
20 mart 1956-cý ild? Salyan þ?h?rind? anadan olmuþdur. 
Ýxtisasca jurnalistdir. Az?rbaycan Dövl?t Televiziya v? Radio 
Veriliþl?ri Komit?sind? redaktor, Salyan Xalq Deputatlarý 
Sovetind? þöb? müdiri iþl?miþdir.  2005-ci ild?n hal-hazýra kimi 
Salyan rayonunun ictimai-siyasi q?zeti olan “Q?l?b?”nin baº 
redaktorudur.

Rüst?m M?likov 2009-cu ild?n regionlar arasýnda ilk d?f? 
olaraq Salyanda “Ana Kür” adlý müst?qil ekoloji maarifl?ndirici 
q?zet? h?m t?sisçilik, h?m d? redaktorluq edir. 2010-cu ild?n 
is? eyni adlý v? eyni istiqam?tli “Ana Kür” Ekoloji Probleml?rin 
Öyr?nilm?sin? Köm?k Ýctimai Birliyini t?sis ed?r?k q?zetin 
apardýðý maarifl?ndirici iþi burada t?crüb? il? birl?þdirm?y? 
çalýþýr. 

«Ana Kür» q?zeti 2010-cu ild? KÝV-l?rin inkiþafýna Dövl?t 
D?st?yi Fondundan  texniki yardým, R.M?likov is? Fondun h?-
min il üçün elan etdiyi yaradýcýlýq müsabiq?sind? ekoloji möv-
zuda  yazýlmýþ ?n yaxþý yazý mü?llifl?rind?n biri  kimi  xüsusi 
mükafata v? Diploma layiq görülmüºdür. 

Rüst?m M?likov 30 illik  peþ?kar jurnalistlik f?aliyy?tind? 
20 ild?n çoxdur ki, Az?rbaycan Jurnalistl?r Birliyinin Salyan 
Rayon  t?þkilatýnýn s?dri kimi ictimai iþ aparýr. O, Az?rbaycan 
Jurnalistl?rinin V qurultayýnýn nümay?nd?sidir.   «80 illik 
ömrün 80 s?if?si» mü?llifin ikinci kitabýdýr.
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Rüstəm Məlikov. “80 illik ömrün 80 səhifəsi”,  
Bakı, “Ozan”, 2011, 134 səh., (şəkilli) 
 
Tibb elmi sahəsində Salyan rayonunun yetirdiyi ən böyük 

şəxsiyyətlərdən biri, tibb elmləri namizədi, ali dərəcəli cərrah, 
“Əməkdar həkim”, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, keçdiyi 
mənalı və ibrətamiz həyat yolu ilə xalqına və dövlətinə 
sədaqətli  xidmət etmək nümunəsi gəstərmiş, həkim Əvəzağa 
Məlikov haqqındakı bu sənədli povestdə  ömrünün kamillik 
zirvəsində qürurla dayanan ağsaqqal ziyalımızın arxada qa-
lan illərindən ayrı-ayrı səhifələr yer alıb. 

 
 
   

 
       On – 047 – 11  

 
 
 

© “Ozan” nəşriyyatı – 2011 

R                                    2011
4702060204-84



80 İLLİK ÖMRÜN 80 SƏHİFƏSİ 
 

~       ~ 3

 
 

ÖN SÖZ 
 

«Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət etmək yaxşı kitab 
oxumağa bərabər olsun, elə kitablar axtarın ki, onların mütaliə-
si filosoflarla söhbət qədər dəyərli olsun». Oxuculara təqdim 
olunan «80 illik ömrün 80 səhifəsi» kitabı bütün məziyyətləri 
ilə bu keyfiyyətlərə cavab verir. Çünki bu kitab yaxşı insan ba-
rədə həmsöhbət olmaqla yanaşı, həm də bu mütaliə filosoflarla, 
aqillərlə təmas qədər qiymətlidir. Ona görə ki, kitabda haqqın-
da söhbət açılan Əvəzağa Məlikov Salyan rayonunun yetirdiyi 
ziyalılar ordusunda öz layiqli yeri olan bir şəxsiyyətdir. Bu tor-
pağın qüruru hesab olunanlar sırasında hərənin öz yeri olsa da, 
başqalarından fərqli olaraq o, bütün mənalı həyatını insanların 
sağlamlığı keşiyində şərəflə, mərdliklə, mətanətlə, öz sevimli 
işinə bir gün belə fasilə vermədən dayanmışdır.  

Əvəzağa həkim canlı tarixdir. O, Salyan səhiyyəsinin 
inkişafında müstəsna rol oynamış bir insan kimi  80 illik 
ömrünün tam yarım əsrini səhiyyənin tərəqqisinə, rayon tibb 
müəssisələrinin yaranmasına  və inkişafına təmənnasız həsr 
etmişdir. Salyan rayon xəstəxanasını nümunəvi rayonlararası 
tibb mərkəzinə çevirən Əvəzağa həkim burada ixtisaslı həkim 
kadrlarının işləməsi üçün bütün qüvvə bacarığını sərf etmişdir. 
Əvəzağa Məlikov onlarla gənci respublika və o vaxtkı SSRİ 
məkanının aparıcı ixtisasartırma mərkəzlərinə göndərməklə 
onların gələcək talelərinə himayədarlıq etmişdir. Məhz buna 
görə də istər rayonda, istərsə də respublika miqyasında çalışan 
həkim həmyerlilərimiz ona həmişə ləyaqətli insan kimi ehtiram 
göstərir, qayğısına qalmağı özlərinə borc bilirlər.  

Əvəzağa həkimin uşaqlığı, ilk məktəb illəri məhrumiy-
yətlərlə dolu olsa da, Allah onun gələcək taleyinə parlaq işıq 
saçmış, bir həkimin nail ola biləcəyi bütün qisməti vermişdir. 
O da bir Allah adamı kimi hər kəsə bacardığı şəfqəti göstərmiş, 
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həkimlik borcunu şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirmişdir. O, 
istedadlı cərrah kimi minlərlə insan üzərində əməliyyat 
aparmış, onlara şəfa vermişdir.  

 «Əməkdar həkim», ali dərəcəli cərrah, tibb elmləri nami-
zədi kimi adlara layiq görülən, böyük səhiyyə təşkilatçısı Sal-
yan rayonlararası  ixtisaslaşmış şöbələri quran və burada uzun 
illər baş həkim işləyən Əvəzağa Məlikovun həyatı bir kitabın, 
bir yazının mövzusu deyildir. Kitabın adından göründüyü kimi, 
bu nəşr 80 illik ömürdən 80 səhifəni, 80 yarpağı, 80 anı ifadə 
edir. Əslində isə onun həyatı və fəaliyyəti cild-cild kitablara sı-
ğan deyil. 

Tarixin bütün məqamlarında tarixi şəxsiyyətlər, dahi insan-
lar, şairlər, ədiblər yaşadıqları zaman, ömür daxilində gəldikləri 
qənaətlər, əldə etdikləri uğurlar və buraxdıqları səhvlər barədə 
gələcək nəsillərə tövsiyə kimi kitablar yazmış, özlərindən sonra 
ədəbi abidələr qoyaraq dünyanı tərk etmişlər.  Bu gün min illə-
rin tarixini özündə əks etdirən  bəzi abidələr qalmasa da, həmin 
dövrün salnaməçiləri tərəfindən qələmə alınmış və bu günə qə-
dər maraqla qarşılanan kitablar ən dəyərli mənbələr kimi  yaşa-
maqdadır. 

Əvəzağa Məlikovun kitabları bir həkimin keçdiyi həyat 
yolu çərçivəsində son yüz ildə Salyan səhiyyəsinin tarixi 
inkişafını əks etdirir, onun geniş salnaməsini yaradır, bu sahədə 
çalışmış dahi insanların həyat və fəaliyyətinə qiymət verilir.  

Müəllif çox maraqlı ədəbi üslub seçməklə həm keçmişə 
səyahət etmiş, həm öz qəhrəmanının müasir dövrdəki fəaliyyə-
tini araşdırmış, oxucular üçün onun görünməyən tərəflərini 
aşkara çıxara bilmişdir. İlk dəfədir ki, Əvəzağa Məlikovun 
bədii-publisistik yaradıcılığı geniş təhlil edilmiş və onun məş-
hur azərbaycanlı, İran cərrahiyyəsinin pioneri Cavad Heyəti ilə 
dostluğu və yaradıcılıq əlaqələri təhlil edilmişdir.  

Əvəzağa həkim hamımızın müəllimidir. Onun güclü yad-
daşı, pedaqoji məharəti, həkimlik istedadı və başqa həmkarla-
rında olmayan publisistik qələmi vardır. İndiyə kimi çap etdir-
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diyi nəşrlər hər bir oxucunun stolüstü kitabına çevrilib.  Onun 
qələm nümunələrini bir ata, bir həkim nəsihəti, bir dost məslə-
həti kimi axıra kimi oxumaq, dinləmək mümkündür. Canlı hə-
yat həqiqətlərinə söykənən hadisələr, onların müqayisəli təhlili, 
oxunaqlı dil, özünün və klassiklərin yazdıqları şeir nümunələ-
rindən bacarıqlı istifadə kitablarının xarakterik xüsusiyyətlərin-
dəndir.  

Əvəzağa Məlikovu şəxsən görməyənlər də onun əsərlərini 
oxuduqdan sonra həkimin kim və necə insan olduğunu çox 
aydın təsəvvür edə bilər. Belə bir deyim var: «Təbabət elmlərin 
ən qədimi, həkimlik isə sənətlərin ən şərəflisidir». Bu mənada 
həkimlik sənətini şərəfli edənlərdən biri də həmyerlimiz 
Əvəzağa həkimdir. Respublika səhiyyəsinin ağsaqqal ziyalıla-
rından birinə - Əvəzağa Məlikova ona yaşının 80-nində taleyin 
qismət etdiyi ömrü sağlam və gümrah yaşamağı arzu edirəm. 
Arzu edirəm ki, ömrün zirvəsini fəth etmiş loğmanımız yaşının 
müdrik çağında bizi yeni-yeni publisistik yazıları, düşüncələri 
ilə sevindirsin.  

«80 illik ömrün 80 səhifəsi» kitabı ağsaqqal ziyalı, yaxşı 
dost, mehriban ata, qayğıkeş baba haqqında çox oxunaqlı dildə 
yazılmış bir kitabdır. Yalnız Əvəzağa həkimi deyil, Salyanı və 
Salyan ziyalılarını ürəkdən sevən, onların təbliği üçün əmək 
sərf etməkdən çəkinməyən və bu işdə yaxşı qələmi və təcrübəsi 
olan bir adam  belə bir kitabı qısa müddətdə ərsəyə gətirə bilər. 
Bu mənada kitabın müəllifi, Salyanda nəşr olunun «Qələbə» və 
«Ana Kür» qəzetlərinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyi Salyan rayon təşkilatının sədri, istedadlı ziyalımız 
Rüstəm Məlikova dərin təşəkkürümü bildirməklə ona yeni-yeni 
axtarışlar, yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 
Rahim HÜSEYNOV, 

Elm Təhsil Mərkəzi «Təfəkkür» Universitetinin  
I prorektoru, tibb elmləri doktoru, professor.  
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MÜƏLLİFDƏN 
 
Haqqında söhbət açacağımız insan müasirimizdir. Əvəzağa 

Ərəstun oğlu Məlikov Salyan torpağının yetirdiyi ən dəyərli 
insanlardan biri  kimi bu gün də öz elmi və ictimai fəaliyyətini 
davam etdirir. İnsan mənəviyyatının müxtəlif aspektlərini şərh 
edən publisistik yazılarla Salyanda nəşr edilən və bölgədə 
yayılan «Ana Kür» qəzetində tez-tez çıxışlar edir. Bu qəzet 
onun üçün son illər çox doğmalaşıb. Əvəzağa həkimin bugün-
kü ictimai fəaliyyətinin miqyasını  bir az da geniş əks etdirərək 
xatırlatmaq istəyirəm ki, o bölgənin ən nüfuzlu ağsaqqalların-
dan biri, filologiya elmləri doktoru, akademik İmamverdi Əbi-
lov, şair, Respublika Yazıçılar Birliyinin üzvü, R.Rza mükafatı 
laureatı, respublikamızın ağsaqqal şairləri sırasında öz yeri olan 
həmyerlimiz Oqtay Rza ilə birlikdə «Ana Kür» qəzetinin 
redaksiya heyətinin fəxri üzvləridirlər. 

Redaksiyada çox fəxrlə deyirlər ki, bu müqtədir insanların 
qəzetdə fəaliyyəti, tez-tez çıxışları, eyni zamanda bu mətbu or-
qanın  respublika ictimaiyyəti arasında özünəməxsus yer tut-
masında  böyük rol oynamışdır. Bu məqamı xatırlamaqda məq-
səd ondan ibarətdir ki, qazanılmış bütün uğurlarda ağsaqqalla-
rın, o cümlədən Əvəzağa Məlikovun da əməyi böyükdür. Məhz 
buna görə də biz torpaqlarımızın yetirdiyi ən böyük insanlardan 
biri, Əməkdar həkim, tibb elmləri namizədi, ali dərəcəli cərrah 
Əvəzağa Məlikov haqqında çox böyük fəxarətlə danışır, onun  
zəngin və əhatəli həyatı, fəaliyyəti barədə özümüzün və müa-
sirlərinin düşüncələrini ümumiləşdirib  ortaya qoymaqla, bu 
kitabı 80 illik yubileyinə  hədiyyə etmək istəyirik. 

Əvəzağa Məlikovun həyatı  yazılmamış bir kitabdır və  onu 
oxumaqla  insan həm özü zənginləşir, həm də oxucuya maraqlı 
anlar bəxş edə bilir. Çox təqdirəlayiqdir ki, hər gün bu ömrün  
yeni-yeni səhifələri yazılır. Zəngin və mənalı, ibrətamiz, həyat 
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yolu keçmiş, xalqına və dövlətinə sədaqətli bir insan ömrü 
yaşamış, övladlarına qayğıkeş ata, dostlarına sədaqəti, doğma-
larına, tanışlarına səxavətliliyi, xeyirxahlığı ilə həmişə nümunə 
olmuş həmsöhbətimiz haqqında bu kiçik sənədli povestin 
oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacağına ümid edirik.  

Bu xeyirxah işdə bizə köməklik göstərmiş, həmfikir olmuş, 
həmsöhbət olmuş hər bir həmvətənliyə öz dərin minnətdarlığı-
mızı bildiririk. 
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MÜDRİKLİYİN ZİRVƏSİ 
 
İnsan doğulur, yaşayır və dünyadan köçür. Şair demişkən, 

«İstəsən yaşa 90 il, 100 il, bir gün dünyadan köçəcəksən bil». 
Hər şeyin sonu olduğu kimi, insan həyatının da axırının 
olduğunu bildiyimiz bir zamanda belə, çox vaxt bizə bəxş 
edilən ömrü  şərəfli yaşamaq barədə məsuliyyətimizi lazımınca 
başa düşmür və ya düşmək istəmirik. «Məndən ötdü, qardaşıma 
dəydi» fəlsəfəsi ilə yaşayırıq. Açıq etiraf etmək lazımdır ki, hər 
gün televiziyadan, digər kütləvi informasiya vasitələrindən 
eşitdiyimiz müxtəlif cinayət hadisələri, insan mənəviyyatını 
sarsıdan hallar barədə  məlumatlar, qeyri-sağlam həyat tərzinin, 
ailəyə, ətrafımızdakılara, ictimaiyyətə biganə və laqeyd müna-
sibətin nəticəsidir.  

Nə yaxşı belə fikirləri yazıya gətirərkən sətirləri başa vur-
mamış gözümüzün önündə işıqlı simalar, ağsaqqal ziyalılar, 
ağzı xeyir-dualı nənələr, yaşadığı elin, obanın adını yüksək tu-
tan atalar, babalar yada düşür.  

Hər zamanın öz adamı olduğu kimi, hər adamı da yetişdi-
rən zaman olmuşdur. Bəzən tarixin müəyyən məqamında hadi-
sələrə təsir göstərə bilən şəxsiyyətlər, ədiblər axtarırsan. Bəzən 
də dahiləri, tanınmış adamları bəxş etmiş zamanı öyrənməli 
olursan. Bu uyğunluğa nəzər yetirərkən tarix yaradan, cəmiy-
yəti tərəqqiyə, inkişafa istiqamətləndirən  şəxsiyyətlərlə yanaşı, 
tarixin, dövrün yaratdığı insanlar barədə əldə etdiyim məlumat-
lar bir kino lenti kimi gözümün önündən keçir. Həmsöhbətim 
isə çox sonralar deyəcəkdir: “İnsan tarixi seçmir, onda yaşayır, 
fəaliyyət göstərir və ölür”.  

Haqqında söhbət açmaq istədiyim mövzudan uzaqlaşma-
maq xatirinə deyə bilərəm ki, təkcə son yüz ildə nəinki Azər-
baycanda, elə bizim yaşadığımız Aran bölgəsində tariximizə 
belə şöhrət olan, torpağımıza başucalığı gətirən, elin-obanın 
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fəxri, fəxarəti olan qədirşünas insanlar çox olmuşdur. Elm və 
sənət adamları, ictimai xadimlər, dövlət qulluğunda fərqlənmiş, 
vətənin istiqlaliyyəti uğrunda qəhrəmanlıq göstərmiş onlarla, 
yüzlərlə insanlarımız vardır ki, belələrinin keçdiyi həyat yolu 
hər zaman öyrənilməli, xatirələri əbədiləşdirilməli, əməlləri 
həmişə yad edilməlidir.  

Yaxşı insan əməllərində yaşayır. Bu, həqiqətən də belədir. 
Lakin insanların əməyi vaxtında dəyərləndirilməli, onun «Sağ 
ol»u vaxtında verilməlidir. İstər dövlət tərəfindən, istərsə də 
cəmiyyət tərəfindən. 

Kitabımızın qəhrəmanı – Məlikov Əvəzağa Ərəstun oğlu 
da məhz belə həyat yaşamış, tarixin müəyyən məqamında 
bölgənin ən böyük səhiyyə müəssisələrindən birinə nə az, nə 
çox, təqribən dörddə bir əsr rəhbərlik etmiş, işlədiyi müddətdə 
səmərəli əməyinə görə  istər dövlət, istərsə də xalq tərəfindən 
lazımi qiymətini almış bir insandır.  

…Əvəzağa həkimin həyatının ayrı-ayrı anlarını bir daha 
vərəqlədikcə bu mənalı ömrün arxada qalan çox illəri barədə 
oxucularda maraqlı  təsəvvürlər yaratmağa çalışacağıq.  

Bu gün Əvəzağa Məlikov həm ömrünün zirvəsində, həm 
də müdrikliyin zirvəsində, başındadır. Görəsən, oradan həyat, 
ətraf aləm, geridə qalmış, yaşanmış ömür necə görünür? Və 
yaxud, bu məqamda olan insanlar üçün ömrün kamillik zirvəsi 
necə anlaşılır? Əgər sən Allahın bəxş etdiyi ömrü onun istəyinə 
uyğun yaşamağa çalışmısansa, ailəyə, elə, obaya gərəkli bir 
insan olmuşsansa, cəmiyyətə layiq övladlar tərbiyə edə bilmi-
sənsə, nəhayət qazandığın təcrübəni, bilgiləri toplayıb bir kitab, 
dərgi şəklində çap etdirib xalqın mənəvi aləminin də saflaşma-
sına çalışmısansa, bu müdrikliyin zirvəsinə çatmaq deməkdir. 

Bu, hər kəsə nəsib olmayan, hər kəsin anlamadığı bir xoş-
bəxtlikdir. Amma bu Əvəzağa Məlikova nəsib olub. Onun bu 
gün, bu müdriklik zirvəsindən qürurla, iftixarla baxmağa haqqı 
vardır.  Bu, çox halal bir haqdır. Çünki bu zirvəyə çatmaq üçün 
çox yol və çox zaman qət edib. 50-60 illik səmərəli həkimlik 
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fəaliyyətinin demək olar ki, o, hamısında çalışdığı kollektivlər-
də sözü keçən, məsləhəti eşidilən həkim, qətiyyətli idarəetmə 
bacarığı və istedadı olan rəhbər kimi, nəhayət ağsaqqal kimi 
xüsusi nüfuz və hörmətə malik olmuşdur. Özünün çox sevdiyi 
Salyanın ustad şairlərindən Xəlil Rzanın «Ömür sənə verilmə-
yib» şeirini xatırlamaq yerinə düşər: 

Ömür sənə verilməyib, boş-boşuna keçirəsən,  
Verilib ki, ulduzları gözlərinə köçürəsən. 
Ömür sənə verilməyib girib qına yaşayasan,  
Verilib ki, sevə-sevə, yana-yana yaşayasan. 
Ömür sənə verilməyib, bir uşağa bağışlanan,  

                                                 nobat kimi.  
Verilib ki, ram edəsən illəri sən yüyənlənmiş  
                                                              bir at kimi. 
Mənim ömrüm min-min ömrün davamıdır,  
Çovğunu da, tufanı da bahar qədər səfalıdır. 
Bir ömrüm var, ömrü gərək insan kimi başa vuram, 
Vurammasam boş bir qədəh kimi çırpam, 
                                                                daşa vuram. 
Belə ki, Əvəzağa həkimin adı çox gənc yaşlarından məş-

hurlaşıb. 32 yaşında Rusiyadan şöbə müdiri, baş həkim kimi 
qayıdan Məlikov çox az bir zamanda  rayon səhiyyəsində öz 
yerini tapa bilib. O ən yüksək məclislərdə sayılır, rəyasət he-
yətlərində yer almağa başlayır. Özü yazır ki, Allahımdan, qis-
mətimdən, taleyimdən razıyam. Dediyinə görə qarşısına həmişə 
yaxşı insanlar çıxıb, onun fəaliyyəti o vaxtkı rayon və respublika 
rəhbərliyi tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. Fəxri ada layiq 
görülüb, ali dərəcəli cərrah olub, elmi iş müdafiə edərək alimlik 
adı alıb. Çalışdığı kollektivdə öz işi ilə sayılıb-seçilib. 

Rəhbər orqanlar onun səmərəli işinə, faydalı fəaliyyətinə 
həmişə yüksək qiymət veriblər. Hətta, təqaüddə olsa belə, 70 il-
lik yubileyi geniş miqyasda qeyd edilib. Yazıçı-publisist Qu-
lam Sadiq onun həyatından bəhs edən “İnam” povestini yaza-
raq çap etdirib. 



80 İLLİK ÖMRÜN 80 SƏHİFƏSİ 
 

~       ~ 11

 
 

ÖMÜR QATARININ DAYANACAQLARI 
 

 (Pratman-Gəncəli kəndi-Bakı-Rostov-Salyan) 
 

İnsanları ağır xəstəliklərdən qurtararaq ailələrinə qaytaran, 
onlara yenidən sevinc və fərəh verən məşhur həkimlərin həyatı 
həmişə çox böyük maraqla izlənilib. Şərqin böyük alimlərinin, 
Nəsirəddin Tusinin, loğmanın, Cavad Heyətinin və başqala-
rının həyat və fəaliyyəti hər zaman maraqla izlənilmiş və 
öyrənilmişdir.  

…Əvəzağa Ərəstun oğlu Məlikovun artıq arxada qoyduğu, 
bu gün 80 illik ömrün müdriklik çağını yaşayan həyatı da geniş 
ictimaiyyət üçün çox maraqlıdır. Ustad cərrahın tərcümeyi-halı 
onun özü tərəfindən yazılmış və müəllifi olduğu «Sərbəst dü-
şüncələr işığında» kitabında (2004-cü il) geniş çap edilmişdir.  
O, Pratman-Gəncəli kəndində dünyaya gəlmişdir. Bu kənd Sal-
yan şəhər mərkəzindən 20-25 kilometr məsafədə, Kür çayı 
sahilində yerləşir. 80-100 il əvvəl bu kəndin sosial inkişaf və-
ziyyəti necə olmuşdur? Ərəstun kişi və onun kimi kənd adam-
ları hansı şəraitdə yaşamış, ailə, oğul-uşaq, sənət-mənsəb sahibi 
olmuşlar? 

Məlumdur ki, 30-40-cı illər çox mürəkkəb, tarixi-ictimai, 
siyasi vəziyyəti ilə yadda qalırdı. Kollektivləşmə, kolxoz quru-
culuğu və 1937-ci ilin repressiya dövrünün duyulmaqda olan 
ab-havası. Nə Səməd Vurğunun «Vaqif» dramı, nə də İsmayıl 
Şıxlının «Dəli Kür» romanları yazılmayıb. Nə də Mingəçevir 
Su Elektrik Stansiyası işə düşməyib. Pratman-Gəncəli kəndin-
də, Azərbaycanın tipik bir ailəsində dünyaya göz açan Əvəzağa 
Məlikovu həyatda nələr gözləyir? 

Kür çayı sahilində sakit bir kənd. Barmaqla sayılası olacaq 
evlər. Bütün bu mənzərələrin fonunda sahilinə sığmayan, bol 
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sulu Kür çayı. Cəmi 12 il idi ki, Şimaldan «Qırmızı inqilab» 
sovet quruluşunu yaratmışdı. Əzabkeş və zəhmətkeş, yoxsul 
insanlar yaxşı günlər ümidi ilə gündüzlərini gecələrə qatsalar 
da, açılan hər səhər gözlənilən ümidi vermirdi. Lakin bununla 
belə hamıda hər şeyin yaxşı olacağına ümid həddən çox idi. 
Bərəkətli torpağı olan kənd Kürün sahilinə sığınaraq özünün 
Tuğay meşəli günlərini yaşayırdı. Kənddə çox şeyə, o cümlə-
dən təhsilli, savadlı insanlara böyük ehtiyac var idi.  

Beş bacının bir qardaşı olan Əvəzağanın təhsil alıb mü-
kəmməl sənət sahibi olması Ərəstun kişinin ən böyük arzusu 
idi. O, arzu edirdi ki, oğlu həkim olsun, gəlib kənddə insanları 
müalicə etsin, evə-ailəyə dayaq dursun. Hələ arzuların həqiqət 
olmasına çox qalmışdı. Balaca Əvəzağa zamanın ab-havası ilə 
yaşıdları kimi çox da asan olmayan uşaqlıq illərini yaşayırdı.  

O günlərin şirinli-acılı xatirələrini, yaşanan ömrün ayrı-ayrı 
anlarını çox-çox illər sonra yaşının müdriklik zirvəsindən 
arxaya boylanmaqla Əvəzağa Məlikov belə xatırlayr: 

“Özüm haqqında onu deyə bilərəm ki, mən Əvəzağa 
Ərəstun oğlu Məlikov 1932-ci ilin soyuq yanvar ayının 6-da 
Salyan rayonunun Pratman-Gəncəli kəndində anadan olmuşam.  
Bu kənd Salyan şəhərindən 20-25 km şimalda, əzəmətli Kür 
çayının günçıxan sahilində yerləşir. Azərbaycanın bütün kənd-
ləri kimi, bərəkətli torpağa, işgüzar adamlara malikdir. Prat-
man-Gəncəli kəndi öz adını iki kəndin adından götürüb. Prat-
man sözü Pirataban - işıqlı pir sözündəndir. Rəvayətə görə, 
Pratman kəndinin kənarında, indiyə qədər qalmış tut ağacında 
gecələr işıq yanarmış. Həmin tutu adamlar Pir - ocaq hesab 
edib, ona nəzir-niyaz deyərlərmiş. O biri kəndə Gəncəli adı çox 
güman ki, vaxtı ilə Gəncədən köçüb gələnlərin adlarını əbədi-
ləşdirmək üçün verilib. Pratman kəndində cəmisi 15-20 ailə ya-
şayır, hamısı da bu və başqa şəkildə bir-birləri ilə qohumdurlar. 
Ailədə yeganə oğul olduğum üçün, mənə sözsüz ki, üstünlük 
verilirdi. Lakin ailəmizdə sərt qayda-qanun olduğundan, təkli-
yim mənim ərköyün böyüməyimə şərait yaratmamışdır. Uşaq-
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lıq dövrüm 40-cı illərdə çox ağır vəziyyətdə keçmişdir. Müha-
ribənin bütün əziyyətlərini mən də başqa uşaqlar kimi hiss 
etmişəm. Kiçik yaşıma baxmayaraq böyüklərlə birlikdə balıq 
tutub satıb, çörək əldə etmişik. 

Əgər müharibə vaxtı Kür çayı və onun bol balığı olmasa 
idi çətin ki, biz salamat qalardıq. Allah o zaman Kür çayını 
insanları aclıq ölümündən qurtarmaq üçün balıqlarla o qədər 
zəngin etmişdi ki, bütün Kür sahilində yaşayanlar onun hesabı-
na salamat qaldılar. Deməliyəm ki, o zaman insanlar zəngin 
mənəviyyata malik idilər. Bir tikə çörəyi də başqaları ilə bölüş-
dürərdilər. Yaxşı yadımdadır, güc-bəla ilə kəpək tapıb, onu tərə 
ilə qarışdırıb sacın üstündə alaçiy bişirib yeyərdik. Jımıx ən 
sevimli qidalardan biri idi. Həftədə bir qaşıq quru çay, 15-20 
qram qənd tapan adamlar varlı hesab olurdular. Keçi dərisindən 
tikilmiş çarıq ayaqlarımızı islanmaqdan və soyuqdan qoruma-
saydı da, tikandan qoruyurdu. O vaxtlar sözün əsl mənasında 
dəhşət idi. Qaynar günəş altında, biçindən sonra yerə tökülmüş 
sünbülləri gizlincə yığıb döydükdən sonra, əldə edilmiş arpa-
buğdanı evdə daşda çəkib yarma şəklində istifadə edərdik. 
Yayın Muğan zonasında nə qədər isti olmasını Ə.Kürçaylı belə 
qələmə almışdı: 

 
Yay günəşi od səpir Muğanın sinəsinə, 
Yoldan keçən çəkilir söyüdün kölgəsinə. 
İlğımlar boz su kimi örtür yenə aranı, 
Nə danışım sən özün tanıyırsan Muğanı. 
Nəfəsini alanda odlu qurşun udursan, 
Od ələfi çətir tək başın üstə tutursan. 
Qızmış yollar, cığırlar ayağını yandırır. 
Günəş köydə qalanmış bir tonqalı andırır, 
Bu tonqalın odunda qaynayacaq, sanki Kür, 
Kiçicik bir kölgədə sənə cənnət görünür. 
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O vaxtlar kolxoz rəhbərləri sünbül yığanlara divan tutar-
dılar. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bir dəfə biz gizlincə sünbül 
yığırdıq, kimsə xəbər verdi ki, kolxoz sədri gəlir, qaçmaq la-
zımdır. Hamı pərən-pərən oldu, gizlənməyə isə heç bir sığına-
caq yox idi. Sədr köhlən atın belində alıcı quş kimi üstümüzə 
gəlirdi. Kim atın ayaqları altında qalsaydı dünya ilə xudahafiz-
ləşməli idi. Ağır iqtisadi vəziyyətdə olan həmyaşıdlarım kimi 
mən də məktəb haqqında heç fikirləşmirdim. Aclıq olduğundan 
işimiz-gücümüz ancaq ya duzdağdan duz daşımaq, ya sünbül 
yığmaq, ya da ki, Kürdən balıq tutub satmaqla çörək əldə 
etmək idi. Bizim məktəbə cəlb olunmağımız 1945-ci ildən 
sonra başladı. 1945-ci ildə bizim Pratman-Gəncəli məktəbinə 
müharibə iştirakçısı, döşünü bir neçə orden və medal  bəzəyən  
müəllim Nadir Əhmədov müdir təyin olundu. Onun gəlməsi ilə 
məktəb həyatında əsl canlanma başlandı. O, hamını zorla, bə-
zən qamçı gücünə məktəbə cəlb etdi. Deməliyəm ki, indiki 
səviyyəm üçün hər şeydən əvvəl mən ona borcluyam, həm də 
mənim kimi bir çox adamlar. O olmasa idi, bizim bir sənət 
sahibi olacağımıza heç bir ümid ola bilməzdi. Valideynlər: -
Atam Ərəstun Əhəd oğlu Məlikov haqqında nə deyə bilərəm? 
Bu haqda şair Əli Kərim çox düz yazıb: 

 
“Neçə yol dediniz: atadan danış, 
Sanmayın ürəyim söz əsirgəyir, 
Həyatda babayla yaşıdlaşmamış, 
Atadan danışmaq hünər istəyir.” 
 
Min qada görübdür, min qan görübdür, 
Keçilməz yollardan keçib atalar. 
Həyatda nə qədər tufan görübdür, 
Yaxşıları pisdən seçib atalar. 
 
Bəzən tərs gəlibsə ömrün gərdişi, 
Yenə mərdanəlik olub vərdişi, 
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Bir vaxt görəcəyi əməli, işi, 
Yüz ölçüb, bir dəfə biçib atalar. 
 
Onları bənzətmə günəşə, aya, 
Vüqarda zirvədir, dözümdə qaya. 
Gələndə mərdanə gəlib dünyaya, 
Köçəndə qeyrətlə köçüb atalar. 
 
Ehtiyat edirəm el tənəsindən, 
Qüdrət çələngini hörmək çətindir. 
Oğul gözlərinin pəncərəsindən. 
Ata dünyasını görmək çətindir. 

 
Atam öz müasirləri içərisində ziyalı adam olub. Yadımda-

dır, sovet hökuməti savadsızlığı aradan qaldırdığı, 30-cu illərdə 
atam kənddə yaşayan yaşlı qadın və kişilərə Əlifba dərsi deyər-
di. Atamla mənim aramda çox qalın bir ədəb pərdəsi olmuşdur. 
Onun mənə irad tutmasını yadıma sala bilmirəm. Düzdür, mən 
də bu münasibətdən sui-istifadə etməmişəm. Boynuma düşən 
bütün işləri görməyə səy göstərmişəm. Buna necə nail olmu-
şam onu deyə bilmərəm. Məktəbdə və institutda oxuduğum 
illərdə atam bir dəfə də olsun necə oxumağımla maraqlanma-
yıb. Atamla aramızda heç bir vaxt konflikt olmayıb. Boynuma 
almalıyam ki, bu ancaq atamın sayəsində mümkün olmuşdur. 
Anam – Umu Məmməd qızı Məlikova allahpərəst, savadsız, 
evdar bir qadın olmuşdur. Lakin həddən artıq ağıllı, təmkinli, 
ədəbli bir qadın idi. Ona görə də anamı bütün kənd əhli məley-
kə adlandırırdı. Bu yaxınlarda həmkarım  İbrahim Cəfərovun 
atası Bayram kişinin əza məclisində, keçmişdə bizə gedib gələn 
Xanhüseynlə rastlaşdıq. O mənim oğluma dedi ki, sənin nənən, 
yəni mənim anam adi qadın olmayıb, o şahzadə idi. Üstündən 
30 il keçməsinə baxmayaraq, Xanhüseyn mənim anamı şahza-
də kimi yadında saxlayıbsa onun haqqında nə desəm, sönük 
çıxacaqdır. Anamı mən 15 yaşımda itirmişəm, onunla aramızda 
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olan münasibətlər, uşaq ana münasibəti olmuşdur. Anamın 
bizimlə - 5 qız, 1 oğulla kobud rəftarını yadıma sala bilmirəm. 
O, həddən artıq mülayim bir ana idi. Dəfələrlə şahid olmuşam 
ki, özü ac qalıb, öz payını bizə - balalarına verərdi. Hüseyn 
Arif çox haqlı olaraq demişdir: 

 
Elə ki, balalar gəlir dünyaya, 
O gündən hey ölçüb, biçir analar. 
Mahnı da oxuyur, şeir də deyir, 
Bəstəkar analar, şair analar. 
 
Dözür hər əzaba o bilə-bilə, 
Yaşayır sirrini salmadan dilə, 
Vaxt olur, qaldırıb acını belə, 
Şərbət əvəzinə içir analar. 
 
Unudub illərin yorğunluğunu, 
Həyətdə dincliyi. evdə yuxunu. 
Sevincin azını, qəmin çoxunu, 
Yükün ağırını seçir analar. 
 
Alnında zamanın açdığı qırış, 
Başına qar töküb, qar ələyir qış. 
Odun istisindən aralanmamış, 
Suyun soyuğundan keçir analar. 
 
Özüm də bilmirəm Hüseyn, niyə? 
Başımın tüstüsü çəkilir göyə. 
Torpaqmı anasız qalmasın deyə? 
Torpağın qoynuna köçür analar. 
 
Mən isə şairin dili ilə deyərdim: 
Səndən uzaq düşdüyüm gün, 
Ən dəhşətli bir gün idi. 
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Şadlıq, sevinc, nəşə bütün, 
Ürəyimdən sürgün idi. 
                                   (Ə.K.) 

Ata və anamın öz əhatələri arasında yüksək nüfuz qazan-
malarının əsas səbəbi onları tərbiyə edən ailələrin çox yüksək 
mənəvi xüsusiyyətlərə malik olmaları olmuşdur. Anamın atası 
ilə əlaqədar bir hadisəni qələmə almağı yerində sayıram. Bir 
dəfə Məmməd babam işə gedərkən, nənəmə üzüm də dərib 
zəmbilə qoymasını tapşırır ki, işdə günorta naharında  yesin. 
Bunu eşidən dayım təəccüblə dedi: Siz elə işdə üzüm 
dərirsiniz, orda bir-iki salxım üzüm yeməklə bağın üzümü 
qurtarmayacaq ki, üzümü evdən aparmağın nə mənası vardır. 
Babam dedi: bizim üzüm dərdiyimiz bağ yiyəsindən zorla 
alınıb kolxoza verilib. O üzümdən yemək haramdır. Yaxşısı 
budur ki, mən öz bağımın üzümünü yeyərəm. Deməliyəm ki, 
anamın valideynləri çox zəhmətkeş adamlar idilər. Çox böyük 
üzüm bağları var idi. Özləri bu məhsulu yığmaqda çətinlik 
çəkdikləri üçün, bağı müvəqqəti icarəyə verərdilər. Mənim 
şagirdlik dövrümün iki ili babamgildə keçib. İndi də o iki illə 
fəxr edirəm. Kənd şəraitində çox sivil həyat tərzi sürən bu ailə 
qarşısında baş əyilməlidir. Bütün övladları oxumağa, elmə can 
atan bu ailə bütün kənd üçün mənəviyyat nümunəsi idi. 

Mənim iki gözü də kor olan Mətləb dayım haqqında xüsusi 
danışmalıyam.  Bir  yaşında çiçək  xəstəliyindən iki gözünü də 
itirmiş bu adama  Allah tərəfindən xüsüsi yaddaş verilmişdi. 
Onun üçün oxuduğum şeiri 1-2 dəfəyə yadında saxlayardı. Özü 
isə ən azı 2-3 min beyt şeiri əzbərdən bilirdi. Qardaşlarının 
oxuduğu dərslər onun yaddaşından silinmirdi. İş o yerə 
gəlmişdi ki, kənd müəllimləri  ədəbiyyatdan  çətinlik  çəkəndə  
onun yanına gəlib məsləhət alardılar. Elə mənim də ədəbiyyata 
az-çox marağım onun təsiri nəticəsində olmuşdur. Atası çox 
ağıllı olduğu üçün gözlərinin görməməsinə baxmayaraq onun  
üçün xüsusi tar müəllimi tutub ona yaxşı tar çalmağı öyrətdir-
mişdi. Onlarda olduğum iki il şagirdlik dövrü mənim həyatım-
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da ömürlük iz buraxmışdır. 9-cu sinfi Muğangəncəli kənd orta 
məktəbində başa vurub Salyan şəhər 2 №li orta məktəbin 10-cu 
sinfinə daxil oldum. Şagirdlik dövrü hər şeydən əvvəl gələcəyə 
inam, gələcəkdə cəmiyyətdə mövqe tutmaq üçün çalışmaqla 
xarakterizə olunur. Salyan şəhərində 2 №li məktəbdə oxudu-
ğum zaman çox mənəvi və saf yoldaşlarla əhatə olunmuşdum.  
Şagird yoldaşlarımdan Rəşidi xüsüsi ilə qeyd etməliyəm. İq-
tisadi cəhətdən çox kasıb olan bu adam riyaziyyatı həddən artıq 
yaxşı bildiyindən məktəb kollektivinin ən sevimli şagirdi idi. 
Mənim də bu fəndən kafi qiymət almağımda onun rolu çox 
olub. O zaman bizə dərs deyən müəllimlərdən Yunus Zərgərli-
nin xüsusi yeri var idi. Bütün ömrünü, qalıqsız şagirdlərin 
yaxşı oxumasına sərf edən bu adam, əbəs deyildir ki, rayonda 
Peyğəmbər adlanırdı. Mənim riyaziyyatdan zəif olmağımı hiss 
edən Yunus müəllim, təmənnasız olaraq mənim üçün həftədə 
iki dəfə xüsusi dərs saatları təyin etmişdi. Burda iki müəllimin 
də adını çəkməliyəm. Həyatda hər kəsin bir amalı, bir ideyası 
olur. Yunus müəllimin amalı, ideyası şagirdlərinə öz biliyini 
təmənnasız çatdırmaq idi. Müdriklərdən biri deyib: Həyatda 
hər şeyi dəyişmək mümkündür, atı uzunqulağa, saraya bənzər 
evi bir komaya, ehtiyatsızlıq ucbatından hər şeyi itirmək olar, 
dərrakəni də, vaxtı da, dostları da, hər şeyi yaddan çıxarmaq 
olar, ehtiyacı da, dərd-səri də, böhtanı da, hətta ilk məhəbbəti 
də, hər şeyi borc vermək olar: çörəyi də, pulu da, bunlar geri 
qayıdacaq. Həyatda bircə öz ideyanı, vətənini unutmaq və borc 
vermək olmaz. Öz ürəyinin parçası kimi. 

Deməliyəm ki, insanın dəyəri onun məsləkinin saflığın-
dadır. İnsanın cövhəri onun saf əqidəsindədir. Əgər insanın 
məsləki yoxdursa, o, insan adını daşımağa layiq deyil. 

Mən kənd orta məktəbindən 2 №-li şəhər orta məktəbə 10-
cu sinfə gələndə rus və alman dillərində heç nə bilmirdim.  
Lakin alman dilindən dərs deyən Aslan Hüseynov və rus 
dilindən dərs deyən Mariya Semçenko mənə kafi qiymət 
yazmaqla mənim orta məktəbi qurtarmağıma şərait yaratdılar. 
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Mən Rusiyadan 1964-cü ildə Salyana qayıdarkən hər iki 
müəllimimlə də görüşməli oldum. Mariya Semçenko mənimlə 
rus dilində danışdıqdan sonra dedi: yaxşı ki, o vaxt sənə rus 
dilindən kafi qiymət vermişəm, sən rus dilində çox təmiz 
danışırsan. Aslan Hüseynov isə rayon partiya komitəsinin I 
katibi işləyirdi. O, mənimlə fəxr edirdi. Yadımdadır, mənzil 
məsələm var idi, bir günün içərisində həll etdi. Bir şeyi qəti 
deyə bilərəm ki, mənim Salyan rayonunda hörmət qazanma-
ğımda, bir sənətkar və səhiyyə təşkilatçısı kimi formalaşma-
ğımda Aslan Hüseynovun müstəsna rolu oldu. Bir də mən ya-
şadığım dövrdə başqalarına belə bir həssaslıqla yanaşan, 
başqasının müvəffəqiyyətinə sevinən, öz müvəffəqiyyəti hesab 
edən çox az adamla rastlaşmışam. Onlardan ən parlaq şəxsiyyət 
Aslan Hüseynovu hesab edirəm. (Allah ona qəni-qəni rəhmət 
etsin). İnsan adını daşımağa ancaq belə adamların ixtiyarı var. 

Ailəmizin və özümün də həkimlik sənətinə rəğbətim 1950-
ci ildə 10-cu sinfi bitirdikdən sonra sənədlərimi Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutuna verməyimə səbəb oldu. Birinci dəfə rus 
dili imtahanından qeyri-kafi qiymət aldığım üçün instituta 
qəbul ola bilmədim. Mən rus dilindən qeyri-kafi qiymət aldığı-
mı biləndə çox məyus oldum, axı qalan fənlərdən yaxşı və əla 
qiymət almışdım. Mənim məyusluğumun şahidi olan Ağarəhim 
kişi, (bu Adilə adlı bir qızın atası idi, o qız da bizimlə birgə 
imtahan verirdi və kafi qiymətlərlə instituta daxil olmuşdu) 
mənə dedi ki, gəl sənin sənədlərini alıb başqa instituta verək. 
Mən isə tamam ümidsizlik içində idim. Bundan sonra hara 
sənəd vermək olar? Kişi mənə təsəlli verərək dedi: Ümidini 
itirmə. O, mənimlə rəhmətlik professor Əlövsət Quliyevgilə 
gəldi. Yadımdadır, onda Əlövsət Quliyev Poluxin küçəsində 
darısqal bir mənzildə yaşayırdı. Biz onu mizin arxasında, 
hansısa kitabı axtardığını gördük. Ağarəhim kişini çox səmimi 
qarşıladı və mənimlə də görüşdü və dedi: ay Ağarəhim, Allah 
səni haradan yetirdi, məəttəl qalmışdıq, cücələri kəsdirməyə 
adam tapmırdıq. Ağarəhim kişi gəlməyimizin səbəbini ona 
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söylədi və məni də bir az təriflədi, ancaq rus dilindən qeyri kafi 
qiymət almağımı, başqa fənləri isə yaxşı bildiyimi söylədi. Çox 
şən, açıq üzlü, görkəmcə də çox qəşəng olan Əlövsət Quliyev 
məni Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul etdirməyə 
söz verdi. Bu şərtlə ki, mən imtahan vərəqəmi alıb ona təqdim 
etməliydim. O zaman Universitetin Tarix fakültəsinə daxil 
olanlardan rus dilindən imtahan götürülmürdü. Düzünü deməli-
yəm, bu mənim üçün çox gözlənilməz bir hadisə, həddən artıq 
böyük bir hörmət idi. Axı bu adam mənim kim olmağımı da 
bilmirdi. Sözün düzünü deyim inanmasam da, bir ümid yeri 
olduğunu hiss etdim. İmtahan vərəqini çətin ki, mənə verərlər 
deyəndə, o əlavə etdi: əgər çətinlik olsa imtahan komissiyası-
nın sədrinə zəng edərəm kömək edərlər. Mən nə gözümə, nə də 
qulağıma inana bilirdim. Amma mənim xoşbəxtliyimdən, 
sənədləri və imtahan vərəqini almağa ehtiyac olmadı. Həmin 
instituta əlavə qəbul elan olundu. (Onu da xatırlatmalıyam ki, 
mən Salyanda cərrah kimi işə başlayanda, mənim haqqımda 
xoş sözləri eşidib sevinənlərdən biri də o rəhmətlik idi. Çox 
güman ki, heç o mənim kim olmağımı, vaxtı ilə hörmət etmək 
istədiyi adam olduğunu unutmuşdu). 

İkinci dəfə mən rus dilindən kafi qiymət alıb instituta daxil 
oldum. İmtahan zamanı rus dilindən imtahan götürən Mahmud 
Mahmudov mənə şərti kafi qiymət verdi və dedi: əgər birinci 
rübdə kafi qiymətə layiq rus dilini öyrənməsən qeyri kafi 
qiymət verib səni institutdan qovduracağam. Çalışqanlığım 
nəticəsində mən nəinki birinci rübün axırında kafi qiymət 
aldım, hətta ikinci kursun axırında rus dili imtahanından 
kafedra müdiri Şahsuvarovdan əla qiymət aldım. O zamanlar 
Tibb institutunda oxuyanlar Şahsuvarovdan əla qiymət almağın 
nə olduğunu yaxşı bilirlər. 

1950-ci ildə bizim ailəmiz çox böyük iqtisadi böhran 
içərisində yaşayırdı. Mənə yol pulu verməyə belə imkanları 
yox idi. Dəfələrlə institutu tərk etmək qərarına gəlmişdim. Mə-
nim institutda qalıb oxumağımın səbəbkarlarından biri Sabir 
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Ağayev oldu. Sabir Ağayev, (Allah ona rəhmət etsin!), çox 
imkanlı bir tələbə idi. 

Əslən Masallı rayonundan olan Sabirin Bakı şəhərində 
imkanlı qohum-əqrəbası var idi. Sabir mənə əl tutmaq istəyirdi, 
mən isə razı olmadım. Onda Sabir Bakı tramvay parkında 
müfəttiş işləyən əmisinin vasitəsi ilə məni də müfəttiş və-
zifəsinə düzəltdirdi. Mən axşam saat 18 00-dən gecə saat 2 00-yə 
qədər işləməli idim. Məvacibi də məni tamamən qane edirdi. 
Həmin Sabir Ağayevin ikinci əmisi məni üçüncü kursu 
bitirdikdən sonra orta tibb işçisi sifətilə Keşlə zavodlarından 
birində gecələr işləmək üçün işə qəbul etdi. Bununla da mənim 
institutu bitirməyim üçün şərait yarandı. 

Tələbəlik illərində düşdüyüm iqtisadi çətinliyə baxmayaraq 
aktiv həyat sürürdüm. İnstitutun bütün ictimai işlərində fəal 
iştirak edirdim. İnstitutda 10 nəfər yaxşı bilikli tələbə var idisə, 
onlardan biri də məni hesab edirdilər. Deməliyəm ki, tələbə 
yoldaşlarımızın əksəri kənd yerlərindən gəldikləri üçün çox 
səriştəsiz idik. O zaman Məqsud Əlizadə - institutun komsomol 
komitəsinin birinci katibi çox can yandırırdı ki, bizləri, rayon-
dan gələnləri öz səviyyəsinə yaxınlaşdırsın. Heç yadımdan çıx-
maz, bir gün məni öz yanına çağırıb dedi: sənə bir komsomol 
tapşırığı verəcəm. Sən bu gündən etibarən elə etməlisən ki, 
yataqxanada yaşayan tələbələrdən heç biri səhər-səhər dişini 
fırça ilə yumamış yataqxanadan çıxmasın. Sonra əlavə edib 
dedi, tramvayda adamlar müxtəlif sözlər danışır. Millət haqqın-
da yaxşı fikirdə olmurlar. Məncə bu tapşırığı layiqincə yerinə 
yetirdim. Əlizadə Azərbaycan sektorunda oxuyan tələbələrin 
rus dilini zəif bilmələrini nəzərə alıb, rus sektorunda 
oxuyanlara təhkim etmişdi. Həftədə 2-3 saat onlar bizimlə dərs 
keçirdilər. İnstitutda çox gözəl tanınmış müəllim, professor 
heyəti var idi. Rəhmətlik Kamil Balakişiyevin anatomiyadan 
dediyi mühazirələr həddən artıq dolğun, çox əhatəli idi. Onun 
İnsan Anatomiyası kitabını oxuyanlar bu adamın nə qədər 
böyük anatom olmasını başa düşərlər. Mustafa bəy Topçubaşov 
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bir mühazirədə 2-3 saatlıq materialı bizə çatdırmaq istəyirdi. 
Onun xüsusi cərrahlıq kitabı nə qədər dolğun kitabdır. Profes-
sor Mir-Qasımov sözün əsl mənasında elm xadimi idi. Bir neçə 
xarici dil bilən bu adam nə qədər pak bir adam idi. Yadımdadır, 
cərrahiyyədən dövləti imtahan verirdik. Dövlət imtahan komis-
siyasının sədri isə prof. Mir-Qasımov idi. Məndən imtahan gö-
türən professor çox geniş soruşurdu. Bu zaman Mir-Qasımov 
işə qarışıb dedi: professor, bu tələbədir, qulaq asıram suallara 
da əla cavab verir. Məncə, bəsdir ondan soruşduğunuz. Belə 
adamlarla təmasda olmaq, onların mühazirələrini eşitmək özü 
bir xoşbəxtlik idi. Yadımdadır, bir dəfə Mirəsədulla Mir-
Qasımov xəstələrə baş çəkərkən bir elmi işçidən xəstəlik 
haqqında öz fikrini söyləməyi xahiş etdi. Bu elmi işçi cavab 
verə bilmədi. Onda prof. Mir-Qasımov dedi: çox oxumaq 
lazımdır. Xəstəliklər haqqında kitablarda geniş yazılıb. Siz isə 
istəyirsiniz xəstələri görməklə hər xəstəliyi öyrənəsiniz, bu 
mümkün deyil. 

Mənim institut dövrüm çox da zəngin olmayıb, amma çox 
şeyi dərindən dərk etməyə, təbabətin nə olduğunu başa 
düşməyə çalışmışam. Bir çox çətinliklərin olmasına baxmaya-
raq mən 1956-cı ildə institutu bitirdim. O zaman buraxılan 
tələbələrin əksəri Rusiyaya işləməyə göndəriş alırdılar. O 
zaman Tibb İnstitutunun rektoru Bahadur Eyvazov hamının 
Rusiyaya göndəriləcəyini elan etdi. Əslində mən də Rusiyaya 
getmək istəyirdim, amma atamın mənə ehtiyacı var idi. Ona 
görə də mənim Azərbaycanda qalıb işləməyimi istəyirdi. Bu 
qanuni arzu idi: boya-başa çatdırdığı oğlunun köməyinə 
ehtiyac. Ancaq  mümkün olmadı. Mən o zamankı Kamensk 
vilayətinin Aleksey-Lozovski rayonuna Rayon Mərkəzi Xəstə-
xanasının terapiya şöbəsinə müdir vəzifəsinə göndəriş aldım. 
1956-cı ilin avqust ayının 3-də mən Aleksey-Lozovski 
rayonuna gəldim. 

Axırıncı manatımı avtobusa verdiyim üçün mehmanxanaya 
necə düzələcəyimi fikirləşirdim. Mehmanxananın həyətində 
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əlimi döş cibimə saldım və 10 manat pul olmasını müəyyənləş-
dirəndən sonra şadlığımın həddi-hüdudu olmadı. Mən həyatım-
da hələ bu qədər sevinməmişdim. Mehmanxanadan Aleksey-
Lozovski rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Qurova 
zəng etdim. Heç bir saat çəkmədi, Qurov öz xəzinədarı ilə 
mənə çatacaq məvaciblə (avans) mehmanxanaya gəldilər. İki 
gündən sonra mənim üçün bir qoca arvadın evini kirayə götür-
dülər. Mən 3 avqust 1956-cı ildən Aleksey-Lozovski rayon 
mərkəzi xəstəxanasında  terapiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
işləməyə başladım. İşdə baş verən çətinlikləri həkim yoldaşla-
rın köməyi ilə aradan qaldırırdım. Rus dilində yazdığım xəstə-
lik tarixçələri, həkim Ştofinskaya tərəfindən yoxlanılırdı, təzə-
dən köçürürdüm. Rus dilini öyrənməyə çox vaxt sərf edirdim. 
Demək olar ki, sutkanın 15-16 saatını intensiv işləyirdim. 
Deməliyəm ki, heç yorulmurdum da. Yadımdadır 17-18 yaşın-
da bir cavan oğlan yüksək temperaturda ürək qan-damar çatma-
mazlığı əlamətləri ilə şöbəyə daxil oldu. Çox baş sındırdım, bir 
şey anlaya bilmədim. Köməyə çağırdığım həkim yoldaşlar da 
ağlabatan bir şey demədilər. O vaxt Kamensk vilayətinin 
mərkəzi olan Şaxtı şəhərindən baş terapevti məsləhətə çağırdıq. 
O xəstədə revmatizm mənşəli sətəlcəm olmasını müəyyənləş-
dirdi və xəstəni də özü ilə Şaxtı şəhərinə apardı. Deməliyəm ki, 
o vaxta qədər mənim revmatizm mənşəli sətəlcəm haqqında 
heç anlayışım da yox idi. Xoşbəxtlikdən xəstə sağaldı. 

Çox mürəkkəb, ağır xəstələrdən biri də 20-22 yaşlı bir 
sağıcı qız idi. Onun xəstəliyi Rostov vilayət xəstəxanasında 
dəqiqləşdirilmişdi, onda ağciyərin absessi xəstəliyi var idi. Onu 
rayon mərkəzi xəstəxanasına müalicəni davam etdirmək üçün 
göndərmişdilər. Deməliyəm ki, o zamanlar ağ ciyərdə cərrahi 
müdaxilə az aparıldığı üçün üstünlük terapevtik müalicəyə 
verilirdi. Aparılan bütün müalicələr effekt vermirdi. Xəstənin 
hər axşam temperaturası 390-400 olurdu. Bu xəstəlik haqqında-
kı bütün ədəbiyyatları tapıb varaq-varaq öyrəndikdən sonra, be-
lə xəstələrə 33% spirt məhlulu vurulduğunu oxudum.  Xəstəyə 



Rüstəm Məlikov 
 

~     ~ 24

vurulmuş, 33% 10,0 qr spirt məhlulu xəstəni hərarətdən xilas 
etdi. Və xəstə sağalmağa başladı. Şadlığımın, sevincimin həd-
di-hüdudu yox idi. 3-cü xəstə də Rostov vilayət xəstəxanasında 
müalicə olunmuşdu, heç bir nəticə əldə olunmadığı üçün 
polisrozit diaqnozu ilə bizim rayona müalicəsini davam etdir-
məyə göndərmişdilər. Bu xəstənin döş boşluğunda, ürək ətrafı 
boşluqda, qarın boşluğunda maye var idi. Özü də bir dəri, bir 
sümük qalmışdı. Həkim yoldaşlarımın və mənim fikrimcə bu 
xəstəni ölmək üçün bizə qaytarmışdılır. Ata-anasının yeganəsi 
olan bu qız 10-cu sinfi təzəcə qurtarmışdı. Ata-anası ondan bir 
addım belə uzaqlaşmırdılar və övladlarının haçan dünyasını 
dəyişəcəyini gözləyirdilər. Polisrozit haqqındakı ədəbiyyatlar-
da, bu xəstəliyin vərəm mənşəli olmasını da göstərirlər. Elə bu-
na görə də qərara gəldim ki, bu xəstəni vərəm xəstəsi kimi 
müalicə etmək lazımdır. 

Yüksək dozada streptomitsin və başqa vərəm əleyhinə dər-
manlara başladıq. Heç bir həftə keçməmiş, xəstədə dönüş ya-
randı, xəstə palatada gəzməyə başladı. Bir ayın ərzində xəstə 
12 kq kökəldi, özünü tam sağlam hiss edirdi. Boşluqlardakı 
mayelərin izi də qalmamışdı. Xəstənin sağalmasını görən vali-
deynləri bütün ölkəyə səs saldılar ki, dünyada bir həkim varsa, 
o da mənəm. Müxtəlif informasiya orqanlarına mənim haqqım-
da tərifnamələr yağırdı. Bir neçə mərkəzi və regional qəzetlər-
də məqalələr çıxmağa başladı. Hətta ölkə xəstəxanasında bu 
xəstəni müalicə edən həkim bizim baş həkimə zəng edib, doğ-
rudanmı bu xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşdığını soruşmuşdu. 

Həkimi hamıya tanıtdıran, onu hamının sevimlisi edən belə 
xəstələr olur. Bundan sonra mən yüzlərcə xəstədən məktublar 
alırdım. O xəstələr də məndən onların müalicəsini boynuma 
götürməyimi xahiş edirdilər. Deməliyəm ki, çox cavan olmağı-
ma, rus dilini zəif bilməyimə baxmayaraq, adamlar mənə ina-
nırdılar. Bu da həkim üçün ən böyük mükafatdır. Mənim həya-
tımda kökündən dəyişikliyi o vaxt Kamensk vilayətinin baş 
cərrahı A.V.Şlepov oynadı. O, Aleksey-Lozovski rayonuna 
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cərrahi işin vəziyyətini yoxlamağa gəlmişdi. Yoxlama zamanı 
mən onu müşayiət edirdim. İnstitutu yenicə və yaxşı bitirdiyim 
üçün, həkimlərin verdiyi suallara mən çox dürüst cavab verir-
dim. O, məndən nə üçün cərrah olmamağımın səbəbini öyrə-
nəndə mən ona vəziyyəti başa saldım və cərrahlığa həvəsim 
olduğunu dedim. O, rayonu tərk edəndə, mənim işimlə məşğul 
olacağını söylədi. Üstündən 2 ay keçməmişdi mən Rostov el-
mi-tədqiqat onkologiya və radiologiya institutuna kliniki ordi-
nator  göndərilməyim haqqında sərəncam aldım. Mən Şlepova 
ömür boyu minnətdaram. O zaman instituta Senqerev Petr 
Nikoleviç rəhbərlik edirdi. Rus aristokratiyasının ən qabaqcıl 
nümayəndəsi, təpədən dırnağa qədər ziyalı olan, Senqerevu heç 
vaxt unutmaq olmaz. Onun ağıllı, qayğıkeş gözləri indi də 
gözümün önündə canlanır. Mən bir il onkologiya institutunda 
işlədikdən sonra, onkoloq yox, cərrah olmağı qərarlaşdırdım. 
Bu isə Senqerevin xoşuna gəlmirdi. Lakin mən onu razı sala 
bildim və altı aylıq cərrahlıq kursuna göndərişlə Rostov vilayət 
xəstəxanasında cərrahiyyə ixtisası üzrə kursa daxil oldum. 

Bir-iki kəlmə də Rostov vilayət xəstəxanası haqqında öz 
fikirlərimi deməliyəm. Xəstəxananın baş həkimi M.F.Makrau-
sov müharibədən çıxmış sovet zabiti idi. Uzun illər Qazaxıs-
tanda rəhbər vəzifələrdə çalışmışdı. Onda olan təşkilatçılıq 
qabiliyyətini heç bir yazı ilə ifa etmək olmaz. Bu adamda nə 
qədər təmkin, səbr, intilekt var idi. Özü baş həkim olsa da təcili 
yardım xəstəxanasında  axşamlar növbətçi də olurdu. Mənim 
cərrahiyyə ilə daha yaxından tanış olmağım üçün məni də özü 
ilə növbəyə aparardı. Öz gətirdiyi axşam naharına məni qonaq 
edərdi, özü üçün ayrılmış otağı mənə verərdi ki, sən sabah işə 
gedəcəksən. Mən müstəqil cərrah kimi yetişməyimdə ona borc-
luyam. Mənə kömək edənlərdən biri də vilayət xəstəxanasının 
cərrahiyyə şöbəsinin müdiri A.M.Petrovski olub. O, öz sənəti-
nin əsl ustası idi. 25-30 dəqiqəyə yerli keyləşdirmə ilə mədə re-
zeksiyasını edirdi - (mədənin bir hissəsinin kəsilib bağırsaqla 
birləşdirilməsi, buna mədənin rezeksiyası deyilir). Öyrətmək 
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məqsədi ilə çox vaxt məni özünə köməkçi götürərdi. 
Yadımdadır, bir dəfə onu Rostovun yaxınlığındakı rayonların 
birində həbsdə olan ağır bir xəstənin üstünə çağırmışdılar. 
Məni də özü ilə götürdü. Xəstədə mədənin xorasının deşilməsi 
müəyyən olundu. Təcili cərrahi əməliyyat apardıq. Əməliyyat 
uğurla keçdi. Rostova qayıtdıq, bizi təcili yardım karetası 
gözləyirdi. Xəstəxanaya çatmışdıq ki, 60-65 yaşında çox ağır 
vəziyyətdə bir xəstə də gətirdilər. 

Xəstənin vəziyyəti çox ağır olduğundan, vaxtı ilə həmin 
şöbədə müdir işləmiş, indi isə təqaüddə olan Keçikyanı da 
(erməni) məsləhətə çağırmışdılar. Keçikyan hamıdan bir-bir 
xəstə haqqında nə fikirdə olduğunu soruşurdu. Növbə mənə 
çatdı. Mən xəstədə daxili qanaxma olduğunu söylədim. O, 
kinayəli gülüşünü gizlətməyib, istehza ilə dedi: yəqin ki, kişidə 
uşaqlıqdan xaric hamiləlik olmuşdur, o partlamışdır. Bu xəstə-
liyin ancaq qadında olduğunu hamı bilirdi. Bu sözü konsilium 
iştirakçılarında gülüş doğurmaq üçün dedi, o effekti ala bilmə-
di. Amma mən xəstə ilə çox sorğu-sual apardığım üçün  daxili 
qanaxmanın olmasına 100% inanırdım. Xəstənin xəstəliyini 
tam aydınlaşdırmaq üçün, xəstəyə diaqnostik laparatomiya 
edilməsi lazım idi. Diaqnostik laparatomiyaya - diaqnozu dü-
rüstləşdirmək üçün qarın boşluğunun açılmasına deyilir -   
cərrahiyyə əməliyyatını Petrovskiyə, kömək etməyi isə mənə 
həvalə etdilər. Petrovski qarın boşluğunu açdı, qarın boşluğun-
dan fəvvarə ilə qan tökülməyə başladı. Bu vaxt  mənim baxı-
şımla o alçaq erməninin baxışı rastlaşdı. Bu iyrənc adam mə-
nim öldürücü baxışıma tab gətirməyib əməliyyat otağını tərk 
etdi. Bir neçə gün həmkarlarım məni təbrik edirdilər. 

Mən ölkə xəstəxanasında cərrahlıq kursunu bitirib Milyu-
tinsk rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə müdir 
təyin edildim. Deməliyəm ki, həmin rayonun cərrahiyyə 
şöbəsinə məndən qabaq bizim həmyerlimiz Dilənçi Əyyubov 
müdirlik etmişdi. Ondan başqa həmin rayonun kənd xəstəxana-
sında bir azərbaycanlı da həm baş həkim, həm də cərrah işlə-
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yirdi. Düzdür, o adam, özü dediyi kimi qu-quşlarına qurşanıb 
özünü əskiyə döndərmişdi və mən olmasaydım, yəqin ki, hələ 
həbsxanaya da düşəcəkdi. Mən onda rayonda I katib işləyən 
L.A.Çuprindən xahiş etdim, onu salamat rayondan buraxdılar. 
Onun haqqında bir epizodu xatırlatmaq istəyirəm. Mən 
Milyutinsk rayon mərkəzi xəstəxanasında baş həkim işlədiyim 
dövrdə, rayondan qovulan həmyerlimizdən bir məktub aldım. 
O, məktubda yalvarırdı ki, onun işlədiyi kənd xəstəxanasından 
iş fəaliyyəti haqqında müsbət bir xasiyyətnamə göndərim. 
Yazdığına görə, o, namizədlik dissertasiyası müdafiə edəcəkdi, 
ordakı materialları da dissertasiyaya daxil etmək istəyirdi. Mən 
onun xahişini yerinə yetirdim, özü də hələ olmayan bəzi 
şeylərə də göz yumub qol çəkdim. Düzdür, o məktubu almağı 
haqqında bir xəbər vermədi. Fikirləşdim ki, yəqin başı qarışıb 
dissertasiyaya. Mən 1964-cü ildə Azərbaycana işləməyə gələn-
dən sonra həmin adamı Bakıda taksi dayanacağında gördüm. 
Salamlaşdıq. Çox soyuq salamlaşdı. Güman etdim ki, yəqin 
məni tanımadı. Mən ona dedim, dost, deyəsən məni tanımadın, 
mən Əvəzağayam. Milyutinskdə rayon mərkəzi xəstəxanasının 
baş həkimi. O nə desə yaxşıdır? Dedi: Əvəzağa mən səni görən 
kimi tanıdım. Mən insanların alçaqlıqlarının hüdudunun olma-
masının bir daha şahidi oldum. Bu qədər hörmətdən sonra belə 
bir münasibət heç bir əndazəyə sığmırdı. 

 
Bəzənib min dona girsə də belə, 
İnsan nə məkrli, nə xətakarmış, 
Yırtıcı heyvanla müqayisədə, 
Adamlar onları kölgədə qoymuş. 
 
Yaşamaq xətrinə bütün heyvanlar, 
Bəlkə də məcburən xəta törədir, 
Ləzzət almaq üçün yalnız insanlar, 
Öldürür, dağıdır, tarımar edir. 
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Heyvanlar içində ancaq bir pişik, 
Ləzzət almaq üçün əylənir ovla, 
Yəqin ki, onu da biz öyrətmişik, 
Belə bədxahlığı etməzdi o da. 
 
Təki başqasına göstərsin gücün, 
Beyin incisini, ağılı onlar, 
Görünməz vəhşilik törətmək üçün, 
Tətbiq  eyləyirlər bu yaramazlar. 
 
Həkim, əlac göstər, göstər çarəni, 
Söylə nə eyləsin bizi yaradan, 
Deyirsən ki, alsın ağıllarını, 
Döndərib eyləsin onları heyvan? 
 
Yox, bu çarə deyil, dəhşətdir, dəhşət, 
İnsan cildində də heyvanmı olar? 
Lazım olsa idi əvvəldən əlbət, 
Ulu tanrı buna verərdi qərar. 
 
Nə deyim, dediyin bəlkə də düzdür, 
Amma şahidiyəm minlərcə insan, 
Heyvan sürüsünə çoxdan dönübdür, 
Sirrini saxlayıb qəlbində pünhan. 

 
Milyutinsk rayonunda məni yaxşı qəbul etdilər. Başladılar 

məni, məndən qabaq bu rayonda cərrahiyyə şöbəsinə müdirlik 
edən Dilənçi Əyyubov ilə müqayisə etməyə. Deyəsən bu 
yarışda mən qalib çıxdım, çünki bir il çəkmədi, məni rayona 
baş həkim təyin etdilər. Özümü plenuma üzv, rayon sovetinə 
və ölkə sovetinə deputat seçdilər. Hamı mənim hörmətimi 
saxlayırdı. Baş həkim vəzifəsi, harda olursa olsun, əyər bir iş 
görmək istəyirsənsə çox məsuliyyətli, həm də çox şərəfli 
vəzifədir. Milyutinsk rayonunun üzərindən yüksək gərginlikli 
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elektrik xətti keçməsinə baxmayaraq rayonda işıq motor 
vasitəsi ilə əldə edilirdi. Bu da bir çox çətinlik törədirdi. Mən 
özüm xəstəxana üçün sabit işıq mənbəyi yaratmalı idim. 
Deməliyəm ki, su da quyulardan çəkilirdi. Su şəbəkəsi yox idi. 
Mənim əsas vəzifəm xəstəxananı su və işıqla təmin etmək idi. 
Bunu mən iki ay içərisində həyata keçirdim. Sonra təmirə 
ayrılmış vəsait hesabına bir ayrıca cərrahiyyə şöbəsi tikməyə 
başladım. O vaxtlar təmirə ayrılmış vəsaitdən tikinti aparmaq 
qəti qadağan idi. Rayon rəhbərlərinin köməyi ilə mən bunu 
etdim. Sonra xəstəxanada mərkəzləşmiş istilik şəbəkəsi 
yaratdım. Qənaət olunmuş pullar cərrahiyyə şöbəsinin tikilmə-
sinə sərf olundu. Bir il keçmədi ki, 30 çarpayılıq  cərrahiyyə 
şöbəsi üçün bina hazır oldu. Şöbədə ideal təmizlik bərqərar idi. 
Bir dəfə rayon partiya komitəsinin I katibi L.A.Çuprinin 
şöbəyə gəlmişdi, təmiz olduğunu görüb, ayaqqabısını 
çıxartmışdı, xalçanı bulamaq istəməmişdi. Mən rayonda cərrah 
kimi tək fəaliyyət göstərirdim. Gündə 4-5 əməliyyat aparırdım. 
Hələ başqa rayonlara da əməliyyat aparmaq üçün dəvət 
olunurdum. Demək olar ki, iş məni öz ağuşuna almışdı, özüm 
işimdən ləzzət alırdım. Rostov vilayətində məni yaxşı səhiyyə 
təşkilatçısı kimi tanıyırdılar. Rayon əhalisi isə mənə çox böyük 
hörmət bəsləyirdi. 

Günlərin birində yaşadığım evə bir 50-60 yaşında kişi və 
qadın gəldilər. Bu qadın - sonralar məlum oldu ki, Anna Vasil-
yevna Quseva - sözə başlayıb dedi : həkim, siz bu 3 otaqda tək 
tənha yaşayırsınız. Biz də ərim Feodr Deniseviçlə tək yaşayı-
rıq, övladımız yoxdur. Məsləhət olsa bu evin qapısını bağlayın, 
ailə qurana qədər bizimlə yaşayın. Mən sizin zəhmətinizi 
çəkməyi xərcsiz öz üzərimə götürürəm. Həm siz tək qalmaz-
sınız, həm də biz darıxmarıq. Anna Vasilyevna əlavə etdi ki, 
bizim sizdən heç bir ehtiyacımız yoxdur, ev kirəsi də lazım 
deyil. Mən çox istəyirəm ki, sizə hörmət edim. Mənim 50 
yaşım var, amma canım suludur. Deniseviç də - ərinə həmişə 
Deniseviç deyərdi - sakit adamdır. Mən: fikirləşərəm deyə 
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bunları ötürdüm. Sabahı günü mənim müavinim olan Nikolay 
Savenkodan bunların çox nəcib adam olduqlarını öyrəndim. Və 
təklifi qəbul edib, onlara köçdüm. Deməliyəm ki, bu ailə heç 
də sonsuz ailə olmamışdır. Bunların oğulları Sibirdə müəllim 
işləyirmiş, 3 il qabaq ensofalit xəstəliyindən vəfat etmişdir. 
Həyatın təzadlarından baş açmaq çox çətin olur. Allah rəhmət 
etsin səni, ay Əliağa Kürçaylı, o yazırdı: 

 
Kiminə laləli seyrəngah olmuş, 
Kiminə quyudur, tələdir həyat, 
İnsanı üyüdür dəyirman kimi, 
Sonra da ələkdə ələdir həyat. 
 
Qəmə sevinc qatır, sevincə kədər, 
Verdiyi nəşə də əzabdan betər, 
Kürçaylı, bu giley, şikayət yetər, 
Əzəldən belədir, belədir həyat. 

 
Bu qadın doğma anadan çox mehribanlıqla mənə qayğı 

göstərirdi. 1960-cı ildə mən Kazan şəhərində cərrahiyyə üzrə 
təkmilləşdirmə kursunda olanda öz əlləri ilə toxuduğu əlcəklə-
ri, corabı və köynəyi mənə göndərmişdi. Belə pak, təmiz ada-
ma rast gəlmək çox çətindir. Deməliyəm ki, mən Salyanda işə 
başladıqdan sonra o qadın bizə qonaq gəldi. Mən ona bizimlə 
qalmağı təklif etdim, amma razılıq vermədi. Onun həyat 
yoldaşı Deniseviç çox da olmasaydı, hərdən spirtli içkilər qəbul 
edərdi. Bu qadın ona nə qədər həssaslıqla yanaşardı, ona nə 
qədər hörmət edərdi. Hərdən mən zarafatla deyərdim, 
Vasilyevna, Deniseviç də sizi incidir. Deyərdi: qadın öz ərinin 
həm anası, həm bacısı, həm də qızı olmalıdır. Onun mənə 
verdiyi əziyyətlər mənim üçün bir şərəfdir. Bu qısa etüd rus 
qadının nə qədər böyük ürəyə sahib olmasını və rus xalqının 
mənə etdiyi hörmətin milyonda birinin timsalıdır. 



80 İLLİK ÖMRÜN 80 SƏHİFƏSİ 
 

~       ~ 31

Milyutinskidə işləməyə başladıqda mən bir sıra çətin 
cərrahi əməliyyatları təkbaşına etməyə başladım. Tək olduğum 
üçün mənə kömək edənlər tibb bacıları olurdu. Allahın nəzəri 
mənim üstümdə idi, xəstələr sağalırdı. Bizdə baş tibb bacısı 
Nadejda Serqeyevna  Ukrainsova  müharibənin od-alovundan 
çıxmış bir adam idi. Onun ancaq adı orta tibb bacısı idi. Bütün 
cərrahi əməliyyatlarda mənə çox gözəl kömək edərdi. Yadım-
dan çıxmaz, günlərin bir günü xəstəxanaya bulbar iflicli bir 
xəstə gətirdilər. Bulbar iflic zamanı xəstələr müstəqil tənəffüs 
edə bilmir. Tənəffüs mərkəzi məhv olduğu üçün mən ona 
traxotomiya edib süni tənəffüs aparatını qoşdum və Nadejda 
Serqeyevna 7 gün gecə-gündüz xəstənin yanından əl çəkmədi. 
8-ci gün biz həmin xəstəni Rostov vilayət xəstəxanasına gön-
dərdik. Yadımdadır, o xəstənin oksigenlə təchiz olunması üçün 
rayonda bir qərargah yaratmışdılar. Bu insanlara qayğının ən 
yüksək zirvəsi idi. Bu, rus xalqının bir-birinə kömək etmək, 
ələlxüsus da çətin məqamda bir-birinə həyan durmaq qabiliy-
yətidir. Onlara həsəd aparmaq lazımdır. Bəzən cərrahiyyə 
əməliyyatı zamanı çoxlu qan lazım olurdu. Yerli radio mərkəzi 
ilə elan ediləndən 5-10 dəqiqə keçməmiş xəstəxananın həyəti 
qan vermək istəyən adamlarla dolurdu. 

Rostov vilayətində işlədiyim zamanlar işim nə qədər yaxşı 
da olsa idi, mən heç vaxt Azərbaycana qayıdacağımı unutmur-
dum. Ona görə də çalışırdım ki, nə qədər imkan var, çox öy-
rənim. Bu məqsədlə müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif kurslarda 
olurdum. Bunlardan ən yadda qalanı Kazan şəhərində olma-
ğımdır. Mən bu şəhərdə 6 ay təkmilləşmə kursunda olmuşam. 
Yadımdadır, Kazan Təkmilləşmə İnstitutunda 2 cür kurs: 
ixtisaslaşma və təkmilləşmə kursu var idi. Mən ixtisaslaşma 
kursunda olduğum üçün ancaq təkmilləşmə kursunda olmaq 
istəyirdim. Çünki təkmilləşmə kursunun dərs proqramı daha 
zəngin idi və cərrahi müdaxilələr daha mürəkkəb olurdu. 
Dimitrovski soyadlı bir dekanla rastlaşdıq və mən ona təkmil-
ləşdirmə kursu olmasa qayıdıb gedəcəyimi deyəndən sonra, o, 
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məni öz yarımqrupuna daxil etdi. Sonradan mənim işimdən 
razı olduğu üçün bütün əməliyyatlarda məni özünə köməkçi 
götürərdi. Həmçinin, mənə institutda qalıb işləməyi təklif etdi. 
Mən isə müstəqil işləməyə üstünlük verdiyim üçün onun təkli-
fini rədd etdim. Mən kursda olarkən bir çox elmi konferanslar-
da çıxışlarım oldu. Mənim Kazan Təkmilləşdirmə İnstitutunun 
elmi konferansında mədəaltı vəzinin kəskin iltihabına həsr 
olunmuş məruzəm kafedranın müdiri Rotnerə çox yaxşı təsir 
bağışladı. O, dəfələrlə bu çıxış haqqında öz tərifini söylədi. 
Rayonda tək işlədiyim üçün mənim cərrahlıq ilə bağlı bütün 
fənləri öyrənməyə çalışmağım təbii idi. Elə buna görə də 
travmatologiya və urologiya kurslarında da olmuşdum. Sonra-
lar bütün qonşu rayonlardan travmatoloji və uroloji xəstələri 
bizim rayona göndərdilər. Hələ 1963-cü ildə Milyutinskidə 
işlədikdə mənə birinci dərəcəli cərrah adı vermişdilər. De-
məliyəm ki, Rostov vilayətində mənim bir səhiyyə təşkilatçısı 
kimi böyük hörmətim var idi. Mənə Rostov vilayətinin böyük 
şəhərlərində baş həkim vəzifəsini təklif etdilər, mən isə 
Azərbaycana qayıtmalı idim. Çünki mənim burada atamın 
vəziyyəti ağır, övladları isə çətin iqtisadi vəziyyətdə idilər. 
Yadıma 1964-cü ilin mart ayında Milyutinskdən köçməyim 
düşdü. Mübaliğəsiz deməliyəm ki, bütün rayon bizi ötürürdü. 
Heyf ki, o anları təsvir edən bir şəkil yoxdur. Amma o mənzərə 
hələ də mənim gözümün qabağındadır. Olub keçənləri təhlil 
etdikdə mən özümə sual verirəm, Milyutinskidə mən nələrə 
nail olmuşam? Hər şeydən əvvəl deməliyəm ki, rayonun səhiy-
yəsinin maddi-texniki bazasını kökündən yaxşılaşdırdım. 
Cərrahiyyə şöbəsi tikdim və ixtisaslaşdırılmış yardımı xəstələrə 
yaxınlaşdırmaq üçün əlimdən gələni etdim. Mən Azərbaycana 
gəlməli idim. Bir sıra çətinliklərə baxmayaraq mən işdən azad 
ola bildim və mart ayının 20-də Salyan rayonuna gəldim. 

Salyan rayonunda məni demək olar ki, öz qohum-qarda-
şımdan başqa tanıyan yox idi. Bir də mənimlə oxuyan 2-3 nəfər 
həkimi çıxmaq şərtilə. Hətta öz qohumlarımızda da mənim cər-
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rah olmağıma şübhə var idi. “Ev buzovundan öküz olmaz” mə-
səli özünü göstərirdi. Mən Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanası-
nın baş həkimi Məmmədhüseyn Hüseynovun qəbulunda oldum 
və cərrah işləməyimi ondan xahiş etdim, o isə yerin olmaması-
nı göstərdi və dedi ki, sizi tibb məktəbində dərs hissə müdiri 
qoya bilərəm. Mən əvvəlcə onunla razılaşdım, amma kabi-
netdən çıxanda, o zaman sanitar-epidemioloji şöbəsinin müdiri 
Məmmədağa Quliyev ilə rastlaşdım. O, mənim rəhmətlik 
yeznəm Babaşla tanış imiş. Məni öz otağında bir stəkan çaya 
qonaq edib, doğrudanmı cərraham, deyə soruşdu və əlavə etdi 
ki, əgər az para cərrahi əməliyyat apara bilirsənsə, tibb məktə-
bində dərs hissə müdirliyinə razılıq verməyin səhvdir. 

Elə o dəqiqə də mən Məmmədhüseyn Hüseynova ancaq 
carrah işləyəcəyimi bildirdim. Dərs hissə müdiri olmaqdan 
imtina etdim. Rəhmətlik doktor Hüseynov çıxılmaz vəziyyətdə 
idi. Cərrah ştatı yox idi. O, mənə təcili yardım şöbəsində 
işləməyi və 0,5 oklad da qan köçürmə ilə məşğul olmağı təklif 
etdi. Mən qan köçürmə işini Salyanda nümunəvi təşkil edəcə-
yimə söz verdim. Mənə isə bu iş Milyutinskidən tanış idi. Qan 
köçürmə işini bir ay müddətində yüksək səviyyədə təşkil et-
dim. 0,5 stavka təcili yardımdan aldığım işə mənim əvəzimə 
həkim Seyidağa Ağalarov çıxırdı. Bir neçə kəlmə doktor Seyi-
dağa Ağalarov haqqında: bu adam vaxtı ilə Salyanda cərrah 
işləmişdi. İndi yaşlaşmışdı, cərrah işləmirdi. Amma çox səliqə 
ilə hər cərrahi müdaxilə zamanı kömək edirdi. Mənim nəzə-
rimdə ən saf adam idi. Qan köçürmə kabinetinin təşkilində o 
zamanlar qan köçürmə institutunda orta tibb işçisi işləyən 
Yaqubov Abdullanın çox böyük rolu oldu. Günlərin birində 
cərrahi şöbənin müdiri Seyran Ağabəyov xəstə idi, mən isə 
rayonda yeganə adam idim ki, cərrahi müdaxilə apara bilirdim. 
Baş həkim məni çağırdı və qohumlarının xəstə olmasını 
bildirdi. Bu adam indi mənim qudam olan Güloğlanın həyat 
yoldaşı Töhvə idi. Mən xəstəni müayinə etdim və təcili 
əməliyyat aparılmasını məsləhət gördüm. Düzdür, baş həkim 
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mənə cərrah kimi inanmırdı, amma nə isə bu qadının taleyini 
mənə etibar etdi. Xəstə çox uzun illər müxtəlif xəstəliklərə 
məruz qalmış adam idi. Əməliyyat uğurla keçdi və xəstə 
sağaldı. Bu hadisədən sonra həkimlər arasında mənə inam 
yaranmağa başladı. Həkim Seyran Ağabəyov növbəti dəfə Bakı 
şəhərinə getmişdi və xəstəxanada cərrah lazım olarsa, məni 
çağırmalarını tövsiyə etmişdi. Saat 12-13 radələrində Şorsulu 
ruhi xəstəxanasının baş həkimi Adışirin  Əsgərov bizim evə 
gəldi və ağır bir xəstə gətirdiyini söylədi. Xəstə öz yoldaşları 
tərəfindən qarın nahiyəsinə təpiklə vurulmuşdu və nəticədə 
dalaq partlamışdı. Mən doktor Əsgərova  deyəndə ki, xəstənin 
dalağı partlayıb, onu kəsib çıxartmaq lazımdır, bu adam çaş-
baş oldu və dedi nə bilirsən elə, ancaq xəstə sağalsın. Mən ona 
dedim: əgər xəstənin sağalması lazım idisə, qoymayaydınız 
onu vuralar. Mən əlimdən gələni edəcəyəm, nə olar baxarıq. 
Uzun zəhmətdən sonra bir litrə qədər qan tədarük etdik. Narkoz 
verən və mənə kömək edən adam yox idi. Düzdür, mən 
Milyutinskidə ağır cərrahi əməliyyatları da orta tibb işçisi ilə 
aparırdım, amma narkoz çox məsuliyyətli bir iş idi, bunu 
bacaran adam lazım idi, çünki düzgün verilməyən narkoz 
onsuz da ağır vəziyyətdə olan xəstənin axırına çıxa bilərdi. O 
vaxtlar təcili yardım məntəqəsində həkim işləyən Məmmədov 
Nadir rəhmətlik bu işi boynuna götürdü, köməkçi də tapıldı.  O 
zaman burun, boğaz, qulaq həkimi olan Bağırov Hüseynağa 
mənə kömək etməli oldu. Biz əməliyyata başladıq, dalaq 1-2 
yerdən partlamışdı. Onu kəsib götürdük, qarınboşluğunu tikib, 
demək olar ki, normal vəziyyətdə xəstəni palataya göndərdik. 
Çox yorulmuşdum, oturub xəstənin xəstəlik tarixini yazırdım, 
bu vaxtı əməliyyat tibb bacısı işləyən Şapkina Anastasiya Fyo-
dorovna təşvişlə içəri girdi və qısqaçların birinin çatışmamasını 
söylədi. Bu o demək idi ki, qısqaç xəstənin qarın boşluğunda 
qalıb. Söz yox ki, əməliyyat yaxşı keçdiyi üçün mən xəstənin 
qarın boşluğunda qısqaç qalmasına inana bilmirdim, amma 
yoxlamaq lazım idi. Şübhəni aradan götürmək lazım idi. Bu 
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vaxtı bizdə rentgenoloq işləyən Mənəfov Soltan köməyə gəldi. 
Rentgenoqramda qarın boşluğunda heç bir yad cismin 
olmaması müəyyən olundu. Bu vaxtı Şapkina da içəri girib 
qısqacı mələfələrin arasından tapdığını söylədi, elə bil bütün 
dünyanı mənə bağışladılar. Deməliyəm ki, cərrahiyyədə belə 
bir qayda var, qarın boşluğu tikiləndə tibb bacısı böyük tam-
ponların və alətlərin sayı haqqında xəbər verməli idi. Biz bu 
qaydaya riayət etməmişdik. Yeri gəlmişkən əməliyyat tibb 
bacısı haqqında; əməliyyat tibb bacısı cərrahi işdə çox vacib, 
həddən artıq lazımlı bir adamdır. Onun mənəvi saflığından, 
insani səviyyəsindən, onun zəhmətsevərliyindən, onun doğru-
luğundan, insanlara olan münasibətindən cərrahi müdaxilənin 
nəticəsi asılı olur. Ruslarda belə bir deyim var: “Operaüionnaə 
sestra duxovnaə jena xirurqa” -yəni əməliyyat tibb bacısı 
cərrahın mənəvi arvadıdır. Cərrahla əməliyyat tibb bacısı 
arasındakı münasibət qarşılıqlı hörmətə, inama əsaslanmalıdır. 
Əməliyyat tibb bacısı hər şeydən əvvəl doğruçu olmalıdır, əgər 
səhv edibsə, onu vaxtında boynuna almağı bacarmalıdır. Misal 
üçün: Cərrahi əməliyyat aparmaq üçün sarğı materialları və 
alətlər mikroblardan zərərsizləşdirilməlidir. Bunun üçün sarğı 
materialları və alətlərlə birlikdə avtoklafa qoyulan barabanların 
içərisinə flakonda kükürd, ya da ancaq 1000-də əriyən bir 
maddə qoyulur. Əgər bu maddə əriyibsə, deməli sarğı 
materialları və alətlər mikrobdan zərərsizləşdirilib. Əriməyibsə 
yox, bu materiallardan istifadə etmək olmaz. Bir anda təsəvvür 
edək ki, mənəviyyatca zay əməliyyat tibb bacısı buna əhəmiy-
yət verməyib cərrahı xəbərdar etmir, cərrahi müdaxilə mikrob-
suz şəraitdə yox, mikroblarla zəngin bir şəraitdə aparılır. Bu-
nun isə xəstə üçün faciə ilə nəticələnəcəyinə şübhə etməyə 
ehtiyac qalmır. Mənəviyyatca zəngin, əsl insan ləyaqətinə 
malik olan əməliyyat tibb bacısı, əvvəlcədən materialların steril 
olmamasını cərraha bildirməli və əməliyyatın aparılmasına 
icazə verməməli idi. 
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Bir-iki kəlmə də əməliyyat tibb bacısı Şapkina Anastasiya 
Fyodorovna haqqında. 55-60 yaşında olan bu qadın çox nəcib 
bir insan idi. Adı Anastasiya idi, amma hamı ona Nastya 
deyirdi. Amma Anastasiya Fyodorovna dedikdə öz razılığını 
bildirirdi. Elə bil ki, belə çağırılmasını çoxdan gözləyirdi. Bu 
qadın rus qadınlarına məxsus bütün nəcib xüsusiyyətləri 
özündə cəmləşdirmişdi. Gecə-gündüz, vaxt-bivaxt yorulmadan 
işləyirdi. Özü tək, xəstəxananın 20-30 metrliyində yaşayırdı. 
Bizim aramızda ana-oğul münasibəti yaranmışdı. Yadımdadır, 
bizim ailə üzvlərinə iynə vurmaq lazım olanda bunu çox 
həvəslə edirdi. Adi, balacaboy, görkəmcə heç bir şeylə fərqlən-
məyən bu qadın insanlara əl tutmaq, onlara hər dəqiqə kömək 
etməyə tələsən bir qadın idi. Mən Salyanda cərrahi şöbəyə 
müdir keçən ili 700-dən çox cərrahi əməliyyat aparmışdım. Bu-
nun hamısının iştirakçısı bu qadın idi. O öz üzərinə əməliyyat 
bacısı kimi düşən vəzifələrin öhdəsindən bacarıqla gəldiyi 
kimi, başqa işləri də görməyə vaxt tapırdı. Bütün xəstələrə qan 
və maye vurmaq onun iştirakı ilə edilirdi. Ən vacibi o idi ki, 
xəstələrdən heç bir təmənna ummurdu. Allah ona rəhmət etsin. 
Belə adamların yardımı ilə insanlar xoşbəxt ola bilər. Saat 15-
16 radələri olardı xəstənin qarnında heç bir yad cism 
olmamasını biləndən sonra Soltan gülə-gülə dedi: gedək bunu 
qeyd edək. Biz elə hazırlaşmışdıq ki, bıçaqlanma ilə bir ağır 
xəstə gətirdilər. Təzədən yenə əməliyyata başlamalı oldum. Bir 
neçə kəlmə də həkim Soltan Səməd oğlu Mənəfov haqqında: 
Soltan 1937-ci ildə Salyan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya 
gəlmişdi. Moskva şəhərində namizədlik və doktorluq disserta-
siyası müdafiə edib Azərbaycana qayıtmışdır. O, Azərbaycan 
Rentgenoloqlar və Radioloqlar Elmi cəmiyyətinin sədri, həmçi-
nin Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibb Şurasının rəyasət heyətinin 
üzvü, Azərbaycan Tibb jurnalı redaksiyasının üzvü və s. idi. 
Hər şeydən əvvəl Soltan Mənəfov alicənab alim, həqiqi dost, 
ən böyük vətənpərvər, həddən artıq düz bir adamdır. Mən 
onunla keçirdiyim dəqiqələri fəxrlə xatırlayıram. Onun daxili 
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məzmunu xarici görünüşü ilə bir vəhdət təşkil edirdi. Çox 
təmkinli, ağıllı, hər sözün və işin yerini bilən bir adamdı. Bizim 
onunla çox gözəl dostluq münasibətimiz var idi. Yadımdadır, 
namizədlik dissertasiyası müdafiəsi ərəfəsində Soltan mənim 
yanımdan bir dəqiqə heç yerə getməzdi. Çox nəcib bir ailədə 
boya-başa çatan bu adam həsəd aparılası dərəcədə sadə və 
təvazökar adam idi. 

1964-cü il sentyabr ayında həkim Seyran Ağabəyov Bakı 
şəhərinə köçməli oldu, onun yerinə cərrahi şöbəyə müdirliyə 
məni qoydular. Deməliyəm ki, işləmək üçün heç bir şərait yox 
idi. Cərrahiyyə şöbəsinin tərkibində həm ginekoloji, həm 
travmatik, həm də burun-boğaz-qulaq xəstələri yatırdı. Rayon 
mərkəzi xəstəxanasının cəmi 75 çarpayısı var idi. Palatalar 
çirkli, döşəmənin altı isə çirkablı su ilə dolu olardı. Xəstələrin 
əməliyyatdan sonrakı otağı ümumi ayaqyolunun qarşısında 
həmişə tualetdən daşıb gəlmiş çirkablı su ilə dolu olardı. 
Əməliyyat otağı bir otaqdan ibarət idi. Onun qarşısındakı 
aynabənd isə xəstələrlə görüş yerini əvəz edirdi. Əməliyyat 
otağının yanındakı otaq isə həkimlərin oturduğu yer idi. Sözün 
əsl mənasında əməliyyat otağının qarşısı  kolxoz bazarını 
xatırladırdı. Kimi əlində toyuq-cücə həkimə pay gətirib 
gözləyirdi, kimi xəstələrə yemək gətirib zənbilləri növbəyə 
qoyurdu. Xülasə, əsl kolxoz bazarı. Əgər o zamanlar Salyanın 
küçələrindəki palçığı da nəzərə alsaq, dəhşətli bir mənzərə 
alınırdı. Bu şəraitdə işləmək qeyri-mümkün olsa da, başqa əlac 
da yox idi. İşləmək, insanlara kömək etmək lazım idi. Mən də 
işləyirdim, gecə və gündüz, özü də tək, heç kimsiz. Çox dava-
dalaşdan sonra əməliyyat otağının qarşısındakı görüş otağını və 
həkimlər oturan otağın yerini dəyişməyə müvafiq oldum. Tez 
bir zamanda xəstələrin qohum-əqrəbası əməliyyat otağını və 
onun önündəki otağı yaxşı təmir etdirdilər. İndi avtoklafa 
əməliyyat otağında yox, keçmişdə xəstələrin qohumları ilə 
görüş otağında yerləşdirdik. İşləmək üçün minimal şərait 
yarandı. Xəstəxana işçiləri aseptika və antiseptikaya az əhə-
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miyyət verirdilər. Çox sərt mövqe tutmaq lazım idi. Yadımda-
dır, sarğı otağında çox gözəl bir qadın tibb bacısı vəzifəsini ifa 
edirdi. Bu adam özünün xarici görünüşünə çox fikir verdiyin-
dən manikürsüz işə gəlməzdi. Barmaqlarının hamısı qiymətli 
üzüklərlə bəzədilmişdi. Mən ona deyəndə ki, ya manikür, ya 
uzun dırnaq, ya da sarğı otağı, bu qadın dodağının altında 
gülməyə başladı. Mən başa düşdüm ki, o fikirləşir təzə barda-
ğın suyu soyuq olar, bir-iki gündən sonra siz də öyrəşərsiz bu 
mühitə. İkinci gün mən bu tibb bacısını otağa buraxmadım, 
sonra onun qaynı ilə söhbət zamanı mən ona başa sala bildim 
ki, bu mənim şıltaqlığım yox, belə müqəddəs aseptika qanunu 
var. Əməliyyat tibb bacısı, sarğı otağında işləyən tibb bacısı 
uzun dırnaq saxlaya bilməz, manikür edə bilməz və s. Xülasə, 
bu adam tabe olub nümunəvi tibb bacısı oldu. Deməliyəm ki, 
xəstəxanada az da olsa idi, öz işinin öhdəsindən gələn işçilər 
var idi. Amma laqeydlik, məsuliyyətsizlik baş alıb gedirdi. 

Günlərin birində mən günorta naharına gedəndə təcili 
yardım məntəqəsinin qapısının ağzında bir nəfərin bükülüb 
zarıdığını gördüm. Mən həmin adama yaxınlaşdım və hal-əhval 
tutanda o, axşamdan burda olmasını və dünən kiminsə təpiklə 
qarnına vurmasını söylədilər. Təcili yardım məntəqəsinin işçi-
ləri ona heç nə olmadığını, sadəcə olaraq simulyant olmasını 
söylədi. Yoxlama zamanı xəstədə ağır peretonit olması müəy-
yən olundu. Peretonit - pereton qişasının iltihabına deyilir. Mən 
qayıdıb təcili əməliyyata başladım. Xəstədə öd kisəsinin partla-
ması müəyyən olundu. Öd kisəsi çıxarıldı, xəstə sağaldı. Belə 
hallar dəfələrlə olmuşdur. Deməliyəm ki, işçilər məni başa 
düşürdülər. Hərdən onlarla kobud rəftar etməyimi də mənə 
bağışlayırdılar. Baş həkim Hüseynov çox ağıllı adam idi, çox 
şeyi özü düzəldə bilməsəydi də mane olmurdu. O, mənə çox 
hörmət edirdi. Respublikanın əməkdar həkimi, Tibb Elmləri 
Namizədi olan bu gözəl insan respublikanın ən hörmətli baş 
həkimlərindən biri idi. Elə onun nəticəsi idi ki, rayon mərkəzi 
xəstəxanasının acınacaqlı vəziyyətini nəzərə alıb rayonda bir 
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yataqxana tipli binanın tikilməsinə və sonradan xəstəxanaya 
çevrilməsinə icazə verilmişdi. Bu onun hörməti nəticəsində 
mümkün olmuşdu. Amma bina çox çox ləng tikilirdi. Nə vaxt 
tikilib qurtaracağını heç kim deyə bilməzdi. 

1971-ci ilin fevral ayı idi. Cərrahi əməliyyatdan sonra evə 
nahara gedirdim, yolda baş həkim Hüseynovla rastlaşdım, o, 
zarafatyana dedi: həkim sizinlə nahar etmək olar? Mənsə çox 
məmnuniyyətlə dedim və əlavə etdim ki, hələ 100,0 spirtli içki 
də qəbul etmək olar. Biz restorana qalxdıq. Yemək verilməmiş 
həkim Hüseynov böyük qədəhləri araqla doldurub, birini mənə 
uzatdı. Mən məətəl qaldım, bu adam spirtli içkilərə çox aludə 
adam deyildi. Mənimlə neçə dəfə bir yerdə olduğumuz vaxt 
belə bir şeyin şahidi olmadığımdan soruşdum: həkim, sizi 
tanımaq olmur, sizin ki spirtli içkilərlə aranız yoxdur. O dedi 
yox, bu gün içəcəyik. Miz arxasında bəlkə də rayonda birinci 
olaraq mənə sirr açdı ki, işdən çıxmağa ərizə vermişdir. Mən 
onun rayondan Bakı şəhərinə gedəcəyini bilirdim, ancaq bu 
payızda olası idi. Mən deyəndə ki, axı siz payızda getmək 
istəyirdiniz, dedi: yox, nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. 
Və əlavə etdi ki, yerimə olan namizədlərdən biri də sənsən. 
Mən sənin də namizədliyini birinci katibə vermişəm. Mən isə 
ona dedim mənim baş həkim olmağa nə həvəsim, nə də 
ehtiyacım var. Hamı məni böyük adam, yaxşı cərrah hesab 
edir. Baş həkim olsam, onda cərrahiyyədən istər-istəməz 
ayrılmalı olacam. O mənə dedi: mənim fikrimcə ən yaxşı 
namizəd sənsən, çünki baş həkim gərək hörmətli adam olsun. 
Özü də bizim rayonda səhiyyənin uzun müddət həllini tələb 
edən çox problemlər var. Sən bu hörmətlə onların bəzisini həll 
edə bilərsən. Biz ayrıldıq. 

Saat 1500 idi. Telefon zəng çaldı, rayon partiya komitəsində 
səhiyyəni tənzimləyən işçi məni birinci katibin öz yanına 
çağırmasını bildirdi. Telefonu özüm götürdüyüm üçün getmə-
səm, olmazdı. Amma mən heç cür istəməzdim ki, günün 
günorta vaxtı, mənim spirtli içki içdiyimi birinci katib bilsin. 
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Xülasə, getdim və icazə alıb stolun lap qapıya yaxın ucunda 
əyləşdim. Birinci katib Nadir Abbasov çox arif adam idi və 
mənim spirtli içki içdiyimi dərhal başa düşdü, amma üstünü 
vurmadı. Dedi: - sizin baş həkim işdən çıxmağa ərizə vermiş-
dir. RPK-nin belə bir fikri var ki, o vəzifə sizə tapşırılsın. 
Tələsməyin, sabah öz fikrinizi bildirərsiniz. Mən sabah gedib 
öz razılığımı verdim. Niyə verdim indi onu aydınlaşdırım. 
Birinci və əsası o idi ki, bu şəraitdə işləmək məni boğaza 
yığmışdı. Çox böyük nüfuzum olduğu üçün tikilən təzə 
xəstəxana binasını başa çatdıra bilən yeganə adam özümü gö-
rürdüm. Bir də məndə aludəlik var idi. Mən Rostov vilayətində 
baş həkim işləyən zaman bir çox bina tikdirmişdim. Tikib 
yaratmaq mənim qanımda idi. Düzdür, məni baş həkim 
vəzifəsinə üç ay müddətində təsdiq etmədilər. İndiki kimi 
yadımdadır. Nazirin müavini Əhməd İmanoviç Rustamov  
təkid edirdi ki, siz baş həkim olanda cərrahi işlə məşğul olma-
malısınız. Mən isə ona qəti cavab verdim: mən cərrahlığı ona 
görə öyrənməmişəm ki, onu atam. Təsdiq etsəniz hər iki 
vəzifəni layiqincə yerinə yetirərəm. Xülasə, bizim sözümüz 
tutmadı. Onu deyim ki, mən baş həkim  təsdiq olunandan sonra 
Əhməd İmanoğlu ilə çox gözəl dostluq münasibətimiz yarandı. 
Mən onu çox ağıllı, təmkinli, öz işini yaxşı bilən bir adam kimi 
tanıdım. Çox güman ki, o məni əvvəllər təsdiq  etməməyinin 
başlıca səbəbi başqa imiş. Təsdiq bir ay geri çəkildi. Nazir 
Hənifə Məmməd oğlu Abdullayev özü cərrah olduğundan 
söhbət zamanı başa düşdü ki, mən cərrahlığı atmayacağam. Və 
mən ona başa sala bildim ki, baş həkim rayonda nüfuzlu adam 
olmalıdır. Əks təqdirdə rayonda heç bir iş görmək olmaz. 
Nüfuz isə mənim üçün ancaq cərrahlıqda mümkündür. Xülasə, 
birinci katib Abbasovun da təzyiqi kömək etdi. Məni mart 
ayında təsdiq etdilər. Qarşımda duran ən vacib vəzifələrdən biri 
işləmək üçün, sanballı iş görmək üçün şərait yaratmaq məsələsi 
idi. Bu isə ancaq təzə tikilən xəstəxana binasının əl-ayağını 
yığıb ora köçməkdən ibarət idi. Günlərin birində Abbasov 
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xəstəxana tikilməsi ilə əlaqədar məni yanına çağırdı. Qərara 
gəldik ki, bəzi işləri tamamlayıb xəstəxananı köçürək. Katibin 
yanından çıxdığım zaman, rayon sovetinin sədri rəhmətlik Həzi 
Quliyev ilə rastlaşdım. Bir neçə kəlmə Həzi Quliyev haqqında. 
Bu adam mənim yadımda çox ağıllı, təmkinli, həddən artıq 
ziyalı bir adam kimi qalıb. Onun çox ağıllı məsləhətləri elə indi 
də yadımdadır. Məni görüb soruşdu: xeyir olsun, katibin yanın-
da olmağın. Mən ona dedim ki, yoldaş Abbasov təzə xəstəxa-
naya köçməyi məsləhət bilir. Həzi Quliyev bir anlığa söz tap-
madı. Dedi: - Əvəzağa min ölç, bir biç – atalar sözüdür, mənim 
sözüm deyil. Köçüb geri qayıtmaqdansa, köhnə binada işləmək 
yaxşıdır. Mən isə əlimdən gələni edəcəyəm deyərək, məndən 
ayrıldı. Deməliyəm ki, elə Həzi Quliyevin yaxından köməyi 
nəticəsində təzə xəstəxanaya köçəndə Həzi müəllim mənə 
təşəkkür mənasında Piroqovun həyat və yaradıcılığına  həsr 
olunmuş monoqrafiyanı bağışladı. O, kitabda yazırdı: “İradə 
olmayan yerdə, yol da yoxdur. Sənin iradən nəticəsində bu iş 
baş tutdu”. Yüksək mövqelər böyük adamları daha böyük, 
alçaq adamları isə daha alçaq edir”. Sənə böyük adam deməyə 
mənim haqqım var. (Həzi Quliyev). 

Müxtəlif xəstəliklərə düçar olmuş adamlarla təmasda olma-
ğım, keçmiş sovetlər ölkəsinin bir çox böyük müalicə mərkəz-
lərinin işləri ilə tanışlıq və nəhayət, səhiyyənin təşkilinə həsr 
olunmuş çoxsaylı mərasimlərdə iştirak etməyim mənə belə bir 
qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, xəstəliyin müalicəsində üç 
faktor əsas rol oynayır: 

I. Mövcud zaman şəraitində tibb elminin səviyyəsi. 
II. Tibb işçilərinin, birinci növbədə həkimlərin, tibb elmi-

nin əldə etdiyi son nailiyyətlərə yiyələnməsi və o nailiyyətlər-
dən öz fəaliyyətlərində istifadə etmək bacarığı. 

III. Tibb işçilərinin fəaliyyət göstərdiyi iş şəraiti. 
Tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, xəstələrin taleyini bu üç 

faktor həll edir. Əgər birinci faktora praktik təbabətlə məşğul 
olanlar az təsir edə bilirsə, qalan iki faktor tibb işçilərindən və 
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yerli səhiyyə idarələrinin rəhbərlərindən asılıdır. Mən səhiyyə-
də rəhbər vəzifədə işlədiyim (6 il Rusiyada, 18 il Azərbaycan-
da) dövrdə bu problemlərin həllinə həddən artıq fikir verirdim. 
Çalışırdım ki, həkimlərin və orta tibb işçilərinin bilik səviyyəsi 
müasir təbabətin səviyyəsinə uyğun olsun. Respublikada səhiy-
yənin səviyyəsi o zamankı sovetlər ölkəsinin böyük şəhərlərin-
dəki səhiyyənin səviyyəsindən aşağı olduğu üçün çalışırdım 
həkimləri səhiyyə xidməti yüksək olan tibb mərkəzlərinə 
ixtisaslaşdırma kurslarına göndərim. Nadirov Qəzənfəri, İma-
nov Sahibi Kiyev şəhərinə, Cəfərov İbrahimi və Səlimov Akifi 
Xarkov şəhərinə, Axundov Əlxeybəri Alma-Ataya, Kərimov 
Sabiri və Axundov Əlsəftəri Moskva şəhərinə yolladım. Bir də 
respublikamızdan kənar şəhərlərdə ixtisaslaşma kurslarında 
olan həkimlər elmi-praktik konfranslarda öz öyrəndikləri 
haqqında məruzə etməliydilər. Bu da kursda olmayan tibb 
işçilərinə də tibb elminin son nailiyyətləri ilə tanış olmağa 
imkan verirdi. Rayonda işləyən həkimlər bir nəfər kimi 5 il 
işlədikdən sonra mütləq öz ixtisasları üzrə kursda olmalı idilər. 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında şöbə müdiri vəzifəsində ancaq 
ixtisas dərəcəsi bir və əla olan həkimlər təyin edilirdi. Mən 
həkimlərin elmi işlə məşğul olmasına çox fikir verirdim. Elə 
bunun nəticəsidir ki, indi respublikanın bir sıra elm ocaqlarında 
həmin həkimlər müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, 
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 
burun-boğaz-qulaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri professor 
Hüseynov Nazimi, həmin institutun Urologiya kafedrasının 
dosenti Qarayev Məmmədhüseyni, Azərbaycan Dövlət Tibb 
Universitetinin terapiya kafedrasının dosenti Axundov 
Səxavətdini, Stomatologiya kafedrasının dosenti Əhmədbəyli 
Ramizi, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Hematologiya 
İnstitutunun dosenti Bağırov İsgəndəri, Azərbaycan Dövlət 
Elmi-Tədqiqat kardiologiya İnstitutunun baş elmi işçisi, tibb 
elmləri namizədi Ələkbərov Elmanı, Qədirli adına Mərkəzi 
Hövzə xəstəxanasında Liytotripsiya şöbəsinin müdiri, tibb 
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elmləri namizədi Babayev Azəri və başqalarını göstərmək olar. 
Respublikada elmi tədqiqat institutlarının rayonda tez-tez elmi-
praktiki konfranslar keçirməsini daim diqqətdə saxlayırdım. 
Səhiyyəyə rəhbərlik etdiyim dövrdə tibb işçilərinin iş şəraitinin 
səhiyyənin maddi-texniki bazasının yaxşılaşmasına çox böyük 
əhəmiyyət verirdim. (maddi texniki baza dedikdə təkcə bina 
nəzərdə tutulmurdu, həm də şöbələrin tibbi avadanlıqlar və 
alətlərlə təchizi də əsas yer tuturdu). Mən 1964-cü ildə 
Rusiyadan Salyan rayonuna gələrkən Salyan R.M.X-nın maddi 
texniki bazası təsvir olunmaz dərəcədə pis idi. O zaman cəmisi 
2 şöbə var idi. Terapiya və cərrahiyyə şöbəsi. 

Tikinti işinin zəif getməsi nəzərə alınıb, o vaxtlar rayonda 
tikintiyə rəhbərlik gücləndirilmişdi. İndiki prezidentimiz 
hörmətli H.Əliyevin göstərişi ilə Yusif Əliyev xüsusi mandatla 
rayon tikintisinə rəhbərlik edirdi. Deyilənlərə görə Yusif Əli-
yev istədiyi vaxt telefonla H.Əliyev cənabları ilə danışmaq im-
kanına malik idi. Mən ondan tikilən xəstəxanaya gəlməsini xa-
hiş etdim. Söhbət zamanı açıq soruşdum, nə vaxt xəstəxana 
binasını qəbul edə bilərik? O, beş ay vaxt istədi. Mən ona 
dedim: təhvil almaqla işləmək arasında fərq çoxdur. Ola bilər 
təhvil alaq, 2-3 il işləyə bilməyək. O, çox təmkinlə dedi: beş 
aydan sonra siz bu binada işləyəcəksiniz. Düzdür, mən onun 
sözünə şübhə ilə yanaşdım, amma çarə nə idi ki, razılaşdım. 
Binanı gəzəndə döşəmənin beton olmasını irad tutdum. O, 
dedi: sizə lazımdır taxtadan olsun? Onu da edərik. Beton üstün-
dən taxta, üstündən linolum. Sizi qane edər? Mən məəttəl qalıb  
soruşdum: axı bunlar smetada yoxdur. O dedi: sizin nəyinizə 
lazımdır, insanlar üçün hər şey etmək lazımdır. Əmin olun, 
mən bunu edəcəyəm. 

Üstündən neçə illər keçməsinə baxmayaraq, mən bu adama 
baş əymək istəyirəm. Beş ay müddətində xəstəxananı bizə 
təhvil verdi. Bütün verdiyi sözləri ləyaqətlə yerinə yetirdi. Onu 
da deməliyəm ki, çox çəkmədi Yusif Əliyev Respublika Tikinti 
nazirinin müavini vəzifəsinə irəli çəkildi. Salyanda tikilən 
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səhiyyə obyektlərinin plana salınmasında onun köməyi az ol-
mamışdır. Qalırdı bir şey, xəstəxananın günçıxanından keçən 
böyük su kanalını günbatana keçirmək. O vaxt su idarəsinin 
rəisi işləyən Firdovsi Rzayevə bu tapşırıq verildi. O isə çox 
qısa bir müddətdə bu işin öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. Ədalət 
xatirinə deməliyəm ki, sonralar Rzayev Firdovsi rayon soveti-
nin sədri işlədiyi müddətdə səhiyyə obyektlərinin tikilməsində  
çox böyük rol oynadı. Şəhərdə göz xəstəxanası, uşaq xəstə-
xanası, böyüklər və uşaqlar üçün poliklinikanın indiki hala 
gətirilməsində onun çox böyük rolu olmuşdur. 

Xəstəxana binası qəbul edildikdən sonra, onun ətrafının 
abadlaşdırılmasında bütün rayon əhalisi iştirak etdi. Ancaq ən 
çox zəhmət çəkən bağban Pənah Əzizov oldu. Allah ona 
rəhmət eləsin. 

Mənim qaynar təşkilatçılıq və cərrahi işlərim başladı. 
İndi qalırdı xəstəxanaya əlavə binaların tikilməsi. Çünki 

layihə üzrə ayrıca cərrahi korpus, yoluxucu xəstəliklər üçün 
bina, mətbəx və s. tikilməli idi. Bunlarsız normal iş şəraiti 
yaratmaq olmazdı. Deyirlər, iştah yemək zamanı gəlir. 5 
mərtəbəli binada işləsək də, əlavə binaların tikilməsinə ehtiyac 
çox idi. Rayon Mərkəzi xəstəxanasının nəzdində köməkçi 
binaların tikilməsində o zaman Rayon İcraiyyə Komitəsinin 
sədri Qurbanov İbrahimin çox böyük rolu oldu. Yadımdadır, o 
zaman Respublika Dövlət Plan Komitəsinə Əsədov soyadlı bir 
şəxs rəhbərlik edirdi. Əsədov Salyan rayonundan Ali Sovetə 
deputat idi. Bu adamı İbrahim Qurbanov zara gətirmişdi. 
Ancaq İbrahim Qurbanovun inadkarlığı nəticəsində rayon 
mərkəzi xəstəxanasının nəzdindəki köməkçi binaların tikilməsi 
üçün vəsaitin alınmasına və tikintinin plana salınmasına nail 
olduq. Bir şeyi də qeyd etməliyəm ki, o zaman Dövlət Plan 
Komitəsində səhiyyə və maarifi tənzimləyən Rəhimov Rəhim 
Kərəm oğlu idi. Salyan rayonunda səhiyyə və maarif obyektlə-
rinin tikilməsi üçün vəsaitin ayrılmasında onun rolu vardır. 
Məhz buna görə də sonralar Rəhim Kərəm oğlu ilə yaxından 
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dost oldum. Dostluğumuz bu gün də davam edir.   Mən rayon 
mərkəzi xəstəxanasını 500 çarpayılıq etməyi, tərkibində bütün 
ixtisaslar üzrə şöbələr açmağı planlaşdırırdım. Bu, Salyan 
səhiyyəsində heç kim tərəfindən qavranmayan bir inqilab idi. 
Rayon mərkəzi xəstəxanasının 2 şöbəsinə əlavə 9 ixtisaslaşdı-
rılmış şöbə açılmalı idi. Bunlardan 6-sı rayonlararası ixtisaslaş-
dırılmış şöbələr olmalı idi. 

Mən istəyirdim ki, lazım olduqda hər xəstə yatdığı yerdə 
oksigen ala bilsin. Onun üçün oksigen paylayıcı aqreqat və mis 
borular alıb rayona gətirmişdim. Lakin bu işləri axıra çatdıra 
bilmədim, xəstələndim və işdən çıxmalı oldum. 

Bir neçə kəlmə də başqa şöbələr haqqında. Məni yaradıl-
mış rayonlararası şöbələrin müasir aparat və avadanlıqla təmin 
etmək çox narahat edirdi. Bütün fərasət və bacarığımı işə salıb 
həmin şöbələri müasir aparatlarla təmin etməyə yönəltmişdim. 
Kardioloji şöbə üçün distansion elektrokardioqraf almağa nail 
oldum. O zaman Respublikaya verilmiş yeganə aparatı mən ala 
bildim. Bu aparat vasitəsi ilə telefon xətti olan hər bir yerdən 
ürəyin işləməsini kardioloji şöbədə yazmaq mümkün idi. 
Məsələn, 40-50 km rayon mərkəzindən uzaqda yerləşən bir 
evdə xəstənin ürək nahiyyəsinə qoyulmuş elektrokardioqraf 
aparatının ötrücüsü telefon aparatı ilə birləşdirdikdə, xəstənin 
ürəyinin fəaliyyəti rayon mərkəzindəki kardioloji şöbədəki 
aparata verilirdi və xəstənin ürəyində gedən hər hansı dəyişik-
liklər müəyyənləşdirilirdi. Deməliyəm ki, belə aparat respubli-
kanın heç bir rayonunda yox idi. Qastroentrologiya şöbəsi üçün 
müasir təlabata cavab verən qastroskop aldıq. Mən xüsusi bir 
həkimi – daxili müayinə aparmaq üçün – endoskopist hazırla-
dım. Aparatda olan cüzi nasazlığı aradan qaldırmaq üçün 
aparatı Leninqrad şəhərindəki “Krasnı-qvardees” zavoduna 
göndərdim. Ağayev Ağabəy müəyyən müddət bu işlə məşğul 
oldu. Sonra onun yerinə Əlini təyin edib kursa göndərdim. 

Cərrahi korpus ilə əsas korpus arasında 200-250 metrlik 
məsafə xəstələri qəbul otağından cərrahiyyə korpusuna apar-
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maqda çətinlik törədirdi. Qış vaxtı, yağışda, qarda xəstələri 
xərəklərdə aparmaq lazım gəlirdi. Mən qərara gəldim ki, əsas 
bina ilə cərrahi korpus arasında bir keçid düzəldim. Burda da o 
vaxt tikinti trestinə rəhbərlik edən Bəşirov Səfər, mənim 
dostum Mirzəyev Böyükağa dadımıza çatdı. Biri tikintini tikdi, 
o biri tikinti materialları verdi. Özü də pulsuz. Biz keçidi 
tikdik, həmin keçiddə laboratoriyalar, rentgenkabinet və iclas 
zalı yerləşdirdik. Bununla da xəstələrin və tibb işçilərinin əsas 
korpusdan cərrahiyyə korpusuna gediş-gəlişi asanlaşdırıldı, 
xəstələri xərəkdə yox, arabalarda daşımaq mümkün oldu. 

Rayon Mərkəzi xəstəxanasının maddi texniki bazasının 
tamamlanması ilə iş bitmirdi. Rayonda göz xəstəxanası, uşaq 
xəstəxanası, böyüklər və uşaqlar üçün poliklinika, stomatoloji 
poliklinika və təcili yardım məntəqəsinin binaları həddən artıq 
yararsız vəziyyətdə idilər. Binalar uçurdu. Bunları təzələmək, 
yenidən qurmaq lazım idi. Yadımdadır, uşaq xəstəxanası üçün 
bina tapmağımız. O vaxt tikintidə işləyən Ağamalıyev Ağada-
daşla təsadüfən görüşüb söhbət edirdik, o soruşdu: “həkim de-
yəsən uşaq xəstəxanasının tikintisi üçün vəsait ala bilmədin?” 
Mən dedim, bu çox çətin məsələdir.  O dedi: bizim idarəyə 
məxsus bir bina var, işçilər üçün yataqxana tikilib. Müəyyən 
müddət tibb məktəbi olub. Amma rayon yeri olduğu üçün 
fəhlələr öz evlərində yaşayırlar, ondan bizim ehtiyacımız 
yoxdur. Əgər rayon rəhbərləri ilə razılaşa bilsəniz, o binanı sizə 
verə bilərik. Mən çox təcili bu məsələni rayon rəhbərləri ilə 
razılaşdırdım. Yenidən müəyyən bərpa işləri aparıb müasir 
təlabatlara cavab verən, həyətində yoluxucu xəstəliklər üçün 
xüsusi boksları olan xəstəxana yarada bildik. 

Uşaq xəstəxanası problemi həll olandan sonra diqqətimi 
göz xəstəxanasına, rayon poliklinikasına, uşaqlar üçün polikli-
nikaya, stomatoloji poliklinikaya yönəltdim. Bu işlərin hamısı-
nı görmək  üçün külli miqdarda pul vəsaiti lazım idi. Bu isə 
yerli təşkilatlardan asılı deyildi. Bunu bizə Respublika verməli 
idi. Xoşbəxtlikdən o zaman Mərkəzi Komitədə tikintilərə ba-
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xan katib, Həsən Həsənov bizim rayondan deputat seçildi və bu 
işlər üçün əlindən gələni etdi. 

Göz xəstəxanasının tikilməsi haqqında onu deyə bilərəm 
ki, indiki göz xəstəxanası o zaman 2 saylı səyyar tikinti idarəsi-
nin rəisi Şıxaliyevin bizim üçün heç bir vəsait tələb etmədən 
tikdirdiyi şəhər poliklinikasının binasının yenidən bərpa işləri 
qurtardıqdan sonra əmələ gəlmişdir. Məsələ burdadır ki, 70-ci 
illərin axırı, 80-ci illərin əvvəlində rayonda fəaliyyət göstərən 2 
saylı səyyar tikinti idarəsinə vaxtı ilə Cermuqda işləmiş Şıxəli-
yev göndərilmişdi. Söylədiyinə görə, onu ermənilər qovmuşdu-
lar. Onunla söhbət zamanı mən şəhər poliklinikasının çox ya-
rarsız binada yerləşdiyindən gileyləndim. O, çox mərd adam 
idi. Dedi: əgər rayon rəhbərləri mane olmasalar, mən öz idarə-
mizin hesabına yataqxana adı ilə bir bina tikib sizə, səhiyyəyə 
bağışlaya bilərəm. Özü də qeyd etdi ki, 5-6 aya bunu tikib təh-
vil verə bilər. O zaman rayon soveti icraiyyə komitəsinin sədri 
Qurbanov İbrahim idi. Allah ona rəhmət eləsin. Deməliyəm ki, 
belə işləri dəstəkləməkdə onun tayı-bərabəri yox idi. Mən ona 
məsələni açıb deyəndə, o bu fikri çox alqışladı və Rayon parti-
ya komitəsinin I katibi Abbasovla bu məsələni həll edəcəyinə 
söz verdi. Elə də oldu. O, özü Şıxəliyevi çağırıb bu işi görməyi 
tövsiyə etdi. 4-5 ay keçməmiş, biz poliklinikanın təzə binasına 
köçdük. Həmin binada ciddi təmir, yenidənqurma işləri apar-
dıqdan sonra 100 çarpayılıq göz xəstəxanası yaratdıq. Bu göz 
xəstəxanası əslində bölgədə ən müasir xəstəxana idi. Ona görə 
də həmin xəstəxanaya rayonlararası xəstəxana statusu verildi. 

Rayonda bir sıra tibb idarələri üçün bütün sanitar-gigiyena 
tələbatına uyğun binalar tikilib istifadəyə verildikdən sonra, 
doğum evi üçün binanın tikilməsi əsas  problem idi. Bu tikinti 
çox böyük vəsait tələb etdiyindən onu təmirə ayrılmış vəsait 
hesabına tikmək mümkün olan iş deyildi. Doğum evinin tikinti-
sinə isə vəsait ayrılması o vaxt mümkün olardı ki, tikintinin  la-
yihə-smeta sənədləri hazır olsun. Bu sənədləri sifariş etmək 
üçün səhiyyə nazirliyində vəsait yox idi. Dəfələrlə bu məsələ 
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nazirliyin kolleqiyasında qaldırıldığına baxmayaraq, layihə-
smeta sənədləri olmadığı üçün məsələ həll olunmurdu. Mən 
belə qərara gəldim ki, bu vəsaiti hansısa kolxozun hesabına 
əldə edək. Elə belə də etdik. O zaman “Oktyabr” kolxozunun 
sədri işləyən, mənimlə xoş münasibətdə olan Salmanov 
Şirinbalaya müraciət etdim. O buna razılıq verdi. Qalırdı 
doğum evinin tikilməsi üçün yerin-torpağın seçilməsi. Mən 
çalışırdım ki, təzə tikiləcək doğum evi üçün torpaq mərkəzi 
xəstəxananın ərazisində olsun. Çünki bununla biz bir tibbi 
şəhərcik yaratmış olardıq. Xəstəxananın həyətində olan meşəli-
yi məhv etməyə, yerində doğum evi tikməyə qanun yol vermir-
di. Bizim qarşımızda layihə-smetanı tutan institut məsələ qoy-
du ki, doğum evinin tikilməsi üçün nəzərdə tutulmuş torpaq-
dakı ağaclar çıxarılıb başqa yerə əkilməli, həm də oradakı 
münbit torpaq da daşınmalıdır. Bu doğurdan da, çox çətin 
problem idi. Amma bu işdə bizə o zaman  Rayon Soveti 
İcraiyyə komitəsinin sədri olan Rzayev Firdovsi çox böyük 
köməklik etdi. Önə qaçıb deməliyəm ki, doğum evinin 
tikilməsi üçün vəsaitin dövlət plan komitəsindən alınmasında 
onun çox böyük əməyi var. Nəhayət biz “Oktyabr” kolxozunun 
sədrindən arayış aldıq ki, o, doğum evinin tikilməsi üçün 
nəzərdə tutulmuş torpaqdan ağacları çıxarıb başqa yerə əkəcək 
və münbit torpağı da daşıtdıracaqdır. Ancaq bu arayışdan sonra 
rayonda tikinti trestinin rəisi Bəşirov Səfərin köməyi ilə layihə-
smeta sənədlərini sifariş verə bildik. O zaman bu işlərə, indi 
Bakı şəhərinin baş memarı Qasımzadə Elbəy rəhbərlik edirdi. 
Bu adam əslən Salyanlıdır. Onun köməkliyi ilə sənədlər hazır 
oldu. Səhiyyə Nazirliyinin növbəti kollegiyasında mən doğum 
evinin tikilməsi məsələsini qaldıranda, o zaman nazir işləyən 
Tələt Qasımov dedi: layihə-smeta sənədləri olmasa, tikintiyə 
vəsait ayrıla bilməz. Mən deyəndə ki, 120 çarpayılıq doğum 
evi üçün layihə-smeta sənədləri hazırdır, o, məəttəl qaldı. 
Soruşanda ki, kim vəsait verib, mən məsələni açdım. Xülasə, 
vəsait ayrıldı, doğum evi tikildi. 
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Kənd əhalisinə tibbi yardım əsasən rayon mərkəzi xəstəxa-
nası tərəfindən həyata keçirildiyi üçün, onun maddi texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi, müasir tibbi aparatlar və avadan-
lıqlarla təchiz edilməsi, Rayon Mərkəzi xəstəxanasının nəzdin-
də ixtisaslaşdırılmış şöbələrin təşkil edilməsi mənim qarşımda 
duran ən vacib problemlərdən biri idi. Rayon mərkəzi xəstəxa-
nası üçün əsas korpusun, ona köməkçi cərrahiyyə, yoluxucu 
xəstəliklər üçün korpusun və mətbəxin tikilib istifadəyə 
verilməsi bu arzunun, bu problemin həllini asanlaşdırırdı. 

Mənim qarşımda duran ən vacib vəzifə təzə açılacaq 
ixtisaslaşdırılmış şöbələri yüksək ixtisaslı tibbi kadrlarla təmin 
etmək idi. Elə buna görə də mən, o zaman mövcud olan bəzi 
qayda-qanunların əksinə çıxıb, özüm tanıdığım kadrları, onla-
rın ixtisas səviyyəsinə uyğun olaraq yerləşdirməyə başladım. 
Kəndə işə yeni göndərilmiş həkimləri, işləmə müddəti başa 
çatmamış ixtisaslaşdırma kurslarına göndərib, təzə açılmış 
şöbələrə təyin etdim. Deməliyəm ki, baş həkim vəzifəsindən 
gedəndən sonra mənim bu “işlərimi” yoxlayıb rayon prokuror-
luğuna göndərmişdilər. Prokurorluğa göndərilmiş materiallarda 
mən profillərini dəyişdiyim həkimlərin siyahısı və bir də 
mənim profillərini dəyişdiyim həkimlərdən maddi marağım 
olması göstərilirdi. O zaman prokrorun köməkçisi, alicənablıq 
göstərib məni prokurorluğa yox, onun yaxınlığındakı bağa 
çağırdı. Söhbət əsnasında mən ona məsələnin nə yerdə olma-
sını aydınlaşdırdım, o da işi ləğv etdi. Deyim ki, bu yaxınlarda 
mən onunla Bakı şəhərində uroloji xəstəxanada öz həyat yol-
daşı ilə birlikdə görüşdüm. O zamankı əhvalatı xatırlayıb bir az 
gülüşdük. O dedi: “Xalq üçün ağlayan gözdən olar” deyiblər, 
babalar. Yox, mən babaların bu sözünü inkar etməsəm də, ona 
tərəfdar da deyiləm. Çünki elə sənət sahibləri var ki, onların 
sənətləri onlardan xalq üçün ağlamağı, onların qeydinə qalmağı 
tələb edir. 

Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, mənim Salyan Səhiyyə sis-
temində gördüyüm işlərin ən vaciblisindən biri respublikada ra-
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yonlar arasında birinci olaraq anestesiologiya və reanimasiya 
şöbəsini təşkil etməyimdir. 

Anestesiologiya – ağrısızlaşdırma şəraitində operasiya et-
mək, bu insanların min illik arzusu idi. Ədalət xatirinə söylə-
mək lazımdır ki, cərrahiyyənin axırıncı yüz ildə min illik 
yuxudan ayılıb sürətlə inkişafına əsas səbəblərdən biri də ağrı-
sızlaşdırma anestesiologiyanın inkişafı olmuşdur. Anestesiolo-
giyanın inkişafı yeni narkoz üsulunu yaratdı - intubassiya nar-
kozu. Bu vaxt nəfəs borusuna xüsusi rezin borunu yeridib, 
xəstənin öz tənəffüsünü dayandırıb (dərmanlar vasitəsilə) 
xüsusi aparat vasitəsi ilə həm tənəffüsü, həm də narkozu idarə 
edirlər. Deməliyəm ki, 1970-80-ci illərdə  rayonların heç 
birində anestesiologiya şöbəsi yox idi. Bakının özündə bu 
qulluq sahəsi 1950-60-cı illərdə inkişaf etməyə başlamışdır. 
Azərbaycanda ürək cərrahiyyəsinin əsasını qoymuş, cərrahiyyə 
sahəsində bir çox yeniliklərin təşəbbüskarı olmuş professor 
Fuad Əfəndiyevin rəhbərliyi altında 1956-cı ildə professor 
Rzayev Nurəddin xəstəyə birinci dəfə intubassiya narkozu 
vermişdir. 

Reanimasiya isə ağır xəstələrin həyat funksiyalarının 
kəskin şəkildə pozulmasının müalicəsi və bərpası ilə məşğul 
olan sahəyə deyilir. Bu iki sahə anestesiya və reanimasiya, bir-
birləri ilə çox yaxın, qovşuq olduqları üçün bu şöbələr elə bir 
yerdə anestesiologiya və reanimasiya adlanır. Deməliyəm ki, 
reanimasiya sözünün hərfi mənası “diriltmək” deməkdir. Mən 
bir cərrah kimi anestesiologiya və reanimasiyanın cərrahiyyə 
üçün nə demək olduğunu çox yaxşı anlayırdım. O vaxt bu 
şöbəni yaratmaq bir sıra çətinliklərlə bağlı idi. Əvvəla bunun 
üçün yararlı, əlverişli otaqlar olmalı idi. Ən vacibi bu işi öz 
üzərinə götürən bir bacarıqlı həkim lazım idi. Həkimlər çox idi, 
amma heç kim bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəmirdi. 
Çünki bu sahə həddindən artıq çox zəhmət tələb edən bir 
sahədir. O zaman rayona Babayev Rasim pediatr göndəril-
mişdi. Söhbət zamanı məlum oldu ki, bu adam pediatr-uşaq hə-
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kimi işləmək istəmir. Ancaq anestesioloq olmaq istəyir. Çətin-
lik burda idi ki, cərrahi profilli olmayan həkimi anestesioloq 
etməyə qanun icazə vermirdi. Hər bir çıxalmaz vəziyyətdən 
çıxış yolu istəsən tapa bilərsən. Atalar deyib ki, “çobanın könlü 
olsa təkədən dələmə çalar”. Mən Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru Heybət Abdullayevlə şəx-
si söhbətdən sonra Rasimin anestesiologiya kursuna getməsinin 
razılığını aldım. Rasim 6 ay kursda oldu və anestesiologiyanı 
öyrəndi və rayona qayıtdı. Baxmayaraq ki, Rasim 6 ay kursda 
olmuşdu, yenə də intubassiya narkozu verməkdən çəkinirdi, 
qorxurdu. Günlərin birində xəstəxanaya döş qəfəsinin zədələn-
məsi – ağ ciyərin yaranlanması diaqnozu ilə bir uşaq gətirdilər.  
Bunu adi narkozla operasiya etmək çox böyük risk tələb edirdi. 
Mən Rasimə ürək-dirək verib uşağa intubassiya narkozunun 
verilməsini məsləhət bildim. Rasim rayonda birinci dəfə 
intubassiya narkozu verdi və çox müvəffəqiyyətlə ondan sonra 
intubassiya narkozu rayonda bir adətə çevrildi. Təzə tikilmiş 
cərrahiyyə korpusunun birinci  mərtəbəsində, operasiya edilən 
otaqların altında anestesiologiya və reanimasiya üçün otaqlar 
da ayırdıq. İş o yerə çatdı ki, mən operasiya otağı ilə anes-
tesiya, reanimasiya otaqları arasında liftin qoyulmasına da nail 
oldum. Sonralar Rasim öz səhhəti ilə əlaqədar olaraq anestesio-
loq işləmək istəmədi. Həmin şöbəyə rayona terapevt işləmək 
üçün göndərilmiş Qafarov Mir-Qafarı təyin etdim. Onu ixtisas-
laşma kursuna göndərdik. O, qayıdandan sonra çox inadla bu 
işə girişdi. Ədalət naminə deməliyəm ki, hal-hazırda rayondakı 
anesteziologiya və reanimasiya şöbəsinin təşkilində Mir-
Qafarın çox böyük  zəhməti vardır. 

1970-1980-ci illərdə ambulator-poliklinika xidmətinə çox 
böyük fikir verilirdi. Mən Moskva komissiyasının tərkibində 
Ukrayna respublikasının Vinnissa və İvano-Frankovski vilayət-
lərinin işlərini yoxlayarkən, onlarda ambulator - poliklinika 
xidmətinin yüksək səviyyədə olmasının şahidi olmuşdum. Mən 
qərara gəldim ki, rayonda ambulator - poliklinika birləşməsi 
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yaradıb, onu ən müasir avadanlıqlarla təmin edəcəm. Bunun 
üçün yararlı bina yox idi. İş elə gətirdi ki, şəhərin mərkəzində 
yerləşən 1 saylı orta məktəb üçün təzə bina tikdirib, onu 
köçürtdülər. Bu köhnə binadan istifadə etmək olardı. F.Əliyev, 
o zaman Rayon Sovetinin icraiyyə komitəsinin sədri F.Rzayev-
lə birlikdə məktəbin binasının bizə verilməsinə razılıq verdilər. 
Düzdür, bu iş çox zəhmət tələb edirdi, amma bizim üçün çox 
vacib bir obyekt ola bilərdi. Əgər müəyyən xərc qoyulsa idi, 
burda həm stomatoloji, həm böyüklər üçün poliklinika və s 
başqa obyektləri birləşdirib böyük bir tibbi kompleks yaratmaq 
olardı. Mən bu fikirlə F.Əliyevi “xəstələndirmişdim”. Bir dəfə 
H.Həsənov  rayona gələndə, F.Əliyev məni də o köhnə məktəb 
binasının həyətinə çağırdı. Və açıq dedi ki, Həsən Həsənov 
istəsə bizə vəsait ayıra bilər. Məsələ burda idi ki, bu dekabr 
ayına təsadüf edirdi. Tikinti obyektlərinə vəsait sentyabr-
oktyabr aylarında ayrılır. Mən Həsən Həsənovdan xahiş etdim 
ki, kömək edin, bu binanı yararlı hala salaq, o dedi: - siz ola 
bilər bilmirsiniz, rayon rəhbərləri bilməlidirlər ki, tikintiyə 
vəsait dekabr ayında ayrıla bilməz. Mənim pərt olmağımı 
görən Həsən Həsənov dedi: həkim təşviş keçirməyin, düzəlmə-
yən iş yoxdur. Bir haldakı, bu lazımdır, mən buna səy göstərə-
rəm. Onu da deməliyəm ki, H.Həsənov məni tanıyırdı. 

Məsələ belə olmuşdu. Onun deputatlığa namizədliyini irəli 
sürəndə, Sarvan kəndindəki klubda keçirilən yığıncaqda mən 
də iştirak edirdim. Məni F.Əliyevin axtardığını söylədilər. Mən 
F.Əliyevin yanına gəldikdə orada H.Həsənovun da oturduğunu 
gördüm. F.Əliyev məni H.Həsənova təqdim etdi. Həsən 
Həsənov dedi ki, Q.Səmədov adına kolxoz özü üçün inzibati 
bina tikməyi planlaşdırır. Əgər istəsəniz onların indiki binasın-
dan xəstəxana kimi istifadə edə bilərsiniz. Mən həddən artıq 
pərişan oldum, bu böyüklükdə adamın xəstəxana üçün köhnə, 
yararsız bir binanın ayrılmasını necə dilinə gətirdiyini başa 
düşmürdüm. Mən ona öz etirazımı bildirib dedim: siz bir depu-
tat kimi yaxşı olar ki, o inzibati binanın əvəzinə xəstəxana 
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binası tikməyi göstəriş verəsiniz. Məni Həsən Həsənov ordan 
tanıyırdı. Düzdür, kolxoz özü üçün bina tikdirdi. Sonralar isə 
binada işləmək bizim səhiyyə işçilərinə nəsib oldu. 

Əvvəlki fikrimin üstünə qayıdıram. H.Həsənov bizə çox 
böyük köməklik etdi, uşaq xəstəxanası, göz xəstəxanası, 
stomatoloji poliklinika və böyüklər üçün poliklinika binasının 
yenidənqurma işlərinə vəsaitin ayrılmasına köməklik etdi və 
onun sayəsində indi həmin binalarda müasir sahədə işlər gedir. 

Rayon mərkəzində səhiyyə obyektlərinin maddi-texniki ba-
zasının kökündən dəyişilməsi sözsüz ki, çox böyük nailiyyət idi. 
Amma bunu kənd yerlərində olan səhiyyə idarələri haqqında de-
mək olmazdı. Kənd yerlərindəki xəstəxanalar, həkim məntəqələ-
rinin binaları bərbad halda idi. Kənd yerlərində feldşer-mama 
məntəqələri xüsusi evlərdə, yaxşı halda feldşer-mama məntəqə 
müdirlərinin həyətlərindəki damlarda yerləşdirilmişdi. Yaranmış 
belə vəziyyətdə hansı nümunəvi tibbi yardımdan söhbət açmaq 
olardı. Deməliyəm ki, çox qısa bir vaxtda rayon rəhbərlərinin, 
kolxoz sədrlərinin, sovxoz direktorlarının yaxından köməyi nəti-
cəsində bu sahədə çox böyük dönüş yarandı.  “Yeni Muğan” 
kolxozunun idarə heyətinin sədri İbrahimov Zakirin təşəbbüsü 
ilə Pratman-Gəncəli kəndində 50 çarpayılıq müasir lahiyə əsa-
sında 2 mərtəbəli bina tikilib istifadəyə verildi. Yenikənd sovet-
liyi ərazisində “Bəşirabad” kolxoz idarə heyətinin sədri Dünya-
malıyev Oruc kolxoz idarə heyəti üçün inşa etdirdiyi inzibati bi-
nanı uyğunlaşdırıb səhiyyəyə təhvil verdi. Nəvahi sovxozunun 
direktoru Cəbrayılov Ələkrəm tərəfindən sovxozun inzibati bi-
nası 50 çarpayılıq xəstəxana üçün yararlı hala salınıb təhvil ve-
rildi. Qaraçala sovxozunun ərazisində ikimərtəbəli bina layihə 
əsasında təmir edilib 50 çarpayılıq xəstəxana üçün yararlı hala 
salındı və orada xəstəxana yerləşdirildi. Qaraqaşlı kəndində 
“Oktyabr” kolxozunun vəsaiti hesabına Qarabağlı kəndində və 
Kürsəngi kəndində Qaraçala sovxozunun vəsaiti hesabına layihə 
əsasında həkim məntəqələri tikilib təhvil verildi. Şorsulu kəndin-
də yaşayış binasının altında bütün sanitar-gigiyenik təlabatlara 
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cavab verə bilən həkim məntəqəsi üçün otaqlar səhiyyəyə təhvil 
verildi. Demək olar ki, bütün kəndlərdə felşer-mama məntəqələri 
üçün fin evləri alınıb quruldu və bununla da onlar üçün optimal 
iş şəraiti yarandı. Rayon ərazisində səhiyyə idarələrinin maddi-
texniki bazasının nümunəvi bir hala salınmasına, rayonda 
səhiyyənin göstəricilərinin respublika səviyyəsindən yaxşı təşkil 
edilməsinə görə R.M.X-ı dəfələrlə Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Nazirlər Sovetinin keçici 
qırmızı bayrağına layiq görüldü. Məhz bu nailiyyətlərə görə mə-
nim 50 yaşım olması ilə əlaqədar, mənə Azərbaycan respubli-
kasının “Əməkdar həkim”i fəxri adı verildi. 

Rayonda gördüyüm təqdirəlayiq işlərdən biri də rayon əha-
lisində vərəm xəstəliyini aşkar etmək məqsədi ilə kütləvi olaraq 
apardığımız rentgen və flüoqrafik müayinəsi olmuşdur. Demə-
liyəm ki, bu heç də asan məsələ deyildi. Bəzi hallarda bu xəstə-
liyin tapılmasından vahiməyə düşənlər də olurdu. Onlar hər 
vəchlə müayinədən yayınmağa can atırdılar. Bir də elə adamlar 
var idi ki, onlar özlərində vərəm xəstəliyinin olmasını bilsələr 
də, müayinədən qaçırdılar. Yadımdadır, yaxın kəndlərin birində, 
özündə vərəm xəstəliyinin olmasını bilən bir nəfər müayinədən 
yayınırdı. Amma bu onun ailəsi üçün çox faciəli bir hadisəyə 
gətirib çıxardı – onun 6 aylıq oğlu vərəm meningitindən tələf 
oldu. Həmin ata sonra öz səhvini başa düşüb, gözü yaşlı məndən 
özünün müalicə olunmasına kömək etməyi xahiş edirdi. 

Rayonda əhalinin vərəm xəstəliyinə müayinəsində Moskva 
Baş Elmi-Tədqiqat Vərəm İnstitutunun da işçiləri çiyin-çiyinə 
çalışırdılar. Rayonun tibb işçiləri bu işdə misilsiz fədakarlıq 
göstərdilər. Həkimlər  əhalini öz şəxsi maşınlarında müayinəyə 
gətirirdilər. Ədalət naminə deməliyəm ki, rayon partiya-sovet 
rəhbərləri də kənarda qalmırdı. Bütün ictimaiyyət bizə çox ya-
xından kömək edirdi. Əhalinin vərəmə müayinəsi zamanı ağ ci-
yərin qeyri-spesifik xəstəlikləri də aşkar olunub, müalicəyə 
göndərilir və dispanser müşahidəyə götürülürdü. Demək olar 
ki, 70000 insan müayinədən keçirilmişdi. 
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Mən işlədiyim dövrdə şəxslərə yox, ümumi işə qulluq et-
mişəm. Nəhayət deməliyəm ki, idarə etmək istedadı – çoxsaylı 
problemlərdən ən əsasını seçmək bacarığıdır. 

Gözəldir bir uca əməl bəsləyib, 
Bu əməl uğrunda qan tərə batmaq. 

(M.Müşfiq). 
Mənim həyatım boyu nifrət etdiyim keyfiyyətlər aşağıdakı-

lar olub: 
1. İnsan ləyaqətini alçaltmaq, onu təhqir etmək. 
2. Ədəbsizlik və qəddarlıq. 
3. Təkəbbürlük 
4. Namərdlik 
5. Sırtıqlıq 
Mənim sevdiyim insan keyfiyyətləri isə: 
1. Xeyirxahlıq, özü üçün yox başqası üçün çalışmaq. 
2. Mərdanəlik. 
3. Səbirli olmaq. 
4. İntizamlı olmaq. 
5. Müntəzəm oxumaq və s. olmuşdur. 
Mən həmişə bu fikri rəhbər tutmuşam ki: 

“Axı millət səni qaldırır göyə, 
Haqqın tapdalasan endirər səni, 
Çalış hörmət eylə düz əqidəyə”. 

Öz fəaliyyətimdə çalışmışam ki unutmayım ki: 
“Basdığın yerləri, “torpaq” deyərək keçmə, tanı, 
Düşün altındakı minlərcə kəfənsiz yatanı. 
Sən şəhid oğlusan, incitmə, yazıqdır atanı, 
Vermə, dünyaları alsan da, bu cənnət vətəni. (Ö.X). 

Bir də göstərməliyəm ki, həyat çox mürəkkəbdir, ondan 
baş çıxarmaq çox çətindir. 

Keçib sinəm üstdən illər karvanı, 
Aylarım, illərim keçməyib hədər. 
Ancaq yaşadığım dövrü, zamanı, 
Anlaya bilmirəm axıra qədər. 
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SALYAN SƏHİYYƏSİNİN QURUCUSU 
 

Əvəzağa Məlikovun tərcümeyi-halının özü tərəfindən ya-
zılmış mətni ilə tanış olduqdan sonra həyat və fəaliyyətinin ay-
rı-ayrı anlarını oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İlk ön-
cə Salyan səhiyyəsinin tarixinə bir nəzər salaq. 

Biz müdrik loğmanımız Əvəzağa Məlikovun timsalında 
üçüncü minilliyin başlanğıcında respublikamızda, o cümlədən 
rayonumuzda səhiyyənin yüksək səviyyəyə qalxdığının əyani 
şahidi olmuşuq. Bəlkə də müasir gənc nəslə inandırıcı görün-
məz ki, XIX əsrin ortalarına kimi Salyanda ixtisaslı həkimlər 
və tibb işçiləri  olmamış, əhalinin  müalicəsi türkəçarə üsulu ilə 
aparılmışdır. Həmin dövrdə Salyan zonasında vəba, taun, və-
rəm, traxoma xəstəlikləri tüğyan edirdi. Belə ki, 1868, 1869 və 
1870-ci ildə vəba xəstəliyindən Salyanda 54 ailənin bütün üzv-
ləri məhv olmuşdur. 1883-cü ildə «Qafqaz» qəzetinin verdiyi 
məlumata görə Salyanda difteriyadan, boğaz xəstəliyindən 
gündə orta hesabla 3-6 insan vəfat etmişdir. Deməliyik ki, 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 63 korpusu, 64 çarpayısı və 1 ap-
teki olan xəstəxana 1853-cü ildə Salyanın Bankə yaşayış mən-
təqəsində açılmışdır. Burada 1 həkim və 12 feldşer işləmişdir.  

Salyanda XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində Mirzə 
Əzizəbdül adlı bir həkim olmuşdur. İranda tibbi təhsil alan bu 
şəxs xəstəxana olmadığı üçün xəstələri evində qəbul etmişdir.  
Yoxsul əhali ara həkimlərin və türkəçarəçilərin müalicəsi ilə 
kifayətlənirdi. XX əsrin əvvəllərində əhalisinin sayı 16 min 
nəfərə çatan Salyanda 1 həkimin və 1 aptekin olması tibbi xid-
mətin necə geridə qaldığını göstərir. Salyanda 1914-cü ildə yə-
hudi əczaçı həkim Çilingərov tərəfindən nisbətən iri aptek açıl-
mışdı. Lakin bu da əhaliyə göstərilən tibbi xidməti yaxşılaşdır-
maq və sürətlə yayılan xəstəliklərin qarşısını almaq üçün kifa-
yət etmirdi.  
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Deməliyik ki, XX əsrin ötən onilliklərində tarixi inkişaf 
prosesində Azərbaycanın hər tərəfində olduğu kimi, Salyanda 
da tədricən müalicə ocaqları açılmış, həkimlərin sayı artmış, 
əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi genişlənmişdir. 
Hazırda Salyan rayonunda səhiyyə ocaqlarının geniş şəbəkəsi 
fəaliyyət göstərir və onların təşkilində Əvəzağa Məlikovun 
əvəzedilməz xidmətləri olmuşdur. Kitabı oxuduqca, müsahib-
lərimizin fikirlərini dinlədikcə bütün bunlar barədə ətraflı 
məlumat əldə ediləcəkdir.  

İstəkli oxucularımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, yol çəkən, 
körpü salan, ümumiyyətlə, xeyir iş görən insanlar illər keçdik-
cə, zaman dəyişdikcə xatırlanır, unudulmur. Bu mənada 70-80-
ci illərdə Salyan rayonunun sosial-iqtisadi  və mədəni inkişa-
fında rolu olan insanların hamısı zaman keçsə də, unudulma-
mış, elin-obanın, rayonun salnaməsini yaradanlar sırasında hə-
mişə yad edilmişlər. 

Bu gün 40-50 il arxaya boylananda, keçmiş «1 May», 
«Sülh», «Kalinin», «Kirov», «Lenin», «Əzizbəyov» küçələ-
rində yenidən addımlayanda  buradakı özünəməxsus bina, 
mağaza, idarə ilə yanaşı, o dövrün də adamlarını xatırlayırıq. 
Salyan rayon partiya komitəsinin I katibləri Aslan Hüseynov, 
Nadir Abasov, Fuad Əliyev, rayon icraiyyə komitəsinin 
sədrləri Nağı Axundov, Həzi Quliyev, İbrahim Qurbanov, 
Həqiqət Xasməmmədova, Yəhya Əliyev, müəssisə və təşkilat 
rəhbərləri İsmayıl Səlimov, Böyükağa Mirzəyev, Aslan 
Qəhrəmanov, Əvəzağa İbrahimov, Fərəc Dadaşov, Pəhləvan 
Məlikov… və onlarla başqaları haqqında müasir insanlarda 
müəyyən məlumat, xoş təəssürat qalmışdır. 

Bu simaların hər birinin çalışdığı sahədə rayonun ictimai 
həyatında özünəməxsus rolları olub. Belələrindən yadda qalan 
da var, unudulan da. Yeganə ölçü meyarı isə xeyirxahlıq, 
insanların yaxşı yaşayıb işləmələri üçün layiqincə çalışmaq, 
onlara qayğı və diqqət göstərmək olub. 
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1971-ci ilin fevral-mart aylarına kimi Salyan rayon mərkə-
zi xəstəxanasının hansı vəziyyətdə olduğunu çoxları xatırlamır. 
Başqaları kimi mən də deyə bilərəm ki, rayon mərkəzi xəstəxa-
nası şəhər mərkəzindəki, indiki telekommunikasiya qovşağı, 
«Nabat» çay evi, məişət kombinatının qarşısındakı sahədə 
yerləşirdi. Bu gün haqqında indi oxunan sətirlər yazılmasaydı, 
bəlkə də, çox tarix təzədən yaşanmayacaqdı. Gənc cərrah 
Əvəzağa Məlikov rayon mərkəzi xəstəxanasına baş həkim 
təyin ediləndə onun 39 yaşı təzə tamam olmuşdu. Rusiya 
təcrübəsi  keçmiş həkim var gücü ilə rayonun və bölgənin 
insanlarının sağlamlığı keşiyində  dayanmaqla getdikcə daha 
da məşhurlaşır, izzət-hörmət qazanırdı. Xalqa təmənnasız 
xidmət, xoş rəftar onu çoxlarına, demək olar ki, hər ailəyə 
sevdirə bilmişdi. 

Bəlkə də bu həyat çox gözəl, özünün dediyi kimi, həvəsi və 
ehtiyacı olmasa da, taleyin qisməti artıq gəlmişdi. Bu, bəlkə də 
ona qismət olacaq bu vəzifələrdən daha uca bir anlamı, daha 
böyük missiyanı yerinə yetirmək ehtiyacının yarandığını göstə-
rirdi. Bu vəzifə yerdəyişməsinin, sıravi cərrahlıqdan birbaşa 
baş həkim təyin olunma barədə təyinatla Əvəzağa Məlikov öz 
xarakterini təsdiqlədi. Lakin müasir oxuculara xatırlatmaq 
istəyirəm ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində Salyan səhiyyəsinin 
yenidən, daha doğrusu, sıfırdan təşkili, inkişafı bölgədə aparıcı 
rayonlararası xəstəxana səviyyəsinə çatması birmənalı olaraq 
Əvəzağa Məlikovun adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz onun  
Salyan səhiyyəsinə rəhbərlik etdiyi dövrdə yeni-yeni xəstəxana 
korpusları istifadəyə verilmiş, şöbələrin sayı 3-dən 9-a çatdırıl-
mışdır. Bu, birmənalı, müqayisə edilməsinə  ehtiyac olmayan 
mövzudur və bu sətirlərə nöqtə qoyaraq  növbəti fikrə keçmək 
istəyirəm. Çünki  bu barədə həm Əvəzağa həkim öz yazılarında 
qeyd edib, həm də real vəziyyətin canlı şahidləri hələ də  müa-
sirlərimizdir.  

Bu sahəni nisbətən az bilən, kənardan müşahidə edən bir 
adam kimi onu deyə bilərəm ki, Əvəzağa Məlikovun Salyan 
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səhiyyəsinə rəhbərlik etdiyi dövrdə yeni, müasir səhiyyə 
ocaqlarının tikintisi, şöbələrin rayonlararası status alması, 
kadrların qısa müddətdə yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə çatma-
sı, ümumiyyətlə, Salyan səhiyyəsinin uğurları barədə keçmiş 
ümumittifaq miqyasında səhiyyənin inkişafına dair dərc edil-
miş ədəbiyyatlarda özünəməxsus yer tutmuş və Salyan səhiy-
yəsi respublika və ümumittifaq səhiyyəsinə çox güclü kadrlar 
bəxş etmişdir. 

 Salyan torpağının yetirdiyi ən böyük səhiyyə xadimlərinin 
adını çəkməklə bir daha kimliyimizi xatırlamaq yerinə düşər.  
Ötən əsrin 40-cı illərində Türkiyənin İstanbul şəhərində vəfat 
etmiş Əli bəy Hüseynzadə. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanası 
bu gün onun adını daşıyır. Bu xeyirxah işi görənlər 1995-ci ilə 
kimi rayon XDS-nə rəhbərlik etmiş, rayonumuzun bu səhiyyə 
müəssisəsinə türk xalqının böyük oğlunun, həmyerlimizin 
adının verilməsi barədə qərarı imzalamış Yəhya Əliyevin 
xeyirxah əməlini də bu gün ehtiramla yad edirik. Yerinə düşər 
deyək ki, Salyan uşaq xəstəxanasına respublikamızın ilk 
pediatrı, professor Zeynalabdin bəy Hüseynbəyovun, Salyan 
rayon kardiologiya şöbəsinə respublikamızda ilk açıq ürək 
əməliyyatı aparmış Fikrət Zərgərlinin, Salyan rayon göz xəstə-
xanasına Rəbiyyə Babazadənin və Salyan rayon diş poliklini-
kasına usta stomatoloq Sahib İmanovun da adlarının səhiyyə 
müəssisələrinə verilməsində Əvəzağa Məlikovun çox yaxın 
dostu, həmfikri Yəhya Əliyevin xüsusi xidmətləri olmuşdur.  

Bu gün Salyan səhiyyəsinin qüdrətli simalarının adlarını 
çəkərkən yenə də Əvəzağa Məlikovun yazılarına müraciət 
etməli oluruq. Elm və Təhsil Mərkəzi «Təfəkkür» Universiteti-
nin I vitse-prezidenti, tibb elmləri doktoru, müstəqil Azərbay-
can Respublikasının ilk səhiyyə naziri Rahim Hüseynov, Azər-
baycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun  burun-
boğaz-qulaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri professor Hüsey-
nov Nazim, həmin institutun Urologiya kafedrasının dosenti 
Qarayev Məmmədhüseyn, Azərbaycan Dövlət Tibb Universite-
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tinin terapiya kafedrasının dosenti Axundov Səxavətdin, 
Stomatologiya kafedrasının dosenti Əhmədbəyli Ramiz, 
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Hematologiya İnstitutunun 
dosenti Bağırov İsgəndər, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat 
kardiologiya İnstitutunun baş elmi işçisi, tibb elmləri doktoru 
Ələkbərov Elman, Qədirli adına Mərkəzi Hövzə xəstəxanasın-
da Liytotripsiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi 
Babayev Azər və başqalarının adlarını bu gün iftixarla çəkirik.  

Müəllif kimi mənim qəlbim qürur hissi ilə ona görə  dolur 
ki, son 50 ildə  Salyan səhiyyəsindən xeyir-dua alaraq tibb elmi 
sahəsində respublika və ümumittifaq miqyasında nüfuz 
qazanmış bu və adını xatırlaya bilmədiyimiz onlarla insanların 
peşə və şəxsi  talelərində Əvəzağa Məlikovun müəyyən rolu 
olmuşdur.  

Təki bu gün Salyan səhiyyəsinin ağırlığını öz çiynində 
aparanlar da 50-60 ildən sonra belə fəxarətlə xatırlansınlar. 
Şənlərinə məclislər qurulsun, sözlər deyilsin, adları hafizələrdə 
yaşasın, əməlləri  yad edilsin. 
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«80 İLLİK ÖMRÜN 80 SƏHİFƏSİ»  
KİTABININ QƏHRƏMANINA 80 SUAL 

 
Oxucularımıza xatırlatmaq istərdik ki, tərtib etdiyim suallar 

cavablanarkən təbiiliyi gözləmək üçün heç bir sualın  mətni 
Əvəzağa həkimlə qabaqcadan razılaşdırılmamışdır. Suallar 
sərbəstdir və heç bir mövzuya görə çeşidlənməmiş, o cümlədən 
cavablar da redaktə olunmamışdır.  

Biz bununla qocaman loğmanımızın ömrünün bu çağında 
gəldiyi qənaəti olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırırıq. Bu özü də 
həkimin arzularından biridir.  

- Əvəzağa həkim, biz Sizi yormayacağıq.  Oxuduqlarımız, 
bildiklərimiz, həyat və cəmiyyət barədə  ictimai əhəmiyyət 
daşıyan bilgilərimiz barədə Sizinlə həmsöhbət olaraq  yaşınızın 
bu çağında gəldiyiniz qənaətləri bizimlə bölüşməyinizi xahiş 
edərdik. Əlimizdə nə qələm, nə kağız var. Söhbətimizi isə 
diktafon öz yaddaşına köçürür. Sizin üçün bu 80 ildə ən yaxşı 
gününüz hansı gündür? 

- Mənim üçün ən yaxşı gün oğlum Azərin  dünyaya gəl-
məsi günüdür. Həmin gündən əziz tarixim yoxdur. Bu günü 
əziz edən də odur. Mənim ona məhəbbətimi Azər on dəfələrlə 
çox qaytarıb.  

Etiraf edirəm ki, bu, çox az ataya nəsib olan haldır və buna 
görə mən çox şad və xoşbəxtəm. Mənim fikrimcə, Azər kimi 
nə oğul, Azər kimi nə qardaş var. Azər kimi nə yeznə, nə 
yoldaş var. Bu yaxınlarda Azər növbəti dəfə xaricə elmi-prak-
tik konfransa  gedəsi idi. Səhv etmirəmsə, Fransada dünya kar-
dioloqlarının növbəti toplantısı olacaqdı. Azərbaycan kardio-
loqlarının Avropa Kardioloqlar Şurasına üzv qəbul olunmaq 
məsələsi müzakirə ediləcəkdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu 
möhtəşəm tədbir baş tutdu və Azərbaycan Kardioloqlar Şurası 
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Avropa ailəsinə daxil oldu. Mətləbdən uzaqlaşmayaraq deyim 
ki, bütün səfərlər zamanı, həmçinin bu səfəri ərəfəsində o, adəti 
üzrə rayon mərkəzindən xeyli uzaqda – Pratman Gəncəli kən-
dində dəfn edilmiş anasının və qohumlarının məzarını ziyarət 
etdi. Bizim ailədə bütün işlərdə belə ənənə davam edir. 
Sevinirəm ki, o, özü  kimi övladlarını da belə tərbiyə edir. 
Bunu ona heç kəs öyrətməyib.  

Mənə elə gəlir ki, belə xarakterli gənclərimiz o qədər də 
çox deyil. Nəinki həyatdan gedəndən sonra, heç sağlığında da 
bəziləri öz doğmalarının qədrini bilmirlər… Məhz bu mənada 
onun ad günü mənim sevinc və fərəh günümdür. 

- İnsanın ən böyük səhvi 
- Mənim zənnimcə, insan həyatda çox səhv edir. Bəzən ən 

yaxşı doğru da yalana bükülüb təqdim edilir və yaxud əksinə.  
İnsan xarakteri də  ətrafın təsirinə məruz qalaraq sözsüz ki, 
dəyişilə bilir. Məhz bu mənada insanın ən böyük səhvi öz 
əqidəsinin əksinə getməkdir. İnsan əqidəyə qulluq etməli, 
xarakter olmalıdır. Ailəsini, Vətənini, torpağını xəyanətə 
qurban verən insanın səhvi bağışlanılmaz səhvdir.  

Dövlət dörd dayaq üzərində dayanır: müdriklərin, alimlərin 
hikməti, şahların ədaləti, din xadimlərinin fəziləti, bir də 
qəhrəmanların cəsarəti. İnsanın da ən böyük xarakteri məhz bu 
dörd prinsip nöqteyi-nəzərindən formalaşır. Düzdür, alın yazısı 
da var. Mən bunu dəfələrlə demişəm, yəqin siz də bilirsiniz. 
Mən iş fəaliyyətimə başlayandan bu günə kimi qarşıma pis 
adam  çıxmayıb.  

- Bəlkə özünüz necə deyərlər, yaxşı adam  olduğunuza 
görə Sizə belə gəlir? 

- Yox, bu, heç də belə deyildir. Mən özümü bu kateqoriyalı 
insanlar cərgəsinə iddialı etməzdim. Sadəcə qarşıma həmişə 
xeyirxah adamlar çıxıb. Tanımadığım, bilmədiyim Rusiyanın 
bir vilayətində işlədiyim vaxt vilayətin baş həkimi mənimlə 
tanış olduqdan sonra cərrah olmaq arzum barədə soruşdu və 
mən də düşünmədən razılığımı bildirdim.  
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Bu söhbətdən on beş gün keçməmiş cərrahlığı öyrənmək 
üçün mən Rostov şəhərinə, onkoloji xəstəxanada müvafiq işə 
təyin olundum. Bu barədə mən ətraflı yazmışam. 

Yenə deyirəm, təsadüflərin də rolu güman ki, var.  
- Həkim, yəqin ki, insan taleyində  zəmanənin, ictimai 

quruluşun da rolu az deyildir.  
- Bəli. Mən Rostovda işləyəndə çalışdığım müəssisədə baş 

cərrah tatar millətindən idi. Nə arzu edirdimsə, sözsüz yerinə 
yetirilirdi. Milliyyətcə müsəlman olduğuna görə mənim xətrimi 
çox istəyirdi. Həyat mürəkkəbdir. İnsan bilmir ki, harada nə 
səhv edəcək. Ona görə də, çalışıb səhv etməmək gərəkdir. 
Yaşımın bu çağında deyə bilərəm ki, mən Allahımdan və 
taleyimdən min dəfə razıyam. Çünki qarşıma çıxan bütün 
məsələləri çox asanlıqla həll edə bilmişəm. Məsələn, Salyana 
işləməyə gələndə də belə olub. Cərrah ixtisası üzrə ştat olmasa 
da, Allah elə etdi ki, bu vəzifədə işləyən Seyran həkim ailəsi ilə 
birlikdə yaşamağa Bakıya köçdülər.  Mənim üçün şans yarandı.  

İnsan yaşa dolduqca bəzən ətrafdakıların yaddaşında  necə 
qalması barədə heç təsəvvürü olmur və bunu öyrənə də bilmir. 
Lakin mənə belə bir xoşbəxtlik nəsib oldu. Bilirsiniz ki, 2011-
ci ilin payız günlərində Bakıda üzərimdə cərrahi əməliyyat 
keçirildi. Çox adamlar məni yoluxmağa gəldilər. Sözsüz ki, 
arxada qalan uzun illərin xatirələri yenidən canlandı. Hiss 
etdim ki, elə gənc yaşlarımdan etdiyim xeyirxahlıqlar indiyə 
kimi məni tanıyanların yaddaşından silinməyib. Zəfər adlı 
uroloq xatırlayır ki, o, həmyerlimiz Gülağa Ələkbərovun 
yanında çalışırmış.  Mən o vaxt baş həkim  deyildim. Söhbət 
1965-67-ci illərdən gedir. Zəfər həkim  bu gün həmin vaxtları 
xatırlayaraq elə hadisələr danışdı ki, mən heç onlara vaxtında 
əhəmiyyət verməmişəm. Yaxşı əməlim, yaxşı işim barədə bu 
gün eşitmək mənə çox böyük zövq verdi. Sözsüz ki, belə 
adamlar özləri də xeyirxah olurlar, başqalarının yaxşı işlərinə 
sevinirlər.  
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Əsl həkim gərək belə ola, xain olmaya. Ürəyi həmişə 
yaxşılıqla döyünə. Həkim birinci – insan ola. 

- Həkim, insanda hansı xüsusiyyətləri zəiflik kimi 
qiymətləndirmək olar və yaxud zəif insan kimə deyilir? 

- Ən zəif adamı mən öz nəfsiylə mübarizə apara bilməyəni 
hesab edirəm. Öz nəfsinin qulu olan insandan heç vaxt yaxşı 
heç nə gözləmək olmaz. İnsanın ən üstün cəhəti nəfsinə qalib 
gəlməsidir.  

- Ən təhlükəli adam. 
- Mənim zənnimcə, ən təhlükəli adam  yaltaq olan adamdır. 

Şöhrətpərəst olan adamdır. Bəlkə özləri bilmədən bu xəstəliyə 
tutulublar. Lakin müalicəsi çox çətin olan bu mərəzdən heç 
qurtulana oxşamaq istəmirlər. Mən belə adamları canlı bədbəxt 
hesab edirəm.  

- Ən böyük ehtiyac. 
- İnsanın çox şeyə ehtiyacı var. Bu, ailə səmimiyyətindən 

tutmuş, cəmiyyətdə, işlədiyi kollektivlərdə fəaliyyət zamanı, 
qarşılıqlı ünsiyyət zamanı ortaya çıxır. Hiss edirsən ki, başqala-
rından xoş rəftar və münasibət görmək üçün gərək özün də belə 
olmağa çalışasan. Təkəbbürlük, lovğalıq, liderlik iddiası etmə-
yəsən.  

İnsanın ən böyük ehtiyaclarından biri də onun başa 
düşülməsi, qəbul edilməsidir. İstər ailədə, istər cəmiyyətdə. 
Əgər bu varsa, o ən xoşbəxt və ən dövlətli adamdır.  

- Ən böyük düşməni. 
- Nəfs, nəfs və nəfs. Bu barədə danışmışıq.  
- Ən böyük dostu. 
- İnsanın ən böyük dostu onun ailəsidir. Bunu hər tərəfdən 

təhlil etmək olar. İstər cavanlıq dövründə, istərsə də ahıllıq və 
qocalıq vaxtında.  

- Ən ağıllı adam  
- Mən özünü tanıyan adamı ağıllı adam hesab edirəm. 

İnsan bilməlidir ki, o, nəyə qadirdir.  
- Neçə yaşda müdrik olmaq olar. 
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- Mən həyatımda 70 yaşında olan adamların da çox yelbe-
yin olduqlarının şahidi olmuşam. Müdrik olmaq üçün yaş şərti-
dir, önəmli deyildir. Cavan yaşında da müdrik fikirlər söylə-
yən, tarixi qərarlar qəbul edən, həmçinin tarixi, formasiyaları 
dəyişməyi bacaran insanlar olub. Şah İsmayıl Xətai, İsgəndər, 
Çingizxan, Babək, Şeyx Şamil, Napoleon və onlarla digər 
tarixi şəxsiyyətlərin hünəri heç də yaşla ölçülmür.  

Müşahidələrim göstərir ki, yalnız zatında, nəsil-nəcabətin-
də, genində müdriklik sindromu olanlar bu xarakteri özlərində 
əxz edib artıra bilirlər. Bu, şahlıq papağı deyil ki, başdan-başa 
qoyulsun. Bu söhbət uzun söhbətdir.  

- Bir mahnıda deyilir: «Bir zamanlar bu dünyaya gözüm 
düşmüşdü, indi bu dünya gözümdən düşüb». Həkim, dünya 
hələ gözünüzdən düşməyib ki, yaşamağa dəyərmi? 

- Yox! Baxmayaraq ki, son dövrlərdə xəstələnmişəm, 
səhhətimdə problemlər olub, yenə də dünyada yaşamaq 
gözəldir. Lakin Allahın verdiyi ömrü axıra kimi sağlam 
yaşamaq isə bir başqa xoşbəxtlikdir. Mənim dayım, adı İsmayıl 
idi, mənimlə həmyaşıd idi. Çox sağlam bir adam  idi. Əlini-
üzünü yuyub, gəlib uzanıb və bir an içərisində dünyasını 
dəyişib. Dünyada ən böyük xoşbəxtliklərdən biri də budur. 

- Bütün yollar məbədə aparmırsa, nəyə lazımdır, - məsəlinə 
münasibətiniz. 

- Sözsüz ki, burada  bu  gün nəqliyyat vasitələrinin hərəkət 
etdiyi yollardan söhbət getmir. Belə də olsa pis olmaz. Məncə, 
insanın qəlbi, düşüncəsi, varlığı həmişə Allaha tərəf uzanan 
yollarda olmalıdır. Saflaşmağa doğru, inanca doğru həmişə 
getməliyik. 

- Əgər ilahi qüvvə ilə söhbət etmək imkanınız olsaydı ilk 
növbədə ondan cəmiyyətdə və yaxud insan anlayışında nəyi 
islah etməyi xahiş edərdiniz? 

- Mən istəyərdim ki, insan xisləti elə formalaşsın ki, 
həmişə günahlardan uzaq olsun. Şəxsi təvəqqəm isə o ola bilər 
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ki, nəvələrimizə, cəmiyyətin həyatına yeni gələnlərin hamısına 
xoşbəxt və firavan həyat bəxş edilsin. 

- Bir fransız məsəlində deyilir ki, insan özünü hansı yaşda 
hiss edirsə, elə o yaşdadır. Deyə bilərsinizmi, özünüzü hansı 
yaşda hiss edirsiniz? 

- Bu müqayisə məni qane etmir. İnsan ruhən özünü nə 
qədər cavan hiss  etsə də, bu, çox ani təsəllidir. 80 yaşına gəlib 
çıxana kimi mən də çox gümrah olmaq istəmişəm. Bu xoşbəxt 
dəqiqələr insana ailədə, işdə, bəzən xoş bir musiqiyə qulaq 
asanda da qismət  olur. Lakin yaş-yaşdır. Bu çərçivədə geriyə 
açılan qapılar bağlıdır. Ona görə də  bu məsəli fransız yumoru 
kimi də başa düşmək olar. 

- Hər kəsin nöqsanı, günahı dalına bağlanmış odun şələsi 
kimidir. Ona görə də nöqsanını görə bilmir. Siz necə,  dalınıza 
çoxmu şələ yığmısınız və ya… 

- Bəli. Əslinə baxanda hamıda belə nöqsanlar var. İnsanın 
da böyüklüyü öz nöqsanını görmək, etiraf etmək, islah olunma-
sına çalışmaqdır. Bu mənada məndə də  nöqsanlar təbii ki, 
olub. Bu barədə çap elətdirdiyim kitablarda ətraflı yazmışam.  

Mən adamlara çox inanmışam. Ancaq şükür olsun Allaha 
ki, inandığım adamların çox azı barədə mən yalnış fikirdə 
olmuşam. İnsanlara inanmaq lazımdır. Bu zaman insan az 
günah edir.  

- Bir müdrik xəstələnib ölüm yatağına düşür. Oğlunu 
çağırıb deyir: - Sənə iki vəsiyyətim var, oğul. Çalış mən ölən-
dən sonra bunlara əməl et: birincisi, kimə nə vəd etsən mütləq 
yerinə yetir, ikincisi isə heç kimə heç vaxt  heç nə vəd vermə. 
Siz bizə, oxucularımıza, Azərə bu barədə nə deyərdiniz? 

- Mən bu fikirlə razıyam. Heç kimə vəd vermək lazım 
deyil. Vermisənsə, mütləq yerinə yetirmək lazımdır. Əlavə 
etmək istəmirəm.  

- Pifaqor deyib ki, yoxsulun həyatı sahilə yaxın üzən 
gəmidir.  Varlınınkı isə dənizin ortasında. Tufan zamanı birinci 
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gəmi sahilə tez  yan ala bilər, ikincisi çətin. Sizcə, sahilə yaxın 
gəmidə yaşamağa dəyər, yoxsa dəryalarda, ümmanlarda? 

- Bu sualın cavabı da tale qisməti ilə bağlıdır. Kamil, ağıllı 
insan var-dövlət toplayanda və bunu ailəsinə, cəmiyyətinə sərf 
edəndə dəryanın sahilində və yaxud ortasında olmağını 
fikirləşmir. Və yaxud insan zorla da istəsə özünün və 
başqalarının taleyini özü arzu etdiyi qədər dəyişə bilməz. Bu 
fikirdə qismətlə razılaşmaq baxışı da mövcuddur.  Hər halda 
çox varlı olub xəsis, xəstə yaşamaqdansa, kasıb olub sağlam 
ömür sürmək, taleyin qisməti ilə razılaşıb xoşbəxt günlər 
keçirmək daha məsləhətlidir. 

- Pul ağıllı adamlar üçün vasitə, axmaqlar üçün məqsəddir. 
Bildiyimiz qədər, pul-mənsəb toplamamısınız. Halbuki, bir sıra 
oturub-durduğunuz insanlar vaxtında çox maddi nemətlər 
yığırdılar. Siz necə? 

- Mənim pula heç vaxt həvəsim olmayıb. Daha doğrusu, 
məqsədim heç də çox pul toplamaq olmayıb. Taleyimin bu 
yaşında bunun heç də düz fikir olmaması ilə bəzi məqamlara 
görə razılaşıram. Amma bu gün də deyirəm ki, mən düz 
eləmişəm. Yaxşı ki, var-dövlətə boyun əyməmişəm.  Bu gün də  
elə adamlar gəlib mənim onlara etdiyim yaxşılıqlar barədə öz 
təşəkkürlərini bildirirlər. Bu, mənim üçün böyük sərvətdir. 
Həm də həyatımla nəvələrimə, ətrafdakılara nümunəyəm. 
Bununla mən sağlığında həyatımın mənasını nəyə həsr etdiyimi 
görmüş oluram. 

- Ezopun fikrincə, dünyada üç fəlakət var: yanğın, qadın və 
dəniz. Bura bir şey əlavə edərdinizmi? 

- Mənim fikrimcə, bu deyilən sözlərin özünə görə mənası 
var.  Lakin insanın adları çəkilən bu məfhumlardan başqa da 
fəlakət qədər təsirli hadisələrlə üzləşməsi mümkündür.  Məsə-
lən, mənim üçün şəxsən gözümün qabağında övlad itkisindən 
böyük faciə yoxdur. Ən yaxşı təsəlli axirət dünyasına övlad 
çiynində, oğul çiynində getməkdir. Öz övladını dəfn eləməli 
olan valideynlərə isə yalnız Allah səbr verə bilər və verir. 
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- İstedad bəzən dəlilik tələb edir. Həkimlik necə, ən çox 
hansı keyfiyyətlər lazımdır? 

- Həkim birinci növbədə, insan olmalıdır. Özü də sözün əsl 
mənasında insan. Dəli insandan həkim ola bilməz. Yəqin 
bilirsiniz ki, təbiətdə insandan yırtıcı, təcavüzkar canlı yoxdur. 
Çox az-az canlı varlıq bir-birini məhv etmək, öldürmək 
qabiliyyətinə malikdir. Bu mənada insan onların birincisidir.  
İnsanın adamdan, kütlədən fərqi çoxdur. Bu, min illərlə davam 
edən təkamülün söhbətidir. Təkamül isə hələ də davam edir. 
Özündə çox ülvi hissləri, ali hissləri, bəşəri hissləri 
birləşdirənlər əsl həkim ola bilirlər.  

- Yaxşı iş gördükdə əziyyət çəkirsən, əziyyət keçir, yax-
şılıq qalır. Pis iş görüb ləzzət alırsan, ləzzət gedir, pis iş qalır. 
Bu nümunə Nəsirəddin Tusidəndir.  İnsanın ən böyük yaxşı 
əməli nə ola bilər? 

- B u sahəyə çox az  nümunə daxildir. El üçün, millət üçün, 
Vətən üçün edilən əməllər yaxşı əməllərdir. Mənim fikrimcə 
isə cəmiyyət üçün layiqli övladlar yetişdirmək də böyük əməl 
ola bilər.  

- İçkinin başlanğıcı günah, ortası sərxoşluq, axırı isə 
fəlakətdir. Bunu isə Xaqani deyib. Bəs Siz nə əlavə edərdiniz? 

- Ağıllı adamın əlində hər şeyin qiyməti və mənası var. 
Aqillər deyiblər ki, 50 qram konyak içmək, özü də hərdənbir, 
insanın inkişafına yaxşı təsir göstərir. Lakin həddən artıq içkiyə 
aludə olmaq insanı ailədə və cəmiyyətdə hörmət və nüfuzdan 
salır. 

- Əsərlərinizin birində filosoflardan misal çəkirsiniz. 
Hafizəsindən hamı şikayət edir, ağlından heç kim. Siz necə, 
hansından şikayət edərdiniz? 

- Mənim də ağlımdan şikayətim olmayıb. Fərasət isə 
insanın özündən asılıdır. Bir misal çəksəm bəlkə də yerinə 
düşər. Allah var-dövləti, imkanı özünün seçdiyi Adama verir, 
elmi isə o işi istəyənə, əziyyət çəkənə qismət edir. 
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- Bilirdinizmi, Nazim Hikmət də Sizin kimi 1932-ci ilin 
yanvar ayında dünyaya göz açıb və 1963-cü ildə Moskvada 
vəfat edib? 

Onda mən Rusiyada idim. Dünya bir-birinə dəymişdi: 
 
Akın var,  
Günəşə akın. 
Günəşi zəbt edəcəğiz 
Günəşin zəbti yakın. 

 
Bu parça Nazim Hikmətdəndir.  
- Bəs, Xəlil Rza ilə necə tanış oldunuz? Axı, o da 1932-ci 

ildə doğulub, Sizinlə həmyaşıddır.  
- Biz tanış yox, sadəcə eyni məktəbdə, eyni sinifdə oxumu-

şuq. Onda o, Xəlil Rza deyildi, Xəlil Xəlilov idi. Lakin hələ 
onda ədəbiyyata həvəs çox böyük idi. Ədəbiyyat dərsində 
hamımız şad olurduq ki, o, dərs danışır. Sonralar da biz onunla 
həmişə əlaqə saxlamışıq.  Mən rayon mərkəzi xəstəxanasına 
rəhbərlik edəndə tez-tez gəlib oxucularla görüşlər təşkil edərdi. 
Hər cür şərait yaradardıq. Xəlil Rza böyük istedad idi. Mən 
onun yaradıcılığını tam oxumuşam və yüksək qiymətləndiri-
rəm. Lazım gələndə əsərlərindən nümunələr çəkməyi də 
xoşlayıram. 

- Cavad Heyəti və Əvəzağa Məlikov.  Eyni zaman, lakin 
başqa məkan. Hər ikinizin amalı  insanları ölümün pəncəsindən 
xilas etmək, dərdlərinə çarə etməkdir.  Dünya şöhrətli 
cərrahdan hansı keyfiyyətləri əxz etməyə dəyər? 

- Cavad Heyətidən Vətəni sevmək qabiliyyətini  öyrənmək 
lazımdır. Mən inanıram ki, dünyada Vətənini daha artıq sevən 
bir neçə şəxsiyyət varsa, onlardan biri də məhz odur.  Vətəni, 
Azərbaycanı sevmək azdır, onun üçün çalışmaq, dünyaya 
tanıtdırmaq, can qoymaq lazımdır. Bu mənada Cavad Heyətini 
tanısaq, Vətəni sevməyi də daha yaxşı bacararıq.  
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- Bu sual Sizə qəribə gəlməsin. Bəzən həkim lazım olanda 
molla, molla lazım olanda isə həkim arxasınca qaçırıq... Bu, 
avamlıqdır, yoxsa elə cəmiyyətin işi budur? 

- Bəzən də belə olur. Həkim əvəzinə mollaya da gedirlər. 
Bu, şəraitə uyğun, avamlıqdan irəli gəlir. Xəstə həkimə yüz 
faiz inanmayanda mollaya, falçıya, cadugərin də yanına gedir. 
Sonda yenidən həkimin müdaxiləsi lazım olur. Bəzən bu da gec 
olur. 

- Həkim, dönüb arxaya baxanda etdikləriniz çoxdur, yoxsa 
etmədikləriniz? Başqa sözlə, nələrin icra edilməməsinə 
təəssüflənirsiniz? 

- Mən həyatda çox şeyə nail olmuşam. Qismətimdən, 
taleyimdən, keçdiyim ömür yolundan narazılığım demək olar 
ki, yoxdur. Nəyinsə arxasınca həsrətlə baxdığım anları da tale 
mənə qismət edib. Lakin bu gün etiraf etməliyəm ki, 
övladlarımın sayının az olmasına mən təəssüflənirəm. Kişinin 
gərək 5 övladı ola. Başqa şeyə, vara-dölətə çatıb-çatmamağım 
məni heç vaxt təəssüfləndirmir.  

- Məhəmməd peyğəmbər deyib ki, hər bir insan atasına, 
anasına və müəlliminə borcludur. Valideynlərinizi tez-tez 
xatırlayırsınız, bəs müəllimlərinizi necə? Sizin müəllimləriniz 
kim olub? 

- Müəllimlərim haqqında mən vaxtilə yazmışam. Yunus 
müəllim, Nadir müəllim, Aslan Hüseynov. Bundan başqa  ali 
təhsil məktəblərində, peşə sahəsində müəllimlərim olub. Mən 
onları həmişə hörmətlə yad edirəm. 

- Deyirlər ki, pul insana qida verə bilər, iştaha verə bilməz, 
dərman verə bilər, sağlığı verə bilməz, tanışlıq verə bilər, 
dostluq verə bilməz, nəşəli anlar verə bilər, səadət verə bilməz. 
Pul insan üçün nədir? 

- Pul haqqında nə qədər mənfi söz işlətsək də, pul-puldur. 
O insana lazımdır. Ona görə ki, bu gün sağlamlığının özünü də 
pulla almaq, daha yaxşı müalicələri böyük pullarla etdirmək 
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mümkündür. Bu, müasir baxışdır. Cəmiyyətimizin həyat 
tərzidir. Bu barədə onlarca misal çəkmək olar.  

- Məsəl var, cibində olmayan pulu xərcləmə və ya hava-
dakı  quşu satma. Məncə, məna odur ki, özünün olmayanı, əldə 
etmədiyinizi, zəhmət çəkmədiyinizi xərcləməyəsən. Gənclərə, 
belələrinə məsləhətiniz, nəsihətiniz nədir? 

- Əvvəla çalışmaq lazımdır ki,  pulu özün qazanasan.  Özü 
də namusla, vicdanla qazanasan. Əgər cibində belə pul varsa, 
onu heç vaxt bihudə xərcləmərsən.  

- Hippokrat deyib: «Güclü iradə zəif bədəni xilas edir». 
Güclü həkim necə, xəstədə necə inam yarada bilir? 

- Həkim öz davranışları ilə xəstəni inandırmalıdır. Bəzən 
yaxşı söz də, mehriban ünsiyyət də xəstə üçün ən lazımlı 
dərman olur.  

- Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü,  
Nə qoydular deyəlim, nə kəsdilər dilimi.  
Həmyerlimiz, həkim Əli bəy Hüseynzadə. Türk xalqının 

böyük oğlu. Onu necə daha yaxşı təsəvvür etmək olar? 
-  Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycan xalqının yetirdiyi oğul-

lardan birincisi deyilsə də, ilk onluğa daxil olan şəxsiyyətlər-
dəndir. Hamımız qürur duymalıyıq ki, Azərbaycanımızın belə  
dahi şəxsiyyəti vardır. O xırda hissdir ki, Əli bəy salyanlıdır. 
Bir daha deyirəm, Əli bəy Hüseynzadə türk xalqına şöhrət gəti-
rən çox dəyərli insanlardan biridir.  

- Həqiqətin alovu onu aparanın əlini tez-tez yandırır. Bunu 
A.Dantes deyib. 50-60 illik müxtəlif vəzifələrdəki fəaliyyətinizdə 
düz sözə görə, prinsipiallığınıza görə əziyyət çəkmisinizmi? 

- Bəli. Deyim ki, istər Rusiyada, istərsə də doğma Salyanı-
mızda işləmək mənim üçün çox rahat olub. Belə ki, məndən 
yuxarı vəzifədə işləyənlər həmişə məni seviblər, qiymətlən-
diriblər. Dediyim kimi, Rusiyada baş həkimimiz tatar millətin-
dən idi. Salyanda isə işləməyə gələndə rayon partiya komitəsinin 
I katibi, vaxtilə 2 saylı orta məktəbdə mənə alman dilindən dərs 
vermiş hörmətli müəllimimiz Məmmədhüseyn Hüseynov idi.  
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Sonrakı dövrlərdə də sözüm həmişə rəhbərlər yanında 
keçərli olub. Bu gün düşünəndə belə qənaətə gəlirəm ki, bu, 
Allahın qisməti olmaqla yanaşı, mənim öz peşəmə, işimə 
məsuliyyətim, istedad və bacarığım sayəsində mümkün olub.  
Lakin bütün bunlarla yanaşı, yeniliklər heç vaxt asan qəbul 
edilmir. Bilirsiniz ki, müasir Salyan səhiyyəsinin yerləşdiyi 
bütün binalar vaxtilə mənim rayon mərkəzi xəstəxanasına 
rəhbərlik etdiyim dövrdə tikilib. Bu mənada  həmin tikinti 
layihələrini lazımi orqanlarla razılaşdırmaq, obyektin tikintisi-
nin vacibliyini şərtləndirmək və dövlət komissiyalarından ke-
çirmək heç də asan başa gəlmirdi. Bəli, həqiqət alovunun yan-
dırdığı vaxtlar olub. 

- Həzrəti Əli buyurub ki, hər insanın qiyməti onun etdiyi 
yaxşılıqlarla ölçülür. Həkim, həyatınız boyu necə fikirləşirsiniz, 
Sizdən  narazı qalan, qapınızdan naümid qayıdan çoxmudur? 

- Mən bilən olmayıb. Səlahiyyətim daxilində, tutduğum 
vəzifənin qanunları çərçivəsində bacardığım köməyi çalışmı-
şam hamıya edim. Qohum-əqrəbaya da mənə elə gəlir ki, pis 
qohum olmamışam.  

Hörmətli həkimlə nəzərdə tutduğumuz 80 sualı ümumiləş-
dirməyə çalışdıq. Bizə elə gəlir ki, bu cavablarda hörmətli 
ağsaqqalımızın fikir və düşüncələri oxuculara, ictimaiyyətə 
yeni tərzdə təqdim olundu. Biz bir daha onunla söhbət etməklə 
ömrünün müdrik zirvəsində dayanan şəxsiyyətin gəldiyi 
qənaətdən bəhrələndik. 
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BIÇAQ VƏ QƏLƏM 
 

Klassik ədəbiyyatda «Qılınc və qalxan», «Qılınc və qələm» 
kimi məşhur əsərlər yazanlar olub.  Deyilən hər söz yadigardır 
və hər bir insan ömrü oxunmamış kitab. Hər insan qəlbi 
açılmamış, çox gizli sirləri özündə saxlayan boxçadır. Bəzən 
Allah çoxlarına bu sirləri söyləmək, fikirlərini başqaları ilə 
bölüşmək bacarığını vermir. Əvəzağa həkim o xoşbəxt elm 
adamlarındandır ki, yaşadığı həyatın ayrı-ayrı anlarını kağızın 
yaddaşına köçürə bilib, bu işdə tədqiqatçı və yazıçılıq 
qabiliyyəti və bacarığı göstərib. Səhiyyənin, müalicə işinin, 
müxtəlif xəstəliklərlə mübarizə aparmağın yollarını öz təcrübə-
sində, elmi əsaslarla söyləyərək şərh edib.  

Əvəzağa Məlikovun qələmindən çıxan, onun elmi-
publisistik məqalələrini, xatirələrini «Ana Kür» qəzetində dərc 
edəndə bu böyük insanın keçirdiyi sevinc hisslərinin şahidi 
oluram. İctimaiyyətə söz demək,  fikirlərini geniş auditoriya ilə 
paylaşmaq, çap olunmuş  yazıları  respublika, MDB məkanında 
öz kateqoriyasına yaxın oxucular arasında yayılmasına nail 
olmaq, yeni yaradıcılıq şövqü ilə, təzə ideyalarla nəfəs almaq, 
hər görüşdə, hər telefon zəngində əlində bıçaq əvəzinə qələm 
olduğunu xüsusi vurğu ilə bəyan etmək yalnız və yalnız onun 
özünə yaraşan xarakterik xüsusiyyətdir.  Mən bu barədə onun 
özündən heç nə soruşmamışam. Bu ideyaların haradan 
qaynaqlandığını bəlkə də bilməyəcəkdim. Dostum Azərin, 
Əvəzağa həkim və zəmanəmizin məşhur azərbaycanlı cərrahı, 
1925-ci ildə  Təbriz şəhərində doğulmuş, İran səhiyyəsinin 
pioneri  doktor Cavad Heyəti ilə dostluğu barədə bir gün ətraflı 
söhbət etməsəydim.  

Həkim Əvəzağa Məlikovun doktor Cavad Heyəti barədə 
çoxlu məlumatı olsa da, aralarındakı dostluq bu böyük insanın 
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Azərbaycana gəlişindən sonra baş tutmuş, dəfələrlə görüşləri 
zamanı daha da möhkəmlənmişdir. Təsadüfi deyildir ki, dünya 
şöhrətli cərrah Əvəzağa Məlikovun 2007-ci ildə nəşr olunan 
«Sağlamlığın zirvəsinə aparan yollar» kitabına ön söz yazmışdır: 
«İslam tarixində böyük həkimlər, eyni zamanda həkim-filosoflar 
olmuşdur. Bizim Əvəzağa Məlikov da bu tip həkimlərdəndir». 

Onun məqalələri, elmi-publisistik çıxışları, şeirlərinin ha-
mısı insan mənəviyyatına, psixologiyasının formalaşmasına 
xidmət edir. Çox az adam  tanıyıram ki, öz müvəffəqiyyətləri 
ilə yanaşı, nöqsanlarını, səhvlərini ictimaiyyətə açıq-aşkar bə-
yan etsin. Əvəzağa həkim bunda da bir hikmət, böyüklük, ka-
millik, müdriklik göstərir. Deyir ki, insan səhvlərindən də 
öyrənməlidir.  

Onun elmi-publisistik məqalələrinin tam biblioqrafiyası 
tərtib edilməmişdir. Əvəzağa Məlikovun ən böyük çap olun-
muş əsərləri isə kitablarıdır. «Sərbəst düşüncələr işığında» 
(2004), «Sağlamlığın zirvəsinə aparan yollar» (2007) kitabları-
dır. Valideynlərinin xatirəsinə həsr edilən birinci nəşr avtobioq-
rafik oçerklə başlamaqla yanaşı, çox zəngin mənbələrə əsasla-
naraq yazılmış, ciddi axtarışların nəticəsi olan, dəyərli publisis-
tik yazılarla zəngindir.  

Bu məqalələrdə oxucu bir daha valideyn qarşısındakı övlad 
borcunu dərk edir, həyatda, cəmiyyətdə məsuliyyətini anlayır. 
Məqalələrdə elm, sənət adamlarının, filosofların, təbiblərin 
fikirləri ilə yanaşı, mövzuya, məqama uyğun şeirlərdən  də 
istifadə edilmişdir. Bu poeziya nümunələrinin çoxunun müəllifi 
də Əvəzağa Məlikov özüdür. 

 
Sərbəst düşüncələr işığında mən, 
İstədim arayım kimdir bu insan? 
Nəhayət anladım bunu, deyəsən 
Özünü əks etdirib onda Yaradan. 

 
Özünün epik fəlsəfi çözümü ilə dərisi soyulmuş Nəsimiyə 
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qədər gedib çıxan bu şeir parçası ilə Allah tərəfindən insana 
böyük qiymət verildiyi önə çəkilir... 

«Sərbəst düşüncələr işığında» adlı kitab elə ilk cümləsindən 
oxucuları sözün, fəlsəfi fikrin sehrinə salır: «Yaddaş insanlara yaxşı 
əməllərinə görə mükafat, islaholunmaz səhvləri üçün cəza kimi 
verilir». Yaxşı əməllərlə yaşayıb ömrün ixtiyar çağında dönüb ar-
xaya baxmaqla məmnunluq yaşayanlar nə qədər xoşbəxtdirlər. 
Muğan bölgəsinin ağsaqqallarından biri, filologiya elmləri doktoru, 
akademik və ən nəhayət Əvəzağa Məlikovun yaxın dostu İmam-
verdi Əbilov  söhbətlərin birində belə bir fikir söylədi: «Əgər insan 
ömrünün hər hansı çağında dönüb arxaya baxarkən o ömrü yenidən 
yaşamaq istəmirsə, yaşanmış illərə heyfslənmirsə, demək mənalı 
ömür yaşayıb». Bu gün hörmətli akademikimizin sözlərini bütün 
parametrləri ilə Əvəzağa Məlikova aid etmək olar. 

Əvəzağa Məlikovun səhiyyə sahəsindəki fəaliyyəti dövlət və 
elmi ictimaiyyət tərəfindən lazımınca qiymətləndirilib. Əməkdar 
həkim, tibb elmləri namizədi, ali dərəcəli cərrah fəxri adlara layiq 
görülüb. Bu uzun illərin səmərəli və qüsursuz fəaliyyətinə verilən 
layiqli qiymətdir. Bu barədə Əvəzağa həkimin özünün də fikirləri 
vardır. Lakin biz onun publisistik yaradıcılığı barədə deyilmiş fikir-
ləri oxuculara çatdırmaq istəyirik. Respublikamızın çox hörmətli və 
nüfuzlu elm xadimlərindən biri, «Elm və Təhsil Mərkəzi» Təfəkkür 
Universitetinin birinci prorektoru, tibb elmləri doktoru, professor, 
həmyerlimiz Rahim Hüseynov Əvəzağa Məlikovun «Sərbəst dü-
şüncələr işığında» kitabı haqqında çox dəyərli fikirlər söyləmişdir: 
«Sərbəst düşüncələr işığında» əsəri Əvəzağa müəllimin həm 
özünün, həm də bütün salyanlıların ömür kitabıdır… Kitabda belə 
bir cümlə var: «Həyatda ən böyük səadət ləyaqətli adamlarla 
təmasda olmaq, onlarla oturub-durmaqdır». «Sərbəst düşüncələr 
işığında» kitabı  ləyaqətli insanlarla dostluq etmiş, ləyaqətli kişi 
olan Əvəzağa Məlikovun yaratmış olduğu ləyaqət məktəbinin 
oxuculara müraciətidir».  Bu kitabda ən nəcib hisslər özünə yuva 
salmışdır. Müəllif oxucuları həm mənən, həm də cismən sağlam ol-
mağa çağırır. Əvəzağa həkimin kitabı başdan-başa nəsihətnamədir, 
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müdrik insanın dünənə, bu günə, gələcəyə müdrik baxışıdır. 
Eyni zamanda, inanırıq ki, keçdiyi həyat yolu, arxada qalan 

illərin zəhmətli, əziyyətli, xeyirxah əməlləri ilə dolu günləri 
doğmalarının, yaşadığı cəmiyyətin üzvlərinin xatirəsində, Sal-
yan səhiyyəsinin tarixində həmişə yaşayacaq və yad ediləcək-
dir. Çox sevdiyi  X.R.Ulutürkün "Həyat düşüncələri" şeirini 
əzbərdən deməli oluram: 

Sən elə bilmə ki, köçdüyüm zaman,  
Dünyadan bir yolluq köçəcəyəm mən. 
Bir dəfə ölüncə bəlkə min dəfə, 
Ölümü tapdayıb keçəcəyəm mən. 
 
Bir gün öz yanında görməsən məni,  
Çıx yaşıl bağlara, quşları dinlə. 
Okean qüdrətli, Araz nəhrini, 
Saxlamaq istəyən daşları dinlə! 
 
Dinlə küləkləri, küləklərdəyəm! 
Ürəklərdən soruş, ürəklərdəyəm! 
Bütün ulduzlarda, bütün çaylarda,  
Bütün güllərdəyəm, çiçəklərdəyəm. 
 
Buludu şimşəklə parçalayaraq,  
Zülməti nur ilə boğacağam mən. 
Qərbdə ulduz kimi batsam, Şərqə bax!  
Şərqdən Günəş kibi doğacağam mən! 
Qanadlanacağam sənin yanına,  
Qışla əlbəyaxa ilk bahar ilə,  
Savalan dağının zirvələrindən,  
Qərbə-Şərqə düşən şüalar ilə! 
İtib-batmaq üçün yaranmamışam. 
Dünənəm! Bu günəm! Gələcəyəm mən!  
Bir gün bu dünyadan getsəm də nə qəm, 
Dünyaya təzədən gələcəyəm mən. 
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HƏKİM AZƏRLƏ DOST SÖHBƏTİ 
 

«80 illik ömrün 80 səhifəsi» kitabının ideya müəllifi, Əvə-
zağa Məlikovun oğlu, Azərbaycan Kardiologiya cəmiyyətinin 
idarə heyətinin, Avropa kardioloqlar və exokardioqrafiya 
cəmiyyətinin üzvü, Rusiyada tibdə ultrasəs müayinəsi mütəxəs-
sisləri assosiasiyasının üzvü, Salyan MRX-nin kardiologiya şö-
bəsinin müdiri, dostum Azər Məlikovla atası barədə söhbət 
etmək mənim üçün kitab qəhrəmanımın daha bir keyfiyyətini 
üzə çıxardı. Bizə aydın oldu ki, həkim Əvəzağa Məlikov, ata 
Əvəzağa Məlikov öz övladlarının qarşısına  heç vaxt müəyyən 
məsələlərdə, istər ixtisas seçmək, istər karyera qurmaq, vəzifə 
tutmaq və sairədə, məqsəd qoymayıb.  Bu gün onun 
övladlarının aldığı tərbiyə və təhsil ailənin ənənələrindən, 
onların genetik xarakterindən, zatlarından irəli gəlir. Beləliklə, 
Azərə sualımız: 

- Ataların sərtliyi  çox gözəl dərmandır. Onda daha çox 
şirinlik var, nəinki acılıq. Siz necə fikirləşirsiniz, atanızdan 
çoxmu şirinli-acılı münasibət görmüsünüz? 

Azər: - Bu gün mən özüm də ata, valideyn olduğuma görə 
ata sərtliyinin nə olduğunu bilirəm. Lakin çox təəssüf olsun ki, 
nə mən, nə də bacım valideynlərimizdən, xüsusən atamızdan 
indiyə kimi heç bir sərtlik, çox ciddi irad görməmişik. Çalışdığı 
vəzifələrdə  işlə əlaqədar olaraq inzibatçılıq tələblərindən irəli 
gələn halları nəzərə almasaq, atam bərkdən, amiranə, icrası 
sözsüz yerinə yetirilməli olan söz bizə deməyib. Mən demirəm 
ki, istər uşaqlıqda, istər sonrakı illərdə biz övladları valideynlə-
rimizin gözündə, nəzərində hər şeyi lazım olduğu kimi etmişik. 
Səhvlərimiz də olub. Lakin bunları da ciddi irad kimi tutma-
mış, əksinə, bizə səhvlərdən nəticə çıxarmağı öyrətmişlər. 
Bununla belə, övladlarını ciddi nizam-intizam şəraitində 
böyüdənlərin də əksinə deyiləm. Ona görə ki, bu gün gənclərin 
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pis təsirlərə düşmək ehtimalı 30-40 il əvvəlkindən bəlkə də 30-
40 dəfə də artıqdır.  

Evimizdə olan atmosfer, atamın ətrafındakı dostları, 
xüsusən kənddəki qohum-əqrəbalarımız, bibilərim, onların 
uşaqları bizdə həmişə müsbət xarakterlərin formalaşmasında 
mühüm rol oynayıblar.  

- Azər, alim atanın oğlu olmaq necə, sənə əlavə imtiyaz 
verməyib ki? Bir də ataların xidmətləri oğlu xilas etmir, fikrinə 
münasibətiniz. 

Azər: - Bəli, atam özünə görə, zamanına görə, çalışdığı 
sahəyə görə çox şeyə nail olub. Əməkdar həkim, ali dərəcəli 
cərrah, tibb elmləri namizədi, nəhayət baş həkim. Bəlkə də 
Bakı şəhərinə və ya Rusiyaya getsəydi daha böyük elmi işlər, 
vəzifələr tuta bilərdi. Lakin o özü də bu fikirdə olmayıb. Elinə, 
torpağına, xalqına yaxın olmaq istəyib. Olub da. Qaldı ki, 
imtiyaz söhbətinə. Yox! Əksinə, məsuliyyətimi bir qədər də 
artırıb. Ona görə ki, atam Pratman-Gəncəli kəndinin sıravi 
əməkçisi Ərəstun kişinin oğlu olub, mən isə tibb elmində 
sözünü demiş alim Əvəzağa həkimin. Bu, heç vaxt gözümün 
qabağından getməyib. Atdığım hər addımda bunu nəzərə 
almışam. Yaxşı hal odur ki, atam mənim elm arxasınca atdığım 
addımlarımı həmişə təqdir edib, digər işlərimdə məsləhətlərini 
əsirgəməyib.  

İndi səhiyyə çox inkişaf edib. Ən müasir diaqnostik 
avadanlıqlar belə çox az zamanda tələbata cavab vermir, 
köhnəlir. Dünya həkimlərini düşündürən problemlər konqres-
lərdə, treninqlərdə birlikdə müzakirə olunur. Mən də tez-tez 
xarici səfərlərdə oluram. Üzərimizdə işləyirik. Yəni, demək 
istəyirəm ki, atamın adını, işini həmişə uca tutur, ona layiq 
olmağa çalışıram. Məsəl var, insanı geyiminə görə qarşılayır,  
ləyaqətinə görə yola salırlar. Həkimlik də belədir. Ad-sanın, 
imtiyazın öz yeri, diaqnostikanın, müalicənin, xəstəni sağalt-
mağın öz yeri var.  
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DEYİLƏN SÖZ YADİGARDIR 
 
Həkim Əvəzağa Məlikovun həyat və fəaliyyətindən bəhs 

edən kitab hazırlamaq arzumuz barədə “Ana Kür” qəzetində 
anons xarakterli material verdikdən sonra qısa müddətdə 
mövzu ətrafında çoxlu həmfikir toplandı. Bu bir tərəfdən 
Əvəzağa həkimin şəxsiyyətinin böyüklüyünü göstərməklə 
yanaşı, həm də həmyerlilərinin, həmkarlarının, ictimaiyyətin 
ona çox yaxşı münasibətinin nümunəsi idi.  

Biz  “Ana Kür” olaraq redaksiyamızın fəxri üzvü, həkimli-
yi ilə yanaşı, güclü publisistik məqalələrin müəllifi olan Əvəza-
ğa müəllimin həyatının ayrı-ayrı anları barədə fikirlərini 
bizimlə bölüşən həmyerlilərimizi, respublikanin  müxtəlif 
yerlərindən olan telefon zənglərini dinlədikcə, təqdim edilən 
yazıları oxuduqca onun nə qədər ibrətamiz həyat yaşadığının  
şahidi olduq. Yazıların hamısında xoş duyğular, səmimi hisslər 
hakimdir. 

Akademik İmamverdi Əbilovu  istər Salyan, istərsə də 
Respublika ictimaiyyətinə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Bir 
çox məşhur fəxri adların müəllifi olan həmyerlimiz indi 
bölgəmizin bir parçası olan Neftçala rayonunda yaşayır. O da 
dostu Əvəzağa həkim kimi redaksiya heyətimizin fəxri 
üzvüdür. Ömrünün  9-cu on ilini yaşayan ağsaqqal ziyalımız 
qəzetimizi alan kimi redaksiyamıza zəng açdı: 

- Əvəzağa Məlikov mənim gənclik dostumdur. Salyan 
ictimaiyyəti bilir ki, 1973-cü ilə kimi bu gün yaşadığım 
Neftçala rayonu ilə Salyan bir yerdə olub. Ümumiyyətlə, 
Salyan çox yüzilliklərdir ki, bölgənin mədəni-ictimai həyatında 
önəmli rol oynayır. Burada şəxsiyyətə, sözə, əmələ həmişə 
yüksək qiymət verilib. Darülmöminlər diyarının yetişdirdiyi 
şeyxülislamlar, Ağa Mirbağır Ağası, Əli bəy Hüseynzadəsi və 
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onlarla tarixi şəxsiyyətləri ilə yanaşı, müasir simasını əks 
etdirən insanlar da bu yurda fəxr və fəxarətdirlər.  

Əvəzağa təkcə səhiyyənin qarşısında duran problemləri 
həll etməyib, o eyni zamanda öz cərrah bıçağı ilə xəstələrin 
yaddaşında saf əqidəli, sabaha inam verən çox güclü şəxsiyyət 
kimi qalacaqdır.  

Mən sevinirəm ki, əziz dostum mənim yaşadığım 80 yaşı 
da fəth etdi. Allah ona cavanlıqda iti cərrah bıçağı bəxş 
etmişdisə, müdrik çağında ona bıçaq kimi iti qələm, sərrast 
düşüncə, güclü məntiq bəxş edib və o, çox böyük ədəbi-
publisistik irs yarada bilib. 

Müasir Salyan gəncliyi çox böyük ziyalı şəxsiyyətlərdən 
biri ilə müasirdir. Öz tarixinizi sevdiyiniz kimi, onu da 
qoruyun. 

 
* * * 

 
Bu sətirləri yazarkən müdrik ziyalımız, təmkinli ağsaqqalı-

mız, loğmanımız Əvəzağa həkimin mənimlə söhbətlərindən 
birində söylədiyi fikirləri oxucularıma da çatdırmaq istəyirəm. 
Çünki bu sadə sözlərin arxasında yaşanmış ömrün gəldiyi 
qənaət, həyat sınağından çıxardığı sözlər dayanır: «Dostların 
vəfasızlığından, bivəfalığından cildlər yazmaq olar. Ancaq onu 
yaxşı bilirəm ki, münasibətdə olduğun adamlarla çalış ki, xoş 
münasibət saxlayasan. Dost dediyin adamları  düşmənə 
çevirməyəsən, onları itirməyəsən, insan qocaldıqca, yaşa 
dolduqca, dost tapmaq, öz şəxsiyyətinə uyğun adam tapmaq 
olduqca çətindir».  

1960-80-ci illərin Salyan ziyalıları, idarə, müəssisə 
rəhbərləri arasındakı səmimi dostluğun, yoldaşlığın və bu 
mehribançılıqdan yaranan güclü, ibrətamiz məsələlərin şirinliyi 
günümüzə qədər gəlib çatıb. Rayon partiya komitəsinin II 
katibi Yəhya Əliyev, şəhər sovetinin sədri İsmayıl Səlimov, 
rayon kooperativlər cəmiyyətinin sədri Böyükağa Mirzəyev, 
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Salyan rabitə qovşağının rəisi Xəlil Xəlilov, rayon mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri Fərəc Dadaşov, rayon mərkəzi xəstəxanasının 
baş həkimi Əvəzağa Məlikov… Bu sıranı xeyli artırmaq olar 
və bu məsələdə fərqli baxışlar da mümkündür. Lakin bütün 
ehtimallarda üç yoldaşı: Yəhya Əliyevi, Fərəc Dadaşovu və 
Əvəzağa Məlikovu bir-birinə bağlayan anlar daha çox olmuş-
dur.  Bəri başdan deyim ki, bu dostluqdan bəhrələnənlər, qaza-
nanlar da ictimaiyyət, kollektivlər, ümumilikdə rayon olmuş-
dur. Çünki hər halda istər mədəniyyətdə, istərsə də səhiyyədə 
həlli vacib olan məsələlər rayon rəhbərliyindən biri olan Yəhya 
Əliyevlə müzakirə olunur və həlli üçün istiqamətlər  müəy-
yənləşdirilirdi. Bu fikirlər isə bizə üç dostun biri – Respublika 
Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü Fərəc Dadaşovdandır.  

Müsahibim bu kitabın  hazırlanması barədə xəbəri eşidəndə 
çox sevindi. Dedi ki, biz çox dostlarımıza sağlığında qiymət 
verməyi bacarmırıq. Bu gün elm, texnika, internet nə qədər 
inkişaf etsə də, kitabın verdiyi səmərəni, onun dəyərini əvəz 
edəcək vasitə yoxdur. Bu mənada  Əvəzağa həkimin həyat yolu 
onun özünün iştirakı ilə yazılıb saxlanılmalıdır.  

Fərəc müəllimi dinlədikcə onun ən yaxın dostlarından biri, 
müasir Salyan tarixinin dəyərli simalarından olmuş Yəhya 
Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən «Miras qalmış 
ömür» xatirə kitabının bizim tərəfdən yazılması zamanı 
söylədiyi bütün xatirələrdə Əvəzağa həkimin adı çəkilir, onun 
dosta və dostluğa münasibəti, vəfası, Salyan camaatına bir 
həkim kimi xoş münasibəti vurğulanırdı.  

Fərəc Dadaşovun dediklərindən: 
- Dostumuz Əvəzağa həkim çox şanslı insan olub. Tale ona 

öz qüdrətindən hər şey bəxş etmişdi. O, ali təhsil almış,  cəmiy-
yətə çox gərəkli olan həkimlik peşəsinə yiyələnmişdir. Ömrü-
nün 80-ci zirvəsinə çatan dostumuz  mənalı ömür sürmüş, ailə-
yə, dostlarına mehriban insan kimi həmişə nümunə olmuşdur. 
Bizim ayrı-ayrılıqda çox dostlarımız, tanışlarımız olub. Lakin 



Rüstəm Məlikov 
 

~     ~ 82

onlar da etiraf edirdilər ki, bizim Fərəc Dadaşov, Yəhya Əliyev 
və Əvəzağa Məlikovun dostluğu çox möhkəmdir.   

Onun əlləri qızıl idi desəm, yanılmaram. Hər gün ağır 
əməliyyatlara girən, əlində cərrah bıçağı, xəstələri qorxmadan, 
cəsarətlə  ölümün pəncəsindən, ağır xəstəliklərin, xəsarətlərin 
pəncəsindən xilas edən dostumuz adi insanlardan biri kimi 
sadə, təvazökar, şeiri, sənəti, ədəbiyyatı sevən, bəzən yaxşı 
poeziya nümunələri yaradan ziyalı idi.  

Biz onunla ömür boyu çox möhkəm dost olmuşuq və dost 
olaraq qalırıq.  İstər Yəhya müəllim, istərsə də Əvəzağa həkim 
bizim ailədə həmişə arzu olunan dostlar olub.  Biz həmçinin 
hər dəfə Yeni il qabağı süfrə arxasında əyləşər, il ərzində işdə, 
ailədə, uşaqlarla bağlı qazandığımız, əldə etdiyimiz nailiyyət-
lərdən, uğurlardan sanki bir-birimizə hesabat verər, çətinlikləri-
mizi birgə həll edər, xeyirə-şərə birlikdə gedərdik.  

Mən Əvəzağa həkimlə həqiqi mənada yaxın dostam. İşinin 
çoxluğu, bəzən təvazökarlığı olsa da, mən dostlar arasında 
bütün məsələləri həmişə koordinasiya etmişəm, münasibətləri-
mizi qoruyub saxlamışam. Nə deyim, bizim vaxt deyərdilər ki, 
köhnə kişilərdən azdır. İndi də belədir. 80 il yaşamaq hər igidin 
işi deyil. Allah ona sağlam bədən verməklə yanaşı, sağlam ruh 
da, can da verib. Onu qorumaq üçün Azər kimi oğul, sevin-
dirmək üçünsə şirin nəvələr bəxş edib.  

Mən arzu edirəm ki, sevimli dostum haqqında qalan 
təəssüratlarımı onun 90-100 illik yığıncaqlarında deyim. Canı 
sağ, güzəranı xoş, əhval-ruhiyyəsi həmişə  yüksək olsun.  

 
* * * 

 
Əvəzağa həkimlə bağlı dostlarının düşüncələrini qələmə 

alarkən bir məqamı da xatırlamağı özümə borc bildim. Çünki 
Rusiyadan Salyana qayıdandan sonra bir sıra həmkarları ilə 
yoldaşlıq etmiş və bu səmimi dostluq sonradan qohumluğa 
çevrilmişdir. Gülağa Ələkbərov Salyanın ağsaqqal həkimlərin-
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dən olub. Özünün ağırlığı, nüfuzu ilə indi də hörmətlə xatır-
lanır. Yaxşı olar ki, bu dostluq və qohumluğun tarixi barədə 
onun qardaşı Afət Ələkbərovdan soruşaq. 

-Əvəzağa həkimlə bizim ailənin yaxınlığı rəhmətlik 
qardaşım Gülağa həkimlə olub.  Bir həkim kimi salam-
əleykləri olsa da, Əvəzağa Məlikov cərrah işləməyə başlayanda 
demək olar ki, ilk işlərindən biri qardaşımın həyat yoldaşı 
üzərində apardığı cərrahiyyə əməliyyatı olmuşdur. Həyati 
göstəriş olduğuna görə, anadangəlmə parok olan xəstəmizi 
ölümün caynağından xilas edib. Deyim ki, əməliyyatı terapevt-
lərin birinin assentliyi ilə, təkbaşına icra edib. Əməliyyat çox 
uğurlu olub. Ondan sonra Gülağa ilə münasibətləri daha da 
səmimiləşib. 

O, adi cərrah olmayıb. Əvəzağa Məlikov cərrahlıqda 
istedad idi. Bu ərazidə, yəni Salyan və qonşu rayonlarda ona 
bərabər cərrah biz tanımamışıq. Onun müsbət keyfiyyət-
lərindən biri də o idi ki, istəyirdi  ki, bildiyini hamıya öyrətsin. 
Cərrahları yığaraq məsləhət verərdi ki, təkcə kor bağırsaq 
əməliyyatı etməklə iş bitmir. Hərəniz bir sahədə ixtisaslaşın. 
Hətta xəstəxanada həkim işləyən Baləmməd Kazımovu o 
vaxtkı Leninqrad şəhərinə göndərdi ki, nevroxirurgiya üzrə 
təzədən ixtisaslaşsın.  Özü də deyirdi ki, o demək deyildir ki, 
Salyanda nevroxirurgiya əməliyyatları etmək istəyirik. Məsələ 
ondadır ki, baş-beyin travmaları, qəzalar zamanı Bakıdan 
həkim gələnə qədər və yaxud xəstəni şəhərə aparana kimi 
lazımi işləri,  ilkin köməkliyimizi etmək çox vacibdir.  

Çox həkimlərimizi Moskva, Kiyev, Tbilisi və başqa şəhər-
lərə ixtisasartırmaya göndərirdi. Özü də nə bilirdi, həmkarları-
na öyrədirdi. Rəhmətlik göz xəstəxanasının müdiri Kamal Bə-
dəlov cərrahiyyə şöbəsinə «Doktor Melikov məktəbi» deyərdi. 
Bu, həqiqətən də belə idi. İstəyirdi ki, səhiyyə inkişaf etsin. 
Hamı səhiyyəni yaxşı bilsin.  

- Həkim, dediyinə görə, bütün rəhbər işçilər də onun 
sözünü yerə salmır, bacardıqları köməyi edirdilər. Bəlkə rayon 
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partiya komitəsinin I katibi olan Aslan Hüseynov onun 
müəllimi olmuşdu, ona görə belə qayğı vardı həkimə? 

- Ənənə ondan başlamışdı. A.Hüseynov ona şəhərin mər-
kəzində mənzil vermişdi. Bu barədə o özü dəfələrlə danışıb. 
Lakin hansı katib gəlibsə, Əvəzağa həkimi eşidib. Onu baş 
həkim vəzifəsinə o vaxt I katib işləyən Nadir Abbasov gətirib.  
Səhv etmirəmsə, 1971-ci il idi. Hansı bina boşalırdı və yaxud 
tikilirdi, çalışırdı ki, onu səhiyyə üçün alsın. Misal üçün, 
«Bəşirabad» kolxozu, Sarvan kolxozu üçün tikilən inzibati 
binalar sonralar kənd xəstəxanaları kimi istifadə olundu. 
Hamısı da baş həkimin xahiş və tələbi ilə.  

İndiki uşaq xəstəxanası tibb məktəbi idi. Fəaliyyəti 
dayanan kimi binanın təyinatı dəyişdi. 1 nömrəli orta məktəb 
üçün yeni bina tikiləndə də oranı şəhər poliklinikası üçün aldı. 
Sonralar göz xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərən şəhər 
poliklinikası da onun vaxtında və təşəbbüskarlığı ilə 
tikilmişdir.  

Səhiyyə işini yaxşı bilməsi, peşəkarlığı və insanlarla xoş 
ünsiyyət qurmaq keyfiyyətlərinin üstün olması onu istər rayon 
rəhbərliyi, istərsə  də Səhiyyə Nazirliyi səviyyəsində nüfuzlu 
səhiyyə təşkilatçısı kimi tanıtmışdı. 

…Həyat elə gətirib ki, Afət və Gülağa həkimlə Məlikovlar 
ailəsi qohum olublar. Bunun da öz tarixçəsi var. Bütün faktları 
söyləməmək şərti ilə onu deyə bilərəm ki, həkim Gülağanın 
oğlu Ələkbər həkimlə Əvəzağa Məlikovun qızı Rəfiqə xanım 
bir-birlərini ilk dəfə görəndən könül veriblər, ailə qurublar. 
Atalarının dostluğunu gənclər daha da möhkəmləndirib, İki 
gözəl bala – Ruslan və Sevinc dünyaya gəlib. Yəqin doğma 
oxucularımız bilir ki, Əvəzağa həkimin kürəkəni, gənc, 
istedadlı həkim Ələkbər vaxtsız dünyasını dəyişdi. Mövzunu 
davam etdirmirəm… 

Həkim Afətlə söhbətimiz çox səmimi və canlı alındı. 
Əvəzağa həkimin uğurları barədə sanki öz uğurları, nailiyyət-
ləri kimi danışaraq məlumat verən və söhbətində qibtə ediləcək 
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qədər səmimiyyət vardı Afət həkimin. Ömrünün 75-ci ilinə 
qədəm qoymuş Afət həkim söyləyir ki, yeniliyi hamıdan çox 
duyan və təqdir edən də Məlikov idi. Poliklinikaya məni yenicə 
baş həkim təyin etmişdi. Otaqların azlığı problemini qaldırdım. 
Nadir Abbasov da bundan xəbər tutdu. Məni çağırıb «ispalko-
mun» sədri İbrahim Qurbanovun yanına göndərdi. Burada 
arxitektor 5 nömrəli səyyar mexanikləşdirilmiş dəstənin rəisi 
və Bakıdan qonaq vardı. Mən indiki göz xəstəxanasının 
yerində poliklinika tikməyin mümkün olduğunu məsləhət 
bildim. Arxitektor etiraz etdi ki, ora rayon prokurorluğu üçün 
nəzərdə tutulub. Söhbətə İbrahim Qurbanov yekun vurdu: 
«Prokurorluğa lazım gələndə başqa yer taparıq». Sözsüz ki, 
bütün bu işlərin arxasında Əvəzağa Məlikov və onun güclü 
nüfuzu dayanırdı. Çünki lazım gələndə o, sözünü qorxmadan, 
əsaslandırılmış tərzdə deyə bilirdi. Biz ondan rəhbərlərə 
söylədiyi «Sizinlə işləmək mümkün deyil. Səhiyyənin 
inkişafına az şərait yaradırsınız. Ərizəmi verib, gedəcəm»,- 
kimi etirazlarını çox eşitmişik. O, həkim idi və baş həkimliyə 
ancaq şərəf və şöhrət gətirirdi. Vəzifə onun üçün məqsəd yox, 
təsəvvür etdiyi arzuların həyata keçirilməsi üçün vasitə idi.  

Belə şeylər çox olub. Demək istəyirəm ki, o, bütün koman-
dası ilə işləyirdi. Tez-tez elmi-praktik konfranslar çağırırdı, 
güclü müzakirələr edirdi. Biz ondan çox şey öyrənirdik. 
Allahdan ona cansağlığı, gümrahlıq, nəvə toyu görməyi arzu 
edirəm. 

* * * 
 
Kitab çapa hazırlanarkən doktor Əvəzağa Məlikovun 

qudası  Zakir İbrahimovun da fikirlərini öyrənməyi özümüzə 
borc bildik. O, Salyan rayonunun iri təsərrüfat başçılarından 
biri olub. Çalışdığı dövrdə rəhbərlik etdiyi «Yeni Muğan» 
kolxozu kəndin həyatında mühüm rol oynayıb. Bu gün həmin 
vaxtlar tarix olsa da, o günlərin canlı  iştirakçılarından birinin 
fikirlərini oxucularla bölüşmək məncə, maraqlı olar. Söhbət 
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kənddən və kəndin dəyərli insanlarından gedir. Zakir İbra-
himov deyir: 

- Pratman-Gəncəli kəndində doğulmuşam.  80 illiyini qeyd 
etdiyimiz Əvəzağa Məlikov mənimlə eyni kənddəndir. 22 yaş 
fərqimiz var. O, mənim böyük qardaşım Davudla bir məktəbdə  
oxumuşlar. Mənim atam Seyfulla İbrahimov Əvəzağanın atası 
Ərəstun kişi ilə bir kolxozda işləmişlər. Yəni, Ərəstun kişi kol-
xoz sədri, atam baş aqronom olmuşlar. Dost idilər. Hələ uşaq 
yaşlarımdan Ərəstun kişinin yaxşı, ağıllı  insan olması barədə 
tez-tez söhbət gedərdi və bizi ona oxşamağa  çağırardılar. 

1969-cu ildə kor bağırsağımdan bərk əziyyət çəkirdim. 
Atam məni Əvəzağa həkimin yanına apardı. O artıq baş həkim 
işləyirdi. Müayinə etdikdən sonra dərhal əməliyyata apardı və 
əməliyyat zamanı böyük qardaşımla oxuduğu illərdən xatirələr 
danışdı. 1 saat 30 dəqiqədən sonra əməliyyat bitdi. Atam 
həkimə minnətdarlığını bildirdi.  

İllər keçdi. Orta məktəbi bitirib Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyasına daxil oldum. 1975-ci ildə 
kəndimizdə pambıqçılıq briqadiri işləməyə başladım. Əvəzağa 
baş həkim, mən isə briqadir idim. Onun kiçik bacı-
qardaşlarıyla birlikdə kənddə işləyirdik. 9 ildən sonra həmin 
kolxoza sədr seçildim. Qardaş hesab etdiyim Əvəzağa həkimə 
dedim ki, bizim kənd xəstəxanası kiçikdir. Mən kolxozun 
hesabına böyük bir xəstəxana tikilməsinə nail ola bildim. Sonra 
orta məktəb də tikdik. Daha sonra 90 yerlik uşaq bağçası 
tikdirdim. İşıq, qaz, su kəməri, Salyanla kəndi birləşdirən yol 
çəkdirdim. Kəndimiz çiçəklənməyə başladı. Günlərin birində 
Əvəzağa  həkim mənə oğlu Azər üçün böyük qızım Esmiranı 
istədiyini bildirdi. O dövrdə o sözü mənə heç kəs deyə bilməz-
di. O dedi ki, «Zakir, mənim bir qızım var, Rəfiqə, onu doktor 
Ələkbərə vermişəm, oğlum Azər üçünsə qızın Esmiranı almaq 
istəyirəm». Mən yalnız Əvəzağa həkimə görə bu işə razılıq 
verdim. Artıq qızım Esmira və yeznəm Azərin 2 oğlu var: 
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Əvəzağa və Həsən. Onlar hər ikisi baba adı daşıyırlar. Əvəzağa 
babanın 80 yaşı, nəvə Əvəzağanın 15, Həsənin isə 13 yaşı var.  

Nəsil inkişaf edir. Onların dayıları Cavid, Müzadil, 
Cavanşirin də oğul-qızları çoxdur. Biz hamımız nəslimizin 
ağsaqqalı Əvəzağa Məlikovu yaşının bu çağında təbrik edir və 
onunla fəxr edirik.  Qardaşlıq münasibətləri qohumluq-qudalıq 
münasibətləri ilə daha da böyüdü. Mən dostum, qudam, 
qohumum, qardaşım Əvəzağa həkimə Allahdan ən şirin nemət 
olan cansağlığı arzulayıram. Övladı Azərdən də ona xoş rəftar 
görürəm və buna çox sevinirəm.  

Arzu edirəm ki, bütün övladlar Azər kimi qayğıkeş övlad 
olsunlar. Belə oğul böyütdüyünə görə Əvəzağa həkim həmişə 
fəxr edə bilər. 

 
* * * 

 
Bu yazını isə bizə yazıçı-publisist, Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvü Hacı Qulam Sadiq təqdim edib: 
Qədim yunan filosofu, dünyanın yeddi müdrikindən biri 

Diogen günün günorta çağı Afinanın küçələrində əlində çıraq 
gəzərmiş. Bu qəribə hərəkətin səbəbini soruşanlara o, belə 
cavab verərmiş: 

- Adam axtarıram. 
Mənə elə gəlir ki, Əvəzağa Məlikov o dövrdə doğulsaydı, 

həm də Afinada yaşasaydı Diogen onunla rastlaşsaydı 
qətiyyətlə deyərdi: 

- Axtardığım adamı  tapdım! 
Bu günlərdə 80 yaşı tamam olan Əvəzağa Məlikovu 

gəncliyində görənlər təsdiqləyərlər ki, o, necə də antik 
yunanlara oxşayırdı. Həm görünüşcə, həm də ağlı, müdrikliyi 
ilə. Bəlkə elə buna görədir ki, vaxtilə onun haqqında yazdığım 
kitab bu cümlə ilə başlayır: «Mən ilk dəfə onu görəndə nədən-
sə, antik yunanları xatırladım. Uca boyu və şax qaməti, yara-
şıqlı və nurlu sifəti, geriyə   daranmış dalğalı saçları, zəngin və 



Rüstəm Məlikov 
 

~     ~ 88

zövqlü geyimi onu mənə sevdirdi. İlk görüşdən sonra hər dəfə 
onunla rastlaşanda «yunan profili» ifadəsi yadıma düşürdü». 

Rüstəm Behrudinin belə bir beyti var: 
 
Bu dünya görüş yeridi, 
Gəlmişik, görüşək, gedək. 

 
Əsas məsələ də ondadır ki, görüş yerində (yəni bu dün-

yada) iz qoya bilirsənmi, görüşdüyün adamlar səni səndən 
sonra xatırlayacaqlarmı?! 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi, tibb elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli cərrah Əvəzağa Ərəstun oğlu 
Məlikovla görüşənlər bu suala birmənalı müsbət cavab 
verərlər.  

Elə bilirdim ki, Əvəzağa Məlikov haqqında bildiklərimi, 
demək istədiklərimi 70 illiyi münasibətilə yazdığım «İnam» 
sənədli povestimdə demişəm. Lakin keçən on il ərzində 
gördüm ki, onun haqqında bilmədiklərim bildiklərimdən, deyə 
bilmədiklərim deyə bildiklərimdən çox imiş. Filosoflar demiş-
kən: «Elə insanlar var ki, axıra qədər dərk olunmurlar». Ona 
görə də bu yazını tamam başqa üslubda, filosofların, müdriklə-
rin, qələm sahiblərinin fikirlərinə söykənərək yazmağı qərara 
aldım.  

İnsan o zaman böyük olur ki, öz çərçivəsindən çıxıb daha 
yüksəyə qalxa bilsin. Öz çərçivəsindən çıxmayan böyük ola 
bilməz. Bu şərtlə ki, böyüdükcə kiçilməyi, özünü sadə 
aparmağı bacarmalısan – Əvəzağa Məlikov kimi. Şərqin böyük 
filosoflarından biri olan Nəsirəddin Tusi demişkən:  

 
Adamla adam ol, insanla insan, 
Çünki çox alidir insan adamdan. 

 
İnsanın mahiyyəti əzəlidir, əbədidir, sonsuzdur, kamildir. 

İnsanın mənliyi onun surətindədir – Əvəzağa Məlikov kimi.  
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Allah öz süfrəsini açmaq üçün təmiz qəlb  axtarır. Bu 
süfrəni açanların ətrafına çox adamlar yığışır – Əvəzağa Məli-
kovun mənəviyyat süfrəsi kimi. 

Biz Əvəzağa həkim kimi adamlardan ona görə çox  danı-
şırıq ki, öz mənəviyyatımızı zənginləşdirək. 

Əvəzağa həkim öz qabiliyyəti, davranışı, rayon əhalisinə, 
səhiyyənin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə Salyanı, bütün 
Muğan bölgəsini özü haqqında danışmağa məcbur etdi. Etiraf 
edək ki, bu gün Salyan səhiyyəsi qazandığı uğurlara görə 
hamıdan çox ona borcludur.  

Qeyri-adi adamların da həyatı adi qaydada başlayır – 
doktor Əvəzağa kimi. Ali məktəbi bitirdikdən sonra təyinatla 
Rusiyanın Rostov vilayətinə işə göndərildi. Cərrahlıq ixtisası 
üzrə ixtisasdəyişmə kursundan keçdi. Az vaxtda nəyə qadir 
olduğunu göstərdi. Ali məktəbə daxil olanda rusca çox zəif 
bilən azərbaycanlı balası Rusiyanın Rostov vilayətindəki 
Milyutinsk mərkəzi xəstəxanasında cərrahiyyə şöbəsinin 
müdiri təyin olundu. Elə işlədi ki, rayonun I katibi xəstəxanaya 
baş çəkməyə gələndə içəri daxil olmaq üçün ayaqqabılarını 
çıxardı. Yaşlı rus qadını onu oğulluğa götürmək istədi. Ancaq 
doğma anası vəfat etsə də, doğma ana Vətəni – Azərbaycanı 
vardı. Səkkiz il Rusiyada işlədikdən sonra doğma yurd-
yuvasına qayıtdı… 

Müstəqillik illərinin başlanğıcında yaşlılar belə ifadə 
işlədirdilər: «Biz 70 ildə kafirlər içərisində dinimizi qoruyub 
saxlaya bildik». Əvəzağa da Rusiyadan «kafir» kimi qayıtmadı. 
Əksinə, daha saflaşmış, həyatı daha yaxşı başa düşən ziyalı, 
püxtələşmiş cərrah kimi qayıtdı. Hər gün neçə-neçə xəstənin 
qanı üstünə tökülsə də, qansızlaşmadı, insanlara bir addım da 
yaxınlaşdı… 

Salyanda isə hər şeyi sıfırdan başlamalı oldu. Təcili yardım 
stansiyasında 0,5 ştat vahidi ilə həkim kimi işə başlayan 
Əvəzağa  qısa vaxtda rayon həkimləri arasında öz layiqli yerini 
tutdu. On səkkiz il rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi 
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oldu. On səkkiz ildə yüzlərlə insanı ölümün pəncəsindən xilas 
etdi, onları həyata qaytardı, sağaltdı. Özü isə sağlamlığını itirdi. 
Onun baş həkim olduğu dövrdə Salyan səhiyyəsi qeyri-rəsmi 
rayonlararası tibb mərkəzinə çevrildi. O, öz istedadını, 
gəncliyini, həyat enerjisini insanlara bəxş etdi (Bu borcu 
ödəmək vaxtı isə çoxdan çatıb, hətta çox-çox gecikib). Şairin 
dili ilə desək: 

Ömür pillələrdir bizdən ötəri, 
Yollara gah bürkü, gah şaxta düşür. 
Şöhrətin sevinci, yasın kədəri, 
Tərs kimi hər ikisi bir vaxta düşür. 

 
Respublikanın bütün teatr tarixi ərzində ən yaxşı rejissoru, 

ən təəssübkeş vətəndaşı olan Adil İsgəndərov Akademik Milli 
Dram Teatrının baş rejissoru vəzifəsindən gedəndə dostları 
təəccüblə soruşdular: 

- Niyə gedirsən, axı, hələ işləyə bilərsən? 
- Əlimin dalını yerə qoysam, daha on il də işləyə bilərəm,-

deyə o, cavab verir. – Ancaq mən şax yaşamağa öyrəşmişəm.  
Əvəzağa Məlikovun rayon mərkəzi xəstəxanasının baş 

həkimi vəzifəsindən getməsi də buna oxşadı. Bir gün sakitcə, 
heç kimlə məsləhətləşmədən, şöhrətinin zenitində olarkən ərizə 
yazıb getdi.  O, vəzifədən gedəndə hər şeyi var idi – bircə 
şeydən başqa – rayonda məşhurluqda, insanlara münasibətdə, 
insanların da ona münasibətində rəqibi yox idi. Əvəzağa 
Məlikov haqqında kitab yazsam da, bu fikirdəyəm ki, o, hələ 
yazılmamış bir kitabın qəhrəmanıdır. Belə deyirlər ki, 
müdriklərlə kəlmə kəsməyin özü də bir bayramdır. Mən bu 
qeydlərimi bayram təntənəsi ilə yazıram… 

Filosoflar insan həyatını qiymətləndirəndə göstərirlər ki, 
hamı bu dünyada ölüm növbəsinə durub. Doktor Əvəzağa 
bütün varlığı ilə bu növbəni ləngitməyə çalışırdı. Bu məqamda 
1974-cü ildə özümün şahidi olduğum və onun haqqında 
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yazdığım «İnam» sənədli povestimdən bir parçanı misal 
göstərməyi məqəsədəuyğun hesab edirəm: 

…Məclisin qızğın çağı idi. Hamının keyfi kök, damağı çağ 
idi. Doktor xoşhal idi ki, planı baş tutmuş, qonaqlar bu xalqı, 
bu el-obanı, camaatı tanımış və sevmişdilər. Mən də sevinirdim 
ki, I katibin tapşırığı icra edilmişdi, üstəlik Əvəzağa adlı bir 
möcüzə kəşf etmişdim. Qonaqlar da razı idilər ki, yayın ürək 
təntidən istisində qəlbi Muğan kimi geniş insanlardan əsl insani 
münasibət görmüşdülər. 

Bu vaxt 10-12 yaşlı oğlan uşağının əlindən tutmuş ahıl bir 
qadın gəlib yaxınlıqdakı ağacın altında dayandı və heyranlıqla 
doktora tərəf baxmağa başladı. Həm qadının, həm də uşağın 
üst-başı, təhər-tövrü məndə belə bir fikir oyatdı ki, görünür, 
nəyə isə ehtiyacları var. Tez onlara yanaşdım, nə istədiklərini 
soruşdum. Qadın utana-utana, bir növ pıçıltı ilə dedi: 

- Ay qardaş, adını da bilmirəm, üzüm ayağının altına, bu 
uşaq mənim oğlumdur. Aman-zaman bircə balamdır. Tifili lap 
körpəlikdən naxoşluq əldən salmışdı. Göstərmədiyimiz həkim, 
aparmadığımız ocaq qalmamışdı. Balam gözümüz görə-görə 
əldən gedirdi. Allaha təvəkkül deyib,  uşağı doktor Əvəzağanın 
da yanına apardım. Allah onu min budaq eləsin, heç vaxt 
«neynim, necə eləyim» deməsin. Əldən getmiş uşağımı dirildib 
özümə qaytardı. Dava-dərmanın pulunu da özü ödədi. 

Mən geri qayıdıb ananın dediklərini bacardığım şəkildə, 
sözlərin qol-qabırğasını sındıra-sındıra, sözün sonluqlarına cins 
şəkilçilərini qarışdıra-qarışdıra ruscaya tərcümə elədim. Qo-
naqlarımız da həkim idilər. Ananın istəyini başa düşdülər. 
Hamı komanda almış əsgər kimi eyni vaxtda ayağa durdu. 
Hamı heyranlıqla ona tərəf getdi, onun arzusunu təqdir etdi, 
uşağı bağrına basıb öpdü. Sonra hamı stolun ətrafında oturdu. 
Uşaq manqaldan bir şiş götürdü, bayraq kimi başının üstünə 
qaldırdı, gətirib doktorun qabağına qoydu və… əlindən öpdü… 

Mən indi də bilmirəm ki, son sağlığı kim təklif etdi. Ana-
mı, qonaqlarmı, ev yiyəsimi, yoxsa mən: 



Rüstəm Məlikov 
 

~     ~ 92

-Doktor Əvəzağanın sağlığına. 
Hər kəs özünə borc bildi ki, qədəhindəkini son damlasına 

qədər içsin… 
O, rəhbər vəzifədə olduğu 18 il ərzində (elə sonralar da) 

haqlının haqqını haqsıza verməmək savaşı aparırdı.  Dəfələrlə 
şahidi olmuşam ki, rayonun birinci şəxslərinə irad tuturdu, 
onlara öyüd verirdi ki, rayonun ağsaqqalları, ziyalıları ilə 
ehtiramla davransınlar, adam arasında onlarla etikalı danışsın-
lar. Özü isə ötən əsrin 70-80-ci illərinin sabitləşmiş etiket 
normalarını «pozurdu». Rayon partiya komitələrinin I katibləri-
ni soyadları ilə yox, adları ilə çağırırdı (buna ondan başqasının 
cəsarət etdiyini görmədim). 

Psixoloqlar birmənalı təsdiq edirlər ki, böyük ürəklər 
donmayan dəryaya bənzəyir – belə bir ürək sahibidir Əvəzağa 
həkim.  

Bilmirəm nədəndir: yaranışdan bu günümüzə qədər  bəzi 
insanlar yanlarındakı xoşbəxtliyi görə bilmir. Ata Əvəzağa isə  
belələrindən fərqli olaraq görür. Kitabın müəllifi Rüstəm 
Məlikov soruşanda ki, Sizin üçün bu 80 ildə ən yaxşı gününüz 
hansı gündür? O, həmişə elə yanında olan, onunla bir tavan 
altında yaşayan xoşbəxtliyi gördüyü üçün qətiyyətlə cavab 
verir: 

- Mənim üçün ən yaxşı gün oğlum Azərin dünyaya gəlməsi 
günüdür. Həmin gündən əziz tarixim yoxdur. Bu günü əziz 
edən elə odur. Mənim ona məhəbbətimi Azər on dəfələrlə çox 
qaytarıb.  

Etiraf edirəm ki, bu, çox az ataya nəsib olan haldır və buna 
görə mən çox şad və xoşbəxtəm… 

Şahidi olduğum hadisə: rayon miqyaslı tədbirə getməli 
idik. Yol yoldaşı olmaq üçün onlara getdim. Evdən çıxmazdan 
əvvəl Azər körpə uşaq kimi (özünün 2 övlad atası  olmasına, 
müəyyən yaş həddinə çatmasına baxmayaraq) diz çökdü, 
atasının ayaqqabılarını geyindirdi, bağlarını bağladı, paltosunu 
geyindirdi (qış fəsli idi), sonra evdən çıxdıq. Etiraf edək ki, 
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çox-çox oğullar bunu etməz. Çünki çox atalar bu ehtirama 
layiq deyil. 

İnsanlıq insana bəxşiş kimi verilmir. O, özünü yarada-
yarada insan olur – Əvəzağa Məlikov kimi.  

Tanınmış din xadimləri nəsihət edirlər ki, comərd kişi 
Allaha yaxındır, insanlara yaxındır, Cəhənnəmdən uzaqdır. 
Kimin bir dünyası var (yalnız bu fani dünya mənasında), onun 
iki üzü var, kimin iki dünyası var (bu dünya və o dünya 
mənasında), onun bir üzü var. Bir filosof kimi, bir həkim kimi, 
bir yazar kimi, bir şair kimi Əvəzağa Məlikovun «Sərbəst 
düşüncələr işığında» və «Sağlamlığın zirvəsinə aparan yollar» 
kitablarını oxuyanlar bu hikmətamiz sözlərin doğruluğuna bir 
daha inanarlar.  

İnsan daxilindəki gözəllikləri görüb onları həyatda axtaran-
da və yaradanda gözəlləşir, nəcibləşir. İndi Salyanda demək 
olar ki, bütün səhiyyə obyektləri, ixtisaslı həkim kadrlarının 
çoxu doktor Əvəzağanın həyatda gözəllik axtarmaq arzusundan 
yaranıb. 

Dünyada gözəlliklər çoxdur. Ancaq hamısından gözəli 
sənin öz dünyandır. Ona toxunmaq olar, lakin məhv etmək 
olmaz. 80 yaşlı Əvəzağa Məlikov gözəldirmi? Gözəldir! Çünki 
bu gözəllik onun özünündür. Allahın payı ilə öz həyat kredosu 
zəminində yaranıb.  

Dünya malını ayağının altına alanda sənindir - bu gün 
Əvəzağa Məlikovun hər şeyi var – daxili zənginliyi – 
özünündür. Gen-bol ev-eşiyi – öz zəhməti bahasına araya-
ərsəyə gəlib. Heç kimin malını qəsb etməyib. Heç kimin əlində 
və cibində gözü olmayıb. Əksinə, öz halal haqqından səxavətlə, 
geninə-boluna paylamağı bacarıb.  

İnsan təkcə gözləri ilə yox, ürəyi ilə də görməyi 
bacarmalıdır. İnsan istədiyi yerə təkcə ayaqları ilə yox, iradəsi 
ilə də getməlidir. Təxmini hesablama aparmışam: təkcə baş 
həkim işlədiyi 18 il ərzində hər gün 3-4 əməliyyat aparıb 
(Rusiyada işlədiyi dövrü hesaba salmıram). Deməli (onun ən 
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çox işlətdiyi ara sözüdür), 18 ildə 6.570 gün var. Hər gündə 
orta hesabla 4 əməliyyat aparsa, bu da 26.280 əməliyyat edir. 
Hər əməliyyata orta hesabla yarım saat sərf olunsa (bəzən 
saatlarla çəkib), bu 13.160 saat eləyir. Bu, 13.160 saat isə rəqs 
etmək deyil, musiqiyə qulaq asmaq deyil, ziyafət məclislərində 
vaxt keçirmək deyil, insan həyatı uğrunda mübarizədir. 
Razılaşın ki, bunun üçün çox böyük iradə qüvvəsi  və insan 
sevgisi gərəkdir.  

Pritça: həkim həyatdan razı halda səhər-səhər, gülə-gülə 
xəstəxanaya gəlir. Xəstələri yoluxmağa başlayır (obxod edir). 
İşə başlayanda həkim gülürdü, xəstələr isə ağlayırdı. Palataları 
gəzdikcə xəstələrin ağrısını özünə götürür, sevincdən isə onlara 
pay verir. Yoxlama (obxod) qurtaranda xəstələr gülürdü, həkim 
isə ağlayırdı. Və bu sərasər 18 il, 6.570 gün, 13.160 saat davam 
etmişdir (Məni bağışla, ay doktor, Sizdə lap fil dözümü var 
imiş ki). 

Bu məqamda qeydlərimə bir qədər lirik ovqat vermək 
istəyirəm: 

Dostdan ayrı düşmə bir an, 
Dostla birlikdə ver can. 
Dostdan ayrı düşənə, 
Torpaq yer verməz, inan. 
 
Dostluq özü dözməyəndə dözdü dost, 
Dostluq adlı bir ocaqda közdü dost. 
Hecalara bölünməyən sözdü dost, 
Bölünsəydi, dost deməzdik ona biz. 
 

Əvəzağa Məlikovun dostları həmişə çox olub. Elə indi də 
qocalmağına (axı, 80 yaşı var), gahdanbir xəstələnməsinə (bu 
yaxınlarda cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalıb) baxmayaraq, 
yenə də çoxdan-çoxdur. Ancaq bildiyim bir əhvalatı danışmaq 
istəyirəm: rayonda onun kimi çox uzun müddətə istehlak 
cəmiyyətinin sədri işləmiş, onun kimi işini bilən, rayonun 
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inkişafında özünəməxsus rolu olan, yaşına görə nisbətən 
normal çəkiyə malik olan (adətən belə adamlar artıq çəkiyə 
malik olurlar), lakin yeriyəndə necə deyərlər, yeri titrədən 
Böyükağa Mirzəyev doktorun dostu idi. Günlərin bir günü 
onun kor bağırsağını kəsmək lazım oldu. O vaxt Böyükağa 
müəllimin kürəkəni, təəssübkeş həmyerlimiz, özünəməxsus 
fərdi keyfiyyətləri olan Rahim Hüseynov səhiyyə naziri idi. 
Əvəzağa həkim ona məsləhət gördü ki, kürəkənin səhiyyə 
naziridir. Bakıda daha bacarıqlı həkimlər var. Orada şərait də 
yaxşıdır. Odur ki, bu əməliyyatı Bakıda etdir.  

Ağıllı insanın dostu da ağıllı olmalıdır, axı. Böyükağa 
Mirzəyev qətiyyətlə belə deyib: 

- Bəs, bizim dostluğumuz? Deməzlər ki, dostuna inanmadı, 
canını götürüb Bakıya getdi? Küt bala ilə də olsa, operasiyanı 
sən etməlisən.  

Əməliyyat çox uğurla keçdi. Böyükağa Mirzəyev sürətlə 
sağalıb öz işinə başladı.  

Xoşbəxtliyə malik olmaq azdır, əsas məsələ ona nail 
olmaqdır. Həm də bu xoşbəxtliyi başqaları ilə paylaşmaq 
lazımdır – Əvəzağa Məlikovu tanıyanların hamısı bir ağızdan 
təsdiq edər ki, o, bu mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. İndi 
təkcə Salyanda yox, Muğanda, Şirvanda, Bakıda, müstəqil 
respublikamızın demək olar ki, hər bir bölgəsində doktor 
Əvəzağanın sağlamlıq, gümrahlıq, xoşbəxtlik bəxş etdiyi 
yüzlərlə insan, həkim var. Bəs, Əməkdar həkim, ali dərəcəli 
cərrah, loğman alim Əvəzağa Ərəstun oğlu Məlikovun  özü 
necə, xoşbəxtdirmi? Bu sualın cavabını həmyerlimiz, şair 
Əlisəmid Kürün «Adam» şeiri ilə vermək istəyirəm: 

 
Hərdən adam gəzirəm, 
Deyirlər, evdə yoxdu. 
Evi şəhərdən köçüb, 
Şəhər də bu dünyadan. 
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Dərdi uzaqdan duyub, 
Öz-özündən qaçan var. 
Ürəyini taybatay, 
Qapı kimi açan var. 
 
 
Zəhər də var, can da var, 
Camda zəhər verən də. 
«Qu» desən - su verən var, 
«Qa» desən – can verən də. 
 
Nə bir qurtum su ilə, 
Nə cibinin puluyla,- 
Təkcə göz yaşlarıyla 
Daha varlı adam var. 
 
Hamıya qismət olmur, 
Hamıdan güclü olub, 
Hamıdan varlı olub, 
Hamı kimi yaşamaq. 
 
Hamıya qismət olmur, 
Varlıyla varlı kimi, 
Kasıbla kasıb kimi 
Eyni yükü daşımaq. 
Adamların içində 
Adam olub yaşamaq. 

 
* * * 

 
Salyan səhiyyəsinin adını respublika tibb aləmində baca-

rıqla təmsil edən qüdrətli simalardan biri də Əziz Əliyev adına 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun urologiya  kafedrasının 
dosenti Məmmədhüseyn Qarayev də “Əvəzağa Məlikov  
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məktəbini” kecmişdir. Ustadı haqqında kitab hazırladığımız 
barədə mətbuatdan xəbər tutandan sonra bizimlə əlaqə saxladı. 
Biz onunla Salyanın unudulmaz ziyalısı Yəhya Əliyev 
haqqında xatirə povesti hazırlayanda tanış olmuşduq. Elə o 
vaxtlar Məmmədhüseyn həkim Əvəzağa Məlikovun adinı 
qürurla çəkir, özünün müəllimi olduğunu bildirirdi. Beləliklə, 
müsahibimizin fikirlərini oxucularımıza təqdim etməyin 
vaxtıdır. Məmmədhüseyn Qarayev:  

-  Əvəzağa Məlikov haqqında saatlarla, günlərlə danışmaq 
olar. O, Salyan səhiyyəsinin canlı əfsanəsidir. Respublika 
çərrahiyəsinin korifeylərindən biri, ağsaqqal ziyalımızdır. 
Həkimlik peşəsi təkcə tibbi biliklərin mənimsənilməsi ilə 
bitmir. Bir çox sahələrdə dərin biliyə malik olmadan həkim, 
xüsusən cərrah olmaq mümkün deyildir. O, operativ 
cərrahiyyənin çox güclü nümayəndəsidir. 

Biz həkimlər ondan həmişə insani keyfiyyətlər əxz etmişik. 
O, həm tələbkar olub, həm də qayğıkeş. Əlli faiz tələb edəndə 
50 faiz də qayğı göstərirdi. Həmişə şərait yaradırdı ki, cavanlar 
oxusunlar, öz üzərlərində işləsinlər. 

Salyan səhiyyəsinin 70-80-ci illərinin əvvəli  ilə sonunu 
müqayisə edəndə nə qədər böyük inkişaf olduğunu  xatırlayı-
rıq. Bütün bu işlərin hamısı onun adı ilə bağlıdır. Əgər bu illəri 
bir daha nəzərimizdə canlandırsaq fərqi aydın görmək olar. 

Yəqin kı, oxucularımızın az bir qismi bilir ki, Əvəzağa 
həkim üzərində 2011-ci ilin noyabr ayında Urologiya 
İnstitutunda cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdır. Uğurlu keçən 
əməliyyatda iştirak edən professional cərrahlardan biri də 
Qarayev olub. Ona görə də soruşduq: 

- Həkim, minlərlə insanın üzərində müxtəlif əməliyyatlar 
aparmış “xəstəniz” əməliyyat zamanı özünü necə aparırdı? 

- Çox yaxşı, əməliyyat öncəsi, yəni mən Salyana gəlib 
onunla görüşərkən, bu barədə müzakirə apararkən müəyyən 
tarəddüdlər var idi. Əməliyyat zamanı isə o çox böyük iradə 
nümayiş etdirdi.  Bilirsiniz, 80 yaş da az yaş deyil. Bu yaşda 
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belə əməliyyat həm həkim, həm də xəstə üçün asan olmur. 
Allaha min şükür! Vaxtı ilə etdiyi xeyirxahlıqlar indi onun 
qabağına çıxır. Biz onu 6 gündən sonra evə göndərdik. Hansı 
ki, belə xəstələr adətən 12 gün əməliyyatdan sonra xəstəxanada 
həkim nəzarətində qalırlar. 

Məmmədhüseyn Qarayevdən yubliyara çatdırılası arzula-
rını soruşdum. Dedi: 

- Mənim əlimdən tutan, müəllimlik edən, təmənnasız 
yaxşılıqlar göstərən insana  mən bu gün nə arzu edə bilərəm? 
Mənim bugünkü gündə bu səviyyədə olmağımın səbəbkarı 
“doktor Melikov”dur.  Mən bir kənd həkimi idim. Məni  
Salyana, mərkəzi xəstəxanaya gətirib. Bakı şəhərində aspiran-
turaya daxil olmağım, işləməyim üçün şərait yaradıb. 

Yaşın bu çağında insana ancaq can sağlığı lazımdır. 
Əvəzağa həkim yaşamağa layiq insandır. Ömrü boyu 
başqalarını ölümün pəncəsindən qurtararaq həyat bəxş etmiş 
insana Allah öz  ömür payını verib. Əvəzağa həkim də bu payı 
yaşayır. Arzu edirəm ki, qalan ömrünü də əziyyətsiz yaşasın. 
Allah onu hifz etsin! 
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NƏVƏLƏR: ƏVƏZAĞA VƏ HƏSƏN 
MƏLİKOVLAR 

 
Yaxın illərin söhbətidir. Əvvəldən razılaşdığımız kimi, 

Əvəzağa həkimin «Ana Kür» qəzeti üçün hazırladığı növbəti 
məqaləni götürmək məqsədilə  onlara getməli idim. Tanış 
ünvana çatandan sonra küçə qapısının zəngini yüngülcə sıxdım. 
Selektirli qurğudan gələn səsə özümü təqdim etdim. 

- Əvəzağa, - deyə tanış olmayan  bir gənc  cavab verdi: - 
Bu dəqiqə açıram. 

Çox çəkmədi ki, həyət qapısı açıldı.  
Məktəb yaşlı bu gənc məni evə dəvət edərək dedi: 
- Babam Sizi gözləyir.  
- Demək, sən Əvəzağa həkimin nəvəsi, Azərin isə oğlusan. 
- Bəli. 
Əvəzağa həkimlə görüşümüz maraqlı alındı və onun 

hazırladığı  «Stressdən necə qorunmalı?» məqaləsi tezliklə 
qəzetdə çap olundu. 

…İndi o vaxtdan xeyli keçib. 80 il ömür sürmüş Əvəzağa 
həkim haqqında yeni kitab hazırlanması barədə ideyamızın biri 
də onun nəvələri ilə görüşmək, tanış olmaq, bir sözlə, nəsillərin 
estafetinin davam etməsini yaxından izləmək oldu. Beləliklə, 
Böyük baba Əvəzağanın icazəsi ilə nəvələrlə çay süfrəsi 
arxasında söhbət etdik. 

Əvəzağa və Həsən Məlikovlar. Hələ məktəblidirlər. 
Əvəzağa 1996-cı ildə anadan olub və 1 saylı məktəb-liseydə 
rus dilində təhsil alır, III qrupa hazırlaşır.  Arzusu hüquqşünas 
olmaqdır. Odur ki, dərslərinə xüsusi hazırlaşır, ingilis dilini, 
digər fənləri mükəmməl öyrənməyə çalışır.  

Həsən isə 1998-ci il təvəllüdlüdür, 7 saylı məktəb-liseyin 
şagirdidir. Hələ 13 yaşı olsa da, artıq seçimini edib. Həkim 
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olmaq istəyir. Özü də diş həkimi. Bəs niyə məhz diş həkimi? 
Bu barədə az sonra. 

İlk anda onu yəqin etdim ki, uşaqlar birinci dəfə idi ki, 
jurnalist suallarına cavab verirdilər və ilk dəfə idi ki, 
diktafonun soyuq baxışları altında danışırdılar. Söhbəti 
Salyanın yetirdiyi tarixi şəxsiyyətlərdən, tanınmış adamlardan 
saldım. Əvəzağa Əliağa Kürçaylının, Həsən isə Xəlil Rzanın 
adını çəkdi. Dedim: 

- Uşaqlar, bilirsinizmi hər iki həmyerlimizlə babanız 
müasir, dost olub, yoldaşlıq edib? Hətta Xəlil Rza ilə bir 
sinifdə oxuyub? Çalışın bu barədə babanızdan, Əvəzağa 
həkimdən çox şey soruşasınız. Uşaqlar, peşə seçməkdə sizə 
istiqaməti kim verib,-deyə soruşuram. 

Əvəzağa dillənir: 
- Öz seçimimdir. Hüquqi dövlətimizdə hüquq kadrlarına 

ehtiyac çox olacaq. Rus və ingilis dillərinə daha çox fikir 
verməklə beynəlxalq aləmdə bu sahədə olan ədəbiyyatı, 
yenilikləri öyrənməyə çalışıram.  

Həsəndən isə niyə məhz diş həkimi olmaq istədiyini 
soruşanda isə dedi ki, bütün sənətlər yaxşıdır. Mənimsə 
marağım  bu sahəyədir. 

Bugünkü uşaq maraqları sabahkı reallıqdır. Çünki bu 
ailədə elmə, təhsilə birmənalı olaraq müsbət münasibət var: 
oxumaq, təhsil almaq. Söhbətimin sonunda nəvələrin 
babalarına arzularını soruşuram: 

-Biz babamızı çox sevirik. Ona bu yaşında cansağlığı 
arzulayırıq. Qoy həmişə gümrah olsun. Biz ondan hər şeyi 
öyrənək. 

 
Polşaya, Vraslav şəhərinə zəng          

Çay süfrəsi arxasında söhbət beləcə başa çatır. 
Xudahafizləşmək istəyimizi görən Əvəzağa həkim deyir ki, 
mənim daha 2, ağıllı, gözəl nəvələrim var. Bakıda yaşayırlar. 
Adları Ruslan və Sevincdir. Sevinc təhsilini başa vurub, 
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stomatolq işləyir, Ruslan isə BDU-nun beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələr fakültəsinin məzunudur. Hazırda Polşa Respublikası-
nın Vraslav şəhərində iqtisadiyyat ixtisası üzrə ingilis dilində 
magistraturada təhsil alır. Əgər istəsən, Azər onunla telefon 
əlaqəsi yaradar, fikirlərini soruşa bilərsən. 

Biz Azərla onun iş kabinetinə düşürük. Burada müasir 
diaqnostika avadanlıqları ilə yanaşı, xeyli kompüter texnikası 
da vardır. Azər kompüterin arxasına keçir və tanış nömrəni 
yığır.  Çox çəkmir ki, xəttin o biri  başından Ruslanın səsini 
eşidirik. Fikrimizi bildiririk. Deyir: 

-Mən də babamı 80 yaşının tamam olması münasibətilə 
təbrik edirəm. Bütün babalara can sağlığı arzulayıram. Qismət 
olsun, təhsilimi başa vurub Azərbaycana qayıdacam. Hamıya 
salamlar.  

Nəvələrlə söhbətimiz bitdi. Bu fikrin yekunu isə  daha bir 
qənaətimə ipucu verdi.  Əvəzağa həkimin ömrü hədər getmə-
yib, qüdrətli sənəti ilə minlərlə insana şəfa verən ustad, eyni 
zamanda mütəfəkkir yazıçı-publisist - Ə.Məlikovun xoşniyyətli 
əməllərini soyadını gəzdirən bütün doğmaları davam etdirəcək-
lər. Çünki, ətrafında özüqüdrətli, özüideyalı, gələcəyi də dürüst 
görən gənclər yetişir. Salyan torpağının yeni əvəzağaları, 
azərləri, əliağa kürçaylıları, xəlil rzalarının söz deyən, iş görə 
biləcəyi günlər uzaqda deyil. Təki sağlıq olsun! 
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Əvəzağa Məlikovun publisistik məqalələri 

 
STRESSDƏN  NECƏ QORUNMALI 

 
Müasir dövrdə stress sözünə mətbuat səhifələrində, məruzə 

və çıxışlarda tez-tez rast gəlirik.  Həm də bu sözə ona görə çox 
əhəmiyyət verilir ki, stress vəziyyəti insanlarda bir çox 
xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Göstərmək lazımdır 
ki, bu sözü gündə yüz dəfə işlədən şəxs çox vaxt özü də  bu 
sözün mənasını, həm də stressə məruz qaldığı zaman orqa-
nizmdə hansı dəyişikliklərin meydana çıxmasını bilmir. Stress-
ingilis sözü olub gərginlik deməkdir. 

Yaxşı məlumdur ki, canlı orqanizmi xarici  mühitdən təcrid 
olunmuş halda düşünmək qeyri-mümkündür. Hər bir canlının 
mövcudluğu üçün xarici mühitlə təmasda olması vacib bir 
şərtdir. Adətən heyvanlar aləmi, o cümlədən insan da  xarici 
mühiti  əsəb sistemi vasitəsi ilə qavrayır, müsbət və mənfi 
qıcığa öz münasibətini bildirir. Elə stress də  bu münasibətdir, 
bu reaksiyadır. 

Stress çox vaxt konfliktlərin nəticəsində baş verir. Konflikt 
isə insanlar elementar davranış qaydalarına  riayət etmədikdə, 
mənafeləri toqquşduğu vaxt meydana çıxır. Çox vaxt konflikt 
iştirakçıları dedikləri sözə sərhəd qoymurlar. Sözün deyiliş 
qaydasının isə çox böyük rolu var. Bəzən sözün deyiliş 
qaydası, onun tonu tərəf müqabilinə daha çox təsir edir, nəinki 
sözün mənası. Sözün amiranə, istehza ilə deyilməsi daha pis 
təsir edir. İstehza ilə olduqca ehtiyatlı olmaq, onun yerini 
bilmək lazımdır. 

Həyatda heç kimin uğursuzluqdan, çətinlikdən və təşvişdən 
zəmanəti yoxdur. Çox vaxt isə bu, heç bir obyektiv səbəb 
olmadan iki adamın bir-birini başa düşməməsi nəticəsində, 
mənasız bir iş üstündə baş verir. Bax, buna deyərlər nadanlıq.  
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Bizim xalqımızda çatışmayan cəhətlərdən biri də insanlar 
arasındakı davranışın gigiyenasının aşağı səviyyədə olmasıdır. 
Buna biz adət etməmişik. Bütün yamanlar isə buradan törəyir. 
Məlumdur ki, hər bir xalqın  özünün başqa xalqlardan fərqli 
əlamətləri var və bu  əlamətləri bilmək, stereotipdən uzaqlaşıb 
daha real anlayışa  gəlib çıxmağa  imkan verir. Xalqlar isə iki: 
ekspressiv və qepressiv qrupa  bölünürlər.  

Öz hiss və həyəcanlarına  tabe olan və bunları  açıq-aşkar 
ifadə etməkdən  çəkinməyən xalqlar ekspressiv qrupa  
aiddirlər. Belə xalqlar tamamilə  hisslərin ixtiyarına  verilirlər. 
Məncə, bizim xalq da bu qrupa  daha çox oxşayır. Bəzən belə 
xalqlara  emosional xalqlar da deyirlər.  

Repressiv xalqlar isə öz-özünə  nəzarət etməyi üstün 
tutaraq hisslərin sərbəstcəsinə  büruzə verilməsini bayağılıq 
hesab edirlər.  Məsələ bundadır ki, heç kim bizi məcbur eləmir 
ki, səhər tezdən üzümüzü yuyaq, gündə iki dəfə dişimizi fırça 
ilə təmizləyək. Bu bizim şəxsi gigiyenamızdır, buna da riayət 
edirik.  Amma insanlar arasındakı münasibətlərin gigiyenası 
haqqında çox az adam fikirləşir. Ancaq bu hər səhər üz 
yumaqdan, gündə iki dəfə diş fırçalamaqdan daha vacibdir. 

Soruşula bilər: baş vermiş  distress, yəni stressin törətdiyi 
üçüncü fazadan çıxış yolunu nədə görürsünüz? 

1) Fiziki iş, əldən düşənə kimi görülən fiziki iş stress 
nəticəsində qanda toplanmış zəhərləyici kimyəvi maddələrin 
orqanizmdən çıxmasına səbəb olur. 

2) Bir yaxın dostun, ailə üzvünün sakitləşdirici məsləhəti.  
Yaxşı deyiblər, insan dərdini dostla bölüşdürdükdə dərdi yarı 
azalır,  şadlığını bölüşdürdükdə  bu şadlıq hər ikisinin şadlığına 
çevrilir. 

3) Yuxu, belə vəziyyətdə əgər stressə məruz qalan yata 
bilsə, bu ən yaxşı müalicə üsuludur. Yuxu kimi əsəb sistemini 
sakitləşdirən ikinci bir vəsait tanımıram. 

4) Uşaqlarla təmasda olmaq. Mən şəxsən buna daha çox 
üstünlük verirəm. Əlbəttə, nəvələr dünyaya  gəldikdən sonra. 
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Onların duzlu söhbətləri, mənalı-mənasız sualları ən gözəl 
sakitləşdirici dərmandan da yaxşı təsir edir. 

5) Bəzən stress vəziyyətinə düşmüş adamlar öz xilasını  
spirtli içki qəbul etməkdə görürlər. Deməliyəm ki, spirtli içkilər  
ruhi gərginliyi nəinki aradan qaldırmır, əksinə, əsəb sisteminin 
simini bir az da gərginləşdirir. Bəzən də bu sim gərginliyə 
davam gətirməyib qırılır. 

6) Hal-hazırda əsəb sistemini sakitləşdirmək üçün bir çox 
yüksək təsirə  malik dərmanlar mövcuddur. Bunlardan da isti-
fadə etmək olar, ancaq mütləq həkimin məsləhəti ilə. 

7) Ən nəhayət, stress zamanı musiqinin xilasedici, müali-
cəedici  qüvvəsindən də istifadə etmək vacibdir. Qəmli, kədərli 
dəqiqələrdə "Segah", "Bayatı-qacar" və başqa muğamlara 
qulaq asmaq, yeri gəldikdə lap ağlamaq da stressin törətdiyi 
vəziyyəti aradan qaldırır. 

İnsanların həyatı gözlənilməz təzadlarla doludur.  Ona görə 
çətinliyi gülə-gülə, yumorla qarşılamağı bacarmaq lazımdır. 
Yumorda mənfi emosiyadan müsbət emosiya vəziyyətinə keçid 
baş verir. 

Həyatda elə adamlar olub ki, öz qətlini də yumorla qarşı-
layıb.  Boynu vurulacaq bir şəxs öz cəlladına deyir: "Siz mənə 
kömək edin dar ağacına çıxım, oradan özüm birtəhər düşərəm". 
İnsanda mətanətə fikir verin. H.Heyne yazırdı: "Keçmişdə 
cəngavərlər kəmərlərində  qılınc gəzdirirdilər, biz isə indi daha 
güclü silah olan gülüş gəzdiririk". 

Müdrik adam odur ki, həm müsbət, həm də mənfi qıcıqları 
qəbul etməyə hazır olsun. Bir faktı da qeyd etməliyəm ki, 
insanın qəbul etdiyi qıcıq nə qədər şiddətli, təsirli, kədərli 
olursa-olsun,  əgər buna qədər adamın əsəb sistemində tarazlıq 
pozulmayıbsa, sabit emosiyaya malikdirsə,  orqanizm bu qıcığı 
zərərsizləşdirə bilir. Emosiya isə anadangəlmə olur. İnsanın 
bütün xarici mühit qıcıqlarına verdiyi cavab emosiya şəklində 
ifadə olunur. Emosiya ilə məntiq birləşdikdə  müvəffəqiyyətlə 
nəticələnən iş prosesi yaratmaq olur. Ziyanlı emosiya 
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yaranmasın deyə, emosional şəraitlə emosiya arasında idrakın 
və məntiqin fəaliyyəti lazımdır. İnsanın məruz qaldığı bütün 
emosional vəziyyətlərdə sinir hüceyrələrinin fəaliyyətinin 
xarakteri təsir edir. Sinir hüceyrələrinin fəallığı ətraf mühitin 
müxtəlif siqnalları və hüceyrələrin daxilində  baş verən bioloji  
proseslə müəyyən olunur.  Həddən artıq emosional gərginlik 
hətta adam  haqlı olanda belə,  müvəffəqiyyətdən çox ziyan 
gətirə  bilər. 

Coşqun emosiyaya malik olanlar əgər özlərinin hissiyyatla-
rını cilovlaya bilmirlərsə, nəticəsi göründüyü kimi,  çox pis 
olur. Bir də onu deməliyəm ki,  xəstəlik heç də xəstəliktörədən 
amillərə məruz qalmaq deyil, həm də orqanizmin bu amillərlə  
öz mövcudluğunu qorumaq üçün apardığı mübarizədir. Müba-
rizə effektsiz olanda xəstəlik başlayır. Hal-hazırda xəstəliyin 
əsas səbəbini adaptasiya sistemindəki pozğunluqlarda görürlər. 

Adaptasiya imkanlarını qaldırmaqda ən əsas yeri 
hormonlar tutur. Qans Seyle  belə nəticəyə gəlmişdir ki,  bu 
fikri əksər alimlər də müdafiə edir, xəstəliyin əmələ gəlməsin-
də əsas yeri  adaptasiya hormonlarının ifrazatı tutur.  Bu, heç 
də o demək deyil ki,  xəstəliyin başlaması üçün hormon ifraz 
edən vəzilər xəstə olsun. Yox, hormon ifraz edən vəziləri 
müvazinətdən çıxaran hər hansı səbəb hormon ifraz edən 
vəziləri öz müvazinətindən çıxarır, onları xəstəliyin meydana 
çıxması üçün hazırlayır. Bəzən xəstəlik qıcığa qarşı adaptasiya 
sistemlərinə qeyri-adekvat reaksiyanın verilməsi ilə başlayır. 
Ona görə də bir çox xəstəliklər-mədə yarası, hipertoniya, 
revmatizmin bəzi növləri, allergiya xəstəlikləri adaptasiyanın 
pozulması nəticəsində  baş verir. 

Xəstəliyin əmələ gəlməsində, onun gedişində və sağalma-
sında mərkəzi əsəb sisteminin həlledici rolu vardır. Mərkəzi 
əsəb sistemi insanların davranışlarını tənzim edən, onun bütün 
hərəkətlərinə nəzarət edən və hər hansı fərdin xarici mühitə 
uyğunlaşmasını təmin edən bir orqandır. Mərkəzi əsəb sistemi 
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dedikdə baş beyin və onun işçi orqanı olan onurğa beyin 
nəzərdə tutulur. 

Bütün xəstəlikləri bir qayda olaraq insanda qorxu hissi 
yaradır. Qorxu hissiyyatı bütün millətlərin dilində yayılmış ən 
çox işlənən bir söz olub bütün canlılara aiddir. Qorxu hissiyyatı 
insanı ona edilmiş təcavüzə qarşı bütün imkanlarını səfərbər 
etmək üçün mövcuddur. İnsandakı qorxu hissiyyatı  başqa 
canlılarda olan qorxu hissiyyatından onunla fərqlənir ki,  insan-
da şüur və təfəkkür olduğundan  çox vaxt lazımsız və zərərli 
qorxulardan azad olmağa imkan verir. Xalq arasında yayılmış 
qorxmazlıq sözü  qorxunu inkar etmir,  qorxu hissiyyatını insan 
ağlına,  iradəsinə tabe etməyi bacarmaq qabiliyyətini nəzərdə 
tutur. Əsəb sistemi möhkəm olan adamlarda  xəstəlik zamanı 
qorxu hissiyyatı da az olur. Onlarda qorxu hissiyyatı öz vəziy-
yətlərinə münasib olur. Əsəb sistemi zəif olan, qorxaq adamlar-
da təhlükəli bir xəstəlik olmadığı halda belə, çox böyük qorxu 
hissiyyatı yaranır. Bu yersiz qorxaqlıq çox böyük narahatlığa 
səbəb olur. 

Əsəb sistemi möhkəm olmayan adamların bədbəxtliyi on-
dadır ki, onlar zərurini ehtimal, ehtimalı zərurət kimi qiymət-
ləndirirlər. Bunun da nəticəsində bir çox əsəb pozğunluqları  
meydana çıxır. Hər bir şəxsin davranışında, istər o şəxs xəstə 
olsun, ya da sağlam,  emosiyaların çox böyük rolu vardır. 
Emosional vəziyyət xarici və daxili səbəblərdən asılı olaraq 
dəyişilə bilər. Emosiyalar 2 cür olur: mənfi və müsbət 
emosiyalar. Mənfi və müsbət emosional təzahür dərəcəsi onu 
törədən səbəbin təsirinə  münasib-uyğun-adekvat olur.  Əsəb 
sistemi zəif olan adamlarda, xəstələrdə, uşaqlarda, qocalarda 
mənfi və müsbət emosiyalara onların verdiyi reaksiya onu 
törədən təsirin böyüklüyünə və qüvvəsinə münasib,  adekvat 
olmur, qeyri-normal olur. Elə buna görə də hər kəsin öz 
xəstəliyi, hər kəsin xəstəlik nəticəsində əmələ gələn psixi 
dəyişiklikləri onun özünəməxsus olur. Çox xəstələr tamamən 
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dəyişir, başqa adam olur. Hər kəsdən bir kömək umur. 
Baxmayaraq ki, sağlam olanda heç kimi saymayıb. 

 
İnsan qəribədir, 
Salamat ikən, 
Qohum da, qardaş da yada düşməyir. 
Elə ki, yatağa düşdü qəflətən, 
"Filankəs yanıma gəlmədi", - deyir. 
 
Yataqda ürək də kövrəlir yaman, 
Hamıdan inciyir, hamıdan umur. 
"Zəhrimar!" – dediyi adamlardan da, 
İndi qayğı umur, indi "can!" umur. 
 
 
Burda yada düşür yaxın, uzaq da, 
Hər kiçik nöqtədə bir cahan görür. 
Bu, niyə belədir? Adam yataqda, 
Həyatı, ölümü yaxından görür? 

 
3 dekabr 2010-25 yanvar 2011 

«Ana Kür» qəzeti. 
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HƏYATDA DAHİ ŞƏXSİYYƏTLƏR  
OLMUŞ, VAR VƏ OLACAQDIR 

 
İnsan bənzərsiz canlı olub, özünəməxsus fərdi keyfiyyətlə-

rə malik olan bir varlıqdır. Onun dəyəri onun şəxsiyyətindədir. 
İnsan şəxsiyyətini isə sözün əsl mənasında, onun zatı, 
sağlamlığı, gözəlliyi, mənəviyyatı, ağıl və inkişaf səviyyəsi 
müəyyənləşdirir. Höte yazırdı: "Allahın yaratdıqlarının hamı-
sından ən heyrətamizi insan şəxsiyyətidir". İnsan şəxsiyyətinə 
xas olan xüsusiyyətlər dörd komponentdən ibarətdir:  birinci 
şəxsiyyətin bioloji tərəfi – o, insanın xilqətində irsi olub 
şəxsiyyətin tələblərinə cavab verə bilən bioloji rüşeym-
çılğınlıq, temperamentdir. Başqa sözlə desək, bu, şəxsiyyətin 
binasının karkası və bünövrəsidir.  

İkinci – şəxsiyyətin sosial tərəfidir. Bu, şəxsiyyətin 
istiqamətini, məqsədini, inamını və mənəvi keyfiyyətini 
xarakterizə edir.  Yəni, binanın fasadını təşkil edir.  

Üçüncüsü – şəxsiyyətin özünəməxsus, onun özünə xas olan 
fərdi psixoloji proseslərinin xassəsi olub, bir hadisəni dərk 
etmək qabiliyyəti, yaddaşının tipi, idrakının xüsusiyyətləri, 
fərdin qətiyyəti və emosional sferasıdır.  

Dördüncüsü – insanın vərdişi, təcrübəsidir, onun hazırlıq 
səviyyəsi, biliyinin həcm və keyfiyyəti, adətidir.  

Bu dörd komponent bütün insanlara aid olub, onların 
şəxsiyyətinin struktur quruluşunu təşkil edir.  

İnsanların cəmiyyətdə tutduqları mövqe ilə əlaqədar  bütün 
üstünlükləri şəxsiyyətlə müqayisədə teatr səhnəsində şah 
rolunu oynayan artistlə həqiqi şah arasındakı fərq kimidir. 
Şəxsiyyətin dəyəri mütləq, başqa keyfiyyətlərin və gəlirlərin 
dəyəri nisbidir.  Şəxsiyyət insana təbiətən Yaradan tərəfindən 
verilir. Şopenhauer yazırdı: "…İnsanların həqiqi şəxsi dəyəri 
onların böyük ağıla və geniş ürəyə malik olmalarındadır. İnsan 
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varlığının obyektiv yarısı taleyin əlindədir və ona görə də 
dəyişkəndir. Bizdən asılı deyil.  Subyektiv əlamətlər bizim 
özümüzün içimizdə olduğu üçün dəyişməzdir". Metroder yazır: 
"Daxilimizdə olanlar bizim taleyimizə-xoşbəxt və bədbəxt 
olmağımıza daha çox təsir edir, nəinki xaricdən qazandığımız 
hallar, heç kim öz fərdi xüsusiyyətlərindən əl çəkə bilmir".  
Dahi Şəhriyar nə qədər də dürüst demişdir: 

 
"Verdiklərin  sonra hamı qapdı, apardı, 
Ancaq mənə o qaldı ki, əslimdə nə vardı". 

 
Hər bir insan ona xas olan xsi xarakterləri ilə, orijinal 

keyfiyyətləri ilə təkrarolunmaz bir məxluqdur.  Hələ 300 il əv-
vəl Tomas Braun demişdir: "Çox heyrətamizdir ki, milyonlarla 
insan arasında eyni iki nəfərə rast gəlmək mümkün deyil". 

Rastlaşdığım dahi şəxsiyyətlər və öz xeyirxahlarım 
haqqında xatirələrim çoxdur. Məlum həqiqətdir ki, hər kəs 
cəmiyyətdə möhtərəm şəxs ola bilmir.  Bunun üçün işıqlı bir 
ideala sonsuz xidmət eşqi, zəka və fədakarlıq insana qarşı 
xeyirxah əməllərdən zövq almaq bacarığı olmalıdır. O adam  
harada işləməsindən, hansı  sənətə qulluq etməsindən və hansı 
vəzifə sahibi olmasından asılı olmayaraq savadı ilə yanaşı, 
şəxsiyyət bütövlüyünə səbr, təmkin, insaf, mərifət və səxavə-
tinə, nəcib düşüncə tərzinə görə mükəmməl bir şəxsiyyət kimi 
tanınır.  

Alimlərin göstərdiyinə görə, insanları sivil yaşayış 
qaydalarına sövq edən də elə onların başqalarından 
fərqlənməyə çalışmaları olmuşdur. Dünya şöhrətli siyasətçilər 
arasında özünəməxsus yeri olan, Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti, 
ulu öndər, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev haqqında  söz 
demək ayrıca bir materialın mövzusudur.  

Bir çox dövlət başçıları özünün böyük şəxsiyyət olmasını 
hər yerdə eşitmək istəmişdir. Məsələn, Corc Vaşinqton 
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istəyirmiş ki, onu həmişə "zati-aliləri cənab Prezident" kimi 
çağırsınlar.  

Rastlaşdığım böyük şəxsiyyətlərdən biri  də böyük 
xeyirxah, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 
tarix elmləri doktoru, professor Əlövsət Quliyev olmuşdur.  
1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna imtahan 
verərkən rus dilindən qeyri-kafi qiymət almışdım. Baxmayaraq 
ki, başqa fənlərdən yaxşı və əla qiymətim vardı,  çox məyus 
olmuşdum.  Bizimlə birgə imtahan verən Adilə adlı bir qızın 
atası Ağarəhim kişi  məyusluğumu görüb mənə təsəlli verdi və 
məni o vaxt Poluxin küçəsində darısqal bir mənzildə yaşayan 
rəhmətlik professor Əlövsət Quliyevgilə apardı. Çox şən, 
açıqüzlü, görkəmcə də qəşəng olan Əlövsət müəllim məsələdən 
hali olandan sonra məni Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsinə qəbul etməyə söz verdi. Bir şərtlə ki, imtahan 
vərəqəmi ona verim. Gözlənilməz hadisə, həddən artıq hörmət 
məni çox təəccübləndirmişdi. Bildirdim ki, imtahan vərəqini 
çətin ki, mənə verələr. Bu yerdə də imtahan komissiyasının 
sədrinə zəng vurmağı o, öz öhdəsinə götürdü. Xoşbəxtlikdən 
imtahan vərəqəsini geri almaq lazım olmadı. Həmin il instituta 
əlavə qəbul elan olundu və mən ikinci dəfə rus dilindən 
imtahan verib kafi qiymət alaraq Tibb İnstitutuna daxil oldum.  
Bu dəfə də qarşıma daha bir xeyirxah insan çıxdı. Rus dilindən 
imtahan götürən Mahmud Mahmudov  mənə şərti kafi qiymət 
verərək dedi: "Əgər birinci rübdə kafi qiymətə layiq rus dilini 
öyrənməsən, səni institutdan qovduracam". Çalışqanlığım 
nəticəsində  mən nəinki birinci rübün axırında kafi, hətta II 
kursun axırında çox tələbkar müəllimlərdən sayılan 
Şahsuvarovdan rus dili imtahanından əla qiymət  aldım.  

İllər keçdi. Mən Salyanda cərrah kimi işə başlayanda 
haqqımda xoş sözləri eşidib sevinənlərdən biri də Əlövsət 
Quliyev idi. Çox güman ki, bu böyük şəxsiyyət mənim kim 
olduğumu, vaxtilə hörmət etmək istədiyi bir gənci bəlkə də 
xatırlamırdı.  
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Özüm haqqımda isə onu deyə bilərəm ki: 
 
Heç vaxt görə bilməz bir insan məni, 
Taleyə yalvarıb deyim qorxudan 
"Hifz eylə çovğundan, borandan məni, 
Sağ-salamat qurtar yanğından məni". 
Ancaq yalvarmışam ona min kərə, 
Demişəm, xahişim çıxmasın yaddan. 
Qoyma urcah olum acı sözlərə, 
Məni kənar eylə fitnə-fəsaddan. 
 
Bir də xahişim var öz taleyimdən, 
Təkrarən özümə deyirəm bunu: 
Nə ürək sındırım nahaq yerə mən, 
Nə də əzab çəkim illər uzunu. 
 
Qoy tale köməyim olsun həmişə, 
Qurtarım çətinə, dara düşəni. 
Qoymasın əlimdən imkanım düşə, 
Qoymasın şan-şöhrət çaşdırsın məni. 
Vəssalam… 
Taleyim mənə üstəlik nə versə deyərəm: 
-Çox sağ ol, bəsimdir. 
Bir qocalıq qalır, bir də xəstəlik, 
Onları birtəhər yola verərik. 

 
Rastlaşdığım böyük şəxsiyyətlər barədə daha nə deyə 

bilərəm? Mən Salyan rayonuna işləməyə gələndə rayon partiya 
komitəsinin I katibi Aslan Hüseynov idi. Aslan Hüseynov 
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin I katibi seçildikdən 
sonra Salyanda raykomun I katibi Nadir Xuduş oğlu Abbasov 
oldu. 1925-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olan bu şəxs çox 
yaxşı kadr idi. O, işini bilən, təşkilatçı rəhbər kadrlara yaxşı 
münasibət göstərirdi. Salyan səhiyyəsinin maddi-texniki 
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bazasının möhkəmlənməsində onun da böyük rolu olmuşdur. 
Heç bir təmənna ummayan bu adam rayonun bütün yaşayış 
məntəqələrində birtipli layihə üzrə məktəblərin, səhiyyə 
ocaqlarının tikilməsinə nail oldu. Onunla görüşlərimizin 
birində bildirdim ki, rayonumuzdakı uşaq poliklinikasının 
binası qəzalı vəziyyətdədir. Bu da uşaqlara yüksək səviyyədə 
tibbi xidmət göstərməyə imkan vermir. Nadir Abbasov söylədi 
ki, bəs, nə edək, tikmək üçün nə layihə var, nə də vəsait. Mən I 
katibə xatırlatdım ki, kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin 
binasından bu məqsədlə istifadə etmək olar.  Nadir Abbasov 
bildirdi ki, sabah səhər saat 10-da yanımda ol, bir şey 
fikirləşərik.  

Deyilən vaxtda mən raykom katibinin yanına gələndə 
rayon kənd təsərrüfatı istehsalat idarəsinin rəisi Bəybala 
Kərimovu da orada gördüm. Nadir Abbasov ondan soruşdu: 

- Siz binasız işləyə bilərsinizmi? 
Bəybala Kərimov cavab verdi ki: 
- Yoldaş Abbasov, bu, qeyri-mümkün olan şeydir. 
Nadir Abbasov isə təmkinini pozmadan dedi: 
- Kərimov, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün bina, 

idarə nəyə lazımdır? Siz kağız-kuğuzunuzu götürüb kəndlərdə 
işinizlə məşğul olun.  

Bəybala Kərimov da razılaşdı. Abbasov ona dedi ki, bu 
gün axşama qədər oradan köçüb binanı uşaq poliklinikasının 
ixtiyarına vermək lazımdır.  

İkinci bir hadisə də heç vaxt yadımdan çıxmaz. Kolxoz 
sədrləri haqqında söz düşəndə Nadir Abbasov dedi ki, «Bəşira-
bad» kolxozunun sədri Oruc Dünyamalıyev yaxşı inzibati bina 
tikdirib. Mən heç bir söz demədim. Bu laqeydliyimi görən 
raykom katibi soruşdu: 

- Bu, sənin xoşuna gəlmir? 
Mən dedim ki, yoldaş katib, tikmək, yaratmaq yaxşı şeydir. 

Amma yaxşı olardı ki, Oruc özü üçün inzibati bina yox, bir 
xəstəxana tikəydi. 
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Abbasov dedi ki, axı, bina da lazımdır. Özü də bu yaxınlar-
da açılışı da olacaq. 

Mən bütün cəsarətimi toplayıb dedim: 
-Yoldaş Abbasov, mən Sizin yerinizdə olsaydım, Dünya-

malıyevə deyərdim ki, o binanı səhiyyəyə versin, biz orada 
yaxşı xəstəxana təşkil edək. Bilirsinizmi, həmin kənddəki  
xəstəxana uçulub-dağılır. 

Deyəsən sözlərim katibi inandırdı. Dedi ki, bu axşam 
Orucla görüşəcəm. Nəticəsini deyərəm. 

Axşam saat 9-da evə zəng edib dedi ki, Oruc Dünyamalı-
yev təzə tikdirdiyi binanı, onun yanındakı köhnə kolxoz idarə-
sinin binasını da verir səhiyyəyə. Bəzi dəyişikliklər aparıb köçə 
bilərsiniz. 

Ədalət naminə deməliyəm ki, elə dəyişiklikləri də Oruc 
özü apardı, xəstəxana da köçdü həmin binaya. Allah ona 
rəhmət eləsin. Nadir Abbasov mənim yaddaşımda həddən artıq 
xeyirxah, işgüzar, alicənab bir insan kimi qalıb.  

Səhiyyə naziri TƏLƏT QASIMOV çox güclü təşkilatçı idi. 
Rastlaşdığım və yaddaşımda silinməz iz qoymuş insanlardan 
biri də Tələt Əli oğlu Qasımov olmuşdur. Mən rayonda baş 
həkim işlədiyim illərin 80 faizi onun səhiyyə naziri olduğu 
vaxta təsadüf edir. Onun işlədiyi dövrdə  respublikada səhiyyə 
sahəsində respublikada çox böyük işlər görülüb. Bir neçə tibbi 
mərkəz yaradıldığına görə hətta ona «Mərkəz Tələt» də deyir-
dilər. Diaqnostika mərkəzi, neyrocərrahlıq mərkəzi, stomatolo-
giya mərkəzi, uşaq stomatoloji mərkəzi, yanıq mərkəzi, toksi-
koloji mərkəz, kardioloji mərkəz… Bu cür neçə-neçə səhiyyə 
obyektlərinin inşası onun nazir olduğu dövrün obyektləridir.  

Tələt Qasımovla şəxsi münasibətlərimizə gəldikdə isə onu 
deyə bilərəm ki, o, mənim fəaliyyətimi çox yüksək qiymətlən-
dirirdi. Rayonda tikilmiş bir sıra səhiyyə obyektlərinin plana 
salınmasında, tikilməsində onun müstəsna rolu var idi. Mənə 
respublikanın Əməkdar fəxri adının verilməsində də onun rolu 
böyük idi. Vaxtilə o, mənə birlikdə işləməyi, bir az da dəqiq 
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desək, səhiyyə nazirinin müavini vəzifəsini tutmağı təklif etdi. 
Mən isə çox nəzakətlə bundan imtina etdim. Tələt həkim isə 
çox istəyirdi ki, mən nazir müavini olum.  

Tələt Qasımovun nazirlik salnaməsinin ağrılı-acılı səhifələ-
rindən də yan keçmək olmur. Bu, respublikanın qara günlərinin 
beş ilini – 1987-1992-ci illəri əhatə edən qaçqınlıq-köçkünlük 
illəri idi. O illər ki, heç bir nazirlik Səhiyyə Nazirliyi qədər 
əzab-əziyyətlərə, məhrumiyyətlərə məruz qalmamışdı. Tələt 
Qasımovun quruculuq yadigarlarından biri də Azərbaycan Tə-
babəti Muzeyidir. O, Bakının Qaraşəhər hissəsində yerləşən 
tarixi binanı  1982-85-ci illərdə əsaslı təmir etdirərək muzey 
profilinə uyğunlaşdırdı.  

FİKRƏT ZƏRGƏRLİ haqqında fikirlərim həmişə müsbət 
olub. Rastlaşdığım və yaddaşımda silinməz iz buraxan adam-
lardan biri də Fikrət  Zərgərli olmuşdur. Əslən Salyandan olan 
Fikrət  İsmayıl oğlu Zərgərli 1947-ci ildə Azərbaycan Tibb İns-
titutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olmuş, əlaçı tə-
ləbə I Moskva Tibb İnstitutunun II kursuna köçürülmüşdür. 
1953-cü ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək 
institutun qospital-cərrahiyyə kafedrasında saxlanılmış və pro-
fessor Solişevin rəhbərlik etdiyi həmin kafedranın aspirantı, 
1960-cı ildə isə ordinatoru olmuşdur. 1961-ci ildə namizədlik 
dissertasiyasını, 1968-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını 
uğurla müdafiə etmişdir.  

Mən Fikrət Zərgərli ilə Moskvada onun Elmi-Tədqiqat 
Kardiologiya Şöbəsinin müdiri olduğu  vaxt tanış oldum. Fikrət 
Zərgərli məni çox səmimi qarşıladı. Zəngin operasiya otağını 
göstərdi. Burada hər şey avtomatlaşdırılmış, hətta qapıya ya-
xınlaşanda qapının öz-özünə açılmasına qədər düşünülmüşdü. 
1976-cı ildə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin xahişi ilə Fikrət 
Zərgərli Azərbaycan klinik və Eksperimental Cərrahiyyə Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun ürək cərrahlığı şöbəsinə müdir təyin 
edildi. Azərbaycanda ilk dəfə süni qan dövranı aparatı ilə  açıq 
ürək üzərində cərrahiyyə əməliyyatını Fikrət Zərgərli həyata 
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keçirmişdir. 1978-ci ildən respublikanın baş cərrahı kimi o, ra-
yon və şəhər xəstəxanalarındakı cərrahiyyə şöbələrinin işinin 
yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni edirdi. Yadımdadır, bir 
dəfə bizim xəstəxanaya baş çəkəndə həkim təzə gəlmiş xəstə-
nin bazu arteriyasının qan damarının zədələndiyini söylədi. 
Prosesə baxan Fikrət Zərgərlinin elə bil ki, başına gürz vurul-
du. Həkim hiss etdi ki, cərrahiyyə əməliyyatı düz aparılmadı-
ğına görə xəstənin sol əli çürüyə bilər. O, təcili olaraq Bakı ilə 
əlaqəyə girib təcili operasiyaya hazır olmağı tapşırdı. Beləliklə, 
Bakıda əməliyyat olunan xəstənin əli çürüməkdən xilas oldu. 

Fikrət Zərgərli mənim qarşımda məsələ qoydu ki, həmin 
həkim işdən çıxarılmalıdır. Uzun-uzadı xahişdən sonra Zərgərli 
həmin həkimin işdə qalmasına razılıq verdi, lakin onun bir neçə 
dəfə ixtisasartırma kursundan keçdikdən sonra həkim işləməsi-
nə razılıq verdi.  Sonra mən başqa həkimlərin də belə kurslar-
dan keçməsini təşkil etdim. Çox təəssüf ki, Fikrət Zərgərli 
ömrünün ən məhsuldar çağında vəfat etdi. 

Cərrah  ƏLİAĞA BAĞIROVLA da bağlı xoş xatirələrim 
var. Həmyerlimiz, dünya şöhrətli akademik Amosovun tələbəsi 
olan Əliağa  Bağırovu xatırlamaq yerinə düşər. Mənim tanıdı-
ğım və qohumluq münasibətində olduğum məşhur cərrahlardan 
biri olan Əliağa Bağırov barəsində fikir söyləməməyə haqqım 
yoxdur. Bu adam  anadan cərrah doğulub desək, heç də mübali-
ğə deyil. Mən onun haqqında çox eşitmişdim. Lakin onunla ya-
xından 1974-cü ildə Kiyevdə sovet cərrahlarının qurultayında 
tanış oldum və Əliağanın işlədiyi professor Səlimovun 
rəhbərlik etdiyi institutda oldum. Orada bir neçə xəstəni bizə 
göstərdilər. Bu xəstələrin hamısı uzun müddət stenokardiyadan 
əziyyət çəkən və sonradan Əliağanın apardığı aorta-koronar 
şuntlama operasiyasından sonra özlərini tam sağlam hiss edən 
adamlar idi. Adam inana bilmirdi ki, operasiyadan qabaq hər 
gün 200-ə qədər nitroqliserin qəbul edən adamlar operasiyadan 
sonra voleybol oynayır və ürək nahiyəsində heç bir ağrı hiss 
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etmirlər. Biz təbii olaraq Əliağa kimi cərrahın həmyerlimiz 
olmasıyla fəxr etdik. 

İşlədiyim dövrdə rastlaşdığım adamlardan biri də RƏŞİD 
TALIŞİNSKİ olmuşdur. O, elmlər doktoru, travmatoloq idi. 
Uzun illər Xarkovda işləmişdi. Bu adam  həddən artıq yüksək 
intellektə, çox geniş dünyagörüşünə malik idi. Əsl azərbaycan-
lı, türk kübarı idi. O, ruslar demişkən, başdan-dırnağa qədər 
aristokrat idi. 

Çoxları bilmir ki, onun analığı doktor Şarova uzun müddət 
Salyanda göz həkimi işləmişdir. Rəşid Xarkovdan gələndən 
sonra doktor Şarovaya baş çəkməyə Salyana gələrdi. Hər dəfə 
mən onunla görüşərdim. Yadımdadır, Moskvada doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edəndə  «Veqa» restoranında kiçik bir 
banket təşkil etmişdi. Bizi də, Moskvada kursda olan həkimləri 
də dəvət etmişdi. Xoş anlar, saatlar yaşadıq.  

Rastlaşdığım dahi şəxsiyyətlərdən biri də xalqımızın böyük 
oğlu Cavad Heyətidir. Azərbaycanın görkəmli oğlu, dünya 
şöhrətli cərrah-alim doktor Cavad Heyətinin fəaliyyəti təkcə tə-
babətlə məhdudlaşmır. O həm də böyük tarixçi-alim və filoloq-
dur. Ömrünün önəmli hissəsini Türk-Azərbaycan tarixinin, dil 
və ədəbiyyatının tədqiqinə həsr edib, elmi türkoloji araşdırma-
larla məşğul olub, naşirlik edib. 1979-cu ildə İranda azərbaycan 
dilində ilk dəfə Varlıq jurnalı təsis etmiş və həmin jurnalın 
indiyə qədər vaxtaşırı çap olunmasina nail olmuşdur. Cavad 
Heyəti əvvəlcə Tehranda, sonra İstanbulda, daha sonra isə Av-
ropada – Parisdə mükəmməl təhsil alıb, bir müddət elə Paris 
Universitetinin Cərrahlıq klinikasında çalışıb. 1952-ci ildə ixti-
saslı cərrah kimi Tehrana qayıdıb. Şərqdə ən unikal cərrahiyyə 
əməliyyatlarının müəllifi olan Cavad Heyəti 60 ilə yaxın hə-
kimlik təcrübəsində 20 mindən çox cərrahiyyə əməliyyatı 
aparıb, minlərlə insanın həyatını xilas edib.  

Mənim onunla tanışlığımın səbəbkarı oğlum Azər olmuş-
dur. Cavad Heyətinin bacısı oğlu, Azərbaycan-Almaniya Dost-
luq Cəmiyyətinin həmsədri Ağabəy Azərbaycanının təklifi ilə 
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Azər Bakıda Beynəlxalq Tibb Mərkəzində Kardioloq kimi 
fəaliyyət göstərirdi. Onu da xüsusilə qeyd etməliyəm ki, həmin 
klinikada Doktor Cavad Heyətinin bütün ürək xəstələrinin 
exokardioqrafiya müayinəsi məhz Azər tərəfindən aparılırdı. 
Həmin vaxt mənim Sərbəst düşüncələr işığında adlı kitabım 
yenicə çap olunmuşdu ki, Azər həmin kitabı Diktor Cavad 
Heyətiyə təqdim etmişdi. Kitabı oxuduqdan sonra o, mənimlə 
tanış olmaq istəyini Azərə bildirmişdi. Bu tanışlıq məhz həmin 
klinikada baş tutdu. Onu da qeyd edim ki, növbəti kitabıma -  
Sağlamlığın zirvəsinə aparan yollar  kitabına ön sözü məhz 
Doktor Cavad Heyəti yazdı və kitabı yüksək qiymətləndirdi. 
Ömrünün 87-ci ilini yaşayan böyük insana can sağlığı arzu-
layırıq. 

 
Mart-aprel 2011 

«Ana Kür» qəzeti. 
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"MÖVCUD DÖVRANI SEÇMİRLƏR, 
ONDA YAŞAYIRLAR VƏ ÖLÜRLƏR" 

 
Bu mövzuya müraciət etmək mənim üçün çox ağırdır. 

Bəzən də özümə sual verirəm: Bu barədə danışmağa dəyərmi? 
Axı, insan nə Vətənini, nə valideynlərini, nə  də dilini özü 
seçmək iqtidarındadır. Bütün bunları tale özü onun qismətinə 
qabaqcadan yazmışdır. Mən deyərdim, bu mənzərəyə insanın 
yaşamağa məhkum olduğu dövran da, zaman da daxildir. 
Çünki hər birimiz yaşadığımız dövrü, zamanı ixtiyarsız qəbul 
etməyə məhkumuq və onun ahəngini geri çəkməyə, dəyişməyə 
insan övladında güc, qüdrət Allah tərəfindən verilməmişdir. 
Bütün bunlara baxmayaraq, xalqımızın və şəxsən özümün 
yaşadığım ömür kəsiyində  gündəmə çıxardığım mövzu barədə 
düşüncələrimi "Ana Kür"ün oxucuları ilə qismən də olsa, 
bölüşməyi özümə borc bilirəm.  

Bəzi oxucularımıza elə gəlməsin ki, tibb elmləri namizədi, 
Əməkdar həkim Əvəzağa Məlikov yaşadığı dövrdə istədiyinə 
nail ola bilməmiş və indi də bədbinlik hissinə qapılmışdır. 
Əsla, yox! Mənim həyatdan elə bir xüsusi böyük təmənnam 
olmamış və taleyin mənə ayırdığı qismətdən həmişə razı qalmı-
şam. Çox sevdiyim şair dostum Əliağa Kürçaylının sözləri ilə 
desəm: 

 
Mən səndən bir yaşıl budaq istədim, 
Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr. 
Mən səndən kiçik bir otaq istədim, 
Sən mənə bəxş etdin dilbər guşələr. 
 
Mən səndən adicə həyat istədim, 
Sən məni çıxartdın min-min şəhərə. 
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Mən səndən kiçik bir qanad istədim, 
Sən məni uçurtdun ənginliklərə. 
 
Mən səndən kiçik bir sevinc istədim, 
Sən mənə bəxş etdin böyük səadət. 
Mən səndən bir parça bürünc istədim, 
Sən mənə bəxş etdin xəzinə, dövlət. 
 
Mən səndən istədim açıq bir alın, 
Sən mənə bəxş etdin əzəmət, vüqar... 

 
Məni tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, tale bütün bunları mənə 

övladlarımın, nəvələrimin timsalında bəxş etmişdir. Təvazökar-
lıqdan uzaq olsa da, deməliyəm ki, yaşadığım dövrdə insanları 
öz səviyyəmə qaldıra bilmədiyim kimi, onların da səviyyəsinə 
enə bilməmişəm. Bu, yaşadığım cəmiyyətdən və mühitdən asılı 
olub. Xalqımızın  soy-kökündən ayrılması, millətin cılızlaşması 
üçün çox çalışıblar. Bu, bir bizim xalqımızın bədbəxtçiliyi ol-
mayıb, bütün Sovetlər İttifaqında vaxtilə yaşamış millətlərin, 
xalqların taleyi idi.  İnsan xislətinə xarakterik olan maddi var-
lanmaya meyllilik həmin dövrdə daha çox xarakterik olub. 
Kollektivçilik, Sovetlər Birliyi ideologiyasının təntənəsi uğrun-
da mübarizə insanları öz mənəvi dəyərlərindən getdikcə daha 
çox ayırırdı.  

Dövran və zaman haqqında fikirlərimi inkişaf  etdirərək 
demək istəyirəm ki, gündəlik çoxsaylı qayğıların burulğanında 
hazırkı dövrün qiymətini verə bilmirik və bunu başa düşmək 
belə bəzən gec olur. Amma biz anlamalıyıq ki, Azərbaycan xal-
qının taleyinə heç də asan olmayan zamanlar, illər düşmüşdür. 
Xalqımızın başına gətirilən bəlalarla dolu keçmişimizi həmişə 
anmalı, torpaqlarımızın işğalını, 20 Yanvar faciəsini, Xocalı 
soyqırımını, rayonlarımızın işğalını heç zaman unutmamalıyıq. 
Anlamaq lazımdır ki, bu gün də gözəgörünməz qüvvələr hər an 
xalqımızın gələcəyinə, müstəqilliyinə zərbələr endirir, onun 
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yaşamaq iqtidarını, beynəlxalq aləmdə nüfuzunu zəiflətmək 
üçün gecə-gündüz çalışır, bədnam niyyətləri üçün konturlar 
cızırlar. 

Bu gün ağsaqqal sözünə daha çox ehtiyac duyulur. Bəzi 
yaşlı nəslin nümayəndələrində keçmiş nostalji hisslər çox güc-
lüdür. Ən yaxşı günlərin keçmişdə qaldığını və o günlərə bir an 
da olsa qayıdış hissi bir çoxlarında bu gün də yaşamaqdadır. 
Hətta ömrünün 90 faizini Sovetlər quruluşunda yaşamış  Bəxti-
yar Vahabzadə kimi qüdrətli şairimiz də nə qədər neqativ cə-
hətləri olsa da, ötən dövrün müsbət keyfiyyətlərindən danışaraq 
qeyd etmişdir ki,  min illər boyu cəhalət, savadsızlıq bataqlı-
ğında çabalayan xalqımız Sovet quruluşu dövründə çox inkişa-
fa nail olmuşdur. Həmin dövrdə zəhmətkeşlərə qayğı çox yük-
sək idi. Təhsil və səhiyyə hamıya eyni dərəcədə nəsib olurdu. 
Böyük şairi başa düşmək olar. Bizim nəsil həmin dövrün 
insanlarına lazımi tibbi qayğı göstərilməsində vicdanla və 
namusla çalışmış, öz üzərinə düşən vəzifəni ləyaqətlə yerinə 
yetirmişdir. Elə burada da sərlövhəyə çıxardığımız fikri yeni-
dən səsləndirmək istəyirəm: "İnsan zamanını, dövranını seç-
məkdə acizdir". Bu gün biz yeni formasiyanın – kapitalizmin 
qayda-qanunu, üslub və tərzi ilə yaşamağa məhkumuq. Vaxtilə 
keçid dövrü adlandırdığımız zaman da indi arxadadır. Dünya 
fəal hərəkət, dərin zəka, maddi imkan, güclü texnologiya və 
qabiliyyətli insan resursları üzərində hərəkət etməkdədir. Biz 
buna hazır olduq-olmadıq, cəmiyyət öz inkişaf prosesini 
yaşayır. Bizim inkişafımıza isə bizi istəməyən qüvvələr yenə 
də mane olmaqdadırlar.  Bu, açıq və ya gizli torpaqlarımıza və 
xalqımıza təcavüz etmək yolu ilə olsa belə, aparılmaqdadır.  

Yaşıma görə deyə bilərəm ki, mənim üçün II Dünya müha-
ribəsindən sonra insan varlığını sarsıdan hadisələrdən biri elə 
mənim öz xalqımın başına gətirilən 20 Yanvar faciəsidir. O 
zaman Sovet dövlətinin başında olan şəxslər heç bir vəchlə 
Azərbaycanı əllərindən verməyə, bu xalqın müstəqil olmasına 
razı deyildilər. Demokratiya onlar üçün gözdən pərdə asmaqda 
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söz idi. Əgər belə olmasaydı, o zamankı prezident Qorbaçov, 
onsuz da Sovet qoşunları ilə dolu olan Bakıya əlavə, eybəcər 
xarici görünüşə malik olan yarıerməni, yarırus cəlladları 
göndərməzdi. Qorbaçov Azərbaycan xalqını diz çökdürməyə 
çalışırdı. Xoşbəxtlikdən o, buna nail ola bilmədi. Xalq çoxsaylı 
qurbanlar hesabına da olsa, baş əymədi, öz müstəqilliyinə nail 
oldu.  

Rafiq Səməndərin "Şəhidlər" kitabına ön söz yazmış Bəxti-
yar Vahabzadə deyirdi: "Axı, heç kəsin ağlına gələ bilməzdi ki, 
qəlbi Vətən hissi ilə çırpınan, əli silahsız, özü günahsız olan 
atalar, analar, balalar özünü dost kimi, qardaş kimi qələmə 
verən bir ordunun əli ilə qətlə yetiriləcəkdir".  

Bəzən Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl və başqaları haqqında 
yazıları oxuyanda onların şücaətindən əfsanəyə bənzər elə 
epizodlara rast gəlirik ki, adam bu böyüklükdə fədakarlığa 
dayana bilmir. Hərdən adama elə gəlir ki, yəqin xalq öz 
qəhrəmanını görmək istədiyi mərtəbədə əfsanələşdirmişdir. 
Ona görə də, onlar haqqında məlumatlar bizə şişirdilmiş və 
böyüdülmüş halda çatmışdır. Yalın əllə tankların üstünə gedən, 
şənbə gecəsi igidlərinin cəsarət və qəhrəmanlıqlarını öz 
gözlərimizlə görəndən sonra tarixi qəhrəmanlığımızın cəsarət 
və şücaətinə şübhə qalmadı. Həmin günə qədər hər gün rast 
gəldiyimiz, milyonlardan biri kimi tanıdığımız bu adi cavanlar 
bir gecənin içində nə qədər böyük qəlbə malik olduqlarını və 
bu xalqın ölməzliyini sübut edə bildilər. Bu mənada  qisməti-
mizə bu dövranda yaşamaq düşən insanları tarix yaxşı mənada 
həmişə xatırlayacaq. 

 
31 may 2011-09-29 
«Ana Kür» qəzeti. 
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ADAMLARIN İNSAN KİMİ 
FORMALAŞMASINDA DOSTLARIN 

ƏHƏMİYYƏTİ 
 
Deyirlər ki, dünyada fəxr ediləsi bir şey varsa, o da 

sədaqətli dostdur. Filosoflardan biri daha irəli gedərək yazır: 
«Fazil dostu olan hər adamın kədərləndiyini eşidəndə mən 
təəccüb edirəm». Sözsüz ki, bu sözlər min illərdir insanların 
apardıqları müşahidələrin nəticəsidir.  

Demək olar ki, dünyanın bütün adamları, alimləri dostluq 
haqqında öz fikirlərini söyləmişlər. Şərqin ən nüfuzlu alimlə-
rindən biri olan Nəsirəddin Tusinin  fikrincə, insan öz təbiəti 
ilə ictimai olduğundan, onun tam xoşbəxtliyi sədaqətli adamla-
rın (dostların) xoşbəxtliyi, əmək həmkarlarının fəaliyyəti ilə bir 
yerdə ola bilər. Kamil və xoşbəxt o adamlardır ki, özünə çoxlu 
sədaqətli həmkarlar tapmış olsun. Təəssüf ki, həyatda həmişə 
buna nail olmaq olmur. Aristotel həmişə deyərmiş ki, insanlar 
bütün hallarda dostlara möhtacdırlar. Etiraf etmək lazımdır ki, 
cəmiyyətdə elələri də var ki, onlar nəinki dostluğa, hətta adi 
davranış qaydalarına belə riayət edə bilmirlər. Yaşadığım 
dövrdə belə adamlarla çox ünsiyyətdə olmuşam, təəssüf ki, 
bəzilərinə ağızdolusu «dost» da demişəm. Zaman keçdikcə bəzi 
dostlarımla öyünsəm də, bəziləri ilə təmasda olduğum üçün acı 
peşmançılıq hissi yaşamışam.  

Dost da var səsindən ürpəşir ətin, 
Gələndə qaçıram gözüm görməsin. 

Ədalət naminə deməliyəm ki, belələri çox az olub və onlar 
tezliklə mənim yaddaşımdan siliniblər. Nəsirəddin Tusi yazır-
dı: «Əgər bütün dünya, ya dünyanın bütün nemətləri bir adama 
nəsib ola, lakin ondan bircə ünsiyyət istedadı alına, həyat o 
adama zəhrimar olar və onun yaşaması mənasız olar. Kim 
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qarşılıqlı əməyə xor baxır, onu kiçik, əhəmiyyətsiz bir şey 
hesab edirsə, həqiqətdə xırda və rəzil adam özüdür». 

Bir də, insanlar dostla yaxşı münasibətdə olduqları adamla-
rı, tanışları qarışdırırlar. Bir adamla yoldaşlıq, tanışlıq münasi-
bətini dostluğa çevirmək üçün onunla fikir, əqidə, zövq və 
amal birliyi olmalıdır. Bunlar yoxsa, dostluq baş tuta bilməz. 
Dostluq o zaman daha nəzərəçarpan, yaddaqalan olur ki, bu 
dostluq şəxsi miqyaslı olmayıb, dövrünün ziyalı mühiti üçün 
bir parlaq nümunə olsun. Tarixdən məlum olan Marks və 
Engelsin dostluğu kimi. Dostluqda intellektual səviyyənin 
uyğunluğu çox vacibdir.  

Yüklü zərrəciklər öz ətrafında elektrik sahəsi yaratdığı 
kimi, intellektlə yüklənmiş adamlar da ətrafında intellektual 
mühit yaradırlar. Bəli, bir bioloji varlıq kimi insan üçün milli-
mənəvi mühit nədirsə, alim üçün elmi mühit nədirsə, özünü 
ziyalı adlandıran adam üçünsə mənəvi intellektual mühit həmin 
şeydir. Ünsiyyətdə olduğun adamlardan bir və ya ikisi bu 
tələbata cavab verə bilər. Məhz buna görə də mənim çoxlu 
dostum olmayıb. Çalışmaq lazımdır ki, olan dostları itirməyə-
sən. Dostuna çevrilə bilməyən, yaxşı münasibətdə olduğun 
adamları da yaddan çıxarmayasan. Kiməsə yüngülvari hörmət 
edib, onunla dostluq təmasında olub, onlardan bəhrələnmək 
istəyənlər də olub. Fikrimcə, hörmət etdiyin adamdan hörmət 
ummaq ağılsızlıqdır. Bir gün ağıllı hesab etdiyim bir şəxs mənə 
rast gələrkən soruşdu ki, həkim, bu qədər insanlarla təmasda 
olmusunuz, özünüz də alimsiniz, çox yer gəzib görmüsünüz, 
kimi həyatda gülünc adam  hesab edərdiniz? Mən bir çox xa-
rakterinə görə gülünc hesab etdiyim adamların sırasına hörmət 
etdiyi adamlardan hörmət uman adamı da  daxil etmişəm. Ata-
lar misalı var: «Dost ya bir olar, ya iki».  Dost çox olduqca 
dostluq tələbatı da çox olar, onların isə qarşılığını ödəmək 
mümkün deyildir.  

Xalq arasında belə bir fikir var: qardaş var ki, qardaş-
qardaşla, ata da oğulla dost olsa yaxşıdır. Məncə dost-dostdur, 
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qardaş və övladın isə öz yeri var. Övlad valideynlərin ürəyinin 
parasıdır. Onu heç kimlə müqayisə etmək mümkün ola bilməz. 
Amma qohumlarla dost münasibətdə olmaq pis deyil. Elə et-
mək lazımdır ki, qohumların, da sənin dostluq etdiyin adamlar-
la dostluq etsin. Əslində mənim doğma qardaşım olmayıb, an-
caq Allah şahiddir ki, ögey bacı və qardaşlarım mənim üçün 
doğmalardan fərqli olmayıb… 

Dostluq, dostlar haqqında çox sözlər demək olar. Dostların 
vəfasından, bivəfalığından cildlərlə yazmaq olar. Ancaq onu 
yaxşı bilirəm ki,  münasibətdə olduğun adamlarla  çalış ki, xoş 
münasibəti saxlayasan. Dost dediyin adamları düşmənə çevir-
məyəsən, onları itirməyəsən. İnsan qocaldıqca, yaşa dolduqca 
dost tapmaq, öz səviyyəsinə uyğun adam  tapmaq olduqca çə-
tindir. Ona görə də şairin bu sözlərini unutmaq lazım deyildir: 

 
Eşq olsun nifrəti açıq düşmənə, 
Qəsdi bilinməyən dostdan əlhəzər. 
Düşmənin nifrəti təkandır mənə, 
Dostun soyuqluğu ürək yandırır. 

 
Oktyabr 2011-09-29 

«Ana Kür» qəzeti. 
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İKİNCİ YERDƏ OLAN BİRİNCİ ADAM 
                    (Yəhya Əliyev haqqında xatirə) 
 
Fikrimi oğlu, həkim-kardioloq, öz işinin mahir bilicisi, 

dostum Azərə bildirdim. Həkim vaxt təyin etdi və görüşdük.  
Dost itirmiş Əvəzağa həkimin üzündəki kədər hələ çəkil-

məmişdi. Onunla Salyanın mərkəzində yerləşən evinin ikinci 
mərtəbəsində görüşdük. Əslində bura çox böyük bir kitabxana, 
qonaq-qara yola salmağa şəraiti olan zal idi.  Hal-əhvaldan sonra 
həkimin bu mövzuda nə qədər vaxtını ala biləcəyimi soruşdum. 

- Yəhya müəllim üçün sərf olunan vaxt, zamanın çərçivəsi 
yoxdur. O, elə insan idi ki, bütün işini zaman çərçivəsinə sala 
bilirdi. Çoxillik təcrübə, özünə qarşı müqayisəedilməz məsuliy-
yət var idi Yəhyada. Böyük adam idi. Böyük. Hayıf. Hayıf ki, 
özü də bu zamanın hökmündən, onun çərçivəsindən, təbiətin 
qanunundan çıxa bilmədi.  

Müsahibim stolun üstünə qoyduğu sağ əlini gah açır, gah 
barmaqlarını düyünləyirdi. Sanki yüzlərlə insana şəfa vermiş 
bu cərrah barmaqlarını dostuna əlac edə bilməməkdə günahkar 
bilirdi.  

- Yəhya müəllimlə mənim ilk tanışlığımın 40 ildən artıq bir 
tarixi vardır. Onda o, rayon maarif şöbəsinin müdiri işləyirdi. 
Mən isə 1964-cü ildə Rusiyadan qayıtmışdım, cərrah işləyir-
dim. O vaxt ikimizi də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mər-
kəzi Komitəsinin növbəti qurultayına nümayəndə seçmişdilər. 
Başqa yoldaşlar da var idi. Firdovsi Rzayev, Nuruş Əliyev, 
Həzi Quliyev, rayon partiya komitəsinin I katibi Aslan Hüsey-
nov və digərləri. Yaxşı xatırlanmalı günlər idi. Hamımız gənc 
idik. Salyandan gələn nümayəndə heyəti gənclərin tərkibinə 
görə fərqlənirdi. 

Sonra Yəhya müəllim rayon partiya komitəsində təşkilat 
şöbəsinin müdiri, digər məsul vəzifələrdə işləyərkən mən 
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mərkəzi xəstəxanada baş həkim idim. İşlərimiz əlaqəli olurdu. 
Biz hamımız görürdük ki, raykomda bütün məsul işləri ona 
tapşırırdılar. Bilirdilər ki, təmiz adamdır. Ona görə də, ona xalq 
nəzarəti komitəsini həvalə etdilər. Nəhayət Yəhya müəllim II 
katib seçildi. Bu, səhv etmirəmsə, 1978-ci il idi. Yəhya müəlli-
min ictimai fəaliyyətinin ən məhsuldar dövrü məhz bu dövrə - 
1978-91-ci illərə təsadüf edir. O, bir neçə raykom katibi ilə iş-
lədi. Deyim ki, onların hamısı Yəhya müəllimin potensialını bi-
lir, erudisiyasının şahidi olur və onun fikirləri ilə yaxşı mənada 
razılaşırdılar. Raykom katibləri işləmiş Aslan Hüseynov, Nadir 
Abbasov, Fazil Şirəliyev, Fuad Əliyev, Fərhad Həsənov həmişə  
Yəhya müəllimlə məsləhətləşir, ən düzgün qərarı məhz onun 
iştirakı ilə qəbul edilən qərar hesab edirdilər. Əslində Yəhya 
müəllim ikinci yerdə olan birinci adam idi. Çünki rayon icti-
maiyyəti onu yaxşı tanıyır, eşidir və ona inanırdı.  

 O, adi, sıradan olan adam deyildi. Mən birinci kitabıma  
onun üçün avtoqraf da yazdım: "Salyanın ən böyük ziyalısı 
Yəhya müəllim üçün". Həqiqətən də o, Salyanın böyük ziyalısı 
idi. Müasir dövrdə Salyanda yaşayıb-yaradan, onun kimi saf, 
qüdrətli, prinsipial, eyni zamanda sadə insan yox idi. Hayıf ki, 
o hələ yaşaya, xalqına xidmət edə bilərdi. Hamıya elədiyi məs-
ləhəti özünə etmədi, qıymadı… Dəfələrlə dedim ki, gəl Azər 
sənə baxsın. Gözümüzün qabağında Yəhya müəllim tükəndi, 
sanki şam kimi əridi… 

Yəhya müəllimin ürəyindəki ağrılar son 3-4 ildə çoxalmış-
dı. Dostumuz Fərəc deyir ki, son vaxtlar hər 100 metrdə nitro-
qliserin qəbul edirdi.  

HAŞİYƏ. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Sabir 
Məhərrəmov xatırlayır ki, Yəhya müəllim əvvəl birinci mərtə-
bədə yerləşən otağımıza gələr, qısa söhbətdən sonra ürək dər-
manlarını qəbul edər, daha sonra isə iclaslara girərdi. 

 



80 İLLİK ÖMRÜN 80 SƏHİFƏSİ 
 

~       ~ 127

Hamıya qarşı qayğıkeş olan bu insan özünə qarşı belə 
deyildi. İndi ürək xəstəlikləri müalicə olunandır. Düzdür, 
inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatmasaq da, irəliləyiş var.  

Söhbətimizin bu yerində Əvəzağa həkimin nəvəsi, Azərin 
oğlu kiçik Əvəzağa bizə qonaqpərvərlik göstərib çay gətirir, 
stolun üstünü təzələyir, şirniyyat təklif edir. Kiçik Əvəzağanın 
qardaşı Həsənlə şahmat məşğələsinə getdiyini bilirdim. Otaqda 
zəngin kitabxananın önündə bir-birinin üstünə qoyulmuş 
şahmat taxtalarına maraqla baxdığımı görən baba Əvəzağa 
deyir ki, indi uşaqlar xarici dillərə üstünlük verirlər. Gərək 
dünya ilə onun başa düşdüyü dildə danışmağı bacarasan… 

Yəhya müəllim haqqında Əvəzağa həkimin xatirələrini 
dinlədikcə hiss edirəm ki, o, ömrünün son 40 ilini yenidən ya-
şayır. Qarşısındakı çay soyuyur, təzəsi gəlir… soyuyur.  Xati-
rələr heç də şirin olmayır. Hər şeyin əvvəli olduğu kimi, sonu 
da vardır. Bu dünyada onsuz da daimi olmadığını yaxşı bilən, 
əsərlərində bu barədə ətraflı şərhlər verən həkim Əvəzağa Yəh-
ya müəllimi itirdiyinə necə də heyfsilənirdi. Nəyə görə də biz 
əzizlərimizi itirdikdən sonra onu dəyərləndirməyə çalışırıq, xa-
tirəsini əbədiləşdirir, haqqında kitablar yazır, hətta kinolar da 
çəkirik. Lakin bunların heç biri onun mənalı həyatını tam əks 
etdirmir. Yəhya müəllim haqqında nə yazılsa da, bu dahi insa-
nın hərtərəfli fəaliyyətini tam əks etdirmək mümkün deyildir… 

Əvəzağa həkim əlini tez-tez stola vurur. Həyəcanlanır. Hiss 
edirəm ki, dost itkisi sözün böyük mənasında, hecaya bölünmə-
yən "Dost" itkisi çox ağırdır. Bu itki Yəhya müəllimin tim-
salında olanda, xüsusilə ağırdır.  Söhbətə körpü atıram: 

-Həkim, Siz yəqin təsdiq edərsiniz, yaşıdlarınız arasında 
savadlı, işgüzar, mənəviyyatca sağlam gənclər az olmayıb. On-
ların arasında alim də, professor da, Sosialist Əməyi Qəhrə-
manları da olub. Ancaq onlardan heç biri Yəhya Əliyev olma-
yıb, ola bilməyib. Bu, qismətdir, yoxsa katib oğlunun yoluna 
işıq saçan kimsə olub? 
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- Xeyr, Rüstəm! Yəhya müəllimin el arasında deyildiyi ki-
mi, Allahı vermişdi. Mən də nəyəsə nail olmuşamsa, o qüdrətli 
Allaha minnətdaram. Kim deyə bilərdi ki, Piratman kimi uzaq 
bir kənddə çətinlik içərisində böyüyən bir gənc Rusiyada ən 
böyük tibb müəssisələrində çalışacaq, rayonumuzda səhiyyənin 
təşkilinə rəhbərlik edəcək. Nəhayət, ali dərəcəli həkim, tibb 
elmləri namizədi, Əməkdar həkim olacağam? Buna zəhmətlə, 
istedadla yanaşı, Allah qismətinin rolunu da danmaq olmaz.  

Yəhya müəllim ziyalı ailəsində böyümüşdü. Atası məsul 
vəzifələrdə işləmişdi. Qohumu, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Qüdrət Səmədov, Mahmud Məlikov bu gəncin xətrini çox istə-
yirdilər. Onun üçün hər qapını açmaq olardı. Lakin  Yəhya bü-
tün vəzifə pillələrində irəli çəkilən namizədlər içində ən layiqli-
si və yeganəsi idi. Ona görə də, tale ona heç nədə qızırğanmadı. 
O da öz mənəviyyatı ilə hamının yanında hörmət qazandı. İstər 
komsomol komitəsinin I katibi, istər raykomun II katibi və 
digər vəzifələrə ondan layiqli namizədi heç kim görmürdü.  

- Deyirsiniz ki, həyatda qazandıqlarının hamısını öz 
gücünə, öz istedadına görə əldə etmişdi.  

- Bəli. Ancaq yenə mən deyirəm, o II katib işləyirdi, lakin 
səviyyəsi I katibdən üstün idi. Onun xalq arasında özünü 
aparması, davranışı, hörməti həmişə birinci şəxsdən artıq olub. 
Yəhya müəllim o qədər obyektiv adam idi ki, onun fikrin heç 
kim müzakirə etmirdi. Onun öz mövqeyini müdafiə etmək 
üçün hər zaman inandırıcı arqumentləri var idi. Büro üzvləri 
arasında ən gənci də o idi, ən perspektivlisi də.  

1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının I katibi 
seçilən Heydər Əliyev avqust ayında Salyana gəlişi zamanı bü-
ro üzvlərini qəbul edərkən bu məsələni – onun gənc olmasını  
xüsusi qeyd etmiş, sonrakı görüşlərində rayon xalq nəzarəti ko-
mitəsinin sədri, raykomun II katibi vəzifələrinə namizədliyi 
veriləndə onu qəbul etmiş və dəyərli məsləhətlər vermişdir.  

Yəhya müəllimdən işlə və ya başqa bir məsələ ilə əlaqədar 
qeyri-qanuni, layiq olmayan bir işi xahiş etmək də mümkün 
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deyildi. İnsana elə izahat verərdi ki, xahişinin yersiz olduğuna 
özün də inanardın. Rayon partiya komitəsinin düzgün qərarları, 
büroların ən məsul qərarları, onun hazırladığı, viza etdiyi 
sənədlər idi. O, çox maraqlı şəxsiyyət idi. Həqiqətən Salyanın 
ən böyük ziyalılarından biri idi. Düşünürəm ki, Yəhya müəllim  
qanunlarımızın qorunmasında, haqq-ədalətin, insanlığın, paklı-
ğın simvolu kimi bir ömür yaşayıb. Bir çoxları kimi əlinə vəzi-
fə keçən kimi villalar tikdirməyib, hektarlarla torpaq zəbt 
etməyib, heç bir mağaza binası da inşa etməyib. Əksinə, onun 
hər cür yaxşı yaşamağa haqqı var idi. Dostum Fərəc müəllim 
deyir ki, redaksiyanın yanındakı ikimərtəbəli binada birinci 
katib onun üçün mənzil ayırmışdı, O isə öz növbəsini ehtiyacı 
olanlara verməsini xahiş etdi, axıra kimi ata evində yaşadı.   

O, canlı ensiklopediya kimi xalq arasında yaşadı. Hər gün 
onunla görüşən insanlara ziya, maarif şüası verdi, kamilləşdir-
di. Etiraf edək ki, o, küçədə gedəndə çoxları addımlarına nizam 
verir, onunla salamlaşır, sanki bir anlıq eyni şəhərdə yaşamaları 
ilə qürur duyurdular. O, Yəhya müəllim idi, hamının müəllimi, 
dostu, yoldaşı, fəxri.  

Əvəzağa həkimlə Yəhya müəllimin xatirə işığında söhbəti-
mizdə saatlar bir-birini əvəz edir. Müsahibim deyir ki, Yəhya 
müəllim sözün həqiqi mənasında, böyük adam olub, adi adam 
olmayıb.  

O, həmişə sülh tərəfdarı olub, heç vaxt, heç kim inana 
bilməz ki, Yəhya müəllim kimin haqqındasa kiməsə pis söz 
deyib. O, çalışardı ki, pis əməlləri olan insan haqqında da yaxşı 
təsəvvür yaratsın. Bizim dostluğumuzun daha möhkəm olma-
sında Fərəc müəllimin zəhməti çoxdur. O, dostluğun, yoldaşlı-
ğın qədrini biləndir. Yəhya müəllimin bütün fəaliyyəti demək 
olar ki, onun gözü qarşısında olub. O, canlı tarixdir.  

Söhbətimizin bu yerində həkim birdən soruşdu: 
- Siz Arifi tanıyırsınızmı? 
Sualın cavabını gözləmədən: 
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- Yəhya müəllimin qardaşını deyirəm, çox böyük adamdır 
o da.  

Həkim elə tərzdə dedi ki, səmimiyyətinə inanmamaq ol-
murdu. Mən onunla cəmi yarım saat söhbət etdim. Şəxsi fikrim 
belədi ki, onun ümumi dünyagörüşü qardaşı Yəhya müəllimdən 
heç də az deyildir. Çox maraqlı şəxsiyyətdir. Kitablarımı istədi, 
verdim. Ailənin kürəkəni Elşad apardı. Xatirə sözü də yazdım.   

Arif müəllim Almaniyada müalicə olunub. Orada xəstələrə 
münasibətdən danışırdı. Oradakı mühiti respublikada nümunəvi 
klinika hesab edilən mərkəzi klinika ilə müqayisə etdi və dedi 
ki, Almaniyada xəstəni müalicə edən həkim bir yardımçısı ilə 
gəlib işini həll edir. Burada isə 10 tibb bacısı düşür xəstənin 
üstünə. Sağalmaq əvəzinə çox narahat hisslər keçirir xəstələr.  

Onunla tanışlıq adama çox şey verir. Özünün dediyi kimi, 
Salyan camaatı Yəhya müəllimi ondan çox tanıyır. Lakin Arif 
Əliyev də çox üstün keyfiyyətli həmyerlimizdir. Onu rayon ic-
timaiyyəti yaxşı tanımalıdır.  

Bu barədə düşündükcə qənaətə gəlirəm ki, belə fenomen 
adamlar yalnız gen ilə doğula bilər. Çünki ailənin digər üzvləri 
– bacıları da həyatda lazımi mövqe qazana bilmişlər: 

- Rüstəm, dünyada heç nə daimi deyil, ancaq insani müna-
sibətləri qoruyub artırmağa dəyər, arzu edirəm ki, onunla Siz 
də görüşəsiniz. Ümumilikdə, maraqlı adamlarla görüş insana 
yeni nəfəs, yeni mövzular verir.  

Xatırlayıram ki, Arif müəllim gənc mütəxəssis kimi Salyan 
taxıl məhsulları kombinatında çalışarkən müxtəlif tədbirlərdə 
iştirak etmişik. Bu, çox uzaq – 80-ci illərdə olub. Onda müəssi-
sənin direktoru Aydın Əliyev, baş mühəndis İxtiyar Mustafa-
yev idi. Birlikdə xatirə şəklimiz də var.  

Vaxtın nə vaxt ötdüyünü bilmədik. Hiss etdim ki, Salyanın 
son 50 ildə canlı tarixinin bir parçası olan Əvəzağa Məlikovun 
unudulmaz dostu Yəhya Əliyev haqqında hələ söylənilməmiş 
xatirələri qaldı… 

(Rüstəm Məlikovun “Miras qalmış ömür” kitabından) 
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