lentə yazdım. Hal 

hazırda o kassetlər Faiq Balabəylidədir. Həmin 

yazılan səslərdən “Bir dəniz hünər” sənədli 

filimində istifadə olunub və deyilənlərə görə 20 

Yanvar hadisələri haqqında çəikləcək filmdə 

müəyyən fraqmentlərdən istifadə ediləcəkdir.  

 Həmin hadisələrin baş verdiyi ərəfədə buxtada 

dayanan digər gəmilər kimi “Nerça” gəmisinin heyəti 

də (sözsüz ki, hər gəmidə bəlkə də ən minimum 

heyət qalmışdır və əksəriyyət şəhərdə, 

meydanlarda idi) göstərişə əsasən buxtada hərəkət 

edən hərbi gəmilərin hərəkətinə mane olurdular. 
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Yadımdadır qərərgahdan göstəriş gəldi ki, buxtadan 

çıxan hərbi gəminin qarşısını kəsək, çünki həmin 

gəmi Şəhidlərimizin cəsədlərini dənizin dərinliklərinə 

aparıb atmaq istəyir. “Nerça”, “Babazadə” və bir də 

səhv etmirəmsə “Aktau” gəmiləri həmin hərbi gəmini 

Böyük Zirə (Nargin) adasına kimi təqib etdilər, 

amma əfsus ki, hərbi gəmi daha sürətli olduğu üçün 

çatmaq mümkün olmadı. Daha sonra buxtanı 

bağlamaq üçün gəmiləri batırmaq göstərişi gəlmişdi. 

Demək olar ki, böyük bir donanmanın gəmilərinin bir 

neçə dəqiqiə ərzində batırılacağı məsələsi bir anın 

söhbəti idi. Sözsüz ki, bunların hamısı məhz hərbi 

bazadan çıxan və deyilənlərə görə Şəhidlərin 

cəsədlərini dənizin dərinliklərinə daşıyan hərbi 

gəmilərin qarşısını almaq məqsədi ilə ediləcəkdir. 

Gəmilərimiz ilə əlaqəyə çıxan  donanmanın admiralı 

sözsüz ki, deyilənləri inkar etdi və hərbi gəmilərdə 

donanma hərbçilərinin ailələrinin daşındığını dedi. 

Hər halda heç kim heç nəyi o vaxt sübuta yetirə 

bilmədi. Bütün gəmilər kimi “Nerça” gəmisinin də 

suya batırılmaq məsələsini, deyərdim, cüzi 

dəqiqələr həll edirdi, çünki gəmidə qalan heyətimiz 

artıq xilasedici qayığı suya buraxmaq ilə məşğul 

idilər. Amma bəlkə də şükürlər olsun ki, bu göstərişi 

hörmətli kapitanlarımızdan dəyişməyə nail olanlar 

oldu.  
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Dəniz vağzalının qarşısından çəkilib Liman Bazanın 

qarşısında dayananda isə hərbçilər gəmilərimizə 

sözün əsl mənasında divan tutmağa başladılar. 

Hərbi gəmilər bizim gəmilərin arası ilə hərəkət edir, 

üzərindəki silahı hər bir gəmidən boylanan 

dənizçiyə tərəf tuşlayıb sanki bu dəqiqiə atacaq kimi 

özlərini aparırdılar. Sözsüz ki, onlar artıq bir çox 

gəmilərimizi hətta ağır silahlardan da belə  atəş 

açaraq yararsız hala salmışdılar. Əsgərlər hamının 

onlara necə bir nifrət hissi ilə baxdığını görüb daha 

da azğınlaşırdılar. Gəmilərdə guya silah var adı ilə 

yoxlayarkən hansı vəhşilikləri törətdiklərinin 

şahidləriyik. Yoxlanan gəmilər digər gəmilərə baş 

verənləri rabitə vasitəsi ilə çatdırır və nəyi necə 

etmək lazım olduğunu deyirdilər. Hərbçilər gəmiyə 

silah axtarmaq adı ilə gələrkən otaqların qapısını 

açıq vəziyyətdə saxlamaq lazım idi, çünki qapını 

dəstəkdən tutub açmaq əvəzinə sındırıb daxil 

olurdular. Kimin nə sənədi var idisə hamısını 

gizlətmək məsləhət görülürdü çünki əsgərlər 

sənədləri məhv edirdilər. Mən yuxarıda qeyd etdiyim 

o iki audio kassetləri demək olar ki, gizlətmək üçün 

bir xeyli yer axtarmalı olmuşdum. Yadımdadır, bir 

dostumuz (adını yazmayım)) motorçu işləyirdi, 

əlindəki diplomunu və digər sənədləri harada 

gizlətmək üçün məsləhət istədi, mən ona gəminin 

maşın şöbəsindən yaxşı yer olmadığını, dedim. 
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Razılaşdı, təxminən yarım saatdan sonra əlində 

sənədlər qayıdaraq gizlətməyə maşın şöbəsində yer 

tapmadığını dedi. Bunu ona görə xatırladım ki, 

əsgərlər bizim dənizçilərə qarşı doğrudan da çox 

amansız idilər və bizləri nə gözləyəcəyini anlamaq 

doğrudan da çox çətin idi.  

Əlbəttə ki, bir çox Dənizçi dostlarımızın haqqına 

girməmək və həqiqətləri o hadisələrin ən fəal 

iştirakçılarının özündən eşitmək arzusu ilə 

xatirəmdə olan bir çox hadisələri danışdım və çoxu 

isəqaldı.. 

Yanvar hadisələrindən hələ çox danışılıb çox 

yazılacaq. Bu çox bir Şərəfli Tarixdir.  

İnanıram ki, Faiq bəyin bu kitabı daha çox oxucu 

auditoriyası toplayacaq və bir çox qaranlıq 

mətləblərə aydınlıq gətirəcəkdir. Mən və mənim kimi 

onlarla o vaxtın sıravi dənizçiləri Yanvar 

hadisələrinin əsl Dənizçi qəhrəmanlarının bu 

kitabda yazılarını oxumaq istərdik. Sözsüz ki, əsl 

qəhrəmanları bu hadisələrin içərisində olanlar yaxşı 

tanıyırlar və o cümlədən mən də tanıyıram. Amma 

gələcək nəsillər üçün, tariximizin həmin günləri 

üçün, rəngsiz, boyasız yazılacaq bu kitab ancaq 

həqiqətlərin üstündə imzalanacaq, heç bir təxəyyül, 

heç bir şişirtmə olmayacaq.  

Qanlı Yanvar hadisələrdən bir xeyli vaxt keçib və 

əfsuslar olsun ki, unudulan məqamlar da az deyil. 
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Amma heç vaxt unudulmayacaq olan o Qanlı 

Tarixdir ki həmişə yaddaşımızda qalacaq.  

Sonda, kitabın müəllifi Faiq Bəyə sonsuz 

təşəkkürümü bildirirəm. Bu onun birinci kitabı deyil, 

inanıram ki, yazıları davam edəcəkdir və gələcəkdə 

də biz oxucularını diqqətdən kənarda 

qoymayacaqdır”. 

 

Əbülfəz Əliyev, “Samir Quliyev” gəmisinin 

kapitanı: 

(Kapitan Əbülfəz Əliyev dünyasını dəyişib) 

 

“Bakıda Qanlı yanvar hadisələri törədiləndə mən 

“Aleksey Kortunov” (indiki “Məhəmməd Əsədov” - 

F.B.) gəmisində kapitanın baş köməkçisi işləyirdim. 

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə hadisəni 

dənizdə eşitdik. “Şirvan” gəmisindən el. 

mexaniknFaiq Balabəyli açıq efirə çıxıb gəmilərə 

Bakıdakı faciə ilə bağlı eşitdiklərini dedi. İlk əvvəl bir 

qədər anlaşılmazlıq yaransa da sonradan 

gəmilərimiz sahillə əlaqə saxlaya bildi. Öyrəndik ki 

deyilənlər həqiqətdir. Və səhər tezdən artıq 

idarəmizin digər gəmiləri ilə birlikdə bizim gəmi də 

Bakı Buxtasında idi. Dənizçilərimiz özlərinin 

xarakterini ortaya qoydu. Heç nədən qorxmadan, 

çəkinmədən bütün dünyaya sübut etdilər ki, Bakı 

dənizçiləri heç də heç kəsdən geri qalmır. Lazım 
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gələrsə millətinin, Vətənin yolunda ölümə gedər. 

Necə ki, 1990-cı ilin müdhiş yanvar ayında bunu 

etdi”. 

 

Yanvarın 24-də bizim gəmini də həbs etdilər 

 

Hadisələr zamanı “Atlet-9” gəmisinin kapitanı 

olan, hazırda BƏƏ –də kapitan olaraq çalıĢan  

Səhman Rüstəmov:  

“Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə dənizdə idik. 

Bakıdakı qırğın haqda dənizçi dostlarımdan efir 

vasitəsi ilə xəbər tutdum. Çox sarsıldım. Gəmi 

heyətinin yekdil qərarı bu oldu, Sahilə qayıtmaq!  

Bakıya doğru hərəkət etdik. Eşitdik ki, idarəmizin 

gəmiləri qanlı olaylara özlərinin etirazını bildirmək, 

ordunun şəhərdən tez bir zamanda çıxarılması üçün 

Azərbaycan Ali Sovetinin, SSRİ Ali Sovetinin, Bakı 

şəhər Hərbi Komendantlığının qarşısında tələblərini 

irəli sürüblər. Və bu tələblər yerinə yetirilməyincə 

Bakı Buxtasını boşaltmaq fikirləri yoxdu.  

Bizim gəmi də buxtada öz yerini tutdu. Ağır kran 

gəmiləri əsasən buxtadakı kanalları lövbər ataraq 

tutmuşdu ki, hərbi gəmilərin hərəkətinə mane 

olsunlar. Müxtəlif şayiələr gəzirdi. Bu şayiələri, 

provakasiyaları yaxın qoymaq olmazdı. Həm də hər 

şey gözləmək olardı. Ona görə də ehtiyatı da əldən 

vermək olmazdı. Yanvarın 24-də bizim gəmini də 
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həbs etdilər. Qapıları sındırıb talançılıqla məşğul 

olan əsgərlər gəmi heyətini təhqir edib işgəncə 

verməkdən belə çəkinmirdilər. 

Ağır gün idi, çox ağır. Həm də millətin özünün 

yazdığı tarixinin ən şərəfli səhifələri idi o günlər”. 

 

 ***  

Mən Məmmədov Sulduz Əlağa oğlu  

 

1990-cı ilin  Qanlı Yanvar ayında “Atlet-22”  kran 

gəmisində Bosman vəzifəsində işləyirdim.  Yanvar 

19-dan- 20-sinə keçən gün Bakıda törədilən 

qırğınlara etiraz edəmn gəmilərimiz səhər tezdən 

Bakı buxtasına toplaşmağa başladı. “Atlet-22” 

gəmisinin təcrübəli  kapitanı Hüseynov Firidun Ədil 

oğluna “sabit Orucov” gəmisindən tapşırıq verildi ki, 

o vaxtkı Hərbi dəniz qüvvəsinin təmir bazası olan 

KKF deyilən yerə gedək. Orada dənizə çıxış 

kanalında dayanıb hərbi gəminin girişinə və çıxışına 

imkan verməmək. Kapitan Hüseynovun göstərişi ilə 

gəminin burun və arxa hissədə yerləşən lövbərləri 

suya saldıq.Beləcə dayandıq və növbəti göstərişləri 

gözləməyə başladıq. Bizim dayandığımız nöqtə 

sahilə çox yaxın məsafə idi. Azadlıq meydanında 

hərəkət edən tankları və BMP texnikalarını aşkar 

görürdük. Yanvarın24-də  günorta saatlarında Dəniz 

vağzalı istiqamətində lövbərdə dayanan “Vodaley-4” 
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gəmisinə atəş açmağa başladılar. 24 yanvar 1990-

cı ildə məni və bir neçə yoldaşı rus əsgərləri 

naməlum istiqamətə apardılar. Bizimlə birlikdə 

“Sabit Orucov” gəmisinin demək olar ki, bütün 

heyyəti ilə bərabər Nasosnu istiqamətinə aparıb 

oradan hərbi təyyarə ilə  Orenburq şəhərinə 

apardılar. Biz dənizçilər 22 nəfər idik. Müxtəlif gəmi 

işçiləri idik. Bizi Orenburq şəhər türməsində 1 ay o 

müttəhim kimi saxladılar. 1990-cı il fevral  ayının 20 

–nə qədər sürgündə qaldıq. Sonradan bizi azad 

etdilər, Bakıya qayıtdıq və biz yenidən ailəmizə və 

kollektivimizə qovuşduq. 

 ***  

 

"Vodeley-4” gəmisinin maĢinisti Rzayev ġakir 

Rza oğlunun XDND Ġdarəsinin o vaxtkı rəisi, 

mərhum Cəbrayıl Məmmədov cənablarına 

ünvanladığı izahat: 

“1990-cı il yanvarın 24- işlədiyim  gəmi dəniz 

vağzalının yanında lövbərdə dayanan zaman 

təxminən saat 14:55 dəqiqədə kayutada olarkən 

atəş səsləri eşitdim. Göyərtəyə çıxanda sahildən 

gəmiyə atılan top və pulemyot atəşlərinin şahidi 

oldum. Güllə yağışı altında lövbəri yığan gəmi 

liman-bazaya tərəf istiqamət aldı. Gəmi liman 

bazanın yaxınlığında tövbər atdı. Gecə yarısı rus 

əsgərləri gəmini həbs etdi. Heyətin bütün üzvlərinə 
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işgəncələr verildi. Zopalar və ağır əsgər çəkmələri 

ilə döyürdülər”.  

BaĢqa dənizçi dostları kimi Rzayev ġaikr də 

əvvəl Krasnodar Ģəhərinə, sonra isə Ulyanovsk 

Ģəhərinə sürgün edilmiĢdir.  

 

“Sabit Orucov” gəmisinin matrosu Qurbanov 

Yaqub Zakir oğlu:  

“1985-ci ildən bu vaxta qədər XDND idarəsində 

işləyirəm. 1990-c il yanvarın 24-də rus əsgərləri 

Dəniz vağzalında dayanan gəmimizə hücum etdilər. 

Qapıları sındırıb, gəmini avtomat atəşinə tutdular. 

Bütün heyəti həbs edib Dəniz vağzalındakı gözləmə 

zalına endirdilər. Biz onların cavabını verirdik. 

Gəminin kapitanı Mövlud Əliyevin 

soyuqqanlılığı,təmkinliliyi, məntiqlə bizi müdafiə 

etməsini heç zaman unutmayacağam. Sonra bizi 

Rusiyanın Orenburq şəhərinə gətirdilər. Bir aydan 

sonra azad etdilər. Mən özümü və dənizçi dostlarımı 

günahkar saymıram. Biz haqlı idik”.  

 

“Batağ” gəmisinin kapitanı iĢləmiĢ Elxan 

Əsədullayev:  

 

“20 yanvar faciəsi zamanı Xəzər Gəmiçiliyi 

idarəsinin “Sovet Türkmənistanı” bərəsinin kapitanı 

işləyirdim. Gəmimiz təmirdən çıxıb, Dəniz 
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Vağzalında dayanmışdı. XDND İdarəsinin 

gəmilərinin Bakı buxtasını mühasirəyə alıb, hərbi 

gəmilərlə tarana çıxaraq, mübarİzə aparması, 

millətimizin başına gətirilən müsibətlərin dünya 

ictimaiyətinə çatdırılmasında oynadığı mühüm rol 

məni qürurlandırırdı. 

Özümü  dənizçi qardaşlarımın yanında hiss edirdim. 

Mənən onlarla bir idim.  

Hadisələr zamanı qardaşım Rövşən də XDND 

idarəsini “PS-174” gəmisində kapitanın baş 

köməkçisi işləyirdi. O da bu hadisələrə dənizçi 

dostları kimi özünün etirazını bildirmiş, işlədiyi 

gəminin dor ağacından qara bayraq asmış, 

şəhidlərimizə yas saxlamışdır. Qardaşım Rövşən 

millətini hədsis sevirdi. 1993-cü ildə dənizdə işlədiyi 

gəmidə müəmmalı vəziyyətdə yoxa çıxan qardaşım 

Rövşənlə 20 yanvar hadisələri haqda çoxlu 

söhbətlər edir, fikir mübadiləsi aparırdıq. Övladları 

Tərlan, Vəfa, həyat yoldaşı Nahidə xanım və bütün 

doğmaları Rövşənin yolunu gözləyir. Hər günXəzər 

dənizindən ondan bir xəbər varmı, deyə soruşurlar. 

On isədan 20 yanvar hadisələri zamanı dənizçi 

dostları ilə qəhrəmanlıq göstərdiyi və  sevimlisi olan 

Xəzərdə itkin düşməsindən bir xəbər yoxdu ki, 

yoxdu”.  

 ***  
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QardaĢ itkisinə çətinliklə dözən, bu ağrını 

ürəyində sızlaya-sızlaya gəzdirən kapitan Elxan 

Əsədullayevlə söhbətim zamanı o da məlum 

oldu ki, bir vaxtlar onun iĢlədiyi “Sovet 

Türkmənistanı” da hərbçilərin gəmilərə hücumu 

zamanı zərər çəkib. Gəminin qapıları sındırılmıĢ, 

əmlakı talan edilmiĢdir. Gəmi heyəti isə hərbçilər 

tərəfindən iĢgəncələrəvə təhqirlərə məruz 

qalmıĢdır.  

 

Yanvar zamanı “Neftqaz -30” gəmisində kapitan 

köməkçisi olan , kapitan Nazim Heydərov:  

“20 yanvar faicəsi millətimizin haqq səsinin 

boğulması, xalqın azadlıq istəyini gözündə qoyması, 

imperiyanın zəifləməkdə olan caynaqlarından 

qurtulmağa çalışan  qəhrəmanlıq dolu, şərəfli tarixi 

olan bir xalqın istiqlaliyyəti uğrunda çarpışmasının 

qarşısını alması üçün törədilən bir vəhşilik idi. 

Mənim indi gəmi kapitanı kimi işlədiym XDND 

idarəsinin qəhrəman dənizçiləri həmin faciənin 

qarşısını almaqda etdikləri misilsiz qəhrəmanlıq da 

yaxın tariximizin şanlı bir səhifəsidir. Təcrübəli 

kapitanların, gənc-çılğın dənizçilərin vətənpərvərliyi 

haqda eşitdikdə qürur duyuram. 

Sevinirəm ki, taleyimi dənizə və məhz bu kollektivə 

bağlamışam. Yanvarın 20-si baş verən hadisələrə 

dənizçilərimizin etirazları isə bir qəhrəmanlıq 
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məktəbi idi ki, sonradan bundan örnək götürən 

dənizçilərimiz Qarabağ cəbhəsində düşmənlə 

çarpışaraq öz şücaətlərini göstərdilər”. 

 ***  

“Sabit Orucov” gəmisi kapitanın  

2-ci köməkçisi Abbasov Məcid Cabbar oğlunun 

1990-cı il fevralın 26-da yazdığı izahatdan məlum 

olur ki, qanuni məzuniyyətdən sonra iĢə çıxan 

zərərçəkən yanvarın 5-dən 24-nə kimi gəmidə 

olmuĢ və xidməti iĢlərini yerinə yetirmiĢdir. 

Yanvarın 24-də kapitan köməkçisi kimi xidmətini 

davam etdirərkən saat 15:00-da əsgərlər gəmiyə 

hücum edirlər. Gəmini zəbt edən iĢğalçı ordunun 

əsgərləri hamıya üzü divara dayanmaq haqda 

əmr verir. Sonra gəmidə axtarıĢ edəcəklərini 

deyirlər. Guya ki, gəmi heyətini odlu silahlarla 

əsgərlərə atəĢ açmaqları haqda əllərində faktlar 

var. Bunları deyərək əsgərlər gəmini atəĢə 

tutmağa, qapıları sındırmağa ekipajın üzvlərini 

güllələməklə qorxuzmağa baĢlayırlar. Sonra 

bütün heyəti Dəniz vağzalının gözləmə zalına, 

oradan da ġüvalan  türməsinə aparırlar. 

Yanvarın 25-də hərbi aerodromdan Krasnodar 

Ģəhərinə, oradan Volqoqrada, sonra isə 

Orenburq Ģəhərinə sürgün edirlər. Fevralın 23-

nə kimi Orenburqda həbsxanada qalandan sonra 

azad olunur. 
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Məcid Abbasovun ailə üzvlərinin ürəkləri o 

günlərin ağrı dolu xəbərləri ilə “yüklənib”. Məcid 

Abbasov 20 yanvar hadisələrindən 30 il sonra 

dünyasını dəyiĢdi. Təqaüddə idi. Ara-sıra 

görüĢlərimiz olar, o günlərin acısını birlikdə 

yaĢayardıq. Bu yaxınlarda onun ailə üzvləri ilə 

görüĢdüm. Həyat yoldaĢı, gəlini və iki oğlu ilə 

həmsöhbət oldum.  

Məcid kiĢinin oğlu Fazilin xatirələri: 

“1990-cı ilin o qanlı hadisələri yaşananda mən 

tələbə idim, Minsk şəhərində təhsil alırdım. 

Azərbaycanda yaşanan narahatçılıqdan xəbərim var 

idi. Valideyinlərimlə telefon danışıqları zamanı az da 

olsa məni məlumatlandırardılar, amma hadisələri 

təfərrüatı ilə danışmazdılar. Yanvarın 25-i 

dərslərimizdə fasilə yarandı və mən Bakıya tətilə 

gəldim. Həm də Bakıda olan hadisələrdən 

mətbuatda və qəzetlərdən informasiya əldə etsək 

də, açığını deyim ki, faciənin bu qədər geniş 

olmasından xəbərim yox idi. Şəhərin matəm içində 

olması elə aeroportdan hiss olundu. Aeroportdan 

heç bir ictimai nəqliyyat şəhərə getmirdi. Bir təhər 

özəl bir maşın tapdım və Əhmədliyə, evimizə  

gəldim. Hava limanından evə gedərkən gördüyüm 

mənzərədən şok keçirtdim. Suraxanı dairəsində 

yolun kənarında yanmış, tank tırtılları altında qalıb 
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əzilmiş maşınlarla vardı. Yol kənarına və asfalt 

döşəmələrdə isə qərənfillər düzülmüş, hər tərəf qan 

rəngində idi. 

Evə çatdım. Qapını bacım açdı, və məni görərkən 

boynuma sarıldı, hönkür-hönkür ağladı. Evdəkilər 

hamısı çıxdı qarşıma, quçağladılar. Bədbəxt bir 

hadisənin ailəmizlə də bağlı olmasını hiss etdim. 

Ağlaya-ağlaya  atamızın itməsini dedilər.  

Anam və qardaşlarım dedilər ki, hər yerdə atamı 

axtarıblar. Anam, atamın işlədiyi qəmiçilik idərəsinə 

gedibmiş, amma orada ona atam haqda 

məlumatlarının olmamasını bildiriblər. Qardaşlarım 

Bakı Dəniz Limanında olub, amma orada körpüdə 

duran, atamın da işlədiyi “Sabit Orucov” qəmisinə 

onları buraxmamışdılar, gəmi sovet əsgərləri, xüsusi 

təyinatlı  desantlar tərəfindən mühafizə olunurdu. 

Mən qərara gəldim ki, Dəniz Limanına özüm gedim, 

bəlkə orada bir məlumat ala bildim. Amma Dəniz 

Limanında artıq “Sabit Orucov” gəmisi  yox idi. Bir 

kişi bizə məlumat verdi ki, gəmini Qara Şəhərdəki 

limana aparıblar. Biz getdik həmin limana və gəmini 

orada  gördük. Bizi gəmiyə yenə də buraxmadılar. 

Burada da gəmi sovet əsgərləri tərəfindən əsir 

götürülmüş halda qorunurdu. Özüm əsgərlikdə 

desant olmuşam, və onların “dilini” yaxşı bilirdim. 

Mühafizəçidən xahiş elədim ki, mənimlə kimi isə 

görüşdürsün. O da bir zabiti çağırdı. Zabit bizə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 185 

 

məlumat verdi ki, gəmidə mülkü adam yoxdur və 

atamı şəhərin həbsxanalarında axtaraq. Kimsə bizə 

dedi ki, gəmi kapitanlarını, dənizçiləri Şüvələn 

qəsəbəsindəki türmədə da saxlayırlar. Getdik 

Şüvələna. Orada bizə bildirdilər ki, atamız həmin 

səhər Orenburq şərhərinə sürgün olunub. Bir 

həftədən sonra mən Minsk şəhərinə qayıtmağa 

məcbur oldum, dəsrlər başlayırdı. 

Martın sonunda gecə ilə telefon zənq vurdu, anamın 

səsinə eşidən kimi ürəyim düşdü. Amma anam 

“gözün aydın olsun” sözləri ilə məni bu dünyaya geri 

qaytardı - atam artıq sağ-salamat evə qayıtmışdır. 

Həmin an taksi ilə cumdum hava limanına, şətinliklə 

də olsa bilet tapdım, mindim təyərəyə və Bakıya 

gəldim. Evə çatanda, yenə bacım məni qarşıladı. Bu 

səfər də evdə heç kim yox idi, evdəkilər rayona,  

Tovuza getmişdi. Əmim rəhmətə getmişdi, mən də 

Tovuza, Aşağı Quşçu kəndinə getdim  və əmimin 

yasında atam ilə görüşdüm. Atam bir ay müddətində 

sağlamlığını itirmişdi, Orenburqda paralic 

keçirmişdi, rəngi çox solmuş və qocalmışdır. O 

günlərin iztirabından sonra uzun müddət müalicə 

almağına baxmayaraq ömrünün axırına gədər 

səhhətində problemlər qaldı, ağrı ilə yaşadı. 

Ata danışırdı ki, 20 yanvar hadisələrindən əvvəl 

onların gəmisi ermənilərin həyatlarını xilas etməklə 

məşğul olub. Onları Bakıdan Krasnovodsk limanına 
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aparırmışlar. 20 yanvar qırğını başlayana qədər bir 

neçə reys etmişdilər. Belə səfərlərin birində gəminin 

göyərtəsində  dayanan  ermənlərin arasında bizim 

qonşumuzu, Lyova Mikayılov və onun anası Asyanı 

görür. Atamı görən kimi qonşular başlayıblar 

ağlamağa, vətənlərini tərk etmək istəmədiklərini 

deyiblər, gileyləniblər ki, əcəb sakit və rahat 

yaşayırdıq, daşnaklar aranı qarışdırırb. Onlar təşviş 

içində olublar. Qorxurmuşlar. Atam onları öz 

kayutasına aparıb, çay, içki, yemək verib. 

Qayğılarına qalıb, sağ salamat getdikləri yerə 

çatdırıblar. Sonralar atamla o günlər haqda çox 

danışmaq istəsəkdə, susmağa üstünlük verirdi. 

Əvvəllər uzun müddət Polis orqanlarında polis zabiti 

olaraq işləmiş atama Sovet Ordusunun bu 

vəhşilikləri çox pis təsir etmişdi...” 

 

 

20 yanvar hadisələri zamanı aĢağıdakı dənizçilər 

həbs olunaraq Rusiyanın və Azərbaycanın 

zindanlarına salınmıĢdır. 

Bakı Ģəhərində “ġüvəlan” türməsində 

saxlananlar 

1.Kapitanın baş kömkçisi İbrahimov Ağalar 

Allahverdi oğlu“Şirvan-2” gəmisi 

 

Ulyanovsk Ģəhərində saxlananlar  
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1. Mexanik Tahirov Şaiq Rasimoğlu “Nefteqaz-30” 

gəmisi  

 

2. Maşinist Rzayev Şakir Rza oğlu “Vodaley-4” 

gəmisi  

 

3. Matorçu Abdiyev Şahin Oqtay oğlu “Vodaley-4” 

gəmisi  

 

4. Matorçu Mehdiyev Hafiz Səyyaf oğlu “Atlet-9” 

gəmisi  

 

5. Bosman Məcidov Vahid Rasim oğlu “Om” gəmisi  

 

6. Matros Yolçuyev Əziz Məmmədəli oğlu “Vodeley-

4” gəmisi  

7. Kapitan köməkçisi Muradov Etibar Mehti oğlu 

“Kür” gəmisi  

8. Kapitan köməkçisi Zeynalov Yaqub Mehrağa oğlu 

“Atlet-9” gəmisi  

9. Radist Məhərrəmov Emil Tofiq oğlu “Atlet-9” 

gəmisi  

10. Elekt.mexanik Heydərov Vilayət Çoydar oğlu 

“Vodeley-4” gəmisi  

11. Kapitan Hüseynov Ümidvar İsabala oğlu “Atlet-

21” gəmisi  
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12. Maşinist Bünyadov Mahir Ramazan oğlu 

“Vodaley-4” gəmisi  

13. Mexanik Həsənov İmran Ağababa oğlu 

“Vodeley-4” gəmisi  

14. Matorçu Ağayev Ağaismayıl Böyükağa oğlu 

“Vodaley-4” gəmisi  

15. Kapitanın baş köməkçisi Nazim Heydərov 

“Neftqaz-30 gəmisi” 

16. Kapitanın baş köməkçisi Hüseynov Elxan 

Zülfüqar oğlu “40 let VLKSM”  

17. Kapitanın baş köməkçisi Həmidov Çingiz 

Bahadur oğlu “Vodeley-4” gəmisi 

18.Bosman Quliyev Səyyar  “Atlet-9” gəmisi 

19.Baş mexannikGerman Sergey Qriqoriyeviç 

“Vodoley-4” gəmisi 

20. Kapitan Vladimir Sapronov “Nefteqaz-10” gəmisi 

21. Kapitanın baş köməkçisi Maarif Xəlilov “Aktau” 

gəmisi 

22. Kapitan Semidedko Anatoliy Petroviç “Aktau” 

gəmisi 

22. Kapitan Ağakişiyev Hidayət Mirzəheybət oğlu 

“Alatau” gəmisi 

23.Kapitan Bünyadov Xosrov kapitan “PSK-47”–

gəmisi 
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Orenburq Ģəhərində saxlanılanlar  

 

1. Kapitan köməkçisi İbrahimov Bəfadar Oğlan oğlu 

“Lyutoqa” gəmisi 

2. Nəsirov Elşən Allahverdi oğlu “Cümşüd 

İbrahimov” El.mex.  

3. Kapitan köməkçisi Abbasov Məcid Cabbar oğlu 

“Sabit Orucov”  

4. Bosman Qurbanov Yaqub Zakir oğlu “Sabit 

Orucov”  

5. Matros Qubadov Mehdi Əbülfəz oğlu “Sabit 

Orucov”  

6. Baş mexanik Sadıqov Oleq Yuriyeviç “Sabit 

Orucov”  

7. Bosman Məmmədov Sulduz Əliağa oğlu “Atlet-

22”  

8. Matros Ələsgərov İlqar Ağakişi oğlu “Sabit 

Orucov”  

9. Matros Babayev İsa Umud oğlu “Sabit Orucov”  

10. II mexanik Bəyimov Əhməd Əhməd oğlu “Sabit 

Orucov”  

11 Kapitan köməkçisi Muxtarov Kamil Bəşir oğlu 

“Sabit Orucov”  

12. Matorçu Əzizov Heybəli Əzizəli oğlu “Sabit 

Orucov”  

13. Kapitan Əliyev Mövlud Murad oğlu “Sabit 

Orucov”  
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14. Kapitan Əliyev Murad Bədəl oğlu “Vodeley-4” 

15. Kapitan Yulian Rarçenko         “Nefqaz-19” 

gəmisi 

16. Geooloq Kərim Babayev    “Cümşüd İbrahimov” 

gəmisi 

17.Matros Babayev İsa              “Azərbaycan” 

gəmisi 

 

SƏNƏDLƏRĠN DĠLĠ ĠLƏ  

 

20 YANVAR FACİƏSİ ZAMANI 

DƏNİZÇİLƏRİMİZİN DÜNYA İCTİMAYYƏTİNƏ 

ÖTÜRDÜKLƏRİ “SOS” HƏYACAN 

SİQNALARININ MƏTNİ VƏ SSRİ RƏHBƏRLİYİ 

QARŞISINDA QALDIRDIQLARI TƏLƏBLƏR 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тов. 

ГОРБАЧЕВУ М.С.  

 

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБ. ССР 

Э.КАФАРОВОЙ  

копия: ВОЕННОМУ КОМЕНДАНТУ г. БАКУ  

копия: НАРОДНЫЙ ФРОНТ АЗЕРБАЙДЖАНА  
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В ночь на 20 января 1990 года командование 

Вооруженных Сил СССР, по решению 

Верховного Совета Азербайджанской ССР и 

Азербайджанского правительства, с 

применением оружия, тяжелой техники и особо 

подготовленным контингентом Вооруженных Сил 

вошло в г. Баку суверенного Азербайджана, тем 

самым попраны права человека, суверенитет 

Республики. Пролита кровь тысячи людей 

мирного населения, стариков, женщин, детей, 

молодежи.  

 

Учитывая вышеизложенное, в целях 

немедленного прекращения дальнейшего 

кровополития населения нашего города, весь 

состав гражданского флота Каспийского 

бассейна  

 

ТРЕБУЕТ:  

 

1. До 24:00 21 января 1990 г. войска должны 

быть выведены из територии города Баку.  

 

2. Сегодня - 21 января с.г. в 20:00 (моск. 

времени) в знак протеста в подтверждение своих 

действий в Бакинской бухте будет сожжено одно 

судно. 3. В случае применения силы с берега 
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или с моря все суда будет сожжены на рейде, 

танкеры у причалов и береговые нефтяные 

объекты.  

 

4. Если начнется движение кораблей КKФ, они 

будут оста новлены мирными гражданскими 

судами со всеми его последствиями.  

 

5. Отвественность за содеянное будет ложиться 

на Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР.  

 

СУДА, СТОЯЩИЕ НА РЕЙДЕ, С 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ЭКИПАЖЕМ:  

 

типа Нефтегаз 26 единиц  

 

Крановые -18 единиц 

  Пассажирские -03 единиц 

  Танкеры - 06  единиц 

 Трубоукладчик - 01 единиц  

"Вихрь” - 01 единиц 

типа Геофизики-  04 единицы 

Паромы -03 единиц   

малые пассажирские -13 единиц  

” водолазные” - 01 единиц 

“суда бурения - 03 единиц 
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 ДОБАВЛЕНИЕ к требованиям от 21 января 

1990 г.  

 

1.Учитывая созыв Чрезвычайной сесси 

Верховного Совета Азерб. ССР, приостановить 

выполнение пункта ММ 2-3.  

 

2. Члены экипажей судов могут пойти на 

совместный диалог с представителями 

Президиума Верховного Совета Азерб. ССР, 

Народного фронта Азербайджана, военного 

коменданта, корреспондентами всех республик, 

в том числе зарубежных, атакже с участием 

представителей всех религий. 3. 

Неудовлетворительные решения к нашим 

требованиям оставляют в силе наши требования 

от 21 января 1990 г.  

 

Подпись: СУДА, СТОЯЩИЕ НА РЕЙДЕ С 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ЭКИПАЖЕМ В 

КОЛИЧЕСТВЕ 81 ЕДИНИцы. 

 

Dənizçilərimiz tərəfindən verilən “SOS” həyəcan 

siqnalının mətni 

 

“$0$!”, “$0$!”, “$0$!”, “$0$!”, “$0$!.  
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!  

 

В НОЧЬ С 19 НА 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА 

СОВЕРШЕНО ВТОРЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 

АЗЕРБАЙДЖАНА СОВЕТСКИХ ВОЙСК. НА 

УЛИЦАХ, ПЛОЩАДЯХ БАКУ, УБИТЫ, РАНЕНЫ 

ТЫСЯЧИ МИРНЫХ БЕЗОРУЖНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 

РАЗДАВЛЕНЫ ТАНКАМИ. РАСТОПТАНЫ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. ВСЕМ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ 

ГОСУДАРСТВАМ, ДОРОЖАЩИМ СВОБОДОЙ! 

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ПРИЗЫВ О 

ПОМОЩИ. ИСТЕКАЮЩИЙ КРОВЬЮ НАРОД 

АЗЕРБАЙДЖАНА ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ.  

*** 

 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!  

 

ОКОЛО 23:00 МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ НА 

РЕЙДЕ БАКИНСКОЙ БУХТЫ. ВОЕННЫМ 

КОРАБЛЕМ БОРТОВОЙ НОМЕР 469 

ОБСТРЕЛЯНО МИРНОЕ СУДНО, СТОЯЩЕЕ НА 

ЯКОРЕ “ЧЕЛЕКЕН-1”. КРОВОПОЛИТИЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.  

 ***  

 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!  
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МИРОЛЮБИВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.  

 

22 января 1990 года Военный комендант г. Баку 

приказал применение оружия военных кораблей 

против гражданских судов; вывозят тела убитых 

азербайджанских граждан, чтобы скрыть свои 

злодеяния от народа Азербайджана. Перед 

мировой общественностью обстреляны 

карабельной артиллерией теплоходы “Актуел”, 

"Нефтегаз-10”, "Нефтегаз-18”, "Нефтегаз64", "40 

лет ВЛКСМ", "Нефтегаз-3”, Гражданские суда 

Каспийского флота в Бакинской бухте  

*** 

 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!  

 

МИРОЛЮБИВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!  

 

НАХОДЯЩИЕСЯ В БАКИНСКОЙ БУХТЕ, 

ПРОДОЛЖАЮТ ТРЕ. БОВАТЬ СВОИ ПРЕЖНИЕ 

УСЛОВИЯ. ОККУПАЦИЯ БАКУ, БЕСЧИНСТВА, 

УБИЙСТВА МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.  
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В НОЧЬ С 19 НА 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА БАКУ 

ПОДВЕРГНУТ ОККУПАЦИИ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК; ПОПРАНЫ ПРАВА СУВЕРЕННОГО 

АЗЕРБАЙДЖАНА: УБИТЫ, РАНЕНЫ ТЫСЯЧИ 

МИРНЫХ ЛЮДЕЙ. ДЕМОКРАТИЮ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА 

ЗАЛИЛИ КРОВЬЮ. СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА 

ВОЙНУ ПРОДОЛЖАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАБАХА СОВМЕСТНО С АРМЕНИЕЙ.  

 

ВСЕМУ МИРУ!  

 

МИРОЛЮБИВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.  

 

МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ БАКУ, ВСЕГО 

АЗЕРБАЙДЖАНА ЗАТОПЛЕНЫ СВОЕЙ 

КРОВЬЮ.  

 

СВОБОДОЛЮБИВЫЕ ГРАЖДАНЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНА УНИЧТОЖЕНЫ 

ДОБЛЕСТНОЙ АРМИЕЙ ПО УКАЗАНИЮ 

КРЕМЛЯ. ПРОСИМ ПОМОЩИ У НАСЕЛЕНИЯ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

 ***  
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HƏRBĠ ƏMƏLĠYYAT NƏTĠCƏSĠNDƏ “AKTAU” 

GƏMĠSĠNĠN ZƏDƏLƏNMƏSĠ ÜZRƏ  

 

  Texniki akt  

 

Bakı şəhəri 19.02.90-cı il  

 

“Xəzərneftdonanma” İdarəsinin 07.02.90-cı il tarixli 

sərəncamı ilə yaradılmış komissiya üzvləri:  

Təlimatçı kapitan-nastavnik Əsədov S.M. 

Texniki şöbənin mühəndisi Talıbova N.ġ. 

 Texniki şöbənin mühəndisi dila A.V, STEF şöbəsi 

şöbə müdir müavini ġəfiyev (A) K.A.tərəfindən 

“Aktau” gəmisi yoxlanılmış və aşağıdakılar 

müəyyənləşdirilmişdir:  

 

1. Gəminin sağ “bortu” üzrə radiomərkəz sahəsində 

güllələrdən dəliklər var, güllələrdən biri isə həmin 

divarı deşib keçmişdir.  

 

2. Sağ tərəfdə 800 x 600  uliminatorda güllə dəlikləri 

var və yana sıçrayan güllələr eyni zamanda 

750x600 uliminatoru və sürət kabinəsinin 

pəncərəsini sındırıb.  
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3. Gəminin yuxarı arxa hissəsində kapitan 

körpüsündə  güllə dəlikləri var, nəticədə plastik 

üzlük zədələnmişdir.  

 

4. Tüstü turbalarını dəlib keçən güllə yerləri var, 

gülələrdən kabel ortadan üzülmüş, qabarit işıqları 

sınmış gecə işıqlanma plafonları sınmış, “mniçat” 

turbası dəlikdeşik olmuşdur.  

 

5. Ərzaq anbarının, aşpazın və böyük mexanikin 

kayutlarının pəncərəsinin açılıb örtülən hissə və 

qapıları zədələnmişdir.  

 

Yuxarıda “Aktau” gəmisinə dəyən zərəri 

müəyyənləşdirən komissiya bundan sonra gəmidə 

hansı təmir işlərinin görülməsi, hansı hissələrin 

dəyişdirilməsi və s. haqqında qərar verir. Sonda isə 

yuxarıda adları çəkilən komissiya üzvlərin imzası. 

 

 

20 YANVAR XƏZƏR DƏNĠZ NEFT DONANMASI 

ZĠYALILARIMIZIN YADDAġINDA  

 

1990-cı ilin qanlı yanvar ayını Azərbaycan 

ictimaiyyəti təbii ki, dağılmaqda olan Sovet 

imperiyasının bir millətə qarĢı soyqırımı kimi 

qəbul etdi. Kim necə bacardısa, o cür də bu 
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vəhĢiliyi dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Haqq 

səsimizin boğulmasını, mənfur qonĢu 

Ermənistanın əsassız torpaq iddialarını və bu 

iĢdə onlara dəstək verən Rusiyanın, eləcə də 

digər ermənipərəst ölkələrin yürütdüyü birtərəfli 

siyasəti dünya ölkələrinə çatdırmaqda 

Azərbaycan yazarlarının rolu isə daha çox oldu.  

Bakıda və respublikanın cənub rayonları olan 

Neftçalada, Cəlilabadda, Lənkəranda törədilən 

soyqırımı, repressiya davam edərkən tanınmıĢ 

jurnalist Məzahir Süleymanzadə və onun qələm 

dostları “Səhər” qəzetini dərc etdilər. Bu qəzetin 

ilk sayı Bakıdakı qanlı olayı dolğun Ģəkildə 

respublika əhalisinə çatdırdı. ġair Rafiq 

Səməndər “Cəladımız zalım idi” kitabını yazdı. 

Tofiq Qəhrəmanovun “Qanlı yanvar” kitabı iĢıq 

üzü gördü. ġahid ifadələrinə və dövrü mətbuatda 

hadisələrlə bağlı dərc olunan materiallara 

istinadən “ġahidlər” kitabı dərdimizin bir qismini 

dilə gətirdi. Xalq Ģairləri Bəxtiyar Vahabzadə 

“Ġlahi Amin”i, xalq Ģairi Qabil isə tüklərimizi 

ürpədən ağısını “Mərsiyə”sini yazdı. Xalq Ģairi 

Fikrət Qoca isə böyük bir roman yazaraq məlum 

yanvar hadisələrinə öz münasibətini əks etdirdi. 

Xalq yazıçısı Sabir Əhmədli “Yanvar 

hekayələri”ni oxucuların ixtiyarına verdi. Xalq 

yazıçısı Anar “ġəhidlər dağı” adlı kitabını dərc 
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etdirərək hadisələrə özünün və qələm və əqidə 

dostlarının mövqeyini oxucuları olan ayrı-ayrı 

millətlərin nümayəndələrinə çatdırdı. Kitabdakı 

“Müsibət” və “ġəhidlər dağı” məqalələri müxtəlif 

dillərə tərcümə olundu. Bakıdakı hadisələr 

haqqında həqiqətlər öz əksini tapdı.  

Əslində mənim “Kəsilməyən həyəcan fiti” adlı 

kitabımın “Ziyalılarımız 20 yanvar hadisələri 

zamanı dənizçilərin fəaliyyətini necə 

qiymətləndirir" bölməsi Anarın "ġəhidlər dağı" 

məqaləsindəki kiçik bir hissədən sonra yarandı. 

Anar, AYB sədri, xalq yazıçısı 

"...Yanvar faciəsində Oljas Süleymanov bir neçə 

gün Bakıda oldu bədbinləĢənlərə ürək-dirək 

verdi, bir növ həyan oldu bizə. "BölüĢülmüĢ 

sevinc ikiqat sevinc, bölüĢülmüĢ dərd yarım 

dərddir” deyirlər: 

 

Dar dərələr dərin-dərin,  

Gül-çiçəyin dərin, dərin.  

Gəl bölüşək, sən də apar  

Bu kədərin bir qədərin.  

 

Oljas Bakıda xəstələnmiĢdi, “Azərbaycan” 

mehmanxanasında yatırdı. Ona dəyməyə 

getmiĢdim. Yanında Xalq Cəbhəsindən cavanlar 

vardı. Azadlıq meydanı bom-boĢ idi. Əsgərlər 
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qarovulunu çəkirdi. Bir azdan həngamə baĢladı. 

Tanklar hay-küylə meydana daxil olub Dəniz 

vağzalına tərəf getdilər, gəmilərə atəĢ açdılar. 

Mehmanxanaya tərəf də güllə atırdılar. Cavanlar 

pəncərədən dəhlizə düĢmüĢ güllələri Oljasın 

nömrəsinə gətirdilər, bizə göstərdilər. Gənc 

operator mehmanxananın eyvanından bu “dəniz 

döyüĢü” səhnələrini cəsarətlə çəkirdi.  

Gecələr atəĢ səsi eĢidilirdi daraq-daraq, qatar-

qatar avtomat atəĢi.  

Gecələr gəmilər ulayırdı. Nə məĢum səs idi bu 

qıĢın zülmət gecəsində dalğa-dalğa Ģəhərin 

üzərinə yayılırdı. Gecələr yuxum ərĢə çəkilirdi...”  

 

Və qərara gəldim ki, mənim “Kəsilməyən 

həyəcan fiti”, Anar müəllimin isə “yuxusunu 

ərĢə çəkən, gəmilərin ulartısı” ziyalılarımizın 

yaddaĢında necə qalıb, onlar mənim dünyada 

baĢ verən hadisələrdə, döyüĢlərdə göstərilən 

heç bir qəhrəmanlıqlara bənzətmədiyim, əksinə, 

yüksək tutduğum dənizçilərin bu 

qəhrəmanlıqlarını necə qiymətləndirirlər. “Bakı 

buxtası – 20 yanvar” kitabıma daxil etdiyim bu 

fikirlərin əksəriyyəti 2003-cü ildə “Qanun” 

nəĢriyyatında dərc olunan “Kəsilməyən həyacan 

fiti” kitabımda yer alıb.  Bu  kitabıma bir çox 

faktlar əlavə olunduğu kimi, digər 
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ziyalılarımızında fikirlərinə, münasibətlərinə yer 

verməyi qərara aldım.  Böyük Ģairimiz Səməd 

Vurğunun, “De gəlsin nə sözün vardır, Deyilən 

söz yadigardır”, sözləri bu anlamda yerinə 

düĢür. Anar müəllimin “dəniz döyüĢü” deyə 

adlandırdığı bu olay həqiqətən də bizim qürur 

verəcək bir tarixdir. Yüzlərlə dənizçinin, 

Azərbaycan xalqının övladlarının, milliyətindən 

aslı olmayaqraq Bakı buxtasındak göstərdikləri 

həmrəyliy doğurdan da gələcək nəsillərə örnək 

oldu, olur və olacaq da. Azərbaycan vətəndaĢları 

olan Azərbaycan türkləri ilə çiyin – çiyinə, kürək-

kürəyə verib Rusiya Ġmperiyası, SSRĠ nin 

Ģovinist rəhbərliyi tərəfindən törədilən bu faciəni 

TalıĢ, Ləzgi, Tatar, Avar, Rus, yəhudi dənizçilər 

birlikdə yaĢadı və qan içən sovet-rus ordusunun 

törətdiyi qətliama etiraz etdilər. Həbs olunub 

Rusiyaya sürgün olunan dənizçilərimiz, Bakıda 

iĢgəncə və təqib altında olan qəhrəmanlarımız 

bir an belə sarsılmadılar. 

Bu baxımdan xalqımızın ağır gündə həmrəy 

olmalarına, ümumi bəlaya qarĢı birgə 

çarpıĢmalarına ziyalılarımızın da münasibəti 

gələcək nəsl üçün o günün qəhrəmanlığı haqda 

ötürülən bir mesajdır. 

Xalq Ģairl Fikrət QOCA:  
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“20 yanvar hadisələri tarixin ən amansız 

hadisələrindən biridir. Bəşər tarixində misli və 

təkrarı olmayan bir hadisədir. Bir dövlət ki, öz 

vətəndaşına qarşı belə bir vəhşiliyə əl atsın, körpə 

bilməsin, yaşlı bilməsin, qadın bilməsin, qabağına 

keçəni qanına qəltan eləsin, buna nə ad verəsən, 

bunu necə dilə gətirəsən? 20 yanvar faciəsini 

özündə əks etdirən bir roman da yazıb, kitab 

halında dərc etdirdim. Bu hadisələrə münasibətim 

həmin əsərdə verilir. O ki qaldı Xəzər dənizçilərinin 

o zamankı fəaliyyətinə, bu doğurdan da bir 

qəhrəmanlıq idi. Çoxları deyir ki, heç bunu 

gözləmirdik. Niyə axı gözləməməliydik?  Onlar da 

bu xalqın övladları deyildimi? Mənim evimin 

pəncərəsindən yaxşı görünürdü o səhnə, Dəniz 

kənarına gəlib özüm də müşahidə edirdim. O 

gəmilərin həyəcan dolu fit səsi, harayı hələ də 

qulaqlarımda səslənir. Millətin mərd oğlulları olan 

dənizçilər, bakılıların ürəyində bir ümid toxumu 

əkdilər. Dənizçilərin o qəhrəmanlığı matəm 

içərisində, qərənfil yağışında, və göz yaşlarında 

boğulan bir şəhərin yaşaması, mübarizə aparması 

demək idi”. 

2003 -cü il  

Sabir RÜSTƏMXANLI, xalq Ģairi, Millət Vəkili, 

VHP-nin sədri:  
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“20 Yanvar faciəsi öz miqyasına, ağrısının 

dərinliyinə millətin taleyində oynadığı rola görə 

müqayisə olmayan bir faciədir. 20 Yanvarla bağlı 

mənim xeyli şer və məqalələrim var. Hər il istər-

istəməz köhnə ağrılar sızıldayır və o mövzuya 

qayıtmaqdan yorulmuruq. Bu heç kim tərəfindən 

təşkil olunmayan, xalqın öz fəryadından, 

qəzəbindən doğan hadisələr idi. Bunlardan biri 

Bakının küçə və meydanlarını bəzəyən qərəfndillər 

idi, bu barədə çox yazılıb. 20 Yanvar faciəsinin ən 

unudulmaz hadisələrindən biri də Bakı buxtasını 

dolduran gəmilər idi. Gəmi fiti mənim üçün indi 

doğrudan-doğruya 20 Yanvar rəmzlərindən birinə 

çevrilib. Rusiya və köhnə SSRİ ordusu Bakıya geniş 

miqyaslı hucumunda dənizi də yaddan 

çıxarmamışdır. Azərbaycan xalqını diz çökdürmək 

üçün, bunu nəzərə alan XDND idarəsinin gəmiləri 

Bakı buxtasına dolub, belə demək mümkünsə bütün 

yolları bağlamışdılar. Rusiyanın dəniz qüvvələri 

buxtadan yox, başqa istiqamətlərdən Bakıya daxil 

olmuşdular. Dənizçilərin etiraz və nifrəti gəmilərin fit 

səsi idi. Bu səs 4 gün kəsilmədi. Bu səs Bakının 

üstündən bir qurd ulartısı kimi əsib keçirdi. Bu səs 

bir ana acısı idi, ləyaqəti və şərəfi tapdanan millətin 

qəzəb harayı idi. Həmin səsi həyəcansız, yaş 

axıtmadan dinləmək mümkün deyildi. Biz Xəzəri heç 

vaxt o qədər canlı, gur bir həyat içində iradəli və 
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Bakıya Azərbaycana yaxın görməmişdik. Bəlkə elə 

buna görə Xəzərdə üzən hər bir gəmi və onun 

kapitanından tutmuş sıravi işçisinə qədər mənə 

doğma görünür”.  

2003-cü il 

 

Abbas ABDULLA, Ģair:  

“Doğrudan da 20 yanvarda dənizçilərimiz böyük 

qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Bu inkaredilməz tarixi 

bir faktdır. Mən həmin hadisələr zamanı televiziyanı 

açmışdım. Blok partladıldığına görə televiziya 

işləmirdi. Amma bizim gəmilərin, bəzən də 

hərbiçilərin bir-biri ilə yaratdıqları hava əlaqələrini, 

danışıqlarını eşitmək olurdu. Bir dəfə hərbiçilər 

şəhərin ayrı-ayrı hissələrində törətdikləri vəhşiliyi 

özlərinə məxsus jarqonlarla bir-birlərinə məlumat 

verdiyinin şahidi oldum. Onlar şəhidlərimizi təhqir 

etməkdən belə çəkinmirdilər. Axşamlar bizim 

dənizçilərin efir vasitəsi ilə danışıqlarına qulaq 

asırdım. Dənizçilərimiz çox böyük işlər gördülər. 

Millətin başına gətirilən bəlanın dünyaya daha 

düzgün və dolğun çatdırılmasında onların xidməti 

danılmazdır”. 

2003 cü il  

 

Arif ƏMRAHOĞLU, AYB-nin katibi:  
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“20 Yanvar tariximizə və taleyimizə tragizm, daha 

çox isə xalqımızın ölümsüzlük günü kimi əbədi həkk 

olunubdur. Hazırda 20 Yanvarı azadlıq uğrunda 

mübarizə əzmimizin tarixi faktı kimi qavrayan yeni 

nəsil yetişib. Amma biz o qanlı gecənin canlı 

iştirakçısı və şahidləriyik, poza, dəyişdirə 

bilməyəcəyimiz yaddaşlarımızın ömrü öz ömrümüz 

qədərdir. Şəxsən mənim yadadşımda o gecə bütün 

təfsilatı, ağrısı ilə qalıbdı. Amma ən çox indi də 

nastoloji ovqat doğuran birlik simvolu kimi 

Azərbaycanın və azərbaycanlıların ayaq üstə 

durmalarını və bir də gəmilərin fit səsini 

xatırlayıram.  

Gəmilərin fit səsinin yaddaşıma əbədi köçməsində 

bəlkə də qızımın sadəlövh uşaq sualı önəmli rol 

oynayıbdı. Gəmilər, gəmidəkilərlə, fəryad və nifrini 

xatırladan fit səsləri ilə bağlı ətraflı sual-cavabdan 

sonra qızım qəflətən soruşdu: Bəs onlar 

qorxmurlar? Hər tərəf dənizdir, qaçmağa yerləri 

yoxdur?  

Həqiqətən də qəhrəmanlıq, fədakarlıq bir qeyri-

ixtiyari, qeyri iradi, səbəbi indiyəcən çözülməmiş 

psixoloji ovqat və yaşantı nəticəsində baş verir, bir 

də düşünülmüş, plantaşdırılmış şəkildə Şəhidlər 

Xiyabanında uyuyan məktəbli uşaqlar qurbanlardır. 

Təsəvvürə sığmaz amansızlığı görə-görə fədakarlıq 

nümunəsi nümayiş etdirən dənizçilərin bu şüurlu 
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əməli düşünülmüş fədakarlıq idi. Adları hələ 

çoxlarına bəlli olmayan həmin dənizçilərin 

sayəsində insanlardan kömək, təsəlli, təskinlik 

tapmayan xalqımız gəmiləri yerində gördükcə, o fit 

səslərini eşitdikcə elə bil toxtayırdı.  

Məncə, biz Sahil parkında dənizçilərin fədakarlığını 

müəyyən bir formada əbədiləşdirməliyik. İstedadlı 

şair Faiq Balabəyli bizi qabaqlayıb. Qələmə aldığı 

əsəri ilə ən azı onların fədakarlıqlarının 

unudulmaması istiqamətində savab bir iş 

görübdür.”. 

2003-cü il 

 

Valeh MĠRZƏ, Ģair, publisist:  

“20 yanvar tarixin qanlı bir səhifəsidir. Bu səhifəni 

yazanların əlinin qanını heç nə yuya bilməz. Bu bir 

imperiyanın bir millətə qarşı soyqırımı idi. Bu tarixi 

biz yaşadıq. Bu mərhələni biz keçdik. Azadlığını 

qanı bahasına qazanan bu millətin yaşamaq, 

mübarizə aparmaq haqqı var. Bu haqqı onun 

əlindən heç kim ala bilməz. Azərbaycan xalqını 

tökdükləri günahsız qanlar ilə qorxutmaq istəyənlər 

yanıldılar. Xalqın qeyrətdi oğulları, cəsurluqları, 

xarakterləri ilə həmişə başqalarından fərqlənən 

dənizçilər bu dəfə də iradələrini göstərdilər. Bakı 

buxtasında tarix yazdılar. “Sos” siqnalları ilə 

dünyanın diqqətini Bakıya yönəltdilər. İndi o illəri 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  208 

 

yada salanda bir əminlik yaranır məndə, bu millətin 

iradəsi ilə yalnız barışmaq olar. Bu millət öz 

qüdrətini hər vaxt göstərəcək, öz sözünü hər vaxt 

deyəcək. İşğal olunan torpaqlarını da azad edəcək”. 

2003-cü il 

*** 

Oqtay RZA,  

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

 “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti.  

 

 

O HARAY HƏMĠġƏ YADDAġIMDADIRI  

 

Gəminin köksündə qayıq görmüşəm,  

Qayıq çətin gündə gərək olacaq.  

 

Epiqraf kimi yazdığım yuxarıdakı iki misra 

səksəninci illərin ortalarında çap etdirdiyim 

şerdəndir. Bəndlərin birində isə demişəm: “SOS 

haray, çağırış, kömək istəmək...” (“Fəsil 

dəyiĢəndə” adlı kitabımdan. 1986). O vaxt 

möhtəşəm gəmi-bərədə qocaman Xəzərin o tayına 

indiki Türkmənbaşı limanına ezamiyyətə 

yollanmışdım. Xəyalıma qətiyyən gəlməzdi ki, bir 

müdhiş, qara qeyimli qış gecəsində başımıza gələn 

müsibətlə əlaqədar fəryad qoparacağam:  
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Neçə bina, neçə küçə qopardı fəryad,  

Bakımızın harayına hay verdi Xəzər. 

19- 20 yanvararası anlar, dəqiqələr, məqamlar... 

Xəzərimizdəki gəmilərin qışqırığı, irili-xırdalı 

hamısının dalğa-dalğa, ləpə-ləpə yayılan 

tükürpəşdirici sədası yeri, göyü silkələyirdi bu 

yaxınların zəlzələsi sayaq. İllər, fəsillər keçsə də o 

müqəddəs gün, o haray həmişə yaddaşımdadır. 

 Sübhədək oyaq qaldıq. Necə mürgüləmək, necə 

yuxulamaq olardı bütün gəmilər, bütün qayıqlar 

analara, bacılara, cocuqlara qoşulub imdad 

diləyəndə? XƏZƏR gəmilərində mən də 

bəxtəvərləşib, məmnun-məmnun səyahətlərdə, 

gəzintilərdə bulunmuşdum. “Süleyman Vəzirov”, 

“Məlik Göyçayev”, “Baba Babazadə”... dəniz 

neftçiləri ilə görüşdürüb məni. Neft Daşlarında, 

Çələkən yarımadasında, maviliklərə səpələnmiş 

buruqlarda olmuşam. Hardan biləydim ki, 

paytaxtımızın qanı töküləndə, silahsız insanlar 

gülləbaran ediləndə gəmilər, qayıqlar car çəkib 

laqeyd, biganə dünyanı, ağ-ağ yalanların əlində 

oyuncağa çevrilmiş planeti yardıma səsləyəcək.  

Günəşli - Zığ sərhədindəki çoxmərtəbəli, dəmir-

beton binaların birində yaşayıram. Səhər tezdən, 

onda yeddincidə oxuyan oğlum Hünərlə pay-piyada 

yola dizəldik, birbaşa “Azadlıq” meydanına gəldik. 
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Qıpqırmızı qanı axan Odlar ölkəsinin döyünən qəlbi 

Bakı qapqara matəm libasına bürünmüşdü...  

 

Xəzər gəmilərin o müdhiş gecədə qopardığı haray 

yaddaşımın səs düzümündə ömrüm boyu 

yaşayacaql  

2003-cü il 

 ***  

 

Əlibala HACIZADƏ  

ġƏHĠD YUXUMA GĠRDĠ  

 

“O gecəni unuda bilmirəm,yuxuma gəlir o gecə... Bir 

də gəmilərin səsi. Gəmilər balası ölmüş ana idi, 

haray çəkirdi. Bir də bir şəhid girdi yuxuma,1990 

yanvar 21 –də . Yuxudan ayıldım bu şerləri yazdım.  

Şəhid deyirdi: Atam qərənfil gülləri əkmişdi 

Toyum üçün. Amma qismətimə bax, məzarımın 

üstünə gətirdilər  

 

O gecə vəhşət idi  

O gecə dəhşət idi  

O nə müsibət idi  

Başıma gətirdilər.  

 

Elədilər min günah  

Yeri göyü tutdu ah. 
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Zəhər tökdülər, Allah, 

Aşıma, gətirdilər.  

 

Qərənfilim, danış, din  

Səni dinləmək çətin.  

Toyuma gəlməliydin,  

Yasıma gətirdilər. “ 

2003-cü il 

 ***  

 

Vasif SÜLEYMAN, Ģair,  

Qızıl qələm mükafatı laureatı, Prezident 

təqaüdçüsü 

 

DƏHġƏTĠN TARĠXĠ Və YAXUD TARĠXĠN DƏHġƏTĠ  

 

...Dünyanın Xatın faciəsindən də dəhşətli olan 

faciələr yazıldı yurdumuzun taleyinə. Faciə 

dəhşətdisə, onu unutmaq daha dəhşətlidir. Bu 

prizmadan yanaşanda Faiq Balabəylinin qələmə 

aldığı kitabın əvəzi yoxdu. Heç olmasa sonrakı 

nəsillər başımıza gələnlərdən hali olarlar...  

O günü başı bəlalı məmləkətimiz düşmən gülləsinə 

tuş gəlmişdi. Azadlıq istəyən millət rus tanklarının 

qarşısına əliyalın çıxmaqdan belə çəkinmədi həmin 

gün. Həmin günün sirli, gizlin məqamları da çox idi. 

Ən qarışıq xəbərlər Bakı dəniz limanından gəlirdi. 
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Hərə bir şey deyirdi. Amma deyilənlərin hansının 

həqiqət olduğunu ayırd eləmək çətin idi. Və bu 

günəcən də o gizlənlərə ayna tutulmayıb. Nə yaxşı 

ki, bu missiyanı Faiq Balabəyli götürdü üzərinə. Nə 

yaxşı-ona görə deyirəm ki, Faiq bunları kimdənsə 

eşitməyib, hadisələrin canlı şahidi özüdür. 

Bir vaxtlar bizlərə, tay-tuşlarına gördüklərini 

danışanda bunları yazmaq lazımdır, deyirdik. Yazdı 

da. Amma işıq üzünə çıxarmağa gücü çatmadı. 

Hardan çataydı... Qələmdən başqa qazanc gətirəni 

olmayanlardan biridir Faiq. Və nə yaxşı ki, tariximizi 

yaşatmaq naminə bu işi öz üzərinə götürən 

soydaşlarımız tapıldı.  

Bu kitab bir DƏHġƏTĠN TARĠXĠ və yaxud TARĠXĠN 

BĠR DƏHġƏTĠ-dir. Oxuduqca həmin dəhşəti bir də 

yaşamalı olursan. Və dəhşətlər görmüş yurdumuza 

bir də belə günlər arzulamırsan. On iki yaşlı şair 

Sərxan Xəzərin pıçıltılarını xatırladım nədənsə:  

20 yanvar, 20 yanvar,  

Daha gəlmə, səndə qan var.  

 ***  

Əjdər OL, Ģair  

Azərbaycan Yazıçlılar Birliyinin sədr müavini  

 

XƏZƏRĠMĠN QANLI YANVAR GECƏSĠ  
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Tariximizi qanı ilə qızardan doxsanıncı ilin 

qəhrəmancasına şəhid olmuş 20 Yanvar gecəsi 

mənim ömrümü iki yerə böldü, ömrümün dostu 

düşməndən seçə bilməyən əvvəli həmin tarixin o 

tayında qaldı...  

 Bizi ələk-vələk edən, çaşdıran düşmən xəyanətinin, 

məkrinin ölçüyəgəlməzliyi idi.  

 Həmin gecə yapışmağa saman çöpü, işıq ucu 

axtarırdıq.  

 Çoxları kimi gecəni səhərə qədər ora-bura 

vurnuxandan sonra qəfil gülləyə tuş olacağımı dərk 

etmədən Prezident Aparatının qarşısına gəlib 

mitinqçilərə qoşuldum. Tam düşkün bir halda..  

 Eşidəndə ki, Salyan Kazarmasında əsgərlərimiz, 

Xəzərdə gəmilərimiz qanlı orduya müqavimət 

göstərməkdədir, bir az toxdadım.  

 Ancaq quru xəbər azlıq edirdi. Müqavimətin nədən 

ibarət olduğunu bilmək istəyirdim. Bu isə, asan 

deyildi. Əlim ona çatdı ki, dənizin tam göründüyü 

yerdə yerləşən binanın sonuncu mərtəbəsində 

yaşayan yaxın tanışımın evinə gedib balkondan 

gəmi “sürüsünü" görə bildim. Gəmilər buxtanı 

dövrəyə almışdı. Ara-sıra küt atəş səsi gəlirdi. 

Deməli, atılan mərmilər bizim gəmiləri tuturdu.  

Həmin vaxt söhbət gəzirdi ki, rus gəmiləri şəhid 

olanlarımızın meyidlərini yığıb sahildən 
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uzaqlaşdırmaq istəyir, bizimkilər isə buna imkan 

vermir.  

O zaman hardan biləydim ki, gələcək dostum Faiq 

Balabəyli dənizçi kimi həmin gəmilərin birində güllə 

yağışı altındadır.  

Zaman keçdi, çox şey bilindi, çox şeyin üstü açıldı.  

Faiq ədəbiyyatımızın dənizçi yazarıdır. O, dənizin 

xoş üzünü də görüb, şıltaqlıqlarını da. Yazdığı 

şerlərdən dəniz, yosun, qağayı, qum, balıqqulağı 

qoxusu gəlir.  

Qələm dostumun bu kitabı Xəzərimizin qanlı 

yanvarının salnamə vərəqləridir.  

Tarixin hətta bir sətrini yazmq da böyük hünərdir.  

2003-cü il 

 *** * 

ġərafətdin Ġlkin, Ģair 

 

MATƏM SĠMFONĠYASI  

 

Tarix boyu Azərbaycan xalqı çox müsibətlərlə 

üzləşib. Lakin 1990-cı ilin 20 yanvarı müsibətlərin 

ən dəhşətlisi idi. Gözünü qan tutmuş, qəddar 

İmperiyanın quduzlaşmış “saqqallıları” paytaxta 

soxularaq, körpəyə, cavana, qocaya baxmayaraq 

gülləboran etdilər. Anaları oğulsuz, uşaqları ata-

anasız, gəlinləri dul qoydular. İndi həmin günü 

xatırlamaq belə ağırdır. Bütün bunlara baxmayaraq 
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Azərbaycan xalqı öz iradəsini, mərdliyini, sözün əsl 

mənasnıda KİŞİLİYİNİ bütün dünyaya sübut etdi.  

...Dənizçilərə yaxın olduğundan (qardaşım 

Fəxrəddin, əmim oğlu Seyran dənizçidirlər) 20 

yanvar 1990-cı ildə Xəzər Dəniz Neft Donanma 

idarəsinin dənizçilərinin fədakarlığını xüsusi qeyd 

etmək istəyirəm. Onların buxta boyu sıralanıb, dəniz 

yolunu bağlayıb şəhərdə qətlə yetirilmişlərin 

cəsədlərin birini  belə aradan çıxarmağa 

qoymamaları, dediyinə bariz nümunədir. 

Gəmilərin aramsız fit səsləri bir növ Azərbaycanın 

matəmi simfoniyası idi. Bu simfoniyanı bəstəkarı 

olmasa da tükürpədici fit məhz matəm simfoniyasını 

xatırladırdı. Bu gün də gəmi fitini eşidəndə 20 

yanvarı, 20 yanvar deyiləndə isə gəmi fitlərini 

xatırlayıram. Verilən fitlər sanki bütün dünyaya 

Azərbaycan xalqının fəlakətlə üzləşdiyini, 

günahsızlığını bütün dünyaya çatdırmaq İstəyirdi.  

 

Neçə-neçə gəmilər namərd gülləsinin hədəfinə 

çevrilmişdi. Lakin damarlarında qeyrət qaynayan 

dənizçilərimiz məsləklərindən dönməmiş, sinələrini 

namərd gülləsinə sipər etmişdilər. “Sabit Orucov”, 

“Neftqaz-8”, “Neftqaz-30”, “Neftqaz-60”, “Vodeney-

4”, "Şirvan” və  başqa gəmilər əsl qəhrəmanlıq 

nümunəsi göstərərək 20 yanvar salnaməsinə öz 

adlarını qızıl hərflərlə yazdılar. Heç bir inqilab 
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qurbansız olmur. Dənizçilərdən həmin vaxt şəhid 

olan olmasa da sonralar Qarabağ savaşında 

düşmən gülləsinin qurbanı oldular, yaralanıb 

xəstəxanaya düşdülər.  

Qeyd etdiyim kimi qardaşım və əmim oğlu 

dənizçidirlər. Onların vasitəsi ilə dənizçilərin çoxu ilə 

səmimi münasibətim yaranmışdır. Sözsüz ki, 

doğmalarım üçün narahatlıq keçirir, xəbər tutmaq 

istəyirdim. Dəfələrlə əlaqə yaratsam da vəziyyəti 

bilmək mümkün olmamışdı. Yanvarın 24-də əlaqə 

saxlaya bildim. Heç biri gəmini tərk etməyəcəklərini 

inadla bildirdilər. Şəhid olmuş, yaralanmış insanlara 

baxmaq nə qədər çətin idisə də, "yaralanmış” 

gəmilərə baxmaq bir o qədər də dəhşətli idi. Ancaq, 

bu faktdır ki, Azərbaycan xalqı o müdhiş günləri 

yaşadı. 20 yanvarda Bakı buxtasında sinələrini sipər 

edən dənizçilər Qarabağ savaşında da vətəni 

müdafiyəyə yollandılar. Bu gün XDND İdarəsinin 34 

şəhidi var. Şəhidlərin adını əbədiləşdirmək üçün 

donanmanın bir neçə gəmisinə onların adı verilib.  

 

İllər ötəcək Azərbaycan xalqı öz xoşbəxt günlərini 

yaşayacaq. Lakin 20 yanvar faciəsini heç vaxt, heç 

zaman unutmayacaq.  

...Bu gün də gəmi fitini eşidərkən o günlər yadıma 

düşür, Azərbaycan xalqının matəm simfoniyası. 

 ***  
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Dənizçilərimizin adları yaddaĢımızda və 

tariximizdə əbədi yazılacaq 

 

Ġsa Qəmbər . 

Milli Strateji DüĢüncə Mərkəzinin rəhbəri 

Sovet imperiyasının cinayətlər siyahısına ən qara 

hərflərlə yazılan 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan 

xalqının tarixində qəhrəmanlıq və milli birlik 

nümunəsidir. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə 

keçən gecə rus-sovet ordusunun qarşısına yalın əllə 

çıxan xalqımız yalnız ərazi bütövlüyümüzü deyil, 

əslində milli ləyaqətimizi qorumaq naminə şəhidlər 

verdi və istiqlalımız uğrunda mübarizənin yeni 

mərhələsinə qədəm qoydu. Bakıda, Naxçıvanda, 

Lənkəranda, Cəlilabadda, Neftçalada, Zaqatalada 

və bir çox başqa bölgələrdə etiraz aksiyaları və 

mitinqləri, parlamentin Moskvanın hərbi əməliyyatını 

Azərbaycan xalqına qarşı cinayət elan edən, sovet 

ordusunun ölkəmizdən çıxmasını tələb edən, əks 

təqdirdə ölkəmizin SSRİ-dən çıxacağını bəyan edən 

tarixi qərarları, şəhidlərimizin paytaxtın ən yüksək 

məkanında - 1918-ci il mart soyqırımı qurbanlarının 

qəbirlərinin olduğu və sovet dövründə üstündən 

asfalt çəkilib məhv edilən məzarlıqda dəfn edilməsi, 

bu prosesdə milyonlarla insanımızın iştirak etməsi, 

yüz minlərlə vətəndaşımızın cinayətkar kommunist 
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partiyasından çıxması və partiya biletlərini 

yandırması, imperiya hakimiyyətinə etiraz 

məqsədilə başlayan və şəhidlərimizin ruhuna 

hörmət naminə 40 gün davam edən, SSRİ 

iqtisadiyyatını sarsıdan möhtəşəm tətil aksiyası 

imperiyanın çökməsini və Azərbaycanın müstəqilliyə 

qovuşmasını yaxınlaşdıran addımlar idi.  

Və bu möhtəşəm istiqlal mübarizəsinin ən parlaq 

səhifələrindən biri Azərbaycanın mülki dənizçilərinin 

sovet ordusuna müqavimət hərəkatı idi. 

"Xəzər Dəniz Neft Donanması"nın qəhrəman 

dənizçiləri 100-ə qədər gəmi ilə Bakı buxtasını 

bağladılar. Silahsız insanlar öz mülki gəmilərini 

təpədən dırnağa qədər silahlı sovet ordusuna, bu 

ordunun hərbi gəmilərinə qarşı sipərə çevirdilər. 

Məqsəd Bakıya əlavə hərbi qüvvələrin gətirilməsinin 

və dinc əhalinin məhvinə yönəlmiş cinayətlərin 

davam etdirilməsinin qarşısını almaq, həmçinin bu 

cinayətlərin gizlədilməsi, onun miqyasının 

pərdələnməsi cəhdlərinə yol verməmək idi. 

Dənizçilər Bakı buxtasını bürüyən gəmi fitləri ilə 

xalqla birlikdə olduqlarını hamıya bəyan edir, “SOS” 

siqnallaryla bütün dünya dənizçilərini və onların 

vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyəti baş verən kütləvi 

cinayətlərdən xəbərdar edir, SSRİ və Azərbaycan 

hakimiyyət rəhbərlərinə etiraz müraciətləri göndərir, 

cinayətlərin dayandırılmasına və xalqımızın haqlı 
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mövqeyinin qəbul edilməsinə çağırırdılar. Xüsusən 

22 yanvarda şəhidlərimizin dəfn prosesi boyu 

gəmilərdən gələn sirena səsləri həm kədər və 

qəzəb bildirən, həm də özümüzə və millətimizə 

inam aşılayan qəribə bir aura yaradırdı. 

O dövrdə mən AXC İdarə Heyətnin üzvü kimi 

dənizçilərin həm xalq hərəkatı rəhbərlərinə, həm də 

Ali Sovetə göndərdikləri müraciətlərdən xəbərdar 

idim və onların fəaliyyətinin, müqavimət 

aksiyalarının nə qədər önəmli olduğunu bilirdim. Biz 

öz imkanlarımızla dənizçilərin bu fədakarlığını, 

qəhrəmanlığını xalqa çatdırırdıq. Eyni zamanda 

onlarla əlaqə saxlayaraq tam dəstəyimizi bildirir, 

fəaliyyətimizi koordinasiya etməyə çalışırdıq. 

Dənizçilərin mövqeyinin önəmini sovet rejimi də 

anlayırdı, ona görə də bir neçə gündən sonra 

dənizçilərin müqavimətini təhdidlərlə, hədə-qorxu ilə 

sındıra bilmədiklərini dərk edib, onlara qarşı da 

hərbi cinayət törətdilər. Mülki gəmilər bombardman 

edildi, silahsız dənizçilərə qarşı hərbi qüvvə tətbiq 

edildi, həbslər, işgəncələr, sürgünlər 

gerçəkləşdirildi... 

20 Yanvar cinayətləri Azərbaycan xalqının öz 

ləyaqəti uğrunda mübarizəsinin qarşısını ala 

bilmədi. Əksinə istiqlal mübarizəmiz geri dönməz 

xarakter aldı və sovet imperiyasının çökməsinin 

sürətləndirdi. Xalq öz gücünü gördü və inandı ki, 
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milli birlik, milli həmrəyliklə silahlanıb ən çətin, qeyri-

mümkün görünən hədəflərə də çatmaq olur.  

2020-ci il Vətən Müharibəsi zamanı da xalqımız milli 

birlik nümayiş etdirərək Şuşa başda olmaqla işğal 

altında olan torpaqlarımızın əksər hissəsini azad 

etdi. 

Mən 30 il fərqlə baş verən bu iki hadisəni, 

xalqımızın müasir tarixindəki iki zirvəni- 20 Yanvar 

və 44 günlük Vətən Müharibəsini birləşdirən əsas 

məqamları bir daha vurğulamaq istəyirəm: 

İstiqlal Savaşı və Milli birlik!  

Bu iki dəyər yolunda fədakarlıq göstərən hər bir 

kəsin, o cümlədən qəhrəman dənizçilərimizin adları 

yaddaşımızda və tariximizdə əbədi yazılacaq! 

 ***  

 

 

Bu bizim qürur və Ģərəf tariximizdir 

Hikmət Babaoğlu 

Millət vəkili 

Tarixi yaddaş milli yaddaşın əsas komponentidir və 

milli yaddaşın bütövlüyünü, ardıcıllığını təmin edir. 

Ona görə də elə milli yaddaşın dərinliyi də tarixi 

yaddaşın dərinliyi ilə ölçülür. Çünki tarix adına 

öyrəndiyimiz nə varsa əslində tarixin müxtəlif 

dövrlərində alınmış siyasi qərarlar və onun nəticəsi 

olaraq ortaya çıxan müharibələrdir. Biz bəşər tarixini 
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müharibələr xronologiyası kölgəsində öyrənməyə 

məhkumuq. Azərbaycan xalqı da öz tarixini məhz 

müharibələrlə yazıb. Qalib də gəlib, məğlub da olub, 

ancaq düz 5 min il öz dövlətçiliyini qoruyub saxlaya 

bilib. Bəzənsə zaman-zaman assimmetrik 

müharibələrə cəlb olunub, xəyanətə uğrayıb. Düz 

1990-cı il 20 yanvar hasidələrində olduğu kimi. 

Vətəndaşı olduğu ölkənin silahlı qüvvələri tərəfindən 

qırgınlara məruz qalıb. Çünki Sovet İmperializmi 

erməni-daşnak terrorçuları ilə birlikdə 20 – ci əsrin 

əvvəllərində Bakıda, Lənkəranda, Qubada, 

Şamaxıda, Naxçıvanda, Xoyda, Təbrizdə, 

Qaradağda törətdikləri cinayətləri 20 – ci əsrin 

sonunda bir daha təkrar etməklə Qarabağı bizdən 

birdəfəlik və həmişəlik qoparmağı qarşılarına 

məqsəd qoymuşdular. Ancaq unudurdular ki, 20 

yanvar və ona bənzər qırğınlar, cinayətlər 

törətməklə 5 min illik dövlətçilik ənənəsi olan bir 

xalqın əzmini, iradəsini qırmaq olmaz. Yaşadığımız 

ən yeni siyasi tariximizin şanlı zəfər səlnaməsi də 

bir daha bunu sübut etdi. Əslində 44 gün davam 

edən Vətən müharibəmizdə biz həm də 20 yanvar 

şəhidlərimizin də qisasını almış olduq. Çünki onların 

hər biri öz sinələrini Qarabağımız , müstəqilliyimiz 

üçün rus – erməni silahlı birləşmələrinə sipər 

etmişdilər. Bu qanlı qırğının 30-cü il dönümündə 

nəhayət biz 20 yanvar faciəmizin qurbanlarını yad 
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edərkən həm də onların ruhları qarşısında 

qisaslarını aldığımızın müjdəsini verəcəyik .  

20 yanvar qəhrəmanlıq və faciə tariximiz iki mühüm 

əlamətlə yaddaşımızda simvollaşıb. Bunlardan bir 

qərənfil gülləri, ikincisi isə Xəzrə Dəniz Neft 

Donanmasına aid olan gəmilərdən yüksələn qəmli 

fit səsi. O kədərli səsi eşidənlər aradan 30 il 

keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin vaxtdakı 

çarəsizliyimizi xatırlayırlar. Ancaq eyni zamanda 

qəhrəman dənizçilərimizin necə böyük fədəkarlıqlar 

etdiklərini, haqq səsimizi dünyaya çatdırdıqlarını, 

hətta imperiya gəmilərilə açıq savaşa girdiklərini də 

xatırlayırlar. Bu sözün əsl mənasında bir 

qəhrəmanlıq tarixi idi. Həmin günlər Bakı 

buxtasında 100-dən çox gəmi lövbər salmışdı. 

“Sabit Orucov” gəmisi xüsusi qərargah kimi 

müəyyənləşdirilmişdi və baş verən hadisələrlə bağlı 

məlumatlar məhz bu gəmi vasitəsilə dünyaya 

ötürülürdü. O günlər dənizçilər bütün dünyanın 

diqqətini Bakıdakı qanlı faciəyə yönəltmək üçün 

gəmilərimizdən hər saat “SOS” siqnalı verirdi. 

Bununla da qəhrəman dənizçilər həyatlarını riskə 

ataraq Bakı buxtasında imperiya ordusu ilə qeyri-

bərabər mübarizəyə qalxmışdı. Həmin dövrdə əksər 

gəmilərimiz ciddi zədə aldı, bəzi gəmilərdə mindən 

çox güllə, mərmi izləri var idi. Bu cür qəhrəmanlıq 

sayəsində sovet ordusu dənizçilərlə dialoq 
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aparmağa məcbur oldu. Dənizçilərin şücaəti 

sayəsində 50-dən çox ölkənin gəmiləri səsimizə səs 

verdi və onlar da 20 Yanvar hadisəsinin dünya 

ictimaiyyətinə dolğun şəkildə çatdırılmasında 

dənizçilərimizlə həmrəylik nümayiş etdirdilər. 

Qəhrəman dənizçilərimiz Azərbaycan, rus və ingilis 

dillərində məlumatlar hazırlayaraq dünaya yaydılar. 

O dövrün informasiya blokadası şəraitində bu 

əvəzsiz xidmət idi. Çünki 20 yanvar hadisələrindən 

bir qədər əvvəl Azərbaycan televiziyasının enerji 

bloku partladılmış, radio və televiziya 

kommunikasiyası sıradan çıxarılmışdı. Təsadüfi 

deyildi ki, hadisədən sonra 40 – nəfərdən çox  

qəhrəman dənizçimiz müxtəlif səviyyələrdə sovet 

imperializmin repressiyasına məruz qalmışdı . 

Hazırda əldə etdiyimiz böyük tarixi qələbə ilə milli 

dövlətçilik tariximizdə eləcə də hərbi- siyasi 

tariximizdə tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm 

qoymuşuq. Biz artıq qalib xalqıq. Azərbaycanın 

böyük oğlu, müzəffər sərkərdəsi, Prezident İlham 

Əliyev qurduğu güclü ordusu və onun qəhrəman 

əsgərlərilə birlikdə düşmənə elə bir tarixi dərs verib 

ki, bu dərs əsrlər boyu unudulmayacaq. Bu bizim 

qürur və şərəf tariximizdir. Bu şanlı tariximizi 

yaşayarkən bir daha bütün qəhrəmanlarımızı, o 

cümlədən qəhrəman dənizçilərimizi yad etmək milli-

mənəvi borcumuz və fəzifəmizdir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  224 

 

 ***  

Dənizçilər Bakının informasiya  

blokadasına salınmasına imkan vermədi 

 

Aydın Quliyev 

Bakı xəbər qəzetinin baĢ redaktoru, politoloq 

 

 Xəzər Dəniz Neft Donanmasının azərbaycanlı 

dənizçilərinin 1990-cı ilin yanvar hadisələrində 

tutduqları mövqe və göstərdikləri müqavimət dövlət 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə tariximizin şanlı 

səhifəsidir. Tarixi -xronoloji olaraq o zamankı 

hadisənin məzmunu sadə görünə bilər. Yəni 20 

yanvar qırğınları günü qəhrəman dəbizçilərimiz 

təxminən 130 -a yaxın gəminin təmsilçiləri gizli 

qərargah yaradıblar, gəmilər Bakı byxtasınln girişini 

kəsərək sovet militarist gəmilərinin şəhəri 

mühasirəyə almasına imkan verməyiblər, dünya 

donanmalarına ardıcıl “sos” siqnalları ilə Bakıda 

sovet-erməni ordusunun törətdiyi qırğınlar barədə 

məlumat yayıblar, qəhrənanlıqlarına görə təqib və 

sürgün ediliblər. Bakıda Azərbaycan xalq hərəkatına 

qarşı daha ağır cəza tədbirlərinin görülməsinə mane 

olublar, qırğının daha çox olmasının qarşısını 

alıblar. Bunlar qəhrəman dənizçilərimizin cəsur və 

xalqsevər mübarizılərinin ancaq zahiri tərəfləri və 
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görüntüləridi. Hadisələrin mahiyyəti bundan daha 

böyükdür. 

Əvvala, qəhrəman dənizçilərimiz o zaman sovet 

donanma sisteminin tərkib hissəsi olsa da, 

Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqın azadlığı naminə 

sovetizmin əleyhinə böyük iradə nümayiş etdirdilər. 

İkinci, Bakı qırğınlarını öz dillərində dünyaya bəyan 

etməklə Bakının informasiya blokadasına 

salınmasına imkan vermədilər. 

Üçüncü, dənizçilərimizin bu hərəkəti müstəqil 

Azərbaycanın yaranmasına az qalmış ilk milli 

yarımhərbi təsisat nümunəsi idi. 

Dördüncü, üsyankar dənizçilərimiz Bakıda xalq 

hərəkatına daha ağır divan tutmaq planlarının 

hansısa bir hissəsini neytrallaşdırdılar. 

Nəhayət, Bakıda törədilmiş qətliam cinayətinin 

müəyyən sübutlarının sovet gəmiləri ilə Bakıdan 

gizli çıxarılması planlarının qarşısını aldılar. 

Sonradan Rusiyanın bir neçə şəhərinə sürgün 

edilmiş bu neftçi-dənizçilərin, əslində azadlıq 

döyüşçülərinin xatirələrinin Bakıda hansısa 

səviyyədə əbədiləşdirilməsinə ehtiyac var. 

 

 

 *** * 

Əlisahib Hüseynov 

Milli Həmrəylik Partiyasının (MHP) sədri,  
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Birinci Qarabağ Müharibəsinin iĢtirakçısı 

 

 

Xəzər dənizçiləri TARĠX içində TARĠX yazdılar 

 

Onda mənim 19-20 yaşım vardı. Zaman çox sürətlə 

ötür. Dünən canlı şahidləri və ya iştirakçısı 

olduğumuz hadisələr haqqında bu gün tarix kimi 

danışırıq. Əlbəttə, heç də hər hadisə tarixə çevrilmir. 

Zaman axarında baş verən ictimai-siyasi hadisələrin 

bəziləri müəyyən dövr keçdikdən sonra yaddan 

çıxır, unudulur, amma elə hadisələr də var ki, onlar 

bütün fərdlərin, bütün millətin yaddaşında iz salır, 

əbədiləşir, tarixə çevrilir, dərsliklərin, filmlərin baş 

mövzusu olur. 20 Yanvar faciəsi də bu qəbildən 

olan tarixi hadisələrdəndir.  

Onda biz çox şey istəmirdik ki. Biz sadəcə azad 

olmaq istəyirdik; ölkə kimi, millət kimi azad olmaq 

istəyirdik. Rus-sovet müstəmləkəçiliyinə son 

qoymağa can atırdıq. Və bu bizim təbii, ilahi 

haqqımız idi. Hürr yaşamağı bizə heç kim qadağan 

edə bilməzdi. Lakin lənətə gəlmiş Mixail 

Qorbaçovun idarə etdiyi qırmızı sovet imperiyası bu 

qadağaya cəhd göstərməyə çalışdı. 1990-cı il 

yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə azğınlaşmış 

Sovet ordusu Azərbaycan xalqına qarşı amansız 

terror-soyqırımı aktı həyata keçirdi. Lakin Qara 
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Yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan 

xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə 

əzmini qıra bilmədi. O müdhiş gecədə şəhid olan 

Vətən oğulları Azərbaycanın tarixinə parlaq səhifə 

yazdılar. Onlar öz canları, qanları bahasına 

xalqımızın milli azadlığı, müstəqilliyi və firavan 

həyatı üçün yol açdılar. Bu baxımdan, 20 Yanvar 

hadisəsi xalqımızın tarixində təkcə faciəli hadisə 

kimi deyil, həm də istiqlal mücadiləsinin qələbəsi, 

milli məfkurəmizin oyanış günüdür. Vətən və torpaq 

şəhidləri ilə ucalır. Bu şəhidlik təsdiq edir ki, insanın 

iç dünyasında yetişən Vətən sevgisi hər şeydən 

üstündür. 

 

20 Yanvar faciəsi zamanı içindəki böyük Vətən 

sevgisini ortaya qoyan şəxslər arasında Azərbaycan 

dənizçiləri – gəmi kapitanları və matrosları da vardı. 

Həmin günlərdə Xəzər dənizçiləri TARİX içində 

TARİX yazdılar. Onların qorxmazlığı, şücaəti və 

fədakarlığı 20 Yanvar tariximizin içində ayrıca bir 

fəsil, bir dastandır.  Belə ki, həmin gecə Sovet hərbi 

gəmilərinin Bakı buxtasına doğru hərəkətinə yol 

verməmək üçün 100-dən çox  iri və onlarla xırda 

gəmi sovet hərbi gəmilərinin Bakı buxtasına gedən 

yolunun qarşısını kəsdi. Bütün xəbərdarlıqlara və 

hədə-qorxulara baxmayaraq mətin dənizçilər geri 

çəkilmədilər. Xəzərdəki bütün gəmilərimiz düşmənə 
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qarşı birləşdilər. Kapitanlar tabeliklərində olan 

gəmilərdən yanvarın  20-də baş verənlər barədə 

bütün dünyaya SOS siqnalları göndərdilər. 

Qorbaçovun saxta xəbərlərlə aldatmağa çalışdığı 

dünya ictimaiyyəti Azərbaycan dənizçilərinin 

dünyaya yaydığı SOS siqnalları nəticəsində 20 

Yanvar qətliamı haqda əsl həqiqəti öyrənə bildi. 

Başqa sözlə desək, həmin gün cəsur dənizçilərimiz 

qatil sovet rəhbərliyi tərəfindən şəhidlərimizin 

qanının batırılmasına, həqiqətin gizlədilməsinə yol 

vermədilər. Dənizçilərimizin bu addımı xalqımızın 

qarşısında həqiqətən də böyük xidmət idi.  

 

Mən 20 Yanvar günü Xəzərdəki  yüzlərlə gəminin 

eyni vaxtda siqnal verməsi anlarını indi də yaxşı 

xatırlayıram. Daha doğrusu, o anları heç vaxt 

unutmayacağam. O siqnal səsləri həm cəllad 

Qorbaçovun qanlı siyasətinə etiraz səsləri, həm də 

şəhidlərimizin xatirəsinə sayğı, ehtiram əlaməti idi. 

O səslər ruhumuzun qanlı qırğına qarşı hayqırtıları 

idi.  

 

*** 

Yunus Oğuz 

Yazıçı, “Olaylar” qəzetinin baĢ redaktoru 
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Gəmilərimizin eyni anda fit verməsi, bizi yenidən 

mübarizəyə səsləyirdi 

 

90-cı illərin dənizçilərini fəxrlə xatırlayıram. Xalq 

hərəkatı yenicə başlayanda "Neft daşları"bu 

hərəkata ürəkdən qoşuldu, hətta tətillər də təşkil 

etdilər. 20 Yanvarda isə gəmiçilərimiz sözün əsl 

mənasında qəhrəmanlıq etdilər. Hər yerdən əlimiz 

üzüləndə fəxrlə deyirdik ki, dəniz, yəni gəmiçilər 

bizimlədir. Faciəni dünyaya çatdırmaq üçün 

dənizçilərimiz dünyaya gəmilər vasitəsi ilə SOS 

göndərdilər, çünki başqa çıxış vasitəmiz yox idi. 

Dəfn günü gəmilərimizin eyni anda fit verməsi, sanki 

bizi yenidən mübarizəyə səsləyirdi. Demək 

istəyirdiki, mübarizə hələ bitməyib. Onların bu 

mübarizliyi Xalq hərəkatının Milli Azadlıq hərəkatına 

keçidi təmin etdi. Xalq fərdlərdən, sosial qruplardan 

ibarət olsa da birləşəndə qələbəni əldə edə bilir. 

Dənizçilərimizin bu xidməti əvəzedilməzdir və 

qürürvericidir. Sevinirəm ki, bizim dövrün dənizçiləri 

Çingiz İldırım ömrünü yaşamadılar, xalqının yanında 

oldular 

 ***  

Damət Salmanoğlu 

Ģair, AYB üzvü Beynəlxalq Rəsul Rza 

mükafatçısı 
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1990 –cu ilin yanvarın 20-si,Azərbaycan 

dənizçilərinin göstərdiyi igidliyi,fədakarlığı bütün 

dünyaya örnək oldu. 

Onların qorxmazlığı,qəhramanlığı şücaəti 

qarşısında baş əyməmək mümkün deyil.  

Həmən, o qarlı şaxtalı qış gecəsi,qəddar Sovet 

ordusu günahsız ,silahsız insanları güllə boran 

edib,tırtırlarım altında vəşhicəsinə əzib qətliam 

törədirdi. 

Onlar anlamışdılar ki,Azərbaycan xalqı öz kimliyini 

dərk edib. 

Azadlığ mücadiləsinə qalxıb,bu zalımlar bilirdilər 

ki,əgər bu mücadilənin qarşısını almasalar,başqa 

millətlərədə bu qığılcım alovu sıçrayacaq. 

Onsuzda imperiyanın son nəfəsi idi, hər yerdə hərcli 

mərclik höküm sürürdü. 

Bu azğınlaşmış vəhşilər,uşaq qoca demədən hər 

kəsi qətlə yetirirdi. 

Azərbaycan xalqının dünyadan əlaqəsi kəsilmişdi, 

bu olan,baş verən qətlyamdan dünya xalqları 

xəbərsiz idi. 

Fədakar dənizçilərimiz gəmilərini Bakı buxtasına 

yığıb,açıq “SOS” siqnalı verirdilər,dünyaya öz 

səsimizi çatdırırdı.  Bu siqnallar Azərbaycan 

xalqının ah,naləsi,azadlığın ilk siqnal səsi idi.  

 

Azadlığın müjdəçisi, 
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ilk səsi... 

dənizçim. 

Polad biləkli, 

aslan ürəkli dənizçim. 

Hayqırdın, səs saldın 

bütün dünyaya... 

qorxmadın,o quzğun faşist imleriyadan. 

Coşdu qanın, 

qayltdın özünə ,dərk etdin kimliyini, 

sən ulu türkün cocuğusan 

bəllidir soyun kökün.  

 

Şah İsmayılın,Babəkin.. 

hələ, neçə neçə igidlərin 

tarixlərdə iz qoyubdur. 

bu torpağı .. 

bizlərə əmanət,miras qoyubdur! 

Öz nəslini öz soyunu 

bu torppağa bərkidibdir! 

 

 *** * 

 

DƏNĠZÇĠLƏRĠMĠZĠN ĠGĠDLĠYĠ MƏTBUAT 

SƏHĠFƏLƏRĠNDƏ  
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XDND İdarəsindən söz düşəndə Donanmanın 

keçmiş rəisi, mərhum  Cəbrayıl MƏMMƏDOV 

xatırlamamaq olmur. Elə oxuduğunuz Bu Kxitabda 

da mərhum C.X.MƏMMƏDOV haqqda dənizçi 

dostları söz açır onun 20 Yanvar  

hadisələri zamanı keçirdiyi sarsıntılardan danışır, 

xatirəsini əziz tuturlar. 

(şəkli qoyulsun) 

 

Şəkili qoyulsun 

 

Gülhüseyn Ağahüseyn oğlu Bağırov təbiətən 

narahat, qəlbi dima həyat eşqi ilə döyünən, bütün 

varlığı ilə xalqına, elinə bağlı olan əsl vətəndaş idi. 

O, müstəqil respublikamızda gedən demokratik 

ilhahatları alqışlayır və onların həyata keçirilməsi 

üçün həmişə yardımçı olmağa çalışırdı. 1990-cı ilin 

qanlı-qadalı yanvar günlərində onun göstərdiyi 

qətiyyəti, əzimkarlığı yada saldıqca Gülhüseyn 

müəllim bizim gözlərimiz qarşısında daha da ucalır 

və əlçatmaz bir zirvəyə yüksəlir.  

O, qanlı-qadalı yanvar günlərində 

“Xəzərdənizneftdonanma” idarəsində yaranmış 

vəziyyətlə əlaqədar olaraq donanmaya rəhbərliyi öz 

üzərinə götürərək gəmilərin şəxsi heyət üzvlərini 

Sovet ordusunun Bakıda yerləşdirilmiş qoşun 

hissələrinin hücümundan və o zamankı hökümətin 
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təqibindən qorumaq, Azərbaycanın milli sərvəti olan 

müxtəlif təyinatlı gəmilərin təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün əsl əzimkarlıq və vətəndaşlıq mövqeyi 

nümayiş etdirmişdi...  

Ġlyas Bəbirov 

 “VıĢka” qəzeti, 13 iyul 2001-ci il. 

Ziyalıların baxışı 

*** 

Kəmalə Abıyeva 

Müqəddəs muzeyə çevirmədiyimiz gəmilər 

 

Vətən sevgisi sözə gəlməz. “Sevirəm” kəlməsi ilə 

ifadə olunmaz. Vətən ağrısını yaşamaq qədər çətin 

heç bir duyğu olmaz. Vətənə “Dərdinə şərikəm” 

təsəllisi yersiz olar. 

Vətən sevgisindən baş açmazsan...Doymazsan bu 

sevgidən... 

Həsrətim bircə damcı azalardı, 

həsrətim bircə damcı az olardı, 

bircə damcı doya bilsəydim səndən, Vətən. 

 Ötən əsrin 80-ci illərində yazmışam bu şeiri. 

Torpağımı sevirəm. Araz içimi yandırıb,Təbriz 

gözümün nisgili, İrəvan, Zəngəzur, Vedibasar 

başımın ağrısı,...olub. İndi azad olan Qarabağ 

dərdiylə yüklənib ürəyim illər boyu. Bəzən bir 

küçəyə, bir ağaca illərin həsrətlisi kimi baxıb 
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ağlamışam. Mənim də çətinliklərim olub və var. 

Haqsızlıqlarla üzləşirəm hələ də. Amma heç vaxt 

başqa bir ölkədə yaşamaq ağlımdan keçməyib. 

Mənim üçün mümkünsüzdü. Yəqin Vətəni sevənlər 

hamısı belədi.  

Vətəni qoruyanlar, ölümə gedənlər onlardı. 

1988 – ci il hadisələrində onları gördüm. 

Azərbaycanı uğruna ölümə hazır olanları gördüm. 

Hamısının üzündə, gözündə “Vətən azadlığı” həsrəti 

vardı. 

20 yanvar təsadüf deyildi ki... İllərlə Azərbaycan 

bütövlüyü daşıyan insanlar meydanlarda, küçələrdə 

idi. Güclü SSRİ xalqın iradəsi önündə aciz qalmışdı. 

Xalqın mübarizə əzmini qırmalı idi. 

1990 - cı ilin yanvarı... İndi də varlığımdan bir ağrı 

keçir. Şəhərin müxtəlif yerlərində toplaşırdı minlərlə 

insan. “Ordu şəhərə hücum edəcək” ifadəsi 

dolaşırdı. Şaiə kimi baxanlar, inanmayanlar, 

inananlar da vardı...  

Hamı bir – birini inandırmağa çalışır, hamı bir- birinə 

inanır, hamı bir-birinin əlindən tuturdu... 

19-u gecə də belə idi. ”Qurd qapısı”, “Salyanski 

kazarma”, “Qızıl Ordu” deyilən yerlərdə toplananlar 

çoxdu. Mən də fırfıra kimi dolanırdım. İnsanlar 

axınla gəlib-gedirdi, yüzlərlə adam gecələyirdi. Bir 

uşaqlıq rəfiqəm var,  Nüşabə Bədəlzadə. Mübariz 

xanımdı. Həmin gecə indiki 20 yanvar meydanında 
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onunla rastlaşdıq. Bir-birimizə sarılıb ağladıq. 

Əslində hamı bir-birinə sarılır, gülüb-ağlayırdı o 

günlərdə. 

“Dağılın, evlərinizə gedin. Ordu gələcək, atəş 

açacaq” kimi çağırışlara qulaq verən çox az idi. 

Hamı Azərbaycanı düşünürdü. Paralanmış Vətənin 

cənub, qərb ağrıları ilə yaşayan, sərhəd məftillərini 

sökən xalq güllə qabağında dayanmağa hazır idi. 

Və tanklar şəhərə girdi. Paytaxtımıza – göz 

bəbəyimizə xəyanət etdilər. Vətən dediyimiz, Ana 

dediyimiz dövlət bizi ölümə məhkum etmişdi. Heykəl 

ucaltdığımız, gücünə - qüdrətinə şeirlər yazdığımız 

“Qızıl Ordu”nun tankları üstümüzə yeridi. Silahsız 

insanları tankların hücumuna tuş gəldi. Nələr oldu, 

nələr... Dəhşət idi. Şəhərin səhəri daha dəhşətli idi... 

Qanlı yanvar gecəsi, o dövrün hadisələri haqqında 

çox yazılıb. 

19-da tankların qabağına çıxmağa hazır olan 

əliyalın insanlar hələ də gözümün qarşısındadı. 

Tankların, yan – yörəmdən uçan güllələrin səsi hələ 

də qulağımda. 

Bir də fit səslərini unutmuram. Dənizdəki mülkü 

gəmilərin, bizi dənizdən gözlənilən hücumdan 

qoruyan gəmilərin fit səslərini.  

Dünya ilə əlaqə kəsilmişdi. Dənizçilər şəhərdəki 

qırğına, bu qırğının qurbanlarının dənizə 

töküləcəyinə etiraz olaraq haray salırdı. Gəmilərin 
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ötürdüyü SOS siqnalları ilə dünya başımıza 

gələnlərdən xəbər tuturdu. Xəzər Dəniz Neft 

Donanmasının dənizçiləri bütün təhdidlərə, 

təhlükələrə baxmayaraq şəhəri qoruyurdu. 

 Yasamalda 5-ci mərtəbədəydi mənzilim. İndiki kimi 

yerli-yersiz tikilən hündür binalar yoxdu onda. 

Pəncərəmdən dəniz görünürdü. Hər gün, hər gecə 

bu gəmilərin səslərinə qarışırdım. Fit səslərini 

eşitməyəndə də, eşidəndə də dəhşət basırdı adamı. 

Ölüm dəhşəti. Başını divara çırpmaq istəyirdin. 

Cürbəcür fikirlər dolaşırdı şəhərdə: Dənizçilərə 

işgəncə verirlər...Beşini öldürüblər...10 nəfəri dənizə 

atıblar... Güllələyiblər... 

Həqiqəti bilən yoxdu... Sadəcə ah-nalə, göz yaşları 

Xəzərə qarışırdı. Xəzər Bakının gözündə donub 

qalan göz yaşına oxşayırdı...Ya mənə elə gəlirdi?  

Çox sevdiyim Xəzərə baxmaqdan qorxurdum. 

“Dənizçilərimizi neynədin, Xəzər” deyə 

pıçıldayırdım. 

Dənizçilərin Sovet dövlətinə qarşı möhtəşəm 

duruşundan, igidliklərindən çoxumuzun xəbəri 

yoxdu. 

1990 – cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən 

gecədən, sonra başımıza gələnlərdən gəmilər 

“danışırdı” o günlərdə. Biz də onlardan danışırdıq. 

Həm harayımızı dünyaya çatdıran, həm də şəhəri 

dənizdən gözlənlən hücumdan qoruyan dənizçilərin 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 237 

 

“Sabit Orucov” gəmisində qərargah yaratmağından, 

“Kapitanlar şurası”ndan, onların verdiyi qərarlardan 

xəbərsiz idik çoxumuz. Onlar haqda hamı danışırdı, 

həm də kimsə dəqiq heç nə bilmirdi. Bir də hamımız 

onlarla fəxr edirdik. 

Yanvarın 19 - da  sovet hərbi gəmilərinin döyüş 

hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsindən də xəbərmiz 

yoxdu. 

Biz hadisələri sonra öyrənəcəkdik. Baş verən 

həqiqətlərdən zamanla xəbərimiz olacaqdı. Onlarla 

sonralar tanış olacaqdıq.  

Mənim yaddaşıma, ürəyimə hopub qalıb 20 yanvar 

hadisələrində Dənizçilərin də ayrıca qəhrəmanlıq 

dastanı var. 

KİV-lərdən, TV verilişlərindən az da olsa, Xəzər 

Dəniz Neft Donanmasının rəşadətli mübarizə 

həqiqətini  öyrəndik zamanla. Bəzi dənizçilərimizi 

tanıdıq. 100- dən artıq böyük və onlarla kiçik 

gəmilərin fit səslərinin həqiqətini eşitdik. 

Tariximizə xalqın möhtəşəmliyini yazan gəmilərin 

kapitanlarından biri Kərəm Məmmədovun 

müsahibəsində oxumuşam: Dənizçilərin 

göstərdikləri rəşadət dünyanın hansı ölkəsində 

olsaydı, bütün dünya qəhrəmanlıqlarından 

danışardı. Bizdə dəli bir susqunluq var. Hətta ölkə 

əhalisinin bəzi kəsimləri bu mübarizədən xəbərsizdi. 

Dünyanın hansı donanmasının bir gəmisinə 3600 
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mərmi dəysəydi, o gəmi bütün dünyanın ziyarət 

etdiyi müqəddəs muzeyə çevrilərdi, amma bizim 

bəzi özünübilməzlər tez-tələsik gəmini doğrayıb 

metalloma çevirib həzmi – rabedən keçirdilər” ( 

2017,19 yanvar,STRATEQ.AZ). Qəhrəman haqlıdır. 

Təəssüfki haqlıdır.  

O vaxtkı dövlətin başçısı Mixail Qorbaçova 

tələbnamə göndərmişdi dənizçilər. Bu cəsarət 

gülləbəran edildi. Gəmilərdə yüzlərlə güllə, mərmi 

izləri vardı. Buxtaya yan almağa məcbur qalan 

gəmilərin onlarla dənizçisi həbs edildi, Orenburq, 

Ulyanovsk şəhər həbsxanalarına göndərildi, 

işgəncələrə məruz qaldı. 

Aysel Aydın Əlizadə yazır:Dörd gün gəmiçilərimiz 

dənizdə SOS siqnalı veriblər . Azərbaycanın 

təhlükədə olduğunu dünyaya car çəkiblər. 20 yanvar 

hadisəsindən sonra kapitanlara xəbər çatıb ki , 

ölənləri yığıb dənizə tökəcəklər . Dənizçilər bir yerə 

yığılıb, 7 gəmi kapitanını ağsaqqal seçiblər , 

hərbiçilərə xəbər yollayıblar ki , hansı gəmiylə 

meyitləri atmağa gətirsələr , tarana gedəcəyik , onu 

batıracağıq. Qorxmayıblar adamlar, qorxmayıblar. 

İmperiyanın hərbi gəmilərindən , ordusundan 

qorxmayıblar. Geri çəkilməyiblər . Dənizçilərimiz 

sanki bir proqram ətrafında cəmləşmişdi . Heç kim 

vətənin müdafiəsindən kənarda qalmırdı . Böyük 

birlik vardı . Heç kim fikirləşmirdi ki , həbs olunaram, 
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cəzalanaram. Bütün kapitanlar öz heyətləri ilə 

birləşmişdi. Sonra 48 dənizçi sürgün edildi , 

kapitanlar həbs olundu. 

 

 

 

Sonradan bildim, deyirdilər ki, Orenburq 

həbsxanasına göndərilənlərdən biri də O idi – 25 

yaşlı gənc. Tanıyanda heyrətlə baxdığım. O – Faiq 

Balabəyli. Sonralar  yalnız imzasını tanıdığım Faiq 
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Balabəyli ilə AYB -də təqdimatların birində tanış 

olduq. 

İnam dolu səsi, çevikliyi, səmimiyyəti ilə seçilir Faiq 

bəy. Bir də həmişə üzündə təbəssüm var. Lap 

çətinliyi olsa da, kimsəni yükləməz dərdli baxışlar, 

görüntüsüylə. Elə bil insanlara sevinc paylayır. Onu 

görəndə dərdini unudur adam. Bir də çoxlarında 

olmayan xüsusiyyəti var: Adamın özünə - sözünə 

dəyər verir. Vəzifəsinə, puluna, təltiflərinə yox. Həm 

də O, çox sadiq dostdur. Xəyanət etməz kimsəyə - 

İnsanlığa. Şair, jurnalist  kimi də sevilir Faiq bəy. 

Dənizçi olduğunu, 20 yanvar hadisələrinin iştirakçısı 

olduğunu biləndə heyrətimi saxlamadım: Siz 

qəhrəmansınız!  Güldü... 

Mən isə çox ciddi düşünürəm ki, o günün 

iştirakçıları olan, hələ Sovet dövlətinin mövcud 

olduğu bir zamanda Hərbi dononmanın  əmrlərinə 

qarşı çıxan, həbslə, güllələnməklə təhdid olunan 

dənizçilərimiz hər cür təşəkkürə, tərifə, təltifə 

layiqdirlər.  Ona görə tez – tez Faiq Balabəyliyə 

deyirəm ki, siz qəhrəmansınız! Çünki Faiq bəy də 

qəhrəmanlıq edib, qorxmadan, cəsarətlə əmrlərə 

tabe olmayıb, həbs olunub, işgəncələrə məruz 

qalıb... Şair çoxdu. Yaxşı şair də az deyil. Amma 

Faiq kimi həm qəhrəman,  həm də yaxşı şair azdı. 

İsti kabinetlərdə, rahat kürsülərdə ömür  sürməyi 
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hamı bacarar. Belə yaşamağı hamı bacarmaz 

amma... 

 

Ümumiyyətlə, o günlərin ağrı –acısını yaşasam da, 

20 yanvar mənim üçün Məğrurluq günüdür. 

Qürurum, Birliyimizə inamdır.  

Sakitcə yola saldığımız möhtəşəm Qələbə ili olan 

2020 -ci il kimi.  

                                    KAMALƏ ABĠYEVA  

 

 “Qadınkimi.com”19.01 2021 

 

CavanĢir Eloğlu 

 

DƏRYA SƏNDƏN KĠM KEÇDĠ...  

 

Tı skazal çto on umer, net on poqib.  

Mixail SVETLOV  

 

PROLOQ  

 

Dərya səndən kim keçdi,  

Kim qərq oldu, kim keçdi!  

Yadıma kimlər düşdü,  

Xəyalımdan kim keçdi!  
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Kim bilir, bu el bayatısı hansı zamanın əks-sədasıdı, 

harayıdı, ağrısıdı? Bu günümüzlə səsləşən bu cür 

sətiraltı, pünhan dərdlərimiz sənət incilərimizdə 

yüzlərlərdi, minlərlədi. Görənnecə olur ki, insanlıq, 

millət öz dərdlərini beləcə sənət diliylə sətiraltı, gizli 

deməyə məcbur olur? Olmaya üz-üzə gəldiyi 

düşməndən çəkinib qorxur? Yox, ola bilməz! 

Düşməndən ayrı-ayrı fərdlər qorxar, çəkinər, xalq 

bütövlükdə qorxaq ola bilməz qardaş. Qorxaq xalq:  

 

Əzizinəm hər aylar,  

Hər ulduzlar, hər aylar.  

Başım cəllad əlində,  

Dilim səni haraylar.  

bayatısını dilinə gətirə bilməz. Yaxşı bəs, “Dərya 

səndən kim keçdi?” harada, nə zaman yazıldı 

xalqımızın silinməyən minillik yaddaşına? Kim 

verəcək bu sualın cavabını bu günümüzdə, 

sabahımızda? Dillən Səmədağanın dərəsi, Əlincə 

qalası, Göyçə gölü, Qobustan qayaları...  

 

Olmaya, şair demişkən, “ağlımıza gələnlər başımıza 

gəlir?” Bəlkə elə uzaqgörən xalqımızın el 

sənətkarları yüz il, min il sonra başımıza gələnləri 

əvvəlcədən bilirlərmiş? Bəlkə də... Nə isə bir onu 

bilirəm ki, dərdimiz birdirsə, yozumu min-mindi...  
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DƏNĠZÇĠ DOSTUM DEYĠR KĠ...  

O faciəli gün mənim işlədiyim “Şirvan” yük gəmisi 

Neft daşlarnın cənubunda lövbər salmışdı. 

Kayutada oturub “Mayaka” qulaq asırdım. Bakı 

radosunun dalğasını tutanda eşitdiyim sözlər məni 

sarsıtdı. Kimsə həyəcanla bu dəhşətli xəbəri yayırdı: 

“Bakıda qırğındı”. Oyaq olan şəhər sakinləri küçəyə 

çıxıb yaralıları, ölüləri yığmağa səsləyirdilər.  

Kapitan körpüsünə qalxdım. Növbətçi motrosa 

kapitanı çağrımağı tapşırıb, sonra eşitdiyim xəbəri 

lövbərdə dayanan gəmilərə çatdırmağa getdim. 

“Aleksey Kartunov” və “Sovet Naxçıvanı” mənə 

başa düşdüklərini bildirdilər. Kapitan gəlib “Neftqaz-

10” gəmisi ilə əlaqə yaratdı. Radio vasitəsi ilə kiçik 

məşvərət çağırıldı. Ən nəhayət, xalqımızın başına 

gələn müsibətlərdən, xüsusisən öz ailə üzvlərindən 

nigaran olan dənizçilər Bakıyaqayıtmağı lazım 

bildilər.  

Dənizçi dostum, “Şirvan” gəmisinin elektrik 

mexaniki, qələm əhli Faiq Balabəyli aram-aram, 

yanıqlı-yanıqlı söhbətinə davam etdi:  

Beləliklə, dənizçilər gəmilərlə Bakı buxtasına yan 

aldılar. Şəhidləri son mənzilə yola salanacan dor 

ağaclarından qara bayraqlar asıb, sahildə qalmalı 

oldular... 

DƏRYADA GƏMĠM QALDI...  
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Axşamlar hüznlü-yaslı mulki gəmilər arasında Xəzər 

Hərbi Donanmasının döyüşə hazır gəmiləri hərəkət 

edirdi. Bu barə də hərbi komanda heyətinə 

tərəfimizdən məlumat verildi. Orduya qarşı 

inamsızlıq, onun Bakıda törətdiyi vəhşi qırğınlar bız 

dənizçiləri sayıq olmağa çağırırdı.  

Yanvarın 20-də axşam hərbi dənizçilər tərəfindən ılk 

atəş açıldı. Hədəf lövbərdə dayanmış “Çiləkən-1” 

kran gəmisi oldu. Yanvarın 22-də axşam hərbi 

dənizçilərin yaylım atəşləri Xəzər Neft Donanması 

idarəsinin mülki gəmilərində yenə həyəcana səbəb 

oldu. Bu dəfə “Aktau”, “"Neftqaz-10", “Neftqaz-30”, 

“Neftqaz-64" gəmilərı ağır “yara” aldılar. 

Xoşbəxtlikdən gəmilərin heyətində tələfat olmadı.  

“Sabit Orucov” gəmisinin kaptanı Mövlud Əliyev 

dənizçilər tərəfindən rəhbər seçildi.  

Yanvarın 22-də gündüz saat 13:00 da bütün 

gəmilərin kapitanları “Sabit Orucov” gəmisinin 

qərargahına toplaşdı. “Şirvan” gəmisi heyətini mən 

təmsil edirdim. Burada kapitanlardan əlavə 

“Azadlıq” qəzetinin redaktoru Nəcəf Nəcəfov, SSRİ 

xalq deputatları, Tofiq İsmayılov, Qazax şairi Oljas 

Süleymanov da iştirak edirdi. Bakı buxtasını 

boşaltmasaq, gəmilər batırılma təhlükəsi qarşısında 

qalacaq. SSRİ müdafiə naziri Yazovun əmri belə idi. 

Qərara aldıq ki, Bakı buxtasını boşaldıb, tətili 

körpündə dayanmaq yolu ilə davam etdirək. Onu da 
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xatırladım ki, bütün danışıqları maqnitafon lentinə 

yazmışdıq. Gəmilərdə hərbçi ailərinin olduğunu 

bildirdilər. Dedik ki, bizim tərəfimizdən onlara heç 

xətər toxunmayacaq. Ancaq bir ṣərtlə: gəmilər 

yoxlanılmadan buraxılmayacaq. Çünki bir qədər 

əvvəl “Vosxod”un dənizçiləri “Sabit Orucov”la əlaqə 

yaradaraq bilmişdilər ki, gəmilərdə ölülər var. Özü 

də məlumat verən şəxs azərbaycanca çox pis 

danışırdı.  

 

Danışığa görə, “Babazadə” gəmisi 300-400 metrlik 

məsafədən gəmilərin göyərtilərinə işıq salıb 

yoxlayandan sonra geri qayıtmalı idi. Üç hərbi 

gəminin yoxlanışı bir mülki gəmiyə tapşırılmışdı. 

Ancaq Sidorov böhtan atır ki, guya 

“Babazadə”gəmisinə hərbi gəmileri girov götürmək 

əmri verilibmiş.  

 

Xəzər Neft Donanması idarəsinin gəmiləri Bakı 

buxtasını boşaltdıqdan sonra hərbçilərin ürəyi bu 

gəmilərin sakitcə üzüb getməsine dözmədi. Gəmilər 

gülləbaran edildi. "Aktau", “Neftqaz-64", "Neftqaz-

34", "Neftqaz-18", “Neftqaz-10", "Vodoley-4” “Sabit 

Orucov” və onlarla başqa gəmilərin gövdəsi və 

kapıtan körpüləri deşik-deşik oldu. Onların ağır 

toplardan atdıqları mərmilərin törətdiyi yanğınları 

“Şirvan” və “Vixr-12” gəmilərinin heyəti güclə 
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söndürdü. Əgər doğrudan da hərbi gəmilərdə öülər 

yox idisə, onda niyə hərbçilər bizi yaxın buraxmır və 

gəmilərimizi gülləbaran edirdilər?  

 

ATALAR DÜZ DEYĠB...  

 

Qarşımda hərbi donanma zabitlərinin dörd 

səhifədən ibarət “Drama na more, kto vinovat” 

sərlövhəli məlumatları var. Məlumatda deyilir:  

 

“Xəzər Neft Donanması idarsəinin gəmiləri ilə hərbi 

gəmilərin toqquşması nəticəsində hidroqrafiya 

gəmilərindən biri zədələnib. Ekstremistlər hərbçilərə 

qarşı silah işlətməkdən belə çəkinməyiblər”. 

Yalandır! Sonra oxuyuruq: “Admiral V.V.Sidorov 

radio vasitəsi ilə ekstremistlərin liderlərilə danışıqlar 

aparıb. Mülki dəniz döyüşçülərini ağıllı olmağa, 

insani sifətlərini itirməməyə çağırıb”. Yalana, iftiraya 

bax! Adlarını özgəyə qoyurlar.  

Atalar demişkən: “kor kora deyir, cırt bəridəki 

gözünə”.  

Qəribədir, bu həmən Sidorov deyilmi ki, mərkəzi 

mətubat orqanlarından birində Bakı buxtasından 

söhbət açıb, orada heç bir blokada olmadığını 

bildirib.  

Yoldaş Sidorov, siz hərbi donanmanın  zabitlərini 

təcrübəli dənizçilər kimi təqdim edirsiniz. Məgər 
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sizin “təcrübəli” zabitləriniz bilmirdilər ki, gəmi lövbər 

salanda üzü küləyə durmalı, lövbəri qaldırdıqdan 

sonra isə eyni istiqamətdə hərəkət etməlidir? Siz isə 

bunu sahilə hücum kimi qələmə verib, törətdiyiniz 

cinayət qarşısında özünüzə haqq qazandırırsınız. 

“Vodeley-4” gəmisinin ki, taleyi sizə yaxşı 

məlumdur. Bəs onda siz dənizçilərə “quldur” adı 

verməyinizdən, mülki gəmilərə yoxlama adı ilə 

buraxdığınız desantların törətdikləri cinayətlərdən 

niyə danışdırmırsınız? 

Niyə demirsiniz ki, “yoxlamadan” sonra gəmilərdə 

pul, saat, pal-paltar və digər əşyalar yoxa çıxıb? 

Niyə demirsiniz ki... Elə isə qulaq asın mən deyim, o 

vaxt gəmilərdə sizin “təcrübəli” hərbçilər nələr 

törədiblər.  

Gəmilər qara bayraqlarını hələ aşağı salmamışdı. 

Hərbçilər yanvarın 30-da fövqəladə vəziyyət 

şəraitində işləyən gəmiləri yenidən “yoxlamağı” 

qərara aldılar. “Yoxladılar’,özü də görün necə?  

 

-Uberite piratskiye flaqi...  

 

-Eto ne piratskiy flaq, eto...  

 

-Molçat. Tebe ne dali slov, çyornıy...  
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“Atlet-9” və “Şirvan” gəmilərinin heyət üzvlərini əlləri 

boyunlarının ardında “Şirvan”ın göyərtəsində ağzı 

üstə dəmir göyərtiyə uzatmışdılar. Sulu qar yağırdı. 

Əllərim üşüdüyündən qoynuma salmaq istədim.  

 

Qalx! - qışqırdılar.  

 

Üstümdə axtarış aparanda çəkmələrimin də içinə 

baxdılar:  

 

-Suka, beliye noski nosiş? Vışyol iz qryaza, stal 

knyazom, deyib avtomatın qundağı ilə sinəmə, 

qarnıma, böyrəklərimə vurmağa başladılar.  

 

“Atlet-21” gəmsinin 27 yaşlı kapitanı Ümidvar 

Hüseynov hərbçilərin “yerə uzan” əmrini yerinə 

yetirmədiyinə görə “çyornı” deyib, qabırğalarını 

sındırıb, üzünü ağır zabit çəkmələriylə tanınmaz bir 

hala saldılar. Axtarışdan sonra dörd nəfər hərbçi 

yanacaq dolu çənləri və yüksək cərəyanlı elektrik 

xətlərini atəşə tutdu. 46 nəfər dənizçi hərbçilər 

tərəfindən həbs edildi. Onlar “cəza”larını 

Krasnodarda, Orenburqda, Ulyanovskda və 

Şüvəlanda çəkdilər.  

 

AXC-nin Xətai rayon şöbəsi Xəzər Neft Donanması 

idarəsinin həbs olunmuş əməkdaşlarının harada 
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olduqlarını komendantlıqdan çox çətinliklə öyrəndi. 

Dənizçilərin ailələrinə maddi yardım göstərmək 

istədilər. Lakin həyat şəraitləri hədsiz dərəcədə 

dözülməz olan, çoxusu hələ də kirayə yaşayan 

dənizçi ailələri həmin yardımdan imtina etdilər və bu 

yardımı şəhid olmuş dənizçi ailələrinə verməyi 

məsləhət gördülər. Belə də oldu. Bəli, yoldaş 

Sidorov, atalar demişkən "Codanı çuvalda gizlətmək 

oımaz!" 

Epiloq-monoloq  

 

Dəli Kürümün, Xan Arazımın həsrəti Xəzər! Dəlisov, 

bədöy atlarımın oxşarı Xəzər! Oyan, oyan, yatmış 

ruhumun cəngisi Xəzər.  Sazımda “Cəngim”, dilimdə 

haraya dönən “Qarabağ şiksətəm” Xəzər! “Qanı su 

ilə yox, qanla yuyarlar, oğul™ deyən 

ağbirçəklərimin, Tomrislərimin, Burla Xatunlarımın 

gözünün dikəcəyi igidlərimin ruhu xatirinə oyan, 

oyan, and yerim, inanc beşiyim, Xəzər! Qoynuna 

qərənfil səpilib. Qalx, bu güllərin salamına gə!!...  

 

“Aydınlıq” qəzeti”, 1991  

 

 ***  

 

KAPİTAN, MƏN SƏNƏ İNANIRAM  
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.. Toxumdan və torpaqdan qorxurlar... 

Nazim HĠKMƏT 

 

Bakını bu qədər dərdli görməmişəm. Elə bil ki, hər 

şey ağır daş altında qalıb və bu daşı qaldırmaq 

üçün adamların çiyinləri zəiflik edir. Qara bayraqlar 

xatırladır mənə gözlərimi bağlayan əllərin kölgəsini, 

xatırladır mənə neçə illər qabaq kəndimizdə peyda 

olan tankı. Anam əlləri əsə-əsə gözlərimin qabağına 

ətəyini tutmuşdu ki, tankı görməyim. İndi başa 

düşürəm, niyə anam istəmirmiş ki, o tankı 

görüm?!Demə, neçə illər o tank arxamca keçirmiş... 

Bakıda həmin tankı görən kimi tanıdım...  

 Ürəyimin narahatlığını eşidirəm: bir alqı yer 

üzündən silmək olar, ancaq onun yaddaşını məhv 

etmək mümkün deyil, Həyatda ilk dəfə yalqızlığımı 

görürəm. İlk dəfə ölümün belə yaxın olduğunu, 

ayanlarımın Vətən torpağına dəyməyini hiss edirəm. 

Hərə bir söz desə də, hamı eyni dərddən danışır.  

Xəzərdə kövrək bir sükut var. Hər 15 dəqiqədən isə 

bu sükutu gəmilərin iki-üç dəqiqəlik e”tirazı həyəcan 

siqnalları titrədir. Demə, Xəzər də belə namərdliyi, 

belə faciəni gözləmirmiş. Demə, dərd də, qəm də 

damaların ən çox inandığı yerdən, inandığı 

adamlardan gəlirmiş...  

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən qoşunların 

“Respublikamızın suverenliyini və vətəndaşların 
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konstitusiya hüquqlarını qorumaq üçün” gəldiyi vaxt 

(onlar bunu belə adlandırırlar) “Sabit Orucov” 

gəmisindən “SOS” verildi. Dənizçilər həyəcanla 

dünyaya bildirdilər ki, qoşunlar suveren 

Azərbaycana hücm etmişlər, küçələr, meydanlar 

meyidlərlə doludur, adamları şilküt eləyirlər. Xahiş 

edirik, Azərbaycan xalqına kömək əlinizi uzadın.  

 

..Dənizçilərin gücü təkcə buna çatdı, dərdlərini belə 

dedilər.  

 

Dənizçilər bir ay ağıllarına belə gətirməzdilər ki, 

“Sabit Orucov” gəmisindən dünyaya belə bir “SOS” 

siqnalı verəcəklər. 

Dənizçilər bir ay əvvəl ağıllarına gətirməzdilər ki, 

onlara belə bir məlumat veriləcək: iki hərbi gəmi 

səfərə çıxacaq... onların yolunu kəsmək və hərəkət 

etməyinə imkan verməmək lazımdır...  

 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı Rövşən 

Dəmirov:  

 

Ordunun xəbərdarlıqsız Bakıya girməsinə e”tiraz 

olaraq, Zığdakı körpüyə yan aldıq. Sonra belə 

qərara gəldik ki, bütün gəmiləri Bakı buxtasında 

saxlamaq lazımdır. Heç olmasa, şəhər dənizdən 

edilən hücumlardan qorunsun. Belə də etdik. Ayın 
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21-də isə saat 20.30 dəqiqədə bizə xəbər çatdı ki, 

guya iki hərbi gəmi NƏSƏ aparır, tə”cili olaraq, 

onların qabağını kəsmək lazımdır. Tez lövbərdən 

çıxıb deyilən istiqamətə yönəldik. Bir də gördük 

doğrudan da iki hərbi gəmi deyilən istiqamətdən 

bizim üstümüzə gəlir. Hərbçilər yaxınlaşan kimi, 

xəbərdarlıqsız, gəminin sağ bortundan tutmuş ta 

gəmi hey”ətinin yaşadığı kayutalara kimi, atəş 

açmağa başladılar. Gəminin sükanını vurub sıradan 

çıxartdılar, gəmi tamamilə öz idarəsini itirdi. 

Dayanmağa məcbur olduq.  

 

“Neftqaz-64” gəmisində çoxlu güllə “yarası” var. 

Bunlar yalnız görünən yerlərdədir. Kapitan deyir ki, 

heç bilmirəm necə oldu, sağsalamat qurtardım. 

Dənizçilər deyirlər ki, dəniz ona rəhm eləyib. Bəlkə 

doğrudan da belədir...  

 

“Neftqaz-18” gəmisinin kaptanı Gülağa Məcidov:  

 

Efirdən eşitdim ki, atışma səsi gəlir. “Aktau” yedək 

gəmisini iki hərbi kater mühasirəyə alıb. Sürəti 

artırdım, keçdim “Aktau” ilə hərbi katerlərin birinin 

arasına, elə bu vaxt “Aktau” mənə xəbər verdi ki, 

onun gövdəsi deşilib, içəriyə su dolur. Tə”cili olaraq 

geri qayıtdı. Qaldım iki hərbi katerin arasında. 

Təxminən 20 dəqiqə atəşə tutdular. Gördülər ki, əl 
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çəkmirəm, birdən sürəti artırıb 6-8 kilometr məndən 

aralandılar. Əlaqələndiricilər dedilər ki, geri qayıdım. 

Ayrı əlac da yox idi. Onlara çatmaq isə qeyri-

mümkün idi.  

 

“Şirvan-2” kran gəmisinin kapitanı Bəhmən 

Eyvazov:  

Hərbçilərlə dialoqa girməyə çalışdıq. Əvvəlcə bizə 

dedilər ki, həmin gəmiləri hidroqrafik işlər görmək 

üçün Mahaçqalaya göndərirlər. Gəminin içinə 

baxmaq istədiyimizi bildirəndə dedilər ki, həmin 

gəmilərdə zabit ailələri köçürülür. Çox maraqlı idi ki, 

həmin gəmiləri iki hərbi kater müşayiət edirdi. 

. .Doğrudan da, niyə həmin gəmiləri hərbi katerlə 

müşayiət edirmiş və dənizçilərə imkan verilməyib ki, 

həmin iki gəminin içərisinə baxsınlarl Müxtəlif 

fikirlər, müxtəlif versiyalar... hər halda, həmin iki 

hərbi gəmidə gül-çiçək aparılmayıb  

 

Tutalım ki, həmin gəmilərdə lap elə zabit ailələri 

köçürülüb. Əgər belədirsə, deməli, daha bir oyunun 

(özü də düşünülmüş oyunun) şahidi olacağıq.  

 

Daha qəribə bir fakt. “Çeleken-1” gəmisini hərbi 

bazaya gedən 469 nömrəli gəmi, “Atlet-21” gəmisini 

hərbi bazadan çıxan gəmi atəşə tutub. “Vadaley-4” 

su gəmisini isə sahildən atəşə tutublar.  
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.. “Aktau” gəmisinin “yaralarına” baxıram, çoxlu güllə 

“yarası” var. Gəminin kapitanı Anatoli Semidedko 

“yaraları" sığallaya-sığallaya göstərir. İnsan yalnız 

dərdini belə sığallayır. İnanıram ki, kapitan bu 

“yaraları” ömrünün sonuna kimi ürəyində 

gəzdirəcək.  

 

Elman GƏDİKLİ 23.1.90. “Azərbaycan” qəzeti 2 

mart 1990-cı il  

 ***  

Xalac türməsinə salındıq, Elçibəy də orda idi... 

 

18 oktyabr Müstəqillik Günü idi... 

Redaksiyamızın müstəqillik dövründə doğulan 

gənc əməkdaĢları bu günün fərqində o qədər də 

olmadı. Bu müqəddəs gün redaksiyada yaĢlı 

nəslin xatirələrində canlandı: baĢ redaktor 

günümüzü təbrik etdi, xatirələr danıĢdı, hətta 

kövrəldi də. 

Meydan hadisələrinin ağrılı günlərinin xatirələrə 

çevrilən şirin günləri var... 

Dünən mənim üçün müstəqilliyimizə ən böyük 

hədiyyə “Qarabağ”ın Madridin “Atletiko” komandası 

ilə qolsuz heç-heçə etməsi oldu... 

Demək, bu əzmkarlıqla Qarabağın özünü də 
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düşməndən azad edə bilərik, - düşüncəsi bütün 

oyun boyu məni tərk etmədi. ATƏT-in Minsk 

Qrupunun üzvü olan fransız hakim komandımıza 

qarşı naqislik etsə belə, bu fikir məni tərk etmədi. 

Çarpışmaq gərək idi, “Qarabağ” çarpışırdı... 

Biz də o vaxtlar çarpışmışıq axı... 

Qarabağa düşmən təcavüzünü xatırladım. 

Topxanada iki ağacın qırılmasına etiraz olaraq 

sakinlərimizin mitinqlərə daşınması yadıma düşdü. 

Meydan hadisələrini yaşadım... 

1988-ci ilin noyabr ayında meydanın dağılması, 

tətilə qoşulanların bir qisminin qısa müddətə həbs 

olunub türmələrə doldurulması bir daha soyuq sızıltı 

ilə canımdan keçdi. 

Mən Xalac türməsinə aparılan tətilçilərin içində idim. 

Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy də Xalacda idi... 

“Qarabağ”ın dünənki çarpışması məni 1990-cı ilin 

20 yanvarına qədər qaytardı; 

Bakı buxtasında 5 gün rus-sovet gəmiləri ilə savaşa 

çıxdığımız anlar keçdi gözümün önündən. 

Gəmilərimizin dor ağacından qara bayraqlar 

asmışdıq. 
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O günləri gözümün önündən keçirdim, 5 gecə rus 

hərbi gəmiləri ilə Bakı buxtasında ölüm-dirim 

savaşına çıxdıq, mülkü gəmilərlə tarana girdik... 

Yanvarın 24-nə qayıtdıq. Gəmilərimizə desant 

çıxarıldı. 

Mənim də komanda heyətinə daxil olduğum “Şirvan” 

gəmisinin lənkəranlı aşpazı Xanın yazıq, soyuqdan 

ağarmış bənizi gəldi gözümün önünə. 

Rus desantları heyətin üzvlərini göyərtədə üzü üstə 

uzatmışdılar. Sulu qar başımıza, soyuq şimal küləyi 

böyrəyimizə əl gəzdirirdi. 

Xan fürsət tapıb diyircəkli qələmlə alnına “Qarabağ” 

sözünü yazmışdı... 

...Rus əsgərinin həmin gün avtomatın lüləsini 

alnıma dirəməsi, avtomat lüləsinin gözlərimdə 

böyüyüb tank lüləsi boyda olması yadıma düşdü. 

Yaddaşıma bir qrup dənizçinin ruslar tərəfindən 

həbs olunaraq Krosnodora, ordan da Orenburq və 

Ulyanovsk şəhərinə sürgün olunduğu gün də 

“qonaq gəldi”. 

“Qarabağ”ın dünənki çarpışması məni həm də 

1993-cü ilə qaytardı. Zəngilanda, Ağdamda, 

Tərtərdə, Goranboyda, Ağdərədə, Füzulidə cəbhə 

xəttində olduğum günləri, əsgərlərimizin döyüş 

ruhunun necə də yüksək olmasını bir də yaşadım. 
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Şuşa Polis Batalyonunun tərkibində, Vahid 

Bayramovun komandanlığı ilə iştirakçısı olduğum 

döyüş günlərimin içindən keçdim və o vaxtkı inamım 

qayıtdı: Qarabağı azad etmək nə qədər də asandır! 

İşğal altında olan, əsirlikdə qalan Ağdamımızın 

yetim balası “Qarabağ” dünən müstəqilliyin sevincini 

yaşatdı mənə... Sevindim. Çox sevindim. 

Faiq Balabəyli 

2017.10.19 Axar.az 

 

“Həyəcanlı bir səs Bakıda qırğın olduğunu dedi” 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  258 

 

 
Bu gün 20 Yanvar faciəsindən 26 il keçir. Bu 26 

ilin uzaqlığından hadisələr bu gün baĢ verirmiĢ 

kimi gözlərimin önündən keçir. Bu gün də o 

hadisələrin içində özümü görürəm, o həyəcanı 

keçirir, özümü millətimə, dövlətimə olunan 

xəyanətin acısını yaĢayırmıĢ kimi hiss edirəm. 

20 Yanvar faciəsi tariximizin qanlı, lakin şərəfli bir 

günü olmaqla yanaşı, millətimizin həm şəhid gecəsi, 
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həm də şahid gecəsi idi. Bir dənizçi olaraq həmin 

gecənin şahidi olmağımla o günlərin həyəcanını 

yenidən yaşasam da, özümü çox rahat hiss edirəm. 

20 Yanvar faciəsinin baş verdiyi gün və ondan 

sonrakı günlər bir dövlət olaraq azadlığımız uğrunda 

şəhidlik zirvəsinə gedəcəyimiz yolun başlanğıcı idi. 

Sovet-rus imperiyasının hərbi gəmiləri ilə Bakı 

buxtasında ölüm-dirim savaşına çıxan, faciəmizi 

ilkin olaraq dünya ictimaiyyətinə dolğun və obyektiv 

çatdıran, heç kəsin xəyalına belə gətirmədiyi 

qəhrəmanlığı göstərən, şəhərdəki qırğınların 

qarşısını etiraz aksiyaları ilə alan XDND idarəsinin 

dənizçilərinin şücaətini bir kitaba, bir filmə 

sığışdırmaq mümkünsüzdür. Bu qəlblərdən qəlbə, 

nəsillərdən nəsillərə ötürülə biləcək bir tarixdir. Hər 

kəs özünün bildiyi, yaddaşının saxladığı, diktə 

etdiyi, ürəyinin yanğısı və hökmü ilə bu qanlı və 

şərəfli olayı gələcək nəsillərə ötürməlidir. 

Hadisələr gözümün önündən çəkilmir. 1990-cı ilin 

qanlı yanvar hadisələri ərəfəsində "Şirvan" kran 

gəmisi 28 may dəniz yataqlarında işləyirdi. Yanvarın 

19-u axşam saat 22:30 olardı. Cilov adasına yaxın 

bir yerdə lövbərdə dayanmışdıq. Növbəti iş günün 

gözləyirdik. "Mayak" radiosunda musiqi səslənirdi. 

Birdən musiqi kəsildi. Həyəcanlı bir səs Bakıda 

qırğın olduğunu dedi və səs kəsildi. Kapitan İbad 
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Məmmədova eşitdiyim xəbəri dedim. Və kapitan 

körpüsünə qalxdım. Hava telefonu vasitəsilə açıq 

efirə çıxdım. Neft daşlarının ətrafında olan gəmilərə 

bu haqda məlumat verdim, dəqiqləşdirmələr 

aparmaq istədim. İlkin olaraq "Aleksey Kortunov" 

("Məhəmməd Əsədov"), "Neftqaz-10" və Xəzər 

gəmiçiliyinin "Sovet Naxçıvanı" gəmisi verdiyim 

xəbərə reaksiya verdilər. İcazəsiz efirə çıxdığıma 

görə o zaman gəmidə olan təlimatçı kapitan, 

rəhmətlik Tofiq Hüseynov və rəhmətlik kapitan İbad 

Məmmədov mənim cəzalandırılacağımı desələr də, 

hadisələrin gedişi bunu yaddan çıxardı. Həm 

gəminin şəxsi heyəti mənim tərəfimdə durdu, həm 

də artıq ox yaydan çıxmışdı. Bütün gəmilər xəbərin 

ilk olaraq "Şirvan" gəmisindən yayımlandığını əsas 

götürərək bizimlə əlaqə saxlayırdı. Beləliklə Neft 

Daşlarının ətrafında olan gəmilər və Neft 

Daşlarındakı dispetçer məntəqəsi ilə hava telefonu 

vasitəsilə keçirdiyimiz məşvərətin nəticəsi olaraq 

gəmilərin Bakıya qayıtması vacibliyi qərara alındı. 

Buxtaya yanvarın 20-si səhər saat 11:00-da çatdıq. 

Buxtanı "Xəzərneftdonanma" idarəsinin gəmiləri 

mühasirəyə almışdı. Dənizçilər tərəfindən qərargah 

kimi seçiləcək "Sabit Orucov" gəmisinin kapitanı 

Mövlud Əliyevdən tapşırıq alıb müəyyən olunan 

nöqtədə durduq. Gəmilərimiz Buxtadan açıq dənizə, 
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yaxud əksinə hərəkət edəcək hərbi gəmilərin yolunu 

tamamilə bağlamışdı. 

Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. 

Bakının hərbi komendant idarə rəhbərliyi ilə əlaqə 

saxlamış, onlara hədə-qorxu gəlmiş, gəmilərin 

buxtanı tez bir zamanda boşalmasını tələb etmişdi. 

Lakin dənizçilər vəziyyətlə əlaqədar olaraq 

kapitanlar şurası yaratmışdı və bütün danışıqlara 

həmin şuranın üzvləri ağsaqqal kapitanlar gedirdi. 

Bir şeyi xüsusilə qeyd etmək vacibdir ki, gəlinən 

qərarlar, irəli sürülən tələblər heç də adı çəkilən 

şura üzvlərinin gəldiyi qərarlar deyildi. Aktiv 

dənizçilərin birgə müzakirəyə çıxardıqları, səs 

çoxluğu ilə və vacibliyi əsaslı olaraq sübutlana 

biləcək qərarlar idi. 

O zaman Bakıda olan Sovet İttifaqının yüksək çinli 

məmurları dənizçilərlə danışığa girməyə məcbur 

oldular. Ona görə ki, dənizçilər Moskvanın Bakıdakı 

qanlı olaya verdikləri yalançı rəyin tamamilə yalan 

və iftira olduğunu dünyaya verdikləri "SOS" 

siqnalları və tələbnamələrlə ilə çatdıra bilmişdilər. 

Dünyanın aparıcı bir dövlətinin öz vətəndaşlarına 

qarşı törətdiyi qanlı olayın həqiqətləri tərəfimizdən 

dolğunluğu ilə hər yerə çatdırıldı. Bu Azərbaycan və 

dünya dənizçilərinin bu arada həmrəy olduqlarının 

bariz nümunəsi idi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  262 

 

Dənizçilərin arasındakı kor-təbiiliyi aradan 

qaldırmaq üçün Kapitanlar şurası yaradıldı. Şuraya 

Mövlud Əliyev, Müzəffər Əliyev, Murad Əliyev, 

Kərəm Məmmədov, Kişi Mütəllimov, Ağalar 

İbrahimov, İbrahim Salayevdən ibarət idi. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kapitanlar 

K.Məmmədov, M.Əliyev, Rövşən Dəmirov, Murad 

Əliyev, Ağalar İbrahimov, Anatoli Semidedko, Yulian 

Radçenko, "Neftqaz -18" gəmisinin kapitanı Gülağa 

Məcidov və digərləri daha fəal idi. 

Rövşən Dəmirovun kapitanı olduğu "Neftqaz-64" 

gəmisi, eləcə də "Netqaz-10", "Babazadə", "Aktau", 

"Alatau" və digər sürətli yedək gəmilərimiz gecələr 

buxtaya girən hərbi gəmilərlə az qala açıq döyüşə 

çıxır, kəllə-kəlləyə gəlir, bir növ, taran edirdilər. Hər 

axşam gəmilərimiz gülləbaran olunur, hərbiçilər 

tərəfindən batırılması ilə hədələnirdi. Onlarla 

gəmilərimiz yüzlərlə güllə yarası almışdı. 

Həmin günlərdə dənizçilərimiz 5 müddəadan ibarət 

tələbnamə hazırlayıb, SSRİ prezidenti 

M.S.Qorbaçova, Ali Sovetin sədri Elmira 

Qafarovaya və AXC-yə müraciət etdi. 

Dənizçilərimizin nümayəndələri Hərbi Dəniz 

Donanmasının rəhbərliyi və SSRİ MN-nin müavini 

və SSRİ Ali Sovetinin Deputatı admiral Sidorov, 

general Tiqanov və SSRİ müdafiə naziri Marşal 
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Yazovla görüşləri oldu. Dənizçilərimiz heç bir hədə-

qorxudan çəkinmədən tələblər yerinə yetirilməsə, 

buxtanı boşaltmayacaqlarını dedilər. Bu, bütün 

dənizçilərin gəldiyi qərar idi və bu qərar 

nümayəndələrimiz görüşə getməzdən qabaq 

tərəfimizdən müzakirə olunmuşdu. 

Elmira Qafarova, dövlət katibi Tofiq İsmayılov da 

dənizçilərimizlə görüşmüşdü. Elmira xanım, 

"xalqımın qeyrətli oğulları, sizə qurban olum, bu gün 

Azərbaycan, Bakı sizinlə fəxr edir", - deyib, göz 

yaşları axıtmışdı. Bu doğrudan da belə idi. Mən bu 

hadisələrlə bağlı "kəsilməyəm həyəcan fiti" kitabını 

yazarkən onlarla Bakı sakini ilə söhbət etdim. Onlar 

"dənizdən gəmilərin fit səsini eşidəndə gözlərimiz 

dolurdu, ürəyimizə fəxarət hissi gəlirdi, Bakı yaşayır, 

azərbaycanlılar müqavimət göstərir, şəhidlərimizin 

qanı yerdə qalmadı", - deyirdilər. 

Dimitri Yazov kapitanlarımızı Mövlud Əliyev, 

Müzəffər kişi, Kərəm Məmmədovu görüşüb, buxtanı 

təcili boşaltmaları tələbini irəli sürdükdə də rədd 

cavabı aldı. O, Müzəffər kişiyə acıqla, "çto, kapitan, 

vostuem", - dedikdə ağsaqqal dənizçi təmkinlə, "mı 

ne vostuem, a protestuem", - deyə cavab verdi. Bu 

kiçik dialoqda dənizçilərimizin haqlı etirazı 

dolğunluqla əksini tapmışdı. Yazov Mövluda 15 il 

həbs, Kərəmə isə güllələnmə söz vermişdi. 
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Söhbətdə Azərbaycanın dövlət nümayəndələri və 

şeyx həzrətləri iştirak etsə də, danışıqlar və 

razılaşmalar dənizçilərlə aparılmışdı. 

Yanvarın 24-də Buxtada fövqəladə vəziyyət elan 

olundu. Günorta saatlarında sahildən, dənizdən və 

havadan gəmilərimizə hücumlar oldu. Həbs 

olunduq, işgəncələrə məruz qaldıq. Gəmilərimizə 

çoxlu sayda top, tank mərmiləri, pulemyot və 

avtomat güllələri dəydi. "Vodeley-4" gəmisində 

yanğın baş verdi. Yanğını "Vixr-12" və "Şirvan" 

gəmiləri söndürdü, ekipajı bortumuza aldıq. 

26 il keçir o gündən. Bugünkü dənizçilərimizin 

əksəriyyəti dənizə məhz qəhrəman dənizçilərimizin 

göstərdiyi o qəhrəmanlıq salnaməsindən 

təsirlənərək gəldiklərini deyir. Necə ki, mən vaxtı ilə 

dənizçilər haqda oxuduğum kitabların təsiri ilə bu 

sənəti seçmişdim.. 

Faiq Balabəyli 

2016.01.20 

Axar.az 

 

 ***  

HAQQ SƏSĠMĠZĠ BOĞDULAR  

 

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda baş 

vermiş qanlı qırğın xəbəri Bakı buxtasında üzən 
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“Xəzərneftdonanma” idarəsinin gəmiçilərinə də çatdı 

və bu xəbər bütün kollektivi sarsıtdı. Dənizçilər işi 

dayandıraraq gəmiləri “Dəniz vağzalı”na tərəf 

hərəkətə gətirdilər. Bütün gəmilər aramsız olaraq fit 

çalmağa başladılar. Bu həyəcan fitləri, “Qanlı 

bina”nın qarşısına toplaşmış yüz minlərlə insanların 

Vətən, oğul deyən ağısına qovuşaraq qəlbləri daha 

da kövrəldirdi. Şəhər matəm içində idi. Hər yerə 

qara lentlər bağlanmışdı. Gəmiçilər də öz 

növbəsində qara bayraqlar asmışdılar. Təlatüm 

içərisindəydik. Hər bir gəmi hey”əti efirdə baş 

vermiş faciəyə öz münasibətini bildirir və necə 

hərəkət etmək haqqında təkliflər verirdi. Çox 

çəkmədi ki, belə bir ümumi nəticəyə gəldik. Tələb 

birdir: Azərbaycan SSR Ali Sovetinin müraciəti 

olmadan Bakı şəhərində elan edilmiş fövqəladə 

vəziyyət ləğv edilsin, ordu şəhərdən çıxarılsın və bu 

misli görünməmiş hadisəyə siyasi qiymət verilsin. 

Bu cür tələblərlə kollektivimiz ümum-azərbaycan 

tətilinə qoşulsun. Elə həmin gün tələbnaməni lazımi 

ünvanlara göndərdik. Sonra gəmilər arasında daha 

sıx və mütəşəkkil birlik yaratmaq məqsədi ilə “Sabit 

Orucov” gəmisini qərargaha çevirdik. Bacarıqlı gəmi 

kapitanlarının və digər yoldaşların səyi ilə hər şey 

düşünülmüş şəkildə idarə olunmağa başlandı.  

21.01.90-cı ildə biz mə”lumat aldıq ki, ordu müxtəlif 

vasitələrlə Vətən uğrunda, azadlıq uğrunda şəhid 
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olmuş Vətən övladlarının meyitini yandırıb məhv 

edir və gizlədib şəhərdən kənara çıxardılar. Bu cür 

misilsiz faciə törədən “Xilaskar ordu”dan artıq hər 

şey gözləmək olardı. Ona görə də Əliyev Mövlud 

Murad oğlu. Padçenko Yulian Aleksandroviçin, 

Əliyev Murad Bədəl oğlu və digər yoldaşların 

məsləhətindən sonra gəmilərə xəbər verildi ki, biz 

hərbi bazadan çıxacaq gəmilərin üzmə xətlərini 

mühasirəyə almalıyıq və şəhidlərimizin meyidlərinin 

dəniz vasitəsilə çıxarılmasına yol verməməliyik. 21-i 

axşam çağı efir vasitəsi ilə qərargaha bildirdilər ki, 

gəmiyə hərbçilər yaxınlaşır, şəhidlərin meyidlərini 

yükləmək istəyirlər. Qərargahdan cavab belə oldu, 

“təcili sahildən dənizə üzün”. Gəmi hey”əti sahilə 

bağlanmış kəndirləri açmağa macal tapmadı, 

məcbur olub gəmini hərəkətə gətirdilər və gəmi 

kəndirləri qıraraq sahildən uzaqlaşdı. Artıq hər şey 

bizə məlum idi, ayıq olmalı və lazım gələrsə, bütün 

imkanlardan istifadə etməklə gəmi yollarını 

bağlamalıydıq.  

 

Artıq 22-si idi, saat 2-yə işləmişdi. Hərbi gəmidən 

xəbər verildi Kİ, onlara yol verək çıxsınlar. Bildirdilər 

ki, onların gəmisində Bakıda hərbi qulluqda olan 

hərbçilərin ailələri və Bayılda yer sürüşməsi zamanı 

həlak olmuşların meyidi var. Öz növbəsində biz 

bildirdik ki, sizlərə inamımız yoxdur, əgər doğrudan 
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da elədirsə, qoy bizim gəmilərin birihəmin gəmiyə 

yaxınlaşsın və nümayəndələrimiz gəminizi yoxlasın. 

Həqiqətən də siz deyən kimi olsa, biz sizin 

çıxmanıza yol verəcəyik. Əvvəl hərbçilər bu 

danışığa razı olduqlarını bildirdilər. “Babazadə” 

gəmisi ilə hərbçilərin gəmisinə tərəf üzməyə 

başladı. Yenə efirdə hərbçilərin səsi eşdildi. Onlar 

bildirdilər ki, bu mümkün deyil və onlar danışıqdan 

qaçdılar. “Babazadə” gəmisi hərəkətəini dayandırdı. 

Bir müddət keçmişdi ki, hərbi bazadan üç sürətli 

hərbi kater çıxdı və bizim gəmilərə atəş açaraq 

böyük sürətlə üzüb getdilər. Bizim gəmilərin sürəti 

az olduğundan və yağış kimi yağdırılan güllələrin 

çaşqınlığından onlara çatmaq mümkün olmadı. Bu 

hadisə zamanı Bakı buxtasında hələ “fövqəladə 

vəziyyət” elan edilmişdi. Həmin gecə bizim Çelekən-

1”, “Atlet-21”, “Vodoley-4”, “Aktau”, “Neftqaz-64”, 

“Neftqaz-18” və “Alatau” gəmilərimiz çoxlu zədə 

admışdı. Baş vermiş hadisəni Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin fövqaladə sessiyasına çatdırdıq. Buna 

heç kəs inanmaq istəməmiş, bir qrup deputatlar və 

Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri V.Hüseynov başda 

olmaqla gəmilərə gəlib hər şeyi öz gözləri ilə 

gördükdən sonra geri qayıtmışdır. Biz baş vermiş 

hadisəni açıq məzmunda “SOS” vasitəsi ilə dünyaya 

məlumat verməyə başladıq. Artıq səhər açılmışdı, 

milyonlarla şəhər əhli şəhidləri son mənzilə yola 
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salmaq üçün “Azadlıq” meydanına toplaşmışdı. 

Şəhidlərimizi el adəti üzrə son mənzilə yola saldıq.  

 

Yanvarın 23-ü günü bütün gəmi kapitanları tə”til 

komitəsi yaratmaq üçün qərargaha yığışmışdı. Saat 

9.30 olardı. Bizə xəbər çatdırdılar ki, Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin sədri Elmira Qafarova gəmilərin 

bir qrup nümayəndəsini qəbul etmək istəyir. 

Qərargaha yığışmış yoldaşlar Ali Sovetə getmək 

üçün 6 nəfərdən ibarət nümayəndə seçdilər və biz 

Ali Sovetə yola düşdük.  

Elmira Qafarova kapitanlarımızı qəbul etdi, 

danışıqlar zamanı o, bildirdi ki, sizin tələblər Az.SSR 

Ali Sovetinin fövqal”adə sessiyasının qərarında öz 

əksini tapıb. Daha sonra Elmira xanım bildirdi ki, hər 

şey hərbçilərin əlindədir, onun özünə imkan 

vermirlər ki, normal şəkildə işləsin. Ayrılan zaman 

bizimlə həmrə”y olduğunu bildirdi və həmişə, 

müntəzəm onunla və bir qrup müsbət fikirli deputat 

qrupu ilə əlaqə saxlamağımızı tövsiyə etdi.  

Ali Sovetin bir qrup deputatları Arif Məlikov, 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, akademik Ziya 

Bünyadov da içəridə idilər: “Babazadə” gəmisinin 

kapitanı Müzəffər Əliyev (bizim nümayəndə) elə 

oradan Bakını işğal etmiş ordunun “qəhrəman” 

generalı Yazovun yanına getdilər. 
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Qalan nümayəndələrlə bir qərargaha qayıtdiq. 

Burada bizə bildirdilər ki, idarəmizin baş mühəndisi 

Bağırov Gülhüseyn Ağahüseyn oğlu Xəzər Hərbi 

Dəniz Donanmasının komandirinin yanındadır və 

orada danışıqlar aparmaq üçü sizi gözləyirlər. Saat 

18:20 radələrində biz komandirin otağına daxil 

olduq. Burada SSRİ Herbi Deniz Donanması 

komandirinin müavini də var idi. Onlar bizim 23-nə 

qədərki, hərəkətlərimizi cinayət adlandırdılar ve 

cinayət məcəlləsinin bir neçə maddələrini oxuyaraq 

bizi 9 ildən 15 ilə qədər həbsə alacaqlarını 

bildirdilər. Onlar daha sonra qeyd etdilər ki, guya 

bizim gəmilərin birində 2 çəllək yanacaq (hərəsi 5 

tonluq) və 8 ədəd kip olub, məqsədiniz bu imiş ki, 

yandırıb həmin gəmini sürəsiniz dənizdəki hərbi 

bazaya. Bu alınmayıb, indi onu götürüb 

gizlətmisiniz. Hələ bundan əlavə sizin ya “Aleksey 

Kortunov” ya da “Sabit Orucov” gəmisinin 

göyərtəsində əli avtomatlı “bayavik”lər olub, bizim 

hərbçilər onların şəkillərini də çəkiblər. Qəti etiraz 

etdik ki, bu bizə qarşı provakasiyadır, bizdə elə bir 

şey olmayıb. Tələb etdik ki, göstərib sübut edərik. 

Axır nəticədə komandir Yazovun onu möhkəm 

hədələdiyini və bizim gəmilərin fitlərinin onu təngə 

gətirdiyini bildirdi. Yazov mənə əmr edib ki, 

gəmilərin səsi kəsilməsə, səni hərbi tribunala 

verəcəm. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  270 

 

Ona görə də biz Bakı buxtasında 23-ü, saat 24.00-

dan, “Fövqəladə vəziyyət" elan edirik. “Batıracağıq, 

xəbərdarlıq etmədən” deyərək dişlərini qıcadılar.  

 Həmin axşam dənizdə güclü dalğa var idi. Bundan 

əlavə bizə vaxt lazım idi ki, vəziyyəti bütün gəmi 

heyətinə izah etmək və gəmiləri üzmə qaydalarında 

göstərilmiş dayanacaq yerlərinə çəkək və eyni 

zamanda tətillərimizi davam etdirək. Axı göz 

gördüyündən qorxar, deyiblər, bunlardan hər nə 

desən gözləmək olardı. Ona görə də biz bildirdik ki, 

heç olmasa “fövqəladə vəziyyət”i  yanvarın 24,  saat 

12-dən elan edin. Bu təklifimizə onlar razılaşdılar. 

Lakin yanvarın 24-də  saat 13:20-də baş verən 

hadisələrdən sonra mənə aydın oldu ki, bu təklifə 

onlar niyə belə “əlüstü razılaşıblarmış”?  

Yanvarın 24-də vəziyyət necə olmuşdu? Səhər 

tezdən hamını qərargaha yığıb baş verəcək 

təhlükəni tam mənasında izah etdik və qərara aldıq 

ki, gəmiləri üzmə qaydalarına əsasan göstərilmiş 

dayancaq yerlərinə çəkək və tətillərimizi davam 

etdirək.  

Saat 12:00-dan etibarən hərbçilərin efirdə danışıq 

parolu olan “Vosxod” vasitəsi ilə (yəni onların 

icazəsi ilə) gəmilərimizi dayanacaqlara göndərməyə 

başladıq.  

Bizim kollektivdə müxtəlif millətlərin nümayəndələri 

işləyir, hamımız belə qərara aldıq ki, kollektivimiz 
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adından Bakı əhalisinə müraciət edək ki, 

provakasiyaya getməsinlər, şəhərdə gəzən 

şayiələrə inanmasınlar. Həmişə mehriban olub, 

birgə işləmişik. Bu ağır günlərdə də əl-ələ verib 

vəziyyətdən çıxmalıyıq.  

Yoldaşlarla birgə müraciəti hazırladıq və mən 

müraciəti götürüb gəmidən çıxdım. “Azərbaycan” 

mehmanxanasına gedirdim. “Azadlıq” meydanından 

keçəndə soldat avtomatı üstümə tuşlayıb ona 

siqaret verməyimi əmr etdi. Siqaretim olmadığını 

bildirdim, o məni təhqir etdi və tez rədd olub 

getməyimi tələb etdi. İri addımlarla mehmanxanaya 

tərəf getdim, bu vaxt yanımdan sürətlə tanklar və 

BTR-lər keçdiyini gördüm.  

Mən mehmanxananın 10-cu mərtəbəsinə qalxdım, 

qulağıma atəş səsləri gəldi. Həyəcanla pəncərədən 

Dəniz vağzalına tərəf baxdım. Vağzal mühasirəyə 

alınmışdı, qurudan tanklar, BTR-lərlə, dənizdən isə 

hərbi gəmilərlə. Hadisəni 10-cu mərtəbədən 

mənimlə birlikdə Yusif Səmədoğlu, Anar, Oljas 

Süleymenov, SSRİ Ali Sovetinin deputatı Aydın 

Məmmədov, Oruc Şirinov və digər yoldaşlar 

müşahidə edirdilər.  

“Vodoley-4" gəmisinə sahildən tanklar atəş açmağa 

başladılar, gəmi 3 yerindən qabaqdan, ortadan və 

gəminin idarə etmə yerindən top zədəsi aldı və 

gəmidə yanğın başladı.  
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 Mənimlə dayanan yoldaşlardan ancaq bu sözləri 

eşidirdim: “Açıq müharibədi, özü də elan 

edilməmişi”  

 

Hərbçilər min cür oyun çıxarır, hər tərəfə atəş 

açırdılar. Avtomat güllələrindən biri mehmanxananın 

5-ci mərtəbəsinin şüşəsini sındırıb divara girmişdi. 

Gülləni gətirib bizə göstərdilər. Yusif Səmədoğlu 

gülləni aldı, baxdı... və yanımızda dayanmış xarici 

jurnalistlərə verdi.  

 Atışma dayandıqdan sonra Dəniz vağzalına 

yaxınlaşmaq mümkün olmadığından mən Zığda 

yerləşən Limanbazaya gəldim. Yoldaşlarımın 

başına nə gəldi? Onların taleləri necə oldu? Mən 

təlatüm içərisində idim. Burada ancaq onu öyrəndim 

ki, “Vodoley-4” gəmisini söndürürlər, ölən yoxdur. 

Qərargahdakı (yə”ni “S.Orucov” gəmisindəki) 

yoldaşlarımdan isə heç bir məlumat ala bilmədilm. 

Hərbçilər oraya da gəlib çıxmışdılar, birtəhər oradan 

çıxıb evə gəldim. İstər-istəməz gözlərimdən yaş 

axırdı, səhərə kimi yatmadım. Yanvarın 25-i tezdən 

düz Dəniz vağzalına getdim. Yaxındakı avtomobil 

dayanacağında olan gözətçi otağına girdim, 

öyrəndim ki, hadisə zamanı burada şəhərlərarası 

sürücülər olub. Axtarıb onları tapdım. Mənə 

bildirdilər ki, sizin yoldaşların hamısını həbs edib 

apardılar. Sonra “Sabit Orucov” gəmisinin 
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göyərtəsinə mülkü geyimdə, əli avtomatlı adamlar 

çıxartdılar və hərbi müxbir onların şəklini çəkdi. O 

dəqiqə barmağımı dişlədim və mən indi başa 

düşdüm ki, nəyə görə 23-dəki görüş zamanı 

komandir bizə inamla deyirdi ki, sizin gəmilərdə 

“boyaviklər” olub.  

 

Sürücülər daha sonra dedilər ki, saldatlar “video” 

salonu dağıdıb aparatları, ambarları dağıdıb spirtli 

içkiləri və restoranın bütün ərzaqlarını oğurladılar. 

Gecəyarısı sərxoş olub onlara olmazın işgəncəsini 

verdilər. 56 nəfər sürücü hərbçlərin özbaşnalığına 

qarşı öz etirazlarını bildirdilər və yazılı surətdə bu 

bəyanatı mənə verdilər. Xahiş etdilər ki, müəyyən 

bir mətbuat orqanında çap etdirim.  

Elə həmin gün xəbər tutdum ki, “Sabit Orucov” 

gəmisində həbsə alınmış yoldaşlarımdan biri Tofiq 

Hüseynov "Y. Məmmədəliyev" xəstəxanasında yatır. 

Onunla görüşüb söhbət etdim. O, bildirdi ki, bizi 

Qara şəhərdəki dustaqxananın izolyatoruna 

gətirmişdilər, qan təyyiqim artmışdı, halım lap pis 

idi. İzolyatorun rəisi təcili yardım çağırdı və birtəhər 

məni hərbçilərin əlindən alıb xəstəxanaya göndərdi. 

Sağ olsun onu.  

Tofiq Hüseynov daha sonra mənə dedi ki, hadisə 

zamanı hərbçilər bizim gözümüzün qabağında 

haradansa yaralı soldat gətirdilər və vağzala 
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qoyubşəkillərini çəkdilər ki, guya bizim gəmilərdən 

onlara atəş açılıb və bu zaman onların əsgərləri 

yaralanıb.  

Danışdıqca yazıq kişinin halı pisləşirdi, elə hey 

deyirdi: İlahi, görəsən bu işlərin axırı necə 

qurtaracaq?l  

Yanvarın 24-ü günü dənizdə baş verən o faciəli 

hadisələr zamanı dəqiqləşdirdim ki, bizim bir çox 

gəmilərimiz - “Vodoley-4”, “Neftqaz-30”, “Neftqaz-

10”, “PSK-47”, içərisi darmadağın edilmiş “Sabit 

Orucov” və digərləri avtomat, pulemyot,  “BTR” və 

tank güllələrindən dəlmədeşik olub, minlərlə manat 

ziyan vurulub. O günlərdən etibarən 44 nəfər 

yoldaşımız həbsə alınıb. Komendaturadan təxmini 

də olsa, bəzilərinin yerini öyrənmişik. 32 nəfər 30 

gün həbs cəzası ilə heç bir əsas olmadan 

respublikadan kənarlara aparılıb, 5 nəfər Şüvəlan 

dustaqxanasındadır və 7 nəfəri isə, harada 

saxlamaqları barədə heç bir məlumat öyrənə 

bilmədik. Gəmilərimizdə ciddi yoxlama aparırlar, 

kollektivi hədə-qorxu ilə işləməyə məcbur edirlər. 

İşdən imtina edənləri isə döyə-döyə həbs edib 

aparırdılar.  

Bəli, dünyada guya “xilaskar ordu” adlanan Sovetin 

qırmızı ordusu min cür dona girirlər ki, törətdikləri 

cinayətlərə bəraət qazandırsınlar.  

Yoxl.. Bu mümkün olmayacaql  
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Gec-tez haqq, ədalət öz yerini alacaq, cinayətkarlar 

isə cəzasına çatacaq. Mən buna inanıram və mən 

şəhidlərimizin ruhuna and  

içirəm ki, necə ki, canımda can var, bu amal 

uğrunda mübarizə aparacağam. 

Cəlal QARAYEV  

“Xəzərneftdonanma idarəsi Xalq Cəbhəsi dayaq 

dəstəsinin əlaqələndiricisi olmuĢ.  

“Sahil” qəzeti 25 yanvar 1991 

 

 

 

“Ġlk dəfə “Atlet-9”gəmisinin kapitanı Səhman 

Mən Tarana gedirəm, dedi” 

 

Hazırda “Ġslam Kərimov” gəmisinin kapitanı olan 

Faiq ġirinovla müsahibədən  

(ixtisarla) 

– Faiq kapitan, 31 il olacaq ki, sənin də 

çalıĢdığın bir dononma dünyada misli 

görünməmiĢ bir qəhrəmanlığa imza atdı. DiĢinə 

qədər silahlanan qan içən bir ordu ilə üz-üzə 

qaldı, imperiyanın məkrli və qanlı siyasətini 

dünyaya yaydı. Söhbət 1990-cı ilin qanlı 

yanvarından gedir. Necə xatırlayırsan? Hansı 

gəmidə idin və sizin gəminin tapĢırığı nə idi? 
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-Bəli yaxşı xatırlayıram.  Həmin günlər mən “Yaqub 

Kazımov” kran gəmisində kapitanın baş köməkçisi 

idim. 19-dan 20-nə keçən gecə Limanbazada 

dayanmışdıq. Səhərə qədər atəş səsləri eşidirdik. 

Məlumatlar belə idi ki, Rus qoşunları şəhərdə 

millətimizi qırır. Kapitan İslam Salmanov idi. Heyət 

üzvləri, hamı bir nəfər kimi, gəmini tərk edib şəhərə 

getmək qərarına gəldilər. Kapitan, gözləyin, dedi və 

körpüyə çıxdı. Bir saata gəlib hamının gedəcəyini 

deyərək mühərriklərə hazırlıq göstərişini verdi. 

Soruşdum ki,  komandir, hara gedirik? Dedi: 

Kapitanlar qərara gəliblər bütün gəmilər Dəniz 

Vağzalı tərəfə gedib orada etiraz edərək Rus 

vəhşilərinin Bakını tərk etmələrini tələb edəcəyik.   

“Nefteqaz-64”. “Nefteqaz-18”, “Alatau”, “ Vixr -

12”“Əli Əmirov” , “Şirvan” və başqa gəmilər buxtaya 

toplaşdı.  Yadımda qalmadı o gün Liman bazada 

daha hansı gəmilər vardı. Günortaya qədər bütün 

istismarda olan gəmilər Bakı buxtasına toplandı. Və 

etiraz forması gəmilərin fit verməsi ilə başladı. 

“Sabit Orucov” gəmisində qərargah yarandı. Orada 

sizə yaxşı məlumdur, ağsaqqal Kapitanlar yığılaraq 

gəmilərin hansı tərəfə hərəkət etmələrini 

tənzimləyirdilər. Mən qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, 

çalışdığım donanmanın misli görünməmiş bir 

qəhramanlığa imza atdığı vaxtda mən də yaxından 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 277 

 

ştirak etmişəm. Çox danışmaq olar, Faiq bəy. Sizin 

də kitablarınızda bu barədə geniş söhbət açılır. Mən 

öz xatirələrimin bir hissəsin bölüşürəm.    

Demək yanvarın 20-də axşam “Vodaley-4” gəmisi 

hərbi kanalın giriş-çıxış hissəsini bağlamaq üçün 

ora istiqamət götürdü. Bizim kapitanların xüsusi 

 tapşırığı ilə  gəmilərin buxtadakı hərəkət 

 kanallarını  tam bağlaması qərarına gəlindi. Beləcə 

iki gəmi, “Vodaley-4” və “Y.Kazımov” bizim üçün 

tapşırılan kanalı bağladılar. Sonra “Atlet-9” və 

“Nefteqaz-64” gəmiləri də bizə yaxın gəldilər. 

Məqsəd hərbi gəmilərin dənizə çıxışına mane olmaq 

idi, çünki qərargahdan verilən məlumata görə o 

gəmilər törədilən vəhşiliyin üstünü ört-basdır etmək 

üçün şəhidlərin nəşini gəmilərlə dənizə tökmək 

istəyirdilər. Amma hərbiçilər deyirdilərki, yalnız  öz 

ailələrin aparırlar. Haqlı olaraq, hərbiçilərə 

tərəfimizdən deyildiki niyə siz öz ailənizi aparırsınız? 

Sizə ki, burda dəyən, toxunan yoxdur. Qısası,  

hərbişilər əmr edirdi ki,  kanalı açın, yoxsa 

gəmiləriniz vurulacaq. Nə şəhərdə törədilən 

vəhşiliyə, nə də ki, gəmilərin vurulacağına heç kim 

inanmırdı. Gözlənmədən “Vodaley-4” gəmisini çox 

güclü müxtəlif silahlardan atəşə tutdular. Məqsəd 

gəmini məhv edib batırmaq idi . Və sonra bizim 

gəmini atəşə tutdular. Kapitan Körpüsündə sağ 
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salamat heç nə qalmadı. Kapitan İlsam kişi çox 

ürəkli idi. Qərargahın göstərişi ilə geri çəkildik. Bu 

vaxt Kapitan Səhmanın, mən tarana gedirəm səsi, 

eşidildi. Getmə desələr də, getdi. Kimsə efirdə Səfər 

bəy, Səfər bəy vertalyot gedir neyləyək deyəndə 

Səfər bəy (Kərəm Məmmədov) dedi dəyməyin qoy 

getsin. Belə söhbətləri onlar da eşidirdi,elə bilirdilər 

ki, bizim gəmidə elə bir silah var ki,əmr olunsa 

vertalyotu vurarıq.  Əlbətdə o sözlər sonra 

gəmilərimizə gəlib silah  axtarışlarına səbəb oldu. 

Çoxlu sayda dənizçilərimiz həbs olundu. 

-Bəs hər kəs, “mən tarana gedirəm” gedirəmi 

Səfər bəyin –Kərəm kapitanın dediyini danıĢır. 

Elə özü də xatirələrində belə yazır, bu adda 

kitabı da var.  

-Hə, düzdür. Bu kəlam sonradan bir neşə gəminin 

dediyində eşidildi. Amma bu sözü ilk dfə deyən və 

hərbi gəmiyə tərəf şığıyan “Atlet-9” gəmisi oldu. 

Taranı tətbiq edən isə Rövşən Dəmirovun gəmisi, 

“Neteqaz-64” gəmisi oldu. 

O gecəyə qayıdaq.  Hərbiçilərlə danışıldı ki, ya 

“Nefteqaz-64”, ya da “Babazadə” gəmisi yaxınlaşıb 

hərbi gəmiləri işiqlandırsın, sizin ailə üzvləriniz də 

gəminin göyərtəsinə çixsinlar. Razılaşdılar. 

Gəmilərimiz yaxınlaşanda isə həmin gəmini 
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müşayiət edən iki hərbi kater razılaşmaya  əməl 

etməyərək gəmilərimizi atəşə tutdular və sürət 

götürərək aradan çıxdılar. Bu mənim çox kiçik 

yadda qalan xatırəmdir. İslam Kapitan ayın 21-də 

evə getməli oldu. Həyat yoldaşı qeyri millət olduğu 

üçün narahat  olduğunu deyib, getdi. Və idarə 

tərfindən mənə Kapitan vəzifəsini icra etmək 

tapşırıldı. Mən yanvarın 21-də, 21 yaşında Xəzərdə 

və deyərdim dünyada ən gənc Kapitan oldum. 

Müharibə vəziyyətini nəzərə alsaq bu böyük ürək və 

bacarıq tələb edirdi. Bizim gəmimiz də qərargahın 

göstərişi ilə etiraza davam etdi. Mən şahid oldum 

“Atlet-21” gəmisinin Kapitanı Ümüdvar Hüseynovu 

gəmidən necə döyə-döyə apardılar.Bizi yoxlayanda 

Kapitanı istədilər, dedik ki, sizdən öncəki kater ilə 

Kapitanı apardılar. Daha sonra İdarəmizin 

hazırladığı texniki akta görə “Y.Kazımov” və 

“Vodaley-4” gəmiləri istismara yaramadı. O vaxtdan 

31 il ötür. Unudulmur və unudulmayacaq da. Eşq 

olsun gəmi heyyətinin hamsına, mən cavan olsam 

da onlar mənə çox ürək-dirək verdilər.Bütün 

dənizçilərimiz hamısı birlikdə qəhramanlıq 

göstərdilər. Amma nədənsə indi çox təəsüflənirəm. 

O günlədə elə idik, bu gün beləyik. Nə isə, bu başqa 

və uzun mövzudur. Çünki sizə müsahibə verdiyim 

dəqiqələrdə saytlarda Rus məktəblərinin artırılması 

və Rusların Erməniləri silahlandırması, hətta hərbi 
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gəmilərin Bakı Dəniz Vağzalına qədər gəlməsindən 

yazır. 20 Yanvar hadisələri günlərində bütün 

Azərbaycan vətandaşları Talış da, Ləzgi də,Avar 

da,Kürt də,Rus da,Yəhudi də bir yumruq kimi 

birləşərək Azərbaycanın Müstəqilliyi naminə 

mübarizə aparırdılar. İnanıram ki, bu birliklə də işğal 

altında olan torpaqlarımızı erməni faşistlərindən, 

gözə görünməyən rus işğalndan azad edəcəyik. 

Hər il 20 Yanvarda gəmi sahildə olarkən Şəhidlər 

Xiyabanını fəxrlə ziyarət edib Allahdan bütün 

şəhidlərimizə  rəhmət diləyirik. 

(Faiq Şirinovun inamı düz çıxdı, Azərbaycan 

xalqı torpaqlarımız azad etdi.Qarabağ 

Azərbaycanın sərhədləri içərisinə daxil oldu. –

FB) 

Söhbətləşdi: Faiq Balabəyli 

 

Müstəqil.Az.  

17. 09. 2020 ci il. 

 

*** 
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“Rus imperializminin iç üzü budur” 

Hazırda BƏƏ –də çalıĢan, 20 yanvar faciəsi 

zamanı “CümĢüd Ġbrahimov” DP (Dynamic 

Positioning System) xidmətində Electonika 

mühəndisi vəzifəsində şalışan, hazırda BƏƏ-də 

eyni vəzifədə işləyən Nəsirov ElĢən Allahverdi 

oğlu müsahibədən  

(ixtisarla) 

 

... – ElĢən bəy, qanlı 20 yanvar  qayıdaq. O 

günlərdə səninləm tez-tez həmsöhbət olurduq, 

hadisələrin mərkəzində idin... 

- 1990-cı ilin qanlı yanvarından 30 ildən çox vaxt 

keçib, amma o günlərdən sonra Azərbaycan adlı 

ölkənin başına çox müsibətlər gəldiyindən 20 

yanvar hadisələri onların fonunda, deyərdim ki,  

hamımız üçün  bir azca adiləşdi. Amma 20 yanvar 

hadisələri ərəfəsi sanki fırtına öncəki bir dəhşət 

saçan sakitlik idi. Bakıdakı hərbi hissələrdə artıq 

SSRİ-nin müxtəlif bölgələrindən yığılmış ehtiyatda 

olan hərbçilər toplaşmışdı, əhali öz təşəbbüsü ilə bu 

hərbi hissələrin önündə keşik çəkirdi, hökumət 

orqanları isə tam iflic olmuş kimi görsənirdi.  

-Bütün bunlar dəhĢətli günün, Ģəhərin qan 

içində boğulduğa günə hazırlıq idi... 

- Elədir, şəhər yuxudan səksəkə içində dururdu, 

sanki. O vaxt biz gəmilərdə idik, mən də “CümĢüd 
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Ġbrahimov”  geoloji kəşfiyyat gəmisində DP 

(Dynamic Positioning System) xidmətində 

Elektronika mühəndisi vəzifəsində çalışırdım. 

Axşamlar heyətin bir hissəsi kayutlarda yığışıb 

Mirzə Xəzərin verilişlərini dinləyirdi, indikindən fərqli 

olaraq o zaman başqa bir informasiya əldə edəcək 

mənbə də yox idi. Amma əksəriyyətdə hər zaman 

nə isə baş verə biləcək kimi, bir hissiyat var idi. 

Hətta heyətdəkilər xatırlayar, mən bir gecə dəhşətli 

yuxu görmüşdüm, guya ki, ermənilər ruslara birgə 

Bakını zəbt ediblər və hamımızı əhatəyə alıblar. 

Təxminən bu yuxumdan bir neçə gün sonra 20 

yanvar faciəsi baş verdi. 

O vaxt gəmilərin əksəriyyəti reyddə lövbərdə idi, 

Xəzər Dəniz Neft Qaz  Dononmasının  “Sabit 

Orucov” gəmisi Dəniz vağzalındakı yanalma 

körpüsünün sol tərəfində bağlanmışdı. Bir gün 

eşitdik ki, XDND – nın öncül kapianlardan bir qrup o 

vaxtkı terrorçuların başçısı Yazovla görüşə gediblər, 

çünki faciəyə etiraz olaraq XDND - nin bütün 

gəmiləri Bakı buxtasında lövbər atmışdı. Görüş 

təşəbbüsünün kimin tərəfindən olduğunu bilmirəm, 

amma mən də gəmidən bir nümayəndə kimi “Sabit 

Orucov” gəmisində olacaq o vaxtkı Ali Sovetin bir 

qrup deputatı ilə görüşə getdim. 

Dəqiq neçə nəfər deputat idi, xatırlamıram, amma 

görüş oldu. Dənizçilərimizin Respublika rəhbərliyi, 
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hərbiçilərlə görüşüb tələblərini irəli sürmələrdən 

savayı onlar Respublika ictimaiyyətinin də 

diqqətində idi. Belə ki,ayrı-ayrı vaxtlarda Xalq 

Cəbhəsinin öncüllərindən olanların – Sabir 

Rüstəmxanlının, Yusif Səmədoğlunun, İsa 

Qəmbərin, Fəhmin Hacıyevin, Nemət Pənalının və 

digərlərinin dənizçilərlə əlaqə yaratmalarını da 

dənizçilərimiz xoş xatırlayır. Biz deputatlarla görüş 

bitdikdən sonra hazırlaşırdıq ki, “Sabit Orucov” 

gəmisini tərk edək (mən də bir gecəlik evə baş 

vurmaq istəyirdim), gəminin və ümumilikdə Dəniz 

vağzalının işğalçı qoşunlar tərəfindən sarıldığını 

gördük. Əli avtomatlı əsgərlər kobud surətdə 

hamımızı körpüyə çıxardılar və üzü gəmiyə tərəf 

durmağı tələb etdilər, “Sabit Orucov” gəmisi ilə 

yanaşı körpünün digər tərəfində köhnə bir parom 

var idi, restoran kimi işləyirdi o zaman, üzü ona 

doğru düzdülər bizi. Sonra Dəniz Vağzalının 

binasına tərəf apardılar, qrupun başçılarından biri 

avtomatla atəş açaraq vağzalın içindəki restoranın 

qapısını qırdı hamımızı oraya yığdılar. Axşamadək 

orada saxlayıb sonra həbsxana arabasıyla 

hamımızı apardılar. Və düz bir aydan sonra Bakıya 

qayıtdıq. 

-Bakıda və regionda baĢ verın hadisələr bu 

faciənin olmasından xəbər verirdimi? 
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-20 yanvar hadisələri Azərbaycanın müstəqilliyə 

doğru irəliləməsinə necə qığılcım oldusa, 

dənizçilərimizin də 20 yanvar hadisələrində 

göstərdikləri böyük təpki Sovet rəhbərliyini və yerli 

rəhbərliyi çox şaşırtdı və bəlkə də bu birlik, etiraz 

aksiyası  işğalçıların Bakıda törədə biləcəkləri digər 

aksiyaların da qarşısını aldı. Çünki dənizçilərimizin 

hadisələrə qarşı göstərilən təpkisindən əlavə, 

demək olar ki gəmilərin əksəriyyətindən bütün 

dünyaya “sos” siqnalları göndərilmiş və Bakıdakı 

faciə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdı.  

20 Yanvar faciəsindən sonra baxmayaraq ki, 

bəziləri deyirdi ki, hər şey bitdi, sovet rejimiylə 

mübarizə aparmaq mümkünsüzdür, amma mən 

şəxsən artıq görürdüm ki, müstəqilliyimizə doğru 

yolun artıq başlanğıcındayıq. Allaha çox şükür ki, 

özgürlüğümüzü də qazandıq və bütün bunlar cəmi 

şəhidlərimizin axıdılan qanı bahasına oldu. 

Məkanları cənnət olsun şəhidlərimizin 

-Hadisəlırlə bağlı indi ən maraqlı, o zaman isə 

daha dəhĢətli olan olaylardan bəhs etmək yəqin 

ki, sənin üçün  çətin olmaz... 

-Hadisələrlə bağlı maraqlı olay Dəniz Vağzalını 

daxilində saxlanıldığımırz sürəcdə oldu. Restoranın 

yuxarı mərtəbəsində gecə barı var idi, vəhşi işğalçı 

ordunun nümayəndələri o bardakı alkoqollu içkilərin 

axırına çıxdılar. Novbə ilə yuxarı gedib gəldikdən 
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sonra sifətlərinin qırmızılığı artırdı. Arada körpüyə 

tərəf çıxıb, avtomatlardan və BMP-lərdəki iri çaplı 

silahlardan dənizə doğru atəş açırdılar və qayıdıb 

bizə deyirdilər ki, görürsüz sizin gəmilərdə 

ekstremistlər var və bizə atəş açırlar. Bu şou üçün 

bir neçə işğalçı əsgər körpüdə dayanan iki gəminin 

ən hündür yerindən yönü vağzala tərəf havaya atəş 

açaraq, guya gəmilərdən atılan atəş görüntüsü 

yaradırdılar. Ancaq sözsüz ki, biz hamımız bilirdik 

ki, gəmilərdən atəş açmaq məsələsi gülüncdür. 

Birmaraqlı anı da qeyd etmək istəyirəm ki, vağzalın 

içində olan arada kamera və mikrofonla müxbir kimi 

iki nəfər zala (restoranın zalına) daxil oldu və heç bir 

sual vermədən mikrofonu və kameranı növbə ilə 

bizlərə tərəf tuşlayırdılar və bəziləri də 

sadəlövhcəsinə mikrofona heç bir suçumuzun 

olmadığını və sadə dənizçi olduğumuzu deyirdilər. 

Müxbir kimi gələnlər isə heç bir sual vermədən, bir 

10-15 dəqiqəlik video parça çəkib getdilər. Sonralar 

bir nəfərdən eşitdim ki, bu video görüntülərə artıq 

dublyaj olunmuş formada Azərbaycan film 

kinostudiyasında baxıb və oradakı rusca dublajında 

hamımız qışqırırmışıq ki, bəli biz ekstremistik, 

gəmilərdə silahlarımız var və rus əsgərlərini əcəb 

edib gəbərtmişik və bundan sonra da gəbərdəcəyik. 

Bax, budur rus imperializminin iç üzü. Sonrakı 30 
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günlük həbsxana macərası haqda bir başqa vaxtda 

söhbət edərik, İnşallah. 

-ElĢən bəy, mən hər il bir kitab dərc etməyəcəm 

ki, bu haqda baĢqa vaxt söhbət edək. 

Mümkünsə, tariximizin hansısa səhifəsinin 

yarımçıq qalmasına razı olma... 

- Heç dəyişmədin, zarafaından qalmırsan. Bildiyin 

kimi bizi həbs edəndən sonra ilk öncə Şüvəlan 

həbsxanasına apardılar. Orada müvafiq 

sənədləşdirmədən sonra əllərimizi kələpçələyib 

yenidən həbsxana maşınında oradan apardılar. Bu 

dəfə hamı üçün çox maraqlı idi ki, hara aparırlar. Bir 

azdan təyyarə turbinlərinin səsi eşidilməyə başladı, 

anladıq ki, haradasa aerodromdur. Çatdıqdan sonra 

bizi  hərbi nəqliyyat təyyarəsinə otuzdurdular və hər 

birimizin də qarşısında  avtomatlı əsgərləri 

otuzdurdular. Bu təyyarə ilə Krasnodar 

həbsxanasına gətirdilər, buradan isə həbsxana 

vaqonlarına mindirdilər. Haradasa 1 - 2 gün yol 

getdik. Qatar arada bəzi stansiyalarda dayanırdı, 

nəzarətçilərdən qəzet almağı xahiş etdik. Alıb 

gətirdilər. “ Krasnaya zvezda” qəzetində haqqımızda 

yazılanları oxuyanda dəli olduq. Nəzarətçilər 

təqsirsiz olduğumuzu danışmışdıq, amma bu 

qəzetdəki məlumatlardan sonra onlarda bizə qarşı 

şübhə yaranmışdı. O vaxtkı qəzetdə yazılırdı ki, 

Bakıda mülki gəmilərdə bir qrup ekstremist həbs 
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olunublar və onlardan çoxlu odlu silah və 

hesablarında külli miqdarda pul olan bank 

kitabçaları aşkar olunub. Bax beləcə gəlib 

Orenburqa çatdıq və oradakı həbsxanaya 

yerləşdirildik. Sonradan öyrəndik ki, guya biz xüsusi 

vəziyyət rejimini pozduğumuza görə 30 sutkalıq 

həbs edilmişik. 

-Bəs orada münasibət necə oldu, sorğu-sual, 

dindirilmə… 

- Oldu. Müxtəlif üsullardan istifadə edirdilər. Bir gün 

kameranın qapısı açıldı və içəriyə mahnı oxuya-

oxuya, milisləri söyə söyə bir məhbus gətirdilər. Bu 

urus kameraya yerləşəndən sonra hiss elədik ki, bu 

ötücü quşdur, bilərəkdən bizimlə saxlanılır ki, 

ağzımızdan söz alsın. Heç bir sual da vermirdi, 

sadəcə yüksək səslə deyirdi ki, əcəb eləyib bu 

əclafları qırmısız, bilmirəm urus əsgərlərini nəzərdə 

tuturdu, yoxsa erməniləri. Amma biz də anladırdıq 

ki, belə şey yoxdur, biz adi dənizçiyik və bizi 

təsadüfən həbs edib gətiriblər. 

Həbsxanada olanda bizim hər birimizi 2 dəfə 

dindirməyə apardılar. Birinci dəfə dindirsən 

Orenburq Vilayəti üzrə baş cinayət işləri müstəntiqi 

idi. İlk sualı da o oldu ki, nəyə görə və harada 

tutulmusan? Deyirəm ki, dənizçiyəm, gəmidən tutub 

gətiriblər. Deyirəm ki, bizim millətə qarşı qırğın 

törədilib və biz dənizçilər də buna etiraz əlaməti 
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olaraq Bakı buxtasında lövbər atıb öz etirazımızı 

bildirmişik, başqa bir suçumuz yoxdur.  

Sual edirdi ki, nə qədər adam ölüb, gözünlə 

görmüsən? Deyirəm ki, sayını dəqiq bilmirəm, 

amma dəfn mərasimində iştirak etmişəm. Bu 

şərəfsiz yüksək tonda qayıdasan ki, 100 nəfər 1000 

nəfər azdır sizin milləti tamamilə qırmaq lazımdır, 

çünki siz millətçisiz. İnanmayacaqsız elə həmən 

tonda da cavab verdim ki, sizin dahi rəhbəriniz 

Lenin deyib ki, millətçilik sayca kiçik olan millətlərin 

velikorus şovinizminə qarşı əks reaksiyasıdır, sən 

nə danışırsan, heç ağzın dediyini qulağın duyurmu?  

Mən sizdən şikayət edəcəm. Bundan sonra bir az 

sakit tonda üzr istədi və bir az əsəbi olduğunu 

söylədi. 

İkinci dindirməni  aparan  şəxslər isə SSRİ DTK nın 

xüsusi işlər üzrə müstəntiqləri idi və çox mədəni 

rəftar edirdilər.  Verdikləri sualların da əsası da 

AXC- yə aid suallar idi. Onların əsas məqsədi 

dənizçilərin bu müqavimətinin AXC tərəfindən idarə 

olunmasına köklənmək idi, anladığım qədər. O 

vaxtkı AXC rəhbərlərinin adlarını çəkib, tanıyıb 

tanımadığımə sorurdular. Mən isə necə var adlarını 

tanıyıram, amma heç biriylə şəxsi əlaqəmin 

olmadığını deyirdim. Son sözləri o oldu ki, biz bilirik 

ki, sən yoldaş Nəsirov, çox şey bilirsən, amma bizə 
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heç nə anlatmadım, səninlə Bakıda yenidən 

görüşəcəyik.  

-Bakıda görüĢdünüzmi? 

- Yox, əlbəttə, Oradan qayıdandan sonra bizi heç 

axtaran da olmadı. Bir şeyi də sizə deyim ki, o vaxt 

“Pravda”, “Krasnya Zvezda” və s. qəzetlərdə 

haqqımızda çıxan yalan məlumatları sonradan 

Azərbaycandakı kitabxana arxivlərində həmin adda 

qəzetlərdən tapa bilmədik, çünki görünür həmən 

tarixdə buraxılan o qəzetlər bizim haqqımızda ki, 

bilgi ilə SSRİ nin bütün bölgələri üçün bir, 

Azərbaycan üçün başqa məzmunda çap 

olunmuşdu. Yalan  və zülm üzərində qurulmuş bu 

şər imperiyası olan SSRİ mütləq dağılmağa 

məhkum idi. Həmən aqibət də indiki Rusiyanı 

gözləyir, çünki imperializm ideolojisindən qurtula 

bilmirlər. Bax belə mənim, şair, inqilabçı, xalq 

hərəkatında, 20 yanvar hadisələrində, Qarabağ 

savaşında əziyyət çəkən, dostum, soydaşım…  

SöhbətləĢdi: Faiq Balabəyli 

Müstəqil.Az  

23. 11. 2020-ci il 

*** 

“Neftqaz-64”və “Vodaley-4” gəmilərinin aldığı  

güllə yaraları gözümün önündədir” 
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“TMĠ-701” gəmisinin kapitanı ElĢad Qasımovla 

“Dənizçi həyatı” layihəsindəki müsahibədən 

(ixtisarla) 

ElĢad Qasımov 20 yanvar hadisəlri zamanı çox 

gənc idi. Ġndi gəmi kapitanı vəzifəsində çalıĢan 

həmsöhbətimin də o günlərlə bağlı xatirələri az 

deyil. Söz düĢdükdə, o günlər yadındadırmı deyə 

soruĢanda, heç unuduldumu, deyir: 

-Ağır günlərdən danıĢdın. Ölkəmiz adına çox 

ağır günlərin Ģahidi olmusan. 1990-cı ilin 20 

yanvar hadisələri, sonra  I Qarabağ savaĢı... 

Necə qalıb yaddaĢında? – deyə soruĢuram. 

 

- O günlər yaddaşdan silinir ki? Daş kitabələr kimi 

yazılıb. Əsas da 1990-cı il yanvar ayının 20-si. 

Düşünürəm ki, o günlər heç vaxt yaddan çıxan gün 

olmayacaq. Bu günlərin ağrı-acısını lakin şərəf dolu 

anlarını gələcək nəsillər mütləq bilməlidir. Bizim 

dənizçilərin qəhrəmanlıq dolu səlnaməsində o 4 gün 

əbədi olaraq tariximizin ən şərəfli günü kimi gələcək 

nəsillərə ötürülməlidir, necə ki, Faiq kapitan,  sən 

yazdığın kitablar və məqalələrlə bunu edirsən. Buna 

görə sənə xüsusi təşəkkürüm var.  

Gözlərimin önündən heç zaman getməyəcək o 

günlərdə mən “UTYOS” gəmisində çalışırdım. Gəmi 

“Banka Makarov” rayonunda idi, buruqların təchizatı 

ilə məşğul idik. Gəmi heyyətinin əksəriyyəti rus 
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millətindən olanlar idi. Kapitanmız da rus idi. Adı 

Sergey idi, təəssüf ki, soyadını unutmuşam. Bakıda 

baş verən hadisələrdən xəbərimiz var idi. Ona 

yaxınlaşdıq,  dedik ki, şəhərdə vəziyyət pisdir, ordu 

dinc əhalini qırır, gəmilərimiz etiraz aksiyasına 

başlayıb, biz də mütləq  Bakı buxtasına getməliyik. 

Əvvəlcə razılaşmaq istəmirdi. Ona bu dəfə əsəbi 

halda dedik ki, bütün gəmilər etiraz aksiyasına 

toplaşıb, bizim burda lövbər atıb qalmağımız düz 

deyil. Çox dedik, təkid etdik,  axırı razılaşdı bizimlə. 

Beləliklə, bizim gəmi də gəldi Bakı buxtsına. 

Verilən tapşırığa əsasən buxtada bizim üçün ayrılan 

yerdə dayandıq. Kapitan körpüsünə qalxıb, 

qərargahla hərbiçilərin, gəmilərimiz arasında gedən 

danışıqları izləyirdik.  Çox çətin bir vəziyyət idi, hər 

kəs narahat idi. Həm evdən, ailədən,  həm də 

millətimizin düşdüyü faciədən ötrü yaranan bu 

narahatçılığı təsəvvür etmək çətin olmaz. Özümüzü 

toparlaya bilmirdik.  Mən elə ilk andan sahilə 

çıxmağa can atırdım. Axır ki, gəmidən düşüb,  

Dəniz vağzalına gəldim. Dənizçi dostlarla 

görüşdüm. “Aktau” gəmisini güllə ilə vurmuşdular, 

körpüdə dayanmışdı.  “Neftqaz-64” gəmisi, 

“Vodaley-4” gəmilərinin aldığı  pulamyot yaraları 

hələ də gözümün önündədir.  Gəmilərin əsasən 

burun tərəfi, qabaq hissəsi deşik-desik idi. “Atlet-21” 

gəmisinin kapitanı Ümüdvar Hüseynov yadımda 
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qalıb, o, rus zabitləri ilə gəmisində necə mübahisə 

edib, onları acılayırdı. Həqiqətən bizim dənizçilər 

çox böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. İndi çox şeylər 

danışılır. Bir məsələni unutmamalıyıq. Bu 

dənizçilərimizin ürəyinin hökmü idi; Vətənin azadlığı 

üçün əlimizdən gələni edək və kollektivimiz  bunu 

bacardı. İçimizdən dedi-qodu ilə kimləri isə 

aşağalayanlar da var... Bu olanlar artıq arxada 

qaldı. Tarixin yaddaşına yazıldı. Tarixi isə 

saxtalaşdırmaq, eybəcərləşdirmək olmaz, günahdır. 

Bəzən böyük bir kollektivin əməyini 3-4 nəfərin 

xidməti kimi qələmə verirlər və bu heç də yaxşı hal 

deyil. 

 

SöhbətləĢdi: Faiq Balabəyli 

Müstəqil.Az 

21.09 2020 –ci il 

*** 

Müsahibə 

Bafadar Ġbrahimli ilə “Dənizçi həyatı” 

layihəsindəki müsahibədən: 

(ixtisarla) 
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...-Bafadar bəy, 1990 – cı ilin qanlı 20 yanvar 

faciəsi zamanı siz hansı gəmidə iĢləyirdiniz? 

-20 yanvar faciəsi zamanı mən “Lyutoqa” gəmisində 

kapitanın 2-ci köməkçisi olmuşam. 

– Bəlkə o günlərə qayıdaq, deyin, gəminiz Bakı 

buxtasına nə vaxt gəldi və aldığınız tapĢırıq 

hansı idi? 

-1990-cı ilin 13 yanvarından gəmi Bakı buxtasında 

idi.  Mənə heç kəs tapşırıq verməmişdi, əksinə  mən 

özüm  yanvarın 19- dan 20-nə keçən gecə rus 

qoşunlarının  Bakıya daxil olmasından sonra  20-si 

yanvar  səhər saat 06:00 da 7 nəfərdən ibarət 

dənizçi heyəti ilə  bir yerə yığışıb bütün gəmiləri 

Bakı buxtasına çağırmağa çalışmışıq. Mən, Elşən 

Nəsirov, dispetçer Əflatun, kapitan Gülağa 

Məcidov,  Kapitan Elxan Hüseynli (o zaman o “40 

let VLKSM” gəmisində baş köməkçi idi), Matorçu 

Vaqif və adını unutduğum digər şəxslər bir yerdə  

qərara gəldik ki, gəmilərin Buxtaya çağırılıb rus 

qoşunlarına etirazların bildirilməsində əsas işi 

boynumuza götürək.   Yəni bu heç də o demək 

deyildi ki, digər dənizçilər bu faciəni seyrçi kimi 

qarşılamışdı. Hər kəs bacardığı qədər bu faciəyə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  294 

 

özünün etirazını bildirirdi. İlk anlarda pərakəndəlik 

olsa da sonradan bu, mobil bir hərəkata çevirildi. 

-Mən “Kəsilməyən həyacan firi” kitabımda sizin 

haqqınızda bəhs etmiĢəm. Həbs olunmağınız 

haqda, qatarda sürgünə aparılmağınız və sair 

barədə yazmıĢam. Amma bu çox azdır. Hansı 

Ģəraitdə həbs olunmusunuz, bəlkə 

xatırlayasınız. 

-Mən Neft daşlarının dispetçeri ilə  əlaqə  saxlayıb, 

Neft Daşlarının və 28 May  neft yataqlarında olan  

gəmiləri rus qoşunlarına etiraz etmək üçün   Bakı 

Buxtasına gəlmələrini xahiş  etmişdim. 

- Bafadar bəy, bu hadisələrdən 31 il keçir. Siz 

deyirsiz ki, Neft DaĢlarının düspetçiri ilə əlaqə 

saxladım. Yanvarın 19-da mənim iĢlədiyim 

“ġirvan” gəmisi məhz həmin ərazidə olub və 

qırğının baĢalndığı anda gəmilərin arasında 

məĢvərət edilib və Bakıya qayıtmaq qərarına 

gəlinib. Düzdür, bizim Neft DaĢlarının dispetçiri 

ilə əlaqəmiz olub və onlardan faciənin 

dəqiqləĢdirməsini, gəmilərə məlumat verilməsini 

tələb etmiĢik. YaddaĢımızı təzələyək…  həm də 

sizə həbsinizlə də bağlı sual verdim. 
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-Vəziyyət çox gərgin idi. Çoxlu sayda  şəhidlərimiz 

və yaralılarımız var idi. Neft daşları və 28 May 

buruqlarının işçiləri  neft buruqlarını etiraz olaraq 

yandırmaq istəyirdilər. 

- Bafadar bəy, mən 31 ildir ki, bu faciənin 

araĢdırması ilə mĢğul olmuĢam, onlarla məqalə 

yazmıĢam, Ģahidlərin dediklərini qələmə 

almıĢam. Amma buruqların yandırılmasını ilk 

dəfədir sizdən eĢidirəm.. Bakı buxtasında 

dənizçilərin qərarında belə Ordu 24 saat ərzində 

Bakıdan çıxarılmasa xəbərdarlıq olaraq əvvəlcə 

bir tanker , sonra isə Neftayırma zavodunun 

yandırılması tələbi vardı… 

-Faiq bəy, mən Limanbazada, Komsomol katibinin 

otağından Neft Daşları ilə əlaqə saxlayıb neft  

buruqlarının yandırılmasına qəti şəkildə  etirazımı 

bildirdim.  Bakı Buxtasında mülkü gəmilər ilə  rus 

hərbi gəmiləri arasında toqquşmalar başlandı. Mülki 

gəmiləri idarə edən bizim mərd kapitanlarımız 

gəmiləri çox gözəl idarə edirdilər. Mən  gəmiləri  

düzgün idarə etdiyi üçün Kapitan Mövlud Əliyevə 

təşəkkürümü bildirirəm, rəhmətlik Kapitan Murad 

Əliyevə Allahdan ruhunun şad olmasını arzulayıram, 

təəssüfümü   bildirirəm ki, dünyasını dəyişdi. ALLAH 

Murad Əliyevə rəhmət etsin. O, özünün 

qəhrəmanlığı ilə çoxlarına nümunə oldu və bir neçə 
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ildən sonrakı ölümü ilə də   şəhadətini qazandı. 

Fürsətdən istifadə  edib mən bütün XDND-nin  

kapitanlarından tutmuş matroslarına kimi rəşadətli 

döyüşdə qəhrəmanlıq göstərdikləri üçün hər birinə 

minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın azadlığı 

Bakı Buxtasındakı dənizçilərin güclü 

müqavimətindən sonra başladı. 

-Bafadar bəy, sizin həbs olunduğunuz anı 

xatırlayaq… 

-Bizim qərargahımız, bildiyimiz kimi  “Sabit Orucov” 

gəmisi idi. SSRİ Müdafiə  naziri Dimitri Yazovla  

görüşmək üçün  7 nəfərdən ibarət kapitan heyəti 

seçildi. Lakin, Yazov bunlardan 1-ni,  Müzəffər 

Əliyevi ( Dimitri Yazovla görüĢdə Bütün Qafqazın 

Ģeyxi AllahĢükür PaĢazadə, kapitanlardan 

Müzzəfər Əliyev  iĢtirak edib– Faiq Balabəyli) 

qəbul etdi. Yazov Müzəffər kapitana söyləmişdi ki,  

dənizçilərinizə de ki  saat 15:00 kimi bütün gəmilər 

Bakı Buxtasını boşaltsınlar. Müzəffər kişi də Yazova 

cavab olaraq demişdirki, dənizşilər nə  qərara 

gəlsələr mən də onlarla bir yerdə olacağam.  

“Sabit Orucov”da  Kapitanlar  yekdilliklə qərara 

gəldilər ki, biz qələbə qazanmışıq, Bakı faciəsini 

dünyaya çatdırmışıq və indi buxtadan çıxa bilərik. 

Yanvarın 24-də saat 14:00 da gəmilərin buxtanı 
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boşaltmasına başlanıldı. Bu zaman  Bakı 

buxtasındakı gəmiləri qıraqdan tanklarla, BTR-lərlə 

atəşə tutdular. SSRİ Müdafiə Naziri öz sözünün 

üzərində durmadı. Gəmilərimiz  güllə-baran oldu, 

insanlar yaralandılar. Məni “Sabit Orucov” 

gəmisində tutub  Dəniz Vağzalında möhkəm  

döydülər. Başımdan və belimdən zədələndim.  Bizi 

Rusiyanın Krosnodar şəhərinə, sonra isə Orenburq 

şəhərinə apardılar.  Məni Krosnodarda başımdan 

avtomat silahın qundağı ilə vurdular, al-qana 

bələndim. 18 nəfər dənizçi heyətini türmə  qatara 

salıb, Orenburq şəhərinə kimi apardılar. Yolda bizə 

çoxlu işgəncələr verdilər. Ölümə getdik, ölümdən 

qayıtdıq. 1 ay 15 gün türmədə qaldıq. Türmədən 

qayıdandan sonra doğma kəndimə getdim. Burda 

mənə ölmüş bilirmişlər, mən öz yas mərasimimə 

yetişdim. Şükürlər olsun ki,  azadlığı əldə etdik. 

Allah  bizim 20 yanvar döyüşlərində  şəhid olan 

qəhramanlara  rəhmət etsin. 

 -“Sabit Orucov” gəmisində tutulanlardan kimləri 

xatırlayırsınız? 

-18 nəfərin hamısını xatırlayıram. 

-Səhv etmirəmsə həmin zaman Moskva 

televizyası sizi çəkib, dənizçilərimizin haqq  

iĢinə  kölgə salmaq  istəyib. Guya ki, bir qrup 
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nəĢəxor və  baĢıbpozuq adam yığıĢıb. 

Xatırlayırsınız? 

-Doğrudur, bizi  Dəniz vağzalında  lentə çəkdilər. 

Biz döyülmüş və əzilmiş vəziyyətdə idik.  Bizə qanlı 

xərək gətirib göstərib, şərləyirdilər ki,  guya bu qan 

rus əsgərinin qanıdır. Biz isə öz növbəmizdə 

cavabında: bu bizim millətin şanlı qanıdır, - deyirdik. 

Bir rus zabiti mənə dedi : Sən hardan bilirsən bu 

kimin qanıdır? Mən cavabında dedim ki: Bu şəhid 

qanıdır, bu azadlıq qanıdır! Görmürsən tər təmizdir, 

çirkli deyil? Gözümü açıb özümü zindanda gördüm. 

-Kapitan YaĢar Cabbarov mənimlə efirdə olanda 

sizin adınızdan danıĢdı. Guya ki, siz demisiniz 

ki,  Ağalar Ġbrahimov dəniz vağzalında gəlib 

partiya biletini göstərib deyib ki, mən ruslara 

kömək etmək üçün gəlmiĢəm. Belə  Ģey olub, 

yoxsa o sizin də xəbəriniz olmadan hansısa 

telefon danıĢığını konteksdən çıxarıb deyirdi? 

- Mən Ağalar İbrahimovla fəxr edirəm. Ona görəki o, 

Azərbaycanın azadlığı uğrunda çox işlər görüb və 

əziyyət çəkib. Ağalar İbrahimov heç vaxt, heç 

zaman deyə bilməzdi ki mən rusların köməyinə  

gəlmişəm. Bütün bu deyilənlər yanlışdır. O zaman 

nəinki Ağalar İbrahimov, hadisələrin içində olan heç 

kəs belə bir söz deməzdi. Yadımdadır ki, Dəniz 
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vağzalında ruslar bizi tutub, şərləyəndə, video 

görüntülər çəkib bizi ekstrimist kimi qələmə vermək 

cəhdlərində Ağalar onlara etirazını bildirirdi. Yaşar 

Cabbarov bu məsələdə həqiqətdən uzaqdı. 

SöhbətləĢdi: Faiq Balabəyli 

Müstəqil.Az.  

20.09.2020 ci il. 

 

 

“20 yanvar Ģəhidlərinin cəsədinin dənizə 

atılmasını biz əngəllədik” 
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MəĢhur “7 kapitan”dan biri, 50 ilin dənizçisi 

Kərəm Məmmədovun ilginc xatirələri bu 

yazıda…  

O, qocaman dənizçidir, gəmi kapitanıdır, daha 

doğrusu, olub. Kapitanlığı heç indi də əlindən 

alınmasa da dənizdən çoxdandır aralı düşüb. 
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Xəyallarında dostları – keçmiş həmkarları ilə söhbət 

edəndə dənizli günlərinə qayıdır. Bir də köhnə dostu 

olan dənizə tez-tez baş çəkib yoluxmaq üçün 

Dənizkənarı Milli Parkda olur. 

“Dəniz bulvardan elə də maraqlı görünmür, dənizin 

havası hiss olunmur. Adam havalanmır buradan 

dəniz yanğısına” – deyir nisgil dolu səslə… 

Kərəm Məmmədov haqqında atamdan çox 

eşitmişdim. Atam Faiq Balabəylinin “Kəsilməyən 

həyəcan fiti” kitabının qəhrəmanlarındandır Kərəm 

əmi. Elə o dövrün gəmi kapitanları, atamın iş 

yoldaşları, “əmi” deyə çağırdığım Ağalar İbrahimov, 

Mövlud Əliyev, Rövşən Dəmirov, Müzəffər Əliyev, 

rəhmətlik Murad Əliyev və digərləri barədə də bu 

kitabda oxumuşam. Kitab 1990-cı ilin 20 yanvar 

hadisələri zamanı Xəzər Dəniz Neft Donanması 

İdarəsi dənizçilərinin misilsiz qəhrəmanlıqlarından 

bəhs edir. Sonralar Kərəm Məmmədovun həmin 

hadisələrin xronikasını və dənizçilərimizin 

mübarizliyini əks etdirən “Mən tarana gedirəm” adlı 

kitabı da işıq üzü gördü. O kitabın da qəhrəmanları 

eyni adamlar idi. 

Su adamı olan Kərəm Məmmədovla ömrünün ahıl 

vaxtlarında sığındığı Sulutəpədəki bağlı-bağatlı 

evində görüşdüm. Gəlişimi zəng edib demişdim. O, 
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gözləyir, samovar isə həyətdə özü üçün zümzümə 

edirdi. Evdə tək özü idi: 

– Müəllimə,- bibini deyirəm e, ayə,- nəvələrimizə 

baş çəkməyə gedib, çayı da özüm dəmləmişəm. 

Sağ ol ki, məni yad eləmisən. 

– Kərəm əmi, 50 il dənizdə olmusan. Dalğaları, 

ləpələri saya-saya ömrünün neçə illərini sayıb 

yola salmısan. Deyəsən, dənizi özünün 

yaratdığın yaĢıl adaya dəyiĢmisən, ağacların, 

güllərin arasına lövbər atmısan. Torpaqda 

rahatsan deyəsən… 

– O qədər də yox (gülür). 50 il dənizdə üzmüşəm. 

1962-ci ildə, yeniyetmə vaxtımda Xəzər Dəniz Neft 

Donanma İdarəsinə matros köməkçisi kimi işə 

düzəldim. İlk gəmim “Ağa Nemətulla” olub. O 

gəminin dəhlizlərini süpürə-süpürə axırı gəlib 

kapitan oldum. Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz 

Yolları Məktəbini bitirdim. Odessada Ali Gəmi 

Mühəndisləri İnstitutunda təhsil aldım. Oldum gəmi 

kapitanı. SSRİ dağılandan sonra isə idarənin kadrlar 

şöbəsinin rəisi, idarə rəisinin müavini işlədim. 

Ömrümün çoxu dalğaların arasında keçib. Neçə-

neçə limanlar, dənizlər, gəmilər dəyişmişəm. Bircə 

dostlarımı, əqidə adamlarını dəyişməmişəm, nə 

onlara, nə də dənizə heç vaxt xəyanət eləməmişəm. 
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Əsl dənizçi ömrü yaşamışam yəni. Uşaqlarımı isə 

anası böyüdüb. İndi məni yada salan yoxdur. Heç 

kimi qınamıram, hamının başı öz işinə-gücünə 

qarışıb. Arada Mövludla, Ağalarla zəngləşirəm. Atan 

Faiqlə də ara-sıra görüşürəm. Burada qonağım 

olub. Dənizçi dostlarımın hansı gəlsə, bu 

samovarda onlara çay qaynadaram. Bu samovar o 

qədər yaxşı oğlanları yola salıb ki… 

– Yarım əsr sular üzərində yaĢayıb sonra 

torpağa çıxasan… Təqaüdə çıxandan sonra 

dəniz üçün darıxdınmı? 

– Darıxdın da sözdür?! Möhkəm darıxdım. Ən 

böyük həmsöhbətimdən, həyatımın bir parçasından 

ayrı düşdüm sanki. Dənizsiz anası üçün darıxan 

bala kimiyəm. Məni dəniz böyüdüb, formalaşdırıb, 

dost-tanış, ailə-uşaq sahibi eləyib axı. Sovet 

dovründə təqaüdə çıxan gəmi kapitanlarına böyük 

hörmət edirdilər. İmtiyazları da çox idi. Onların 

təcrübəsindən istifadə edirdilər. Həm də təqaüddə 

olan kapitanların hamısına ömrünün sonuna qədər 

hər yay sanatoriyalarda istirahət etmək üçün 

“putyovka”lar verilirdi. Həmin kapitanlar vəfat 

edəndən sonra ailələrini də unutmurdular, bir 

müddət yardım da edirdilər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  304 

 

– Kərəm əmi, SSRĠ üçün darıxana 

oxĢayırsan nəsə… 

– Yox, sovet vaxtı üçün yox, ötən günlərim üçün 

darıxıram. Hamı kimi. Müstəqilliyimiz bizim ən böyük 

nailiyyətimizdir. Giley kimi çıxmasın. Mən və digər 

kapitan yoldaşlarım müstəqillik dövründə təqaüdə 

çıxmışıq. Sanki əllərinə ağac aldılar, bizi qovdular 

dənizdən, təqaüdə göndərdilər. 50 il dənizdə saç 

ağartmışam. Amma indi təqaüddəyəm. Təqaüddə 

olduğum üçün dənizçilərin poliklinikası və 

xəstəxanası məni qəbul etmir. Pul istəyirlər. 

Təqaüdüm də azdır – cəmi 230 manat. Bizim indi 

qayğıya ehtiyacımız var axı… 

– Xaricdə də üzmüsünüz, kadrlar Ģöbəsinin 

rəisi, rəis müavini olmusunuz. “Qara gününüzə” 

bir Ģey yığmamısınız bəs? 

– Xeyr. Dənizçilər saf və dürüst adamlar olur. 

Söhbət əsl dənizçidən gedir ha, başqa tip insanlarla 

qarışıq salma. Dənizlə dostluq edən dəniz kimi olur. 

Ləkəni, çirkabı götürmür. Söhbət məndən gedirsə, 

heç vaxt həlləm-qəlləm işlərim olmayıb. Mən kadrlar 

şöbəsinin rəisi, müavini olduğum vaxtlarda da heç 

kimdən rüşvət almamışam. İki oğlum var. Yoldaşım 

Xarici Dillər İnstitutunda müəllimə işləyirdi. 

Qazancımız, yəni maaşımız çox yüksək idi. Mən o 
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vaxt maaşlarımızdan artırıb 600-700 rubl 

“Vahidbank”a qoyurdum. O bank da batdı. 

– Belə çıxır ki, müstəqilliyimiz sizə düĢmədi… 

– Belə deməzdim. Müstəqilliyin əsaslarını 

qoyanlardan biri də mənəm. Nə olsun indi məni 

axtaran yoxdur?! 

Müstəqilliyə canımı qurban vermişəm və verərəm 

də. 

 

– EĢitmiĢəm ki, 20 yanvar hadisələrində “7 

kapitan” əhvalatı olub. Bu haqda öz dilinizdən 

eĢitmək istərdim… 

– Mən 1941-ci ildə anadan olmuşam. Atam 

müharibəyə gedib, qayıtmayıb. Anam məni çətinliklə 

böyüdüb. Mən sovet ordusunu sevirdim. Atam o 

ordunun tərkibində düşmənə qarşı vuruşmuşdu. 

Sovet hökumətini sevirdim. Bu hökumət bütün 

yetimlər də daxil məni də oxutdu, ali təhsil verdi. 

Amma düşünməzdim ki, sovet ordusu belə faşist bir 

ordu ola bilər. Çox təəssüf ki, 1990-cı ildə sovet 

ordusu Bakıya girərək sözlə deyiləsi mümkün 

olmayan böyük vəhşiliklər törətdi. Xeyli soydaşımızı 

qırdılar. Xəzər Dəniz Neft Donanmasının dənizçiləri 
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o zaman bir yumruq kimi birləşdilər. O zaman ruslar 

şəhidlərimizin cəsədlərini dənizə atmasınlar deyə 

dənizdə gəmilərdən ibarət canlı blokadalar qurduq. 

Donanmanın 120 gəmisi Bakı buxtasına 

toplaşmışdı. And içmişdik ki, ölsək də sona qədər 

birlik göstərəcyik… 

– Bu hadisələrlə bağlı “Mən tarana gedirəm” 

kitabını yazmısınız. Hansı zərurətdən yarandı o 

kitabın yazılması? 

– Dənizçilərimiz meydanlarda da fəal olmuşdu. 

1987-88-ci illərdəki tətillərdə, milli-azadlıq 

hərəkatında aktiv olub bizim idarəmiz. 20 yanvara 

qədər bərkimişdik, ağı qaradan seçirdik. O hadisələr 

zamanı dənizçilərimizin içində bir mübarizlik, 

qəhrəmanlıq, özünütanıma hissləri qalxdı. Heç 

kəsin diqtəsi olmadan Bakı buxtasına toplaşdıq, 

etirazımızı bildirdik. “Sabit Orucov” gəmisi də 

qərargah rolunu oynadı. Hadisələrə nəzarət etmək, 

dənizçilərimizi yönəltmək, bir-biri ilə əlaqələndirmək 

üçün 7 kapitandan ibarət Kapitanlar Şurası seçdik. 

120 gəmidə olan dənizçilərin hamısı da bu qərarla 

razışladı. Qərarımız isə qəti idi. Düşünün, yanvarın 

24-dür, I katib Vəzirov qaçıb, baş nazir yoxdur, 

daxili işlər naziri yoxdur. Ölkə idarə olunmur. Ölkədə 

xaos hökm sürür. Biz məhz belə bir ağır vəziyyətdə 

yarasından hələ də qan axan ölkəyə, millətə yeni 
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nəfəs verdik. Məqsədimiz bu idi ki, qaniçən rus-

sovet ordusunu Bakıdan çıxaraq. Yanvarın 24-də 

Elmira Qafarova bizi Ali Sovetə dəvət etdi. Dövlət 

katibi Tofiq İsmayılov, bəstəkar Arif Məlikov da 

orada idilər. Əlavə bir neçə adam da vardı. Bizi çox 

səmimi qarşıladılar. Tofiq İsmayılov bizi bir-bir 

bağrına basdı və dedi ki, sizlər qəhrəman 

insanlarsınız. 

Təsəvvür edin, Ali Sovetin deputatları o vaxt 

qorxularından binaya da gəlmirdilər. Elmira xanım 

qapqara geyinmişdi. Hüzn içində idi. Bizə “xalqımın 

qeyrətli oğulları” dedi. Dedi ki, üç gündür deputatları 

bu binaya yığa bilmirik, əksəriyyəti qaçıb gizlənib. 

Dedi ölkənin bu ağır günlərində sizin bu etirazınız 

millətimizin yaşamasından, mübarizə aparmasından 

xəbər verdi. Sonra Bakının komendantı Dubinyak, 

SSRİ-nin müdafiə naziri Dmitri Jazov, Sov.İKP MK-

nın üzvü, admiral Sidorov danışıqlar aparmaq üçün 

bizimlə əlaqə saxladılar. Biz tələb irəli sürmüşdük ki, 

əgər qoşunlar qan tökməyi saxlamasa, ilkin olaraq 

bir gəmini, sonra isə şəhərdəki bütün neft 

rezervuarlarını, neft mədənlərini yandıracağıq. 

Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə də həmin 

görüşdə iştirak edirdi. Tofiq İsmayılov da orada idi. 

Kapitan Müzəffər Əliyev Yazovla çox möhkəm 

mübahisə etdi. Üzünə dedi ki, siz faşistlərdən də 
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pissiniz, qaniçənlərinizi Bakıdan təcili çıxarın. Bu 

sözü o boyda generala, o boyda imperiyanın 

müdafiə nazirinə bir mülki gəminin yaşlı kapitanı 

deyirdi. Hansı ki, indi dərman almağa pulu yoxdur. 

– 20 yanvardan bir müddət sonra ölkəmiz 

müstəqilliyini elan etdi. Yeni milli hökumət 

quruldu. Və bildiyim qədər ölkənin yeni rəhbəri 

sizi gecələrin birində görüĢə dəvət etdi. Bu 

görüĢə səbəb nə idi? 

– 20 yanvar hadisələrindən sonra Xəzər Dəniz Neft 

Donanma İdarəsinin kapitanları və bütün aktiv 

işçiləri təzyiq altında idilər. Hərəni bir cürə işdən 

uzaqlaşdırırdılar. Bizə ekstremist damğası 

vurulmuşdu. Sənə bir məsələni də danışım, keçim 

sualının cavabına. Biz 20 yanvar hadisələri zamanı 

rus hərbçiləri ilə döyüşəndə, şəhidlərimizin 

meyitlərinin dəniz yolu ilə aparılıb urvatsız hala 

salınmasına etiraz edəndə “Kaspar”ın (Xəzər 

Gəmiçiliyi İdarəsi-red.) rəhbərliyi bizə mane olur, 

bizi təhqir etməkdən belə çəkinmirdilər. İndi isə 

bəziləri həmin hadisəni öz adlarına çıxmağa cəhd 

edirlər. Onlardan bir rəis müavini vardı – Bayram 

Nağdəliyev. Bir dəfə o, “Sabit Orucov” gəmisinə 

gəlib dedi ki, burada Kərəm Məmmədov deyilən 

adam kimdir. Dedim mənəm. Çımxırdı üstümə. Dedi 

niyə imkan vermirsiniz gəmilərimiz işə çıxsın. Dedim 
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a kişi, şəhərdə vəziyyəti görmürsünüzmü, 

insanlarımız şəhid olub. Nağdəliyev bunun 

cavabında neyləsə yaxşıdır. O. şəhidlərimizi təhqir 

etdi, söyüş söydü. İndi o adam xüsusi təqaüd alır, 

dənizdə adına tanker üzür, mən isə dərman ala 

bilmirəm. 

– Məntiqlə o vaxt buna görə cəzalanmalı idiniz 

axı… 

– Cəzalandırıldım də elə. Məni o hadisələrdən 

sonra Şimal dənizinə işləməyə göndərdilər. Bu, bizi 

bir növ sürgün eləmək, hadisələrin mərkəzindən 

uzaqlaşdırmaq idi. Kapitanım da Rövşən Dəmirov 

idi. Qış vaxtı idi, güclü külək əsirdi. Dənizdə lövbərə 

durmaq da çətin idi. Həmin ərəfədə bir ingilis 

gəmisindən “SOS” siqnalı aldıq. Gəminin köməyinə 

gedən yox idi, batırdı. Rövşənlə razılaşdıq ki, biz 

Azərbaycan gəmisi olaraq onları xilas etməliyik. 

Bütün dünyanın dənizçiləri heyrət içində idi, o 

havada hərəkət etmək belə mümkün deyildi. Və biz 

lövbəri yığıb köməyə getdik. Hadisə yerinə təxminən 

10 mil məsafə qalardı ki, radioqrama gəldi. Orada 

yazılırdı ki, artıq gecdir, gəmi batıb. Səhərisi gün 

İngiltərənin, Norveçin bütün qəzetləri bizdən 

azərbaycanlı dənizçilərin cəsarətindən yazmışdılar. 

Yəni biz 20 yanvardan çıxanlar Şimal dənizində 

mədəni sürgündə olanda da seçilməyi bacardıq. 
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Bu hadisədən təxminən 10-15 gün sonra məni təcili 

Bakıya çağırdılar. Gəldim. İdarənin o zamankı rəisi 

Yaşar Cabbarova dedim ki, məni niyə çağırmısan. 

Dedi mənlik deyil, xəbərim yoxdur. Gəldim evə. 

Evdə oturumuşdum, gecə saat 12 idi. Birdən qapım 

döyüldü. Qapını açdım, gördüm iki nəfərdir. Dedilər 

Kərəm müəllim, artıq gəlmisiniz. Dedim axısiz 

kimsiniz, mən sizi tanımıram. Dedilər bizimlə gedək, 

qorxma, bəy sizinlə görüşmək istəyir. Soruşmadım 

bəy kimdir. O zaman hamı bir-birinə “bəy” deyirdi. 

Geyinib bunlarla çıxdım, Bayıla getdik. Allah 

qapısını açsın, məni orada vəkil Qurban 

Məmmədov qarşıladı. O, Pənah Hüseynə zəng 

vurub dedi ki, kapitan Kərəm müəllim gəlib. 

Bayıldan getdik Prezident Aparatına. Məni Pənah 

Hüseyn qəbul elədi. Pənah bəy də o vaxtkı rəhbərə 

zəng vurdu ki, bəs, kapitan Kərəm gəlib. Məni 

birbaşa prezident Elçibəyin yanına apardılar. 

Bəy məni səmimi qarşıladı. Dedi ki, gəmilərimiz 

bizdə deyil, xarici ölkələrdədir, onları geri qaytara 

bilərsənmi. Dedim Əbülfəz bəy, siz göstəriş verin, 

heyəti azərbaycanlılaşdıraq, mənim “Kaspar”da 

dostlarım var, danışıb onları da gətirək iş başına, 

donanma milliləşsin. Elçibəy elə oradaca tapşırıq 

verdi ki, mənim sənədlərimi hazırlayıb Xəzər 

Gəmiçiliyinə rəis təyin etsinlər. Elə də etdilər, 
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sənədlərimi hazırladılar, anketimi doldurdular. 

Amma baş nazirin müavini Vahid Əhmədov xaricdə 

olduğu üçün gözləməli oldular ki, o, sənədə qol 

çəksin. Baş nazirin müavini tez-tez xarici səfərlərdə 

olduğundan bu məsələ gecikdi. Sonra da hakimiyyət 

dəyişdi. Ona görə də indi buradayam. Sulutəpədəki 

evimdə, daha sular qoynunda yox… 

Kərəm əmi bunu deyib ürəkdən, ləzzətlə gülür. 

Qocaman kapitanın kefi elə öz sözündən nə 

təhər açılırsa, o dəqiqə dənizçi lətifələrinə keçir. 

Daha bundan belə söhbətimiz “ləpələnib, 

dalğalanıb” müsahibədən kənara çıxır. Onu 

əvvəlki məcrasına qaytarmaq çətindir. Dəniz 

kimi gah yumĢaq, sakit, mülayim, gah da ötkəm 

olan, aĢıb-daĢan kapitanı yola gətirə 

bilməyəcəyimi görəndən sonra diktofonu-filanı 

söndürüb yığıĢdırmağa məcbur oluram. 

Ömrünün yarım əsrini sular qoynunda keçirən 

kapitanın “torpağın üstündə də hər Ģey yaxĢıdır, 

amma açığı, dənizin yerini heç nə vermir” 

sözlərini eləcə yaddaĢıma yazıram… 

 

 

Tural Balabəyli (Səfərli) 

XDND-nin matrosu, AYB-nin üzvü, 
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Bədii yaradıcılığındakı uğurlarına görə 2017-ci 

ilin Prezident mükafatçısı 

DSD ĠB -nin idarə heyyətinin üzvü 

 

Virtualaz.org 

16 Sentyabr 2020 

 

 

 ***  

 

 

 

 

Hidayət AtakiĢiyev: ġəhidlərin dəfni günü dor 

ağacından Sovet bayrağını endirib öz qara 

köynəyimi qaldırdım 

Müsahibə (ixtisarla) 
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...-1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri zamanı sizin 

də kapitanı olduğunuz “Alatau” gəmisi Bakı 

buxtasında qəsbkar ordunun Azərbaycandan 

çıxarılması üçün edilən etiraz aksiyasında, ölüm-

dirim savaĢında çarpıĢanlardan idi. Hadisənin ilk 

gününü necə xatırlayrsız? 

-1990-cı ilin yanvar ayında “Alatau” gəmisilə 

Qazaxıstan sularında neft axtarışı üzrə işləyən  “ 

Arteriya-7 “ üzən qurğusunun təhlükəsizliyini və hər 

bir ərzaq və qurğuya lazım olan mal - materiallarla 

təmin edirdik. Bizə verilən tapşırıqlara görə yanvarın 

19-da Bakıya gəldik və Limanbazanın körpüsünə 

yan aldıq. Geofizik idarəsindən məlumat gəldi ki, 

sabah gəmiyə qazma üçün borular yüklənəcək. 

Vaxtımız olduğuna görə mən icazə alıb evə gəldim. 

Gəmi ilə əlaqə yaratmaq üçün əl radioqəbuledicini 

özümlə götürmüşdum. 

Elə evim də uzaqda deyildi, limana  yaxın yerdə 

qalırdım. Saat 23:30-da baş köməkçi ratsiya ilə 

xəbər verdi ki, Şamaxinka tərəfdən rus qoşunu 

şəhərə girir. Onu da dedi ki, Ağalar İbrahimov 

camaatı yolları kəsmək üçün yığır. Tapşırıq verdim 

ki, heç kim gəmini tərk etməsin, özüm gəlirəm. 

Evdən çıxıb taksi çağırmaq istədim. Alınmadı. Yollar 

BTR və tanklarla dolmuşdu. Evə dönüb ətrafda 

yaşayanlara küçəyə çıxmamağı tapşırdım. 

Hasardan tullanıb dənizin sahiliylə gəmiyə piyada 
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gəldim. Saat 03:50 idi. Baş köməkçi vəziyyəti 

məruzə elədi. Bəlli oldu ki, şəhərdə insanları 

qırıblar.  

- Bəs sonrakı günlər? Məsələn Xəzər Hərbi 

Dəniz Dononmasının ərazisində olarkən 

qarĢılaĢdığınız anları yada salmaq çətin deyil ki 

sizə? 

- O günlər çətin günlər olsa da unudulası günlər 

deyil. Sonrakı günlərlə bağlı hər şey aydındır, 

danışaram. Gəmiyə çatdığım anda dedilər ki, Ağalar 

dənizçilərdən bir dəstə yığıb gedib. Biz səhərin tam 

açılmasına qədər gözlədik və kapitanlarla 

məsləhətləşərək qərara gəldik ki, dəniz vağzalına 

gedib lövbər salmaq, bu cür etirazımızı bildirməliyik.  

Həm də “Sabit Orucov” gəmisiylə  əlaqə yaradıb, 

oranı mərkəz kimi seçib, “SOS”  siqnalı verib 

dünyaya xəbər salaq. Saat 08:00 -da “Alatau” 

gəmisiylə “Sabit Orucov”  gəmisinə yan aldım. 

Kapitan Mövludun yanına gələndə gördüm ki, 

idarənin rəisi Cəbrayil Xanlar oğlu, Kapitan Mövlud 

Əliyev, elektrik mexanikiu Elşən Nəsirov, Gərgədan 

Mirkərim, “S.Orucov” gəmisi kapitanın baş köməkçi 

Kamil də burdadır.  

-Nə danıĢılırdı? 

-Məlum məsələ idi ki, gecə baş verən hücumun 

gətirdiyi ağrı-acı müzakirə olunurdu. Məni “Alatau” 

gəmisinə çağırdılar, sifarişçi idarənin məsul işçiləri 
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artıq gəmidə idilər. Söhbət görüləcək işlərlə bağlı 

idi. Sifarişçi idarənin nümayəndəsinə  gəminin heç 

yana getməyəcəyini bildirdim. Artıq Bakı buxtasında 

100- dən çox gəmi var idi. Və idarəmizin dənizdə 

olan  bütün gəmiləri Bakıya gəlirdi. Bu dəqiq idi ki, 

rəhbərlikdən heç kəs  gəmilərə “sahilə gəl" tapşırığı 

verməmişdi. Biz şəhidlərimizə, ölkəmizə olunan 

işğalçı münasibətə görə yığışmışdıq. İkinci dəfə 

Mövlud kapitanın yanına gələndə onun kayutasında 

idarəmizin rəisi Cəbrayıl Xanlaroğludan əlavə orada 

ona yaxın digər dənizçilər də vardı. Həmin gün orda 

hərbiçilər də vardı. Onlardan biri soruşdu ki, "kto 

zdes starşi?". Cəbrayıl Xanlaroğlu dedi ki, " Vı 

smotriti more, skolko sudov i stolko starşiy, oni vse 

starşi"  

Saat 14:00 radələrində buxta gəmilərlə dolmuşdu. 

Cəbrayıl Xanlaroğlu dedi, bir nəfər “Sabit Orucov”la 

efirə, danışıqlara qulaq assın. 

Mövlud kapitanla Azadlıq meydanı tərəfə irəlilədik. 

O, əlini ürəyinin üstünə qoyub ağlayırdı. Şəhidləri 

meydandan götürəndə izdiham hərəkətə  başladı. 

Mövludla gəmiyə qayıtdıq. Dedi ki, Hidayət, indi bizi 

tutmağa başlayacaqlar.  

Gəmi ilə lövbərə dayandım.”Vodoley-4” gəmisi 

vağzala yaxın yerdə lövbərə durmuşdu. Buxtanı 

boşaltmaq zamanı gələndə gəmiyə sahildən tankla 

atəş açdıqları üçün gəminin burun tərəfi partlamışdı.  
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- Hidayət müəllim, yanvarın 24-də həbs 

olundunuz, Ulyanovska sürgün olunan 

dənizçilərin sırasında vardız. Bu haqda mənim 

“Kəsilməyən həyacan fiti” kitabımda bəhs 

olunub. Amma əlavə nə deyə bilərsiz? 

- Bütün gəmilərə saat 14:00-dək buxtanı boşaltmaq 

əmri verilmişdi. “Qazma kəşfiyyat”  idarəsindən 

idarənin rəisi Hüseyn müəllim  dedi ki, 

təhlükəsizliyimə zəmanət verir və mən 

Limanbazadan ərzaq götürüb qurğu üçün 

Qazaxıstana gedim. Buruqdakı adamların 

ailələrində şəhid olanlar, itkin düşənlər var, həm də 

onları gətirim. 

Mən gəmini Limanbazaya gətirdim. Saat 15:00 

olardı. Elan olundu ki, dənizə çıxan gəmilər hərbi 

gəmilər tərəfindən yoxlanılacaq, sonra dənizə 

çıxmağa icazə veriləcək. Neftayırma zavodunun 

qabağında “Bakı-5” adlı hərbi gəmi lövbərə dayandı. 

Elan edildi ki, gəmiləri  bunlar yoxlayacaq. 

Şəhidlərin dəfn günü dor ağacından Sovet bayrağını 

endirib öz qara köynəyimi qaldırmışdım. Portbazada 

idim. “40 let VLKSM” gəmisinin kapitanı  Kərəm 

Məmmədovun  tələsik harasa getdiyini gördüm. 

Hara getdiyini  soruşsam da, mənə cavab vermədi. 

Beş dəqiqə keçmiş efirdə deyildi ki, Səfər bəy qaçdı. 

-Kərəmin getməsini hamı qorxaqlıq kimi 

xarakterizə etmək istəyir. Əslində necə olmalı 
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idi? Əlbəttə ona qarĢı Yazovun özünün fikri 

olmuĢdu ki, güllələcədəm. O, gedib də xilas 

olmalı deyildi ki? Axı bir çox kapitanlar ümumi 

məsləhətləĢmədən sonra ələ keçməməsi üçün 

gəmilərdən kənarlaĢması istənilmiĢdi. 

- Heç kəs istəmir ki, kimsə əzab çəksin. Nə isə, mən 

onda bildim ki, Kərəm kapitan heyyətini tək baş 

köməkçi Elxan Hüseynlinin ümüdünə qoyub və 

gəmini tərk edib. Gərək getməyəydi, mən və çoxları 

belə düşünür. (Kapitan Hidayət Atakişiyevin 

söhbətlərində bəhs olunan bəzi məqamlarda 

digər şahidlərin söylədikləri ilə üst-üstə 

düşməyən məqamlar  var- Faiq Balabəyli). Elə bu 

zaman “Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı Rövşən 

Dəmirovu gördüm. Dedim, sən burda dayanma, 

gəmin aşsüzənə dönüb, get.  Dedi, yox, o zaman 

mənə də Kərəm kimi qaçıb, deyəcəklər. Çox 

məcbur etdim, sonda razılaşdı. Mənim gəmimə 

ərzağın gətirildiyini Rövşən kapitan da gördü,mən 

onu yola salıb gəmiyə qayıtdım. 

Gəmidə radist dedi ki, komandir,  səni tutacaqlar, 

dayanma, get. Olmaz, dedim, deyirsən gərək mən 

də qaçım? 

Heyətin sənədlərini yığıb yoxlamanı gözləyirdim. 

Radist yenə gəldi və dedi ki, qaçın, gəlirlər. Həmin 

an qapı təpiklə açıldı və üç nəfər silahlı adam içiəri 

girib avtomatı sinəmə söykədi. 
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Komanda verib məni qaldırdığım qara bayrağın 

altına gətirdilər. Təsəvvür et, Faiq müəllim, Hidayəti 

əli boynunda ağzı aşağı uzadıblar, avtomatlar da 

atəşə hazır vəziyyətdə... ( İstər-istəməz nəinki 

təsəvvür edirəm, hadisələri yaşayıram, gözümün 

önünə gətirirəm, çünki həmin anı özüm 

yaşamışam, mənə yaşadıblar –F.B) 

Məndən  niyə Sovet bayrağını endirib qara bayraq 

qaldırdığımı soruşdular. Dedim ölkədə şəhidlərimiz 

var, sevincli gün deyil ki, qırmızı bayraq asılsın, 

matəmdir. Dedilər ki, əmr edirik, bayrağı aşağı sal. 

Yox, dedim, endirmirəm. 

Dedilər, səni bu dəqiqə güllələyəcəyik. Mən də 

səsimi qaldırıb, güllələyin, mən də o şəhidlərin biri, 

dedim. Bayrağı özləri endirdi, Sovet bayrağını 

qaldırdılar,  məni isə hərbi katerə mindirib apardılar. 

Gəmi heyəti katerə doğru irəlilədi, mənim 

aparılmağıma imkan vermək istəmirdilər. Onları 

sakitləşdirdim,  güclə geri qaytardım, hərbçilərə 

təzyiq edilməməsini xahiş etdim. İzahata qol çəkib 

qayıdacağımı vurğuladım. 

-Amma buraxmadılar… 

 

- Hə buraxmadılar, məni Bayıla-Hərbi Dəniz 

dononmasına dubinka ilə döyə-döyə gətirdilər. 

Kapitan Valodya Sapronovu da orada gördüm. Onu 

da həbs etmişdilər. Komandan general Tiqonov da 
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burada idi. O, buxtada duran gəmi kapitanlarının 

siyahısını istədi. 

Dedim, Qazaxıstanda işləyirəm, burada heç kimi 

tanımıram. 

Sapronovdan istədi. Sapronov ona qışqırdı: " Vı 

sadistı, vı şakalı, o qədər adam öldürmüsünüz, bəs 

deyil?" 

 

Bundan sonra bizə olmazın işgəncələr verməyə 

başladılar. 

Başımıza qara torba  keçirib BTR-in içinə saldılar. 

Valodyanı rus olduğuna və bizimlə bir olduğuna 

görə ölümcül hala düşənə qədər döydülər.O,  

gözlərini ağır-ağır  açıb mənə baxdı, sanki 

vidalaşırdı. 

Qeyri-ixtiyarı hərbiçiləri söydüm. Məni necə və nə ilə 

vurdular, bilmədim. Huşumu itirdim. 

-Ümumiyyətlə o hadisələrdən 30 ildən çox vaxt 

keçir. Bəzi qüvvələr dənizçilərimizin kollektiv 

olaraq etdiklərinin üstünə kölgə salmaq, istəyir.  

6-7 nəfərin bu iĢləri təĢkil etdiyini deyirlər. Buna 

sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. 

 

- Bir az keçəndən sonra bizi yenidən döyməyə 

başladılar. Bizi hara apardıqlarını bilmirdik. 

Sonradan  indiki Səbail Polis İdarəsinə gətirildiyimizi 

bildik. Kərəm Məmmədovun baş köməkçisi Elxan 
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Hüseyinli, ” Atlet-21” gəmisinin kapitanı  Ümüdvar 

Hüseynov, matorçu Nazim və bir çoxları da burda 

idi. Hamımızı bir otağa salıb əzab verməkdə davam 

edirdilər...  

Udqunur, gözləri yaşla dolur, təskinlik verirəm: 

-Hidayət Kapitan, özünüzü ələ alın, çətindir, 

bilirəm, amma yaddaĢınızı vərəqləyin... 

 

- Baxın  gözlərim dolur, danışa bilmirəm. Faiq 

müəllim, əslində, siz də bu hadisələrin içində 

olmusunuz, həm bir kapitan, həm də  jurnalist kimi 

fəaliyyətiniz göz önündədir, onsuz da, tariximizin 

saxtalaşdırılmasına icazə verməyəcəksiniz, hər şeyi 

bilirsiz. Görmüsüz, yazmısız və yenə də yazmaqda, 

araşdırma aparmaqdasız.O baxımdan nələri və 

necə danışmağımın fərqindəyəm. Dənizçilərimizin 

fədakarlığını unutmamalıyıq, çəkdikləri, onlara 

verilən işgəncələri, iztirabları və çox illərdən sonra 

da həqiqəti saxtalaşdırmağa can atanlara da bu 

imkan verilməsin. Yazdıqlarınız bunu edəcək, 

əminəm. 

 

Bilirsən, bir dəfə mən Ələt Dəniz limanının rəisi 

Taleh müəllimdən xahiş etmişdim ki, 20 Yanvar 

hadisələrində iştirak edən dənizçilərə heykəl 

qoysun. Söz vermişdi. Bacarmadı, ya nədirsə, 

alınmadı.  Amma bu faktiki işə görə sizə 
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minnətdaram. Siz yazdıqlarınız kitabar, məqalələr, 

götürdüyünüz müsahibələrlə bu heykəli qoymusuz, 

qoyursuz. Dənizçilərə həm sosial, həm mənəvi 

dəstəkdir və bu çox vacibdir. 

-Hidayət kapitan, bunu hamımız edirik. Hər kəs 

bacardığını etməlidir və edir də. Mənim boynuma 

düĢən missiya həm də bunları yazıb, 

yaddaĢlarda qalanları bir yerə toplayıb  

yaĢatmaqdır, baĢqalarının iĢi də baĢqadır. AXDG 

QSC-nin rəhbərliyi, xüsusi ilə Cəmiyyətin sədri 

Rauf Vəliyev  bu günlərlə bağlı çox iĢlər 

görməkdədir. Dediyiniz abidə hazırdı, çox qısa 

zamanda açılıĢı olacaq. Dənizçilərimizin 

qəhrəmanlığını əks etdirən bədii film çəkilir, 

ölkənin və dünyanın bir çox böyük sənətkarları 

dəvət olunub, özü də heç nə təhrif edilmədən, 

dənizçilərimizin haqqına əl basılmadan edilir bu 

iĢ. Çünki bu bir tarixdir və bu tarixi yazanlar hələ 

ki, yaĢayır və onların gözündən heç nə yayına 

bilməz. Baxmayaraq ki, bəzi adamlar hadisələrin 

içində olmaya-olmaya ürək bulandırırlar. Bəs 

sonra necə oldu? 

 

- Faiq müəllim, sizin üstüörtülü dediyləriniz 

məsələlər haqda məlumatlıyam və mən də o 

adamlara iradımı bildirirəm ki, dənizçilərimizin 

qəhrəmanlığına kölgə salmaq və haqq 
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etmədiklərinə sahib şıxmaq istəyirlər. Bu 

nadanlıqdır. Bu etirazlar xalqımızın qəhrəmanlığıdır. 

O, insanlar həmişə olublar, tarix bir süzgəc kimidir, 

lazım olanlar saxlanılacaq. 

Nə isə, bizi səhər Qara şəhərdəki türməyə gətirdilər. 

Türmə rəisi  bizi mehriban qarşıladı. Bu münasibəti 

görən rus hərbiçiləri onu  cəzalandırdılar, həmin 

rəisi başqa bir adamla əvəz etdilər. Daha sonra 

Binə türməsinə gətirildik. 

Burada hərbi təyyarəyə mindirildik. Rəhmətlik 

elektromexannik Vilayətin qollarını qandal kəsmişdi. 

İki saatdan sonra endik. Bizim Krosnadara 

gətirildiyimizi dedilər. Buradakı türmədə də verilən 

işgəncələr bir-birindən fərqli idi. Krosnadarda 

başımıza açmadıqları oyun qalmadı. Səhər siyahı 

ilə bir-bir çağırdılar, mənim adım çəkilmədi. 

Uşaqlardan ayrılacağımdan qorxurdum. Əhəmiyyət 

vermədilər. Cibimdə 370 rubl və vəsiqə var idi. İki 

gündən sonra Ulyanovskya gedəcəyimizi, dedilər. 

Bildirdilər ki, inturistin rəisi Əlibala ilə burada 

qalmalıyam. Amma maşın tərpənəndə 

dənizçilərimizə qarışıb mən də maşına mindim. 

Qataradakı vaqonlara altı-altı mindirdilər. Ən çətin 

günlərdən biri də bu iki gün oldu. Ulyanovskda 

itlərlə, dubinkayla qarşılandıq. 72 nəfər idik. Yenə 

də əzabla dolu saatlar.. 
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- 72 nəfər idik, dediz. Axı sürgün olunan 

dənizçilərimizin sayı düz gəlmir. Orenburqa da 

aparılanlar var idi... 

 

- Düz deyirsiz, 72 nəfərin hamısı dənizçi deyildi. 

Şəhərdən həbs etdikləri digər soydaşlarımız da var 

idi. Orada, dənizçilər bir korpusdakı , başqalarını da  

digər korpuslardakı kameralara salındı. Ümidvar, 

Elxan,Vilayət, Vladimir Sapronov, İmran, Etibar, 

Xosrov, Şaiq, Vahid, Emil (indi kapitandır) bir 

yerdəydik. Vəziyyət get-gedə pisləşirdi, hamımızı bit 

– birə basmışdı. Burada bizi döymürdülər. 

Varis adlı bir həmyerlimiz türmənin rəisi ilə dost 

imiş, bunu bizə rəis özü demişdi. Varis məsələdən 

xəbərdar olan kimi vəziyyətimiz tamam dəyişdi. 

Təmiz paltar, təmiz kamera, isti çay, yemək... 

Varis Ulyanovskda yaşayırdı. Xüsusi təyinatlıların 

komandiri idi. Bizimlə görüşdü. Sulu yeməyimizə 

qatıla biləcək dərmanlardan danışdı. Ümumiyyətlə, 

sulu yeməkdən imtina edib, ancaq quru yemək 

yeməyimizi tapşırdı. Varis sulu yeməkləri özü bizə 

gətirərdi. Adı Varis olsa da, xahiş etmişdi ki, ona 

Fariz deyək.  

Artıq bir ayımız tamam olurdu. 

Türmədən buraxılanda hərəmizdən 22 rubl pul 

aldılar. Nömrəsiz “Jiquli”lərə mindirib buradan 

apardılar. Bir otelə gətirdilər. Fariz də bizdən 
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ayrılmırdı. Otelin qabağında qara qoç bağlanmışdı, 

Fariz bunu Bakıdan bizim üçün gətirdiyini dedi. O, 

bizi Otelə yerləşdirdi, təzə paltarlarla təmin etdi. 

Yemək vaxtı özüylə də xeyli adam gətirdi. 

Hamımızın adından ona minnətdarlıq etdim. Fariz 

bizimlə çörək yedi. Sonra cibindən bir paçka onluq 

çıxarıb ortalığa atdı, mənə də dedi ki, buradan 

Moskvaya, Moskvadan da Bakıya bilet alıb 

hamımıza. Bakıya çatanadək uşaqlara bax, bu pulu 

xərclə. Pulu götürmədik. Moskvaya çatanda səhər 

tezdən idi. Bakıya axşam yola düşməli idik. Polislər 

ətrafımızı sarmışdılar. Bizi heç yerə buraxmırdılar. 

Həmən günü Moskvadan qara millətləri qovurdular. 

Axşam mindik, axırıncı vaqonu bizə vermişdilər. 

Gecəni yatdıq, inana bilmirdik ki, biz azadlıqdayıq. 

Səhər tezdən Elxana dedim ki, gedək restoranın 

müdirilə danışaq, Bakıya çatana qədər bizə gündə 

bir dəfə nahar versinlər… 

SöhbətləĢdi:Faiq Balabəyli 

Müstəqil.Az  

06. 09. 2020 –ci il 

 ***  

“Dünən gaçıb gizlənən bu gün qəhrəman olmaq 

arzusuna düĢür” 
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Hadisələr zamaını “Atlet-9” gəmisinin kapitanı 

olan, hazırda ölkədən uzaqda kapitan kimi 

çalĢan Kapitan Sahman Rüstəmov müsahibə: 

(ixtisarla)  

 

-Sahman bəy, qanlı 20 yanvar faciəsi zamanı 

səhv etmirəmsə “Atlet-6” kran gəmisinin  

kapitanı idiz. O günləri necə xatırlayırsız? 

– Qanlı 20 yanvarın xatirələrini, yaşadığımız anları 

bir iki kəlmə ilə yekunlaşdırmaq olmaz.  Onu, gismət 

olar, Bakıya gələndə ətraflı danışarıq. O vaxtlar isə 

mən “Atlet-9” gəmisinin kapitanı idim. 9 rəqəmi ilə 6 

rəqəminin oxşarlığı səni çaşdırıb, deyəsən, - zarafat 

edir. 

 – Dənizçilərimizin 20 yanvar hadisəsi zamanı 

göstərdikləri qəhrəmanlıqla bağlı səndəli filimlər 

Ģəkilib, kitablar yazılıb. Ġndi də bədii film çəkilir. 

Sizcə bütün bunlar hadisənin iĢtirakçılarına  

dolğun qiymət verirmi? 

-Vallah bu agzı göyçəklərin şərhini oxuyanda 

 adamın heç həvəsi də gəlmir nəsə danışsın. Dünən 

gaçıb gizlənən bu gün qəhrəman olmaq arzusuna 

düşür. Həqiqət ləyaqətli insanların qəlbində, 
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yaddaşındadır. Sənin də əziyyətini 

qiymətləndirərəm. Kim nəyi bacarırsa onu da 

etməlidir ki, millətinizin, xalqımızın tarixinin 

səhifələrinə ləkə düşməsin. 

Mənim haqqımda, 20 yanvar hadisələri zamanı 

kapitanı olduğuum gəminin heyyəti haqda daha 

yaxşı məlumat toplamaq  istəyirsinizsə Zingirov 

İlgardan, Zeynalov Yagubdan,  Səyyardan,  nə bilim 

“Atlet- 9 gəmisinin ovaxtkı heyyətindən soruşmaq 

olar. 

SöhbətləĢdi: Faiq Balabəyli 

Müstəqil. Az  

19.08. 2020-ci il 

 ***  

“...Burda yüzlərlə dənizçi olub, hamı eyni fikrin, 

ideyanın daĢıyıcısı olub” 

Hadisələr zamanı “Nefteqaz-30” gəmisində 

Kapitanın BaĢ köməkçi vəzifəsində çalıĢan 

hazırda . “Sumqayıt” gəmisinin kapitanı olan 

Nazim Heydərovla müsahibədən  

(ixtisarla) 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 327 

 

-Nazim kapitan, sizinlə düz 30 il qabağa 

qayıtmaq istərdim. Məlumdur ki söhbət qanlı 20 

yanvar faciəsindən gedir. O zaman hansı gəmidə 

idiz? 

-1990- cı ilin 20 yanvar harisələri zamanı 

 “Nefteqaz-30” gəmisində Kapitanın Baş köməkçi 

vəzifəsində çalışırdım. 

– Bilirsiz, 20 yanvar hadisələrindən illər keçsə 

də bu mövzu heç vaxt köhnəlmir. Gələcək 

nəsillər üçün bir örnək, qəhrəmanlıq sahəsidir. 

Deyin, o günlər bu günə qədər həqiqət olaraq 

çatdırılıbmı? Dəfələrlə faciəmizin Ģahidi olanlar, 

gəmilərdə ölümün gözünün içinə dik baxanlar 

hadisələrin iĢıqlandırılmasından narazı 

olduqlarını dilə gətirirlər. Siz necə düĢünürsüz? 

– Bu barədə danışmaq mənə bir qədər çətin 

gələcək. Ona görə ki, bu hadisələr tam və dəqiq 

çatdırılmır. Düzdür, hadisəlr haqda kitablar, 

məqalələr yazılır, televiziya verlişləri, sənədli filmlər 

çəkilir, amma yenə də deyirəm tam dolğunluğu əks 

etdirmir. Elə sizin onlarla məqaləniz, bir kitabınız 

var, şox şeylərdən bəhs olunur, lazımlı kitabdır və 

bilirik ki, o hadisələrlə bağlı yeni bir kitab da 

yazırsız. Hər iki kitabınızda haqqımda bəhs olunur, 

sağ olun. Dediyim odur ki, 20 Yanvar hadisəsində 
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gəmilərdən əsir götürülmüş dənizçilər SSRİ-nin 

həsxanalarında cəza çəkmişdi, onlara işgəncə 

verilmişdi.  

Hər ilin 20 Yanvar günü cəza çəkən dənizçiləri TV- 

lərdəki verilişlərə çağıra bilərlər. Onların da fikirlərini 

öyrənə bilərlər. Amma hər il eyni adamlar efirə çıxıb 

danışır. Yəqin narazıçılıq da oradan yaranır. Bilirsiz, 

kimisə yaşlı nəsldən olduğuna görə, məsləhət olub 

ki, efirdə onlar danışsın, gənclər onları eşitsin, 

bəziləri lap məcburiyyət qarşısında olub 

dənizçilərimizin içində olub o zaman, namusa 

boğulub qalıb, qaçmayıb. Bu o demək deyil ki, 

yüzlərlə dənizçinin əməyi yerə vurulsun, onlar 

təşkilatçı kimi ortaya atılsın. Kim də bilməsə siz 

bunları yaxşı bilirsiz axı. Mən özüm canlı şahidəm 

də. Bir ay ССRİ Müdafiə Naziri Yazovun əmri ilə 

Ulyanovsk şəhərinin komendaturasında 

saxlanılmışam. Siz ki bunları qeyd etmisiz, bilirsiz. 

 

–Demək gileyiniz hardasa düzgün deyil, 

unudulmamsız… 

-Bilirsiz, mən heç özümü nəzərdə tutmuram. Həm 

də siz tək nəyə gücünüz çatır onu da edirsiz.  Axı bu 

boyda hadisə 4-5 nəfərin hünəri deyildi. Açığını 

deyəcəm, mən ürəyimin, vicdanımın çağrışı ilə Bakı 
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buxtasında olmuşam. Kapitanı rus olan gəminin baş 

köməkçisiydim. Bu bizim vətənpərvərliyimizdən irəli 

gəlirdi. Biz dənizçilərin vətənpərvərlik hisslərini, 

əzabını gəmini yiyəsiz qoyub gedən kapitanların 

adına yazılması yaxşı hal deyil. 

– Demək siz də düĢünürsüz ki, yüzlərlə 

dənizçinin etdiklərini 3-4 nəfərin öz adına 

çıxması halı var? Onların təĢkilatçı kimi təqdim 

olunması həqiqəti əks etdirmir? 

– Əlbəttə mən tərəfdən bəyənilmir. Dedim axı, 

burda yüzlərlə dənizçi olub, hamı eyni fikrin, 

ideyanın daşıyıcısı olub. Düzdür, hər kəs efirdən 

asılıb qala bilməzdi. Mövlud Əliyev, Murad Əliyev… 

bunlar gəmilər arasında əlaqəni yaradırdı. 

Ağsaqqallar vardı ki, müxtəif inistansiyalarda 

görüşlərə göndərilirdi… Lap yaxşı, amma bu o 

demək deyildi ki, bütün dənizçilərin haqq etdikləri 

qəhrəmanlıq özünü qəhraman edən bir nəfərin 

diqtəsi ilə paylaşdırılsın. 

SöhbətləĢdi: Faiq Balabəyli 

Müstəqil.Az  

07.08. 2020-ci il. 

 ***  
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Seyfulla ƏLĠYEV: Gəmi körpüyə yan alan anda 

ermənilər haray-həĢir qopmağa və üz-gözlərini 

cırmağa baĢladılar 

 

 

20 yanvar hadisələri zamanı “Babazadə” 

gəmisində kapitanın 3-cü köməlçisi iĢləyən 

hazırda BUE Kaspian Ģirkətində kapitan Seyfulla 

Əliyevin 20 yanvala bağlı xatirəsi: 

 

“20 yanvar hadisələrinin belə bir dəhşətli qırğınlarla 

nəticələnəcəyini bəlkə də heç kim təsəvvürünə 

gətirmirdi. Çünki o zamanlar Sovet idealogiyası 

beyinlərə elə yeridilmişdi ki, insanların çoxu Sovet 

birliyinin (əslində Rusiya imperiyasının ) humanist 

qərarlar qəbul edəcəyinə inanırdı. Lakin bizim 

təsəvvür etmədiyimiz məqamlardan biri də Sovet 

İttifaqı adı altinda gizlənən rus şovinist hökumətinin 

məkrli siyasəti idi.Azərbaycanın Sovet İttifaqının 

tərkibindən çıxmasına imkan verməmək üçün hər 

bir addıma hazır olan Moskva rəhbərliyi  

Azərbaycan  xalqının demokratiya və milli azadlıq 

uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı təhqir edərək 

ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşıyırdı. Sovet 

rəhbərliyinin belə iyrənc, məkr və qorxu dolu 

əməlləri ilk dəfə deyildi. 1960-cı illərdə 

Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində müstəqilliyı 
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qovuşmaq üçün baş qaldıran yerli əhali 

susdurulmuş, günahsız qanlar tökülmüşdü. 

Qazaxıstanın paytaxtı Almaata hadisələri, sonradan 

yenə azadlıq istəyən insanları məhv etmək üçün 

DTK-nın əli ilə erməni məkrini işə salaraq Sumqayıt 

faciəsi, 1990-cı ilin Bakı qırğının ardınca 

Gürcüstanın paytaxtı Tiflis, Pribaltika Respublikarı 

və sair. SSRİ yarandığı tarixdən neçə dəfə idi ki,  

sovet şəhərlərinə - öz şəhərlərinə, əslində isə 

özünün olmayan şəhərlərə qoşun yeridirdi. 

1990-cı ilin qandı yanvar hadisələri zamanı belə bir 

hücumun dənizdən olacağı gözlənilsə də bunu 

etmədilər, çünki məkrli düşmən bilirdi ki, 

Azərbaycandakı Sovet Hərbi Donanması bilavasitə 

rusların rəbərliyi ilə idarə olunur və istədiyi 

əməliyyatları dənizdən həyata keçirə biləcəklər. 

Amma yanıldıqlarını sonradan özləri də etiraf 

etdilər. Onlar Azərbaycan xalıqının iradəsini, mülkü 

gəmilərimizin etira aksiyasını nəzərə almamışdılar. 

O vaxtdan artıq 30 il keçib. Hər şeyi olduğu kimi 

yada salmaq qeyri mümkündür. Amma bəzi 

məqamlar var ki, onu yaddaşlardan silmək də qeyri 

mümkündür. Qanlı Yanvar hadisələrinə qədər, 

yanılmıramsa 10-18.01.20 tarixlər arası ermənilərin 

Bakıdan  Türkmənistanın Krasnavodsk ( Bu şəhər 

sonradan Türkmənbaşı adlanacaq- F.B.) şəhərinə 

daşınmasında o zamanlar işlədiyim “Babazadə” 
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sərnişin gəmisi də iştirak etdi və dəniz vağzalından 

500-ə yaxın ermənini gəmiyə qəbul edib yola 

düşdük. Yolçuluq ərzində insani münasibətlərimizi  

göstərərək ermənilərin bütün istədiklərini (su, isti 

yemək, adyal və s.) verirdik.  

Ermənilər özlərini çox sakit aparırdılar. Krasnavodsk 

limanına çatanda gözlərimizə inanmadıq. Limanda o 

qədər İlk tibbi yardım maşınları, jurnalist və 

operatorlar, fotoqraflar var idi ki, sayrışan işıqlar göz 

qamaşdırırdı. İlk öncə heç nə anlamadım, axı bizim 

gəmidə xəstə yox idi, bu qədər ilk tibbi yardım 

maşınları nəyə lazım idi? Gəmi körpüyə tam yan 

alandan sonra gəmi trapının – pilləkənin 

verilməsiynən eyni anda ermənilər haray-həşir 

qopmağa və üz-gözlərini cırmağa başladılar. Sanki 

bunları yol boyu kəsib-doğrayırmışlar. Gözlərimə 

inana bilmirdim, axı yol boyu sakit-sakit bizdən su, 

yemək və isinmək üçün adyal istəyən insanlar niyə 

belə etsin? Axı biz bunların bütün istəklərini yerinə 

yetirmiş, təhlükəsizliyini təmin etmişdik. Sonradan 

anladım ki, bu da  mənfur erməni millətinin içlərində 

gizləyib saxladıqları  hiyləgər siyasət imiş. 

Ermənilərin belə artistliklə gəmini tərk etmələri 

sahildən videolentlərə alınırdı. Məlum idi ki, onlara 

Bakıda olduqları zaman bu tapşırıqlar verilmişdi. 

20 Yanvar hadisələrində mən də bir çox dənizçilər 

kimi gəmidəydim və kapitanın 3-cü köməkçisi kimi 
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üzərimə düşən vəzifələri görürdüm. Qanlı Yanvar 

gününə qədər demək olar hər gün səhər Azadlıq 

meydanına mitinqlərə gedib, axşamlar gəmiyə 

qayıdırdıq. Bizim gəminin işi az olduğundan çox 

vaxt sahildə olurduq. Allah rəhmət eləsin 

vətənpərvər insan və peşəkar kapitan Müzəffər 

müəllimə.  

Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə bizim  gəmi 

Liman baza körpüsündə dayanmışdı. Gecə şəhərdə 

atışma səsləri eşidilirdi. Ara -sıra göydə sayrışan 

güllələr görmək olurdu.Televiziya verlişlərinin 

kəsilməsindən sonra xəbər gəldi ki,  Sovet ordusu 

teleötürücü stansiyanı partladıb və şəhəri 

gülləbaran etməkdədilər. Demək olar ki, həmin 

gecəni heç kim yatmadı və səhər uşaqlardan xəbər 

gəldi ki,  Ağalar müəllimin (Ağalar İbrahimov – F.B.) 

rəhbərliyi ilə Liman -bazadan Parlament binasına 

yürüş olacaq. Mən də öz növbəmdə komandir 

Müzəffər müəllimdən icazə alıb yürüş iştirakçılarına 

qoşuldum və təxminən 30-40 nəfərlə piyada Fəhlə 

prospektiynən şəhərə doğru irəliləməyə başladıq. 

Saat neçədə gəlib parlamentin binasına çatmağımız 

dəqiq yadımda deyil, amma yol boyu bizə qoşulan 

insanların şoxluğunu, izdihamlı yürüşün baş 

tutduğunu əminliklə deyə bilərəm.  Hardasa Bakı 

Soveti metrosu yaxınlığında üstümüzə BTR markalı 

zrehli maşın hərəkət etdi. BTR-in üstündəki saqqallı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  334 

 

və cəllad sifətli başı bretlilərdən bilinirdi ki, bunlar 

xüsusi təyinatlılardır və məqsədləri heç də şəhərdə 

asayişi bərpa etmək deyil, başqadır. Yadıma gəlir ki, 

Ağalar müəllim heç kimin yoldan çıxmamasını 

tapşırdı və özü də ilk sırada uşaqlarla qol-qola 

girərək BTR-in qarşısından çəkilmədilər. Əli yalın 

vətandaşların zirehli insanlara qarşı bu dayanışı, 

ölümün gözünə dik baxması əlbəttə ki qürurverici 

mənzərə idi. İnsanların izdihamlı yürüşü olmasaydı 

və ya bu hadisə havanın qaranlıq vaxtına,  gecəyə 

təsadüf etsəydi inanıram ki, rus hərbiçiləri gözlərini 

qırpmadan zirehli maşınlarla üstümüzdən 

keçərdilər. Əlbətdə ki, bu dirəniş çox davam edə 

bilməzdi və biz missiyamızı davam etdirməli idik və 

bir neçə dəqiqədən sonra yolun kənarına çəkilib  

yürüşə davam etdik. Parlamentin qarşısına çatanda 

artıq minlərlə insan binanın  qarşısına yığışmışdı və 

işğalçı rejimə qarşı öz etirazlarını bildirirdilər. 

İnsanlar çox həyacanlı idilər və bəzən yaxınlıqda 

olan binaların üstündən hər hansı bir təxribatın baş 

verəcəyini gözləyirdilər və sərvaxt olmaq üçün, 

ehtiyatlı olmaq üçün bir-birlərinə xəbərdarlıqlar da 

edilirdi. Əlbətdə ki, qanlı gecənin səhəri günü 

insanların heç nədən qorxmadan bir yerə 

toplaşmasını işğalçı rejim həzm edə bilmirdi. 

Bir müddətdən sonra şəhərdə törədilən qırğından 

sonra yaralılar üçün qan lazım olduğu haqqında 
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elanı eşitdim. Qan vermək istəyənlərin avtobuslara 

minməsi xahiş olundu. Təbii ki, məndə öz qanımla 

bu hadisələrin iştirakı zamanı yaralanan 

isanlarımıza qan vermək istədim və maşına mindim. 

Çox sayda adam qan vermək üçün getmək 

istəyiridi, avtobuslarda ayaq üstə dayanmağa güclə 

yer tapılırdı. Bizi Semaşko xəstəxanasına gətirdilər 

və artıq orda da minlərlə insan qan vermək üçün 

toplanmışdı. Bir neçə saat keçəndən sonra ağ 

xalatlı həkim qapıya çıxıb qan götürmək üçün 

şprislərin bitdiyini söylədi və sabah gəlin, dedi. 

Ordan kor-peşiman gəmiyə qayıtmaq üçün piyada 

dəniz vağzalına getməyə başladım. Çünki bizə 

demişdilər ki, gəmilər buxtada olacaq və gəmiyə 

düşmək “S.Orucov”gəmisinin bortunda dayanan 

kiçik ölçülü gəmilərlə mümkün olacaq. 

Artıq hava qaralmağa doğru gedirdi, həm də çox 

soyuq idi. Yol boyu qan izləri və donmuş qan 

gölməçələri görəndə həmin gecənin nələr baş 

verdiyini düşünmək belə insanda vahimə yaradırdı, 

yəni doğurdanmı insanlar bu qədər vəhşiləşib? 

Yolda və binaların qarşılarında hərbiçilər 3-5 nəfərlik 

xırda dəstələrlə dayanmışdılar. Yol boyu onlardan 

yayınmaq üçün binalrın arasi ilə keçib gedirdim. 

Nəhayət gecənin qaranlığında dəniz vağzalına çatıb 

gəmiyə düşə bildim. Növbəti gün gəmilərin 

yandırılması üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi 
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məlumatını aldıq. Gəmini tərk etmək üçün təlimlərə 

başladıq. 

Həmin gecə buxtadan çıxan 2 və ya 3 ədəd hərbi 

gəmilərin nə daşımasını məsafədən projektorlarla 

yoxlamaq üçün dənizçilərimizin qərərgahı kimi 

fəaliyyətə başlayan “S.Orucov”  gəmisindən tapşırıq 

aldıq. Alınan tapşırıq  şəhidlərimizin meyidlərinin 

dənizdə batıraraq izlərinin itirilməsinin qarşısının 

alınması idi. Hərbiçilər gəmilərlə ailələrinin Rusiyaya 

aparmalarını iddia etsələr də sonda yoxlmanın 

aparılması üçün icazə vermişdilər. Biz buxtanın 

çıxışında həmin gəmilərin yoxlamaq üçün 

dayanmasını tələb etdikdə “Nargin” (indiki “Böyük 

Zirə”) adasının arxasından bir başa üstümüzə 

başqa bir hərbi gəminin gəlməsini müşahidə etdik 

və həmin gəmi bizim başımızın üstündən atəş 

açmağa başladı. Kapitan Müzəffər müəllim gəminin 

geriyə döndərilməsinə əmr verdi. Çünki buxtanı tərk 

edən gəmiləri izləmək mənasız idi; həm hərbi 

gəmilərin sürəti yüksək idi, həm də bizi güllə-baran 

edib batıra bilərdilər. 

Bundan sonra yenidən lövbərə dayanaraq bizə 

tapşırılan nöqtədə yerimizi tutduq. 

Yadımda daha maraqlı bir fakt qalıb ki, o zaman 

gəmilərin bir biri ilə əlaqə saxladığı ən çox VHF 

radio rabitə kanalıydı ki, bu kanalda baş verənlərin 

hamısına (sapı özümüzdən olan baltalar) hərbiçilər 
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qulaq asır və bizim hərəkətlərimiz barədə rus 

generallarına məlumat ötürürdülər. Lakin rabitədə 

kimsə(adını unutmuşam) təklif verdi ki, gəmidə talış 

uşaqlardan kapitan körpüsünə çağırılsın və mühüm 

məlumatlar talış dilində ötürülsün. O zaman da, elə 

indi də demək olar ki, hər gəmidə talış uşaqları var 

idi. O vaxtdan o “haft-haft” sözü yadımda qalıb ki bu 

da 77-ci rabitə kanalı idi və bu kanalda məlumatlar 

ötürülürdü. 

Növbəti günlərdə də qan vermək və mitinqlərdə 

iştirak üçün hər gün sahilə çıxıb və axşamlar 

gəmiyə dönürdük. Bu günlərdə hamının məqsədi bir 

idi, bu vətən üçün nəsə etmək. Başqa bir düşüncə 

yox idi və hamı ölümün gözünə dik baxırdı. 

 Yanvarın 24- Bakı buxtasında da fövqaladə 

vəziyyət elan olundu. Bununla əlaqədar kapitanlar 

şurasının qərarı ilə gəmilər buxtadan çəkilib, 

özlərinin yeni dilokasiya olduqları yerlərdə, 

körpülərdə dayanaraq etiraz aksiyalarını davam 

etdirmək üçün dağlışmağa başladılar. Lakin 

hərbiçilər verilən vaxtı gözləmədən gəmiləriizə 

desantlar düşürdülər və gəmilərdə yoxlamalar 

başlandı. Biz də öz növbəmizdə Liman bazaya gəlib 

körpüyə yan aldıq. Nələrin baş verəcəyini kapitanlar 

daha yaxşı bilirdi və kapitan Müzəffər müəllim mənə 

gəmi jurnalınin son 4 vərəqini cırıb yenidən yazmağı 

tapşırdı. Çünki həmin günlərdə gəmi qara bayraq 
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qaldırdığına görə və səbəbləri aydın şəkildə 

yazılmışdı. Mən tez komandirin tapşırıqlarını əməl 

etdim. Bir neçə saatdan sonra gəmiyə Hərbi 

donanmanın hərbiçiləri girdilər və otaqda hər şeyi 

çək-çevir etməyə başladılar. Hər kəsə öz otağında 

qalmaq tapşırılmışdı. Bir-iki saatdan sonra gəmini 

tərk edib getdilər. Kapitan Müzəffər müəllimin böyük 

səriştəliyi nəticəsində heyət üzvlərindən heç kimi 

tutuqlaya bilmədilər. 

Həmin Qanlı Yanvar günləri xalqımızın, o cümlədən 

xüsusən də cəsur dənizçilərin bir qəhramanlıq 

səlnaməsiydi. Allah 20 Yanvar şəhidlərinə və o 

səlnamənin rəhmətə getmiş iştirakçılarına qəni-qəni 

rəhmət eləsin. Həmin hadisələri bu gün də qəlbində 

yaşadıb köks ötürən canlı şahidlərinə isə Allahdan 

can sağlığı və uzun ömür arzulayıram. Həmin qanlı-

qadalı günlərdə vətənimizin,xalqımızın azadlığı 

üçün zərrə qədər əməyi olan hər bir kəs 

qəhrəmandır. 

Müstəqil.Az 

23. 08. 2020. 
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20 Yanvar yaddaĢımda 

 

 

 

1990-cı ilin yanvarı mənim yaddaĢımda bir tərəf-

dən məhv olmaqda olan imperiyanın süqutu, di-

gər tərəfdən mübariz Azərbaycan xalqının qəhrə-

manlıq tarixi kimi qalıbdır. Mübarizə və qəhrə-

manlıqla dolu bu yolda Xəzər dənizçilərinin də 

xüsusi payı vardır. O dəhĢətli hadisələrdə Xəzər 

dənizi gəmiçilərinin, həmin dəhĢətə etiraz 

əlaməti olaraq ucalan fit səsləri və tükürpədici 

uğultuları hələ də qulaqlarımdan çəkilməyib. Hə-

min gün Sovet ordusu tərəfindən törədilmiĢ o 

qanlı terrora ilk etiraz səsini ucaldanlardan biri 
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də dəniz həyatı ilə birbaĢa bağlılığı, ədəbi mühit-

də öz sözü, yeri olan istedadlı Ģair-publisist Faiq 

Balabəyli olmuĢdur. Xəzər dənizində yaĢanan o 

dəhĢətləri Faiq Balabəyli “Kəsilməyən həyəcan 

fiti” (Bakı, “Qanun”, 2003) kitabında çox gözəl 

məzmun çalarında ifadə etmiĢdir. Bu gün məq-

sədim o kitab haqqında söz açmaq yox, həm 

dostum Faiqə minnətdarlıq ifadə etmək, həm də 

Xəzər Dənizi Donanmasına məxsusolan 

gəmilərdə baĢ verən o dəhĢətli hadisələri gələ-

cək nəsillərə çatdırmaqdadır. 

Həmin hadisələr zamanı o ağrı-acıları yaşayanlar-

dan və o ağrı-acıların kədərini axıra qədər daşıya 

bilməyən dostum, qardaşım, o zaman “Vodoley-4” 

gəmisinin kapitan köməkçisi vəzifəsində işləyən Hə-

midov Çingiz Bahadur oğlu idi. 

Önçə çox böyük təəssüf və ürək ağrısı ilə qeyd et-

mək isdəyirəm ki, hazırda Çingiz həyatda deyil, belə 

ki, Yanvar hadisələrində yaşananlar Çingizin səhhə-

tində günbəgün özünü büruzə verdi və onu sıraları-

mızdan çox erkən apardı. Lakin, Çingiz bütün başı-

na gətirilən müsibətləri mənə danışmış, bəzən isə o 

xatirələrin ağırlığından qaçaraq, özünəməxsus tərz-

də, o günlərə bir daha qayıtmamaq üçün söhbətdən 

uzaqlaşmışdı. 

Çingizlə həm uşaqlığımız, həm gəncliyimiz birlikdə 

keçib. Orta yaş dövrümüzü isə bir yerdə axıradək 
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yaşamaq qismətimiz olmadı. Necə deyərlər, buna 

onun ömrü vəfa etmədi. 

Çingizin özünəməxsus xarakterik keyfiyyətləri var 

idi. Bu keyfiyyətlər onun cəsarəti, dözümlülüyü, 

səbrliyi, mərdliyi, prinsipiallığı, cəsurluğu, səmimiliyi, 

vətənpərvərliyi idi. Məhz ona görə də həmin çətin 

məqamda Çingiz həyatını təhlükəyə ataraq bütün 

heyəti xilas etməyə çalışırdı. Həmin anda, hər bir 

saniyənin belə insan həyatı üçün təhlükəli olduğu bir 

vaxtda Çingiz kapitan kürsüsündə bütün əmrləri yer-

li-yerində, heç bir səhvə yol vermədən verirdi. Bax, 

əsl idarəçilik də elə budur! Təhlükəsiz gəmiyə heyəti 

yerləşdirib, həyatını təhlükə altına qoyaraq Çingiz 

gəmini özü təkbaşına idarə edirdi. Çünki, Çingiz yu-

xarıda qeyd etdiyim keyfiyyətlərin daşıycısı idi. 

Çingizin qəhrəmanlığını ifadə edən bir yazını istəkli 

oxucularımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm: 

“Vodoley-4” gəmisinin baş mexaniki German Sergey 

Qriqoriyeviçin 5 mart 1990-cı tarixdə Xəzər Dəniz 

Neft Donanması İdarəsinin rəisi Cəbrayıl Məmmə-

dova yazdığı izahatında deyilir: 1990-cı ilin 24 yan-

varında gəmimiz Dəniz vağzalına aid olan rayonda 

lövbərdə dayanmışdı. Mən iş yerimdə idim. Təxmi-

nən saat 14-də maşının hazırlanması haqqında əmr 

aldım. Gəminin 3-cü mexaniki M.Bünyadova maşın-

ları hazırlamaq üçün tapşırıq verdim. Saat 14:30-da 

maşınlar artıq hazır idi. Amma kapitan Murad Əliyev 
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gəmidə olmadığı üçün lövbəri yığmadıq. Kapitan 

“Sabit Orucov” gəmisində idi. O, bizimlə efir vasitəsi 

ilə əlaqəyə girdi və: “Məni gözləyin, özüm gəmiyə 

gəlirəm” - dedi. 

 
Saat 14:55-də kapitanın baş köməkçisi Həmidov 

Çingizin verdiyi əmrə əsasən lövbəri yığdıq və eyni 

zamanda əsas mühərriklərlə, kiçik sürətlə geriyə “iş-

lədik”. Saat 14:58-də gəmimiz sahildən müxtəlif növ 

silahlardan (avtomat, pulemyot, tank və BTR-lərdən) 
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atəşə tutuldu. Mən əsas maşınların idarə olunan 

pultunda idim. Əvvəlcə kapitan körpüsündən səsli 

komanda aldım: “Tam sürətlə arxaya!”, 15:00-da ye-

ni komanda verildi: “Tam sürətlə irəli! 

Əmr yerinə yetirildi. Kapitanın baş köməkçisindən 

başqa bütün heyət təhlükəsiz yerdə, maşın şöbəsin-

də idi. Çingiz komanda heyətininin sağ qalması 

üçün özünü təhlükəyə atıb, güllə qabağında gəmini 

təkbaşına idarə edirdi. Beş dəqiqədən sonra mən 

maşın şöbəsindən yuxarı, gəminin dəhlizinə qalx-

dım. Bu zaman gəmi arxası dəniz vağzalına tərəf 

çevrildi və irəli hərəkət etməyə başladı. Kapitan kör-

püsünə qalxdım. Həmidov sükan arxısında durub 

gəmini idarə edirdi. Sonra aşağı düşdüm. Kapitanın 

kayutasında atılan güllələrdən yanğın baş vermişdi. 

Şəxsi heyət artıq yanğını söndürməklə məşğul idi. 

Kayutadakı yanğını çətinliklə də olsa söndürmək 

mümkün oldu. Belə ki, yanan əşyalar çıxarıldı, su və 

qum vasitəsi ilə alovu birtəhər söndürdük. 

Gəminin “burun” hissəsində, bosmana aid olan am-

barda başlanan yanğın isə daha qüvvətli idi. Əvvəl-

cə iki nəfər ambara düşdü. Lakin tüstüdən, iydən və 

alovdan heç bir iş görmək mümkün olmadığı üçün 

baş köməkçi əmr verdi ki, ambarı ağzınacan su ilə 

dolduraq. Ambarı su ilə doldurmağa başladıq. Bu 

vaxt “Şirvan” gəmisinə yan alıb, onların əlavə iki 

yanğınsöndürən nasosunun köməyi ilə yanğının 
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qarşısını ala bildik. Amma gəminin başqa hissələrin-

də yanğın hələ də davam edirdi. Bu zaman “Vixr-12” 

yanğınsöndürən gəmisi köməyə gəldi. Baş köməkçi, 

Bünyadov və mən qərara aldıq ki, “ventelyasiya” 

otaqlarının qapaqlarını açıb yanğını söndürək. Çə-

tinliklə də olsa yanğını söndürdük. Yanğın olan yer-

lərin yığışdırılması saat 24:00-a qədər davam etdi. 

“Vixr-12” gəmisi bizim gəmiyə bitişik dayanmışdı və 

baş köməkçi gəmi heyətinin həmin gəmiyə keçməsi 

haqqında əmr verdi. Heyət “Vixr-12” gəmisinə keçib, 

onların salonunda yerbəyer oldu. Mən də köməkçi 

mexanizmləri saxlayıb, “Vixr-12”-yə keçdim. 

 

Hər saatdan bir baş köməkçi Ç.Həmidov və mən fa-

nar vasitəsi ilə öz gəmimizə baxış keçirdik. Saat 

02:00-da tam əmin olduq ki, gəmidə yanğının təzə-

dən başlaması üçün heç bir qorxu, təhlükə yoxdur. 

Artıq yanvarın 25-i idi. Saat 04:00-da iki hərbi kater 

bizə tərəf yan aldı. Onlardan biri “Vixr-12”-nin, digəri 

isə bizim gəminin “bort”unda dayandı. “Vodoley-4” 

gəmisinin komanda heyətinə öz gəmisinə keçmələri 

haqda əmr verdilər. Biz belə də etdik. Bizi bir-bir 

yoxlayıb, hərbi katerlərə mindirdilər. Əmr etdilər ki, 

mexaniklər çıxıb gəmini işıqla təmin etsinlər. Mən və 

elektrik mexaniki Vilayət Heydərov köməkçi mexa-

nizmləri işə salıb, gəmini işıqla təmin etdik. Gəmini 

axtarmağa başladılar. Onlara dedim ki, qapıları sın-
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dırmaq lazım deyil, onları açmaq üçün açarlar var. 

Və bütün açarları “starşina” rütbəli hərbçiyə verdim. 

Amma onlar nə üçünsə qapıları sındırmağı üstün 

tutdular... 

Saat 05:00-da bizi hərbi limanın körpüsünə gətirdi-

lər. Orada bizim qabırğamıza, qarnımıza və başımı-

za təpiklə və rezin zopa ilə vurmağa başladılar. 

Sonra bizi 26 Bakı Komissarı rayonunun hazırda 

Səbail rayonunun milis şöbəsinə gətirdilər. Müstən-

tiqlər bizi dindirdikdən sonra xüsusi rejimi pozduğu-

muza görə bizə cinayət işi açıldığını bildirdilər. Dəfə-

lərlə soruşurdular: “Kim idi gəmidən atəş açan? Si-

lahı harada gizlətmisiniz? Gəmidə kənar adamlar 

var idimi?” 

Mən orda da dedim, indi də deyirəm: “Bizim gəmidə 

silah və kənar adam olmayıb. Bizim gəmidən atəş 

açılmayıb, əksinə, bizim gəmini gülləbaran ediblər”. 

Sorğu-sualdan sonra bizi Şüvəlan həbsxanasına 

apardılar. Orada bizim heyətdən təkcə məni dindir-

dilər. Dindirməni özlərini DTK-nin əməkdaşları kimi 

təqdim edən üç nəfər aparırdı. Eyni sualları verdilər 

və elə eyni cavabları da aldılar. 
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Şüvəlan həbsxanasında üst-başımızı təzədən axtar-

dılar, şəkillərimizi çəkib, qollarımızı bağlayaraq ma-

şınlara “yüklədilər” və hərbi aerodroma gətirdilər. 

AN-24 hərbi yük təyyarəsinə mindirdilər. İki saatdan 

sonra biz artıq Krasnodar şəhərinin həbsxanasında 

idik. Orada iki gün qaldıqdan sonra, bizi vaqonlara 

mindirib Volqoqrada, oradan da Ulyanovsk vilayəti-

nə gətirdilər. 1990-cı ilin yanvar ayının 31-i axşam 

biz artıq İnza şəhərində idik. Məndən əlavə bizim 

gəminin daha üç üzvü həmin şəhərdə idi və biz ora-

da “cəzamızı çəkdik”. Fevralın 24-də, 30 günlük 

həbs müddətimiz başa çatdıqdan sonra azadlığa 

buraxıldıq. Fevralın 27-də artıq Bakıda idik (izahata 

həbs olunub, azadlığa buraxıldığı gün Ulyanovsk vi-

layəti İnza şəhər həbsxanasına verdiyi arayış əlavə 

olunur). 

 

“Vodoley-4” gəmisi kapitanının baş köməkçisi Həmi-
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dov Çingiz Bahadur oğlunun izahatından: 

- 1990-cı il yanvarın 21-də saat 10-da sahildən 

“PSK-44” sərnişin gəmisi ilə gəmiyə gəldim. Mən 

gələndən sonra kapitan Əliyev Murad elə həmin gə-

mi ilə sahilə qayıtdı. Gəmimiz buxtanın 143 saylı ra-

yonunda, dəniz vağzalının əks istiqamətində dayan-

mışdı. Bakıdakı fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar yan-

varın 24-də kapitan “Sabit Orucov” gəmisinin efiri 

vasitəsi ilə mənimlə əlaqə saxladı. Moskva vaxtı ilə 

saat 10 olardı. Dedi ki, fövqəladə vəziyyətlə bağlı 

xəbərlə tanış olandan sonra gəmiyə gələcəyəm. Elə 

həmin gün təxminən saat 14:30-da “binokl” vasitəsi 

ilə “Sabit Orucov” gəmisi istiqamətinə hücum edən 

əsgərləri müşahidə edirdik. Körpüdə kapitanımızın 

həbs olunduğunu gördüm. 

Maşınların hazırlanması haqqında əmr verdim. 

14:45-də növbətçi mexanik gəminin hərəkətə gəl-

məsi üçün maşınların hazır olduğu barədə məlumat 

verdi. Saat 14:50-də lövbəri yığmağa başladıq. Löv-

bər yığılmağa başlayanda gəmi sahil istiqamətində 

kiçik sürətlə hərəkətə gəldi və bu zaman sahildən və 

dəniz vağzalı tərəfdən hərbi texnika və avtomatlarla 

gəmini yaylım atəşinə tutdular. Saat 15:10-da yay-

lım atəşlərinin müşayiəti ilə lövbəri qaldırmaq bizə 

müyəssər oldu. Güllə yağışı altında kapitan körpü-

sündən gəmini idarə etmək çətin idi. 8-ci körpüdən, 

dəniz vağzalından və bulvardan atəş açılırdı. Buna 
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baxmayaraq gəmini buxtanın 68-ci rayonu istiqamə-

tində apara bildim. Elə bu zaman gəminin sağ tərə-

findən bosman ambarında yanğın baş verdi. Yanğı-

nı söndürməyə başladıq. Yanğını söndürməyə “Şir-

van” və “Vixr-12” gəmiləri kömək etdilər. Təxminən 

saat 20:15-də yanğını söndürə bildik və bütün heyə-

tin “Vixr-12” gəmisinə keçməsi haqqında göstəriş 

verdim. İki nəfər gəmidə növbətçi saxladıq ki, gəmi-

yə və eləcə də, yanğının təzədən başlamamasına 

nəzarət etsinlər. 

Yanvarın 25-i gecə saat 3-də hərbçilər “Vixr-12” gə-

misini zəbt etdilər, qapıları sındırıb, gəminin bütün 

sənədlərini götürdülər. Onlar bizim uşaqlarla kobud-

luq edir, ölümlə hədələyirdilər. Gəmiyə məxsus olan 

bütün avadanlıqları və aparatları sındırdılar. Texniki 

qurğuları özləri ilə götürdülər. Bütün heyəti isə həbs 

etdilər. Saat 05:20 - bizi hərbi donanmanın körpüsü-

nə gətirdilər. Yumruqla, təpiklə, zopa ilə döyürdülər. 

Mənim gözlərimə zəhərləyici dərman fısqırtdılar. 

Gözlərimi gicitmə tutmuşdu. O vaxtdan gözlərimdə 

zəiflik hiss edirəm. Sonra hamımızı hərbi komenda-

turaya, oradan Şüvəlan həbsxanasına gətirdilər. Hə-

min gün şəklimizi çəkdilər, əllərimizi qandallayıb 

maşınlarla naməlum istiqamətə apardılar. Artıq bir 

saatdan sonra yük təyyarəsi ilə bizi Krasnodara yola 

saldılar. Yanvarın 31-də isə qatarla İnza şəhərinə 

gətirdilər. 30 gün həbsdə, qaldıq. Fevralın 24-də 
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azad olunduq. Artıq fevralın 27-də Bakıda idik. 

Yazdığım izahata əlavə olaraq İnza şəhərində həbs-

də olduğum müddəti təsdiq edən arayışı da təqdim 

edirəm. 

P.S. Hər iki Ġzahatın mətni Faiq Balabəylinin “Kə-

silməyən həyəcan fiti” kitabından götürülmüĢ-

dür. 

Hər il 20 Yanvar faciəsi anıldıqca dənizçilərimi-

zin təmənnasız tarixi fədakarlığı, qəhrəmanlığı 

həmiĢə yada düĢəcək, xatırlanacaqdır. Bu dəniz-

çilərin sırasında isə Çingizin xüsusi yeri var, 

çünki O, həm bu hadisələrin Ģahidi, həm də ki, 

Ģəhidi oldu. Bu gün Çingizin sıralarımızda olma-

mağı məni və bütün onu tanıyanları ürəkdən sar-

sıdır, lakin bununla belə, bir xoĢ təsəllimiz də 

var. Bu gün Çingizin ailəsində yeni bir Çingiz bö-

yüyür... 

Çingizin və Çingizin Ģəxsində bütün Ģəhid dəniz-

çilərimizə  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti  350 

 

Allahdan rəhmət diləyirəm! 

 
 

 

Nazim Həbibov 

Uzaq sular kapitanı 

Milli Ġrs 

25.02. 2017 

 

 

 ***  

20 Yanvar günü Xəzərdə 120 Azərbaycan 

gəmisinin fədakarlığı... 
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Faiq Balabəyli: “Təcili kapitan körpüsünə qalxdım, 

efir vasitəsilə “Məni eşidən gəmilər, Bakıda 

qırğındır, məlumatınız olsun!” dedim 

 

“Gəmilərin həyəcanlı fit səsi Bakının yaşamasından, 

mübarizə aparmasından, şəhidlərimizin qanının 

yerdə qalmayacağından xəbər verirdi” 

“Bütün hallarda, sürətli gəmilərimiz hərbi 

gəmilərlə tarana çıxdı, onları batırmaq üçün 

həmlələr etdi” 

  

1990-cı ilin qanlı Ģənbə gecəsinin vahiməsini, 

güllə səsini, qanına qəltan edilən insanların 

harayını nə Bakı unudub, nə də o gecəni iliyində, 

sümüyündə, canında-qanında hiss edənlər. 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
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keçmiĢ SSRĠ prezidenti Mixail Qorbaçovun əmri 

ilə Sovet ordusunun Bakıda dinc insanlara qarĢı 

törətdiyi qətliamı, xalqımızın faciəsini bütün 

dünyaya ilk olaraq Azərbaycan dənizçiləri yayıb. 

“Diqqət! Mən Bakıyam! Məni yandırırlar! Diqqət! 

Bakı yanır!” SOS harayı gəmilərarası rabitə 

vasitəsilə gəmidən-gəmiyə ötürüldü və qısa 

müddət sonra dünyanın hər yerinə Bakıda 

törədilən qətliam haqqında məlumatlar çatdırıldı. 

20 Yanvar faciəsi zamanı Azərbaycan gəmilərinin 

çəkdiyi haraya bütün gəmilər cavab verib. 

Keçmiş gəmi kapitanı Kərəm Məmmədov mətbauta 

deyib ki, 20 Yanvar faciəsinin dünyaya 

yayılmasında Azərbaycan gəmiçilərinin böyük 

əməyi olub. O qeyd edib ki, gəmiçilərimiz “bu yolda 

öləcəyik, ancaq geri çəkilməyəcəyik” deyiblər. K. 

Məmmədov vurğulayır ki, dünya tarixində heç bir 

vaxt belə birlik, həmrəylik olmayıb. Həmin dövrdə 

gəmi kapitanı vəzifəsində olmuş Hidayət Atakişiyev 

isə “o vaxt bir tələbimiz vardı - Bakıda qətliam 

törədən ordu Azərbaycandan çıxsın” -deyə bildirib. 

“Xəzər Dəniz Neft Donanmasının dənizçiləri 

olmasaydı, Bakıdakı qırğınlar bir neçə gün də 

davam edəcəkdi” 
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1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin səhərisi günü Bakı 

buxtasını mühasirəyə alan Sovet hərbi gəmilərinin 

hərəkətinə yol verməyən, Sovet ordusunun törətdiyi 

qırğınları, qətlləri dünyaya çatdıran 120 Azərbaycan 

gəmisi “fövqəladə vəziyyət” elan edərək “Sabit 

Bağırov” gəmisində qərargah yaradırlar. Bu 

qərargaha 7 gəmi kapitanı - Mövlud Əliyev, 

Müzəffər Əliyev, Murad Əliyev, Kərəm Məmmədov, 

Kişi Mütəllimov, Ağalar İbrahimov, İbrahim Salayev 

rəhbərlik edib. Hadisə şahidləri qeyd edirlər ki, Bakı 

Moskva tərəfindən informasiya blokadasına alındığı 

üçün, bu gəmilər hər 30 dəqiqədən bir dünyaya 

“Diqqət! Mən Bakıyam! Məni yandırırlar! Diqqət! 

Bakı yanır!” həyəcan siqnalı ötürüblər. Nəticədə 

Sakit və Atlantik okeanında üzən gəmilər hadisədən 

xəbər tutublar. Bu, tarixdə nadir hadisələrdən biri idi 

ki, dünya dənizçiləri bu qədər həmrəy olublar. Onlar 

Bakıya dəstək olaraq bu xəbəri öz ölkələrinə 

çatdırıblar. 

Sovet ordusu Bakıda qətlə yetirdikləri mülki 

şəxslərin meyitlərini Bayıl tərəfdən “Vosxod” hərbi 

gəmisi ilə dənizə atmaq və izi itirmək istəyirdilər. 

Lakin onlar buna müvəffəq ola bilmədilər. Çünki 

mülki Azərbaycan gəmiləri Sovet hərbi gəmiləri ilə 

döyüşə girərək şəhidlərin meyitlərinin Xəzərə 

atılmasına mane olublar. O dövrdə yaradılan 

Azərbaycan “Kapitanlar Şurası” SSRİ rəhbərliyindən 
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tələb edirdi ki, ordu 24 saat ərzində Bakıdan 

çıxarılsın. “Etiraz olaraq Bakı buxtasındakı 

gəmilərdən biri yandırılacaq, müqavimət olarsa, 

sahildəki neft bazaları yandırılacaq. Gəmilər 

hərəkətə keçərsə, biz onların qarşısını öz 

meyitlərimiz hesabına alacağıq” - deyə SSRİ 

rəhbərliyinə sərt mesajlar verirdilər. O zaman 

keçmiş SSRİ-nin müdafiə naziri, marşal Yazov buna 

görə “Kapitanlar Şurası” ilə danışıqlar aparır, onları 

15 il həbs və güllələnmə ilə hədələyir. Lakin 

kapitanları Yazovun hədəsi qorxutmur və onlar öz 

niyyətlərindən bir addım da olsa geri çəkilmirlər. 

Hadisə şahidlərinin verdikləri məlumata görə, 

yanvarın 21-dən başlayaraq Sovet hərbi gəmiləri 

mülki gəmiləri atəşə tutur. Bunun nəticəsində də 

bəzi gəmilər yandırılır və şəxsi heyət həbs edilir. 

Hadisədən sonra 40-a yaxın kapitan həbs edilərək 

Rusiyanın Orenburq və Ulyanovsk şəhərlərinə 

sürgün edilir. Qəhrəman dənizçilərimiz bir müddət 

sonra azadlığa çıxmağa müvəffəq olurlar. Şahidlər 

bildirirlər ki, 20 Yanvar faciəsi törədilən zaman 

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının dənizçiləri 

olmasaydı, Bakıdakı qırğınlar bir neçə gün də 

davam edəcəkdi. Fədakar dənizçilərimizin səyləri və 

mübarizəsi nəticəsində bütün dünya 20 Yanvar 

faciəsindən xəbər tutur. 
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“Məlumatın dəqiqliyini bildikdən sonra gəmilərin 

Bakıya qayıtmaq qərarı verildi” 

“Sabit Orucov” gəmisini özlərinə qərargah edən 

dənizçilər yanvarın 21-də, saat 20.30 dəqiqədə iki 

hərbi gəminin və iki katerin müşayiəti ilə naməlum 

yük aparılması haqqında məlumat alırlar. Dənizçilər 

silahlı quldurlarla əliyalın, qeyri-bərabər mübarizəyə 

atılırlar. Sovet hərbi gəmilərindən açılan atəş 

nəticəsində “Neftqaz-18”, “Neftqaz-64”, “Aktau”, 

“Şirvan-2”, “Çeleken-1”, “Atlet-21”, “Vodoley-4” 

gəmiləri güllələnir və onlar çox ciddi şəkildə 

zədələnirlər. Sovet ordusu 20 Yanvar hadisələri 

zamanı təkcə insanlarımız deyil, xalqımızın, 

dövlətimizin sərvəti olan gəmilərimizin də köksünü 

parçalayıb, gövdəsində sağalmaz yaralar açıb. Bu 

yaralar isə ancaq və ancaq bu hadisəni törədənlərin 

ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsindən 

sonra sağalacaq. 

Həmin hadisələrin iştirakçılarının xatirələri bu gün 

ən çox üz tutduğumuz ünvandır. Bu hadisələrdə 

yaxından iştirak edən Xəzər Dəniz Neft Donanması 

İdarəsinin gəmi kapitanı, şair-jurnalist Faiq Balabəyli 

(Səfərov) “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, hadisələrin 

iştirakçısı olaraq, həmin günlər misilsiz qəhrəmanlıq 

göstərən dənizçilərimizin fəaliyyəti haqqında müəllifi 

olduğu “Kəsilməyən həyəcan fiti” kitabında ətraflı 
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bəhs edib. “20 Yanvar hadisələrinə qədər bizim 

dənizçilər bu təhlükəni hiss etmişdilər. Biz artıq 

ölkədə vəziyyətin gərgin olduğunu duyurduq. Yəni 

ermənilər Bakıdan bizim gəmilərin, bərələrin, 

dənizçilərin vasitəsilə köçürülürdü. Onları 

Türkmənistanın indiki Türkmənbaşı, keçmiş 

Krasnovodsk şəhərinin limanına aparırdılar. Bir 

neçə gəmimizin içində 800-1000-ə yaxın erməni 

ailəsi olurdu. Bu da yanvar ayının 10-dan sonraya 

təsadüf edirdi. Görünür, həmin vaxt SSRİ rəhbərliyi 

artıq Bakıda qırğın törətməyi planlaşdırmışdı. Elə bu 

səbəbdən də məqsədli şəkildə erməniləri kütləvi 

şəkildə Bakıdan uzaqlaşdırırdılar. Mən özüm 

Bakıdakı qırğın haqqında nə zaman xəbər tutdum? 

1990-cı il yanvar ayının 19-da işlədiyim “Şirvan” 

gəmisi Neft Daşlarına yaxın bir yerdə lövbər 

atmışdı. Növbəti tapşırıqları yerinə yetirmək üçün 

havanın yaxşılaşmasını, əsən küləyin səngiməsini 

gözləyirdik. Növbədə olan ekipaj üzvlərindən savayı 

hamı istirahət edirdi. Təxminən axşam saat 22:00-

23:00 arası olardı. Növbətçi matros kayutuma gəldi. 

Həyəcanlı idi. 

– “Mayak” radiosundamusiqiyə qulaqasırdım. 

Arakəsildi, kimsə həyəcanladediki, Bakıdaqırğındır. 

Əhaliniküçələrə çıxıb, yaralılaraköməketməyə 

səsləyirdi. Sonraisə radiodasəslərtamamilə kəsildi. 

Təcilikapitankörpüsünə qalxdım. Efirvasitəsilə, 
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“Mənieşidəngəmilər, Bakıdaqırğındır, 

məlumatınızolsun!” dedim. Onudabaşadüşdümki, 

düzetmirəm, gərəkbuhaqdagəmikapitanınaməruzə 

edəydim. Lakinbütünməsuliyyəti öz üzərimə 

götürdüm. Sonradanbuhaqdagəmikapitanınaməruzə 

etdim. 

Özbaşınalığımhazırdahəyatdaolmayankapitan 

İbadMəmmədovunvə idarənintəlimatçı kapitanı, 

gəmiyə yoxlama 

üçüngələnTofiqHüseynovunqəzəbinə gəldi. Birneçə 

gəmibizimlə əlaqə saxlayıb, məlumatı 

dəqiqləşdirməkistədikdə T.Hüseynovunaçıqefirdə 

hərkəsi “panikaya” uymamağa, bunubirgəncin 

şıltaqlığı kimixarakterizə etməkcəhdinə 

adekvatreaksiyaverdim: “Bu, doğruxəbərdirvə 

bütünməsuliyyətmənim çiynimdədir”. 

Heyətinmənimtərəfimdə olduğunugördükdə isə, 

tələbetdimki, əgərqorxursunuzsa, 

gəmijurnalındaqeydləredin, yazınki, 

gəmininkomandanlığı ekipajınbirneçə üzvü 

tərəfindən ələ keçirilib. Sözsüzki, buedilmədi. 

Mənyenidənaçıqefirdə eşitdiyimizxəbəritəkraretdim. 

Öz təqdimatımı verdim. 

Neft Daşları və Cilov adası rayonunda olan 

gəmilərin efir vasitəsilə kiçik məşvərəti oldu. Sahil 

ilə əlaqə yaratdıq. Məlumatın dəqiqliyini bildikdən 

sonra gəmilərin Bakıya qayıtmaq qərarı verildi”. 
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F.Balabəylinin bildirdiyinə görə, yanvarın 20-si, 

təxminən saat 10-11 arası buxtaya daxil olublar. O 

qeyd etdi ki, artıq Bakı buxtası Xəzər Dəniz Neft 

Donanmasının gəmiləri tərəfindən mühasirəyə 

alınıbmış. “Dənizdən buxtaya gələn gəmilər artıq 

etiraz aksiyalarına başlamış gəmilərin verdiyi 

tapşırıqlara əsasən, müəyyən olunan nöqtələrdə 

lövbər atdı. Artıq Bakı buxtasına giriş və çıxışın 

qarşısı alınmışdı. 

Respublikanın, demək olar ki, rəhbərsiz və başsız 

qaldığı bir zamanda dənizçilərin heç kəsin 

gözləmədiyi bu mütəşəkkil birliyi insanlarımızın 

həyat eşqini özlərinə qaytardı. Sonralar yüzlərlə 

adamın etirafı belə oldu: gəmilərin həyəcanlı fit səsi 

Bakının yaşamasından, mübarizə aparmasından, 

şəhidlərimizin qanının yerdə qalmayacağından 

xəbər verirdi. “Sabit Orucov” gəmisi tərəfimizdən 

qərargah olaraq seçildi. Gəminin kapitanı Mövlud 

Əliyevin efir vasitəsilə çıxış etməsi, hər kəsi diqqətli 

olub şayiələrə uymamağa çağırması öz işini gördü. 

Ağsaqqal kapitandan ibarət nümayəndə heyəti 

məqamı gəldikdə danışıqlara göndərilirdi.  Düzdür, 

çox illər sonradan bunu yaradılmış “Kapitanlar 

Şurası” kimi təqdim etdilər.  Tərkibində Mövlud 

Əliyev, Ağalar İbrahimov, Kərəm Məmmədov, 
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Murad Əliyev, Müzəffər Əliyev, Kişi Mütəllimov, 

İbrahim Salayev və digər dənizçilər vardı. 

Azərbaycan Ali Sovetinin o vaxtkı sədri Elmira 

Qafarova nümayəndələrimizi qəbul etdi: “Xalqımın 

qəhrəman oğulları” deyib, göz yaşını saxlaya 

bilmədi. Tələblərimizi bilirdi. Hamıya təşəkkürünü 

bildirdi” - deyə bildirən müsahibimizin sözlərinə 

görə, şəhərin komendantı general Dubinyak, SSRİ 

Ali Sovetinin deputatı, Hərbi Dəniz Donanması üzrə 

SSRİ müdafiə nazirinin müavini, admiral Sidorov, 

SSRİ müdafiə naziri, marşal Dmitri Yazov 

dənizçilərimizlə danışıqlar aparmaq üçün xəbər 

yolladı. O qeyd etdi ki, görüşlər baş tutur və hər üç 

ali rütbəli zabit gəmiləri batırmaq, gülləbaran 

etməklə təhdid ediblər. “Buxtanı boşaltmağı tələb 

kimi qarşımıza qoydular. Razılığa gələ bilmədik. 

Çünki bizim tələbimiz 24 saat ərzində qoşunun 

Bakını tərk etməsi, tökülən qanlara görə 

Qorbaçovun məsuliyyəti öz boynuna götürməsi, 

millətdən üzr istəməsi idi. Düz 3 gecə hərbi gəmilər 

sivişərək buxtaya girib gəmilərimizi atəşə tutmağı 

davam etdi. Bütün hallarda, sürətli gəmilərimiz hərbi 

gəmilərlə tarana çıxdı, onları batırmaq üçün 

həmlələr etdi. Hər gecə hava işıqlanana qədər 

gedən qeyri-bərabər döyüşdə mülki gəmilər qalib 

oldu. Yanvarın 24-də buxtada da fövqəladə vəziyyət 

elan olundu. Günorta saatlarında gəmilərimiz 
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dənizdən hərbi gəmilərlə, sahildən tank və toplarla, 

havadan vertolyotlarla hücuma məruz qaldı. 

Gəmilərə desant buraxıldı. Əsir götürülən 

dənizçilərimiz Şüvəlan türməsində, Karasnodar, 

Ulyanovsk, Orenburq şəhərlərində cəzaya məruz 

qaldılar… Lakin bir qəhrəmanlıq salnaməsi yazdılar. 

Bu gün gənc dənizçilərin əksəriyyəti bu sahəyə 

məhz Xəzər Dəniz Neft Donanması İdarəsinin 

dənizçilərinin misilsiz qəhrəmanlığı ilə tanış 

olduqdan sonra gəldiklərini deyirlər” - deyə F. 

Balabəyli bildirdi. 

Ġradə SARIYEVA 

Bakı Xəbər 

21 yanvar  2019 

 

*** 

Xəzərdə gəmilərin 20 yanvar etiraz aksiyası 

 

Azərbaycan dənizçilərinin harayı o zaman 50-

dən çox ölkənin gəmilərində eşidilmiş və geniş 

həmrəylik dalğası yaratmışdır.  

 

O gecə insanlıq simasını itirənlərin xalqımıza qarşı 

törətdiyi ağlasığmaz qəddarlığın, cinayətin şahidi 

olduq. Hadisələr zamanı sovet ordusu bölmələrinin 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 361 

 

qadağan olunmuş silah və sursatdan istifadə etməsi 

də, dinc sakinlərin ağır hərbi texnikanın tırtılları 

altına salınması da, yaşlılara, qadınlara, uşaqlara 

belə rəhm edilməməsi də, təcili tibbi yardım 

maşınlarına və həkimlərə atəş açılması da bir daha 

sübut etdi ki, 20 Yanvar faciəsi sovet imperiyası 

rəhbərliyinin xalqımızın gözünü qorxutmaq, 

demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini 

boğmaq üçün qabaqcadan hazırladığı və çox 

amansızlıqla həyata keçirdiyi təcavüzkarlıq aksiyası 

idi. Xalqımızın istiqlaliyyət arzusunu boğmağa 

çalışanlar məkrli niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün 

şaxtanın iliyə işlədiyi soyuq bir qış gecəsini də yəqin 

təsadüfən seçməmişdilər. Bununla belə, milli birlik 

və vətənpərvərliyin simvoluna çevrilmiş qanlı 20 

Yanvar gecəsində həsrətində olduğumuz Azadlıq 

günəşinin hərarətini daha yaxından hiss etdik. 20 

Yanvar müstəqilliyə gedən yolumuzu xeyli qısaltdı. 

O gün inandıq ki, əlimizi uzatsaq, Azadlıq günəşinə 

çatar. Günahsız, əliyalın mülki şəxsin həyatına son 

qoyan, dinc sakinləri ömürlük şikəstə çevirən bu 

misilsiz cinayət sovet imperiyasının süqutunu 

sürətləndirdi. 20 Yanvar tarixi Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyinin dənizçilərinin də ünvanına 

qəhrəmanlıq, hünər günü kimi yazılıb. O vaxt Xəzər 

Dəniz Neft Donanmasının mahir gəmi sürücüləri 

Murad Əliyev, Mövlud Əliyev, Kərəm Məmmədov, 
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Müzəffər Əliyev, Gülağa Məcidov, Kişi Mütəllimov, 

Firudin Hüseynov, Səhman Rüstəmov, İbrahim 

Salayev, Ağalar İbrahimov, Rövşən Dəmirov, Elxan 

Hüseynov, Fizuli Bünyatov və başqa dənizçilərin 

cəsarətli addımları sovet hərbi gəmilərinin Bakı 

buxtasına yan almasının və imperiya əsgərlərinin 

törətdiyi qətliamı davam etdirməsinin qarşısını 

almaqda mühüm rol oynamışdı.  

Hadisələrin fəal iştirakçısı, hazırda “Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Dəniz 

üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi departamenti rəisinin 

müavini Rövşən Dəmirov o günləri xatırlayaraq 

dedi: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi 

iddiaları irəli sürməsindən, keçmiş SSRİ 

rəhbərliyinin xain qonşularımıza havadarlığından 

hiddətlənən və bu ədalətsizliyə etirazını bildirmək 

üçün Bakının küçələrinə, meydanlarına çıxan dinc 

əhalimizə 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən 

gecə qanlı divan tutulmasını, hərbi gəmilərin mülki 

şəxslərin cəsədlərini dənizdə batırmaq istədiklərini 

eşidəndə dünya gözümüzdə qaraldı. Faciənin 

səhəri günü ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin heç 

nədən qorxmayaraq Azərbaycanın Moskvadakı 

Daimi Nümayəndəliyinə gəlməsi, ermənipərəst 

rejimin respublikamızda həyata keçirdiyi qanlı 

aksiyanı qətiyyətlə pisləyən bəyanatla çıxış etməsi 

isə bizi qeyrətə səslədi”. Bəli, ölümün gözünə dik 
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baxan dənizçilərimiz o günlərdə sovet hərbçilərinin 

təcavüzünə qətiyyətlə sinə gərdilər. Yanvarın 20-də 

hərbi gəmilərin hərəkətinə yol verməmək üçün 

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının müxtəlif təyinatlı 

100-dən çox gəmisi Bakı buxtasına gedən yolu 

kəsdi. Fəaliyyətlərini nizamlamaq üçün “Sabit 

Orucov“ gəmisini qərargaha çevirən dənizçilər 7 

gəmi sürücüsündən ibarət Kapitanlar Şurası 

yaratdılar. Şura bir neçə maddədən ibarət 

tələbnamə də hazırladı. Sovet əhlükəsizliyi 

departamenti rəisinin müavini Rövşən Dəmirov o 

günləri xatırlayaraq dedi: “Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsindən, 

keçmiş SSRİ rəhbərliyinin xain qonşularımıza 

havadarlığından hiddətlənən və bu ədalətsizliyə 

etirazını bildirmək üçün Bakının küçələrinə, 

meydanlarına çıxan dinc əhalimizə 1990-cı il 

yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə qanlı divan 

tutulmasını, hərbi gəmilərin mülki şəxslərin 

cəsədlərini dənizdə batırmaq istədiklərini eşidəndə 

dünya gözümüzdə qaraldı. Faciənin səhəri günü 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin heç nədən 

qorxmayaraq Azərbaycanın Moskvadakı Daimi 

Nümayəndəliyinə gəlməsi, ermənipərəst rejimin 

respublikamızda həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı 

qətiyyətlə pisləyən bəyanatla çıxış etməsi isə bizi 

qeyrətə səslədi”. Bəli, ölümün gözünə dik baxan 
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dənizçilərimiz o günlərdə sovet hərbçilərinin 

təcavüzünə qətiyyətlə sinə gərdilər. Yanvarın 20-də 

hərbi gəmilərin hərəkətinə yol verməmək üçün 

Xəzər Dəniz Neft Donanmasının müxtəlif təyinatlı 

100-dən çox gəmisi Bakı buxtasına gedən yolu 

kəsdi. Fəaliyyətlərini nizamlamaq üçün “Sabit 

Orucov“ gəmisini qərargaha çevirən dənizçilər 7 

gəmi sürücüsündən ibarət Kapitanlar Şurası 

yaratdılar. Şura bir neçə maddədən ibarət 

tələbnamə də hazırladı. Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mixail 

Qorbaçova ünvanlanan tələbnamədə deyilirdi: 

“1990-cı il 20 yanvar gecəsi Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikası Ali Sovetinin razılığı 

olmadan, Sovet ordusunun rəhbərliyi Azərbaycana 

zorla ordu yeridib. Bu zaman minlərlə dinc insanın 

qanı tökülüb. Nahaq qan tökülməsinin qarşısını 

almaq üçün gəmi heyətləri tələb edirlər: 1. Ordu 

Bakıdan 1990-cı il yanvarın 21-də saat 00.00-dək 

çıxarılsın. 2. Bu gün etiraz əlaməti kimi Bakı 

buxtasındakı gəmilərdən biri yandırılacaq. 3. 

Sahildən, yaxud dənizdən güc tətbiq edilərsə, 

estakadaya bərkidilmiş gəmilər, tankerlər, həmçinin 

sahildəki neft bazaları dərhal yandırılacaq. 4. Hərbi 

gəmilər hərəkətə gətirilərsə, bizə həyatımız 

bahasına başa gəlsə belə, onların hərəkətinin 

qarşısını alacağıq”. Bundan başqa, mövcud 
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informasiya blokadasını yarmaq, dünyaya Bakıda 

törədilən qanlı hadisə ilə bağlı heyətləri tələb edirlər:  

1. Ordu Bakıdan 1990-cı il yanvarın 21-də saat 

00.00-dək çıxarılsın.  

2. Bu gün etiraz əlaməti kimi Bakı buxtasındakı 

gəmilərdən biri yandırılacaq.  

3. Sahildən, yaxud dənizdən güc tətbiq edilərsə, 

estakadaya bərkidilmiş gəmilər, tankerlər, həmçinin 

sahildəki neft bazaları dərhal yandırılacaq. 4. Hərbi 

gəmilər hərəkətə gətirilərsə, bizə həyatımız 

bahasına başa gəlsə belə, onların hərəkətinin 

qarşısını alacağıq”.  

Bundan başqa, mövcud informasiya blokadasını 

yarmaq, dünyaya Bakıda törədilən qanlı hadisə ilə 

bağlı qəbul edib misilsiz qırğından xəbər tutdular və 

bu ədalətsizliyə qarşı qiyam qaldıran Azərbaycan 

dənizçiləri ilə həmrəy olduqlarını bildirdilər. Bakı 

buxtasına gedən yolu kəsməklə hərbi gəmilərin 

hərəkətinə yol verməyən dənizçilərimizə təzyiq və 

hədələr durmadan artdı. SSRİ müdafiə nazirinin 

müavini, Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı, 

admiral V. Sidirovun və digər yüksək çinli 

rəhbərlərin buxtanın dərhal boşaldılması tələbinə 

dənizçilərimiz tələbləri yerinə yetirilənədək birmənalı 

olaraq “yox!” deyəcəklərini bildirdilər. 

Dənizçilərimizin inadkarlığını görən sovet hərbi 

gəmiləri yanvarın 20-də hərəkətə keçdi və mülki 
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gəmilərimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutdular. 

“Neftqaz-3”, “Neftqaz-10”, “Neftqaz-16”, “Neftqaz-

18”, “Neftqaz-64”, “Актаu”, “Vodoley -4”, “ÜİLKGİ-

nin 40 illiyi”... gəmiləri xəsarət aldı. Təkcə “Vodoley-

4” gəmisində hərbçilərin qaniçənliyini təsdiqləyən 

minə yaxın güllə, raket izləri aşkar edildi. Gəmiləri 

məhv olmaqdan xilas etmək naminə onlar öz 

körpülərinə yan almağa məcbur oldular. Sahilə 

çıxandan sonra isə qondarma ekstremist damğası 

ilə həbs edilən 50-yə yaxın dənizçimiz imperiyanın 

müxtəlif, o cümlədən Orenburq və Ulyanovsk 

şəhərlərindəki həbsxanalarında işgəncələrə məruz 

qaldı.  

Çətin, şərəfli peşə sahibi dənizçilər təbiət etibarı ilə 

cəsur, fədakar adamlardırlar. Otuz il əvvəl - 20 

Yanvar faciəsi günlərində göstərdikləri şücaət də 

onların təbiətindən, bir də dor ağacında müstəqil 

Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalanan 

gəmilərdə yaxın-uzaq səfərlərə çıxmaq arzularından 

qaynaqlanmışdı. Tələbləri yerinə yetirilməsə də, 

qəhrəman dənizçilərimiz xalqımızın yenilməz 

iradəsini bir az da yüksəklərə qaldırdılar, Bakı 

qırğınının əks-sədasını dünyaya çatdırdılar 

Rasif TAHİROV,  

“Dəniz” qəzetinin baş redaktoru 

Xalq qəzeti 2020 19 yanvar 
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Seymur ġahzadə  

20 YANVAR – FACĠƏ VƏ ZƏFƏR 

 

20 YANVAR – Azərbaycan xalqının tarixində həm 

faciə, həm zəfər günüdür. 

Faciəmizdir, çünki yüzlərlə həmvətənimiz şəhid 

olub, yaralanıb, həbs və təqibə məruz qalıb. 

Zəfərimizdir, çünki xalqımızın Şərə qarşı mübarizə 

əzminin, Zora qarşı müqavimət ruhunun 

ölməzliyindən – diriliyindən xəbər verir. 

O hadisəni törədənlərin bir məqsədi də bu əzmi və 

ruhu öldürmək idi. 

Onlar Azərbaycan xalqının potensialına bizim 

özümüzdən yaxşı bələd idilər. Hansı irsiyyət, 

mənəviyyat və mədəniyyətə sahib olduğumuzu, 

İslam Şərqi üçün yenilik və nümunə sayılası tarixi 

nailiyyətlərimizi bilirdilər. Odur ki, bizi həmişə başqa 

xalqlardan artıq incidib və əziblər. 20-ci əsrdə bir 

neçə dəfə soyqırım, repressiya və deportasiya 

yaşayan, 20-30 və 40-50-ci illərdə düşünən başları 

və döyüşən qolları kəsilən bu xalq 80-ci illərdə – 

yenidənqurma və erməni təcavüzüylə mübarizə 

dalğasında yenidən yüksəldi: təşkilatlanıb 

imperiyaya və onun yerli canişinlərinə, xain 

qonşumuza və onun havadarlarına layiqli 

müqavimət göstərdi; yetkinlik nümayiş etdirib 
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hamıdan qabaq respublikanın dövlət suverenliyi 

haqqında qanun qəbul etdi; bəzi beynəlxalq 

təşkilatlar 89-cu ildə bizi «İLİN XALQI» 

adlandırdılar. Xalq hərəkatı növbəti parlament 

seçkilərini udmağa çox yaxın idi. Azərbaycanlılar 

təkamül yoluyla öz tarixi inkişaflarını təmin edə 

bilərdilər. Bu isə Moskvanı təəccübləndirir, 

qıcıqlandırır və cavab tədbiri görməyə sövq edirdi. 

Cavab – yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə, bu 

barədə elan etməmişdən 7 saat qabaq Bakıya ordu 

və daxili qoşun hissələrini yeritmək, xalqımızın arzu 

və istəklərini qan içində boğmaq oldu. 

Dedilər bu, respublikada Sovet hakimiyyətini bərpa 

etmək məqsədi ilə edilib, hərçənd o günün 

tələblərinə cavab verməyən laxlamış hakimiyyəti 

islah etməyə ehtiyac var idisə, bunu süngülərin 

köməyi olmadan həyata keçirə bilərdilər. 

Dedilər şəhərin erməni və rus əhalisini 

ekstremistlərdən qorumağa gəliblər, halbuki 

yanvarın 13-14-də baş verən talanların qarşısını 

vaxtında almaqdan ötrü heç bir iş görməmişdilər. 

Dedilər Xalq Cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq 

lazım idi, amma dövlət qeydiyyatından keçmiş bu 

ictimai təşkilat ədalətli xalq etirazlarının qanun 

çərçivəsində baş verməsi, xaos və zorakılıq 

dalğasının ram edilməsi üçün çox iş görmüşdü, axı. 

Dedikləri yalan və bəhanə idi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri 

Faiq Balabəyli.       Kəsilməyən həyəcan fiti 369 

 

20 yanvar hadisəsi – Sovet hərbi-sənaye maşınının 

müttəfiq respublikaların mərkəzdənqaçma 

meyllərinin və Sovet İttifaqının labüd süqutunun 

qarşısını almaq cəhdi idi. 

Milli azadlığa can atan xalqlara dərs vermək iddiası 

idi. 

Dünyanın altıda birinin zəngin resurslarına 

sahiblənmək istəyən beynəlxalq güclərin xalqın 

Sovet quruluşuna sonuncu inamını da dəfn edən 

təxribatı idi. 

Bilinən, bilinməz çox məqsəd və maraqlar 

toqquşurdu bu hadisədə. 

Azərbaycan xalqını qurbanlıq seçmişdilər. Osa 

əliyalın tank qabağına çıxıb şəhid olmağa hazır idi – 

şəhid qurban deyil! 

Təəssüf ki, Qarabağ kimi ümummilli dərd var ikən, 

düşmən və onun havadarları məlum ikən, 

Azərbaycanın ovaxtkı siyasi rəhbərliyinin başı daxili 

intriqalara və hakimiyyət davasına qarışmışdı. 

Təəssüf ki, xalq hərəkatının bəzi liderləri də bu 

davalara alət olmuşdular, xalqımıza qarşı 

hazırlanan böyük bir təxribatı anlayacaq və 

qabaqlayacaq qədər siyasi şüura və iradəyə malik 

deyildilər. 

O ərəfədə Azərbaycan xalqının ümummilli birliyə, 

ictimai saziş və vətəndaş həmrəyliyinə çox, olduqca 

çox ehtiyacı var idi. 
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Xalq o birliyi, misli-bərabəri olmayan yekdilliyi 

yanvarın 22-də nümayiş etdirdi. On minlərlə 

imperiya hərbçisinin süngüləri üzərində qərar tutan 

fövqəladə vəziyyətdən, 2 gün qabaq amansızlıqla 

aparılan cəza əməliyyatının qanlı nəticələrindən və 

bunun təkrarlanmaq ehtimalından qorxub 

çəkinməyərək 2 milyon azərbaycanlı küçələrə çıxdı, 

meydanlara axışdı və öz şəhid övladlarını onların 

adına və əməlinə layiq bir şəkildə, böyük bir 

mədəniyyət və mütəşəkkilliklə dəfn etdi. 

Dost da gördü, düşmən də, dost da heyran qaldı, 

düşmən də: Azərbaycan xalqı sınmayıb, diz 

çökməyib, ayaq üstədir! 

Biz öz faciəmizi zəfərə çevirə bildik – ancaq böyük 

xalqlar buna qadirdir. 

Bir And yeri, müqəddəs bir ünvan qazandıq – 

Şəhidlər Xiyabanı. 

Və cəmi 1il 8 ay sonra tariximizin ən böyük uğurunu 

əldə etdik – müstəqil Azərbaycan respublikasına 

sahib olduq. Demək hədər axmayıb şəhid qanları, 

mübarizəmiz hədər getməyib. 

20 yanvar şəhidlərinin başqa bir ülvi arzusunu – 

ərazi bütövlüyümüzün bərpasını da elə onların 

hünərindən ilham alıb təmin edəcəyik! 

 ***  

Seymur ġahzadənin “Bir dəniz Hünər” sənədli 

filminin ssenarisi 
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... 

22 yanvar 1990-cı il. Azərbaycan xalqını tarixinin ən 

məşum gecə-gündüzündən hər biri il kimi ağır 

keçən saatlar ayırır. Sözdə təsisçilərindən biri 

olduğu Sovet İttifaqının hərbi-siyasi rəhbərliyi ona 

qarşı cəza əməliyyatı başlayıb. Onun daha ləyaqətli 

həyat uğrunda mübarizəsinə güllə ilə qarşılıq verilir. 

Qan tökülüb, xeyli şəhid və yaralı var, fəal etirazçılar 

tutulur, onlara işgəncə verilir, amma Azərbaycan 

xalqının gözünü qorxutmaq mümkün olmayıb. Onun 

əzmini qıra bilməyiblər. Bakının küçə və 

meydanlarında Moskvanın yarıtmaz siyasətinə 

etirazlar səngimir. İndi o siyasəti təpədən-dırnağa 

silahlanmış əliqanlı ordu, onun top-tüfəngi, tankı, 

beteeri, beempesi təmsil edir. Əks tərəfdə isə 

əliyalın xalqın düyünlənmiş yumruqları, qəzəbli 

baxışları, alovlu ürəyi və... dərdi durub. Bu gün o öz 

şəhidlərini dəfn edir. Bu gün o, bəlkə də, iki gün 

qabaqkı hünərindən daha böyük hünər göstərir. Bu 

gün o, tək-tək yox, ellikcə şəhid olmağa hazırdır. 

Şəhər sayı on minlərlə ölçülən hərbi qüvvənin 

əlindədir, fövqəladə vəziyyət elan olunub, amma 

buna rəğmən milyon yarımdan artıq insan baş verə 

biləcəkləri göz önünə almadan Azadlıq meydanına, 

oradan da Dağüstü parka axışır. Şəhidlərə son 

borcunu vermək – onları hünərlərinə yaraşan 

şəkildə torpağa tapşırmaq üçün. Dərdin və milli 
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ləyaqətin yumruq kimi birləşdirdiyi izdihamı, qara 

bağlanmış bayraqları, qərənfil yağışını... – bütün bu 

faciəvi, amma möhtəşəm mənzərəni Xəzərdə dövrə 

vurmuş gəmilər və onlardan ucalan fit səsi 

tamamlayır. Dənizçilərin bu aksiyası həm etiraz 

ifadə edir, həm də sahildəkilərə sanki toxtaqlıq verir: 

“Biz burdayıq”, – deyir, – “arxanızdayıq, sizi 

qoruyuruq”, – deyir. Və hələ çox adam xəbərsizdir 

ki, həmin o dənizçilər, onların son iki gündəki 

vətəndaşlıq hünəri olmasaydı, bugünkü ümumxalq 

dəfni baş tutmaya bilər, faciənin miqyası bir az da 

böyüyərdi...   

BĠR DƏNĠZ HÜNƏR 

“Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın kollektivi 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi, 

azadlıq və demokratiya uğrunda xalq hərəkatının 

öncül dəstələrindən idi. 1988-ci ilin Meydan 

hadisələrindən başlayaraq dənizçilər xalqın mərkəzi 

və yerli rəhbərlik qarşısında qaldırdığı haqlı tələbləri 

müdafiə edir, ümumrespublika tətil və 

nümayişlərində fəallıq göstərirdilər. Onların hər cür 

radikallıqdan uzaq, düşünülmüş addımları 

Azərbaycan xalqının qanuni maraqlarına tam cavab 

verirdi. 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Biz 

istəyirdik ki, dürüst, peşəkar və vətənpərvər 
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insanlarımız cəmiyyətdə aparıcı qüvvəyə çevrilsinlər 

və beləcə xalqımızı narahat edən həm köhnə, həm 

təzə problemlər öz həllini tapsın...” 

1980-ci illərin sonunda yenidənqurma və “dünya 

erməniliyinin” torpaq iddialarıyla mübarizə 

dalğasında Azərbaycan xalqı öz tarixinin növbəti 

yüksəlişini yaşayır. O təşkilatlanır və dövlət 

idarəçiliyində ard-arda yanlış və ədalətsiz qərarlar 

qəbul edən sovet rəhbərliyinə; onun yerli 

canişinlərinə; erməni separatçılarına və onların 

havadarlarına layiqli müqavimət göstərir. 1989-cu il 

sentyabrın 23-də Sovet İttifaqında ilk olaraq 

Azərbaycanda respublikanın suverenliyi haqqında 

konstitusiya qanunu qəbul edilir və bununla dövlət 

müstəqilliyimizin bərpası istiqamətində mühüm 

addım atılır. Nüfuzlu beynəlxalq nəşr olan həftəlik 

“Nyusvik” jurnalı 1989-cu il 25 dekabr tarixli 

nömrəsinin üz qabığına Azadlıq meydanının şəklini 

qoyur və üstünə də “Tarixin gedişi  dəyişir”, “Azadlıq 

mücadiləsi” və iri hərflərlə “İlin xalqı” ifadəsini yazır.  

Belə davam etsə, Azərbaycan xalq hərəkatı 

qarşıdakı parlament seçkilərini udacaq, milli 

hökumət formalaşdıracaq, azərbaycanlılar öz tarixi 

inkişaflarını təkamül yoluyla təmin edəcəklər. Baş 

verənlər Moskvanı bərk təəccübləndirir və 

qıcıqlandırır. Orada olduqca məkrli bir plan 

hazırlanır və sürətlə həyata keçirilməyə başlanır. 
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1989-cu ilin son günlərindən etibarən yerli dövlət 

orqanları iflic vəziyyətinə salınır, paytaxtda və bütün 

ölkə boyu ictimai asayiş pozulur, İranla sərhəd 

dirəkləri bir neçə yerdə sökülür, yanvarın 13-dən 15-

dək Bakıda erməni talanları törədilir, qeyri-

azərbaycanlı əhaliyə qarşı təxribatlar həyata 

keçirilir, bəzi rayonlarda dövlət hakimiyyəti devrilir. 

Bütün bunlar Azərbaycanda yerləşən 12 minlik 

sovet ordu və daxili qoşun hissələrinin gözü 

qarşısında baş verir. Mərkəzin faciənin qarşısını 

almağa tələsməməsindən belə anlaşılır ki, 

Azərbaycan xalqının düşmənlərinə hadisələrin 

məhz bu cür cərəyan etməsi lazımdır. Onda 

Azərbaycanın vətənpərvər övladları məsuliyyəti öz 

üzərinə götürür, ermənilərin və rusdilli əhalinin 

təhlükəsizliyinin qorunması üçün tədbirlər görürlər. 

Onlar anlayırlar ki, sovet rəhbərliyi onun öz göstərişi 

ilə baş vermiş bu təxribatları Azərbaycan xalqının 

ayağına yazacaq, xalq hərəkatının üstünə atacaq və 

bundan cəza əməliyyatları həyata keçirmək üçün 

bəhanə kimi istifadə edəcək. O günlərdə “Xəzər 

Dəniz Neft Donanması”nın şüurlu hərəkatçıları da 

şəhərdə ictimai asayişin bərpa olunmasında iştirak 

edir, gözlənilən cəza əməliyyatlarını qabaqlamaq və 

əngəlləmək üçün şəhərdəki hərbi hissələrin 

mühasirəyə alınmasına, Bakıya giriş yollarının 

bağlanmasına qoşulurlar.  
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Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Biz iş 

yerimiz olan Liman-bazaya və Zığ şosesinə yaxın 

yerlərə nəzarət edirdik...” 

Bundan başqa, “Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın 

bir neçə gəmisi ermənilərin və rusdilli əhalinin 

Bakıdan köçürülməsinə cəlb olunur.  

Yanvarın 19-unda axşam saat 8-ə 27 dəqiqə işləmiş 

Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladılır, 

yayım kəsilir. Moskvada SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət 

Heyəti “Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olması 

haqqında” fərman verir, Bakıda isə kimsənin 

bundan xəbəri olmur. SSRİ Müdafiə Nazirliyi, Daxili 

İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 

birgə hazırladığı kod adı “Udar” - “Zərbə” olan 

əməliyyat fərmanda nəzərdə tutulan vaxtda – 20 

yanvar saat 00-da başlayır, onun ilk 20 dəqiqəsində 

qurbanların sayı 9-u ötür. Bütün giriş yollarından 

şəhərə soxulduqdan, dinc insanları qətlə 

yetirdikdən, rastlarına çıxan bütün nəqliyyat 

vasitələrini əzib keçdikdən, evləri, təcili yardım 

maşınlarını belə gülləyə tutduqdan sonra – artıq 

Bakıda hökm sürən fövqəladə vəziyyətin 7-ci 

saatında hərbi hakimiyyət fövqəladə vəziyyətin elan 

olunması haqqında fərmanı radio ilə səsləndirir. 

Həmin ana qədər hərbçilər 82 Bakı sakinini öldürüb, 

20 nəfəri ölümcül yaralayıblar... 
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Faiq Səfərov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin mexaniki: “...19-u axşam 

bizim gəmi Neft Daşları tərəfdə idi; birdən radio ilə 

Bakıya qırğın başladığını dedilər... Mən bunu hava 

telefonu ilə ətraf gəmilərə çatdırdım... ” 

Hamı kimi “Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın əksər 

işçiləri də həmin gecə Bakıda baş verən hadisələrin 

əsl miqyasını bilmirlər. Kimi işdə, növbədədir, kimi 

evdə, istirahətdə, kimi də... hansısa qanlı küçədə və 

ya xəstəxana qapısında. Səhər açılanda ötən 

gecənin müdhiş sirlərinin üstü də açılmağa başlayır. 

Hələ çox şey mübhəmdir, amma bir şey artıq gün 

kimi aydındır: Azərbaycan uzun illərdən sonra ilk 

dəfə azadlıq uğrunda şəhid verib və daha onun bu 

yoldan dönməyə haqqı yoxdur. Həyat və... mübarizə 

davam edir... 

Respublikada maraqlı vəziyyət yaranıb: dövlət 

hakimiyyəti yoxdur – işğalçı hərbi rejim var, xalq 

hərəkatı yoxdur – xalq var. Azərbaycan xalqı 

özünün ən yaxşı övladlarının şəxsində həm dövləti, 

həm cəmiyyəti, həm xalq hərəkatını təcəssüm 

etdirir. Onun kollektiv iradəsi və özünütəşkili yeni bir 

müqavimətin əsasını qoyur.  

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: 

“...Liman-bazadan şəhər boyu keçib Prezident 

sarayının qarşısına gəldik...” 
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Sahilə yaxın gəmilərin gecə şəhərdən gələn atəş 

səslərini eşidən, işıqsaçan güllə yağışını görən 

heyətləri Bakı vağzalı tərəfə istiqamət götürürlər. 

Səhərə yaxın onlarla gəmi buxta boyu öz yerini 

tutur;axşama doğru gəmilərin sayı 100-ü keçir.  

RövĢən Dəmirov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı: “...20-si səhər, 

hələ bu barədə gəmi kapitanları birgə qərar qəbul 

edənə qədər “Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın 

xeyli gəmisi artıq Bakı buxtasını, demək olar ki, 

qapamışdı...” 

Bakı limanında lövbər salmış “Sabit Orucov” gəmisi 

“Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın təşkil etdiyi 

müqavimətin mərkəzi olur. Yanvarın 20-i səhər 

əksər gəmi kapitanları və fəal dənizçilər bura 

toplaşırlar. Onların etirazını istiqamətləndirmək, 

habelə mülki gəmilərin təchizatını nizamlamaq və 

onların dəniz növbəsində olan neftçiləri sahildən 

götürüb buruqlara çatdırmasını təmin etmək üçün 7 

nəfərdən ibarət qərargah – bir növ, kapitanlar şurası 

yaradılır. Bura Mövlud Əliyev, Ağalar İbrahimov, 

Murad Əliyev, Müzəffər Əliyev, İbrahim Salayev, 

Kişi Mütəllimov, Kərəm Məmmədov daxil olurlar. 

Qərargaha “Vodoley-4” teploxodunun təcrübəli və 

müdrik kapitanı Murad Əliyev başçı seçilir. Tez bir 

zamanda bir neçə mühüm qərar qəbul olunur:  
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“Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın dənizçiləri Bakı 

Buxtasını qapayacaq, farvaterləri – hərəkət xətlərini 

bağlayacaq, Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının 

bazasındakı gəmiləri buxtanı tərk eləməyə, 

qıraqdakı hərbi gəmiləri isə buxtaya daxil olmağa 

qoymayacaqlar. Gəmilər gündüzlər hər yarım 

saatdan, gecələr isə hər saatdan bir fit verəcək.  

Xəzərdə və dünyanın bütün başqa su hövzələrində 

olan Azərbaycan gəmilərinin dor ağacından qara 

bayraq asılacaq və onlar 20 Yanvar şəhidlərinin 

qırxına qədər endirilməyəcək. SSRİ rəhbərliyinə 

tələbnamə hazırlanacaq və orada dinc əhaliyə qarşı 

qanlı cəza əməliyyatını dərhal dayandırmaq, 

qoşunları Bakıdan çıxarmaq tələb olunacaq. Bu 

şərtlərə əməl olunmayacağı təqdirdə dənizçilər gəmi 

yandırmaqdan bütün buxtanı odlamağa qədər ən 

sərt tədbirlərə əl atacaqlar. Dənizçilərə aid xüsusi 

rabitə kanalında xəbərdarlıq – SOS yayılacaq, bu 

yolla nəinki İttifaq və xarici ölkə dənizçilərinə, 

həmçinin dünya ictimaiyyətinə Bakıdakı faciə 

barədə məlumat ötürüləcək.  

Yanvarın 20-i axşam saat 10-da ilk SOS verilir. İki 

dildə: rusca və ingiliscə. 

“SOS. SOS. SOS. Hamıya! Hamıya! Hamıya! 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə 

Azərbaycana sovet qoĢunları soxulub. Bakının 

küçə və meydanlarında minlərlə dinc silahsız 
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insan öldürülüb, yaralanıb, tanklarla əzilib. Ġnsan 

haqları tapdanıb. Azadlığı üstün tutan bütün sivil 

dövlətlərdən kömək haqda çağırıĢlara hay 

vemələrini xahiĢ edirik. Qanı axmaqda davam 

edən Azərbaycan xalqı kömək gözləyir!” 

Bu da növbəti SOS: 

“Yer planetinin sülhsevər ictimaiyyəti! Bakı və 

bütün Azərbaycanın dinc əhalisi qanına qəltan 

edilib. Qəhrəman ordu Kremlin göstəriĢi ilə 

Azərbaycanın azadlıqsevər vətəndaĢlarını qətlə 

yetirir. Yer planetinin əhalisindən kömək 

gözləyirik!” 

Səhərəcən dünya sularında üzən dənizçilər Bakıdan 

daha 4 həyəcanlı xəbər alırlar. 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Bu, 

informasiya blokadasının yarılması, 20 yanvar 

faciəsi barədə həqiqətin dünyaya yayılması demək 

idi...” 

Faiq Səfərov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin mexaniki: “...Artıq ilk SOS-

dan bir saat sonra birinci dəstək radioqramını qəbul 

etdik...” 

Gördükləri işin düz olduğuna şübhə etməyən 

etirazçı kapitanlar Xəzər Hərbi Dəniz Donamasının 

rəhbər heyəti ilə radio-danışıqlar aparırlar. “Xəzər 

Dəniz Neft Donanması”nın hərbi gəmilərin buxtada 
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hərəkətinə imkan verməməsi hərbçiləri üzüyola 

edib. Onlar “Vosxod” şərti adı ilə fəaliyyət göstərən 

radiostansiyadan “Sabit Orucov” gəmisi ilə rabitə 

əlaqəsinə girirlər. Əvvəlcə hədə-qorxu gəlirlər, hərbi 

donanmanın komandanı vitse-admiral Lyaşenko 

onlara mane olan bütün mülki gəmiləri batıracaqları 

ilə hədələyir. Görəndə ki, təhdiddən kar aşmır, dil 

tökməyə başlayırlar, amma yenə də Azərbaycan 

dənizçilərini fikirlərindən döndərmək mümkün olmur.  

Üç onillik sonra o anlar Azərbaycanın vətənpərvər 

gəmiçiləri ilə sovet hərbi dənizçiləri arasında Bakı 

Buxtasında gedən əsəb və iradə savaşını duymaq 

üçün həmin o radio-danışıqların stenoqramı ilə tanış 

olmaq kifayətdir: 

“Sabit Orucov”: Bizə qətlə yetirilmiĢ 1500 

nəfərin cəsədinin stadionda olduğu haqda 

məlumat daxil olub... 

“Vosxod”: Rəsmi məlumatda baĢqa rəqəmlər 

səsləndirilir. Onu siz də eĢitmisiz. 

“Sabit Orucov”: Biz rəsmi məlumatlara 

inanmırıq. SSRĠ-də bütün rəsmi məlumatlar 

yalandır... Siz bizim gəmilərə Ģəhərdə nə baĢ 

verdiyini deyə bilərsiz? Sizin komandanlıq nə 

fikirləĢir?? Bu nə atıĢma səsləridir belə?..  

“Vosxod”: Bu mənim iĢim deyil. 

“Sabit Orucov”: Onda kimin iĢidirsə, qoy o gəlib 

danıĢsın. Gəmilər gözləyir...” 
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Mülki dənizçilər hərbçilərlə danışığı kəsir və bir 

daha öz aralarında müzakirə aparırlar. 

Bir qədər sonra, axşamçağı “Sabit Orucov” yenidən 

“Vosxod”la əlaqəyə girir və Azərbaycan 

dənizçilərinin son qərarını açıqlayır: 

“Tələblərimiz olduğu kimi qalır. SOViKP-yə 

çatdırın ki, əgər bizim Ģanlı sovet qoĢunlarımız 

Bakıdan çıxarılmasa, biz yerimizdən 

tərpənməyəcəyik. Hərbçilər azacıq təzyiq 

göstərsələr, biz bütün gəmiləri yandıracağıq. Bu 

bir... Bütün Qara Ģəhər, bütün tankerlər od 

tutacaq – bu da iki. Bu bizim qəti tələbimizdir. 

Bütün gəmi heyətləri hazırdır. Bizim Qara 

dənizdə də gəmilərimiz var. Xətdə gözləyirik!” 

“Vosxod”: Anladım... 

“Sabit Orucov” gəmisindəki qərargah Azərbaycan 

gəmilərinin hərəkətlərini ustaqlıqla tənzimləyir. 

Buxtadakı kanallar hərbi gəmilər üçün bağlı olaraq 

qalır.  

Müəyyən təzyiqlərə baxmayaraq, “Xəzər Dəniz Neft 

Donanması”nın rəhbərliyi işçilərin vətəndaşlıq 

aksiyasını pisləmir, əksinə, altdan-altdan onlara 

dəstək verir, eyni zamanda, şəhər komendantı 

Dubinyakla görüşərək hərbçilərin hərəkətlərinə 

şəxsən etiraz edir, həmçinin dənizçilərin tələb və 

xəbərdarlıqlarını onun diqqətinə çatdırır.  
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Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı 

admiral Lyaşenko etirazçılarla danışıqda onları əmin 

edir ki, hərbi gəmilər yerlərini tərk etməyəcək. Lakin 

hərbçilər sözlərini tutmurlar: axşam saat 8 

radələrində hərbi katerlərdən biri buxtaya girib 

“Çiləkən-1” gəmisini pulemyotdan gülləyə tutur. 

Azərbaycan gəmilərindən biri əlüstü “Vosxod”u 

çağırır: 

“Ġki dəqiqə qabaq sizin gəminiz bizim kran 

gəmimizə atəĢ açıb. Xəbərdarlıq edirəm: əgər 

mülki gəmilər arasında bircə hərbi gəmi peyda 

olsa, onu ilk olaraq mən batıracam. 

Komandanlığa məlumat verin”. 

Daha bir səksəkəli gecə geridə qalır.  

Səhəri reyddə dayanan gəmilərin heyətləri adından 

tələbnamənin qısa məzmunu növbəti dəfə efirdə 

səsləndirilir: 

“Gəmi heyətləri qan tökülməsini dayandırmaq 

məqsədilə tələb edir: 

1. 21.01.1990-cı il saat 24-dək qoĢunlar Bakıdan 

çıxarılsın. 

2. Bu gün Bakı Buxtasındakı gəmilərdən biri 

etiraz əlaməti olaraq yandırılacaq. 

3. Əgər sahildən və ya dənizdən güc tətbiq 

olunsa, estakadaya yan almıĢ bütün gəmilərə, 

tankerlərə, sahildəki neft anbarlarına dərhal od 

vurulacaq. 
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4. Əgər hərbi gəmilər hərəkətə keçsə, biz onları 

öz cəsədlərimizlə dayandıracağıq”. 

Tələbnamənin əsli elə dünən – yanvarın 20-də 

axşam respublikanın Ali Sovet sədrinə çatdırılıb, 

başdakı ad ölkə başçısı Qorbaçovundur, onun qalan 

nüsxəsi də Bakının hərbi komendantına 

göndəriləcək.   

Bu vacib sənədin preambulasında “Xəzər 

hövzəsinin mülki donanmasının tam heyəti” adından 

İttifaq hərbi-siyasi rəhbərliyi və respublika 

hakimiyyəti Azərbaycanın suverenliyini pozmaqda, 

insan haqlarını tapdalamaqda, minlərlə dinc insanın, 

qoca, qadın, uşaq və gəncin qanını tökməkdə 

ittiham edilir.  

Yanvarın 21-i günortadan sonra da buxtadakı mülki 

və hərbi dənizçilər arasında əsəb müharibəsi davam 

edir. Şəhərdəki rusdilli əhali, xüsusilə zabit ailələri 

arasında şayiələr dolaşır ki, əgər qoşunlar Bakıdan 

çıxarılmasalar, ekstremistlər onlara silahla hücum 

edəcəklər. Azərbaycanlılar arasında isə belə söz-

söhbət gəzir ki, guya öldürülənlərin sayı minlərlədir, 

sadəcə gizlədilir; şəhid cəsədləri şəhərdən çıxarılıb 

başqa yerlərə aparılır, hətta daşınıb dənizə tökülür. 

Bir sözlə, təxribat maşını tam gücüylə işləyir. 

Zabit ailələrinin Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının 

bazasından hərbi gəmilərə mindirilərək Bakıdan 

köçürülməsinə ən böyük maneə azərbaycanlı 
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gəmiçilərin hərəkət xətlərini tutması və buxtanı 

qapamasıdır. “Sabit Orucov”un “Vosxod”a növbəti 

radio-ismarışı bu haqdadır: 

“Hərbçi ailələri Bakıdan çıxarılır. Bəs bizim 

ailələri kim qoruyacaq? Gəmilərinizi limana 

qaytarın!” 

Azərbaycanlı dənizçilərin qorxusunu başa düşmək 

olar: onlar ehtiyat edirlər ki, ailə-uşaqlarının Bakıdan 

getməsi hərbçilərin əl-qolunu daha da açacaq və 

onlar azərbaycanlıları eləmədikləri cinayətlərə görə 

daha arxayın şəkildə cəzalandıracaqlar. Bundan 

başqa, hirsli baş və aldadıcı təəssüratlarla Sovet 

İttifaqının digər yerlərinə üz tutan rusdilli əhali orada 

anti-Azərbaycan təbliğatı aparacaq.  

Daha bir nüans ondan ibarətdir ki, “Sabit 

Orucov”dakı qərargaha şəhid cəsədlərinin hərbi 

dəniz bazasındakı anbarlara yığılması, oradan da 

gəmilərlə sahildən uzağa aparılıb suya atılması 

barədə məlumat daxil olub. Mülki dənizçilər hərbi 

gəmiləri buxtadan çıxmağa qoysalar belə, onları 

yoxlamadan bunu edə bilməzlər.  

Odur ki, azərbaycanlı gəmiçilərin “Vosxod”a radio-

xəbərdarlıqları belə qısa və sərtdir: 

“Sabit Orucov”: “Əgər bircə gəmi də çıxmağa 

səy göstərsə, həyatımız bahasına olsa belə, 

tarana gedib onu batıracağıq!” 
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“Vosxod”: “Vəziyyəti gərginləĢdirmək lazım 

deyil. Gəmilər bir-bir keçəcək”. 

“Sabit Orucov”: “Hərbi gəmilər yerindən 

tərpənməsin. Bu bizim son sözümüzdür. Nə öz 

əsəblərinizi sınağa çəkin, nə bizim əsəblərimizi”. 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisindən “Vosxod”a 

deyilən sözlər isə kimdəsə artıq səbrin qalmadığını 

göstərir: 

“Biz xəbərdarlıq etmədən gəlirik. AtəĢ aça 

bilərsiz. Daha kəlmə deyən deyilik!” 

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...Bəli, mən hərbi gəmilər buxtadan çıxmağa cəhd 

göstərərlərsə, tarana gedəcəyimi bildirdim...” 

RövĢən Dəmirov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı: “...Niyyətimizin 

ciddi olduğunu göstərmək üçün tarana getməkdən 

başqa çarə yox idi...” 

Azərbaycanlı kapitanlar yanvarın 21-i axşamı 

köçkün zabit ailələrindən ibarət iki hidroqrafik hərbi 

gəminin buxtadan çıxmasına icazə verirlər, lakin 

elə-belə yox: əvvəldən əldə olunmuş razılaşmaya 

görə, onlara baxış keçirmək üçün “Babazadə” 

gəmisi göndərilir. Lakin hərbi dənizçilər bu dəfə də 

vədlərini pozurlar. Mülki gəmi hərbi dəniz bazasına 

daxil olan kimi iriçaplı silahlardan atəşə tutulur.  
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Hərbi gəmilərin Bakı buxtasını tərk etməsinə mane 

olmağa çalışan daha bir neçə Azərbaycan gəmisi – 

“Neftqaz-10”, “Neftqaz-18”, “Aktau”, “Atlet-21”, 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmiləri gülləbaran olunur.  

RövĢən Dəmirov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı: “...Hidroqrafik 

gəmilərə yaxınlaşan kimi bizi avtomat atəşinə 

tutdular...” 

Sonradan hərbçilər özləri etiraf edəcəklər ki, həmin 

gecə hidroqrafik gəmiləri iki artilleriya kateri 

müşayiət edib və onlardan “Neftqaz-64” gəmisinə 

avtomat toplardan atəş açılıb. 

Azərbaycan gəmiçilərin növbəti radio-harayı bu 

haqda olur: 

”...Bakının hərbi komendantı hərbi gəmilərə 

mülki gəmilərə qarĢı silah iĢlətmək əmri verib... 

Bizi gəmi toplarından vururlar...” 

Yanvarın 22-si sahildə də, dənizdə də əvvəlki 

günlərə nisbətən sakit keçir. Gecə Azərbaycan SSR 

Ali Soveti natamam heyətdə fövqəladə 

sessiyayatoplaşıb, xalq deputatları SSRİ-nin siyasi 

rəhbərliyi və hərbi komandanlığını Bakıda 

törətdikləri qırğına görə ittiham ediblər, cəza 

əməliyyatının dayandırılması və Azərbaycan 

paytaxtına gətirilmiş qoşunlarınrespublikadan dərhal 

çıxarılması  tələb olunub.  
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Gündüz şəhidlər böyük bir mədəniyyət və 

mütəşəkkilliklə torpağa tapşırılır.  

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...Liman-bazanın dispetçerinə deyilmişdi ki, oradakı 

dənizçilərimiz Dağüstü parka getsinlər...” 

Faiq Səfərov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin mexaniki: “...Bizim gəmiçilər 

şəhidlər üçün qəbir qazılması və onların dəfn 

olunmalarında da iştirak ediblər...” 

AllahĢükür PaĢazadə, Qafqaz Müsəlmanları 

Ġdarəsinin sədri: “...Bu işə bütün xalq 

qoşulmuşdu...” 

...Azərbaycan dənizçilərinin etiraz aksiyası əvvəlki 

qaydada davam edir. Get-gedə çox adam, xüsusilə 

də hərbçilər başa düşürlər ki, “Xəzər Dəniz Neft 

Donanması”nın heyəti fikrində qətidir. Odla zarafat 

etməzlər, burada isə od yox, az qala yarımada 

boyda bütöv bir “yanacaq çəlləyi”dir. Görünür, 

etirazçıları dinləmək lazımdır.  

Şəhidlərin dəfnindən sonra onlarla bir neçə görüş 

keçirilir.  

Vacib görüş respublikanın Ali Sovetində baş tutur. 

Dənizçilər sədr Elmira Qafarovadan başqa 

vətənpərvər deputatlar, ziyalılarla da müzakirə 

aparırlar.  
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Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...Orada bizi qəhrəman kimi qarşıladılar...” 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: 

“...Aksiyamızın öz hədəfinə çatdığı, artıq onu 

dayandırmaq lazım olduğu deyilirdi bizə...” 

Bu görüşün nəticəsi kimi etirazçılar tələbnamələrinə 

dəyişiklik edirlər: əvvəla, gəmi və anbarların 

yandırılacağı ilə bağlı 2-ci və 3-cü bəndin həyata 

keçirilməsi dayandırılır; sonrası, hakimiyyət, hərbi 

komandanlıq, mətbuat nümayəndələri ilə dialoqa 

girməyə icazə verilir; nəhayət, dənizçilərin tələbləri 

nəzərə alınmadığı təqdirdə öncəki tələbnamə 

qüvvəsində qalır.  

Daha əlamətdar görüş Sovet İttifaqının 

rəhbərlərindən biri, Müdafiə naziri marşal Yazovla 

olur. “Xəzər Dəniz Neft Donanması”nı danışıqda 

“Babazadə” gəmisinin kapitanı Müzəffər Əliyev 

təmsil edir. Orada da respublikamızın hörmətli 

adamları iştirak edirlər.  

AllahĢükür PaĢazadə, Qafqaz Müsəlmanları 

Ġdarəsinin sədri:“...Yazovun hədə-qorxuları 

kapitanın qilağına da deyildi...” 

Müzəffər Əliyev, “Babazadə” gəmisinin kapitanı, 

arxiv 
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Yazovun acıqlı bir istehzayla: “Nu çto, bastuyem, 

kapitan?” - “Nədir, tətil edirsiz, kapitan?” – deyə 

verdiyi sualın cavabında azərbaycanlı kapitan 

ötkəm şəkildə: “Mı ne bastuyem – mı protestuyem!” 

– deyir, – “Biz tətil etmirik, biz etiraz edirik!”  

Axşam Xəzər Dəniz Hərbi Donanmasının 

qərargahında admiral Sidorov üsyankar dənizçilərin 

başqa bir qrupunu qəbul edir. O, hərbi iyerarxiyada 

balaca yer tutmur:Sovet İttifaqı Hərbi Dəniz 

Donanmasının arxa cəbhə üzrə komandan 

müavinidir.   

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...Sidorov hirsindən zəncir çeynəyirdi, hətta 

oradaca bizə hökm oxudu...” 

...Göründüyü kimi, “Xəzər Dəniz Neft Donanması” 

gəmiçilərinin etirazları böyük əks-səda doğurub. 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Elə 

rəhbər şəxslərin, yüksək rəislərin bizimlə 

danışıqlara getməsi göstərir ki, dənizçilərin aksiyası 

necə ciddi qəbul olunub...” 

Sahildə vəziyyətə tam nəzarət edən hərbçilər 

Azərbaycan dənizçilərinin Bakı buxtasında 

göstərdikləri hünər barədə düzgün informasiyanın 

yayılmasında maraqlı deyillər. Yerli kütləvi 

informasiya vasitələri iflis edilib və susdurub; 
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mərkəzi teleradio və mətbuat hadisələri hərbi canilər 

istəyən tərzdə şərh edir; “çekistlər” xarici 

jurnalistlərin fəaliyyətinə hər vəchlə mane olurlar.  

Mais Məmmədov, telejurnalist:“...Mərkəzdə bizim 

mövqeyimizi eşitmək istəmirdilər...” 

Sovet İttifaqının baş hərbi qəzeti olan “Krasnaya 

Zvezda” 23 yanvar nömrəsində azərbaycanlı 

gəmiçilərin hərəkətlərini “dəniz quldurlarının 

düşməncəsinə çıxışı” adlandırır. Ölkənin “Pravda” 

və “İzvestiya” kimi əsas ideoloji ruporları onları 

iqtisadi sabotajda, siyasi ekstremizmdə ittiham edir; 

mülki dənizçiləri öz gəmilərində mifik silahlılara 

sığınacaq verməkdə günahlandırır; “Sabit Orucov” 

gəmisini Xalq Cəbhəsinin qərargahı elan edir.  

Hiss olunur ki, bununla sovet hərbi-siyasi dairələri 

“Xəzər Dəniz Neft Donanması”nın etirazçı heyətinə 

qarşı hazırladıqları əməliyyatın informasiya 

əsaslandırmasını həyata keçirir. Onların qəzəb və 

qətiyyəti başadüşüləndir: Azərbaycanın mülki 

gəmiçiləri Bakı buxtasını qapamaqla hərbi 

dənizçiləri pis vəziyyətdə saxlayıblar. Onların 

buxtada maneəsiz hərəkəti mümkün olmayıb, açıq 

dənizə sərbəst çıxa bilməyiblər, buxtadan qıraqdakı 

nöqtələrə hərbi dəniz desantı çıxarmaq cəhdləri 

alınmayıb. Gəmilərdən ucalan etiraz fitləri, dor 

ağaclarından asılan qara bayraqlar, buradan dünya 

gəmilərinin efirlərinə yayılan SOS siqnalları, 
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azərbaycanlı gəmiçilərin ölümün üstünə dirigözlü 

üzmələri, top-topxanalı gəmilərlə tarana getməkdən 

belə çəkinməmələri... daha nələr... nələr... hərbi 

cəlladların şəstinə bərk toxunub.  

Dənizçilərimizin qəhrəmanlıq epopeyasının 

dördüncü gecəsi səksəkəli keçir... 

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin 

kapitanı:“...Görüşlərdən sonra tərəddüdlərimiz 

artdı...” 

Bakı hərbi komendantının əmri ilə yanvarın23-ü 

saat 24-də Bakı buxtasında fövqəladə vəziyyət elan 

olunur və mülki dənizçilərə buxtanı boşaltmaq üçün 

yanvarın 24-ü saat 16-yacan vaxt verilir. Səhəri gün 

gündüz saatlarında azərbaycanlı kapitanlar son 

müşavirələrinə yığılırlar.Qərara alınır ki, buxtanın 

mühasirəsi dayandırılsın; gəmilər dislokasiya 

yerlərinə dönsün; etiraz aksiyası başqa şəkildə 

davam etdirilsin.  

Bu zaman maraqlı bir hadisə baş verir: hərbçilər 

yenə “Vosxod” radiostansiyasından efirə çıxır və 

bildirirlər ki, sahilə yaxın bir neçə gəminin, o 

cümlədən “Vodoley-4”, “Suxona”, “Neftqaz-30” 

gəmilərinin yerdəyişməsinə imkan verməyəcəklər. 

Onların məqsədi bir neçə saat sonra bəlli olacaq... 

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 
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“Müşavirə bitər-bitməz hərbçilər gəmilərə hücum 

etdilər...” 

Buxtanın boşaldılması üçün razılaşdırılmış vaxta 

hələ 2 saat qalmış sahildən Bakı dəniz vağzalına və 

o ətrafdakı gəmilərə hücum başlanır. Əməliyyatı 

hava desant alayının bölmələri həyata keçirir. Onlar 

atəş aça-aça vağzal binasını, daha sonra “Sabit 

Orucov” gəmisini ələ keçirirlər. Gəmidəki kapitanlar 

və digər etirazçılar həbs olunur. 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Bizi 

vağzalın binasına gətirdilər...” 

Pis ad qazanmış general Lebed öz xatirələrində 

tabeliyində olan desantçıların Bakı vağzalı və “Sabit 

Orucov” gəmisini tutmasından danışanda yazacaq 

ki, bununla alay əsas tapşırığı icra elədi və 

müqavimətin komanda məntəqəsini, koordinasiya 

mərkəzini, beynini dağıtdı. Görünür, sadəcə ağıl və 

cəsarətindən başqa silahı olmayan mülki dəniz 

kapitanları ilə üz-üzə durduğunu etiraf etmək 

generala ar gəlib... 

Azğınlaşmış desantçılar liman akvatoriyasında olan 

digər gəmiləriisə sahildəki döyüş maşınlarından 

güllə yağışına tuturlar. Sonralar onlar “Vodoley-4”, 

“Suxona” və “Neftqaz-30”gəmilərindən onlara atəş 

açıldığını, hətta nəticədə bir neçə əsgərin 
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yaralandığını, onlardan birinin sonradan hospitalda 

vəfat etdiyini uyduracaqlar... 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: 

“...Onlara bir tamaşa səhnələşdirmək lazım idi – 

hücuma bəraət qazandırmaqdan ötrü ...” 

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...”Vodoley-4” od tutdu, bunlar onu söndürməyə 

tələsən “Vixr-12”-ni də gülləbaran elədilər...” 

Rasim Məmmədov, fotojurnalist:“...Fotokameranı 

gizlədə-gizlədə çəkdim onu...” 

Faiq Səfərov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin mexaniki: “Bir qadın dəlik-

deşik olmuş gəmini sanki bir igidi ağlayırmış kimi 

ağlayırdı...” 

Ramiz Həsənoğlu, rejissor:“...Getsin o günlər 

gəlməsin...” 

Artıq buna heç bir ehtiyac olmadan guya Bakı 

buxtasının blokadasına son qoymaq üçün 

desantçıların, dəniz piyadaçılarının, tank, vertolyot 

və hərbi gəmilərin cəlb olunduğu əməliyyat əslində 

göz qorxutma və qisas əməliyyatıdır. Bu əməliyyat 

daha bir neçə gün davam edir. Mülki gəmilərdə nə 

silah, nə silahlı kimsə, nə başqa qanunsuz nəsə 

tapılmır. Buna baxmayaraq, “Xəzər Dəniz Neft 

Donanması”nın 43 (77) qəhrəman dənizçisi, o 
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cümlədən Kapitanlar Şurasının 3 üzvü – Murad 

Əliyev, Mövlud Əliyev və Ağalar İbrahimov həbs 

olunurlar. Həbs edilərkən, Bayıl və Şüvəlan 

türmələrində, yatabda, Rusiyadanın Orenburq və 

Ulyanovskzindanlarında vətənpərvər Azərbaycan 

dənizçilərinə işgəncə veilir. Amma onların üzündə 

elədiklərindən peşmançılıq ifadəsi görmək hərbi 

cəlladlara nəsib olmur... 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Məni 

Şüvəlanda saxladılar...” 

Bir ay sonra dənizçiləri azad edirlər. Bu öz fədakar 

övladlarının arxasında durmağı bacaran 

Azərbaycan xalqının Qırmızı imperiya üzərində 

növbəti qələbəsi olur. 

İl yarımdan sonra Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyini elan edir.  

Daha iki ay 12 gün keçir və Qırmızı imperiya tarixə 

qovuşur... 

Ağalar Ġbrahimov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin kapitan köməkçisi: “...Biz o 

zaman düzgün qərar qəbul eləmişdik...” 

Kərəm Məmmədov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Komsomolun 40 illiyi” gəmisinin kapitanı: 

“...Heç bir siyasi gücün olmadığı bir ölkədə 

dənizçilərimiz yüksək vətəndaşlıq nümunəsi 

göstərdilər...” 
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RövĢən Dəmirov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“Neftqaz-64” gəmisinin kapitanı: “...Vətənə lazım 

olan istənilən anda o vaxt elədiklərimizdən də 

artığını etməyə hazıram...” 

Faiq Səfərov, 20 yanvar 1990-cı ildə XDND 

“ġirvan-2” gəmisinin mexaniki: “...Bu 

qəhrəmanlığı unutmaq olmaz...” 

1990-cı ilin Qanlı Yanvar günlərində “Xəzər Dəniz 

Neft Donanması” 4 gecə-gündüz Bakı buxtasını öz 

nəzarətində saxladı. O, əslində Azərbaycana işğalçı 

kimi gələnlərə Xəzərin Azərbaycana aid sularının 

həqiqi sahibinin kim olduğunu göstərdi. Lakin mülki 

dənizçilərimizin qəhrəmanlığı yalnız azadlıq və 

müstəqillik uğrunda mübarizələri ilə bitmədi. 

Donanmanın onlarla dənizçisi Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün qorunmasında iştirak etdi, onlardan 

25 nəfəri Qarabağ savaşında şəhid oldu. O ölümsüz 

igidlərin içərisində bu filmdə haqqında danışılan 

tarixi hadisənin iştirakçıları da vardı. 

 

Seymur Şahbazov 
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