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ÖN SÖZ

Azərbaycan xalqı və onun övladları əsrlər boyu öz Və -
təninə, xalqına, soykökünə bağlı olan, onu  yaşadan xalqdır.
Kəndimizin, nəslimizin tarixini bilmək, adət-ənənələrini
yaşadıb gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcudur.
Uşaq vaxtlarımızda qocaman kənd ağsaqqallarından Səməd
kişinin, Əfkər kişinin, Ələsgər babanın, Məcid kişinin, Allah -
verən babanın söhbətlərinə diqqətlə qulaq asardıq. Bu qo-
calar bizə «Qobusnamə»dən ibrətamiz misallar çəkər, xalq
qəhrəmanları Koroğlu və Qaçaq Nəbinin igidliyindən, kən -
dimizin yaxınlığındakı Nadir şah qalasından maraqla söhbət
açardılar. Biz uşaqlar da diqqətlə ağsaqqallara qulaq asıb
ruhlanar, özümüzü o xalq qəhrəmanlarına bən zət məyə
çalışardıq, onlardan ibrət dərsi götürərdik.

Səməd babanın aram-aram, asta-asta söylədiyi maraqlı
söhbətləri saatlarla bitib-tükənməzdi.

Kəndimizin, nəslimizin tarixini kənddə ən yaxşı bilən lər -
dən biri atam Qulu Aslanov və atamın əmisi oğlu Qəşəm
Dadaşov idi. Məlumat toplamaq üçün kənardan gələn alim
və yazıçılar, ustad aşıqlar tariximizi, adət-ənənələrimizi
yaxşı bildiklərinə görə hər şeyi məhz onlardan dəqiq öyrənib
gedərdilər.

İllər ötdü, adlarını çəkdiyim ağsaqqal kişilər, o cümlədən
Qulu kişi də dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşdu. Nə yaxşı
ki, bu qocaman kişilərin danışdıqlarını, söhbətlərini dinlə -
dikcə vaxtında qeydlər götürmüşdüm.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra eloğlum, yaxın qohumum
Mikayıl Məhərrəmovun dəvəti ilə Bakı şəhərinə gəldim.
1966-cı il oktyabr ayının 10-da V.İ.Lenin adına (indiki
H.Z.Tağıyev adına) Toxuculuq kombinatının təchizat şöbəsində
işə düzəldim, həmçinin ali məktəbə daxil oldum. Gündüz
işləyib, axşam da dərsə gedirdim.
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İllər sonra kəndimiz, soykökümüz, nəslimiz haqqında
kitab yazmaq fikrinə düşdüm. Amma gördüm ki, mənə lazım
olan məlumatlar azdır. Qulu kişidən və başqa ağsaqqallar -
dan yetərincə faydalanmadığıma təəssüfləndim.

Uzun illərdən sonra – 2012-ci ilin payızında bacım Kə -
malə mənə dedi ki, həyətimizdəki əl damının tavanından
köhnə bir dəftər tapıb, ancaq yazılan sözləri güclə oxumaq
olur. Məlum oldu ki, atam öz dəst-xətti ilə soykökümüzdən,
Keçili kəndinin tarixindən yazıb ki, gələcəkdə oxuyaq. Allah
ona rəhmət eləsin.

Bu məni çox sevindirdi. Kəndimizə gedib dəftərdəki ya -
zılarla tanış olanda gördüm ki, mən istəyən tarixi yazıların
hamısı burda var. Deməli, Qulu kişi uzaqgörənlik edib, tari -
ximizi yazaraq, gələcək nəslə ötürüb.

Bundan sonra kitab yazmaq həvəsim reallaşdı.
Kitabı «Bir nəslin izi ilə» adlandırdım, çünki ulu baba -

larım Qazax mahalından XV  əsrin sonlarında Şəmkir rayo -
nunun Keçili kəndinə köçərək burada məskən salmışlar.
Çalışmışam ki, Şəmkir rayonunun, doğulub-böyüdüyüm Ke -
çi li kəndinin tarixini və ziyalılarını, yer-yurd adlarını, eşi dib-
tanıdığım qeyrətli kişiləri, əsrlərin yetirdiyi mərd oğul ları,
Tovuz və Gədəbəy rayonunda yaşayan qohumlarımızı, həm də
48 ilə yaxın yaşayıb-işlədiyim Bakı şəhərində mənə dayaq
olan, qayğı göstərən insanları bu kitabda bir araya yığım,
yada salım, xatırladım. Buna nə dərəcədə nail olduğumu
bilmi rəm, onu oxucularım qiymətləndirəcəklər. Böyük peda -
qoq A.S.Makarenko deyib ki, kitab cildlənmiş insanlardır.
Bu kitabı vərəqləmək bizim öhdəmizə düşür. F.Bekonun yaxşı
bir fikri də var: «Kitablar zamanın dalğalarında səyahət
edən və öz qiymətli yükünü ehtiyatla nəsildən-nəslə aparan
fikir gəmiləridir».

Məni də həmişə narahat edən, düşündürən nəslimin, soy -
kökümün tarixini qələmə almaq, xatırlatmaq məsələsi olub.
Onu yazmaqla yüngülləşmək istəmişəm. Qoy Məşə da lılar
nəsli öz şəcərəsini yaxşı tanısın. Bizdən sonra gələn nə -
sillərimiz də bizi unutmayıb, rəhmət oxusunlar.
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ŞƏMKİRİN TARİXİ VƏ ZİYALILARI

Şəmkir Azərbaycan Respublikasının şimal-şərqində yerləşir. 1991-ci ilədək
Şamxor adlandırılıb, sonra yenidən öz adı bərpa edilib. Rayonun böyük kənd
təsərrüfatı var.

Şəmkir rayonunun ərazisi – 1660,00 km2, əhalisinin ümumi sayı – 188.400
nəfərdir. Rayonun 4 qəsəbəsi, 61 kəndi var. Şəmkirdə 59 müəssisə fəaliyyət
göstərir. Rayonun 156 mədəniyyət ocağı, 53 ali və orta məktəbi var. Burada
22 xəstəxana və tibb müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Şəmkir toponimi haqqında müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Rayonun adı
orta əsr ərəb və fars mənbələrində Şəmkür, türk mənbələrində isə Şəmkir kimi
göstərilmişdir. 1924-cü ildə İstanbulda «Müxtəsər Azərbaycan tarixi» kitabını
çap etdirən Zeynaloğlu bu adı aşağıdakı kimi izah etmişdir. Şəms–Günəş, kür–
tapınan, yəni Günəşə tapınanlar yurdu deməkdir.

Qədim Şəmkir şəhərinin xarabalıqları Şəmkir çayının sol sahilindədir.
Şəhərin qala yerinin sahəsi 20 hektar olmuşdur. Çayın sağ sahili qalaya iki
körpü vasitəsilə birləşmişdir. Bu körpünün qalıqları indi də qalmaqdadır. VII əs -
rin ortalarında Şəmkir ərəblər tərəfindən işğal olundu, sonra geri qaytarıldı.
Şəhərin çiçəklənmə dövrü IX–XII əsrləri əhatə edir. Bu dövrdə Şəmkir Səlcuq
imperiyası tərəfindən işğal olundu. X–XII əsrlər Şəmkirin yüksəliş dövrü oldu.
XIII əsrdə monqol işğalçılarına qarşı vuruşan Azərbaycan şəhərlərindən biri
də Şəmkir olmuşdur.

Azərbaycanda xanlıqlar dövründə Şəmkir Gəncə xanlığının tərkibində
olmuşdur. 1803-cü ildə çar qoşunları tərəfindən işğal olunan Şəmkir Rusiyaya
birləşdirildi.

1826-cı il sentyabrın 3-də Şəmkir yaxınlığında gedən döyüşlərdə çar qo şunları
İran ordusunu məğlub etdi. XIX əsrin ortalarında çar hökumətinin icazəsi ilə Za-
qafqaziyaya köçürülmüş alman kolonistlərindən bir qrupu Şəmkir əra zisində
məskunlaşdı. Həmin dövrdən Şamxor Anino adlandırıldı. 1938-ci ildə şəhərin
köhnə adı bərpa edildi. 1991-ci ildə isə yenidən Şəmkir adlandırıldı.

Şəmkir rayonu qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektual sə -
viyyəsi yüksək olan bir rayondur.

Şəmkirin ərazisi Bərdədən Tiflisədək qədim karvan ticarət yolunun üstündə
yerləşdiyi üçün Zaqafqaziyanın və Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm
rol oynamışdır. Ərazi cəhətdən önəmli, strateji bölgə olduğu üçün Şəmkir şə -
həri o dövrün ən abad şəhərlərindən biri kimi tanınmış və böyük şöhrət
qazanmışdır.
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Qədim insan məskənlərindən olan
Şəmkirin ərazisində zəngin tarixi
abi  dələr, qədim yaşayış yerləri aşkar
olunub.

Şəmkir rayonu Azərbaycanın mad   -
di və mənəvi sərvətləriylə zən gin rayo -
nudur. Münbit və bərəkətli tor pağı,
mülayim iqlim şəraiti var. İn sanların
işgü zar lığı Şəmkiri iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ən qabaqcıl ra yonlardan
birinə çevirmişdir.

Rayonun hər sahədə bəxti gəti -
ribdir. Fəxr edilməli ziyalıları var.
Onun bö yük potensiala malik ziya lı -
ları yalnız Azərbaycanda deyil, artıq
onun hü dudlarından çox-çox uzaq -
larda tanınıb, şöhrət qazanmışlar.

Alimlərimizin elmə gətirdiyi ye -
niliklərdən, iqtisadiyyata və digər sa -
hələrə fayda verən kəşflərindən həm

Azərbaycan bəhrələnir, həm də bu məsələ dünya alimlərinin diqqətini cəlb edir.
Şəmkir ziyalılarının əksəriyyətinin elmi istiqaməti, əsasən, fizika-riya ziy -

yat, kimya, kənd təsərrüfatı və tibb sahəsini əhatə edir.
Respublikamızın tarixində önəmli yer tutan görkəmli şəxsiyyətlərdən bir

neçəsi haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm.
Əhməd Cavad – 1892-ci ildə Seyfəli kəndində anadan olub. Azərbaycan

Respublikası Dövlət himninin sözlərinin müəllifidir.
Vəli Xuluflu Məmmədhüseyn oğlu – 1894-cü ildə Xuluf kəndində

anadan olmuşdur. 1938-ci ildə repressiyanın qurbanı olub. Onun xatirəsini
əbədiləşdirmək üçün Bakıda və Şəmkirdə küçə və məktəb adları var.

Salmanov Fərman Qurban oğlu – 1927-ci ildə Morul kəndində anadan
olub. 1970-ci ildə Lenin mükafatına layiq görülüb. 1971-ci ildən geologiya-
mineralogiya elmləri doktorudur. 1976-cı ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adına layiq görülüb. 1978-ci ildən ömrünün axırına kimi Rusiyada Tümen Baş
Geologiya İdarəsinin rəisi olub.

Əliyev Rüstəm Musa oğlu – 1929-cu ildə Şəmkir rayonunun Morul kən -
dində anadan olub. Şərq və Qərb ədəbiyyatını, tarixini, mədəniyyətini, fəl səfəsini
bilmək üçün rus, ərəb, fars və ingilis dillərini mükəmməl öyrənmişdi. 1968-ci
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ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmiş, ömrünün sonunadək Şərq şü -
nas lıq İnstitutunun iran, ərəb, türk fi -
lologiyası şöbəsinin rəhbəri olmuşdur.

Bədirbəyli Leyla Ağalar qızı –
1920-ci ildə Şəmkir rayonunda ana -
dan olub. Azərbaycanın Xalq artisti
adına layiq görülüb. 1945-ci ildə SSRİ,
1972-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət
mükafatı laureatı olub.

Aslanov Tanrıverdi Abdı oğlu –
1930-cu ildə Şəmkir rayonunun Ke -
çili kəndində anadan olub. Gəncə
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib.
Uzun illər Kənd Təsərrüfatı Nazir -
liyində pambıqçılıq üzrə mütəxəssis
kimi çalışıb, şöbə müdiri olub. Res -
publikamızda əkinçiliyin, pambıq çı -
lığın yüksək səviyyəyə qalxmasında
böyük əməyi olub. Ömrünün son
illərində Azərbaycan Respub likası Nazirlər Sovetində Kənd təsərrüfatı
şöbəsinin müdiri işləyib. Dəfələrlə Dövlət mü kafatlarına layiq görülüb.

Əsədov Mahir Əsgər oğlu – 1952-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili kən -
din də anadan olub. Bakı Dövlət Tibb İnstitutunu bitirdikdən sonra Şəmkir
rayo nunda tibb müəssisələrinə rəhbərlik edib. Tibb ocaqlarının yaranmasında,
inkişafında zəhməti böyükdür. Xeyriyyəçidir, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı olub.

Həsənova Gülxar İbrahim qızı – 1918-ci ildə Şəmkir rayonunun Bay -
ramlı kəndində anadan olub. Mirzə Fətəli Axundov adına Opera və Balet Teat -
rının aktyoru olub. Azərbaycanın Xalq artisti adına layiq görülüb.

Aslanov Kərəm Abdı oğlu – 1942-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olub. Azərbaycan Neft-Kimya Universitetini bitirib. Respub -
li kamızın kimyalaşdırılması sahəsində müvəffəqiyyətlə çalışıb. Kimya üzrə
fəlsəfə doktorudur. Yüzlərlə elmi əsərin müəllifidir.

Əsədov Maarif Əsgər oğlu – 1958-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini bitirib, həmin universitetdə
Fəl səfə kafedrasının müdiri olub. Fəlsəfə elmləri doktorudur, yüzlərlə elmi
əsər yaradıb.
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Musayev Paşa İsmayıl oğlu – 1952-ci ildə Çinarlı qəsəbəsində anadan
olub. Tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Oftal-
mologiya kafedrasının müdiridir. Respublikamızda Paşa Qəlbinur kimi tanınır,
həm də şairdir.

Mehdiyev Tacəddin İbrahim oğlu – 1945-ci ildə anadan olub. Hərbiçidir,
Müstəqil Azərbaycanda ilk general rütbəsinə yüksəlib. Respublikamızın
Müdafiə naziri olub.

Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu – 1954-cü ildə Şəmkir rayonunun
Koltəhnəli kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Tarix elmləri doktorudur.
Ye ni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, YAP-ın icra katibinin müavi -
nidir. Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədridir.

Abdullayev Nurəddin Əjdər oğlu – 1951-ci ildə Şəmkir şəhərində anadan
olub. 1972-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri məktəbini bitirib. Azər -
baycan Respublikasının ilk Müdafiə naziri V.Bərşadlının köməkçisi olub.
Sonra Respublika Müdafiə Nazirliyinin ilk tabor komandiri olub. 1994-cü
ildən 2001-ci ilə kimi Azərbaycan ordusunda briqadanın qərargah rəisi, korpus
əməliyyat şöbə rəisinin müavini olmuş və BDU-da hərbi kafedrada müəllimlik
etmişdir. Polkovnik-leytenantdır.

Qarayev Yasin Mikayıl oğlu – 1946-cı ildə Şəmkir rayonunun Dəllər -
cırdaxan kəndində anadan olub. Uzun illərdir ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrında
çalışır. Azərbaycan Respublikasının Xalq artistidir.

Əliyev Sarı Cəbrayıl oğlu – 1936-cı ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olub. Ağamalı oğlu adına Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu
bitirib. Alimdir, onlarla elmi əsərin müəllifidir.

Qasımov Şöhrət İbrahim oğlu – 1946-cı ildə Şəmkir rayonunun Mux -
tariyyə kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Tibb Universitetində kafedra mü -
di ridir. Alimdir.

Bu gün haqqında söhbət açdığımız Şəmkir ziyalılarının hamısı bu kitabda
əks olunmayıb.

Şəmkir yaşayır, yaradır, günü-gündən böyüyür, gözəlləşir, çünki rayonun
müdrik rəhbərləri, İcra Aparatının işçiləri bu sahədə daim böyük fədakarlıq
göstərirlər. Rayonun ərazisindəki səliqə-sahman, abadlıq işləri rayon zəh mət -
keşlərini gələcəyə ruhlandırır.

Şair demişkən:
Əzəl gündən yaranmısan
Gözəlliklə qoşa, Şəmkir,
İnan səni hər görəndə 
Könlüm gəlir cuşa, Şəmkir.
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ƏSRLƏRDƏN, NƏSİLLƏRDƏN 
GƏLƏN SƏSLƏR

Dünyada nə qədər ölkələr varsa, hər xalqa öz ölkəsi, hər kəsə öz vətəni əziz -
dir. Ata yurdumuz Azərbaycanı ürəkdən sevib, göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq.

Yer üzündə ən qədim mədəni ölkələrdən biridir vətənimiz Azərbaycan.
Vətən babalardan bizə, bizdən isə nəvələrə əmanətdir. Dünyaya gələndə nur

beşiyimiz, gedəndə gor beşiyimizdir, əbədi ev-eşiyimizdir vətən. Şair demişkən:

Mən hansı dağın qoynunda olsam,
Damağım bu qədər çağ ola bilməz.
Qar hansı zirvənin başına yağsa,
Murovun başı tək ağ ola bilməz.

*   *   *
Qönçəli, ləçəkli dağlar görmüşəm,
Gözəlli-göyçəkli dağlar görmüşəm,
O qədər çiçəkli dağlar görmüşəm
Bizim dağlar kimi dağ ola bilməz.

*   *   *
Bağrıma basmışam çölü, çəməni,
Belə qucaqlayar sevən sevəni.
Bir vətən eşqidir yandıran məni,
Vətənsiz insan da sağ ola bilməz. 

Şəmkirdə adlı-sanlı nəsillərdən biri də Aslanovlar nəslidir. Qulu Abdı oğlu
Asla novun dünyaya gəlib, boy atdığı, yaşadığı kənd Keçili adlanır. Əsrlərdir
ki, bu kənddə bir neçə nəsil, tayfa birlikdə yaşayır. Onlardan Xallıbəyliləri,
Gözüm lüləri, Cəmmədliləri, Göyçəliləri, Çinhasanlıları və başqalarını misal
göstər mək olar. Kənddə bunlarla yanaşı, həm də Məşədalılar nəsli yaşayıb-
yaradır, qol-budaq atır. Yerli-köklü nəsillərdəndir.

Ulu babamız Məşədalı kişi öz qardaşları ilə birlikdə Qazax mahalının
Qıraq Kəsəmən kəndindən XV yüzilliyin sonlarında Şəmkir mahalının Keçili
kəndinə köçüb, özlərinə torpaq sahəsi götürüb, ev tikib, yaşayıb, oğul-uşaq
sahibi olublar.

11

*   *   *
Süfrələrin duz-çörəkli,
İnsanların mərd ürəkli.
Bir cənnətsən çox gərəkli
Gəlirsən xoşa, Şəmkir.

*   *   *
Çoxaldıqca dövlət, varın,
Göz oxşayır bağça-barın.
Xoş niyyətli arzuların
Toxunmasın daşa, Şəmkir.
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Bu kənddə Məşədi Alı kişinin beş oğlu olub. Məşədi Dadaş, Məşədi İs -
gəndər, Məşədi Hüseyn, Məşədi Süleyman bir də Məşədi Qasım. Bu qardaş -
lardan yalnız Məşədi Qasımın övladı olmayıb.

XVI yüzillikdə Məşədi İsgəndərin Məşədi Dadaş adlı oğlu olub. Onun da
XVII əsrin sonunda Aslan adlı oğlu dünyaya gəlib. Aslan kişidən babalarımız
Məşədi Allahverən kişi, Əmraslan kişi olub, yaşayıb, yaradıb, nəsil artırıblar.

Məşədi Allahverən baba bir əsrdən artıq, 114 il ömür sürüb. Eşitdiyimə
görə, mərd, cəsur bir insan kimi yaşayıb. Dünyanın ağrılı-acılı günlərini görüb.
Azərbaycana qarşı hücuma keçən yadellilərdən İran, ərəb və türk qoşunlarına
qarşı cəsarətlə vuruşub, ad-san qazanıb. 1960-cı illərdə dünyasını dəyişib.

Onun övladları İsrafil və Dadaş Aslanovdur.
Məşədi İsgəndər kişinin Səməd, Əkbər, Pəpiş adlı övladları olub, 1960-cı

illərə qədər yaşayıblar.
Məşədi Hüseyn kişinin Həmzə və Həsən adında oğlanları olub.

Molla Ələsgər kişidən törəyənlər:
Məhəmməd, Nəsib, Əli və Mehti olub. Sonrakı illərdə Məhəmməd kişinin 2

oğlu dünyaya gəldi. Əsgər və Mehti. Əsgər babanın övladları Zümrüd, Tofiq, Sabir,
Solmaz, Sədi, Sədiyar, Müşgünaz, Qəhrəmandır. Mehti kişinin isə övladı olmayıb. 

Əmraslan babadan törəyənlər:
Abdı, Cabbar və qızı Zeynəbdir.
Abdı kişinin övladları: Qulu, Tanrıverdi, Talış, Kərəm, Validə, Əminə və

Aidədir.
Qulu kişinin övladları: Azad, Ramiz, Azadə, Elman, Rasim, Kəmalə,

Nəriman, Asif və Sevincdir.
Tanrıverdi müəllimin oğlu Cavanşir, Azər ailəli və ali təhsillidirlər.
Talış müəllimin oğlu Tələt ailəlidir, iş adamıdır. Qızları Mehriban, Mahirə

və Əzizə ailə qurublar.
Kərəm müəllimin oğlu Elnur, qızı İradədir. 
Validə müəllimənin övladları Çingiz, Rizvan, Mahir, Natiq və qızı Qətibədir.
Əminə xanımın övladları: Zöhrab, Şahsəddin, Mehman və qızı Nüşabədir.

Ailəlidirlər.
Aidə xanımın oğlanları Emin və Fuaddır. Onlar da ailəlidirlər.
Abdı kişinin qardaşı Cabbar əminin bacısı Zeynəbin övladları olmayıb.

Məşədi Allahverən babanın törəmələri:
İsrafil və Dadaş kişidir.
İsrafil Aslanovun övladları: Eldar, Brilyant, Şölə, Elmira, Şahin, Şahnaz,

Şaiq, Fatma, Nigar, Aybəniz, Sahibə və Afətdir.
Dadaş müəllimin oğlu isə Qəzənfərdir.
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Məşədi İsgəndərdən törəyənlər:
Səməd kişinin oğlanları Qurban, Mayıldır. Qızları: Gilas, Tamara, Gülgəz,

Ağca, Qızyetər və Pakizədir.
Əfkər kişinin övladları Qəşəm, Məmməd, Nizami, Nurəddin, Nəsrəddin.

Qızları –Almaz və  Südabədir.

Pəpiş kişidən törəyənlər:
Kömür, Ədil, Alı və Tükəzdir. Kömür və Ədil  İkinci Dünya müharibəsinə

ge dib qayıtmayıblar. Kömür kişinin oğlu Alim, qızı Qənirədir. Ədil kişinin oğ -
lu isə Arif müəllimdir. Alı kişinin övladı olmayıb. 

Nəsib kişinin törəmələri:
Oğlu Hümbət, Əli və qızı Yaqutdur.
Hümbət kişinin oğlu Tofiq və Dilənçidir. Əli kişinin oğlanları Musadır.

Onun övladları Əliş, Manaçar və qızı Həmidə ailəlidirlər.

Həmzə kişinin törəmələri:
Həmzə kişinin oğlu Mürsəlin qızları Sücayət, Qızdarxanım, Çimnazdır.

Həmzə kişinin qızı Zibeydənin övladları Ələddin, qızı Kübradır. Yaqutun
qızları – Cənnət və Dilarədir.

Həsən kişinin törəmələri:
Alı və Hüseyn olub. Onlar müharibədən qayıtmayıblar. Alının oğlanları

Yəhya və Cahangirdir.
Məşədalılar nəsli get-gedə beləcə şaxələnir, böyüyür və yaşayır.
Hər nəslin özünəməxsus tərcümeyi-halı var. Onlar yaşadıqları şəraitə, üz -

ləşdikləri tarixi dövrə uyğun müxtəlif həyat tərzi keçiriblər. Tək-tək insanların
taleyi kimi nəsillərin də taleyi fərqlidir. Bu taleləri sonradan nə müzakirə
etmək, nə dəyişmək, nə də üstündən xətt çəkmək olar. Olduqları kimi qəbul
etmək lazımdır. Əgər sonradan gələnlər özlərindən əvvəlkiləri inkar etsələr,
onu gizləməyə çalışsalar, nəslin tarixi mərhələlərində boşluq əmələ gələr.
«Keçmişi olmayanın gələcəyi də olmaz» deyiblər.

KEÇİLİ KƏNDİ

Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Azərbaycan öz tarixini
eramızdan çox-çox əvvəl, ulu keçmişdən almış və bu müddət ərzində müxtəlif
mərhələlərdən keçərək, hər cür çətinliklərə sinə gərmişdir. Əsrlər boyu Azər baycan
xalqı dünyanın ən mədəni, yetkin xalqları sırasında özünəməxsus yeri olan bir
millət kimi formalaşmış, dilimiz dünyanın ən zəngin dilləri səviy yəsinə qalxmışdır.
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Keçili kəndi Şəmkir rayonunun böyük yaşayış məskənlərindən biridir. Bu kənd
rayonun maddi və mənəvi sərvətləriylə zəngin olan münbit və bərəkətli torpağı,
mülayim iqlimi, insanlarının işgüzarlığı və zəhməti ilə başqa yerlərdən fərqlənir.  

Azərbaycan ensiklopediyasında göstərilir ki, Keçili kəndi Eneolit dövrünün
sonlarına aid yaşayış yeridir. Arxeoloji axtarışlar zamanı (1975-ci ildə) möh rədən
hörülmüş dördkünc bina qalıqları, müxtəlif saxsı qab nümunələri, daş alətlər aşkar
edilmişdir. Tapıntılar X–XII əsrlərə aiddir. O vaxtlar əhalinin, əsa sən, əkinçiliklə
məşğul olduğu göstərilir. Keçili kəndində torpaq qəbirləri də aşkar edilmişdir.
Qəbirlərdən saxsı qablar, metal əşyalar, tuncdan xəncərlər, daş-qaşlar, dörddilli
biz, daş toppuz başlığı, balıqqulağından muncuqlar və s. tapılmışdır.

Keçili kəndində əsrlər boyu Məşədalılar nəsli ilə yanaşı yaşayıb, qız alıb,
oğul evləndirib qohumlaşan nəsillər də çoxdur.

• Xallıbəylilər nəsli: Məşədalı baba; Qara oğlu Haqverdi; Cıvılı kişi; Baba
kişi, Yunis kişi, oğlanları – İdris, Rəfi, Raqif.

Daşdəmir kişi, oğlanları – Mehtixan, Bəhruz.
Məmmədəli kişi, oğlanları – Faiq, Mobil; Aydın kişi, oğlanları – Bakir,

Akif, Cahangir.
Əlizaman əmi, oğlanları – Zöhrab, Şahsəddin, Mehman.
Aqronom Vəli, oğlanları – Əli, Qulu.
Abbas kişi, oğlanları – Nail, Zaman, Elşən, Eldəniz.
• Həstililər nəsli: Həstili İsa, oğlanları – Davud, Talıb; Alaxançal oğlu Al-

lahverdi, oğlanları – İdris, Xəyyam, Təhməz, Fəzail; Yunis kişi, oğlanları
– Gəray, Xasay; Talıb oğlu İsa; Davud oğlu Fəzail; Sabir oğlanları –
Daşqın, Coşqun; Qərib; Museyib kişi, nəvəsi Bakirdir (həmin nəsildən).

• Xınnalılar nəsli: Möhsüm dayı, oğlanları – Davud, Nəbi, Nadir, Tahir,
Nurəddin, Zirəddin.

Sadıx kişi, oğlanları – İsmayıl, Mayıl; 
Kamil kişi, oğlanları – Rafiq, Aftandil, Qafqaz, Zakir;
Novruz kişi, oğlanları – Əliyar, Xubyar, Allahyar; Ələkbər müəllim; Musa

müəllim, oğlu – Niyazi.
• Cinhasanlılar nəsli: Məşədi Nadir kişi, oğlanları – Bədir, Sabir, Bəhram;

Əhməd müəllim, oğlanları –Vidadi, Vilayət, Şir, Həsən; Dilənçi kişinin
oğlanları – Nizami, Fizuli, Murad, Elbrus; Əmir kişi, oğlu – Vahid.

• Seyidlər nəsli: Seyidəli Vəliyev, oğlanları – Çingiz, Rövşən, İnqilab.
Seyidməhəmməd kişi; Sayıl kişi, oğlanları – Vahid, Məhərrəm.
Yaqub kişi, oğlanları – Mehman, Mətləb, Bəhman.
• Məşədi Rüstəmlilər: İsmayıl baba – övladları Ənvər müəllim, onun oğ lan -

ları Mehman, Qulu; Əlican kişi, oğlanları – Rüstəm, Əlirza, Mirzə, İsmayıl. 
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Məmmədəli kişi, oğlanları – İnqilab, Əvəz; Yunis baba, övladları – Valeh,
oğlanları Çapay, Tehran, Xasay; Davud, oğlanları – Binnət, Bayram, Qüdrət;

Vahid, oğlanları – Nizami, Alxan, Rəfi, Qabil, Asəf; Qaçay, oğlu – Anar.
Tofiq, oğlanları – Xəyal və Vüsal.
• Cəmmədlilər nəsli: Vəli baba, övladları – Nadir, oğlanları – Qəmbər,

Şirəli, Xanoğlan; Məliyalı; Kamran kişi, oğlanları – Elxan, Murad,
Fərmayıl, İsmayıl.

• Alıhüseynlilər nəsli: Alı baba, övladları – Ənvər, Vaqif və Bahadur;
Qələndər kişi, oğlu – Həsən; Məhəmməd müəllim. 

Musa kişi, övladları – Əliş; Manaçar, onun oğlanları – Fariz, Musa.
Salman kişinin oğlu – Allahverən, Həmid, Oqtay və Nəsibdir.
• Əmrahlılar nəsli: Kamil baba, övladı – Salman, oğlanları – Akif, Yusif.
Dilənçi kişinin oğlanları – Elbrus, Elxan; Mayıl; Tofiq, oğlanları Sənan,

Ramin; Arıx baba, övladları – Nəsrəddin, Şamil, Səməndər, Kamandar, Musa;
Züleyxa oğlu Əli, oğlanları – Həmid, Əmrah; Həmin nəsildən.
Kazım kişi, Cımbılı kişi.
• Hüseynqara kişinin nəsli: Hüseynqara babanın oğlanları – Sədrəddin,

Hidayət, Zahid, Musa.
Ələsgər baba övladı – Nağı kişi, oğlanları – Əbülfət, Rövşən, Elşən;
Zakir kişi, oğlanları – Elşən, Babək.
Nəsrəddin kişi, oğlanları – Böyükkişi, Malik, Sahib, həmin nəsildən

Haqverdi kişi, oğlanları İbrahim, İlqar, Xanlar, Elsevərdi: Yolçu kişi.
• Göycəlilər nəsli: Göycə baba, övladları – Hüseyn kişi,  oğlu – Hidayət;
Məhərrəm kişi, oğlu Allahverdi, övladları – Mikayıl, İsrayil (Sakit)
• Qazaxlar nəsli: Musa kişi, oğlanları – Siyavuş, Sədi.
Qulu kişi, oğlanları – Xuraman oğlu İsrafil, Nəsrəddin.
• Zülfüqarlılar nəsli: Zülfüqar baba, oğlanları – İsmayıl, Tapdıq, Moman:

Həmin nəsildən Əsgər (doktor), oğlanları – Hüseyn, Mahir, Tofiq, Maarif.
• Gözümlülər nəsli: Zeynal kişi, oğlanları – Aslan, Əli.
Mehdi kişi, oğlanları – Daşdəmir, Cavan, Gözüm oğlu Məhərrəm.
Məcid kişi, oğlanları – Rafiq, Rüstəm.
Səttar kişi; Lətif kişi; Rəhim kişi; Şərif, oğlu – Əli.
Məhəmməd, Hümbət, Mərkəz 
• Mollalılar nəsli: Əbdüləli kişi, oğlanları – Əmirxan, Adil; Aşıq Çoban,

oğlu – Əli.
• Şıxəydi nəsli: Xəlil baba, övladları – Abuzər kişi, oğlanları Fazil, Famil,

Şamil.
Qəzənfər kişi, oğlanları – Mənsur, Azər.
Çoban kişinin oğlanları – Bəxtiyar, Taleh, Sərvan.

16



Malik kişi, oğlu – Babək.
Seyid Calal kişi, nəvəsi – Eldar; Seyid Rza.
• Zeynallılar nəsli: Əliqara kişi, oğlanları – Fərhad, Məmməd, Nüsrət,

Mədəd, Əhəd.
Şirin baba, oğlu – Allahverdi, onun övladları – Nizami, Fizuli, Zeynal,

Şəmsi, Sahib, Cəmşid, Qoşqar.
• Sərdarlılar nəsli: Cəlil baba, övladı – İsaq, oğlanları Pənah, Əliş, Malik,

Eldəniz: Valeh, Eyvaz (həmin nəsildən).
• Yerməzlilər nəsli: Yunis kişinin oğlanları – Rəşid, Zakir.
Yaqub kişi, oğlanları – Malik, Bayram, Sarif.
• Ayrım İsanın nəsli: İsa baba, övladları – Aşıq Məsim, oğlanları – Yasin,

Məcnun, Səfər, Cəfər, Şəmsi.
Kazım kişi, oğlanları – Əliyar, Qacar, Əfqan.
• Şanı oğlu nəsli: Vəli kişi, oğlanları – Hüseyn, Novruz, Mübariz, Ramiz.
• Hacıbəyin nəsli: Hacıbəy, övladları – Balabəy kişi, oğlu – Saləddin;
Hacı kişi, oğlu – Amil.
• Tatlar nəsli: Tello oğlu Ələsgər baba, oğlanları – Qəhrəman kişi, Polu

kişi, Sayad; Qafar baba, oğlanları – Müseyib, Vahid, Telman, Oqtay;
Məhəmməd müəllim (həmin nəsildən).

• Göyçəlilər nəsli: Müstəcəf baba; Göyçəli Hümbət kişi, oğlu – Akif; Paşa
kişi, oğlu – Yaşar; Aşır baba, övladı – Abış kişi, oğlanları – Suliddin,
Mühiddin, Sərdar, İlqar; Qərib, Sadıx, Salman; Allahverdi kişi. Bəhlul
kişi (həmin nəsildən). Misir kişi, oğlanları – Vaqif və Valehdir. Göyçəli
Sayad, oğlanları – İsrayil, Şaiq və Mühiddin.

• Kürdlər nəsli: Kürd İsa oğlu Ələddindir; Dəllək Kərəm, oğlanları –
Mirzə, Rzadır.

Topal İsa kişi, oğlanları – Ələddin; Tofiq,  Afiq, Rafiq və o nəsildən – Bala Kərəm.
• Biyarlılar nəsli: Biyar oğlu Yunis, oğlanları – Valodya, Vaqif, Vidadi
Biyar oğlu Hüseyn, oğlanları – Fizuli, İlyas, Valeh.
Biyar oğlu Cüpü.
• Səməndər kişinin ailəsi: oğlanları – Əliş, Səfər, Valeh, Eyvaz.
• Molla Qara Kişinin nəsli: oğlu Haqverdi kişi, Nəriman müəllimdir.
• Mikayıl kişi: qardaşları, İsmayıl, Mamed; Mikayıl kişinin oğlanları –

Xanlar, Ağalar, Ayaz, Ramiz, Etibar.
• Seyid Hüseynlilər: Seyid Hüseyn oğlu Alı, oğlanları – Mübariz, Ramiz.
• Qaradəllilər nəsli: Qədim kişi, oğlu – Qafqaz müəllim.
Adil kişi, oğlu – Aftandil müəllim.
Həmid kişi, oğlu – Talıb
Hilal kişi (həmin nəsildən).
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• Əzət nənənin nəsli: Mətən kişi, Əmraslan kişi, Kazım kişi, Əhməd kişi.
Seyid Hasan kişi, oğlanları – İslam, Rza.
Məsim kişinin ailəsi: oğlanları – Yaqub, Şahvələt, Məsim.
Qədim odlar diyarı Azərbaycanın bir parçası doğma kəndimizdir. Sevi nirəm

ki, belə bir torpaqda, belə bir eldə dünyaya göz açmışam. Ona görə ki, kəndi -
mizin gözəl təbiəti, bərəkətli torpağı, bacarıqlı, işgüzar və səxavətli in sanları
həmişə hamıya örnək olmuşdur. Sevinirəm ona görə ki, zəhmətə bağ lılığı,
səmimiyyəti, yoldaşlığı, etibarı, xeyirxahlığı bu torpaqda, bu obada öyrənmişəm. 

Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, mən hələ də Keçili tərbiyəsi ilə yaşa yıram.
Yaxşı yadımdadır, 8–10 yaşlarımız olanda babalarımız, nənələrimiz, ata-ana -
larımız bizə həmişə halallıq aşılayırdılar, «qonşu bağından icazəsiz mey və
götürmək, qonşu ağacının meyvəsini icazəsiz yemək olmaz» – deyərdilər.

Yaşlı adamlara ehtiram, kiçiklərə qayğı, ata-anaya sevgi, hər şeydə halallıq,
pak lıq, yanımızdan keçənə salam vermək, böyüklərə yol göstərmək borcumuz idi.

Bütün bu mənəvi dəyərlərə görə biz pərvazlandığımız ata ocağına, ağ -
saqqal, pirani, nurani babalara, nənələrə borcluyuq. 

Uşaqlıq illərimiz çətin zamana təsadüf edirdi. İkinci Dünya müharibəsində
kəndimizin igid oğlanları həlak olmuş, əsir düşmüş, bəziləri isə şikəst olmuş dular.

1950–1960-cı illərdə kənd əhalisinin əksəriyyəti kasıb yaşayırdı. Ailələrin
əksər üzvləri kolxozun pambıq tarlalarında işləyirdilər. Hətta evin kiçikyaşlı
uşaqları da ailəyə kömək məqsədilə qoyun, quzu otarıb axşamlar evə qayı danda
od-ocaq üçün çıl-çırpı gətirərdilər. Mən də həmin uşaqların taleyini yaşamışam.

Ancaq bununla belə, kitab əlimizdən düşməzdi, oxumaqdan doymazdıq.
Nənələrimizin tikdikləri dərs çantasını çiynimizdən asardıq. Mürəkkəbqabını
məktəbə aparıb gətirmək xüsusi diqqət tələb edərdi ki, mürəkkəb tökülməsin.

Kənd məktəbi səkkizillik olduğundan 8-ci sinfi bitirdikdən sonra hərə bir
tərəfə getdi. Biz bir qrup uşaq 1963-cü ildə Şəmkir Səməd Vurğun adına Təzə -
kənd orta məktəbinə, təhsilimizi davam etdirmək üçün getdik.

Uşaqlıq illərini oyunsuz təsəvvür etmək olmazdı, ən çox dirədöymə, giz -
lənqaç, beşdaş, ənzəl dəyməz, bir də futbol, voleybol oynayardıq.

Keçili kəndinin iqlimi mülayim kontinentaldır. Qış ayları çox da soyuq
olmayıb, yağışlı, dumanlı-çənli keçir, hərdən qar da yağırdı. Kəndin ya zı
mülayim olur, yağmurlu baharın gəlişi insanları torpağı əkib-becərməyə
çağırırdı. Bahar gələndə kəndin bütün yamacları, düzləri yaşıllığa bürünür.
Kənd əməkçiləri taxıl, arpa, kələm, pomidor, xiyar, kartof, soğan, paxla
bitkiləri və göy-göyərti becərirlər.

Həmişə kəndimizdə ruzi-bərəkət bol olub. Müharibə illərində Mərkəzi
Aran rayonlarından – Göyçaydan, Ucardan, Ağdaşdan insanlar aclıqdan əziy -
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yət çəkdiklərinə görə məhz bizim kəndə pənah gətirib çörəklə təmin olunur-
dular. Kəndimizdə torpağa düşən hər bir buğda, qarğıdalı dəni bərəkətli olub.

Kəndimizin yayı isti keçir. Kənd təsərrüfatı məhsulları iyun, iyul aylarında
yığılmağa başlayır. Müharibədən sonrakı illərdə kənd əhalisinin əsas məş -
ğuliyyəti pambıqçılıq, üzümçülük olmuşdur. 1980-ci illərdən pambıq əkini
Şəmkir rayonundan götürüldü. Üzüm istehsalı isə SSRİ Mərkəzi Komitəsinin
baş katibi M.S.Qorbaçovun göstərişi ilə ləğv edildi. İndi kəndimizdə yenidən
üzüm əkilməyə başlanıb.

Gözəl kəndimizin baharı, yayı, payızı, qışı da özünəməxsus gözəlliklə
keçir. Quşbaşı yağan qar, qırov bağlayan bağlar, sırsıra bağlayan buzlar, həzin
yağış lar insana zövq verir.

Vətən, ilk növbədə, doğulduğumuz, boya-başa çatdığımız kənddən başla -
yır. Əgər uzaqdasansa, macal tapanda öz doğma kəndinə gəl, ata-anana baş
çək, yaxın qohum-qardaş, dostlarını yoxla, ən əsası qəbiristanlıqda uyuyan
əziz lərini yada sal. Quran oxutdur, rəhmət oxu. O zaman hamının rəğbətini
qazanacaqsan.

Çalış elin xeyir-şər işlərində iştirak et, onda hörmətin birə-min artacaqdır.
Bax onda sən ata ocağının, ana yurdunun doğmalığını, əzizliyini, şirinliyini,
əvəzedilməzliyini bir daha qəlbdən hiss edəcəksən.

Əsrlərdən bəri kənddə hökm sürən ata-baba qanunlarına, örnəklərinə riayət
etməklə nüfuz sahibi, hörmət sahibi olmaq mümkündür.

Məşədalılar nəsli, Xallıbəylilər nəsli, Cinhasanlılar nəsli, Xınnalılar nəsli,
Həstililər nəsli, Seyidlər nəsli, Göyçəlilər nəsli, Yerməzlilər nəsli, Qaradəllilər
nəsli və Zeynallılar nəsli, Məşədirüstəmlər və başqaları kimi. 

Məşədalılar nəslinin ağsaqqalı Məşədi Allahverən baba 114 il at belində
ömür sürüb, onun oğlanları İsrafil əmi, Dadaş əmi kəndin ziyalıları olublar.
Kənd camaatının hörmətini qazanıblar. 

Əmraslan babanın oğlu Abdı kişi kəndimizin sayılıb-seçilən ağsaqqal -
larından idi.

Qaraboğaz oğlu Məhəmmədin oğlu Əsgər baba, Məşədi İsgəndər,
oğlanları – Səməd kişi, Əfkər kişi, Pəpiş kişi idi.

Molla Ələsgərin oğlanları Məhəmməd, Nəsib, Əli, Mehti və başqa insanlar
nəsil artırıb, övladlar böyüdüblər.

Ata-babalarımız tarix boyu bu torpaqlarda sakin olmuş, onu əkib-becərmiş,
yadelli işğalçılardan qorumuş, onun uğrunda vuruşmuşlar. Kəndimizin hər
qarış torpağı orada yaşayan insanlar üçün qiymətlidir, qızıla bərabərdir.

Keçili kəndi kimi Vətənimizin hər qarış torpağı bizim üçün əzizdir. Onu
sevmək, bu vərəsəni göz bəbəyi kimi qoruyub-saxlamaq, bu torpağa sadiq
olmaq hər birimizin borcudur. 
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KEÇİLİ KƏNDİ ƏRAZİSİNDƏ YER, 
YURD, ÇAY, GÖL VƏ MEŞƏ ADLARI

• Dörddümənlik arxı – Çaparlı kəndi ilə Keçili kəndi arasından axan çay.
• Çökək arxı – kəndin sağ tərəfindən axan çay.
• Su dəyirmanı – dəmiryolunun üst  tərəfində. Ona el arasında İspəndiyarın

dəyirmanı deyirdilər.
• Su dəyirmanı – Miskinli kəndindən gələn çayın üzərində qurulmuşdur.

Ona Eyyubun dəyirmanı da deyirdilər.
• Xallıbəylilərin qışlağı – Çaparlı kəndi yaxınlığında, dəmiryolunun alt

hissəsində yerləşirdi.
• Qala yeri – Misginli kəndi yaxınlığında Nadir Şah qalası, X–XI əsrdə

tikilib.
• Çəkillik – indiki Xuluf kəndinin yerləşdiyi yer.
• Hacı bəyin evi – dəmiryolunun alt hissəsində Çəkillik deyilən yerdə

yerləşir.
• Həstililərin yurdu – kəndin aşağı hissəsində yerləşir.
• Qaranüy meşəsi – Kür çayının sahilində yerləşir.
• Qara Astanın tomarı – Keçili kəndinin aşağı hissəsində yerləşir.
• Beşinçi – kəndin ortasında nəsillərin yaşadığı yer.
• Bala İmam – ziyarətgah, kənd qəbiristanlığında yerləşir.
• Karyer – dəmiryolunun kənarında yaşayış yeri.
• Sarım arxı – Beşinçi yaşayış sahəsindən axan çay.
• Qazaxlar qışlağı – Beşinçinin yaxınlığında yerləşir.
• Məşədi Qəhrəmanlı meşəsi – Kür çayının sahilində yerləşir.
• Köhnə Məscid – Beşinçidə yerləşir.
• Təzə məscid – kəndin aşağı hissəsində yerləşir. Mahir Əsədov tikdirib.
• Yerməzlilərin qışlağı – kəndin ətrafında yerləşir.
• Ədil gölü – Keçili kəndinin alt hissəsində yerləşir.
• Qırmızı Potka – dəmiryolunun kənarında yerləşir.
• Mahrızdı dərəsi – Tikxulufun sağ sahilində yerləşir.
• Çökək Xuluf kəndi – Kür çayının sahilində kənd.
• Çayqara meşəsi – Şəmkir çayının sağ sahili.
• Qırxbulaq – Şəmkir çayı ilə Kür çayının birləşdiyi yer.
• Duman Məhəmmədin qışlağı – Çayqara meşəsinin sağ sahilində yerləşir.
• Sarı təpə, Sarı nər – Bitdili kəndinin alt hissəsində yerləşir.

20



QAÇAQ MƏŞƏDİ YOLÇU, 
QAÇAQ ABDULƏLİ, QAÇAQ ASTAN

XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərini Azərbaycanda azadlıq mübari zə -
sinin mühüm mərhələsi hesab etmək olar. Qaçaqçılıq hərəkatı geniş yayıl mış -
dı. Dərbənddə, Zəngəzurda, Qarabağda və Gəncəbasar zonalarında milli zülmə
qarşı etiraz dalğaları genişlənirdi. Çarizmin müstəmləkə zülmü daha kəskin
şəkil aldıqca milli ədalətsizliyə və zorakılığa, yerli feodal zülmünə qarşı qa -
çaqçılıq hərəkatı da geniş vüsət almışdı.

Bu dövrdə Qaçaq Nağı, Dəli Alı, Qaçaq Kərəm kimi qəhrəmanlarla yanaşı,
Şəmkir rayonunun əslən Keçili kəndindən olan Qaçaq Məşədi Yolçu kimi el
qəhrəmanları da yetişdi. Onların şərəfinə nəğmələr, dastanlar qoşuldu.

Keçən əsrin əvvəllərində yerli hakimiyyətlə çar Rusiyası birləşərək yer -
lərdə sadə insanları incidir, min bir əziyyətlə topladığı məhsulları zorla
əllərindən alır, onları istismar edirdilər.

Xalqın kütləvi narazılığına dözməyən qaçaqlar Kür çayı vadisində meşə -
lərə, dağlara çəkildilər. Tezliklə onların dəstəsinə zülmdən əziyyət çəkən, yerli
hakimiyyətdən narazı olanlar da toplaşmağa başladılar.

Hakimiyyət orqanları Qara Nüy, Çayqara meşələrində neçə dəfələrlə qa çaq -
ların üstünə silahlı dəstələr, o cümlədən kazaklardan ibarət rus əsgərlərini gön dər -
dilər ki, onları tərk-silah eləsinlər. Alınmadı, əksinə gələn əsgərlər məhv edildilər.

Günü-gündən Qaçaq Abduləlinin, Qaçaq Astanın, Məşədi Yolçunun, Sarı
Kazımın dəstələrinin şöhrəti artırdı. Qaçaqlar düşmənin bütün hiylələrini
qabaqcadan görür və müqavimət göstərir, haqq yolunda mübarizə aparırdılar.

Yaxşı xatırlayıram, kəndimizin ağsaqqallarından Məşədi Allahverən baba,
Alıhüseyn oğlu Alı, Səməd kişi, Tello oğlu Ələsgər bu qaçaqların şücaətindən
dönə-dönə danışardılar.

Qaçaq Dəli Alının cəngavərliyi dillərdə gəzirdi. O, bacısı oğlu Zeynalabdin
bəyə Xoşbulaqda toy etdi. Toyda Aşıq Ələsgərin iştirakı ilə 15 gün çalıb-oxu -
dular. Aşıq Ələsgər toyun son günləri Dəli Alıdan icazə alıb Göyçə mahalına
yola düşür. Elə bu vaxt Dəli Alının yaxın dostu Xuluflu Qaçaq Məşədi Yolçu
xəbər tutub Xoşbulağa gəlir. Toyun necə keçdiyi ilə maraqlanır və soruşur:
«Toyun aşığı kim idi?» Xəbər verirlər ki, Aşıq Ələsgər idi. Soruşur: «Toya
tərif dedimi?» Cavab verirlər: «Yox».

Məşədi Yolçu Aşıq Ələsgər haqqında çox eşitmişdi, ancaq özünü gör məmişdi.
Dəli Alı dedi ki: «15 gün aşıq qonağım oldu, məclisi yaxşı yola verdi,

amma bu toya bir tərif demədi».
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Məşədi Yolçu dedi: «Bəlkə, o, Aşıq Ələsgər deyildi? Ələsgər olsa idi, bu
toya tərif verərdi. Mən onu yoxlamaq istəyirəm».

Dəli Alı cavab verdi: «Yoxlamaq istəyirsən, yoxla».
Məşədi Yolçu özündən başqa 9 nəfər qaçaq götürüb Motal uçan yerin

ayağında yolu kəsdi.
Aşıqlar toydan şad-xürrəm gəlirdilər. Dəli Alı onlara yaxşı pul, qızıl

vermişdi. Onlar əli silahlıları görəndə qorxdular.
Yolu kəsənlər soruşdular: «Hardan gəlirsiniz?» Aşıq Nəcəf və Aşıq Əsəd

istədilər onları aldatsınlar. Aşıq Ələsgər fikirləşirdi ki, sözün düzünü desə,
daha yaxşı olar, bəlkə də, bunlar Dəli Alının dostlarıdırlar?

Dedi: «Yaylaqdan gəlirik».
«Necə yaylaqdan?»
«Xoşbulaq yaylağından. Dəli Alı toya çağırmışdı». 
Yolu kəsənlər dedi: «Biz Dəli Alını tanımırıq? Toydan gəlirsiniz, gətirin

görək nəyiniz var?
Aşıqlar toyda yığdıqları pulları verdilər onlara. Qayadan bir nəfər düşüb

pulları saydı və dedi: «Allah bərəkət versin, yaxşı puldur».
Aşıq gördü ki, pis yerdə axşamlayıblar. Qayada əyləşən bir nəfər dedi: «Əgər

sən Aşıq Ələsgərsənsə, Dəli Alının toyunun necə keçdiyini gərək bizə danışasan.
Düzünü desən, canını qurtaracaqsan». Aşıq Ələsgərə belə bir fürsət lazım idi, o
saat sazı köynəyindən çıxartdı, görək 15 günə keçən toy haqqında nə dedi:
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Dəli Alı bir sədd açıb
Şah Abbas dövranı kimi,
Yanında yoldaşları var
Azərbaycan xanı kimi.
Zeynalabdın bəy bəzənib

Misirin sultanı kimi.
Hər yana kağız dağıldı,
Süleyman fərmanı kimi
Yetmiş iki millət gəldi,
Ərəsət divanı kimi.

Neçə çinovniklər gəldi,
Çox ağır keçdi yığnağı.
Bir yanı Qanıq, Qavrı,
Bir yanı Qoşqarın dağı,
Aləm çıraqban göründü.

Xoddandı çehil çırağı
Şəmkirdən düyü gəldi,
Sarı yaldan gəldi yağı,
Hər yana qəflə işlədi
Xotkar bəzirqanı kimi.

Aşıq Ələsgər sözünü tamama yetirən kimi Məşədi Yolçu bir daşın üstündə
oturdu, qayadakılar da tüfənglərini geri çəkdilər.

Məşədi Yolçu dedi: «Aşıq dağın başında 72 millətin azuqəsini hardan aldı?
Elə şey de ki, adamın ağlı kəssin».

Aşıq Ələsgər sazı sinəsinə basdı.



Aşıq Ələsgər tərif verəndən sonra Qaçaq Məşədi Yolçu aldıqları pul və
qızılları geri qaytardı. Özü əlavə olaraq aşıqlara pul verib Göyçə mahalına
yola saldı.

Qaçaq Abduləli və onun silahdaşları 1928-ci ildə Şəmkir çayı üzərindəki
dəmiryolu körpüsünü yandırdı ki, Azərbaycan nefti ölkədən xaricə aparıl masın.

Zaqafqaziya xalqlarının azadlıq mübarizəsi tarixində qaçaqların hərəkatı
şərəfli yer tutdu. Çar Rusiyasının uzaq milli ucqarlarından olan Zaqafqaziyada
yeritdiyi irticaçı müstəmləkə siyasətinə, zülmünə qarşı Azərbaycan kəndində
də qaçaq hərəkatı cavab verdi.

Sonrakı illərdə qaçaqların ailələri sürgün edildi, yaxın qohumları nəzarətə
götürüldü, bəziləri isə «kulak» adı ilə məhv edildi.

Keçili kəndinin igid oğulları – Qaçaq Məşədi Yolçu, Qaçaq Abduləli, Qa -
çaq Astan, Qaçaq Sarı Kazım və onların silahdaşları xalqın ürəyində daim
yaşayacaqlar.

ABDI BABA

O, Məşədalılar nəslindən olub, Şəmkir rayonunda sayılıb-seçilən ağsaq -
qallardan biri idi.

Həyatda elə insanlar var ki, vəzifəsi, var-dövləti olmasa da, şəxsi, insani
key fiyyətləri ilə tanınır, el arasında böyük hörmətə, yüksək nüfuza malik olur.
Belə insanlardan biri də kənd ziyalısı, qonaqpərvər, qapısı, süfrəsi qohum, dost
üçün həmişə açıq olan, haqqında xoş sözlər dolaşan Abdı Aslanovdur.

O deyərdi: «Balalarım, nəvələrim! Azərbaycan milyon-milyon igidlərin,
ərənlərin, sərkərdələrin, şairlərin, yazıçıların vətənidir. Vətən ata-baba oca ğı -
mızdır, Ata yurdumuzdur. Onu sevin». Sonra deyərdi: «Əsrlərin, nəsillərin sı -
nağından çıxan çox adət-ənənələrimiz var. Onlardan qonaqpərvərlik, qonağı
sevmək birinci yer tutur. Qonaq Allah qonağıdır, ona hörmət edin. Qonaqlı-
qa ralı evin ruzusu da bol olar, qonağın ruzusu özündən qabaq gələr. Çalışın
eviniz qonaqlı-qaralı olsun».

Keçili kəndində yaşayan ulu babalarımız azad, məğrur yaşayıblar, əsas
məqsədləri torpaqları əkib-becərmək olub. Çəkdikləri zəhmətdən zövq alıblar.
Becərdikləri bağ-bostanla, əkin-biçin yerləri ilə, bəslədikləri mal-qara ilə fəxr
ediblər. Aslanov Abdı Əmraslan oğlu 1898-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olub. Həyatda iki qardaş, bir bacı olublar. Qardaşı Cabbar, bacısı
isə Zeynəbdir. O, ibtidai təhsili öz kəndimizdə alıb, təhsilini davam etdirib.

O, körpə vaxtlarından əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olub.
Abdı  kişinin atası, ulu babamız Əmraslan zəhmət adamı olub, övladlarına

mükəmməl tərbiyə verib, onları xoşbəxt görmək istəyib.

23



Əmraslan baba kəndimizin cən gavər oğ -
lan ları ilə birlikdə türk ordu sunun tərkibində
yadelli işğalçılara qarşı vuruşmuşdur. Həmin
illərdə ye niyetmə Abdı ata yurdunda ailəni
təsərrüfatla dolandırırdı.

Abdı kişi Azərbaycanda Sovet ha ki miy -
yəti qurulduqdan sonra Şəm kir rayonunda
müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.

1928–1935-ci illərdə yaylaq mü di ri, ər be -
şik işləyib. Rayon rəhbərliyi yaxşı işini qeyd
edərək onu 1935-ci ildə Moskvaya xalq nai -
liy yətləri sər gisinə gön dərir.

Müharibənin ağır illərində – 1941–1944-cü
illərdə kolxozda fer ma müdiri işləyib. Yay
aylarında xır dadırnaq və iribuynuzlu hey -
vanları Gədəbəy rayonu yaylaqlarına – «Yel li
boyuna», «Qoca» dağa apart dırır, payız ay la -
rın da isə aranda, Ceyrançölü qışlaqlarında
saxlatdırırmış.

Sonralar Abdı kişi «Sosializm» kolxo -
zunda partiya təşkilatı katibi olub, 1946–
1949-cu illərdə kolxoz sədri kimi fəaliyyət
göstərib. Müharibə illərində, kəndin ən ağır
günlərində Abdı kişinin kimsəsiz, imkansız,
ailə başçısını itirən ailələrə yaxından kömək -
lik göstərdiyini indi də danışırlar.

O kişinin qapısı sanki haqq qapısı idi. Haqq qapısını döyənlərin sayı çox
olub. Abdı kişi öz imkanı daxilində onu deyib gələnləri mehribanlıqla dinləyər,
onlardan bacardığı köməyi əsirgəməzdi.

1950-ci illərdən sonra ömrünün sonuna kimi kolxozda təsərrüfat briqadiri işləyib.
Abdı Aslanov 1923-cü ildə həmkəndlisi Səkinə ilə ailə qurub, Qulu adlı

oğlu dünyaya gəlib. Səkinə xanım uşaq dünyaya gələn zaman rəhmətə gedir.
Həmin vaxtlarda körpə uşağa Abdının əmisi qızı Səkinə ana baxıb süd verir.

Nəhayət, 5 ildən sonra Abdı baba Nabat xanımla ailə qurur. Övladları
Tanrıverdi, Validə, Talış, Əminə, Kərəm və Aidə dünyaya gəlib, böyüyüb bo -
ya-başa çatırlar. Ali təhsil alıb xalqımıza xidmət edirlər.

Abdı babanın Nabat nənə ilə 7 övladdan 27 nəvəsi, 60 nəticəsi və 20-dən
artıq kötücəsi var.
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Abdı Aslanov haqqında 
1936-cı ildə dərc edilmiş məqalə

(«Şamxor» qəzeti)



Abdı baba humanist adam idi, xalqını, vətənini, elini-obasını çox sevirdi.
Öz nəslinə hörmətlə yanaşıb, fəxr edirdi.

O, 1961-ci il may ayının 2-də qəflətən dünyasını dəyişdi, əbədiyyətə qo -
vuşdu. Onun ölümü təkcə yaxın qohum-əqrəbanı yox, bütün kənd camaatını
sarsıtdı. Onun ölümündən sonra mən də dünyanın faniliyinə bir daha inandım.
Həm də inandım ki, ağıllı insanlar dünyadan köçəndə yerləri görünür. Mən
elə düşünürəm ki, sözü, söhbəti dağdan ağır kişilər, hörmətiylə nüfuz qazanan,
bir kəlmə sözüylə qan savaşını aradan götürən kişilər dünyadan köçəndə sanki
dünya daralır.  
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İSRAFİL  ASLANOV

Məşədalılar nəslinin böyük oğlu, XX əsrin par-
laq simalarından biri idi. O, dövrünün ən məşhur zi -
yalılarından biri olub. O, bacarığı, mərdliyi, cəsarəti,
xeyirxahlığı, el-obaya qayğısı ilə yadda qalıbdır.

İsrafil əmi, necə deyərlər, dağdan ağır kişi idi.
Əyilməzlik, ucalıq, şəxsiy yət rəmzi idi. O, ömrünün
son anlarına kimi, son nəfəsinə kimi dağ vüqarını,
kişi mənliyini sınmağa qoymadı.

Qeyd: Aslanov İsrafil Məşədi Allahverən oğlu
1910-cu ildə Şəmkir rayonunun Keçili kəndində
anadan olub. Kənddə əvvəlcə ibtidai təhsil alıb. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1928-ci ildə Gəncə şə hə rin -

də baytarlıq texnikumunu bitirib Bakı şəhərinə gəlir. Gənc İsrafil Aslanov Bakı
Dövlət Universite tinin hüquq fakültəsinə qəbul olur, II kursu bitirdikdən sonra
Bakıda gedən ictimai və siyasi vəziyyətə görə təhsili davam etdirə bilmir.

1929-cu ildə gənc mütəxəssis kimi Kürdəmir rayonunun torpaq şöbəsində
bir müddət işlədikdən sonra şöbəyə müdir təyin edilir, rayonun zəhmət -
keşlərinin hörmətini qazanır. Altı il işlədikdən sonra ali təhsil almaq üçün
sənədlərini hazırlayıb Gəncədəki Səməd Ağamalı oğlu adına Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunun zootexnik fakültəsinə daxil olur. Oxuduğu illərdə institutun fəal
tələbəsi kimi ictimai-siyasi tədbirlərdə yaxından iştirak edir.

1954-cü ildə İsrafil Aslanovu Şəmkir rayon rəhbərliyi «Sosializm» kolxo -
zu na sədr təyin edir. O vaxtlar Keçili kəndinin camaatı pərakəndə şəkildə
qışlaq yerlərində yaşayırdı.

İsrafil əminin böyük xidmətlərindən biri o idi ki, o, kəndin küçələrini abad -
laş dırdı, evlərə işıq çəkildi, kənd radiolaşdırıldı. Yeni-yeni üzüm bağları sa -
lın dı. Kolxozda pambıq istehsalı günü-gündən artmağa başladı.

Kənd zəhmətkeşlərinin güzəranı yaxşılaşırdı, kolxozçuların əməkhaqqı
yüksəlirdi. 

İndi İsrafil Aslanov zəmanəsinin görkəmli ziyalısı, ağsaqqalı idi. O, kən -
dimiz üçün yaşayıb-yaradırdı.

Qulu kişi onun mərdliyindən, cəsarətindən danışaraq deyirdi: «Sosialist
in qilabından sonra qaçaqlar dağlara, meşələrə çəkilib bolşeviklərə, rus qoşun -
larına qarşı partizan hərəkatına başladılar. Bakı nefti Gürcüstana, Batumiyə,
oradan da Rusiyaya axıdılırdı. Onun qarşısını almaq üçün Qaçaq Abduləlinin,
Qaçaq Astanın dəstəsi dəmiryolu körpüsünü yandırmışdılar ki, neft Azər bay -
candan çıxmasın, çünki o, xalqın sərvətidir.
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Ona görə də bolşeviklər qarşısına çıxan insanları güllələyirdilər. Əli silah -
sız, savadsız insanlar pərən-pərən düşüb, baş götürüb meşələrə qaçırdılar. On -
da gənc İsrafil camaatın qarşısına çıxıb, onları bir yerə – stansiya Şəmkirdə
yaşayan Əziz kişinin həyətinə toplayır və bolşeviklərlə özü söhbət aparır,
xalqın qırılmasının qarşısını alırdı».

İsrafil kolxoz sədrliyindən sonra Lenin kənd (indiki Çinarlı) qəsəbəsində
15 il quşçuluq müəssisəsində müdir işlədi.

1965–1976-cı illərdə isə Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində heyvan -
darlıq təsərrüfatında işlədi.

Gədəbəydə işlədiyi vaxt ərzində də zəhmətkeşlərin hörmətini qazanmış,
yaxşı işinə görə rayon rəhbərliyinin dəfələrlə fəxri fərmanları, diplomları ilə
təltif olunmuşdu.

İsrafil gözəl ailə başçısı idi. Həyat yoldaşı Əfşan ana ilə uzun ömür yolu keç -
mişdi. Övladları Şölə, Eldar, Brilyant, Şahin, Şahnaz, Şaiq, Fatma, Nigar, Sahibə,
Aybəniz, Afət və Məhbubədir. Övladlarının əksəriyyəti ali təhsilli və ziya lıdırlar.

Əfşan ana yüz ilə yaxın ömür sürdü. Çoxuşaqlı qəhrəman ana idi (1914–2012).
İsrafil Aslanov 1976-cı il may ayının 30-da dünyasını dəyişib. 

QULU ASLANOVUN 
KEÇDİYİ HƏYAT YOLU

Şəmkir rayonunun Keçili kəndində Məşədalılar
nəslində Abdı kişinin ailəsində 28 noyabr 1924-cü
ildə körpə bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Atası adını
Qulu qoydu. Gənc Abdı çox sevinirdi, ailəyə oğul,
nəslin davamçısı gəl mişdi. Ürəyində arzuları çox
idi, bu uşağın gələcəyini parlaq görmək istəyirdi.

Vaxt gəlib çatdı, balaca Qulu 1931-ci ildə kənd -
də köhnə məscidin bina sında  1-ci sinfə dərsə getdi.
Abdı müəllim ona kitab, rəngli karandaş, təzə pal -
tar lar alardı ki, Qulu həvəslənib yaxşı oxusun, gə lə -
cəyin əsl ziyalısı olsun. Qulu isə çox dəcəl uşaq idi. 

Keçili kəndində bir çox nəsillər var idi ki, onlar-
dan Məşədalılar, Xallı bəy lilər, Cinhasanlılar, Cəmmədlilər, Həstililər, Gö züm -
lülər, Alıhüseynlilər və başqalarının da adlarını çəkmək olar.  Bu nə sillərdən
dərsə gedən uşaqlara o vaxtın savadlı, tələbkar, ziyalı müəllimlərindən Dadaş
Aslanov kimi insanlar dərs deyirdi.

Qulu 1938-ci ildə bir qrup dostları – Məcid, Dilənçi, İsax, Qəşəm ilə Bakı
şəhərinə sənət məktəbinə gəldi.
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Sənət məktəbi Bakı şəhərində Qara şəhər ad-
lanan sahədə yerləşirdi. Məktəb neft üzrə mütə xəs -
sislər hazırlayırdı.

Bir müddət oxuyub bilik topladıqdan sonra Neft -
ayırma zavodunda işlə yir, həm də oxuyurdular.

Artıq respublikada ictimai-siyasi vəziyyət çə tin lə -
şir di. Stalin rejimi, repressiyalar başlamışdı, xal qın dü -
şü nən beyni – ziyalıları sürgünə gön dərilirdi.

1940-cı ilin sonları idi. Alman faşistləri Polşaya
hücum etmişdilər. Siyasi vəziyyət Bakıda bir az da
gərginləşmişdi.

Abdı kişi narahatlıq keçirirdi. Onu oğlu Qulunun
taleyi düşündürürdü. Dayısı Möhsümü Bakıya, Qulu-
nun yanına göndərdi. Möhsüm dayı sənət mək tə binin

rəhbərliyindən icazə alıb onu iki günlük kəndə gətirdi, ailə ilə, qohumlarla
görüşdükdən sonra atası Abdı kişi ona ata nəsihəti verdi, ayıq-sayıq ol mağa çağırdı. 

Artıq müharibə Rusiyanın ərazisində gedirdi. Bakıda iş rejimi 12 saat idi, hər
şey müharibə üçün hazırlanırdı. O zaman şüar belə idi: «Hər şey müharibə üçün!»

1941-ci ilin noyabr, dekabr aylarında sənət məktəbinin bir qrup uşaqlarını
Qulu Aslanovla birlikdə arxa cəbhəyə – Saratov vilayətinə göndərdilər. Onunla
Keçili kəndindən oxumağa gələn uşaqların bir çoxu müharibənin qorxusundan
kəndə qaçdılar.

Abdı kişinin narahatlığı bir az da artdı, çünki oğlu Qulu ona Saratov vila -
yətindən məktub göndərmişdi. Yazırdı: «Ata, kolxozda kartof, çuğundur, kök,
kələm yığımına kömək edirik. Kolxozun anbarlarında şərait yaradıblar. Orada
gecələyirik. Kolxozun sədri Mariya İvanovna mənə təklif edir ki, mən burada
qalıb onlara kömək edim. Hər şey yaxşıdır, darıxmayın, görüşərik».

Qulu yeniyetmə idi, müharibəyə, vuruşmağa yaşı hələ çatmırdı. Ancaq
1942-ci ilin ortalarında onları Uzaq Şərqə qatarlarla yola saldılar. Oradan da
Yakutiya vilayətinə yeraltı şaxtalara, daş kömür mədənlərinə göndərdilər. Artıq
orada 6 ay gecə, 6 ay gündüz olurdu. 12 saat işləyib, 12 saat da dincəlirdilər.

Nəhayət, xoş xəbər bütün dünyaya yayıldı. Sovet qoşunları alman faşizmi
üzərində tarixi qələbəni çaldı. 9 May 1945-ci il Qələbə Günü elan edildi.

1946-cı il sentyabrın 5-də Qulu dostları ilə Yakutiyadan Leninqrad şəhə -
rinə, oradan da Bakıya bir ay iyirmi günə gəlib çıxdı. Onun gəlişi nəinki ailəni,
bütün nəsli sevindirdi.

1948-ci ildə Qulu Keçili kəndinə dönəndə qardaşı Tanrıverdi ilə bərabər,
Talış, Kərəm, bacıları Validə, Əminə məktəbə gedirdilər. Aidə isə yenicə
dünyaya gəlmişdi.
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yoldaşı Xədicə xanım 



Qulunun atası Abdı Əmraslan oğ -
lu Aslanovun bir amalı var idi, ba -
laları oxuyub ali təhsil alsın, xalqa
şərəflə xidmət etsinlər. Anası Nabat
nənə evdar qadın olsa da, övlad la -
rının təlim-tərbiyəsi ilə ciddi məşğul
olurdu.

Abdı kişinin oğlu Tanrıverdi As la -
nov S.Ağamalı oğlu adına Gəncə Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunu bi tirdi. Uzun
illər Kənd Təsərrüfatı Nazir li yində mə -
sul işdə çalışıb, bir mütəxəssis kimi res -
publika pam bıq çılığının inkişafında
bö yük xid mətləri oldu.

Talış Aslanov da Gəncə Kənd Tə -
sərrüfatı İnstitutunu bitirib. Azərbay can -
da şərabçılıq üzrə güclü mütə xəssisdir.

Kərəm Aslanov Azərbaycan Neft-
Kimya İnstitutunu bitirib, kimyaçı
alim, fəlsəfə elmləri doktorudur.

Aidə Aslanova N.Tusi adına Bakı Dövlət Peda qoji İnstitutunu bitirib. Sum -
qayıt şəhərində işləyir, əməkdar müəllimdir.

Validə Aslanova Qazax şəhərində Pedaqoji Texnikumu bitirib, uzun illər
Keçili kəndində sinif müəllimi işləyib. İndi təqaüddədir. Əminə Aslanova isə
evdar qadındır.

Atası Abdı kişinin arzusu və təklifi ilə Qulu xalası qızı Xədicə ilə ailə qur -
du, ancaq təhsilini də davam etdirirdi. Əvvəlcə Ağdam Mexanizasiya Texniku-
munda oxuya-oxuya Şəmkirdə maşın təmiri stansiyasında yanacaqdoldurma
məntəqəsində işləməyə başladı. 

İlk övladı Azad 26 dekabr 1949-cu ildə dünyaya gəldi. Qulu kişi atalıq
sevincini yaşadı.

Atasının köməyi ilə ayrıca həyatyanı torpaq alıb ev tikdirdi. Müharibədən
sonrakı illər ev tikdirmək problem idi. Balaca bir mərək tikdirib ora köçdü.

Sonra Qulunun ikinci oğlu Ramiz dünyaya gəldi. Üçüncü övladı Azadə
dün yaya gələndə, o, artıq Gəncə Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna girib qiyabi
təhsil alırdı.

1956-cı ildə oğlu Elman dünyaya gələndə Qulu kişi kənddə «Sosializm»
kolxozunda  briqadir işləyirdi.
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1959-cu ildə Rasim dünyaya gələndə Qulu kişi briqadir, Xədicə xanım isə
kolxozda pambıqçı kimi çalışırdı.

1961-ci ildə Kəmalə doğuldu. Günlər bir-birini əvəz edirdi. Artıq Qulu kişi
pambıqçı mütəxəssis kimi yetişmişdi. Onu kolxozun sədri Hilal Vəliyev «Sosia -
lizm» kolxozuna aqronom təyin etdi. Kolxozda işlər öz ahəngi ilə gedirdi.

1963-cü ildə oğlu Nəriman dünyaya gəldi. Qulu kişinin ailəsi böyüyürdü,
uşaqları dərsə gedirdi. 

1969-cu ildə Sevinc anadan oldu. O vaxtlar Qulu müəllim kolxozda baş
aqronom vəzifəsində işləyirdi. O, uşaqlarının tərbiyəsi ilə də ciddi məşğul
olurdu. Axşamlar hər bir uşağın dərsə hazırlığını yoxlayırdı, övladlarının dərsə
davamiyyətinə mütəmadi nəza rət edirdi. Şəmkir rayonu pambıq çılıq rayonu
idi. Respublikada ən böyük rayonlardan sayılırdı.

O illərdə rayona Məmməd Əsgə rov başçılıq edirdi. «Sosializm» kol xozu
pambıq tədarükündə öndə ge dərdi. Elə vaxtlar olurdu ki, xüsusilə pam bıq
dərimi vaxtı saatlarla, günlərlə Qulu kişini evdə tapmaq olmurdu. Hər gün
müşavirədən, iclaslardan gecə saat 2-də, 3-də gələrdi.

1977–1980-ci illərdə Qulu kişi Şəmkir rayonu Plankənd Sovetli yin də vergi
müfəttişliyində vergiyığan işlədi.
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1980–1990-cı illərdə isə suvarma idarəsində, artezian quyularında mü tə -
xəssis kimi çalışdı. 1995-ci ildən təqaüdə çıxdı.

Bu vaxtlar ərzində Qulu kişi övladlarını böyüdüb, əksəriyyətinə ali təhsil
verib, işlə təmin edilməsinə çalışıb. Övladlar da ata-anaya itaət edən, kənddə
nümunəvi övladlardan olublar.

Hələ 1082–1083-cü illərdə ulu babamız Keykavus ibn İsgəndər oğluna
nəsihət edərək deyib: «Ey oğul, ağıllı ol, öz əcdadının qədrini bil; nanəcibliyə
yol vermə; Ey oğul, bil və agah ol, mənim dünyadan getməyim yaxındır, sənin
mənim arxamca getməyin də o qədər uzaq deyildir. Ona görə nə qədər ki
sağsan gərək iş görüb, fəaliyyət göstərəsən, yaxşılıq edib əbədilik qazanasan,
əbədiliyi yalnız bu dünyada  qazana bilərsən. Ey oğul, bil ki böyük yaradan
bu dünyanı məqsədli yaratmışdır, hədərə yaratmamışdır, onu ədalət və hikmət
əsasında qurmuşdur, çünki o varlığın yoxluqdan, xeyirin şərdən, bolluğun
qıtlıqdan, gözəlliyin eybəcərlikdən daha yaxşı olduğunu bilirdi».

Beləliklə, dünyanın bünövrəsi hikmətlə qoyulub. Hər nə gözəldi, onu da
ya ratdı. «Qabusnamə»də deyilir: «Ey oğul, ana və ataya ən azı ona görə hör -
mət etməlisən ki, onların hər ikisi səninlə yaradan arasında vasitədir. Ağlı ba şında
olan övlad heç vaxt ata-anaya laqeyd yanaşmaz, haqqını unutmaz. Ehtiyatlı
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ol, oğul, ata-ananın qəlbini incitmə, onların ürəyinə toxunma, çünki yaradan
ata və ananı incidənə ağır cəza verir».

Övlad meyvəyə bənzəyir, ata-ana isə ağaca. Ağaca nə qədər çox xidmət
etsən, onun  meyvəsi o qədər yaxşı və dadlı olar. Ata-anaya, valideynlərə nə
qə dər çox hörmət etsən, onların duaları müstəcəb olar.

Qulu kişi Xədicə ana ilə səkkiz uşaq böyüdüb boya-başa çatdırıb. Övladları
ilə fəxr edib, heç birinə fərq qoymayıbdır.

Hamısı ailə qurublar, toy ediblər.
Böyük oğlu Azad müəllim Ulduz xanımla 1977-ci il avqustun 28-də Keçili

kəndində toy edib. Azad müəllimin 4 övladı, 8 nəvəsi var.
Ramiz müəllim Rita xanımla 1982-ci ildə ailə qurdu, iki övladı dünyaya gəldi.

Rita xanım dünyasını dəyişəndən sonra 1986-cı ildə Rima xanımla ikinci dəfə
ailə qurdu. Onların da 2 övladı oldu. Beləliklə, Ramizin 4 övladı, 3 nəvəsi var.

1972-ci il noyabr ayının 7-də Qulu kişinin qızı Azadə xanım Manaçar bəylə
evləndi. Onların 2 oğlu və 3 qızı oldu. Manaçar bəyin 5 övladdan 10 nəvəsi var.

1979-cu ildə Elman Qənirə xanımla ailə qurdu, övladı olmadı. Xalidə
xanımla ailə qurdu övladı olmadı. Nəhayət, 2007-ci ildə Zəminə xanımla
evləndilər və 2 qızı dünyaya gəldi.

1991-ci il sentyabrın 19-da Rasim bəylə İradə xanımın toyları oldu. Bu toy
yaddaqalan toylardan idi. Məclisi Respublikanın Xalq artisti Ənvər Sadıqovun
rəhbərlik etdiyi musiqi kollektivi idarə edirdi.
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Sağdan Xədicə ana, Azad, Qulu kişi, Ulduz, Tavat. 1989-cu il



1989-cu il iyul ayının 23-də evin sonbeşik oğlu, hal-hazırda tanınmış
tamada, el şənliklərinin aparıcısı Nəriman Şəmkirlinin toyu oldu. Nəriman bəy
Laləzar xanımla ailə qurdu. Hal-hazırda 3 oğlu və 2 qızı var.

1992-ci ildə evin sonbeşik övladı Sevinc xanım Polad bəylə ailə qurdu.
Onların da 2 oğlu dünyaya gəldi.

Bütün övladların xeyir-duasını Qulu kişi özü verib. Toydan qabaq quda ol -
du ğu ailəni yaxından yoxlayıb, sonra elçi gedib. Toy tədarüklərində yaxından
iştirak edib.

Beləliklə, Qulu kişinin övladlarının, nəvələrinin, nəticələrinin adını çək mək
yerinə düşər.

*Azad, həyat yoldaşı Ulduz və övladları: Yeganə, Aynurə, Zemfira,
Tavat. Nəvələri: Məhəmməd, Svetlana, Aytun, Tunay, Hüseyn, Yusif, Məhin
və Mehridir.

*Ramiz, həyat yoldaşı Rima və övladları: Ramin, Ramiyyə, Rauf,
Ülviyyə. Nəvələri: Fidan, Mədinə, Cahid və Ritadır.

*Azadə, həyat yoldaşı Manaçar və övladları: Mətanət, Rüxsarə, Fariz,
Şəlahət, Musa. Nəvələri: Leyla, Oruc, Alı, Aytac, Aqşin, Mehin, Manaçar,
Hüseyn və Məleykə.

*Elman, həyat yoldaşı Zəminə: övladları – Rəhimə, Nərmin.
*Rasim, həyat yoldaşı İradə: övladları – Turan və Turanə.
*Nəriman, həyat yoldaşı Laləzar: övladları – Səxavət, Rüfət, Xədicə,

Kəmalə, Qulu. Nəvəsi Lalədir.
*Sevinc, həyat yoldaşı Polad: övladları – Hikmət və Anar.
Qulu kişinin 8 övladdan 24 nəvə və 23 nəticəsi vardır.
O deyir:

Mən də gül bitirəm güllər içində,
Bu süsənlər, bu sünbüllər içində.
Ucalda başımı ellər içində
Övladlar gözümə çilçıraq ola.

Ailədə Qulu kişi, Xədicə xanım bütün övladlarına eyni gözlə baxıb, se -
viblər onları. Ancaq övladlar arasında Kəmalənin xüsusi yeri var. O, ağlı,
düşüncəsi, müdrikliyi ilə ailədə hamıdan yüksəkdə dayanır.
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Vətənin qoynunda büllur çeşməli,
Torpağa can verən bulaq olaydım.
Gözəllik bəxş edib ana yurduma,
Ona nur işıqlı çıraq olaydım.

Ürəyim zövq alır öz zəhmətindən,
Mehriban insanın xoş ülfətindən.
Yer üzü isinə hərarətimdən,
Qışın şaxtasında ocaq olaydım.

Bürüyə dünyanı əbədi bahar,
Dolanım hər yanı mən diyar-diyar.
Yaxşı insanları tapıb harda var,
Büdrəyən zamanı dayaq olaydım.

İnsan var itirib vicdanı, arı,
Puldur, vəzifədir fəxri, vüqarı.
Xalqın düz varını dağıdanları
Dibindən biçməyə oraq olaydım.

PULA BAĞLIDIR

Bir hikmət çaşdırır məni dünyada
Hər şey bilinir ki, pula bağlıdır,
Ədəb-ərkan darda çatmır imdada,
İzzət də, hörmət də pula bağlıdır.

Haqsızlıq deyilmi hər işdən qaçan
Vardan qanadlanıb göylərə uçan,
Sirli pərdələrdə düyünlər açan
Elm də, sənət də pula bağlıdır.

Yoxsullar Allahdan gətirsə xəbər
Artırmaz qiymətin bir zərrə qədər,
İstərsən alim ol, istər peyğəmbər
Qədri də, qiymət də pula bağlıdır.

Səf-səf göydən yerə ensə mələklər
Yığılsa səcdəyə, bitməz diləklər,
Dillərdə zikr olan allahu-əkbər
Nuru mövhumat da pula bağlıdır.

VƏTƏN SƏNDƏ

Azad, xoşbəxt bir dövran var
Vətən səndə, vətən səndə.
Ömür keçir şən, bəxtiyar
Vətən səndə, vətən səndə.

Sinən üstə yaşıl meşə
Lalə, nərgiz, tər bənövşə,
Bəxtiyarıq biz həmişə,
Vətən səndə, vətən səndə.

Yazam xidmətindən mərd insanların,
Hünər dünyasını yaradanların.
Vətəni uğrunda can qoyanların
Yolunda sönməyən mayak olaydım.

Puldan şöhrət tapıb əyri də, düz də
Odur ki, durmayıb hər an bir tərzdə,
Atomun zərbindən kürreyi ərzdə
Qalan qiyamət də pula bağlıdır.

Qulu Aslanov sözə, ədəbiyyata, şeirə bağlı bir insan olmuşdu. Onun çox
sevdiyi, həm özünün qələmə aldığı, həm də eloğulları tərəfindən yazılmış
şeirləri oxuculara təqdim edirəm.
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Qoynun əlvan bir bahardır,
İnsanların bəxtiyardır,
Tarixlərin sirri vardır
Vətən səndə, vətən səndə.

BALAM

Bir zamanlar əzizlərdim, bəslərdim
Dəcəl idi, şıltaq idi öz balam,
Kəlmə-kəlmə mənə nəsə qandırıb
Əl-qol atıb danışardı söz balam.

İllərin köhləni necə yeyindi
Ürəyim çırpınıb, qəlbim döyündü,
Şükür olsun, gəlinlik də geyindi,
Sədaqəti, əqidəsi düz balam.

Şəhriyazın təbi qaynar bulaqdır
Haqdan gələn sözə demə nahaqdır,
Beş-on günlük atasına qonaqdır
Bu gün-sabah köçüb gedir qız balam.

BİR GÜN

Qəm eyləmə, qəmli könül,
Ağlayanlar gülər bir gün,
Rəhmə gələr çərxi-fələk
Göz yaşını silər bir gün.

Düzələcək uçan taxtım
Gələr, keçər qəmli vaxtım,
Üzü dönmüş qara baxtım
Peşman olub, gülər bir gün.

Məzahirəm, dağla, aran
Keçirmişəm neçə boran,
Fitnə qurub, şər axtaran
Ləzzətini bilər bir gün.

Üfürməklə şam söndürmək asandır
Kəramətin varmı yandırmaq üçün,
Gül kimi ətir saç, təravətli ol,
Yaşama tikantək dalamaq üçün.

Kimsə haqqı danır görürsən birdən
Bəzən söz çıxarır, yüz cürə sirdən,
Axmaq zinət verir özünə zərdən
Yaltaq quyruq bağlar bulamaq üçün.

İrişir üzünə arxadan vurur,
Gəlib el içində şah kimi durur.
Yüz əməl işlədir, min kələk qurur,
Yaxşını yamana calamaq üçün.

Acgöz aclığını bəyan eyləməz,
Heç kəsə söz deməz, əyan eyləməz,
Özü tox olsa da, toxam söyləməz
Gözü sini gəzər yalamaq üçün.

Məmmədhüseyn, de nadan eşitsin barı
Dünyada qalacaq dünyanın varı.
Qartal qanad çalar zirvəyə sarı,
Bayquş gəzər viranəni ulamaq üçün.

Var gələcək nurlu yolun
Dost ellərdi sağın-solun,
Tikir, qurur qızın, oğlun,
Vətən səndə, vətən səndə.

Boy atdı, ucaldı nəsillər
Fərəhlənir doğma ellər,
Bayram edir aylar, illər,
Vətən səndə, vətən səndə.
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İnsan gərək insan kimi yaşaya
Nalə çəkib boyun burmağa dəyməz,
Gün keçirib qara günə qərq olsa
Torpağa tökülən yarpağa dəyməz.

Haqq-ədalət batil olsa harada
İnsanlar sarsıyar həddən ziyada,
Əlacsızlar yesir qalar arada,
Orada dayanıb qalmağa dəyməz.

SORUŞ

Mənim əhvalımı bilmək istəsən,
Qumru bulaqların gözündən soruş.
Xınalı kəkliyin nəğmələrindən,
Ceyranın, cüyürün izindən soruş.

Köhlən sür ardımca dağa, arana
Üstünə gah yağış, gah şəfəq yağa,
Baş vur ağ çadırlı yaşıl yaylağa,
Çoban ocağının közündən soruş.

Odlar ölkəsində ötən bir quşam,
İstərəm yurduma min dastan qoşam.
Qartal yuvasında qonaq qalmışam
İstəsən, dağların özündən soruş.

Əgər unutmasan əhdü-peymanı
Düşüb sorağıma dolan hər yanı,
Ellər məclisində gəl gör İmranı
Aşığın halını sazından soruş.

Əhmədoğlu, əhsən deyər qanana
Millətinə, vətəninə yanana.
Qulluq edib qədirbilməz adama,
Yolunda havayı durmağa dəyməz.

KƏNDİMİZ

Yenə kəndimizə qonaq gəlmişəm
Cığırlar dəyişib, yollar dəyişib,
Hanı doğma atam, indi bilmişəm
Boynuma dolanan qollar dəyişib.

Gördüyüm dostların saçlarına dən düşüb
Cavanlıq köç edib, ömür yarıdır.
Məni qucağına alıb gəzdirən,
Gülyanaq gəlinlər indi qarıdır.

Çəpərlər sökülüb, hasarlar uçub,
Heyrətdən yerimdə donub qalmışam.
Bac alan qocalar dünyadan köçüb
Kəndimiz gəncləşib, mən qocalmışam.

SORUŞ

Vətənin qədrini, elin qədrini,
Onu qarış-qarış gəzəndən soruş.
Çiçəyin ətrini, gülün ətrini,
Onu min naz ilə üzəndən soruş.

Soruş ki, gedirsən yollar üstə sən
Həyatda ömürdən məna istəsən
Dövranın qədrini bilmək istəsən
Özünü zəhmətə verəndən soruş.

Gəzdim gizlin-gizlin yanar odunu
Saxla qəlbin kimi təmiz adını
Sevib-sevilməyin ilkin dadını
Onu oğrun-oğrun süzəndən soruş.
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Namərd kəsər, dura bilməz
Öz verdiyi söz üstündə.
Gündə neçə dona girər,
Hakim olmaz öz üstündə.

Ürək doyub yetməz sona, 
Kamil olan girəz dona.
Bəhrə verər bağ da ona
Bağban olsa göz üstündə.

Təməli söz çapacaqdır,
Gəzən bir gün tapacaqdır.
Qurd balası qapacaqdır,
Göz olsan da, yüz üstündə.

Əkdiyini biçər hər kəs 
Mərd olanlar etməzlər bəhs,
Özün saldın sözə həvəs, 
Öz xalçandı gəz üstündə.

Biganələr qalar çətin
Yeri olmaz həqiqətin.
Yanar qəlbi Hidayətin
Narın-narın köz üstündə.

AZAD MÜƏLLİM

Safdır arzuları, safdır vicdanı,
El-oba, xalq üçün yandırır canı.
Çox sevir vətəni Azərbaycanı
Bizim vüqarımız Azad müəllim!

Əl tutmaq Əlidən qalıb söyləyir,
Çətinə düşənə kömək eyləyir.
Səxavət göstərib qonaq əyləyir
Ucadan ucadır Azad müəllim!

Sevir musiqini, incəsənəti,
Gözəl tar çalandı, var fəziləti,
İladi sözünə verir diqqəti
Dost-vəfadarımız Azad müəllim.

FƏLƏK 

Neyləyim gülürsən mənə yenə də, 
Sənə gülüş, mənəsə qəm verib fələk.
Sənə bəxş edibdir bəxti, yığvalı
Mənim gözlərimə nəm verib fələk.

Tülküdən, çaqqaldan ayı, şir olmaz,
Səbirdə, təmkində cavan bir olmaz.
Yaranan insanın hamı bir olmaz,
Bəzən qəm, bəzənsə dəm verib fələk.

Bilirəm təşnədir şair ürəyi,
Dünyanın qəmidir suyu, çörəyi.
Sənə mərifəti, mənə istəyi,
Hidayət neyləsin, kəm verib fələk.
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Könül həmdəmidir qüssə də, qəm də
Hey çalışıramsa, aralanmayır.
Kasıb dəftərinə adım düşübdür
Pozmaq istəyirəm, qaralanmayır.

Aşiqi yandırar, yar salar oda,
Səməndər tək meylin kim salar oda, 
Hər kəsi xəncərlə yarsalar, o da
Dil yarası kimi yaralanmayır. 

SAXLA

Könlüm darıxanda aşma həddini,
Bir az səbr eylə, özünü saxla.
Cəmiyyət içində hədyan danışma,
Münasib olmayan sözünü saxla.

Atma insanlığı, qoru vicdanı.
Mətinlik ucaldar, bil ki insanı.
Dostluq, yoldaşlıq da darda sınanar
Özünü itirmə, dözümün saxla.

Üzüağ, vüqarlı çıx hər sabaha, 
Xəcalət çəkibən batma günaha.
Cilovla nəfsini, uyma tamaha,
Dünya sərvətindən gözünü saxla.

Ürəkdən xiffətin, pasın silinsin,
Oduna, közünə xalqın isinsin,
Hidayət, sənin də yerin bilinsin
Həyat yollarında izin bilinsin.

Hidayət, deyinmə arşın əyilsə,
Kim əyə bilər ki, taleh deyilsə?
İnsana bir bəla haqdan verilsə
Yüz təbib olsa da, çaralanmayır. 

KİMİ

Mən səni gözlədim Məcnun Leylini
İlboyu bulaqda gözləyən kimi.
Arxanca süründüm yandıqca könül
Kərəm Əslisini izləyən kimi.

Hicranın yaralar saldı könlümdə,
Ayrılıq laylası çaldı könlümdə,
Hər sözün yığılıb qaldı könlümdə
Oğrular özünü gizləyən kimi.

ÖZÜNƏ

Gözəl, getmə, ayaq saxla,
Pünhan sözüm var özünə.
Qəbul eylə saf eşqimi
Məni bilmə ar özünə.

Gəl qovuşaq, a gül bəniz,
Mənə sənsən candan əziz.
Çiçək açsın bu sevgimiz
Məni etmə xar özünə.

Bələd olmamışdım sənə dərindən,
Baş aça bilmədim dərdi-sərindən,
Ürəyim ağrıyır neçə yerindən
Fərhadın ürəyi sızlayan kimi.



Vara satma məhəbbəti,
Gəz həyatda sədaqəti.
Bəslə, böyüt bu adəti,
Onu eylə yar özünə.
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EYLƏR

Könül çıxma yola namərd adamla
Yoldaşa xainlik, muxulluq eylər.
İnsanlıq gözləmə zatı qırıqdan
Hər yerdə muxulluq, paxıllıq eylər

Tula adətkardı, gərək sümsünə,
Çaqqal kolluq gəzər hey sinə-sinə.
Nə danım inanma hər qurd cinsinə
Xaindi zatından, xəyanət eylər.

Əqrəb tayfasından gəzginən kənar,
Mayası binadan olub zəhrimar,
İlan qorxu görsə, dilin çıxarar,
Zəhərin tökməyə bir fürsət eylər.

Tamahkar olanlar xeyrini güdər,
Görməsə xeyrini ziddinə gedər.
Dost var ki, canını bil qurban edər,
Yamandan dad deyən min nifrət eylər.

YAZ DEYİR

Gəzirəm yurdumu coşqun həvəslə,
Bu dağlar, dərələr mənə yaz deyir.
Vətənə, xalqına məhəbbət bəslə,
Xalqını sevməyən ucalmaz deyir.

Qoynuna çağırır çöllər, yamaclar,
Çəkir kölgəsinə şümşad ağaclar.
Xınalı kəkliklər, xallı turaclar
Bizim nəğməmizə qulaq as deyir.

Gəzmək istəyirəm şehli çəməndə, 
Səyyahlıq arzusu oyanır məndə.
Yüzillər yaşayan bizim vətəndə
Ömründən doymayır, yenə az deyir.

Həyat firavandır dağda, aranda,
Gülür üzümüzə gözəl dövran da.
Suların səsinə qulaq asanda
Mənə bir şeir də yenə yaz deyir.

BAĞLIDIR

Min çiçək açsa da, baharda çəmən
Bülbülün varlığı gülə bağlıdır.
Kəklik daşda gəzər, turacsa kolda,
Yaşılbaş sona da gölə bağlıdır.

Libas da insanın bir naxışıdır,
Ən süzgün baxışlar gözəl baxışdır.
Gözəlin üzündə xal da yaxşıdır,
Gözəllik sığala, telə bağlıdır.

Hər qəmi, qüssəni çəkən ürəkdir,
Ümidin sabahkı yükü diləkdir.
Eldən ayrı şair nəyə gərəkdir?
Şair də elindir, elə bağlıdır.
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Tək əldən səs çıxmaz deyib atalar,
Zərbə ağır olur əl bir olanda.
Bir ağız yenilir təklənən zaman
Beş ağız birləşib dil bir olanda.

Tufan da palıdı yan üstə qoyur,
Damlalar ən möhkəm süxuru oyur.
Uca zirvəni də qoparıb yuyur
Çaylar da birləşib sel bir olanda.

Yenilməyən qüvvə dünyada hanı –
Təklik məğlub edib çox qəhrəmanı.
Çoxlu qarışqa da yenər aslanı,
Qurdlar da basılar fil bir olanda.

Hidayət, həmişə xalqına güvən,
Heç elsiz, obasız gülərmi çöhrən?!
Dünyanı yıxar da, qurar da insan
Nə desən eləməz el bir olanda?!

QOYMAYIN

Ədalətin, həqiqətin çırağı
Belə getsə, sönəcəkdir, qoymayın.
Haqsızlığın dərdi, qəmi, qubarı
Kirpiklərə qonacaqdır, qoymayın.

Hiylə hökm eyləyib, artıb xəyanət
Silinib qəlblərdən mərdlik, ədalət.
Namus, qeyrət, iman, ilqar, dəyanət,
Ayaqlara enəcəkdir, qoymayın.

Övlad var ki, saya salmır atanı,
Qardaş var, qardaşa qaynamır qanı.
Şirin ağızların ləzzəti, tamı,
Zəhrimara dönəcəkdir, qoymayın.

İnsan oğlu, durma insan qəsdinə
Namərdlər salacaq bizi pis günə.
İnsaf edin müqəddəslər eşqinə
Haqqın evi yanacaqdır, qoymayın.

YANA-YANA

Bir tubu boyluya aşiq olmuşam,
Eşqiylə gəzərəm hey yana-yana
Könlüm nalə çəkib düşür dalınca
Niyə qaçır məndən o, yana-yana.

Hicranlı günlərim artıq bir aydır,
O hilal qaşları könlümə paydır.
Qəlbimi yandırıb oda atır o,
Zülfləri tökəndə o, yana-yana.

Saf eşqimə sən çox baxdın ötəri,
Saymadın heç, amansızsan yetəri,
Yaman günün belə olsun betəri
Hidayət, qoy qalsın o, yana-yana.

Ruzigar dönübdür, zaman dəyişib
Ay Qulu, dünyamız yaman dəyişib.
Ağsaqqal tanınmır, cavan dəyişib,
Allahını danacaqdır, qoymayın.
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AXTAR

Sən ruzi gözləmə, şair, göylərdən,
Ruzini alnının tərində axtar.
Hər dayaz yerlərdə inci tapılmaz,
Baş vur ümmanlara, dərində axtar.

Əyilmə heç zaman namərd önündə,
Kişilik vüqarı yaşat könlündə.
Dostun yüz də olsa, yaxşı günündə
Dostluğu sən onun birində axtar.

Çevirib eyləmə astarı üzlük,
Nəfsin aldatmasın görəndə yüzlük,
Dildə mehribanlıq, ürəkdə düzlük,
Biliyi, kamalı sərində axtar.

Kamil insanlardır sevən zəhməti,
El-oba içində olar hörməti.
Açıq süfrəndəki halal neməti
Zəhmətlə yığdığın tərində axtar.

OLMUR

Kiçik bir çınqıdan yanğın törəyir,
Onu asanlıqla söndürmək olmur.
Binadan pozğunu, tərbiyəsizi
Çalışıb düz yola döndərmək olmur.

Bəzən bir qeyrətsiz qatır aləmi,
Ataya, anaya yük olur qəmi.
İnsanmı cırlaşıb, ya zəmanəmi
Kiçik uşağı da dindirmək olmur.

Ay Qulu, qanan da var, bil qanmayan da,
Haqqa, həqiqətə inanmayan da.
Qanan da yaxşıdır, həm qanmayan da,
Yarımçıq insanı qandırmaq olmur.

DEMƏKDİR

Qohuma kəc baxıb, dostu unutmaq
Düşmənin qədrini bilmək deməkdir.
Namərdi qaldırıb göylərdə tutmaq
Mərdi tarixlərdən silmək deməkdir.

Yalandan barışmaq, yalandan küsmək,
Vaxtsız külək kimi hər yana əsmək,
Nanəcib adamla duz-çörək kəsmək
Yaşaya-yaşaya ölmək deməkdir.

Ay Qulu, əl tutub səs-səda salmaq,
Ellərin qəlbində qalmaq, ucalmaq,
Təmiz ad qazanmaq, xoşbəxt qocalmaq
Yenidən dünyaya gəlmək deməkdir.



İNSAN OĞLU
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Mərifət, nəzakət, ülvi nemətdir,
Xidmət et bunlara, ey insan oğlu.
Xətir də, hörmət də xoş ünsiyyətdir,
Alçaldar, ucaldar dil, insan oğlu.

Hər zaman söylənən ürəkdən olur,
Birdə ki yaxşılıq, yamanlıq olur.
Təsəlli çörəyə yavanlıq olur
Yetənə bağlama bel, insan oğlu.

Xalqın şərəfini qoru hər zaman,
Dilinə gəlməsin heç bir vaxt yalan,
Bil elin qədrini, elə arxalan,
Basılmaz qaladır el, insan oğlu.

Xalqınla sevinib, xalqınla ağla,
Həqiqəti qoru, düzə bel bağla,
Nə könül sındırıb, nə sinə dağla,
Gələcək başına bil, insan oğlu.

DEDİMMİ

Qanqaldan qızılgül, qamışdan palıd,
Göy söyüddən çinar olmaz, dedimmi?!
Polad qatılıqdan əyilər, sınmaz
Tarazsız insanlar sınar, dedimmi?!

Gədadan şah olmaz, oğrudan kral,
Yapalaqdan tərlan, qarğadan qartal.
Anlamaz əlində qalsa, bir mahal
Odunsuz, ocaqsız yanar dedimmi?!

Murad Niyazlının yarıdır yaşı,
Təmizdir vicdanı, əyilməz başı.
Həyatın sirrini hər ötən naşı
Nə anlar, nə də ki qanar dedimmi?!

BİR YANA

Dünya sökülür bir paltar kimi,
Astarı bir yana, üzü bir yana.
Əməllər ələnib xəlbirdən keçir,
Əyrisi bir yana, düzü bir yana.

Zaman əyilməyib düzünə keçir,
Yaxşını, yamanı hər zaman seçir,
Hərəyə bir əba, bir libas biçir
Qarası bir yana, bozu bir yana.

DOLA, DOLMAYA

Sağ ikən kef eylə, beş gündür dünya,
Beşi də qismətin ola-olmaya.
Ellər cənazəni qaldıran zaman
Kiminsə gözləri dola, dolmaya.

Gül-çiçək bəsləmə hicran bağında,
Ləkə görünməsin al yanağında.
Min dəfə can deyən dost dodağında
Bir dəfə adını ana, anmaya.

Fələyin əlindən dad çəkmə, haşa,
İstəsə ömrünü tez vurar başa.
Sən də bel bağlama ötəri qışa,
İstisi bir yana, buzu bir yana.
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NEYLƏSİN

Söz beyindən gələn zaman
Danışmasın dil, neyləsin.
Can yananda baxan gözlər
Axıtmasın sel, neyləsin?!

Bülbül ayrı düşsə güldən
Fəğan eylər bu nisgildən.
Gileylənmə aydan, ildən,
Taledəndir, il neyləsin?!

Vaxtsız qönçə solsa əgər,
Bir nanəcib yolsa əgər,
Övlad da bəd olsa əgər,
Ata-ana, el neyləsin?!

Bax özünə, həm elinə,
Güvən yaşa, əməlinə,
Sərrafın da öz əlinə
Düşməyəndə ləl, neyləsin?!

OLMASA

Bir-birindən kim inciyər
Qəlbə dəyən söz olmasa,
Həyasıza nə deyəsən,
Bir utanmaz üz olmasa.

Könül olsa şad yaxşıdır,
Söhbətində dad yaxşıdır,
Namərd dostdan yad yaxşıdır
Bir-birinə göz olmasa.

Alimliyə nə var, ancaq
Çətin olun insan olmaq.
Yük daşıyan uzunqulaq
Yeriməyir biz olmasa.

İnsan olan özün öyməz,
Nanəcibə boyun əyməz.
Əsl adam qəlbə dəyməz,
Onun zatı düz olmasa.

Dünyanın sərvəti de nəyə gərək,
Vaxt gələr sinəndə dayanar ürək.
İllərcə nazını çəkdiyin mələk,
Başına bir qara sala, salmaya.

Demirəm qoymayın daş üstə daşı,
Dedim arif olun, olmayın naşı,
Anadır, bacıdır ürək sirdaşı
Bir dəfə saçını yola, yolmaya.

OLMASA

Nə yeyib-içərdi bu çarxı dönmüş
Məzlumun çəkdiyi bu ah olmasa?
Fəqirin, yoxsulun bağrı çatlardı
Ümidi, inamı sabah olmasa.

İnsan var hədsizdir dövləti, varı,
İnsan var yoxsuldur, çəkir azarı.
Heyvanlar damğanı, torpaq hasarı
Neylərdi insanda tamah olmasa?!

Eloğlu, həyatda az alış oddan,
Kəmfürsət yaşadın xüsusi addan.
Qohumun, qardaşın nə fərqi yaddan
Darda bir-birinə pənah olmasa?!



ATALIQ BORCU

Dahilər deyirlər ki, ata olmaq asandır, atalıq etmək çətindir. Ağıllı vali -
deynlər övlada fərq qoymurlar. 

«Oğul olsun, qız olsun
Təki ağlı düz olsun»

– deyiblər atalarımız.
Hər meyvənin öz dadı olduğu kimi, hər övladın da öz yeri, öz şirinliyi var.
– Yaxşı oğul gətirəndi, yaman oğul itirəndi;
– Yaxşı oğul ataya baş tacıdır, pis oğul ataya baş qaxıncıdır;
– Yaxşı oğulun yaxşı olduğu evlənəndən sonra bilinər, deyirlər; 
– Yaxşı oğul ata yurdunu abad eylər, pis oğul bərbad eylər;
– Ata-anaya hörmət edən övladın ömrü uzun olar.
– Peyğəmbərimiz buyurub ki, ata-anaya mehriban baxışlarla baxan hər bir

övladın baxışları bir həcc savabıdır.
Qulu kişi ixtisasca aqronom idi. Ancaq ailə psixologiyasını gözəl bilirdi.
Ailədəki 8 uşağın hamısının dilini tapırdı. Zamanın nəbzini tutan, gözüaçıq

adam idi, hər gün evə gələn qəzet, jurnalları oxuyar, radioda, televiziyada son
xəbərləri izləyərdi. Bir də xalq mahnılarını, muğamları, aşıq havalarını çox sevərdi.

Ailəmizdə bütün bayramlar, xüsusən Novruzun, Yeni ilin gəlişi təmtəraqla
qarşıla nardı. Bayramın gəlişinə bir ay qalmış atam uşaqlara təzə paltar alar,
süfrənin bəzədilməsi üçün  evə yaxşı bazarlıq edərdi.

Qulu kişi maarifpərvər insan idi. O da atası Abdı baba kimi çalışırdı ki,
övladları ali təhsilli olsun, həyatdan baş çıxarmağı bacarsınlar. Ona görə də
uşaqlara kitab, dəftər, rəngli karandaş və başqa dərs ləvazimatlarını vaxtlı-
vaxtında alardı.

Məktəbə gedib övladlarının dərsində oturardı, çəkinmədən uşaqlara sual
verib onların hazırcavablığını yoxlayardı.

Səkkiz övladdan dördü – Azad, Ramiz, Rasim, Sevinc ali təhsilli, Azadə,
Elman, Kəmalə və Nəriman isə orta təhsillidirlər.

Qulu müəllim övladlarından birinci qızı Azadəyə toy etdi.
1973-cü il noyabrın 7-də mən də Bakı şəhərindən bacımın toyuna qardaşım

Ramizlə birlikdə gəlmişdim.
Azadə xanım yaxın qohumumuz Manaçar bəylə ailə qururdu. Toy kən -

dimizə məxsus adətimizlə keçdi. Hazırda Manaçarın 5 övladı və 9 nəvəsi var.
1975–1976-cı illər idi. Uşaqlar böyüyüb boya-başa çatırdılar. Qulu kişinin

qarşısında əsas məqsəd övladları yerbəyer etmək idi. Evdən tez-tez Bakıya
xəbərlər gəlirdi, Azad toy eləsin ki, ondan sonra gələnlərə də yol açılsın. Əmi,
dayılarım da, dostlarım da məni tələsdirirdilər.
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Ancaq bu geniş ölkədə ürəyimə yatanı, ürəkparamı tapa bilmirdim.
Günlərin birində yay vaxtı adətim üzrə kəndə getmişdim. Axşamüstü

dayımın ailəsində Nəbi, Tahir, Ramiz və mən çay süfrəsində əyləşib söhbət
edirdik. Birdən dayımın gəlini Elmira xanım bizə yaxınlaşıb dedi: «Azad,
mənim bir iş yoldaşım var, adı Ulduzdur, onu sənə elə yaraşdırıram ki. O da
sənin kimi sadədir, ən əsası tərbiyəlidir, orta təhsillidir».

Səhərisi gün saat 11 radələrində dayıoğlu Tahir ilə görüşə getdik. Elə ilk dəqi -
qə lərdən biri-birimizi Ulduz xanımla başa düşdük. «Hə» cavabı verildikdən sonra
valideynlər, yaxın qohumlar elçi getdi və 1976-cı il yanvarın 1-də nişan taxıldı.

1977-ci il avqust ayının 28-də Keçili kəndində toyumuz oldu.
Ulduz xanımın valideynləri – Əjdər əmi sadə zəhmət adamı, anası Tavat

isə tibb işçisi idi. Qardaşının biri Zirəddin təyyarəçi, Nurəddin hərbçi idi,
Ələddin Bakı Dövlət Tibb Universitetində oxuyurdu. Qələndər isə Rusiyada
təyyarəçilik məktəbində təhsil alırdı.

Tavat ana qızından narahat idi, çünki ilk dəfə idi ki, Ulduz öz yurd yerindən
uzağa – Bakı şəhərinə köçürdü.

1976-cı ildən özülü möhkəm qoyulan Aslanovlar ailəsi Bakı şəhərində
özünə layiqli yer tutdu.

Ulduz xanım öz sənəti üzrə H.Z.Tağıyev kombinatının uşaq bağçasında iş -
lə təmin olundu. Burada 30 il işlədi.

Çətin günlərimiz də oldu. 1980-ci illərdə bir müddət işlədiyimiz müəs si -
sə nin yaxınlığında üç otaqlı evin bir otağına sığınaraq rus qadını Nesterova
Klavdiya ilə bir mənzildə yaşadıq.

Birinci övladımız Yeganə 1978-ci il noyabrın 25-də dünyaya gəldi. Asla -
novlar, Abdullayevlər ailəsinin sevinci göylərə qalxdı. İkinci övlad Aynurə
1980-ci il iyunun 13-də, üçüncü qızımız Zemfira 1982-ci il sentyabrın 8-də
dünyaya gəldi. Uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə Ulduz məşğul olurdu. Onları özü
ilə işlədiyi 2 №-li Uşaq bağçasına aparırdı. On iki il bir otaqlı evdə yaşadıqdan
son ra qonşu Nesterova Klavdiyaya başqa yerdə iki otaqlı ev verildi. Bizim
otaqların sayı çoxalıb üç oldu.

Artıq körpə uşaqlarımız yavaş-yavaş böyüyür, məktəbə getmək vaxtı gəlib
çatırdı. O vaxtlar ərazimizdə ən yaxşı məktəblərdən biri Xətai rayonundakı
116 saylı orta məktəb idi.

Yeganə 1985-ci ildə, Aynurə 1987-ci ildə, Zemfira isə 1989-cu ildə həmin
məktəbə getdilər. Hər üçü də orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdilər.

O zaman mən orta məktəbdə valideyn şurasının sədri idim.
1987-ci il iyunun 17-də bir körpə balamız da dünyaya gəldi. Nənəsini hər

an xatırlatmaq üçün adını Tavat qoyduq. Hər iki nəsil bu körpə balanı daha
çox sevirdi.
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O da 1994-cü ildə 1-ci sinfə getməyə başladı. Bu uşaqlar daima ata-ana -
nın, əmi, dayının nəzarətində böyüyürdülər.

Yeganə orta məktəbi 1995-ci ildə əla qiymətlərlə bitirib, 1997-ci ildə Bakı
Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil oldu.

Aynurə isə 1998-ci ildə Bakı Dövlət Tibb Universitetinin müalicə-profilak -
tika fakültəsinə daxil oldu.

Zemfira qızımız 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə
qəbul oldu.

Ailənin problemləri bir az da artdı. Xoşbəxtlik onda idi ki, qızlar institutu
da yaxşı oxuyurdular, ata-anaya çox əziyyət vermirdilər.

Tavat da orta məktəbi 2005-ci ildə bitirib 2007-ci ildə Bakı Kooperasiya
Universitetinin ingilis dili fakültəsinə girdi.

Qızlar institutda oxuyur, təhsillərini artırırdılar. Biz valideynlər isə onların
toy tədarükünə hazırlaşırdıq.

Zemfira xanımla Şaiq bəy nişanlandılar.
Xalqımız əsrlər boyu çox gözəl adətləri, o cümlədən toy-düyünü bu günə

ki mi qoruyub-saxlamışdır. Toy iki gəncin ən gözəl ülvi hissinin, eşqinin tən -
tənəsidir.

Azərbaycan xalqı yeni qurulan ailəyə böyük ümidlər bəsləyir, ona ehti-
ramla yanaşır, ailənin təməlinin möhkəm olmasına çalışır.
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Azad 40 illik yubileyində atası Qulu kişi və əmisi Tanrıverdi 
müəllim ilə qohum, dostları arasında. 1979-cu il 



Oğlan evinə cehiz gedəndə birinci güzgü gəlməlidir. Sonra çıraq, lampa,
onlardan sonra yandırılmış üzərlik evdə gəzdirilməlidir.

Həmişəyaşar dədə-baba adətlərimizi xalqımız bu gün də qoruyub-saxla -
mışdır. Yeni qurulan gənc ailəyə ağsaqqal, ağbirçəklər, qohum, qonşular, dost-
lar xeyir-dua verib xoş arzularını çatdırırlar.

Zemfira xanımla Şaiq bəyin toyu 2005-ci il dekabrın 16-da oldu.
Zemfira müəllimə Xətai rayonundakı 63 saylı orta məktəbdə müəllimədir,

Şaiq bəy isə Gəmi Təmiri Zavodunda iş adamıdır. İlk övladları Məhəmməd 
9 sentyabr 2006-cı ildə, Svetlana 19 may 2008-ci ildə doğulublar.

Şərifovlar ailəsi ilə şirin, mehriban qohumluq əlaqələri var. Şərifov Şərif,
Şərifov Rəhman Rusiyada tanınmış iş adamlarıdır. Qudamız Svetlana xanım
balalarının, nəvələrinin yolunda canından keçər.

4 avqust 2006-cı ildə Şəmkir şəhərində Anar bəylə Yeganə xanımın toyu oldu.
Toydan sonra bu gənclər Keçili kəndində yaşamağı qərarlaşdırdılar. Anar

bəy Gəncə aeroportunda, Yeganə müəllimə isə kənd orta məktəbində biologiya
müəllimi işləyir.

Övladları Aytun və Tunay dünyaya gəldi.
Qudalarımız – Qaçay kişi və Əntiqə müəllimə kənddə hörmətli ailələr dən dir.
Əntiqə xanım uzun illərdən bəri kənd uşaq bağçasının müdiridir.
Anar bəyin dayıları Mahir həkim, Tofiq müəllim Azərbaycanda böyük

hörmətə malik ziyalılardı, xeyirxahlıqları ilə insanların məhəbbətini, hörmətini
qazanmış insanlardır.
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Rəşad bəylə Aynurə xanımın toyu 2008-ci il noyabrın 23-də «Tac-Mahal»
şadlıq sarayında baş tutdu.

Rəşad bəy Gəmi Təmiri Zavodunda, Aynurə xanım isə tibb ocağında işləyir.
İki oğlanları var. Hüseyn və Yusif.
Osmanovlar ailəsi saf ailədir. Qudamız Rəşid kişi Gəmi Təmiri Zavodunda

peşəkar mexanikdir. Həyat yoldaşı Nazilə xanım evdar qadındır.
İlham bəylə sonbeşiyimiz olan Tavat xanımın toyu isə 2010-cu ildə «Su

pərisi» şadlıq sarayında oldu. İlham bəy Bakıda iş adamı, Tavat xanım isə
evdar qadındır. Mehin və Mehri adlı iki övladları var.

Məmmədovlar ailəsi zəhmətlə ucalan ailədir. İlham bəyin atası Fəxrəddin
kişi uzun illər idmanla məşğul olub. Hal-hazırda sürücüdür. Anası Sevil xanım
evdar qadındır.

Bir sözlə, qohum olduğum nəsillərin davranışları, qohumluq  münasibətləri
ilə mən çox fəxr edirəm. Bir də ki, necə razı olmayım, atalar demişkən: «Su
ki girdi qaba, oldu içməli». 

RAMİZ ASLANOV

Ömür yolu uzunluğuna görə yox, mənasına görə
dəyərlidir, qiymətlidir. Yaxşı adamların yaxşılığı,
təmizliyi unudulmur, yaddan çıxmır.

Qardaşım Ramiz Aslanov təmiz, mənəviyyatlı,
halal, düzgün, büllur kimi saf, ailəsini sevən insan
idi. O, şərəfli ömür yolu keçmişdir.

Ramiz Qulu oğlu Aslanov 1951-ci il yanvar
ayının 24-də Keçili kəndində anadan olub.

1968-ci ildə Səməd Vurğun adına orta məktəbi
bitirib, bir ildən sonra dostları Nadir, Tahir Verdiyev
qardaşları, Adil Məmmədov, Bakir Həsənov, Valeh
Aliyevlə birlikdə Bakı şəhərinə gəlib H.Z.Tağıyev

adına Toxuculuq kombinatında fəhlə işləmişdi. Yaxşı işlədiyi, dövlət planlarını
yerinə yetirdiyi üçün Kommunist Partiyası sıralarına qəbul edilmişdi.

1970–1972-ci illərdə hərbi xidmətə çağırılmışdı. O vaxtlar xidməti bor-
cunu Ermənistanın İrəvan şəhərində keçirib, yenidən öz doğma kollektivinə,
toxuculuq kombinatına qayıtmışdır.

Ramiz mənim təklifim ilə 1976–1979-cu illərdə Bakıda Rabitə Texniku-
munda oxumuşdur. Oxuduğu illərdə eloğlumuz, vaxtilə Keçili kən dində dərs
demiş Sabir müəllimlə, direktor müavini Qurban Qarayevlə dost laşmışdı. Elə
onların təklifi ilə texnikumda oxuya-oxuya Xətai rayonundakı 27 saylı poçt
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idarəsində işə başlayıb, rabitə işinin sirlərinə yaxından bələd olmuşdu. Bir
müddət işlədikdən sonra 123 saylı poçt rəisinin müavini təyin edildi. Qısa bir
vaxtda poçt-rabitə işlərini mükəmməl öyrənmişdi.

Hələ Bakıda poçt sahəsində işlədiyi vaxtlar yaxın dostu Adil Məmmədovla
Şəmkir rayonuna gəlməyi qərarlaşdırırlar.

Ramiz Aslanov Rabitə Nazirliyinin göstərişi ilə 1979–1988-ci illərdə
Şəmkir rayonunda, Kür çayı üzərində tikilən su elektrik stansiyasında çalışırdı.
Bütün respublika rəhbərliyinin marağı, diqqəti o tikintidə idi. Sonra o, Kür
qəsəbəsində poçt idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdı.

1982-ci ildə ən yaxın dostu Tofiq Bayramovun bacısı ilə ailə qurmuş, 
4 övladı Ramin, Ramiyə, Rauf və Ülviyyə dünyaya gəlmişdir. Həyat yoldaşı
Rima xanım ali təhsilli müəllimədir.

1988-ci ildən 2005-ci ilin mart ayına kimi, ömrünün son günlərində Aşağı
Keçili kəndində poçt idarəsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. İşlədiyi vaxtda
kənd əhalisinin hörmətini, məhəbbətini qazanmışdır.

Azərbaycanda rabitə, poçt sahəsində ziyalı və vətənpərvər oğul kimi Ramiz
Qulu oğlu Aslanovun xidmətləri böyükdür. O, işlədiyi idarələrdə dəfələrlə
rəhbərlik tərəfindən təşəkkür almış, əməyi qiymətləndirilmişdir.

Onun haqqında bu gün də Şəmkir rayonunun Keçili kəndində xoş sözlər
deyilir. Haqq dünyasına qovuşsa da, bir an belə unudulmur, xeyirxah insan
kimi həmişə yad edilir.
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ELMAN ASLANOV

Qulu kişinin övladlarının biri də Elmandır. Onun
da el arasında öz hörməti vardı.

Elə qardaşlar arasında da xarakteri etibarilə
fərqli idi.

Deyirlər qardaşın yoxdur vəfası,
Vəfasından ancaq çoxdur cəfası.
Yalandır, ay dostlar, sözün mənası
Qardaşa hər zaman dayaqdı qardaş.

Elman kənddə sanballı, seçilən oğlanlardan biri idi.
Körpə yaşlarından işgüzarlığı, qoçaqlığı, cəngavərliyi,
qorxmazlığı ilə çoxlarından fərqlənirdi.

Kənddə ailəmiz heyvandarlıqla məşğul idi. 9–10
yaşlı Elman at belində səhərdən axşama kimi, hətta gecələr mal-heyvanı,
qoyun-quzunu otarar, təsər rüfat işləri ilə məşğul olardı.

Elman bacarıqlı idi. Evin bazarlığı, mal-qara alış-verişi, həyətimizdə və
ya tarlada becərilən tərəvəz məhsullarının (kələm, pomidor, xiyar və göy-
göyərtinin) topdan satışını özü təşkil edərdi.

Həddindən artıq qohumcanlı idi, vaxtaşırı qohum-qardaşa baş çəkər, lazım
gəldikdə köməklik edərdi.

Elman Aslanovun müsbət cəhətlərindən biri də kənd camaatına əl tutub
köməklik etmək idi. O, gözəl təşkilatçı idi. Keçili kəndində keçirilən xeyir-
şər işlərdə, çadır toylarında bütün məsuliyyəti boynuna alar və öhdəsindən də
bacarıqla gələrdi.

Atam Qulu kişi oğlanları arasında Elmanla daha çox fəxr edib, onu
hamımıza nümunə göstərirdi.

Elman dostluqda çox sədaqətli və etibarlı idi. Ona görə də Azərbaycanın
əksər rayonlarından sınaqdan çıxmış dostları ilə əlaqə saxlayardı.

Belə bir kəlam var, atalar deyib: «Uman yerdən küsərlər». Elman qohum-
qonşuların ümid yeri olduğundan hamı ona etibar edərdi.

Aslanov Elman Qulu oğlu 1956-cı il iyulun 1-də Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində doğulub.

1965–1976-cı illərdə orta məktəbi bitirib. 1976–1978-ci illərdə Rusi yanın
Çita vilayətində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Vətənin keşiyində durub.

Xidməti başa vurduqdan sonra Keçili kəndinə qayıdaraq «Sosializm» kol -
xo zunda briqadir işləyib.

Elmanın həyat yolları çox enişli-yoxuşlu keçib. Əvvəllər həyat onun üzünə
gülmədi.
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1979-cu ildə öz yaxın qohumu, dayısı qızı Qənirə xanımla ailə qurdu,
ailədə uşaq olmadığı üçün könüllü olaraq ayrıldılar. Nikah pozuldu.

Elman kolxozda işləyə-işləyə ayrı məhlə yeri aldı, ev tikdi, bağ saldı. İkinci
dəfə ailə qurmaq fikrinə düşdü. Qonşumuz Xalidə xanımla ailə qurdu. Bu
evlilik də ona xoşbəxtlik yox, bədbəxtlik gətirdi. 1996-cı ildə həbs edilərək 9
il 6 saylı islah kolonunda cəza çəkdikdən sonra 2005-ci ildə azadlığa buraxıldı.

Elman həbsdə ikən Xalidə onu gözləmədi. Bu xanım həyat yoldaşına
xəyanət edib, çıxıb getdi. 

Artıq 2005-ci ilin yaz aylarında Elmanı qarşılayıb kəndə apardıq. Çox böyük
şadyanalıq keçirildi, qurbanlar kəsildi. O, yenidən əmək fəaliyyətinə qayıtdı.

Elə həmin il ailə qurub evləndirmək istədik. Bacılar əl-ayağa düşdü.
İnsan həyata təkcə qəm çəkmək üçün gəlməyib. İnsanın əsl məziyyəti

ondadır ki, itirdiklərini yaratdıqları ilə əvəz edə bilsin.
Elman bu 9 ildə çox şey itirdi, mənəvi sarsıntı keçirdi, həyatda dost larından,

qohumlarından aralı düşdü. Kənd camaatı, qohumlar ona əl tutub kö mək lik etdilər.
Biz qardaşlar isə onu keçmiş əhvali-ruhiyyəsinə qaytarmaq istə yirdik, çünki Elman
təbiətən həmişə şən əhvali-ruhiyyəli insan olub. Buna da nail olduq.

Elmanın ailə qurmaq sarıdan bəxti gətirmirdi deyə bu məsələyə baş qoşmaq
istəmirdi, ona görə də bacımız Sevinc xanımın təhriki ilə Koltəhnəli kəndindən
Camal Qurbanovun qızı Zə minə xanımla ailə qurmağı ona məsləhət gördük. Bu
ailəni Sevinc yaxından tanıyırdı.

Hər iki gənc bir-birini bəyəndi, sevdi. Ailə həyatı quruldu. Qısa bir za-
manda Elmanın ailə çırağı yenidən yandı. İki qız övladı dünyaya gəldi.

Ulu ağsaqqallarımız deyib: «Ailə quranda, arvad alanda nə var-dövlət, nə
də gö zəllik axtar». Arvad ismətli, namuslu, qeyrətli, evdar, ərini sevən, həyalı,
tə mizkar, başıaşağı, üzüyola olmalıdır. Beləsi gözəl olur.

Deyirlər yaxşı arvad həyatın bəzəyidir, ər axar çaydır, arvad isə bənddir.
Zəminə xanımın ailəyə gəlişi ruzi-bərəkət, xoşbəxtlik gətirdi. Əl-ələ verib

evdə səliqə-sahman yaratdılar. Mənalı ömür sürməyə başladılar. Elman dost
yolunda canından keçməyə hazır idi. Elə keçdi də...

Əsl dost dar gündə tanınır, deyirlər. Həyatda yaxşı dost qazanmaq hər kəsə
nəsib olmur. Yaxşı dostu isə itirmək böyük dərd olur. Telman müəllim (Şəmkir
Neftbazasının direktoru), Fazil Xocalı, Məmmədov Rəfi, Nərimanov Adil,
Məlikov Telman, Aliyev Eyvaz, Məmmədov Elxan ömürlərinin sonuna kimi
sədaqətli dost olaraq qaldılar.

Elman yaxın dostu Qalib bəyi 5 iyun 2012-ci ildə İran İslam Respub lika -
sına müalicəyə aparmışdı. Qonşu ölkədə yayın istisində, günəşin altında beş
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günə yaxın həyəcanla ora-bura qaçaqaçdan sonra kəndə qayıdanda səhərisi
gün tezdən insult keçirdi. Həkimlərin səyi bir nəticə vermədi.

6 iyul 2012-ci ildə dünyasını dəyişib əbədiyyətə qovuşdu.
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Hər dastan yaradan yar deyib gedər
Mənim qələmimin zinəti qardaş.
Hər insan oğlunun arxası, qolu,
Namusu, vicdanı, qeyrəti, qardaş.

Mənada dərindi, qiymətdə yüngül
Qardaşın qədrini sağlığında bil.
Ayağın büdrəyib, yıxılanda bil,
Vaxtında qolundan tutandı qardaş.

Təkliyin ağrısını görüb bilənlər,
Yaxşılıq eyləyib, pislik görənlər, 
Ölüm ayağında qardaş deyənlər
Bilirlər nə qədər şirindi qardaş.

RASİM ASLANOV

Öz ağlı, bacarığı və zəhmətiylə insanlar arasında
hörmət qazanan Rasimin hələ uşaqlıq illərindən orta
məktəbdə yaxşı oxuduğunu görən atası Qulu kişi
onun gələcəyinə inanaraq deyirdi: «Oğlum, sən bu
cəmiyyətdə yaxşı mövqe tutmağa layiqsən».

Rasim müəllimi həm böyüyüb boya-başa çatdığı
Keçili kəndində, həm də ya şadığı Bakı şəhərində bir
ziyalı nəslin nümayəndəsi kimi tanıyırlar, hörmət edirlər.

Aslanov Rasim Qulu oğlu 1959-cu il yanvarın
28-də Şəmkir rayonunun Keçili kəndində anadan
olmuşdur.

1965–1975-ci illərdə Keçili kəndindəki Plan kənd
orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib.

1977–1979-cu illərdə hərbi xidmətə çağırılıb. Xidməti borcunu Rusiyanın
Çita şəhərində keçirib.

1979-cu ildən Bakı şəhərinə gələrək H.Z.Tağıyev kombinatında əvvəlcə
fəhlə, sonra toxuculuq sexində usta köməkçisi kimi çalışıb, inşaat şöbəsində
müxtəlif vəzifələrdə işləyib.

1986–1992-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna (Univer -
sitetinə) daxil olub, oranı bitirdikdən sonra sənaye və mülki tikinti ixtisasına
yiyələnmişdir.

İnstitutda oxuduğu illərdə özünə hörmət qazanmış, aktiv tələbə kimi müəl -
limlərin sevimlisinə çevrilmişdir. Tələbəlik illərindən bu günə kimi dost larından
Mübariz Dözümlü, Niyaz Paşayev, Əli Muradovla ailəvi dostluq edirdi.

Rasim Aslanov



H.Z.Tağıyev adına to xu -
culuq kombinatında in şaatçı
mü hən dis kimi iş  lə məklə bə -
ra  bər, yataqxana şurasının
səd ri və xalq drujinasının
səd ri kimi fəa liyyət gös tər -
mişdir. Gənc Rasim Xətai
ra yonunda aktiv, bacarıqlı
insan kimi hörmət qazan mış -
dır. Rayonumuzda keçi rilən
mədəni-küt ləvi tədbir  lərdə
kom binat iş çilərini təd birlərə
cəlb etmə yi bacarırdı.

Ölkəmiz müstəqillik qa -
zan dıqdan sonra kombinat -
da inşaatçı mühəndis kimi
ça lışır.

Rasim Aslanov 1992-ci ildə sevib seçdiyi Radə xanımla ailə qurub. İki öv -
ladı var. Oğlu Turan Quluzadə də atasının yolunu davam etdirərək tikintidə çalışır.
Qızı Turanə xanım N.Tusi adına Pedaqoji Universitetin (indiki ADPU) dil-
ədəbiyyat fakültəsini bitirib, 2014-cü ilin payızında  Sərxan bəylə ailə qurub.

Radə xanımın atası Məhərrəm kişi, anası Zemfira müəllimə təqaüd çü -
dürlər, qardaşı Rəhman, bacıları Raifə, Afət, Sevinc ailəlidirlər. 

Rasim Aslanovun qudası Vəli müəllim, yoldaşı Tərlan xanım hörmətcil,
əsl azərbaycanlı ailəsidir.

BACILARIM BAŞIMIN TACIDIR

Yaşa dolduqca, atalı-analı, qayğısız uşaqlıq illərini xatırladıqca kövrəlirsən,
qəhər səni boğur. Bir anlıq hər şeyi unudub keçmiş uşaqlıq illərinə qayıdırsan.
Əzizləndiyin o günlər kino lenti kimi gözlərinin qarşısına gəlir.

1948-ci ildə Qulu Aslanov atası Abdı kişinin məsləhəti və xeyir-duası ilə
yaxın qohumu Xədicə xanımla ailə qurduqdan sonra 9 övladı – 6 oğlu və 3
qızı olmuşdu. Onlardan biri – Asif adlı oğlu xəstələnib ölmüşdü.

Ailəmiz sadə kolxozçu ailəsi idi. Anam pambıq tarlasında, atam isə stan-
siya Şəmkirdə, Neftbazada işləyirdi.

Qulu kişinin özü dediyi kimi, həyatda ən böyük qazancı halal zəhməti, bir
də övladları olub. Ailədə əvvəlcə iki oğul doğulanda, qız həsrətində idilər.
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Tavat xanımın nişan məclisində 
əmisi Rasim bəy ailəsi ilə



1953-cü il fevralın 17-də qarlı qış günündə ailədə arzuları çin oldu – bir
qız uşağı dünyaya gəldi. Adını mənim adıma yaraşdırıb Azadə qoydular.

Körpə yaşlarından anam bu uşağı zəhmətə, işgüzarlığa alışdırdı. Özü kol -
xo zda pambıq tarlasına işləməyə gedərdi, Azadə ev işləri ilə məşğul olardı.
Evdə səliqə-sahman yaradar, xörək hazırlayardı.

Bacım 1970-ci ildə S.Vurğun adına Təzəkənd orta məktəbini bitirdikdən
üç il sonra 1973-cü il noyabr ayının 7-də yaxın qohumumuz Manaçar bəylə
ailə qurdu. Uzun illər həyat yoldaşı ilə xoşbəxt ömür sürdülər. Bu illər ərzində
Fariz, Mətanət, Sara, Musa, Səlahət adlı uşaqları dünyaya gəldi, böyüyüb
boya-başa çatıb təhsil aldılar. Sonra onlar da ailə qurdular.

Qızı Mətanət xanım Şəmkir rayonunda hörmətli oğlanlardan biri, ziyalı
ailəsində tərbiyə almış Cavanşir bəylə ailə qurdu. 

Onların iki övladı Leyla xanım və Oruc bəy də artıq orta məktəbi bitiriblər.
Oğlu Fariz bəy kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Yaxın qohumumuz Səma

xanımla ailə qurub. Oğlu Manaçar hələ körpədir, böyüyür.
Qızı Sara xanım orta məktəbi bitirdikdən sonra eloğlumuz, gözəl insan,

rayonda hörmətə malik Ramiz Quliyevin oğlu Elmar bəylə ailə qurdu. Övlad -
ları Alı və Aytac orta məktəbdə oxuyurlar.

Oğlu Musa bəy Rusiyada ticarətlə məşğuldur. Ailəlidir. Yaxın qohumu
Aygün xanımla ailə qurmuşdur. Qızı Məleykə, oğlu Hüseyn ibtidai sinifdə oxu -
yurlar.

Qızı Səlahət xanım evin sonbeşiyidir. Namiq bəy ilə ailə qurub. Onun da
qızı Mehin və oğlu Aqşin orta məktəbdə oxuyurlar.

Beləliklə, Manaçar bəylə Azadə xanımın beş övladı və doqquz nəvəsi var.
Hamısı bir nəslin yetirməsidir. Bünövrədən qoyulmuş ailə qanunlarına

əməl edirlər. Başqa cür ola da bilməz, çünki uşaqlar gözlərini həyata ailədə
açırlar. Onların necə tərbiyə edilməsi ailədən asılıdır. Ona görə də ailəni ilk
məktəb hesab etmək olar.

Kəmalə bacımız ailənin 6-cı uşağıdır. O, 1961-ci ildə dünyaya gəldi. Bu
uşağın gəlişi ailəmizə ruzi-bərəkət, xoşbəxtlik gətirdi. Həmin il atamın əvvəllər
qarğıdan tikdiyi darısqal evdən yeni kərpicdən tikilmiş işıqlı, yaraşıqlı evə
köçdük. Şəraitimiz xeyli yaxşılaşdı.

Kəmalə körpə yaşlarından ağıllı, tərbiyəli, oxumağa həvəsi olan, təmkinli,
üzüyola uşaq kimi böyümüşdü.

1968–1978-ci illərdə kəndimizdə Plankənd orta məktəbini əla qiymətlərlə
bitirdikdən sonra Bakıdakı Plan İqtisad Texnikumunu başa çatdırıb uzun illər
«Sosializm» sovxozunda hesabdar işləmişdir.

Kəmalə Aslanovlar ailəsinin görən gözü, vuran nəbzidir. Biz qardaş-ba -
cıların güvənc yeri, dayağıdır. Bütün qohum, dost-tanışlarla yaxın, sıx əlaqəni
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o yaradır. Onunla fəxr edirik. Fərasətli övladın nə qızı, nə oğlu! Fərq etməz.
Bu yerdə peyğəmbərimiz Məhəmmədin (ə.s.) sözlərini xatırlayırıq. O deyərdi:
«Övladlarınız arasında oğlanla qıza fərq qoymayın, fərq qoymaq lazım gəlsəy -
di, mən qızları üstün tutardım».

Azərbaycan ailəsində valideynə məhəbbət, hörmət və qayğı qədim zaman-
lardan bəri qorunub saxlanır.

Aslanovlar ailəsində səkkizinci uşaq – qızlar arasında sonbeşik dünyaya
gəldi. Atamız adını Sevinc qoydu və dedi: «Allahım, verdiyinə min şükür».

Sevinc 1969-cu il noyabrın 1-də doğulub. 1975–1985-ci illərdə kəndimiz -
dəki Plankənd orta məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Bakı şəhərinə
gəlib, 1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaçılıq fakültəsinə qəbul
olunub. 

1992-ci ildə Kol Təhnəli kəndindən olan qohumumuz, gözəl insan Vaqif
müəllimin oğlu Polad bəylə ailə qurdu. Eyni zamanda kənd orta məktəbində
kitabxanaçı kimi fəaliyyətə başladı. Hazırda yenə də orada baş kitabxanaçı
kimi işləyir, eyni zamanda kənd bələdiyyəsinin üzvüdür.

Ailənin iki oğlu var. Böyük oğlu Hikmət Vaqifzadə orta məktəbi bitirib hər bi
xidmətini başa vurduqdan sonra test yolu ilə N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji
Universitetinin (indiki ADPU) coğrafiya fakültəsinə qəbul olundu və ha zırda
həmin təhsil ocağında oxuya-oxuya «Para Bankın» Şəmkir filialında işləyir.

İkinci övladı Anar Vaqifzadə isə Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı Akademi ya -
sının ikinci kurs tələbəsidir.
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Xədicə nənə nəvələri, nəticələri arasında



Atamız işdən gələndən sonra adətimiz üzrə, süfrə arxasına toplaşardıq, bö -
yüklər başda əyləşər,  biz isə onun ətrafına yığışardıq.

Biz atamızdan həmişə çəkinərdik. Zabitəli insan idi. Yalnız 1965-ci ildə
do ğulmuş Asif adlı qardaşımız şirindil, zarafatcıl olduğu üçün atamla aramıza
körpü salmaqda ona şərait yaradırdıq.

Asif məktəbin 1-ci sinfinə getməyə hazırlaşırdı. Ağ qan xəstəliyindən
1971-ci ildə qəflətən vəfat etdi. Bu valideynlərimizi və ailə üzvlərini çox kə -
dər ləndirdi və sarsıtdı.
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Açar şad günündə qızılgül kimi
Fərəhdən çay olub, çağlayar bacı
Adını çevirər müqəddəs ada
Əzizlər qəlbində, saxlayar bacı.

Üzündə qəm görsə keçirər təlaş
Deyər, dərdin mənə gəlsin, a qardaş.
Əgər ayağına toxunarsa, daş
Ürəkdən sızlayıb, ağlayar bacı.

Bu günlərdə hərbi xidmətə, Naxçıvanın sərhəd bölgəsinə çağırılıb.
Sevinc bacımız sadəliyi, təmizkarlığı, mehribanlığı, ziyalılığı ilə qohum-

qonşular arasında hörmət qazanıb. Bilənlər bilir ki, çoxuşaqlı ailənin qanunları
həm sərt, həm də müqəddəsdir. Burada hər kəsə ailə yükü düşür, bunu çək mə -
lidir, yoxsa mizan-tərəzi pozular. Ailə ayağa qalxa bilməz. Əgər səhər sübh dən
tarlaya gedən Xədicə ana ancaq hava qaralanda evə dönürsə, demək, evin bütün
iş-gücü bacıların üzərinə düşürdü. Qardaşlar isə həyət-baca, çöl işləri ilə məşğul
olurdu. Məhz bu zəhmət də bizi birləşdirir, bir-birimizə daha sıx bağlayırdı. Ailə
mehribanlığı da burdan başlanırdı. Biz qardaşlar bacılarımızı nə qədər çox istəsək
də, sanki onların bizə məhəbbəti daha ülvidir. Bir el ba yatısı var:

Bir quş uçdu Ağdaşdan,
Xəbər verdi qardaşdan.
Qardaşlar doysa da bacıdan,
Bacılar doymaz qardaşdan.



NƏRİMAN ŞƏMKİRLİ

Toy şənliklərinin mahir aparıcısı.
Nəriman müəllimin doğulub boya-başa çatdığı,

dünyaya göz açdığı ev həmişə qonaq-qaralı, sazlı-
sözlü olmuşdur. Atası Qulu kişi şifahi xalq ədəbiy -
yatının bütün janrlarını, bayatıları, atalar sözlərini,
dastanları yaxşı bildiyindən həmişə ustad aşıqlardan
aşıq Məsim Səfərov, Teymur Hüseynov, Əkbər Cə -
fə    rov, İmran Həsənov və başqa söz adamları onun
başına toplaşardılar. Bu vaxtlar balaca Nəriman da
yavaş-yavaş dəyərli sözlərdən, şeirlərdən götürüb
mü ta liə edərdi. Yeri gələndə, dostların yanında,
kiçik məclislərdə öyrəndiyi şeirlərdən  söyləyərdi.

Günlərin bir günü Nərimanın böyük qardaşı Azad müəllim Bakıdan Keçili
kəndinə gələndə Nərimanda olan bu qabiliyyəti, istedadı görəndə ona el
şənliklərini, toy məclislərini idarə etməsini məsləhət gördü və ona toyları idarə
etməyin yollarını öyrətdi.

Beləliklə, Nəriman müəllim Şəmkir rayonunda toy məclislərini idarə
etməyə başladı.

Şəmkir rayonunun aparıcı tamadalarından Müsaib Şəmkirli, Adəm Ələs gərov,
Habil Arandağlı, qarmonçalan Çapay Məstanov, Ayaz Məm mədov, müğən nilər -
dən Mətləb Gədəbəyli, Qalib, Yusif Ənvəroğlu, həvəskar sintezator çalan Tural,
Mobil oğlu ilə dostluq etməyə başladı və onlar bu gün də bir yerdə çalışırlar.

Azərbaycan toy məclisləri ta qədim zamanlardan özünəməxsus gözəlliyi
ilə seçilmişdir. Üç gündən 21 günə, hətta 40 günə qədər davam etmişdir.

1898-ci ildə el qəhrəmanı Dəli Alının bacısı oğlunun toyu Xoşbulaqda 14
gün davam etmişdir. Ustad Aşıq Ələsgər öz aşıq yoldaşları ilə həmin məclisdə
çalıb-oxuyub, böyük  bir dastan yaratmışdı.

Böyük şairə xanım Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın oğlu Mehdiqulu xanın
Şu şa qalasında toyu 40 gün davam etmişdir. Xan qızı bu 40 gün ərzində ka -
sıblara, yetim-yesirlərə isti yemək, paltar, pul paylamışdı.

Hal-hazırda toylarımız 5–6 saat davam edir. Məclisi elə idarə etmək la zımdır
ki, həm ev yiyəsi, həm də toya gələnlər razı qalsınlar. Bu baxımdan Nəriman
Şəmkirli məclisi öz üsulu ilə idarə edir, toy sahibindən təşəkkür qazanır. Elə ona
görə də Şəmkir, Tovuz, Gədəbəy, Qazax, Ağstafa, eləcə də Gən cə şəhərində
keçirilən toy məclislərinin sahibləri Nəriman müəllimə müraciət edirlər.

O, daim öz üzərində çalışan, yeniliklər edən aparıcı tamadalardandır.
Mütəmadi olaraq ustadları Vaqif Yaquboğlu, Pünhan İsmayıllı, Azad Aslanov,
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Nəriman Şəmkirli
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Məhəbbət Etibarlı, Mənsur
Mən   simov, Hacıməhəmməd,
Mehman Mayılxanlı, Müsaib
Şəmkirlidən məsləhətlər alır.

Tamada həm aktyor, həm
rejissor, həm aparıcı olmalıdır.
O, əvvəlcədən ev yiyəsi ilə ra -
zı  laşdırılmış ssenari müəl li fi -
dir. Həm də xarici, daxili aləmi
ilə cəlbedici olub yüksək dik -
siyası, natiqliyi ilə qonaqları hey -
ran etməlidir, bu, vacibdir. Bu
key  fiy yətlər Nəriman müəl -
limdə vardır.

Nəriman müəllim öz xeyir-duasında bəy və gəlinə deyir: «Allah sizi xoş -
bəxt eləsin, ömrünüz uzun olsun, ocağınız gur yansın, bir ocaqda qarıyasınız,
yaradan sizə dayaq olsun, qoşa addımlayıb, qoşa qarıyasınız. Ocağınızdan
layla səsi gəlsin, körpə oynadasınız. Arzum budur, taleyi gətirənlərdən, yarı -
yanlardan olasınız, elimizə, obamıza başucalığı gətirəsiniz».

Gəlinə müraciətində deyir: Qədəmin mübarək, ayağın sayalı olsun, gəlin, getdi -
yin oğlandan yarıyasan. Ay gəlin, ağ günlü, ağ bəxtli olasan, körpə teli darıyasan».

Ağıllı gəlinin ər evində üzü ağ olar,
Həm yarıyar, həm də qarıyar.

Nəriman Şəmkirli sənət dostları arasında

Azad qohumları arasında



Nəriman müəllim tamadalığın sirlərini oğlu Rüfət bəyə də öyrədib. Artıq
o da şənliklərdə yaxından iştirak edir.

Saleh Qədimoğlu

AŞIQ MƏSİM SƏFƏROV

Azərbaycan klassik aşıq ədəbiyyatının parlaq
simalarından biri də Şəmkirli aşıq Məsim Səfərov
idi. O, ustad aşıqlardan aşıq Teymur Hüseynovla,
Mi kayıl Azaflı, Aşıq Əkbər Cəfərov, İmran Həsə -
nov, Gəncəli İslam Yusifov, Səlyanlı Pənah Pəna -
hovla, şairlərdən Borsunlu Məzahir, Səfər, Çoban
Tağıyev, Mahmud Həsənovla dostluq edib, konsert
salonlarında, dövlət tədbirlərində birlikdə iştirak
edib.

Aşıq Məsim İsa oğlu Səfərov 1917-ci il yanvarın
31-də Şəmkir rayonunun Keçili kəndində anadan ol -
muşdur. Hələ körpə yaşlarından atası İsa kişi balaca
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*   *   *
Əzəl gündən belə olub,
Oğul toyu, qız nişanı.
Babalardan bizə qalıb
Oğul toyu, qız nişanı.

*   *   *
Biri verib, biri alıb,
Məclis qurub, saz da çalıb.
Qohumluğa körpü salıb,
Oğul toyu, qız nişanı.

*   *   *
Qardaş, sözüm həqiqətdir,
Yalan deyil, düz söhbətdir,
Bu gün də sizə qismətdir,
Oğul toyu, qız nişanı.

*   *   *
Baxmayaraq yaşınıza,
Gözünüzə, qaşınıza,
Tez-tez gəlsin başınıza,
Oğul toyu, qız nişanı.

Bəy anasına müraciətində deyir: «Ana, gözün aydın olsun, evinə gəlin gə -
lir, qədəmləri mübarək, ayağı sayalı, düşərli olsun, evinə, ocağına ruzi, bərəkət
gətirsin».

Deyirlər yaxşı gəlin doğma qızdan yaxşıdır,
Yaxşı gəlin qayınananın Allah haqqı, naxışıdır.

Daha sonra, toyun gözəl bir vaxtında belə deyir:

Aşıq Məsim Səfərov



Məsimin istedadlı, bacarıqlı, hafizəsinin, yaddaşının zəngin olduğunu nəzərə
alıb onu gəncəli aşıq İslam Yusifovun yanına şagird kimi göndərir. Dörd il us-
taddan dərs alır, sonra sərbəst aşıqlıq etməyə başlayır. O, Xəstə Qasımın,
Tufarqanlı Abbasın, Qurbaninin, Şəmkirli aşıq Hüseynin, Aşıq Alı və Aşıq
Ələsgərin şeir və dastanlarını mükəmməl bilirdi.

Uzun illər aşıq Çoban aşıq Teymur Hüseynovla respublikamızın region -
ların da el şənliklərində saz çalıb oxumuşlar.

Xalq şairi Səməd Vurğun və Hüseyn Arif aşıq Məsim sənətinə yüksək qiy -
mət vermişdi.

Məsim Səfərov Aşıqlar Birliyinin üzvü kimi Azərbaycan aşıqlarının II və
III qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

Aşıq Məsim ustad aşıq kimi şifahi xalq ədəbiyyatını, dastanları, qoşmaları,
təcnis və bayatıları, bağlamaları mükəmməl bilirdi.

Onun şagirdləri – aşıq Yunis Aslanov, Yasin, Səfər ustad aşıq kimi forma -
laş dılar.

Ömrünün sonuna kimi Aşıq Məsimin saz sinəsindən düşmədi. Ona nəinki
Keçili kəndinin camaatı, bütün insanlar sevib hörmət edirdilər, yazdığı şeir -
lərdən «Daşkəsən», «Mənim sazım», «Ceyran», «Var olsun», «Şəmkir»,
«Azər baycan» və s. dillər əzbəridir.

Vaxtilə o, Səməd Vurğunun qayğısı ilə SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü
seçilmişdi.

Aşığın yazdığı əsərləri və şeirləri şəxsi arxivində də durur.
Onun şeirlərindən birini təqdim edirik.

MƏNİM SAZIM
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Mən sazımı dindirəndə
Sazın nələrdən danışır!?
Hər teli bir nəğmə deyib
Şirin dillərdən danışır.

Sərrast vuran ürəklərdən,
Arzulardan, diləklərdən,
Ətirli gül, çiçəklərdən,
Əlvan güllərdən danışır.

Bol sürülü yaylaqlardan,
Ağ qızıllı oylaqlardan,
Meşə kimi buruqlardan,
Axan sellərdən danışır.

Məsim oxur telli saznan
Şirin ləhcə, xoş avaznan.
Şən keçən bahar-yazınan,
Əziz illərdən danışır.



AŞIQ ÇOBAN TAĞIYEV

XX əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli
nümayəndələrindən biri də aşıq Çoban Tağıyevdir.

Ustad aşıqlardan aşıq Əkbər Cəfərov, İmran
Həsənov, Teymur Hüseynov, Yunis Aslanov, Məsim
Səfərov aşıq Çobanın sənətini, yaradıcılığını həmi -
şə yüksək qiymətləndirmişlər.

Onun saz çalıb oxuduğu «Sallana, sallana gedən
Salatın», «Dübeyti», «Ya nıq Kərəmi», «Dilqəmi»,
«Kərəm gözəlləməsi» tez-tez radio dalğalarında
səslənirdi.

Aşıq Çoban Məstan oğlu Tağıyev 1909-cu ildə
Şəmkir rayonunun Keçili kəndində anadan olmuş -
dur. O, Plankənd orta məktəbinin 7-ci sinfini bitirdik dən sonra  valideynləri
onun saz sənətinə meyilli olduğunu görüb, 1934-cü il də məşhur aşıq Teymur
Hüseynovun yanına şagirdliyə qoyurlar. O, 1938-ci ilə kimi saz sənətinin
sirlərini mükəmməl öyrənir. Ustadından xeyir-dua aldıq dan sonra Şəmkir rayo -
nunda, eləcə də ətraf rayonlarda aşıq kimi fəaliyyətə başlayır.

Uzun illər aşıq Məsim Səfərovla birgə el şənliklərində sazıyla, sözüylə
xalqımızın məhəbbətini qazanmışdır.

Aşıq Çoban Tağıyev Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımın, Şəmkirli aşıq
Hü  s eynin, aşıq Hüseyn Bozalqanlının, Alı və Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına
mə  həbbət, hörmət əlaməti olaraq onların şeir və dastanlarından həvəslə oxu -
yardı.

Klassik və müasir aşıqların yazdığı şeir və dastanları yaxşı bildiyi kimi,
özü də gözəl dastanlar, gözəlləmələr, təcnislər, qoşmalar yazmışdır.

Ustad aşıqlar arasında özünəməxsus yer tutan aşıq Çoban respublikamızın
hər yerində, eləcə də paytaxtımızda keçirilən mötəbər məclislərdə sazı və
sözüylə iştirak etmişdir.

Aşıq Çoban Tağıyev 1986-cı il mayın 12-də vəfat etmişdir.
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Aşıq Çoban Tağıyev



MÖHSÜM GÜLMƏMMƏD 
OĞLU VERDİYEV

Verdiyev Möhsüm 1909-cu ildə vətənimizin ən
gözəl, dilbər guşəsi olan Tovuz rayonunun Yanıqlı
sovetliyinin Kəlvayi Əhmədli kəndində, dağlar qoy-
nunda Gül məm məd kişinin ailəsində, dünyaya göz
açıb. Onun körpəlik illəri bu kəndlə bağlıdır.

Gülməmməd babanın ailəsində qardaşı Ələkbər,
bacıları – Pər nisə, Salatın, Nabat, Bəsti də böyü yür -
dü lər. Nabat yetkinlik dövrünə gəlib çatanda Sər dar -
lılar nəslinin ağsaqqalı Xəlil kişinin xeyir-duası ilə
Şəmkir rayonunun Keçili kəndinə gəlin köçdü. Abdı
kişi ilə ailə qurdu. Bacıları Nabatın arzusu ilə Möhsüm
dayı və Ələkbər müəl lim də Şəmkir rayonuna köç -
dülər. Öz lərinə həyətyanı sahə götürüb ev tikdir dilər.

1934-cü ildə Möhsüm dayı Sərdarlılar nəslindən olan Sərdar oğlu Usufun qızı
Bilqeyis ilə ailə qurdu.

Ağır, çətin illər idi. Bu dövr Stalinin repressiya illərinə təsadüf edirdi. Möh-
süm dayının birinci övladı Zümrüd oldu. Gənc Möhsüm «Sosializm» kolxo-
zun da işləyib ailəni dolandırırdı, həm də qardaşı Ələkbərin təlim-tərbiyəsi,
dərs ləri ilə məşğul olurdu. 1940-cı ildə Verdiyevlər ailəsində bir oğlan uşağı do -
ğuldu. Adını Davud qoydular. Əlbəttə, ailənin sevincinin həddi-hüdudu yox idi.

Artıq İkinci Dünya müharibəsi başlamışdı. Alman faşistləri Polşa Xalq
Respublikasına soxulmuşdu.

Sovetlər ölkəsində işlər hələlik öz qaydasında gedirdi. Fabrik, zavodlar,
kolxoz, sovxozlar gündəlik iş ahəngi ilə işləyirdi. Bu sevincin ömrü az oldu.

1941-ci ildə Hitler Almaniyası SSRİ-nin qərb sərhədlərini qəflətən pozaraq
hücuma keçdi. Faşist quldurları təpədən dırnağa qədər silahlanmışdı. Təkcə
Moskva üzərinə 77 düşmən diviziyası, o cümlədən 23 tank və motorlu diviziya
hücuma keçmişdi.

Kommunist Partiyasının çağırışı ilə bütün sovet xalqı vətənin müdafiəsinə
qalxdı. Minlərlə insan könüllü olaraq Qızıl Ordu sıralarına daxil olur, partizan
dəstələrinə qoşulurdu. Ölkə vahid cəbhəyə çevrilirdi. Fabrik və zavodlarda,
kolxoz və sovxozlarda cəbhəyə gedənlərin yerini qadınlar, yeniyetmələr və
qocalar tuturdu. Onlar cəbhə üçün silah hazırlayırdılar. Kolxozlar ordunu çörək
və başqa ərzaq məhsulları ilə təmin edirdilər. Minlərlə insan cəbhə arxasında
qəhrəmanlıqla çalışırdı.

1942-ci ildə Möhsüm dayı 32 yaşında Şəmkir Hərbi Komissarlığından soy -
daşlarımızla bərabər müharibəyə yollandı. İlk günlərdə 3 ay Gürcüstanın
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Müharibə veteranı 
Möhsüm Verdiyev



Axalkələk şəhərində təlim məşqləri keçdikdən sonra, Ukraynaya yollandılar.
İlk döyüşü Krım şəhərində oldu. 1 aydan artıq gedən döyüşlərdə Möhsüm
Verdiyev şücaət, qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə polk komandiri Aleksandr Ti -
moşenko ona rota qarşısında təşəkkür elan etdi.

Vətənin başının üstünü təhlükə almışdı. Düşmən, eyni zamanda Barens
dəni zindən Qara dənizə qədər hücuma keçmişdi.

Möhsüm Verdiyevin vuruşduğu polk döyüşə tam hazır vəziyyətdə idi. Ona
görə də əsgərlər döyüşə-döyüşə Ukrayna ərazisindən Belarusiyaya keçdi.

Belarusiyada düşmənin tank və təyyarə cəhətdən xeyli üstünlüyü vardı. Fa -
şistlər sovet qoşunlarını darmadağın edib şəhər və kəndlərə soxulmaq niy yətində
idi. Mövqe döyüşləri gedirdi. Elə vaxt olurdu ki, günlərlə xəndək lər dən çıxmaq
olmurdu. Bütün bunlara baxmayaraq, 1943-cü ilin sonlarında qo ş unları mız alman
faşistlərini Belarusiyadan qovaraq Pribaltikaya, Latviya ərazisinə keçdi.

Arxiv sənədlərindən oxuyuruq ki, M.Verdiyevin vuruşduğu alayın əsgərləri
gecə-gündüz son damla qanlarına qədər vuruşub. Onlar «Hər şey vətən üçün,
Stalin uğrunda vuruşa! İrəli!» kimi şüarları əllərində rəhbər tutublar.

Müharibə Latviyanın Şauliyay şəhəri uğrunda gedirdi. Şauliyay ətrafındakı
təpə üçbucağı xatırladırdı. Təpənin qarşı tərəfi meşəlik, meşəlikdən o tərəfi
isə ucu-bucağı görünməyən düzənlik idi. Düşmən meşəlikdə gizlənmişdi. Bu -
nu batalyon komandiri bilirdi. Hücum bu istiqamətdə gözlənilirdi. Təpə mü -
dafiə olunmalı idi.

Gecə saat ikiyə işləyirdi. Batalyon komandiri qəflətən əsgərləri və hərbi
silahları döyüş vəziyyətinə gətirməyi əmr etdi.

Dan yeri söküləndə düşmən tərəfdən havaya saysız-hesabsız fişənglər
atıldı. Bu, hücum siqnalı idi. Ətrafda nəhəng bir gurultu qopdu, faşistlər böyük
qüvvə ilə hücuma keçmişdi. Elə bu vaxt təpədə düşmən mərmiləri partladı.
Mər milərin ardı-arası kəsilmirdi.

Batalyon komandiri qışqırdı: «Arxaya bir addım da olmaz! Möhkəm da yanın!»
On beş dəqiqə ərzində düşmən mərmiləri təpəni arı pətəyinə döndərmişdi.

Mərmilərin düşdüyü yerdə iri çuxurlar yaranmışdı. 1944-cü il noyabrın 7-də sıravi
əsgər Möhsüm Verdiyev Latviyanın azadlığı uğrunda Şauliyay uğrunda döyüş -
lərdə ağır yaralandı, o, Rusiyanın Vladimir şəhərində hərbi hospitala yerləşdirildi.

3 ay müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə qayıtdı, qəhrəmanlıqla
vu ruşdu. Ordudan 1945-ci ilin mart ayında müharibə veteranı kimi Şəmkir
rayonuna qayıtdı.

Müharibədə yaxşı vuruşduğuna görə Marşal İ.V.Stalinin təşəkkürünə,
orden və medallara layiq görülmüşdü. Dəfələrlə vuruşduğu respublikalardan
– Ukraynadan, Belarusiyadan, Pribaltikadan Möhsüm Verdiyevin ünvanına
təşəkkür məktubları gəlmişdi.
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Müharibədən sonrakı illərdə Möhsüm dayı öz doğma kəndində «Sosia -
lizm» kolxozunda əmək fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. 

Ailəsində yeni övladlar dünya gəldi. Əvvəlcə Solmaz, sonra Nəbi, Nadir,
Tahir, Nurəddin və Zirəddin.

Möhsüm dayı Bilqeyis ana ilə birlikdə uşaqların tərbiyəsi, təhsili ilə ciddi
məşğul olublar. Ona görə də bu ailə Şəmkir rayonunda nümunəvi ailələrdəndir.

Tahir müəllimin rayonun xalq təsərrüfatının inkişafında, Nurəddin müəllimin
isə ixtisaslı müəllim kimi kəndimizin uşaqlarının təhsil almasında böyük rolu
danılmazıdır.

Möhsüm dayının uşaqları haqqında bir açıqlama vermək yerinə düşər:
*Zümrüd xanım Qəşəm əmi ilə ailə qurub.
*Davud müəllimin həyat yoldaşı Elmira xanımdır. Övladları Elçin, Elxan,

Etibar bəy hamısı ailəlidirlər.
*Solmaz xanımın həyat yoldaşı Tofiq bəydir. Övladları Həsən, Elsevər,

Natiq və qızı Təranə xanım ailəlidirlər. Həyat yoldaşı Fuad müəllimdir.
*Nəbi müəllimin yoldaşı Sahibə xanımdır. Övladları Zülfiyyə, Zemfira,

İlhamə; oğlu Aqil ailəlidirlər.
*Nadir bəyin həyat yoldaşı Maysara xanımdır. Övladları Elşad və Anar

bəydir.
*Tahir bəyin həyat yoldaşı Tamam xanımdır. Övladları Vüqar və İlqardır.
*Nurəddin müəllimin həyat yoldaşı Elminaz xanımdır. Övladları Namiq,

Zümrüd və Ələkbərdir.
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*Zirəddin bəyin  həyat yoldaşı Cəlalət xanımdır. Övladları Orxan, Tür -
kan, Təhminədir.

Beləliklə, Möhsüm dayının 8 uşaqdan 21 nəvəsi, çoxlu nəticəsi var.
Möhsüm Gülməmməd oğlu Verdiyev 1994-cü il fevralın 26-da 84 yaşında

dünyasını dəyişmişsə də, şərəfli, qeyrətli, namuslu həyat yolu keçmişdi. Onun
zəh məti dəfələrlə Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, mü -
kafatlara layiq görülmüşdü. Ona mükafat kimi minik maşını da hədiyyə edilmişdi.

ƏLƏKBƏR GÜLMƏMMƏD 
OĞLU VERDİYEV

Qədim Tovuz elinə bahar yenicə gəlmişdi. Hava -
lar isinmiş, gül gülü, bülbül bülbülü çağırırdı. Belə
bir gözəl yaz günündə qohum-qardaş, tanış-biliş
Gülməmməd kişiyə gözaydınlığı verir, onu ikinci
oğlu olması münasibətilə təbrik edirdilər.

Bəli, 1911-ci il may ayının 15-də gələcəyin ziya -
lısı, tanınmış riyaziyyatçı Ələkbər Kəlvayi Əhmədli
kəndində dünyaya gəldi. O hamı kimi məktəbə get -
di, oxudu, yetkinlik yaşına çatanda qardaşı Möhsüm
ilə Şəmkir rayonunun Keçili kəndinə köçdü və orta
təhsili o kənddə aldı.

Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra
Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə
daxil oldu. Tələbəlik illəri gənc Ələkbər üçün o qədər də asan olmadı.
Çöllərdən yovşan yığıb sataraq onun puluna bilet alıb Ba kıya oxumağa getdi.
Qardaşı Möhsüm dayının qaynı Abdı əminin göndərdiyi məvaciblə oxudu.

1935-ci ildə institutu bitirib Şəmkir rayonunun orta məktəblərində dərs
deməyə başladı.

İkinci Dünya müharibəsinin başlaması gənc Ələkbər üçün də asan olmadı.
1942-ci ilin yazında Şəmkir Hərbi Komissarlığından Ələkbər Verdiyev əvvəlcə
Gürcüstanda, oradan Mazdok şəhərində 2 aylıq hərbi təlimlərə başladı. Vaxt
tamam olanda birbaşa cəbhəyə, Rusiyanın Maykop şəhərinə getdi, oradan da
Stalinqrad ətrafında gedən qanlı döyüşlərdə iştirak etdi. Maraqlı bir epizod:
payız ayının ortaları idi. Hava soyumuşdu, çiskin yağış yağırdı. Torpaq yolda
palçıqdan irəliləmək mümkün deyildi. Komandir batalyonun əsgərlərini döyü -
şə qaldırdı. Batalyon Volqa çayının sol sahilindəki kəndləri azad etməli idi.
Küknar meşəsində mövqeyi bir az da möhkəmləndirdilər. Ələkbər Verdiyevin
vzvodu bir dəstə əsgərlə Volqa çayının sağ sahilinə keçərək alman faşistlərini
aldatdı. Səhər tezdən sovet qoşun hissələri almanların üzərinə böyük qüvvə ilə
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hücuma keçdi. Qəfil hücum düşmən komandanlığının arasına çaxnaşma saldı.
Faşistlər qüvvələrini cəmləşdirə bilmədilər. Onlar geri çəkilməyə məcbur oldu.
Sonralar Ukraynanın Dnepropetrovsk, Zaparojye, Nikopol, Krivoy-Roq, Kirovo-
qrad kimi böyük şəhərlərinin faşist işğalçılarından təmizlənməsində bir hərbçi
kimi başqa əsgərlərlə yanaşı, Ələkbər müəllimin də misilsiz xidmətləri olmuşdur.

Artıq faşistlər qaçırdı. Qəhrəman sovet əsgərləri düşməni qovurdu. Xilas
olan şəhər və kəndlər bayram edirdi. Nəhayət, düşmən təslim oldu. Reystaqda
qələbəmizin rəmzi olan qırmızı bayraq dalğalandı. Sovet qoşun hissələrinin
«Urraa!» sədaları Berlini titrətdi. Batalyon komandirinin əmri ilə döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olan sovet əsgərlərinin şərəfinə yaylım atəşi açıldı.

1945-ci il iyun ayının axırlarında Müdafiə nazirinin əmri ilə Ələkbər Gül -
məmməd oğlu Verdiyev orden və medallarla mükafatlandırıldı. Ələkbər
müəllim yenidən əmək fəaliyyətinə başladı. 

Keçili kəndində bir müddət müəllimlik sənətini davam etdirərək  sonradan
işini Stansiya Şəmkirə dəyişdirdi.

Şagirdləri məktəbə cəlb etməkdə, onların sağlam təlim-tərbiyəsində, dərin
biliyə yiyələnməsində Ələkbər müəllimin rolu böyük idi. Ona görə bütün
şagird və müəllim heyəti onu sevir, hörmət edirdi.

Ələkbər müəllimin gözəl ailəsi vardı. O, Qoçəli kişinin qızı Şəhri xanımla
ailə qurmuş, 35 ildən artıq birlikdə ömür sürmüşdü.

Ələkbər müəllimin ünvanına deyiləsi yaxşı sözlər çoxdur. Ancaq ağsaqqal uca -
lığı qazanmış bir şəxsiyyət barədə əsl həqiqəti çalışdığı kollektiv, xalq deyib. O, əsl
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in san, müəllim və şagirdlərin yaxın dostu, elin-obanın ağsaqqalı, düşündür mə  yi
ba caran, insanları  kimsəsizlərə rəhm etməyə, kömək etməyə səsləyən bir insan idi.

Müəllimdən, məktəbdən söhbət düşəndə Ələkbər müəllimlə yanaşı, Rza
müəl lim, Abuzər müəllim, Həmid müəllim, məktəbin direktoru Sərtib Məm -
mədov fəxrlə yad edilir.

Təlim-tərbiyə sahəsində qazanılan nailiyyətdə Ələkbər müəllimin misilsiz
xidmətləri olubdur. Həyatını və fəaliyyətini xalqının azadlığına, rifaha həsr edən
bu insan gənc nəslin tərbiyəsində də əlindən gələni əsirgəməmişdi. İna nırıq ki,
bundan sonra gələn nəsil də Ələkbər müəllimin əziz xatirəsini unut mayacaqdır.
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*   *   *
Peşəsi müqəddəs, vicdanı təmiz,
Arzun, əməlin də nurdu, müəllim.
Neçə yaşa dolub qocalsaq da biz,
Harda görsə bizi, balamsan, – deyir.

*   *   *
Biz biçinçiyik, o, barlı zəmi,
Bizdən gizlətmədi sevinci, qəmi.
Al-əlvan toxunan xalılar kimi
Ömrümə min naxış vurdu müəllim.

*   *   *
Sizdən dərs almışıq neçə on ildə, 
İndi söhbətiniz ağızda, dildə.
Yaşasaq dünyada doxsan, yüz il də
Sizə hörmətimiz vardır, müəllim.

BİR ÖMÜRDƏN SƏHİFƏLƏR 
(Tanrıverdi Aslanov)

Ömrün iki zirvəsi var: yaş zirvəsi və kamillik
zirvəsi. O insanlar xoşbəxt dirlər ki, bu zirvələrə
doğru yolu birlikdə, bir-birini üzvi surətdə tamam -
layır. Bu bağlılıq humanizm və xeyirxahlıqla yoğru -
landa, təbii ki, ictimai ehtiram və rəğbət ünvanlı
olur. Bütöv şəxsiyyət ömrünü yaşayan və bu gün
cəmiy yə timizdə ziyalı mühitində ibrətamiz həyat və
yaradıcılıq məktəbi keçmiş gör kəmli simalar ara -
sında yeri görünən Tanrıverdi Aslanov da vardır.

Tanrıverdi Abdı oğlu Aslanov 1930-cu ildə Şəm -
kir rayonunun Keçili kəndində dünyaya göz açıb.
İbtidai təhsilini Plankənd 8 illik məktəbində, dava -
mını isə Stansiya Şəmkir orta məktəbində alıb.

Tanrıverdi Aslanov



Atası Abdı kişi oğlunu ali təhsilli, oxumuş bir
ziyalı, xalqına xidmət edən, tanınmış bir adam kimi
görmək arzusunda olub.

Tanrıverdi müəllim oxumağa çox həvəsli idi.
Sənədlərini hazırlayıb 1954-cü ildə Gəncədəki S.Ağa -
malıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna verdi
və elə həmin il də qəbul olundu.

İnstitut həyatı onun fəaliyyətində, davranışında,
dünyaya siyasi baxışında böyük rol oynadı. O, sinif
nümayəndəsi seçildi, komsomol komitə katibi oldu,
siyasi dünyagörüşü bir az da artdı.

Tanrıverdi Aslanov institutu bitirəndən sonra
rektorluq işləmək üçün ona Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə göndəriş verdi.

Tanrıverdi 1958-ci ildə nazirlikdə fəaliyyətə başladı. Kənd Təsərrüfatı Na zirli -
yində işlədiyi dövrdə Azərbaycanın kənd rayonlarının inkişafı onun nəza rətində olub.
Mütəmadi olaraq pambıqçılıq rayonlarına, Bərdə, İmişli, Şəmkir, Goranboy, Sa bi -
ra bad, Göyçay, Salyan, Cəlilabad və başqa rayonlara təhkim olunub. Respublikada
pambıq istehsalının artımına, keyfiyyətli məhsu lun hasil olunmasına çalışmışdır.

Tanrıverdi Aslanov nazirlikdə işlədiyi dövrdə Şəmkir rayonunun inkişafına
xüsusi diqqət ayırmışdı. Tez-tez rayon rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayardı. Mütə -
ma di ola raq rayonun «Sosializm» kolxozunun rəhbərliyinə öz tövsiyə və tap -
şı rıqlarını verərdi. O, təkcə təsərrüfat işlərinə yox, eyni zamanda milli mə dəni-
mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, təbliğ olunmasına da çalışırdı.

Mərkəzi Komitənin xüsusi tapşırığı ilə 1970-1980-ci illərdə kənd təsərrü -
fatı rayonlarında heyvandarlığa, pambıqçılığa, taxıl, kartof, üzüm, tütün və
başqa təsərrüfat sahələrinə diqqət daha da artırıldı.

Qarşıya qoyulan 5 illik planın yerinə yetirilməsində Tanrıverdi müəllim
əsl mütəxəssislər kimi vicdanla çalışardı. Ona görə də dəfələrlə dövlətin medal
və diplomlarına  layiq görülmüşdü.

İllər nə tez gəlib keçdi. Elə bil dünən deyildi institutda oxuduğu illər. Göy -
gölü, Maral gölü, Kəpəz dağını seyr etdiyi, Hacıkənddə istirahət etdiyi günlər.

Gənc Tanrıverdi Bakıda əsilli-nəsilli ailədən olan ziyalı xanım Sevda ilə
ailə qurdu. Toyu 1959-cu il noyabrın 7-də Bakı şəhərində keçirildi. Şəmkir ra -
yo nundan həmin toya qohumlarla bərabər Tanrıverdinin atası Abdı kişi,
qardaşı Qulu və dayısı Ələkbər müəllim də gəlmişdi.

Bu ziyafətdə Abdı müəllimin bir ata kimi verdiyi xeyir-dua alqışlarla qar -
şılanmışdı. O demişdi: «Bu gün Azərbaycanın iki ziyalı övladı ailə qurub səa dətə
çatır. Təbrik edirəm! Xoşbəxt olsunlar, xalqımıza layiq ailə olsunlar, xoş bəxt ömür
sürsünlər». O, sözünə davam edərək üzünü bəy və gəlinə tutaraq şeirlə deyir:
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– Siz qədəm qoyursunuz yeni həyata,
Gəlin ana olsun, bəyimiz ata,
Hamı sizin kimi arzuya çata.
Biz də Sizə baxıb sevinib, gülək
Mübarəkdir toyunuz, mübarəkdir, mübarək!

Yekunda Sevda xanımın atası Balağa kişiyə, anası Failə xanıma gözay dın -
lığı verib, şirin qohumluq arzuladı. Sözünü «Yaşasın Azərbaycan xalqı!»
deyərək bitirdi.

Tanrıverdi müəllimlə Sevda xanım iki oğul böyüdüb boya-başa çatdırıblar.
Cavanşir bəy  Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib və Rəna xanımla ailə qurub.
Bu ziyalı ailəsinin iki oğlu – Orxan bəy və Samir bəy də layiqli övladlardır.
Tan rıverdi müəllimin ikinci oğlu Azər bəydir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu
bitirib, ailəlidir. Həyat yoldaşı Həcər xanımdır. Oğlu Cavid bəydir.

Tanrıverdi Aslanov ömrünün axırına kimi partiya, sovet orqanlarında çalı -
şıb. Dəfələrlə partiya qurultaylarında, plenumlarda iştirak etmişdir.

Azərbaycan Kommunist Partiyasının 28-30 yanvar 1976-cı ildə keçirdiyi
qurultayın, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının I qurultayının,
Mərkəzi Komitənin plenumlarının nümayəndəsi olub. 

O, ömrünün kamillik dövründə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetin də
Kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri işləyib. Təqaüdə çıxdıqdan sonra Tan rıverdi
Abdı oğlu Aslanov 1995-ci il fevralın 13-də dünyasını dəyişib, əbə diy yətə qovu -
şub. Al lah rəhmət eləsin.

KİMYAÇI ALİM SEVDA ASLANOVA

Azərbaycan elminə böyük töhfələr verən, tanın mış
elm adamları sırasında adı çəkilən, Aslanovlar ailəsinə
başucalığı gətirən Sevda Balağa qızı Asla nova 18 no   -
ya br 1934-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1943-cü ildə Bakıdakı 132 saylı otra məktəbin I
sinfinə daxil olmuş, 1953-cü ildə orta məktəbi əla
qiymətlərlə bitirmiş, həmin il də Bakı Dövlət Uni-
versitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. Son -
rakı illər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
nəzdindəki Kimya Prosesləri İnstitutunda laborant
kimi işə qəbul olunub, elmi iş götürüb, 1968-ci ildə
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda elmi işini mü -
da fiə edib, alimlik adına layiq görülmüşdür. Uzun illər boyu Kimya Prosesləri
İnstitutunda baş elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
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Neft-Kimya sahəsində yüzlərlə elmi əsər yazıb, səmərəli təkliflər irəli
sürmüşdür. Kimya elminin inkişafında böyük zəhməti vardır.

İnstitut rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə təşəkkür və mükafatlara layiq
görülmüşdür.

Kimliyindən asılı olmayaraq hər bir kəsin həyatda öz mövqeyi olmalıdır.
Ona görə də zəhmət çəkib hünər göstərməlidir. Sevda Aslanova prinsipial
qadındır, işgüzardır, elm sahəsində çalışmaqdan xüsusi zövq alır. 

Sevda xanım görkəmli şəxsiyyət, yüksək mədəniyyətə malik tanınmış kənd
təsərrüfatı mütəxəssisi Tanrıverdi Aslanovla 7 noyabr 1959-cu ildə ailə
qurmuşdur. Onların iki övladı dünyaya gəlmişdir. Cavanşir bəy ilə Azər nəslin
davamçıları kimi tərbiyə almışlar. Onlar D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı
İnstitutunu bitirib, xalq təsərrüfatında çalışırlar. Ailəlidirlər. Sevda xanımın
indi 2 oğlundan 4 nəvəsi var. 

Sevda xanım 80 yaşı keçməsinə baxmayaraq, yenə də elmi axtarışdadır.
Ona möhkəm cansağlığı arzulayırıq.

TALIŞ ASLANOV

O, Şəmkir elində sayılıb-seçilən ziyalı insanlar-
dan biridir. Xalqın malına, dövlətin sərvətinə gözü -
nün ucuyla da baxmayan, halal süfrəsinə haram tikə
qatmayan, haqqa arxalanan, özünə güvənən Azər -
bay can oğludur.

Hər bir insan Allahın qismət etdiyi ömrü elə ya -
şamalıdır ki, özündən sonra dəyərli izi qalsın. İmkan
daxilində yardıma ehtiyacı olanlara köməklik edib,
elimizin xeyir-şərində yaxından iştirak etsin. Talış
müəllim belə insanlardandır.

Talış Abdı oğlu Aslanov 1939-cu ildə Şəmkir ra -
yonunun Keçili kən dində ziyalı ailəsində anadan

olub. 1947-ci ildə Plankənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olub. 1957-ci
ildə oranı bitirdikdən sonra 3 il ərzində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində
hərbi xidmətini başa vurub sonra vətənə qayıdır.

1961–1964-cü illərdə Bakı Yeyinti Sənaye Texnikumunda oxuyub təhsil
alır. 1 №-li Bakı Şərab zavodunda əmək fəaliyyətinə başlayır. Onu da bildir -
mək istəyirəm ki, Talış müəllimin həyat yolu çox da hamar keçməyib. Körpə
yaş larından əməyə cəlb olunub. Əsgərliyə gedənə qədər dəmiryolu sahəsində
çalışıb, kollektivin hörmətini qazanıb, ailəni dolandırıb.
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1965-ci ildən Şəmkir rayonunun Əzizbəyov adına üzümçülük sovxozunda
işləyə-işləyə 1970-ci ildə Səməd Ağamalıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı Univer-
sitetinin meyvə-tərəvəz və üzümçülük fakültəsinə daxil olur, 1976-cı ildə ali
məktəbi bitirib kənd təsərrüfatı üzrə meyvəçiliyin, üzümçülüyün sirlərini
öyrənir. İşlədiyi sovxozda spirt çəkən sexin müdiri təyin edilir. Qısa bir vaxtda
sexdə böyük işlər görülür, işin keyfiyyəti yüksəlir. Yaxşı işinə görə dəfələrlə
mükafatlandırılmışdır.

Talış müəllim hər şeydən əvvəl fədakar, işgüzar, işinə məsuliyyətlə yanaşan
bir insandır. 1974–1978-ci illərdə Azərenerji Tikinti İdarəsinin yardımçı təsər -
rüfatında müdir kimi fəaliyyət göstərir.

1978-ci ildən rayonun ən böyük təsərrüfatlarından biri olan «Sosializm»
sov xozunda baş aqronom işləmişdir. Sovxozun direktoru bacarıqlı, qabiliy -
yət li, vətənini, elini-obasını ürəkdən sevən İnqilab Ələkbərovla əl-ələ verib
Ke çili kəndinin tərəqqisində, abadlıq işlərində böyük zəhmət çəkmişlər.
Kəndin mədəniləşməsində – qaz, işıq, su çəkilməsində, yeni-yeni yol struk -
turlarının ya ran masında danılmaz xidmətləri olmuşdur.

Talış Aslanov şərəfli və mənalı həyat yolu keçmişdir. Onun gördüyü işlər
gənclər üçün bir örnəkdir. Yalan danışanları, əliəyriləri sevmirdi. 

Saf və təmiz ailəsi var. Həyat yoldaşı Pakizə xanımla ailə qurduqdan sonra
övladları Mehriban, Mahirə, Tələt bəy, Əzizə böyüyüb boya-başa çatıblar. Hər
birinin öz yolu var. Ali təhsillidirlər. Ailəlidirlər.

Talış müəllimin oğlu Tələt gənc olsa da, ağlına, düşüncəsinə görə tay-
tuşlarından fərqlənir.
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Tələt sanballı oğlandır. O, Rusiyada iş adamıdır. Təkcə Şəmkir rayonundan
onlarla insana çörək verir, əl tutur, köməklik edir.

Tələt bəyin rəhbərlik etdiyi sahədə azərbaycanlılar çoxdur, soydaşlarımızla
işləmək üçün gözəl şərait yaradıb. Onların bütün problemlərini aradan qaldırır.
O, tez-tez vətənə gəlir, qohum, əqrəbaların, dostların da işinə yarayır.

Onunla birlikdə Sankt-Peterburqda çalışan iş adamları, yaxın qohumlar
Rizvan Nəsibov, Mehman Əliyev, Mahir Nəsibov, Cəsarət Abdullayev, Elnur
Aslanov, Ramin Aslanov vətənə başucalığı gətirən insanlardır.

Talış müəllimin həyat yolu gənclər üçün nümunədir. Allah ona uzun ömür versin.

ZİYALI ALİM, VƏTƏNPƏRVƏR İNSAN
KƏRƏM ASLANOV

Elmi biliyə malik adamlar nurlu aləmə işıq sa çan
ulduza bənzəyir. Kərəm Aslanov məhz belələrindəndir.

O, 1942-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili kən -
dində İkinci Dünya mühari bə sinin qanlı-qadalı gün -
lərində, ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. Atası
Abdı kişi o vaxtlar kolxozda ferma müdiri işləyirdi.

Balaca Kərəm 1951-ci ildə Plankənd səkkizillik
məktəbinə daxil olur. Səkkizillik məktəbi başa vur-
duqdan sonra təhsilini davam etdirmək üçün Şəm -
kirdəki Səməd Vurğun adına orta məktəbin 9-cu
sinfinə gedir. 

1962-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitir -
dik dən sonra Bakı şəhərinə gə lir. Qardaşı Tanrıverdi müəllimin təklifi ilə
Azərbaycan Neft-Kimya İnstitu tu na qəbul olunur. Ali məktəbdə oxuduğu
illərdə fəal olduğu üçün ictimai işlərə cəlb olunur, tələbə komitəsinin sədri,
komsomol komitəsinin katibi kimi fəaliyyət göstərir.

1967-ci ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra göndərişlə Sumqayıt şəhərinə
istehsalata göndərilir. O, dostları İsmayıl İsmayılov və Səlim Vəliyevlə
birlikdə Neft-Kimya zavodunda müxtəlif vəzifələrdə çalışır.

1980-ci ildən o, Sumqayıtda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Po -
li mer lər İnstitutunda işləməyə başlayır. Sonralar K.Aslanov qeyri-üzvi kimya
üzrə elmi işi müdafiə edib, alimlik adına layiq görülür.

Azərbaycan elminə böyük töhfələr verən Kərəm Aslanov daim axtarışda
olub, yaşayıb-yaratmaq eşqi ilə çalışmışdır. O, kimya elmi sahəsində çox bö -
yük işlər görmüş, qeyri-üzvi kimya elminə yeniliklər gətirmişdi.
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Kərəm müəllim təbiətcə demokratik, həyatsevən və prinsipial adam idi. O,
ağır, çətin müharibə illərində böyüdüyü üçün həmişə xeyirxahlığa, əmin-
amanlığa, işıqlı gələcəyə can atırdı.

Azərbaycanın gələcəyinə inanıb ölkəmizin hər bir inkişafına sevinirdi.
Kərəm Aslanov bir neçə elmi monoqrafiyanın, 30-dan çox elmi məqalə və

metodik vəsaitlərin müəllifidir.
Elmin yolları heç vaxt hamar olmur, daşlı-kəsəkli olur. Bu çətin yollarda

K.Aslanov həmişə inamla, ümidlə addımlayıb. İnamına, cəsarətinə, özünə olan
tələbkarlığına görə ümidləri doğruldub və gözəl bir alim kimi yetişib. Şöhrətə,
vara-dövlətə uymayıb. Yeni-yeni kəşflər onu bir alim kimi, ziyalı kimi yetişdirib.
Heç kimin yanında gözükölgəli olmayıb, düzü düz, əyrini əyri söyləyib.

Kərəm Aslanovun iki övladı və iki nəvəsi var.

NƏBİ VERDİYEV

Yaxşı ki, dünyada Nəbi kimi yaxşı adamlar var.
Onun fikri, amalı insanları qayğısız, sağlam, gümrah
görməkdir. İmkanı daxilində dosta, qonum-qonşuya
düzgün yol göstərib, əl tutmaq, köməklik etməkdir.

Nəbi müəllim olan yerdə haqsız haqlıya bərabər
tutula bilməz, oğru doğrunun üstünə bağıra bilməz,
şər xeyirə qələbə çala bilməz, yalan heç vaxt ayaq
tutub yeriyə bilməz.

O, halallığı, saflığı, təmizliyi, düzgünlüyü hər
şey dən üstün tutur. Məhz ona görə Şəmkir rayonun -
da, həmçinin Keçili kəndində hörmətli kişilərdəndir.

Nəbi müəllim özü sədaqətli olduğu kimi, dostlu -
ğa çox böyük qiymət verir. O deyir: «Dostluq mənəvi sərvətdir. Əgər dünyada
özünə bir yaxşı dost tapmısansa, onda böyük bir xəzinə sahibisən».

Dost olanda eləsiynən dost ol ki,
Tapdamasın çörəyini, duzunu.
Dost olanda eləsiynən dost ol ki, 
Çörək kəssin bütün ömrü uzunu.

Nəbi Verdiyevin müsbət cəhətlərindən biri də qonaq qarşılayıb yola salmaq
bacarığıdır. Əsrlərin, nəsillərin sınağından çıxmış bir çox adətlərimiz var.
Onların arasında qonağa hörmət xüsusi yer tutur. O, həmişə deyir: «Qonaq
Allah qonağıdır. Evin ən ləziz, dadlı yeməyini qonağa hazırlamalıyıq».
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Eyni zamanda o, qohumcanlıdır, vaxtaşırı istər kənddəki qohumlara, istərsə
də Şəmkir, Tovuz, Gədəbəydəki qohumlarına baş çəkir.

Nəbi Verdiyev saz-söz sənətinə yüksək qiymət verəndir. Saatlarla ustad
aşıqları dinləməkdən zövq alır. Aşıq Əkbərin, İmranın, Muradın, Məsim və
Teymur Hüseynovun ifa etdiyi saz havalarından doymur.

Ömür yoluna bir nəzər salaq:
Nəbi Möhsüm oğlu Verdiyev 1946-cı il fevral ayının 10-da Keçili kəndində

anadan olub.
1953–1962-ci illərdə Plankənd 8 illik məktəbində oxuyub.
1965–1968-ci illərdə hərbi xidmətə çağırılıb. Özbəkistan respublikasının

Səmərqənd şəhərində üç il hərbi xidmətdə olub.
1972–1975-ci illər ərzində Gəncə şəhər İnşaat Texnikumunda oxuyub

təhsil alıb.
1975-ci ildə Şəmkir su elektrik stansiyasının tikintisi gedən zaman təyinatla

inşaat şöbəsində əvvəlcə usta, sonra 1996-cı ilə kimi inşaat icraçısı kimi
fəaliyyət göstərib. Kollektivdə hörmət, nüfuz qazanıb.

1975-ci ildə sevib-seçdiyi Sahibə xanımla ailə qurub, 4 övladı və 10 nəvəsi var.
Nəbi müəllimlə dostluq, yoldaşlıq etməyə dəyər. Yaxşı xatırlayıram,

uşaqlıq illərimi həmişə birlikdə olardıq. Müharibədən sonrakı illər idi. Möh-
süm dayının ailəsi böyük idi: Zümrüd, Davud, Solmaz, Nəbi, Nadir, Tahir,
Nurəddin və Zirəddin. Onların arasında Nəbi yaş cəhətdən ortancılı olsa da,
onun dediklərini qardaş-bacılar eşidərdi. Bu gün də ona ailədə hörmətlə
yanaşırlar.

Bilqeyis ananın səhər tezdən uşaqları dərsə yola salması, dərsdən gələndə
qarşılaması heç vaxt yaddan çıxmayır.

Uşaq yaşlarımızda, dərsdən sonra özümüzə məxsus olan mal-qaranı Dört -
lümənlik arxa, Sarım çayı ətrafına və ya Qala yeri deyilən sahəyə otarmağa
aparardıq. Bu uşaqlardan Nəbi, Namaz, Haqverdi, Oqtay, Nəsib, Sədi, Nizami,
Fərhad və başqaları heyvanları örüş yerinə buraxdıqdan sonra futbol, voleybol,
ənzəlidəyməz, dirədöymə, mozadaş, qarcıdaş və sairə oyunlardan birini oyna -
yardıq. Sonra isə dərslərimizə hazırlıq məqsədilə sual-cavab edərdik.

Yeniyetməlik illərimiz də onunla bir keçib. Həmişə qış aylarına tədarük
məqsədilə meşədən odun doğrayıb gətirərdik, kolxozun sahəsindən ot biçib,
qurudub tayalara vurardıq. Dəllərdən daş kömür alıb, gətirib xüsusi yerlərdə
saxlayardıq. Boş vaxtlarımızda dərs oxuyardıq.

Xalqımızın ən gözəl bayramı Novruz bayramıdır. Bu əziz günə xüsusi
hazırlaşardıq. İlin-ayın axır çərşənbəsi günü lopa atardıq, yumurta döyüşüb
uşaqlarla birlikdə baca-baca, kosa oynayıb, sonra evimizə dönərdik. Dostum,
qardaşım Nəbi müəllimin ömür yolu uğurlu və mənalı olsun.
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TAHİR VERDİYEV

Xalqımız özünün ziyalı oğulları ilə fəxr edib
öyü nür. Şəmkir rayonunda həmişə sayılıb-seçilən,
respublikamız müstəqillik qazanandan sonra hüquqi
dövlət quruculuğunda yorulmadan çalışan, dostluq -
da, qohumluqda, sədaqətli olan, işlədiyi kollektivin
və rayon əhalisinin məhəbbətini qazanan Tahir müəl -
lim sadə kəndli ailəsində böyüyüb.

İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı illər idi.
Möh süm dayının ailəsində 8 övlad böyüyürdü. On -
ların arasında oxumağa, təhsil almağa, ali savadlı
olmağa ən çox Tahir ilə Nurəddin can atırdı.

Nurəddin müəllim orta məktəbi yüksək qiymət -
lər lə bitirib, ali təhsil aldı. İndi Şəmkirdə qabaqcıl, adlı-sanlı müəllimlərdən
bi ridir. Tanıyanlar bir ziyalı kimi onunla fəxr edirlər.

Tahir Möhsüm oğlu Verdiyev 1951-ci ildə Keçili kəndində anadan olub.
1960–1970-ci illərdə orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıdakı H.Z.Tağıyev
adına Toxuculuq Kombinatının boyaq-bəzək fabrikində əvvəlcə fəhlə işləsə
də, sonra sex rəisi vəzifəsinə qədər yüksəldi. Həyata ilk addımı da bu kollek -
tiv də ataraq müəssisənin ümumi işlərində yaxından iştirak edirdi.

O, 1974-cü ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna qəbul
olundu. O, 1979-cu ildə institutu bitirdi. 10 il müəssisədə işlədikdən sonra
göndəriş ilə Rusiyanın Volqoqrad şəhərində Traktor zavoduna işə qəbul oldu.
1983-cü ilə kimi burada işlədikdən sonra 1984–1992-ci illərdə Şəmkir rayon
Cihazqayırma zavodunda mühasib, 1992–1995-ci illərdə Şəmkir Kabel zavo-
dunda baş mühasib işlədi.

1995-ci ildən bu günə kimi Şəmkir rayonunda Əmlak məsələləri Dövlət
Komitəsində müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Həmişə rəhbərliyin hörmət
və rəğbətini qazanıb. 

Valideynlərə hörmət etməyi, onların qayğısına qalmağı, övladlıq borcunu
yerinə yetirməyi Tahir müəllim özünə müqəddəs borc bilir. O yaxşı bilir ki,
ata-anası övladlarını necə əziyyətlə böyütmüşlər. Qardaşlardan Tahir və Nu -
rəd din körpə yaşlarından institutu bitirənə kimi maddi cəhəddən valideynlərinə
əziyyət verməmişdilər. Ona görə də bu iki qardaşın ailədə xüsusi hörməti və
yeri vardır.

Tahir müəllimin həyat yolu hamar olmayıb. Həyatın çətinliklərindən mü -
vəffəqiyyətlə baş çıxardıb. Həmişə həyatda nikbin olub. Onun gözəl ailəsi var.
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Tahir müəllim ürəkdən sevib ailə qurduğu Tamam xanımla iki oğul sahibi
olub: Vüqar və İlqar. Tahir müəllim ilə Tamara xanım övladlarının təlim-tər -
biyəsi ilə həmişə məşğul olmuşlar. Uşaqların biliklərə dərindən yiyələnməsinə
xüsusi fikir vermişlər. Sonrakı illərdə onlar hərbi xidməti başa vurduqdan son -
ra ali təhsil almış və ailə qurmuşlar. İndi Tahir müəllimlə həyat yoldaşı Tamam
xanım nəvələri Nihad və Əsnabla fəxr edirlər.

Şairimiz Zəlimxan Yaqubun təbiri ilə desək:

Ürəyimdə üç müqəddəs duyğu var
Bir övladım, bir qələmim, bir sazım.
Çırağıdır taleyimin, bəxtimin, 
Bir övladım, bir qələmim, bir sazım.

*   *   *
Övlad ruhum, qələm dilim, saz köküm,
Hər üçünə səcdə qılım, diz çöküm.
Dərdim olsa ya dərmandır, ya həkim,
Bir övladım, bir qələmim, bir sazım...
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NABAT NƏNƏNİN 
GƏDƏBƏY QOHUMLARI

Gədəbəy rayonunda kökü uzaq əsrlərə gedib çıxan hörmətli bir nəsil
yaşayır, o nəsil ki, xalqımıza görkəmli insanlar – alimlər, mütəxəssislər verib.

Bu nəsil Kəlvayi Əhmədlilər nəslidir. Kəlvayi Mustafa oğlu Rəhim 1898-ci
ildə Gədəbəy rayonunun Moruqlu kəndində kəndli ailəsində anadan olub. 70
il ömür sürüb. 50 ildən çox Şavad nənə ilə birgə yaşayan Rəhim kişinin 9
övladı olub. Ailənin dolanışıq mənbəyi heyvandarlıq, kartof, kələm və b. kənd
təsərrüfatı məhsulları olub.

Rəhim kişinin birinci oğlu İbrahim Moruqlu kəndində 1936-cı ildə dün -
yaya gəlib, həmin kənddə orta məktəbi bitirib. 1956-cı ildə Gəncə İnşaat
Texnikumuna daxil olub, 1959-cu ildə bitirib, hərbi xidmətə gedib. Bakı
şəhərinə gələrək bir neçə sənaye müəssisələrində işləyə-işləyə 1963-cü ildə
Azərbaycan Politexnik Universitetinin inşaat fakültəsinə daxil olub. 1970-ci
ildə həmən fakültəni bitirib.

İbrahim müəllim 1959-cu ildə Həmayə xanımla ailə qurub. Dörd övladı
olub. Oğlu Faiq ailəlidir, İlham ali təhsillidir – Neft Mühafizəsi idarəsində po -
lis mayorudur. Qızı Mətanət xanım ali təhsillidir, Namiq ali təhsilli iş adamıdır.

Xoşbəxtlik ondadır ki, övladların maariflənməsində, ali təhsil almasında
bu ailənin xidməti böyükdür.

Onu da bildirmək lazımdır ki, İbrahim müəllim ailəsi ilə Bakı şəhərində ya -
şadığı üçün şəhərə gələn qardaş-bacılarına, yaxın qohumlarına, el oğlan larına
yaxından köməklik edib, ali təhsil almalarında, ailə qurmalarında onlara dayaq
olub.

İbrahim müəllimin 4 uşaqdan 8 nəvəsi var. O, hal-hazırda təqaüdçüdür.
Rəhim kişinin ikinci oğlu Vaqif Mustafayev 1939-cu ildə doğulub, orta

məktəbi bitirib, Bakı şəhərinə gəlib. O da Politexnik Universitetinə qəbul olu -
nub və 1964-cü ildə inşaat fakültəsini bitirib.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində, Xalq Nəzarəti Komitəsində, Xəzər Dəniz
Neft Layihəsi İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Ailəlidir, həyat yoldaşı Zərqələm xanımla ailə qurduqdan sonra iki oğlu
olub: İlqar bəy, Natiq bəy. Hər ikisi ali təhsillidir. 

Vaqif müəllim hal-hazırda təqaüdçüdür. İki övladdan 4 nəvəsi var.
Mustafayevlər ailəsi alimlər, ziyalılar yetişdirib.
Gədəbəy başdan-başa gözəlliklər diyarıdır, bu diyar yaşıllıqlara qərq olub:

şəfalı bulaqları, gözoxşayan meşələri, mehriban insanları adamı valeh edir.
Bu gözəl diyarda 1945-ci il 9 may Qələbə Günü Eldar Mustafayev dünyaya

göz açdı.
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Balaca Eldar uşaqlıq vaxt -
larından ağıllı, savadlı, müd -
rik və cəsur idi. O, kənddə si -
 nif yoldaşlarından, dost la -
rından fərqlənirdi. Orta mək -
təbi fərq lənmə ilə bitirdi. İb -
ra him müəllimin dəvəti ilə
Bakı şəhə rinə gəlib Politexnik
Universitetinə daxil oldu, ora -
nı  müvəffəqiyyətlə bitirib elə
həmin universitetdə işlə yə-
işləyə, aspiranturaya qəbul ol-
undu, elmi iş götürüb mü dafiə
elədi.

O, çox savadlı, bacarıqlı alim kimi Azərbaycanda tanındı, yüzlərlə elmi
əsərlər yaratdı, ixtiralar etdi.

Mərkəzi Komitənin tapşırığı ilə Əlcəzair ölkəsinə göndərildi. 1978-ci ildən
1982-ci ilə qədər Ərəbistanda da ad-san qazandı.

Əlcəzair Yüngül Sənaye İnstitutunun dosenti oldu, onu o ölkənin fəxri
vətəndaşı seçdilər. Fəxri diplomlara, pul mükafatına layiq görüldü.

Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Respublika Təhsil Nazirliyinin göstərişi
ilə 1982-ci ildə Gəncə şəhərində yeni yaradılmış Texnologiya Universitetinə
prorektor vəzifəsinə təyin olundu və ömrünün axırına kimi bu təhsil ocağında
çalışdı.

Eldar Mustafayev Həqiqət xanımla ailə qurdu. 3 övladı dünyaya gəldi.
Oğlu Elşən Bakı Dövlət Politexnik Universitetini bitirib. Texniki elmlər

namizədidir.
Qızı Elşanə Mustafayeva Bakı Dövlət Tibb Universitetini bitirib, tibb

elmləri namizədidir.
Qızı Zülfiyyə Mustafayeva Xarici Dillər Universitetini bitirib, tərcüməçi

işləyir.
Eldar müəllimin 3 uşaqdan 4 nəvəsi var. O 1986-cı ildə vəfat etdi, onun

parlaq xatirəsi tanıyanların yadından çıxmayacaqdır.
Rəhim dayının 4-cü oğlu Mustafa müəllim 1948-ci ildə Moruqlu kəndində

doğuldu. O körpə vaxtlarından meylini oxumağa saldı, orta məktəbi qardaşları
kimi əla qiymətlərlə bitirdi. O da Bakıya gələrək sənədlərini Azərbaycan Po-
litexnik Universitetinə verib, yüksək qiymətlə həmin univer sitetə qəbul olun -
du, oxuya-oxuya elmi iş götürüb müdafiə etdi.
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Mustafayevlər ailəsi I cərgə sağdan: Eldar,
İbrahim, Vaqif, II cərgə sağdan: Mustafa, Akif



Universitetdə müəllim ki mi
fəaliyyətə başladı, müəl lim lik -
dən kafedra müdiri və zifə sinə
qədər yüksəldi və uzun illər
bu vəzifədə çalışdı.

Mustafa müəllim texniki
elm lər doktoru, professordur.
Res publika Attestasiya Ko mis -
 siyasının üzvüdür. Hal-hazır -
da Azərbaycan Milli Aviasiya
Akademiyasında müəllimdir.

O, respublikamızda məş hur
alimlərdəndir. Onlarla el mi əsər -
 lərin müəllifi dir. Ailə  lidir, həyat
yoldaşı Pakizə xanımdır. İki övladı var: İradə xanım və Nai lə xanım. Hər ikisi
ali təhsillidir. Mustafa müəllimin iki övladından 5 nəvəsi var.

Rəhim dayının sonbeşik oğlu Akif Mustafayev də Moruqluda doğulub,
böyüyüb. Bakı şəhərinə İbrahim müəllimin dəvəti ilə gəlib.

Akif müəllim ciddi, özünə qarşı tələbkar, ağıllı, düşüncəsi ilə çoxlarını
geridə qoyan bir ziyalıdır.

O da qardaşları kimi Politexnik Universitetini yüksək qiymətlərlə bitirib,
fərqlənmə diplomu alıb, aspiranturaya qəbul olundu, elmi iş götürüb müdafiə
etdi.

Hal-hazırda Akif müəllim texniki elmləri doktorudur. Bir neçə elmi əsərin
müəllifidir. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində əzmlə çalışıb. Yüksək,
səmərəli xidmətlərinə görə dəfələrlə Dövlət mükafatlarına layiq görülüb.
Əməkdar mühəndisdir.

Ailəlidir, həyat yoldaşı Şükufə xanımdır.
Oğlanları Azər və Asif bəy ali təhsillidir. Qızları Rəna və Arzu xanım

ailəlidir.
Akif müəllim 3 nəvəsi ilə öyünür. O, hal-hazırda Qaz Layihə İnstitutunun

direktorudur. Hələ qarşıda fəxr ediləsi günlər çoxdur.
Rəhim dayının qızlarından biri Mirvari xanım Gədəbəy rayonunda yaşayır,

ailəlidir, 2 övladı, 3 nəvəsi, 2 nəticəsi var.
Dursun xanım da ailəlidir. O da Gədəbəy rayonunda yaşayır, 6 övladı, 14

nəvəsi, 5 nəticəsi var. Müşkünaz xanımın 7 övladı, 23 nəvəsi, 16 nəticəsi var.
Şahnaz xanım həyat yoldaşı Kamil müəllimlə Bakıda yaşayır, 3 övladı, 4

nəvəsi var.
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İbrahim dayı həyat yoldaşı 
Həmayə xanım və oğlu İlhamla



Beləliklə, Rəhim dayının Şavad nənə ilə 9 övladı, 33 nəvəsi, 67 nəticəsi,
24 kötücəsi var. Eşq olsun bu nəslə, bu ailəyə!

Rəhim kişi Şəmkir rayonunun Keçili kəndində yaşayan Möhsüm və
Ələkbər Verdiyevlərin, Nabat Aslanovanın doğma bibisi oğludur. Onlar 
XX əsrin əvvəllərində Şəmkirə köçsələr də, qohumluq əlaqələri günü-gündən
yaxınlaşır, möhkəmlənir.

Gədəbəy rayonu təkcə görkəmli alimləri ilə deyil, gözəl sənətkarları,
aşıqları, şair və yazıçıları ilə də tanınan bir rayondur. Həm təbiəti, həm mehri -
ban insanları ilə tanınan əsrarəngiz Gədəbəyin istedadlı yetirməsi, gözəl şairi
İlyas Tapdıq doğulub, boya-başa çatdığı diyarı görün necə vəsf edir:
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*   *   *
Soruşdun hardanam, şirin xaloğlu,
Ömrümün binası Gədəbəydədir.
Anamın boynuna dolanan qolu,
Yuxumun laylası Gədəbəydədir.

*   *   *
Dəli Koroğluya çəkilən zillər,
Gözəllər eşqinə gözəlləmələr,
Çeçələ barmaqda vurulan zillər
Sarıtel havası Gədəbəydədir.

*   *   *
Cığırlar yollara calaq-calaqdır,
Çeşmələr çaylara budaq-budaqdır,
Qayalar təpədə daraq-daraqdır
Koroğlu qalası Gədəbəydədir.

*   *   *
İlyasam, el üçün qaynayır qanım,
Sizsiz kimə gərək şeirim, dastanım.
Bu barlı, bəhrəli Azərbaycanın 
Bir kiçik parçası Gədəbəydədir.

NƏSİLLƏR GÖRÜŞÜR

Mən uşaqlıq illərindən, ağlım kəsən vaxtlardan bəri həmişə Tovuzda,
Gədəbəydə yaşayan qohumların həsrətini çəkmiş, onlarla görüşmək arzusunda
olmuşdum. O qohumlar da, yəqin ki, bizimlə görüşmək, sevinclərini, qəmlərini
bölmək istəmişlər.

1993-cü ilin yaz ayları idi. Bakıdan Şəmkirə, ata yurduna qonaq getmiş -
dim. Möhsüm dayının ailəsində çay süfrəsində dayıoğlu Nəbi müəllim, Tahir,
bir də qardaşım Ramizə ürəyimdən keçən bir arzumu açıqladım:

– Düşünürəm ki, vəfasız dünyadır, ağsaqqallarımız yaşa dolur, cavan -
larımız dağ qohumlarını yaxşı tanımır. Bu ölümlü-itimli dünyada o tərəfli-bu
tərəfli qohumları görüşdürmək yerinə düşər.

Mənim bu təklifimi bəyəndilər, bu nəticəyə gəldik ki, hələlik bu sirri heç
kim bilməsin.

Aramızda Nəbi müəllimi ağsaqqal seçdik, hazırlıq işlərinə başladıq.



Tovuz rayonunun dağ kəndlərindən heyvan aldıq, dağ pendiri, dağ şoru,
Şahzadə bulağının suyundan doldurub gətirdik. Bir sözlə, hazırlıq işi başa
çatdı. Bir yerə toplaş dıq.

Məclisi şən keçirmək üçün gənc, istedadlı aşıq Qurbanı öz dəstəsi ilə dəvət
etdik. Tarzən və müğənnilər də gəldi. Bu tədbiri idarə etməyi tanınmış gülüş
ustası, toy məclislərinin aparıcısı Fərzayıl Camalova tapşırdıq.

23 iyun 1993-cü ilin yayında Şəmkir rayonunun Keçili kəndində, Qulu
kişinin həyətində məclis quruldu, heyvanlar kəsildi, süfrələr açıldı, samovarlar
işə düşdü.

Tovuz rayonundan, Gədəbəydən gələn qonaqlar qonaqpərvərliklə qarşılandı.
Başda Teymur dayı olmaqla dağdan gələn bütün qohumlara ehtiram gös -

tərildi.
Bu tərəfdən el ağsaqqalı Möhsüm dayı, Əməkdar müəllim Ələkbər dayı,

Məşədalılar nəslinin ağsaqqalı Qulu müəllim, əməkdar şərabçı Talış Aslanov
öz ailəsi ilə iştirak edirdi. O cümlədən Nəbi, Davud, Nadir, Tahir, Nurəddin,
Zirəddin Verdiyev qardaşları, eləcə də bacıları Zümrüd xanım, Solmaz xanım
ailə üzvləri ilə Gəncə şəhərindən gəlmişdi. Qulu müəllimin bacısı Validə
müəllimə oğlu Çingiz bəy, Natiq bəylə, Əminə bibi oğlu Zöhrab bəy, Şah -
səddin bəy, Mehman bəylə məclisdə toplaşdılar.

Qulu müəllimin oğlanları – Azad, Ramiz Elman, Rasim, Nəriman ailələri
ilə, qızları Azadə, yoldaşı Manaçar bəy, Kəmalə xanım, Sevinc xanım yoldaşı
Polad bəylə gəldi, bir sözlə, bütün qohumlar cəm oldu.

Əfsuslar olsun ki, məlum səbəblərə görə bu tədbirə nəslin ağsaqqalı, res -
publikada tanınmış iki ziyalı alim, Tanrıverdi Aslanov, Kərəm Aslanov Bakı
şəhərindən gələ bilmədilər. 

Məclis günorta başlandı. Əvvəlcə aşıq Qurban «Baş müxəmməslə» məc -
lisə gözəllik verdi. Aparıcı Fərzayıl Camalov mikrofonu götürüb qonaqları
salamladı və belə bir tədbirin keçirilməsini alqışladı.

Elə ilk sözü hər iki nəsli yaxından tanıyan, nəsillər arasında körpü yaradan,
İkinci Dünya müharibəsi veteranı Möhsüm Verdiyevə verdi və ona yaxınlaşıb
dedi: «Möhsüm dayı, ağrılı-acılı, şirinli, böyük həyat yolu keçmisiniz. Xahiş
edirəm o günlərdən danışın».

Möhsüm dayı, birinci növbədə, qonaqları salamladı, belə bir günün həsrə -
tində olduğunu bildirdi və 80 il boyunca keçdiyi günlərdən danışdı, hamıya
qohumluğun qədrini bilməyi, mehriban olmağı arzuladı.

Gənclərə isə tövsiyə etdi ki, Vətəni, Torpağı sevin, onu göz bəbəyiniz kimi
qoruyun.

Sonra aşıq Qurban aşıq Şəmşirlə Mikayıl Azaflının deyişməsindən oxudu:
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Aşıq Şəmşir
Yaxın qohum, əziz dostum,
Bizim elə xoş gəlibsən.
Öpüm səni budur qəsdim,
Gülə-gülə xoş gəlibsən.

Mikayıl Azaflı
Aşıq Şəmşir dağlar oğlu,
Köklə sazın zilə gəlsin.
Söz qoşunun alay-alay,
Qatar-qatar ilə gəlsin.

Aşıq Şəmşir
Bu elləri gördü gözün
Bir kamil sərrafsan özün.
«Qoca qartal» adlı sözün
Düşüb dilə, xoş gəlibsən.

Mikayıl Azaflı
Duyğularda zülal kimi,
Min mənalı sual kimi,
Qıy vuranda qartal kimi
Dağlar, daşlar dilə gəlsin.
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Fərzayıl müəllim məclisi gözəlləşdirmək üçün bir yumoristik novella
danışdı, bir anlıq üzlərdə təbəssüm yarandı, sonra sözü Qulu Aslanova verdi.

Qulu müəllim öz növbəsində məclisdəki Tovuzdan, Gədəbəydən gələn
qonaqlara imkan tapıb gəldikləri üçün minnətdarlıq etdi.

Sonra bu görüşü təşkil edənlərə təşəkkürünü bildirdi.
Sözünə davam edərək XX əsrin ilk illərinə təsadüf edən Məşədalılar nəsli

ilə Xınnalılar nəslinin qohumluq əlaqələrindən ürəklə söhbət açdı, uşaqlıq və
gənclik illərində Xınna dərəsində, Mamırtı dağında istirahət etdiyini, bəxtəvər,
xoş günlərini fərəhlə xatırladı, gənclərimizi bu qohumluğu davam etdirməyə
çağırdı.

Sözünün sonunda Xəstə Qasımın «Yaxşıdır» ustadnaməsini söylədi: 

*   *   *
Dəli könlüm, məndən sənə əmanət,
Demə bu dünyada qalım yaxşıdır.
Bir gün olar, qohum-qardaş yad olar, 
Demə ulusum var, elim yaxşıdır.

*   *   *
Bir məclisə varsan, özünü öymə,
Şeytana bac verib, kimsəyə söymə,
Qüvvətli olsan da, yoxsulu döymə, 
Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır.

*   *   *
Xəstə Qasım kimə qılsın dadını,
Canı çıxsın, özü çəksin odunu.
Yaxşı igid yaman etməz adını,
Çünki yaman addan ölüm yaxşıdır.

Qulu müəllim Məşədalılar nəslinin zəngin mənəvi dəyərlərindən danışdı.
Yaxşı kişilərin səxavətindən, mərhəmətindən söz açdı, atası Abdı kişinin istər
müharibə illərində, istər sonrakı illərdə yetim-yesirlərə, qaçqın-köçkünlərə əl
tutub köməklik etdiyini xatırladı.



Məclisdə Ramiz Aslanov söz olaraq keçirilən bu tədbirə yüksək qiymət
verərək, belə görüşlərin tez-tez keçirilməsini arzuladı. Bu gənclər üçün örnək
olduğunu bildirdi.

Məclisdə həmçinin Əməkdar müəllim, nəcib insan, riyaziyyat elminin
bilicilərindən olan Ələkbər müəllimin keçdiyi həyat yolundan söz açıldı,
müharibə illərindəki çətinlikləri xatırlayıb, bugünkü günlərimizə şükürlər etdi.

Qulu müəllim bədahətən «Qoymayın» şerini söylədi:
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*   *   *
Ədalətin həqiqətən çırağı
Belə getsə, sönəcəkdir, qoymayın.
Haqsızlığın, dərdi-qəmin qubarı
Kirpiklərə qonacaqdır, qoymayın.

*   *   *
Hiylə hökm eyləyib, artıb xəyanət
Silinib qəlblərdən mərdlik, mətanət,
Namus, qeyrət, iman, ilqar, ləyaqət,
Ayaqlara enəcəkdir, qoymayın.

*   *   *
Övlad var ki, saya salmır atanı,
Qardaş var, qardaşa qaynamır qanı.
Şirin ağızların ləzzəti-tamı,
Zəhrimara dönəcəkdir, qoymayın.

*   *   *
İnsan oğlu, girmə insan qəsdinə,
Çəkişmələr salar bizi pis günə.
İnsaf edin müqəddəsin eşqinə.
Haqqın evi yanacaqdır, qoymayın.

*   *   *
Ruzigar dönübdür, zaman dəyişib,
Ay Qulu, dünyamız tamam dəyişib.
Ağsaqqal tanınmır, cavan dəyişib
Allahını danacaqdır, qoymayın.

Sonra aparıcı Fərzayıl Camalov sözü yaxın dostu, tələbə yoldaşı Talış
müəllimə verdi.

Talış müəllim də Məşədalılar nəslinin bir ziyalısı kimi, özünəməxsus tərzdə
ziyafət əhlinə «xoş gəlmisiniz» dedi. Ağsaqqallara, ağbirçəklərə qohumluğu
yaşatdıqlarına görə minnətdarlıq etdi və bildirdi ki, bu iki nəsil Azərbaycanda
Tanrıverdi, Sevda Aslanova, Kərəm Aslanov kimi, Eldar, Mustafa, Akif
Mustafayev qardaşları kimi görkəmli şəxsiyyətlər, alimlər yetişdirib.

Keçirilən tədbirin təşkilatçılarını alqışladı. 
Söz Xınnalılar nəslinin ağsaqqalı, Qovlardan Keş kəndinə kimi hamının

tanıdığı, hörmət etdiyi bir insana, gözəl ağsaqqal Teymur dayıya verildi.
O, Nəbi, Azad, Tahir və Ramizə bu tədbiri təşkil etdiklərinə görə dərin

təşəkkür etdi. Qohumlar arasında körpü yaratdığı üçün Möhsüm dayıya,
Ələkbər dayıya (əmi oğlu kimi) təşəkkür etdi. Qulu müəllimə, Talış müəllimə
və Məşədalı nəslinə uğurlar arzuladı.Sözünün sonunda belə bir şeir söylədi:
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*   *   *
Babalar vardı, aqil babalar
Haqqın dərgahına enib getdilər.
Ayağa düşmədi elin namusu,
Yenilməz oldular, yenib getdilər.

*   *   *
Halal süd əmdilər, halal qucaqdan,
Halal qız aldılar, halal ocaqdan.
Düzgün ayırdılar haqqı nahaqdan,
Haqqın sədasıyla dinib getdilər.

*   *   *
Nəfsi aldatmadı nə qızıl, nə zər
Gözdən yayınmadı nə xeyir, nə şər.
Kişilər vardı, yaxşı kişilər
Yaxşı köhlənləri minib getdilər.

Aparıcı Fərzayıl müəllim ardıcıllıqla Azad müəllimə, Nəbi müəllimə,
Davud müəllimə, Tahir və Nurəddin qardaşlarına söz verdi.

Nəslin ağbirçəkləri Bilqeyis nənə, Xədicə ana, Validə bibi, Əminə bibi,
Zümrüd xanım da məclisdə öz ürək sözlərini söylədilər.

Yekunda gənclərdən Ramiz Aslanov, Zöhrab Əliyev, Çingiz Nəsibov,
Rasim, Elman qardaşları, Zirəddin Verdiyev və başqa qonaqlar da bu nəsil
haqqında ürək sözlərini dedilər.

Musiqi sədaları altında iki nəslin nümayəndələri qol qaldırıb rəqs elədilər.
Məclisdə dadlı-ləzzətli xörəkləri Ulduz, Pakizə, Azadə, Kəmalə, Sevinc

Aslanovalar, Tamam, Sahibə, Elminaz, Cəlalət Verdiyevalar təqdim etdilər.

QULU KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞI XƏDİCƏ 
XANIMIN TOVUZDA YAŞAYAN QOHUMLARI

Tovuz rayonu Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir.
Ərazisindəki zəngin tarixi abidələri, flora-faunası, çayları, buz bulaqları, sıx
meşələri, gözəl insanları, onların qonaqpərvərliyi hamını heyran edir.

Tovuz rayonunun havası, suyu, bərəkətli çörəyi ürəklərə yol açır.
İstedadlı şair Rasim Kərimlinin «Mənim Tovuzum» şeirində Tovuz rayo -

nunun təbiəti belə vəsf olunur:

*   *   *
Mahallar mahalıdır mənim Tovuzum
Cənnətdir, behiştdir hər yan görərsən.
Burada nə təbib gəz, nə loğman ara,
Ana təbiəti loğman görərsən.

*   *   *
Bura beşiyidir naz dünyasının,
Sənət dünyasının, saz dünyasının.
Mirzələr, Əsədlər söz dünyasının
Sirrini eləyər bəyan görərsən.



*   *   *
Məftun eyləməyib, hansı qonağı
Cökəli bulağı, Bahar bulağı.
Bu sazlı torpağı, yazlı torpağı
Hər gündə bir libas geyən görərsən.

*   *   *
Şamlıqdan Kirənə, Çatağa varsan,
Meşələr qoynunda itib batarsan.
Şerinə, mahnına ətir qatarsan
Sevdayla tutular mayan görərsən.

*   *   *
Bayramlı, Azaflı, Yanıqlı, Qovlar,
Əsrik, Bozalqanlı nə gözəl saylar.
Koroğlu qaməti, buxunlar, boylar,
İnsanı insana həyan görərsən.

*   *   *
Dilləri şəkərmi, beçə balımı?!
Dastanlar, şeirlər ərzi-halımı?!
Başına dönümü, qadan alımı
Hörmət nişanıdır, peyman görərsən.
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Tovuzun dağ və dağ ətəyi kəndlərində xalça kimi sərilmiş min cür rəngə
çalan çəmənliklərdə bitən otların, güllərin, çiçəklərin və müxtəlif növ digər
bitki aləminin öz gözəlliyi var.

Xədicə ana Tovuz rayonunun Kəlvayi Əhmədli kəndində doğulub. Körpə
yaşlarından atası Tanrıverdi babanı itirdikdən sonra qardaşı Əli, bacısı Fatma
ilə anası Bəsti nənənin himayəsində yaşayırlar.

Tanrıverdi baba seyid nəslindəndir. Möhsüm dayı Ələkbər müəllimlə xala
uşağıdırlar. Onun qardaşları Qara kişi, Mehdi kişi, Qurban kişi, Mahmud kişi
olublar. Qardaşlar dünyasını dəyişib, ancaq oğul-uşaqlarının, nəvə-nəticələ ri -
nin sayı yüzdən artıqdır.

1924-cü ildə balaca Xədicənin xalası Nabat yaxın qohumu Sərdar oğlu
Xəlilin xeyir-duası ilə Şəmkir rayonunun Keçili kəndinə gəlin köçürülür. Abdı
Aslanovla ailə qururlar. Ancaq ilk günlərdə Nabat darıxdığından qardaşları
Möhsüm və Ələkbər də Keçili kəndinə köçürlər. Onlar da burda yer-yurd salıb,
yavaş-yavaş kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar.

Eyni zamanda 7-8 yaşlı Xədicə, qardaşı Əli və bacısı Fatma da dayılarının
kö məyilə Keçili kəndinə xalası Nabatgilə gəlir, onlar Abdı babanın hima yə -
sində böyüyürlər.

1932-ci ildə Xədicənin anası Bəsti xanım Tovuz rayonunun Alakol kəndin -
də İsmayıl adlı kişi ilə 2-ci dəfə ailə qurur. Həmin kişidən Xədicənin, Əlinin,
Fat manın iki qardaşı Hüseynalı, Fərzalı dünyaya gəlir. Onlar da Alakol kən -
dində böyüyüb boya-başa çatırlar, ailə qururlar.

Uzun illər bu bacı qardaşlar biri-birindən aralı düşüb xəbərsiz yaşayırlar.
Hüseynalı dayının həyat yoldaşı Tamaşa xanımdır. Oğlanları Aydın müəl -

lim, Bəxtiyar müəllim, qızları Qənirə, Nahidə, Pakizə və Bəstidir. Hamısı da
ailəlidir.

Hal-hazırda Bəxtiyar müəllim Alakol kənd bələdiyyəsinin sədridir.



Fərzalı dayının həyat yodaşı Xatın bacıdır. Onların 6 övladı var: Füzuli,
Qəşəm, Kamran, Sakit, Yeganə və Rəna xanım. Ailəlidirlər, hamısı öz zəhməti
ilə dolanır. Fərzalı dayının kürəkəni Nəsrəddin bəy iş adamıdır.

Xədicə ananın Keçili kəndindəki qardaşı Əli kişi Şahnisə xanımla ailə
qurub, «Sosializm» kolxuzunda heyvandarlıqla məşğul olubdur. Yay aylarında
Kəpəz dağın, Murov dağın, Yelli boyunun yaylaqlarında, qışda isə Ceyran çö -
lün qışlaqlarında, Kür çayı ətrafında heyvan bəsləyibdir.

Əli dayının övladları Tamara xanım, Ramazan bəy, Tamella xanım, Arzu
bəy, Elçin bəy, Şahnaz xanım, Təranə xanımdır. Ailəlidirlər, övladları var.

Xədicə xanımın bacısı Fatma Xanlar kişi ilə ailə qurduqdan sonra iki öv -
lad ı – Cəsarət bəy və Şahnaz xanım oldu. Cəsarət ailəlidir, həyat yoldaşı
Sev  da xanımla 4 uşaqları var. O, Rusiyada iş adamıdır, Şahnazın oğlu Or -
xan dır.

Xədicə ana əsilli, köklü nəsildəndir. Yuxarı dağ kəndlərində sayılıb-seçilən
ailələrdən olubdur.

Dayıları Möhsüm və Ələkbərdir. Xalaları Salatın, oğlanları – Əmir, Qasım,
Yusif, Abdulla, Nəsir; qızları – Balaxatın, Zinyət, Şəkər xanımdır.

Pərnisə xalanın oğlanları Rüstəm, Aslan, İsmayıl, Muraddır; qızları – Qara-
tel, Bəyaz, Güləsər xanımdır.

Nabat xalanın oğlanları – Qulu, Tanrıverdi, Talış, Kərəm; qızları – Validə,
Əminə, Aidədir.

Balaxatın xalanın həyat yoldaşı Əmir kişidir. Oğlanları – İdris, Kərəm,
Valeh, İsmayıldır.

Xədicə xanımın əmisi oğlu İbrahimhacılı kəndinin qocaman ağsaqqalı Ka -
tib Məsimdir. 90 yaşlı ağsaqqalın övladları, nəvələri, nəticələri Bakıda, Tovuz -
da yaşayırlar.

Əmi oğlu Mahmud müəllim Şəmkir rayonunun Alabaşlı kəndində ailə
qurub yaşayıb, uzun illər orta məktəbdə işləyib, övladları Alabaşlıda yaşayırlar.

Bibisi Nənəxanım nənə İbrahimhacılı kəndində 110 il ömür sürüb, övladı
Qara Vəli övladları ilə birgə həmin kənddə yaşayır.

Tovuz dağlarının, meşələrinin, düzənliklərinin rəngarəngliyi təkcə bitki
örtüyü ilə məhdudlaşmır, onun heyvanlar aləmi də zəngindir. Burada çaqqal,
tülkü, canavar, ceyran, cüyür və sair heyvanlar yaşayırlar.

Tovuz rayonu sazlı-sözlü diyarlarımızdan biridir. Aşıq Mikayıl Azaflı, Aşıq
Mirzə, Bozalqanlı Hüseyn, Əkbər, İmran, Çopur Ələsgər, Xanlar, Mahmud bu
torpağın yetişdirmələridir.

Yaylaqlar yay ayında həmişə gözəl olubdur. Yaşıllıqlar, gül-çiçəklər, buz bu -
laqlar, meşələr ürək açır. Gün ərzində havanın tez-tez dəyişməsini, dumanlı-
çiskinli, yağışlı, qarlı günləri xatırladıqca ürəklər fərəhdən dağa dönür. 
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Yaxşı xatırlayıram, 1960-cı illər idi, kolxozun mal ferması Gədəbəydə yay-
laqlara hazırlaşırdı.

Çobanlar yaylağa gedən heyvanları arxacda qalan heyvanlardan seçirdilər.
Əli dayı evin böyük oğlu kimi məni də dağa apardı. Arandan yaylağa gedib

çatana kimi 7 gün yol getdik. Şəmkir çayı boyunca 4 gün yol getdikdən sonra
Gədəbəydə Qalakəndin yaxınlığında gecələdik, oradan isə Yelli boyuna yola
düşdük.

Təbiət mənzərələri, güllərin ətri, meşələrdə quşların cikkiltisi, axşamlar
vəhşi ayıların, canavarların, çaqqalların səsi, ceyran və cüyürlərin mələməsi
adamı heyrətə gətirirdi.

Yadda qalan məqamlardan biri də çobanlara rəhbərlik tərəfindən ayrılan
diqqət idi. Onu da qeyd edim ki, Əli dayının yeddi övladından 19 nəvə, 6 nə -
ticəsi var.

Çobanlardan Əli dayı ilə bərabər Seyid Musa, Hüseyn, Ələkbər və baş qa -
ları heyvanlara yaxşı nəzarət və qulluq edirdilər.

Günlərin bir günü tanınmış aşıqlardan Məsim Səfərov və Teymur Hüsey -
nov yaylağa gəlib çobanlar qarşısında konsert verdilər.

Kəlbəcər dağlarını, Kəpəz dağının o gözəl yaylaqlarını gəzməkdən doymaq
olmurdu. Şair Knyaz bu yerləri vəsf edərək deyir:
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*   *   *
Yay oldumu bir yaylaqda olasan
Narın-narın duman gələ, çən gələ.
Kəkotunu gülqarışıq yolasan
Kef çəkməyə yar-yoldaşın tən gələ.

*   *   *
Dolça qırmaz bulaqların buzunu
Yedizdirər sənə əmlik quzunu.
Kəm eyləmə bozartmanın duzunu
Baxan varmı heç qaşığa, çəngələ.

*   *   *
Kamandar da narın-narın oxuya
Aşıq görən göz gedərmi yuxuya.
Hər tərəfdən dağ havası qoxuya
Knyaz da dirsəklənib burda dincələ.



ASLANOVLAR  AİLƏSİ  İLƏ  ABDULLAYEVLƏR 
AİLƏSİNİN  QOHUMLUQ  ƏLAQƏSİ

Bu qohumluq 1976-cı ilə təsadüf edir. Qulu ki -
şi nin oğlu Azad Əjdər kişinin qızı Ulduz xanımla
ailənin təməlini qoydular. Elçi gedib razılıq alındı.
Nişanlandıqdan sonra əvvəlcə Şəmkirdə qız toyu,
son ra avqustun 28-də Keçili kəndində oğlan toyu ol -
du. Toy ərəfəsində güclü yağış yağdı. Yağış o qədər
güclü yağdı ki, Qulu kişi dəvətnamələri dayan dır -
maq fikrinə düşdü. Qısa bir vaxtda yağış dayandı,
gün çıxdı, səmada 7 rəngli göy qurşağı yarandı. 

Əjdər Abdullayev əslən Şəmkir rayonunun Qa -
ra nüy kəndində əsilli-nəsilli Qələndər kişinin ailə -
sində anadan olub. Atası kənd təsərrüfatı ilə məşğul

olurdu. Anası Sona nənə seyid qızı idi.
Əjdər əminin həyat yoldaşı, analar anası Tavat isə Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz,

Qazax mahallarında yaxşı tanınan igid bir kişinin, Mozu oğlu Musanın qızıdır.
Abdullayevlər ailəsi bir müddət Qaranüy kəndində yaşadıqdan sonra

Şəmkir şəhərinə köçdü. Əjdər əmi ticarət təşkilatlarında sürücü, Tavat ana isə
Şəmkir Mərkəzi Təcili Yardım Stansiyasında işləyirdi.

İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Əjdər kişinin yetkinlik dövrü idi. Şəmkir
Hərbi Komissarlığı onu birbaşa cəbhəyə göndərdi. Müharibədə Vətənə şərəflə
xidmət etdi. 1946-cı ildə sağ-salamat Şəmkirə qayıdıb yenə də sürücülüklə
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Soldan: Azad, Tavat ana, nəvəsi Yeganə, 
Zirəddin, Dursun xanım, oğlu Natiq, Yadigar. 1969-cu il



məşğul oldu. Bu ailə sadə, zəhmətkeş ailədir. Ailədə 4 oğul, 1 qız böyüyürdü.
Uşaqların təlim-tərbiyəsi, təhsili ilə həm ata, həm də ana məşğul olurdu.

Bu ailə rayonda nümunəvi ailələrdən sayılırdı. Əjdər əmi elə vaxtlar olurdu
ki, saatlarla müharibədə keçirdiyi dəhşətli günlərdən maraqlı epizodlar
danışardı. O, həddindən artıq qohumcanlı idi. İmkanı daxilində onlara maddi,
mənəvi köməklik göstərərdi, dərdlərinə şərik olardı.

Tavat ananın bişirdiyi milli xörəklər dillər əzbəridir: onun bişirdiyi xəngəli,
aşı, dolmanı, toyuq çığırtmasını, xəşili Şəmkir rayonunda hamı indi də yaxşı
xatırlayır.

Əjdər əminin, Tavat ananın fikri, amalı övladlarını sağlam böyütmək, təhsil
verib, xalqımıza layiqli övlad kimi görmək idi.

ZİRƏDDİN  ABDULLAYEV

O, 1 dekabr 1947-ci ildə Şəmkir şəhərində ana -
dan olub.1954-cü ildə Nizami adına Şəmkir şəhər orta
məktəbinin 1-ci sinfinə gedib. 1965-ci ildə mək təbi
əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra hərbi xidmətə
çağırılıb.

Gənc Zirəddin öz xidməti borcunu Ukraynanın
İvanovo-Frankovski şəhərində keçirdikdən sonra
vətənə qayıdır. Təyyarəçi olmaq fikrinə düşür və bu
da ailədə bir mənalı qarşılanmır. Ancaq o, fikrindən
dönmür.

1968-ci ildə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhəri
yaxınlığındakı Sazov şəhərində AN-2 təyyarəsi üzrə
təyyarəçilik məktəbində oxuduqdan sonra Azərbaycana qayıdır. İlk dəfə olaraq
əmək fəaliyyətinə Gəncə şəhərindəki aeroportdan başlayır. AN-2 təyyarəsində
həm xalq təsərrüfatı yüklərini vaxtlı-vaxtında istənilən şəhər və rayonlara
çatdırır, həm də respublikamızın kənd təsərrüfatı rayonlarında ziyanverici
cücülərə qarşı mübarizə aparırdı.

Sovetlər İttifaqı dövründə Mərkəzi Komitə tərəfindən pambıqçılıq
rayonlarına xüsusi diqqət ayrılırdı.

Zirəddin Abdullayev AN-2 təyyarəsində iş yoldaşları ilə birlikdə Şəmkir,
Samux, Bərdə, Yevlax, Zərdab, Ucar, Göyçay və başqa rayonlarda 10 ilə yaxın
əzmlə çalışıb, rəhbərliyin təşəkkürünü qazanmışdı.

Sonralar 1978-ci ildə YAK-40 təyyarəsi üzrə hazırlıq təlim uçuşlarına get -
dikdən sonra 1988-ci ilə qədər Gəncə şəhərindən Azərbaycanın, Rusiyanın,
Ukraynanın və bir çox başqa ölkələrin şəhərlərinə sərnişin daşımışdı. 1988-ci
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ildən 1997-ci ilə qədər TU-134, 1997-ci ildən 2010-cu ilə kimi Rusiyanın
nəhəng sərnişin təyyarəsi TU-154-də uçmuşdur. O ən yaxın dostu Tofiq
Rzayevlə hər an birlikdə uçuşlar etmiş, birgə sevinib gülmüş, çətin anları
yaşamışdır.

Zirəddin Abdullayev 62 yaşında əməkdar pilot kimi hörmətlə təqaüdə
çıxmışdır. İşlədiyi 40 il ərzində kollektivin rəğbətini qazanmışdır.

Həyatın yolları həmişə hamar, rahat olmur. Daşlı-kəsəkli, dumanlı-çiskinli
olur. Bu daşlı-kəsəkli yollarda Zirəddin müəllim inamla irəliləyib. İnamına,
cəsarətinə, özünə olan tələbkarlığına görə rəhbərliyin, iş kollektivinin ümidini
doğrultmuş, bir təyyarəçi kimi püxtələşib yetişmişdir. 

Qarabağda bədnam qonşularımız ermənilərin zorla Azərbaycanı müha -
ribəyə sürüklədiyi illər (1988-1993) Zirəddin Abdullayev o torpaqlarımızda
dövlət tapşırıqlarını yerinə yetirmişdir. Hal-hazırda müharibə veteranıdır.

Zirəddin müəllimin Tofiq Rzayevlə dostluğu qohumluğa çevrilib. Bu iki dos -
tun gənc kadrların təyyarəçilik sənətinə yiyələnməsində böyük zəhmətləri vardır.

Onun həyat yoldaşı Dursun xanım da ömür-gününü Gəncə Hava Limanına
bağlayıb. Hal-hazırda da əmək fəaliyyətini hava limanında davam etdirir.

Zirəddin Abdullayev Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiy yə -
tində işlədiyi uzun illərdə dəfələrlə təşəkkürlərə layiq görülüb. İndi də ondan
dəyərli məsləhətlər alırlar.

O, Gəncə şəhər sovetinin üzvü olmuş, rayon sovetinə deputat seçilmişdir.
3 övladı və 7 nəvəsi var.
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NURƏDDİN  ABDULLAYEV 

Xalq içindən çıxan, onun ağır günlərində düşü -
nən beyninə, görən gözünə, vuran qoluna çevrilən
xalqımızın qeyrətli oğlu Nurəddin Əjdər oğlu Ab-
dullayev 1951-ci il yanvar ayının 3-də Şəmkir şəhə -
rində anadan olmuşdur.

Orta məktəbi Şəmkir şəhərində bitirdikdən sonra
1968-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri
məktəbinə daxil olub. 1972-ci ildə oranı bitirib. Za -
bit kimi xidmətə Gəncə şəhərində başlayıb. Əvvəlcə
taqım, sonra isə bölük komandiri olub.

1976-cı ildə Qafqaz Hərbi Dairəsinin əmri ilə
yer li hərbi hakimiyyət orqanlarına keçirilib. N.Ab-
dullayev hərbi xidmətə Şəki şəhərindən başladı. Daha sonra Azərbaycan Res -
publika Hərbi Komissarlığında I şöbə rəisinin köməkçisi işlədi. 1981–1983-cü
illərdə Şamaxı Hərbi Komissarının müavini, 1983–1985-ci illərdə Şuşa
şəhərinin Hərbi Komissarı, 1985-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Hərbi
Komissarının müavini təyin edildi. Bu vəzifə də cəmi 2 ay 28 gün işləmişdi.
Ar tıq Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycanın tərkibindən çıxıb Ermənistana
birləşmək istəyirdilər. Ona görə də Azərbaycanlı zabitin hərbi komissarlığa
gəlməsini istəmirdilər. Elə buna görə də erməni millətçilərinin təxribatı ilə onu
rüşvətxor kimi günahlandıraraq həbs etdirdilər. Moskva Həbi Komis sar lığının
qərarı ilə Nurəddin Abdullayevin işinə təkrar baxıldıqdan sonra o, azad lığa
buraxıldı. Nurəddində ermənilərə qarşı intiqam hissi birə beş qat artdı. 

1988–1990-cı illərə qədər Azərbaycan Respublikasında baş verən məlum
hadisələrdə bu cəsur zabit aktiv fəaliyyətə başladı.

Cəngavər babalarımızın torpaq qeyrəti, haqq-ədalət eşqi, vətənpərvərlik
duyğuları onu da cuşa gətirmişdi.

Dəfələrlə Qubadlının Ermənistanla sərhəd kəndlərində ermənilərə qarşı
döyüşlərdə yaxından iştirak etmişdi.

1991-ci ildə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yarandı. Müdafiə naziri gene -
ral-leytenant V.Bərşadlı N.Abdullayevi yüksək keyfiyyətinə, qabiliyyətinə və
bacarığına görə özünə köməkçi təyin etdi.

Artıq Qarabağda ermənilər iğtişaşlar törədir, azərbaycanlılara qarşı yaşa dığı
yerlərdə, məktəblərdə, iş yerlərində təxribatlar etməyə başlayırdılar. Bu ha -
disələrin başlanğıcında, hələ 1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəllərində, res -
pub likamızın başı üzərini qara buludlar bürüyəndə Nurəddin Abdullayev
əzm karlıq, fədakarlıq, vətənpərvərlik örnəyinə çevrildi. Azərbaycan respub li ka -
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sın da I hərbi batalyonu o yaratdı. Qarabağda, Şu şa da, onun ətraf – Kərkicahan,
Nə bilər, Malıbəyli və digər kəndlərində erməni birləşmələrinə qarşı döyüş -
lərdə yaxın dan iştirak etdi.

1994-cü ildə briqada qərargahına rəis təyin olundu. Daha sonra korpusun
əməliyyat şöbə rəisinin müa vini oldu. Sonrakı illər Bakı Dövlət Universitetinin
Hərbi kafedrasında «Taktika» fənnindən tələbələrə dərs dedi. 2001-ci ildə
Zabit heyətinin tək milləşdirmə kursunda «Taktika» fənnindən dərs keçdi. Elə
həmin vaxt larda ordudan polkovnik-leyte nant rütbəsində tərxis olundu. N.Ab-
dullayev ailəlidir. 3 oğlu var – Cey  hun, Samir və Əjdər. Oğlanlarından ikisi
onun yolunu davam etdirir.

Uğurlar olsun sənə, cənab Pol kov nik!
Ulduz xanım Əjdər kişinin yeganə qızıdır. O, 1955-ci il iyun ayının 3-də

Şəmkir şəhərində doğulub. 1962-ci ildə Şəmkir şəhər Nizami adına orta mək təbə
daxil olub, 1972-ci ildə  bitirib. Gəncədəki Tibb Tex ni kumuna qəbul olunub,
1974-cü ildə bitirib. Şəmkir şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında tibb bacısı kimi
fəaliyyətə başlayıb.

1977-ci ildə Azad müəllimlə ailə qurduqdan bu günə kimi Bakıda yaşayır.
Əjdər əminin qardaşı Yunis Məsimov Şəmkir rayonunda böyük hörmət

sahibi kimi tanınır. O həm Gəncədə Kənd Təsər rüfatı İnstitutunu, həm də Bakı -
da Ali Partiya məktəbini bitirib, Şəmkir rayonunda partiya, sovet orqanlarında
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rəhbər vəzifələrdə işləmişdir. Sonuncu iş yeri Şəmkir şəhər Soveti (sədr) olub,
hazırda dünyasını dəyişib.

İkinci qardaşı Fəxrəddin Məsimov Bakı Dövlət Tibb Universitetini bitir -
dikdən sonra Gəncə şəhərində tanınmış terapevt kimi fəaliyyət göstərirdi. Axırıncı
iş yeri Gəncə müalicə sanatoriya profilaktoriyasında (baş həkim) olmuşdur.

Tavat ananın sevimli bacısı Tərlan xalanın və onun həyat yoldaşı İmran
dayının ailəsi Qulu kişinin ailəsinə yaxın və doğmadır. İmran əmi 1928-ci ildə
Gədəbəy rayonunda, dağlar qoynunda  anadan olub, öz zəhməti ilə, işgüzar lı -
ğı ilə, mərdliyi ilə çoxlarından seçilirdi. O, əmək fəaliyyətinə 21 yaşında,
1949-cu ildə Gədəbəy rayon Daxili İşlər Şöbəsində başlayıb, 1978-ci ilə kimi
bölmə komandiri vəzifəsində işlədikdən sonra 1980–1995-ci illərdə Şəmkir
rayon Milli Təhlükəsizlik İdarəsində çalışıb. Hal-hazırda Respublika Daxili
İşlər Nazirliyinin əmək veteranıdır.

İmran dayının qızı Familə xanım N.Tusi adına Pedaqoji Universiteti (indiki
ADPU) bitirib, Bakı Sənaye Pedaqoji Kollecində müəllimə vəzifəsində işləyir.

1972-ci ildə Familə xanım Aqil Məmmədovla ailə qurub, üç övladı var,
Nailə, Naibə və Namiq. Aqil müəllim uzun illər «Balaxanı Neft»də müxtəlif
rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, çox ağıllı, işində ciddi, məsuliyyətli bir insan
idi. Oğlu Namiq onun yolunu davam etdirir.
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ƏLƏDDİN  ABDULLAYEV 

Ələddin həkim elimizin, obamızın, Azərbay ca -
nımızın fəxr ediləsi oğul ların dan biridir. Hər dəfə
onun adı Şəmkirin fəxri kimi çəkiləndə, haqqında
xoş sözlər deyiləndə ürəyimiz dağa dönür.

Ömrünü-gününü xalqımızın körpə balalarına,
onların sağlamlığına həsr edən, onların keşiyində
dayanan, şəfalı əlləriylə xəstələrə bir dünya sevinc
ba ğışlayan, ağlı ilə, zəhməti ilə xariqələr yaradan in-
sana işlərində uğurlar ar zulayırıq.

Qədim yunan həkimi, antik təbabətin reforma-
toru kimi tanınan və məşhur laşan Hippokrat tibb
elmini çox yüksəkliyə qaldırdığı üçün həkim andı
ona istinad edilir.

Həkimlər müqəddəs peşə sahibləridir. Bu müqəddəs peşə sahibləri həm də
dünyanı dağılmağa qoymurlar. Min illərdir ki, həkimlər insanları ölümün
pəncəsindən qurtara-qurtara həm də insanlığı yaşadırlar.

Hippokrat andı içmiş Ələddin Abdullayev təkcə Gəncə şəhərində deyil,
qonşu rayonlarda da şan-şöhrət, hörmət qazanmış bir həkimdir.

Elə ona görə də ona pənah gətirənlərin sayı günü-gündən çoxalmaqdadır.
Yaxşılıq qazanmaq, həyatda savab iş görmək onun vəzifəsidir.

Ələddin həkimin öz peşəsini dərindən bilməsi, öz sənətinə sədaqəti təsadüfi
deyil. Axı o, həmişə öz üzərində işləyən, bilikli, tibb elmini dərindən mənim -
səyən həkimlərdəndir.

Ələddin Əjdər oğlu Abdullayev 1953-cü il martın 2-də Şəmkir şəhərində
ana dan olub. 1960–1970-ci illərdə Nizami adına orta məktəbi yüksək qiy mət -
lərlə bitirib.

Hələ körpə yaşlarından Ələddinin fikri oxuyub həkim olmaq idi. Oğlunu
ağ xalatlı həkim kimi görmək anası Tavat xanımın da arzusu idi. 

Bu arzu ilə gənc Ələddin 1971-ci ildə Bakıya gəlib N.Nərimanov adına
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinə qəbul olunur.
1978-ci ildə Gəncə şəhər Səhiyyə şöbəsinə işə göndərilir.

1979-cu ildən Gəncə şəhər 2 saylı uşaq xəstəxanasının həkimi kimi
fəaliyyətə başlayır və bu günə qədər həmin kollektivdə vicdanla çalışır. Böyük
hörmət sahibidir.

O deyir: «Biz Azərbaycanın gələcəyinə nikbin baxmalıyıq. Körpələr bizim
ümid yerimizdir. Sağlam böyütməliyik ki, onların gələcəyi parlaq olsun».
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Ələddin həkim 1980-ci ildə Gəncə şəhərində hörmət sahibi olan bir ailənin
qızı Zilxumar xanımla ailə qurur. O da tibb işçisidir. Həkimin ailəsində iki
övlad, Anar bəy və Kəmalə xanım böyüyüb, hər ikisi ali təhsillidir. Onlar da
ailə qurublar. Həkimin Fidan adlı nəvəsi böyüyür. Ulu Tanrı Ələddin həkim
kimi vicdanlı, təmiz əqidəli oğulları qorusun.

QƏLƏNDƏR ABDULLAYEV

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cə -
miy yətinin I pilotu olmuş Qələndər uzun illik fəa -
liyyəti dövründə AN-2 təyyarəsinin sürücülüyündən
Boinq-767 təyyarəsinin komandiri vəzifəsinə kimi
yüksəlmişdi. AZAL-da rəhbər vəzifələrdə çalı şıb,
hörmət qazanmış Abdullayevlər nəslinin adına
ucalıq gətirən Qələndər müəllim Heydər Əliyev adı -
na Azərbaycan Hava Yolları Konserninin fəxri işçi -
sidir. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə də Aeroflotda
TU-154 təyyarəsi ilə dünya ölkələrinə səmərəli
sərnişin və dövlət  tapşırığı ilə yüklər daşıdığına gö -
rə dəfələrlə minnətdarlıq və təşəkkürlər qazanmış -
dır. Bu gün də Avropa, MDB, Yaxın Şərq və Asiya ölkələrinə yük və sərnişin
daşınmasında yaxından iştirak edir.

Qələndər müəllim yaşa dolduqca ucalır, saflaşır, durulur. Azərbaycanımızın
gələcəyi naminə fəaliyyətində uğurla irəliləyir.
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Abdullayev Qələndər Əjdər oğlu 16 iyun 1957-ci ildə Şəmkir şəhərində
anadan olub. 1964-cü ildə Nizami adına orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olur.
Orta məktəbi yaxşı oxuyub, müəllimlərin sevimlisinə çevrilir. Ən çox dəqiq
elmlərə fikir verib. 1974-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 1975-ci ildə
böyük qardaşı Zirəddinin təklifi, xeyr-duası ilə Rusiyanın Orenburq vilayətinin
Buqruslan şəhərində təyyarəçilik məktəbində oxumağa gedir və qəbul olunur.
İki il oxuduqdan sonra 1977-ci ildə təyyarəçiliyin sirlərini öyrənir və oradan
Azərbaycan aviasiyasına təyinat alır, Gəncə şəhərində əmək fəaliyyətinə AN-
2 təyyarəsində II pilot vəzifəsində başlayır.

AN-2 təyyarəsində işlədiyi vaxtlar Rusiyanın Krasnodar vilayətinə köməyə
gedir. Eyni zamanda vətənimizdə xalq təsərrüfatında yüklərin daşınmasında,
kənd təsərrüfatının pambıqçılıq rayonlarında ziyanvericilərə qarşı mübarizədə
fəal iştirak edib, rəhbərliyin dəfələrlə təşəkkürünü qazanır. Bir sözlə,  pambıq -
çı lıq sahəsində müstəsna rolu olur.

1983-cü ildə Kiyev Aviasiya İnstitutunun Rostov şəhərindəki filialına
qəbul olunur, ali məktəbi 1989-cu ildə əla qiymətlərlə bitirir.

Eyni zamanda 1983–1988-ci illər ərzində YAK-40 sərnişin təyyarəsində
Bakı Hava Limanından Naxçıvan, Yevlax, Naftalan, Gəncəyə və eyni vaxtda
Rusiyanın, Ukraynanın şəhərlərinə, Türkiyənin Trabzon şəhərinə uçuşlar edib,
sərnişin daşıyıb.

Sonralar TU-154 təyyarəsinə keçmək üçün Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində
təhsilini artırıb, 2000-ci ilə kimi bu təyyarədə dünyanın bir çox ölkələrinə
uçuşlar edir.

Qarabağın ağrılı-acılı günlərində bir azərbaycanlı oğlu kimi dövlət əhə -
miy yətli uçuşlar yerinə yetirir. Müharibə veteranıdır.

Qələndər Abdullayevin müstəqil Azərbaycan Respublikasında aviasiya nın
inkişafında zəhməti vardır.

O, 2000-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton ştatının Siyetl
şəhərində təhsil aldıqdan sonra Boinq-757 təyyarəsini ilk dəfə ABŞ-dan
Bakının hava limanına endirəndə dövlət rəsmiləri, sadə Azərbaycan vətən daş -
ları onu gül-çiçəklə qarşıladı. Hal-hazırda Boinq-767 təyyarəsinin koman di -
ri dir. 2016-cı ildə yeni uzaq mənzilli Boinq təyyarəsinin alınması gözlənilir.
Onda Şimali Amerika və Cənub-şərqi Asiya ölkəsinə yeni reyslərin açılması
planlaşdırılır.

Qələndər müəllimi bir pilot kimi o təyyarədə görəcəyik.
Ailəlidir, Sücayət xanımla ailə qurduqdan sonra 4 övladı olub. Böyük oğlu

Orxan xaricdə, ABŞ-da təhsil aldıqdan sonra doğma vətənə qayıdıb, xalq
təsərrüfatında işləyir, ailəlidir, qızları Nərgiz, Nərmin ali məktəbdə oxuyurlar,
oğlu Nihad orta məktəb şagirdidir.
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NATİQ ABDULLAYEV

Təyyarəçilər ailəsinin bir nümayəndəsi də Natiq
bəydir. O, yetkinlik dövrü nə qədəm qoyanda ata sı -
nın yolu ilə getməyi qərarlaşdırdı və fikrini Zirəddin
müəllimə bildirəndə o dedi: «Oğul, niyyətin hara,
mənzilin də ora. Allah fikrindən xeyir versin. Ancaq
yaxşı fikirləş. Bu sahə çox məsuliyyətli və çətin dir.
Texnikadan baş çıxarmalı, təyyarənin sirlərini mü -
kəmməl bilməlisən».

Natiq atasının etimadını doğrultdu. İşlədiyi on altı
ildə hörmət-izzət sahibi oldu. Abdullayev Natiq
Zirəddin oğlu 1973-cü il sentyabr ayının 5-də Şəm -
kir şəhərində anadan olub, orta təhsilini Gəncə şəhə -
rindəki 4 saylı orta məktəbi başa vurduqdan sonra atası Zirəddin müəllim və əmi si
Qələndər Abdullayevin xe yir-duası ilə 1990-cı ildə Rusiyanın Voronej şə hərində
Texnologiya İnstitutuna qəbul olundu. 3 il oxuduqdan sonra öz arzu su ilə
Rusiyadan vətənimizə, Azər baycan Milli Aviasiya Akademiyasına dəyiş di ri lir.

Akademiyada 1993–1997-ci illərdə oxuyub Mühəndis pilot, uçuş aparat -
la rının istismarının mühəndis pilotu fakültəsini bitirir.

Elə həmin ilin fevral ayında Gəncə hava limanında YAK-40 təyyarəsinin
ikinci pilotu vəzifəsində işə başlayır. Gəncədən Bakı şəhərinə, Azərbaycanın
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rayonlarına və eyni zamanda Rusiyanın, Ukraynanın şəhərlərinə sərnişin
daşıyır. Günlərin bir günü Bakı hava limanına dəvət alır. Bakıda YAK-40
təyyarəsinin komandiri kimi 2000-ci ildən çalışır.

2003-cü ildən Boinq-727 təyyarəsi üzrə təlim keçdikdən sonra sərbəst
uçuşa başlayır. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəh -
bər liyi Natiq bəyin yaxşı işini nəzərə alıb, 2005-ci ildə onu İngiltərənin Lon -
don şəhərinə Boinq-757 təyyarəsi üzrə 50 günlük təlim kursuna oxu ma ğa
göndərdi. Təhsili başa çatdırıb hava laynerində II pilot oldu. 2007-ci ildən Boinq-
757 təyyarəsinin komandiridir. Həmin təyyarə ilə demək olar ki, Avropa, Asiya,
Afrika qitəsinə dövlət əhəmiyyətli yük və sərnişinləri daşıyır.

Yaxın vaxtlarda dünyanın ən nəhəng təyyarəsi olan Boinq-787 hava lay -
neri üzrə təhsil alıb, işini davam etdirir. O, bacarıqlı, işgüzar, gənc təy yarəçidir,
həm də halal, təmiz adamdır.

Natiq bəy ailəlidir. Həyat yoldaşı Vəfa xanımla üç övlad sahibidirlər. Oğlu
Musa və qızı Arzu ali məktəbdə təhsil alırlar. Balaca Leyla böyüyür. 

Natiq bəyə ağır, çətin və məsuliyyətli işlərində açıq səma, sağlam can, uzun
ömür arzulayırıq. Natiq bəy, sükanı möhkəm saxla!

MAHİR ALMƏMMƏDOV 
ŞƏXSİYYƏTİ

Mahir müəllim saf və sağlam mənəviyyatlı bir
ziyalıdır. Onun həyat yolu çox zəngindir və maraq -
lıdır. Müəllim adını bütün adlardan, rütbələrdən,
vəzifələrdən ən mötəbərlisi, nüfuzlusu, hörmətlisi
sayır.

«Müəllimin qazancı millətin məhəbbət və ehti -
ramını qazanmaqdır» – deyir, bu, həqiqətdir.

Mahir Alməmmədov çörəkli kişilərdəndir. Halal
duz-çörəyini dostları ilə bölməyi bacarır. Özü də
təbiət, gözəllik vurğunudur. Mayası sazlı-sözlü məc -
lislərdə yoğurulub. Ağlı kəsən vaxtlardan ömrü
Gədəbəy dağlarında, buz bulaqlarda, səfalı meşə -

lərdə, aşıqların meydan açdığı məclislərdə, dostları, zəhmət adamları, ziyalılar
arasında keçib.

Qarabağda qızğın müharibə ge dən vaxtlarda respublika mı zın sər həd rayon -
larında xid məti borc larını yerinə yeti rən hərb çilərə kömək məqsədilə 1993-cü
ildə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq kombinatının rəhbərliyi isti paltarlar, yataq
dəsti göndərmişdi.
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O zaman Gədəbəy şəhər so ve ti -
nin sədri Sahib Ocaq ver di yev, Mahir
Al məmmədov, pol kovnik Nu rəd din
Ab dullayevlə birlikdə əsgər lər lə gö -
rüş dük, onların və ziy yəti ilə tanış
ol duq, əhvali-ruhiy yə ləri ilə ma raq -
landıq. 

Mahir İmran oğlu Alməmmədov
1956-cı il yanvar ayının 6-da Gə də -
bəy rayonunun Gədəbəy qəsəbəsində
anadan olmuşdur.

1962–1972-ci illərdə orta mək -
təbdə oxuyub təhsili başa vuran kimi
Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş -
dur.

1976-cı ildə həmin institutun ri -
ya ziyyat fakültəsini bitirib.

1976–1978-ci illərdə təyinatla Quba
rayonunun Rustov kənd orta mək tə -
bində müəllim kimi fəaliyyət gös -
tərib, kənd orta məktəbində şa gird,
müəllim kollektivinin rəğbətini qa -
zan mışdır.

1978–1980-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.
1980–1986-cı illər Şəmkir Rayon Təhsil Şöbəsində Maqsud müəllimin

rəhbərlik etdiyi kollektivdə müxtəlif vəzifələrdə şöbə müdiri kimi fəaliyyət
göstərib.

2002–2005-ci illərdə Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətində böyük referent
vəzifəsində çalışmışdı.

Mahir Alməmmədovun sonrakı həyatı Bakı şəhəri ilə bağlıdır.
2006-cı ildə Bakı şəhəri Sabunçu rayonundakı 69 saylı orta məktəbdə di-

rektor müavini, Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri vəzifəsində
işlədikdən sonra Respublika Təhsil Nazirliyinin göstərişi və sabiq Təhsil naziri
Misir Mərdanovun təqdimatı ilə 2007-ci ildən Suraxanı rayonundakı yeni
tikilmiş 316 saylı orta məktəbin direktoru vəzifəsində işləyir, kollektivin
hörmət və məhəbbətini qazanmışdır.
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Mahir qardaşımız arzularla
dolu bir ömür yaşayır. Baş qa la -
rının sevincinə sevinir, kədərinə
şərik olur. İşlədiyi məktəbdə şa -
girdlərə vətənpərvərlik duy ğu su
aşılayır, onları haqq yoluna səs -
ləyir. Azərbaycan üçün layiqli
vətəndaşlar yetişdirir.

Ailəlidir, 3 övladı və 5 nəvə -
si var.

Atası – İmran Həsən oğlu
Al məmmədov Respublika Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin əmək
veteranıdır.

GƏDƏBƏY GÖRÜŞLƏRİ

Zirəddin Abdullayevin böyük oğlu Natiq bəyin toyu ərəfəsində Azad müəl -
lim Bakıdan kəndə məzuniyyətə gəlmişdi. Zirəddin təklif etdi ki, Gədəbəyə
gedək qohumlarla, dostlarla görüşək. Şəmkirdən Zirəddin, Mahir, Azad Yasamal
döngəlikləri ilə dağlara qalxdıqca təravətli hava adamı valeh edirdi. Bizi yaxın
qohumlar Vaqif, Sabir qardaşları rayon mərkəzində qarşıladılar. Oradan Sovet
kəndinə, Həsən müəllimin ailəsinə qonaq getdik. Kənddə Həsən müəllimin
oğlu Vidadi, Gədəbəy Şəhər Sovetinin sədri Sahib Ocaqverdiyev, briqada
qərargahının rəisi Nurəddin Abdullayev və Mahir Alməmmədov qərara
gəldilər ki, üzümüzə gələn bazar günü «Tala» meşəsində tədbir keçirək. Təklif
dostların ürəyindən oldu.

31 iyun 1994-cü ildə gündüz saat 11 radələrində Gədəbəy Mərkəzi baza -
rı nın yanında bütün dostlar cəm oldu. Burada aşıq Sayad, Məlik, Mübariz və
balabançı Bəşir də bizimlə idi.

«Tala» meşəsi Gədəbəy şəhərinin sol sahilində, dağların qoynunda yerləşir,
şəfalı meşələri göz oxşayır. X əsrin yadigarı alban kilsəsi keçmiş əsrlərdən xə -
bər verir. Kavalı bulağının suyunu soyuqluğundan bir dolçadan artıq içmək
olmur. Göy çəmənlikdə bitən min növ gül-çiçək göz oxşayır, quşların cəh-cəhi
adamı heyran edirdi. Məclisimiz baş tutmuşdu.

Gədəbəy Şəhər Sovetinin keçmiş sədri Sahib Ocaqverdiyev Gəncədən,
Şəmkirdən gələn qonaqları salamladı və sözü Azad müəllimə verdi. Azad
müəl lim isə dağlar qoynunda səmimi qarşılandıqlarına görə təşəkkür etdi.
Rayon rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdi. Tədbir iştirakçılarının hər biri
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ürək sözlərini söylədi. Sonra o, sözünə davam edərək dağlara vurulduğunu
Zəlimxan Yaqubun dili ilə dedi:
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Dağlar mənə gəl-gəl desə, ürəkdən
Gəlib elə bu yerlərdə qalardım.
Təbiətlə sevincimi, dərdimi
Bölüb elə bu yerlərdə qalardım.

Nəfəsimlə isidərdim ətrini
Əzizlərdim çiçəklərin xətrini.
Ömrün, günün qiymətini, qədrini
Bilib elə bu yerlərdə qalardım.

Nə gözəldir bu dağların lalası
Mən getsəm də, könlüm burda qalası
Sevsə məni bir zalımın balası
Ölüb elə bu yerlərdə qalardım.

Söz tanınmış aşıqlara verildi. Aşıq Sayadın Çoban bayatı üstündə zil səslə
oxuduğu dağlar haqqında aşıq mahnısı hələ də yaddaşlardan silinməyibdir.
Aşığın səsi dağları lərzəyə gətirib, əks-səda yaradırdı.

Məclisdə söz Şəmkirdən gəlmiş Zirəddin Abdullayevə verildi. O, ilk
növbədə, gədəbəyli eloğlanlarını salamlayıb, bu tədbiri ərsəyə gətirənlərə
«əhsən» dedi və mənalı istirahətə görə təşəkkür etdi.

Aşıqlar bir dübeyti çalıb oxudular. Sonra Vaqif, Sabir qardaşlarının, Mahir
Alməmmədovun, Şəmkirdən gəlmiş Nəbi, Tahir qardaşlarının, o cümlədən
Nurəddin Abdullayevin ürək sözləri, xoş arzuları məclisə daha da gözəllik verdi.

X əsrin yadigarı olan alban kilsəsinə yaxınlaşdıq. Abidəyə xeyli tamaşa
etdik. Bu yerlər o qədər gözəl idi ki, elə bil nağıllar aləmində idik.

Gədəbəydə hərbi hissənin qərargah rəisi Nurəddin Abdullayev bu yerlərin
dədə-baba torpaqlarımız olduğundan bəhs edərək, ermənilərin hiy lə gər li yin dən,
alçaq hərəkətlərindən xeyli danışdı. Sözünə davam edərək dedi ki, Gədə bəy ray-
onunda belə tarixi türk abidələri çoxdur. Koroğlu qalası əsrlərin yadigarıdır.

Gədəbəy başdan-başa gözəlliklər diyarıdır. Buranın təbiəti bizi məst elə -
mişdi. Çəməlikdə gül-çiçəyin ətri adamı bihuş edirdi. Təbiətin bu füsun karlığı
təsdiq edir ki, məşhur rəssamların fırçası gücünü, gözəlliyini məhz bu yerlər -
dən alırmış. Xınalı kəkliklər, torağaylar pırıldayıb uçanda adamın ruhu dilə
gəlirdi.

Abidələrlə məşhur olan Gədəbəyin qədim və zəngin tarixi var.
Gədəbəyin havasını udmayan, onun maddi nemətlərindən dadmayan, buz

bulaqlarının suyundan içməyən, ancaq onun gözəlliyini eşidən bir alim
görməzə-bilməzə bu yerləri Behişt adlandırmışdır. 

Gədəbəy camaatı saza-sözə bağlı adamlardı. Şeiri-sənəti duymağı və qiy -
mət ləndirməyi yaxşı bacarırlar.



ZÖHRAB ƏLİYEV

Deyirlər doğulduğun ocağı, yurdu duymasan,
və təni duya bilməzsən, çünki vətən doğma ocaqdan,
yurddan başlayır. Dünyanın ən böyük səadəti, sevin -
ci doğulub boya-başa çatdığın evdən başlayır. Öz
ev-eşiyinin qədrini bilən el-obasının da qayğısına
qalar, həmyerlilərinin də qeyrətini çəkə bilər. Zöhrab
məhz belə oğullardandır.

Axarlı-baxarlı Keçili kəndinin mərd, ziyalı oğlu
Zöhrab müəllim o cəmiyyətdə, faydalı işlərlə məş -
hur olan fəal vətəndaş kimi çoxlarından fərqlənir.
Hər kəsin dərdi-sərini gözündən oxuyan, insanların
ehtiyaclarını duyan bir oğul kimi rayon əhalisinə əl

tutub, kömək etməklə hörmət qazanmışdır.
Zöhrab müəllim hansı işin qulpundan tutubsa, təşkilatçılığı ilə onun

öhdəsindən gəlmişdir.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra o, Keçili kəndində torpaq sahəsi

götürüb, ərazisini daşdan, kol-kosdan təmizləyib yararlı hala saldı, su çəkdirib
fermer təsərrüfatı yaratdı. Ərik, xurma və şaftalı bağları saldırdı. Bağların
meyvəsindən yüzlərlə soydaşlarımız faydalandı.

Son illər o, kəndin su təsərrüfatına rəhbərlik edir, çətin yay aylarında belə
kənd camaatını su ilə təmin etməyə çalışır.

Haşiyə: Zöhrab Əlizaman oğlu Əliyev Şəmkir rayonunun Keçili kəndində
12 aprel 1958-ci ildə anadan olmuşdur.

1965–1975-ci illərdə Plankənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib.
1977–1979-cu illərdə hərbi xidmətdə vətənin keşiyində olub.
1977-ci ildə Gəncə Texnologiya İnstitutunun yeyinti sənayesinin tex no lo -

gi yası fakültəsinə qəbul olub, iki il hərbi xidmətdən sonra təhsilini davam
etdirərək 1985-ci ildə bitirib, çörək zavodunda işə girib.

1987–1993-cü illər ərzində Şəmkir Su Elektrik Stansiyası qəsəbəsində
çörəkbişirmə zavodunun texnoloqu kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1994-cü ildən 2004-cü ilə kimi iş adamı kimi Rusiyanın Sankt-Peterburq şə -
hərində işləmişdir. Qardaşı Mehman Əliyevin, qohumlardan Rizvan Nəsi bo vun,
Mahir Nəsibovun və başqalarının işlə təmin olunmasına kömək etmişdir. 

2005-ci ildən səsvermə yolu ilə Keçili kəndində «Zəhmət sudan istifadə
edənlər» birliyinin rəhbəri kimi işləyir. Kəndə su kanallarının çəkilməsində,
artezian quyularının qazılmasında böyük rolu var.

Zöhrab müəllim 1993-cü ildə valideynlərinin xeyir-duası ilə uşaq həkimi
Arzu xanımla ailə qurub. İki övladı var. Oğlu Kənan Bakı Dövlət Tibb Uni-
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versitetinin müalicə profilaktika fakültəsinin tələbəsidir, qızı Ləman Gəncə
Pedaqoji Universitetinin tələbəsidir.

Zöhrab müəllimin atası Əlizaman Ələsgər oğlu Əliyev Şəmkir rayonunda
hörmətə layiq insanlardan biri idi. O, repressiya illərində (1936-cı ildə) dün -
yaya gəlmiş, müharibənin ağrı-acılarını görmüş, çətin günləri başqa soydaşları
kimi yaşamışdır.

Uzun illər dostları Sayad Əliyev, Yaşar Quliyev, Rüstəm Məstanovla, Nəbi
Verdiyevlə Ağstafa pambıqtəmizləmə zavodunda işləyib, hörmət qazanmışdır.

Əlizaman müəllim 1957-ci ildə sevib-seçdiyi Əminə xanım Aslanova ilə
ailə qurub, ev-eşik sahibi olub. İllər keçdikcə övladları – Zöhrab, Şahsəddin,
Nüşabə və Mehman dünyaya gəlib, böyüyüb boya-başa çatıb təhsil almışlar.

Zöhrab başda olmaqla ailənin başqa uşaqları da namuslu, ağıllı övladlar
olublar. Ailənin ən çətin, ağır günlərində valideynlərinə dayaq olublar.

Yaxşı övlad o kəslərə deyilir ki, valideynə kömək etməyi özünə borc bilsin. 
Biz həyatda hər birimiz ata-anaya borcluyuq, çünki bizi bu işıqlı dünyaya

gətirən onlardır.
Ata-ananı sevmək Allahı sevmək deməkdi. Ata-ana səndən razıdırsa, Allah

da səndən razıdır. Odur ki, ata-ananın məhəbbətini qazanmaq lazımdır.
Bu baxımdan Zöhrab müəllim, Mehman bəy qibtə ediləsi övladlardır.

TƏLƏT ASLANOV

Vətəndən uzaqda, qürbətdə yaşamaq, həm də böyük nüfuz qazanmaq hər
kəsə nəsib olmur. Şəmkir rayonunun Keçili kəndində böyüyüb boya-başa
çatmış, hal-hazırda ölkəmizdən kənarda Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində
yaşayan belə qeyrətli oğullardan biri də Tələt Aslanovdur. Bu iş adamını
Rusiyada Teymur kimi tanıyırlar.

Tələt bəy 25 ilə yaxındır ki, Sankt-Peterburq şəhərinin rəhbərliyi, şəhər
meri və digər şəxslər ilə mehriban ünsiyyət yaradıb, işindəki ciddiliyi,
dəqiqliyi, həm də prinsipiallığı ilə özünə hörmət, etibar qazanıb.

Azərbaycandan oraya getmiş onlarla soydaşlarımızı Tələt bəy dəvət edib,
onları işlə təmin etməklə bərabər, onların davranış qaydalarını nəzarətdə
saxlayır, yad ölkədə nümunəvi, tərbiyəli davranmalarına diqqət yetirir.

Tələt bəyin böyüklüyü ondadır ki, təhsil alan tələbələrə də köməklik edir,
ailə quran gənclərin toy mərasimində özü iştirak etməyə çalışır, onlara xeyir-
dua verir.

O, ölkəmizdə gedən prosesləri diqqətlə izləyir. Qarabağın Azərbaycanın ay -
rılmaz tərkib hissəsi olduğunu ruslara və digər millətlərə yorulmadan başa salır.

Tələt bəy ulu tanrının əmanət etdiyi ömrün mənasını xalqına kömək et -
məkdə görür.
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Tələt Talış oğlu Aslanov 1972-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili kəndində
anadan olmuşdur.

1979–1989-cu illərdə Plankənd orta məktəbini bitirib.
1980–1982-ci illərdə Gəncə şəhərində hərbi xidməti başa çatdırmışdır.
1983-cü ildən iş adamı kimi Rusiyada fəaliyyət göstərir.
Atası Talış müəllimin, anası Pakizə xanımın xeyir-duası ilə öz kəndlərindən

olan Rəxşəndə xanım ilə ailə qurub.
İki övladı Aslan bəy və Şahnabat xanım böyüyüb boya-başa çatıblar.
Aslan Sankt-Peterburq şəhərində ali məktəbdə oxuyur.
Şahnabat xanım isə Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib.
Tələt bəyin bütün yaxşı xüsusiyyətləri atası Talış müəllimdən gəlir və

atasının məsləhətlərinə bu gün də riayət edir.
Belə adamları Allah qorusun!

AZAD  ASLANOVUN  KÜRƏKƏNLƏRİ

Anar Qaçayoğlu Yunisli:
1980-ci il noyabr ayının 30-da Şəmkir rayonunun Keçili kəndində anadan

olmuşdur.
1986–1996-cı illərdə Plankənd orta məktəbini bitirib.
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1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin əmtəəşünaslıq
fakültəsinə daxil olub, oranı müvəffəqiyyətlə bitirib. Hal-hazırda Gəncə aero-
portunda, aviasiya və təhlükəsizlik idarəsində işləyir.

Ailəlidir, 2006-cı il avqustun 10-da Yeganə xanımla ailə qurub.
Yeganə xanım Yunisli ali təhsillidir. Bakı Dövlət Universitetinin biologiya

fakültəsini bitirib, Plankənd orta məktəbində biologiya müəllimidir.
Anar bəyin iki oğlu böyüyür.
Oğlu Aytun 3-ci sinifdə oxuyur.
Tunay 4 yaşındadır.
Anar bəyin atası Qaçay kişi təqaüdçüdür. Anası Əntiqə xanım müəllimədir.

Uzun illərdir ki, kənd uşaq bağçasının müdiri işləyir. Keçili kəndində hörmətli
ailə kimi tanınır.

Rəşad Rəşid oğlu Osmanov:
1982-ci il yanvar ayının 25-də Bakı şəhərində anadan olub.
1989–1999-cu illərdə Bakıdakı 116 saylı orta məktəbdə oxuduqdan sonra

2 saylı peşə liseyini bitirib.
Hal-hazırda Rusiyanın Astraxan vilayətinin Astraxan şəhərində «Qalak-

tika» gəmi təmiri və tikinti zavodunda operator vəzifəsində işləyir, eyni za-
manda Astraxan Dövlət Texniki Universitetində oxuyur.

2008-ci il noyabrın 29-da Aynurə xanımla ailə qurub, iki oğlu böyüyür.
Oğlu Hüseynin 5 yaşı, Yusifin 3 yaşı var.
Rəşad bəyin həyat yoldaşı Aynurə Osmanova Bakı Dövlət Tibb Univer-

sitetinin müalicə-profilaktika fakültəsini bitirib, hal-hazırda evdar xanımdır.
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Rəşad bəyin atası Rəşid kişi Gəmi Təmiri zavodunda işləyib. Anası Nazilə
evdar xanımdır.

Şaiq Neyman oğlu Şərifov:
1979-cu il sentyabr ayının 23-də Yevlax şəhərində anadan olmuşdur.
1986–1996-cı illərdə orta məktəbi Yevlax şəhərində bitirib, Bakı şəhərinə

gəlib, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının gəmi sürücüsü
fakültəsini bitirdikdən sonra Qazaxıstan respublikasında «Sayqa» firmasında
işləyib.

Hal-hazırda Rusiyanın Astraxan vilayətinin Astraxan şəhərinin «Qalak-
tika» gəmi təmiri və tikinti zavodunda təchizat şöbəsinin müdiri vəzifəsində
işləyir.

2005-ci il noyabrın 26-da Zemfira Şərifova ilə ailə qurub. Oğlu Məhəm -
məd 3-cü sinifdə, qızı Svetlana 1-ci sinifdə oxuyur. Şaiqin atası Yevlax rayo -
nunda süd zavodunun direktoru işləyib, faciəli surətdə həlak olub.

Əmisi Şərifov Rəhman Azərbaycanda və Rusiyada çox nüfuzlu və hörmətli
iş adamı olub. Şaiq bəyin anası Svetlana evdar xanımdır.

İlham Fəxrəddin oğlu Məmmədov:
1979-cu il yanvar ayının 28-də Bakı şəhərində anadan olub.
1986–1997-ci illərdə Bakıdakı 246 saylı orta məktəbi bitirib.
1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirdikdən

sonra 2003-cü ildə ADU-da magistraturanı bitirib.
Hal-hazırda iş adamı kimi fəaliyyət göstərir.
2010-cu il oktyabr ayının 24-də Tavat xanım Məmmədova ilə ailə qurub.

Qızları Mehin 5 yaşındadır. Mehrinin isə 3 yaşı var. İlham bəyin atası Fəxrəd -
din kişi zəhmət adamıdır, su firmasında işləyir. Anası Sevil evdar xanımdır.

ŞAHİN ASLANOV

Hər bir insan xoşbəxt keçmişi, mənsub olduğu
soykökü ilə fəxr edib öyü nür. Şahin müəllim Məşə -
da lılar nəslinin fəxri oğlu İsrafil Aslanovun ailəsində
dünyaya gəlib, böyüyüb, boya-başa çatmışdır. Ailə
çoxuşaqlı olsa da, Şahin bö  yüdükcə bütün bacı-qar -
daşlarından fərqlənmiş, nəslin sevimlisinə çevrilmişdir.

İsrafil əmi övladlarını çox istəyirdi. Onları təh -
silli, ziyalı görmək arzusu ilə yaşayırdı. Yaxşı tər -
biyə, yüksək tələbkarlıq hesabına istəyinə nail oldu.
Övladları təhsil aldılar. Oğlu Şahin ali təhsilli bi-
ologiya müəllimi, kiçik oğlu Şaiq fizika müəllimi,
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qızları Fatma xanım riyaziyyat müəllimi, Nigar xanım ibtidai sinif müəllimi
və balaca qızı Afət xanım ali təhsilli coğrafiya müəllimidir.

Şahin Aslanov Gəncədəki H.Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun biologiya
fakültəsini bitirdikdən sonra Şəmkir rayon Plankənd orta məktəbində uzun
illər biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş, şagirdlərindən bilik və
bacarığını əsirgəməmişdir.

O, zəhmətkeş insan idi, ailəsini dolandırmaq üçün təkcə müəllimliklə
kifayətlənmir, öz həyətyanı sahəsində əkinçiliklə, heyvandarlıqla da məşğul
olurdu.

1985–1990-cı illərdə SSRİ-nin dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanda hərc-
mərclik, xaos yaranaraq hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı. Bu illər
ərzində Şahin müəllim başqa el oğlanları kimi, ailəsini dolandırmaq məqsədilə
Rusiyaya getdi. Samara və Kazan şəhərlərində işləyərək vaxtlı-vaxtında
ailəsinə pul göndərirdi. Rusiya şəhərlərində işlədiyi müddətdə xoş sədası və
sorağı gəlirdi. 

Haşiyə: Şahin İsrafil oğlu Aslanov 1945-ci ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olmuşdur.

1952-ci ildə 1-ci sinfə getmiş, əvvəlcə kəndimizdə köhnə məscidin
binasında 4 il təhsil aldıqdan sonra, 8-ci sinfi Hacı bəyin evində oxuyub, orta
məktəbi 1963-cü ildə müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır.

Gənc Şahin orta məktəbi bitirdikdən sonra 3 il hərbi xidməti Rusiyada
keçirmişdir. O, Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Gəncədəki H.Zərdabi adına
Pedaqoji İnstitutun biologiya fakültəsinə qəbul olunmuş, tələbə, müəllim
kollektivinin hörmətini qazanmışdır. Ali məktəbi bitirdikdən sonra Keçili
kəndindəki Plankənd orta məktəbində biologiya müəllimi işləyərək, bilik və
bacarığını gələcəyimiz olan uşaqlardan əsirgəməzdi. Onlara daim Və təni,
torpağı sevib, onu göz bəbəyi kimi qorumağı, el-obaya sədaqətli ol mağı,
həmçinin milli dəyərlərimizə sadiq qalmağı tövsiyə edərdi.

Şahin müəllim 1974-cü ildə sevib-seçdiyi Afaq müəllimə ilə ailə qur -
muşdur. 4 övladları dünyaya gəlmişdir. İndira, Tacirə, Nehru, İsrafil kimi gözəl
övladlar böyüdüb, boya-başa çatdırmış, təhsil vermişdir. Övladlar ailə lidirlər.
4 övladdan 11 nəvəsi var.

Şahin müəllim 2012-ci il oktyabrın 30-da dünyasını dəyişmişdir. Şahin
müəllimin bacısı Fatma xanımın həyat yoldaşı Malik Quliyev ziyalı kimi
Keçili kəndində xeyriyyə işləri ilə yadda qalmışdır. O, hörmətli bir şəxs kimi
Şəmkir camaatının nüfuzunu qazanıb, hüquq-mühafizə orqanlarında səmərəli
işləmişdir.
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ÇİNGİZ NƏSİBOV

Çingiz Nəsibov sadə, mehriban, zəhmətsevər in -
san olmaqla, həm də yüksək mədəniy yəti, qabiliy -
yəti ilə seçilən bir ziyalıdır. Onun bu cəhətləri gənc
nəslə bir nümunədir.

O, uşaqlıq illərindən sakit təbiətli, ağıllı, gülərüz,
sözəbaxan bir oğlan idi. Orta məktəbdə əlaçı şagird
kimi tanınmışdı. 

Çingiz əmək fəaliyyətinə ali məktəbi bitirdikdən
sonra – 1990-cı ildən öz kəndimizdə zootexnik kimi
başlayıb, bir müddət kənd təsərrüfatında heyvan dar -
lığın inkişaf etdirilməsinə çalışıb. Sonralar sovxozun
direktoru İnqilab Ələkbərovun müavini işlə mişdir.

Həmin illərdən Keçili kəndinin problemlərini rəhbərliklə birliklə həll etməyə
çalışıb, abadlıq işləri ilə məşğul olmaqla zəhmətkeşlərin hörmətini qazanmışdır.

O, düzlüyü, halallığı, saflığı və təmizliyi hər şeydən üstün tutur, haqqa,
ədalətə arxalanır.

Çingiz Nəsibovun sözü ilə əməli üst-üstə düşür. O hamıya eyni gözlə baxır.
Çingiz müəllimin həyat yoldaşına, övladlarına qarşı münasibətdə nə qədər
meh ri bandırsa, valideynlərinə də o qədər sədaqətlidir. Oğlanlarını və qızını ali
təhsilli görmək arzusundadır.

Qardaş-bacısına əl tutub hər an dayaq olur, kömək edir.
Doğrudan da, bu, bir həqiqətdir ki, ata, ananın şəxsi nümunəsi övlad üçün

hər şeydir. Əmin ola bilərik ki, Nəsibovlar ailəsində böyüyən hər bir uşaq nəs -
lin davamçısı olacaqdır.

Ömür yollarından:
Nəsibov Çingiz Tofiq oğlu 1964-cü il noyabrın 29-da Şəmkir rayonunun

Keçili kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1983–1990-cı illərdə Gəncə şəhərindəki Səməd Ağamalıoğlu adına Kənd

Təsərrüfatı Akademiyasının  baytarlıq fakültəsini bitirmişdir.
Ali məktəbi başa vurduqdan sonra Şəmkir rayonundakı «Sosializm» kol -

xo zunda zootexnik kimi həyata vəsiqə alıb işləmişdir.
1988-ci ilin oktyabr ayında Maral xanımla ailə qurub. Övladları Günel,

Elmar və Tamerlandır.
Çingizin atası Tofiq Hümbət oğlu Nəsibov evin tək oğlu olub. Ali təhsilli,

yaxşı mütəxəssis kimi həmişə diqqəti cəlb edib. «Sosializm» kolxozunda baş
aqronom kimi çalışmışdır. Son illər səhhətində problem olduğu üçün təqaüdə
çıxmış və vəfat etmişdir.
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Anası, Validə Abdı qızı Aslanova Qazax rayonundakı Pedaqoji Texnikumu
bitirdikdən sonra əvvəlcə S.Vurğun adına Təzəkənd orta məktəbində, sonralar
isə təqaüdə çıxana kimi kənd orta məktəbində sinif müəllimi kimi işləmişdir.
Hörmət və nüfuz qazanmışdır.

Qardaşı Rizvan Nəsibov orta məktəbi bitirdikdən sonra Rusiyada hərbi
xidməti başa vurub, Sankt-Peterburq şəhərində iş adamı kimi fəaliyyət göstərir.

Ailəlidir. Yoldaşı Xalidə xanımla üç övladı – Validə, Ruslan və Şankar ilə
Rusiyada yaşayır.

Qardaşı Mahir Nəsibov orduda hərbi xidməti başa vurduqdan sonra
qardaşının dəvətilə bir müddət Sankt-Peterburq şəhərində işlədikdən sonra iş
adamı kimi kəndimizə qayıtmışdır. Hazırda burada fəaliyyət göstərir.

Ailəlidir. Yoldaşı Könül xanımla dörd övladları var: Rəqsanə, Gülnar,
Tahir, Elmar. Orta məktəbdə oxuyurlar.

Qardaşı Natiq Nəsibov ailənin sonbeşiyidir. Rayonda kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olur.

Ailəlidir. Yoldaşı İradə xanımdır. İki övladları var: Aqşin və Tofiq.

H.Z.TAĞIYEV ADINA 
TOXUCULUQ KOMBİNATI

Mən – Azad Aslanov 1963-ci ildə Plankənd 8 illik məktəbini bitirdikdən
sonra dostlarım Vidadi Həsənov, Yaqub Məsimov, Nəzakət Ələkbərova, Çim-
naz Alıyeva, Solmaz Aslanova ilə birlikdə Şəmkir rayonundakı Səməd Vurğun
adına Təzəkənd orta məktəbinin 9-cu sinfini bitirdim. 1966-cı ildə həmkəndlim
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Mikayıl Məhərrəmovun dəvəti ilə Bakı şəhərinə gəlib, H.Z.Tağıyev adına To -
xu culuq Kombinatına fəhlə kimi işə qəbul olundum. Eyni zamanda hazırlaşıb
Bakıdakı N.Tusi adına Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) axşam şöbəsinə
daxil oldum. Gündüz işləyib, axşam oxudum.

Müəssisə rəhbərliyi məni 2 saylı oğlanlar yataqxanasına tərbiyəçi-müəllim
təyin etdi. Bacarığımı, insanlarla xoş rəftarımı nəzərə alan kombinat rəhbərliyi
məni baş tərbiyəçi müəllim vəzifəsinə keçirdi. Yataqxana sakinlərinin mədəni-
sosial məsələlərinin həllində əlimdən gələni əsirgəmir, fəhlələrin işdən sonrakı
boş vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün müxtəlif tədbirlər görürdüm. Keçir di -
yim bu tədbirlər partiya, sovet orqanlarının xoşuna gəldiyindən məni  1972–
1976-cı illərdə Mərdəkan qəsəbəsindəki «Svetlyaçok» pioner yay düşərgəsinə
rəis göndərdilər. Yaxşı işimə görə dəfələrlə Fəxri Fərman, diplom və pul mü -
ka fatları ilə mükafatlandırıldım.

1977-ci il avqust ayının 28-də Şəmkir şəhərində böyüyüb boya-başa çatmış
tibb işçisi Ulduz xanımla ailə qurdum.

İşindəki yenilikləri, müsbət cəhətlərini nəzərə alan müəssisə rəhbərliyi mə ni
kombinat mülki müdafiə qərargahının rəisi vəzifəsinə təyin etdi. 3 il işlə dik dən
sonra 1981-ci ildə seçki yolu ilə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kom binatında
fəhlə komitəsinin sədri seçildim. Kombinatın 8 yataqxanası, poliklinikası,
xəstəxanası, 4 uşaq bağçası, orta məktəbi, şəhərətrafı pioner dü şərgəsi, uşaq
sağlamlıq mərkəzi vardı. Bununla yanaşı, 3 nəhəng – əyirici, to xucu, boyaq-
bəzək fabrikinin min nəfərlik köməkçi təşkilatı var idi. 
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Fabrikdə bir sutka ərzində 500 min metr pambıq parça istehsal olunurdu.
Usta köməkçilərindən Zahid Əmraslanov, Fəxrəddin Vəliyev, Rəşid Şı x -

ə li  yev, Fazil Camalov, Cəfər Ələkbərov, İdris Nəsibovu, təmir ustalarından
Bəhrəm Əzizov, İliç Mirzəyev, Nəriman Musaxanov, Fərhad Eybətovu, elek-
trik mühərriklərinin sarıyıcıları Ağakərim Cabalov, Aydın Bayramovu, boyaq-
bəzək fabrikindən Arif Quliyev, Seydulla Quliyev, Ramazan Sadıqov, İbrahim
Mehrəliyev, Arif Cavadov, Rafiq Salayevi yaxşı işçi kimi hamı tanıyırdı.

Həmin illərdə əyiricilik fabrikinin direktoru Rasim Məmmədov, toxuculuq
fabrikinin direktoru Mikayıl Məhərrəmov, boyaq-bəzək fabrikinin direktoru
Əliağa Quliyev, baş energetik Hacı Hacıyev, mexanika şöbəsinin müdiri
Musaxanov Kamil idi. Tağıyev kombinatına həmin dövrdə əvvəlcə İsmayıl
Məmməd oğlu İsayev, sonra Eldar Baba oğlu Qurbanov rəhbərlik edirdi. Siyasi
rəhbərimiz – partkom isə Tofiq Mirzə oğlu Quliyev idi.

Mədəniyyətimizə, musiqimizə olan həvəsimi nəzərə alan rəhbərlik məni
1984-cü ildə kombinatın nəzdində olan mədəniyyət evinə direktor təyin etmişdir.

Mənə göstərilən bu etimadı doğrultmaq üçün mədəniyyət evinə direktor
təyin olunduğum gündən bədii özfəaliyyət kollektivlərinin fəaliyyətini daha
da genişləndirmişdim. Onun üzvləri respublika və ümumittifaq festivallarının
dəfələrlə laureatı olmuşlar. Bakıda Xətai rayonunun, Bakı İcra Aparatının,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının, Yüngül Sənaye İşçiləri
Müstəqil Həmkarlar Komitəsinin keçirdiyi bütün tədbirlərdə yaxından iştirak
edib, rəngarəng konsertlər vermişlər.
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Mədəniyyət evi mü tə -
madi olaraq respublikanın
tanınmış sənət adamları,
müğənniləri, şair, yazı çı -
ları, iş adamları ilə gö -
rüşlər keçirir.

Respublikanın Xalq ar -
tisti Nəsibə Zey nalo va nın
anadan olmasının 70 illiyi,
İslam Rzayev və Qu lu Əs -
gərovun yara dı cı lıq gecəsi,
Xalq artist lə rindən Əli baba
Məm  mədov, Sara Qədi -
mova, Şövkət Ələkbərova,
Sabir Mirzəyev, Səxa vət
Məm mədov, Raziyə Şiri -
n ova, Brilyant Dadaşova

və başqalarının maraqlı proqramla çıxışları zəhmətkeşlərin alqışlarını
qazanmışdır.

Bu mədəniyyət evinin istedadlı yetişdirmələri var. Bunlardan Respubli -
kanın Əməkdar artisti Natiq Şirinovun, Xalq artisti Ənvər Sadıqovun adını
çəkmək olar. Gənc, istedadlı qarmon ifaçısı Orxan Mirzəyev kimi sənətkarlar
da özfəaliyyət kollektivinin yetişdirmələridir.

Mədəniyyət evində tədbirlərin hazırlanıb ərsəyə gəlməsində bədii rəhbər
Mais Dayıza də nin, Qurbanəli Mürsəlovun, İltima Nəbiyevanın, Ağaqardaş
Mürşüdovun, Tahir Həsənovun, Bəhram Əzizovun, Raziyyə Əliyevanın, Elşən
Babazadənin, Tamella Seyidinin, Zakir Mustafayevin, Vüsal Həsənlinin
zəhməti böyükdür.

Son illərdə «Natiq ritm» qrupu nəinki Azərbaycanda, hətta dünya ölkələ -
rində böyük nüfuz qazanmışdır. Respublika rəhbərliyinin keçirdiyi tədbirlərdə
yaxından iştirak edib ABŞ-da, İngiltərədə, Fransada, Rusiyada və başqa döv -
lətlərdə Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırır. Bu işdə kollektivin
rəhbəri, Respublikanın Əməkdar artisti Natiq Şirinovun zəhməti çox böyükdür.

Mədəniyyət evinin musiqi kollektivləri həmçinin Rusiyada, Ukraynada, Gür -
cüstanda və Dağıstanda Azərbaycan xalq musiqisini həvəslə təbliğ et mişlər.

1980-ci ildən Xətai rayon rəhbərliyi tərəfindən seçki orqanlarına cəlb edil mi şəm.
1985-ci ildən 21 saylı seçki məntəqəsinin sədriyəm.
36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsinin sədri Tahir Süleymanov, katib,

Yusif Orucov, üzvlərdən Arif Əhmədov, Mətləb Xankişiyev, Firdos Əhmədov,
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Sevinc  Həsənova, Arzu Mehdiyev, Tofiq Xəlilov və Həbib Qurbanov keçirilən
seçkilərin düzgünlüyünə, şəffaflığına Xətai rayon icra aparatı işçiləri ilə
birlikdə yüksək şərait yaradırlar.

1992-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, 1995-ci ildən isə
YAP ərazi təşkilatının sədriyəm.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının I, II, III və IV qurul -
taylarının nümayəndəsi olmuş və seçkilərdə rəhbər orqanlara üzv seçilmişəm.

Mənim əməyim respublika rəhbərliyi tərəfindən həmişə yüksək  qiymət -
lən dirilmişdir.

27 oktyabr 2009-cu ildə ictimai işlərdə aktiv fəaliyyətim nəzərə alınaraq
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının «Həmkarlar İttifaqında
Xidmətinə görə» medalı ilə təltif olunmuşam.

2010-cu ildə Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatında fəal iştirakıma görə
«İlin intellektual ziyalısı» fəxri adına layiq görülmüşəm.

2011-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında gənc nəslin mənəvi
tərbiyəsində uğurlarıma görə «Beynəlxalq Uğur» diplomuna layiq görülmüşəm.

2012-ci ildə «Azərbaycan bayrağı diplomu»nu almışam.
2012-ci ildə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya işçiləri Həmkarlar İttifaqı

Rəyasət Heyətinin «Qızıl Qələm» mükafatına layiq görülmüşəm.
30 ildən artıqdır ki, həm də el şənliklərinin, toy məclislərinin aparıcısı,

tamadasıyam. Fəxr edirəm ki, yüzlərlə Azərbaycan gəncinin ailə qurmasında,
xoşbəxt günlərində mənim də xidmətim olmuşdur.

ELDAR QURBANOV

Eldar Baba oğlu Qurbanov 1949-cu ildə Bakı şə -
hərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra
1967–1972-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnsti-
tutunun parçaların kimyəvi texnologiyası fakültəsini
müvəffəqiyyətlə bitirib.

Əmək fəaliyyətinə Bakı Komvol-Mahud kombi -
natından başlayıb. 1972-ci ildə əvvəlcə boyaq-bəzək
istehsalatında texnoloq kimi işləyib, sonra həmin
müəssisənin komsomol komitə katibi olub. Sonra
Dövlət Plan Komitəsində məsul işə irəli çəkilib.

1981-ci ildə Bakı Komvol-Mahud Kombinatına
direktor təyin edilib və qısa bir vaxtda müəssisədə
böyük dönüş yaradıb.
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1983-cü ildə Azərbay can
Respublikası Yüngül Sənaye
nazirinin əmri ilə Bakıda ən
nəhəng müə s sisələrdən biri
olan H.Z.Ta ğıyev adına Toxu-
culuq Kom  binatına (keçmiş
V.İ.Lenin kombinatı) direk-
tor vəzifəsinə təyin edilib.

Eldar müəllimin, Azər -
baycanın ictimai-siyasi hə -
yatında xüsusi yeri var. O,
vətəninə, xalqına bağlı bir
oğuldur. Həmin illərdə mən
(Azad Aslanov) müəs sisə -

nin həmkarlar komitəsinin sədri işləyirdim. O vaxtdan Eldar müəllimlə ailəvi
tanışlığımız, dostluğumuz başladı.

H.Z.Tağıyev adına kombinat 1898-ci ildən pambıq parça istehsal edir. Mən
1966-cı ildən bu müəssisədə işləyirəm. Bu illər ərzində müəssisədə çox adam -
lar – bacarıqlı mühəndislərdən İbadi Məmmədov, Albert Artyomoviç Miki-
ladze, Vəliyev Nəbi, Hüseynov Təvəkkül, Babayev Tağı, İsayev İsmayıl,
Quliyev Tofiq di rek tor işləmişlər.

Qurbanov Eldar işgüzarlığı ilə hamıdan seçilib. O, kombinata rəhbərlik etdi -
yi gündən müəssisədə gerilik aradan götürüldü. Eldar müəllim, eyni zamanda
hər an zəhmətkeşlərin güzəranını yaxşılaşdırmağa çalışır və buna nail olurdu.
Fəhlə və başqa işçilərdə əməyə stimul yaradırdı. Beləliklə, Eldar müəllim,
həm də özünə hörmət qazanırdı. Onu kombinatda hamı sevirdi. Kombinat
gəlirlə işləməyə başlamışdı, fəhlə qulluqçuların əməkhaqqı dəfələrlə artmışdı.

Eldar müəllimin təşəbbüsü ilə kombinatda iki böyük fabrik, toxucu və
boyaq-bəzək fabrikləri tikilib istifadə üçün əməkçilərə təhvil verildi.

Eldar müəllimin iş prinsipi sadə və düzgün idi. O vaxtlar onunla çiyin-çi -
yi nə toxuculuq fabrikinin müdiri Mikayıl Məhərrəmov, əyiricilik fabrikinin
müdiri Rasim Məmmədov, boyaq-bəzək fabrikinin müdiri Əliağa Quliyev,
müavini Əhliman Heydərov, kombinatın partiya təşkilatı katibi Telman Nu-
rullayev, kadrlar şöbəsinin rəisi Mais Məmmədov, baş energetik Hacı Hacıyev,
baş mexanik Kima Musaxanov, texniki şöbənin rəisi Zərnişan İma nova, mənzil
istismar idarəsinin rəisi Cavanşir Səfərov, hazır parça satışının müdiri Paşa
İsayev vicdanla, fədakarlıqla işləyirdi.

O, tez-tez ictimai təşkilatların (partkom və yerli komitənin sədrinin) iştirakı
ilə fəhlə yataqxanalarının şəraiti ilə tanış olur, eyni zamanda vaxtaşırı sexlərə
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gedib iş başında fəhlələrlə söhbət edib, onların qayğıları ilə tanış olur, sana-
toriya və sağlamlıq ocaqlarına putyovkalar verir, evi olmayan ailələrə yataq -
xana, maşını olmayanlara növbə ilə maşın verirdi. Bir sözlə, fəhlələrin rifahını
günü-gündən yaxşılaşdırmağa çalışırdı. Sağlam kollektiv yaranmışdı. Elxan
Əlizadə, Vahid Şirəliyev, Elxan Zeynalov, Mürsəl Mürsəlov, Bəybala Əliyev,
Ziyəddin Abbasov, Cahangir İbrahimov, Cavanşir Səfərov, Ədalət Kərimov,
Cabbar Ələkbərov, Rəşid Əsgərov, Qulu Mansurov, Aslan İsayev, Telman Nu-
rullayev, Mais Məmmədov, Səfər Məmmədov, Akif Bayramov, Azad Zey-
nalov, Kərəm Musayev, Əli Quliyev, Malik Əsgərov və Rasim Aslanov əzmlə
işləyib dövlət plan və tapşırıqlarının irəli getməsinə çalışmışlar.

Eldar Qurbanov Allah adamıdır. Doğma vətənə sevgisini öz əmək fəa -
liyyəti ilə, xeyirxahlığı ilə göstərir. Belə xeyirxah işlərinə görə xalqımız ona
etimad göstərərək 1990-cı ildə Ali Sovetə deputat seçdi, sonra isə Milli
Məclisin deputatı oldu.

1992-ci ildə H.Z.Tağıyev adına kombinatdan Respublika Yüngül Sənayesi
Nazirliyinin I müavini vəzifəsinə təyin edildi.

Onun sadəliyi, mehribanlığı, işgüzarlığı onu tanıyanların yadından çıxma -
yacaq.

Eldar müəllimi insanlar xeyirxahlığına görə H.Z.Tağıyevin davamçısı
adlandırırlar.

Ailəlidir, iki övladı var.
Eldar Qurbanovdan sonra müəssisəmizə Tofiq Mirzə oğlu Quliyev rəh -

bərlik etməyə başladı, müəssisə yenə də öz ahəngi ilə inkişaf etməkdə, dinamik
işləməkdə davam edirdi.

TOFİQ QULİYEV

Atalar deyir: «Dostların sayına görə yox, sanba -
lına görə öyünərlər. Hə yatda yaxşı dostun varsa, hər
şeyə güvənə bilərsən». Tofiq müəllimlə dost lu ğu -
muz 1970-ci illərə təsadüf edir. O vaxtlar kombi na -
tın 2 saylı yataqxanasında yaşayıb, toxuculuq
fab rikində işləyə-işləyə institutda oxuyurduq.

Tofiq Quliyev öz vüqarı, əzəməti, gördüyü xoş
işləri, xeyirxah əməlləri ilə böyük hörmət qazan mış -
dır. Onun fikri, amalı qurub-yaratmaq idi.

Tofiq müəllim olan yerdə qorxaq igidə, haqsız
haqlıya, qanmaz qanana bərabər ola bilməz, heç kim
heç kimin haqqını tapdalamaz. O, insanlara böyük
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qayğı göstərirdi, xüsusilə şəhid, qaçqın, köçkün ailələrinə, kimsəsiz, imkansız
ailələrə əl tutub köməklik edərdi. Sağlığında kollektivin sevimlisi, dünyasını
dəyişdikdən sonra adı tarixin bəzəyi olmaq dünyada ən böyük xoşbəxtlikdir.

Tofiq Mirzə oğlu Quliyev 1955-ci il yanvarın 2-də Biləsuvar rayonunun
Çinarlı (Novaya Qrajdanka) kəndində anadan olmuşdur. 16 yaşında orta
məktəbi başa vurub Bakıdakı V.İ.Lenin adına Toxuculuq Kombinatında fəhlə
kimi işə girmiş, istehsalatdan ayrılmadan ali məktəbə daxil olmuşdur. Eyni
zamanda hərbi xidməti Rusiyada başa vurduqdan sonra yenə də doğma
kollektivinə qayıtmış, əyirici fabrikində usta köməkçisi işləmişdir.

Tofiq Quliyevin təşkilatçılığı,  insanlara diqqət və qayğısı nəzərə alınaraq
1979-cu ildə darayıcı sexin rəisi vəzifəsinə təyin edilir. Bu vəzifədə Tofiq
müəllimin təşkilatçılığı, yeni texnikadan bacarıqla istifadə etmə qabiliyyəti
özünü daha da büruzə vermişdi. Onun prinsipiallığı, iş yoldaşları ilə səmimi
rəftarı, onlara qayğıkeşliyi diqqəti xüsusilə cəlb edir.

Ona etimad göstərən kollektiv əvvəlcə Tofiqi ilk partiya təşkilat katibi
seçir. Partiya təşkilatı işlərindəki fəallığına biganə qalmayan kommunistlər
1983-cü ildə onu müəssisə partiya təşkilatının katibi seçirlər. Partiya prinsi -
piallığı və istehsalatla bilavasitə bağlılığı, əməkçilərin sosial məsələlərindəki
mövqeyi onun 1985-ci ilin sentyabr ayında kombinatın sosial məsələləri üzrə
direktor müavini vəzifəsinə keçməsinə zəmin yaradır.

1984–1990-cı illərdə müəssisənin bütün yataqxanalarında, uşaq bağ ça -
ların da, yay pioner düşərgəsində və digər sosial obyektlərində onun rəhbərliyi
ilə əsaslı təmir işləri aparılır.

Direktor müavini işləyə-işləyə 2-ci ali təhsilini – Gəncə Texnologiya İnstitu-
tunu başa vuran Tofiq müəllim kombinatın istehsal sahələrinin inkişaf et -
dirilməsində də xüsusi rola malikdir. Onun müasir idarəçilikdəki keyfiy yət lərini
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nəzərə alan Respublika Yüngül Sənaye Nazirliyi 1992-ci ilin iyununda
T.M.Quliyevi kombinatın direktoru vəzifəsinə təyin edir.

1992–1993-cü illərdə müəssisə misli görünməmiş nailiyyətlər əldə edir.
Belə ki, uzun illər kəsirlə işləyən müəssisə bir il ərzində gəlirlərin hesabına doq -
quz mərtəbəli yaşayış binasının inşasına başlayır və əməkçilər üçün 50-dən
artıq üçotaqlı «Finski» evlərin alınmasına nail olur.

Kombinatın kollektivi ona inanırdı, Tofiq müəllim işləyirdi və kollektivi
işlətməyi bacarırdı. Onun yaxın silahdaşlarından Salam İsayev, Rafiq Məmmə -
dov, Bela İsayeva, Əli Məmmədov, Eldəniz Mustafayev, Əli Xudaverdiyev, Pir -
ver di Qədirov, Daşdəmir Ağayev, Nuşrəvan İsmayılov, İlham Quliyev, Cəfər
Ələkbərov, Ramazan Sadıxov, Malik Hacıyev, Səməndər Namazov, Cahangir
Namazov, Zərnişan Aslanova, Tahirə Ələsgərova, Aynəzər Tanrıverdiyeva,
Nəriman Nəsirov və həkim Ramiz Məmmədov kollektivin sevimliləri idilər.

1993-cü ilin dekabr ayında qeyri-obyektiv səbəblər üzündən T.Quliyev vəzi -
fəsindən uzaqlaşdırıldı, hətta həbs cəzasına məhkum ediləndə bütün kombinat
əməkçiləri onun haqlı müdafiəsinə qalxdı. Uzun çəkişmələrdən sonra 1994-cü
ilin  may ayında haqq-ədalət qələbə çaldı və Tofiq müəllim bəraət qazandı.

1998-ci ilin yanvarında öz vəzifəsinə bərpa edildi. T.Quliyevin prinsipial
mövqeyi, geniş düşüncə tərzi, insanlara diqqət və qayğısı onu xalqa sevdirmiş
və şöhrətləndirmişdir.

Tofiq müəllimin şərəfli və mənalı həyatı gələcək nəsillər üçün də bir örnəkdir.

YAQUB RÜSTƏMOV

Bütün həyatını, ömrünü xalqına, vətəninə həsr
eləmiş, təmiz adı ilə, öz zəhməti ilə ucalan bu insan
onu tanıyanların xatirindən ömür boyu silin mə -
yəcəkdir.

Yaqub Əbülfət oğlu Rüstəmov 1940-cı ildə Ağ -
dam rayonunun Mahrızlı kəndində anadan olmuş -
dur. Körpə yaşlarından anası Minə xala, qardaşı
Naib bəylə Mingəçevir şəhərinə köçmüşlər.

Minə xala Mingəçevir  Toxuculuq kombinatında
işə girdikdən sonra yeniyetmə Yaqub da şagird kimi
usta yanında toxuculuğun sirlərini öyrənməyə baş -
la yır və eyni zamanda orta məktəbdə təhsil alır.

O, artıq usta köməkçisi kimi işləməyə başlayır. Günü-gündən hörməti artır.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bakıdakı həmkarları Zahid Əmraslanov, Fəxrəd -
din Vəliyevlə yarışmağa başlayır, çoxdəzgahçılığın Mingəçevir şəhərində əsasını
qoyur. 48 dəzgah əvəzinə 96–110 dəzgaha xidmət edir. Hündürboylu, qarayanız,
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aramla danışan, bu işgüzar oğlan Azərbaycanda tanınmağa başlayır. Yaqub
Rüstəmov yüngül sənaye işçiləri fatehlərindən biri kimi öz həyatını, gündəlik
qayğılarını müəssisəyə möhkəm bağlamış usta köməkçilərindən birinə çevrilir.

Bu adam, doğrudan da, tükənməz iş enerjisinə və təşkilatçılıq qabiliyyətinə
malik bir şəxsiyyət kimi formalaşırdı.

Ulu öndərimiz, Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi Heydər
Əliyev Mingəçevir şəhərinə gələndə Yaqub Rüstəmovla iş başında görüşür,
onunla söhbət edir. Gördüyü iş çox xoşuna gəlir. Ona Sosialist Əməyi Qəhrə -
manı adının verilməsini və Rüstəmovun Azərbaycan Respublikası Yüngül Sənaye
İşçiləri Həmkarlar Komitəsinin sədri vəzifəsinə keçirilməsini təklif edir.

Əmək qəhrəmanı Yaqub Rüstəmovun hər şeydən əvvəl sadəliyi, öz işinə
tələbkarlığı, həmişə, yeniliyə can atması hamını heyrətləndirir və sevindirirdi.

Onun hünərinə şeirlər qoşuldu, mahnılar yazıldı.
1981-ci ildə Respublika Həmkarlar Komitəsinin sədri kimi H.Z.Tağıyev

adına Toxuculuq Kombinatına gələndə müəssisənin direktoru İsmayıl İsaye -
vin təklifi ilə məni Kombinat Həmkarlar Komitəsinin sədri seçdilər, elə həmin
vaxtlardan Yaqub müəllimlə bir kollektivdə işləməyə başladıq.

Yaqub müəllim Respublika Həmkarlar Komitəsinə rəhbərlik etdiyi 20 ilə
yaxın müddətdə sağlam kollektiv yaratmışdı, vaxtaşırı müəssisələrə gedib,
fəh lələrin hüquqlarının qorunmasına yorulmadan xidmət edirdi. Tez-tez im -
kan sız, kasıb ailələrə yardım edirdi.

Qarabağda gedən müharibə illərində və sonralar mütəmadi olaraq əsgər -
lərə, qaçqın və köçkünlərə baş çəkərdi.
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Həmin illərdə fəhlə komitələrinin sədrlərindən Nərgiz xanım Məmmədova,
Ələsgər Xanəliyev, Mürsəl Mürsəlov, Rüstəm Rüstəmov, Almaz Quliyeva
Həmkarlar Komitəsinin sədri kimi nümunəvi fəaliyyət göstəriblər.

Yaqub müəllim yoldaşlığa, dostluğa sədaqətli idi. Onunla birlikdə Rusi yada,
Ukraynada, Litva və Latviyada rəsmi səfərlərdə olmuşuq. Türkiyədən, Rusiya -
dan, Moldovadan gələn qonaqları qarşılayıb yola salmışıq. Onun köməkliyi ilə
Avropa ölkələrindən Polşa, Çexoslovakiya, Almaniya, Bolqarıs tan, Yuqoslaviya,
Finlandiya kimi dövlətlərdə turist səfərlərinə rəhbərlik etmişik.

Respublikamızda keçirilən tədbirlərdə, o cümlədən Bakıda, Gəncədə,
Mingəçevirdə, Sumqayıtda həmişə birlikdə, fəal iştirak etmişik.

Yaqub müəllim ailəlidir. Öz həmkarı toxucu Lyuba xanımla ailə qurub, üç
övladı olub. Rüstəm, Vaqif bəy və Gülnarə xanım özlərinə respublikamızda
layiqli yer tutublar. Ağdamın Mahrızlı kəndində evi, bağı, bağçası var. O, bağ-
bağçaya Minə ana nəzarət edirdi.

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Yaqub Əbülfət oğlu Rüstəmov Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü idi.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının I, II, III qurultaylarının
nümayəndəsi olmuşdur.

O, Azərbaycan Ali Partiya məktəbini, Politexnik Universitetini bitirmişdi.
Ömrünün son illərini təqaüdə çıxıb, Mingəçevir şəhərində nəvələrini böyüdürdü.
2011-ci ilin qış aylarında dünyasını dəyişib, haqqa qovuşmuşdur. Yaqub

Rüstəmov həmişə onu tanıyanların qəlbindədir.
Hal-hazırda Yüngül Sənaye Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

yüksək hörmətə, nüfuza malik Nərgiz xanım Məmmədovadır. Aparatın işçi -
lərindən Bəşirova Zərqələm, Səlimova Adilə, Xanəliyev Ələsgər, Novruzov
Emin uzun illərdir ki, bu sahədə nümunəvi işçilər kimi fəaliyyət göstərirlər,
AHİK-nin bütün tapşırıqlarını vaxtlı-vaxtında yerinə yetirirlər.

ATAMI XATIRLAYARKƏN

Ata-ana  müqəddəs varlıqdır. Atalar demişkən, özümüz ata olmayınca, bala
saçı sığallamayınca, balanın nə qədər əziz, nə qədər dadlı, şirin olduğunu an-
laya bilmərik. Ata ailənin başçısı, döyünən ürəyidir. Ata evin dirəyidir, evin
namusu, qeyrətidir, ürəyidir. Ata evin şərəfidir, qazanc mənbəyidir.

Ən böyük var-dövlətimiz ata-anaya sağlığında hörmət etməyimizdir.

Əzizim ata yeli
Dəyməsin xəta yeli.
Yüz candan yanan olsa da,
Verməz bir ata yeri.
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Atalar övladın yolunda canından
keçər, övladının xoşbəxtliyini istəyər.

Qəlbimin sevinci, başımın tacı,
Könlümün sultanı, xanısan, ata.
Dizimin taqəti, gözümün nuru
Sən məni yaşadan canımsan, ata.

*   *   *
Murad Niyazlının qolu, qanadı,
Arzusu diləyi, şöhrəti, adı,
Düz yolu, ərkanı, təhsil, savadı,
Süfrəmin bəzəyi, adısan ata.

Qulu kişi ailədə çox ciddi, tələbkar olsa da, övladlarını çox sevərdi. O,
uşaqlarını ciddi nəzarətdə saxlayardı.

Mütaliəni çox sevərdi. Azərbaycan şair və yazıçılarından Səməd Vurğunun,
Süleyman Rüstəmin, Mir Cəlalın, Hüseyn Arifin, Bəhmən Vətən oğlunun,
Sücayətin, Zəlimxan Yaqubun, Əli Vəliyevin, Süleyman Rəhimovun əsərlərini
oxuyub xoşuna gələn epizodlardan, misralardan bizə də danışardı.

Səməd Vurğunun yaradıcılığını mükəmməl bilirdi. «Komsomol» poe ma -
sı nı əzbərdən  söyləyərdi.

Rus dilini mükəmməl bildiyindən rus ədəbiyyatından da məlumatı vardı.
Qulu müəllim Azərbaycan xalq yaradıcılığının ən zəngin qollarından

birinin, aşıq poeziyasının, saz-söz sənətinin vurğunu idi.
Ustad aşıqlardan Şəmkirli aşıq Hüseynin, Alının, Ələsgərin, Hövrəs İma -

nın, Bozalqanlı aşıq Hüseynin, Şəmşirin, Hüseyn Cavanın, Şakirin, Mikayıl
Azaflının həyat və yaradıcılığını mükəmməl bilirdi.

Özü də şeiri ilə aşıqları vəsf edərdi:
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Aşıq qardaş, səsin gəlsin,
O ellərdən, bu ellərdən.
Hey tərifin, bəhsin gəlsin,
O ellərdən, bu ellərdən.

Ellərdə gəz şən həyatı
Çox eyləmə zarafatı.
Al sənətdə mükafatı
O ellərdən, bu ellərdən.

Ellərdən gəlsin muradın, 
Şirin ləhcən, şirin dadın.
Oba-oba gəlsin adın,
O ellərdən, bu ellərdən.

Tarixləri vərəqlə gəz,
Həqiqəti çıraqla gəz,
Azaflını soraqla gəz,
O ellərdən, bu ellərdən.



Qulu Aslanov XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Tufarqanlı Abbasın qoşmalarını,
məhəbbət şeirlərini əzbər bilirdi:

Dal gərdənə tökülübdü hörmələr,
Gümüş kəmər, incə beli büzmələr, 
Atlas qofta üstə qızıl düymələr
Düzülübdü yaxasına pərimin.

Başqa bir misal:
Duman, gəl-get bu dağlardan
Dağlar təzə bar eyləsin.
Nə gözlərim səni görsün,
Nə könlüm qubar eyləsin.

O, yurdumuzun təbii mənzərəsinə, quşqonmaz uca dağlarına, buz bulaq -
larına, təmiz insanlarına həvəslə şeirlər deyib, zövq alardı.

Qulu Aslanovun saz-söz sənətinə bağlılığı onun doğulduğu, böyüyüb boya-
başa çatdığı Şəmkir rayonu, Keçili kəndinə vurğunluğunun təsirindəndir.   To -
vuz rayonunun füsunkar təbiətini, dağlarını, Xınna dərəsi, Mamırtı dağlarını
o, hələ Möhsüm dayı, Ələkbər dayı ilə dolaşıb gəzməkdən doymazdı.

O günlərini xatırlayaraq deyərdi:
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Qulu müəllim, yoldaşı Xədicə xanım, oğlu Rasim və nəvəsi Tavat

Şirin-şirin röyalarda görürəm
O səngər dağları, qala dağları.
Gəl bizim ellərə bir qonaq gedək
İndi bürüyübdür lala dağları.

Qartal olub zirvələrdə süzərəm,
Bağban olub gül-çiçəyin üzərəm.
Yorulmadan gecə-gündüz gəzərəm
Qarış-qarış, tala-tala dağları.



Xalqımızın xəmiri şifahi xalq ədəbiyyatının aşıq sənəti ilə yoğrulub. 1950-ci
illərdən 1990-cı illərə qədər el şənliklərində, məclislərdə aşıqların xüsusi yeri vardı.
Aşıq Teymur Hüseynov, Məsim Səfərov, Yunisin Aşıq Çobanın məlahət li səsi
axşam dan gecənin bir vaxtına qədər uzanar, bəzən sübh açılana qədər eşidilərdi.

Qulunun yaddaşı möhkəm idi. Kəndə gələn aşıqlar ondan ehtiyat edərdi,
çünki aşığı deyişmədə bağlayıb sazını əlindən ala bilərdi. Aşıq Əkbərin sözü
ilə desək:
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Telli sazın məclisində
Söz qanana qurban olum.
Ürəkdəki arzu, kamı
Düz qanana qurban olum.

Ovçu keçər hər dərədən
Ovun ötürməz bərədən.
Hər kəlməni işarədən
Düz qanana qurban olum.

*   *   *
Mən Əkbərəm öyünmərəm,
Çəltik təki döyülmərəm,
Min qanmaza əyilmərəm,
Bir qanana qurban olum.

Yaxşı xatırlayıram, o vaxtlar mütəmadi olaraq aşıq Əkbər Cəfərov, İmran
Həsənov, Mikayıl Azaflı, Məsim Səfərov, Hüseyn və başqaları Qulu kişidən
yeni şeirlər alardılar. Çünki o, gözəl şeirləri tapıb toplayardı.

Qulu kişinin xəmiri Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yoğurulub. Bu
ədəbiyyatın  aşiqi idi. Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da

Aslanov Qulu, Aslanov Tanrıverdi və Abdullayev Nurəddin
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Qulu kişi, Tanrıverdi müəllim qohum və eloğlanları arasında

Xalq artisti Arif Quliyev Keçili kəndində 
Qulu kişinin ailəsinin qonağıdır. 1974-cü il 
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Yaxud:
Dərələr ümman olub, 
Təpələr duman olub.
Qəflətdə yatan oğlan
Bax, işlər yaman olub.

O, Qurbaninin, Aşıq Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımın, Ələsgərin,
Əsədin, Mir zənin, Hüseyn Bozalqanlının yaradıcılığını əzbər bilirdi. Xüsusilə
qoşma, gəraylı, təcnis, cığalı təcnis, müxəmməs, divani və s. ədəbi nümunələri
böyük həvəslə söyləyirdi. Həmçinin dodaqdəyməz, diltərpətməz kimi şeirləri
də çox sevərdi. Sazda el havalarını həvəslə çalıb-oxuyardı.

Atamı ancaq belə xatırlayıram.

ALMANİYA  DEMOKRATİK 
RESPUBLİKASINDA  KEÇƏN  GÜNLƏR

Hərbi xidmətdə olmaq, əsgərlik həyatını yaşamaq böyük bir məktəbdir.
Əs gəri xidmət əsl kişiliyi, mərdliyi, ata-ananı, ailəni sevməyi, sağlam yaşa -
mağı, çətin sınaqlardan çıxmağı, dostluq etməyi, vətəni sevməyi sənə öyrədir.

Ali məktəbi bitirib yataqxanada tərbiyəçi müəllim vəzifəsində işləyirdim.
Hərbi xidmətə çağırılmaq vaxtı gəlib çatmışdı.

SSRİ Müdafiə naziri Marşal A.Qreçkonun əmri ilə hərbi hissələrə yeni
əsgərlərin çağırışı başlandı. Ali məktəbi bitirdiyim üçün bir il hərbi xidmət
keçməli idim. Dərhal Xətai rayon Hərbi Komissarlığına çağırıldım. Sağlam -
lı ğım yoxlanıldıqdan sonra mənə bildiriş verildi.

Bildirişlə birlikdə kombinat rəhbərliyinə yaxınlaşdım, qanunun aliliyini
başa düşüb kadrlar şöbəsindən işdən çıxmaq haqqında sənədimi aldım. Bu
ərəfədə bacım Azadənin Şəmkir rayonunun Keçili kəndində toyu olmalı idi.
Dostlarımla birlikdə 1973-cü il noyabrın 7-də toyda iştirak etdik. Böyük qardaş
kimi Azadə xanımı nişanlısı Manaçar bəylə birlikdə təbrik etdim, ancaq hərbi

Burada yolum oldu tən
Varmı bu yoldan ötən?
Dünyada ən şirin şey 
Bir anadır, bir vətən.

Yaxud:
Mərd anadan mərd oğul,
Yada ağa, mərdə qul.
Qorxaq töhmət gətirər
Baş ucaldar mərd oğul.

ədəbiyyatı əvvəlcə şifahi xalq ədəbiyyatı şəklində yaranmışdır. Xalq yara dı -
cı lığı – dastanlar, nağıllar, nəğmələr, atalar sözləri, lətifələr, tapmacalar aşıq
qoşmaları dilinin əzbəri idi:



xidmətə çağırıldığımı valideynlərimə
bildirmədim. Çünki toy ərəfəsində
onların əhvali-ruhiyyələri pozula bi -
lər di.

Dərhal Şəmkirdən Bakıya qayıt -
dım. Hərbi xidmətə çağırılmağım
mü nasibətilə iş yoldaşlarım, dost la -
rım və qohumlarımın iştirakı ilə no -
yabrın 9-da yaşadığım yataqxanada
ziyafət düzəldi, şadyanalıq keçirildi.
O gecə yaddaqalan oldu. Şəmkirdən
gətirdiyim 2 kanistr Şəmkir konyakı
mənim şərəfimə içildi.

Səhərisi gün 1973-cü il noyabrın
10-da səhər saat 8-də sənədlərimi və
dəyişəcəyimi götürüb dostlarım ilə
Xətai Hərbi Komissarlığına gəldim.
Məni yola salanlar arasında sex rəisi
Bəşir Əliyev, Mikayıl Məhərrəmov,
komendant Səfər Məmmədov, tərbi -
yəçi Mais Məmmədov, dostlarım Fazil Camalov, Zahid Əmraslanov, Ramiz
Abdullayev, Rəhman Məmmədov, Sarı və Taryel Məmmədov qardaşları da
var idi.

Həmin gün əsgərlər arasında bölgü aparıldı, sonra zirehli maşınlarda Hərbi
Komissarlıqdan hərbi hissələrə yollandıq.

Müvəqqəti hərbi hissəmiz Sumqayıt şəhəri yaxınlığındakı Nasosnunu
keçib Xəzər dənizi kənarında «Anbar» deyilən yerdə qaldı. Həmin gün axşam
yeməyi yedikdən sonra saçlarımızı dibindən qırxdılar və hamama göndərdilər.
Hamamda isti su ilə xumarlana-xumarlana çimdiyimiz yerdə isti suyu kəsib,
soyuq su verdilər. Onda mən bildim ki, hərbi xidmətimiz başladı.

Əsgərlərə hərbi paltarlar verib, bəyan etdilər ki, 15 gündən sonra yeni
çağırılmış əsgərlər hərbi xidməti Almaniya Demokratik Respublikasında
keçirəcəklər.

Bu günlər ərzində maraqlı hadisələr baş verdi. Hələ əsgəri qanunları yaxşı
bilmədiyimizdən hər şey bizə adi gəlirdi. Noyabr ayının 13-də axşam saat 17-dən
sonra dostlarım Bayram və Mişa ilə hərbi hissədən qaçıb evə gəlməyi
qərarlaşdırdıq. Elə də oldu. Sabahısı gün saat 13-də dostlarla söhbətləşdiyimiz
yerdə, «Vətən» kinoteatrının qarşısında görüşüb, hərbi hissəyə döndüyümüz
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Azad əsgər yoldaşları ilə



yerdə hərbi patrullar bizdən sənəd soruşub İçərişəhərdəki Hərbi Komendatu-
raya apardılar, dəmir barmaqların arasına, hauptvaxta saldılar. Sorğu-sualsız
dörd saat orada qalıb narahatlıq keçirməyə başladıq, çünki hərbi hissədə bizi
axtarırdılar. Birdən yadıma düşdü ki, mən Kommunist Partiyasının üzvüyəm.
Məni hauptvaxtda saxlamağa icazələri yoxdur. Sənədlərimi təqdim edib gös tərən
kimi zabitlər dərhal maşın ayırıb bizi hərbi hissəmizə gətirib təhvil verdilər.

Artıq vaxt gəlib çatdı. Sumqayıtdan qatar vasitəsi ilə bizi ADR-ə yola
saldılar.

Bir çox stansiyalardan, böyük şəhərlərdən keçib, nəhayət, Almaniya
Demokratik Respublikasının Drezden şəhərinə çatdıq. Artıq orada hərbçilər
bizi gözləyirdilər. Hərbi hissəmizin komandirləri Oşats şəhərinin mərkəzindəki
hərbi hissəyə gətirib bir ay gecə-gündüz bizə hərbi təlimlər keçib, onun
sirlərini öyrətməyə başladılar. Gün ərzində üç dəfə idmanla məşğul olurduq.

1974-cü ilin yanvar, fevral aylarının çox sərt keçməsinə baxmayaraq, hərbi
tapşırıqları vaxtlı-vaxtında yerinə yetirib, zabitlərin tapşırıqlarına əməl edirdik.

Almaniyada xidmət edən əsgərlərə hər cür qayğı göstərilirdi. Gün ərzində
əsgərin, demək olar ki, boş vaxtı qalmırdı darıxmağa.

Mən bölgü zamanı artilleriya polkunda rabitə alayında rabitəçi kimi
çalışırdım. İl ərzində Maqdeburq poliqonunda tez-tez təlimlər keçirdik.

Yaxşı xatırlayıram, yaz ayının sazaqlı günlərindən biri idi. Həyəcan siqnalı
ilə bizi təcili meydana yığdılar. Polkun komandiri polkovnik Dubina bəyan
etdi ki, Amerikanın 7-ci Dəniz Donanması şərti olaraq hücuma keçib. Bizim
artilleriya polkumuz tank və raket alayı ilə birlikdə Maqdeburq poliqonunda
özünə mövqe seçdi, üç gün gecə-gündüz atışma getdi. Almaniya Federativ
Respublikası Maqdeburq poliqonunun o biri hissəsində idi. NATO qoşunları
da o biri tərəfdən qalxmışdı. Həmin üç gün ərzində hərbi tapşırıqlar yerinə ye-
tirildi, ancaq üç əsgər tankların altında qalaraq öldü, yeddi əsgər isə xəsarət
aldı. Mən isə təlim zamanı maraqlı hadisə ilə qarşılaşdım.

Təlim zamanı tapşırıq verildi ki, artilleriya polku ilə tank alayı arsında on
beş dəqiqə ərzində telefon xətti vasitəsilə rabitə yaradılmalıdır. Əmr verildi,
yerinə yetirilməlidir. Mən bir rabitəçi kimi, çiynimdə otuz iki kiloqram yüklə
(veşmeşok qucağımda) poliqonda telefon xəttini bərpa edə-edə gəlib Oder
çayına yaxınlaşdım. Çay iti axarlı olduğundan keçə bilmədim, gördüm ki, bir
ağac çayın eni boyu yıxılıb. Tez yaxınlaşıb ağacdan tuta-tuta yavaş-yavaş ke -
çirdim ki, ayağım büdrədi yıxıldım. Çiynimdə olan avtomat suya düşdü. Bərk
təlaş keçirib qorxdum. Suda islanmağıma baxmayaraq, o taya keçib, üs tümdə
olan yükü boşaldıb, yenidən geri qayıtdım. Avtomat silahım ağacın kötü yünə
ilişib orda qalmışdı. Götürüb geri qayıtdım. Sevincimi gizlədə bilmirdim,
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çünki ixtiyarımda olan silahı itirsəydim, cinayət işi açardılar. Tezliklə rabitəni
bərpa etdim, tonqal qalayıb üst-başımı qurutdum.

Yadımda qalan məqamlardan biri də odur ki, Almaniyada təbii meşələr
yox dərəcəsindədir. Hamısı bir illik, beş illik, on illik süni meşələrdir. İnsanlar
meşələrə qulluq edirlər. Vəhşi heyvanları öldürmürlər, əksinə, qulluq edirlər.
Dovşan, dələ, ceyran, əliklər, tülkü, çöl donuzu, ayılar meşələrin bəzəyidir.
Yalnız bizim zabitlər oğrun-oğrun çöl donuzunu, əlikləri vururdular.

Alman xalqı Avropanın ən ağıllı, mədəni, müdrik, düşüncəli xalqların dan -
dır. Hamı öz işini bilir, hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Şəhər və kəndlərdə, bir
mənalı olaraq, oğurluq söhbəti yoxdur. Əgər varsa, onu əcnəbilər edir. Həyət-
bacalarda çoxlu gül-çiçək əkirlər, qapılardan qıfıl asılmır, yalnız bank və
dövlət idarələrinin qapısından simvolik olaraq balaca rəmzi qıfıllar asırlar.

Univermaq və mağazalarda nəzarət yox dərəcəsindədir. Hər yerdə düzgün-
lük var. Biz alman kəndlərində tarlada əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərindən
kartof, soğan, kələm, kök, pazı və başqa məhsulları yığmağa köməyə gedərdik.
İş başlayan kimi hamı bir nəfər kimi işə girişir, fasilədə əl-üzlərini yuyub nahar
fasiləsinə çıxırdı. Süfrəyə ən azı on cürə yemək hazırlayıb düzərdilər. Çox
çörək yeməklə araları yox idi.

Oşats şəhərinin rəhbərliyi hər kvartalın axırında müsbət cəhətləri ilə
fərqlənən polkun bölmələrinə dibçək gülləri, televizor, soyuducu və başqa
şeyləri hədiyyə edərdilər.

Hərbi hissəmizin musiqi kollektivi də vardı. Vaxtaşırı mədəniyyət evlərin -
də, konsert salonlarında, tarlalarda çıxış edərdik. Oxuduğumuz xalq mahnı -
larını alqışlarla qarşılayırdılar.

Polkumuzun zirehli maşınları hərbi hissəmizdən kolon şəklində çıxanda
mən də zabitlərlə bərabər yolu tənzimləyib, səmti göstərərdim.

Xidmət etdiyim bir il ərzində idman yarışlarında hər gün üç kilometr,
bayram günləri isə altı kilometr qaçıb hərbi hissəmizin şərəfini qoruyurduq.

Mən Kommunist Partiyasının üzvi olduğum üçün hərbi hissədə nüfuzum
var idi. Odur ki, lazımi məqamlarda azərbaycanlı əsgərlərdən köməyimi əsir -
gə mirdim.

Almaniyada 18 yaşından yuxarı bütün kişilərin hərbi xidmət keçməsi
məcburi idi. Əsgərlər 6 ay xidmət keçirdilər. Onların hərbi hissələri bütün
tələbatlara cavab verirdi.

Almaniyada mənim nəzərimi cəlb edən bir neçə məsələni oxuculara da
çatdırmağı özümə borc bilirəm:

*Alman qadınlarının bir çoxu yemək hazırlaya bilmir.
*Alman qadınları kosmetikadan, demək olar ki, istifadə etmirlər.
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* Almanlar alman istehsalı olmayan spirtli içkiləri az qəbul edirlər.
* Almaniyada cinayətkarların 80%-i əcnəbilərdir.
* Almaniyada işləmədən sosial yardımla yaşamaq mümkündür.
* Alman mentalitetinə görə onlar mübahisəyə birinci başlamırlar,

başladılarsa, son nəfəsə kimi davam edirlər.
* Almaniyada bizdən tam fərqli olaraq piyada keçidlərindən hətta

gözüyumulu keçmək mümkündür.
* Uşaq dünyaya gələn birinci gündən tərbiyəsi başlayır.

Hərbi xidmət mənə çox şeyi öyrətdi: həyatda gözü açıq olmağı, sağlamlığı
qorumağı, bir də ailənin, vətənin, xalqın qədrini bilməyi.

29 sentyabr 1974-cü ildə SSRİ Müdafiə naziri Marşal A.Qreçkonun 213 №-li
əmri ilə ordudan tərxis edilmə prosesi başladı. Həmin il oktyabrın 10-da Drez-
den şəhərindən əsgər yoldaşlarımla birlikdə AN-10 hərbi təyyarəsi ilə
Gürcüstanın Batumi şəhərinə, oradan da qatarla Tbilisi–Bakı marşrutu ilə gəlib
doğma Azərbaycana çatdıq.

Bu günə kimi hərbi qanunlara hörmət edirəm. Şükürlər olsun Allaha.
Müstəqil Azərbaycanımızda hərbi quruculuq illəri başa çatdı. İndi Azərbaycan
ordusu dünyanın ən qüdrətli ordularındandır. Əminəm ki, Qarabağda itirdiyi -
miz torpaqları tezliklə qaytaracayıq.

«SVETLYAÇOK»  YAY 
PİONER  DÜŞƏRGƏSİNDƏ 

1974-cü ildə Almaniya Demokratik Respublikasının Oşats şəhərində hərbi
xidməti başa vurub doğma kollektivimə – H.Z.Tağıyev kombinatına qayıdıb
müəssisə yataqxanalarında baş tərbiyəçi müəllim işləyirdim. 1975-ci ilin may
ayında partiya sovet orqanları tərəfindən Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən
«Svetlyaçok» yay pioner düşərgəsində rəis işləmək üçün namizədliyim irəli
sürüldü. Əlbəttə, hələ cavan idim, işi yaxşı bilmirdim, məsuliyyətli işi boynu -
ma götürəcəyimi, körpə uşaqların valideynlərinə cavab verəcəyimi düşünüb
tərəddüd etdim.

Məni indiki Xətai rayon partiya komitəsinin 1-ci katibi Yusova Yevgeniya
İvanovna qəbul edib, partiyanın tapşırığı ilə pioner düşərgəsinə rəis təyin etdi.

1975-ci il iyun ayının 1-də Bakı sanitariya-epidemiologiya stansiyasının və başqa
əlaqədar təşkilatların razılığı ilə pioner düşərgəsi uşaqları qəbul etməyə başladı.

Pioner düşərgəsində rəhbər işçilərin seçilib yığılmasına özüm rəhbərlik
edirdim. Onlardan pioner baş dəstə rəhbəri, müəllimlər, həkim və şəfqət bacısı,
aşpazlar, xadimələr Bakses-dən keçdikdən sonra uşaqları qəbul etdik.
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Üç növbəli yay pioner düşərgəsinin həyəti çox böyük, yaraşıqlı idi, həyətdə
çarhovuz vardı, növbəli güllər əkilirdi. Uşaqlara qulluq yüksək səviyyəli idi.
Rəhbərliyin tapşırığı ilə 8 il həmin pioner yay düşərgəsinin rəisi işlədim.
İşimdən razı idilər.

Pioner düşərgəsində dincələn uşaqların əksəriyyəti öz müəssisəmizin
əməkçilərinin övladları, Yüngül Sənaye Nazirliyinin başqa müəssisələrində
ça lı şan fəhlələrin və qulluqçuların balaları, bir də Rusiyanın İvanov şəhə rin -
dəki toxuculuq müəssisəsindən göndərilən pionerlər idi.

Çox məsuliyyətli iş idi. Hər bir uşağa başımızla cavabdeh idik. İş planımıza
əsasən uşaqlar vaxtlı-vaxtında yeyib-içməli, istirahət etməli idilər.

Bununla yanaşı, düşərgədə olduqları 24 gün ərzində uşaqlar Bakının gör -
məli yerlərini, tarixi muzeylərini, çimərlikləri, Mərdəkan qəsəbəsinin görməli
yerlərini gəzməli, başqa tədbirlərə də aparılmalı idilər. 

Boş vaxtlarında maraqlı idman növlərindən – futbol, voleybol, basketbol;
stolüstü oyunlardan – şahmat, şaşki, nərd, domino oynayardılar.

Mütəmadi olaraq vətənpərvərlik mövzusunda kinolar göstərilərdi. Ak-
t yorlar uşaqları əyləndirərdi.

Vaxtaşırı düşərgəyə respublikamızın Xalq artisti Mirzə Babayev, Brilyant
Dadaşova və başqa müğənnilər gəlir, kukla teatrının aktyorları uşaqlar qarşı -
sında rəngarəng proqramla çıxış edib onları əyləndirərdilər.
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«Svetlyaçok» pioner düşərgəsi. 1976-cı il



Qonşu pioner düşərgələrinin uşaq  ları
tez-tez idman və bilik yarışlarına gələr -
dilər.

Həftədə bir dəfə, bazar günləri vali -
deynlərlə uşaqların görüşü olardı.

Pioner düşərgələri açılan bir gün dən
bağlanana kimi dövlətin nəzarə tində idi.

Pioner yay düşərgəsinə rəhbərlik etdi -
yim günlərin birində gündüz saat 15.00-da,
uşaqların istirahət etdiyi bir zamanda
düşərgənin qapısı döyül mə yə başladı. Səs
o qədər güclü idi ki, istirahət edən uşaqlar
yuxudan qalxdılar.

Təcili qapıya yaxınlaşanda gördüm
ki, başda Yüngül Sənaye İşçiləri Həm -
karlar Komitəsinin sədri Nabat Surxay
qızı Hüseynova olmaqla, həmkarlar ko -
mitələrinin sədrləri, Mərdəkanda olan pio -
ner düşərgələrinin rəisləri və məsul şəxs lər
birbaşa iaşə obyektlərinə girdilər və gün

ərzində verilən məhsulları yoxladılar. Yeməyin keyfiyyətini, anbarda sax la -
nılan ət, yağ, qənd, şəkər tozu və başqa malları çəkib yoxladıqdan sonra Nabat
xanım ağacların altında çay süfrəsi açmağı xahiş etdi.

Gün ərzində gəzib yoxladıqları pioner yay düşərgələrini müzakirə etməyə
başladılar. Bir neçə rəhbər işçilər işdən qovuldu, töhmət alanlar da oldu.

Yekunda bizim «Svetlyaçok» pioner düşərgəsinin vəziyyətini nümunə
göstərərək,  respublika komitəsi sentyabr ayına Astraxandan Moskvaya Volqa
çayında «Vladislav Varovski» gəmisində gəzməyə bir putyovka və 200 manat
məbləğində pul ayırdı və bundan əlavə kombinat rəhbərliyi də məni 200 manat
pulla mükafatlandırdı.

Pioner düşərgəsinin adət-ənənələrini qoruyub saxlayırdıq. Gələn qonaqlardan
şairlər, yazıçılar, sənət adamları, əmək qabaqcılları ilə keçirilən görüşlər hərarətlə,
maraqla qarşılanardı. Qonaqlar öz rəy və təkliflərini kitabda qeyd edərdilər.

Pioner düşərgəsinin işçilərindən Tahir Verdiyevin, Minarə Nametovanın,
Svetlana Zotovanın, Hüseyn Həsənovun, Cəbi kişinin adını fəxrlə çəkmək
istəyirəm.

Artıq o vaxtdan 40 il keçib. Həmin uşaqlar böyüyüb, boya-başa çatıb, ali
təhsil alıb və müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar. Hər dəfə məni görüb «yoldaş
naçalnik» – deyə müraciət edəndə o günləri yenidən xatırlayıram.
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Pioner baş dəstə rəhbəri G.Zotova 
lagerin rəisinə raport verir



40 YAŞIN MÜBARƏK!
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Aylar ötdü, il dolandı
Yetişdin qırx yaşa, qardaş!
Arzum budur indən belə
İki qırx da yaşa, qardaş.

Var bu elə məhəbbətin
Açıq əlin, səxavətin
Qoy saf arzun, məhəbbətin
Toxunmasın daşa, qardaş.

Xidmət elə, xalqa, elə
Adın-sanın düşsün dilə.
Vur ömrünü, deyə-gülə
Dostlar ilə qoşa, qardaş.

Dadaş Mövlanoğlu

50 YAŞIN MÜBARƏK!

Yubiley məclisi 1999-cu il dekabr ayının 26-da Bakı şəhərinin möhtəşəm
saraylarından biri olan «Arpaçay» restoranında keçirildi.

Qarlı qış günü idi. Azad müəllimin 50 illik yubileyi idi. Saray al-əlvan bəzə -
dil mişdi. Tədbirə toplaşanlar arasında Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfe de -
rasiyasının, Yüngül Sənaye, Həmkarlar Komitəsinin, Xətai Rayon İcra Apa ratının,
YAP təşkilatının məsul işçiləri, eləcə də Azad müəllimin uzun illər işlədiyi kollek-
tiv, H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatının kollektivi, yubilyarın yaxın
qohumları, dostları, tamada yoldaşları masa arxasında əyləşmişdilər.

Məclis dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin «Koroğlu» uvertürası ilə açıldı.
Aparıcı-masabəyi – Gənclər Teatrının aktyoru Sərvər Əliyev yubileyə top -

laşanları salamladı və Azad Aslanovu təbrik edərək sözünü Sərvər Şahbəylinin
«Əlli yaşın əllisi də mübarək» şeiri ilə davam etdirdi:

Əlli yaşın əl veribdir əlinə
Əlli ilin əllisi də mübarək!
Əllicə dən düşməyibdir telinə
Çallısı da, çillisi də mübarək
Əlli ilin əllisi də mübarək!

Göz açanı öz ananı görmüsən,
İlk nəğməni, ilk laylanı görmüsən,
Onun ömrün öz ömrünə hörmüsən,
Sayası da, güllüsü də mübarək
Əlli ilin əllisi də mübarək!

Ahıllığın gəncliyidir əlli yaş
Cavanlığın dincliyidir əlli yaş,
Bir baxışın xərcliyidir əlli yaş
Gizlisi də, bəllisi də mübarək
Əlli ilin əllisi də mübarək!

Əsrin yarısının oldun yaşıdı
Hərə öz ömrünün yükün daşıdı.
Əslində, əlli yaş sevgi yaşıdı
Məcnunu da, Leylisi də mübarək
Əlli ilin əllisi də mübarək!



*   *   *
Sərvər deyər, Allah səndən göz olsun,
Haqq yolunda mətləbimiz düz olsun,
Altmış, yetmiş, səksən, doxsan, yüz olsun,
Sonra göyün yeddisi də mübarək
Əlli ilin əllisi də mübarək!

Bu şeir alqışlarla qarşılandıqdan sonra mədəniyyət evinin «Sahil» instru-
mental ansamblı İltima Nəbiyevanın ifasında «Ad günün mübarək» mahnısını
ifa etdi.

Aparıcı sözü AHİK-nin zəhmətkeşlərin mədəni-məişət problemləri üzrə
analitik-tədqiqat şöbəsinin müdiri Namiq Hüseynova verdi. O, Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevin adından
məclisə toplaşanları salamlayıb, Azad Qulu oğlu Aslanovun 30 il ərzində həm -
karlar təşkilatının müxtəlif sahələrində şərəflə işləyib, xalqımız üçün xeyirli
işlər görməsindən danışaraq dedi: «Siz H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kom -
binatının mədəniyyət evində işlədiyiniz uzun illər ərzində özünüzü bacarıqlı
və yaradıcı bir şəxs kimi göstərmiş, böyük kollektivdə və həmkarlarımız ara sında
dərin hörmət qazanmısınız, əməkçilərin asudə vaxtlarının səmərəli təş kilinə
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50 illik yubiley münasibətilə Fəxri Fərman



yüksək səviyyədə səy gös -
tərmisiniz. Təc rübə niz, qay -
ğıkeşliyiniz, təva  zö kar lığınız
və bir də şairanə qəlbiniz
Sizi əhatə edənlərə, xüsusən
gənc istedadlara hər zaman
yeni ruh vermişdir.

Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası bu
əziz gündə Sizə xoş ar zu larını
bildirir, möhkəm can sağlığı
və yaradıcılıq uğur ları arzu -
layır!» Sonra Azad mü əl limə
Fəxri Fərman və pul müka -
fatı təqdim edildi.

Məclisin gözəl bir məqamında muğam ustası, gözəl xanəndə Qəzənfər Ab-
basov tarda Ağaqardaş Mürşüdov, kamançada Samitxan Mürşüdovun müşa -
yiəti ilə «Mirzəhüseyn segahı»nı məharətlə oxudu, alqışlarla qarşılandı.

Aparıcı Sərvər müəllim sözü Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin üzvü, So -
sialist Əməyi Qəhrəmanı, Yüngül Sənaye İşçiləri Həmkarlar Komitəsinin sədri
Yaqub Rüstəmova verdi.

Yaqub müəllim Azad Aslanovun insani keyfiyyətlərindən söz açdı, həm -
karlar təşkilatında uzun illər işlədiyini, böyük təcrübəyə, hörmət və nüfuza
malik olduğunu bildirdi. Sözünə davam edərək Azad müəllim ilə birlikdə xa -
rici ölkələrdə, Azərbaycanın şəhər və rayonlarında keçirilən dövlət tədbir lə -
rində iştirakından, gözəl yol yoldaşlığından bəhs edərək maraqlı fikirlər
söy lədi.

Azad müəllimi yarım əsrlik yubileyi münasibətilə təbrik edib, Fəxri Fər -
man və pul mükafatını təqdim etdi. Sonra professional vokal ifaçısı, uzun illər
Azad müəllim ilə bir kollektivdə, mədəniyyət evində çalışmış Şahin İsmayılov
Üzeyir Hacıbəylinin N.Gəncəvinin sözlərinə bəstələdiyi «Sənsiz» romansını
şövqlə oxudu.

Aparıcı Sərvər müəllim Azad müəllimin keçdiyi həyat yoluna nəzər saldı.
Onun mədəniyyət evindəki fəaliyyətindən danışaraq, xalqımız üçün layiqli
musiqiçilərin, aktyorların yetişdirilməsində əməyindən söhbət açdı.

Hörmətli rejissorumuz Qurbanəli Mürsəlovun publisist-şair Əjdər Qəmli
ilə birlikdə hazırladığı «Əlli yaşın mübarək» ədəbi-bədii kompozisiyasına
Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorlarının iştirakı ilə baxıldı.
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H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatının baş direktoru Tofiq Quliyev
söz alaraq Azad müəllimin 1966-cı ildən, kombinatda işlədiyi illərdən, maraqlı
anlardan onun qoçaqlığından danışaraq qeyd etdi ki, Azad müəllim fəhləlikdən
baş la yaraq kombinatın fəhlə komitəsinin sədri vəzifəsinə qədər yüksəldi, sonra
mə  dəniyyət evində direktor kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Bu yüksəliş ona
ana südü kimi halaldır, çünki zəhmət çəkməkdən yorulmur, usanmır. Onun
yüksək insani keyfiyyətləri, işgüzarlığı, mədəniyyəti, insanlara olan qayğısı
ürəklərə yol açır. Azad müəllimə xoş arzularını çatdırmaqla onu 50 illik yubi-
leyi münasibətilə çoxminli kombinatın işçiləri adından təbrik edib, xalça və
qol saatını hədiyyə etdi.

Söz musiqiyə verildi. Respublikamızın Əməkdar artistləri Sabir Mirzəyev,
Raziyə Şirinova, Ruhəngiz Musəvi öz nəğmələri ilə məclisi şənləndirdilər.

Azad müəllimin sənət dostlarından peşəkar masabəyi, söz xiridarı Vaqif
Yaquboğlu, Mənsur Məsimov, Qulam Əhməd və Raqif Babaoğlu yubilyarı
təbrik etdilər.

Yaxın qohumlardan Zirəddin, Nurəddin Abdullayevlər, Mahir Alməm -
mədov, Ramiz Aslanov, dostlardan Ramiz Məmmədov, Telman Nurullayev,
Mikayıl Məhərrəmov, Zahid Əmraslanov, Mais Məmmədov, Mais Dayızadə,
Bəhram Əzizov məclisdə öz ürək sözlərini söylədilər.

Mədəniyyət evinin «Aliyə» və «Züleyxa» rəqs kollektivləri də rəqsləri ilə
Azad müəllimi təbrik etdilər.
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Yubiley məclisi başlayandan sona qədər Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyor -
ları Ceyhun Şükürov və Gültəkin Məmmədova musiqili komediyalardan par -
ça larla qonaqları sevindirdilər.

Yekunda Azad müəllim söz alaraq partiya və dövlət orqanlarına, həmkarlar
təşkilatlarına, onun qayğısını çəkən kombinatın rəhbərliyinə və əməkçilərə,
masabəyi yoldaşlara, dostlara və qohumlara, bugünkü şənliyə şərait yaradan
«Arpaçay» restoranının kollektivinə təşəkkürünü bildirdi.

Böyüyüb boya-başa çatdığı Azərbaycana əmin-amanlıq və uğurlar arzuladı.
Yubiley Aqil Abbasın Azad Aslanovun 50 illik yubileyinə həsr etdiyi şeiri

ilə tamamlandı.

ƏLLİ YAŞIN MÜBARƏK
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Əlli ildir yaşayırsan dünyada
Azad müəllim, əlli yaşın mübarək!
Uzaq olsun səndən hər an dərd, qada
Azad müəllim, əlli yaşın mübarək!

Bir sadəlik vardır təbiətində,
Şirinlik duyulur söz-söhbətində,
Təbəssüm rəqs edir xoş sifətində,
Azad müəllim, əlli yaşın mübarək!

Mehribanlıq vardır hər bir sözündə,
Səmimiyyət nəğməsi var üzündə,
Qayğıkeşlik parıldayır gözündə,
Azad müəllim, əlli yaşın mübarək!

Aqil deyər, bir gün bir sizə gələk,
Yüz yaşını təmtəraqla qeyd edək.
Qəm eyləmə, hələ cavandır ürək
Azad müəllim, əlli yaşın mübarək!

QARABAĞ AZƏRBAYCANIN 
AYRILMAZ HİSSƏSİDİR

Azərbaycanın bir ovuc torpağı da, bir udum havası da, bir içim suyu da
əzizdir mənə. Vətən milyon-milyon igidlərin, ərənlərin, sərkərdələrin, memar -
ların, siyasi xadimlərin vətənidir.

Vətən ulu babalardan bizə, bizdən isə gələcək nəsillərə əmanətdir, həm də
döyünən ürəyimiz, ata-baba ocağımızdır. Onu göz bəbəyi kimi qorumaq bor-
cumuzdur. Vətən namusu ana namusu qədər şərəflidir.

Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi torpaqlarından biridir. Azərbay ca nın
tərkib hissəsi olan Qarabağın adı ana dilimizdəki «qara» və «bağ» sözlə rindən
əmələ gəlmişdir. Dünyanın hər yerində bu söz birləşməsinin Azərbay canın
konkret ərazisinə aid edilməsi də danılmaz həqiqətdir.

Qarabağda, məlum olduğu kimi, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, xalq in -
cəsənətinin çoxəsrlik tarixi vardır. Qarabağ Azərbaycan musiqisinin, muğamatın
beşiyidir.



Görkəmli incəsənət ustaları, xalq
çalğı alətlərinin ifaçıları, xüsusilə
xalq xanəndələri bu sənətin ənə nə -
lərini nəsillərdən-nəsillərə ötürərək
zəngin bir irs yaratmışlar. Bu musiqi
tarixi XIX–XX əsrlərdə kitablara
köçürülüb bu günlərə çatdırılmışdır.

Qarabağ üzükdürsə, Şuşa onun
qaşıdır deyirlər. Əsrlər boyu Şuşa
özünün gözəl təbiəti, yüksək mədə -
niyyəti ilə şöhrət qazanmışdır. Şuşanı
əbəs yerə musiqi və poeziyamızın
beşiyi adlandırmırlar. Demək olar ki,
Azərbaycanın bütün məşhur xanəndə
və çalğıçıları Şuşa və ətraf kəndlərdə
doğulmuşlar. Onlardan Cabbar Qar -
yağ dı oğlu, Seyid Şuşinski, Məşədi
Cəmil, Tarzən Sadıqcan, Xan Şu şins -
ki, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Qurban
Pirimov, Malıbəyli Həmid, Mirmöv -
süm Nəvvab, Bülbül, Üzeyir Hacı -

bəy li, Mirzə Mənsur, o cümlədən Qarabağda böyüyüb boya-başa çatmış Xalq
artistlərindən Arif Babayev, İslam Rzayev, Mənsum İbrahimov, Nəzakət Tey-
murova, Qəndab Quliyeva, Aygün Bayramova, eləcə də Qədir Rüstəmov,
Səxavət Məmmədov və başqalarının adları Azərbaycanda fəxrlə çəkilir.

Bütün tarix boyu Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuşdur.
Şimali Azərbaycanın işğalından sonra bu torpaqlarda mövqeyini möhkəm -

ləndirmək məqsədilə çarizm erməniləşdirmə siyasətini tətbiq etməyə başladı.
1928-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İran və Türkiyədən köçürülmüş
ermənilər, Qarabağ da daxil olmaqla, Şimali Azərbaycanda məskunlaş dırıl -
dılar.

1920–1923-cü illərdə Sovet hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilmiş məq -
sədyönlü tədbirlər nəticəsində keçmiş Qarabağ xanlığının tərkibində olmuş
Azərbaycan torpaqları özlərinin ənənəvi tarixi və geocoğrafi bütövlüyünü itir -
di. Ölkəmiz sovetləşdikdən sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağa Muxtar Vila -
yət statusu verməyə məcbur edildi. Beləliklə, süni olaraq Qarabağ aran və dağ lıq
hissəyə bölündü. Erməni separatçıları bu illər ərzində davamlı olaraq Azər -
baycanda, Türkiyədə terrorlar törədib, dinc insanları kütləvi qətlə yetirirdilər.
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Azad Aslanov, Xalq artisti 
Yaqub Məmmədov və qarmon 

çalan Natiq Məmmədli



Ssenarisi İrəvanda hazır -
lanıb Moskvada təsdiqlənən
Sumqayıt hadisələri zamanı,
1988-ci il fevların 26–28-də
milliyyətcə erməni olan Rafiq
Paşayanın əli ilə Sumqayıtda
yaşayan ermənilərin evinə gi -
rib onları qarət edir, qətlə ye -
ti rərək dünyada Azərbay can
xalqını vəhşi xalq kimi qələ -
mə verməyə çalışırdılar.

Xankəndində, ətraf rayon-
larda azərbaycanlıları təhqir
edir, onları öz ev lərindən qov -
mağa çalışır, dinc yaşama la -
rına imkan vermirdilər. Artıq müharibə alovu güclənirdi.

1991-ci il noyabrın 20-də Mİ-8 N:72 vertolyotu ilə Azərbaycan Respubli -
ka sının rəhbərləri və jurnalistləri Ağdam şəhərindən Qaradağlı kəndinə
gedərkən vertolyot Qarakənd ətrafında ermənilər tərəfindən vuruldu. Respub-
lika prokuroru İsmət Qayıbov, Daxili İşlər naziri Məhəmməd Əsədov, dövlət
katibi Tofiq İsmayılov, Baş nazirin müavini Zülfü Hacıyev, millət vəkili Vəli
Məmmədov, Vaqif Cəfərov, Prezident Aparatının şöbə müdiri Osman Mirzə -
yev, telejurnalist Alı Mustafayev, ümumilikdə 22 adam həlak oldu. Ölənlər
arasında xarici qonaqlar da var idi.

Ermənilər günü-gündən azğınlaşırdılar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı mo to -
atıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinin işğalı azərbaycanlıların dəhşətli
soyqırımı ilə nəticələndi.

Bu faciə ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu soyqırım zamanı Azərbaycan
xalqı yüzlərlə şəhid verdi. 

Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5.00 radələrində Xocalı tam alova bü -
ründü. Şəhəri tərk etmək istəyən 2500 dinc sakindən 613 nəfəri şəhid oldu.
On lardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri qoca və qarı idi. 1275
xoca lılı əsir, 150 xocalılı itkin düşdü.

Qarabağ müharibəsində 1991–1994-cü illərdə Azərbaycanın Dağlıq Qara bağ
ərazisi üstündə gedən Ermənistan–Azərbaycan arasındakı şiddətli müha ribədə
Azərbaycanın əli silah tutan oğulları cəbhəyə yollanıb, igidliklə dö yüşürdülər.

Təkcə mənim doğulduğum Keçili kəndindən onlarla qeyrətli oğullar silah lanıb
Qarabağda, Gədəbəyin sərhəd bölgələrində vuruşurdular. Onlardan 1972-ci ildə
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anadan olmuş Akif Abbas oğlu Abbasov, 1967-ci ildə anadan olmuş Qüdrət
Davud oğlu Rüstəmov vətən yolunda şəhid oldular.

Müharibə başlayandan bu günə kimi «N» saylı hərbi hissədə həmkəndli -
lə rim – hərbçi mayor Mehdi Sabir oğlu Məmmədov, mayor Xanlar Haqverdi
oğlu Aslanov xidmət edirlər. Sədi Əsgər oğlu Məmmədov hərbi xidmətini gizir
kimi başa vurub, hazırda təqaüddədir.

Şəmkir rayonundan yüzlərlə oğlanlarımız müharibədə vuruşub igidliklər
gös tərdilər, şəhid oldular. Milli Qəhrəman İsgəndər Aznaurun adı həmişə
iftixarla çəkilir.

Bu müharibənin başlanmasından hələ çox-çox əvvəl, Şəmkir rayonunun
yetişdirdiyi igid, qəhrəman Nurəddin Əjdər oğlu Abdullayev 1972-ci ildə Bakı
Ali Ümumqoşun Komandirlər Ali məktəbini bitirdikdən sonra zabit kimi
həyata vəsiqə alıb, «N» saylı hərbi hissədə bölük komandiri olub. 1976-cı ildə
Qafqaz Hərbi Dairəsinin əmri ilə yerli hərbi hakimiyyət orqanlarına keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Komissarlığında 1-ci şöbə rəisinin köməkçisi,
1981–1983-cü illərdə Şamaxı hərbi komissarının müavini, 1983–1985-ci illər -
də Şuşa Şəhərinin hərbi komissarı, 1985-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti hərbi komissarının müavini vəzifəsində işləyib ermənilərin Muxtar
Vilayətdə azərbaycanlılara qarşı yeritdikləri mənfur siyasəti dəfələrlə respub-
lika rəhbərliyinə çatdırmışdır.

Həmin illərdə ermənilər tez-tez mitinqlər edib Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin Azərbaycan Respublikasının tərkibindən çıxıb Ermənistan res pub -
likasının tərkibinə qoşulmasını tələb edirdilər.

Buna görə də azərbaycanlı oğlunun Xankəndində hərbi zabit kimi işləmə -
sinə hər an maneə törədib, təxribatlar edirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq,
Nurəddin Abdullayev Azərbaycanda ilk dəfə olaraq I hərbi batalyonu yaradıb,
Bakıdan Şuşaya yollandı. O, çətin, ağır illərdə Şuşa və onun ətraf kəndləri
Kərkicahan, Malıbəyli, Qaradağlı, Nəbilərdəki və onun ətrafındakı erməni bir -
ləş mələrinə qarşı vuruşub, yerli əhalini qoruyurdu.

Hərbi əməliyyatlar 1994-cü ilin may ayında Azərbaycan və Ermənistan
arasında imzalanmış atəşkəslə başa çatmışdır. Müharibə dövründə 30.000-nə
yaxın insan həlak olmuşdur.

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və ətrafında yerləşən 7 inzibati rayon
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğala məruz qalmışdır.

Azərbaycanın 20% torpaqları zəbt edilmiş, bir milyondan artıq soydaşımız
öz dədə-baba torpaqlarını tərk edib, qaçqın düşmüşdür. İşğal edilmiş tor-
paqlarda tarixi və mədəniyyət abidələrimiz, 600-dən artıq orta məktəb, 65 peşə
məktəbi, 700 səhiyyə ocağı, uşaq bağçaları yerlə-yeksan edilmişdir.

138



Müharibə gedən dövrdə çalışdığım H.Z.Tağıyev adına  Toxuculuq Kombi -
natı və Mədəniyyət evinin kollektivi döyüş bölgələrində, hərbi hissələrdə
döyüşçülər qarşısında konsertlər verirdi, qaçqın-köçkün və şəhid ailələrinə
yardımlar göstərir, hərbi hissələrdə vuruşan əsgərlərə isti yorğan, döşək, pal-
tarlar aparırdı.

Biz inanırıq ki, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı hörmətli Prezidentimiz
İlham Əliyevin yorulmadan apardığı siyasət və danışıqlar nəticəsində qeyd-
şərtsiz torpaqlarımız geri qaytarılacaqdır.

ÖVLAD ŞİRİNDİR, 
NƏVƏ ONDAN DA ŞİRİNDİR

Hər bir ailə keçmişi, mənsub olduğu nəsli ilə fəxr edir. Uşaqlar böyüdükcə,
həyatı dərk etdikcə nənə və babalarından, ata və analarından öz nəsli və kökləri
haqqında maraqlı məlumatları eşitmək istəyirlər.

Ata-ananın xoşbəxtliyi, evin ruzi-bərəkəti övladlarla bağlıdır. Uşaqlar ana
südü ilə dirçəlir, ata çörəyi ilə böyüyür, boy atırlar. Azərbaycan xalqı uşaq -
can lıdır. Ata, babalarımız uşaqları evin çırağı, yaraşığı adlandırırlar, uşaq olan
yerdə bərəkət olar, deyirlər.

Həyatın öz qanunları var. H.Z.Tağıyev kombinatında işlədiyim illərdə artıq
27 yaşım vardı, ailə qurmalı idim. Ailənin böyük oğlu olduğum üçün məni
tələsdirirdilər.

Allahın əmri ilə, ağsaqqalların xeyir-duası ilə öz elimin, obamın qızı Ulduz
xanımla nişanlandıq. 1977-ci il avqustun 28-də ailə qurduq. Ailənin məsuliy -
yətini dərk etməyə başladım.

Ailə cəmiyyətin ayrılmaz, tərkib hissəsidir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, ailə
üzvlərinin də məsuliyyəti artmağa başlayır.

Məzuniyyət vaxtım başa çatan kimi həyat yoldaşım Ul duz xanımı da
götürüb Ba ki şəhərinə gəldik. Əbilov qə səbəsində kirayə ev tutub altı ay
Ceyran xanımın üç otaqlı evinin bir otağında meh ri ban lıq la yaşadıq. Bu aylar
ərzin də Ceyran xanım dan və onun övladlarından an caq hörmət və nəzakət gör -
dük. Şəmkir rayonundan gə lən qohumları mehribanlıqla qarşılayıb hör mət lə
yola sa lır dılar. Artıq kom binatda ev növbəmiz gəlib çatdığına görə kombinat
rəhbərliyi qəsə bə miz də Zığ yolu 7A, mənzil 40-da rus qadını Klavdiya Vasil -
yevna ilə bizə üçotaqlı mənzil ayırdı, iki otağını Klavdiya xanıma, bir otağını
isə mənim ailəmə verdilər. Gənc ailə kimi bu məni təmin edirdi, çünki kirayə
yaşamaqdan ca nı mız qurtarmışdı. Klavdiya xanımla mətbəx və hamam, sanitar
qov şa ğın dan birlikdə istifadə edirdik.

Ulduz xanım Gəncə Tibb Texnikumunu bitirib. Şəmkir Şəhər Mərkəzi
xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsində tibb bacısı kimi işləyirdi. Ailə qurandan
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sonra Bakı şəhərinə, 15 saylı poliklinikaya işə düzəldi və fəaliyyətə başladı.
Bakıda işləmək onun üçün daha maraqlı idi.

Dolanışıq üçün bizə hər iki tərəfdən kömək edilirdi. Ulduz xanımın vali -
deynləri və qardaşları, həm də mənim valideynlərim, qardaş və bacılarım tez-
tez bizimlə əlaqə saxlayıb, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edirdilər.

Ailəni idarə etməyi, ailədə və cəmiyyətdə nəzakətli olmağı, özündən bö -
yük lərə hörməti, bir parça çörək tapanda Allaha şükür etməyi, dosta, tanışa əl
tutmağı bizə atam öyrətmişdi. Ona görə də heç vaxt Ulu Tanrımızı unutma -
mı şam, özümdən böyüklərə hörmət edib, kiçiklərə əl tutmuşam. Böyük və
kiçiyin yerini bilmişəm.

1978-ci il noyabr ayının 25-də Aslanovlar ailəsinə xoş bir xəbər yayıldı.
Şəmkir rayonundan qayınanam, analar anası Tavat xala Bakı şəhərinə zəng

edib, məni muştuluqladı. Gözəl-göyçək qızımın dünyaya gəldiyini bildirdi. Bu
xoş xəbəri eşidəndə elə bil mən də dünyaya yenidən gəldim. Sevincdən qa -
nadlarım olsaydı, uçardım. Bu münasibətilə Bakıda dost-tanışlara ziyafət verdim.  

İlk övladımın adını atam Qulu kişi Yeganə qoydu. Bu nun la da mən ata,
Ulduz xa nım ana oldu. Yeganə hər iki nəsil üçün o qədər şirin idi ki, istər atam,
anam, istərsə də qa yı natam, qayınanam bu uşa ğın arzuları ilə yaşayırdılar.

Artıq iki aydan sonra Ye ganə balamız anası ilə Bakı şəhərinə gəldi. Ulduz
xanım kombinatın 2 saylı uşaq bağ çasında tibbi işçi kimi işləyir, Yeganəni də
özü ilə uşaq bağ çasına gətirirdi. Uşaq bağçada tərbiyə alırdı.
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Hər bir övladın dünyaya gəlişi sirli bir möcüzədir, Ulu Tanrının ata və
anaya bəxşişidir. Bunu insanların bəziləri qiymətləndirə bilmir. Valideynlər
üçün övlad ən əziz nemətdir. Saf eşqin bəhrəsindən yaranan gövhərdir.

Yeganə Cəmilə xanımın qrupunda idi. Ulduzun diqqəti təkcə ana kimi yox,
vəzifə borcu kimi başqa balalarla birgə bu balamın da sağlam və xoşbəxt
böyüməsinə yönəlmişdi.

Yeganənin nənəsi Tavat ana deyirdi:
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Yeganə, Aynurə, Zemfira və Tavat

Nəvə bu dünyada ən şirin paydı.
Nəvə özü boyda haydı, haraydı,
Babanın gözündə dünyaya taydı
Nənəyə ən əziz töhfədir nəvə.

O vüsaldı, hər vüsaldan şirindi,
Dövlətdən şirindi, maldan şirindi,
Babanın nəvəsi baldan şirindi
Nənəyə şöhrətdi, şandı nəvəsi.

Yeganə balamız böyüyə-böyüyə 1980-ci il iyunun 13-də ikinci övladımız
Aynurə doğuldu. Yenə də Şəmkirdən Bakıya təbriklər, xoş arzular çatdırıldı.
Sevincimizi qohum, dostlarla, iş yoldaşlarımla bölüşürdük. Dostlarla gözəl bir
ziyafət də keçirdik.

Ulduz xanım bir müddət Keçili kəndində qaldıqdan sonra körpə balamız
Aynurə ilə birlikdə Bakıya gəldi. Mənzilimizin birotaqlı olmasına baxmayaraq,
bizi tanıyanlar dalbadal təbrikə, Aynurənin görüşünə gəlirdilər.

Uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə ana məşğul olurdu. Səhər tezdən körpə bala -
larla birgə uşaq bağçasına gedir, axşamüstü 16.00 radələrində evə qayıdıb, ev



qayğıları ilə məşğul olurdu. Mən isə səhər tezdən evdən çıxıb gecədən xeyli
keçmiş evə qayıdardım.

Anaların övladlarına çəkdiyi zəhmətin qiyməti yoxdur. Anaların hər bir
körpə uşağa çəkdiyi zəhmət, yuxusuz qaldığı gecələr əvəzedilməzdir. Bir əsgər
döyüş meydanında, sərhəddə, sınaq meydanında necə durursa, analar da öz
körpəsinin keşiyində beləcə dururlar.

Ona görə də Peyğəmbərimiz buyurub ki, Cənnət anaların ayağı altındadır.
1981-ci ildə seçki yolu ilə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı Həm -

karlar Təşkilatının sədri vəzifəsinə seçildim. Qayğılarım daha da artdı. Körpə
balalarımın üzünü az-az görürdüm. Ürəyim həmişə onlarla idi.

Ailə kiçik bir cəmiyyətdir. O, cəmiyyət içərisində formalaşır, inkişaf edir.
Lakin hər ailənin özünəməxsus qanunları, xüsusiyyətləri var.

Ulduz xanım Yeganə və Aynurənin tərbiyəsi ilə xüsusi məşğul olduğu
vaxtda artıq üçüncü övladımız dünyaya gəlməyə hazırlaşırdı.

1982-ci il sentyabrın 8-də üçüncü qızımız Zemfira dünyaya gəldi. Ailənin
sevinci qohumların sevincinə qarışdı. Bu gözəl-göyçək qızımızın gəlişi ilə
evimiz böyüdü. Ailəmizin tərkibi böyüdükcə, problemlərimiz artdıqca, bizə
sanki yeni ruh, yeni nəfəs gəlirdi, bütün məsələləri vaxtlı-vaxtında həll etməyi
bacarırdıq.

Qızlarımı çox istəyirdim. Yeganə mənə uşaq bağçasında öyrəndiyi şeirlər -
dən söyləyirdi, Aynurə isə yenicə cümlə qurub danışmağı bacarırdı.

Zemfira iki saylı uşaq bağçasına gedirdi.
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Atanın, ananın gözünün nuru
Açılan sabahı, doğan ulduzu,
Varlığı tərtəmiz, qəlbi dumduru
Bulaq olduğunu bilmir uşaqlar.

Saflıqda tayı yox dünya üzündə
Könüllər açılır hər xoş sözündə,
Nənə baxışında, baba gözündə
Çıraq olduğunu bilmir uşaqlar.
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Nəvələr

Günün şöləsidir, ayın zəridir
Oğlanlar mələkdir, qızlar pəridir,
Dünyanın ən xoşbəxt bəndələridir,
Uşaq olduğunu bilmir uşaqlar.

Dahilərimiz deyir ki, ata olmaq asandır, atalıq etmək çətindir. Ağıllı vali -
deynlər övlada fərq qoymurlar. Atalar deyir: «Oğul olsun, qız olsun, təki ağlı
düz olsun». Hər bir övladın öz yeri, öz gözəlliyi var.

Zemfira qızım tompuş, göyçək idi, çox yeriməklə arası yox idi. Bir az
yeriyən kimi ayağını yerə dirəyib tələb edirdi ki, məni qucağa götürün. Aynu -
rənin isə körpə vaxtı hərdən küsməyi vardı. Uşaq bağçasında hər üç balam
nümunəvi idilər. Keçirilən tədbirlərdə fəallıq göstərirdilər.

Böyük qızım 1985-ci il sentyabr ayının 1-də əlinə dərs çantası alıb 116
saylı orta məktəbin I sinfinə dərsə getdi. Həmin gün bizim ailəmiz çox sevincli
anlarını yaşadı.

Uşaqlar böyüdükcə biz də fərəhlənirdik. Allaha hər gün dua edirdik ki,
övladlarımız sağlam, gümrah böyüyürlər. Ancaq bizi necə böyük sevincə
bələdiklərindən bixəbər idilər.



İkinci qızım Aynurə 1987-ci ildə məktəbə getdi.
Ailəmiz böyüyürdü. 1988-ci il iyunun 17-də Krupskaya adına doğum

evində dördüncü qızım anadan oldu. İş yoldaşım Valentina İvanovna xahiş
etdi ki, bu uşağın  adı  Qızbəsdi qoyulsun.

Uşaqda Tavat anaya bənzərlik çox olduğuna görə adını Tavat qoyduq.
1988-ci ildə Zemfira da 1-ci sinfə getdi.
116 saylı orta məktəb nəinki Xətai rayonunda hətta Bakı şəhərində ən öndə

gedən orta məktəblərdən biri idi. Əvvəlcə Vaqif müəllim, sonralar isə Rahilə
müəllimə kollektivə rəhbərlik etmişdi. Sinif rəhbərlərindən Pakiyə müəllimə,
Xanım müəllimə, Zina müəllimə uşaqlarımdan razılıq edirdilər, qızların
çalışqan olduqlarını bildirirdilər.

Mən də qızlarım dərsə gedəndən, on birinci sinfi bitirənə kimi məktəbdə
valideyn komitəsinin sədri kimi çalışırdım.

Sonbeşik qızım Tavat da vaxt çatan kimi bacılarının davamçısı kimi 1994-cü
ilin sentyabr ayında dərsə getdi.

Qızlarım ağıllı, tərbiyəli, bilikli idilər. Bunu mənə orta məktəb müəllimləri
deyirdilər. Uşaqlar orta məktəbdə oxuya-oxuya boş vaxtları olanda bacarıqlı
müəllimlərin yanına hazırlığa da gedirdilər. Sinif yoldaşları ilə birlikdə test
yarışlarında iştirak edirdilər.

Böyük qızım Yeganə 1996-cı ildə orta məktəbi bitirib 1997-ci ildə Bakı
Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə qəbul olundu.

Aynurə xanım 1997-ci ildə orta məktəbi bitirib attestat aldıqdan sonra
sənədlərini hazırlayıb öz arzusu ilə 1998-ci ildə Bakı Dövlət Tibb Universite-
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tinin müalicə-profilaktika fakültəsinə yüksək qiymətlərlə qəbul olundu. Onun
arxasınca Zemfira orta məktəbi bitirib 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universite-
tinin tarix fakültəsinə qəbul olundu.

Mənim və Ulduz xanımın uşaqların üstündə olan nəzər-diqqəti onlarda
dərslərə daha ciddi, məsuliyyətli yanaşmanı artırdı. Odur ki, qızlar institutu
əla qiymətlərlə bitirdilər.

Ata və anaya hörmət edən övladın ömrü uzun olar. Ömrü-günü xoşbəxt -
liklə keçər.

Peyğəmbərimiz buyurub: «Ata və anaya mehriban baxışlarla baxan hər bir
övladın ömrü bir Həcc savabına bərabərdir». Bu baxımdan həm Yeganədən,
Aynurədən, Zemfiradan, həm də sonbeşik qızımız Tavatdan çox razıyıq. Tər -
biyəlidirlər, ağıllıdırlar, valideynlərini sevəndirlər.

2004-cü ildə Zemfira Aslanova BDU-nun tarix fakültəsini əla qiymətlərlə
bitirdi.

2006-cı ildə Tavat xanım orta məktəbi bitirən kimi Kooperasiya Univer-
sitetinin ingilis dili fakültəsinə qəbul olunub oxumağa başladı. Oxuduğu ins -
titutda sinif nümayəndəsi kimi universitetin ümumi işlərində də yaxından
işti rak edirdi.

Aynurə Aslanova BDTU-nun müalicə-pofilaktika fakültəsini bitirdi.
Onlar işlə təmin olunub işləməyə başladılar.
Qızlarımız böyüyüb, ailə qurmaq vaxtına gəlib çatmışdılar. Bizim ailəni

qızlarımıza görə tanıyırdılar. Oğluna qız almaq istəyən valideynlər evimizə
gəlirdilər.

Ailə qurmaq çox məsuliyyətli olduğundan biz qızların özü ilə məsləhət ləşirdik.
Birinci olaraq yaxından tanıdığımız, uşaqlarımızın dayısı Qələndər müəl -

li min yaxın qonşusu Şərifovlar ailəsi, Qələndər müəllimin ailəsinin şahidliyi
ilə elçi gəldi. Zemfira xanımla Şaiq bəyi nişanladıq. Ağsaqqalların,
ağbirçəklərin və qohumların xeyir-duası ilə 26 noyabr 2005-ci ildə «Tac-
Mahal» şadlıq evində qız toyu, 16 dekabr 2005-ci ildə isə oğlan toyu keçirildi.
Şaiq bəyin əmisi Rəhman müəllimin, Şərif müəllimin anası Sveta xanımın,
bibisi Məkan xanımın xeyir-duaları gənc ailəyə ruh verdi.

Toy şənliyi keçən zaman mənim aparıcı-tamada yoldaşlarım bu məclisin
şən əhvali-ruhiyyədə keçməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmədilər.

Yüksək diksiyası olan, toy şənliklərinin aparıcısı Qulam müəllim aparıcı
dostların zəhmətini qiymətləndirmək üçün şeirlə onlara öz xeyir-duasını verdi:
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Oğul evləndirib, həm qız köçürtmək
Hər ata-anaya qismət olaydı.
Övlada toy edib, arzuya yetmək
Hər ata-anaya qismət olaydı.

Atalı-analı övlad böyütmək,
Hər zaman onların nazını çəkmək,
Balanın balası bir nəvə görmək
Hər ata-anaya qismət olaydı.



Birinci nəvəmizin dünyaya gəlişini valideynlərlə bərabər biz də saatbasaat,
dəqiqəbədəqiqə gözləyirdik. 9 sentyabr 2006-cı ildə Məhəmməd nəvəmiz
doğuldu. Şərifovlar, Aslanovlar ailəsinin sevincini bütün qohum, dostlarla
birgə bölüşdük.

Məhəmmədin bacısı Svetlana 19 may 2008-ci ildə dünyaya gəldi.
Deyirəm:
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Bağban kimi cəfa çəkib, bar dərmək
Ömrü-günü balalara pay vermək,
Baba, nənə olub, sevinib-gülmək,
Hər ata-anaya qismət olaydı.

Əzəldən Qaçayın budur diləyi
Övladlar olubdur canı-ciyəri,
Qocalanda oğul-qızın köməyi,
Hər ata-anaya qismət olaydı.

Qolumda qüvvəm mənim,
Dövlətdə dəvəm mənim,
Nəyim var sənə qurban,
Məhəmməd nəvəm mənim

Sevindir kök-soyunu,
Qucaqlayım boyunu,
Görəcəyəm toyunu,
Şirinim, şəkərim nəvəm mənim.

İkinci toy Anar bəylə Yeganə xanımın toyu oldu. Qız toyu Bakı şəhərində
«Tac-Mahal» şadlıq evində 4 avqust 2006-cı ildə, oğlan toyu isə Şəmkir şəhəri
«Murovdağ» şadlıq evində 10 avqust 2006-cı ildə təmtəraqla keçirildi.
Qudalarım Qaçay kişi, Əntiqə xanımla qohumluğumuzu daha da şirinləşdirdik.

Aytun nəvəmiz 2 iyun 2007-ci ildə, Tunay nəvəmiz isə 16 iyul 2012-ci ildə
dünyaya gələrək ailələrimizə nur, işıq, ruzi-bərəkət gətirdilər.

Üçüncü toy Rəşad bəy ilə Aynurə xanımın idi. «Tac-Mahal» şadlıq evində
29 noyabr 2008-ci ildə keçirildi. Həmin vaxtdan qudalarım Rəşid kişi və
Nazilə xanımla nəvələrimizi gözləyirdik.

Hüseyn 2010-cu il iyunun 17-də, Yusif nəvəm isə 2012-ci il sentyabrın 7-də
doğuldular.

Dördüncü toy İlham bəy ilə Tavat xanımın oldu. Bu xoş günü həsrətlə
göz lə yirdik. «Su pərisi» şadlıq evi 24 oktyabr 2010-cu ildə bayramsayağı bə -
zə dilmişdi. Qudalarım Fəxrəddin müəllim, Sevil xanımla qonaqları qar şı la   dı -
 ğımız həminki günü bugünkü kimi xatırlayıram. Toy yaddaqalan oldu.

2011-ci il iyulun 5-də Mehin nəvəm, 2014-cü il fevralın 10-da Mehri
nəvəm doğulublar.

Hal-hazırda Ulduz xanımla mənim 5 oğul və 3 qız nəvəmiz böyüyür. Allah
saxlasın.

Nəvələrin dünyaya gəlişi şirin qayğılarımızı bir az da çoxaltdı. Tanıyanlar
bilirlər ki, işlərimlə əlaqədar vaxt məhdudiyyəti var, amma buna baxmayaraq,
ani bir vaxt tapan kimi nəvələrimlə görüşə tələsirəm.



Nə qədər yorğun olsaq da, qadasın aldıqlarımızın təbəssümü, şıltaqlıqları
bizə hər şeyi unutdurur.

Dünyanın ən böyük həzzini, ləzzətini mən onlardan alıram.

147

Allah göndərdiyi müqəddəs paydır
Kükrəyən dənizdir, çağlayan çaydır,
Gündüzlər günəşdir, gecələr aydır,
İşıqdır balalar, nurdu balalar.

Tanrıdan bəxş olan halal qismətdir
Dünyada hər şeydən şirin nemətdir,
Oğul yurd çırağı, qız əmanətdir,
Ocaqdı balalar, pirdi balalar.

Hər bir uşağa öz ata-anasının, nənə-babasının gözü ilə baxsan görərsən ki,
körpələrin hamısı şirindir, əzizdir, dadlıdır.

Dostumuz şair Mədət Məhbubun təbilə desək:

Göylərdə bir quşun sınsa qanadı
İtər onun üçün həyatın dadı.
Heç zaman, heç yerdə, heç bir övladı,
Atasız-anasız eləmə, Allah.

Nəvələrin heç birinə fərq qoymuruq. Hamısı Allah verən paydır. Bax bu 8
nəvənin hamısı dünyaya gələn kimi, Allaha dua edib qurban kəsmişik, ziya -
rətgahlara getmişik.

Mənim yuxarıda adlarını sadaladığım qudalarım uşaqcanlıdırlar, övladla -
rını, nəvələrini canlarından əziz tuturlar, onların xoşbəxt, firavan böyüməsi
üçün çalışırlar.

Uşaq təbiətin dünyaya bəxş etdiyi ən gözəl, şirin-şəkər nemətdir. Hər bir
evdən, hər bir ocaqdan Tanrı körpə səsini əsirgəməsin:

Ev, eşiyə bəzəkdilər
Nazlı, duzlu körpələr,
Gələcəyə gərəkdilər,
Nazlı, duzlu körpələr.

Şirin-şirin dil açırlar
Ömür, günə nur saçırlar,
Arzulara yol açırlar,
Nazlı, duzlu körpələr.

Nəsillərə dayaqdılar,
Xoş günlərə soraqdılar,
Ata yurda çıraqdılar
Nazlı, duzlu körpələr.

Əgər bizdən soruşsalar ki, evinizin ən gözəl günü hansı gündür, deyərik
ki, qonağın qapımızı açdığı gündür.

Əgər bizdən soruşsalar ki, ailəmizin ən gözəl günü hansı gündür, əlbəttə,
deyərik ki, toy-büsat qurulan gündür, soruşsalar ki, nəslimizin ən sevimli günü



hansı gündür, əlbəttə, deyərik ki, nəslə yeni bir övladın, körpənin gəldiyi
gündür.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun dili ilə desək:

Ömrümüzə yaraşıqdır, bu qadasın aldıqlarım
Gözümüzə bir işıqdır, bu qadasın aldıqlarım.
Sinəmizdə ürəkdilər, min arzu, min diləkdilər
Kövrəlməyin, kövrəkdilər, bu qadasın aldıqlarım.
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Vallah bunlar çiçəkdilər,
Hər birisi ləçəkdilər,
Aman Allah, göyçəkdilər,
Bu qadasın aldıqlarım.

Körpə görən gözümüzdür,
Şirin-şəkər sözümüzdür,
Axı bizim özümüzdür,
Bu qadasın aldıqlarım.

Nəvələr gör nə qədər şirindilər ki, onlardan doymaq olmur. Onların hər bir
tapşırıqlarını istər-istəməz, qeyd-şərtsiz yerinə yetirməyə çalışırıq.

Şirin duyğu keçir şair könlümdən
Gözəl nəvələri vəsf edirəm mən.
Alma yanağından, bal dodağından
Öpməsəm ağzım heç gəlməyir dada
Nəvədən şirin şey yoxdur dünyada.

Hərdən gülümsəyib güləndə üzə 
Elə bil dünyanı verirlər bizə.
Nəvələr o qədər şirindirlər ki,
Oğlu da, qızı da qoyur arxada
Nəvədən şirin şey yoxdur dünyada.

Babayam, qəlbimi sıxar qəm-kədər
Gözəl nəvələri görməsəm əgər,
Öz evimdən çıxıb düz onlaradək,
Gedərəm, yolları payi-piyada
Nəvədən şirin şey yoxdur dünyada.

Şəki rayonunda nəvələri qozun ləpəsinə bənzədirlər.
Mən hamıya oğullu-qızlı, nəvəli-nəticəli şirin günlər arzulayıram. Arzu la -

dı ğımı görməyənlər də görsün. Amin!



GÖRKƏMLİ ALİM ƏLƏSGƏR MUSAYEV

1977-ci illərin yaz ayları idi. Dayıoğlu Tahir
ürək dən sevdiyi Tamam xa nımla ailə qurmaq ərə -
fəsində idi. Günlərin bir günü Tahir mənə dedi ki,
8-ci mikrorayonda Tamam xanımın qohumu Ələs -
gər müəllim sizi ailəvi qonaq çağırır.

Əlbəttə, dəvət qəbul olundu. Kombinatdan Tahir,
Ulduz, Tamam və mən Ələsgər müəllimgilə qonaq
getdik. Ələsgər müəllim və onun həyat yoldaşı Gül -
təkin xanım özünəməxsus qonaqpərvərliklə bizi qar -
şıladılar. Onu da bildirim ki, Gültəkin xanım Tamam
xanımın dayısı qızıdır.

O gündən Musayevlər ailəsi ilə dostluq telləri bi -
zi biri-birimizə bağladı.

Ələsgər müəllim Bakı Neft-Kimya İnstitutunu bitirib, elmi iş götürüb dis-
sertasiya yazırdı.

Ələsgər müəllim əslən Qax rayonunun Almalı kəndindən idi. Əlbəttə,
Almalı kəndi mənim üçün də əzizdir, çünki dəfələrlə bu kənddə Vəli kişinin,
Nəsib kişinin evində duz-çörək kəsmişdik.

Yaxşı xatırlayıram, Tahir və Tamam, bacısı Rəna xanım, Sitarə xanım, Ra -
miz, Nadir və başqa gənclər birlikdə H.Z.Tağıyev adına Kombinatda işləyir -
dik. Mehriban dostluq əlaqələrimiz vardı.

Bir gün Tahir dayıoğlu utana-utana mənə dedi: «Azad, Qax rayonunun
Almalı kəndinə gedə bilərikmi?»

Mən getməyin səbəbini soruşanda dedi ki, qonaq çağırıblar.  Mən razı -
laşdım.

2 gündən sonra ikarus avtobusu ilə səhər tezdən yola düşdük. Bu rayon
gözəlliklər diyarıdır, insanları həddindən artıq qonaqpərvərdilər. Bu haqda
dəfələrə eşitmişdik.

Axşamüstü Almalı kəndinə çatdıq. Kənddə qiyabi da olsa, məni yaxşı tanı -
yırdılar. Tahir yol boyu mənə eşitdirdi ki, elçi gedirik.

Vəli dayının evinə çatanda kəndə xəbər yayıldı ki, Bakıdan qonaqlar gəlib.
Qohum-qonşular bizi salamlayırdılar. Gülər üzləri, sevgi və qayğıları ilə

bizə ruh verirdilər.
Sabahısı gün məclis quruldu. Nəslin ağsaqqalı Nəsib dayı, Vəli dayı bizi

salamladılar və mən gəlişimizin məqsədini açıqladım.
Nəsib dayı dedi: «Azad müəllim, gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz! Ancaq atala -

rın bir məsəli var: «Deyərlər, qız öz başına qalsa, ya zurnaçıya, ya da halvaçıya
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Ələsgər Musayev



gedər» – deyib güldü. Sözünə davam edərək dedi: «Əgər onlar biri-birini
sevirsə, Azad müəllim qapımıza gəlib, biz etiraz etmərik!»

Sövdamız baş tutdu, bu iki gəncin sevgisi hər şeyi həll etdi. Razılığımızı
aldıq. Təşəkkürümüzü bildirdik. 1978-ci ildə onların toyu oldu. Xoşbəxt
ailədirlər.

Tamam xanım adlı-sanlı nəslin qızıdır. Ələsgər Musayevin qardaşı Musa
müəllim Qaxda Rayon İcra Komitəsinin sədri idi. Ələsgər müəllim respub li -
ka  mızda tanınmış alimlərdəndir.

Tamam xanımın qardaşları Ələs, Əsəd, Əfsan və bacıları Sitarə, Gülmayə,
anası Hürü xala çox mehriban insanlardı. Vəli dayının Azərbaycan xalqına
məxsus gözəl ailəsi var. Bu ailə hamıya nümunə ola bilər.

Tahir bəylə Tamam xanımın iki övladı – Vüqar və İlqar dünyaya gəldi. O
vaxtdan da Musayevlər ailəsi ilə dostluğumuz daha da möhkəmləndi.

Ələsgər müəllimin ailəsində üç uşaq dünyaya gəlmişdi – Təranə, Xavər və
İlhamə. Onların tərbiyəsi ilə Gültəkin xanım məşğul olurdu. Ələsgər müəllim
isə Milli Akademiyanın Kimya bölməsində baş elmi işçi idi.

Şərq dünyasının ən nümunəvi ailələrindən olan Musayevlər nəsli qibtə
ediləcək dərəcədə təmiz və nümunəvi ailələrdəndir. Elə bir ad günü, yubiley,
bayram olmazdı ki, Ələsgər müəllimin ailəsi, Tahir müəllim və mənim ailəm
birlikdə keçirməsin.

İllər keçdi, uşaqlarımız böyüdü, ali məktəbi bitirdilər.
Ələsgər müəllimi isə Mərkəzi Komitənin göstərişi ilə Gəncə şəhərinə,

şəhərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün Alüminium zavoduna göndərdilər.
Gəncədə çox böyük işlər görüldü. Görkəmli alim Ələsgər Musayevin alü mi -
nium tozunun xeyli azalmasında və şəhərin çiçəklənməsində böyük xidmətləri
oldu.

Tamam xanımın qardaşı Əsəd Nəsibov ailəlidir, yoldaşı Zümrüd xanımdır,
3 oğlu var.

Respublika Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsində məsul vəzifədə çalışıb.
Verdiyevlər, Musayevlər, Nəsibovlar, Aslanovlar ailəsinin dostluğu yenil -

məz dir, əbədidir. 
Belə bir el bayatısı var: 

Əzizim, dostun olsun
Dost tut ki, dostun olsun
Allah dostunu dost tut
Allah da dostun olsun.
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TELMAN NURULLAYEV

Ürəyi dünyalar qədər geniş olan Telman Nurul-
layev yaxşılıq etməkdən, xeyirxah işlər görməkdən
zövq alan, gözəl və nəcib bir insan kimi mənim də
qəlbimdə, yaddaşımda dərin izlər buraxıb. Bu də -
yər li insan öz ağlı, zəkası ilə daima insanlara qayğı
göstərməkdən, kömək etməkdən doymur.

Telman Baba oğlu Nurullayev 1950-ci ilin fevra -
lında Cəlilabad şəhərində ziyalı ailəsində doğulub.
Rayonda orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Politexnik İnstitutuna daxil olub. 1972-ci ildə bitir -
dik dən sonra Bakı Radio zavoduna təyinatla işə gi -
rib. 1980-ci ildə zavodda partiya təşkilatının katibi
seçilmişdi. Bizim dostluq münasibətimiz elə həmin illərdən başlayıb.

Həyat elə gətirdi ki, Telman müəllim Xətai rayonu rəhbərliyi tərəfindən
Bakı Ali Partiya məktəbini bitirdikdən sonra bir müddət Xətai rayon partiya
komitəsində təlimatçı işlədi. Sonra bizim Toxuculuq Kombinatına partiya
təşkilatının katibi vəzifəsinə göndərildi. Müəssisədə respublikamızda tanınmış
ziyalı, əməkdar mühəndis, gözəl insan Eldar Baba oğlu Qurbanov direktor
vəzifəsində işləyirdi. Mən isə o zaman müəssisə həmkarlar təşkilatının sədri
vəzifəsində çalışırdım.

Müəssisəmiz öz ahəngi ilə işləyirdi. Sağlam kollektivimiz vardı.
Əyiricilik fabrikinin müdiri Rasim Məmmədov, toxuculuq fabrikinin mü -

diri Mikayıl Məhərrəmov, boyaq-bəzək fabrikinin müdiri Əliağa Quliyev, baş
energetika şöbəsinin müdiri Hacı Hacıyev, baş mexanika şöbəsinin müdiri
Kamil Musaxanov idi.

Müəssisənin müdiriyyəti ictimai təşkilatlar ilə birlikdə səylə çalışırdı ki,
fəhlə və qulluqçuların güzəranını daha da yaxşılaşdırsın.

Fəhlələri vaxtlı-vaxtında müalicə ocaqlarına, sanatoriya profilakto riyaları -
na güzəştli şərtlərlə göndərərdik, maddi yardım göstərərdik. Müəssisənin ya -
taqxanalarında yaşayan fəhlələrlə mütəmadi olaraq görüşlər və konsertlər
keçirilərdi.

Ölkəmiz müstəqillik qazanandan sonra Telman müəllim Azərbaycan Kom-
munist Partiyasının yenidən bərpa olunmasında aktiv fəaliyyət göstərənlərdən
biri olmuşdu, Ramiz Əhmədovun vəfatından sonra hal-hazırda Azərbaycan
Kommunist Partiyasına rəhbərlik edir.
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MAİS DAYIZADƏ

Yaxşı yadımdadır, Mais müəllimlə tanışlığımız
1981-ci ildən başlamışdı. Mən Həmkarlar Komitə -
sinin sədri işlədiyim illərdə o, İncəsənət Universite-
tini bitirib, kombinatın mədəniyyət evinə işləməyə
gəlmişdi.

Bir alimdən soruşurlar: «Dost  yaxşıdır,  yoxsa
qardaş?», cavab verir ki: «Qardaş da dost olsa yax -
şıdır». Öz əxlaqına, rəftarına görə xalqın məhəb b -
tini qazanan insanlarla dostluq etmək əbədi ola bilər.
Mais müəllim səmimi, təmiz, büllur kimi saf, dost -
luqda etibarlı, sevilən oğlandır.

1984-cü ilin sentyabr ayında məni müəssisənin
mədəniyyət evinə direktor göndərəndə o, bədii rəhbər vəzifəsində işləyirdi. Elə
həmin vaxtdan bu günə kimi uzun illərdir birlikdə çalışırıq. Görkəmli ya zıçılar,
şairlər, bəstəkarlar, rəssamlar, səhnə ustaları, elm və mədəniyyət xa dimləri ilə,
tanınmış dövlət xadimləri, böyük şəxsiyyətlərlə görüşlər keçir məklə, həm də
mədəniyyət evinin xalq teatrını, musiqi və rəqs kollektivlərini inkişaf etdir mişdik.

Mais müəllim, hər şeydən əvvəl, fədakar, milli mədəniyyətimizə bağlı
ziyalıdır. Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin inkişafında zəhməti var.

Dayızadə Mais Məmmədəli oğlu 1954-cü il may ayının 31-də ziyalı ailə -
sində anadan olub. 1961–1972-ci illərdə Bakı şəhərindəki 80 saylı orta məktəbi
bitirib.

1972–1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetini bitirib, göndərişlə İsmayıllı rayonunun mədəniyyət klublarında
işlədikdən sonra Bakıdakı H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı klu bu na
bədii rəhbər təyin olunub.

Mən onun xətrini çox istəyirəm, ona böyük hörmətim var. Çünki o, çox
sa də insandır, səmimidir, gördüyü işi gözə soxan deyil, səmimi olduğu qədər
də nəzakətlidir.

Birlikdə təşkil etdiyimiz tədbirlərdə Respublikanın Xalq artistləri, gülüş
ustaları Hacıbaba Bağırov, Nəsibə Zeynalova, Yaşar Nuri, Arif Quliyev, Afaq
Bəşirqızı, muğam ustaları: İslam Rzayev, Qulu Əsgərov, Əlibaba Məmmədov,
Ağa xan Abdullayev, ustad aşıqlardan Əkbər Cəfərov, İmran Həsənov, Aşıq Əh -
liman, Ədalət Nəsibovla görüşlər və yüzlərlə başqa maraqlı tədbirlər keçirmişik. 

Mais Dayızadə 1989–1992-ci illərdə Bakı Neft Emalı Zavodu Mədəniyyət
evinin direktoru işlədiyi vaxtlarda da müəssisə rəhbərliyinin, Respublika
Həmkarlar Komitəsinin, kollektivin böyük hörmətini qazanmışdır.
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Mais müəllimin 60 illik yubileyi. Mais Dayızadə, 
Azad Aslanov və Şahin İsmayılov

Dostlar arasında
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Bəhram, Azad və Mais Slavyankada. 2012-ci il

Klubun işçiləri. 2015-ci il



Onunla birlikdə xarici ölkələrdən Finlandiyada, Yuqoslaviyada, Bolqarıs -
tanda, o cümlədən Moskvada, Sankt-Peterburqda ezamiyyətdə və ya turist
səfərlərində olmuşuq. Bu səfərlərdən məmunluq duymuşam.

Mais müəllim dostluqda sədaqətlidir, dəfələrlə yaxın dostumuz Bəhrəm
Əzizovla Qubada, Qəbələdə, Oğuzda, Gədəbəydə, Şəmkirdə, Salyan rayon -
ların da səfərlərdə olmuşuq. O günlər əvəzedilməzdir, heç vaxt yaddan çıxmaz.

Mais ailəlidir. Qardaşları: Akif müəllim, Arif müəllim, Ağasəf müəllim,
Xamiz xeyirxah, vətənini, xalqını sevən insanlardı. Qızı Pərvanə xanım, nəvəsi
Cəfər bəyi dünyalar qədər sevirik.

Mais müəllimlə ailəvi dostluğumuz 30 ildən artıqdı davam edir. Sevin -
cimizi birlikdə bölüb, kədərimizi birgə yaşayırıq. Yaxşı oğulları Allah saxlasın.
Şair deyir ki:

Dost olanda eləsiynən dost ol ki,
Tapdamasın çörəyini, duzunu
Dost olanda eləsiynən dost ol ki,
Çörək kəssin bütün ömrü uzunu.

FAZİL CAMALOV

«Yaxşı dost böyük xəzinədir», – deyir ulu la -
rımız. Yaxşı dost dostunun çətin günündə əlindən
tutub, kömək etməlidir.

Tale elə gətirib ki, ömrümüzün 56 ilini Fazil
qardaşla birlikdə Bakı şəhə rində keçirmişik.

O, Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndində Əhəd
da yının ailəsində doğulub, böyüyüb, boya-başa
çatıb. Kənddə 8 illik orta məktəbi bitirib, 1963-cü
ildə Gəncə Politexnik Texnikumuna daxil olub. Toxu -
culuq fakültəsini 1967-ci ildə bitirib. Göndəriş ilə
Bakı şəhərində H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kom -
binatının əyiricilik fabrikində usta köməkçisi kimi
işə başlayıbdır. Elə həmin gündən kombinatın 2 saylı yataqxanasında 39 saylı
otaqda birgə qalırdıq.

O zaman mən tərbiyəçi müəllim vəzifəsində işləyirdim. Qardaşım Ramiz
də kombinatda işləyə-işləyə bizimlə bir otaqda yaşayırdı. Dostluğumuz həmin
günlərdən başladı. Bu illərdə bizim böyüyümüz, həmkəndlimiz, ağsaqqalımız
Mikayıl Məhərrəmovun xeyir-duası ilə həmkəndlilərimizdən əmək qabaqcılı
Zahid Əmraslanov, Haqverdi Əliyev, Ramiz Abdullayev, Davud, Nadir, Tahir
Verdiyev qardaşları, Bakir, Akif Həsənovlar, Adil Məmmədov, Valeh, Eyvaz
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Aliyev qardaşları, Mühid-
din Quliyev, eyni zaman -
da qardaşım Ra sim və baş -
 qaları müəs sisədə işlə yib,
ya taq xanada yaşa yır dılar.
Mü əssisədə iş ləyə- işləyə
respublikanın ins titut və
tex nikum la rın da təhsil alır -
dılar. Bizim yaşadı ğı mız
otaq səliqə-sahmana görə
nümunəvi idi.

1969-cu ildə Fazil Ca-
malov hərbi xidmətə ça ğı -
rıldı. O, əsgərliyini Al ma-

   ni   ya Demokratik Respublikasında keçmişdi. 1971-ci ildə vətənə qayıdanda
atası və anası dünyasını dəyişdilər. Fazilin ən çətin, ağır günlərində onunla
birlikdə olduq.

Yenidən müəssisəmizə qayıdan Camalov Fazil kollektivin hörmətini qa -
zan dı. O, artıq yaşa dolurdu, ailə qurmaq vaxtı gəlib çatdığından fikrini mənə
açıqladı. Müəssisəmizdə bir yerdə işlədiyimiz Gülnaz xanımın ailəsinə elçi
getdik, razılıq alındı. 1973-cü il aprelin 15-də Gülnaz xanımla Fazil bəy ailə
qurdular. Müəssisəmiz onları evlə də təmin etdi.

Övladları Təranə, Dürdanə, Zaur və Pərvanə artıq böyüyüb boya-başa çat ıblar.
Fazil bəylə dostluğumuz sonralar qohumluğa çevrildi. Mən onun oğlu

Zaurun kirvəsi oldum, buna görə məmnunluq duyuram.
Onun səmimiyyəti, təmizliyi, saflığı, dostluğa sədaqətli olması əlaqələ -

rimizi bir az da möhkəmləndirir. 
Fazilin atası Əhəd dayı ziyalı, aşıq ədəbiyyatına, şeiriyyətə vurğun bir

insan idi. Yazdığı şeirlər Şəmkir, Tovuz, Qazax ellərində əl-əl gəzərdi.
Qardaşı Fəzail Camalov da mədəniyyət işçisidir, Şəmkir Mədəniyyət evin -

də uzun illər bədii rəhbər kimi çalışıb, xalq teatrında mənalı obrazlar yaradıb.
Yaxşı yadımdadır, 1967–1969-cu illərdə Bakıda Qafar Həqqinin «Damğa»
satirik teatrında Respublikanın Xalq artisti Yasin Qarayevlə mənalı obrazlar
yaradırdılar. Fəzail müəllim Şəmkir rayonunda həm də el şənliklərinin aparı -
cısı olub. Hal-hazırda təqaüdçüdür. Fəzailin ortancıl qardaşı Binnət müəllim
də sayılıb-seçilən ziyalıdır.

Fazil müəllimin dörd uşaqdan 7 nəvəsi var. Ona Gülnaz xanımla birlikdə
nəvələrini sağlam böyütmək arzulayırıq.
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TOFİQ MƏMMƏDOV

Tofiq müəllim fikrinə, əqidəsinə hörmət edən,
insanları xeyirxahlığa, düz günlüyə səsləyən, mehri -
ban lığı ilə ürəklərə yol açan, işlədiyi kollektivin
qay  ğısına qalan, səmimi bir oğlandır.

O, sözün əsl mənasında, dostdur. Kasıbın, yox-
sulun, kimsəsizlərin ümid yeridir, çətinə-dara dü -
şənlərin dayağıdır. 

O, haqqı danan, naşükür insanları sevmir. Belə -
lə rinə nifrət edir. Bu yerdə Əhəd Sınqının «Nə yada
salır» şeirini xatırlatmaq yerinə düşər:

Tofiq Məmmədov

Əhədə can deyib, səcdə edənlər,
Acı şərbətinə şirin deyənlər,
Gündə üç öynəsini məndən yeyənlər
İndi nə əhvalın sorur, nə yada salır.

Görəsən, dünyada, dostların, qohumların mə həb   bətini, hörmətini qazan-
maqdan, el gözündə ucalmaqdan, işlədiyi kollektivdə nüfuz yiyəsi olmaqdan
böyük səadət varmı?!

Xalqımızın səxavətli, hörmətli kişilərindən söz düşəndə Tofiq Məmmədov
və onun dostu Saleh Hüseynovdan ağızdolusu söh bət açırlar.

Deyirlər, xeyirxah adamlar mərd və sarsılmaz olurlar. O kişilərin ocağının
istisinə isinənlərin sayı onlarla, yüzlərlədir.

Tofiq Məmmədov haqqa, ədalətə qiymət verəndir. Ona görə də insanlığı
qiymətləndirməyi bacarır. Həqiqəti, saflığı, düzgünlüyü, halallığı sevir, haq -
sızlıqla barışmır, yeri gələndə sözün düzünü deyir.

Könül nifrət edir qara bəxtimə
Nə məndən ayrılır, nə yada salır,
Bivəfa dost kimi gəzər kənarda
Nə ilqara durur, nə yada salır.

Mənimlə atlanıb, mənimlə düşən,
Mənimlə qaynayıb, mənimlə bişən
Axşam ayrı düşsə, səhər öpüşən
İndi salam vermir, nə yada salır.

Bilmədim neynədim qanlı fələyə
Cəhd edir işimi tərsinə əyə
Məni möhtac edir yetən gədəyə
O da ki nə qanır, nə yada salır.

İndi tanıyıram yaxşı, yamanı
Gen dünyada mənəm deyənlər hanı,
Keçən illərini, gələn zamanı
Dostlar nə dərk edir, nə yada salır.



Tofiq Lətif oğlu Məmmədov 3 iyun 1959-cu ildə ziyalı ailəsində, Tərtər
rayonunun İsmayılbəyli kəndində anadan olub. Atası Lətif müəllim ailəsi ilə
birlikdə Goranboy rayonunun Bir may kəndinə köçüb məskən salıbdır.

Tofiq bəy 1965–1975-ci illərdə Goranboy rayonunun Əzizbəyov kəndində
orta məktəbi bitirib.

1975-ci ildə gənc Tofiq Bakıya gəlir, sənədlərini hazırlayıb Azərbaycan
Politexnik İnstitutunun avtomobil nəqliyyatının istismarı fakültəsinə verib
qəbul olunur. İnstitutda oxuduğu illər ərzində Saleh Hüseynovla tanış olub
dostlaşırlar.

1982-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlayır. İnstitut rəhbərliyinin göndərişi
ilə Rusiyanın Maqnitoqorsk şəhərində gənc mütəxəssis kimi işlədikdən sonra
vətənə qayıdır. Bakıda Azərbaycandan qonşu ölkələrə konteyner daşınması
üzrə qaraj müdiri vəzifəsinə təyin olunur. Saleh müəllim də 11 il, Sovetlər
İttifaqı dağılana kimi bu kollektivə rəhbərlik edirdi.

Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Tofiq bəy dostları Nizami Məm -
mədov, Saleh Hüseynov və Arif Əhmədovla biznes aləminə qədəm qo yub
Türkiyədən, Dubaydan xalqımızın tələbinə uyğun mallar gətirirlər. Dubayda
tanınmış iş adamı, əslən hindistanlı Musa bəylə birgə iş görürlər.

Bakı şəhərinə 24 ədəd avtobus gətirib marşrut xətlərində işə salırlar.
Biznesin bəhrəsi ilə 1998-ci ildə Saleh müəllimlə Tofiq müəllim birgə

«Tac-Mahal» şadlıq sarayının təməlini qoyub tikdirdilər.
2000-ci il yanvar ayının 1-dən bu əzəmətli, yaraşıqlı şadlıq sarayı qonaqları

qəbul etməyə başladı. Qısa bir vaxtda bu şadlıq sarayı Bakı şəhərində hörmət
qazandı, yüzlərlə, minlərlə gəncin ailə qurmasında, xoşbəxtlik tapmasında
böyük işlər gördü.

Tanınmış müğənnilərdən Samir Piriyev, Ceyhun Nemətov, Şahin İsma yı -
lov, Baxşeyiş Hüseynov, Fədayə Laçın, İlahə Fəda, Nazilə Məmmədli, Zamiq
Əliyev, İsmayıl Borçalı və başqaları gözəl, məlahətli səsləri ilə, musiqiçilərdən
«Tac-Mahal» instrumental ansamblının rəhbəri, gözəl insan, sintezator çalan
Yusif Axıyevin rəhbərliyi ilə, ifaçılıq sənətini nümayiş etdirən  qara neydə
Əbülfəz, gitarada Nizami, qarmonda Bəxtiyar, nağarada Turan yaxşı bir
kollektiv yaradıb qonaqların zövqünü oxşayırlar.

«Tac-Mahal» şadlıq sarayının şöhrət qazanmasında çox böyük zəhməti
olan Fərhad Mustafayevin, el ağsaqqalı Mehrəli Acalovun, Qüdrət Həmzə -
yevin, Əhməd Rəhimovun, Ramazan Sadıqovun, Əfqan Həmzəyevin əməyi
xüsusi qeyd edilməlidir.

Hal-hazırda estafet yaxşı əllərdədir. Ayaz Hüseynovun rəhbərliyi ilə «Tac-
Ma hal» şadlıq sarayı yaxşı işləyir. Məcid Nəcəfovun işgüzarlığı hamımızı
sevindirir.
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Tofiq müəllim dostluqda sədaqətlidir və etibarlıdır. Həmişə dostlarla ün -
siyyətdə olub, duz-çörək kəsmək istəyir: 

Yığılın başıma, dostlar, tanışlar
Sizsiz bircə gün də günüm olmasın.
Sizin loğman qədər qüdrətiniz var
Sizinlə yaşaram min il dünyada.

Tələbə yoldaşları Əhmədağa Məmmədov, Bəxtiyar Namazov, Nizami
Məmmədov, Arif Əhmədov və başqaları ilə tələbəlik illərini yad etmək üçün
hər il may ayının 9-da bir yerə yığılırlar.

Tofiq müəllim ailəvi dostu, kirvəsi Kamal Əliyevlə Yessentukidə birlikdə
istirahət etdikdən sonra dostluqları daha da möhkəmlənibdir.

Tofiq müəllim ailəlidir. Mehin xanımla 1985-ci ildə ailə qurublar. 3
övladları, 3 nəvələri vardır.

KAMAL ƏLİYEV

Tovuz rayonunun mərd oğullarından, xeyriy -
yəçi, səxavətli, qeyrətli kişi lərindən danışanda Ka -
mal Həbib oğlu Əliyev haqqında böyük hörmətlə
söhbət açılır. Onun keçdiyi həyat yolu mənalı və şə -
rəflidir. O, gözəl xasiyyəti ilə çoxlarından fərqlənir.

Kamal Əliyev 1953-cü ildə Tovuz rayonunun
Çeşməli kəndində sayılıb-seçilən, elin-obanın böyük
hörmətini və məhəbbətini qazanmış Həbib kişinin
ailəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi Çeşməli
kəndində bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılıb.
Sovet ordusu sıralarında xidmətini 1972-ci ildə başa
vurduqdan sonra Bakı şəhərindəki S.Bünyadzadə
adına Maşınqayırma zavodunda fəhlə kimi işə baş -
la mış, qısa bir vaxtda kollektivdə böyük hörmət qa zanmışdır. Rəhbərlik onun
iş qabiliyyətini, bacarığını nəzərə alaraq sex rəisi vəzifəsinə yüksəltmişdi. Son-
ralar 1984-cü ildə Xətai rayonu rəhbərliyi onu Bakı Şüşə zavoduna əvvəl sex
rəisi göndərib, sonralar isə müdir işləyib. O, rəhbərlik etdiyi zavodda kol lek -
tiv lə birlikdə böyük uğurlar qazanmışdır.

Kamal müəllim sadə, təvazökar, ən əsası isə xeyriyyəçidir. Onun əsas amalı
insanlara yaxşılıq etməkdir. 

Kamalın yaxın dostları Tofiq Məmmədov, Saleh Hüseynov, Fərhad Mus -
tafayev, Mayıl Məhərrəmov, Ramiz Mirzəyev, Razim Mirzəyev, şəkili Vəli
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kişi, el oğlanları – Tel-
man müəllim, Sə mən -
dər mü əl lim, dostu Şi -
rə li həmişə onunla bir -
lik dədir.

Kamal Əliyev meh -
 ri bandır, səbirlidir, ağıl -
lı dır, düşüncəlidir. Dost
qə drini biləndir. Ən əsa -
sı qonaqpərvər, çö rək
verən adamdır. O çalışır
ki, ti kəsini hə mi şə dost -
ları ilə bölsün.

Onun Bakı şəhərin -
də, Tovuz rayonun da,

Azər bay canın bütün bölgələrində sınaqdan çıxmış dostları var.
Öz vətəninə, torpağına bağlı bir insandır. Dəfələrlə sərhəd zonasına gedib,

əsgərlərə yardım aparıb, köməklik edib.
Kamal müəllimin çətin gündə dara düşən adamlara etdiyi köməkliyin sayı-

hesabı yoxdur. Allah ona uzun ömür versin.
20 iyun 2013-cü ildə Kamal müəllimin 60 illik yubileyi təntənəli olaraq

qeyd edildi. Ulu Tanrının nəzəri Kamal müəllim kimi insanların üstündən
əskik olmasın.

SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏ
(Dostum Azad Aslanovun 60 illik yubileyinə)

Toy sehrli və sirli bir aləmdir. O bütün arzuların
tacı və zirvəsidir. Toydan gözəl, toydan əziz, toydan
xoşbəxt hadisə yoxdur və ola da bilməz. Axı biz
hamımız toydan yaranmışıq. Ata-analarımız da, ba -
balarımız, nənələrimiz də həmçinin.

Toy sözünün mənasını hər kəs özünəməxsus for-
mada açır. Məncə, Toy – Tənha Olduğun Yetər
deməkdir. Çünki həmin gün tənhalığın son günü ol-
maqla bərabər, subaylığa nöqtə qoyulan bir mə qam -
dır. O günü insanlar böyük bir təmtəraqla, bayram
kimi qeyd edirlər. Toy həm də iki sevən gəncin bir-
birinə qovuşduğu, vüsala çatdığı mübarək bir gündür.
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İllər boyu arzulanan və
həsrətlə gözlənilən toy gü -
nündə hamı bəy-gəlinin işı -
ğına yığışsa da, məclisin mə -
 şəli toyu idarə edən apa rı cı -
nın əlindədir. Böl gələ rimizdə
toyu idarə edənə toy bəyi, ta -
ma da, tam ata, masabəyi, toy
babası, toyun Dədə Qorqudu,
padşah, şa hənşah, sərpayı, sər -
xey, mü başir və s. deyirlər. Apa   -
rı cının necə adlanmağın dan
asılı olmayaraq şənliyin tam
ix ti yarı onun əlində olmalıdır.
Çünki məclisi idarə edən apa -
rıcı toy sahibinin sə la hiy -
yətli nümayən dəsidir və o,
ilk növbədə, toy sahibinin is -
tək və arzularını ye rinə yeti -
rir. Toyun sevincinə ürəkdən
şə rik olan insan üçün apa rı -
cı nın dediyi qanundur. Xalq
hər adamı toya rəhbər seçmir.
Hər ali təhsili olan, hər elmi
də rəcə alan toya başçılıq edə
bilməz. Toyu idarə etmək öz -
lüyündə qeyri-adi bir istedad
tələb edir, çünki bu sənətin
özü də qeyri-adidir. Onun nə
orta, nə də ali məktəbi var.
Apa rıcıda hər şeydən əvvəl
bir Allah vergisi də olmalıdır.
O, söz sərrafı kimi sözün çə -
kisini, dəyərini, qədir-qiy -
mətini bilməlidir. Yaxşı apa -
rıcı şeir deyən yox, idarə
edən dir. O, sağlıq deməməli,
xeyir-dua verməlidir. Hər bir
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aparıcı mənsub olduğu xalqın dilini, dinini, adət-ənənəsini, folklorunu, tarixini
heç olmasa, orta məktəb müəl limi səviyyəsində bilməlidir.

Aparıcının şirin dili, mü layim rəftarı, ciddi təbəs sü mü və ədəb-ərkanı ol ma -
 lıdır. Nit qində qüsur olan şəxs məclis idarə etməsə yaxşı dır. Peşəkar aparıcı
gözlə nilməz məqamlarda öz ağ lının gücü ilə yaranmış vəziyyətdən çevikliklə
çıxmağı bacar ma lıdır. Aparıcının xarici gör kəmi yaraşıqlı, geyimi təmiz və
səliqəli olmalıdır. Onun şux qaməti, şax yerişi, iti ba xışları, nurlu çöhrəsi
diqqəti cəlb etməlidir. Aparıcını da ha gözəl, daha təravətli edən onun əhvali-
ruhiyyəsidir. Amma toy sahibindən də çox şey asılıdır. Məncə, hər toy öz
sahibinə oxşayır. Toy sahibi aparıcının arxasında dur ma lı, ona geniş səlahiy -
yət ver məlidir ki, toyun sükanı məhz aparıcının əlində olsun.

Toyun sükanını uzun il lər əlində saxlamağı bacaran sənətkarlardan biri də
Şəm kir torpağının Azərbaycana bəxş etdiyi Azad Aslanovdur. Azad müəllim və -
falı dost, qayğıkeş ailə başçısı, bacarıqlı idarə rəhbəri, iste dadlı mədəniyyət işçisi
və nəhayət, mahir toy apa rı cı sıdır. Onun xeyir-duası ilə yüzlərlə gənc ailə həyatı
qu rub. Hətta elə ailələr var ki, o ailənin bir neçə övlad la rı nın toylarını idarə edib.

Bu, xalqın ona olan sev gisi, məhəbbətidir. Bu gün də mikrofon Azad müəl -
li min əlindədir. Hələ neçə-ne çə subaylar onun yolunu göz ləyirlər.

Mən dostum Azadın öv ladlarının hamısının toy məc lisində iştirak etmiş
və onun balalarına öz xeyir-duamı vermişəm. Artıq əziz dostumun gözəl-göy -
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çək nəvələri var və o nəvələr yavaş-yavaş, ilmə-ilmə, düymə-düymə böyü yür -
lər. Allah nəvələrinin də toylarını ona qismət eləsin.

Azad müəllim, canın sağ, cibin dolu olsun, qardaş!
Vaqif  Yaqub oğlu,

«Dədə Qorqud Ocağı» Yaradıcılıq Mərkəzinin sədri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,

«Araz» və «Dədə Qorqud» Ali Mükafatları Laureatı

NİKAHINIZ MÜBARƏK!
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Arzunuza çatdınız,
Mübarəkdi taxtınız.
Nikahınız kəsildi,
Üzə güldü baxtınız.

Qardaş, biz tələsmədik,
Külək kimi əsmədik,
Sizin nikahınızı,
Zor gücünə kəsmədik.

Sən bu gündən qazısan,
Bəy olmağa hazırsan,
Xoşluqla imza atdın,
Demək, özün razısan.

Bu gündən o qız sənin,
Sən onun, o qız sənin,
Məkkəndi, Mədinəndi,
Kəbəndi o qız sənin.

Namus, qeyrətdir ailə,
Həya, ismətdir ailə,
Müqəddəslik rəmzidir,
Gözəl qismətdir ailə.

SEVGİ SİZİ ÇƏKİB BAŞA

Bu gün sizin toyunuzdur,
Toyunuza qurban kəsim.
Durun, qalxın ayağa,
Boyunuza qurban kəsim.

Sevgi sizi çəkib başa,
Nə qəşəngsiz bu gün qoşa,
Ay bu toyun gözəlləri,
Siz layiqsiz gur alqışa.

Tanrı qurub taxtınızı,
Özü yazıb baxtınızı,
Bircə gün də ayrılıqda,
Keçirməyin vaxtınızı.

Qadın ərinə möhtacdır,
Ər qadının baş tacıdır,
Sevgi, hörmət, bir də güzəşt,
Ailənizin əlacıdır.
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AY YAQUBOĞLU

Murada yetişdin, arzuna çatdın,
Sən bizə həyansan, ay Yaquboğlu.
Söz mülkündə sən bir məktəb yaratdın,
Qorqudsan, Ozansan, ay Yaquboğlu.

Niyyət təmiz, əməl təmiz, qəlb təmiz,
El-oba içində xətirin əziz,
Sənin məktəbində dərs almışıq biz,
Dəryasan, ümmansan, ay Yaquboğlu.

Yaxşılıq etməyi eləyib peşə.
Sən əncam çəkmisən hər çətin işə,
Altmış il, çoxunu vurmusan dişə,
Yenə də cavansan, ay Yaquboğlu.

Artıq yetişmisən müdrik yaşına,
Alqış sənin kimi can sirdaşına,
Yenə də dostları yığ öz başına,
Sən böyük loğmansan, ay Yaquboğlu.

Sözə arxa-dayaq, sözə dirəksən,
Bu gün də sənətdə bizə örnəksən,
Közərən ocaqsan, yanan ürəksən,
Dillərdə dastansan, ay Yaquboğlu.

Azadcanı sən sənətdə nəhəngsən,
Sözlərdən toxunmuş əlvan çələngsən.
Döyüş meydanında şirsən, pələngsən,
Qartalsan, tərlansan, ay Yaquboğlu.

Azad Aslan

HƏKİM-CƏRRAH
RAMİZ MƏMMƏDOV  

Həkimlik müqəddəs və gözəl peşə olduğu kimi
də məsuliyyətli sənətdir. Bu məsuliyyəti həmişə hiss
edən, insan taleyinə ciddi yanaşan, hər bir xəstənin
müalicə olunması və tam sağalması üçün gecə-gün -
düz rahatlığını itirən, xəstəyə düzgün diaqnoz qo-
yaraq düzgün müalicə aparan Ramiz həkim hamıya
qarşı diqqətli və qayğıkeşdir. İşlədiyi kollektivdə
hörmət qazanıb.

Sadəliyi, mehribanlığı və təvazökarlığı ilə ürək -
lərə yol tapan, heç bir xəs təni naümid qoymayan,
hamıya eyni gözlə baxan, Hippokrat andına sadiq
qalan, hər bir xəstəni öz doğması kimi müalicə edən,

cərrahi yolla xəstədə olan problemlərə son qoyan Ramiz həkim şərəfli və mənalı
bir ömür yaşayır. Tanrı bəndələrini yaşatmaq, xəstəliyin əlindən xilas etmək,
yüzlərlə ailələrə sevinc bəxş etmək böyük xoşbəxtlikdir, böyük səa dətdir.

Eyni zamanda Ramiz həkim dostluqda sədaqətli və etibarlıdır. Onda dost -
ları bir yerə yığıb hal-əhval tutmaq, sevinclərinə sevinib, dərdlərinə şərik
olmaq qabiliyyəti var.

Ramiz Məmmədov



Ramiz həkim Tofiq Quliyev, Telman Nurullayev, Mikayıl Məhərrəmov,
Azad Aslanov, Rəfail Tağıyev, Mais Dayızadə, Bəhram Əzizov, Rasim Məm -
mədov və başqa dostları ilə fəxr edir, öyünür.

Ömür səhifəsindən bir yarpaq:
Ramiz Yəhya oğlu Məmmədov 17 oktyabr 1941-ci ildə Bakı şəhərində

ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1948–1960-cı illərdə Neftçala rayonunun Bankə qəsəbəsində orta məktəbi

əla qiymətlərlə bitirib Bakı şəhərinə gəlir.
1962-ci ildə sənədlərini hazırlayıb Bakıdakı N.Nərimanov adına Azərbay -

can Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olur.
Tələbəlik illərində aktiv, bilikli tələbə kimi yadda qalır, institut müəllim -

lərinin sevimlisinə çevrilir.
1968-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra göndərişlə Quba rayonuna gəlir,

1974-cü ilə qədər gənc həkim kimi çalışır.
1974-cü ildən 1979-cu ilə kimi akademik Mirqasımov adına Respublika

Klinik Xəs tə xanasında cərrah kimi işləyib, təcrübə toplayır, hörmət qazanır.
1979–1988-ci illərdə Xətai rayonundakı 15 saylı poliklinikada cərrah kimi

fəaliyyət göstərir.
1990–2012-ci illərdə 15 saylı şəhər tibb səhiyyə xəstəxanasında həkim

kimi çalışmışdır.
Hal-hazırda Ramiz həkim Bakı şəhərində özəl klinikalarda həkimlik

fəaliyyətini davam etdirir.
Ailəlidir, 4 övladı və 5 nəvəsi var.
Kaş Ramiz həkim kimi insanların sayı çox olaydı. Onda həyat da maraqlı

olardı, yaşamaq da.
Buna inanmaq lazımdır.Yaxşı və xeyirxah insanlar olmasaydı, el qədrini

canından daha əziz bilənlər, insanlara və insanlığa xidmət etməkdən zövq alan-
lar olmazdı.

Bütün ömrünü insanların sağlamlığı, xoşbəxtliyi naminə sərf edən Ramiz
Məmmədov, şəfalı əlləriniz var olsun! Tanrı Sizi qorusun!

Böyük ürəyi var, böyük qəlbi var
Hamıya uzadır kömək əlini.
Canından çox sevir Ramiz həmişə
Doğma vətənini, doğma elini.
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ƏMƏKDAR ARTİST NATİQ ŞİRİNOV

Azərbaycan xalqı özünün tarixi, maddi-mə də -
niy yət abidələri, zəngin ədə biyyatı, incəsənəti və
mu siqi mədəniyyəti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Bu
nəcib, həssas qəlbli xalqın vətəni nahaq yerə Odlar
yurdu, həm də sehrkar musiqi diyarı kimi tanınmır.

Musiqi istər şən günlərdə, bayramlarda, istərsə
də ağır və hüznlü günlərdə xalqımıza mənəvi dayaq
olmuşdur. Çünki Azərbaycan musiqisi gələcəyə bö -
yük inam hissi oyadır, insanı nikbin, cəsur, mübariz
olmağa ruhlandırır.

Azərbaycan milli musiqi alətləri sırasında tar, ka-
mança, zurna, balaban kimi nağaranın, zərb alətlərinin
də xüsusi yeri vardır.

Həyatda hər bir hərəkətin, melodiyanın, yerişin, hətta sözün belə öz ritmi,
öz nizamı, ölçüsü var. Bu nizamı saxlayan ansambl və müğənnini ritmdən kə -
nara çıxmağa qoymayan isə ilk növbədə, nağara və zərb alətləridir.

Azərbaycan ritmlərini zirvələrə qaldıran, dünya xalqları arasında xüsusi
yer tutan, virtuoz ifası ilə seçilən bu sənətin nümayəndələri arasında fəxri ada
layiq görülmüş Respublikanın Əməkdar artisti Natiq Şirinov da var.

Natiq müəllimin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında, irəli get -
məsində xeyli zəhməti vardır. Özünün dediyi kimi: «Ritm varsa, həyat da var».

Xalqımızın Natiq yaradıcılığına, sənətinə məhəbbəti onun ifaçılıq sənətinin
dəyərləndirilməsinə verdiyi qiymətdir.

Yaradıcı şəxslərin hekayətlərindən söz açarkən, çırpınan ürəyin, təfək kü -
rün, istedadın, ömrün, taleyin təkrarsızlığını görürsən. Sənətin ilmələri isə nə -
hayətsiz və rəngarəngdir.

Hər bir insanın ömrü yola bənzəyir. Əzəli və sonu olan yola ömür yolu
deyirlər. Bir var tale yolu, bir də var sənət yolu. Həmin yolu hər bir sənətçi
özü öz istedadı, fərasəti, zəhməti ilə qarış-qarış, addım-addım, saatlarla, gün -
lərlə alın təri hesabına gedir.

Natiq Şirinovun zəhməti ilə, alın təri ilə, ağlının, zəkasının gücü ilə yarat -
dı ğı «Natiq» ritm qrupunun fəaliyyətinə H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kom -
binatı klubunda uzun illər hər cür şərait yaradılmışdır. Burada gərgin, yuxusuz
gecələrin hesabına bəzən səhər saat 1000-dan axşam saat 1920-yə qədər məşqlər
gedir. Kollektivin üzvlərindən Ümid Şirinov, Sanir Əliyev, Hikmət Rzayev,
Namiq Şirinov, Ələvşər Rəhimov, Anar Abbasov, Fərid Vəzirov, Elməddin
Həsənovu və baş qalarını göstərmək olar.
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Bu kollektivin milli dəyərlərimizin qorunub saxlanmasında və inkişafında
böyük zəhməti vardır.

Natiq Bahadur oğlu Şirinov 10 noyabr 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan
olmuşdur.

1982–1989-cu illərdə Xətai rayonundakı 116 saylı orta məktəbdə oxu muşdur.
Orta məktəbdə oxuya-oxuya 1987-1992-ci illərdə Bakı şəhərindəki 6 №-li

uşaq musiqi-incəsənət məktəbinin nağara sinfində təhsil almışdır.
1984–1989-cu illərdə Tofiq İsmayılov adına musiqi məktəbində ustad

sənətkar Azər Əliyevdən nağara sənətinin sirlərini öyrənmişdir.
1989–1999-cu illərdə 22 saylı Texniki Peşə Məktəbində oxumuşdur.
Natiq bəy hələ körpə yaşlarından mütəmadi olaraq H.Z.Tağıyev adına Toxu -

culuq Kombinatı klubuna Namiq bəylə Şahin İsmayılovun rəhbərlik etdiyi
«Azəri» instrumental ansamblına məşqlərə gəlirdi. Kollektivin daimi üzvlərin -
dən Namiq Şirinov, Mehman Sabir oğlu, Ramiz Məmmədov, Nağı Mürsəlov,
Şövqü Məmmədkərimovu göstərmək olar. Onlar kollektivin fəxri idi.

1990–1999-cu illərdə Natiq bəy el şənliklərində tanınmış sənətçilərlə çiyin-
çiyinə çalışıb.

1999-cu ildən Respublikanın Xalq artisti, dünya şöhrətli xanəndə Alim
Qasımovla işləyib.

2001-ci ildə «Natiq» ritm qrupunu yaradıb.
2004-cü il noyabrın 14-də «Natiq» ritm qrupu Tayvanın Taurey şəhərində

keçirilən ritm festivalında iştirak etmiş və mükafatla vətənə qayıtmışdır.
2005-ci ildə Fransada, Yaponiyada, 2006-cı ildə Fransada, Türkiyədə, İs-

paniyada, İtaliya və Avstriyada «Natiq» ritm qrupu öz məharətini göstərmiş,
Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmışdır. 

2007-ci ildə Fransa və Rusiyada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlə -
rin də kollektiv müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdir.

Natiq Şirinov İsveçrədə keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində öz
kollektivi ilə vətənimizi təmsil edib.

23 sentyabr 2007-ci ildə Natiq bəy Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti adına layiq görüldü.

Hər bir xalqın yaradıcı dünyasını ifadə, vəsf və tərənnüm edən şəxslər var.
İstedad təşnəsinə görə xalqın özü belələrinə «Ustad» adı verib.

Buna görə də həyat və yaradıcılığında ümumxalq istedadından faydalanan,
özünün incilərini də həmin xəzinəyə qatan, varlığını xalqdan ayırmayan ustad -
ların adı da tarixə qızıl hərflərlə yazılıb.

Bu sahədə professional sənətkar olan, zərb alətlərinin mahir ustası, əslən
türk millətindən olan dünya şöhrətli Misirli Əhməd şərq ritmlərinin atası sa -
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yılır. Dəfələrlə Natiq müəllim onu Azərbaycana dəvət edib. Onunla bir çox
ölkələrdə yarışıb.

2005-ci ildən başlayaraq «Natiq» ritm qrupu dünyanın bir çox ölkələrində:
Malayziya, Tayvan, İtaliya, Koreya, Sinqapur, Türkiyə, Fransa, İsveçrə, Ame -
rika, Almaniya və Rusiyada Azərbaycanı layiqincə təmsil edib, ölkəmizə
başucalığı gətirmişdir.

Şahmar Əkbərzadənin yazdığı «Nağara» şeiri bu sənətə məhəbbətin
rəmzidir:

NAĞARA
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Sitəm görəcəksən ulduzlar sanı
Bir azdan başına od ələnəcək.
Dodaqlar öpəcək qara zurnanı
Səninsə sifətin sillələnəcək.

Hələ təpər topla, dözüm yığ hələ
Qanları coşdurub qaynatmalısan.
Üzünə çırpılan sillələr ilə
Toya gələnləri oynatmalısan.

Bu alın yazındır, nə küs, nə inci
Çırtma çatlıyacaq qaşında sənin.
Dərdə bax hamının toyu, sevinci
Qapaza dönəcək başında sənin.

Bəxtəvər başına, sillələn nə qəm,
Sillələr ömrünə nur çiləyəcək.
Dərd mənim dərdimdir, sabah bilmirəm
Kimlər taleyimi sillələyəcək.

BƏHRAM ƏZİZOV

Onunla tanışlığımız 1966–1967-ci illərə təsadüf
edir. Mən müəssisəyə təzə gəlmişdim. Bəhram isə
elektrik sexində işləyirdi. Zəhmətkeş insandır, öz
əməyi ilə çoxlarına nümunədir. Təmizliyi çox sevir,
pak insandır.

O, Salyan rayonu Köhnə Bərəağzı məhəlləsində
doğulub, böyüyüb. 8 illik məktəbi bitirib. Yaxın qo-
humu Nadir kişinin dəvəti ilə 1963-cü ildə Bakı
şəhərindəki H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kom bi -
natında sexdə usta Əh məd ağa Fərəcovun yanında 6
ay şagirdlikdən sonra müstəqil olaraq elektrik kimi
fəaliyyətə başlamışdır. Həmin illər sexlərdə iş

üçnövbəli olduğundan bütün işlərin öhdəsindən vaxtlı-vaxtında gəlirdi. Fab-
rikin rəhbərləri Mikayıl Məhər rəmov, Cabbar Ələkbərov, baş energetik Hacı
Hacıyevin dəfələrlə təşəkkürünü qazanıbdır.

Bəhramın səliqəli, keyfiyyətli, təmiz işi mənim də diqqətimi cəlb etdi.
1984-cü ildə Həmkarlar Təşkilatının sədri vəzifəsindən müəssisənin mədəniy -

Bəhram Əzizov



yət evinə direktor keçəndə
onu da kollektivimizə dəvət
etdim, işə başladıq. Sağlam
kollektivimiz vardı. Mais Da -
yızadənin bədii rəhbərliyi ilə
İltima Nəbiyev Natiq Şi rinov,
Tahir Həsənov, Ra ziy yə Əli -
ye va, Tamella Seidi, Elşən
Ba  bazadə, Bəxtilə Məm mə -
dova, Züleyxa Atam oğ la nova,
Şahin İsmayılov, Vüsal Hə -
sən li, Fənarə İs gən dərova
bir ləşib maraqlı tədbirlər
keçirirdik.

Bəhram Əzizov Bakı Met   -
 ropolitenində də çalışır dı. O
kollektivdə də hörmət qa zan -
mışdı.

Deyirlər, dostluğun əvvəli
yoldaşlıqdan başlayır. Yoldaş -
lığın zirvəsi dost luqdur.

Bəhram Əzizov dostluq -
da həm sədaqətli, həm də eti -
barlıdır. Tanıyanlar onu çox
istəyirlər.

Fəxr etməyə, güvənməyə 
Yaxşı dostun adı bəsdir
Süfrəsindən zövq almağa
Tikəsinin dadı bəsdir.

Mən və Mais müəllim dəfələrlə Salyan rayonuna Bəhram ilə getmişik.
Onun bacıları, bacısı uşaqları çox qonaqpərvərdirlər. Eyni zamanda onunla
Şəmkirdə, Gədəbəydə, Qəbələdə, Oğuzda, İsmayıllıda da duz-çörək kəsmişik.

Bəhram Əzizov ailəlidir, dörd övladı, səkkiz nəvəsi var.
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SƏSİN GƏLSİN, ŞAHİN İSMAYILOV

Şahin İsmayılov vokal sənətinin ən layiqli nü -
mayəndələrindən biridir. O, ömrünün iyirmi beş
ilindən çoxunu milli musiqimizin inkişafına sərf et -
mişdir. Onun Azərbaycan xalq musiqisini özünə -
məxsus ifa qabiliyyəti var; gur səsi, güclü nəfəsi bir
çox xanəndələri geridə qoyur.

Şahin müəllim daim xalq yaradıcılığına söykə -
nib, ondan bəhrələnən mü ğən nilərdəndir və onu
layiqincə gənc nəslə ötürə bilir. O, təvazökar, sadə
və mehriban insandır. Yumoru çox sevir, hər an ma -
raqlı, yumorlu söhbətləri ilə dostlarını güldürür.

Şahin İsmayılovun ifa etdiyi lirik və şux mah -
nıları adamın bütün sevincini də, kədərini də yadına salır. Onun vurduğu şirin
xallar, zəngulələr istər-istəməz insanı sehrləyir.

O, yüksək səhnə mədəniyyətinə malik müğənnidir. Səsini istədiyi kimi ələ
almağı bacaran sənətkardır.

Xanəndəlik sənətində əsas şərt səsdir. Əsl xanəndənin səs diapazonu ən
azı iki oktava olmalıdır. Şahin müəllimin səsi iki oktavadan artıqdır, şübhəsiz,
xanəndələrin səs tembri eyni deyildir. Hər xanəndə öz səsinin tembrinə görə
fərqlənir.

Şahin İsmayılovun səsinin tembri lirik tenora malikdir. N.Gəncəvinin
sözlərinə Ü.Hacıbəylinin bəstələdiyi «Sənsiz», «Sevgili canan» romansları,
Tofiq Quliyevin «Sənə də qalmaz», «Qızıl üzük», «Bəxtiyar» kinofilmindən
«Əziz dost», Rauf Hacıyevin «Sevgilim», «Saçlarına gül düzüm», Cahangir
Cahangirovun «Ana», «Ana Kür» və sair romans və mahnılarını özünəməxsus
ifa edib tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır.

Şahinin səsində dünya şöhrətli müğənni, SSRİ Xalq artisti Rəşid Behbu-
dovun nəfəsi duyulur. Ona görə də onu böyük sənətkarın layiqli davamçı la -
rından biri kimi də tanıyırlar.

İsmayılov Şahin 8 avqust 1964-cü ildə Goranboy rayonunun Xoylu kən -
din də doğulmuşdur.

1971-ci ildə Xoylu kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olub. 1981-ci
il də kənd orta məktəbini bitirib, elə həmin il də Bakıya gəlib 16 saylı Texniki
Pe şə Məktəbində oxuyub. Peşə məktəbində oxuduğu vaxt ərzində respublika
texniki peşə məktəbləri arasında keçirilən musiqi müsabiqəsində 1-ci yeri
tutub, fəxri fərman və pul mükafatına layiq görülmüşdür.
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Şahin müəllimin körpə yaşlarından musiqiyə həvəsi olduğundan hələ orta
mək təbdə oxuyarkən Goranboy rayonunda keçirilən musiqi festivallarında
qalib çıxmışdır.

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə
qəbul olur. Bir il bu mədəniyyət ocağında oxuduqdan sonra iki illik hərbi xid-
mətə çağırılır. Xidməti başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirib, 1988-ci
ildə universiteti müvəffəqiyyətlə başa çatdırır.

1988-ci ilin sentyabr ayından Bakının ən böyük müəssisələrindən olan
H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatı klubunda ansambl rəhbəri kimi işə
qəbul olunur. Qısa bir vaxtda «azəri» instrumental ansamblını yaradır. Gərgin
məşqlər sahəsində bu kollektiv Bakı şəhərində sayılıb-seçilən musiqi kollek -
tiv lərindən birinə çevrilir. Onlar klassik bəstəkarların əsərlərini, xalq mahnı -
larını yüksək professionallıqla ifa edirdi.

«Azəri» instrumental ansamblının kollektivi Rusiyada, Ukraynada, Gür-
cüstanda yaşayan Azərbaycan diasporunun dəvəti ilə rəngarəng konsertlər
verirdi. Eyni zamanda bu kollektivin ifaçıları respublikamızın şəhər və kənd -
lərində də çıxış edib başucalığı gətirmişlər.

«Azəri» instrumental ansamblı Ümumittifaq festivallarının laureatı olaraq,
respublikamızda keçirilən musiqi müsabiqələrində də qalib çıxmışdır.

Yeniyetmə vaxtlarından bu kollektivdə püxtələşən üzvlər sonrakı illərdə
tanınmış sənətçilərə çevrildilər. Onlardan zərb alətlərinin mahir ustası, Əmək -
dar artist Natiq Şirinovu, nağara ifaçısı Ramiz Məmmədovu, qarmon ifaçısı
Namiq Şirinovu, tarzən Nağı Mürsəlovu, qoşa nağara ifaçısı Şövqü Məmməd -
kərimovu və qara ney ifaçısı Mehman Sabiroğlunu göstərmək olar.

Klubumuzda işlədiyi illərdə Şahin İsmayılovun gənc nəslin tərbiyəsi və
inkişafında böyük zəhməti olmuşdur. Yeni-yeni istedadların yetişdirilib üzə
çıxarılması bu zəhmətin bəhrəsidir.

Azərbaycan vokal sənətində Şahin müəllimin mahnıları xüsusi yer tutur.
O, 30 ilə yaxındır ki, el şənliklərində, musiqi məclislərində, konsert salon -
ların da, radio verilişlərində qəlblərdə ən ülvi hislər oyadan nəğmələri ilə in -
sanların zövqünü oxşayır.

Respublikamızda keçirilən səviyyəli tədbirlərdə yaxından iştirak edir.
1988-ci ildə H.Əliyev sarayında keçirilən «İstedadlar axtarırıq-88» festival
müsabiqəsinin qalibi oldu.

Şahin İsmayılovun Respublika Dövlət Radiosunun Qızıl Fondunda 30-dan
artıq mahnısı vardır.

Ailəlidir, iki övladı – Minəxanım və Nərmin xoşbəxt böyüyürlər.

171



AZƏRBAYCAN TOYLARI 

Toy xalqımızın məişət əyləncələrinin ən kütləvisi və ən məşhurudur. Toy
adi evlənmə mərasimi çərçivəsindən çıxaraq, geniş ictimai-mədəni bir tədbirə
çevrilir.

Toy rəsmi nikah mərasimi olmaqla yanaşı, bir-biri ilə bağlı ənənələrimizi (qız
bəyənmək, elçilik, nişanlılıq dövrü, toy və b.) sistem şəklində birləşdirir. Azər -
baycan xalqına məsub olan milli toy adətləri müsbət cəhətləri ilə nəzəri cəlb edir.

Toy Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm yerlərdən birini tutur.
Milli toy adətlərimiz bir-biri ilə bağlı sistem yaradır.

Qədim el adətlərimizə görə, qızı ilk dəfə görən və evlənmək yaşında olan
oğlan əgər qızı bəyənirsə, yaxın adamlarına bəyan edir. Qızın yerini-yurdunu,
atasının, anasının, bacı-qardaşlarının, nəslinin kimliyini öyrənirlər. Qızın ailəsi,
kökü oğlan tərəfinin xoşuna gəlirsə, oğlan öz qohumlarına fikrini bildirir.
Ondan sonra qızın atasının, anasının fikri öyrənilir. Razılıq varsa, qızın yaxın
qohumlarına – xalasına, bibisinə, anasına xəbər göndərib rəyləri öyrənilir.

Keçmiş zamanlarda kənd yerlərində qızları bulaq başında seçib bəyənər -
dilər. Sonra elçi gedərdilər.

Oğlan bəyənib-seçdiyi qızla ailə qurmaq fikrinin qəti olduğunu valideyn -
lərinə bildirdikdən sonra bəy anası hərəkətə başlayır. Eyni zamanda oğlan atası
oğlanın anasına qız və onun ailəsi haqqında düzgün məlumat toplamağı tapşı -
rır. Qısa bir vaxtda qız və onun nəsli-nəcabəti haqqında məlumat toplamaq
məq sədilə, oğlanın anası və yaxın qadın qohumları qız evinə gedib tanış olur -
lar. Oğlan evi qız evini razı salmağa çalışır. Bəzi hallarda qız evi razılığa gəl -
məyəndə, oğlan evi elin, obanın ən mötəbər, hörmətli adamlarını qız evini razı
salmağa göndərir. Razılıq olandan sonra adətə görə əvvəl iki qadın – oğul anası
ilə yaxın bir qohum ilk elçiliyə gedirlər. İşi həll etdikdən sonra böyük elçiliyə
hazırlıq başlanar. Qadınlar razılığa gəldikdən sonra oğlan və qız evinin ailə
başçıları görüşürlər. Oğlan atası 3-4 nəfər hörmətli şəxslə qız evinə gedir. Elçi
gedənlər öz nəzakətli hərəkət və davranışları ilə qız evinə gəlməklərinin məq -
sədini açıqlayırlar. Eyni zamanda qonaqlar qız anasının səliqə-sahmanına göz
qoyurlar, həm də özləri haqqında müsbət fikir yaratmağa çalışırlar.

Elçilərin qarşısına qoyulan çay razılıq alınmamış içilməz. Qız atası elə bi -
rin ci elçilikdən razılığa gəlmir və deyir ki, icazə verin, evdəkilərlə və qohum-
əqrəba ilə məsləhətləşək, sonra fikrimizi bildirərik.

Adətimizə görə, qızın fikri soruşulanda o, həmişə susar. Susmaq isə razılıq
əlamətidir. Sonra əsas sözü böyüklər, ağsaqqallar deməli olur. Artıq ümumi
razı lığa gəldikdən sonra nişan məclisinə hazırlaşırlar. Nişan üzüyü ilə bərabər,
qız üçün zərif naxışlı qırmızı yaylıq gətirirlər. Bu, nişanın ən önəmli atribut -
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larından biridir. Nişanda
xərc lərin çox hissəsini oğ -
lan evi çəkir. Süfrə üçün
so ğandan başqa bütün ər -
zaq lar göndərilir. Soğan
acılıq rəmzi hesab edilir.

Oğlan evindən qırmızı
lentlərlə bəzədilmiş xon -
ça lar, çamadanlar qız evi -
nə gətirilir.

Yeməkdən sonra şirin -
lik üçün ortaya tort gə ti ri -
lir. Sonra gəlin başda əyləşir, qabağına güzgü qoyurlar və şam yandırıb
xon çaların dövrəsinə düzürlər. Daha sonra oğlanın bacısı gətirilən xonça lar -
dakı əşyaları nümayiş etdirir.

Nişan mərasimində nişan üzüyü mühüm yer tutur. Hələ qədim zamanlardan
üzük əbədi sevgi rəmzi olmuşdur.

Deyilənlərə görə, nişan üzüyü ənənəsi hələ qədim zamanlarda Misirdə, bə -
zi mənbələrə görə, Yunanıstanda yaranıb.

Nişantaxma zamanı oğlan evindən gətirilən üzük qızın sol əlinin adsız
barmağına taxılır.

Oğlan evindən eyni zamanda bəxt güzgüsü gətirilir. Sonra qız evindən gə -
lin aparılan, gəlin çırağı ilə yanaşı yolboyu qızın qabağında və ya sol tərəfində,
oğlan yengəsinin, yaxud da qızın soldışının əlində olur.

İnanclara görə, güzgü elə aparılmalıdır ki, o qırılmasın, sınarsa, evlənənlər
tez bir zamanda ayrılar. Ona görə də bütün toylarda gəlin güzgüsü göz bəbəyi
kimi qorunur.

Nişan günü toya hazırlıq münasibətilə xonçalar gətirilir. İçərisində pal-pal-
tar, zinət əşyaları və şirniyyat olur.

Nişandan sonra nişanlı qız kimin toyuna, nişanına gedərsə, onun adına oğ -
lan evi tərəfindən xonça gətirilir. Məclisdə qızlar bir tərəfdə otururlar. Qayın -
ana əlində xonça oynaya-oynaya məclisə girib gəlin oturan yerə gəlir, qızın
alnından öpüb xonçanı onun qabağına qoyur. Bundan sonra qayınana, baldız
və oğlanın xalaları nişanlı qızı oynadırlar.

Böyük nişan mərasimində qız evinə aparılan xonçalar arasında içərisində
saçaqlı baş yaylığı, şal və nişan üzüyü yerləşdirilən xonçaya üzük xonçası da
deyirlər.

Toya qədər bütün bayramlarda qız evinə bayramlıq gətirərlər. Bu bayrama
oğlan evi həvəslə hazırlaşır. Ya axır çərşənbədə, yaxud da bayram axşamı
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bayramlıq gətirərlər. Gətirilən xon ça larda gəlinə paltar, həm də şirniy yat –
şəkərbura, paxlava, qoz-fındıq, fəsəli, innab, xurma, qattama və s. olur.

Oğlan evi toya hazır olan kimi qız evinə danışığa gəlməyi xəbər ve rir.
Danışıqda oğlan evi tərəfdən yalnız kişilər iştirak edirlər. Qız evin dən isə qız
atası, əmi, dayılar iştirak edirlər. Danışıqda hər iki tərəfdən qadınlar iştirak
etməsələr də, lazım olan halda onlar işə müdaxilə edirlər.

Danışıqda toy günü təyin olunur. Oğlan evi əksər hallarda toyun xərc lərini
çəkir. Bəzi hallarda qız evi im kanlı, varlı olduqda bu xərcdən im tina edir və
ya xərci birgə çəkirlər.

Ərə gedən qızın evindən oğlan evinə cehiz hazırlanıb göndərilir. Bəzi hal-
larda qız evi oğlan evindən aldığı başlığın hesabına cehizi hazırlayıb oğlan
evinə çatdırır.

Keçən əsrin əvvəllərində cehizə daxil olan ənənəvi əşyalar bunlar idi: hər
ailə üçün vacib sayılan Quran kitabı, iki nəfərlik qırmızı yorğan və qırmızı
məxmərdən üzlənmiş böyük taxt döşəyi, iki yun döşəkçə, iki ədəd mütəkkə,
bir ədəd qaz tükündən böyük balınc və başqa ev əşyalarını hazırlayıb bəy evinə
gətirərdilər.

Adətə görə, qız gəlin köçdükdə, ayaqqabıdan başqa istədiyi bütün paltar -
larını yeni evinə apara bilərdi.
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Ötən əsrlərdə varlı ailələrdən ərə gedən qızların valideynləri övladlarına
mal-qara sürüsü, ev, zəmi və bağ-bağça kimi hədiyyələr edərdilər.

Toydan iki-üç gün əvvəl ər evinə gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin
qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası oğlanları, bəyin dostları və qardaşları
edirlər. Ana gəlinin cehizini düşürmək üçün qız evindən köməyə gələnlərə
nəmər verirdi.

Sonra gəlinin yengəsi, bacısı və yaxın qohumları evi bəzəməyə gəlirlər.
On lar evi bəzəyib qurtardıqdan sonra əşyaların bəzilərinə qırmızı lent bağ -
layırlar. Qayınana evi bəzəyənlərə də hədiyyə verir.

Kənd yerlərində toyun başlan ma sına 3-4 gün qalmış süfrə üçün yuxa, fətir
və digər çörəkləri bişirərlər. Bu zaman oğlan evindən qız evinə gəlib yuxa
bişirənlərə, bəy anası başda olmaqla, nəmər paylayırlar.

Mağar qurulur. Mağarı xalça, pa lazla bəzəyirlər. Sabah üçün tam ha zırlıq
başa çatır.

Toydan qabaq qız evində «paltarbiçdi» adlı toy mərasimi keçirilir. Burada
ancaq qadınlar iştirak edirlər. Orada oğlanın anası, xalaları, bibi lə ri, bəyin
bacıları başda olur.

Dərzi hər hansı parçaya əl uzadıb kəsmək istəyəndə məclis əhli «Allah
xeyir versin», «Qoşa qarısınlar», «Oğullu-qızlı olsunlar» deyir.
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Qohum-əqrəbanın qıza aldığı pal tarlar nümayiş etdirilir. Sonra cehiz lər
oğlan evinə aparılır və gəlin otağı bəzədilir.

Ev bəzəyən qızlara oğlan anasından xələt verilir, süfrə açılır, hamı yeni
evlənən gənclərə xoşbəxtlik arzulayır.

Xınayaxdı mərasimi başlayanada qızlar bir otağa toplaşır və qız yengəsi
islanmış xınanı göstərib ortada oynamağa başlayır. Sonra bir sinidə boş bir
kasanı gətirib oğlan adamlarının qabağına qoyur. Onlar boş kasaya pul atıb
xınanı götürür, oynaya-oynaya qızın yanına gəlir, onun əllərinə, ayaqlarına
xına qoyur. Məclisdəki qonaqlar barmaqlarına xına qoyub, nəmər salırlar.

Qızlar xınayaxdıda olanda oğlanlar oynayıb şənlənirlər. Bu vaxtı qızlardan
biri xına gətirir və oğlanlar da çeçələ barmaqlarını batırırlar.

Kəbinkəsdirmə toy günündən bir neçə gün qabaq olur. XX əsrin əvvəl lə ri -
nə kimi kəbini molla kəsirmiş. Kəbin kəsilən zaman hər iki tərəfdən bir nəfər
şa hid olmalı idi. Zəhmət haqqı kimi mollaya 3 manat pul, bir kəllə qənd pay ve -
rirlərmiş. Kəbinkəsdirmə bəzi bölgələrdə nişan mərasimi zamanı, digər yerlərdə
paltarkəsdi toyundan sonra olur. Çox vaxtı isə elə toy günü həyata keçirilir.

Kişi məclislərində çay içdikdən sonra qudalar qo naqlar arasından iki «və -
kil» seçərlərmiş. Həmin vəkillər gəlin olan otağın qarşısında dayanıb üç dəfə
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qızdan bəy oğlana ərə get -
məyə razı olub-olmama -
sını soruşurlar.

Qız qapı arxasından «ra   -
 zı yam» deyir və hər iki və -
kil yenə kişilərin məcli si -
nə qayıdaraq, nişanlı qı zın
razı olduğunu bildirir.

Burada oğlan evi ilə qız
adamları arasında «kəbin
pulu» ətrafında ənə nəvi son
danışıqlar aparılır. Ümumi
razılığa gəldikdən sonra
molla kəbini kəsir. Vəkillər
isə «mübarək olsun», «Allah xeyrə calasın» deyib, kəbin kağızına qol çəkirlər.

Adətlərimizə görə, nikah kəsilən zaman gəlin hökmən bəxt güzgüsünə
baxmalı və bu vaxt onun paltarında bir dənə də olsa düyün olmamalıdır. Bu
da qızın gələcək həyat yollarında heç bir işinin düyünə düşməməsinə dəlalət
edir.

Ana südünün halallığı üçün oğlan evi süd pulu verir. Onun məbləğini oğlan
evi toy ərəfəsində özü müəyyən edir. El içində bu pula «süd haqqı» və ya
«halallıq» da deyirlər.

Qız toyu səhər saat 11-də qara zurnanın sədası ilə başlanardı. Cavanlar qul-
luq etmək üçün toy evinə toy başlamamışdan qabaq yığılardılar. Toya dəvət
almış insanlar toy evinə gəlib, yeyib-içir, toy sahiblərini təbrik edib xeyir-dua
verirdilər. Toya kimi xonça gətirir, kimi də nəmər yazdırardı. Yemək veril -
məzdən əvvəl oğlan evindən ayrılmış vəkil aşpazlara qazan ağzı açmaq üçün
el adəti ilə pul verir. Sonra qazanın ağzı açılıb xörək paylanardı. Toya oğlan
evindən gələn qonaqlar gəlini oynadırdılar. Oğlan evi 5–6 saatdan sonra
gedərkən də məclis davam edərdi.

XX əsrin əvvəllərinə kimi qız toylarında yalnız xanımlar iştirak edirdilər.
Musiqiçilərdən tutmuş aşpazlara kimi hamısı xanımlardan ibarət olurdu.

Kənd yerlərində toy üç gün – cümə, şənbə və bazar günləri olurdu. Toyu
mu si qiçilər, aşıqlar, bir də toybaşı idarə edirdi. Kim hansı havanı oynamaq
istəyirdisə, toybaşına müraciət edərdi, o da sifariş verərdi. Qədim el havaları
toyun bəzəyi olardı. Toyun üçüncü günü, qız toyudursa, oğlan tərəfi, oğlan to -
yu dursa, qız tərəfi toya gəlirdi. Mağarda üstü bəzədilmiş stol qoyar dılar. Bəy
sağdışı ilə, soldışı ilə otu rardı. Oğul anası onlara hə diyyə ve rərdi. Bəy və ya gə -
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lini xanəndələr tərif edərdilər. Sonra toyda on ları oynadardılar. İnan ca görə,
toyda bəy və gəlin öz toyunda oynayanda hə min il ucuzluq olardı.

Kənd toylarında gəlin aparılan zaman bir adət-ənənə kimi cavanlar kən dir-
sicim ilə toy karva nının qabağını kəsirdilər. Burada yolu kəsən cavanlara oğlan
evinin adamları nəmər verməli idi.

Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. Bəy atası xələt verməyincə qız evi gəlini
otaqdan çıxmağa qoymaz. Gəlin evdən çıxmamış ata-ana xeyir-dua verər.
Gəlinin belini qayını qırmızı yaylıqla bağlayar. Gəlinin başına duvaq atarlar.
Həyətdə iri tonqal qalayıb ətrafında gəlini 3 dəfə fırladırlar ki, getdiyi ev işıqlı,
ocağı isti olsun. Gəlinin dalınca su atarlar ki, aydınlıq olsun. Gəlin oğlan evinə
çatan kimi ayağının altına qab qoyurlar ki, sındırıb keçsin. Gəlini qapıda əyləş -
dirib qucağına oğlan uşağı verirlər ki, ilk övladı oğlan olsun. Gəlinin ayağı
altında qurban kəsirdilər. Qoçun qanından gəlinin alnına, bir də paltarına
sürtürlər ki, istiqanlı olsun, oğlan evinə tez qaynayıb-qarışsın. Gəlinin başına
xırda pul, şirniyyat, düyü, buğda səpərlər ki, bolluq olsun. Toydan üç gün sonra
qız anası və yaxın qadın qohumları gəlini görməyə gedərlər.

Qız toyundan sonra oğlan evində toy tədarükü görülür, toy başlanır. Səhər
tezdən mağarı qurub bəzəyəndən sonra gəlini gətirməyə hazırlaşırlar. Gəlin
gətirməyə gedən maşınlar bəzənir, qırmızı bağlanır.

Qız evinin qapısında bəydən başqa hamı maşından düşür. Bəyin sağdışı
gəlib bəyi düşürmək üçün qız anasından nəmər alır və sürücüyə verir.

Həyətdə çalıb-oynayırlar. Qız-gəlinlər isə gəlinin başına toplaşır. Burada
oğlan yengəsi qız yengəsinə «başbəzəyi»nin haqqını – xələt verir.

Qızın qayını gəlinin belinə qırmızı lent bağlayır. Gəlinin atası yaxınlaşıb
qızına xeyir-dua verir, xoşbəxt olmasını arzulayır və onun alnından öpür.
Gəlinə ana da xeyir-dua verir.

Qız evindən köçərkən gəlinin belinə çörək bağlayırlar ki, gəlinin ayağı
ruzili olsun.

Gəlini evdən bəy və qardaşlığı çıxarır. Bu vaxt oğlan evi həyətdə çalıb-
oynayır.

Toy şənliyində xalqımızın uzaq keçmişindən xəbər verən bəzi diqqətəlayiq
ənənələr vardı. Toyda ürəklə iştirak edib birinciliyi qazanana bəyin bacısı
hədiyyə verərdi. 

Güləşin də öz yeri var idi. Öz qüvvəsinə inanan pəhləvanlar qız aparılan
fay tonun, maşının qabağını kəsib, «meydan sulayardı». Bu zaman oğlan evin -
dən güləşən bir adam ortaya çıxıb güləşərdi. Uduzsa, pul və ya nəmər verərdi.

Azərbaycanın bəzi rayonlarının toy mərasimlərində şax qaldırmaq, şax oy-
natmaq adəti indi də davam edir.
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Gəlin bəy evinə gəlib çatır. Sonra gəlini bəy otağına aparırlar, amma gəlin
oturmur. Qayınata gəlib xələt verir və ya böyük bir hədiyyə boyun olur.

Müasir dövrlərə qədər oğlan toyuna qızın ata və anası getməzdilər. Ayıb
sayılardı.

Təzə gəlin qayınatasından utanır və onun gözünə görünmür. Toydan üç
gün sonra qayınana süfrə hazırlayır. Ailənin bütün üzvlərini süfrə ətrafına
toplayır, gəlini qayınata çağırıb süfrəyə dəvət edir. Gəlinə qiymətli bir hədiyyə
verir və ona bu ailənin ən əziz üzvü olduğunu bildirir.

AZƏRBAYCAN TOYLARININ 
İDARƏ EDİLMƏSİ

Hal-hazırda müasir toylar aparıcısız, masabəyisiz keçmir. Çünki toy bütün
arzuların tacı, qismətlərin zirvəsidir. Toylar xalqımızın mənəvi tərbiyəsində
mühüm yer tutur. Toy şənliklərinin xoş sədası uzun illər insanların yaddaşın -
dan silinməyir. Keçmişdə toylar 3 gündən 21 günə, bəzən də 40 günə qədər
davam edərdi.

Hal-hazırda toy məclisləri 5-6 saat ərzində keçirilir. Toyun da yüksək
səviyyədə keçməsində birbaşa masabəyinin rolu böyükdür. Bölgələrimizdə
toyu idarə edən şəxsi toybəyi, padşah, tam ata, şahənşah, masabəyi, sərpayı,
aparıcı kimi tanıyıb hörmət edərdilər. Ona görə ki, toy şənliyini o idarə edir.
Onun dediyi hamı üçün qanundur.

Hər adam toyu idarə edə bilməz. Toya rəhbərlik etmək insandan fitri
istedad tələb edir. Masabəyi söz sərrafı olmalıdır. O öz mədəniyyəti, davranışı,
ağlı, düşüncəsi ilə başqalarından seçilməlidir.

Masabəyi məclisdə ilk dəqiqələrdən gözəl söz-söhbəti, bəy və gəlinə xeyir-
duası ilə məclis əhlini ələ almalıdır. Məclis əhlinin ruhunu oxşayan, hamıda
xoş ovqat oyadan şeirlərlə ürəklərə yol tapmalıdır.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Əhməd Cavad, Səməd
Vurğun, Osman Sarıvəlli, Möhsüm Sənani, Məcid Şamxalov, İsmayıl
Dağıstanlı kimi görkəmli şəxslər məclisləri idarə ediblər.

1960–1970-ci illərdə toy şənliklərini aparan şəxsləri xatırlayıram. Osman
Şıxlinski, Zəlimxan Yaqub, Nüsrət Kəsəmənli, Elxan Şəmkirli, şair Alqayıt,
Oqtay Vəlixanlı, Fərhəng Göyçaylı və başqaları öz məharətləri ilə xalqın se-
vimlisi olmuşlar.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın toy şənlik lərinin, musiqi mədə niy yə tinin
və xalq incəsə nətinin çoxəsrlik ənənələri vardır. Görkəmli incəsənət usta ları,
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musiqi ifaçıları, xü susilə
də xalq xanəndələri bu
adət-ənənələri nəsil lərdən-
nəsillərə ötürərək böyük bir
irs yaratmışlar.

Toy şənliklərinin ma -
hir ifaçı xanəndələrindən
Cabbar Qaryağdıoğlu, Ke -
çəçioğlu Məhəmməd, Za -
bul Qasım, Məcid Beh bu -
dov, Məşədi Cəmil Əmirov,
Se yid Şuşinski, Bülbül,
Xan Şuşinski, Segah İs -
lam, Zülfü Adıgözəlov,
Əbülfət Əliyev, Rübabə
Mu radova, Sara Qədi mo -
va, Şövkət Ələkbərova,
Yaqub Məmmədov, Fatma
Mehrəliyeva, Hacıbaba
Hü seynov, Əlibaba Məm -
mə dov, Yavər Kələntərli
və başqalarını misal gös -
tər mək olar.

Sonrakı illərdə Arif  Ba -
bayev, Sabir Mirzəyev,
Sü leyman Abdullayev, Sa -
bir Əliyev, Almaz Saraylı,

Məmmədbağır Bağırzadə, Samirə Yusif qızı və baş qaları məlahətli səsləri ilə
məclisləri cuşa gətiriblər.

Musiqi alətlərinin ma hir ifaçıları: Qurban Pirimov, qarmonçalan Abutalıb,
Teyyub Dəmirov, kor Əhəd, şəkili Ələfsər, müasir ifaçılardan Aftandil İs-
rafilov, Vəli Qədimov, Ənvər Sadıqov, Habil Əliyev, Elman Namazoğlu, Natiq
Şirinov və başqaları toylarda əsl sənət göstəriblər.

İnsan həyatında toy məclisi bir dəfə olur. Bu günü valideynlər, qohum-
əqrəba səbirsizliklə gözləyir. Toy məclislərinin bütün ağırlığı aparıcı-
masabəyinin üzərinə düşür, ona görə də masabəyi ev yiyəsi ilə qabaqcadan
toyun gedişini ssenariləş dirir. Elə məclislər var ki, əvvəldən sonuna kimi heç
bir şəxsə söz verilmir. Şən liyi aparıcı özü şeir ləri, yumorları, atalar söz ləri,
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xeyir-duaları ilə başa çat -
dırır. Elə məclislər də var
ki, bütün qohumlara, dost-
lara, qonşulara, kirvə lərə,
uzaqdan-yaxından gə lən -
lərə söz verilməlidir.

Mən masabəyi kimi
fəaliyyətə 1985–1986-cı il   -
lərdən başlamışam. Belə
ki, ilk vaxtlar kiçik ad gün -
ləri, tələbə yığın caq la rını,
hərbi xidmətdən tər xis olan
əsgərlərin şad yanalıq məc -
lis lərini, bir də qo hum-qon -
şuların nişan məc lis lə rini,
kiçik toy məclislərini idarə
edirdim.

1989-cu ildə «Təbrik»
şadlıq evinin rəhbərliyi tə -
rə findən banket zalında
ma  sabəyi kimi işləməyə
dəvət aldım. O vaxtlar ta -
ma da lar dan Rüstəm Rüs -
təmov, Qulam Əhməd, akt -
yor Ağa rəfi müəllim orada
çalışır dılar. «Təb rik» şadlıq
evi əsl həyat mək təbidir.
Burada on ilə yaxın iş lə -
dikdən sonra «Tac-Mahal» şadlıq sarayı tikilib hazır oldu. 2001-ci il yanvar
ayı nın 1-dən orada masabəyi kimi çalışıram.

Toy iki gəncin ən gözəl, ülvi hissinin – eşqin təntənəsidir. Azərbaycan xalqı
yeni ailənin təməlinin möhkəm olmasına çalışır. Yeni qurulan ailələrə xeyir-
dua vermək üçün toyun gedişində ağsaqqallar, ağbirçəklər, dostlar, qohumlar
mikrofonu götürüb sevinclərini valideynlərlə bölürlər. Uzun illər Bakının kənd
və qəsəbələrində çadır toylarını da idarə edib mənəvi zövq almışam. Xüsusi
adamların – dost-tanışların dəvəti ilə «İmperial», «Leyla», «Xan Qızı», «Xan
Bağı», «Oskar», «Vahid», «Fidan», «Ülvi», «El gün», «Fəridə», «Həkəri» və
başqa şadlıq saray la rında da masabəyi kimi məclisləri idarə etmişəm.
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Tamadalıq çətin oldu -
ğu kimi də şərəflidir. Otuz
ilə yaxın müddətdə min -
lərlə gənclərimizin xoş bəxt -
lik tapmalarında zəh mətim
var. Özümü ona görə xoş -
bəxt hesab edirəm ki, Azər   -
baycanın hər hansı bir gu -
şə sinə gedəndə məni xoş
üzlə qarşılayırlar. Xü su sən
də Bakı şəhərində belə hal-
lar tez-tez olur.

Hər gün şadlıq sara -
yında iki yüz və daha artıq
müxtəlif xarakterli insan -
ları yola verib ev yiyəsinin
təşəkkürünü qazanmaq baş -
 ucalığıdır. Xalq da to yunu
idarə etməyi hər ada ma
etibar etmir.

Azərbaycanda bir çox
tamadaların formalaşma -
sında, savadlı, ziyalı kimi
tanınmasında, toyların düz -
gün idarə olunmasında gənc -
lərə düzgün yol gös tərən,
peşəsinə məhəbbət aşı la -
yan, aparıcılar arasın da

tamadaların prezidenti kimi tanınan, toy şənliklərinin şahənşahı, söz xəzi -
nədarı, sözdən söz yaradan xalqın ziyalı oğlu Vaqif Yaquboğludur. Onun is te -
dadı, gərgin əməyi sayəsində masabəyilik sənəti əsl qiymətini tapdı, hör mətə
layiq görüldü.

Toy hər kəsin həyatında unudulmaz, yaddaqalan bir hadisədir. Hər bir
valideyn çalışır ki, onun övladının toyunu qabiliyyətli tamada idarə etsin. Vaqif
müəllimin böyüklüyü ondadır ki, «Dədə Qorqud ocağı» mədəniyyət
mərkəzinin rəhbəri kimi gənc tamadaların formalaşmasında, inkişafında böyük
zəhmətə qatlaşdı. Mən də dostlarımla bərabər Vaqif Yaquboğlunun yara dıcı -
lı ğından faydalanmışam.
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Vaqif Yaquboğlu ilə bə -
rabər 1985–1990-cı il lər -
 dən toy şənliklərini xüsusi
məharətlə idarə edən apa -
rıcı-tamadalardan Pün han
İsmayıllı, Məhəbbət Eti -
bar lı, Təvəkkül Əhmə dov,
Hacı Məhəmməd, Mənsur
Məsimov, Meh man Ma -
yıl xanlı, Mədət Məhbub,
Teymur Sözgəz məz, Tey-
mur Kəsəmənli, Taleh El -
sevər, Rüstəm Rüs təmov,
Tahir Şirvanlı, Xankişi
Na  ma zoğlu, Sərvər Şah bəyli, Arif Əkbər oğlu, Qulam Əhməd, Raqif  Ba bayev,
Sərvər Əliyev, Süleyman Qaradağlı, Süleyman Cəfərov, Ziyəddin Zəngi -
basarlı, Zöhrəli Əliyev, Ceyhun Cüm şüdoğlu, Arif İmişli, Vahid Əlioğlu, İlham
Binəli, Məqsəd Aranlı, Aşıq İlqar, Nurəddin, Əli Gəncəli, Çingiz Əhmədov,
Rəhman Rəhmanov, Əlizaman İlkinur, Sadiq Etibarlı, Telman Əliyev, Mövsüm
Hüseynov, İslam Şamaxılı, Telman Adıgözəlov, Məhərrəm Əliyev, Nadir
Xasıyev, Akif Şirvanlı, Rafiq Ağdamlı, Hacıəlisurət, Mirzə, Eldost, Bayram,
Manaf Yaquboğlu, Malik Vəli bəyov, Qəribxan Dağlaroğlu, Aşıq Əhliman
Şirvanlı, Gəncə şəhərindən Saleh Sarıqamış, Şəmkir rayonundan Fəzail Ca-
malov, Nəriman Şəmkirli, Adəm Xuluflu, Musaib Şəmkirli kimi istedadlı
tamadaları göstərmək olar.

Mənim adlarını çəkdiyim aparıcı-tamada yoldaşlarım toy məclislərini yük -
sək səviyyədə idarə etmək bacarıqlarına malikdirlər.

Qədim el sənətini yaşadan masabəyi qardaşlarıma işlərində uğurlar ar -
zulayıram.   

KƏNDİMİN
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Sağdan: Təvəkkül Əhmədov, 
Vaqif Yaquboğlu və Azad Aslanov

Ürəyimdə xatirələr oyandı,
Yenə düşdüm həvəsinə kəndimin.
Uşaqlığım göz önündə dayandı,
Mən isindim nəfəsinə kəndimin.

Yox idi bir rahatlığım, dincliyim,
Bezdirərdi çoxunu nadincliyim,
Hay-harayım, dəliliyim, gicliyim
Yayılardı sinəsinə kəndimin.



Yaqub oğlu, demə ömrün qışıdır
Yurd insanın öz taleyi, naxşıdır.
Allah haqqı, yaxşı elə yaxşıdır
Qurban olum dəlisinə kəndimin.

Vaqif Yaqub oğlu

DƏYƏRİ OLAN ÖMÜR

Salam, hörmətli oxucu. Azad Aslanovun soy kö -
kündən, həyatından bəhs edən bu kitabı oxumaq
istəyiniz alqışa layiqdir. Çünki Azad müəllimin keç -
diyi həyat yolu, həqiqətən, örnəkdir.

Eyni zamanda Azad müəllimin həyat yollarını
nəzərdən keçirmək, onun haqqında yazmaq hamı
kimi mənim üçün də maraqlıdır. Təkrar olaraq bu
astanalı dağ çaylarını xatırladan, aşırımları, sınaqları
bol olan, lakin iradə və əzmkarlıqla yaşanan bir
ömür, əlbəttə ki, soyuqqanlılıqla müşahidə olunan
ömürlərdən deyil.

Mən bu yazıma «Dəyəri olan ömür» adı verdim.
Düşünə bilərsiniz ki, məgər ciddi adamlarda dəyərsiz ömür olurmu? Bəli.
Məsələ də bundadır. Məhz ciddi adamlarda. Azad Aslanov ciddi adam lar -
dandır. Amma onun ciddiliyi, ilk növbədə, özünə qarşıdır. A.Aslanov bir işi
baş lamamışdan əvvəl o işə məsuliyyətlə yanaşan, işi yerinə yetirərkən səhv -
lərdən uzaq olmaq üçün diqqətli olan, işi başa vurandan sonra isə öz əməlini
təftiş səviyyəsində nəzərdən keçirən bir insandır. Bu xüsusiyyəti də ona gələ -
cək fəaliyyətində daha səliqəli, daha sərrast, daha uğurlu olmağa kömək edir.

A.Aslanov Şəmkirdən Bakıya yeniyetmə yaşlarında, sadə bir kənd uşağı
kimi gəlib. Ancaq həyatın sərt üzü bu sadə kəndli balasının arzu və istəklərinə,
qürur və mənliyinə, iradə və dözümünə nəinki qalib gələ bilməyib, hətta ona
öz gücünü belə göstərə bilməyib. Azad müəllim tez bir zamanda işlədiyi min -
lərlə işçisi olan çoxsaylı və çoxmillətli kollektivdə öz yerini tapmış, bacarığı
ilə yüksəliş pillələrinə inamlı addımlar atmışdır. Hərbi xidmət illərini arxada
qoymuş, işləyə-işləyə ali təhsil almış, əvvəllər müəssisənin aparıcı işçilərinin
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Olmaz idi nə kədərim, nə dərdim
Hər ayda bir qız bəyənib, seçərdim
Xəyalımda elçi də göndərərdim,
Bu qızların hərəsinə kəndimin.

Hərdən durub qarğı atı minərdim
Kənd aşağı, kənd yuxarı sürərdim
Harda görsəm, qaçıb salam verərdim
Əlisinə, Vəlisinə kəndimin.

Qulam Əhməd



sırasında, sonralar isə idarəedici heyətində öz layiqli yerini tutmuşdur. Çoxları
bu yüksəliş pillələrinə qədəm qoyur. Kimlərsə şöhrət və mənsəb başgicəl lən -
məsindən, bəziləri savad və bacarığının azlığından, bir başqası isə vaxtından
əvvəl yorulduğundan dönüb geri qayıdır. Amma Azad müəllim yuxarıda qeyd
etdiyimiz bacarıq, iradə, dözüm, zəhmət sayəsində bu gün də yüksəldiyi pil -
lələri tərk etməmişdir.

Bu gün böyük bir mədəniyyət evinə rəhbərlik etmək nahaq yerə ona həvalə
olunmamışdır. Onun 30 ildən artıq rəhbərlik etdiyi Toxucuların Mərkəzi
Mədəniyyət evi dəfələrlə respublika və paytaxt əhəmiyyətli tədbirlərdə bədii
nümunələrlə uğurla çıxış edib. Həmin mədəniyyət evinin yetirmələri sırasında
bu gün Azərbaycanın Əməkdar artisti və Əməkdar incəsənət xadimi kimi fəxri
adlara layiq görülmüş incəsənət ustaları var. A.Aslanov Azərbaycan milli
musiqisinin həm vurğunu, həm də yaxşı ifaçısıdır. O lap gənclik illərindən
xalq musiqisi alətlərinin şahı olan tarda və el sənət nümunəsi aləti sayılan saz -
da Azərbaycan musiqilərini ifa və təbliğ etmiş, hətta uzun müddət müəssisənin
özfəaliyyət kollektivinin üzvü olmuşdur.

Azad müəllim sadə bir kəndli ailəsində doğulub. Amma onun atası Qulu
kişi ədəbinə, əxlaqına, övladlarına verdiyi tərbiyəsinə görə tək kəndlərində
de yil, bütün rayonda və ətraf kəndlərdə hörmət qazanmış bir el ağsaqqalı olub.
Qulu kişinin təklif və məsləhətlərinə, öyüd və nəsihətlərinə həmişə eldə
ehtiyac duyulub.

Bu gün də Qulu kişi yazıb qoyduğu şeirləri ilə, dillərdə səslənən məsəlləri
ilə xalqın yaddaşında yaşayır. Atanın adının xüsusi ehtiramla yaşamasında,
əlbəttə ki, övladların da özünəməxsus bir xidməti olur ki, Azad müəllim də
davranışı və mədəniyyəti ilə bu ağır yükü çiyinlərində daşımağı bacaran
oğullardandır. Artıq ömrünün yeddinci onluğunu yaşayan Azad müəllimin özü
30 ildən artıqdır ki, xüsusi bir nitq üslubu, gözəl məzmunlu, hikmətli, nəsihət
dolu aparıcılığı ilə minlərlə gənclərin toyuna ağsaqqallıq edib. Onun idarə et-
diyi toy məclisləri öz təntənəsi ilə digər toylardan fərqlənir. Bunun səbəb -
lərindən biri də budur ki, Azad müəllim istər klassiklərin, istər müasir
ədə biy yatın, istərsə də el yaradıcılığının – bütünlükdə Azərbaycan ədəbiy -
yatının dərin bilicisi və yorulmaz təbliğatçısıdır. 

Azad müəllimi toy aparıcısı kimi digərlərindən fərqləndirən gözəl xüsu -
siyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, onun dediyi sözlər, ümumilikdə isə
fikirlər onu dinləyən insanın qulağına yox, qəlbinə daxil olur. A.Aslanovun el
şənliklərində uğurlu çıxış etməsi üçün ona kömək edən vasitələrdən biri də  Azər -
baycan musiqisini dəqiqliyi ilə bilməsidir. Bir də Azad müəllimdə mən onu
müşahidə etmişəm ki, o, ziyafət zalına daxil olan kimi, yəni zalda əyləşənləri
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bir dəfə müşahidə edən kimi onların zövqünü, tələbini və ehtiyacını duyur, hər
bir kontingentlə «öz dilində» danışmağı bacarır. Bu da uğur qazanmaqda vacib
şərtlərdən biridir. Hətta Azad müəllim hər toy aparıcısına qismət olmayan yad-
daqalan günlər də yaşayıb. Mən şahid olmuşam ki, vaxtilə Azad müəllimin
toyunu idarə etdiyi bəy və gəlin illər ötdükdən, yaşa dolduqdan sonra öz
övladlarının toyunu da idarə etməyi Azad müəllimdən xahiş ediblər. Bu özü
xalqın sevgisini və ehtiramını qazanmağın gözəl nümunəsidir.

Yuxarıda Azad müəllimin ciddi insan olmasından söhbət açdım. Bu ciddilik
onun ailə həyatında da özünü geniş əks etdirməkdədir. O, övladlarının ali təhsil
almasına, tərbiyəli və əxlaqlı gənclər kimi formalaşmasına, həm nəsillərinin və
ailələrinin, həm də cəmiyyətimizin adına layiq insan kimi yetişməsinə xüsusi
diqqət və səy göstərmişdir. Bu gün Azad müəllim haqlı olaraq övladlarının ailələri
ilə fəxr edir və nəvələrinin tərbiyəsində baba kimi xidmətini əsirgəmir.

Azad Aslanov səmimi və etibarlı dostdur. Ona istənilən bir işi etibar və hə -
valə edib, arxayınlıqla müsbət bir nəticəyə ümid bağlaya bilərsən. O, yalnız
tanışlarına və yaxınlarına yox, ona müraciət edən hər bir kəsə xidmətdən xüsusi
həzz alan və bununla da insanların qəlbini fəth etməyi bacaran bir dostdur.

Hörmətli oxucu! Yazımın əvvəlində sizə belə bir ömür yolunu izləməyi və
öyrənməyi məsləhət bildim. Hər addımı astanalarla dolu olan bir dağ çayını
üzüyuxarı getmək asan olan bir iş deyil. Doğrudan da, Azad müəllimin keçdiyi
həyat yolu bugünkü gənclərimiz üçün maraqlı və təkrar olunmalı məqamlarla
zəngin bir ömürdür.

Qulam Əhməd,
aktyor

HAQQA İNANAN KİŞİ
RƏFAİL TAĞIYEV

Şöhrət zirvəsinə ucalmış, el-obada, işlədiyi kol -
lektivdə, dost-tanışlar arasında hörmət qazanıb, elm -
li, şərəfli, ədalətli olan insan xalqın da, vətənin də,
Ulu Tanrının da sevimlisinə çevrilir.

Rəfail müəllim işıqlı, pak bir insandır. Onunla
sevincini, kədərini bölə bilərsən. Ən çətin anda
sıxıntılarını unudar, həyata bağlanıb, yaşamağa can
atarsan.

Rəfail Tağıyev uzun həyat yolu keçmişdir. O,
2013-cü ilin mart ayından H.Z.Tağıyev adına Toxucu
Tikiş Sənaye kombinatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri vəzifəsində işləyir. Bu illərə qədər kollektivə
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Məmmədov İbadi, Vəliyev Nəbi, Hüseynov Təvəkkül, İsayev İsmayıl, Qur-
banov Eldar və Quliyev Tofiq rəhbərlik etmişlər.

Rəfail müəllim müəssisəmizin yenidən bərpası üçün çalışır. Respublika
Nazirlər Kabinetinə, Əmlak Komitəsinə yazılı müraciət edib, əvvəlki şöhrətini
özünə qaytarmaq istəyir. Müəssisə artıq 1997-ci ildən fəaliyyətini dayandırsa
da, əməkçilərə imkan daxilində əl tutub köməklik edir. Ona müraciət edənləri
boş qaytarıb yola salmır, heç kimdən kömək əlini əsirgəmir. Çünki o, halal
adamdır, mənəviyyatca saf və təmizdir. Özü fəhləlikdən böyüyüb bütün
çətinlikləri görmüş insandır.

Gənclik illərindən o, əməksevər olub, müxtəlif sahələrdə çalışmışdır. Onun
gələcəkdə oxuyub təhsil almasında, inkişaf etməsində, həyatda düzgün mövqe
seçməsində özünə ideal seçdiyi dayısı Dinməhəmməd Muxammedovun
böyük, əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Gənc Rəfailin hər bir addımını izləyərək,
layiqli bir ziyalı olmasına çalışmışdır.

Muxammedov Bakı şəhərində sayılıb-seçilən insanlardan biri idi. O, polis
polkovniki kimi 1970-ci ildən 1980-ci illərə qədər Xətai rayonu Polis
idarəsinin rəisi olmuş, səmərəli işi ilə ad-san qazanmışdır. Həmin illərdə Xətai
rayonu nümunəvi rayonlardan birinə çevrilmişdi. Demək olar ki, rayonda
cinayət işi azalıb, oğurluğun, dələduzluğun qarşısı tamamilə alınmışdı.

O vaxtlar fəhlə və qulluqçulardan ibarət yaradılmış «Xalq drujinası» da
polis işçilərinə yaxından kömək edirdi.

Ömür yollarından qısa arayış:
Rəfail Cəfərqulu oğlu Tağıyev 1942-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub.

Orta məktəbi rayonda bitirdikdən sonra Bakı şəhərinə gəlib, sənədlərini 1961-ci
ildə Azərbaycan Neft Kimya Akademiyasına (keçmiş AZİ-yə) verib, elə həmin
il də qəbul olunmuşdu. Oxuduğu illərdə aktiv olaraq institutun ictimai işlərində
fəallıq göstərirdi. 1966-cı ildə institutu müvəffəqiyyətlə bitirmişdi.

1967-ci ildən ali təhsilli mütəxəssis kimi işləməyə başlamışdı, ticarət
obyektlərində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdi. Xüsusilə Xətai rayonu ərzaq
mağazalarında, iaşə obyektlərində müdir kimi fəaliyyət göstərmişdi.

H.Z.Tağıyev kombinatının yaxınlığında olan üç saylı ərzaq mağazasında
Rüstəm müəllim ilə şərikli işlədiyi günlər həmişə xeyirxahlıqları ilə baş qa la -
rın dan fərqlənirdi.

1980-ci ildə işləyə-işləyə Rusiyanın Sverdlovsk şəhərində Xalq Təsərrüfatı
İnstitutunun iqtisadiyyat fakültəsinə qiyabi qəbul olunmuş, 1985-ci ildə buranı
bitirib ikinci ixtisas almışdır.

1992-ci ildə 1995-ci ilə kimi Bakı Limonad zavodunda müdir işləmiş, 1995-ci
ildən Bakı tələbat qabları zavodunda 2006-cı ilə kimi direktor vəzifəsində ça lış mışdır.
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2006-cı ildə Bakı Əlvan Metal Emalı zavodunda direktor vəzifəsinə təyin
olunub, 2013-cü ilə kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2013-cü ilin mart ayından H.Z.Tağıyev adına Toxucu Tikiş Sənaye kombi -
natı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində işləyir.

Rəfail müəllimin həyat yoluna nəzər salanda görürük ki, böyüməkdə olan
nəslin mənəvi tərbiyəsində və vətənpərvərlik hissinin formalaşmasında,
gənclərin hərtərəfli inkişafında onun böyük əməyi var.

Onun Azərbaycan kişilərinə məxsus mərdliyi, cəsarəti, işgüzarlığı, xeyir -
xah lığı, xoş xasiyyəti, məzəli söz-söhbəti, lətifələri, milli koloritliyi xalqının
rəğ bətini qazanan insan olduğundan xəbər verir.

O, sözündə bütöv, insanlara imkan daxilində təmənnasız yardım edən,
gəlimli-gedimli dünyada şərəfli ömür yolu keçən bir insandır.

Rəfail müəllim əslən qarabağlı olduğu üçün Qarabağda gedən müharibə
illərində, eləcə də sonrakı illərdə qaçqın, köçkün, şəhid ailələrinə, o cümlədən
hərbi xidmətdə olan əsgərlərimizə kömək əlini əsirgəməyib. Onun ən ümdə
arzusu Qarabağ torpaqlarının geri qaytarılmasıdır.

QƏLBLƏRDƏ YAŞAYAN İNSAN

Vəliyev Hilal Rəhim oğlu 1917-ci ildə Şəmkir
rayonunun Keçili kəndində anadan olmuşdur.

Kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra sənədlə -
rini hazırlayıb Səməd Ağa malı oğlu adına Kənd
Təsərrüfatı İnstitutuna verib, 1940-cı ildə təhsilini
bi tirdikdən sonra təyinatla Şəmkir rayon MTS-də
baş aqronom müavini kimi fəaliyyətə başlamışdır.
1942-ci ildə könüllü surətdə vətəni qorumaq üçün
müharibə zonasına yollanmışdır. Kiyev Xarkov,
Poltova və Stalinqrad şəhər lərinin azad edilməsi
uğrunda vuruşmuş və ağır qəlpə yarası alaraq uzun
müddət hərbi hospitalda müalicə olunmuşdur. 

1944-cü ilin fevralında ordudan təxris olunduqdan sonra köhnə iş yerinə
qayıdıb MTS-də sahə aqronomu, baş aqronom, sonralar isə MTS-in direktoru
vəzifəsində işləmişdir.

1958-ci ildə Şəmkir rayon İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini, Torpaq
şöbəsinin müdiri, Dövlət Sortlaşdırma İdarəsinin rəisi, uzun illər «Sosializm»
kolxozunda idarə heyətinin sədri vəzifələrində işləyərək ad-san qazanmışdır. 

«Sosializm» kolxozunda işlədiyi vaxt ərzində Keçili kənd camaatının
böyük hörmətini qazanmışdır. Rayonun bütün kənd təsərrüfatı məhsulları, o
cümlədən pambıqçılıq, üzümçülük və dənli bitkilərin tədarükü yüksəlmişdi.
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Həmin illərdə atam Qulu müəllim kolxozda baş aqronom vəzifəsində işlə yir -
di. Kolxozun işçilərinin maddi rifahının yüksəldilməsində onun da əməyi var idi.

Hilal Vəliyevin bu mənsəbə, bu şöhrətə çatmasında həmyerlisi, Azərbay -
can Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məsul işçisi Tanrıverdi Aslanovun xüsusi
qayğısının böyük rolu olmuşdur. Çünki Hilal Əliyev həmişə onun xeyirxah
tapşırıqlarına, məsləhətlərinə əməl etmişdi. Buna görə də Tanrıverdi Aslanova
ömrü boyu minnətdar olmuşdu.

Kənd əhalisinin də güzəranı xeyli yaxşılaşmış, firavan yaşamağa başlamışlar. 
Hilal Vəliyev 1973-cü ildən ömrünün axırına kimi Şəmkir Neft Məhsulları

bazasının direktoru işləmişdir.
1964–1972-ci illərdə «Sosializm» kolxozunda sədr işlədiyi dövrdə idarə

etdiyi bütün təsərrüfat sahələrində nailiyyət əldə edilmişdir. Onun işə vicdanla
yanaşması, yüksək təşkilatçılığı, kolxozçulara göstərdiyi qayğı kolxozun
qabaqcıllar sırasına çıxmasına təkan vermişdi.

Hilal Vəliyevə 1964-cü ildə Əməkdar aqronom adı verilmiş, 1971-ci ildə
«Şərəf nişanı» ordeni, «Müharibə veteranı» döş nişanı, Fəxri Fərman və pul
mükafatı ilə təltif edilmişdir.

Hilal Rəhim oğlu Vəliyev onu tanıyanların qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır.

HÜSEYN BABAYEV

Həyatda yaxşı, xeyirxah, xeyriyyəçi adamların
yeri həmişə görünür. Ona görə ki, yaxşı adamları
onun yaxşı əməlləri yaşadır.

Haqqın, ədalətin keşiyində duran, sözündə bütöv
olan, işində, əməlində yaxşılığı, haqqa bağlılığı ilə
tanı nan Hüseyn müəllim Azərbaycanın qeyrətli
oğullarına nümunə idi.

Hüseyn Əsgər oğlu Babayev 1942-ci ildə Keçili
kən dində doğulub. 1951-ci ildə Plankənd 8 illik mək -
təbinin 1-ci sinfinə daxil olub. 8-ci sinfi bitir dik dən
sonra Səməd Vurğun adına orta məktəbin 9-cu sinfinə
gedir. Orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib, 1962-ci ildə
Bakı şəhərinə gəlir, Dadaş Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna qəbul
olunur. İnstitutu bitirib Nəsimi rayonunda iaşə obyektlərinə göndərilir.

O, əmək fəaliyyətinə 28 may küçəsi ilə Leytenant Şmit küçəsinin kəsişdiyi
yerdəki ərzaq mağazasından başlayıb, ömrünün axırına kimi o kollektivə
rəhbərlik edib.

Hüseyn müəllim gənc yaşlarından öz səmimiyyəti, insanlığı, xeyirxahlığı
ilə onu tanıyanlar arasında hörmət qazanır.
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O, şəmkirlilərin Bakı şəhərində həmişə mənəvi dayağı olub. Keçili kəndin -
dən Bakı şəhərinə onun adına pənah gətirən insanlara əl tutub, hərtərəfli
köməklik edib.

Hüseyn müəllim vətənini, xalqını sevən insanlardan idi. Qarabağda gedən
müharibə zamanı, 1988–1993-cü illər mütəmadi olaraq səngərlərdə vuruşan
əsgərlərimizə isti paltarlar göndərib, qaçqın-köçkün ailələrinə yardım etmişdir.

Hüseyn Babayev öz əzəməti, vüqarı, cəsarəti ilə, gördüyü xeyirxah əməl -
ləri ilə hamının qəlbində yüksəlirdi. Doğmaları, yaxınları, həmkəndliləri, onu
tanıyanlar, adını çəkib gələnlər də heç vaxt onu unutmurlar, çünki o, insanları
heç zaman naümid qoymayıb, onlara əl tutmağı özünə borc bilib.

Onun ətrafında həmişə ziyalıları, elm adamlarını, dövlət xadimlərini, şair
və yazıçıları görmək olurdu. Şairlərdən Hüseyn Arifi, Nəriman Həsənzadəni,
Musa Yaqubu, Zəlimxan Yaqubu, Xəlil Rza Ulutürkü, İlyas Tapdığı, professor
Qəzənfər Paşayevi, fəlsəfə elmləri doktoru Cəmil Əhmədlini və başqalarını
göstərmək olar.

Atası Əsgər əmi el ağsaqqalı idi. Şəmkirdə Əsgər doktor kimi tanınan kənd
həkimi idi. Övladlarına yaxşı təlim-tərbiyə, təhsil vermişdi.

Kənd sakinləri onu çox sevirdi, ona inanırdı. Əsgər doktorun şəfalı əlləri
xəstələrə məlhəm olurdu. Keçili kəndinin inkişafında, abadlaşmasında onun
da zəhməti danılmazdır.

Hüseyn müəllimin qardaşları – Mahir Əsədovun, Tofiq Əsədovun, Maarif
Babayevin Azərbaycanda bir şəxsiyyət kimi formalaşıb tanınmasında xidməti
böyükdür.

Hüseyn Babayev dünyaya kişi kimi gəldi və kişi kimi də getdi. Onu tanı -
yanların qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır.

MİKAYIL MƏHƏRRƏMOV

Yaxşı insan, yaxşı dost, yaxşı mühəndis olmaq,
kamil işçi, gözəl ailə başçısı kimi yetişmək, el-obada
hörmət və nüfuz qazanmaq xoşbəxtlikdir. Şəmkir
rayonunun ziyalı oğlu Mikayıl müəllim elə insan -
lardandır ki, sözün əsl mənasında, onunla öyün -
məyə, fəxr etməyə dəyər. O, sadə və mehriban bir
insan idi. Özündən böyüklərə həmişə hörmət edib,
heç kimin probleminə biganə qalmayıb, heç kimi
nahaqdan incitməyib. Ona görə də həmişə məhəb -
bətlə yad edilir.

Qeyd: Mikayıl Allahverdi oğlu Məhərrəmov
1940-cı ildə Şəmkir rayonunun Keçili kəndində
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kolxozçu ailəsində anadan olub. Orta məktəbi kənddə bitirdikdən sonra Gəncə
Texnologiya Texnikumuna daxil olub. Orada toxuculuq sənətini mənimsədik -
dən sonra onu göndəriş ilə Bakıya V.İ.Lenin adına Toxuculuq Kombinatına
göndərirlər.

1961-ci ildən kombinatda əmək fəaliyyətinə başlayır. Bir müddət usta
yanında şagird, sonralar isə müstəqil olaraq usta köməkçisi işləyir. Gənc
Mikayılın yaxşı işi sex rəisi Bəşir Əliyevin diqqətini cəlb edir. Onu 2-ci sexə
usta təyin edirlər.

1967-ci ildə Bakı Politexnik İnstitutuna qəbul olunur. 5 il oxuduqdan sonra
texnologiya fakültəsini bitirir, eyni zamanda Kommunist Partiyası sıralarına
daxil olur.

Müəssisə rəhbərliyi onu sex rəisliyinə irəli çəkir. O, mühəndis kimi günü-
gündən işində daha böyük uğurlara imza atır. Dövlət planının yerinə
yetirilməsində gecə-gündüz əlindən gələni əsirgəmir.

Müəssisə rəhbərliyi onun işgüzarlığını, işə can yanğısı ilə, məsuliyyətlə
yanaşdığını, Partiya Həmkarlar təşkilatlarının tapşırıqlarını vaxtlı-vaxtında
yerinə yetirdiyini nəzərə alıb Mikayıl Allahverdi oğlu Məhərrəmovu Toxuculuq
fabrikinə müdir təyin edir. Onun indi məsuliyyəti bir az da artır, min nəfərdən
artıq kollektivə rəhbərlik edirdi. Hər gün bu fabrik 100.000 metrdən çox cod
parça istehsal edirdi. Artıq Toxuculuq fabrikində sağlam kollektiv yaranmışdı.
Fabrikin adlı-sanlı işçilərindən Zahid Əmraslanovun, Fəxrəddin Vəliyevin,
Musa Əliyevin, Rəşid Şıxəliyevin, Qurban Əliyevin, Bayram Əzi zo vun, toxu-
culardan Zülayə Kərimovanın, Nina Duvruçenskayanın, Şamama Əbdürrəh ma -
novanın, Məsmə Aslanovanın adları respublika mətbuatında tez-tez çəkilməyə
başlayır. Müəssisə daxilində üç fabrikin arasında keçirilən sosializm yarışlarında
Toxuculuq fabriki qalib olur, mükafatlar qazanır. Sexlərə rəhbərlik edən «Lenin»
ordenli Qulu Mansurovun, Rəşid Əsgərovun, Əli Məm mədovun, Niyazi
Həbullahovun, Aslan İsayevin, Fərmayıl Əliyevin zəhməti xüsusilə fərqlənir.

Mikayıl müəllimin şəxsiyyətindən, hünərindən söz düşəndə, ilk növbədə,
onun qayğıkeşliyi, bütövlüyü, mənəvi saflığı göz önünə gəlir, istər-istəməz
insanın üzünə təbəssüm qonur.

Şəxsən mənim, Azad Qulu oğlunun Bakı şəhərinə gəlməyimdə, təhsil
almağında, bu cəmiyyətdə özümə layiqli yer tutmağımda Mikayıl müəllimin
çox böyük zəhməti vardır. Onu heç zaman unuda bilmərəm.

Dostluqda çox sədaqətli, dəyanətli insan idi. O, həmişə deyərdi: «Dost
çətin və ağır günlərin dayağıdır». Sözünə davam edərək əlavə edərdi: «Ağıllı
adam lar vəzifəyə, dövlətə, mənsəbə, rütbəyə qürrələnməzlər. Eyibsiz dost ax-
taran axırda dostsuz qalar».
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Onun 35–40 illik dostlarından kadrlar şöbəsinin rəisi Mais Məmmədov,
texnoloq Cabbar Ələkbərov, Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi Cavanşir Səfərov,
müəssisənin direktoru Tofiq Quliyev, iaşə idarəsinin rəisi Qiyas Həsənov,
tanınmış həkim Ramiz Məmmədov, fəhlə komitəsinin sədri Mürsəl Mürsəlov,
partiya təşkilatının katibi Telman Nurullayev kimi insanların adlarını çəkib
fəxrlə danışmaq olar.

Mikayıl müəllim 1961-ci ildən İbadi Məmmədov, Nəbi Vəliyev, Təvəkkül
Hüseynov, Eldar Qurbanov, Tofiq Quliyev kimi müəssisə rəhbərləri ilə birgə,
çiyin-çiyinə işləyib, həm gözəl təcrübə toplamış, həm də bacarığı, gözüaçıqlığı
ilə müəssisəyə başucalığı gətirmişdir. O, işini mükəmməl bilirdi, kollektivi
Mikayıl müəllimlə fəxr etdiyi kimi, Mikayıl müəllim də öz kollektivinin
uğurlarına sevinirdi, ürəyi fərəhlə döyünürdü. Onun gözəl cəhətlərindən biri
də hər zaman kollektivdə yaxşı iş şəraiti yaratmağa çalışması idi. Yuxarı
təşkilatlardan verilən tapşırıqları vaxtlı-vaxtında yerinə yetirərdi.

Mikayıl müəllimin bütün idman növlərinə marağı vardı, xüsusilə futbola,
voleybola, stolüstü oyunlardan nərd və dominonu mükəmməl oynayırdı.

Mikayıl müəllim 1968-ci ildə Gəncədə, texnikumda oxuduğu vaxtlar
sevib-seçdiyi Pakiyə xanımla ailə qurmuşdu. Gözünün ağı-qarası qızı Könül
xanım da böyüyüb boya-başa çatdı, ali məktəbi bitirib Ülvi bəylə ailə qurdu.
Onun Mikayıl və Səmra adlı iki övladı indi nənənin gözünə bir işıqdır.

Pakiyə xanım Əməkdar müəllimdir. Hal-hazırda təqaüddədir.

MAHİR ƏSƏDOV

Həkim sözünün nə demək olduğunu hamımız
bilirik. Mahir həkim Şəmkir rayonunda öz soykö -
künə bağlı olan böyük hörmət və nüfuza malik bir
insandır.

İnsanların xeyirxahı, həmişə mehriban olan, sağ   -
lamlıq uğrunda hər kəsə səmimi canıyananlıq gös -
tərən, əqidəsinə sadiq olan, xəstəliyə düşmən olan,
elinin, obasının, xalqının qayğısına qalan əsl zi ya -
lıdır. Şəmkirli kimi böyük hörmət qazanan, kasıbın,
yoxsulun ümid yerinə çevrilən, çətinə, dara dü şən -
lə rə əl tutan, mərd Azərbaycan oğludur.

Mahir Əsədov işıqlı, nurlu, haqq adamıdır. Ona
kömək üçün müraciət edənlər ümidsiz geri qayıtmırlar. O, heç kimdən kömək
əlini əsirgəmir. Mahir müəllim elimizin, xalqımızın fəxr ediləsi oğullarından
biridir. Hər dəfə onun adı çəkiləndə, haqqında xoş sözlər eşidiləndə ürəyimiz
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sevincdən dağa dönür. Onu böyüdüb boya-başa çatdıran Şəmkir eli, Keçili
kəndi var olsun deyirik.

Qeyd: Mahir Əsgər oğlu Əsədov 1952-ci il noyabrın 11-də Şəmkir rayo -
nu nun Keçili kəndində anadan olub. 1960-cı ildə Plankənd 8 illik məktəbini
bitirdikdən sonra təhsilini 1970-ci ildə Şəmkir rayonu S.Vurğun adına
Təzəkənd orta məktəbində başa vurub. 1971-ci ildə N.Nərimanov adına Bakı
Dövlət Tibb Universitetinin müalicə fakültəsinə daxil olub. 1977-ci ildə
müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Bakı şəhər 3 saylı Klinik xəstəxanada
həkim-interna kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

1978-ci ildən Şəmkir rayon Mərkəzi Xəstəxanasında həkim kimi əmək
fəaliyyətini davam etdirib.

1979–1984-cü illərdə Şəmkir rayon Plankənd kənd xəstəxanasında baş
həkim vəzifəsində çalışmışdır.

1989-cu ildən 1995-ci ilə kimi Şəmkir şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının Baş
həkimi vəzifəsində işləmişdir.

Tanrı bəndələrini yaşatmaq, xəstəyə əl tutmaq, maddi və mənəvi dayaq
olmaq, imkansız ailələrə kömək etmək böyük səadətdir. Mahir həkimin Keçili
kəndində, Şəmkir və digər rayonlarda tibb elminin inkişafında böyük xid mət -
ləri var.

Mahir Əsədov 1990-cı ildə Şəmkir rayonundan Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli
Məclisinə Şəmkir rayonunun yüz saylı kənd seçki dairəsindən deputat seçil -
mişdir.

Bakı şəhərində işləyib yaşamasına baxmayaraq, tez-tez ata yurduna baş
çəkir, böyüyüb boya-başa çatdığı Keçili kəndinin camaatı ilə təmasda olaraq,
əhalinin xeyir-şər işlərində yaxından iştirak etməyi özünə borc bilir. Atası, el
ağsaqqalı Əsgər doktorun adına layiq işlər görərək, sadə zəhmət adamlarının
rəğbətini qazanır.

O, şərəfli və mənalı bir ömür yaşayır, elə bir ömür ki, yüz ömürə dəyər.
Onun ömür səhifəsində ancaq xoş əməllər, xeyirxah və savab işlər yer alır.
Mahir həkimin «ümid qapısı»nı döyənlər hələ naümid geri qayıtmayıbdır.

Mahir həkim ailəlidir, 4 oğlu var.
O, təmənnasız olaraq Keçili kəndində çox işlər görmüşdür. Onlardan ən

vacibi sakinlər üçün məscid tikdirib istifadəyə verməsidir. Kənd əhalisi burda
vaxtlı-vaxtında ibadət edib, Allaha dua oxuyur, yəqin ki, bunun savabı da
Mahir həkimə bəsdir:
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Rasimə xanımla sevgin bir dəniz
Var dörd igid balan, canından əziz,
Ömür illərini sən eyləyəsən yüz
Gəlim mən də orda sözdən gül əkim
Bizim gümanımız, ay Mahir həkim!

VİDADİ HƏSƏNOV

Vidadi müəllim 40 ildən artıq işlədiyi pedaqoji
kollektivdə yeni nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olmuş, yeni nəsli xalq üçün faydalı adamlar kimi
böyütməyə çalışmışdı.

O, ictimai fəaliyyətini şagirdlərə işgüzarlığı də -
rin dən mənimsətməyə sərf etmişdir. Eyni zamanda
şagirdlərə mərd, mübariz, iradəli, dözümlü olmağı,
xalqı, vətəni sevməyin vacib şərtlərini müəllim
kollektivi ilə birlikdə aşılamışdır.

Vidadi müəllim şərəfli bir ömür yolu keçir. Bir
xalq müəllimi kimi işlədiyi uzun illər ərzində dərs
dediyi yüzlərlə şagirdə təlim-tərbiyə verməklə yana -
şı, onları ali məktəblərə, texnikumlara, eləcə də peşə

yönümlü məktəblərə göndərib.
Vidadi Əhməd oğlu Həsənov 1949-cu ildə Keçili kəndində ziyalı ailəsində

dünyaya göz açıb. 1956-cı ildə Plankənd 8 illik məktəbinin 1-ci sinfinə eyni
vaxtda dərsə getmişik. Sinif rəhbərimiz Rəşid müəllim hər ikimizi ön sırada
yerləşən masada əyləşdirmişdi. Bizim sinfin uşaqlarının əksəriyyəti çalışqan,
oxumağa meyilli idi.

Balaca Vidadi hələ ilk günlərdən əlaçı şagirdlər sırasında olduğuna görə Rəşid
müəllim onu sinif nümayəndəsi seçmişdi. Zarafatı çox sevirdi, sinifdə oxuyan qız -
ları tez-tez küsdürərdi. Dərs gedən zaman müəllimə sanballı suallar verib, ca vab
alardı. Şagirdlərlə bilik yarışında iştirak edib, olimpiadalarda layiqli yer tutardı.

Sinif müəllimlərimizdən Rəşid müəllimlə yanaşı, Səmayə müəllimə, Ənvər
müəllim, Məmməd müəllim, Ələkbər müəllim, Siyavuş müəllim və başqa
kənd müəllimlərini də xatırlamaq yerinə düşər.
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Haqqın yoluna işıq salmısan
Xalqının gözündə çox ucalmısan,
Bu eldən, obadan sən güc almısan
Əlindən nur, şəfa tapmayıb de kim?
Bizim vüqarımız, ay Mahir həkim!

Var səndə şux qamət, var şux duruşuq
Sadəlik ömrünə verir yaraşıq,
Neçə ailəyə vermisən işıq
Rəssamlıq gücüm yox,  şəklini çəkim
Bizim qürurumuz, ay Mahir həkim!

Vidadi Həsənov



Vidadinin atası Əhməd müəllim Şəmkir rayonunda hörmətli, nüfuzlu ziyalı
idi. Kənd ağsaqqalı kimi hamı ona hörmət edirdi. Uzun illər Plankənd 8 illik,
sonra isə orta məktəbin direktoru vəzifəsində işləmişdi. O, təkcə öz övladlarını
yox, bütün rayon uşaqlarını təhsilli, xalqa, millətə xeyir verən insan kimi
görmək istəyirdi.

1963-cü ildə Plankənd 8 illik məktəbini başa vurub bir qrup yoldaşlarımla
Stansiya Şəmkirdəki Səməd Vurğun adına Təzəkənd orta məktəbinin   IX sin -
fin də dərslərimizi davam etdirdik. Kənd məktəbindən fərqli olaraq burada abu-
hava başqa cür idi.

Bizimlə yanaşı, Stansiya Şəmkir uşaqları, Kol Təhnəli, Misginli kən din -
dən, Təzə kənddən, Dajdavalnidən də uşaqlar oxuyurdu. Burada tədris bir az
mü rəkkəb idi. Orta məktəbin direktoru milli ruhlu Sərtib Məmmədov çox ciddi
təhsil sistemi yaratmışdı. Dərsə gecikmək, dərsdən tez getmək olmazdı. Müx -
təlif fənn müəllimlərindən qocaman Rzayev Rza, Verdiyev Ələkbər, Hüseyn
Məmmədov, Niftalı Şəmmədov, Nurəddin Məmmədov, Eyvaz Məm mədov və
başqalarının adını çəkmək olar.
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Oxuduğumuz illərdə vətənə, xalqa bağlılığı, Odlar yurdu Azərbaycanı sev -
məyi, göz bəbəyi kimi qorumağı, onunla fəxr etməyi, nəfəs almağı öyrəndik.
Xalqımızın nə qədər qədim, ulu tarixə, mədəniyyətə malik olduğunu dərk etdik.

Azərbaycan xalqı müxtəlif əsrlərdə dünyaya nadir şəxsiyyətlər bəxş edib.
Orta məktəbdə dahi Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Üzeyir Hacıbəyli,
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Səməd Vurğun, Cəfər Cabbarlı, Cəlil Məmməd -
quluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmmədhüseyn  Şəh -
riyar, Əhməd Cavad kimi dahiləri, Babək, Cavanşir, Şah İsmayıl Xətai,
Ko roğlu, Qaçaq Nəbi kimi yenilməz insanların həyatını, yaradıcılığını, qəhrə -
manlığını öyrəndik. Bunun üçün tədris müəllimlərimizə həmişə minnətdarıq.

Şəmkir rayonu S.Vurğun adına Təzəkənd orta məktəbinin XI sinfinin
1965–1966-cı buraxılış ilində 41 şagird attestat aldı. Onlardan mənimlə
birlikdə Vidadi Həsənov, Çimnaz Aliyeva, Yaqub Məsimov, Solmaz Aslanova,
Nəzakət Ələkbərova, Nadir Qurbanzadə, Qəhrəman Məmmədov, Əli Abışov,
Aydın Fətullayev, Aydın Hacıyev, Səxavət Məmmədov, Püstə Həsənova, Rəfi -
qə Muxtarova, Qəndab Rəhimova, Zirəddin Məmmədov, Gülsüm Əsgərova,
Arif Əliyev, Mahizər İsmayılova, Lətif Xıdırov, Qədir Namazov, Qənirə Al-
lahverdiyeva, Mikayıl Quliyev, Elminaz Həsənova, Qənirə Qurbanova, Zərən -
giz Qurbanova və başqaları ali məktəblərə, texnikumlara üz tutub getdilər.

Vidadi Həsənov kiçik yaşlarından dəqiq elmlərə meyilli olduğu üçün Gən -
cədəki H.Zərdabi adına Dövlət Pedaqoji İnstitutuna qəbul olunub, bitirdikdən
sonra öz kəndimizdəki Plankənd orta məktəbində şagirdlərə «Fizika»,
«Riyaziyyat» fənnindən dərs deyib, hal-hazırda təqaüddədir.

Böyüməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində, təhsilində Rövşən Ələkbərov,
Şaiq Aslanov, Nurəddin Verdiyev və başqa müəllimlərlə birlikdə Vidadi müəllim
də yorulmadan çalışır. Dövlətimiz onun zəhmətini yüksək qiymət lən dirərək
«Respublikamızın Qabaqcıl Təhsil» işçisi döş nişanı ilə təltif etmişdir.

Vidadi müəllim ailəlidir. Laləzər xanımla 4 övlad böyüdüb boya-başa
çatdırıblar. Uşaqlar hamısı ali təhsillidir. Arzu edirəm ki, dostum, qardaşım
Vidadi müəllim bundan sonrakı ömür yolunu daha mənalı, sağlam, gümrah
keçirsin.
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İNQİLAB ƏLƏKBƏROV

Yaxşı əməllər, yaxşı işlər sahibi olanlar, xalqla
birlikdə sevinib kədərlə nən lər Allaha yaxın adam lar -
dır. O böyük yaradanın ən istəkli, sevimli bəndələridir. 

El-obada hörmət və məhəbbət qazanan, ancaq
xeyirxahlıq etməyə çalışan, Keçili kənd camaatı
üçün yaxşı işlər görən kənd oğullarından biri də İn-
qilab Seyidəli oğlu Ələkbərovdur.

Atalar deyib: «Ot kökü üstə bitər», «Yaxşı kişi -
nin də yaxşı oğlu olar». İnqilab müəllimin atası Se -
yidəli dayı kəndimizdə böyük hörmətə, nüfuza
ma  lik kənd ağsaqqalı, ziyalısı kimi uzun illər Plan -
kənd kənd sovetinin sədri vəzi fəsində işləmişdir.
İşlədiyi bu illər ərzində insanlara əl tutub, köməklik etmiş, yolunu azanlara
düzgün yol göstərmiş, yaxşı insan kimi yaddaşlara köçmüşdür.

İnqilab Ələkbərov ali məktəbi bitirdikdən sonra kənd təsərrüfatı bitki lərin -
dən pambıqçılığın, üzümçülük, tərəvəzçilik, həmçinin heyvandarlığın sirlərini
öyrənir.

Sovet İttifaqı dövründə Şəmkir rayonu partiya komitəsi onu gənc mü tə xəssis
kimi, bacarıq və qabiliyyətinə inanaraq, 1985-ci ildə «Sosializm» kolxozuna sədr
təyin edir. Gənc İnqilab Ələkbərov günü-gündən təcrübə toplayır, kolxozçuların
maddi rifahını, güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün əlindən gələni edir.

O vaxtlar «Sosializm» kolxozunda əkinçiliyin 70–80%-ni pambıqçılıq təş -
kil edirdi. Qarşıya qoyulan məqsəd yaxşı pambıq becərmək, məhsulu yığıb
vaxtlı-vaxtında dövlətə təhvil vermək idi. 

Günü-gündən təcrübə toplayan, püxtələşən idarə heyətinin sədri İnqilab
müəllim üzərinə götürdüyü öhdəliyi kəndin qabaqcıl pambıqçıları ilə birlikdə
yerinə yetirdi.  «Sosializm» kolxozunu rayonda birincilər sırasına qaldırdı və
rayon rəhbərliyinin etimadını qazandı.

Keçili kəndində sosial obyektlərdən kitabxana, rabitə şöbəsi, xəstəxana,
klub, uşaq bağçası, orta məktəb, mağazalar, bərbərxanalar, çörək bişirmə ob -
yektləri, şadlıq evi kimi mədəni-məişət idarələrinin tikilib istifadəyə veril -
məsində İnqilab Ələkbərov başda olmaqla idarə heyətinin, eləcə də kənd icra
nümayəndəsi Vahid Verdiyevin zəhməti böyükdür.

Kənddə əkin sahələrinin suvarılması üçün Şəmkir çayından ayrılan qoldan,
Kür çayından ayrılan kanalın suyundan və yeraltı artezian quyularından
istifadə olunurdu. Demək olar ki, başqa kəndlərə baxanda içməli su və əkin
sahələrinin suvarılması üçün suyun 80–90%-i əldə edilmişdi. Küçələrə, evlərə
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boru vasitəsilə su çəkilib. Yay aylarında sahələrdə əkilən bitkiləri suvarmaq
üçün bir az su qıtlığı problemi var ki, yaxın vaxtlarda onu da idarə heyəti həll
edəcəkdir. 

Keçili kəndində rəhbərliyin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində
işığın çəkilişi, fasiləsiz işıqla təmin olunma, təbii qazın verilməsi kənd əha -
lisinin ürəyindəndir.

Kəndimizdə fəaliyyət göstərən Əhməd Həsənov adına 1 saylı Plankənd
tam orta məktəbinə İnqilab müəllimin qardaşı Rövşən Ələkbərov uzun illərdir
ki, rəhbərlik edir. O, məktəbdə sağlam, işgüzar pedaqoji kollektiv yaratmağı
bacarmışdır. Şagirdlərdə vətənpərvərlik, milli qurur, milli şüur hislərini güc -
ləndirmək, Vətəni, torpağı sevmək, milli mədəniyyətimizə, adət və ənənə lə ri -
mizə hörmət etmək ruhunu yüksək səviyyəyə qaldırmaq uğrunda yorul madan
çalışır.

İnqilab Seyidəli oğlu Ələkbərov 1956-cı ildə Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində anadan olmuşdur.

1963–1973-cü illərdə Plankənd orta məktəbində oxuyub, orta məktəbi
yüksək qiymətlərlə bitirdikdən sonra Belarusiya respublikasında hərbi xidməti
başa vurub vətənə qayıtmışdır. İnqilab müəllim sənədlərini hazırlayıb Gəncə
şəhərindəki Səməd Ağamalıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna qəbul
olunmuşdur. İnstitutda oxuya-oxuya işləməyi qərarlaşdırmışdı. 28 saylı tikinti
quraşdırma idarəsində əvvəlcə mühasib, sonralar isə baş mühasib vəzifəsində
işləmişdir. Sonrakı illər ərzində Şəmkir rayonunun rəhbərliyi tərəfindən
«Sosializm» kolxozuna rəhbər təyin edilmişdir. Bir müddətdən sonra
Bələdiyyə seçkilərində qələbə çalaraq kənd bələdiyyəsinin sədri seçil mişdir.
İnqilab müəllimin şüarı birdir: «Sosial obyektlərin inkişafı yüksək olmalıdır».

İnqilab müəllimin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri də kənd yol -
larına asfalt örtüyünün döşənməsi, Şəmkir çayı üzərində yaxşı bir körpünün
salınmasıdır. 

30 ildən yuxarı işlədiyi bu rəhbər vəzifədə İnqilab müəllimə idarə heyətinin
üzvlərindən Talış Aslanov, Hidayət Qarayev, Vəli Vəliyev, Vahid Verdiyev,
Əliquzu Məhərrəmov, Əliqara Alıyev, İlqar Aslanov, Həmid Əmrahov, Zem-
fira Məmmədova və başqaları kəndin sosial inkişafında, abadlaşmasında,
dövlət plan və tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində çalışıb kömək etmişlər.

Kənd bələdiyyəsinin sədri İnqilab müəllimə idarə heyəti ilə birgə kəndin
inkişafı uğrunda çətin və səmərəli işlərində uğurlar arzulayırq! 
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TOFİQ ƏSƏDOV

Tofiq müəllim hörməti, zəhməti, bacarığı və iste -
dadı ilə ucalan şəxslərdəndir.

Onun hər sınaqdan, çətinlikdən üzüağ çıxma sı -
nın əsas səbəbi, bəlkə də, haqq-ədalət tərəzisini əy -
məməsi, təşəbbüskarlığı və fədakarlığı, bacarığı ol -
muşdu.

Tofiq müəllim bir hüquqşünas kimi həmişə qa-
nunun aliliyini əldə rəhbər tutub öz əməliylə,
xeyirxah işiylə başqalarına nümunə olmuşdur.
Hüquq sahəsində onun özünə məxsusi yeri var.

İnsanların inamını, etibarını qazanan, yüksək
düşüncəyə, təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan bu
insanın Bakı şəhərində, Gəncədə və Azərbaycanın bir çox bölgələrində hörmə -
ti və nüfuzu var, hər yerdə onu xoş üzlə qarşılayırlar.

Yaxşı xatırlayıram, 1988–1990-cı illərdə Sovetlər İttifaqının dağıldığı vaxt
Azərbaycanda hərc-mərclik, işsizlik baş alıb gedirdi. Belə bir dövrdə T.Əsədov
işsiz, imkansız soydaşlarımızı hava limanının ətrafındakı ticarət, idman və dövlət
obyektlərində işlə təmin edib ailələrinə çörək pulu aparmağa şərait yaradırdı.

Tofiq Əsədov sədaqətlidir, etibarlıdır. Onun insanlar üçün gördüyü xeyir -
xah işləri heç kim unuda bilməz.

Neçə-neçə gənclərin polis orqanlarına işə girməsində, ali məktəblərdə
oxumasında əvəzsiz xidməti vardır.

Tofiq Əsgər oğlu Əsədov 1955-ci il yanvar ayının 18-də Şəmkir rayonunun
Keçili kəndində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə Plankənd orta məktəbinin VIII sinfini bitirdikdən sonra Stan-
siya Şəmkirdəki S.Vurğun adına Təzəkənd orta məktəbində təhsilini davam
etdirib. 1972-ci ildə orta təhsili başa çatdırıb.

1972–1976-cı illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetini bitirdikdən sonra 1976–1977-ci illərdə hərbi xidmətə çağırılıb.

Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət
Teleradio Komitəsində əmtəəşünas kimi başlamışdır.

1980–1982-ci illərdə Şəmkir şəhərində partiya və dövlət aparatında
çalışmışdır.

1982-ci ildən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində Nəqliyyat
polisi kimi işə daxil olub, əməliyyat işçisi kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra
Azərbaycan Hava Yolları idarəsində polis işçisi kimi işini davam etdirir.
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Sonra nümunəvi işinə görə nazirliyin rəhbərliyi onu Azərbaycan Hava
Limanında Polis idarəsinin rəisi təyin edir. Bir neçə il işlədikdən sonra Nəq -
liyyatda Baş Polis idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə yüksəlir.

Tofiq Əsədov Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında işlədiyi müddətdə Volqoq -
rad Ali İstintaq Akademiyasını bitirmişdir. Onu tanıyanlar heç vaxt Tofiq
müəllimin  xeyirxahlığını unutmayacaqdır.

Ailəlidir, iki oğlu və bir qızı var.

ZAHİD ƏMRASLANOV

İnsanı zəhmət ucaldır. Əsrlər boyu ulu baba -
larımız, dünyanın adlı-sanlı adamları insan əməyinə
yüksək qiymət verərək demişlər: «Adamı əmək ka -
mil  ləşdirir».

Zahid müəllim Gəncə şəhərindəki Yüngül Sə -
naye Texnikumunu bitirdik dən sonra göndəriş yolu
ilə 1967-ci ildə Bakı şəhərində ən nəhəng müəs -
sisələrdən biri olan V.İ.Lenin adına indiki H.Z.Ta -
ğı yev Kombinatında işə düzəlmişdir. Əvvəl cə usta
kimi fəaliyyətə başlamışdır. Sonralar dəzgah arxa -
sına keçərək uzun illər usta köməkçisi işləyib nəyə
qadir olduğunu, hünərini hamıya göstərdi.

Toxuculuq kombinatı üçnövbəli işləyirdi. Beş min nəfərə yaxın fəhlə və
qulluqçusu olan əyirici, toxucu və boyaq-bəzək fabriklərindən ibarət idi.

Zahid Əmraslanov usta köməkçisi vəzifəsinə keçib, başqa həmkarları kimi
36 dəzgaha qulluq etməyə başladı. Onun briqadası keyfiyyətli pambıq parça
istehsal edərək, usta köməkçisi Fəxrəddin Vəliyevin briqadası kimi qabaqcıllar
sırasında gedib rəhbərliyin hörmətini qazanmaqla, Yüngül Sənaye Nazirliyi
mütəxəssislərinin diqqətini cəlb etmişdi.

1970-ci illərdən Azərbaycanda toxucular arasında çoxdəzgahçılıq sistemi
yaranmağa başladı. Toxuculuq fabrikinin müdiri Mikayıl Məhərrəmovun tə -
şəb büsü ilə toxuculuq fabrikində ilk dəfə olaraq Zahid Əmraslanov və Fəx -
rəddin Vəliyev çoxdəzgahçılıq sisteminə qoşulub SSRİ məkanında sosializm
yarışının iştirakçıları olmuşlar. Mingəçevir şəhərindəki kombinatda işləyən
Yaqub Rüstəmov da çoxdəzgahçılıq sistemini yayanlardan biri oldu. O, hətta
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü.

Bu təcrübəli, ağıllı, işgüzar oğullar birdən-birə 36 dəzgah əvəzinə 96 dəz -
gahı işlətməyə başladılar.

İnsanı ucaldan da, onu şöhrətləndirən də əməkdir. Əldə etdiyimiz hər bir
şey insan əməyinin, insan ağlının məhsuludur.
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H.Z.Tağıyev kombinatının iş prinsipi belə idi: pambıq parçanın toxunması
üçün əvvəlcə əyirici fabrikində pambıqdan iplik sap əyirilir, toxuculuq fabri -
kində sapdan parça toxunur, nəhayət, boyaq-bəzək fabrikində parçalara rəng
və naxışlar vurularaq dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilirdi.

Zahid Əmraslanov öz briqada üzvləri ilə birlikdə ildən-ilə şöhrətlənməyə
başlamışdı. Onun dəzgahlara zərgər dəqiqliyi ilə etdiyi qulluq başqalarından
fərqlənirdi. Elə buna görə də Zahid müəllimin şəkli həmişə müəssisə və Yün -
gül Sənaye  Nazirliyinin  şərəf lövhəsindən düşməzdi, sosializm yarışlarının
qalibi kimi tez-tez fəxri fərman, diplom, orden və medallarla təltif olunardı.

Zahid müəllimin kollektivində çalışan toxucuların sayı dörd nəfər idi: Nina
Dvuriçenskaya, Ruqiyə Rüstəmova, Nadejda Jitçenko və Lyubov Kuzmina.
Onlar əvvəllər 36 dəzgaha qulluq edərək bir ayda 50 min metr parça toxu duq -
ları halda, çoxdəzgahçılığa keçdikdən sonra 96 dəzgahla ay ərzində pambıq
parça istehsalını 150–180 min metrə çatdırmışdılar.

Zahid Əmraslanov dəfələrlə sosializm yarışının qalibi olub birinci yerə
çıxmışdır.

Zahid Hüseyn oğlu Əmraslanov 1941-ci il sentyabrın 1-də Şəmkir rayonu -
nun Keçili kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.

1949–1959-cu illərdə Plankənd orta məktəbini bitirmişdir.
1961–1964-cü illərdə hərbi xidmətə çağırılmış, xidməti borcunu Rusiyanın

Kastroma şəhərində keçirmişdi.
1964–1967-ci illər ərzində Gəncə şəhərində Yüngül Sənaye Texnikumunu

bitirdikdən sonra göndəriş yolu ilə Bakı şəhərindəki H.Z.Tağıyev adına Toxu -
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culuq Kombinatında əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Müəssisədə işləyə-işləyə
qiyabi Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.

Zahid müəllim həyatda ciddi olduğu kimi, işində də ciddi idi. Əmək kollek-
tivini arxasınca aparmağı bacarırdı. O, kollektivin səlahiyyətli üzvü kimi res -
publikada keçirilən bütün mədəni-kütləvi tədbirlərdə, yığıncaqlarda əmək
qabaqcılı kimi kollektivi təmsil edirdi.

1991–1996-cı illərdə birgə yaradılmış Azərbaycan–Bolqarıstan (BULAZ)
müştərək müəssisəsinə Zahid müəllim rəhbərlik edirdi. Ona Bolqarıstanda
«qospodin Əmraslanov» deyirdilər.

Toxuculuq kombinatında işlədiyi illərdə adlı-sanlı bir əməkçi kimi onun
haqqında televiziya, radio efirlərində məlumatlar verilir, qəzet və jurnallarda
maraqlı məqalələr dərc olunurdu.

Əməkdə göstərdiyi əsl igidliyinə, şücaətinə görə respublikamızın rəhbərliyi
onu 1977-ci ildə III dərəcəli «Əmək şöhrəti» ordeni, 1982-ci ildə II dərəcəli
«Əmək şöhrəti» ordeni ilə təltif etdi.

1988-ci ildə respublika rəhbərliyi onun əmək nailiyyətlərini nəzərə alaraq,
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı vermək üçün sənədlərini Moskva şəhərinə
göndərdi. Məlum səbəblərə görə SSRİ dağıldığı üçün ona ad verilmədi.

Zahid Əmraslanov Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXXII qurul ta -
yı nın nümayəndəsi kimi Azərbaycan KP MK-nın üzvü seçilmişdir.

Zahid müəllim həm də gözəl ailə başçısıdır. 1972-ci ildə həmkəndlisi
Tahirə xanımla ailə qurub. Üç ali təhsilli övladı, dörd nəvəsi var. Hal-hazırda
təqaüddədir.

Onun keçdiyi ömür yolu nəsillərə nümunədir, Allah ona ömür versin!

60 YAŞIN MÜBARƏK

26 dekabr 2009-cu il. O möhtəşəm, təntənəli
günün şahidləri o günü yaddan çıxartmırlar. Həmin
gün Azad müəllimin rəhbərlik etdiyi mədəniyyət evi
al-əlvan bəzədilmişdi. Mədəniyyət evinin xalq teat -
rı, bədii özfəaliyyət kollektivləri ilə yanaşı, Azər -
baycanın tanınmış sənət adamlarından Xalq artisti
Arif Quliyev, Əməkdar artistlərdən qarmonçalan
Ən vər Sadıqov, «Natiq» ritm qrupunun rəhbəri
Natiq Şirinov, Əməkdar artist Teyyub Aslanov,
Əmək dar mədəniyyət işçisi aşıq Əhliman Şirvanlı,
tanınmış müğənnilərdən Məhərrəm Əliyev, Nazilə
Məmmədli, Şahin İsmayılov, Dadaş Şirvanlı, Cey-
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hun Nemətov, Cavanşir Qarabağlı və başqaları bu təntənəli məclisdə iştirak
edirdi. O gün Azərbaycanın incəsənət adamları bir araya toplaşmışdılar.

Təntənəli yığıncağı Azərbaycan Yüngül Sənaye işçiləri Müstəqil Həmkar -
lar Komitəsinin sədri Nərgiz xanım Məmmədova açdı və Azad Aslanovun 60
ildə keçdiyi həyat yolundan danışdı. Sonra təbrik üçün söz Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının məsul işçisi Xoşqədəm Bağırovaya ve -
ril di. O, AHİK-nin sədri, millət vəkili Səttar Mehbalıyev, çoxminli həmkarlar
işçiləri adından A.Aslanovu təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür,
işlərində müvəffəqiyyət arzuladı və onu AHİK-nin ən yüksək «Xatirə» medalı
ilə təltif etdi.

Sonra söz Xətai rayonu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Yeganə
Qurbanovaya verildi. Yeganə xanım Azad müəllimin Xətai rayonunda gördüyü
səmərəli işlərdən, YAP-ın fəal üzvü kimi Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətlə
xidmət etməsindən danışdı, nəhayət, YAP təşkilatının fəal üzvü kimi onu Fəxri
Diplomla mükafatlandırdı.

Söz H.Z.Tağıyev adına Toxucu Tikiş Sənaye Kombinatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Tofiq Quliyevə verildi. Tofiq müəllim Aslanovun insani
key fiyyətlərindən, kollektivə, dostlara qayğısından danışdı. Onu yubiley mü -
na sibətilə kollektiv adından təbrik etdi, Fəxri Fərmanla mükafatlandırdı.

Sonra başqa təbriklər – Xətai Rayon İcra Aparatının, Respublika Yüngül
Sənaye işçiləri Həmkarlar İttifaqının, «Mərhəmət Elçisi» beynəlxalq ictimai-
siyasi, analitik jurnalının, «Dədə Qorqud ocağı» yaradıcılıq mərkəzinin,
Azər baycan Respublikası «Dostluq məşəli» ictimai-siyasi hüquq qəzetinin təb -
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rikləri dinlənildi. Azər -
baycan Küt ləvi İnforma -
siya Vasitələri işçilərinin
Həmkarlar İttifaqı Azad
Qulu oğlu Aslanovu «Qı -
zıl qələm» mükafatı lau -
reatı adına layiq gördü və
Fəxri Diplomla təltif etdi.

Sonda mədəniyyət evi
xalq teatrının Azad Asla -
novun həyat və yaradı cı lı -
ğına həsr edilmiş ədə bi-
bə dii kompozisiya və kon-
sert proqramı başlandı.

Yekunda bütün iştirakçılar «Tac-Mahal» şadlıq sarayına dəvət olundu.
Axşam Azad müəllimin qohumları, dostları, iş yoldaşları, tamada yoldaş -

ları, sənət adamları şadlıq sarayına toplaşdılar.
Məclisi aparıcı, tamada Hacı Məhəmməd açıq elan etdi, yubilyara xoş ar -

zu larını çatdırdı. Azad Aslanovun 60 illik həyat yolundan, 40 illik əmək fəa -
liyyətindən danışdı.

İlk sözü tanınmış ziyalı, «Dədə Qorqud ocağı» yaradıcılıq mərkəzinin sədri
Vaqif  Yaqub oğluna verdi. Vaqif müəllim bütün dostlar adından Azad müəl -
limə xoş arzularını çatdırdı.

Təbrik edənlər arasında sənət adamlarından Təvəkkül Əhmədov, Pünhan
İsmayıllı, Hacı Məhəmməd, Mənsur Məsimov, Məhəbbət Etibarlı, Mehman
Mayılxanlı, şair Mədət Məhbub, şair Taleh Elsever, Sərvər Şahbəyli, söz
ustalarından Ziyəddin Zəngibasarlı, Qulam Gəncəli, Ceyhun Cümşüdoğlu,
Malik Vəlibəyli, Tahir Şirvanlı, Rüstəm Rüstəmov, Arif Əkbər oğlu, Arif
Aranlı, Teymur Sözgəzməz, Teymur Kəsəmənli, Süleyman Qaradağlı, Zakir
Qocayev, Süleyman Cəfərov, aktyorlardan Novruz Qartal, Məhərrəm Qur-
banov, sənət yol daşlarından Əli Gəncəli, Məmməd Məcidov, Raqif Baba oğlu,
Kərbalayı Əlisurət, Qılınc Məhəmməd, Zöhrəli müəllim, Qəribxan Dağlar -
oğlu, Mirzə müəllim də var idi.

Gecədə Əməkdar artistlərdən qarmonçalan Ənvər Sadıqov, aşıq Əhliman
Şirvanlı, «Natiq» ritm qrupunun rəhbəri, Əməkdar artist Natiq Şirinov, Əmək -
dar artist, xanəndə Teyyub Aslanov, aşıq Altay, Nurəddin, xanəndə Qanun
Yusifov, Cavanşir Qarabağlı, Ceyhun Nemətov, Dadaş Şirvanlı, Nazilə Məm -
məd li, qarmonçalan Orxan Mirzəyev, skripkaçalan Səlim Abbasov, zurnaçalan
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Rəhman Rasim oğ lu, müğənni Şahin İsma yı lov fəal iştirak edib Azər  bay can xalq
mahnıları, aşıq havaları, parodiyalarla gö zəl ovqat bəxş elədilər tədbir
iştirakçılarına.

Yubiley yüksək səviy yədə keçdi. Aparıcı Hacı Məhəmməd sözü tanınmış
incəsənət işçisi, rejissor Qurbanəli Mürsəlova ver di. O, Azad müəllimin və tə -
nə, xalqa bağlılığından, xidmətindən danışdı.

Təbrik edənlər arasında Respublika Prokurorluğunun məsul işçisi Siyavuş
Hacıyev, hüquqşünas Bəhruz Hacıyev, yaxın qohumlardan Zirəddin, Ələddin,
Nurəddin, Qələndər Abdullayevlər, Mahir Alməmmədov, Nəriman Şəmkirli,
Mais Dayızadə, Daşdəmir Ağayev, Azərbaycan Kommunist Partiyasının katibi
Telman Nurullayev, həkim Ramiz Məmmədov, qəsəbə ağsaqqallar şurasının
sədri Salam İsayev, Nəriman Qasımov, yaxın dostlardan Tofiq Məmmədov,
Saleh Hüseynov, Kamal Əliyev, Əli Xudaverdiyev, Mehrəli Acalov, Bəhram
Əzizov, Ramazan Sadıqov, Rasim Aslanov, Fazil Camalov da var idi.

Azad müəllimə mən də öz adımdan deyirəm: «60 yaşın mübarək! Cansağ -
lığını Tanrı səndən əsirgəməsin!»

Aynəzər Tanrıverdiyeva
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SEVİLƏN İNSAN

Xoşbəxt o insandır ki, hər kəsin işinə yaramağa
can atır, hamı tərəfindən sevilə bilir. Azad müəllim
haqqında düşünəndə gözlərim önündə gözəl qəlbli,
sadə, təvazökar, mənən zəngin, layiqli vətəndaş,
istedadlı mədəniyyət işçisi canlanır.

Böyük Nizami Gəncəvinin dediyi kimi:

Çalış öz xalqının işinə yara
Geysin əməlindən dünya zər-xara.

Azad müəllim, əlbəttə, sözün əsl mənasında, zi -
yalıdır. Öz soykökünə bağlı, millətin taleyinə biganə
qalmayan, xalqımızın mədəni irsinin zənginliyinə

valeh olub onu daim yaşatmaq arzusunda olan bir insandır. Olduqca mədəni
və təvazökardır. Hər kəsin yerini biləndir. Gözəl yol yoldaşıdır, insanlığı və
mədəniyyəti işgüzarlığı qədər yüksəkdir.

Azad Aslanov 40 ildən artıqdır ki, respublikamızın ən böyük və qocaman
müəssisələrindən biri olan H.Z.Tağıyev adına Toxuculuq Kombinatında
fəhləlikdən işə başlayıb, müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, ümidverici bir işçi kimi
kollektivin və rəhbərliyin hörmətini qazandığından 1981–1984-cü illərdə fəhlə
komitəsinin sədri işləmişdir.

1984-cü ildən bu günə kimi H.Z.Tağıyev kombinatının mədəniyyət evinə
rəhbərlik edir. Bu uzun illər ərzində mədəniyyət evinin kollektivinin «Natiq»
ritm qrupu, «Azəri» xalq çalğı alətləri ansamblı, xalq teatrı, «Lira» vokal ins -
t rumental ansamblı, «Retro» instrumental ansamblı, «Azəri Qafqaz», «Zü-
leyxa» rəqs qrupları, «Gənc rəssamlar» və «Ozan» sazçalanlar ansamblı, «Rus
xoru» Bakının mədəniyyət və istirahət parklarında, konsert salonlarında
məharətlə çıxış etmiş, layiqli yer tutmuşdur.

Azad müəllim Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasından, Res -
publika Yüngül Sənayesi işçiləri Müstəqil Həmkarlar Komitəsi tərəfindən
verilən göstəriş və tapşırıqları vaxtlı-vaxtında yerinə yetirib rəhbərliyin hör -
mətini qazanır.

Ona görə də komitənin işçiləri Ələsgər Xanəliyev, Emin Novruzov, Zərqə -
ləm Bəşirova, Adilə Səlimova Azad müəllimin işindən razıdırlar. 

AHİK-nin icraiyyə komitəsinin qərarı ilə 27 oktyabr 2009-cu ildə Həm karlar
İttifaqı hərəkatı uzunmüddətli fəal xidmətlərini nəzərə alaraq Azad Aslanovu
«Həmkarlar İttifaqında xidmətə görə» medalı ilə təltif etmişdir, eyni zamanda
res publika komitəsi tərəfindən kollektivin zəhməti də qiymətləndirilmişdir.
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Mədəniyyət evinin rəhbərliyi illik iş planını əldə rəhbər tutaraq, vaxtaşırı
ölkəmizin bütün sənət adamlarını, teatr xadimlərini, şair və yazıçılarını qəsəbə
sakinləri ilə görüşdürür.

Azad müəllimlə dünyanın bir çox ölkələrinə səfərdə yol yoldaşı olmuşuq.
Yaxşı xatırlayıram, qardaş Türkiyədə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə
həsr edilmiş simpoziumda onun alovlu çıxışı hamını heyran etdi.

Dəyərli insan, gözəl ailə başçısı Azad müəllim, müstəqil Azərbaycan Res -
publikası mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında Sizin çoxillik xidmətinizi
unutmaq olmaz.

Əziz qardaşım, bu 60 ildə enişli-yoxuşlu, mənalı və şərəfli ömür yolu keç -
misiniz, Sizi yubileyiniz münasibətilə təbrik edib, möhkəm cansağlığı, gələcək
ömür yollarınızda uğurlar arzulayıram.

Nərgiz xanım Məmmədova,
Respublika Yüngül Sənayesi işçiləri 

Müstəqil Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri
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PEŞƏSİNİN USTADI

Mədəniyyət işçisinin həm xarici, həm də daxili
aləmi gözəl olmalıdır. Azad müəllim də belə insan -
lardandır. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında
Azad müəllimin böyük əməyi var. Həyatının ən
məhsuldar dövrünü mədəniyyətə bağlayan Azad
Aslanov bədii özfəaliyyətin inkişafına, zəhmət keş -
lərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə, gənc istedad -
ların üzə çıxarılmasına və onların estetik tərbiyəsinə
sərf edir. Onun həyat və fəaliyyəti gənclər üçün bir
örnəkdir. Çətin anlarda hamının köməyinə gələn
Azad müəllim işlədiyi kollektiv arasında da böyük
nüfuza malikdir.

Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti, işinə yüksək tələbkarlığı ona dərin hörmət
qazandırmış və onu tanıyanların sevimlisinə çevirmişdir. Azad müəllim öh -
dəsinə düşən hər bir işi, tapşırığı həmişə can-başla yerinə yetirir. Azad Aslanov
çox alicənab insandır. O özünün bütün enerjisini, biliyini, qəlbinin həra rətini
istedadlı uşaqlara həsr etmişdir. İşlədiyi illər ərzində onun neçə gəncin estetik
tərbiyəsi ilə məşğul olduğunu demək çətindir. Lakin tam qətiyyətlə demək olar
ki, onun tərbiyə etdiyi uşaq və gənclərin bir hissəsi öz taleyini incəsənətə
bağlayıb və mənəvi cəhətdən zənginləşiblər.

Azad müəllim öz biliyini, təcrübəsini səxavətlə gənc müəllim və dərnək
rəhbərləri ilə bölüşür. Uzun illərdir ki, o, vətən övladlarında Azərbaycan mədə -
niy yətinə və incəsənətinə marağın yaradılması və gücləndirilməsi, yeni iste -
dadların aşkara çıxarılması sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Bunu
biz xüsusilə Həmkarlar İttifaqlarının mədəniyyət ocaqlarında onunla birgə iş
apararkən hiss etmişik.

Mən Azad müəllimi 30 ildir ki, tanıyıram. İlk görüşdən necə tanımışamsa,
bu günə qədər heç dəyişməyib. Yadımdadır, sovet dövrü idi. Mən o vaxt Həm -
karlar İttifaqlarının Respublika Özfəaliyyət Yaradıcılığı Evində işləyir dim. Biz
müəssisə klublarına gedib, Yeni il şənliklərinin proqramını qəbul edirdik. İndi
olduğu kimi, həmin vaxtlarda da Azad müəllim çox səmimiyyətlə bizi qarşı -
layar, böyük həvəslə Yeni il proqramını komissiya üzvlərinə təqdim edərdi. Onun
aktyorlara, iştirakçılara, balaca istedadlara olan münasibəti, məhəbbəti təbəssüm
dolu simasından hiss olunurdu. Həqiqətən, insan öz sevdiyi peşəsi üzrə işləyirsə,
işinin nəticəsi uğurlu olduqda ondan zövq alır, özünü xoşbəxt hiss edir.

Öz işinin ustadı olmaq üçün böyük zəhmətə qatlaşmaq lazımdır. O,
çalışdığı kollektivdə işini özünəməxsus prinsiplərə uyğun qurduğundan
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həmkarları arasında nüfuz qazana bilmişdir. Azad müəllimin daimi nəzarəti
və qayğısı sayəsində yüksək səviyyəli gənclər yetişmişdir. Azad Aslanov
həyata vəsiqə verdiyi belə gənclərlə fəxr edir.

Mən də bir bacı kimi həmişə gülərüz, səmimi və mehriban olan Azad
müəllimlə fəxr edirəm və ona həyatda cansağlığı, xoşbəxtlik, yaradıcılıq
ilhamları və uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, onun ürəyi, həmişə olduğu
kimi, xalqımızın mədəniyyət yoluna işıq salsın. Ən böyük arzularımdan biri
də odur ki, onun əməyi layiqincə qiymətləndirilsin. O buna çox layiqdir.

Xoşqədəm Bağırova,
AHİK-nin mütəxəssisi

ƏHSƏN SƏNƏ, ƏZİZ QARDAŞIM!

O, səmimi, təmiz, saf insandır, dostluğa səda qət -
lidir, ailəcanlıdır, işinə münasibətdə ciddidir.

Azad müəllimlə mənim ilk tanışlığım 1984-cü ilə
təsadüf edir. O vaxtlar Azad müəllim H.Z.Tağıyev
adına Toxuculuq Kombinatı klubuna müəssisənin
həmkarlar təşkilatının sədri vəzifəsindən təzəcə keç -
mişdi. Klubun gənc direktoru idi.

Biz isə Mədəniyyət Nazirliyinin tapşırığı ilə
yerlərdə əməkçilərə konsertlər verirdik. Mənimlə
birlikdə Respublikanın Xalq artistlərindən Hacıbaba
Bağırov, Nəsibə Zeynalova, Yaşar Nuri, Siyavuş
Aslan, Ofelya Aslan və başqa aktyorlar musiqili
komediyalardan parçalarla çıxış edirdik. Azad qardaşın sənət adamlarına etdiyi
səmimi hörmət və diqqət elə o gündən məni onunla yaxınlaşdırdı, dost olduq.

Yaxşı yadımdadır, 1986-cı ildə «Arif» satira teatrının yaradıcı kollektivi
ilə Azərbaycanın pambıqçılıq rayonlarına qastrol səfərinə getmişdik. Şəmkir
rayonunun Keçili kəndində konsert təşkil olunmuşdu.

Azad müəllimin qəflətən eşidib bu konsertə gəlişi bizdə böyük ruh yük -
səkliyi oyatdı.

Tədbirin axırında bütün yaradıcı kollektivi doğulub boya-başa çatdığı evə
dəvət etdi. Atası Qulu əminin bizi səmimiyyətlə qarşılaması, vətəni, xalqı
ürəkdən sevməsi, onun Azərbaycana bağlılığı bizi heyran etdi.

Atalar deyib, yaxşı kişinin də yaxşı oğlu olar.
Uzun illər boyu kombinatın mədəniyyət evində respublikamızın sənət

adamları ilə maraqlı proqramlarla çıxış etmişik. Onun gülər üzü, saf, mehriban,
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xoş siması, öz yüksək mədəniyyəti çoxlarına örnək ola bilər. Çünki mən diqqət
etmişəm, Azad müəllim özündən böyüklərə necə yüksək hörmət göstərirsə,
kiçikyaşlı uşaqlarla da eyni cür rəftar edir. Beləsinə deyirlər, böyüklə böyük,
kiçiklə kiçikdir. Hər kəslə görüşəndə əl tutub hal-əhval soruşması insanlıqdan
xəbər verir.

Azad Aslanov yüksək təşkilatçılığı ilə işlədiyi yerdə sağlam kollektiv yarat -
mışdır. Onun diqqət və qayğısı sayəsində incəsənətin bütün janrları üzrə klub
dərnəklərində iştirak edən yüzlərlə aktyor və müğənni var. Bu, Azad müəllimin
təşkilatçılıq qabiliyyətindən xəbər verir.

Biz hamımız onun uğurlarına baxıb sevinirik, fəxr edirik. 30 ildən artıq bir
mədəniyyət işçisi kimi Azərbaycan incəsənətinin inkişafında xidmətləri bö -
yükdür. Onun bu illərdə aldığı Respublika mükafatları, fəxri diplomlar ürək
açandır.

Mən dostum Azad müəllimi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib, ne -
çə-neçə yaradıcılıq uğurları arzulayıram, canı sağlam olsun, balalarının üstün -
də yanar çıraq kimi şölələnsin.

Arif Quliyev,
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti

UCALIQ VƏ MƏRDLİK SİMVOLU

Mən, Mais Məmmədəli oğlu Dayızadə bu gün son dərəcə alicənab və
ləyaqətli bir insanın yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən söhbət açmaq istəyirəm.
Bu adam 30 ilə yaxın mədəniyyət evində birgə çalışdığımız Azad Qulu oğlu
Aslanovdur.

Bu gün direktor müavini və bədii rəhbər kimi çalışdığım H.Z.Tağı yev
adına Bakı Toxuculuq Kombinatına məxsus mədəniyyət evi yüz ilə yaxın
şərəfli bir tarixə malikdir. Mən burda 1980-ci ildən bədii rəhbər kimi əmək
fəaliyyətinə başlamışam. Onda bu mədəniyyət evi artıq çox zəngin bir tarixə
və sənətkarlıq ənənələrinə malik idi. Mədəniyyət evinin o zamankı direktoru
Fəxrəddin Süleymanov bir müddətdən sonra bu vəzifədən getdi və təqaüdə
çıxana qədər Nərimanov rayonundakı orta məktəblərdən birində təsərrüfat
işləri üzrə direktor müavini kimi fəaliyyət göstərdi.

Fəxrəddin müəllim getdikdən sonra haqqında söhbət açmaq istədiyim Azad
Aslanov 1984-cü ilin sentyabr ayında mənim çalışdığım mədəniyyət evinə di-
rektor təyin edildi.

Həmin vaxtdan da mən onun simasında həqiqi istedadın və yaradıcı
təşəbbüskarlığın nə olduğunu əyani şəkildə görüb dərk etməyə başladım. Biz
5 il birlikdə çalışdıq və 1989-cu ildə məni Yeni Bakı Neftayırma zavodunun
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mədəniyyət evinə direktor göndərdilər. 1992-ci ilin sonunda ərazi plana
düşdüyü üçün mədəniyyət evinin köhnə binası söküldü və müəssisənin
daxilində tikilmiş yaraşıqlı iclas salonu klubun funksiyalarını yerinə yetirməyə
başladı. Bundan sonra mən yenidən əvvəlki iş yerimə, yəni Azad müəllimin
müavini vəzifəsinə qaytarıldım. Bu günə kimi də həmin vəzifədə çalışıram.
Keçən bu illər ərzində bizim mədəniyyət evinin inzibati məsələlərinə toxucu-
luq kombinatının rəhbərliyi nəzarət edibsə, yaradıcılıq məsələlərini birbaşa
Yüngül və Toxuculuq Sənayesi Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi
istiqamətləndirib. Əvvəllər bu komitəyə Nabat xanım Hüseynova rəhbərlik
edib. Nabat xanımdan sonra həmin vəzifədə uzun illər boyu adlı-sanlı şəxsiy -
yət, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Yaqub Rüstəmov çalışırdı. Ötən il Yaqub
müəllim Ulu Tanrının dərgahına qovuşdu və bu günlərdə onun vəfatının ildö -
nümü qədirbilən insanlar tərəfindən layiqincə qeyd edildi. Vaxtilə onun tutdu -
ğu vəzifədə indi Nərgiz xanım Məmmədova çalışır. Sevindirici haldır ki, həm
Tikiş Toxuculuq Birliyi ASC-nin, həm də Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin rəh -
bərliyi yüzlərlə yaradıcı insanın cəlb olunduğu mədəniyyət evinin qayğı və
ehtiyaclarına yüksək həssaslıqla yanaşırlar. Bu sahədə Azad müəllimin şəx -
siyyəti, yuxarı dairələrdə qazandığı hörmət və nüfuzu da həlledici rol oynayır.

Bu gün bizim mədəniyyət evini qurulan bir binaya, döyünən bir ürəyə
bənzətmək olar. İndi ölkə ərazisində neçə-neçə bu tipli obyektlər var ki, içində
yel vurub yengələr oynayır, qapısından isə iri, paslı qıfıllar asılıb. Amma bizim
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mədəniyyət evinin uzun dəhlizində və iri, geniş, işıqlı otaqlarında insanlar
bütün gün ərzində arı pətəyi kimi qaynaşır. Görülən işlərin səmərəsi isə kifayət
qədər ürəkaçan və sevindiricidir. Belə ki, bizim yetirmələrimiz olan «Natiq»
ritm qrupu, klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmməd oğlu və skripkaçalan Səlim Ab-
basov məşğul olduqları sahələr üzrə respublika miqyasında şəriksiz liderə
çevrilmişlər. Bütün bunlar, şübhəsiz ki, Azad müəllimin təşkilatçılığı və
ümumi rəhbərliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Son 30 il ərzində Azad
müəllimlə birlikdə yüzlərlə mədəni tədbir hazırlanıb gerçəkləşdirilmişdir.
Gördüyümüz işləri bütün təfsilatı ilə şərh etmək zərurəti yaransaydı, bəlkə də,
buna saatlarla vaxt lazım gələrdi. Ulu Tanrı da şahiddir ki, biz həmişə lovğalıq,
xudbinlik hissindən uzaq olmuşuq, bəlkə, elə buna görədir ki, bizdə heç vaxt
müvəffəqiyyətdən başgicəllənməsi olmayıb.

Hələ Sovet quruluşu dövründə bizim mədəniyyət evində Tofiq Süley-
manovun rəhbərliyi altında «Lira» vokal-instrumental ansamblı yaradılmışdır.
Təsəvvür edin ki, həmin ansambl hələ o zaman Ümumittifaq miqyasında
keçirilən «Yoldaş mahnı» müsabiqəsində dəfələrlə iştirak etmiş, həmişə də
laureat adına layiq görülmüşdür. Eləcə də Ağaqardaş Mürşüdovun rəhbərliyi
altında yaradılmış «Sahil» xalq çalğı alətləri ansamblı uzun illər mədəniyyət
evinin geniş salonunda və qastrol səfərlərinə getdiyi yerlərdə sadə zəhmət
adamları qarşısında yüzlərlə yüksək səviyyəli konsert proqramları ilə çıxış
etmişdir. Bizim onilliklər boyu uğurla fəaliyyət göstərən xalq teatrı da kifayət
qədər zəngin yaradıcılıq ənənələrinə malikdir. Dünya və Azərbaycan klassik -
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lərinin əsərlərini zaman-zaman yüksək sənətkarlıqla səhnələşdirib qədirbilən
tamaşaçılara nümayiş etdirən bu xalq teatrına əvvəllər Gənc Tamaşaçılar
Teatrının sayılıb-seçilən aktyoru Əlizaman Qasımov, onun vəfatından sonra
isə görkəmli rejissor Qurbanəli Mürsəlov rəhbərlik etmişdir. Bu yaxınlarda o
böyük şəxsiyyət də Tanrı dərgahına qovuşdu. İndi biz hər dəfə onun unudul-
maz simasını yada salanda kövrəlir, göz yaşlarımızı saxlaya bilmirik. İndi
bizim yeganə təsəllimiz onun gördüyü böyük işlər, hazırladığı yüksək
səviyyəli teatr tamaşalarıdır. Bu sətirləri qələmə alarkən vaxtsız itirdiyimiz iş
yoldaşlarımızı, məslək və əqidə dostlarımızı yada salıb kövrəlirəm. Uzun illər
boyu bizdə həm rus, həm də Azərbaycan incəsənət kollektivləri fəaliyyət
göstərib. Belə rus kollektivlərindən biri də uzun illər nümayiş etdirilən, Ana-
toliy Sergeyeviç Ulyantsevin başçılığı ilə fəaliyyət göstərmiş uşaq miniatür
teatrıdır. Anatoliy Sergeyeviç həm də yaddaşlarda Yeni il şənlikləri zamanı
yaratdığı Şaxta Baba rolunun əvəzsiz ifaçısı kimi silinməz izlər qoymuşdur.
Bir müddət əvvəl Ulyantsev Rusiyaya köçmüşdü. Bu yaxınlarda eşitdik ki, o
da rəhmətə gedib. Sən demə, yazığı orda uyuyan doğmalarının yanına əcəl
çağırıbmış.

Bizim ən parlaq fəaliyyət dövrümüz Toxuculuq kombinatına şərəflə
rəhbərlik etmiş Eldar Qurbanovun, ondan sonra isə lap bu yaxınlarda ağır
xəstəlik keçirmiş və qəfil ölümü ilə minlərlə insanı gözüyaşlı qoymuş, ürəyinə
ağır, silinməz yaralar vurmuş unudulmaz Tofiq Mirzə oğlu Quliyevin vaxtına
təsadüf edir.

Fürsətdən istifadə edib Tofiq Quliyevin vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar olaraq
həm öz adımdan, həm də Azad Aslanovun, Bayram Afurcalının, Telman Nurul-
layevin, Nəriman Qasımovun, Ramiz Məmmədovun və Bəhrəm Əzizovun adın -
dan onun bütün yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, bu ağır itkini qəlbində
əzab çəkə-çəkə yaşadan hər kəsə Ulu Tanrıdan səbir və təmkin diləyirəm.

Azad Aslanov həm yüksək savad, həm də yüksək mədəniyyət, tərbiyə və
iste dad yiyəsidir. Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, o, el məclislərinin
mahir aparıcısı kimi yüzlərlə nadir və yüksək səviyyəli poeziya nümunələrini
əzbər bilir.

Yüksək səviyyəli klassik poeziya nümunələrini əzbərləyib yadda saxlamaq
hələ işin bir tərəfidir, əsas məsələ bu sənət nümunələrini bədii qiraət ustalarına
xas olan yüksək peşəkarlıqla dinləyicilərə çatdırmaqdan ibarətdir. Sevindirici
haldır ki, Azad müəllim bu işi də yüksək məharətlə gerçəkləşdirmək qüdrətinə
malikdir. Onun ümumi rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bədii özfəaliyyət
kollektivləri dəfələrlə Respublika və Ümumittifaq səviyyəli yaradıcılıq festi -
val larında uğurla iştirak etmiş və laureat adına layiq görülmüşdür. Mədəniyyət
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evinin musiqi kollektivləri dəfələrlə Azad Aslanovun başçılığı və iştirakı ilə
Rusiyada, Ukraynada, Gürcüstanda və digər yerlərdə yaşayan həmvətən ləri -
mizin qarşısında yüksək səviyyəli konsert proqramları ilə çıxış etmiş, hər dəfə
də Təşəkkürnamələrə, Fəxri Diplomlara və qiymətli hədiyyə lərə layiq görül -
müşlər. Azad müəllim, həmçinin 1975-ci ildən etibarən keçiri lən bütün seçki
kampaniyalarında yaxından iştirak etmiş, 1985-ci ildən indiyə kimi 21 saylı
mən təqədə yerləşən seçki komissiyasının sədri kimi səmərəli fəaliyyət göstər -
mişdir. 1992-ci ildən bəri ölkədə hakim mövqe tutan Yeni Azərbaycan Parti -
yasının fəal üzvü olan Azad Aslanov həm də 1995-ci ildən bəri yaşadığı
əra zi də yerləşən ilk partiya təşkilatına uğurla rəhbərlik etmək dədir. O, dəfələrlə
AHİK-nin qurultaylarına nümayəndə seçilmiş, qurultayın seçkili rəhbər
orqanlarında şərəflə təmsil olunmuşdur.

A.Aslanov dəfələrlə AHİK-nin və Xətai rayon rəhbərliyinin Diplom və
Fəxri Fərmanları ilə təltif olunmuşdur. O, 27 oktyabr 2009-cu ildə cəmiyyət
həyatındakı ictimai fəallığına görə AHİK-nin «Həmkarlar İttifaqındakı xid -
mətlərinə görə» medalı ilə təltif olunmuşdur. A.Aslanov, həmçinin Azərbay -
can Kütləvi İnformasiya Vasitələri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin «Qızıl
qələm» mükafatına layiq görülmüşdür.

O, 2010-cu ildə Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatındakı fəal iştirakına
görə «İlin intellektual ziyalısı» fəxri adına layiq görülmüşdür. Azad müəllimin
qazandığı parlaq uğurlar ardıcıl şəkildə davam etmişdir. Belə ki, o, 2011-ci
ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı, gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi
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sahəsindəki uğurlarına görə Beynəlxalq Uğur diplomuna və «Mərhəmət elçisi»
ictimai-siyasi, elmi-analitik jurnalının Fəxri Fərmanına, 2012-ci ildə isə
«Azərbaycan bayrağı» Fəxri Diplomuna layiq görülmüşdür.

Bütün bunları nəzərə alaraq H.Z.Tağıyev adına Toxucu Tikiş ASC-nin Hİ
və müəssisənin Həmkarlar Təşkilatı Azad Qulu oğlu Aslanovun Əməkdar
mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülməsi üçün AHİK qarşısında vəsatət
qaldırmağı qərara almışdır. 

Nahaq yerə deməyiblər ki, insanın bütün ümdə keyfiyyətləri onun qanaca -
ğında və qabiliyyətində təzahür olunur. İnsanın qanacağı xarakterində, danışı -
ğında, davranışında, mənəvi zənginliyində, qabiliyyəti isə məhz işgüzarlıq
keyfiyyətlərində əksini tapır. Bu sahədə də Azad müəllim örnəkdir. İnsanın
yüksək mənəvi keyfiyyətləri bir də uzaq səfərlərdə, yollarda özünü büruzə verir.
Bu mənada Azad müəllimi həm də səyahətlərin əsl pərəstişkarı saymaq olar.
Belə ki, mən ayrı-ayrı vaxtlarda onunla birgə Finlandiyada, Yuqoslaviyada,
Bolqarıstanda, Moskvada, Sankt-Peterburqda səyahətdə, ezamiyyətdə və ya tu -
rist səfərlərində olmaqdan xüsusi məmnunluq  duymuşam. Azad müəllim,
həmçi nin yurdumuzun səfalı guşələrinin də vurğunudur. Mən onunla dəfələrlə
şefliyə götürüb konsertlər verdiyimiz Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarına,
həmçinin Şəmkir, İsmayıllı, Qəbələ, Salyan, Gəncə, Mingəçevir, Quba, Nabran
kimi səfalı bölgələrə səyahətlər etmiş, müxtəlif səpkili mədəni tədbirlərdə və el
şənliklə rində iştirak etmişəm. Həmçinin onun şirin-şəkər balalarının xeyir
işlərində də iştirak etməkdən xüsusi məmnunluq duymuşam.

Mais Dayızadə,
bədii rəhbər

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN KEŞİYİNDƏ

Heç yadımdan çıxmaz, mən tələbə olarkən, ya -
şa dığım yataqxananın birinci mərtəbəsinin dəhli zin -
də qırmızı parçanın üzərində ağ hərflərlə yazılmış
belə bir şüar asılmışdı: «Təkcə öz işinə yarayan
adam ən yaramaz adamdır». Hər dəfə o şüarın qarşı -
sından keçərkən ayaq saxlayır, ilk dəfə oxuyurmuş
kimi, bir anlığa xəyala dalar, gözlərim yol çəkərdi.
Həmin anlarda gözlərim önündə qəribə mənzərələr
canlanır, öz ömrünü şam kimi xalqının, el-obasının
yolunda fəda etmiş Müşfiq, Cavid, Danko, Mehdi,
Həzi və b. qəhrəman insanların parlaq obrazları bir
kino lentinin görüntüləri kimi xəyalımdan keçərdi.
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O şüarın tilsimli sözləri yaddaşıma möhkəmcə həkk olunduğu üçün ətrafıma
baxar, hər yerdə fədakar, səmimi, mehriban, xeyirxah, təmənnasız insanları
arayar, onlarla ünsiyyətdə olmağa, iş birliyi qurmağa çalışardım. Atalar «niy -
yə tin hara, mənzilin ora» ifadəsini nahaq yerə deməyiblər. Nəhayət, günlərin
birində tale məni belə humanist, fədakar insanlardan biri ilə rastlaşdırdı. Bu
adam bizim ərazidə yerləşən mədəniyyət evinin direktoru Azad Aslanov idi.
Ünsiyyət qurduğumuz ilk günlərdən etibarən dostluğumuz başladı və bu gün
mən qürur hissi ilə qeyd edə bilərəm ki, həmin dostluğun və qardaşlığın tarixi
30 ildən artıqdır.

Fəaliyyətimizin xarakterindəki eynilik və oxşarlıq da Azad müəllimlə
aramızda yaranan ünsiyyətin və mehribanlığın güclənməsinə rəvac verdi. Mə -
nim ali incəsənət təhsili aldığımı, yaradıcı ziyalılarla, elm və mədəniyyət
xadimləri ilə, sadə zəhmət adamları arasında silsilə görüşlər keçirmək arzu -
sunda olduğumu biləndə o, çox sevindi. Azad müəllim söhbət əsnasında xüsusi
vurğuladı ki, bu cür möhtəşəm mədəniyyət tədbirlərini keçirmək insandan son
dərəcə böyük məsuliyyət və ciddilik tələb edir. Çünki belə tədbirlər güclü və
ya zəif formada da olsa, ölkənin mədəniyyət tarixinə iz qoyur. Hansısa tədbirin
zəif olması isə təşkilatçının gələcək karyerasına mənfi mənada sarsıdıcı zərbə
vura bilər. Onda hələ Sovet quruluşu çökməmişdi, adi adamdan yüksək vəzifə
sahibinə kimi hər kəs qorxu və səksəkə içində yaşayır, az qala suyu da xüsusi
ehtiyatla içməyə çalışırdı. Ötən əsrin 80-ci illərinin ortaları idi. Bütün ölkə
miqyasında yuxarıdan qəsdən aşkarlıq və demokratiya şüarları ortaya atılmışdı
ki, kimin qabında nə olduğu ortaya çıxsın. Belə çətin, mürəkkəb bir zamanda
biz vaxtaşırı olaraq Azad müəllimlə görüşüb söhbətlər edəndə bizi qarşıda
möhtəşəm yeniliklərin, inqilabi hadisələrin gözlədiyini müzakirə edirdik.
Amma nə gizlədim, biz o zaman hadisələrin bütün dünyaya sirayət edəcəyini,
SSRİ kimi möhtəşəm bir qırmızı imperiyanın bir zərbə ilə tarix səhnəsindən
silinəcəyini, milli ədavətin gücləndikcə qanla, qırğınla müşahidə olunacağını,
məhəlli müharibələrinin korbağırsaq kimi uzanacağını heç ağlımıza gətirə
bilməzdik. Biz yalnız şüurlarda, düşüncələrdə yeniləşmə, saflaşma, durulma
prosesini sürətləndirməyi qarşımıza məqsəd qoymuşduq. Mən «Çeşmə» adlı
ədəbi-bədii gənclik klubu yaratdığımı və bu klubun tədbirlərini mədəniyyət
evinin kiçik zalında, «mavi işıq» gecələri şəklində keçirmək istədiyimi bildi -
rəndə Azad müəllim bu təşəbbüsü də yüksək razılıq hissi ilə qarşıladı və dedi ki,
imkan daxilində özüm də bu tədbirlərdə fəal iştirak və çıxış etməyə çalışa cağam.
Beləliklə, biz yeni yaradılmış gənclik klubunun proqramını və əhali ara sında
keçirmək istədiyimiz ictimai rəy sorğusunun mətnini tərtib etdik. Sonra mən rəy
sorğusunun mətnini mətbəəyə göndərməzdən əvvəl respublikanın baş sosi-
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oloq-alimi, görkəmli yazar Əhməd Qəşəm oğlu ilə görüşdüm. Əhməd müəllim
də sağ olsun ki, vaxt ayırıb bir peşəkar kimi o mətndə bəzi zəruri dəyişikliklər
elədi. Beləliklə, biz proqram mətnini dəvətnamənin içinə daxil etdik və sosi-
oloji tədqiqatın mətnini də yenidən tərtib etdikdən sonra sənədləri mətbəəyə
göndərdik. Sənədlər min tirajdan artıq nüsxə ilə çap olunub başa gələndə
sevindik. İndi «Bismillah!» – deyib starta çıxmaq və bütün ölkəyə səs salacaq
mədəni tədbirləri reallaşdırmaq olardı. Beləliklə, mən «Güc birlikdədir», «Tək
əldən səs çıxmaz» deyə Azad müəllimlə birlikdə işə başladım. Nəticədə gördü -
yümüz işin səmərəsi bizim gözlədiyimizdən də fərəhli oldu. Belə ki, keçirdiyi -
miz hər bir tədbirdə zalın dolu olması, gördüyümüz işin oxucu marağı, ta maşaçı
rəğbəti qazandığından xəbər verirdi. Hər bir tədbirdə tamaşaçılara maraqlı vik-
torina suallarının təqdim olunması, qaliblərə görkəmli şəxsiyyət lərlə canlı
ünsiyyətdə olmaq, şəkil çəkdirmək və müəllif avtoqrafı ilə onlardan kitab
almaq imkanı yaradılırdı. Beləliklə, təxminən 30 il əvvəl bu gün çoxsaylı tele-
viziya kanalları ilə gen-bol yayımlanan və geniş tamaşaçı rəğbəti qazanan
mədəni-intellektual proqramların əsasını qoymaq sahəsində çox ciddi addımlar
ata bildik.

Keçirdiyimiz tədbirlər, bir qayda olaraq, o dövrün ən nüfuzlu mətbuat or -
qanları olan və tirajı yüz minlərlə hesalanan «Bakı» və «Azərbaycan gəncləri»
kimi qəzetlərdə ətraflı şəkildə işıqlandırılırdı. Görkəmli qələm sahiblərindən
Tofiq Bayram, İlyas Tapdıq, Malik Fərrux, Fikrət Qoca, Məmməd İsmayıl,
Rüfət Zəbi oğlu, Tofiq Mütəllibov, mədəniyyət xadimlərindən Nəsibə xanım
Zeynalova, Arif Quliyev kimi şəxsiyyətlərlə keçirilən hər bir yaradıcılıq
görüşü qədirbilən tamaşaçıların hafizəsində silinməz izlər qoyurdu. O zaman
hələ kifayət qədər gənc olan, yaradıcı fəaliyyət sahəsində ilk ciddi uğurlara
imza atan, bu gün isə böyükdən kiçiyə kimi hər kəsin tanıyıb sevdiyi Paşa
Qəl binur, Baba Vəzir oğlu, Firudin Qurbansoy, Çingiz Əhmədov, Həsən
Cəbrayılov, Zəlimxan Yaqub, Rüstəm Behrudi, Asif Rüstəmli, Məhərrəm
Qasımlı, Saleh Salahzadə, Yavər Əsədzadə, Məti Osman oğlu, Ələddin
Əsədzadə kimi yaradıcı şəxsiyyətlər tədbirlərimizə mütəmadi olaraq gəldikləri
üçün bizim gənclik klubunun fəxri üzvləri seçilmişdilər. Təsadüfi deyil ki,
onların ilk kitablarının təqdimat mərasimlərini də məhz biz keçirmişik. Son-
radan tale elə gətirdi ki, bu insanların hər biri bizim etimadımızı şərəflə
doğrultdu və cəmiyyətdə mükəmməl bir şəxsiyyət kimi formalaşa bildi. Bu
gün mən tam cəsarət ilə bəyan edib deyirəm ki, Azərbaycan xalqının görkəmli
mədəniyyət xadimi, sadə, səmimi, mehriban, alicənab insan olan Azad
Aslanovun yaxından köməyi, qayğısı və himayəsi olmasaydı, o tədbirləri belə
yüksək səviyyədə reallaşdırmaq qeyri-mümkün olacaqdı.

217



Belə ki illər, aylar bir-birini əvəz etdi, bütün dünyanı çaxnaşmaya salan Qara -
bağ konflikti Qırmızı imperiyanın məhvinə, yeni ictimai-iqtisadi forma si yanın
təşəkkül tapmasına, bütün bunlarla paralel, müstəqil, çiçəklənən res publikamızın
günbəgün qüdrətlənməsinə şərait yaratdı. Bu gün Azad müəllim həyatının ən
səmərəli, ən məhsuldar və çiçəklənən dövrünü yaşayır. Təsəvvür edin ki, onun
başçılıq etdiyi mədəniyyət evində yetişib formalaşan, respublika miqyasında
geniş şöhrət və məhəbbət qazanan incəsənət kollektivləri üçün bu mədəniyyət
evi bir ata kimi müqəddəsdir. Çünki onun təcrübəsindən hər kəs bəhrələnmişdir.

2009-cu ilin dekabr ayında Azad Aslanovun 60 illik yubileyi ölkənin mə -
dəni ictimaiyyəti tərəfindən böyük təntənə ilə qeyd edildi.

Rəsmi hissəsinin mədəniyyət evinin 350 yerlik geniş zalında, bədii hissə -
sinin isə «Tac-Mahal» şadlıq sarayının 300 yerlik ziyafət salonunda gerçək -
ləşdiyi möhtəşəm yubiley tədbirinin doğurduğu zəngin təəssürat bu gün də o
tədbirə qatılmış doğmaların və görkəmli mədəniyyət xadimlərinin hafizə -
sindən silinməyib.

Aşıq Əhliman başda olmaqla tanınmış aşıqlar, Vaqif Yaqub oğlu və başqa
məclis aparıcıları, bu mədəniyyət evinin yetirmələri olan «Natiq» ritm qrupu,
skripkaçı Səlim, «Aliyə», «Səma», «Züleyxa», «Azəri-Qafqaz», «Təranə»
kimi uşaq və gənclərdən ibarət rəqs kollektivlərinin nümunəvi çıxışları yubiley
tədbirinə xüsusi əzəmət və təntənə gətirdi.
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İndi aradan illər keçib və biz tam cəsarətlə deyə bilərik ki, Azad Aslanovun
«Əməkdar mədəniyyət işçisi» və ya «Əməkdar incəsənət xadimi» kimi fəxri
ad lardan birinə layiq görülməsinin vaxtı çoxdan çatmışdır. Bir qələm əhli kimi
biz özümüz də bu barədə təqdimat yazmaq, ən azı onun barəsində hazırla dı -
ğımız qəzet materiallarını Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinə təqdim etmək
fikrindəyik. Bu ilin dekabr ayında Azad müəllimin 64 yaşı tamam olacaq və
o, 65 yaşına, daha doğrusu, əlamətdar yubiley yaşına qədəm qoyacaq. Həmin
o yubiley zamanı bu təltif məsələsinin həllinə nail olmaq lap yerinə düşərdi.

Yazımızın sonunda Azad Aslanovun bizimlə söhbət zamanı söylədiyi bəzi
diqqətəlayiq faktları oxuculara çatdırmaq istəyirik:

«Əzizlərim, 47 il bundan əvvəl, yəni 1966-cı ildə Şəmkir Stansiyasındakı
orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirib arzularımın dalınca Bakıya pənah
gətirəndə belə mürəkkəb və maraqlı bir ömür yaşayacağımı heç ağlıma da
gətirə bilməzdim. İlk əmək fəaliyyətimə H.Z.Tağıyev adına Tikiş-toxuculuq
kombinatında fəhlə kimi başladım. Tale elə gətirdi ki, az bir müddət keçdikdən
sonra fəhləliklə vidalaşmalı oldum. Belə ki istehsalatdan ayrılmadan N.Tusi
adına Pedaqoji Universitetə daxil oldum və Ulu Tanrının köməyi ilə karyeramı
qurmağa, vəzifə pilləri ilə yüksəlməyə başladım. Əvvəl yataqxanaya tərbiyəçi
müəllim göndərdilər, bundan sonra isə əvvəlcə Mülki Müdafiə Qərargahına,
ardınca da müəssisəyə tabe olan və Mərdəkanda yerləşən pioner düşərgəsinə
direktor təyin etdilər. 1981-ci ildə cəmi 31 yaşım var idi. Mənə yüksək etimad
bəsləyib, 5 mindən artıq adamın çalışdığı respublika miqyaslı nəhəng bir
müəssisəyə, dövlət əhəmiyyətli strateji obyektə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
sədri təyin etdilər. 3 il sərasər bu vəzifədə çalışdım və günlərin birində dərk
etdim ki, yüksək humanizm, alicənablıq kimi dəyərli keyfiyyətlər iş prosesində
adama mane ola bilərmiş. Üzümün yumşaqlığından, qəlbimin kövrəkliyindən
öz xeyrinə yararlanmağa çalışan minlərlə insan yerli və yersiz iddialarla
üstümə ayaq açırdı. Xoşbəxt o adamdır ki, vəzifə başında olanda xəstəlik,
dərd-azar yox, könül xoşluğu, can rahatlığı tapsın. 1984-cü ildə öz xahişimlə
müəssisəyə məxsus olan mədəniyyət evinə direktor təyin ediləndə hiss etdim
ki, axtardığım könül xoşluğunu məhz bu vəzifədə tapa biləcəyəm. İndi aradan
30 ilə yaxın bir müddət keçdikdən sonra mən zənnimdə yanılmadığıma bir
daha əmin oldum. Ulu Tanrıya şükürlər olsun ki, keçən bu illər ərzində çək -
diyimiz zəhmətlər nəticəsiz qalmadı.

Elə yetirmələrimiz var ki, onlar çalışdıqları sahə üzrə respublika miqyasın -
da lider səviyyəsinə yüksələ biliblər. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün
ölkə miqyasında heç kəs nağara ifaçılığı sahəsində Əməkdar artist Natiq
Şirinovdan, skripka ifaçılığı sahəsində isə Əməkdar artist Səlim Abbasovdan
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artıq sənətkarlıq qüdrəti nümayiş etdirmək iqtidarında deyildir. Həmin məşhur
simalar indi də hər gün bizim klubda məşq edir və öz məharətlərini durmadan
təkmilləşdirməyə çalışırlar. Keçən bu müddət ərzində bizim mədəniyyət
evində formalaşan xalq teatrı, «Aliyə», «Züleyxa», «Səma», «Azəri-Qafqaz»,
«Təranə» rəqs qrupları, «Natiq» ritm qrupu, birləşmiş rus xoru, uşaqlardan
ibarət instrumental ansambl, körpələrdən ibarət uşaq cırtdan studiyası,
uşaqlardan ibarət rəssamların sərgiləri respublikamızda və onun hüdudlarından
kənarda geniş şöhrət qazanmışdır».

Bayram Afurcalı,
Arzu Murad

NƏ YAXŞI Kİ, SƏN VARSAN

Əzizim Azad müəllim, sözlərimi sevimli Səməd
Vurğunun bir beyti ilə başlayıram:

Ah nə deyim, nə söz qoşum bu aləmdə mən sana
Al bu qələm, bu da kağız, öz hüsnünü yazsana!

Yüksək fəzilət sahibi olan Azad qardaşım elə bir
torpaqda dünyaya göz açmışdır ki, o torpaq –
Şəmkir doğma Azərbaycanımıza görkəmli dövlət
xadimləri, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri bəxş
etmişdir. Dünya şöhrətli neftçi, keçmiş Sovetlər
Birliyində ən ali mükafatlara layıq görülmüş geoloq
Fərman Salmanov, dünya şöhrətli oftalmoloq, şair

Paşa Qəlbinur, SSRİ Xalq artisti Leyla Bədirbəyli, müğənni Mayis Salmanov,
şair Səyavuş Sərxanlı, görkəmli aşıqlarımız aşıq Hüseyn Şəmkirli, Gülxar
Həsənova, Teymur Hüseynov, Mənsum Novruzov, dünya şöhrətli şərqşünas
alimimiz Rüstəm Əliyev və başqalarını nümunə göstərmək olar. Şəxsiyyətinə,
insanlığına heyran olduğum istedadlı mədəniyyət xadimi, söz xiridarı, gözəl
məclislər, şənliklər aparıcısı Azad Aslanov məhz belə bir mühitdə böyüyüb
tərbiyə almış, qohumların, dostların sevimlisinə çevrilmişdir.

Azad müəllim, mən səni tanıyandan bəri özümə böyük qardaş seçmişəm.
İzzətim, hörmətim böyük qardaşım, gücüm, cəsarətim böyük qardaşım!
Deyirlər ki, insan dünyaya gələrkən onun taleyi Allah tərəfindən verilir.

Ulu Tanrının yazdığına heç kimin şübhəsi olmayıb. Hər bir insanın taleyi alın
yazısından asılı olsa da, həyatında tutduğu mövqeyə, əməyə, zəhmətə
münasibəti, çalışqanlığı, mübarizliyi iradəsinin gücünə arxalanmaqla  sınaq
meydanından salamat, üzüağ çıxmaq üçün səbirli, dözümlü olmağı tələb edir.
Məhz sizin həyatınız bu nöqteyi-nəzərdən nəsillərə nümunədir.
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Hər insanın ömür yolu əfsanəvi bir dastandır. Pis yaşasan, bir xaraba, xoş
yaşasan, gülüstandır.

El arasında kiminsə keyfiyyətli bir insan olmasını bildirmək üçün «insan
adamdır» ifadəsi işlədilir. Bəzən də deyirlər ki, alim olmaq asandır, insan
olmaq çətindir. Sən, həqiqətən də, gözəl insansan, yüksək mərifət, əxlaq sahi -
bi  sən. Sağlığında ürəklərdə heykəl qoymusan. Mən bunun bir daha şahidi kimi
2009-cu il dekabrın 26-dan fəaliyyət göstərdiyiniz, rəhbərlik etdiyiniz Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin adını daşıyan mədəniyyət evində və «Tac-mahal» şad -
lıq evində qeyd edilən 60 illik yubiley şənliklərində seyr etdim. O boyda
hörməti, əzizim, özün qazanmışdın. Şair demişkən:

Söylə, dil açarmı öz ömrün bağın
Söylə, qızınarmı heç can otağın, 
De səni sevərmi oğul-uşağın,
Özün qazanmasan öz hörmətini.

Allah-taala sizin kimi insanları yaxşılıq eləməkdən ötrü xəlq etmişdir.
Çünki böyük alimimiz Xudu Məmmədov yazırdı ki, yaxşılıq elmdir. N.Gən -
cəvi də deyir ki:

Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi verilməz sənə.

Sən əsl vətənpərvərsən, Azərbaycanımızı sevən insansan. Sənin Vətənə ilk
məhəbbətin doğulub boya-başa çatdığın Şəmkirin Keçili kəndindən başlayır. 

Çaylar haradan başlanır? Bulaqların gözündən,
Vətən hardan başlanır? Kəndimizin özündən.

Azad müəllim, sən yüksək dərəcədə həqiqi mədəniyyət işçisisən. Bu sənin
təbiətindən, qanından, canından irəli gəlir. Yəqin ki, filosof şairimiz Hüseyn
Cavidin də bu beytini bilməmiş deyilsən:

Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!

Azad müəllim, sən toy, şənlik adamısan. Nə qədər, bəlkə də, hesabını itir -
di yin qoşa gəncliyə xeyir-dua verib, xoşbəxtliyə səsləmisən. Çünki bir mə də -
niy yət işçisi kimi bilirsən ki, toy xalqımızın əxlaq mədəniyyətidir.

Ömür! O elə bir nemətdir ki, hamıya bir dəfə verilir. Kiminə çox, kiminə
az. Biz bu az-çoxluğu illərlə ölçürük. Amma ömürləri illərin sayına görə ayırıb
seçmirik. İllər insana ömür vermir, illərə ömrü insan verir. Azad qardaşım,
sənin də həyatın örnək olub, mənalı keçib, günlərə, aylara, illərə ömür verib.

221



Sən xoşbəxtsən. Özün xoşbəxt olduğun kimi, hamını da xoşbəxt görmək
istəyirsən. Müdriklərin dediyi kimi, «şəxsin xoşbəxtliyini yalnız hamının
xoşbəxtliyində tapmaq olar».

Əzizim, sənin yaşadığın həyat, qoyduğun iz böyük bir insanlıq yoludur.
Mən inanıram ki, sən bu yolda nəslinin ilk yolçusu deyilsən. Səndən əvvəl də
yolçular olmuşdur və səndən sonra da elə sənin gözlərinin qarşısında bu yolun
davamçıları olacaq, çünki ot öz kökü üstə bitər. 

Azad müəllim, nə yaxşı ki, sən və sənin kimi gözəl insanlar var bu həyatda,
yoxsa insanlığı və əsl dostluğu qiymətləndirməyi bacaran və humanist ide -
yalardan zövq alan, bəhrələnən insanlar üçün darıxdırıcı olardı  bu fani dünya...

Sizin haqqınızda nə qədər xoş sözlər, xatirələr söyləsəm də, yenə azdır:

Ömür xatirəyə dönər, ya dönməz
İllərin izi var xatirələrdə
Keçən əyyamların, ötən günlərin 
Dadı var, duzu var xatirələrdə. 

Sənə dəyər verən, səni əzizləyən, səndən gözəl fəzilətləri əxz edən insan -
ların yaddaşında həmişə Azad müəllim olaraq qalacaqsan. Sözlərimi vaxtilə
məşhur müğənni kimi tanınan Elmira Rəhimovanın oxuduğu bir mahnının adı
ilə yekunlaşdırıram: «Nə yaxşı ki, sən varsan».

Tahir Şirvanlı,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

SEVGİSİ TÜKƏNMƏYƏN İNSAN

Çox böyük hörmət bəslədiyim, xətrini dünyalar
qədər istədiyim, dostum Azad Aslanovun 60 illik
yubileyinə kiçik bir xatirə yazmaq istədim.

Yaxşı xatırlayıram, 1979-cu il idi. Respublika
bədii özfəaliyyət kollektiv lərinə baxış müsabiqəsi
keçirilirdi. Mən Komvol-Mahud İstehsalat Birliyi
klubunun dram dərnəyində iştirak edirdim. 

Münsiflər heyətinin tərkibində sonralar tanış
olduğum, münasibətimiz bö yük dostluğa çevrilən
Azad Aslanov da var idi. O məni işlədiyi H.Z.Ta -
ğıyev adına Toxuculuq Kombinatı klubunun xalq
teatrına dəvət etdi. Dəvəti qəbul etdim. Teatr və in -

cə sənət aləmində böyük nüfuza malik olan Qurbanəli Mürsə lov 1974-cü ildən
xalq teatrına rəhbərlik edir.
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Mən ondan sənətin bir çox sirlərini öyrəndim və quruluş verdiyi onlarla
tamaşada bir-birindən maraqlı rollarda çıxış etdim. Azad müəllimin böyük
qayğısı, diqqəti nəticəsində teatrın böyük uğurlarının şahidi oldum. 1985-ci
ildə Böyük Vətən müharibəsi qələbəsinin 40 illiyinə həsr olunmuş Ümumitti-
faq Festivalında xalq teatrının hazırladığı tamaşa və tamaşanın bir neçə
iştirakçısı Ümumittifaq Festivalı Laureatı adına layiq görüldü.

Son illər ərzində S.S.Axundovun «Tamahkar», Z.Xəlilin «Qatır Məm -
məd», M.Atəşin «Vətən və yar məhəbbəti», F.Aşurovun «Mənim gözəlim»,
S.Vurğunun «Fərhad və Şirin», «Xanlar», «Vaqif» dramları, Ü.Hacıbəylinin
«Ər və arvad», F.Babazadənin «Alovlar içində», Z.Hacıbəyovun «Əlli yaşında
cavan», S.Rüstəmovun «Beş manatlıq gəlin», A.Şirvanzadənin «Namus»,
S.M.Qənizadənin «Axşam səbri xeyir olar», «Xor-xor», «Dursunəli və Balla -
badı», «Şeytan» və sair əsərlər tamaşaya qoyulub.

Xalq teatrının kollektivi tez-tez respublikamızın əksər rayon və kəndlə rinə,
eləcə də qonşu respublikalara qastrol səfərlərində maraqlı proqramla çıxış edib.

Klubda həmişə böyük izdiham olur. Burada tez-tez bütün əlamətdar günlər,
bayramlar, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, şair və yazıçılar, görkəmli
ziyalılar, alimlər, dövlət xadimləri ilə bağlı tədbirlər keçirilir.

1986-cı ildə dahi şairimiz Səməd Vurğunun 80 illik yubileyinə həsr olun -
muş tədbir Dövlət Televiziyasında geniş işıqlandırılmışdır.

1912-ci ildə ulu öndərimiz, xalqın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Xalqın xilaskarı Heydər doğuldu» adlı
ədəbi-bədii, musiqili kompozisiya klub kollektivinin ən uğurlu işlərindən biridir.

Klubda 2002-ci ildən böyük ziyalımız Vaqif Yaqub oğlunun rəhbərliyi ilə
«Dədə Qorqud ocağı»nda yaradıcılıq mərkəzinin «Poeziya» teatrı fəaliyyət
göstərir. Burada maraqlı tamaşalar səhnəyə qoyulur.

Klubun uğurlarından çox yazmaq olar, neçə-neçə görkəmli mədəniyyət-
incəsənət xadimləri, ziyalılar ilk addımlarını məhz bu klubda atıblar.

Azad müəllimin hər bir iştirakçıya fərdi münasibəti, qayğısı sözlə deyiləsi
deyil. O, bu gün də yorulmaq bilmədən böyük həvəslə, şövq ilə çalışır.

Azad müəllimə hamımız əzizimiz deyirik. Onun halallığına, saflığına,
xeyir xahlığına, səmimiyyətinə, qayğıkeşliyinə, gözütoxluğuna, daxili zəngin -
liyinə görə. Həqiqətən, hamının əzizidir, dostudur.

Azad müəllim, ömrün 60 ilini başa vurdunuz. Siz lazımlı insansınız. Qo-
humlara, ailənizə, balalarınıza, dünyalar qədər sevdiyiniz nəvələrinizə, mə -
dəniyyətimizə, incəsənətimizə çox lazımsınız. Bax ona görə bundan belə Sizə
daha çox xoşbəxt günlər, cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

Mənsur Məsimov
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ŞƏMKİR ELİNİN SƏDAQƏTLİ OĞLU

Əziz dostum, qardaşım, hörmətli Azad Qulu oğ -
lu sənin 60 illik yubileyinə yüksək həvəslə, ruh yük -
səkliyi ilə öz sazımla, sözümlə, sənət dostlarımla
gəldim. Gecədə musiqi aləminin söz xiridarları,
sənət fədailəri rəngarəng Azərbaycan musiqisini
nümayiş etdirdilər.

Xatirimdə izlər buraxan xalq teatrının hazırladığı
«Yaşın 60 deyil hələ» ədəbi-bədii kompozisiya
sənin bütün həyat-yaradıcılığını əhatə edirdi.

Müdriklər deyib ki, həyata gələn hər bir insan
özündən sonra bir iz qoymalıdır. Bəzi insanların
əməlləri özündən sonra da yaşayır, bəziləri heç yada

da düşmür. Sən bu böyük ömür yolunda həyatda yaxşı, xeyirxah izlər qoymu-
san, işlədiyin kollektivin, dostlarının etimadını qazanmısan.

Eşq olsun səni dünyaya gətirən Xədicə anaya!
Sizin doğulub boya-başa çatdığınız Şəmkir rayonu respublikamızın ən

qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, flora və faunası, insanları ilə ürəklərə
yol açan guşələrindəndir. Fəxr etməyə dəyər. Şəmkir günü-gündən gözəlləşir,
inkişaf edir. 

Bu rayon respublikamız üçün görkəmli şəxslər yetirib, onlardan Azərbay -
can Cümhuriyyətinin yaradılmasında rolu olan, həm də ilk dəfə Azərbaycan
Himnini yazmış Əhməd Cavad, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, neft
mütəxəssisi, dünya şöhrətli Fərman Salmanov, şərqşünas alim Rüstəm Əliyev,
SSRİ Xalq artisti Leyla Bədirbəyli, Respublikanın Xalq artistlərindən Gülxar
Həsənova, Yasin Qarayev, ustad aşıqlardan Aşıq Hüseyn Şəmkirli, Yəhya bəy
Dilqəmi, Teymur Hüseynov, Məsim Səfərov, Çoban Tağıyev və başqaları bu
torpağın yetişdirmələridirlər.

Azad müəllim, sən də bu elin fəxr ediləsi oğlusan. Yaxşı yadımdadır, 1989–
1990-cı illərdə tələbə yoldaşım, dostum Vaqif Yaqub oğlunun yaratdığı və rəh -
bərlik etdiyi «Dədə Qorqud Ocağı» Mədəniyyət mərkəzində səninlə ilk dəfə
görüşdük və dostluğumuzun təməli qoyuldu.

«Dədə Qorqud Ocağı»na söz ustaları, şairlər, yazıçılar, musiqiçilər və sənət
adamları toplaşıb söz mübadiləsi aparardılar. Azərbaycan toylarının idarə
olunmasından, el şənliklərində aparıcı-tamadanın rolundan debat gedərdi. Eyni
zamanda burda vaxtaşırı şair və yazıçılarımızın dram əsərləri hazırlanıb
tamaşaya qoyulurdu.
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Hörmətli Azad müəllim, 30 ilə yaxın rəhbərlik etdiyiniz H.Z.Tağıyev adına
Mədəniyyət evində dəfələrlə görüşlər keçirib, konsertlər vermişik. Sadə
zəhmət adamları ilə canlı görüşlər keçirmişik.

Hər dəfə Sizin saz, söz sənətinə, Azərbaycan incəsənətinə verdiyiniz böyük
diqqət və qiyməti yüksək qiymətləndirirəm.

Əziz qardaşım Azad müəllim, bir daha anadan olmağınızın 60 illik yubileyi
münasibətilə Sizi təbrik edib, sənət dostlarım adından Azərbaycan mədəniyyət
və incəsənətinin inkişafında uğurlar arzulayıram.

Aşıq Əhliman Şirvanlı,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universitetinin müəllimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi

ALTMIŞ DEYİL, YÜZDÜR YAŞIN!

Ədəbi-bədii kompozisiya 
Azad müəllimin 60 illiyinə həsr olunur
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*   *   *
Gəl söyləyək xoş gəlmisiz!
Bu mehriban qonaqlara.
Xoş arzulu, xoş niyyətli
Candan əziz olanlara.

*   *   *
Bir dənizdir sevincimiz,
Şirin, dadlı söhbətimiz,
Töhfənizdir gəlişiniz
Azad adlı yubilyara.

*   *   *
Məna vardır hər anının, 
Keçən ömür yollarının,
Uçaq xəyal qanadının
Üstündə çox uzaqlara.

*   *   *
Böyük çillə, qış gecəsi,
Sevindirir hər bir kəsi.
Gəldi evdən körpə səsi
Gətirdi nur gözümüzə.

*   *   *
Toplaşdılar bibi, xala
Qoyub nöqtə çox suala.
Ad qoydular «Azad» bala
Bu ad yatdı dilimizə.

*   *   *
Tez boy atsın, yaşa dolsun,
İnsanlara mehir salsın.
Vətən sevən ərən olsun,
Saçsın  şəfəq üstümüzə.

*   *   *
Körpə Azad getdikcə yol
İllər dedi: «Sağ ol, var ol».
Çağırdılar: «Ay Komsomol,
Sən gərəksən elimizə».

*   *   *
Ondan kiçik pionerlər,
Qayğı istər, kömək dilər.
Bir ağızdan səsləndilər:
«Sal kölgəni üstümüzə».



*   *   *
Son günlərə çatanda may,
Yaz adlayıb, yetəndə yay.
Həyətimiz çəksin haray,
Qonsun nəğmə dilimizə.

*   *   *
Batanda gün, yananda şam,
Qayğımıza qalsın müdam.
Azad əmi səhər-axşam,
Sığal çəksin telimizə.

*   *   *
Yer verdikcə illər ilə,
Seçildi o, əqli ilə.
Söyləyib «hə» gülə-gülə,
Haray verdi səsimizə.

*   *   *
Püxtələşib, doldu yaşa,
Çəkildi hər işdə başa.
Qoşularaq çox yarışa,
Mükafatlar aldı Azad.

*   *   *
Bildi qədrin insanlığın, 
Ovdu gözün qaranlığın,
Xoşbəxtliyin, azadlığın
Fədaisi oldu Azad.

*   *   *
Ululardan var məsləhət,
Düz əməllə yaşa-yarat.
Üzə gülsün xoşbəxt həyat,
Əyilməsin məğrur başın.

*   *   *
Halallıq et haqqa, saya,
Çağrılmamış yet haraya.
Olsan sadiq el-obaya,
Sevər səni yar-yoldaşın.

*   *   *
Bu hikməti çoxu bilməz,
Yad diyardan xeyir gəlməz.
Sərvət tapar, üzü gülməz
Müdam tökər gözün yaşın.

*   *   *
Xoş məqamla gəlsin zaman,
Tanrım bizə versin aman.
Deyək sənə «Ay qəhrəman
Altmış deyil, yüzdür yaşın!»

*   *   *
Gəzir dildə söz-söhbəti,
El-obaya sədaqəti.
Ürəklərin məhəbbəti,
Nəğmə dolu sözü Azad.

*   *   *
Əzəl gündən seçdiyin yol,
Qədəm qoyub getdiyin yol,
Hamı deyir sənə: «Sağ ol,
Əməllərin düzdür, Azad».

*   *   *
Qəmgin  dedi həqiqəti,
Var günəş tək hərarətin
Sönməz onun təravəti
Ocağında közdü Azad.

Altmış deyil, yüzdür yaşın
Deyək sənə ay qəhrəman (hamı)

Əjdər Qəmgin
2009
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İNSANIN BÖYÜKLÜYÜ 
ONUN SADƏLİYİNDƏDİR

Bütün varlığı ilə mədəniyyətimizə xidmət edən,
Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinin inkişafın -
da zəhməti olan dostum, qardaşım Azad müəllim.
Bu gün Sizin 60 illik yubileyinizi təntənəli surətdə
qeyd edirik. Ömür yollarınızın 30 ilini mədəniy yəti -
mizin inkişafına sərf etmisiniz.

Qardaş, yubileyiniz mübarək olsun!
Sizin rəhbərlik etdiyiniz mədəniyyət evinə mən

də Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra təyi -
natla kitabxanaçı kimi işə qəbul olundum, tezliklə
22 min nüsxəli kitabxananın müdiri vəzifəsinə keç -
dim. Sizinlə birlikdə Xətai rayonunda, Bakı şəhəri -
nin mədəni-kütləvi tədbirlərində fəal iştirak etdik.

İşlədiyim illər ərzində görmüşəm ki, kollektivimizin səviyyəsinin inkişa -
fında mədəniyyət evinin xidməti böyükdür.

Azad müəllim əsl vətənpərvər, işgüzar adamdır. Vətən üçün xidmət göstər -
məyə, özündən sonra yüksək zövqü, peşəkar təşkilatçılığı ilə həyatda iz qoy -
mağa çalışan bir insandır.

Onunla işlədiyim illər ərzində mədəniyyət evinin xalq teatrının hazırladığı
rəngarəng tamaşaları, «Sahil» instrumental ansamblının, «Lira» vokal instru-
mental ansamblının, rəqs kollektivlərinin, nəfəsli alətlər ansamblının respub -
likamızda, eləcə də qonşu ölkələrdəki nailiyyətlərini, uğurlarını xatırlayıram.

Mənalı ömür, dəyərli həyat yolu keçmiş Azad müəllim haqqında fikir -
ləşəndə görürəm ki, ömür hədər getməyib. Yaxşı əməlləri şöhrətlənib. Çünki
bu mənalı ömrün sahibi bunun təkcə özü üçün yaşamayıb, çoxları üçün gərəkli
insan olub, əl tutub, köməklik edib. Azad müəllim belə bir insandır.

Azad müəllimin doğulub boya-başa çatdığı Keçili kəndində Qulu dayının
evində dostlarım ilə birlikdə duz-çörək kəsmişəm. 1992-ci ildə Rasim bəy ilə
İradə xanımın toy məclisini xatırlayıram. Xalq artisti Ənvər Sadıqovun rəhbər -
lik etdiyi instrumental ansamblın müşayiəti ilə el ağsaqqalı Qulu dayının söylə -
diyi şeirlər, ürək sözləri, ata kimi verdiyi xeyir-dualar ürəyimizdən oldu. Eyni
zamanda Azad müəllim də dostları ilə bizim rayonda, Goranboy rayonunun
Xan Qərvənd kəndində dəfələrlə olmuşdur.

Azad Aslanov həm də sözün əsl mənasında, yaxşı ailə başçısıdır. Onun bi ri-
birindən tərbiyəli övladları xalqımızın mentalitetinə uyğun olan adətlə rimizlə
böyüyüb, ali təhsil alıb, ailə qurublar. Uşaqlarının toyunda da iştirak etmişəm.
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Azad müəllim söz xiridarıdır, şifahi xalq ədəbiyyatının mahir bilicisidir.
30 ilə yaxındır ki, el şənliklərini özünəməxsus qaydada idarə etməyi bacarır.
Məc lisə gələn qonaqlarla tezliklə ünsiyyət yarada bilir. Onun məsləhət və
tövsi yələri ilə çoxları xoşbəxt ailə qurublar.

Əziz qardaşım Azad müəllim, 60 yaşınız tamam olsa da, mənalı ömrün
akkordlarını gənclik həvəsiylə səsləndirməkdə davam edirsiniz. Sizi səmimi-
qəlbdən təbrik edir, möhkəm cansağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram!

Mayıl Əhmədov,
Prezident Administrasiyası 

kitabxanasının direktoru
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