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REDAKTORLARDAN
Əziz oxucu! Hamının yaxĢı tanıdığı peĢəkar jurnalist və ictimaisiyasi xadim Babək Hüseynoğlunun xatirəsinə həsr olunmuĢ bu kitab
Sizin ixtiyarınıza verilir.
Artıq ölümündən beĢ il ötməsinə baxmayaraq,dəyərli insan və iti
qələm sahibi olan Babəkin barəsində onu yaxĢı tanıyan və xalqı, dövləti
qarĢısındakı xidmətlərini qiymətləndirən həmkarları, qələm dostları, ziyalılar vaxtaĢırı mətbuat səhifələrində onu yad edir, yaddaĢlarımızı təzələyirlər. Bunlar Babək Hüseynoğlunun dəyərli əməlləri müqabilində tarixdə
yaĢamağa haqqı olduğunu bildirən iĢarələrdir. Biz belə məqalə müəlliflərinə dərin təĢəkkürümüzü bildiririk. Lakin vaxt ötdükcə Babəkin barəsində
özündə daha geniĢ məlumatları əks etdirən belə bir xatirə kitabının yazılmasına daha çox ehtiyac duyulurdu. Bu zərurət əhəmiyyətinə görə tarix üçün
çox vacib idi. Çünki Babək Hüseynoğlu artıq aramızda deyil və onun bütün
həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti tarixə çevrilib. Tarixə çevrilmiĢ bütün hadisələr isə özünün müsbət və ya mənfi qiymətini almaq hüququna malik olduğuna görə biz Babək Hüseynoğlunun demək olar ki, bütün həyat və yaradıcılığını özündə toplayan, çoxları üçün qaranlıq məqamları, hadisələri
duruldan bu xatirə kitabını hazırlayıb sizin ixtiyarınıza veririk. Kitabın müəllifi Hüseyn-Xəzər Babək Hüseynoğlunun qardaĢı olsa da o bütün hadisələri oxucuya obyektiv olaraq təqdim etməyə çalıĢmıĢdır. Hər Ģey öz həddindədir. Tərif də, tənqid də.
Kitabda Babək Hüseynoğlunun həyatına, yazılı mətbuatdakı və televiziyadakı 40-illik jurnalistika fəaliyyətinə, incəsənət və mədəniyyətimizə verdiyi töhfələrə, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı roluna və onunla
bağlı digər maraq doğuran əhətiyyətli məsələlərə nəzər salınıb. Həmin
məqamları əks etdirən Ģəkillər yerləĢdirilib, özünün də böyük hörmət
bəslədiyi görkəmli Ģairlər–B.Vahabzadənin, M.Arazın, Qabilin, X.R.Ulutürkün, C.Novruzun Ģeirlərindən hissələr verilib. Eləcə də onu yaxından
tanıyan bir sıra nüfuzlu Ģəxslərin, yaxınlarının xatirələri və fikirləri yerləĢdirilib. Diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri də odur ki, müəllif Babək
Hüseynoğlu barədə kitabda geniĢ məlumat verərək onun barəsində yekun
fikir formalaĢdırmaq imkanını məhz oxucunun öz ixtiyarına vermiĢdir. Bu
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baxımdan kitab olduqca dəyərli və əzizimiz Babək müəllimin xatirəsinə
qoyulmuĢ abidədir.
Fikrimizcə, Babək müəllimin peĢə və ictimai-siyasi fəaliyyətinə iĢıq
salan, onun qısa ömürdə gördüyü böyük iĢlərin yığcam toplusu olan bu
kitab bütün bu günkü və gələcək Babəksevərlər üçün bir töhfə olacaqdır.
***
Ay kimi gəldi,
Gün kimi batdı...
Həssas oxucu, yəqin ki, yuxarıdakı sərlövhənin kəlmə seçiminə
dodaq büzəcək: “... Gün kimi batdı”, deyiriksə, gərək əvvəli də “Ay kimi
doğdu” yazardıq. Düzü də belədir:”ay kimi doğdu, gün kimi batdı.” Bu
kövrək, bu duyğulu deyim ölümsüz bir bayatıya da maya oldu:
Burdan bir atlı keçdi,
Atın oynatdı keçdi.
Ay kimi doğub gəldi,
Gün kimi batdı keçdi.
Bəs nədən unudulmaz Babək Hüseynoğlunun doğuĢ və ölümünü
xülasə etməyə çox uyğun bu külçə kimi dədə sözümüzdən “Ay kimi doğdu” kəlməsini bilə-bilə təhrif etdik?! Məsələ burasındadır ki, insanın dünyaya gəlməsini Azərbaycan türkləri olaraq biz “filankəs doğuldu” deyirik;
Anadoludakı soydaĢlarımız “filankəs doğdu” deyirlər. Allaha Ģükür, dünyanın gərdiĢi elə gətirdi ki, Türkiyədə yayınlanan nəĢr məhsullarını biz
burada; bizdə nəĢr olunanları da anadoluda oxumağa baĢlamıĢıq. Rəbbin
bizlərə qıldığı inayətə bir daha Ģükür!
Bu belə!
Gün batanda qəfil yox olub getmir! Batdığından dərhal sonra üfüqdə
bir gur tonqal çatır; zərrin Ģüalarını hər yana uzadır; yenidən sabahın doğacağına sanki uzun-uzun ümid nidalarıdır bunlar. O yəqinlik iĢartıları əvvəlcə dərələrdən çəkilər, sonra dağ ətəklərində bir müddət insanı riqqətləndirər... sonra zirvələri... sonra da harasa müvəqqəti dincəlməyə çəkilib gedər.
Ġnsan da beləcə!
Ölənlər birdəfəlik ölmür! Hər yada düĢdükcə yenidən dünyaya
qayıdır. Sevənlərinin dilində, könlündə və ruhunda yaĢayır.
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ĠĢıqlı xatirələr olmasaydı, yaddaĢlar büsbütün silinib qaralardı. Heç
tarixin özü də qalmazdı
Və bu gün Babəkin əziz xatirəsinə güzgü tutacaq bu xatirə kitabını
ərsəyə gətirməyə gücümüz çatmazdı. Babəkin batan günəĢinin nuru dağlardan çəkilsə də, onu sevənlərin könüllərindən və ruhlarından bir zərrə də
azalmayıb.
Bu kitabın gecikməsinin də səbəbi buna bağlıdır. Babəkin cəfakeĢ
qardaĢı Xəzərdən soruĢdum ki, kitabın nəĢri niyə uzanır? Dedi: “Elə kitabın əl-ayağını ha toparlayıram ki, nəĢrə baĢlayım, hardansa bu nəĢr söhbətini eĢidən dost-tanıĢları xəbər tutub, onların da sözləri olduğunu bildirərək üz vururlar. Belələrinin sayı o qədər çoxdu, heç kəsi qıra bilmirəm.
Ömrü gödək qardaĢımın ürək dostları nə çoxmuĢ”!
Doğrusu, Babək Hüseynoğlunun hörmət haləsi çox düĢündürücüdür. Bilirsinizmi nədən?! Hər hansı müəssisədə əvvəllər iĢləyib, xeyli
sonra oraya rəhbər iĢə gəlmənin bəlli çətinlikləri var: ötən dəfə sənin arxanca çənə vuranların indi yan-yörələri də sənə qarĢıdır. Onlar indi sənin
intiqam alacağını qara fikirlərlə gözləyirlər və tədbir almağa hazırlaĢırlar.
Yatıb özlərini, durub dizlərini görən bu adamlar çox sərvaxt davranıb, amma gözləyə-gözləyə qalıb, ürəklərindəki səksəkəni xatircəmliklə
yatırdırdılar. Bəlkə də ötən səfərki nadanlıqlarını sədrin unutduğunu
güman etdilər.
Kamillik mərtəbəsinə özünü çatdırmıĢ Babək Hüseynoğlunun kimsənin taleyi ilə oynamaq fikri yox idi. Onun xislətində ancaq iĢıq dalınca
getmək cömərdliyi vardı. Ġnasnı sevdikcə və onun tərəfindən sevilməyin
mümkünlüyünə inananlardan idi unudulmaz dostumuz Babək. Olan-qalan
imkanı özünün Ģəxsi kiĢiliyində idi. Taleyimizin ən çətin vaxtlarında və
nəfsi ehtirasların ağız açıb dünyanı parçalamaq istədikləri o vaxtlarda
özünün təmkinini, toxgözlüyünü, qərəzsizliyini gərəyincə bizə göstərə və
inandıra bildi.
Ġnsanlar (xüsusilə görməmiĢlər) düĢdükləri Ģəraitdə hər Ģeyə (əlaxüsus nəfsi bazarlıqlara) alıĢa bilən varlıqdır. Amma Babək ərsəyə yetdiyi
nurlu ocağın adına bir zərrə xələl gətirmədən Azərbaycan televiziyası
kimi tək televiziyamızın gənc yaĢında inamlı ağsaqqalı olmaq Ģərəfini qazandı. Ən çox milli-mənəvi dəyərlərimizi gündəmdə saxlayan bu sədr
milli kimliyini bütün ayrıntıları ilə gözlər önündə sərgiləməyə özündə güc
tapdı! Çağımızda, zənnimizcə ən çətin müharibənin qələbəsidir bu! BaĢlanğıcda mübarizədən qorxub çəkinməmək sondakı zəfərin əsas Ģərtidir!..
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Ġnsanoğlu bu dünyaya qonĢudan sac almağa və ya, təkcə boğazının
dərdinə qalmağa gəlmir; Rəbbimizin görüm-baxımı ilə özüylə gətirdiyi
qüdrətin göstəməyə gəlir! Vəzifə məqamı, amirlik, baĢqa sözlə, ələ düĢən
fürsət Ģəxsə bu imkanlardan istifadə edərək kimliyini ortaya qoymağa gərəkdir (yoxsa dördayaqlılar da bir baĢı dolandırmağı bacarır).
Bir sözlə, sevgisi sevənlərin qəlbindən əskilməyən Babək Hüseynoğlu televiziyamız məkanında ən gənc sədr kimi cəmi 43 yaĢında üstün
fəaliyyətiylə qədir bilənlər üçün örnək gəldi, örnək getdi! Onun uca
xatirəsini dəyərləndirmək üçün bu yazımızın baĢında dilə gətirdiyimiz
Babəkin sanki varlığına həsr olunmuĢ o duyulmaz bayatını bir də təkrar
telləndirmək istədik. Amma bu dəfə misra sığalında bir balaca fərqli
Ģəkildə. Niyə? Cünki ağız ədəbiyyatı örnəyidir bu!
Burdan bir atlı keçdi,
Atın oynatdı keçdi!
Ay kimi Ģəfəq saçdı,
Gün kimi batdı keçdi!..
Bu uyarlıqdan yararlanmaq istədik: Ona həsr olunmuĢ bu mübarək
kitabın adını biz redaktorlar iĢin əvvəlindən elə həmin bayatıdan sıyrılıb
çıxan bir misra havasında “Burdan bir atli keçdi” olmasını qərarlaĢdırmıĢdıq. Bilirsiniz bənzədilənlə bənzənənin bir-birinə tən gəlməsi sevənin sevdiyinə qovuĢması kimi bir Ģeydir.
NəĢrin hazırlıq prosesi bitənə yaxın Xəzər qardaĢımız kiriĢkələnəkiriĢkələnə dedi ki, eĢidib-bilənlər bu ada birmənalı baxmırlar, nədənsə...
Dedik: Yəqin düĢünürlər ki, meydandan keçən atlı ancaq qılınc
qəhrəmanı ola bilər...
Bayaq dedik: Hər bəĢər oğlunun dünyadan gəliĢ və gediĢi “Burdan
bir atlı keçdi” həsrətinin boyuna biçilib!
Bir seçkin ziyalının, bir qələm əhlinin də!
Biz belə dedik.
Sonda ad məsələsi, hər halda, Xəzərin üstündə duracağı seçimdən
aslıdır!
Nə olur olsun, təki Babəkin əziz xatirəsinə uyğun olsun!
Musa Yaqub,
Məmməd Aslan
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MÜƏLLĠFDƏN
Əziz oxucu! Siz bu kitabda Babək müəllimin Ģəxsi həyatı barədə
məlumat alacaq, onun peĢəkarlıq fəaliyyəti və insani keyfiyyətləri ilə bağlı
dostlarının, həmkarlarının, görkəmli Ģəxsiyyətlərin, sadə insanların fikirləri ilə tanıĢ olacaqsınız. Hamının yaxĢı tanıdığı Babək Hüseynoğlunun öz
qısa ömrünü necə yaĢadığı və özündən sonra hansı niĢanələri qoyub getdiyi Sizə məlum olacaqdır.
Mətləbə keçməzdən əvvəl müəmmalarla dolu bu dünyadakı bəzi
məqamlara nəzər salıb, onları dərk etdiyim Ģəkildə mütaliə etmək qərarına
gəldim. Elə bilirəm ki, bu fikirlərimi də məhz belə bir parlaq Ģəxsiyyətə –
Babək Hüseynoğluya həsr edilmiĢ kitabda sizinlə bölüĢmək, ağı qaradan
ayırd etmək çox yerinə düĢərdi.
***
Fikrimcə, hər bir insan dünyaya gəliĢindən baĢlamıĢ, onu tərk edəcəyi günədək bütün dünya iĢlərinin həm Ulu Tanrı, həm də əhatə olunduğu cəmiyyət tərəfindən nəzarətdə olduğunu anlamalıdır. Heç nə məqsədsiz olmadığına görə bu böyük hadisə də, yəni hər bir bəĢər övladının
dünyaya gəliĢi də yəqin ki, hansısa bir məqsədlidir. Onun hansı missiyanı
yerinə yetirəcəyi Ulu Tanrı tərəfindən müəyyənləĢdirilir və bu missiyanı
yerinə yetirmək üçün hələ ana bətnində ona müvafiq xarakter verilir.
Beləliklə də Ģüurlu insanlar tərəfindən atılan bütün addımların, edilən
əməllərin öz məqsədi, öz məramı olur. Bunlar isə o insan haqqında cəmiyyətdə müəyyən bir fikrin formalaĢmasına zəmin yaradan baĢlıca amillər
və əməllərdir. Və sözsüz ki, edilən bu əməllərin hamısı daim nəzarətdə
olur. Bir tərəfdən Ġlahi nəzarət, digər tərəfdən isə el nəzarəti. Bunların
birinə “mizan tərəzi”, digərinə isə çox hallarda “el gözü”, “elin tərəzisi”
də deyirlər. Bu tərəzilərin hər ikisi tam obyektiv və saxtasız olur. Normal
düĢüncəyə malik olan insan daim yadda saxlamalıdır ki, onun həyatda
etdiyi əməllər hökmən zamanı çatdıqda bu iki tərəzinin gözünə qoyulacaq
və o, bunun müqabilini görəcək.
Hər kəs bu dünyada taleyinə düĢən ömür payını yaĢamağa məhkumdur. Bu payı verən Allah bu dünyada insanlar üçün heç nəyi əsirgəmədən bol-bol vermiĢdir. Və nəyin nə qədər dəyərli, xeyirli olduğunu,
eyni zamanda onlardan istifadə yollarını da göstərmiĢdir. Kiminin sınaq
meydanı, kiminin bir pəncərə, kiminin fani, kimininsə etibarsız adlandır7

dığı bu dünyada Ġlahi tərəfindən verilmiĢ xeyirli-Ģərli, dərdli-sevincli məhdud ömrü hamı yaĢayır. Lakin hər kəs özünə bir cür tədarük edir. Biri
dəyərli, xeyirli iĢləri özünə cah-cəlal, dünya varı toplamaqda görür, digəri
isə hamı üçün yararlı iĢlər görməklə fərqlənir. Biri üçün müqəddəs sayılan
varlıq maddi zənginlik hesab olunur, digəri üçünsə mənəvi zənginlik. Hər
kəs bu “sınaq meydanında” öz hünərini göstərir. Biri özü və yaxınları,
hətta gələcək nəsilləri üçün maddi zənginlik toplamağı üstün tutur, digərinin isə qazancı Ģəxsi nümunələrlə həm özü, həm yaxınları və həm də daha
geniĢ ətraf, böyük kütlə üçün topladığı mənəvi zənginlik olur. Maddi
zənginlikdən bəhrələnən bir ovuc insan olur və o zənginlik tükənəndir,
mənəvi zənginlikdən bəhrələnənlər qat-qat çox olur və getdikcə kütləviləĢir. Əgər bir varlıq kütləviləĢirsə, demək o, nəticə etibarı ilə xalqa məxsus
olur. Xalqa məxsus olan hər Ģey də zaman ötdükcə əbədiləĢir. Birinci
halda bu əməllərin sahibi olan insan özü və ən yaxĢı halda bir ovuc yaxın
adamları üçün, ikinci halda isə insan xalq üçün yaĢamıĢ olur ki, bu da
daha Ģərəflidir. Onlara həyatda layiqli iz buraxmıĢ insanlar deyirlər. Belə
insanlara heç heykəl qoyulmasa da, adları əbədiləĢdirilməsə də onlar
mənən əbədiyaĢarlıq statusunu qazanmıĢ olurlar. Bu statusu onlara el
verir, xalq verir. Onları xalqın qəlbindən heç vaxt çıxarmaq mümkün
olmur. O insanlar maraqlı qüvvələr tərəfindən gözdən salınmaq cəhdlərinə
məruz qalsalar da, bu müvəqqəti bir xarakter daĢıyır. Hecə deyərlər,
“Qızıl pas götürmür”. Gec-tez hər Ģey öz yerini tutur. Əgər bir insan öz
həyatını məhdud formada, yəni təkcə özü, öz yaxınları üçün yaĢamırsa,
onda demək o, həyatının yaĢam dairəsini daha da geniĢləndirmiĢ olur. Bu
zaman o, artıq hansısa bir mövqeyə çıxaraq digərlərindən fərqlənməyə
baĢlayır. Bu fərq mənfi də ola bilər, müsbət də. Keyfiyyətindən asılı olmayaraq böyük əməllər böyük insan kütləsinə, kiçik əməllər isə daha kiçik
insan kütləsinə hansısa bir formada təsir edir və özünə yer tutur. Bu
baxımdan belə insanlar qeyri-ixtiyari olaraq iki qütbə ayrılırlar. Artıq
özlərinə məxsus həyat dairələrindən çıxdıqlarına, tanındıqlarına, müəyyən
mənada ictimailəĢmələrinə görə bu qəbildən olan insanlara xalq qiymət
verir. Xalqın verdiyi qiymət isə əbədi bir möhürdür.
Əziz oxucu! Məhz bu kitabın hazırlanmasında məqsədimiz həm də
ondan ibarət oldu ki, hamının yaxĢı tanıdığı Babək Hüseynoğlunun qədirqiymətini bir el arasında, dost-aĢna arasında arayaq. Bu insan bizim üçün
əlbəttə ki, əzizdir və biz onu həmiĢə yüksəkdə görürük. Bəs milyonların
tanıdığı artıq ömrünü baĢa vurmuĢ Babək Hüseyn oğlu Məmmədov xalqın
yaddaĢında necə qalıbdır?..Əsl həqiqət necədir?
Bu sualın cavabını hər kəs kitabı oxuyub sona çatdıqdan sonra özü
üçün müəyyən edəcəkdir.
8

SƏBƏB ZƏRURƏTDƏN, YOXSA ZƏRURƏT
SƏBƏBDƏN DOĞUR?
Babək Hüseynoğlunun vaxtsız vəfatı onun doğmalarını olduğu kimi, Azərbaycanın ziyalı ordusunu, mədəniyyət və incəsənət
adamlarını, onu yaxĢı tanıyan bütün insanları da bərk sarsıtdı.
Babək müəllimə həm bir insan kimi, həm də bir ictimai-siyasi
xadim kimi yaxĢı bələd olanlar onun Azərbaycan xalqının tarixində
Ģərəfli iz buraxdığını və bu izin əbədiləĢdirilməsinə ehtiyac olduğunu hələ mərhumun hüzr mərasimində dilə gətirməyə baĢladılar. Elə
hüzr mərasimində də, sonralar da Babək Hüseynoğlunun tanınmıĢ
həmkarları tərəfindən bir neçə dəfə belə bir kitabın hazırlanması,
müəllifliyi təklifi də edilmiĢdi.
Əvvəllər xeyli sarsıntı içərisində olduğuma görə bu barədə
dərin düĢünə bilmirdim. Çünki hamımız üçün bu gözlənilməz və
böyük itkidən sonra həyat bizim üçün sanki uzun müddət “dondu”,
bütün iĢlər maraqsızlaĢdı, hər Ģey öz məcrasını dəyiĢdi. Bizim böyük ailənin o dövrdəki yaĢamını mən nizamı pozulmuĢ durna qatarına, mayakını itirmiĢ gəmiyə bənzədirəm.
Lakin zaman ötdükcə yavaĢ-yavaĢ özümüzə gəlməyə, bizim
üçün nə qədər acı olsa da Allah-təalanın hökmü ilə razılaĢmağa baĢladıq. Zaman keçdikcə hüzr mərasimində deyilmiĢ və ürəyimin dərinliyində saxladığım “Babək müəllimin adını əbədiləĢdirmək” fikri
tez-tez daxilimdə dilə gəlməyə baĢladı. Çox “ölçüb-biçdikdən” sonra məndə həmin fikri hansısa Ģəkildə reallaĢdırmaq istəyi yarandı.
Ancaq Babək müəllimin barəsində xatirə kitabının yazılması
fikrini götür-qoy edərkən onun məhz jurnalistika sahəsində çalıĢdığını və uzunmüddətli məhsuldar fəaliyyətini, daha dəqiq desək, yüzlərlə müxtəlif səpgilərdə yazılıb özünə geniĢ oxucu kütləsini cəlb
edən məqalələrini, eləcə də televiziya ekranlarında bu gün də sevəsevə baxdığımız bir çox televiziya tamaĢalarının, televiziya filmlərinin ərsəyə gəlməsindəki rolunu nəzərə alaraq, onun artıq sağkən
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özünə heykəl qoyduğunu, tarixə öz Ģərəfli səhifəsini yazdığını düĢünüb bununla kifayətlənmək istəyirdim. Lakin bir sual məni daim narahat etməyə baĢladı. Məgər sağlığında vətəninə və xalqına vicdanla xidmət etmiĢ, eləcə də insanlara xeyirxah əməllərilə örnək
olmuĢ bu böyük Ģəxsiyyətə biz də öz mənəvi borcumuzu verməli
deyilikmi?
Elə bu səbəbdən də Babək müəllimin həyatı və fəaliyyətini
yığcam Ģəkildə özündə əks etdirən bir kitabın oxucu ixtiyarına verilməsini zəruri hesab etdim. Kitabın hazırlanmasını planlaĢdırarkən
mən xeyli düĢünüb-daĢındım və qərara gəldim ki, doğma böyük
qardaĢım olan, lakin sonradan milyonların mənəvi qardaĢına çevrilən, əzizimiz Babək müəllimin həyatını daha dərindən bilən bir
insan kimi bu barədə qoy elə özüm yazım. Çünki, burada bir neçə
məsuliyyətli məqam vardır ki, onların da heç birini baĢqa birinin
üzərinə qoymaq istəmirəm. Birincisi, Babək Hüseynoğlunun ruhu
qarĢısındakı mənəvi məsuliyyət, ikincisi, peĢəkar jurnalist haqqında
yazılan kitaba müəlliflik etmək məsuliyyəti, üçüncüsü, bu kitabda öz
xatirələrini yazan görkəmli Ģəxsiyyətlər, peĢəkar qələm ustaları qarĢısındakı məsuliyyət və sonuncusu, onu tanıyan bütün oxucular
qarĢısındakı məsuliyyət. Odur ki, bütün bunları dərk edərək ixtisasca
jurnalist olmasam da bu sahədə az-çox gördüyüm iĢlərə güvənib
kitabın hazırlanmasını öz üzərimə götürdüm. PeĢəkar qələm ustalarından kitabda aĢkar oluna biləcək qüsurlara görə əvvəlcədən üzr
istəyirəm.
***
Əziz oxucu, Babək müəllimi daha yaxından tanımaq üçün bu
kitabda onun Ģəxsi həyatı, jurnalist fəaliyyəti, onunla müxtəlif
vaxtlarda birgə çalıĢmıĢ, təmasda olmuĢ və ümumiyyətlə onu yaxından tanıyan bir sıra nüfuzlu Ģəxslərin fikirləri Sizə təqdim olunmuĢdur. Yeri gəlmiĢkən, bildirim ki, həmin Ģəxslərin Babək müəllim
haqqında olan fikirlərini və xatirələrini bu kitabda əks etdirmək
üçün mənim müraciətlərimi onların hər biri böyük məmnunluqla
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qəbul edib, qısa müddətdə materialları mənə təqdim etdi. Mən də
Babək müəllimin Ģəxsiyyətinə göstərdikləri hörmət və diqqətə görə
həmin böyük insanların və fikirlərini vermək arzusunda olan digər
həmkarlarının, dostlarının, onun əməllərini layiqincə təqdir edənlərin, Ģəxsiyyətinə rəğbət bəsləyənlərin hər birinə ailəmiz adından
minnətdarlığımı bildirirəm.
***
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I HĠSSƏ
56 ĠL DAġLI-ÇINQILLI YOLLARLA
Beləliklə, qayıdaq ötən əsrin ortalarına.
Qərbi Azərbaycanın Ġrəvan Ģəhəri yaxınlığındakı AĢağı Necili
kəndi.
O zamanlar kənddə kolxoz sədri iĢləyən atamız Hüseyn Məmmədovun ailəsində beĢ qız övladı böyüyürdü. Məktəbə gedən də var
idi, hələ körpə olan da. Onlar valideynlərinin qayğısı ilə əhatə olunmuĢdular. Lakin ailədə və bir az da geniĢ baxsaq nəsildə oğlan uĢağı
qıt olduğuna görə, həmiĢə olduğu kimi hamı bu ailəyə oğul övladı
arzulayırdı. Bunun bir köklü səbəbi də o idi
ki, MəĢədi Rəhim kiĢiylə Zeynəb arvadın
doqquz oğul-qız övladından tək qalmıĢ
Hüseynin ocağında nəsil davamçısı lazım
idi. Nəhayət, hamının səbirsizliklə gözlədiyi gün gəlib yetiĢdi. 1950-ci il 29 avqust.
Allah-təala bu ocağa bir oğul payı bəxĢ
etdi. El-oba gözaydınlığına gəldi. Pirlərə,
ocaqlara nəzirlər paylayandı. Qohum-əqrabaya muĢtuluğa qaçan kim, Ģirinlik paylayan kim? Evdə düz bir həftə məclislər
qurulub, Ģənliklər edildi. Bir sözlə, hamı bu
ailənin sevincinə Ģərik olduğunu bildirirdi.
Babək 6 yaĢında
Hətta atamız balacaya hər ayın 29-u məclis
qurub ad günü edərmiĢ. Zəngin savada və dünya görüĢünə malik
olan atamız Hüseyn kiĢi ilk oğul övladının Babək kimi əyilməz,
mübariz, mətin və tarixi Ģəxsiyyət olacağı ümidiylə adını Babək
qoydu.
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Fikrimcə, əgər biz bu kitabda Babək müəllimin həyatı, peĢə
fəaliyyəti, qoyub getdiyi dəyərli izləri və hər bir insan üçün örnək
olan əməlləri barədə yazmağı qərara almıĢıqsa, onda hələ onu körpəlikdən düzgün tərbiyə edən, müsbət insani keyfiyyətlərlə kökləyən, vətənə, millətə sonsuz məhəbbət hissləri aĢılayan və həyata
düzgün istiqamət verən valideynlərin zəhmətini qeyd edərək, onlar
barədə də qısaca məlumat vermək yerinə düĢərdi.
Atamız Hüseyn MəĢhədi Rəhim
oğlu Məmmədov 1906-cı ildə Qərbi
Azərbaycanın Uluxanlı mahalının AĢağı
Necili kəndində anadan olmuĢdur. Hələ
balaca olarkən atası MəĢədi Rəhimi itirdikdən, ardınca isə fəallığı və bacarığı
ilə diqqəti çəkən böyük qardaĢı Məhəmməd daĢnaklar tərəfindən öldürüldükdən
sonra ailə yükü 11 yaĢlı Hüseynin üzərinə düĢmüĢdür. Bu ailə yükü az imiĢ
kimi, 1918-ci ildə yerli xalq olan azərilərin soyqırımı və deportasiyası baĢ
verdi. Can qurtarmaq üçün Arazın o
tayına – Ġrana keçənlər arasında atamgil
Atamız Hüseyn Rəhim oğlu də vardı. Düz 1920-ci ilin payızınadək
Xoyda, Mərənddə qaçqın taleyi yaĢayan
Məmmədov
atamız Ermənistanda bolĢevik hökuməti
qurulduqdan sonra nənəmiz Zeynəb arvadla birgə doğma kəndinə
qayıtmıĢdır. Artıq ailənin doqquz övladından yeganə sağ qalan atamız idi. O, kommunizmin bərabərlik, düzgünlük, insanpərvərlik və
s. ideyalarına inanaraq haqq-ədalətə nail olmaq məqsədilə dərhal
bolĢevik hərəkatına qoĢuldu. Elə həmin il komsomol sıralarına, dörd
il sonra isə partiya sıralarına qəbul edildi. 1928-ci ildən partiyatəsərrüfat sahələrində fəal əmək fəaliyyətinə baĢlayan Hüseyn
Məmmədov müxtəlif illərdə Tiflisdə Zaqafqaziya Marksizm-Leninizm kursunu, Bakıda Ali Partiya məktəbini, Moskvada Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bitirmiĢdir. Zəngibasar, Meğri, Vedi rayon
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partiya komitələrində, Ermənistan komsomolu və partiya MK-lərində, “Qızıl ġəfəq” (Sovet Ermənistanı) qəzetinin məsul katibi, sonradan redaktoru, eləcə də bir neçə kəndin kolxoz sədri və sovxoz
direktoru vəzifələrində iĢlədiyi zaman həmiĢə iĢin öhdəsindən layiqincə gəlmiĢ, hörmət qazanmıĢ, xeyirxah və pak əməllərilə tanınmıĢdır. Yad ölkədə, güclü sovet maĢınının iĢlədiyi bir dövrdə atamız hər zaman millətinin mənafeyini müdafiə edir, xalqımızın xeyrinə olmayan müxtəlif əhəmiyyətli planlara əngəllər törədirdi. Odur
ki, həmin vaxt respublika KP MK-da məsul vəzifədə çalıĢan belə
bir fəal azərbaycanlının özünün aradan götürülməsi planlaĢdırılırdı.
Nəhayət, 1936-37-ci illərin represiyası. Hamıya məlum olan “adi”
yolla Hüseyn Məmmədov NKVD zindanına salınır. Lakin bir il iki
ay müddətində çalıĢdıqdan sonra öz savadı və bacarığı sayəsində günahsızlığını sübut etməyi bacaran atamız birbaĢa Ġ.Stalinin imzasıyla
bəraət qazanaraq azad olunur. Həmin sərəncam türməyə axĢam vaxtı
çatdığına görə elə onu həmin anda türmə rəhbərliyi azad etmək qərarı
vermiĢdi. H.Məmmədovun bu zaman çıxıb evə necə gedəcəyi çətinliyinə görə səhərə qədər orada qalması xahiĢinə Stalinin qorxusundan
icazə verilməmiĢdir. Məcburən atamız bütün gecəni piyada yol gələrək dan yeri ağaranda öz doğma evinə gəlib çatmıĢdır. Həmin sərəncamla MK-da öz iĢinə bərpa olunduqdan cəmi bir il sonra – 1942-ci
ildə respublika rəhbərliyi onu qabaqcıl kənd təsərrüfatı iĢçisi kimi öz
rayonumuzdakı “Hacı Elləz” kolxozuna sədr təyin edərək məqsədyönlü Ģəkildə mərkəzdən uzaqlaĢdırmağa nail olur.
Onun xeyirxahlığını tərənnüm etdirən bircə faktı nəzərinizə
çatdırım ki, 1941-45 müharibəsi və sonrakı qıtlıq illərində rəhbəri
olduğu kəndin camaatı demək olar ki, aclıq görməmiĢlər. Düzgün
idarəçilik bacarığı, kolxoz və sovxoz təsərrüfatında toplanmıĢ məhsulun əməkçilərə çatan payının ədalətlə bölüĢdürülməsi, təmənnasız
olaraq bir çox hallarda artıqlamasıyla verilməsi, hər kəsə qardaĢ, ata
qayğısının göstərilməsi o çətin sovet zamanında Hüseyn Məmmədovun doğma xalqına göstərdiyi xidmətlər idi. Bunu yüksək qiymətləndirən soydaĢlarımız indiyədək unutmur və yeri gəldikcə
xatırlayıb ona Ulu tanrıdan rəhmət diləyirlər.
14

O, orduya da öz köməyini əsirgəmirdi. “Sovet Ermənistanı”
qəzetinin 03.06.1943-cü il tarixli 70-ci nömrəsində hər üçünün Ģəkli
verilməklə belə bir Ģəkilaltı yazılır: “Zəngibasar rayonunun Hacı
Elləz kənd kolxozunun sədri H.Məmmədov, Zəngilər kənd
kolxozunun sədri Q.Sadıqov, Mehmandar kənd kolxozunun sədri
R.Mustafayev Ġkinci hərbi Zayomuna hər biri Ģəxsi vəsaitindən
30.000 manat ödəmiĢlər”.
Bu da Hüseyn Məmmədovun vətənə məhəbbəti. Vətənin ağır
günündə cəbhəyə yardım. ġəxsi nümunə.
“Sovet Ermənistanı” qəzetinin 08.07.1950-ci il 134-cü nömrəsində bir Ģəkil verilmiĢdir. Burada növbəti sovet ideologiyası
çağırıĢlarından biri – “Bütün dünyada sülh uğrunda mübarizə etməyə hazır olduqlarını ifadə etdirən” çoxsaylı nümayiĢ iĢtirakçıları
qarĢısında Hüseyn Məmmədov çıxıĢ edir. ġəklin altında isə müvafiq
yazılar, qeydlər...
Bu isə onun xalq arasındakı nüfuzunun və hörmətinin
göstəricisi.
(Qəzetdən saxlanılmıĢ həmin Ģəkillər öz keyfiyyətini bir qədər
itirdiyinə görə mütəxəssislər onların bu kitabda dərc edilməsini
məqsədə müvafiq hesab etmədilər).
Atamız Hüseyn Məmmədovda qeyd etdiyimiz bu yüksək
vətənpərvərlik hissləri, qayğıkeĢlik, xeyirxahlıq, ədalətlilik prinsipləri, yaĢadığı dövrdən, düĢdüyü mühitdən asılı olmayaraq ağılla və
savadlı Ģəkildə millətinin, xalqının mənafeyinə təmənnasız, usanmadan xidmət etmək kimi hər kəsdə olmayan müsbət insani keyfiyyətlər heç Ģübhəsiz Babək Hüseynoğluya genetik olaraq Ġlahi tərəfindən ötürülmüĢdür. “Ot kökü üstə bitər” deyirlər.
Məlumat üçün bildirim ki, Böyük Vətən müharibəsi illərində
onun sədri olduğu (Uluxanlı mahalının Hacı Elləz, AĢağı Necili
kəndləri) kolxozların camaatı aclıq görməmiĢlər. Yəni, kolxoz təsərrüfatının idarəçiliyi onun tərəfindən düzgün təĢkil edildiyinə görə
burada insanlar zəhmətlərinə və ailə üzvlərininin sayına müvafiq
olaraq ədalətli Ģəkildə azuqə tədarük edə bilirdilər. Bu da o çətin
dövrlərdə insanların aclıq çəkməsinin və bundan irəli gələn ağır fə15

sadların baĢ verməsinin qarĢısını almıĢdı. Odur ki, indiyədək həmin
insanlar və onların nəvə-nəticələri Hüseyn Məmmədovun bu xeyirxah əməllərini unutmur, ona dua edirlər.
Bir Ģeyi də qeyd etmək istərdim.
Ġrəvanda Dəmiryolu vağzalından Mərkəzi univermağa tərəf
gedən Oktyabr küçəsinin (həmin küçənin vağzaldan Ģəhərin çıxıĢına
gedən hissəsi isə Bakı, ermənicə “Bakvi” küçəsi adlanırdı) və həm də
elə həmin əraziyə yaxın yerdə “Gedərçay”ın üzərindən keçən körpü
üzərindən bir dəmiryolu var idi. Bu yol sovet dövründə tikilmiĢdi.
(Orada olanlar bu yerləri yaxĢı tanıyırlar). Torpaq axını baĢ verməsin
deyə bu dəmiryolunun hər iki tərəfi yamac boyu çimlə (torpaqda birbirinə toxunmuĢ çəmən-çayır kökləri) döĢənmiĢdir. Bax, həmin bu
çim kərpiclər vaxtilə Hacı Elləzdən gətirilmiĢdi. Hacı Elləz kəndində
doğulub, boya-baĢa çatmıĢ 78 yaĢlı Leylan Kazımovanın və digər
Ģahidlərin dediklərinə görə, məhz Hüseyn Məmmədov o ağır dövrlərdə Hacı Elləzdə kolxoz sədri iĢləyərkən sakinlərə kənd kənarındakı
ərazilərdən xeyli miqdarda çim kərpic kəsdirərək Ģəxsi əlaqələri,
nüfuzu və bacarığı sayəsində onun Hökumətə satıĢını təĢkil etməyi
bacarmıĢdı. Bununla da o, müharibə illərinin iĢsizlik və aclıq baĢ alıb
gedən vaxtlarında sakinlər üçün kənd təsərrüfatından savayı əlavə bir
gəlir mənbəyi yarada bilmiĢdir. Millətinə ömür boyu namus və
qeyrətlə xitmət edən Hüseyn Məmmədovun belə xeyirxah əməlləri
çoxdur. Və bunların hamısını sadalamaq mümkün deyil.
Bildiyimizə görə, atamızın mərhum akademik Əziz Əliyevlə
də dostluq münasibətləri olmuĢdur. Hələ 1935-40-cı illərdə
(H.Məmmədov müxtəlif illərdə həm Tiflisdə, həm Moskvada, həm
də Bakıda təhsil aldığına görə tanıĢlığın haradan baĢlanması dəqiq
məlum deyil) onlar partiya məktəbində tanıĢ olduqdan sonra aralarında tez bir zamanda isti münasibət yaranmıĢdır. Uzun illər məktublaĢmıĢ, arabir də Bakıda görüĢmüĢlər. Onlar sadəcə əqidə dostu
olmuĢlar. Hətta akademikin vəfatı zamanı atamız Hüseyn Məmmədov Ġrəvandan Bakıya gələrək hüzr mərasimində iĢtirak etmiĢdir.
***
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Ömür boyu bir-birindən məsuləyyətli vəzifələrdə çalıĢmıĢ
Hüseyn Məmmədov ailəyə də qayğısını unutmamıĢ, uĢaqların tərbiyəsi və savadlanmasında da atalıq borcunu layiqincə yerinə yetirmiĢdir. Bunun nəticəsi olaraq ailədəki 11 övladdan yeddisi ali, ikisi
orta-ixtisas təhsili almıĢlar. Yalnız ikisi erkən ailə həyatı qurmaqla
əlaqədar təhsillərini davam etdirə bilməmiĢdir. Elə nümunəvi əxlaq
və tərbiyəyə, zəngin mənəvi keyfiyyətlərə, yetkin təfəkkürə, saf əqidəyə, geniĢ dünya görüĢünə malik olan övladlar da el arasında kifayət qədər sanballı nüfuz qazanmıĢ Hüseyn Mamedov (o vaxt hamı
onu bu cür çağırardı) adını həmiĢə uca tutmuĢ, hər biri ona layiq
övlad olmağı müqəddəs borc bilmiĢlər. Əlavə edim ki, atamızın
doğma övladlarından baĢqa hələ uĢaq yaĢlarında valideynlərini itirmiĢ dörd əmisi nəvələri də onun himayəsində böyüyüb tərbiyəsini
almıĢdılar ki, onlardan Cəfər Axundov (dünyasını dəyiĢib) 1972-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Politexnik Ġnstitunu fərqlənmə diplomu ilə
bitirmiĢ, onun böyük qardaĢı Səttar Axundov isə həmin il Novosibirskdə dissertasiya iĢini müdafiə edərək Elmlər namizədi adına
layiq görülmüĢdür. O indiyədək Bakı Dövlət Universitetində çalıĢır,
fizika kafedrasının dosentidir.
Yuxarıda qeyd etdim ki, atamız ailəyə lazımi qayğını və diqqəti unutmurdu. O nə qədər ciddi və tələbkar ailə baĢçısı idisə, bir o
qədər də diqqətli, demokratik fikirli, müasir baxıĢlarıyla fərqlənən
insan idi. Onun ailə üzvlərinə göstərdiyi qayğı və diqqət vəzifədən,
nüfuzdan sui-istifadə edərək maddi sərvətlər toplayıb yaxĢı güngüzəran, Ģərait yaratmaqdan, bir sözlə maddi zənginliklərdən deyil,
daha qiymətli hesab etdiyi mənəvi zənginliklərdən ibarət olmuĢdur.
Övladlarını təhsilə meylləndirməklə yanaĢı, onların dünyagörüĢlərinin artması və əhatəli bilik səviyyəsinə malik olmaları üçün hələ o
dövrlərdə ev kitabxanası üçün (qeyd edim ki, keçən əsrin ortalarında kənd yerində ailə kitabxanasının olması nadir hal hesab olunurdu) Azərbaycan və xarici ədəbiyyata aid bədii kitablar alardı. Onların oxunmasına maraq oyadar və sonra yeri gəldikcə bu barədə ailə
üzvlərilə fikir mübadiləsi edərdi. Ailədə tez-tez elm, siyasət, mədəniyyət, incəsənət və eləcə də müxtəlif tarixi Ģəxsiyyətlər barədə
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söhbətlər açılar, misallar çəkilər, ədalət, mətanət, əxlaq dərsləri verilərdi. Bir sözlə, atamız ailə üzvlərini həyatın hər üzünə hazır olmaları üçün hazırlayardı. Bunu ancaq əsl ziyalı, uzaqgörən və geniĢ
dünyagörüĢünə malik insan edə bilərdi. O, Bakıdan Ġrəvana tez-tez
qastrol səfərlərinə gələn Azdrama, Muskomediya və baĢqa kollektivlərin teatr tamaĢalarına, eləcə də böyük sənətkarların-Əbülfət Əliyevin, Tələt Qasımovun, Ġslam Rzayevin, ġövkət Ələkbərovanın,
Tükəzban Ġsmayılovanın, Həbib Bayramovun, Bəhram Mansurovun, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın, Rübabə Muradovanın, Sabir Mirzəyevin və baĢqalarının konsert proqramlarına, tamaĢalara baxmaq üçün ailəsini və böyük uĢaqlarını Ġrəvan Dövlət
Filarmoniyasına, digər salonlara aparardı. Yeri gəlmiĢkən, deməliyəm ki, qeyd olunan kollektivlərin bir çoxu Uluxanlı (Zəngibasar)
rayon mədəniyyət evində və bizim AĢağı Necili kənd mədəniyyət
evində də çıxıĢ edərdilər. Bildirim ki, bu görkəmli sənətkarların çıxıĢ etdiyi həmin bu kənd mədəniyyət evini və klubunu da o dövrlərdə sovxozun direktoru iĢləyərkən atamız Hüseyn Məmmədov
tikdirmiĢdi). Bütün konsert, tamaĢalardan sonra isə hökmən həmin
axĢam onların hamısı bizim evdə atamın qonağı olardılar. Buraya
rayonun və kəndin bir neçə azərbaycanlı rəhbər, ziyalı və mədəniyyət iĢçiləri də dəvət olunardılar. Böyük məclis qurulardı. Onlar
yeyib-içər, gözəl sağlıqlar, sözlər, Ģeirlər deyər, zarafatlaĢar, böyüklərdən eĢitdiyimizə görə hətta əhval-ruhiyyə yüksələndə tar-kaman
müĢayiətilə bir az da oxuyar, Ģənlənərdilər. Bu məclislər gecədən
xeyli keçənədək davam edərdi. Belə məclislər Hüseyn Məmmədovun təkcə qonaqpərvərliyinin təzahürü deyil, həm də onun yerli ziyalılarla o məĢhur insanlar arasında yaratdığı yaxınlaĢmaq, ünsiyyət
körpüsü idi. Mənfur rus-erməni siyasətinin məğzini dərk edən və
onun millətimiz üçün nə ilə nəticələnəcəyini duyan bu uzaqgörən
ziyalı bunun qarĢısını almaq üçün bəlkə də sərt sovet rejimi dövründə dillə açıqlaya bilmədiyi ideyaları əməldə göstərirdi. Onun məqsədi Azərbaycanın incəsənət ictimaiyyətinin və onun vasitəsilə rəhbərliyinin diqqətini cəlb edərək, Qərbi Azərbaycanda yaĢayan yerli
azərbaycanlı əhali ilə əlaqələrin sıxlaĢmasına, təmasın artmasına xid18

mət edən məclislərlə ifadə edilirdi. Hər Ģeyə kifayət qədər diqqətli
olan atamız heç nəyin ifratına da yol verməzdi. Fərəhli haldır ki, yuxarıda qeyd olunan, o dövrlər üçün qeyri-adi görünən bu sivil, müasir
münasibətlərdən tərbiyə təməli düzgün qoyulmuĢ ailə üzvləri suiistifadə də etməmiĢ, heç vaxt “baĢgicəllənməyə” yol verməmiĢlər.
Yenə “Sovet Ermənistanı” qəzeti. 27 yanvar 1970-ci il tarixli
11-ci nömrə. Bu dəfə də Hüseyn Məmmədov barədə bir qrup yoldaĢları tərəfindən yazılmıĢ məqalə. Lakin bu xatirə məqaləsidir. Bu
məqalənin ardınca onun vəfatı barədə nekroloq. Doğmalarına və
yaxınlarına baĢsağlığı verilir.
1970-ci ilin yanvar ayının 24-də dünyasını dəyiĢən atamızın
hüzr mərasiminə yaxından-uzaqdan toplaĢan çoxlu sayda insanların
hər biri – o böyük izdiham sanki Hüseyn Məmmədova son minnətdarlığını bildirirdi. Vaxtilə Azərbaycana, Gürcüstana köçmüĢ və Ermənistanın baĢqa rayonlarında yaĢayan həmyerlilərimiz isə H.Məmmədovun vəfatı xəbərini sonradan eĢitdikcə evimizə gəlib baĢsağlığı
verər, gedib onun məzarını ziyarət etməyi özlərinə borc bilərdilər.
Yəqin ki, bu da səbəbsız deyildi.
Qəribə səslənsə də deməliyəm ki, atamızın həyatda qazandığı
nüfuz və nailiyyətlərində müəyyən qədər anamızın da xidmətləri
vardır. Övladların düzgün tərbiyəsində, ailədə sağlam mühitin yaradılmasında sözsüz ki, anamız Leylan xanımın da əməyi və səyi
danılmazdır.
Atamız dünyasını dəyiĢdikdən sonra altı övladı böyüdüb boyabaĢa çatdırmaq, özü də bunu Ģərəf və ləyaqətlə etmək məsuliyyəti
anamızın üzərinə düĢdü. Özü də ömür boyu müxtəlif kiçik-böyük
vəzifələrdə vicdanla iĢləmiĢ, el diliylə desək, amma özünə bir gün
ağlamamıĢ kiĢidən sonra. Əlbəttə bu ağır yük idi. Atamız dünyasını
dəyiĢəndə böyüyümüz Babəkin 19, mənim isə 7 yaĢım var idi. O,
Ġrəvanda oxuyan tələbə, ondan sonrakı uĢaqlar isə məktəbli idilər.
Anamız, əsasən həyətyanı sahədə əkin-biçinlə məĢğul olmaqla
və buradan əldə edilən çox da böyük olmayan maddi gəlirlə bizi
böyüdürdü. Ehtiyaclar olduqca çox idi. Buna baxmayaraq anamız
ailədəki çətinlikləri heç kəsə bildirməz, ev sirlərini içində saxlayar19

dı. Olduqca məğrur bir insan idi. Onun maddi durumdan çox-çox
üstün tutduğu amil bizim tərbiyəmiz və savadımız idi. Odur ki, bizi
təsərrüfat iĢlərinə bir o qədər də cəlb etməz, həmiĢə iĢin çoxunu öz
üzərinə götürərdi. Dərslərimizin vaxtında və keyfiyyətlə hazırlanmasına, eyni zamanda cəmiyyət arasındakı davranıĢımıza, əxlaqımıza, tərbiyəmizə ciddi nəzarət edərdi. HəmiĢə deyərdi: “Dost-düĢmən
var, özünüzü layiqli aparın”.
Atamızdan sonra anamız üçün nə qədər çətin olsa da, o bu iĢin
öhdəsindən layiqincə gələ bildi. Nəhayət ki, çox çətinliklərdən
keçib boya-baĢa çatdırdı bizi. ġükürlər olsun ki, övladların hamısı
cəmiyyət üçün yararlı vətəndaĢlar oldu. Buna görə biz ömür boyu
Allaha və valideynlərimizə borcluyuq.
Deyilənlərə görə bir dəfə ġeyx ġamildən soruĢurlar: “Necə oldu ki, sən bu
qədər böyük nüfuza sahib oldun, xalq tərəfindən sevildin?” O cavab verir: “Buna
görə mən ilk növbədə ailəmə (həyat yoldaĢını nəzərdə tutur) minnətdaram. Çünki
evə gəldim, o məni görüb dik ayağa qalxdı, salam verib hörmət göstərdi. Ona baxıb uĢaqlarım da bunu etdilər, onları görüb qohumlar da, qonĢular da. Beləliklə,
gündən-günə hamı mənə hörmətlə yanaĢmağa, təzim etməyə baĢladı”.
Bir də deyillər ki, “Hər bir güclü
Anamız Leylan Əsgər qızı
kiĢinin arxasında bir güclü qadın
dayanır”. Bəli, əminliklə deyə bilərəm ki, çəkdiyim bu iki məsəl
anamız Leylanın xarakteristikası idi. O da görüb-götürmüĢ ailənin
və sanballı nəslin nümayəndəsi idi. Atası Əsgər bəy bolĢevik sürgününə məruz qaldıqdan az sonra anası Matan da dünyasını dəyiĢmiĢdir. Bundan sonra ailənin bütün yükü 13 yaĢlı Leylanın üzərinə
düĢmüĢdü ki, o da bunun öhdəsindən nə qədər çətin də olsa ləyaqətlə gəlmiĢ, qardaĢlarını düzgün tərbiyə edib, cəmiyyət üçün yararlı
böyüdə bilmiĢdir. O zaman xalasının dərs dediyi Ġrəvan məktəbində
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təhsil alan anamız dörd qardaĢını böyütmək məcburiyyətində qalaraq dördüncü sinifdən sonra təhsilini dayandırmıĢdır. Buna baxmayaraq, anamızın geniĢ dünyagörüĢünə, ağlına, zəkasına, yaddaĢına,
natiqliyinə sözün əsl mənasında onu tanıyanların hamısı həsəd aparırdı. Bu insanda elmə, incəsənətə, mədəniyyətə olduqca böyük maraq və həvəs var idi. Kitab, qəzet oxumağa, radio və televiziyada
siyasi, aktual, intellektual veriliĢləri izləməyə daim vaxt tapardı. Təsadüfi deyil ki, anamızın təmsil etdiyi nəsildən elm üçün yararlı
insanlar yetiĢməkdədir. Azərbaycan Dillər Universitetinin kafedra
müdiri, filologiya elmləri doktoru, fransız ədəbiyyatının respublikada mahir bilicisi, professor Əsgər Zeynalov, Azərbaycan Tibb Universiteti boğaz, burun, qulaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti, tibb
elmləri namizədi Cahangir Qasımov, Bakı Ģəhər 291 saylı “Araz”
Ekologiya liseyinin direktor müavini, fəlsəfə doktoru Zeynəb Cabbarova (Qasımova), hal-hazırda tibb elmləri namizədliyinin bir addımlığında olan Salman Əliyev anamızın doğma qardaĢlarının uĢaqları, Moskvada Ümumrusiya ağ ciyər xəstəlikləri Ġnstitunun kafedra
müdiri, tibb elmləri doktoru, professor Məmmədbağır Bağırov isə
əmisi nəvəsidir. Bunlardan əlavə, nəsil nümayəndələrinin böyük
əksəriyyətinin ali təhsili vardır. Böyüklü-kiçikli hamıda elmə, mədəniyyətə, incəsənətə maraq böyükdür. Fikrimcə bir nəslin cəmiyyət
üçün bu qədər ziyalı yetirməsi onun köklərinin saf olmasından xəbər verir. Çünki ziyalı, savadlı insan sağlam düĢüncələrə, ən ülvi
hisslərə malik olur və həmiĢə yaxĢı, xeyirxah əməllər etməyə meylli
olur. Elə bəlkə bu səbəbdən də nəsildə belə insanların sayı çoxdur.
Onların hansı birinin yanında olsan, hətta ali təhsili olmayanın belə
söhbətindən zövq alarsan. Adi bir məclisdə də adam özünü böyük
bir ziyalı korpusunun əhatəsində hiss edir. Bir-birindən müdrik kəlamlar, dərin mənalı söhbətlər sanki insana həyatda düzgün yol
göstərir, etalon meyarlara iĢarə edir. ġəxsi nümunələr canlı mayak
rolunu oynayır. Sözün əsl mənasında insan mənəvi cəhətdən faydalanır və zənginləĢir. Ġnanın səmimiyyətə ki, yazılanlarda heç bir
artırma və əsassız təriflər yoxdur. Əksinə olaraq, hələ bəlkə də...
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Bəli, bu iki güclü nəsil nümayəndələrinin – Hüseyn kiĢi və
Leylan arvadın törəməsiydi Babək Hüseynoğlu. Ona görə də o,
zənnimcə, olduğundan baĢqa cür ola da bilməzdi.
Qayıdaq yenə onun uĢaqlıq illərinə. Ayağı uğurlu olan bu
uĢaqdan sonra ailədə illər ötdükcə daha dörd oğlan və bir qız dünyaya gəldi. Balaca Babəkin taleyinə hələ ikiaylıq çağında deportasiya həyatı yazıldı. O da yüz minlərlə soydaĢımız kimi ailə ilə birlikdə əzəli torpaqlarımızdan köçürülərək, etnik təmizləmə qurbanı
oldu. 1950-ci ilin payızında ailəmiz bir çox həmkəndlilərimizlə birgə Azərbaycanın Ucar rayonuna deportasiya olundu. Atamız Hüseyn kiĢinin iĢgüzar və qabaqcıl partiya-təsərrüfat iĢçisi olmasını
nəzərə alan respublika rəhbərliyi onu rayonun partiya və icraiyyə
komitələrində rəhbər iĢlərlə təmin etdi, ona böyük hörmət bəslənildi. Bütün bunlara baxmayaraq doğma yurdunu daha əziz tutan
Hüseyn Məmmədov 1953-cü ildə üçillik deportasiya həyatından
sonra ailəsi ilə birlikdə geri qayıtdı.
Valideynlərin, müəllimlərinin, onun
uĢaqlıq və yeniyetmə vaxtlarını yaxĢı xatırlayanların dediyinə görə, Babək hələ kiçik
yaĢlarından elmə, yazıya, incəsənətə meyl
göstərərdi. Sanballı inĢalar, Ģeirlər yazar,
gözəl rəsmlər çəkər, dərsə həmiĢə hazır
olar və məktəbdə nümunəvi davranıĢı ilə
seçilərdi. Heç bir təhsil almadan fotoaparatla Ģəkillər çəkər, çıxarar, bütün simli və
dilli musiqi alətlərində ifa etməyi bacarardı. Babək hələ gənc yaĢlarında kənd mədəniyyət evinin özfəaliyyət dərnəyinin fəal
Babək 17 yaĢında
üzvü olaraq tamaĢaların səhnələĢdirilməsində və konsert proqramlarının təĢkilində aparıcı yer tutardı. O
dövrlər üçün qeyri-adi görünən bu istedadlar Babək müəllimin
gələcəkdə məĢhur bir insan olacağından xəbər verirdi.
O, 1956-cı ildə AĢağı Necili kənd səkkizillik məktəbinin 1-ci
sinfinə gedib 1964-cü ildə oranı, 1966-ci ildə isə məĢhur Uluxanlı
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məktəbinin 10-cu sinfini bitirərək orta təhsil almıĢdır. Həmin il öz
seçimi ilə olmadan Azərbaycan Neft və Kimya Ġnstituna qəbul üçün
könülsüz sənəd verən Babək oraya daxil olmamıĢdır. Bir il öz kəndində sovxoz təsərrüfatında iĢlədikdən sonra 1968-ci ildə öz arzusu
ilə Ġrəvan Dövlət pedaqoji Ġnstituna daxil olmuĢ, 1972-ci ildə oranı
bitirmiĢdi. Respublika səviyyəli Azərbaycan dilində 1 nömrəli qəzetin – “Sovet Ermənistanı”nın o vaxtkı baĢ redaktoru mərhum Məhərrəm Bayramov Babək müəllimi yaxından tanıdığına, onun qabiliyyətinə bələd olduğuna görə hələ tələbə ikən redaksiyada ədəbi iĢçi kimi
iĢə götürmüĢ və bununla da onun jurnalistika fəaliyyəti baĢlanmıĢdı.

“Sovet Ermənistanı” qəzetinin redaktoru
M.Bayramovla B.Məmmədov. Aprel 1971

Babək müəllim orada 1982-ci ilədək müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢ, partiya həyatı Ģöbəsinin müdiri vəzifəsinədək yüksəlmiĢdır. Hələ
sovet dövründə jurnalistika fəaliyyətinə baĢlamıĢ Babək müəllim elə
o dövrlərdə də özünün iĢgüzarlığı, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, qayğıkeĢliyi, obyektivliyi, sadəliyi, haqq tərəfdarı olması ilə diqqəti cəlb
edərdi. O vaxtlar dəbdə belə bir Ģey vardı ki, zəhmətkeĢlər öz istəklərini, Ģikayətlərini partiyaya inam əlaməti olaraq hüquq-mühafizə orqanlarından daha çox qəzetlərə bildirərdilər. Görünür bu ondan irəli
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gəlirdi ki, məmurlar əsasən kommunist partiyasının üzvləri idi, ona
görə də narazılıqları da məhz partiya orqanlarına edirdilər. “Sovet Ermənistanı” qəzeti isə Ermənistan KP MK-nın orqanı olaraq Azərbaycan dilində çıxan yeganə mərkəzi qəzet idi. Babək müəllim redaksiyaya daxil olan və tutduğu vəzifəyə görə ona ünvanlanan müraciətlərin obyektiv araĢdırılmasını təmin edər və sonacan bu iĢin ədalətli
həllinə nəzarət edərdi. Öz iĢinə olduqca məsuliyyətlə yanaĢardı. Heç
nəyi diqqətdən kənarda qoymazdı.
Bakıdan Ġrəvana qastrol səfərlərinə gələn bütün incəsənət kollektivlərinin tamaĢalarına, konsertlərinə baxar, onlarla tanıĢlıq edər,
redaksiyada görüĢlər təĢkil edər, böyük sənətkarlardan müsahibələr
götürərək qəzetdə verilməsini təmin edərdi. Yadımdadır ki, böyük sənətkarımız Nəsibə Zeynalovadan götürdüyü müsahibə o iri həcmli
qəzetin təxminən yarım səhifəsini tutmuĢdu... Sovet dövrü üçün Ermənistan Respublikasında, erməni içində görülən bu iĢlər, fikrimcə,
heç də xırda iĢlər deyildi.

“Sovet Ermənistanı” qəzetinin əməkdaĢı N.Sadıxov, Ġrəvanda
qastrol səfərində olan SSRĠ Xalq artisti L. Ġmanov
və B.Məmmədov. 31 mart 1977
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“Lalə qızlar”ın Ġrəvan qastrolu zamanı.
Ġrəvan Dövlət Filarmoniyası, 1971

“Sovet Ermənistanı” qəzetinin kollektivinin Cəfər Vəlibəyovla
görüĢündən sonra.
Ġrəvan. “Sovet Ermənistanı” qəzetinin redaksiyası. 1977
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Ġrəvanda Azərbaycan məktəblilərinin sərgisi. 26.01.1979.
Toplantıda Ermənistan Respublikasının maarif nazirinin müavini
Suren ġərifov, Bakıdan gəlmiĢ nümayəndə Zəhra Əliyeva və
tədbirin təĢkilatçısı olan “Sovet Ermənistanı” qəzetinin kollektivi

“Sovet Ermənistanı” qəzetinin kollektivi. 8 may 1980-ci il
“Qələbə bayramı”na həsr edilmiĢ tədbirdən sonra
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Babək müəllim 1973-1974-cü illərdə Sovet ordusu sıralarında
Rusiyanın uzaq Çita vilayətində hərbi xidmətdə olmuĢdur. O, bu
müddətdə də fəallığı ilə fərqlənmiĢdir. Belə ki, jurnalist fəaliyyətini
davam etdirərək bir il müddətində hələ hərbi hissədəki qəzetlərdə
verilən məqalələrdən savayı, Vilayət Partiya Komitəsinin orqanı
olan “Çitinskaya pravda” qəzetində 4 məqalə çap etdirmiĢdir. Hərbi
hissənin ictimai-siyasi iĢlərində iĢtirak etmiĢ, musiqi qrupunun
tərkibində konsert proqramları təĢkil etmiĢ, taborun ilkin partiya
təĢkilatı katibinin müavini olmuĢdur. Bütün bunlarla yanaĢı həm də
nümunəvi xidmət aparan Babək müəllim dəfələrlə komandanlıq
tərəfindən mükafatlandırılmıĢ və hətta valideynlərinə iki dəfə
təĢəkkür məktubu da göndərilmiĢdir.

B.Məmmədov hərbi hissədəki musiqi qrupunda məĢq zamanı.
Çita vilayəti. 1973

Babək müəllim 1974-cü ilin payızında hərbi xidməti baĢa vuraraq yenidən öz sevimli iĢinə qayıtmıĢdır. 1976-cı ildə Ermənistan
KP MK nəzdində Marksizm-Leninizm Universitetinin jurnalistika
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fakültəsinə daxil olub, 1978-ci
ildə oranı bitirmiĢdir. 1976-cı
ildə SSRĠ Jurnalistlər Ġttifaqının
üzvü seçilmiĢdir. Ailə vəziyyəti
ilə əlaqədar 1982-ci ildə Bakı
Ģəhərinə köçmüĢ Babək müəllim Azərbaycan Dövlət Teleradio veriliĢləri komitəsində redaktor vəzifəsinə iĢə qəbul edilərək istedad və bacarığına görə
cəmi üç ay sonra baĢ redaktor
vəzifəsinə keçirilmiĢdir. Hərbi
vətənpərvərlik redaksiyasında
çalıĢarkən o “MəĢəl”, ”Hünər”
veriliĢlərinin redaktoru və aparıcısı kimi xeyirxah əməllərilə
xalqın rəğbətini qazanmıĢdır.
Mövzudan ayrılmamaq
Ģərtilə bir məsələni də qeyd
etmək istəyirəm.
1981-ci il idi. Məni hərbi xidmətə yola salırdılar. Uluxanlı
dəmiryolu vağzalında Babəklə görüĢüb-xudahafizləĢəndə, o belə bir
söz dedi:
– Get. YaxĢı yol. Layiqli xidmət et. Mən sənə inanıram. Bircə
xarici ölkəyə düĢməsən, harada olsan gələcəyəm yanına.
O bunu məndən əvvəl hərbi xidmətdə olmuĢ iki qardaĢımın
heç birinə deməmiĢdi. Bu fərqli münasibət ya mənim ailənin sonbeĢik övladı olduğuma görə idi, ya da ailədən ayrılıb hərbi xidmətə
yola düĢən yeniyetməyə verilən bir ürək-dirək idi.
Bu söhbət heç vaxt təzələnmədən üstündən il yarım keçmiĢdi.
Rusiyanın Novosibirsk Ģəhərində xidmət edirdim.1983-cü ilin may
ayının 3-ü idi. Mənim həmin gün 20 yaĢım tamam olurdu. Hərbi
hissənin Nəzarət-buraxılıĢ məntəqəsindən növbətçi zəng çalıb məni
oraya çağırdı. Səbəbini soruĢanda isə bildirdi ki, “Yanına Bakıdan
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qardaĢın gəlib” (Mən hərbi xidmətdə olduğum müddətdə-1982-ci
ildə Babək artıq Ġrəvandan Bakıya köçmüĢdü). Düzünü desəm,
inanmadım. Çünki gümanım gələn qardaĢım Babək idi, onunla da
iki-üç gün əvvəl telefonla danıĢmıĢdım. Amma yanıma gələcəyi
barədə bir söz deməmiĢdi. Tərəddüd edə-edə NBM-yə getdim. Ġçəri
daxil olanda gözlərimə inanmadım. Bəli, qarĢımda dayanan altı
yaĢımda atamı itirdikdən sonra böyük qardaĢ olaraq mənə hər an
atasızlığımı unutdurmağa çalıĢan “qibləgahım” – Babək idi. GörüĢdük. Məni təbrik etdi. Vağzaldakı kiĢi sözü yadıma düĢdü. NBMdəki əsgərlərə Ģirniyyat və siqaret də payladı.
O təyyarə ilə uçub gəlmiĢdi. Komandirlərdən icazə aldıqdan
sonra birlikdə hərbi hissənin yaxınlığındakı mehmanxanaya yollandıq. Yer alıb nömrədə yerləĢməyimiz çox az vaxt apardı. Gətirdiyi
nemətləri açıb masanın üstünə qoyduq. Gəlinimiz Elmira xanımın
təxminən 6 saat əvvəl biĢirdiyi kələm dolması hələ heç soyumamıĢdı. Müxtəlif təamlardan daddıq. Bir az söhbət edə-edə dincəldikdən
sonra mənimlə xidmət edən iki azərbaycanlı zabiti də dəvət edib
restorana, mənim ad günümü qeyd etməyə getdik. Ġki gün bir yerdə
olduq.

Babək mənim 20 yaĢımı təbrik etmək üçün hərbi xidmətdə
olduğum Novosibirskdə. 3 may 1983-cü il
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Bu, Babək müəllimin mənə göstərdiyi qayğı ilə yanaĢı, həm
də ağzından çıxardığı sözə nəyin bahasına olursa-olsun yiyə durmaq
nümunəsi idi. O, böyük qardaĢ olduğuna görə həyatda daha məsuliyyətli idi. Çünki o bizə yalnız məsləhətlər və tövsiyələr verməklə
kifayətlənməməli, həm də Ģəxsi nümunələr göstərməli idi. Bu məsuliyyət onu çox tez – hələ 19 yaĢında yaxalamıĢdı. Odur ki, Babək
həyatın diktəsi ilə yaĢından tez böyüməyə məcbur olmuĢdu. ĠĢ elə
gətirdi ki, həyatın belə imtahanları və sinaqları onu gündən-günə
möhkəmləndirdi, müdrikləĢdirdi. Və artıq Babək ailə dairəsindən
çıxıb el qayğısı, el dərdi çəkməyə baĢladı.

“MəĢəl” studiyasında. Hərbi vətənpərvərlik redaksiyasının
əməkdaĢları. ġəmistan Nəzirli, Rafael Hüseynov,
Babək Hüseynoğlu və Ģair Ramiz Duyğun
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“MəĢəl” studiyası

Babək müəllim Hərbi Vətənpərvərlik redaksiyasında çalıĢarkən Böyük Vətən müharibəsinə çağırılmıĢ, lakin sonrakı taleyi məlum olmayan həmvətənlərimizin barəsində dəqiq məlumatlar toplamaq üçün keçmiĢ Ġttifaqın bir çox bölgələrindəki yerli idarə və icra
orqanları ilə, hərbi komissarlıqlarla, o cümlədən həmyerlilərimizin
birgə döyüĢdüyü müharibə veteranları ilə, Ģahidlərlə əlaqələr yaratmıĢ, həmin yerlərə ezam olunaraq görüĢlər təĢkil edib doğru-dürüst
məlumatlar toplamıĢ, ölənlərin məzarlarını aĢkar edərək bütün bunlar barədə xeyli çəkiliĢlər etmiĢdir. Bu televiziya veriliĢlərinin vasitəsilə də uzun illərdən bəri gözləri yollarda qalan ana-bacılar nəhayət ki, öz əzizlərinin taleyi barədə düzgün məlumat ala bilmiĢlər.
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B.Məmmədov Belorusiyada ezamiyyətdə. Brest.
Ġyul 1984-cü il
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B.Məmmədov Belorusiya Müharibə Veteranları ġurasının
sədri ilə. Xatun. Ġyun 1984-cü il
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B.Məmmədov Belorusiyada ezamiyyətdə. Minsk.
Ġyun 1984-cü il
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B.Məmmədov Naməlum əsgər məzarını ziyarət edərkən.
Belorusiya. 1984
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Belorusiya, Xatun. Ġyun 1984-cü il

Qeyd edim ki, bundan sonra çox sayda insanlar Rusiya, Ukrayna, Belorusiya və digər respublikalara gedərək öz əzizlərinin
qəbirlərini ziyarət edər və bununla da rahatlaĢıb təskinlik tapardılar.
Belə xeyirxah və səmərəli iĢlər müxtəlif təbəqələrdə təriflənir, hətta
onlar barəsində mətbuatdada da yazılırdı.
“BıĢka” qəzetinin 7 may 1975-ci il tarixli buraxaılıĢında faĢizm
üzərindəki qələbənin 40-illiyinə həsr edilmiĢ Babək Məmmədovla
Akif Məhərrəmovun ssenarisi əsasında rejissor Nazim Zeynalovun
hazırladığı 2 saatlıq “Qaliblər” filminin Ģərhinə böyük yer ayrılmıĢ və
layiqincə qiymətləndirilmiĢ, məqalənin altında isə adları çəkilən
televiziya əməkdaĢlarının studiyada iĢ baĢında Ģəkilləri verilmiĢdir.
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“VıĢka” qəzetindən

Bu redaksiyada Babək müəllimin daha bir xeyirxah iĢi də
ondan ibarət olmuĢdur ki, o Sovet ordusu sıralarında Əfqanıstan
müharibəsində döyüĢərək həyatını itirmiĢ insanların ailələrinin, əlil
olaraq əmək qabiliyyətini tam və yaxud qismən itirmiĢ və eləcə də
həmin dövrdə hər an ölümlə üz-üzə qalan müharibə veteranlarının
ailə-məiĢət problemləri, sağlamlıq qayğılarıyla yaxından məĢğul olmuĢdur. Gördüyü xeyirxah və nəcib iĢlərdən həzz alan təmənnasız
Babək müəllim yorulmaq bilmədən, bütün mümkün vasitələrdən istifadə edərək, bəzən də səlahiyyətlərinə aid olmayan tələblərlə öz
Ģəxsi mənafeyi üçün heç vaxt üz tutmadığı “çinovnik”lərin qapılarını döyür, layiqli qayğı və diqqətlə əhatə olunmayan bu insanların hüquqlarını müdafiə edirdi. O bir çox hallarda həmin ehtiyacı olan
insanların mənzil Ģəraitlərinin yaxĢılaĢdırılmasına, iĢlə təmin olunmalarına, respublika və ittifaq təyinatlı tibb ocaqlarında dövlət hesabına
müalicə almalarına və daha baĢqa növ yardımlara nail ola bilirdi.
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AzTV Hərbi Vətənpərvərlik BaĢ Redaksiyasının
əməkdaĢları

Qeyd olunanlar Ģərəfli bir həqiqətdir. Bu qayğıları görən insanların bəziləri efir, qəzet vasitəsilə, bəziləri isə sadəcə olaraq
Babək müəllimin ünvanına dönə-dönə öz minnətdarlıqlarını bildirmiĢlər. Hələ indi də belə insanlarla rastlaĢanda onun barəsində ürək
dolusu razılıq edirlər. Əlbəttə ki, biz – yaxınları da əzizimiz Babək
müəllimin barəsində daim belə sözlər eĢitdikcə xoĢhal olur və onunla fəxr edirik. Həqiqətən də həyat göstərir ki, o, özündən sonra
böyük bir ləyaqət, vicdan, təmənnasızlıq və kiĢilik məktəbi qoyub
getdi. Vay bunlardan məhrum olanların halına.
Ġgidlik ölçülmür yerlə, məkanla,
Yaylaqla, qıĢlaqla, dağla-aranla.
Nə bilim mən dağlar, sən bağlar oğlu
Oğullar ölçülür büllur vicdanla.
Gördüyünüz bu gözəl əməllər Vətənini, xalqını hədsız dərəcədə sevən, millətin hər bir övladının qayğısını özününki hesab edən
və bunu əməlində nümayiĢ etdirən bir insana – Babək müəllimə
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məxsus idi. Bəs belə müsbət insani keyfiyyətlərə malik olan Babək
Hüseynoğlu ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında SSRĠ məkanında
baĢ verən qlobal siyasi hadisələr zamanı dövlətinin və millətinin
taleyinə laqeyd qala bilərdimi? Əlbəttə yox!
1988-ci il idi. Artıq SSRĠ rəhbərliyinin dəstəyinə güvənən ermənilər Qərbi Azərbaycan ərazilərində yerli azərbaycanlıları sıxıĢdıraraq onları əzəli torpaqlarından, ata-baba yurdlarından çıxmağa
məcbur etməyə baĢlamıĢdılar.

Beyləqan-ĠmiĢli ərazilərinə gəlmiĢ ilk Ermənistan qaçqınlarının
səslərinə səs vermək üçün buraya gəlmiĢ missionerlər – Fərman
Kərimzadə, Eldar BaxıĢ, Oqtay Əlizadə və Babək Hüseynoğlu.
1988-ci il Novruz bayramı ərəfəsində

Azərbaycanlılara tez-tez basqınlar, qarətlər edilir, iĢgəncə, döyülmə, ara-sıra ölüm hadisələri də törədilirdi. Bu zaman Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi əsasən Qərbi Azərbaycan əsilli olan
nüfuzlu azərbaycanlı Ģəxslərdən ibarət bir neçə qrup təĢkil edərək
oradakı soydaĢlarımızın taleyini və ümumi siyasi Ģəraiti öyrənib
onlara mənəvi dəstək olmalarını, müvafiq köməkliklər etmələrini
tapĢırmıĢdı. Babək müəllim də bu qrupların birinin tərkibində Ama39

siya (Ağbaba) və Masis (Uluxanlı) rayonlarına ezam olunaraq soydaĢlarımızın vəziyyəti ilə tanıĢ olmuĢ, onlara mənəvi dəstək vermiĢ
və erməni rayon rəhbərlərini olduqca ciddi ittiham etmiĢ, baĢ verən
hadisələrə kəskin surətdə etirazını bildirərək bu özbaĢınalığa, vəhĢiliyə dərhal son qoyulmasını tələb etmiĢdi. Bütün bunlar heç nəyi dəyiĢməsə də, zənnimcə dövrünə və məkanına görə bu Babək müəllim
tərəfindən atılan olduqca cəsarətli bir addım idi. Erməni dilində
sərbəst danıĢmağı və yazmağı bacaran Babək müəllim televiziya
iĢçisi kimi bundan sonra ermənilərin Xankəndidə təĢkil etdikləri
mitinqləri, oradakı radikal, milliyətçi çıxıĢları, onun təĢkilatçılarını,
havadarlarını ifĢa etmək üçün lentə almaq məqsədilə ən gərgin vaxtlarda bir neçə dəfə Qarabağa könüllü olaraq getmiĢdir. O vaxt altı
uĢaq atası olan Babək müəllimin öz həyatını dəfələrlə təhlükə altına
qoyması, xalqının taleyini öz taleyindən daha üstün tutması məhz o
insanda vətənpərvərlik və milliyyətçilik hisslərinin ən yüksək həddə
olmasından xəbər verən bir göstərici deyilmi? O, əzəli torpaqlarından zorla, məĢəqqətlərlə çıxarılan Qərbi Azərbaycandan olan soydaĢlarımızın sözlərini, problemlərini, ümumiyyətlə yaranmıĢ vəziyyətin gərginliyini hələ o vaxt azca da olsa inam qalmıĢ Sov. ĠKP
mərkəzi komitəsinə çatdırmaq üçün deportasiyaya məruz qalmıĢ
soydaĢlarımızdan bir qrup toplayaraq birbaĢa Moskvaya aparmıĢdı.
Orada soydaĢlarımızın hüquqlarını müdafiə məqsədilə çox ciddi
etirazlar edərək tələblərini cəsarətlə Kremldəkilərə çatdırmıĢdı.
Nə yatmısan qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm!..
Vaxt keçdikcə respublikada siyasi vəziyyət gərginləĢir, Qərbi
Azərbaycanda və Qarabağda azərbaycanlılara qarĢı törədilən qarət,
basqın, iĢgəncə və qətl hadisələri kütləviləĢirdi. Ermənilərin bu azğınlığına həm mərkəz, həm də respublika rəhbərlikləri gözləmə
mövqeyi tutaraq, olduqca mülayim reaksiya göstərmələri xalqımızın
haqlı qəzəbinə səbəb olub etiraz dalğalarınin yaranmasına gətirib
çıxartdı. Artıq respubilka rəhbərliyi vəziyyətə nəzarət edə bilmir,
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kütlənin gündən-günə artmaqda olan etirazlarına və tələblərinə
cavab vermək acizliyi yaĢayırdı. Bu artıq xalq hərəkatı idi və bu hərəkatın baĢında kifayət qədər nüfuzlu insanlar dayanıb onu məqsədyönlü Ģəkildə idarə etməli idilər.

Etibar Məmmədov mitinqdə çıxıĢ edərkən. Azadlıq meydanı 1989

Ġndi bizim ölümlə çarpıĢan çağımızdı,
Ölümün boğazından yapıĢan çağımızdı,
Ölümlə tərcümansız danıĢan vaxtımızdı.
Qılınc qap, Vətən oğlu, Bizi Vətən çağırır!..
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Meydan. 1988-ci il

Tərbiyə almıĢam dədəm Qorquddan,
Elmin, günümü haqq səsiyəm mən.
Azad millətimin quluyam, qulu,
Vətən darda qalsa ollam Koroğlu.
Odlar diyarının qeyrət simvolu,
Ulu Babəkimin son nəfəsiyəm mən.
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Lap ilk günlərdən bu hərəkatın təĢkilatlanmasında xidmətləri
olan Babək müəllim də sonradan onun liderlərindən biri oldu. Bu
Ģəxslərin adlarını mən sadalamağa ehtiyac bilmirəm, çünki onların
hər birinin adı Azərbaycan xalqına məlumdur. Həmin dövrdə Babək
müəllimin öz silahdaĢları ilə birlikdə saysız-hesabsız təqiblərə məruz qalmasına baxmayaraq dövləti, xalqı, milləti üçün nə qədər
böyük əhəmiyyətli iĢlər gördüyü danılması mümkün olmayan bir
tarixi həqiqətdir. Bakının Azadlıq meydanında və baĢqa yerlərdə keçirilən mitinqlərdə Babək müəllim öz sanballı çıxıĢlarında xalqın
fikirlərini ifadə edər, tələblərini respublika və mərkəzi rəhbərliyə
kəskin olaraq çatdırardı. ġahidiyəm ki, bəzi hallarda meydana toplaĢmıĢ kütlə onun çıxıĢ etməsini səbirsizliklə gözləyir və bir az
keçdikcə “Babək, Babək” deyə tələb etməyə baĢlayırdı. Bu isə artıq
onun xalq məhəbbətini qazanması demək idi. Respublika rəsmilərilə
görüĢlərdə xalqın təmsilçisi kimi sözünü tutarlı Ģəkildə deyib onu
müdafiə etmək, həmkarları ilə birgə tez-tez müxtəlif rayonlara gedərək xalq hərəkatının təĢkilatlanmasına, idarə olunmasına, onun təyinatının dəyiĢməməsinə, liderlərin seçilməsinə və s. həm köməklik,
həm də nəzarət edərdi. Onlar Qarabağda döyüĢən könüllü dəstələrin
ərzaq, geyim, silah-sursatla təchizatı məsələləri ilə həm Bakıda,
həm də birbaĢa cəbhədə məĢğul olur, döyüĢçülərimizlə görüĢür,
onlara hərtərəfli dəstək olurdular.
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Babək Hüseynoğlu, Ġsgəndər Həmidov və Qurban Məmmədov
könüllü döyüĢçülər arasında. 1992-ci il

Respublikada siyasi vəziyyət getdikcə gərginləĢirdi. Haqsızlıq
artır, dövlətə və millətə təcavüz davam edir, xalqın səbri isə gündəngünə tükənir, qəzəbi artırdı. Artıq mərkəz xalq hərəkatını yatırmaq
məqsədilə ayağa qaldırdığı “qırmızı ordunun” bir hissəsini də Babək
müəllimin iĢlədiyi Azərbaycan Dövlət Teleradio veriliĢləri Komitəsində yerləĢdirmiĢdi. Ġnformasiya blokadası yaratmaq məqsədilə
1990-cu ilin 19 yanvarında Komitənin enerji bloku rus hərbçiləri tərəfindən partladılır. Babək müəllim bunu eĢidən kimi bir qrup ziyalı
ilə hələ buraya kütlə toplaĢanadək dərhal gəlib Komitə həyətində olan
yüksək rütbəli zabitlərə öz etirazlarını bildirmiĢlər. Kəskin, emosional və təhqiredici ifadələrinə görə Babək müəllimi güllələyəcəyi ilə
hədələyən komendantı isə mərhum xalq Ģairimiz Bəxtiyar Vahabzadə
daha kəskin təhqir edərək üzünə tüpürmüĢ və demiĢdir: “Ya narodnıy
poet Azerbaydjana, a tı kto takoy, svoloç? Ubiraytes iz moyey rodinı”. Bundan sonra “Babək, sən cavansan, sən geri dur”deyə onu geri
çəkib sakitləĢməyə çağırmıĢdı ki, bu da Bəxtiyar müəllimin əsl müdrik, qayğıkeĢ ağsaqqal kimi vaxtında lazımi addımı atması idi. Bu
partlayıĢdan sonra artıq mitinqlərin və digər kütləvi etiraz aksiyala44

rının teleradio vasitəsi ilə yayımlanmayacağından, bununla da xalqın səsinin tamamilə boğulacağından hiddətlənən buradakı ziyalılar
yenidən Azadlıq meydanına qayıdaraq mitinqdə çıxıĢ edib telepadio
komitəsində baĢ vermiĢ hadisəni xalqa çatdırmıĢ və artıq quduzlaĢmıĢ imperiyadan daha təhlükəli tədbirlərin gözlənildiyini bildirmiĢlər. Sonrakı hadisələri – qanlı 20 Yanvar faciəsini isə danıĢmağa ehtiyac bilmirəm, çünki bu, bütün detallarıyla xalqın yaddaĢına həkk
olunmuĢdur. Həmin gün xalq arasında olan Babək müəllim də gülləbaran zamanı təsadüf nəticəsində sağ qalan insanlardan biri olmuĢdur. Bu dəhĢətli gecə də onu qorxutmamıĢ, çəkindirməmiĢ, dayandıra bilməmiĢdir. ġəhidlərimizin və yaralanmıĢ insanların aĢkarlanıb siyahıya alınmasında, dəfnlə əlaqədar təĢkilati məsələlərdə,
bununla bağlı hətta rayonlara yollanan Babək müəllim xalqın ən
ağır anlarını da bölüĢmüĢ, hər bir kəsə yardımçı olmağa çalıĢmıĢdır.
O öz evinə yalnız 4 gündən sonra gəlmiĢdir. 1978-ci ildən kommunist partiyasının üzvü olan Babək müəllim həmin partiyanın Azərbaycan xalqının baĢına açdıqları misli görünməmiĢ müsibətlərə görə
Azadlıq meydanında təĢkil olunmuĢ etiraz mitinqində partiyaya,
onun rəhbərlərinə və rejimə nifrət əlaməti olaraq lənətlər yağdırayağdıra, nümayiĢkaranə partiya biletinə od vurub yandırmıĢdır.

Babək Hüseynoğlu “Azadlıq” meydanındakı mitinqlərin
birində çıxıĢ edir
45

Xalq hərəkatına fəal Ģəkildə qoĢulmuĢ və onun liderlərindən
birinə çevrilmiĢ Babək Hüseynoğlu çoxdandır ki, elə bu səbəbdən
də iĢlədiyi teleradio komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlərlə
üzləĢir, iĢdən çıxarılacağıyla hədələnirdi. Odur ki, 1984-cü ildən
Komitənin həm də ilk partiya təĢkilatının katibi olan Babək müəllimin partbileti yandırması rəhbərliyin iĢinə yarıdı və onu iĢdən uzaqlaĢdırdılar. Bütün bunlara məhəl qoymayan Babək müəllim öz xalqının yolunda mübarizəsini davam etdirir, peĢə borcu olaraq haqq
səsinin ucalması, reallıqların xalqa çatdırılması, informasiya blokadasını yararaq xalqın baĢına gətirilən müsibətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yollarını axtarırdı. Çünki televiziya, radio və digər mətbuat orqanlarının hamısı dövlət nəzarətində olduğuna görə,
materiallar ciddi senzura süzgəcindən keçirdi. Belə olan halda özündə geniĢ oxucu kütləsini cəmləĢdirən və mümkün qədər müstəqil
olan bir qəzetin çıxarılmasına böyük ehtiyac var idi. Lakin buna nail
olmaq o zamanlar heç də asan iĢ deyildi. Bu iĢdə çox çətinliklərlə
üzləĢən Babək müəllim Azərbaycan KP MK-nın sabiq birinci
katibi, həmin vaxtlar isə rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiĢ Azərbaycan Könüllü “Qayğı” cəmiyyətinin sədri olan mərhum Ġmam
Mustafayevlə Ģəxsi dostluq münasibətlərinə güvənərək müraciət
etmiĢ və cəmiyyətin nəzdində belə bir qəzetin çıxarılmasına icazə
istəmiĢdir. Ġmam müəllim də belə bir zərurətə müsbət fikir bildirərək xeyir-dua vermiĢdir. Bundan sonra bir neçə ay qəzetin sənədləĢmə iĢləriylə bağlı bürokratik əngəllərlə üzləĢən Babək müəllim
1990-cı ilin may ayında “AYDINLIQ” qəzetini ərsəyə gətirdi. Lakin yenə bir-iki aylıq çək-çevirdən sonra nəhayət ki, Respublikada
“AZƏRBAYCAN”,“AZADLIQ”,”VƏTƏN SƏSĠ” qəzetlərindən
sonra sayca dördüncü demokratik ruhlu qəzet olan “AYDINLIĞ”ın
birinci nömrəsi Babək müəllimin özünün də dünyaya gəldiyi avqust
ayının 4-də onun baĢ redaktorluğu ilə iĢıq üzü gördü. Bununla da
Babək Hüseynoğlunun həyatına yeni “AYDINLIQ” səhifəsi gəldi.
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“AYDINLIQDAN” AYDINLIĞA...

“AYDINLIQ” qəzetinin redaksiyasında gərgin iĢ gedir.
Sentyabr, 1990-cı il

O həmiĢə deyərdi: “AYDINLIQ” mənim ikinci oğlumdur.
Həqiqətən də Babək müəllim bu qəzeti doğma övladı qədər sevirdi.
Çünki min bir əziyyətlə ərsəyə gəlmiĢ “AYDINLIQ” elə ilk günlərdən ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamağa, xalqın
təskinlik və güvənc yerinə çevrilərək onun mənəvi ehtiyacını ödəməyə baĢlamıĢdı. Bu nüfuzlu və mübariz qəzetin redaksiya heyətinə
Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz, Yusif Səmədoğlu, Mirəli Seyidov, Gəray Fəzli, Sadıq Murtuzayev və baĢqa
görkəmli Ģəxsiyyətlər daxil idi.
“AYDINLIĞ”ın Respublikada və onun hüdudlarından kənarda qazanılmıĢ nüfuzuna və siyasi çəkisinə görə “Lefortovo”dan
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yenicə azad olunmuĢ Ehtibar Məmmədov “AYDINLIQ” qəzetinin
redaksiyasında kollektivin qonağı olub ilk müsahibəsini vermiĢdir.

Etibar Məmmədov və Ġsgəndər Həmidov “AYDINLIQ” qəzetinin
əməkdaĢlarıyla görüĢdə. 1991-ci il “AYDINLIĞ”IN redaksiyası

Kollektivdə peĢəkar qələm ustaları olan Babək Hüseynoğlunun, Zeynal Vəfanın, Mahal Ġsmayıloğlunun, Məhəmməd Nazimoğlunun, DərviĢ CavanĢirin, Mahirin, Səmədin, ġakirin, Altayın, Əsli
xanımın, DilĢad xanımın və baĢqalarının tutarlı məqalələrilə yanaĢı,
daha bir sıra görkəmli Ģəxsiyyətlərin, demokratik fikirli gənc yazarların, tələbələrin yazıları da bu həftəlik qəzetdə yerləĢdirilirdi. Beləliklə, “AYDINLIQ” qısa müddətdə xalqın sevgisini qazandı.
“AYDINLIQ”da dəfələrlə məqalələrini çap etdirən, müsahibələr,
bəyanatlar, Ģərhlər verən xüsusi təqdimata ehtiyacı olmayan həmin
Ģəxsləri buraya cəlb edən məhz du qəzetin ölkədəki nüfuzu və
Babək Hüseynoğluna olan rəğbətləri idi. Mən onların bir neçəsinin
adını qeyd etməyi zəruri hesab edirəm. Beləliklə, Hidayət Orucov,
Bəxtiyar Vahabzadə, Murtuz Ələsgərov, Famil Mehdi, Fəzail Ağamalı, Rafiq Zəka Xəndan, Ġsmayıl ġıxlı, Qabil Hüseynli, Aydın
Məmmədov, Vilayət Quliyev, Yunus Oğuz, Səyyad Aran, Əkrəm
Əylisli, Məmməd Aslan, Akif Məhərrəmli, ZərdüĢt Əlizadə, Ġmam
Mustafayev, Gəray Fəzli, Telli Pənahqızı, Zəlimxan Yaqub, Əli
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Vəkil, Xeyrəddin Qoca, MürĢüd Məmmədli, Məmməd Ġsmayıl,
Qasım Qasımzadə, Sadıq Elcanlı, PaĢa Qəlbinur, Ġsi Məlikzadə, ġirməmməd Hüseynov, Nizami Xudiyev, Nizamı Süleymanov, Əli
Ömərov, Mehman Mehmanov, Vüqar Rəhimzadə, AqĢin Babayev,
Lütfiyar Ġmanov və baĢqaları. Minlərlə abunəçisi olan, rəsmi olaraq
40-50 min, lakin əldə olunan məlumatlara görə iki-üç dəfə artıq
tirajla çıxan “AYDINLIQ” qəzet köĢklərinə çatandan bir saat sonra
satılıb qurtarmıĢ olurdu. Ġctimai nəqliyyatlarda, dayanacaqlarda və
digər yerlərdə hamının əlində “AYDINLIQ” olardı. Hətta onu çatdırıb ala bilməyənlər digərlərindən xahiĢ edib alıb oxuyardılar. Artıq
Babək müəllim baĢda olmaqla kollektivin zəhməti nəticəsində
“AYDINLIQ” Azərbaycan jurnalistikasına özüylə yeni, demokratik
bir nəfəs gətirmiĢdi. Hal-hazırda müxtəlif mətbuat orqanlarında müvəffəqiyyətlə çalıĢan bir çox gənclərin peĢəkar jurnalist kimi yetiĢmələrində “AYDINLIĞ”ın və Ģəxsən Babək Hüseynoğlunun rolu
danılmazdır. Bunu etiraf edənlər – “AYDINLIĞ”ı məktəb, Babək
Hüseynoğlunu isə özünün müəllimi hesab edənlər çox olsa da, gizlənənlər də az deyil. Bu da baĢa düĢüləndir.
Ġndi isə “Aydınlıq” qəzetinin ilk nömrəsindəki redaktor guĢəsində verilmiĢ yazını sizə olduğu kimi təqdim edirəm.
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YOLUMUZ – DAN ÜZÜNƏ

Babək Hüseynoğlu “AYDINLIQ”da iĢ baĢında

“Çox mürəkkəb, təzadlı dövrdə yaĢayırıq. “ġanlı beĢillik”lərin, durna qatarı kimi sıralanmıĢ “al bayraqlı illərin” nizamı
pozulub elə bil. “Dinc və rahat həyatımız” qəribə məcraya düĢüb:
eniĢli-yoxuĢlu, burulğanlı-təlatümlü bir məcraya. Fırtınalı dəryada
müdhiĢ dalğaların oyuncağına çevrilmiĢ sükansız gəmiyə bənzəyirik. Yolumuz haradır, səmtimiz hayana? Axı, neçə il əvvəl biz,
deyəsən “kommunizmə doğru” irəliləyirdik? Düzdür, sonralar bu
sözün ağırlığı, məsuliyyəti üĢütmə saldı canımıza, bir az ehtiyatla
danıĢdıq – üz tutduğumuz səmti “yetkin sosializm” adlandırdıq.
Sonra da baĢladıq o cəmiyyəti qurmaq üçün yetkinləĢməyə... Və nəhayət, yetkinləĢə-yetkinləĢə gəlib düĢdük bu günə.
DüĢdüyümüz gün də ki, hamıya bəlli. Əhalisinin yarıdan çoxu
bir qarın ac-bir qarın tox yaĢayan, iĢsizlər ordusu baĢ alıb gedən,
havası, suyu ilan zəhərinə dönən, övladları öz tarixini bilməyən,
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Nuh əyyamından qalmıĢ avadanlıqla iĢləyən bir-iki zavoddan baĢqa,
iqtisadiyyatı özgələrinin qarnını doldurmağa xidmət edən, qısası,
“hamını bəzəyib, özü lüt gəzən”, bir yandan da hər addımbaĢı “gözümçıxdıya” salınan, azadlıqsevər övladları gülləbaran edilən bir
respublikanın yaĢadığı günlərə həsəd aparan çətin ki, tapıla.
Bu günə doğru düz 70 il “iri addımlarla” irəliləmiĢik.
Bütün bunlar azmıĢ kimi, qonĢu xəyanəti, qonĢu məkri də
tarım çəkilmiĢ əsəblərimizlə oynayır. Ġllərlə əməlli-baĢlı hazırlanmıĢ, ən yüksək mənsəbli “dayılara” söykənmiĢ mütəĢəkkil təcavüzlə
üz-üzə dayanmıĢıq. Sərhəd rayonlarımız, orta əsrlərdən miras qalmıĢ kəndlərimiz, əliqabarlı əmək adamlarımız, ağsaqqal-ağbirçəklərimiz, məsum körpələrimiz, ana-bacılarımız top-tüfəngdən atəĢə
tutulur, vəhĢicəsinə qətlə yetirilir, diri-diri yandırılır, ah-nalə ərĢə
dayanır. Biz “yuxarılara” baxırıq, onlar da lap “yuxarılara”. Ġmdad
gözləyirik, hərəkət gözləyirik. Ali qanunla möhürlənmiĢ hüquqlarımızı tələb edirik. “Lap yuxarılar” da ki, “daha böyük iĢlərlə məĢğuldurlar; nəyi isə yenidən qururlar, gəmilərdə görüĢ keçirirlər, xanımları ilə qonaq gedir, qonaq-qara qarĢılaylrlar, Qarabağ məsələsi kimi
“xırım-xırda” iĢlərə isə vaxtları çatmır.
Düz iki il yarımdır ki, bu günə düĢmüĢük (əslində 162 ildir elə
bu gündəyik).
Bəs çıxıĢ yolumuz nədədir?
BĠRLĠKDƏ! (“Birlik” sözünü son illər yerli-yersiz, ürəkdən
və ya dilucu o qədər iĢlətmiĢik ki, sözün tutumu da elə bil öləziyib).
Həqiqi birlikdə! Akademiklə fəhlənin, tələbə ilə rayon rəhbərinin,
çobanla yazıçının... bütün xalqın birliyində!
Əgər həqiqi müstəqilliyə can atırıqsa, öz qazancımızın sahibi
olmaq, sözün əsl mənasında, azad, firavan həyat qurmaq istəyiriksə,
bir olmalıyıq – yuxarıdan aĢağıya, aĢağıdan yuxarıya!
Nə qədər ki, birlikdən ağız dolusu danıĢırıq, nə qədər ki, ən
yüksək səviyyəli yığıncaqlarda, ən izdihamlı mitinqlərdə birliyə çağıranları əlimiz qabarınca alqıĢlayır, evə dönəndə isə sabahkı iĢlərimizi “məndən ötdü” siyasətilə planlaĢdırırıq, bu birlik xülyadır,
röyadır.
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Bugünkü müsibətlərimizə əncam qılmasaq, “bizdən ötüb yadlara” dəyməyəcək, qardaĢ, öz balamıza dəyəcək, öz kökümüzə dəyəcək. Məmləkətimizi bu gündə qoyub getməyə (ölməyə belə) haqqımız yoxdur! Sabah balalarımızı elə faciələrə düçar edəcəyik ki,
gorumuza lənətlər yağdıracaqlar.
Bax belə bir mürəkkəb, çalpaĢıq dövrdə yaĢayırıq.
DəhĢətlər fırtınasına qərq olduğumuz, sabahımıza nur saçacaq
bir ulduz axtardığımız zamanda “AYDINLIQ” qəzetinin birinci
nömrəsi iĢıq üzü görür.
“AYDINLIQ” “Qayğı”nındır, qayğı isə hamının. Vətənin
dərdləri haqda alçaqlı-ucalı danıĢdığımız yetər!
Rəhmətlik Mirzə Ələkbər demiĢkən; Əcnəbi seyrə balonlarla
çıxır, biz hələ avtomobil minməyiriz”. Qollarımızı çırmayıb iĢ görmək, hər kəsin bacardığı qədər Vətənə xeyir vermək, yaralarımıza
məlhəm qoymaq vaxtı çoxdan çatıb.
“AYDINLIQ” öz vəzifəsini doğma diyarın çiçəklənməsinə,
vahid və müstəqil Azərbaycanın bərqərar olmasına, milli birliyimizin və mənliyimizin müqəddəsliyinə, bölünməzliyinə xidmətdə
görür.
Qoy sizin xeyir-duanız yollarımızı iĢıqlandırsın, əziz oxucular! Yolumuz dan üzünə, aydınlığadır!
Babək Hüseynoğlu
“AYDINLIQ” qəzeti. 4 avqust 1990-cı il. Sayı: 1
Əziz oxucu, Siz bu yığcam məqalədə vətənin dar günündə
hayqırtını – azadlığa, müstəqilliyə, milli birliyə, haqq-ədalətə, torpaqların müdafiəsinə, qərəzsizliyə çağırıĢı, baĢ redaktorun özü baĢda olmaqla bütün kollektivin amalını və “AYDINLIĞ”ın dəst-xəttini gördünüz. Ġlk sayından son sayınadək əqidəsinə sadiq qalan bu
qəzeti yolundan heç nə döndərə bilmədi. Qəzetin sükanı arxasında
duran əyilməz Babək Hüseynoğlunu və qeyrətli kollektivi heç nə ilə
ələ almaq, saxlamaq mümkün olmadı. Nə Ģirin vədlər, nə hədəqorxu, nə də digər təhlükələr əqidəni döndərə bilmədi ki, bilmədi.
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Elə birinci nömrədə bir sıra nüfuzlu Ģəxslərin – Ġmam Mustafayevin, Məmməd Arazın, Hidayət Orucovun, ġeyxülislam Hacı
AllahĢükür PaĢazadənin və baĢqalarının təbrikləri, ümid dolu xeyirduaları verilmiĢdi. Belə bir məqamda belə böyük bir yükün altına
girmək həm Babək Hüseynoğludan, həm də o əzmkar kollektivdən
çox böyük məsuliyyət tələb edirdi. Artıq ümidsiz xalqın onlara
dikilmiĢ gözlərinə “AYDINLIQ” aydınlıq gətirməliydi. O da bütün
çətinliklərə baxmayaraq, bu iĢin öhdəsindən ləyaqətlə gəlib respublikanın ictimai-siyasi həyatında tarixi izlər buraxdı. Ola bilər ki, bu
mövzu bu gün artıq öz aktuallığını itirsin, kimsə bunları əhəmiyyətsiz saysın. Lakin heç kəs unutmasın ki, o günlər olmasaydı, o
ağırlığı kimlərsə öz üzərinə götürməsəydi, həyatını, ailəsini təhlükə
altına qoyaraq, qələmlə silahlanıb mübarizə meydanına cəsarətlə
atılmasaydı, bugünkü əmin-amanlıq, firavanlıq olmazdı. Ölkəmizi
bəlkə də ən acı faciələr bürüyəcək, Böyük Azərbaycanımızın lap sonuncu niĢanəsi də xəritədən silinəcəkdi.
Odur ki, ilk sayından baĢlayaraq respublikada cərəyan edən və
hüdudlarından kənarda aidiyyəti olan hər bir siyasi-ictimai hadisəni
diqqətlə izləyən, obyektiv iĢıqlandıran “AYDINLIQ” qısa zamanda
xalqın etimadını qazanıb ümid yerinə çevrildi.
“AYDINLIQ” qəzetinin 15-21 fevral 1991-ci il tarixli 7 (29)
sayındakı böyük tarixi əhəmiyyəti olan bir neçə faktları nəzərinizə
çatdırıram. (Olduğu kimi)
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin birinci sessiyasında
millət vəkili Heydər Əliyevin çıxıĢı.
Hörmətli xalq deputatları!
Əziz həmvətənlər!
Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı seçilməyimi böyük etimad kimi qəbul edirəm, seçicilərimə, mənə həmrəyliklərini
bildirənlərin hamısına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Mənim Azərbaycana qayıtmağım, xalq deputatı seçilməyim
barədə cürbəcür Ģayiələr yayılıb. Bunlara cavab olaraq bəyan edirəm ki, doğma vətən torpağına heç də yenidən hakimiyyətə qalx53

maq üçün, kimdənsə qisas almaq üçün yox, ancaq və ancaq Respublikanın bu ağır və çətin dövründə xalqın dərdinə Ģərik olmağa,
vətəndaĢlıq borcumu yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoĢulmağa gəlmiĢəm. Məni bir azərbaycanlı kimi bu
hüquqlardan heç kəs məhrum edə bilməz...
Bundan sonra əksəriyyəti Heydər Əliyevin çörəyini yeyən
deputatlar öz tərbiyələrini nümayiĢ etdirməyə baĢlayırlar. Ayaqlarını yerə döyür, atmacalar atır, səs-küy salır, ara-sıra fit çalaraq o
böyük Ģəxsiyyəti qıcıqlandırmağa, əsəbləĢdirməyə, sözünü kəsməyə
və müxtəlif yollarla çıxıĢına mane olmağa çalıĢırlar. Bir az daha fəal
olan yazıçı Bayram Bayramov özünün əyilməzliyini, respublikanın
hazırkı vəziyyətinin qənaətbəxĢ olduğunu, Dağlıq Qarabağda da
problem yaĢanmadığını fəxrlə bildirir və hətta yoldaĢ Əliyevi vertolyota qoyub Qarabağa aparmaq kimi sərsəm təkliflər də verir.
Diqqət yetirin.
...Dağlıq Qarabağ heç vaxt indiki kimi bizim olmayıb...
...Dağlıq Qarabağ heç vaxt onların olmayıbdır...
...YoldaĢ Əliyev, sizin vaxtınızda Qarabağ heç vaxt bizim
olmayıb. Allaha Ģükür ki, siz sağ-salamatsınız. Sizi vertolyota qoyub aparacağam Dağlıq Qarabağa. (B.Bayramovun sessiyadakı
çıxıĢından)
Bütün bu hücumlara baxmayaraq, dahi Heydər Əliyev respublikanın son illər yaĢadığı acınacaqlı ictimai-siyasi vəziyyəti Ģərh
edərək, çıxıĢ yollarını göstərən üç müddəadan ibarət geniĢ çıxıĢını
sarsılmadan baĢa vura bildi. Lakin bu əzəmətli çıxıĢ KĠV-də lazımi
səviyyədə iĢıqlandırılmadı, respublika ictimaiyyətinə olduğu kimi
çatdırılmadı. Bu zaman yenə “AYDINLĠQ”, yenə Babək Hüseynoğlu haqqın müdafiəsinə qalxaraq, yuxarıda qeyd etdiyimiz nömrədə “Müdafiədən hücuma” baĢlığı ilə Heydər Əliyevin sessiyadakı
çıxıĢının tam mətnini və vaxtilə ona yarınıb, indi isə o böyük Ģəxsiyyətə nümunə göstərmək xülyasına düĢən B.Bayramovun öz yazdıqları ilə özünü ifĢa edən faktları yerləĢdirdi. Onları sizin nəzərinizə çatdırıram:
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“Bədii yaradıcılıq sahəsində də nailiyyətlər qazanmağımıza
hərtərəfli imkanlar yaradan, xalqımızın, respublikamızın zəfərlərini
al bayraqlara çevirib baĢımızı ucaldan, saymaqla tükənməyən uğurlarla bizi yola salan respublika partiya təĢkilatına, onun Mərkəzi
Komitəsinə, Ģəxsən ədəbiyyatımızın, sənətimizin geniĢ ürəkli dostu,
qayğıkeĢi Heydər Əliyev yoldaĢa ürək dolusu “sağ ol” deyirik. Bu
böyük etimad müqabilində əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyimizi
səmimiyyətlə bildiririk”.
Bayram Bayramov
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, say: 38-39, 26 sentyabr 1980.
Bu kiçik yazıyla yanaĢı həmin sessiyadakı iclasda “mən heç
zaman heç kimə baĢ əyməmiĢəm” deyən B.Bayramovun müəllifi
olduğu “Gün batanda” kitabının Heydər Əliyevə bağıĢladığı nüsxəsinin birinci səhifəsinin surəti yerləĢdirilmiĢdi. Bildirməliyəm ki, o
zaman H.Əliyev hələ Moskvada qalmıĢ bir qism Ģəxsi əĢyalarının
içərisindən həmin kitabı məxsusi olaraq “AYDINLIQ”da həqiqəti
əks elətdirmək üçün Babək müəllim üçün gətizdirmiĢdi. Burada
müəllifin özünün 05.11.1981-ci tarixdə yazdığı kimi “minnətdarlıq
əlaməti olaraq” Heydər Əliyevin ünvanına xoĢ sözlər və bolluca
təriflər deyilirdi.
Dahi Heydər Əliyevin Ģəxsiyyətinə hörmət və ona inam
əlaməti olaraq “AYDINLIQ” dərhal, elə ilk gündən özünün bütün
gücünə, nüfuzuna, ətrafında toplaĢmıĢ ziyalı ordusuna, sıravi vətəndaĢlara arxalanaraq onun müdafiəsinə qalxdı. O görkəmli Ģəxsiyyəti
siyasi meydanda tək qoymadı. Hələ o dövrdə yüz minlərlə oxucusu
olan, böyük nüfuza malik “AYDINLĠQ” qəzeti çox güman ki, Heydər Əliyevə qarĢı mütəĢəkkil hücumlara qoĢulmaq fikrində olan aĢağıdan yuxarıya bütün təbəqələrdə çoxlarının qarĢısını aldı.
“AYDINLIĞ”ın elə həmin nömrəsində (15-21 fevral 1991-ci il)
Zeynal Vəfanın atom gücünə bərabər bir səhifəlik “Keçmə namərd
körpüsündən” adlı məqaləsi yerləĢdirildi. Məqalədən bir hissəni sizə
təqdim edirəm:
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...Yıxılana balta vurmaq, yaxĢılığa yamanlıqla cavab vermək,
yediyi çörəyə təpik atmaq bizim köhnə adətimizdir. Ali Sovetin sessiyasında əyləĢənlərin əksəriyyəti Heydər Əliyevin təmənnasız köməyi sayəsində, hətta layiq olmadıqları halda vəzifə kürsülərinə
qalxmıĢ, vaxtilə onun kölgəsini canamaz bilib üstündə namaz qılan,
onun barmaqlarına toxunmuĢ barmaqlarını belə kəsib ən qiymətli
bir yadigar kimi muzeydə saxlamağa hazır olan adamlar idi. Qoy bu
gün balta götürüb Heydər Əliyevin üzərinə hücuma keçənlər unutmasınlar ki, biz Bakının alaqaranlıq dalanlarının hər birində neçəneçə onlar kimi deputat adamcığazlar tapa bilərik. Ancaq Heydər
Əliyev kimi dünya əhəmiyyətli bir Ģəxsiyyəti yenidən xəlq etmək
üçün bizə illər yox, əsrlər gərəkdir...
Məhz bu dövrdə Heydər Əliyevin müdafiəyə, dəstəyə, alqıĢa,
diqqətə, tərifə daha çox ehtiyacı vardı fikrimcə... Bunu da cəsarətlə,
bacardığı qədər Babək Hüseynoğlu etdi, “AYDINLIQ” etdi.
O dövrlər Sovetin ifĢa olunan vaxtları idi, odur ki, yadıma bir
Sovet devizi düĢdü. Müharibədən sonra baĢlamıĢ düz dünənə qədər
hər yerdə yazırdılar ki, ”Nikto ne zabıt, niçto ne zabıto”! Lakin sonradan həyat göstərdi ki, sən demə Ġttifaqın özü kimi elə baĢdan
ayağa devizləri də, lozunqları da yalanmıĢ...
“AYDINLIĞ”ın son səhifəsində rəhmətlik Məhəmməd Nazimoğlunun “Çayçı Məhəmməd” imzasıyla satirik yazıları yerləĢərdi. O da olduqca ciddi məsələləri yumor dili ilə xırdalayardı. Məsələn, elə görkəmli Ģəxsiyyət Heydər Əliyevə qarĢı parlament salonunda millətin tərbiyəsizlik edən “dilqananları”na qınaq, xəcalət
vermək üçün elana baxın.
ELAN
“AYDINLIQ” qəzetinin “AĢkarlıq çayxanası”nda “Mədəniyyət” kursu açılmıĢdır. Kursun aparıcısı çayçı Məhəmməd təpik döymək, fit çalmaq, yıxılanı baltalamaq kimi zərərli vərdiĢlərdən
tezliklə yaxa qurtarmağa zəmanət verir. Kurslar Respublika parlamentinin sessiyası arasındakı fasilələr zamanı fəaliyyət göstərəcəkdir. Bəzi millət vəkilləri üçün kursa yazılmaq məcburidir.
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Sonralar Babək müəllimdən eĢitdiyimizə görə, ölkənin ən ağır
vaxtlarında Naxçıvanda çətin Ģəraitdə iĢləyən dahi Heydər Əliyev
vaxt tapıb “AYDINLĠĞ”in hər nömrəsini diqqətlə oxuyarmıĢ. Hətta
bu balaca elan da gözündən yayınmamıĢdı, oxuduqdan sonra gülümsəyərək, “Düz edirsiniz, onları bir tərbiyələndirin” demiĢdi.
Hadisələrin bu cür gediĢatı əlbəttə ki, respublikanın o vaxtkı
rəhbərliyinə əl vermir, onları günbəgün narahat etməyə baĢlayırdı.
Artıq Heydər Əliyevin nüfuzu sürətlə artmaqda, tərəfdarları isə çoxalmaqda idi. Onun respublikanın siyasi rəhbərliyinə gəliĢinə ehtiyac duyulur, zərurət yaranırdı. Sözsüz ki, bütün bunların da yolu
mətbuatdan keçirdi. Obyektiv və nüfuzlu mətbuatdan. Bu baxımdan
“AYDINLĠQ” ilk sıralarda idi. Odur ki, elə bu ərəfədə dahi Heydər
Əliyevin iri addımlarının qarĢısını almaq üçün təzyiq birinci “AYDINLIĞ”a və onun baĢ redaktoru Babək Hüseynoğluna baĢladı.
Heydər Əliyevlə əlaqəli məqalələrdən bir neçə gün sonra, dəqiq
desək martın 16-da baĢ redaktor o vaxtkı ədliyyə naziri Əlisaab
Orucovun yanına dəvət olunub və ona parlament müxbiri olaraq respublika Ali Sovetinə seçki kampaniyası və sessiya iclaslarının
qeyri-obyektiv iĢıqlandırılması barədə ciddi iradlar tutulmuĢ, xəbərdarlıqlar edilmiĢdir. Sözsüz ki, Babək Hüseynoğlu elə növbəti nömrədə bu təzyiqə “Bir məlumatla bağlı Ģərh” məqaləsində öz tutarlı
cavabını vermiĢdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər və əsas tərəfi isə
o idi ki, nazir öz ağasının sifariĢilə baĢ redaktorun iradəsini yoxlayırdı. Yeri gəlmiĢkən, bildirim ki, respublikanın müxtəlif dövlət orqanlarına belə dəvətlər bundan sonra da bir neçə dəfə olmuĢdur.
Daha ciddi xəbərdarlıqlar, Ģirin vədlər, anonim telefon zəngləri,
hədə-qorxu və s. Lakin bunların heç biri Babəki Babək olaraq əqidəsindən döndərə bilmədi. Açığını deyim ki, bütün təhlükələri duyan anam da övladı üçün narahat olub bəzən deyərdi “Ay oğul,
bəlkə bu qədər dərin getməyəsən, axı sənin altı körpə övladın var”
(o zaman Babək müəllimin böyük övladının cəmi 14 yaĢı var idi). O
isə, “Ay ana, bu ölkənin ağır yükünü biz bu gün öz üzərimizə götürməsək, onu xilas etməsək, uçurumun qarĢısını almasaq, sabah həmin o övladların gözünün içinə dik baxmağa haqqımız olmayacaq
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axı. Bunları mən etməyim, sən etmə, o etməsin, bəs kim etsin?
Vətən, millət yolunda mən hər Ģeyə hazıram, sən Allah danlama
məni”. Sonra bir özünəməxsus zarafatla anamın könlünü alardı.
“Özünüz belə öyrətmisiniz də, qoy iĢimizi görək. Görüləsi iĢimiz
hələ çoxdur ”.
***
Hələ bu ölkədə insanlar demokratiyanın nə olduğunu bilməyəndə Babək Hüseynoğlu rəhbərlik etdiyi balaca kollektivdə
demokratik mühitin yaranmasına nail ola bilmiĢdi. Heç bir imtiyaz
olmadan, əsl qabiliyyətə, bacarığa qiymət verilməsi, vətənə, xalqa
təmənnasız xidmət, obyektivlik və digər zəruri prinsiplər “AYDINLIĞ”ın daxilində hökm sürürdü. Bir dəfə haradansa Babək müəllimin qulağına söz çatmıĢdı. Guya ki, Babək öz yerlilərini yığıb baĢına. Buna “AYDINLIĞ”ın 5-12 aprel 1991-ci il, 14(36) –cü sayında
tutarlı cavab verilir və əməkdaĢların dünyaya gəldikləri rayonlar
bir-bir göstərilir. Qeyd olunur ki, burada çalıĢanlardan beĢ nəfər
Bakıdan, özü ilə birlikdə iki nəfər Qərbi Azərbaycandan, qalan doqquz nəfər isə Yardımlıdan, AğdaĢdan, Balakəndən, Ağsudan, Borçalıdan, Zəngilandan, Naxçıvandan, ġamaxıdan, Neftçaladandır. Bu
siyahını açıqlamaqda əslində Babək Hüseynoğlu həm özü ilə, həm
də “AYDINLĠQ”la oxucu arasında olan ən xırda qaranlığa aydınlıq
gətirmiĢdi. Məqsəd isə qara qüvvələrin fitnəsinin qarĢısını almaq,
özünün və “AYDINLIĞ”ın nüfuzuna xələl gətirmək istəyənlərin
niyyətini ifĢa etmək idi.
“AYDINLIĞ”ın düzgün yolda olması – naĢı məmurlara və
xalqa demokratiyanın mahiyyətini aĢılaması, aĢkarlığa, sağlam və
azad fikirlərə yer verməsi, qanunların aliliyinə hörmət etməsi, dövlətin və xalqın mənafeyinə xidmətləri, obyektivliyi və s. ölkənin
vəzifəsindən, yaĢından asılı olmayaraq bütün sağlam fikirli vətəndaĢları tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi.
Artıq “AYDINLIQ” böyük Ģəxsiyyət Heydər Əliyevin də rəğbətini və etimadını qazanmıĢdı. Təsadüfi deyil ki, o da Naxçıvanda
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olarkən Azərbaycan xalqına müraciətlərini məhz “AYDINLIQ” vasitəsilə çatdırırdı. “AYDINLIQ” da o böyük Ģəxsiyyətin bütün
siyasi fəaliyyətini və uğurlu addımlarını durmadan izləyir, mütəmadi olaraq geniĢ Ģəkildə iĢıqlandırırdı. Bir neçəsinə nəzər salaq.
“AYDINLIQ” qəzeti. 25 oktyabr 1991-ci il, sayı 35 (57)
NÖMRƏYƏ TELEQRAM
“AYDINLIQ” qəzetinin redaksiyasına
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi Azərbaycan Ali Sovetinin 18 oktyabr 1991-ci il tarixli sessiyasında qəbul edilmiĢ
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
aktı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edir və bunu
Azərbaycan demokratik qüvvələrinin qələbəsi kimi qiymətləndirir.
17 mart 1991-ci ildə SSR Ġttifaqının saxlanması haqqında keçirilmiĢ
referendumda Naxçıvan MR əhalisinin iĢtirak etməməsi məhz muxtar respublika demokratik qüvvələrinin Azərbaycanın milli istiqlaliyyəti uğrunda apardığı mübarizə idi. Biz bu gün xoĢbəxtik ki,
Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət orqanı milli azadlıq
niyyətlərimizin həyata keçirilməsi üçün ilk addım atdı. Xalqımız
tam əmin ola bilər ki, naxçıvanlılar milli azadlıq hərəkatını daha
əzmlə davam etdirəcəklər.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri:
Heydər Əliyev
1991-ci il noyabrın 20-də Dağlıq Qarabağ ərazisində vertolyotun ermənilər tərəfindən vurularaq partladılması nəticəsində xalqımızın mərd oğullarının qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar NMR Ali Məclisinin və NMR Nazirlər Kabinetinin birgə bəyanatı “AYDINLIQ”
qəzetinin redaksiyasına ünvanlanır.
“AYDINLIQ” qəzeti. 30 noyabr 1991-ci il, sayı 40 (62)
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“AYDINLIQ” qəzetinin redaksiyasına
Bədnam rus imperiyasının töhfəsi olan qondarma “Qarabağ
problemi” müqəddəs torpağımıza görünməmiĢ bəlalar gətirir. Artıq
4 ildir ki, Dağlıq Qarabağda qanlı vuruĢlar gedir. Körpülər partladılır, binalar yerlə-yeksan edilir, kəndlər xarabazara çevrilir, günahsız
yurddaĢlarımız öldürülür.
Noyabrın 20-də xalqımızın oğullarının Qarabağ torpağında
faciəli surətdə həlak olması dərdimizi daha da artırıb. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının əhalisi bu ağır faciə münasibətilə kədərləndiyini bildirir, Ģəhidlərimizin əzizlərinə, doğmalarına və bütünlükdə
xalqımıza dərin hüznlə baĢsağlığı verir, bu qanlı müharibəyə son
qoymaq üçün müllətimizin mərdanə övladlarını düĢmənə qarĢı qəti
mübarizəyə səsləyir.
NMR-nın Ali Məclisi,
NMR-nın Nazirlər Kabineti.
Bunun ardınca baĢ vermiĢ faciə ilə əlaqədar Naxçıvan Ģəhər
mədəniyyət sarayında izdihamlı matəm yığıncağı barədə və həmin
yığıncaqda erməni millətçilərinin, onların Moskvadakı havadarlarının ünvanına Ali Məclisin sədri Heydər Əliyevin sərt və məntiqli
çıxıĢının məzmunu verilmiĢdir. Respublkada baĢ verən ictimaisiyasi hadisələrə dərhal münasibət bildirən Heydər Əliyevin bundan
sonra da “AYDINLIQ” qəzetində mütəmadi olaraq bəyanatları, müraciətləri, müsahibələri dərc olunurdu. Ən diqqət çəkən, unudulmaz
tarixi məqam budur ki, Haxçıvandan baĢqa digər bölgələrdə və az
bir faiz istisna olmaqla heç kəs Heydər Əliyevin adını belə çürət
edib dilinə gətirmədiyi vaxtlarda, hətta o əvəzsiz Ģəxsiyyətin yetiĢdirdiyi, himayə etdiyi, verdiyi “yağlı əppəyi” xımır-xımır basan
nankor kadrların belə susduğu vaxtlarda “AYDINLIQ” bunu cəsarətlə edirdi. Düzdür, hər Ģey qaydasına düĢəndən sonra o “igidlər”in
bir çoxu yenidən meydana çıxıb Heydər Əliyev cənablarına öz sədaqətlərini bildirməyə, bir-birini qabaqlaya-qabaqlaya yaxa-baĢlarını
cırmağa, “Əliyev”çiyəm deyib “xod”lar axtarmağa baĢladılar...
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“Lilli sular durulur”. “AYDINLIQ” qəzetinin 3 iyun 1992-ci
il tarixli, 22(90)-ci sayındakı bu geniĢ məqalədə 1992-ci il mayın
28-də – Azərbaycanın Milli Ġstiqlal günündə Naxçıvan MR Ali
Məclisinin sədri Heydər Əliyevin və Türkiyə Dövlətinin BaĢ naziri
Süleyman Dəmirəlin iĢtirakı ilə Araz çayı üzərində Naxçıvan və
Türkiyə arasında böyük siyasi-iqdisadi, həmçinin strateji əhəmiyyətə malik olan o taydakı soydaĢlarımızın “Həsrət”, bu tayın isə
“Ümid” adlandırdığı körpünün açılıĢı və onların bu əlamətdar mərasimdəki çıxıĢları iĢıqlandırılmıĢdır.
Elə həmin tədbirdə iĢtirak etmiĢ Babək Hüseynoğlu ilə Mahal
Ġsmayıloğlunun bir gün sonra Heydər Əliyevlə saat yarımlıq söhbəti
də qəzetin bu sayında yer almıĢdır. Bu məqalənin həmin dövrün
siyasi səhnəsi üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə
alaraq qısa ixtisarla nəzərinizə çatdırıram.
Heydər ƏLĠYEV: “Seçkilərin nəticəsi saxtalaĢdırılacaq”
Heydər Əliyev: – Hansı hisslərlə Naxçıvandan ayrılırsınız?
“AYDINLIQ”: – Araz üzərində körpünün açılması təkcə
Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə bütün türk dünyası həyatında əlamətdar hadisədir...
Heydər Əliyev: – Mən heç təsəvvür edə bilmirdim ki, BaĢ
nazir Süleyman Dəmirəli və Türkiyədən gələn nümayəndələri
qarĢılamağa bu qədər camaat yığılacaq...
“AYDINLIQ”: – Məlum “Azərbaycan QKÇP-si” baĢ verəndə
(xatırladım ki, bu hadisə 1992-ci il mayın 14-də A.Mütəllibovun bir
günlük hakimiyyəti ilə nəticələnmiĢdi), mayın 14-də yüz minlərlə
adam AXC binası qarĢısında toplaĢmıĢdı və onda xalqın mübarizəsi
ilə Sizin həmrəyliyinizi, qətiyyətinizi eĢidən camaat daha da ruhlandı... O vaxtdan iki həftəlik bir vaxt keçir, indiki hakimiyyət durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: – Dövlət çevriliĢi ediləcəyini mən burada
duymuĢdum. Mayın 13-dən 14-nə keçən gecə mən Yaqub Məmmədovu telefonla çox axtardım və nəhayət, gecə saat 1-dən sonra öz
evində tapa bildim. Ona müraciət etməyim səbəbsiz deyildi. AS
sədri seçiləndən sonra o mənə zəng edib, böyük siyasi təcrübəyə
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malik olduğuma görə respublikanın ağır günündə ona kömək etməyimi xahiĢ etdi. Mən isə bildirdim ki, Ģəxsən ona yox, xalqıma
kömək etməyə həmiĢə hazıram. Mən həmin gecəki söhbətdə dövlət
çevriliĢi olacağı haqda əldə etdiyim məlumatı Y.Məmmədova çatdırdım və xatırlatdım ki, əgər Siz – Y.Məmmədov buna qol qoysanız tarix qarĢısında, Azərbaycan xalqı qarĢısında cavabdeh olacaqsınız, heç kəs bunu bağıĢlamayacaq. O, qətiyyətlə bildirdi ki, belə
məlumat onda da var və heç vaxt o buna yol verməyəcək. Ancaq
çox təəssüf ki, o bu çevriliĢin çox fəal iĢtirakçısı oldu. Mən ürəkdən
əmin idim ki, Azərbaycan xalqı A.Mütəllibovun yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə heç cür barıĢmayacaq... Səhərisi gün hələ Mütəllibovun hakimiyyətdə olduğu anlarda mən Naxçıvan televiziyası ilə
çıxıĢ edərək respublikada baĢ vermiĢ hadisələrə öz münasibətimi
bildirdim və Mütəllibovu prezident kimi tanımadığımı bəyan etdim.
20 dəqidəlik həmin çıxıĢın lent yazısını isə Azərbaycan televiziyasına göndərdim. Təəssüf ki, çıxıĢımın xalqa çatdırılmasına AXC rəhbərliyi bütün vasitələrlə mane oldu. Mənim çıxıĢım yüksək səviyyəli AXC senzurasından keçmədi.
Respublikada keçiriləcək prezident seçkilərinə münasibətiniz?
sualına görkəmli siyasətçi bu cür cavab vermiĢdi. ”Biz respublikada
yaranmıĢ hazırkı vəziyyətdə prezident seçkiləri keçirilməsinə Ali
Məclisin 1992-ci il 25 mart tarixli qərarında (Naxçıvanda seçkilər
keçirilsin) münasibətimizi bildirmiĢik. Seçkilərin nəticəsi mütləq
saxtalaĢdırılacaq”.
“Antiəliyevçilk və onun mahiyyəti” baĢlığıyla “AYDINLIQ”
qəzetinin 18 sentyabr 1992-ci tarixli, 39(107)-cu sayındakı bir səhifəlik məqalədə Azərbaycan-türk millətinin böyük oğlu Heydər Əliyevin uğurlu siyasi fəaliyyətinin tarixinə qısaca nəzər salınır. Ona
müxtəlif səviyyələrdə – Qərb, Moskva, erməni və yerli “ermənilər”
tərəfindən yaxılan qaralar – 1987-ci ildən baĢlayaraq həmin ərəfəyədək, yəni, Sovet hakimiyyətindən AXC hakimiyyətinədək olan
müddətdə Heydər Əliyev üzərinə olunan hücumlar, onun ölkəsi,
xalqı qarĢısındakı tarixi xidmətlərə kölgə salmaq cəhdləri, Ģəxsiyyə62

tini gözdən, nüfuzdan salmaq məqsədi daĢıyan digər hazırlanmıĢ
tədbirlər ifĢa olunur. Heydər Əliyevin Ģəxsiyyəti və haqqı isə əsaslı
surətdə, kəskin Ģəkildə müdafiə olunur. Son abzası olduğu kimi
nəzərinizə çatdırıram.
“Heydər Əliyev əleyhdarlarının əksəriyyəti, yaxud hamısı
gündən-günə öz siyasi simasızlığını, antidemokratik mahiyyətini,
millətə və onun firavan sabahına yabançılığını, məsləksizliyini büruzə verir. Fəqət, Heydər Əliyev Ģəxsiyyəti öz bütövlüyü, mütləqliyi, munisliyi, Ģəksizliyi ilə bir bayraq kimi, bir əqidə və ideal kimi
intiĢar edir və milyonlarla türkün qəlbinə azad, müstəqil, demokratik Azərbaycan uğrunda müqəddəs savaĢ ruhu aĢılayır”.
“AYDINLIĞ”ın 30 oktyabr 1992-ci il tarixli, 45(113) saylı
nəĢrində “Naxçıvanda nələr baĢ verib”? baĢlıqlı böyük məqalə yerləĢdirilib. Məqalədə Naxçıvana ezam olunmuĢ müxbirin orada bu
günlərdə baĢ verən hadisələr barədə geniĢ məlumatı verilir. BaĢ
verən hadisələr isə bu dəfə heç də xoĢagələn deyil, oktyabrın 24-də
Naxçıvanda qara qüvvələrin baĢ qaldırması və hakimiyyəti ələ almaq cəhdləri idi. Heydər Əliyevin xalqın təkidi və dəstəyi ilə Muxtar Respublika rəhbərliyinə gəlməsindən, onun gündən-günə artan
uğurlarından, nüfuzundan, siyasi arenada yenidən günəĢ kimi parıldamasından və bu günəĢin tezliklə bütün Azərbaycana Ģölə saçacağından qorxuya düĢən mərkəzdəki rəhbərlikdə təmsil olunan cılız
siyasətbazlar Naxçıvanda ara qarıĢdırmaq, “su bulandırıb balıq tutmaq” xülyasına düĢmüĢdülər. Həmin gün bir neçə əhəmiyyətli dövlət idarələrinin tutulmasını, çaxnaĢmanı, güllə səslərini, bir neçə yaralananları, zirehli maĢınların küçələrədə görünməsini həqiqətən də
dövlət çevriliĢinə cəhd kimi qiymətləndirmək olardı. Lakin onun
təĢkilatçıları bir Ģeyi unudub, düz hesablamamıĢdılar. Axı rəhbərlikdə xalqının gücünə güvənən görkəmli siyasətçi Heydər Əliyev idi.
O böyük Ģəxsiyyət elə həmin gün öz müdrikliyi ilə vəziyyəti nəzarətə ala və “qara buludlar”ın MR üzərindən çəkilməsinə itkisiz-filansız nail ola bilmiĢdir. Hadisələrin inkiĢafını saatbasaat Ģərh edən bu
məqalədə qeyd olunanlar və saat 20.00-də Heydər Əliyevin izdiham
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qarĢısındakı iradəli çıxıĢı yer almıĢdır. Bu ağır anda da
“AYDINLIQ” əqidəsinə sadiq qalaraq Heydər Əliyev cənablarının
yanında olub, onun sözünün Azərbaycan xalqına çatdırılmasına vasitəçilik, yardım etmiĢdir. Heydər Əliyevlə xalqın birliyi-vəhdəti
bütün çirkin niyyətli qüvvələrə qalib gələ biləcək güc idi. Bunu o
böyük Ģəxsiyyət həmin gün də, siyasi karyerası dövründə sonralar
da bir neçə dəfə sübut etmiĢ və özündən sonrakı siyasətçilərə miras
qoyub getmiĢdir. Bütün rəhbərlər, bütün dövrlərdə gərəkdir ki,
xalqa arxalanıb, onun həqiqi dəstəyinə güvənsinlər.
Ġndicə qəzetin arxivindəki bir nömrəsi də diqqətimi çəkdi. 31
iyul 1992-ci il tarixli 100-cü nömrə.
BaĢ redaktor Babək Hüseynoğlunun oxucu qarĢısında hesabat
məzmunlu məqaləsindən bir az verirəm. O yazır:
Dünyaya iki dəfə gəlmiĢəm, ikisində də avqustda. Birinci dəfə
50-ci ildə AĢağı Necilidə, ikinci dəfə 90-cı ildə – “AYDINLIĞ”ın
nəĢrinə baĢlayanda. Ġlk sayımızı mayın 28-də-Ġstiqlaliyyətimizin ildönümündə çıxarmaq istəyirdik. Qəzet çapa gethagetdə yuxarılardan bildirdilər ki, Ģəhərağası (o vaxtkı hərbi komendant) Kapliyev
Ģəxsən icazə verməsə, heç bir təzə qəzet çıxa bilməz.(Guya ki, elə
köhnə qəzetlərə “əl gəzdirilməmiĢ” çıxa bilirdilər). Ġki aylıq çək-çevirdən sonra, axır ki, avqustun ilk günlərində “AYDINLIQ” aydın
sabaha qovuĢdu.
Ġlk sayımızdan 100-cüyə qədər nə yazmıĢıq, nə yozmuĢuq, nə
demiĢik o haqda danıĢmayacağam. Onlara qiyməti sən verirsən, əziz
oxucu, bir də tarix verəcək. Yuxarılardan baĢımıza nələr gətirildiyindən də yazmağa ehtiyac duymuram, çünki mübarizə yolu hamar
olmur...
Və sonda o, əziz oxuculara, möhtərəm müəlliflərə, istəkli
qələmdaĢlara müraciət edərək Azərbaycanımızın iĢıqlı sabahı
uğrunda mübarizədə Ulu Tanrının nəzərlərinin üstümüzdən əskik
olmamasını arzulayır.
Sözsüz ki, bu nömrədə çoxsaylı təbriklər. Onlardan bir
neçəsini tam və ya qısa ixtisarla diqqətinizə çatdırıram.
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“AYDINLĠIQ” qəzetinin baĢ redaktoru Babək Hüseynoğluna
“AYDINLIQ” qəzetinin 100-cü sayı və iki illiyi münasibətilə
redaksiyanın bütün əməkdaĢlarını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Respublikada aĢkarlığın, demokratiyanın inkiĢafında, müstəqil milli
dövlət quruculuğu prinsiplərinin həyata keçirilməsində, insan haqlarının qorunmasında, ədalətli hüquqi dövlət yaradılmasında qəzetinizə böyük uğurlar diləyirəm.
“AYDINLIQ” qəzeti obyektivliyi və prinsipiallığı ilə böyük
hörmət qazanıb. ġübhə etmirəm ki, gələcəkdə də xalqımızın ümidini
doğruldacaqdır.
Böyük hörmətlə:
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev
MƏRDANƏLĠK, PRĠNSĠPĠALLIQ
Ġki yaĢı tamam olan “AYDINLIQ” qəzeti! Ġlkəsdi günün mübarək! Təbrik! Səni doğmamız kibi bağrımıza basırıq. YaĢın çox
olmasa da, özün ağsaqqalımızsan. Fikir günəĢimiz, mənəvi aynamızsan. “AYDINLIQ” adını dürüst seçmisən. Qaranlıq gecələrimizi
aydınlatmaq, dumanlı fikirlərimizi iĢıqlandırmaq üçün yaranmısan.
Bu əziz və mübarək gündə sənin Babək Hüseynoğlu, Zeynal Vəfa,
Mahal Ġsmayıloğlu, Məmməd Nazimoğlu, DərviĢ CavanĢir kibi
oğullardan ibarət yaradıcı heyətini, Sadıq Elcanlı, Vilayət Qulusoy,
Qabil Hüseynli təki yanar zəka sahiblərindən ibarət qələmdaĢlarını,
saysız-hesabsız oxucularını təbrik edirəm.
Götürdüyün xətt mərdanəlik və prinsipiallıqdır. ġərə, eybəcərliyə güzəĢt etmirsən. Gözü kölgəlilər, xalq taleyinə biganələr, fərarilər, qəlbiqaralar və əliəyrilər səndən qorxur, çəkinir. Çünki qüdrətlisən. Və maskaları yırtmağı bacarırsan.
Azərbaycanımız azadlıq, müstəqillik yolundadır. Lakin real
müstəqilliyə nail olmaq üçün hələ nə qədər əngəlləri aradan qaldırmalıyıq. Beynəlxalq sionizm, onun cilddən-cildə girən kommunist
mafiyaları, ağ və qırmızı imperiyanın tör-töküntüləri, erməni iĢğalçılığı ən böyük düĢmənlərimiz olaraq qalır. Qorbaçov, Yazov,
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Kryuçkov, Volski, Barannikov, Polyaniçko, Ter-Petrosyan və onların Vəzirov, Mütəllibov kimi milli satqınlardan ibarət nökərləri
sənin daimi ifĢa obyektin olaraq qalır. Azərbaycan istiqlalına yağı
kəsilmiĢ marĢal Yevgeni ġapoĢnikovdan tutmuĢ Ġqor Belyayev,
Henrix Borovikədək nə qədər Ģovinistlər “AYDINLIQ” səhifələrində öz simalarını gördükləri üçün sənə minnətdar olmalı, yaxud
qəzəb püskürməlidirlər.
Sinəmizdə dağlar var: Zəngəzur, Göyçə, Xocalı, ġuĢa, TurĢsu,
Laçın, DaĢaltı, Malıbəyli, Ağdaban, əsrin əvvəlindən bəri klassik
Azərbaycandan çıxarılmıĢ 2 milyondan çox didərgin Türkazər... Sən
bu dərdlərə çarə bulmaq, yaralarımıza məlhəm qoymaq üçün yaranmısan, əvəzedilməz, əziz “AYDINLIQ” qəzeti! Yox, sən qələmlə,
mürəkkəblə, çap hürufatı ilə yazılmırsan. Sətirlərin bizim qanımızı
içir. Sən Salatın Əsgərova, Ülvi Bünyadzadə, Alı Mustafayev,
Ramiz Qəmbərov, Elcan Qaçay oğlu, RövĢən Xəlilov, Araz Rüstəmov, Natiq Ġsmayıl oğlu, Təbriz Xəlilbəyli təki Ģəhidlərimizin gölgöl tökülən qanı ilə baĢa gəlirsən. Bu qanın müqəddəsliyini qorumaqdan böyük Ģərəf yoxdur. Buna görə xalq xadimlərini iĢdən
çıxarmağa çalıĢan, gözdən salmaq istəyən dələduzları, üzünə XC
maskası taxanları da damğalayırsan. Damğalamalısan! Azərbaycanda demokratik, milli hakimiyyət yaratmalı! Budur sənin idealın! Bu
müqəddəs amal yolunda sənə və özümüzə uğurlar, daha böyük
mübarizə əzmi diləyiriz.
Xəlil Rza Ulutürk
Bakı, 30 təmmuz (iyul) 1992
Bir çox qəzetlər susanda “AYDINLIQ” mənfur rejimə, xəyanətkar hakimiyyətə qarĢı xalqın nifrətini ifadə edirdi. 1990-cı ilin
yanvarından sonra Azərbaycanda demokratik hərəkatın dirçəlməsində bu qəzet müstəsna rol oynayıb. Orqanı olduğu təĢkilatın (Könüllü “Qayğı” Cəmiyyəti) təbiətinə görə siyasi mübarizədən kənarda
qalmalı olsa da, “AYDINLIQ” həmiĢə öncül mövqe tutub.
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“AYDINLIĞ”ın kollektivi sayca kiçik, gördüyü iĢlərin miqyası isə böyükdür, Qəzetin bir ara çap edilməsinə icazə verilməyəndə
özüm Ģahidi oldum ki, oxucular necə narahatlıq hissi keçirirlər. Arzum budur ki, qəzet yaxın vaxtlarda müstəqil siyasi qəzetə çervrilsin. Daha ciddi problemlərin açarını məhz “AYDINLIQ” versin.
Etibar Məmmədov
Azərbaycan Milli Ġstiqlal Partiyasının sədri,
respublikanın xalq deputatı
“AYDINLIQ” qəzetinin cənab baĢ redaktoru!
Yubileyiniz münasibıtilə sizi təbrik edir, Ģəxsən Sizə və
redaksiyanın bütün əməkdaĢlarına səadət və uğurlar arzulayırıq.
Faruk Salman Daud
Ġrak Respublikasının Azərbaycandakı səfiri
Elə bu nömrədə o vaxtlar yüksək vəzifələr tutan və nüfuza
malik olan millət vəkilləri – Respublika Ali Sovetinin sədri Ġsa
Qəmbərovun, BaĢ nazirin 1-ci müavini Rəhim Qazıyevin, BaĢ nazirin müavini Firudin Cəlilovun, Dövlət Mətbuat Komitəsinin sədri
Sabir Rüstəmxanlının, daha bir sıra millət vəkillərinin təbriklərinin
verilməsi qəzetin nüfuzundan və baĢ redaktora olan hörmətlərindən
xəbər verirdi. Bunlarla yanaĢı zülmətdə çıraq rolunu oynayan
“AYDINLIĞ”a rəğbəti olan digər Ģəxslərin, müxtəlif peĢə sahiblərinin, adi oxucuların ürək dolusu təbrikləri yerləĢdirilmiĢdir. Onlardan bir neçəsini nəzərinizə çatdıraraq “AYDINLIĞ”ın o dövrdə
xalq arasında qısa zamanda necə yayıldığını, güvənc yerinə döndüyünü xatırlatmaq istəyirəm. Axı bilirik ki, ”El gözü tərəzidir”.
Nəzər salın. Akademik Ġmam Mustafayev, əməkdar jurnalist AqĢin
Babayev, “Ġzvestiya”nın Azərbaycan üzrə müxbiri, əməkdar jurnalist Vasif Səmədov, ġirməmməd Hüseynov, rejissor Ġbrahim Ġsgəndərov, sənətĢünas Vüqar Ġsmayıloğlu, hüquqĢünas RəĢid Süleymanov, BDU-nun jurnalistika fakültəsinin tələbəsi Kamil Həmzəoğlu
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və baĢqaları. “AYDINLIĞ”ın və onun baĢ redaktoru Babək Hüseynoğlunun qoyub getdiyi mirasa, adətə uyğun olaraq indi də adi
vətəndaĢ, oxucu fikrinə diqqət edək. “Aydın məqsədli qəzetimiz”
baĢlıqlı məqaləsində Ucar rayonu sakini Qəhrəman Əliyev, “Adını
doğruldan qəzet”- də Eldar Ġsmayıl, “Arzular”- da Balakən rayon
sakini Hürü Yunus qızı Bayramzadə qəzetin mübarizliyindən, mənəvi qidaya və artıq doğmaca ailə üzvünə çevrilməsindən söhbət
açırlar. “AYDINLIĞ”ın necə oxunaqlı olması haqda köĢkçü Mirzə
Nisanovun və Milli Ordunun döyüĢçüləri arasında necə sevilməsinə,
daim ruh yüksəkliyi gətirməsinə sübut olan qısa təbrik məktublarındakı fikirləri nəzərinizə çatdırmağı zəruri hesab edirəm.
“Qəzetiniz olduqca oxunaqlıdı. Elə olmasaydı, oxucular tərəfindən bu cür sevilməzdi. Qəzetin köĢkə daxil olması ilə satılıb qurtarması bir olur. Onu da deyim ki, mən özüm də “AYDINLIĞ”ın
daimi oxucusuyam. Bir sözlə, çox cəsarətli qəzetdi. Sizə uğurlar
arzulayıram”.
Mirzə Nisanov
“Biz Qubadlı rayonu Fərcan kəndinin müdafiəçiləri “AYDINLIQ” qəzetinin ikiillik yubileyini təbrik edir, yaradıcı kollektivə
yeni-yeni uğurlar diləyirik. “AYDINLIQ” qəzeti iki ildir ki, Milli
Ordumuzun azğın ermənilərə qarĢı apardığı mübarizəni iĢıqlandıraraq biz döyüĢçüləri ruhlandırır, qələbəyə səsləyir”.
Fərcan döyüĢçüləri adından:
Vəlixan Qasımov
Təbriklər telefonla, yazılı və Ģifahi formada bir neçə gün
davam edir, bəziləri qəzetin sonrakı saylarında da yer alırdı.
O dörlərdə balaca “AYDINLĠQ” öz üzərinə respublika çəkisində ağır bir yük götürmüĢdü. Cərəyan edən bütün məsələlərə diqqət yetirir, xalqa Ģəffaf və obyektiv məlumatlar çatdırırdı. Ġnsanların
güvənc və ümid yerinə çevrilən bu mətbu orqana xəstəxanalardan,
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uĢaq bağçalarından, məhbəslərdən, hüquq-mühafizə orqanlarının
özbaĢınalığlndan, məmur mənəm-mənəmliyindən, laqeydliyindən
və daha haralardan, kimlərdən vətəndaĢların Ģikayətləri, müraciətləri daxil olurdu. “AYDINLĠQ” isə onların heç birinə biganə qalmır,
mövcud qanunlar çərçivəsində hər birinə aydınlıq gətirirdi, öz
münasibətini bildirirdi. YaradılmıĢ Milli ġuranın, dövlət orqanlarının fəaliyyətini və ya fəaliyyətsizliyini, cəbhə bölgəsindəki vəziyyəti, torpaqları zəbt olunmuĢ qaçqınların yerləĢməsini, onlara ayrılan
yardımların ünvanına düz çatdırılmasını və s. izləyir, imkanı çatan
qədər hər Ģeyə göz yetirirdi. Bu qəzet həmiĢə obyektivliyi ilə fərqlənirdi. Belə ki, o, iqtidara olduğu kimi müxalifətə də müxalif idi.
Düzü düz, əyrini əyri, pisi pis, yaxĢını yaxĢı yazardı. Birtərəfli mövqe tutmaz, üzgörəlik etməz, haqqı danmazdı. BaĢ verən bütün neqativ hallara kəskin etirazını bildirir, günahkarları ifĢa edirdi. Ən yüksək səviyyəli bəyanatlar, ziyalı ordusunun, görkəmli Ģəxsiyyətlərin
müraciətləri, açıq məktublar və s. məhz bu qəzetə – böyük nüfuza
və gücə malik olan “AYDINLĠĞ”a yönəlirdi, orada dərc olunurdu.
Bu minvalla “AYDINLIQ” əqidəsinə sadiq olaraq 1993-cü
ilin yay aylarınadək intensiv olaraq xalqın xidmətində oldu. Bundan
sonrakı illərdə də o nəĢr olunurdu. Amma həmin ilin iyun ayında
xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev cənablarının ölkə rəhbərliyinə gəlməsi və Prezident səlahiyyətlərini həyata keçirməyə baĢladığı vaxtdan elə birinci fərmanı ilə iyunun 26-da Babək Hüseyn oğlu
Məmmədovu Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri
ġirkətinin sədri vəzifəsinə təyin etməsi, eləcə də respublikada
cərəyan edən hadisələrin sürətli inkifaĢı artıq həftəlik qəzetlərin
yavaĢ-yavaĢ xalqın tələbatını ödəməkdə ləngiməsinə səbəb olurdu.
Artıq informasiyalar təbii olaraq gecikirdi. Dahi Heydər Əliyevin
çevik və məhsuldar iĢi tam, obyektiv və operativ olaraq xalqa
Azərbaycan Teleradiosu vasitəsilə əksər hallarda canlı olaraq
çatdırılırdı. Bu səbəbdən həmin vaxtlar daha bir sıra qəzetlər səngiməyə baĢladı ki, bunun da səbəbi baĢa düĢülən idi. Onu da deməliyəm ki, “AYDINLIQ” o zamanadək də rahatlıqla çıxmırdı. Hər bir
nömrəsi böyük qalmaqala səbəb olurdu. Gah birinin, gah o birinin
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xoĢuna gəlmirdi oradakı yazılar. 1990-cı ildən 1993-cü ilədək ölkə
rəhbərliyində bir-birini qeyri-demokratiklikdə, qeyri-obyektivlikdə
suçlaya-suçlaya qovub yerinə keçən, əlcək kimi dəyiĢən hakimiyyət
nümayəndələri özlərinin düzgün olmayan idarəçiliklərinin səbəbini
müəyyənləĢdirmək, həqiqəti qəbul edib düzgün nəticə çıxarmaq
əvəzinə, qüsurlarını iĢıqlandıran “AYDINLIĞ”ı, onun mətin, əzmkar əməkdaĢlarını susdurmağa cəhdlər edirdilər. Gah bir və ya bir
neçə nömrənin çıxmasının qarĢısını almağa nail olur, gah əməkdaĢları kabinetlərə çağırıb təhqir edir, hədələyir, gah da tərbiyəsizcəsinə redaksiyaya soxulub onlara fiziki güc tətbiq edirdilər. Lakin
müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyi və xalqın iĢıqlı gələcəyi naminə
hər Ģeyə hazır olan “AYDINLIĞ”ın “kəfənə bürünmüĢ”, zəka və
qələmlə silahlanmıĢ ordusunu müqəddəs əqidədən döndərmək heç
cür mümkün olmadı...
***
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II HĠSSƏ
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMĠDLƏR DOLU ġANLI
GƏLƏCƏYĠNĠN TARĠXĠ BAġLANĞICI
1993-cü ilin iyun ayı Azərbaycan Dövlətinin, xalqının həyatında mühüm rol oynayan bir çox məqamların sonu və həm də
baĢlanğıcı kimi tarixdə özünə yer tutub. Milyonlarla insanın ümidlə
göz dikdiyi Heydər Əliyev cənabları artıq geniĢmiqyaslı siyasi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Ölkə daxilindəki mənəm-mənəmliyin, çevriliĢ
cəhdlərinin, xarici kəĢfiyyat orqanlarının niyyətlərinin, erməni təcavüzünün, vəzifə davasının, təyinatı məlum olmayan cürbəcür silahlı
qüvvələrin, qərəzçiliyin, cəbhə xəttindəki yiyəsizliyin, qaçqınların
həyatına biganəliyin hökm sürdüyü bir vaxtda xaosu cilovlamaq,
uçuruma gətirilmiĢ ölkəni xilas etmək dahi Heydər Əliyevin üzərinə
düĢmüĢdü. O, məharətlə və cəsarətlə bir an belə ləngimədən bu böyük iĢlərin mahiyyətini araĢdırıb, onların müsbət həllinin tapılmasına baĢladı. Parlament iclasları, Heydər Əliyevin keçirdiyi müĢavirələr, müxtəlif səviyyəli görüĢlər, onun cəbhə bölgələrinə, döyüĢ
xəttinə, Azərbaycanın haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
məqsədilə edilən çoxsaylı xarici səfərlərin hamısı təxirəsalınmadan
xalqa çatdırılmalı idi. Bu böyük məsuliyyət və məcburiyyət sözsüz
ki, ölkənin bir nömrəli informasiya güzgüsü olan Azərbaycan Teleradiosunun üzərinə düĢürdü. Onun da baĢında ElĢad Quliyevdən
sonra artıq nəhayət ki, televiziya bilicisi, peĢəkar jurnalist Babək
Hüseynoğlu dururdu. Yeri gəlmiĢkən qeyd edim ki, bu vəzifəyə onu
Heydər Əliyev prezident səlahiyyətlərini icra etməyə baĢlayandan
cəmi iki gün sonra özünün birinci sərəncamı ilə təyin etmiĢdi. Bu da
inam, etimad və etibardan irəli gələn təyinat idi.
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Heydər Əliyev xarici səfərə yola düĢərkən. 1993-cü il

Heydər Əliyev və Babək Hüseynoğlu. Ölkədə yavaĢ-yavaĢ uğurlar
əldə edilir və əhval-ruhiyyə yaxĢılaĢırdı
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Babək Hüseynoğlu AzTV və Radiodakı bütün imkanları səfərbər edib görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevin məhsuldar iĢini- rəsmi görüĢlərini, səfərlərini, digər tədbirləri, uğurlu addımlarını xalqa
operativ Ģəkildə çatdırmalı və bunun üçün də onunla ayaqlaĢmağı
bacarmalı idi. Bu elə bir ağır vaxta təsadüf edirdi ki, dərdi heç kəsə
deyiləsi deyildi. Çünki son bir neçə ildə Teleradioya rəhbərlik edən
qeyri-peĢəkar insanlar bu yüksək mədəniyyət, incəsənət, informasiya orqanını özlərinə məxsus adi bir sex kimi idarə edərək güclü
mütəxəssisləri, səriĢtəli yaradıcı və texniki iĢçiləri pərən-pərən salmıĢ, bununla da ġirkətin həm iĢçi potensialına, həm də texnika-avadanlıq sahəsinə ağır zərbələr vurmuĢlar. Onlardan miras qalan ġirkətin qarajında bir neçə nasaz (ehtiyyat hissələri sökülüb aparılmıĢ)
maĢın, cəmi iki-üç iĢlək vəziyyətdə olan studiya, telekamera qıtlığı,
müasir tələblərə cavab verməyən montaj və digər avadanlıqlar, iĢ
otaqlarındakı Ģəraitsizlik və s. idi. Əlbəttə ki, bütün bunlar ġirkətin
üzərinə düĢən iĢlərin layiqincə yerinə yetirilməsinə əsaslı əngəllər
yaradan amillər idi. Lakin göründüyü kimi, həmin vaxt geniĢ
texniki imkanlara malik olmayan AzTvR tələb olunan iĢləri heç
ölkə rəhbərinə hiss elətdirmədən yerinə yetirirdi. Fürsətdən istifadə
edib bu iĢdə Babək Hüseynoğluna yardımçı olan, onunla çiyinçiyinə calıĢan düzgün əqidəli, sədaqətli, kiĢi və kiĢi qeyrətli qadın
həmkarlarına minnətdarlığımı bildirirəm!
Azərbaycan Dövlət Teleradiosunun rəhbəri vəzifəsinə təyin
olunan o gərgin vaxtlarda Babək müəllim gündüzlər müxtəlif dövlət
tədbirlərində iĢtirak edər, iĢ yerinə gəldikdə studiyalara, redaksiyalara, iĢ otaqlarına baĢ çəkər, sonra gecədən xeyli keçənədək öz iĢ
otağında oturub iĢləyərdi. Xüsusən də Heydər Əliyev komandasında
və onun tələblərinə uyğun Ģəkildə iĢləmək Babək müəllim üçün nə
qədər Ģərəfli idisə, bir o qədər də asan deyildi. Çünki o hər hansı
baĢqa bir qurumun deyil, məhz Dövlət Teleradiosunun rəhbəri idi.
Bu qurum isə xalqın sutkada 16-18 saat müddətində göz dikdiyi yer
idi. Cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələrdən, ölkə prezidenti yanında və parlament iclaslarının gediĢindən, ölkə rəhbərinin xarici səfərlərindən, diplomatik görüĢlərdən, cəbhə xəttindəki vəziyyətdən tut73

muĢ, ta əyləncəli, musiqili veriliĢlərə qədər hamısı öz vaxtında və
biçimində xalqa təqdim olunmalı idi. Deməliyəm ki, iĢ vaxtının
sonunda, bəzən bir az gec baĢ redaktorları da, müavinləri də buraxardı. Özü isə oturub ən azından dövlət baĢçısı Heydər Əliyev iĢdən
gedənədək iĢləyərdi. Yorulmaq bilmirdi. ĠĢinə həm məsuliyyətlə,
həm də sevgi ilə yanaĢardı.
ĠĢ vaxtı onu boĢ yerə narahat etməyi, iĢdən fikrini yayındırmağı heç xoĢlamazdı. Bunu hər kəs etsə Babək müəllimin sifət
cizgilərində dərhal bir narazılıq ifadəsi hiss edə bilərdi (sözsüz ki,
bu baĢa düĢənlərə aid idi). Dillə heç kəsə heç nə deməz, xətrinə
dəyməzdi. Etikanı gözləyərdi.
Bir dəfə gecə saat 2 idi. Hələ biz iĢdə idik. Kiçik qardaĢ kimi
“ərköyünlik statusuna” güvənərək Babək müəllimin iĢ otağına daxil
olub hal-əhvalını, sonra isə evə getmək fikrini soruĢdum. “Hələ
yox” – dedi. Və heç baĢını da qaldırmadan yazı-pozusunu davam etdirdi. Amma üz-gözündən yorğunluq yağırdı. Həmin gün sübh çağı
ölkə prezidenti Heydər Əliyevi xarici səfərlərin birindən “Binə”
Hava Limanında qarĢıladıqdan sonra birbaĢa iĢə gəlmiĢdi. Buna
baxmayaraq, əhval-ruhiyəsinin pis olmadığını görüb, sualımı bir az
da geniĢləndirmək qərarına gəldim:
– DadaĢ, bəlkə gedək evə? Yaman yorğun görünürsən, özü də
bu gün lap tez durmusan.
Bu sözləri eĢidib əlini saxladı. BaĢını qaldırıb eynəyini çıxartdı və gözlərini iki barmağıyla ovuĢduraraq mənə baxıb ağır-ağır
gülümsündü. Sonra oturduğu kürsünün arxasına arxalanaraq ağ-qara
saçlarını sağ əlinin barmaqları arasında geriyə daraya-daraya asta
səslə dedi:
– Sən belə bir məsəl eĢitmisənmi, “Bir mıx bir ölkəni güdaza
verib”?
Ġlk baxıĢdan yarızarafat, yarıciddi görünən bu fikrə bir az pauzadan sonra cavab verdim:
– Yox, eĢitməmiĢəm.
– Onda eĢit, – yerini bir az da rahatlayıb baĢladı söhbətə:
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“Hələ qədim zamanlarda bir ölkənin sabah digər qonĢu ölkə
üzərinə hücum edəcəyi barədə plan cızılırmıĢ. Təsadüfən buraya
həmin o ölkədən ticarətə gəlmiĢ bir nəfər bu plandan xəbər tutur. Və
bütün iĢlərini ataraq bu xəbəri çatdırmaq üçün atına minib öz
ölkəsinə çapır. Amma bir az getdikdən sonra at axsamağa baĢlayır.
Atlı düĢüb görür ki, atın ayağındakı nalın bir mıxı zəif vurulması
səbəbindən düĢdüyünə görə nal bir az boĢalıb... Bu vaxt atlının
yadına düĢür ki, bir neçə gün əvvəl atın ayaqlarına nal vurdurarkən
nalbənd məhz həmin mıxı vurmağı öz köməkçisinə tapĢırmıĢdı.
Artıq gec idi. Bu zaman atlı xeyli yol qət edərək köməksiz bir yerə
çatmıĢdı. Ölkəsi üçün çox əhəmiyyətli olan bu xəbəri isə nəyin
bahasına olursa olsun özününkülərə çatdırmalı idi. Odur ki, axsamağına məhəl qoymadan o, ata yenidən minib çapmağa baĢlayır. Getgedə at daha çox axsayır və nəhayət heç yeriməyə də gücü qalmır.
Çünki nalın bir mıxı çıxdığına görə güc o birilərə daha çox düĢmüĢ,
bu səbəbdən digər mıxlar da dözməyib bir-bir çıxmıĢ və nəticədə
nal düĢmüĢdü. Yalın ayaqla qalan at isə təbii olaraq daĢlı-çınqıllı
yollarla çox gedə bilməyib, bir qədərdən sonra ayaqlarını zədələyərək dayanır. Atlı bu səbəbdən xəbəri öz ölkəsinə çatdıra bilmir, ölkəsi isə qəfil hücuma məruz qalaraq məğlub olur. Beləliklə, böyük
bir ölkə o səhlənkarlıq nəticəsində zəif vurulan balaca bir mıxın
güdazına gedir”.
Bu məsəl idi və yaxud rəvayət idi, bilmirəm, amma içində
böyük bir hikmət yatırdı. ÇalıĢdım ki, bunu yadımda qaldığı kimi
sizə söyləyim. Söhbətinin ardınca Babək müəllim belə bir izah da
verdi:
– QardaĢ, indi biz dövlət qururuq, onun memarı da Heydər
Əliyevdir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, bu quruculuq iĢlərində səhlənkarlıq etsin. Onda dövlətçilik təməli zəif olar. Bu isə həm millətə, həm də o kiĢiyə xəyanət deməkdir.
Ümumiyyətlə, Babək müəllim öz fikrini qarĢıdakı insana daha
yaxĢı çatdırması, onun daha asan qavraması və yadda saxlaması
üçün həmiĢə sadə dillə izah edər, yeri gəldikcə uyğun bir el məsəli
və ya çox dəqiqliklə yerinə düĢən lətifə də danıĢardı. Bu zaman bə75

zən daha məntiqli və duzlu alınması üçün lətifəyə xırda əlavələr də
edərdi. Bunun üçün də qabiliyyət və xüsusi istedad tələb olunurdu
ki, bu da onda kifayət qədər idi.
Yeri gəlmiĢkən, bir hadisəni də danıĢım.
Bir dəfə Babəklə bir yerdə nahar edirdik. Yanımızdakı üçüncü
adam bir nəfərin var-dövlətindən söhbət açdı. Obyektlərini, filanlarını
sadaladı. Sanki Babək müəllimə eyhamlar edirdi. Əvəzində Babək
müəllim özünəməxsus təmkinlə söhbəti hərləyib bir məsələ gətirdi.
Yemək yeyə-yeyə Afrika xalqlarına məxsus bir rəvayət danıĢdı:
“Yarandığı gündən həyatda həmiĢə narazı olan bir bəĢər övladı daha çox nemətlər əldə etmək məqsədilə günlərin bir günü müdrik bayquĢa yaxınlaĢıb, soruĢur:
– Mən daha çox Ģikar əldə etmək üçün güclü olmaq istəyirəm.
Bunun üçün nə edim?
– Get Tanrıdan pələngin gücünü istə.
Bir müddət sonra o yenə gəlir.
– Ġndi mən güclüyəm, ancaq daha uzaqlardakı Ģikarları görüb,
onları ovlamaq üçün gözlərimin iti görməsini istəyirəm.
– Get Tanrıdan ilanın gözlərini istə. Həm iti, həm də sehrli.
Beləliklə, o bir neçə dəfə gəlib məsləhət aldıqdan sonra bir
gün deyir:
– Bir məsləhət ver. Ġçimdə bir quyu var, onu doldurmaq istəyirəm. Necə edim?
Müdrik bayquĢ qaĢlarını çatıb, bir xeyli susduqdan sonra
acizanə cavab verir.
– O elə bir quyudur ki, onu doldurmaqda Tanrının özü də
acizdir. Elə o vaxtdan da bayquĢ həmiĢə qaĢqabaqlıdır.
Ġnsanın içindəki bu dolmayan və onu hər Ģeyə vadar edən
quyu isə onun nəfsidir.
Babək müəllim bu cümlə ilə məsəli yekunlaĢdıranda biz artıq
yeməyimizi yeyib qurtarırdıq və sözsüz ki doymuĢduq. Ardınca:
– Bax, indi bizə üç bu qədər yemək də gətirsələr biz heç bir tikə də yeyə bilmərik, çünki qarın doyub. Artıq tamah nəyə lazımdır,
bu insan nəfsi qədər ac olar? Təəssüf...
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***
Qeyd edim ki, TeleĢirkət daxilində o dövrdə yuxarıda sadalanan əlveriĢsiz iĢ Ģəraiti ilə yanaĢı, həm də bir qədər öz məcrasından
çıxmıĢ əmək intizamı mövcud idi. Bu respublikadakı ümumi hərcmərclikdən irəli gəlirdi. Bu cür strateji əhəmiyyətli obyektə giriĢçıxıĢa olduqca zəif nəzarət olunması, bu və ya digər xidməti vəzifələr üçün ġirkətdə dislokasiya olunan polis bölüyünün Ģəxsi heyəti
arasındakı nizam-intizamın xeyli aĢağı olması, eləcə də teleradio
əməkdaĢlarının bəzilərinin kənardan idarə olunmaları, onların bəzilərinin sağlam əqidəyə malik olmamaları və bunun nəticəsində hər
cür təxribat xarakterli hadisələrin baĢ verə biləcəyi təhlükəsi kimi
köklü səbəblər (xatırlayırsınızsa Heydər Əliyevə sui-qəsd edən
Türkiyə vətəndaĢı da çirkin niyyətini həyata keçirmək üçün əlveriĢli
yer kimi məhz buranı seçmiĢdi) Babək müəllimi məcbur etdi ki,
onun bir etibarlı adamı heç olmasa bu polis məntəqəsinin rəhbər
iĢçilərindən biri olsun. Necə deyərlər, elə nizam-intizamı qapıdan
yaratmağa baĢlasın, təcili olaraq bu iĢlərdə ona kömək olsun.
Mən isə 1985-ci ildə Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində hələ
uĢaqlıqdan həvəsində olduğum milis orqanlarında xidməti fəaliyyətə baĢlamıĢ, tezliklə də ilk zabit rütbəsini almıĢ gənc əməkdaĢ
idim.1990-cı ildə mərhum nazir Məhəmməd Əsədovun televiziya
vasitəsi ilə keçmiĢ SSRĠ respublikalarında xidmət edən azərbaycanlı
milis əməkdaĢlarını vətənin dar günündə kömək məqsədilə xidmətlərini Azərbaycanda davam etdirmək dəvətindən sonra mənim də
Vətənə gəlməyim və burada xidmətimi davan etdirməyim reallaĢmıĢdı. 1991-ci ildə vətənə dönmüĢ və bir neçə dəfə Qarabağ döyüĢlərinə ezam olunmuĢ, artıq Azərbaycan Respublikası DĠN-in zabiti
idim. Odur ki, Babək müəllim mənim elə də böyük olmayan bu
vəzifəyə, yəni komandir müavini vəzifəsinə təyin olunmağımı
müvafiq qurum rəhbərlərindən xahiĢ etdi. Qısa müddətdə bu xahiĢ
yerinə yetirildi və mən xidməti fəaliyyətimi orada davam etdirməyə
baĢladım. Görüləsi iĢlər lap çox idi.
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Bununla da o ağır yükün bir balaca tikəsi də mənim çiynimə
qoyuldu. Çətin günləri birgə yaĢamalı olduq. Elə ilk vaxtlarda
TeleĢirkətin həyətindən türk vətəndaĢının dahi Heydər Əliyevə suiqəsd cəhdinin qarĢısı alındı. (Qeyd edim ki, buna görə məndən
baĢqa aidiyyəti olan və olmayan bir çox əməkdaĢlar da yüksək səviyyədə mükafatlandırıldılar). Bundan sonra baĢ prokurorluğun binasına basqın, OMON-un məlum hadisələri və s. hamısı TeleĢirkətdəki ab-havaya öz mənfi təsirini göstərir, iĢin ahəngini pozurdu.
Tez-tez “qara buludlar” TeleĢirkətin üzərini alırdı. “Ayağa qalxanın” da birinci hədəfi TeleĢirkət olurdu, ilk növbədə oranı ələ keçirmək nəzərdə tutulurdu. Sözsüz ki, bunların qarĢısını almaq üçün
DĠN-in əlavə qüvvələri və digər əlaqəli qurumlarla birgə xidməti
təĢkil etmək, onu gücləndirmək, qabaqlayıcı tədbirlər görmək, iĢləri
qaydaya qoymaq üçün daha çox məsuliyyət, peĢəkarlıq, iradə, bir
sözlə, gecə-gündüz vicdanla iĢləmək tələb olunurdu. O ən ağır günlərdə tez-tez elə TeleĢirkətdə gecələməli olurduq Babək müəllimlə
birgə. Həm Dövlət qarĢısındakı xidməti vəzifəmin məsuliyyətini,
həm də qardaĢ etibarının və etimadının məsuliyyətini, dəyərini dərk
edərək günlərlə oradan çıxmırdım. Gecə-gündüz biliyimi, bacarığımı, savadımı, səriĢtəmi səfərbər edərək həm özümü, həm təmsil
etdiyim orqanı, həm də TeleĢirkətin sədri Babək Hüseynoğlunu
“baĢı uca” etmək üçün var gücümlə çalıĢırdım. Məqsəd bir idi – saf
əqidə və amal sahibi olan Babək müəllimə milli dövlət quruculuğu
yolunda əlimdən gələn köməkliyi etmək. Və bilənlər yaxĢı bilirlər
ki, bütün bunların öhdəsindən necə məharətlə gəlmiĢəm. Bəzilərinin
fikirləĢdiyi kimi heç də Babək müəllim qohumbazlıq edərək məni
oraya “ağ çörək yeməyə” aparmamıĢdı.
Əziz oxucu, bunları qeyd etməkdə məqsədim odur ki, mən
TeleĢirkətdə baĢ verən hadisələrdən az-çox məlumatlı bir adam kimi
danıĢdıqca Siz təəccüblənməyəsiniz.
Son beĢ ildə (1989-1993) ölkədə cərəyan edən ictimai-siyasi
hadisələrin ağırlığına, çətinliyinə baxmayaraq nəhayət ki, Heydər
Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında respublikada stabilləĢmə prosesi baĢladı. Heç sözsüz ki, bu proses TeleĢirkətin daxilinə də gün78

bə-gün öz müsbət təsirini göctərirdi. Get-gedə burada iĢlər qaydasına düĢür, az-çox münbit iĢ Ģəraiti yaranmağa baĢlayırdı.
Artıq Teleradioda yavaĢ-yavaĢ çəkiliĢlərin operativliyini təmin etmək məqsədilə minik maĢınları alınıb redaksiyalara verilir,
yerlərdə daha çevik çəkiliĢlər və canlı yayımlar təĢkil etmək üçün
bir kiçik həcmli mobil Hərəkət edən Telestansiya (PTS), digər texniki avadanlıqlar alınır, qarajda növbətçi avtomobil saxlanılır, montaj otaqları müasirləĢdirilir, yeni studiyaların yaradılması, təmiri və
s. kimi müsbət iĢlər görülürdü. Bir sözlə, AzTV Radio-da iĢlər öz
ahənginə düĢürdü.
Elə bilirsiniz bunlar hamıya xoĢ gəlirdi? Xeyr. Bundan da
narahat olanlar var idi.
TeleĢirkət daxilindəki bəzi çöldən idarə olunan nankorlar bir
tərəfdən, hələ keçmiĢ hakimiyyətlərin vaxtından iliĢib orda-burda
vəzifələrdə qalmıĢ, əqidələri dizlərinin üstündə olanlar isə digər
tərəfdən. Hətta parlamentdə son akkordlarını vuran bəzi deputatlar
da dinc oturmurdular. Ara-sıra iclaslarda söz atıb, teleradionun iĢindən narazılıq edir (onun iĢindən xəbəri olanlar kimi), onun sədrini
ölkə rəhbərinin “gözündən salmaq” istəyi ilə müxtəlif sərsəm çıxıĢlar edirdilər. Öz səlahiyyət və vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu
bilməyən hərdəmxəyal, “üç-dördüzlü” “cipdatlar” hətta bir-iki dəfə
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri ġirkətinin iĢi
barədə onun sədri Babək Hüseynoğlunun Parlament qarĢısında
hesabatını dinləmək istəklərini də bildirmiĢlər. Əziz oxucu, birbaĢa
Respublika Prezidentinə tabe olaraq, Hökumətə daxil olmayan
Dövlət Teleradio VeriliĢləri ġirkəti sədrinin indiyədək heç Parlamentdə hesabatını görmüsünüzmü? Fikrimcə, bütün bunlar təkcə
Babək Hüseynoğluna qarĢı deyil, məhz dolayı yolla Heydər Əliyev
cənablarının üzərinə yönələn son və pərakəndə xarakterli hücumlar
idi. Axı Heydər Əliyevin bütün uğurlu siyasətini dəstəkləyən, onun
gördüyü iĢləri xalqa, dünyaya təxirəsalınmaz Ģəkildə çatdıran və
çoxdan Ģəxsi etibarını qazanmıĢ Babək Hüseynoğlunun ən məsuliyyətli vəzifədə olması “qara fikirli” insanlara, qruplara heç cür sərf
etmirdi. Onu nəyin bahasına olursa-olsun gözdən salıb, yerindən
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tərpətməli və bununla da Heydər Əliyevin siyasi arenadakı ən etibarlı dəstəklərini bir-bir aradan götürərək, lap loru dildə desək
“arxasını zəiflədərək”, onun özünü büdrətmək planları idi bunlar.
Elə rəhmətlik Afiyəddin Cəlilovun, ġəmsi Rəhimovun ölümü, BaĢ
prokurorluq binasına hücum, OMON-un nəzarətdən çıxaraq çevriliĢə cəhd etməsi və daha bir sıra səs-küylü xoĢagəlməz hadisələr də,
fikrimcə, bu böyük planın tərkib hissəsi idi. Düzünü deyim ki,
Babək müəllim üzərinə yönələn belə təpkilərdən çox da narahat olmurdu. O, Heydər Əliyevə güvənərək sadəcə olaraq tapĢırılan dövləti vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməklə məĢğul idi. Çünki məqsədin nə olduğu çoxdan bəlli idi. Babək müəllim kimi saf əqidəli,
sədaqətli, mətin, abırlı bir insanın Heydər Əliyevin yanında olması
qeyri-sağlam düĢüncəli insanları narahat etməyə bilməzdi. Mən onları insanlara deyil, özünün hələ varlığını, lazım olduğunu sahibinə
və gəlib-gedənə sübut etməyə çalıĢan əldən düĢmüĢ, hətta səs
çıxarmağa belə heyi qalmayan yazıq bir canlıya bənzədirəm.
Onlar əlləĢirdilər, ... karvan isə keçirdi...
Bunu da deməsəm narahat qalaram:
Parlamentdə həmin vaxtlarda Babək müəllimin ünvanına asıbkəsən o “abırlı” deputatlardan birinin bir-iki gün sonra heç nə
olmamıĢ kimi məhz Babək müəlimdən öz xanım tanıĢının efirdə
oxumasını necə yaltaqlana-yaltaqlana xahiĢ etməsinin Ģahidi oldum.
Təsəvvür edirsiz buna necə “üz” lazımdır?
Heç nəyə məhəl qoyulmadan Babək müəllimin rəhbərliyi ilə
teleradioda quruculuq və yaradıcılıq iĢləri davam edirdi. O, ən ağır
vaxtlarda görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevlə daim xarici iĢgüzar
səfərlərə getməklə, eləcə də digər bütün dövlət tədbirlərində iĢtirak
etməklə yanaĢı öhdəsinə düĢən vəzifənin mahiyyətini dərindən dərk
edərək rəhbəri olduğu ġirkətdə xeyli zəruri yeniliklər edirdi. Günün
tələbinə uyğun yeni redaksiyalar, studiyalar, çəkiliĢ pavilyonları,
Ģöbələr açır, bəzilərini birləĢdirir, kadr potensialını gücləndirir,
yaradıcılıq sahəsinə ciddi fikir verir, bir sözlə, əsl mütəxəssis kimi
dəyərli islahatlar aparırdı.
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B. Hüseynoğlunun iĢgüzar görüĢ və tədbirlərindən bir neçə
fotoĢəkil təqdim edirəm.
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Babək müəllimin sədrliyi dövründə Az TVR-də kadrlar baĢqa
keyfiyyətlərinə görə deyil, yalnız əqidəsinə, savadına və bacarığına
görə önə çəkilirdi. Sözümün təsdiqi üçün buna aid bir misal da
çəkib haĢiyəyə çıxmaq istərdim.
Babək müəllimin yeni sədr təyin olunan vaxtları idi. Bir gün
mərhum jurnalist Samir Əsgərxanovla ġirkətin dəhlizində dayanıb
söhbət edirdik. MaaĢ almaq üçün xəzinənin qarĢısında bir neçə
adam dayanmıĢdı. Onlardan iki nəfər təzə sədr haqqında danıĢırdılar. Mən o vaxt orada demək olar ki, lap az adamı tanıyırdım. Biri
digərindən soruĢdu:
– Təzə sədr necə adamdır, tanıyırsan?
– Lap yaxĢı insandır. Ədalətli və peĢəkar. Öz içimizdən çıxıb
deyə hamını gözəl tanıyır. Haqqa qiymət verən, bir sözlə,
adamsızların adamıdır.
– Nəhayət ki. Görək də...
Bu söhbətdən təxminən 15-20 gün sonra sədrin köməkçisi
Eyvaz müəllimlə nahardan qayıdırdıq. Qəbul otağının qarĢısında
həmin cavan, eynəkli oğlanın əlində də bir neçə kağız vərəqləri
sədrin 1-ci müavini Nahid Hacızadənin otağından çıxıb gedən
gördüm. SoruĢdum:
– Eyvaz, bu oğlan kimdir?
– YaxĢı, bacarıqlı oğlandır. Babək müəllim bu günlərdə onu
Ģöbə müdiri təyin edib...
Bu addım Babək müəllimin peĢəkar, qayğıkeĢ bir rəhbər kimi
yaradıcılıq qabiliyyəti və potensialı olan insanlara təmənnasız olaraq yol açmasını göstərirdi.
Heç nəyə baxmadan, teleradioda çoxdan həllini gözləyən
suallar artıq öz müsbət cavablarını tapmağa baĢlamıĢdı. Quruculuq
və yaradıcılıq iĢlərinə start verilmiĢdi. Ən əsası o idi ki, Respublika
büdcəsinin zəif olduğu və müvafiq olaraq Dövlət Teleradiosuna az
miqdarda vəsaitin ayrıldığı 1993-1996-cı illərdə bu mühüm iĢlər görülürdü. Bir az da reklamlardan gələn maliyyə vəsaiti köməyə çatırdı. Mütəxəssislər etiraf edirlər ki, sən demə, həqiqətən həmin illərdə
Teleradio özünün intibah dövrünü yaĢayıbmıĢ. Qısa müddətdə, özü
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də ölkənin ən ağır vaxtlarında Dövlət Teleradio Ģirkətində hərtərəfli
inkiĢaf, virtuoz sıçrayıĢ baĢ vermiĢdi. Babək müəllim Teleradio
VeriliĢləri ġirkətində kosmetik iĢlərlə, divarları boyamaqla deyil,
bir mütəsxəssis kimi daha ciddi məsələlərlə məĢğul olurdu. Oranın
köklü, əsaslı problemlərini aradan qaldırıb əlveriĢli, daha münbit iĢ
Ģəraiti yaratmıĢdı ki, bu da özündən sonrakının iĢinə yaradı. Bəlkə
bu görülən iĢlər çoxları üçün həmin vaxtlar adi görünsə də, Babək
müəllimdən sonra bu iĢlərin davamı gəlmədikcə artıq fərq görünməyə, qiymətləndirilməyə baĢladı.
Məhz Babək Hüseynoğlunun himayəsi altında Azərbaycan
Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri ġirkətində görülən və mənə
məlum olan iĢlərin bəzilərini nəzərinizə çatdırmağı borc bilirəm.
– Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, operativ çəkiliĢlərin təmin
edilməsi və əməkdaĢlara münbit iĢ Ģəraitinin yaradılması məqsədilə
30-a yaxın minik avtomobili, ondan da çox telekameralar, çevik
canlı yayımlar təĢkil etmək üçün bir kiçik həcmli mobil telestansiya
(PTS) alındı.
– Televiziyada istifadə olunan istismar vaxtı çoxdan baĢa
çatmıĢ, mənəvi cəhətdən köhnəlmiĢ, standartlara cavab verməyən
avadanlıqlar keçmiĢ SSRĠ məkanında birincilərdən biri olaraq tam
Ģəkildə o dövr üçün ən müasir BETEKAM sistemilə əvəzləndi.
– Televiziya və radionun fondundakı nadir materialların qayğısına qalındı. Onların saxlanma Ģəraiti yaxĢılaĢdırıldı, bərpa iĢləri
aparıldı və istifadəyə nəzarət gücləndirildi.
– O dövr üçün yad olan, ancaq dünya efir məkanında tətbiq
olunan “Diktorsuz efir” sisteminə keçildi.
– Aktual mövzular barədə canlı veriliĢlər və bu veriliĢlərə insanların telefon bağlantıları təĢkil olundu. Ġndiyədək görünməmiĢ yeniliklər – insanlar canlı efirlə əlaqələr yaradıb ölkənin ictimai-siyasi
həyatında öz iĢtiraklarının Ģahidi olmağa, öz münasibətlərini bildirməyə baĢladılar. Bununla da dövlətin idarəçilik sisteminin demokratik prinsiplərə söykənməsi öz təsdiqini tapdı. Xalqın dövlət rəhbərinə və onun apardığı siyasi xəttə gündən-günə inamı artmağa baĢladı.
– Görkəmli siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin həyat
və fəaliyyətinə həsr edilmiĢ “BÖYÜK ÖMRÜN ANLARI” filmi
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çəkilərək xalqın ixtiyarına verildi. Qeyd edim ki, bu filmin ssenari
müəllifi məhz Babək Hüseynoğlunun özü idi və ona buna görə
YAP-ın 26 avqust 1995-ci il tarixli Fəxri Diplomu verilmiĢdir.
– Böyük tarixi əhəmiyyətə malik “Qobustan” filmi çəkildi ki,
bu gün də ona xalqımız baxır, ancaq o dövrdə istehsal olunan filmlərin hamısı kimi bunun da yaradıcı heyətindən məlumatsız olaraq.
– DöyüĢən əsgərlərimizdə ruh yüksəkliyini qaldırmaq məqsədilə mütəmadi olaraq qeyrətli müğənnilər və aktyorların (onların
fərdi təĢəbbüsləri ilə olan çıxıĢlarından savayı) planlı Ģəkildə cəbhə
xəttində konsert proqramlarını vaxtaĢırı təĢkil etdirər və teleradio
vasitəsilə xalqa çatdırardı.
– Azərbaycan Televiziyasının 40 illiyi (1996-cı il) ərəfəsində
respublikanın əksər bölgələrində geniĢ konsert proqramları təĢkil
edildi, yerli əhali ilə görüĢlər keçirildi. Hətta belə tədbirlər respublikanın hüdudlarından kənara da çıxdı. Belə ki, o dövrdə Azərbaycanın ABġ-dakı səfiri və BMT-dəki daimi nümayəndəsi olan Hafiz
PaĢayevin köməkliyi və ABġ-dakı “Azəri” cəmiyyətinin dəvəti ilə
Azərbaycan Televiziya və Radio veriliĢləri ġirkətinin simfonikestrada ansamblının kiçik heyəti (60 nəfərdən çox), “Cəngi” rəqs
ansamblı, xalq artistlərimiz Ramiz Quliyev, Rauf Adıgözəlov,
Mübariz Tağıyev, Brilyant DadaĢova və baĢqa görkəmli incəsənət
adamlarımız- təxminən 100 nəfərdən ibarət boyük bir qrup Azteleradionun öz maliyyə imkanları hesabına Amerika-Kanada ölkələrinə qastrol səfərinə yola düĢdü. Nyu-York, VaĢinqton, Çikaqo,
Monreal və Torontoda konsert proqramları ilə çıxıĢlar edib oradakı
yerli əhali, eləcə də həmyerlilərimizlə görüĢlər keçirdi. Azərbaycanı
təbliğ edib, o vaxtkı ağır iqtisadi-sosial vəziyyətində və zorla cəlb
edildiyi müharibə Ģəraitində dəstək alıb, tərəfdarlar topladı.
– Son illər fəaliyyətsizliyə düçar olmuĢ AzTelefilmin fəaliyyəti bərpa olundu. Onun texnika, kadr və maliyyə dəstəyi ilə təmin
olunması nəticəsində həmin illərdə bir sıra sanballı televiziya
filmləri çəkilib istifadəyə verildi.
– “Sabah” Yaradıcılıq Birliyi yaradıldı. Həmin qayğı bu studiyaya da göstərildi. Daha məhsuldar iĢləyən bu yaradıcı kollektiv
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tərəfindən bu gün də sevə-sevə baxdığımız “Ac həriflər”, “Fatehlərin divanı”, “YarımĢtat”, “Bala baĢa bəla”, “Yurd yeri”, “Ağ dünya”
və s. kimi teletamaĢaların istehsal olunub tamaĢaçı ixtiyarına
verilməsində Babək müəllimin xidmətləri əvəzsizdir.
– Ümumiyyətlə, Babək Hüseynoğlunun televiziyaya rəhbərliyi dövründə bir-birindən dəyərli və bu gün də əhəmiyyətini, rəğbətini özündə saxlayan 20-yə yaxın teletamaĢalar, filmlər istehsal
olunub tamaĢaçı ixtiyarına verildi ki, bu da olduqca məhsuldar bir
nəticə idi. Özü də respublikanın ən ağır vaxtlarında. Hansı ki, özündən sonrakı 10 ildə daha rahat, münbit Ģəraitli və geniĢ imkanlara
malik həmin televiziyada heç bunun üçdə biri də çəkilmədi.
– Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq Babək müəllim demokratik prinsiplər fonunda heç vaxt haqlı tənqiddən inciməmiĢ, əksinə
olaraq hətta rəhbərlik etdiyi televiziyanın da ekranlarından öz
ünvanına səslənən gileyin və tənqidin qarĢısını almamıĢdı. Buna bir
misal gətirim:
Babək müəllimin yenicə sədr təyin olunduğu vaxtlar idi.. O vaxt
AzTV-də iĢləyən Aida Əliyeva adlı bir jurnalist respublikanın xalq artisti Ceyran HaĢımovadan müsahibə almıĢdı. Müsahibədə C.HaĢımova
hələ “Lalə qızlar” ansamblının rəhbəri olaraq ötən əsrin 70-ci illərində Ġrəvana qastrollar zamanından Babək müəllimlə tanıĢlığını bildirmiĢ və bu barədə bir qədər xatırələr danıĢmıĢdı. Söhbət zamanı indi
Babək müəllimin televiziyanın rəhbəri olduğu halda həm ansambl,
həm də Ģəxsən Ceyran xanım bir qədər diqqətdən kənarda qalmasına
görə bir qədər təəcüblənmiĢdi. Necə deyərlər: “Uman yerdən küsərlər” (Bu söhbətə Ceyran xanımın xatirələrində qayıdacağıq).
Bu materialı Babək müəllimə olduqca qızıĢdırıcı bir tonla təqdim edən, bu kitabın paklığını nəzərə alaraq adını çəkmək istəmədiyim, bütün sədrlər üçün “canıyananlardan” biri Babək müəllimin
etiraz münasibəti bildirməsi üçün hələ bir qədər istiqamətli məsləhət
də verdi:
– Görürsünüz, Aida “öz televiziyanızda” Sizi tənqid edən
material vermək istəyir?
– Televiziya mənim niyə olur ki? O dövlətindir.
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Kasseti qoĢub materiala baxdıqdan sonra astaca sözünə yekun
vurdu:
– Bir də ki, burda nə var, bəyəm məndə qüsur ola bilməz?
Uman yerdən küsəllər də. Verin efirə.
Bu da Babək müəllimin vəzifəli Ģəxs kimi demokratik prinsiplər əsasında dövlət quruculuğundakı rolu.
– Hələ o dövrlər üçün bir qədər vərdiĢ halını almamıĢ və xeyli
yaradıcı-texniki imkanlar tələb edən 2 saatlıq canlı gündəlik “Səhər” musiqili-əyləncəli informasiya proqramı efirə çıxdı.
– “Yeddi gün” 1 saatlıq Həftəlik analitik-informasiya proqramı bazar günləri tamaĢaçılara həftə ərzində ölkədə və xaricdə baĢ
verən hadisələrin Ģərhini verməyə baĢladı. Gün ərzində 5 dəfəyədək
“Xəbərlər” informasiya proqramı ən son məlumatlarla efirə çıxırdı.
Qeyd edim ki, bunlar xalqın o dövrlərdə böyük ehtiyacı olan informasiya tələbatını ödəmək məqsədi güdürdü.
– Yeni veriliĢlər çoxaldıqca proqram sıxlığı yaranmağa baĢladı. Bu sıxlığı aradan qaldırmaq və proqramları xarakterinə görə
bir-birindən ayıraraq müvafiq qaydada bölüĢdürmək məqsədilə ölkə
baĢçısı Heydər Əliyevin razılığı ilə AzTV-2 adlanan ikinci kanal
açıldı. Telli xanım Əliyeva peĢəkar jurnalist olaraq, oraya rəhbər təyin edildi. Bununla ölkənin ictimai-siyasi həyatını daha geniĢ iĢıqlandırmaq imkanı yarandı.
– Mərhum icmalçı Samir Əsgərxanovu dünyanın 10-a yaxın
ölkəsinə ezam edərək erməni terror təĢkilatlarının tarix boyu törətdiyi faciələr barədə materiallar, yeni faktlar toplatdırdı. Bu barədə
məlumat bazasını zənginləĢdirdi. Ermənilərin dünyada insanlıq
əleyhinə törətdikləri cinayətləri bir daha ifĢa etmək məqsədilə özünün rəhbərliyi ilə sənədli film də çəkdirib xalqın ixtiyarına verməyi
bacardı. Bu çox böyük dövlət əhəmiyyətli bir iĢ idi. Yeri gəlmiĢkən
deyim ki, özündən sonra yenə kimlərinsə sayəsində heç bu film
göstərilmədi, amma o materiallardan ayrı-ayrı veriliĢlərdə bu günədək gen-bol istifadə olunur.
– Respublikada istedadlı uĢaqların aĢkar olunması məqsədilə
AzTV-də “7-17” Mahnı Müsabiqəsi təĢkil edildi. Ġndi Ģan-Ģöhrət
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tapmıĢ bir sıra müğənnilər – o cümlədən Ġzzət Bağırov da elə bu
müsabiqənin iĢtirakçısı və qalibi olmuĢdur. Bu istedadlar məhz o
zaman aĢkarlandılar.
– Türkiyə və Rusiya kanalları ilə dəfələrlə canlı bağlantılar,
telekörpülər yaradılaraq, eləcə də həmin ölkələrdə, Almaniyada və
baĢqa yerlərdə AzTV-nin xüsusi müxbirləri yerləĢdirilərək xarici ölkələrlə mütəmadi informasiya mübadiləsi təmin edildi. Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya sürətlə yayılmasına münbit Ģərait yaradıldı ki, bu da dahi Heydər Əliyev siyasətinin tərkib hissəsi idi. Babək
müəllim isə sədr kimi Dövlətin siyasi xəttini düzgün dərk edərək bu
yolda vicdanla xidmət edirdi.
Xatırladım ki, hələ 1995-ci ildə Babək Hüseynoğlunun təĢəbbüsü ilə AzTVR-də “Dövlət bayrağı günü”nün dövlət səviyyəsində
qeyd olunması, yəni Naxçıvan Ali Məclisində H.Əliyevin rəhbərliyi
ilə qəbul olunan tarxidə Bayraq gününün ümumrespublika səviyyəsində qeyd olunması məqsədilə kollektivin toplantısı keçirildi. Həmin tədbir sənədləĢdirilərək dəstəklənməsi üçün Dövlətin rəhbərliyinə məlumat verildi.

B.Hüseynoğlu “Dövlət bayrağı günü”nün qeyd olunması
təĢəbbüsü ilə Az TVR kollektivi qarĢısında çıxıĢ edir. 1995-ci il
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– Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə AzTvR-in müxbirlərini təyin edərək regionlarla sıx informasiya əlaqələrinin yaradılmasına və
bununla da əyalət də daxil olmaqla respublikadakı ictimai-siyasi vəziyyətə mərkəzdən bir qədər də asan nəzarət olunmasına Ģərait
yaradıldı.
– Çox böyük hörmət bəslədiyimiz Baba Mahmudoğlunun
(Mirzəyev) yaratdığı və rəhbəri olduğu “Dastan” folklor ansamblının o dövrdə diqqətdən kənar qalan vaxtları idi. Baba müəllim Babək müəllimi yaxĢı tanıdığına görə onun yanına gəldiyi yadımdadır.
Təxminən 15-20 dəqiqəlik söhbətdən sonra Baba Mahmudoğlu
onun otağından qəbul otağına çıxdı. “ġükür Allaha, demək yanılmamıĢam” deyib bizlə də xudahafisləĢib getdi... Elə səhəri gündən
həmin ansamblı Babək müəllim demək olar ki, ġirkətin himayəsinə
götürdü. Onların mahnılarını studiyalarda yazdırmağa Ģərait yaradıldı, iĢçilərə qonorarlar verildi, maliyyə dəstəkləri olundu, imkan dairəsində digər köməkliklər göstərildi ki, bütün bunlar da “Dastanı” dirçəldib ömrünün uzanmasına səbəb oldu. Bunları unutmayan Baba
müəllim həmiĢə ürək dolusu ilə razılıq edərdi. Onu da deyim ki, birbirinə qarĢılıqlı hörmət bəsləyən, xarakterləri də bəzi məqamlarda
üst-üstə düĢən (mümkün qədər çox verib, heç azı da istəməyə üzü
gəlməyən) bu iki insan elə eyni gündə də – 2006-cı il dekabrın 5-də
dünyalarını dəyiĢdilər.
– Veteran Teleradio iĢçilərini yada salmaq, onları müəyyən
tədbirlərə dəvət etmək, maddi-mənəvi köməkliklər etmək, bəzilərini
yenidən iĢə götürmək Babək müəllimin böyüyə, ağsaqqala hörmət,
keçmiĢi unutmamaq prinsiplərinin əlamətləri idi.
– Tabeliyindəki əməkdaĢlara sosial qayğının artırılması məqsədilə Teleradio ġirkətindəki yeməkxanada yemək pulunun 50%dək Həmkarlar TəĢkilatının hesabına ödənilməsini təĢkil etdi.
– ġirkət daxilində vaxtaĢırı kənd təsərrüfatı və digər ərzaq
məhsullarının bazar qiymətlərindən qat-qat aĢağı qiymətlərlə satıĢı
təĢkil edildi.
– Bütün bayramlarda əməkdaĢların hər birinə pulsuz olaraq
ərzaq paylarının verilməsini, müqəddəs “Qurban bayramı”nda 1091

larla heyvanların elə ġirkətin həyətindəcə kəsilib əməkdaĢlara paylanması təĢkil edildi.
– Nabranda əməkdaĢların istirahəti üçün AzTV-yə məxsus pansionat salındı. Ġlk olaraq doqquz fərdi iki, üç nəfərlik otaq, böyük yeməkxana tikildi, artezian quyusu vuruldu. Burada istirahət edənlərə
gündə üç dəfə olduqca keyfiyyətli yemək verilirdi. Yenə də istirahət
vərəqələrinin qiymətinin 50% -i ġirkətin hesabından ödənirdi.

Nabran 1995-ci il B.Hüseynoğlu və Xaçmaz rayonunun o zamankı
Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı sözügedən pansionatın açılıĢında

(N.Xudiyev dövründə isə buralar əvvəlcə baxımsızlıq ucbatından gündən-günə xarabalığa çevrildi, sonra isə tamamilə yoxa çıxdı).
– Aztəminatlı ailələrə maddi yardımlar edilir, birdəfəlik ssudalar verilirdi... Xatırladım ki, bütün bunlar elə Babək müəllimlə də
getdi. Ġndiyədək insanlar o günləri xatırlaya-xatırlaya qalıblar.
– “Teleteatr” binası müasir tipdə təmir olundu. Yeni avadanlıqlarla, digər ləvazimatlarla təchiz olunub istifadəyə verildi. Çox
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yaxĢı yadımdadır ki, 1996-cı il avqustun son günlərinin birində
həmin binanın təmirdən sonrakı açılıĢı keçirildi və bu mərasim televiziyanın “Xəbərlər” proqramında da qısaca yayımlandı. Bundan
təxminən 4-5 gün sonra Babək müəllim iĢdən çıxarıldı...
Qəribəsi budur ki, yeni gələn sədr təxminən bir ay yarımdan
sonra həmin “Teleteatr” binasının bir daha açılıĢ mərasimini keçirdi
və görülmüĢ iĢləri “məharətlə öz ayağına yazdı”. Bunu da yenə
həmin “Xəbərlər”də xalqa sırıdılar. Neyləsin xalq. Görünür, olduqca tədbirli olan yeni sədr fikirləĢib ki, bir-iki ay müddətində artıq
hər Ģey yaddan çıxıb.
“Yalan ayaq tutar, yeriməz” deyirlər. Düzdür. Ancaq bu elə
bir Ģeytan əməlidir ki, sürünə-sürünə də olsa həyatda çox həqiqətləri
kölgədə qoyub, ən vacib və ən məsuliyyətli məqamlarda hadisələrin
axarını dəyiĢə bilir.
Ürəyi olanlar, baĢı olanlar
Görür, seçə bilir, ağı qaradan.
Min yalan fövqündə bir həqiqət var,
Həqiqət- ən böyük Tanrı, yaradan!
Mənim çoxlarına yazığım gəlir,
Çırpınır bir ömür yalan torunda.
Dibsiz bataqlığı gülüstan bilir,
Bəzən ayılır da... gec olur onda.
Sözdən qana keçsin, gərək haqq iĢi,
Söz üyüdən gəda, calıĢma əbəs.
Haqqın döyüĢçüsü olmasa kiĢi,
Haqqı heç bir vədə dərk edə bilməz!
Ürəyi, vicdanı piy bağlayanlar
Haqqı zəncirləyən qara qüvvədir.
Yalnız rütbəsini qucaqlayanlar.
ĠĢıqlı dünyaya kor gəlib-gedir.
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III HĠSSƏ
AYDINLIQDAN QARANLIĞA
Bəli, Babək Hüseynoğlu 1996-cı ilin sentyabr ayının 5-də
ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən
azad edildi. Mənim fikrimcə, Dövlət baĢçısının bu qərarı Babək
müəllim üçün nə qədər gözlənilməz olsa da, baĢa düĢülməsi mümkün olan bir qərar idi. Çünki son zamanlar “yuxarılarda” yaranmıĢ
qeyri-sağlam atmosfer və bundan irəli gələn Babək müəllim haqqındakı Ģayiələr, ötürülən dezinformasiyalar Heydər Əliyevi bu addımı
atmağa vadar etmiĢdi. Onun ən etibar etdiyi insanın- Babək Hüseynoğlunun ətrafında yaranmıĢ bu qaranlıq mühiti obyektiv araĢdırmaq üçün müəyyən vaxt tələb olunurdu ki, o da həmin dövrdə
olduqca qıt və qiymətli olan bir Ģey idi. Odur ki, o müdrik insan
həmiĢəki kimi bu qərarın verilməsinə də olduqca həssaslıqla yanaĢmıĢdı. O, qərarını heç bir mənfi motivlə əsaslandırmayaraq Babək
müəllimi sadəcə iĢdən kənarlaĢdırmıĢdı. Bu, Heydər Əliyevin bütün
dövrlərdəki rəhbərliyi zamanı çox az təsadüf edilən qərar və yaxud
sərəncamlardan biri idi. Sərəncamda yazılmıĢdı: “Babək Hüseyn
oğlu Məmmədov Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri ġirkətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin”. Sərəncamın bir qədər
bəsit səslənməsi və fabulasında səbəbin göstərilməməsi bu barədə
hər hansı bir fikir yürütmək üçün heç kəsə Ģans qoymurdu.Və eyni
zamanda müdrik Heydər Əliyevin hələ Babək Hüseynoğluna
inamının itməməsindən və məsələləri çözələyərək daha düzgün
qərar verməsi üçün bir qədər vaxt udmasından xəbər verirdi. Yəni,
Babək müəllimi tutduğu dövlət vəzifəsindən azad etmək hələ
Heydər Əliyevin onu siyahıdan birdəfəlik silməsi demək deyildi.
Babək Hüseynoğlu Heydər Əliyevin bu qərarına da, həmiĢə
olduğu kimi, yenə hörmətlə yanaĢdı. Vəzifədən çıxarılmasını isə
faciə kimi qəbul etmədi. Bəlkə də xilqətən azad fikirli olan bu insan
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çoxları üçün qəribə görünsə də bu qərardan sonra bir qədər vəzifə
çərçivələrindən azad olmasına Ģad oldu. O, vəzifəni müvəqqəti
dünya Ģöhrəti saymıĢ və heç vaxt ondan ikiəlli yapıĢmamıĢdı. Hətta
müsahibələrinin birində “Siz iĢdən çıxacağınızı bilirdinizmi” sualına o çox sadəlöhvlüklə cavab vermiĢdi: “Bəli”.
– Bu Sizə nə vaxt məlum oldu?
– Elə təyin olunduğum gün. Çünki dəqiq bilirdim ki, bir gün
təyin olunmuĢamsa, elə bir gün də çıxarılacağam. Məni “yaĢadan”
isə yaxĢı əməllərim olacaq.
Uzunmüddətli gərgin iĢ rejimindən sonra Babək müəllim bir
az istirahət edib yenə “Aydınlığ”a qayıtmaq, onun nəĢrini davam etdirmək fikrində idi. Bu arada isə onun nüfuzundan və bacarığından
yararlanmaq məqsədilə bir sıra partiyalardan, qurumlardan, ictimai
təĢkilatlardan və keçmiĢ məsləkdaĢlarından təkliflər və dəvətlər gəlirdi. Demək olar ki, Babək müəllim onların hamısına çox ehtiramla
əməkdaĢlıq etməkdə etiraz edirdi. Lakin öz xarakterindəki sadəliyə
və demokratik ruha görə o heç kəslə yoldaĢlıq münasibətlərini də
qırmırdı. Heç də o insanların hamısına iqtitar nümayəndələri tərəfindən münasibət müsbət olmasa da. Babək müəllim bunu demokratik
cəmiyyət quruculuğunda normal hal sayır və bu prinsipə üstünlük
verirdi. Baxmayaraq ki, sonradan bu, onun ziyanına iĢləyən mühüm
amillərdən biri oldu.
Vəzifədən yeni çıxarılmıĢ adam hamının – həm ictimaiyyətin,
həm iqtidarın, həm də müxalifətin diqqət mərkəzində olduğuna görə
Babək müəllim də maraqlı bir Ģəxsiyyət kimi jurnalistlərin maraq
dairəsində idi. Müxtəlif qəzet nümayəndələri tez-tez müsahibələr
götürər, onları ictimaiyyətə yayardılar. Öz həmkarları olduqlarına
və əksəriyyətini Ģəxsən tanıdığına görə Babək müəllim onlara
müsahibə verməkdən heç vaxt imtina etmirdi. Baxmayaraq ki, bəzi
hallarda materiallarda sensasiya xatirinə bir qədər qeyri-dəqiq və
yanlıĢ məlumatlara da yol verilirdi. O məlumatların sonradan təkzib
olunanı da olurdu, ötüb keçəni də. Babək müəllim belə Ģeylərin
dərinliyinə getməsə də xırda dezinformasiyalar böyük Ģayiələrə
səbəb olurdu ki, onlar da toplanaraq nəticə etibarı ilə hər hansı bir
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ümumi fikrin formalaĢmasına gətirib çıxara bilirdi. Əksər hallarda
isə mənfi.
Lakin həqiqət bundan ibarət idi ki, Babək müəllim həmiĢə və
hər yerdə ömür boyu çalıĢdığı ideya uğrunda – Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin quruculuğu və xalqının firavan yaĢaması yolunda
hər kimsə tərəfindən görülən bütün iĢləri müsbət qiymətləndirmiĢ,
uğurlara sevinən olmuĢdur. Bu birmənalıdır.
Babək Hüseynoğlu AzTV sədrliyindən uzaqlaĢandan sonra
onun ətrafında süni olaraq hamı üçün baĢa düĢülməz olan “qaranlıq”
bir mühit yaradılmağa baĢlandı. “BulanmıĢ suda çoxları balıq tutmaq” niyyətinə düĢdülər. Sözsüz ki, belə çirkin niyyətin arxasında
ancaq Ģəxsi mənafelər, qərəzli addımlar, yaltaqlıq, “ayı xidmətləri”
və s. dayanırdı. Bəzi adamlarda dönüklük, etibarsızlıq, əqidəsizlik,
simasızlıq üzə çıxdı. Vəzifəyə görə yaxınlıq edən yaltaqlar, hətta
vəzifədən əvvəl, son illərdə tanıdığı (yaxĢı tanımadığı) “dostlar”
əlaqələri kəsməyə, ünsiyyətdən qaçmağa, uzaqlaĢmağa baĢladılar.
Bax, Babək müəllim üçün ən qaranlıq məqamlar da elə bunlar
oldu.
Özündən sonra Babək Hüseynoğlunun soyadı ssenari müəllifi,
redaktotu, məsləhətçisi və s. olduğu yuxarıda qeyd olunan və olunmayan bütün filmlərin, teletamaĢaların, televiziya istehsalı olan digər məhsulların üzərindən nəyə görəsə silindi. Onun dövründə çəkilən filmlərin hətta istehsal tarixi belə əksər titrlərdən silindi ki, məhz
Babək müəllimin gördüyü iĢlər pərdə arxasına keçsin. Televiziya
arxivində sədrlikdən çıxan vaxtadək Babək müəllimin Vətənin və
xalqın mənafeyinə xidmət edən nə qədər veriliĢləri, çıxıĢları, hansı
uğurlu addımları lentlərdə var idisə bu görüntülərin hamısı “qayçılanıb” çıxarıldı.
Yeni sədr vəzifəsinin icrasına bundan baĢladı.
Sən məni dandıqca, mən ucalıram
Xılta bulandıqca mən ucalıran
Qeyzindən, hirsindən, paxıllığından
AlıĢıb-yandıqca mən ucalıram.
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Əvəzində bütün veriliĢlərin, az qala “Cizgi filmləri”nin də
sonundakı titrlarda sədr öz “mötəbər” soyadını yazdırmağa baĢladı
düz iĢdən çıxanadək. Özü də efirə nə getdisə hamısında ekranın yuxarı sağ küncünə yazılırdı: “Ġlk dəfə”. Hətta 5,10,15 ilin və daha
çoxdan istifadədə olan materialların... Bəzi hallarda N.Xudiyevin
televiziyadakı yeniliyinin ən yeni nailiyyəti ondan ibarət olurdu ki,
məhz AzTV ekranında “ağsaqqallaĢan” filmlər belə hər dəfə göstərildikcə “Ġlk dəfə” kimi təqdim olunurdu. (Yəqin onları N.Xudiyevin özü elə ilk dəfə görürmüĢ). Amma heç fikirləĢmirdi ki, təxminən o vaxtlaradək tam formalaĢmıĢ yeganə televiziya ancaq AzTV
olduğuna görə, “Ġlk dəfə” verdiyi teleməhsullar da elə məhz bu kanalın ekranlarında dəfələrlə göstərilmiĢdir. Hətta onların bir çoxu
elə burada istehsal olunmuĢdur. Maraqlısı da budur ki, oradakı
sədrə yaxın olan bir-iki “köhnə əlçalanlar” da bunları çox yaxĢı
bilə-bilə ona demir və günbəgün onu milyonlarla tamaĢaçı qarĢısında gülünc vəziyyətə qoyurdular. Bunlar da N.Xudiyevə “yaxınları”
tərəfindən göstərilən “xüsusi xidmətlər” idi.
Axı hər Ģeyi unudub özünü bu saxta iĢlərə həsr edən professor-filoloq N.Xudiyev “Bir gün də bu toydan sənin qapında çalınacaq” el məsəlini də bilməliydi.
Görün, bizim ziyalımız tarixə xəyanəti bir məharət hesab edən
halda, qeyri-ziyalılardan nə gözləyək?
Bu əməllər alim adına yaraĢırdımı?.. Bəs bunların fəsadları,
bunların günahları?..
Bildiyimə görə, alimlərın cəzası “sorğu-sual” günündə lap
böyük olacaq.
Diqqət edin! Məgər ekranlardan silinməli soyadlar az idi?
Məgər, Sovet dövründəki Azərbaycan filmlərinin, tamaĢalarının və
s. istehsalında bir xırda texniki iĢçi kimi azacıq xidmətləri olan
Petrosyanlar, Qalustyanlar, Nersesyanlar, Qevorkyanlar, Astvasaturovlar (Astvasadur-erməni dilində Allahverən deməkdir), Ġvanovlar,
daha kimlər, kimlər qədər xidmələri və qiyməti yox idi Babək
Hüseynoğlunun? Bunların fərqinə vara bilməyən professor o familləri bəsləyə-bəsləyə, onlara böyük ehtiram göstərə-göstərə sonadək
göz bəbəyi kimi qorudu, əvəzində filmlərin istehsalında min bir
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zəhməti olmuĢ Babək Hüseynoğlunun soyadı üzərinə hücuma keçdi.
Budur Ģəxsi mənafeni ümummilli mənafedən üstün tutmaq. Elə bu
səbəbdən də tez-tez, bəlkə də ən həlledici məqamlarda düĢmən
ünvanını düz göstərməmək, düĢmənin düĢmən olduğunu tez-tez
unutmaq, onu özümüzdən daha hörmətli tutmaq kimi düĢünülməmiĢ
addımların acı nəticələri yüzillər boyu bu “qara millətin baĢında çatlayıb”, zülmünü xalq çəkib. Öz niyyətinə nail olmaq məqsədilə əzəli
düĢməni qoyub özümüzdən düĢmən axtarmaq praktikası nə qədər davam edəcək bizdə?..
Nəhayət ki, düĢməni tanımaq lazımdır. DüĢmənçiliyi əsl düĢmənlə etməyi bacarmaq və bunun üçün ən azından sağlam əqidəyə
malik olmaq gərəkdir. Erməninin adını titrlardan silməyə, ona yaxın
düĢməyə cürəti belə çatmayan məmur bütün imkanları və varlığı ilə
milli qeyrət sahibi olan Babək Hüseynoğlunun adıyla gecə-gündüz
əlləĢib, mübarizə apardı. Tutduğu vəzifəyə görə dövləti, xalqı üçün
daha böyük və dəyərli iĢlər görməli olduğu halda, o məmur mahiyyətcə səhv olan – dövlətin və xalqın milli maraqları dairəsinə daxil
olmayan və daha çox bu maraqlara zidd olan cılız iĢlərlə məĢğul
oldu. Kimin hansı “məzhəbə” qulluq etməsi göz önündədir. Bu da
dövlətin ən böyük informasiya-təbliğat mərkəzinin baĢında oturan,
özü də ziyalı bir adamın ümummilli maraqların müdafiəsinə yönəlmiĢ xidmətləri. Məgər “xalq düĢməni” idi Babək Hüseynoğlu?
Əgər belə olsaydı və yaxud o ciddi qüsurlara yol vermiĢ olsaydı onda yəqin ki, dövlət baĢçısı Heydər Əliyev onun haqqında
konkret qərar verərdi. YaxĢı bilmək lazım idi ki, bu iĢdə H.Əliyevin
heç kəsin yarınmasına və yardımçı olmasına ehtiyacı yox idi. Ümumiyyətlə, bu böyük iĢlərə heç kəsin qarıĢmağa belə haqqı yox idi.
Dahi Heydər Əliyevin özü dünyasını dəyiĢən günədək bir dəfə də
olsun Babək müəllim barədə bir kəlmə belə neqativ fikir söyləmədi.
Bu, Babək Hüseynoğlu barəsində gəda-güdaların mənfi fikir formalaĢdırmaq cəhdlərinə verilmiĢ müdrik etiraz cavabı idi. Sadəcə olaraq bunları izləmək və dərk etmək lazım idi. Bunun üçünsə saf əqidə və sağlam düĢüncə gərəkdir. Bundan məhrum olanlar isə bütün
dövrlərdə ən bədbəxt insanlar olublar.
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Yeni sədr tamamilə əhəmiyyətsiz və baĢ ucalığı gətirməyən
bir iĢlə – filmlərin titrlarından, tarixi kadrlardan Babək Hüseynoğlunu silməklə, onun nüfuzunu aĢağı salmaqla və ona yaxın olmuĢ
adamları açıq-aĢkar teleĢirkətdən didərgin salmaqla məĢğul idi. O,
oradakı “xameleon sifətləri” Babək müəllimin ünvanına mırıldadır
və bundan həzz alırdı. Bu “gözəl” əməllər uzun müddət davam etdi.
Lakin iĢ elə gətirdi ki, bir gün Xudiyevi də həmin vəzifədən
çıxartdılar. Həmin “xameleonlar” öz ənənələrinə sadiq qalaraq, o
iĢdən çıxar-çıxmaz arxasınca müxtəlif notlarda “zurnalar çaldılar”,
böyük “məharətlər” nümayiĢ etdirdilər, sədr otağından düz “proxodnoya”dək “vedrələr” qoĢdular.
Görəsən hər iclasda sinəsinə döyüb professorluğuyla öyünmüĢ
Xudiyev bunlardan da həzz aldımı?
Axı bu ucuzdan da ucuz jestlər, siyasi dividend naminə atılan
belə axsaq addımlar kimə lazım idi?..
Bağban ol, bəhrəli bostan qoyub get!
ġair ol, Ģaxəli dastan qoyub get!
Əlindən iĢ gəlmir-canın sağ olsun,
Onda adam kimi vicdan qoyub get!
Beləliklə, həmin illərdə baĢ verənləri öz dünya görüĢüm və
bilik dairəm çapında mütaliə edib gəldiyim qənaəti sizinlə bölüĢmək
istəyirəm, çünki N.Xudiyevin B.Hüseynoğlu karyerasına və ümumiyyətlə həyatına vurduğu mənəvi zərbələr tək bunlarla bitmirdi.
Mənim fikrimcə, televiziya iĢlərində xeyli naĢı olan yeni sədr
buradakı rəhbərliyi dövründə böyük uğurlar əldə edə bilməyəcəyini
dərk edirdi. Odur ki, gəldiyi ilk günlərdən vəzifəsinin mahiyyətinə,
funksiyasına müvafiq olaraq respublikanın ən böyük yaradıcı kollektivinə rəhbərlik etmək, yaradıcılıq iĢləri ilə məĢğul olmaq əvəzinə, o daha “ciddi” tədbirə əl atmıĢdı.
Xudiyev özündən qabaq görülmüĢ xeyli əhəmiyyətli iĢləri
məhv etməklə, onların müəlliflərini gözdən salmaqla sonradan gö-
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rülən xırda-para iĢləri daha qabarıq Ģəkildə təqdim etmək, bir az da
kobud desək “gözə soxmaq” siyasətinə üstünlük vermiĢdi.
Qeyd edim ki, iclaslarda tez-tez Babək müəllimin gah savadına, gah da təhsilinə, elmi dərəcəsi olmamasına riĢxənd edən Xudiyevin məqsədi onun nüfuzuna xələl gətirmək və özünü çox yuxarıda
görüb ona “professorsayağı” yuxarıdan aĢağı baxmaq olsa da, bu
hərəkət ġirkətdə heç də birmənalı qəbul olunmurdu. Bir-iki “çoxsifətli yaxın”lardan savayı heç kəs onun bu “məharətini” müsbət
qarĢılamırdı. Çünki orada Xudiyevdən fərqli olaraq Babək müəllim
kollektiv tərəfindən daha doğma qəbul olunan bir insan idi və onun
savadına, yaradıcılığına, idarəçilik qabiliyyətinə artıq hamı çoxdan
bələd idi. Odur ki, böyük əksəriyyət iĢinin xatirinə təzə sədrə aĢkar
Ģəkildə cavab qaytara bilməsələr də, dolayı yollarla bu nəzakətsizliyə etiraz edir və ən azından onu məqbul hesab etmirdilər. Özü də
professor bilməliydi ki, hələ Babək Hüseynoğlunun bütün zəngin
peĢə və ictimai-siyasi fəaliyyətini bir kənara qoyub onun təkcə baĢ
redaktoru olduğu “AYDINLIĞI” ortaya gətirsək, əminliklə demək
olar ki, ən ağır dövrlərdə ölkənin ümumi ictimai-siyasi həyatında
oynadığı əvəzsiz müsbət rola və mühüm əhəmiyyətinə görə o qəzetin hər bir nömrəsi baĢa düĢən üçün bir doktorluq iĢidir.
Bundan əlavə, Xudiyevin özündən əvvəlki sədrin savadına,
təhsilinə, gördüyü iĢlərə riĢxənd etməsi onun mahiyyət etibarı ilə
Heydər Əliyevin seçiminə riĢxənd etməsi idi. Çünki Babək Hüseynoğlunu məhz Heydər Əliyev, özü də ikinci dəfəki hakimiyyətinin
lap birinci sərəncamı ilə bu vəzifəyə layiq bilib təyin etmiĢdi. ĠĢdən
çıxardığı sərəncamda isə heç bir motiv və əsas da göstərilməmiĢdi
ki, Xudiyev kimilər bundan öz Ģəxsi mənafelərini həyata keçirmək
üçün istifadə etsinlər. Elə bu səbəbdən də heç kəsin ixtiyarı və mənəvi haqqı yox idi ki, Heydər Əliyev-Babək Hüseynoğlu münasibətlərinə müdaxilə edib, hər kəs üçün əlçatmaz olan bu zirvəyə baĢ
uzatsın.
Amma N.Xudiyev öz vəzifəsini icra etmək əvəzinə, kortəbii
olaraq mahiyyətini və məsuliyyətini dərk edə bilmədiyi bu iĢlərə
giriĢmiĢdi.
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Özü üçün müəyyənləĢdirdiyi siyasəti həyata keçirmək yolunda N.Xudiyev qarĢıya çıxan müqəddəs heç bir Ģey görmürdü. Nə
Babək müəllimlə olan neçə illərin dost-yoldaĢ münasibəti, nə onunla kəsdiyi duz-çörək, nə də özü sədr keçən günədək Babəkin evində
dəfələrlə qonaq olması, onun iĢdən evə gəlməsini maĢında oturub
divar dibində saatlarla gözləməsi, masa ətrafında əyləĢib pafosla
dostluqdan, qardaĢlıqdan, qeyrətdən dəm vurması, özünü ən etibarlı
insan kimi qələmə verməsi və s..
ĠĢ baĢına keçən kimi bütün bunların üstündən heç tərəddüd etmədən dərhal xətt çəkmək necə də asan oldu professor üçün? Çox
maraqlıdır. Elə deyilmi? Odur ki, belə haqsızlıqlara məruz qalan Ģəxs
nəinki əvvəllər çox yaxĢı münasibətlərdə olmuĢ Babək Hüseynğolu,
hətta Xudiyevə ondan çox-çox yaxın insan da ola bilərdi...
Dövlət postunda otura-otura Ģəxsi istəklərini bax beləcə düz
10 il həyata keçirən Nizami Xudiyev siyasi səbatsızlıq ucbatından
mənəvi zərbələr endirə-endirə böyük bir Ģəxsiyyətin ömrünü Ģam
kimi həzin-həzin əritməyə nail oldu. Ekrandan, efirdən Babək Hüseynoğlu soyadını və görüntülərini silməklə onu yavaĢ-yavaĢ respublika prezidentinin yaddan çıxartmasına, müvafiq olaraq prezident ətrafında olan insanların münasibətlərinin dəyiĢməsinə, soyumasına və onlarda müxtəlif fikirlərin yaranmasına Ģərait yaratdı.
Beləliklə də Babək Hüseyoğlunun xalqı və dövləti üçün gördüyü
əvəzsiz, böyük iĢlərin üzərinə “kölgə” salındı. Sözsüz ki, bütün bu
münasibətlər Babək müəllimin həyatında mənfi nəticəsini göstərməkdə idi. O nə qədər qürurlu və dəyanətli, giley-güzarsız insan
olsa da, bunlara görə daxilən çox əzab çəkirdi. Çünki o hər zaman
ədalət naminə özgələrin haqqı uğrunda cəsarətlə mübarizə aparmıĢdı. Bu dəfə isə haqqı tapdalanan özü idi.
Qeyd edim ki, o öz haqqını məharətlə tələb edib, ən azından
ərsəyə gəlmiĢ filmlərdəki müəlliflik hüququnu bərpa etməyi bacarardı. Lakin burada məsələ baĢqa cür idi. Dövlət baĢında müdrik
ağsaqqal Heydər Əliyev dayanmıĢdı. O isə Babək müəllimin ən çox
inandığı, etibar və hörmət etdiyi insan idi. Elə bu səbəbdən də
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Babək müəllim hər Ģeyin tezliklə və ədalətlə həll olunacağına ümid
edir, “xırdalanmırdı”.
Vaxt isə sürətlə gedirdi. Dünyada və ölkədə günbəgün siyasi
hadisələr bir-birini əvəzləyir, ümumi görüntü dəyiĢirdi. Artıq Heydər Əliyev dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana cəlb edə
bilmiĢdi. O, dövlət baĢçısı olaraq bu bulanıq dövrdə bütün diqqətini
və gücünü ümummili məsələlərə, onların ölkəmiz üçün maksimum
dərəcədə müsbət həllinə yönəltmiĢdi. Belə Ģəraitdə çox güman ki,
onun fərdi Ģəkildə kiminsə, hazırkı halda isə konkret olaraq Babək
Hüseynoğlunun taleyinə və ona olan münasibətə diqqət yetirməyə
heç vaxtı da yox idi. Bu səbəbdən də Heydər Əliyevlə Babək Hüseynoğlu arasında boĢluq yaranır və o boĢluq gündən-günə böyüyürdü. YaranmıĢ boĢluğu isə yuxarıda qeyd olunan “kölgələr”, Babək müəllimin əleyhinə olan yalan məlumatlar və ictimaiyyət arasına Ģüurlu Ģəkildə buraxılan Ģayiələr doldururdu. Bunlar isə təbii
olaraq Babək Hüseynoğlunu ölkə prezidentinin gözündən salır və
get-gedə uzaqlaĢdırırdı. Əvəzində isə yeni-yeni adamlar – yeni vətənpərvərlər peyda olmağa baĢlayırdı. Ölkədə hadisələr sürətlə inkiĢaf etdiyinə görə belə Ģeyləri araĢdırmağa, aydınlaĢdırmağa, geriyə
baxmağa heç kəsdə vaxt və maraq yox idi. Getdikcə iĢlər öz qaydasına düĢür, respublikada siyasi sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar
olurdu. Artıq belə Ģəraitdə illər bir-birini əvəzləyir, hər Ģey yeniləĢirdi. Unudulan isə heç vaxt unudulmalı olmayan Babək Hüseynoğlu və onun əvəzsiz xidmətləri idi...
Bütün bunların, o cümlədən N.Xudiyevlərin “əvəzsiz xidmətlərinin məntiqi nəticəsi” olaraq Babək Hüseynoğlu 1996-cı ildə
AzTV sədrliyindən çıxarıldıqdan sonra düz 10 il iĢsiz qaldı, onun
ömür boyu xalqına və dövlətinə göstərdiyi misilsiz xidmətlər sanki
artıq lazımsızlığa çevrildi, heç bir xırda-böyük iĢlə təmin olunmağa
əsas da vermədi və 2006-cı ilin dekabrın 5-də dünyasını dəyiĢib
Haqqa qovuĢdu...
Bəli, Babək Hüseynoğlu dünyasını dəyiĢdi. O, yalan, iftira
dolu, saxta və nahaq dünyanı haqq dünyasına dəyiĢdi. HəmiĢə
giley-güzarsız görünən o böyük insan özüylə bir dünya da giley
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apardı Haqq yanına... Misal var, deyirlər “Ġnsan dərd çəkir”, mənsə
deyərdim: “Dərd çox olanda, o insanı çəkir”...
BaĢa keçdi gerçəyi
Əlimizdən çalanlar.
Bu dünyanın rəngini
DəyiĢdirdi yalanlar
Hara gedir bu dünya?
Bu gözəl dünyamızdan
Gözəllik qovuldu, hey.
Könüllərin açarıDillər qıfıl oldu, hey.
Hara gedir bu dünya?
Hər Ģey döndü tərsinə
Xeyir Ģərə qul oldu.
Haqqın çiyninə minmək
YüksəliĢə yol oldu
Hara gedir bu dünya ?
Yalan evin içində
Gerçək qapı dalında.
Doğru çörəyə möhtac
Əyri cah-cəlalında
Hara gedir bu dünya?
Yolumuz duman olmuĢ,
YaxĢılar yaman olmuĢ.
Haqq bu gün öz haqqını
Haqsızdan uman olmuĢ
Hara gedir bu dünya?
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Bir daha tarixi həqiqətlərə nəzər salaq. 1980-ci illərin sonunda
Heydər Əliyev iĢdən uzaqlaĢandan sonra Moskvadakı bədxahlar
xeyli vaxt onu pisikdirməyə çalıĢdılar. Oğlu Ġlham Əliyevi iĢdən çıxartdılar, müxtəlif hoqqabazlıqlar etdilər ki, Heydər Əliyevə mənəvi
zərbələr vurub, onu siyasi arenadan tamamilə uzaqlaĢdırmağa, neytrallaĢdırmağa və fəaliyyətsizləĢdirməyə nail olsunlar. Buna ilkin
dövrdə azacıq nail ola bilsələr də, planlaĢdırılan tədbir nəticə etibarı
ilə sıfıra bərabər oldu. Çünki Heydər Əliyev o qədər böyük bir Ģəxsiyyət və həm respublikamızda, həm də ittifaq miqyasında görülən
çoxsaylı uğurlu iĢlərin memarı olmuĢdu ki, gədaların tarixi dəyiĢmək, ona istədikləri Ģəkildə müdaxilə etmək istəyi mümkün olmadı.
Bunu atalar sözüylə ifadə etsək, ”Haqq nazilsə də üzülmədi”. Beləliklə, Heydər Əliyev öz xeyirxah əməlləri sayəsində tarixə düĢdü.
Azərbaycana qayıtdığı sonrakı illərdə Heydər Əliyevə və
onun ailəsinə edilən təzyiqlər, həmin dövrdəki acı həqiqətlər barədə
bir neçə filmlər, veriliĢlər çəkildı. Onun üçün yeni Ģanslar yarandı.
O cümlədən Babək Hüseynoğlunun ssenarisi ilə “Böyük ömrün anları”. Biz bu gün də o filmlərə baxdıqca, Ulu öndərin özünün və ailə
üzvlərinin müsahibələrinə, söhbətlərinə qulaq asdıqca bizə məlum
olur ki, xalqımızın layiqli oğluna qarĢı həmin illərdə “yuxarıdan”
idarə olunan nə qədər Ģərəfsiz bir kampaniya aparılıbmıĢ. Bunu ürək
ağrısıyla qəbul edirik.
Görüntülərdə H.Əliyev baĢda olmaqla ailə üzvləri bu Ģərəfsiz
iĢin, kampaniyanın təĢkilatçılarının və icraçılarının vicdansız əməllərini pisləyir, konkret iddialar irəli sürür və onlara öz nifrətlərini
bildirirlər. Belə haqsızlıqlarla üzləĢən bu Ģəxslərin hər birinin birbaĢa və yaxud sətiraltı ifadələrlə konkret ünvanlara söylədikləri narazılıqların, nifrət dolu çıxıĢların Ģahidi oluruq. Biz də hər dəfə bu
filmlərə baxdıqca qəzəblənir və o təĢkilatçıları, icraçıları lənətləyirik. Axı həqiqətən də kiminsə haqqını tapdalamaq, mənimsəmək
olmaz. Ələlxüsus da artıq imkanları məhdudlaĢdırılmıĢ Ģəxsin. Bunun heç bir insanlığa yaraĢmadığını, olduqca Ģərəfsiz bir iĢ və ən
azından biz müsəlman olaraq bu əməlin Tanrı qarĢısında nə qədər
böyük günah olduğunu bilirik.
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Maraqlısı budur ki, N.Xudiyev bütün bu hücumları- Babək
Hüseynoğlunun adını tarixdən silmə cəhdlərini, ona qarĢı digər haqsız əməlləri elə vaxtilə haqsızlığa məruz qalmıĢ Ulu öndər Heydər
Əliyevin və sonradan onun layiqli davamçısı Ġlham Əliyevin komandasında iĢlədiyi dövrlərdə edirdi. Belə yaramaz əməlləri dövlət
baĢçıları qətiyyətlə pislədiyi halda, professor bu “Ģərəfli” iĢi davamlı olaraq can-baĢla həyata keçirirdi. Elə isə burada suallar meydana
çıxır: Bəs N.Xudiyevin atdığı bu addımlar ölkənin hər iki prezidentlərinin Ģəxsi fikirlərinə, siyasi baxıĢlarına zidd deyildimi?.. Əgər
həqiqətən zidd idisə, onda bunların qarĢısının alınmamasını necə
baĢa düĢək? Məmurun özbaĢınalığı, siyasi savadsızlığı, yoxsa onun
Ģəxsi ambisiyasını dövlət rəhbərinin siyasi xəttindən, baxıĢından
daha üstün tutması?
Məmurun əməllərindən ölkə rəhbəri bir qədər xəbərdar olmaya da bilər. Bəs onun öz vicdanı?.. Bəs...?
“AYDINLIĞ”ın arxivini səhifələdikcə Xudiyevin gen-bol yazıları rastımıza çıxır, APĠ-də rektor olan dövrdəki xırda institut tədbirlərinin Dövlət Televiziyasındakı görüntüləri yada düĢür. Bunları
nəzərə alaraq, lap azərbaycansayağı desək, axı Babəkin Sizə heç bir
pisliyi keçməmiĢdi. Əksinə, ondan özünüzə qarĢı həmiĢə hörmət
(sonra məlum oldu ki, heç də layiq olmadığınız) və dost münasibəti
görmüsünüz. Bəs belə olan halda Sizdəki bu qərəzli və aqressiv münasibət haradan qaynaqlanırdı? AddımbaĢı mənimsənilən haqqını
belə tələb etməyi ar edən bu saf niyyətli insandan nə istəyirdiniz?
Ġndi papağınızı qoyub qarĢınıza fikirləĢin. Nə əldə etdiniz? Nə
qazandınız?
Hörmətli Nizamı müəllim, axı baĢqasının haqqını mənimsəyənlərin günahı çox böyükdür. Allah qarĢısında buna necə cavab
verəcəksiniz? Siz professor bilməliydiniz ki, qızıl pas götürmür,
həqiqət isə həmiĢə sonda da olsa qələbə çalır. Hər Ģeyin əvvəli
olduğu kimi bir sonu da olur.
Böyük vəzifələrə də yiyələnmək olar, çoxlu pullar da qazanmaq. Bunlar həyatda müvəqqəti olan və tükənə bilən dünya Ģöhrətləridir. Amma insanlığın zirvəsinə yüksəlmək və tarixin Ģərəfli
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səhifəsində yer tutmaq hər kəsə qismət olmur. Hörmətli professor,
Babək müəllim isə ömrünü ikinci dəyərlərə həsr etmiĢ və əminliklə
deyə bilərəm ki, buna nail ola da bilmiĢdi.
Hələ Allaha Ģükür edirəm ki, Babək müəllimdən sonra “AYDINLIĞ”a Xudiyev kimi bir baĢ redaktor gəlmədi. Yoxsa indi
nəinki arxivlər, heç belə nümunə üçün də respublikada bir nüsxə
“AYDINLIQ” tapmaq mümkün olmazdı yəqin ki...
Maraqlıdır, Nizamı müəllim! Görəsən Siz özünüzdən sonra
teleekranlarda özünüzü və soyadınızı çoxmu görürsünüz? ĠĢdən çıxarıldıqdan sonra Parlament iclaslarındakı nadir və olduqca kiçik
epizodlardan son təsəllilərinizi alırdınız. Bunu da Sizə çox gördülər.
Necədir?...
Özünüzün və soyadınızın ekranda görünməsinə yəqin ki,
həsrət qalmısınız. Bəs bu necədir Sizin üçün? EĢidirik ki, tez-tez
həkimlərə müraciətiniz olur? Allah kömək olsun.
Bənzətmək istəmirəm. Ġndi görün xalqı və dövləti qarĢısında
kifayət qədər xidmətləri olan Babək Hüseynoğluna 10 il müddətində hansı hissləri yaĢatmısınız?.. Necə Ģam kimi əritmisiniz?
Eybi yox... Nizami müəllim, keçmiĢ olsun...
Yəqin ki, bu kitab Sizin əlinizə keçəcək və çox Ģeyləri xatırladacaq. Onda oturub özünüzlə bir təkbətək səmimi söhbət edərsiniz...
Siz alimsiniz axı. Alimlər isə hər zaman səmimi olmağı, etiraf etməyi bacarmalıdırlar.
Özü də bilin ki, bu böyük əməllərin sahibi olan insanın, Babək Hüseynoğlunun adını beĢ-üç lentdən silmək olar, amma tarixdən yox! Biz kin saxlayan da deyilik. Amma qardaĢım Sizinlə kəsdiyi çörəkdən ar edib, mədəniyyət göstərib sağlığında deyə bilmədiklərini mən dedim ki, heç olmasa onun ruhu rahat olsun və yanına
nə vaxtsa üzü ağ gedim. Axı ölüm-itim dünyasıdır...
Fikrimcə hər bir kəs payına düĢən ömür kəsiyini heç nədən
asılı olmayaraq Ģərəflə yaĢamalıdır!..
ġərəfli ad isə həm qoyub gedəcəyimiz, həm də özümüzlə
aparacağımız yeganə Ģeydir.
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***
Bir dəfə Parlament seçkiləri ərəfəsində televiziya vasitəsilə çıxıĢ edən və əvvəllər Babək Hüseynoğlu ilə münasibətləri heç də pis
olmamıĢ namizədlərdən biri özünü kimlərinsə “gözünə soxmaq”
üçün onun “bostanına daĢ atmıĢdı”. Bundan cəmi bir neçə ay sonra
Bakının “Gənclik” deyilən ərazisində səhv etmirəmsə hörmətli ziyalımız, sabiq millət vəkili Səfiyar Musayevin hüzr mərasimi idi.
Babək müəllimlə biz oraya getmiĢdik. Hüzr yerinə çatanda qurulmuĢ çadırın qarĢısında artıq deputatlaĢmıĢ həmin namizədin iki-üç
nəfərlə dayandığını gördük. O bizi görcək yanındakılardan da tez
qabağa bir addım atıb Babək müəllimə əl uzatdı, salam verdi. Babək
müəllim isə həmiĢəki kimi özünü arada heç nə olmamıĢ kimi aparıb
əvvəl onunla, sonra isə digərləri ilə görüĢüb, hal-əhval tutaraq içəri
keçdi...
Bəli, bax bu da Babək böyüklüyü idi!
O həmiĢə böyüyə qarĢı da, kiçiyə qarĢı da diqqət və böyüklük
göstərərdi, qayğısını əsirgəməzdi. Amma neyləsin ki, “əlinin duzu
yox idi”.
Babək müəllim nə qədər məğrur və dözümlü xarakterə malik
bir insan olsa da, heç Ģübhəsiz ki, bu cür haqsızlıqlar, mənəvi zərbələr onu daxildən ovurdu...
***
Haqq üçün deməliyəm ki, Babək müəllim AzTRV ġirkətinin
sədri vəzifəsindən getdikdən dünyasını dəyiĢən günədək heç vaxt
dövlət rəsmiləri – baĢda Ulu Öndər Heydər Əliyev, sonra onun layiqli davamçısı Ġlham Əliyev cənabları olmaqla heç kəs Babək
Hüseyn oğlu Məmmədovun barəsində hər hansı bir səviyyədə mənfi
motivlə söz danıĢmamıĢdır. Mən onların hamısına Babək müəllimə
göstərdikləri sayğıya görə ailəmiz adından minnətdarlığımı bildirirəm. Fikrimcə onun müsbət Ģəxsi keyfiyyətləri ilə yanaĢı vətəninə,
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xalqına, Heydər Əliyev fenomeninə həsr etdiyi misilsiz xidmətləri
həmiĢə haqq-ədalət baxımından nəzərə alınırdı. Onun səmimiliyinə
hamı inanırdı və bilirdi ki, bu nəcib insan, sadəcə olaraq, heç özü də
bilmədən büdrəyib siyasət toruna düĢmüĢ və iĢdən çıxarılmıĢdır.
Sonralar dəfələrlə Ģahidi olmuĢam ki, kütləvi tədbirlər zamanı,
xeyir-Ģər mərasimlərində Babək müəllimlə rastlaĢan dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri əvvəlki səmimiyyətlə görüĢüb, onunla hal-əhval
tutar, söhbətləĢərdilər.
Etiraf edim ki, Babək Hüseynoğlu ömür boyu xırda-böyük
vəzifələrdə iĢləməsinə baxmayaraq, doğrudan da, siyasət adamı
deyildi.
Burada bir sual ortaya çıxa bilər. Bəs Babək Hüseynoğlu
siyasətçi deyildisə, onda siyasi arenada, siyasi partiyalarda, müxtəlif
dövlət və ictimai vəzifələrdə onun nə iĢi var idi?
Suala aydınlıq gətirmək üçün öz fikirlərimi bu cür izah edə
bilərəm:
Babək müəllim sadəcə Vətənini, xalqını fanatik dərəcədə
sevən təmənnasız, qayğıkeĢ, abırlı bir Allah adamı idi. O peĢəkar
jurnalist olaraq saf əqidə ilə bu yolda əvvəldən sonadək – 40 il
müddətində yorulmadan bütün varlığıyla çalıĢmıĢdı. Xalq arasında
kifayət qədər nüfuz və etibar qazanmıĢdı. Onun bu komponentlərə
malik olması, üstəgəl bacarığı, iĢgüzarlığı, hamıya qarĢı səmimiyəti,
eləcə də idarəçilik və təĢkilatçılıq qabiliyyəti kimi hər kəsdə
olmayan zəruri keyfiyyətləri məhz hər bir siyasətçinin diqqətini
çəkirdi. Onu hər kəs öz yanında görmək, bu “kapitalından” oz
karyerası, siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək niyyətində olurdu.
Babək müəllim isə insanlara inanaraq bu məqsədləri heç çözələmədən, mahiyyətinə varmadan harada xalqın xeyrinə bir iĢ görmək
lazım gəlirdisə o tam səmimiyyətilə öz imkanlarını və potensialını
“xərcləyirdi”. Hətta bundan hər kəs öz niyyəti üçün bəhrələnsə belə.
Təsadüfi deyil ki, o, dünyasını dəyiĢənədək bu cür oyunlara düĢədüĢə kommunist partiyasından baĢlayaraq müxtəlif vaxtlarda düz
dörd siyasi partiyada qısa zamanlarda təmsil olundu, bir neçəsinin
dəvətindən də imtina etdi. Artıq ömrünün son illərinə yaxın o heç
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bir siyasi partiyaya meyl də etmirdi. Artıq siyasətin “iç üzünə”
yaxĢı bələd olan bir insan kimi siyasətdən “qaçırdı”, özünü orada
heç görmək belə istəmirdi. Dərk edirdi ki, o heç özü də bilmədən siyasətə yuvarlandırılıbmıĢ. O, siyasət toruna düĢmüĢ bir ziyalı idi.
Çünki siyasətin siyasətiçidən tələb etdiyi keyfiyyətlər onda yox idi.
Elə bu səbəbdən də Babək Hüseynoğlu siyasət “qazanına düĢmüĢ
olsa da, xarakterinə görə orada biĢmədi, daha doğrusu biĢməkdən
imtina etdi”. Əgər belə olmasaydı yəqin ki, hələ Babək Hüseynoğlu
indi də sağ və salamat hansısa bir vəzifədə oturmuĢ olardı. Kəsdiyi
çörəyə, haqq-salama həmiĢə qiymət qoymağı, onu müqəddəs tutmağı, ondan keçə bilməməsi nə qədər müqəddəs və Allah tərəfindən
bəyənilən əməllər olsa da, bəzən bu gözəl əməllər Babək müəllimə
xeyir gətirmirdi.
***
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IV HĠSSƏ
EL GÖZÜ TƏRƏZĠDĠR
Əziz oxucu! Ġndi isə müxtəlif sahələrdə tanınmıĢ bir sıra
insanların Babək müəllim haqqında xatirələrini Sizə təqdim etmək
istəyirəm. Mən doğma qardaĢ olaraq Babək müəllimi Sizə bildiyim
qədər təqdim etdim. Lakin xalqımızın belə bir müdrik məsəli də var
ki, deyirlər: “Birindən soruĢurlar ki, qardaĢın necə adamdır? Cavab
verir ki, bilmirəm, yol yoldaĢı olmamıĢam”. Elə bu məqsədlə Babək
müəllimə həyatda müxtəlif məqamlardan bələd olan insanların fikirlərilə Sizə onu tanıtmaq istəyirəm. Gəlin indi də Babək müəllimə
“el gözüylə” baxaq, çünki “el gözü” tərəzidir...
***
Azərbaycanın görkəmli ziyalılarından biri olan professor
Əsgər Zeynalov Babək müəllimlə uĢaqlıq və yeniyetmə illərini bir
yerdə keçirdiklərinə və sonrakı illəri də daim ünsiyyətdə olduqlarına
görə qərara gəldim ki, belə bir böyük zaman kəsiyindəki olayları
özündə əks etdirə biləcək məsuliyyətli yazını elə məhz Əsgər
müəllimdən xahiĢ edim. Çünki o, Babək müəllimi bütün ömrü boyu
müĢahidə edib yaxından tanıyan insanlardan biri, bəlkə də birincisidir. Həm Əsgər müəllimin qələminə bələd olduğuma, həm də onun
səmimiliyinə güvənib bu minvalla müraciət etdim. Əsgər müəllimin
artıq belə bir kitabın hazırlanmasından məlumatı var idi. O bu təklifi eĢıdəndə çox Ģad oldu. Sanki, bu təklifi çoxdan gözləyirdi.
Babəkin 60 illiyi idi, yaxınları toplaĢıb onu yad edirdik. Əsgər müəllim dedi: “Xəzər, onda məni tələsdirmə, Babək barədə ürəyim çox
doludur. Qoy ürəyimi boĢaldım”...
Bundan xeyli vaxt keçdi. Demək olar ki, artıq kitab nəĢrə
hazır idi. Amma hələ Əsgər müəllimin coĢqusu yatmırdı, səngimək
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bilmirdi ki, bilmirdi. Bir gün gecə saatlarına yaxın zəng çalıb dedi:
“Xəzər, elə indicə yazını qurtarıb, nöqtəni qoydum. Sən savab
qazandın. Çoxdan bəri uĢaqlıqdan bir yerdə olduğumuz Babək haqqında demək istədiklərimi deyə bildim. Amma məqalənin kitab
üçün olduğunu nəzərə alıb yığcam yazdım. Axı necə ola bilər ki,
olandan ölənədək bir zəngin ömür yaĢamıĢ belə Ģəxsiyyət barəsində
olan yazını 5-10 səhifəyə yerləĢdirəsən? Babək haqqında səhifələr
yox, bir kitab yox, daha çox, daha çox yazılmalıdır”.

ƏSGƏR ZEYNALOV
ADU-nun kafedra müdiri,
elmlər doktoru, professor

O ZAMANI QABAQLAMIġDI…
Mən Babək haqqında danıĢmaq istərkən öncə onun uĢaqlıq
illəri xəyala gəlir. YaxĢı futbol oynayırdı. Gitara, mandalina (rus
xalq musiqi aləti) çalmağı bacarırdı. Nərd oynamağı sevirdi. TaytuĢlarımızla yığıĢıb dörd daĢ oynayardıq. Ancaq bunlar qısa zaman
kəsiyində baĢ vermiĢdi. Babək həm uĢaqlıq, həm də gənclik dövrünü çox sürətli keçmiĢdi. Bu yerdə böyük baĢqırd yazıçısı, Ģairi Mustay Kərimin dahi Çingiz Aytmatov haqqında dediyi sözlər yada
düĢür: «O, təzə yazanlardan olmayıb. Demək olar ki, gəncliyin sırasında da qalmayıb. O, ədəbiyyata birdən və həmiĢəlik gəlmiĢdir.»
Bəli, Babək ədəbiyyata da, jurnalistikaya da «birdən» və
həmiĢəlik gəlmiĢdi. Niyə? Bəlkə bu gəliĢigözəl sözlərdir? Xeyr!
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Özümü az-çox dərk edəndən, təxminən 10-11 yaĢından sonra
Babəkin gözümün qarĢısında keçmiĢ bütün həyatını yaxĢı xatırlayıram. Babək 15 yaĢında Cəlil Məmmədquluzadənin 1887-ci ildə dərs
dediyi Uluxanlı məktəbini bitirmiĢdi. Onun 13-14 yaĢında «Ədəbi
Ermənistan» almanaxında yazısı nəĢr olunmuĢdu. Ġrəvan Pedaqoji
Ġnstitutunun birinci kursunda təhsil alarkən C.Cabbarlının 70 illiyi
münasibətilə Ġrəvan radiosunda çıxıĢ etmiĢdi. Bu ali məktəbin II
kursunda ikən artıq «Sovet Ermənistanı» qəzetində korrektor vəzifəsində çalıĢırdı. 25 yaĢında isə Babək o zaman Qərbi azərbaycanlıların Ġrəvanda nəĢr olunan ən böyük mətbuatı, Ermənistan Mərkəzi
Komitəsinin, Ali Sovetinin, Nazirlər Sovetinin orqanı olan «Sovet
Ermənistanı» qəzetinin ən ağır, çətin Ģöbəsinə – «Partiya həyatı»
Ģöbəsinə baĢçılıq edirdi.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, azərbaycanlıların əski mədəniyyət mərkəzlərindən olan Ġrəvanda həmin dövrdə Rza Vəlibəyov,
Cəfər Vəlibəyov, Həbib Həsənov, Məhərrəm Bayramov, CümĢüd
Sultanov, Suren ġərifov, Əkbər Yerevanlı, Fərrux Rzayev, Lətif
Quluoğlu və respublikada tanınmıĢ digər ziyalılar fəaliyyət göstərirdilər. Əlbəttə, söhbət keçən əsrin 60-cı illərin sonundan, 80-ci illərin
əvvəllərinə qədər olan dövrdən gedir. Bu illərdə Ġrəvanda üç elmimədəni mərkəz azərbaycanlıların – təbii ki, söhbət Qərbi azərbaycanlılardan gedir – vaxtı ilə alovlanmıĢ böyük tonqallarının son közərən ocaqlarının iĢartıları, qorları idi. Bunlar C.Cabbarlı adına Ġrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı, Ġrəvan Pedaqoji Ġnstitutunun
Azərbaycan bölməsi və «Sovet Ermənistanı» qəzetinin redaksiyası
idi. Ġrəvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun azərbaycanlı bölməsini
də müəyyən mənada buraya əlavə etmək olar. Babək bunların hamısı ilə təmasda idi, ünsiyyətdə idi. Yuxarıda adları çəkilən tanınmıĢ
Ģəxslərin bəziləri Babəkə ali məktəbdə dərs demiĢ, bəziləri ilə isə o,
sonralar bir kollektivdə iĢləməli olmuĢdu.
Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin illərdə
Azərbaycanın bir çox görkəmli sənətkarları Ġrəvana konsert verməyə gəlirdilər, teatr tamaĢaları göstərirdilər. Əksər vaxtlarda onlarla müsahibələri Babək götürüb qəzetdə dərc etdirirdi. Bununla
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yanaĢı, Azərbaycandan bir sıra görkəmli alimlər Ġrəvan Dövlət
Pedaqoji Ġnstitutunun Azərbaycan bölməsinə dərs deməyə, yaxud
imtahan komissiyasına sədr, ya da müxtəlif yubileylərlə bağlı dəvət
olunurdular: AMEA-nın müxbir üzvü Ziyəddin GöyüĢov, professorlar Əkbər Bayramov, Qulu Xəlilov, Mirəli Seyidov, Bağır Bağırov,
Xalid Əlimirzəyev, Ġnayət BəktaĢi və baĢqaları. Bura gələn alim və
Ģairlər, ümumiyyətlə, ziyalıların hamısı «Sovet Ermənistanı» qəzeti
redaksiyasının qonağı olurdular.
ġübhəsiz ki, Babəkin dünyagörüĢünün formalaĢmasında bu
böyük Ģəxsiyyətlər mühüm rol oynamıĢlar. Bir neçə musiqi alətində
çalmağı bacaran Babəkin ürəyində musiqi də, teatr da, siyasət də
birləĢmiĢdi. O, teatrı da çox sevirdi. TamaĢalara baxmaqdan böyük
zövq alırdı. Erməni dilini mükəmməl bilən Babəkin ArtaĢes Kələntərovun «Dünyanın mərkəzi» komediyasını Azərbaycan dilinə
çevirməsi təsadüfi deyildi. Bu əsər C.Cabbarlı adına Ġrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrında 1980-ci ilin mart ayının 10-da tamaĢaya qoyulmuĢ və uzun müddət səhnədən düĢməmiĢdir.
Onu da xatırlatmaq yerinə düĢər ki, biz Uluxanlı məktəbində
təhsil alarkən ədəbiyyat müəllimimiz Rəfiqə xanımın rəhbərliyi ilə
Səməd Vurğunun «Vaqif» və Salam Qədirzadənin «ġirinbala bal yığır» əsərlərini tamaĢaya qoymuĢduq – 1968-ci ildə. O zaman institut
tələbəsi olan Babək böyük həvəslə bu tamaĢalara baxmağa gəlmiĢdi.
YaxĢı yadımdadır, «ġirinbala bal yığır» əsərinin səhnələĢdirilməsi 1968-ci ilin yanvar ayında valideyn iclası gününə təsadüf etmiĢdi. Uluxanlının – Zəngibasarın Mədəniyyət evində valideyn iclası qurtarandan sonra tamaĢa göstərildi. Babəkin qardaĢı Rəhim
sürücü, mən isə institut müəllimi, professor rolunu oynayırdım. Tale
bizim qismətimizi sanki o zaman cızmıĢ oldu – o sürücülük peĢəsinə yiyələndi, mən isə alimlik dərəcəsinə.
TamaĢadan sonra biz yol boyu tamaĢanı təhlil edə-edə 4-5
nəfərlə piyada evə qayıdırdıq. Babəkin təhlili, rolları kimin necə
oynamağı barədəki fikirləri bizim üçün xüsusilə maraqlı idi. Söhbət
elə Ģirin gedirdi ki, 4-5 km yolun nə uzaqlığını, nə də havanın soyuqluğunu hiss etmirdik. Gəlib kəndlərimizi ayıran dörd yol ayrıcı113

na çatanda artıq saat bəmbəyaz gecənin təxminən 11 – 1130 radələri
idi. SağollaĢıb, xudahafizləĢib onlar doğma AĢağı Necili, mən isə
bu gün həsrət dolu kövrəkliklə xatırladığım doğma Yuxarı Necili
kəndinə yollandıq.
“BaĢı göylərdən nəm çəkən uca dağlar da haradasa bir yerə
söykənir”. Bu, Babəkin çox sevdiyi və iĢlətdiyi atalar sözlərindən
idi. Bəlkə Babək təsadüfən meydana çıxmıĢ bir adam idi?!
Xeyr! Babək böyük bir ocağın, köklü bir ocağın dünyaya
gəlmiĢ övladı idi – beĢ qızdan sonra ilk oğul övladı. Atası Hüseyn
Rəhim oğlu Məmmədov Uluxanlı mahalının ən böyük ziyalılarından idi. Ġki Ali Partiya məktəbini bitirmiĢ – Tiflis və Bakıda, Ermənistan KP MK-nın üzvü, «Qızıl ġəfəq» qəzetinin (sonrakı «Sovet
Ermənistanı» - Ə.Z.) redaktoru, Zəngibasar RPK-da təlimatçı, uzun
illər Hacı Elyas, Yuxarı və AĢağı Necili kəndlərində kolxoz sədri və
digər vəzifələrdə çalıĢmıĢdır.
Anası Leylan xanım Yuxarı Necili kəndinin ən sayılıb-seçilən
adamlarından olan Əsgər kiĢinin qızıydı (bu gün həmin kiĢinin adını
mən daĢıyıram. Hərdən Babəkin bacı-qardaĢlarına «Nəvə, necəsən?»
deyəndə onlar da bu zarafatı səmimiyyətlə qarĢılayırlar – Ə.Z.).
Babəkin anası Leylan – mənim doğma bibim – dörd qardaĢın,
Məhəmməd, Sabir, Lətif və Firudinin bir bacısı idi. O, həmiĢə söhbət düĢəndə söyləyirdi ki, atası Əsgər kiĢinin bir neçə nökəri olmuĢdu ki, onlardan ikisi erməni idi. O, həmin nökərləri gördüyü üçün
onların adlarını da sayırdı: Hakob, Aramayis, Abbas, Rəcəb, Yunis,
Məmməd və s.
Atamın əmisi Ġbrahimin oğlu MüĢdabanın bir söhbəti də maraqlıdır. O danıĢırdı ki, 1940-cı illərin sonlarında – təxminən 194849-cu ildə taxıl almaq üçün üç nəfər Yuxarı Necilidən gəlib
Uluxanlının dəmiryol vağzalında qatara minib ġərura yola düĢdük.
Qatar ġərura çatanda artıq qaranlıq düĢmüĢdü. Biz çayxanaya daxil
olduq. Yenicə əyləĢmiĢdik ki, çayxanadakılardan biri haradan
gəldiyimizi soruĢdu. Mənə və digər yoldaĢım Mütəllimə nisbətən
daha dilli-dilavər olan Məmmədhəsən cavab verdi ki, Zəngibasarın
Yuxarı Necili kəndindənik. Sonra həmin kiĢi yenidən soruĢdu ki, o
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kənddə MəĢhədi Ġsmayıl, Ġbrahim, Əsgər kiĢi vardı, indi onlardan,
övladlarından kimsə varmı? Yenə Məmmədhəsən cavab verdi ki,
Əsgər kiĢi yox, ancaq MəĢhədi Ġsmayıl və Ġbrahim kiĢi müharibədən
qayıdıb, sağdırlar. Sonra məni göstərib dedi: «Bax, bu oğlan Ġbrahim kiĢinin oğludur». Həmin kiĢi gəliĢimizin səbəbini xəbər aldı.
Taxıl almağa gəldiyimizi bildirdik. Dedi ki, mən uzun illər Əsgər
kiĢinin qapısında nökərçilik etmiĢəm. Ondan qayğı, hörmət, izzət
görmüĢəm. Bu gün yaĢamağım, sağ qalmağım üçün ona minnətdaram. Bizə gedəcəyik, mənim qonağım olacaqsınız. O, bizə yaxĢı
süfrə açdı. Səhər açılanda mənə dedi ki, sən qal, mən bu uĢaqlarla
gedib taxıl alaram. Həmin kiĢi Məmmədhəsən və Mütəllimi də
götürüb gedib taxıl alıb gətirdi, hətta qatara minənə qədər mənim
taxıl torbamı özü götürdü. Qatara mindirəndə də «mən sizin nəslə
borcluyam, atangilə salam de!» söylədi.
Bibim – Babəkin anası çox istedadlı, qabiliyyətli qadın idi.
ġirin danıĢığı vardı, söhbət edəndə ağzından bal tökülürdü – eldə
deyildiyi kimi. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, həqiqət naminə demək lazımdır ki, nəsil istedadlı nəsildir, ancaq repressiya və müharibə bu nəslin inkiĢafına dəhĢətli dərəcədə mane olmuĢdu. Xüsusilə,
Əsgər kiĢinin 1942-ci ildə Qazaxıstana sürgün olunması.
Ancaq onu da vurğulayım ki, Leylan bibimin anası Ġrəvandan
idi - Ģəhər qızıydı. Bəli, babam – Əsgər kiĢi Uluxanlının Yuxarı
Necili kəndindən, nənəm – Matan xanım isə Ġrəvandan idi. Atamın
dayısı Rəhim müəllim və bibisi Sura müəllimə Ġrəvan Pedaqoji Texnikumunu bitirib illərlə müəllimlik etmiĢlər. Bibim Leylanı da onun
bibisi Sura müəllimə aparıb Ġrəvanda yanında oxutmuĢdu. Yayda
kənddə iĢ çox olduğundan, bibim Leylan hər qıĢ 2-3 kitab oxuyardı.
Mütaliəsi çox güclü idi. 2000-ci ildə dünyasını dəyiĢənə qədər bir
məclisdə, yaxud nəsildən kiminsə toyu olanda mənə yarıciddi,
yarızarafat deyərdi: «Dədə (o da, əmilərim də atalarının adlarını
qoyduqları üçün məni «dədə» deyə çağırırdılar – Ə.Z.) görək sən
yaxĢı danıĢacaqsan, yoxsa mən?» YaxĢı baĢa düĢürdüm ki, mən
bibimin qarĢısında söz deməkdə çox acizəm. Mən həyatda nə əldə
etmiĢəmsə, az-çox, yalnız gecə-gündüz zəhmət çəkib oxumaqla əldə
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etmiĢəm, ancaq cəmi dördüncü sinfi bitirmiĢ bibimə Tanrının özü
bu istedadı vermiĢdi. Saatlarla «Əsli və Kərəm»dən, M.S.Ordubadinin «Qılınc və qələm»indən, rayonun tarixindən, raykom katiblərindən, öz Cəfərbəylilər tayfası və MəĢhədi Qasım nəslinin keçmiĢindən, H.Sarabskinin «Köhnə Bakı»sından, vaxtı ilə həyat yoldaĢı
H.Məmmədovla getdiyi müxtəlif teatr tamaĢalarından o qədər Ģirin
söhbət edirdi ki, onun söhbətindən doymaq mümkün deyildi. O,
canlı ensiklopediya idi.
Bibimin bir söhbətini xatırlatmaq istərdim. O söyləyirdi: «Bir
gün Əlövsət Sadıqov, Həqiqət Rzayeva və digər artistlər AĢağı
Neciliyə konsert verməyə gəlmiĢdilər. KiĢi (o, ərini adətən belə
çağırırdı – Ə.Z.) də kolxoz sədri idi. SifariĢ göndərdi ki, Bakıdan
gələn artistlər bizim qonağımız olacaq. YaxĢı süfrə hazırlamaq
lazımdır. Söhbət, səhv etmirəmsə, 1957-ci ildən gedir. Mən ocaqda
bir Ġrəvan plovu hazırladım (Onu da xüsusi vurğulayım ki, bibimin
yeməklərini yüz qadından biri hazırlaya bilməz – Ə.Z.). Təxminən 2
saat keçəndən sonra qonaqlar gəldi. Süfrə açıldı. Bir azdan məclis
qızıĢdı. Səhərə kimi çal-çağır davam etdi. Bibim neçə belə məclislər
üçün süfrə açıb, qonaq qəbul etmiĢdi. O, həyat universitetini çox
yüksək səviyyədə bitirmiĢdi. Buna görə də mən əvvəldə o ifadəni
təsadüfən iĢlətmədim: «Mən hər Ģeyi zəhmətlə əldə etmiĢəm, bibimə isə Tanrının özü bu istedadı vermiĢdi». Yəni Ulu Tanrı mənə
zəhmətkeĢliyi, ona isə birbaĢa istedad vermiĢdi. Burada təxminən
30 il əvvəl eĢitdiyim bir deyim yada düĢür: «Dünyada iki gözəl Ģəhər var: birisi Paris, digəri Ġstanbul. Əgər Paris insanların əli ilə gözəlləĢmiĢsə, Ġstanbula Tanrının özü gözəllik bəxĢ etmiĢdi.» Paris
Notrdam kilsəsi, Luvr muzeyi, Eyfel qülləsi və s. Ġstanbul bir tərəfi
Avropa, digər tərəfi Asiya. Ortada Mərmərə dənizi.
Bəli, Babək belə bir mühitdə dünyaya göz açmıĢ, böyümüĢ,
inkiĢaf etmiĢdi. Bu baxımdan nə musiqi, nə Ģeir, nə də siyasət onun
üçün yad deyildi. Ancaq bir dəfə, 1981-ci ilin yanvar ayında əmim
Lətifgildə söhbət əsnasında o, siyasətə daha çox meylli olduğunu
bildirdi. O dedi ki, elm də gəlib sonu siyasətdən keçir. ġübhəsiz ki,

116

«Partiya həyatı» Ģöbəsinə baĢçılıq edən Babək bu sözü deyərkən
yaĢadığı dövrün, quruluĢun istiqamətini nəzərdə tuturdu.
Babək bu xətti tutub ağlasığmaz zirvələr fəth etdi. Ancaq
onun həyatında bir neçə dəfə elmin lazımlığı da hiss olundu. Bu
yerdə ali məktəbdə mənim müəllimim olmuĢ, Azərbaycan komsomolunun katibi, Gəncə (keçmiĢ Kirovabad) Ģəhərinin Ġcraiyyə Komitəsinin sədri, ikinci katibi, sonra isə birinci katibi vəzifələrində
çalıĢmıĢ, dəfələrlə SSRĠ və Azərbaycanın Ali Sovetinin deputatı seçilmiĢ Ələsgər Əlizadənin bir məsləhətini xatırlayıram: o, bizə
1971-ci ildə dərs deyərkən belə bir məsləhət verdi: «Elmdən bərk
yapıĢın. Vəzifəli adamlar da iĢdən azad edilərkən, gəlib yenidən
elmdən yapıĢır.» O, bu sözü təsadüfən demirdi. Çünki Azərbaycan
MK-nın birinci katibləri olmuĢ akademiklər Ġmam Mustafayevin,
Vəli Axundovun taleyi, vəzifədən çıxmaqları onun gözünün qarĢısında olmuĢdu.
Babəkin həyatında da, qeyd edildiyi kimi, elmin yeri iki dəfə
göründü – 1981-ci ildə və 1996-cı ildə. Hörmətli müəllimim Ələsgər Əlizadənin sözləri gəlib yerini aldı. Onu da xatırladım ki, Ə.Əlizadənin özü də vəzifədən azad olmamıĢdan iki il əvvəl – yəni,
1968-ci ildə Epikür fəlsəfəsindən müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi adını almıĢdı. Buna görə də vəzifədən ayrılan kimi APXDĠdə fəlsəfədən dərs deməklə müəllimlik fəaliyyətinə baĢlamıĢdı.
Uzaq ġərqin Çita Ģəhərində hərbi xidmətini baĢa vuran Babək
yenidən «Sovet Ermənistanı» qəzetində iĢinə qayıtdı.
YaxĢı yadımdadır. 1975-ci ildə Babək mövzu götürmək üçün
Bakıya gəlmiĢdi. O zaman Bakıdan qayıdandan sonra buradakı elmi
ictimaiyyətdən ağızdolusu danıĢırdı. Deyirdi: Bakıda erməni dilini
elə dərindən bilənlər var ki, adam heyrətə gəlir. 1979-cu ildə mən
Bakıya mövzu götürməyə gələndən sonra onun kimləri nəzərdə tutduğunu baĢa düĢdüm. O, ilk növbədə ona elmi rəhbər olmağa razılıq
vermiĢ əməkdar elm xadimi, prof. Mirəli Seyidovu və prof. Teymur
Əhmədovu nəzərdə tuturdu. ġübhəsiz ki, bura tanınmıĢ tədqiqatçılar
Fərhad Fərhadov, Ġsrafil Abbasov və Yusif Ramazanovu da əlavə
etmək olardı. Ancaq bu tədqiqatçılardan fərqli olaraq prof. Mirəli
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Seyidov Azərbaycan bölməsi ilə yanaĢı olaraq, Ġrəvan Dövlət Universitetinin ġərqĢünaslıq fakültəsini ermənicə bitirmiĢdi.
Babəkin mövzusunun təsdiqi müəyyən səbəblər üzündən
uzandı. 1975-ci il avqust ayının 27-30-da Babəkin toyu oldu. O zaman kənddə üç gün toy çalınırdı. Babəkin toyunu xatırlayanda kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin çəkdiyi məĢhur «O olmasın, bu
olsun» filmi ilə bağlı bir deyim yada düĢür: «Bu film bir muzeydir».
Yəni Azərbaycanın ən görkəmli aktyorları bu filmdə iĢtirak edir:
Əliağa Ağayev, Ağasadıq Gəraybəyli, Ġsmayıl Osmanlı, Lütvəli Abdullayev, Münəvvər Kələntərli və s.
Bəli, Babəkin toyu da canlı bir «muzey» idi. O zaman Ġrəvanda yaĢayan ən nüfuzlu ziyalılar həmin toyda iĢtirak edirdilər: Məhərrəm Bayramov, Hidayət Orucov, Əkbər Ġrəvanlı, Lətif Hüseynov, Ġsrafil Məmmədov, Nüsrət Sadıqov. Hamısı bir-birindən gözəl
çıxıĢlar edir, Babək haqqında xoĢ sözlər deyirdilər. O zaman
Ġrəvanda Azərbaycan Dram Teatrının direktoru olan Hidayət Orucov toyda böyük Ģövqlə Səməd Vurğunun «Mən tələsmirəm» Ģeirini
söylədi. Bir daha inamla vurğulamaq lazım gəlir ki, Babəkin toyu
həqiqətən canlı muzey idi. Ġrəvandakı üç mərkəzin – «Sovet Ermənistanı» qəzetinin, Ġrəvan Pedaqoji Ġnstitutunun və Ġrəvan Dövlət
Azərbaycan Teatrının ən qabarıq nümayəndələri bu toyun ən gözəçarpan qonaqları idilər.
Ailə qurandan sonra onun ardıcıl olaraq bir neçə övladının
dünyaya gəlməsi, onun elmi iĢin dalınca getməsinə mane olan baĢlıca səbəblərdən oldu…
1980-ci il idi… «Sovet Ermənistanı» qəzetinin redaksiyasına
getmiĢdim. «Partiya həyatı» Ģöbəsinə daxil olanda elə qapının ağzındaca Babəklə bir otaqda əyləĢən Ģair, tərcüməçi, jurnalist Lətif
Hüseynov mənə zarafat edərək dedi ki, Babək Markslığını itirdi.
Mən əvvəlcə heç nə baĢa düĢmədim. Sonra Lətif müəllim izah etdi
ki, Marksın da üç qızı olmuĢdu, mənim də, Babəkin də. Ġndi Babəkin dördüncü qızı da oldu. Mən Babəkin dördüncü övladının dünyaya gəldiyini orada bildim. Və Lətif müəllimin sözünə əlavə olaraq
dedim ki, akad. Heydər Hüseynov və Rəsul Həmzətovun da üç qızı
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olmuĢdu. Lətif müəllim cavab verdi ki, bu, deyəsən dahilərə verilən
vergidir.
1980-ci il fevral ayının 15-də Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun Koordinasiya Ģurasının
iclası gedirdi. Ġclası institutun direktoru akad. Məmməd Cəfər Cəfərov aparırdı. Babək də, mən də Bakıya çağırılmıĢdıq. Əvvəlcə Babəki iclas otağına dəvət etdilər, sonra məni. Çoxdan görmək istədiyim Məmməd Cəfər müəllimi ilk dəfə orada gördüm. Ġkimizin də
mövzusu həmin gün təsdiq olundu. Babəkin mövzusu «Sovet Ermənistanı» qəzetində Azərbaycan ədəbiyyatı problemləri» adlanırdı.
Mənimki isə «Azərbaycan bayatıları erməni qaynaqlarında». Hər ikimizin elmi rəhbərləri Mirəli Seyidov və Teymur Əhmədov oldular.
1988-ci il avqust ayının 29-da «Neftçi» futbol komandası
Ġrəvanda “Ararat”la oynayırdı. Azərbaycanda ən güclü futbol azarkeĢlərindən biri olan Mirəli Seyidov üç dostu ilə futbola baxmağa
gəlmiĢdilər. Futboldan əvvəl onlar bizə təĢrif buyurdular. Stadiona
gedəndə razılaĢdıq ki, axĢam yenə də bizə qayıtsınlar. Mən Babəkə
Ġrəvan vağzalından zəng edib Mirəli Seyidovun gəldiyini söylədim.
Dedim ki, bizə gəlsin. O bildirdi ki, bu gün həm ad günümdür, həm
toyumuzun, həm də böyük qızımızın dünyaya gəldiyi gündür. Buna
görə də bu gün yox, sabah səhər tezdən gələcəyəm. AxĢam Mirəli
müəllimgil qayıtdılar bizə. Bəzi ziyalı qohumlarımı dəvət etmiĢdim.
Xeyli söhbət etdik. Birdən Mirəli müəllim birlikdə gəldikləri
yoldaĢlarına dedi: «Görürsünüzmü, iki saatdan artıqdır ki, yalnız
milli söhbət gedir.» Mirəli müəllimin üzündə baĢqa bir sevinc də
var idi. O, neçə il görmədiyi, doğulub boya-baĢa çatdığı Ġrəvanı
yenidən görürdü.
Səhər təxminən saat 10 olardı, Babək gəlib çıxdı. Babəkdən
hara gedəcəyimizi soruĢdum. O, Ġrəvandan təxminən 25 km aralıda
istirahət zonası olan Dərəçiçək tərəfə getməyi məsləhət bildi. Babək
həmin yerlərə yaxĢı bələd idi. Biz iki maĢınla Dərəçiçək tərəfə
meĢəyə getdik və həmin gün çox xoĢ keçdi. AxĢamüstü oradan
qayıtdıq və ayrıldıq. Mirəli müəllimgil Bakıya, biz isə Babəki

119

Ģəhərdə – Ġrəvanda düĢürüb kəndə qayıtdıq. O, o zaman artıq iĢ yerindən mənzil alıb Ģəhərdə yaĢayırdı.
Mən nə üçün məhz Babəki çağırmağı məsləhət bildim?
Qohumlarım Mirəli müəllimlə söhbət edirdi. Ancaq Babək
səviyyəsində Mirəli müəllimlə söhbətə ehtiyac duyulurdu. Bu, açıqaĢkar hiss olunurdu. Bunu mən əvvəlcədən də bilirdim. Buna görə
də Babəki dəvət etməyim də təsadüfi deyildi.
Babək məndən bir yaĢ böyük idi. Ancaq hər dəfə onunla söhbət edəndə elə bilirdim ki, o məndən 15-20 yaĢ böyükdür. Hamı eyni paltarı geyinir. Ancaq o, öz geyimi, səliqə-sahmanı ilə 100 nəfərin içində seçilərdi. Bu yerdə tanınmıĢ türkoloq Ġmran Seyidovun bir
sözü yada düĢür: «Birinci nəsildə ziyalılıq özünü lazımi səviyyədə
bildirmir. Ancaq ikinci nəsildə qaydasında olur.» Yəni birinci nəsildə
geyim-keçimdəki çatıĢmazlıqlar ikinci nəsildə artıq düzəlir.
Babəklə bağlı bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Ümumiyyətlə, Babəkin həyatını göz önünə gətirərkən, o qədər də asan olmadığını görürsən. Atası dünyasını dəyiĢəndə Babəkin iyirmi yaĢı hələ
tamam olmamıĢdı. UĢaqların təhsil alması, yerbəyer olmasının gələcək ağırlığı əsasən Babəkin çiyinləri üzərində düĢürdü.. Sonra o,
Ġrəvanda bir neçə övladı, ailəsilə kirayəĢin həyatı yaĢadı. Böyük bir
külfətlə o, bir müddət iĢsiz də qaldı. Ancaq o bütün çətinliklərə dözərək, taleyin bu sınaqlarından alnıaçıq, üzüağ çıxdı. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, nə qədər çətinliklər olsa da, o, uĢaqlarının sayının
artırılmasına nöqtə qoymadı. Övladlarının sayını yeddiyə çatdırdı.
1982-ci ildə Babək Bakıya köçdü. Azərbaycan Televiziya və
Radio veriliĢləri komitəsində iĢə düzəldi. Hərbi vətənpərvərlik Ģöbəsində çalıĢan Babək müntəzəm olaraq 1941-45-ci illər müharibəsində iĢtirak etmiĢ veteranlarla görüĢür, onların haqqında veriliĢlər
hazırlayırdı. Mən dissertant olduğum illərdə Bakıya gələrkən həmiĢə gəlib Babəkə baĢ çəkər, bir günü onlara ayırardım. O isə iĢlədiyi
komitədəki ziyalılardan, görüĢdüyü müharibə veteranlarından, Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı Gəray Əsədovun anasından, Məlik Məhərrəmovun Kerç çayını öz rotası ilə necə keçməsindən və 19 döyüĢçüyə
birdən Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı adı verilməsindən ağızdolusu da120

nıĢardı. Eləcə də igid təyyarəçi Məzahir Abbasovdan və Səməd
Vurğunun ona Ģeir həsr etməsindən.
Babəklə söhbətdən adam zövq alırdı. 1985-ci ildə bacım Zeynəb M.F.Axundov adına Azərbaycan Rus dili və Ədəbiyyatı Ġnstitutunu bitirmiĢdi. Sonuncu Dövlət imtahanının səhəri günü biz
sevincimizi bölüĢdürmək üçün o zaman 8-ci mikrorayonda yaĢayan
Babəkgilə getdik. Təmayül məktəbinə gələn əmim oğlu Cahangir də
bizimlə idi. QardaĢı Rəhim də o vaxtlar müvəqqəti olaraq ailəsi ilə
Babəkin dördotaqlı mənzilinin bir otağında yaĢayırdı. Babəkin həyat yoldaĢı Elmira xanım bu münasibətlə gözəl, zəngin bir süfrə
açdı. Babək hamımızı təbrik edir, sağlıqlar söyləyir və nəsil-kökümüzlə bağlı maraqlı söhbətlərə qayıdırdı. Mən də bu söhbətlərdən
həvəslənərək öz dairəm səviyyəsində onu tamamlamağa çalıĢırdım.
Babək demək istəyirdi ki, nəslin get-gedə əsl ziyalı təbəqə ilə zənginləĢməsi təsadüfi deyildi. Bunlar öz kökü üstə ucalan pöhrələrdir.
Elmira xanım isə bizə baxıb deyirdi: “Bunlara bax, necə də Ģirin,
maraqlı söhbət edirlər?” Babək həmiĢə öz kökü, əsl-nəcabəti ilə fəxr
edən adam idi. Onu da qeyd etmək yerinə düĢər ki, bu nəsildən respublika miqyasına çıxıb tanınan ilk tutarlı adam Babək olmuĢdu.
1988-ci il Qarabağ hadisələri… Bu hadisələr baĢlayan ilk
gündən Babək onun bütün sahələrində ön cərgələrində oldu. O, hadisələrin ilk çağlarında həm televiziya jurnalisti, həm də erməni
dilini yaxĢı bilən bir Ģəxs kimi o zamankı respublika rəhbərləri, o
cümlədən birinci katib Kamran Bağırovla Xankəndinə dəfələrlə
səfər etdi.
1988-ci ilin fevral ayının ortalarından baĢlayaraq mitinqlər
getdikcə güclənməyə, hadisələr isə gərginləĢməyə baĢladı. ġübhəsiz
ki, o zamankı Sovet dövlətinin rəhbərləri ilkin olaraq Xankəndi və
Ġrəvanda baĢlamıĢ Ģovinist mitinqlərin qarĢısını ala bilərdilər. Bunun birinci böyük alovu ermənilərin törətdiyi Sumqayıt faciəsi ilə
nəticələndi. Get-gedə bu, böyüyüb müharibəyə çevrildi, böyük havadarların güclü dəstəyi ilə keçmiĢ Ġrəvan xanlığı ərazisindən azərbaycanlılar qovuldu, deportasiya, soyqırıma məruz qaldı, müasir
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Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi iĢğal olundu. Bir milyondan artıq
əhali isə qaçqın və köçkün düĢdü.
Mənim özüm də Ġrəvan Ģəhərində gedən bu mitinqlərin Ģahidi
olmuĢam. Əllərində Qorbaçovun portreti və «Qarabağ bizimdir»,
«Qarabağ Ermənistana birləĢdirilsin» Ģüarları ilə küçələrə çıxıb,
böyük axınla Opera-Balet Meydanına yığıĢırdılar ermənilər.
Hələ o torpaqlarda dədə-babalıqla yaĢamıĢ insanlarda belə bir
inam var idi ki, Sovet hökuməti çox qüdrətli bir dövlətdir, bunların
hamısını yerinə qoyacaq. Macarıstan, Çexoslovakiya hadisələrinin
qarĢısında bu nədir ki?
Get-gedə azərbaycanlıların yeganə dolanıĢıq yeri olan əkibbecərdikləri tərəvəz məhsullarının Ġrəvandakı bazarlara satmağa
çıxarılması problemə döndü. Ancaq yenə də Moskvaya inam itmədi.
Babəkin anası, qardaĢı, demək olar ki, bütün qohum-əqrabası
Uluxanlı mahalındakı kəndlərdə, xüsusilə Yuxarı və AĢağı Necili
kəndlərində yaĢayırdı.
Hadisələrin bu gərgin çağında Babək dostu, böyük vətəndaĢ,
yazıçı Fərman Kərimzadə ilə birlikdə Qərbi Azərbaycandan olan bir
neçə ağsaqqalı da götürüb həqiqəti çatdırmaq üçün Moskvaya getdi.
Hansı qapını açdısa, xoĢagəlməz üzlərlə, ermənilərin dostları və
xristian təəssübkeĢləri ilə rastlaĢdı. Artıq indi bütün məsələlər onun
qarĢısında güzgü kimi açılırdı. Orada soyuq üzləri görən Babək
Bakıya çatan kimi anasının da, qardaĢının da, qohum-əqrabasının da
evi dəyiĢdirib Bakıya gəlməsini məsləhət bildi.
1988-90-cı illər… Milli azadlıq hərəkatı… Babək onun ön
cərgələrində… o, gah mitinqlərdə çıxıĢ edir, gah da onun aparıcısına
çevrilir. Onun həmin mitinqlərdəki cəsarətli çıxıĢlarından o tədbirlərdə iĢtirak edən insanlar bu gün də heyrətlə danıĢırlar. O zaman
mitinqlərə gələn saysız-hesabsız insanlar Babəkin çıxıĢını səbirsizliklə gözləyirdilər. Onun qəlbindən gələn səmimi hisslərlə ifadə
olunmuĢ fikirləri, xalqın gələcəyi ilə bağlı düĢüncələri ona xalqın
rəğbətini qazandırmıĢdı.
Babək həmin vaxtlar Qərbi Azərbaycandan – yaĢı bilinməyən
tarixdən, həmin yerlərdə yaĢamıĢ azərbaycanlıların öz dədə-baba
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yurdlarından qovulmasına dözə bilməyib ürəkləri partlayan Hafiz
BaxıĢ və Fərman Kərimzadədən də kövrəkliklə, yana-yana danıĢırdı.
Nizaminin öz dünyası
Füzulinin söz dünyası
Nəsiminin yüz dünyası
Mənim dünyam, mənim dünyam –
deyən Hafiz BaxıĢ Babəkin qolunun üstünə yıxılaraq bu dünyasını
dəyiĢib, növbəti «dünyasına» qədəm qoymuĢdu. Və ya «Dostluqda
hər anın qədrini bil, Bizim dost itirən vaxtımız deyil» söyləyən
Hafiz BaxıĢ özünü qoruya bilməyib, nə qədər dostunu kədər içində
tək qoyub getmiĢdi. O cümlədən də Babəki.
1990-cı il yanvar ayının 19-u… Qeyd olunduğu kimi Babək o
zaman televiziyada iĢləyir, «Hünər» veriliĢini aparırdı. Televiziya
bloku partladılarkən o, iĢ baĢında idi. Həmin hadisənin Ģahidi olmuĢdu. Ertəsi gün o, Bakıda komendant Dubinyakın yanına gəlmiĢ
və xalq Ģairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə ona ağır sözlər söyləmiĢ, bir
növ ittiham və təhqir etmiĢlər. Bəzi məlumatlara görə, onlar gedəndən sonra Dubinyak ətrafdakılara və sonradan görüĢdüyü adamlara
demiĢdi: «O oğlanın cavanlığına heyfim gəldi, yoxsa onu güllələyərdim.» Həmin günlərdə belə vəziyyət adi hal idi. O anlarda nə
qədər günahsız insanlar öz qanına qəltan oldu. Bundan sonra aylarla
Babəkin təqibləri baĢlandı. Onun həyatı Lefortovo zindanının qapılarına tərəf yönəlmiĢdi. Ancaq qeyrətli insanlar onu bu bəladan
qurtara bildilər.
1991-ci ildən Babək «Aydınlıq» qəzetinin təsis olunmasında
fəal iĢtirak edir və redaktorluğa baĢlayır. Hansısa adını unutduğum
bir jurnalistin qeyd etdiyi kimi, Babək «Aydınlıq» qəzetilə Azərbaycan mətbuatına aydınlıq gətirdi. O zaman ən cəsarətli yazılar
onun baĢ redaktor olduğu «Aydınlıq» qəzetində dərc olunurdu. Bu
yazılara görə onu dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinə çağırmıĢdılar. Ancaq Babək tutduğu yoldan bir addım da olsun geri çəkilmədi.
Bəzən, arada «Aydınlıq» qəzeti bağlanırdı – Ģübhəsiz ki, «yuxarı123

lar» tərəfindən. On minlərlə oxucu intizarda qalırdı. YaxĢı yadımdadır, bir dəfə yenə «Aydınlıq» qəzeti bağlanmıĢdı. Azərbaycan
Pedaqoji Xarici Dillər Ġnstitutunun fransız dili fakültəsinin dekanı
RəĢid Cabbarov dedi ki, oxuduğum bir qəzet var idi, o da
«Aydınlıq». O isə bağlanıb, indi nə qəzet alıram, nə də oxuyuram.
1991-ci il, Azərbaycan Ali Sovetinin məĢhur fevral sessiyası.
Naxçıvan Milli Məclisinin o zamankı sədri Heydər Əliyev sessiyada
çıxıĢ etdi. Ona qarĢı hücumlar yəqin ki, indi də çoxlarının gözünün
qabağındadır. Heydər Əliyevin həmin çıxıĢının bütöv mətnini də
məhz o dövrdə «Aydınlıq» qəzeti nəĢr etdirdi. Və yaxud Heydər
Əliyevə olan hücumlara ən güclü cavabı da məhz «Aydınlıq» qəzeti
verdi. 1991-ci ildə o zamanın ən güclü siyasi liderlərindən sayılan
Etibar Məmmədov Moskvanın Lefortovo zindanından qayıdandan
sonra onunla ilk müsahibəni də məhz Babək Hüseynoğlu götürmüĢ
və onu «Aydınlıq» qəzetində geniĢ Ģəkildə çap etdirmiĢdi.
1992-ci ilin may ayında Respublika prezidentliyinə namizədlərlə müxtəlif yerlərdə görüĢlər keçirilirdi. O cümlədən APXDĠ-də.
Ġlk görüĢ Əbülfəz Elçibəylə, növbəti görüĢ Etibar Məmmədovla
oldu.
Ertəsi gün həmin vaxtlarda indiki baĢçılıq etdiyim kafedranın
müdiri olan, tanınmıĢ alim, səmimi insan, professor Qorxmaz Quliyev mənə dedi ki, mən Babəki gedib götürdüm, Etibar bəyin yanına
getdik və onu instituta görüĢə dəvət etdim. GörüĢü yığcam Ģəkildə
müzakirə edəndən sonra Qorxmaz müəllim dedi ki, Babək yaxĢı
oğlandı, Allah qorusun, Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun.
Birdən mənə dedi ki, Ġrəvan tərəflərdəndi, tanımamıĢ olmazsan. Mən isə ehmalca – o, mənim doğma bibim oğludur – söyləyəndə o, təəccüblə dedi: «Sənin?» Cavab verdim: «Bəli».
Onu təəccübləndirən o idi ki, biz hər gün bir yerdəyik, ancaq
mən bir kəlmə də bu barədə söz söyləməmiĢdim.
Bəli, Babək Televiziya və Radio VeriliĢləri Komitəsinin sədri
vəzifəsində çalıĢarkən də mən öz qohumluğumuz barəsində heç kəsə
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bir kəlmə də olsun söyləmədim. Mən yalnız öz zəhmətim, öz qabiliyyətimlə tanınmağa, hörmət və ehtiram qazanmağa çalıĢmıĢam.
Mən Babəklə fəxr etmiĢəm, ancaq həmiĢə yalnız özüm olmaq
istəmiĢəm. Özümə güvənmiĢ, özümə arxayın olmuĢam, təbii ki, bir
də ulu Tanrıya. Ancaq bəzən o qədər də yaxından tanımadığım
adamlar ən çətin vaxtlarda mənə kömək əlini uzadıblar.
1993-cü il... Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdıĢı. Onun ilk sərəncamıyla Babəkin Azərbaycan Televiziya və
Radio VeriliĢləri Komitəsinə sədr təyin edilməsi oldu. Onu da vurğulamaq yerinə düĢər ki, Heydər Əliyev Naxçıvanda olarkən Babək
onun görüĢünə getmiĢdi. Sonralar Babək həmin görüĢü xatırlayaraq
danıĢırdı ki, gecə təxminən 10-11 radələrindən baĢlayan söhbət təxminən 4-5 saat, gecə yarısına kimi davam etmiĢdi.
Babəkin teleĢirkətə baĢçılıq etdiyi illər respublikanın ən ağır
dövrünə təsadüf edir. Respublikanın daxilində çox gərgin vəziyyət
yaranmıĢdı. VətəndaĢ qarĢıdurmasının aradan qaldırılmasının müzakirələri gedirdi. Prezident respublikanı baĢsız qoyub paytaxtı tərk
etmiĢdi. Hakimiyyəti yenicə təhvil vermiĢ rəhbərlərlə Azərbaycan
Ali Sovetinə təzəcə sədr seçilmiĢ Heydər Əliyevin formalaĢmaq istəyən komandası arasında çox güclü ixtilaflar var idi. Milli Məclis
əsl vuruĢ meydanına çevrilmiĢdi. Milli Məclisin iclaslarının baĢlanma vaxtı bilinsə də, qurtarmaq vaxtı bilinmirdi. Qızğın, coĢqun,
bəzən də bir-birini təhqir üstündə qurulan, gecənin tən yarısına
qədər davam edən Milli Məclis. Azərbaycan bəzi qüvvələr tərəfindən bölünür. Cənubda bir respublika, ġimalda baĢqa bir respublika
yaradılması barədə planlar hazırlanıb həyata keçirilməsinə cəhd
edilir. Respublikanın içində, daxilində baĢ verən bu xaosdan, hərcmərclikdən istifadə edən erməni qoĢun bölmələri öz himayədarlarının köməkliyi ilə Azərbaycanın rayonlarını iĢğal edə-edə irəliləyir.
Bütün bu qarıĢıqlıqları nizama salmaq, respublikanın daxilində baĢ
verən hərc-mərcliyi yoluna qoymaq, erməni təcavüzkarlarını yerində oturtmaq istəyən dahi siyasətçi Heydər Əliyevin əsas etibarlı dayaq nöqtələrindən biri o zaman dördüncü hakimiyyət adlanan Azər-
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baycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri Komitəsi, onun sədri
Babək Hüseyn oğlu Məmmədov idi.
Babək 1993-cü ilin iyun ayının 26-dan 1996-cı il sentyabr
ayının 5-nə kimi bu möhtəĢəm komitəyə baĢçılıq etdi.
Bu illərdə iki dəfə dövlət çevriliĢinə cəhd edildi. Heydər Əliyevin xalqa tarixi müraciəti, qısa zaman kəsiyində yüz minlərlə insanın prezident aparatı qarĢısına yığılması da həmin dövrə təsadüf
edir.
Heydər Əliyevin Ģəxsi iĢtirakı ilə Telestudiyanın yeni qülləsinin istifadəyə verilməsi də məhz Babəkin bu Ģirkətə rəhbərlik etdiyi
illərdə olmuĢdur.
Babək TeleĢirkətə sədrlik etdiyi illərdə iĢçilərə böyük qayğı
göstərər və bütün bayramlarda hər bir iĢçi yüksək səviyyədə bayram
sovqatı ilə təbrik olunardı.
Bir məsələnin üzərində ətraflı dayanmaq istərdim!
1992, ya 1993-cü ilin əvvəli idi… ġərqdə qadın bəstəkarları
arasında ilk opera yazan xalq artisti ġəfiqə Axundova televiziya ilə
çıxıĢ edərək çətin dolandığını, yaĢamaq üçün ev əĢyalarını satdığını
söylədi. Həmin mənzərə bugünkü kimi gözümün qarĢısındadır. Onu
da xatırlatmaq lazımdır ki, həmin illərdə – 1990-1993-cü illərdə
Azərbaycandan elmin, incəsənətin müxtəlif sahələri üzrə xeyli
tutarlı adamlar yaĢayıĢ, dolanıĢıq üçün xaricə getdi, vətəni tərk etdi.
Sən demə ġəfiqə xanımın çıxıĢ etdiyi həmin veriliĢə Babək də
baxıbmıĢ.
Bu hadisədən təxminən 14-15 ilə qədər vaxt keçdi. Babəkin
dünyasını dəyiĢməsinin 40 mərasimi keçirilirdi. Bu mərasimində
mən professor Qorxmaz Quliyevlə yanaĢı tanınmıĢ Ģairlər Musa
Yaqub və Məmməd Aslanla üzbəüz əyləĢmiĢdik. Orada Babəkdən
söhbət düĢəndə, Məmməd Aslan dedi: “Rəhmətlik çox qeyrətli
oğlan idi. ġərqdə ilk opera qadın bəstəkarı ġəfiqə Axundova çətin
vəziyyətdə yaĢayanda, Babək onu çağırıb uĢaq veriliĢləri Ģöbəsinə
müdir təyin etdi. Özü də hamıya tapĢırdı ki, ġəfiqə xanım nə zaman
məsləhət bildi, o vaxt iĢə gəlib gedəcək. Tez gəldi, gec gəldi, gəldi-

126

gəlmədi heç kəs ona güldən ağır bir söz deməsin. MaaĢını da verirdi, üstəlik qonorarını da”.
Onda mən baĢa düĢdüm ki, ġəfiqə xanımın çətin vəziyyətdən
çıxmasının əsas səbəbkarı Babək olmuĢdu.
Orada Musa Yaqub dedi ki, mən Ġsmayıllıda yaĢaya-yaĢaya
Babək məni oradan çağırtdırıb saat yarım efir vaxtı ayırdı, müsahibə
verdim.
1996-cı il sentyabr ayının 5-də Babək TeleĢirkətin sədri vəzifəsindən azad edildi. O uzun müddət iĢləmədi. Sonra yenidən «Aydınlığ»a qayıtdı. TəĢkilat yaratdı. Ancaq bütün bunlar onun qabiliyyətinin, savadının qarĢısında adi bir Ģeylər idi.
Babək iĢləməsə də, hər hansı bir məclisdə olarkən diqqəti cəlb
edirdi. Hamı yenə də ona hörmətlə yanaĢırdı. 2005-ci ildə onun
ortancıl qızı Leylanın toyu idi. «Cıdır düzü» Ģadlıq sarayında keçirilən bu toy Babəkin 30 il əvvəl keçirilən öz toyu kimi «canlı muzey» idi. Xalq Ģairi Sabir Rüstəmxanlı, professorlar Firudin Cəlilov,
PaĢa Qəlbinur, respublikanın görkəmli incəsənət ustaları, xalq
artistləri Baba Mirzəyev, Qədir Rüstəmov, YaĢar Nuri, əməkdar artistləri Gülyaz və Gülyanaq bacıları bu məclisin çəkisini göstərirdi.
Bu hörməti onun özü qazanmıĢdı.
Vaxtilə ona xeyirxahlıq etmiĢ insanları Babək həmiĢə minnətdarlıqla xatırlayardı. Tez-tez «Mənə dördotaqlı mənzili verdiyinə
görə ömrüm boyu baĢ redaktor Məhərrəm Bayramova duaçıyam»
deyərdi. O, TeleĢirkətin sədri olduğu zaman bir dəfə jurnalist ondan
müsahibə götürərkən belə bir sualla müraciət etdi: «Siz öz yerinizdə
kimi görmək istərdiniz?» O, tərəddüd etmədən cavab verdi: «Mənim əvvəlki sədrim ElĢad Quliyevi». Ən çətin vaxtlarında ona kömək əlini uzatmıĢ ElĢad Quliyevin xeyirxahlığını heç zaman unutmurdu.
Babək TeleĢirkətin sədrliyindən azad ediləndən sonra müəyyən ictimai-siyasi iĢlərlə məĢğul olsa da, fikrimcə, bunlar o qədər də
ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmədi. Bizcə, onun həyatında üç fəaliyyət daha çox diqqət mərkəzində oldu: «Sovet Ermənistanı» qəzetində Ģöbə müdiri, «Aydınlıq» qəzetinin redaktorluğu və TeleĢir127

kətin sədrliyi. «Hünər» veriliĢini də müəyyən dərəcə buraya əlavə
etmək olar.
2006-cı il… EĢitdik ki, Babək bərk xəstələnib… Bu söhbət də
yayıldı ki, el arasında deyildiyi kimi «zəhrmarlardandır» - xərçəngdir. Həyat yoldaĢım Münəvvər xanımla xəstəyə baĢ çəkməyə getdik.
Yenicə çapdan çıxmıĢ «Hara gedir bu qatar?» və «Orda, bir yurd
var uzaqda» kitablarımı aparmıĢdım. Mən ona kitablarımı təqdim
edəndə, o dedi ki, mən də iki kitab üzərində iĢləyirəm. Ayağa qalxan kimi iĢləyib tamamlamaq fikrindəyəm. Onları tezliklə tamamlamaq istəyirəm. Bu sözlər onun özünün daxilindəki xəstəlikdən
xəbərsiz olduğunu təsdiq edirdi. Eldə bir söz var: «Sən saydığını
say, gör fələk nə sayır.» Artıq günlərin sayıldığı anlar baĢlamıĢdı.
Mən ikinci dəfə Babəkə baĢ çəkəndə artıq xoĢagəlməz dəyiĢiklik
özünü çox aydın Ģəkildə büruzə verirdi. Halsızlıq baĢlamıĢdı. Bir
neçə kəlmə söhbətdən sonra yuxuya getdi.
2006-cı il dekabr ayının 5-i… Babəkin dünyaya göz yumduğu
gün. AxĢam Ġctimai Televiziya Azərbaycanın ictimai və mədəni həyatına iki ağır itkinin üz verdiyini söylədi: Respublikanın xalq
artisti Baba Mahmudoğlu (Mirzəyev) və Respublika TeleĢirkətinin
keçmiĢ sədri Babək Hüseyn oğlu Məmmədovun vaxtsız dünyasını
dəyiĢməsi xəbəri. Bu yerdə Yunus Əmrənin sözü yada düĢür:
Biz dünyadan gedər olduq
Qalanlara salam olsun.
Bizim üçün xeyir-dua,
Qalanlara salam olsun.
56 yaĢında dünyasını dəyiĢən Babək dekabr ayının 6-da Mehdiabaddakı qəbiristanlıqda torpağa tapĢırıldı. Ġnsan axınının ucubucağı yox idi… Respublikanın müxtəlif təbəqələrindən olan insanlar… Ġzdihamlı dəfn mərasimi... Əzizimiz Babəklə vidalaĢma...
Babəkin ölüm xəbəri yayılan kimi dostlar, tanıĢ-biliĢlər elə
axĢamla qurulmuĢ mağara gəlmiĢdilər. Gənclik nəĢriyyatının baĢ
redaktoru Əlican müəllim də bu bəd xəbəri eĢidən kimi mağara
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təĢrif buyurmuĢdu. Söhbət əsnasında Əlican müəllim dedi ki, Babək
heç zaman Heydər Əliyevə xəyanət etməzdi. Bədxahlar öz iĢlərini
gördülər…
Bu il Babəkin 60 yaĢı tamam olur… Ancaq təəssüflər olsun,
beĢ ildir ki, o aramızda yoxdur. Bacı-qardaĢları, ən yaxın qohumları
onun 60 yaĢını Babəksiz qeyd edirdilər.
Babək demək olar ki, bütün sahələrdə zamanı qabaqlamıĢdı.
Adətinə, taleyinə, qismətinə sadiq qalaraq o, ölümü ilə də zamanı
qabaqladı… Rəhmətlik Səməd Vurğun deyir: «Biz gəldi-gedərik,
sən yaĢa, dünya». Dünya yaĢayır, biz isə öz keçmiĢimizi, kimləri
itirdiyimizi düĢünürük. Çox Ģeyə heyfsilənirik. Bir də sandıq
ədəbiyyatının olmamasına… Babək özüylə nələr apardı… Nələr
onun içində sirr kimi qaldı?..
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***
Nahid Hacızadə. Mən artıq bu yaradıcı insanı imzalarından
qiyabi də olsa tanıyırdım. Tale elə gətirdi ki, 1993-cü ildə AzTV-də
mən onu daha yaxından tanımağa baĢladım. Nurani bir ağsaqqal,
xaraktercə mülayim və sülhsevər. Sözsüz ki, o da mənə Babək müəllimin qardaĢı və teleĢirkətin təhlükəsüzliyi ilə məĢğul olan bir
polis iĢçisi kimi hörmət bəsləyirdi. Aramızdakı bu hörmət qarĢılıqlı
idi. Bu ciddi münasibət bizim aramızda düz üç il yarım davam etdi.
Babək müəllim sədrlikdən çıxarıldıqdan sonra mən də xidməti
yerimi baĢqa sahəyə dəyiĢəsi oldum və beləliklə, Nahid müəllimlə
uzun müddət rastlaĢmadıq. Ġllər ötdü...
Babək müəllimin dəfn günü idi. Birdən gözüm Nahid müəllimə sataĢdı. O bir kənarda dayanıb, baĢını aĢağı salaraq bir nöqtəyə
baxırdı. Çox qəmgin və xəyallara dalmıĢ bir görkəmdə idi. BaĢını
qaldıranda məni gördü. Biz bir-birimizə yaxınlaĢıb görüĢdük. Nahid
müəllim mənə baĢsağlığı və təsəlli verib dedi: “Heç inanmağım
gəlmir”. Qəhər onu boğdu. Bir an ara verib sözünə davam etdi.
“Babək həm insan, həm də yaradıcı kimi Ģərəfli ömür yaĢadı. O
uzun illər də bundan sonra yaĢayacaq. Onun haqqında kitab yazılası
olarsa, bir gecə və yaxud hansısa bir tədbir keçirilərsə məni yaddan
çıxarmayın”.
Nahid müəllimin bu səmimiliyi mənim beynimə həkk olundu.
Kitab yazmaq qərarına gələndə onu axtardım. Ara-sıra, bayramlarda
onu bir ağsaqqal kimi yad etdiyimə görə telefon nömrələri və iĢ yeri
mənə çoxdan məlum idi. Odur ki, əziyyət çəkmədən onunla əlaqə
yaradıb Babək müəllim barədə xatirələrini yazmağı xahiĢ etdim.
Nahid müəllim yenə həmiĢəki səmimiliklə xahiĢi qəbul etdi və bir
neçə gündən sonra Babək müəllim barədə öz xatirə yazısının hazır
olduğunu mənə bildirdi. Onunla görüĢmək üçün “Azərbaycan” nəĢriyyatına getdim. GörüĢüb bir qədər söhbət etdikdən sonra onların
çoxdankı tanıĢlıqları barədə mənə çox yeni-yeni məqamlar aydın
oldu. Məsələn; Onun Babək müəllimlə tanıĢlıqlarının hələ 1982-ci
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ildə Ġrəvandan baĢlaması, Babək müəllimi AzTV-də redaktorluqdan
sədrliyədək gedən yolda yaxĢı tanıyanlardan biri olması.
Beləliklə, tanınmıĢ yazıçımız, hörmətli ağsaqqal Nahid Hacızadənin xatirələrini sizə təqdim edirəm.

NAHĠD HACIZADƏ
yazıçı

YADDAġIMDA QALMIġ XATĠRƏLƏR
TanıĢlığımızdan çox vaxt keçib. Bu, az qala bir qərinə olar.
1982-ci ilin yazı… Görkəmli rejissor AğakiĢi Kazımov o zaman
Cəfər Cabbarlı adına Ġrəvan Dövlət Dram Teatrında mənim «Ömür
gözləyir bizi» («Məhəbbət yaĢadır») pyesini hazırlayırdı.
Teatrın direktoru, Ģair-dramaturq Hidayət məni ilk tamaĢaya
dəvət etmiĢdi. Premyera Stanislavski adına Rus Dram Teatrının binasında oldu. TamaĢaya Ġrəvanın elm və təhsil ocaqlarında, müxtəlif
istehsalat sahələrində çalıĢan ziyalılar – Ġrəvan Pedaqoji Ġnstitutu
Azərbaycan bölməsinin müəllimləri, tələbələri, kənd təssərrüfatı
texnikumunda oxuyan gənclər, eləcə də müxtəlif peĢə və sənət
sahibləri gəlmiĢdilər.
Onların arasında tanınmıĢ ziyalılardan Ermənistanın keçmiĢ
təhsil nazirinin müavini, tarix elmləri namizədi Ġsrafil Məmmədov,
Krasnoselsk Rayon Ġcrayyə Komitəsinin sədri Abbas Mazanov,
tanınmıĢ jurnalist Babək Məmmədov və baĢqaları var idi.
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TamaĢadan sonra və banketdə Hidayət müəllim məni çox
adamlarla tanıĢ elədi. Ən yadımda qalan, sonralar Bakıda yaxın dost
olduğum, neçə illər Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri Komitəsində birgə iĢlədiyimiz jurnalist Babək Hüseynoğlu oldu.
Sonralar o, Ermənistanda baĢ verən gözlənilməz hadisələrlə
əlaqədar ailəsini götürüb Bakıya gəlmiĢdi. Bir müddət Azərbaycan
radiosunda çalıĢdı, kollektivlə isniĢdi, doğmalaĢdı. Vaxt keçdikcə
burada özünə təzə dostlar, həmfikirlər tapdı.
Mən həmin illərdə Televiziyanın Ədəbi-dram verliĢləri baĢ redaksiyasında baĢ redaktor iĢləyirdim. Babəklə aramızda xoĢ münasibət yaranmıĢdı. Biz yığıncaqlarda, ayrı-ayrı müĢavirələrdə, görüĢlərdə köhnə tanıĢlar kimi səmimi salamlaĢır, bir-birimizdən hal-əhval
tuturduq.
O, sadəliyi, zəhmətkeĢliyi, səmimi davranıĢı və qələmi ilə
ürəklərə yol tapmıĢdı. Radioda iĢləmək onun üçün əsil təcrübə məktəbi olmuĢ, biliyini zənginləĢdirmiĢ, qələmini cilalamıĢdı. BaĢqa
sözlə desək, ona çox Ģey verib, çox Ģey öyrətmiĢdi.
Halal zəhməti və qələmi ilə sevilib, seçilirdi. HəmiĢə onun
xoĢ sədasını eĢidirdim...
Artıq televiziyada da onu yaxĢı tanıyırdılar. Xətrini istəyən,
Ģəxsiyyətinə, qələminə hörmət eləyən çoxlu dostları var idi.
O, radioda yaxĢı məktəb keçə-keçə özünü jurnalistikada daha
inamlı və cəsarətli hiss edirdi. Uğurları, qələm dostumuzu ilk tanıyanlardan biri kimi məni də çox sevindirirdi. Yadımdadır, bir dəfə
Komitə sədri ElĢad Quliyev məndən soruĢdu:
– Babək Hüseynoğlunu yaxĢı tanıyırsan?
– Necə bəyəm?
– Ağlıma birdən gəldi, ona görə də soruĢdum.
Gülümsədim:
– Yox, dost, elə-belə olmaz, görünür lazımdır ki, soruĢursan.
– Nahid, düz tapmısan, – dedi. – Xeyli vaxtdır ki, ona müĢtəri
gözü ilə baxıram. Ġstəyirəm ki, gəlsin, jurnalist kimi qələmini bizdə
sınasın. Hər halda televiziyanın üstünlüyü, imkanları radiodan
çoxdur. Televiziya daha Ģöhrətli, daha hörmətlidir. Elə ona görə də
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radioda iĢləyənlərin çoxu bura can atır. Açığını deyim ki, nə bir
xahiĢ eləyəni olub, nə də özü mənə bir söz deyib. O gün bir yoldaĢla
söhbət eləyirdim. Babək haqqında çox yaxĢı danıĢdı, onu ürək
dolusu təriflədi. Sözarası bunu dedi ki, Nahid də onu çoxdan tanıyır.
XoĢ münasibətləri var. Axırda da sözü bu oldu ki, qardaĢ, yaxĢıya
yaxĢı deyərlər də!
Söhbətdən çox keçmədi ki, ElĢad müəllim Babək Hüseynoğlunu televiziyanın «Hərbi vətənpərvərlik» redaksiyasına redaktor
təyin elədi. Bu məni çox sevindirdi. Xəbəri eĢidən kimi ElĢad
Quliyevə öz təĢəkkürümü bildirdim.
O da gülə-gülə:
– Qoy hələ bir il iĢləsin, televiziyada biĢsin, – dedi. – Fikrim
var ki, onu bir az da qabağa çəkək. EĢitmiĢəm ki, ailəsi böyükdür,
balalarını diĢi-dırnağı ilə dolandırır. Ġrəvanda ermənilərin əlindən
çox çəkib. Qoy heç olmasa burda azad nəfəs alsın, ürəyi istəyən
kimi iĢləsin, balalarını böyütsün.
Babək Hüseynoğlu ilə bağlı yaddaĢıma yazılanlar, xatirələr
çoxdur. Bunlar bir deyil, beĢ deyil…
Yadımdadır, bir dəfə sədrin kabinetinə girəndə o, sevinclə:
– Nahid, xəbərin oldu, – dedi. – Babək Hüseynoğlunu da
«Hərbi vətənpərvərlik» redaksiyasına müdir təyin elədik. Bu təyinat
çoxlarını sevindirdi.
– Çox mübarəkdi, uğur olsun, – deyə mən də onun bu
addımını ürəkdən alqıĢladım.
Babək məsuliyyəti duyan, hiss eləyən və öz iĢilə ona cavab
verən həssas jurnalist idi. Redaksiyaya rəhbər seçilməsi ilk günlərdən diqqətdən yayınmadı. Bu barədə həftəlik «letuçka»larda geniĢ
söz açılır, «Hərbi vətənpərvərlik» redaksiyasının iĢi təqdir olunurdu.
Yay vaxtları yadımda daha çox qalıb. Komitənin televiziya
üzrə sədr müavini Fuad Tarıverdiyev məzuniyyətə çıxanda onu mən
əvəz edirdim. Qaydaya görə efirə gedən bütün verliĢlərlə tanıĢ olub,
ona viza (razılıq) vermək sədr müavininin boynuna düĢürdü. Fuad
müəllim məzuniyyətdə olduğu vaxt bu iĢi mən yerinə yetirirdim.
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Buna görə də baĢqa məsul iĢçilərlə yanaĢı, Babək Hüseynoğlu ilə
görüĢlərimiz, ünsiyyətimiz daha da sıxlaĢırdı.
Adətən viza üçün təqdim etdiyi veriliĢlərə sən deyən elə də
qeydim olmurdu. Ona görə də materiallara gözucu baxıb qol çəkirdim. Bu, ona daha çox inamdan, xüsusi hörmətdən irəli gəlirdi. Özü
də bunu yaxĢı hiss edir, duyurdu. Hər dəfə də «Elə bir qeydim yoxdur», – deyəndə gülümsəyirdi. Bu təbəssümün iĢığı gözlərində
apaydın hiss olunurdu.
– Arxayın olun, – deyirdi. – Sizin bu inamınız, etibarınız məni
məcbur edir ki, hər sözə, cümləyə daha diqqətlə, məsuliyyətlə göz
yetirim.
– Bu sizin özünüzə daha çox lazımdır, – deyə onun sözlərilə
həmfikir olduğumu biləndə qəlbən sevincqarıĢıq bir rahatlıq hiss
edirdi. Bu məni də xoĢ duyğularla isidirdi.
Xeyli müddət beləcə hörmətlə, qarĢılıqlı ehtiramla iĢlədik.
Ermənistanda çox əzablara dözmüĢdü. Ancaq Babəki yaxĢı
tanıyanlar yaxĢı bilirlər ki, o, təbiətən azadlığı, müstəqilliyi sevən
bir insan idi. 1989-cu ilin axırlarına yaxın tanınmaz dərəcədə dəyiĢmiĢdi. Tez-tez mitinqlərə gedir, çıxıĢ edir, söz deyirdi. Gözümüzü
açanda bir də gördük ki, o, dəniz kimi qaynayıb daĢan, dalğaları
günbəgün qalxan, ucaldıqca ucalan xalq hərəkatının öncüllərindən
biridir. Artıq onu bütün respublikada yaxĢı tanıyır, hər yerdə hörmət, ehtiram bəsləyirdilər.
Belə çətin bir vaxtda hər tərəf qaynar qazana bənzəyirdi.
Moskva hər vəchlə Azərbaycan Televiziyasını möhkəm nəzarətdə
saxlamağa çalıĢırdı. Mərkəzi Televiziyadan nümayəndənin biri
gedir, biri gəlirdi.
Televiziyanın enerji blokunun partladılması, 20 Yanvar qırğını,
eləcə də respublikanı bürüyən ictimai-siyasi hadisələrin burulğanında
Babək Hüseynoğlu söz deyə-deyə, vuruĢa-vuruĢa möhkəmlənir,
mətinləĢirdi. 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən sonra azadlıq hərəkatının fəalları televiziya və radiodan uzaqlaĢdırıldılar. Onların arasında Babək Hüseynoğlu da var idi. Maddi sıxıntılara, ailəsinin
çətin dolanmasına baxmayaraq o könül verdiyi, ürəkdən bağlandığı
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doğma iĢindən ayrılmaq məcburiyyətində qaldı. QarĢıda onu hələ
çox çətinliklər, sınaqlar və eniĢli-yoxuĢlu mübarizə yolu gözləyirdi.
Artıq Babək Hüseynoğlu AMĠP-in sıralarında idi. Partiyanın
rəhbərlərindən biri sayılırdı. O, ideologiya üzrə katib kimi hər gün
sözünü deyir, gecə-gündüz bilmədən çalıĢırdı. Özü də hiss edirdi ki,
siyasi xadimdən əvvəl yetkin qələm sahibidir, jurnalistdir. Ona görə
də qəzet təsis etmək, bu qəzetin səhifələrində ürəkdən inandığı,
ümid bağladığı insanların sözünü, məqalələrini, düĢüncələrini dərc
etmək istəyirdi. O, bu yolda düĢündükcə, düĢünürdü.
1990-cı ilin ortalarında respublikada Mütəllibov hakimiyyəti
tüğyan eləyirdi. Efirdə azad sözü buxovlamaq üçün ironiya doğursa
da «üzdəniraq fəlsəfə professoru» Qeysər Xəlilovu Azərbaycan
Televiziya və Radio VerliĢləri Komitəsinə sədr təyin etmiĢdilər.
Xalq Ģairi Bəxtiyar Vahabzadənin «ġəhidlər» poemasını efirə
verdiyimə görə Mərkəzi Komitədə mübahisə qopmuĢdu. Bunun dalğası Televiziyaya da gəlib çatdı. Günün birində neçə illər iĢlədiyim
baĢ redaktor vəzifəsi ilə vidalaĢmalı oldum.
Qədim dostum, Komitənin sədri ElĢad Quliyev də kollektivdən ayrılmıĢdı. O, «Bilik» cəmiyyətində sədr vəzifəsində iĢləyirdi.
O məni sədr müavini təyin elədi. Mən həm də cəmiyyətin nəĢri
olacaq qəzetin redaktoru vəzifəsini yerinə yetirməliydim.
Həmin günlərin birində «Azərbaycan» kinoteatırının qarĢısında Babək Hüseynoğlu ilə rastlaĢdıq. Hal-əhval tutduq, özümüz də
bilmədən dəniz qırağına, çayxanaya üz tutduq. Çox xatirələr yada
düĢdü. Babək Hüseynoğlu Ġrəvanda «Sovet Ermənistanı» qəzetində
iĢlədiyi günlərdən, qəzetin redaktoru, Ermənistan Ali Sovetinin deputatı, tanınmıĢ ziyalı Məhərrəm Bayramovun xeyirxahlığından,
qayğısından, prinsipiallığından maraqlı epizodlar danıĢdı. Söhbətin
axırında ikimiz də gələcək iĢlərimizdən, arzularımızdan söz açdıq.
Məlum oldu ki, o da qəzet buraxmağa hazırlaĢır, mən də. Bununla
bağlı xeyli danıĢdıq, ürəyimizdən keçənləri bölüĢdük.
Heç yadımdan çıxmaz. 1990-cı ilin qızmar avqust günlərindən
biri idi. ĠĢə gedərkən yolüstü təzə qəzetləri alanda gözümə tanıĢ
olmayan «Aydınlıq» qəzetinin adı dəydi. Tezcə satıcıya:
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– Bu qəzetdən də ver, – deyə «Aydınlıq»ı göstərdim.
Qəzeti alıb, o üz-bu üzə çevirə-çevirə, baxdıqca, baxdım.
Bunun səbəbi o idi ki, baĢlıqlar, yazılar, məqalələrin müəllifləri diqqəti çəkirdi. Ən əsas səbəb isə redaktorun Babək Hüseynoğlu
olması idi. ĠĢə çatdım. Bir də baĢımı qaldıranda gördüm ki, xeyli
vaxt keçib, mən də əsas materialları oxumuĢam. Artıq qəzet haqqında xoĢ təəssüratlarım var idi. Ürəyimdən keçdi ki, zəng eləyib
dostumuzu təbrik eləyim. Sən demə, Babək müəllim də mənim
zəngimi gözləyirmiĢ. Sevincini gizlətmədi.
– Səhərdən çox zənglər olub, – dedi. – Telefonumuz susmaq
bilmir. Sizin zənginiz ürəyimi tərpətdi. Axı biz köhnənin dostuyuq.
– Deməli, «Aydınlıq» bu gündən qəzetlərin cərgəsinə qoĢulur.
Yolu adına bənzəsin! Taleyi uğurlu olsun!
– Sağ olun, Allah qoysa yaxın vaxtlarda mən də «Bilik»
cəmiyyətinin qəzetini təbrik eləyərəm.
Biz «Bilik» cəmiyyətində aydınlar-ziyalılar qəzeti buraxmağı
qərarlaĢdırmıĢdıq. ElĢad Quliyevin yanında neçə dəfə toplaĢıb fikir
mübadiləsi etmiĢdik. Ümimi fikir də belə olmuĢdu ki, qəzetin adını
«Aydınlıq» qoyaq. Özü də sırf maarifçilik qəzeti olsun.
Söhbətimizin sonunda qayıtdım ki:
– Babək müəllim, siz bizi qabaqladınız ha..a..a...
– Nə mənada? – soruĢdu.
– O mənada ki, biz də qəzetimizin adını «Aydınlıq» qoymaq
istəyirdik. Neyləməli, keçənə güzəĢt deyərlər. Siz bizi qabaqladınız.
– «Aydınlıq» bizim qismətimizə yazılıbmıĢ, – dedi. – Siz də
özünüzə yaraĢan baĢqa bir ad taparsınız.
– Bizim ehtiyat adımız da var, – dedim. – Deyəsən «Dalğa»
olacaq bizim qəzetin adı.
– Olsun, lap yaxĢı, – ürəkdən dedi.
Dəstəyi asmaq istəyirdim ki, dediklərinə bunu əlavə elədi:
– Əslinə qalsa biz qəzeti Azərbaycanın Ġstiqlal günündə –
mayın 28-də buraxmaq istəyirdik. Materialları hazırlayıb mətbəəyə
gedərkən məlum oldu ki, sahənin komendantı Kapliyev qəzetin nəĢrinə icazə verməlidir. Ġki aydan çox qapılar döydük. Əziyyətimiz
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hədər getmədi. «Aydınlıq» 20 Yanvar faciəsindən sonra çaĢqınlıq
içində donub qalmıĢ ictimai fikrin, necə deyərlər, donunu açdı. Qəzetin mövqeyi onu ölkədə ictimai rəyə təsir edən ən populyar qəzetlərdən birinə çevirdi. – Babək müəllim çox duyğulanmıĢdı. Fikrini
bu sözlərlə bitirdi. – Kütləvi mitinqlərdə çıxıĢ eləyənlər «A» ilə baĢlayan üç qəzet – «Azərbaycan», «Azadlıq», «Aydınlıq» qəzetləri
hakimiyyət tərəfindən basqılara məruz qalır» cümləsini tez-tez iĢlədirdilər. Düzü, bu sözlərdə böyük həqiqət var. Çünki «Aydınlıq»
azad sözün, azad mətbuatın formalaĢmasında böyük rol oynayıb.
Babək Hüseynoğlunun rəhbərlik etdiyi bu qəzetin vaxtlı-vaxtında, yüksək səviyyədə çıxması üçün Ağsaqqalar ġurası «Qayğı»
cəmiyyətinin sədri, akademik Ġmam Mustafayev böyük səy göstərirdi. O, «Nizami» kinoteatrının binasında redaksiya üçün üç otaq
ayırıb, yaxĢı Ģərait yaratmıĢdı.
Babək Hüseynoğlu da ürəkdən inandığı, qələminə hörmət
bəslədiyi jurnalistləri – Zeynal Vəfa, Mahal Ġsmayıloğlu və Məmməd Nazimoğlunu baĢına yığıb, onlarla əl-ələ, ürək-ürəyə vermiĢdi.
Respublikanın bir sıra görkəmli söz, siyasət və elm adamları
«Aydınlıq»ın daimi müəllifləri idilər.
Qəzetin daimi silsiləsindən «AĢkarlıq çayxanası» öz Ģirinliyi,
məzəsi və aktuallığı ilə baĢqa rubrikalarla bir yerdə səs salmıĢdı…
1992-ci ildə yenidən televiziyaya qayıtdım. Artıq sədr müavini idim. Məni ilk təbrik edənlərdən biri Babək Hüseynoğlu oldu.
Mən də ona arzu elədim ki, gün o gün olsun ki, sən də televiziyaya
qayıdasan. Özü də daha yüksək vəzifəyə.
Mənim arzum ürəyindən xəbər verdi:
– Allah ağzından eĢitsin, – deyə Ģahrızlandı.
Arzularımız yerinə yetdi. Düz bir ildən sonra Heydər Əliyevin
sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VerliĢləri
Komitəsinin sədri seçildi. Kollektiv Babək Hüseynoğlunun bu vəzifəyə təyin olunmasına ürək geniĢliyi ilə sevindi. Biz onun Komitəyə
gəliĢini bayram kimi qarĢıladıq.
Babək Hüseynoğlu üçün doğma kollektivə qayıtmağın mənası, sevinci doğrudan da böyük idi! Biz uzun müddət əl-ələ verib bir137

birimizə hörmət, ehtiram bəsləyərək ürəklə, dostcasına iĢlədik. Sevincli, acılı günlərdə bir yerdə olduq.
Yadımdadır, o bütün dostları, qohumları «AbĢeron» restoranına dəvət edərək böyük qızını gəlin köçürtdü. Bilirdik ki, ürəyində
hələ çox arzuları var. Sonra baĢqa qızlarına da toy elədi. Ancaq
təəssüflər olsun ki, oğul və nəvə toylarını görmədi. Ömrünün son illərində yenidən çətin günlər yaĢadı. O, «Aydınlıq» qəzetini yenidən
buraxmaq, jurnalistikaya qayıtmaq istəyirdi. Qəzetin ilk nümunələrini də buraxdı…
Ancaq zaman dəyiĢdi. Vaxtilə onunla çiyin-çiyinə çalıĢan jurnalistlər hərəsi bir yerdə iĢləyirdi. Bir sözlə, maddi və yaradıcılıq
çətinlikləri çoxdan da çox idi. O, həyatın ağrı-acılarına dözə-dözə
böyük ümidlərlə, gələcəyə inamla yaĢayırdı.
Qədim atalar sözü yada düĢür: «Sən saydığını say, görək fələk
nə sayır». Ömrü gözlənilmədən qırıldı. O, evindən, iĢindən, dostlarından ayrıldı. Ayrılığı, qayıtmaz səfəri istedadlı jurnalist kimi,
Azərbaycan xalq hərəkatının ictimai-siyasi xadimi kimi ürəyimizi
yandırdı. Biz onu tez-tez xoĢ duyğularla yada salır, xatırlayırıq.
Ruhu Ģad olsun Babək Hüseynoğlunun!
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***
Bu soyad milyonların televiziya ekranlarından və yazılı mətbuatdan yaxĢı tanıdığı insana məxsusdur. Mən onu Ģəxsən 1993-cü
ildən Azərbaycan televiziyasından tanıyıram. Ġlk əvvəllər yaradıcılığına yaxĢı bələd olmasam da, onun insanlarla olan səmimi, mehriban, gülərüz münasibəti diqqətimi çəkirdi. Adama elə gəlirdi ki, Az
TV kimi qəliz kontingenti olan bir müəssisədə o hamıyla dostdur.
Onu istəməyən yoxdur. Özündən böyüklə də kiçiklə də salamlaĢar,
əllə görüĢərdi. Tezliklə bizim aramızda da səmimi münasibət, qarĢılıqlı hörmət yarandı. Qulu Məhərrəmli mənim yanımda sədrin- Babək müəllimin ünvanına yerli-yersiz tərif söyləməyən az insanlardan biri idi ki, bu da mənim insanda xoĢuma gələn təbii, kiĢi xüsusiyyətlərindən biridir. Elə sədrin də.
Sədrin də ona böyük hörmət bəslədiyini görürdüm. Açıq deyim ki, Qulu müəllimin Ģəxsi keyfiyyətləri ilə peĢə fəaliyyətinin birbirini tamamlaması və üst-üstə düĢməsi o insana həmiĢə baĢ ucalığı
gətirirdi. Teleradioda belə insanlar çox deyildi. Odur ki, sədr onun
bacarıq və səmimiyyətinə inanaraq bir sıra məsuliyyətli yaradıcılıq
iĢlərini ona tapĢırardı. Bir sözlə Babək müəllimin güvəndiyi insanlardan biri idi Qulu Məhərrəmli. Babək müəllim onun potensialını
yaxĢı bildiyinə görə ona daim “meydan” verir, yaradıcılıq imkanlarının açılmasına Ģərait yaradırdı. Qulu Məhərrəmli isə bu imkanlardan səmərəli istifadə edərək aktual məsələlərə toxunur, maraqlı veriliĢlər hazırlayır, geniĢ tamaĢaçı auditoriyası toplayırdı. Hər ikisi
peĢəkar jurnalist olduqlarına görə əksər yaradıcılıq məsələlərinə onların baxıĢları da eyni olurdu. Bir sözlə, onlar bir-birinə nə qədər
insani keyfiyyətlərinə görə hörmət bəsləyirdilərsə, bir o qədər də
peĢə fəaliyyətlərinə görə hörmət edirdilər. Və zamanından asılı olmayaraq bu qarĢılıqlı hörmət dəyiĢməz oldu.
Xatırladım ki, bu kitab üçün Qulu müəllim xatirələrini bir qədər yığcam Ģəkildə əvvəl yazıb mənə vermiĢdi. Lakin Babək müəllimin dünyasını dəyiĢməsinin ildönümündə indi sizə təqdim edəcəyim məqaləni qəzetdə nəĢr etdirdikdən sonra mənə zəng vurub,
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“Xəzər, yaxĢı olar kitabda bu məqalə verilsin, fikrimcə bu daha
sanballıdır” dedi.

QULU MƏHƏRRƏMLĠ
Xəzər televiziyasının siyasi icmalçısı,
filologiya elmləri doktoru, professor

EKRANDAKI NĠġANƏ
Babək Hüseynoğlu haqqında düĢünəndə həmiĢə gözlərimin
önünə dünyanın çox səmimi, saf və istiqanlı adamlarından biri gəlir.
Olduqca zəhmətkeĢ, sadə, tutduğu yoldan dönməyən bir məslək
adamını, dostlara sədaqətli, amma yetərincə qiymətləndirilməyən,
çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini lazımınca görməyən, müəyyən mənada
həyatdan nisgilli getmiĢ bir insanı xatırlayıram… Ağır həyat yaĢamıĢdı, uĢaqlıq, gənclik illəri hamar keçməmiĢdi, çox çətinliklər görmüĢdü, amma bu çətinliklər onu əyib-sındıra bilməmiĢdi. Əksinə,
ömür sınaqlarından keçə-keçə çoxlarına nəsib olmayan bir kiĢilik və
mərdlik mərtəbəsi qazanmıĢdı.
HəmiĢə, hər addımında özünü Ģax tutmağı, bütün Ģəraitlərdə
ləyaqətlə davranmağı bacarırdı. O, daim çalxalanan həyatının bütün
məqamlarında - ac-susuz qaldığı tələbəlik illərində də, Ermənistandan Bakıya köçüb iĢ axtaranda da, bir qarnı ac, bir qarnı tox
yaĢayanda da belə idi. Ġctimai həyata atılandan sonra - xalq hərəkatına qoĢulub sərt burulğanlara düĢəndə də, məsləkdaĢlarını baĢına
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yığıb mətbuat tariximizdə xüsusi yeri olan «Aydınlıq» kimi bir
qəzet çıxaranda da, AzTV kimi mürəkkəb bir quruma rəhbərlik
edəndə də, nəhayət, yüksək vəzifədən çıxıb övladları ilə bir damın
altında öz sadə həyatını sürüb, bir tərəfdən iĢ axtarıb, digər tərəfdən
amansız xəstəliyi ilə mübarizə aparanda da mənliyini, ləyaqətini hər
Ģeydən üstün tutmağı bacarırdı…
***
Bəzən yaxĢı tanımadığın, fərqli situasiyalarda görmədiyin
insanlar zahirən sənə mələk təsiri bağıĢlayırlar. Sanki həssas, nəzakətli, ətraflarına sayğılı olurlar, baĢqa insani dəyərləri nümayiĢ etdirmək də öz yerində. Amma təsadüfən gördüyün bircə epizod,
üzləĢdiyin bircə an həmin adamı rentgen kimi sənə göstərə bilir.
Odur ki, insanları o zaman yaxĢı tanımaq mümkündür ki, bir yerdə
çalıĢır, yaxın təmaslarda olur, dəyiĢən situasiyalarda onu müĢahidə
edirsən. Mən Babək Hüseynoğlu ilə televiziyada uzun müddət bir
yerdə çalıĢmıĢam, yaxĢı münasibətlərimiz olub, yoldaĢlıq eləmiĢik,
bir-birimizi bərkdə-boĢda görüb tanıya bilmiĢik.
Biz onunla televiziyada dostlaĢmıĢdıq. 80-ci illərin əvvəllərində Babək müəllim bir xeyli maraqlı veriliĢləri olan «Hərbi-vətənpərvərlik proqramları» redaksiyasına, mən isə «Beynəlxalq həyat»
redaksiyasına rəhbərlik edirdim. Otaqlarımız üzbəüz idi. Tez-tez
görüĢüb dərdləĢə bilirdik. Onun otağı həmiĢə gurluq olardı, arı pətəyi kimi səhərdən-axĢamacan qaynayardı. Yanına təkcə ordenli-medallı müharibə veteranları yox, tanınmıĢ yazıçı və Ģairlər də gəlibgedirdi. Onların arasında o vaxtlar xeyli məĢhur olan («Axırıncı
aĢırım» filmindən sonra) yazıçı Fərman Kərimzadənin Babəkə çox
səmimi dost münasibətini xatırlayıram. Onda Fərman müəllim həm
də azərbaycanlı döyüĢçülər haqqında silsilə veriliĢlər yazırdı. Bir də
onu xatırlayıram ki, Babək yamanca çayxor idi, daim buğlanan iri
çay fincanı əlindən, siqaretsə damağından düĢməzdi…
Babək xarakter etibarilə təbiət adamıydı, elə-obaya, torpağa
bağlıydı. Bir dəfə Məzahir Abbasov (vaxtilə S.Vurğunun Ģeir həsr
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edib öydüyü təyyarəçi, müharibə qəhrəmanı Məzahir Həmidoğlu)
bizi Bilgəhdəki bağına qonaq çağırmıĢdı. Mayın axırları olardı, bağın da əla vaxtı idi. Uzun bir yol getdiyimizdən bərk acmıĢdıq, o
səbəbdən çoxumuz manqalın baĢına toplaĢmıĢdıq. Babək isə yamyaĢıl bağı addım-addım gəzir, ona yeni və maraqlı görünən ağaclar,
güllər, kollar haqqında soruĢurdu. XoĢuna gələnlər haqqında «adamın babat həyəti olsaydı, bax bunlardan əkərdi» deyirdi.
…Onda Babək böyük ailəsi ilə darısqal bir yerə sığınmıĢdı.
Bakıya, adamlara yeni-yeni isiniĢirdi. Təzə yurda köçmüĢ adam
kimi çoxlu problemlərinin olduğunu bilirdik. Ailənin böyüklüyü,
maddi ehtiyaclar, Ģübhəsiz ki, onu sıxırdı, amma içindəki həyat eĢqini, iĢığı azaltmırdı, ən əsası ona xas olan Ģirin yumoru və bir də
ədalət hissini qətiyyən zədələmirdi.
***
Onunla qəbul otağının qapısında üzləĢdik. Gecə saat 12-yə
iĢləyirdi. Evə getməyə hazırlaĢırdı, mənsə 12-də efirə çıxacaq «Xəbərlər»in gecə buraxılıĢının qovluğunu gətirmiĢdim ki, köməkçi
sədrə qol çəkdirsin. ÜzləĢəcəyimiz heç ağlıma gəlmirdi. Gözləmədiyim halda (vəzifə adamı tez dəyiĢir axı) məni çox isti dindirdi:
– XoĢ gördük, ay Qulu müəllim, niyə görünmürsən, belə etibarsızlıq olar? – deyə Babək heç cavab gözləmədən məni bağrına
basdı.
– Vallah, bir az baĢım qarıĢıqdı, amma hazırlaĢırdım ki,
yanınıza gəlib Sizi təbrik edim- bunu dedim və yalnız indi bu qədər
diqqətsiz olduğuma görə özümü qınadım.
Cavabımın xeyli mənasız olduğunu o da duydu, Ģaqqanaq
çəkib güldü. Təbii ki, yumorundan da qalmadı:
– Yox əĢi, əziyyət çəkmə,hələ qoy 1-2 ay keçsin, sonra gəlib
təbrik edərsən!
Deməyə sözüm qalmadı, zarafat o qədər incə idi ki, bu dəfə
məni gülmək tutdu. Nə deyəcəyimi axıracan dinləmədən geriyə
döndü, keçdik sədrin otağına. Bir az sıxılırdım, çünki bir həftə idi
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ki, o, sədr təyin olunmuĢdu, mənsə gəlib görüĢməmiĢdim. Əslində
cəhdim olmuĢdu, sadəcə bizimkilərin uzun növbəsinə hövsələm çatmamıĢdı.
O danıĢırdı, planlarını açıqlayırdı, televiziyada görəcəyi iĢləri
anladırdı. Əhvalı xeyli yaxĢı idi, mən susub onu dinləyirdim. Çoxdanıydı görüĢməmiĢdik, saçları azacıq ağarmıĢdı, amma ruhən heç
dəyiĢməmiĢdi, həmin Babək idi: səmimi, istiqanlı, iĢgüzar… Səsindəki qətiyyət artmıĢdı, bir az sərtləĢmiĢ, codlaĢmıĢdı…
Babək Hüseynoğlu ictimai arenaya daha çox «Aydınlıq» qəzetinin baĢ redaktoru kimi çıxmıĢdı. Artıq 90-cı illərin əvvəllərində
həm bu qəzetin dəst-xəttinə, həm də özünün kəskin publisist yazılarına görə o, yaxĢı tanınırdı. Hakimiyyəti ciddi tənqid etdiyinə, ictimai problemlərə diqqət yetirdiyinə, bir az günün, bir az da kütlənin
nəbzini tuta bildiyinə görə bu qəzet arada ən aparıcı nəĢrləri belə
üstələmiĢdi. Bir çox səbəblərə, xüsusən Heydər Əliyevi müdafiə etdiyinə görə qəzet bəzi dairələrdə çox populyar idi. Ona görə də Babəkin televiziyaya sədr təyin olunması heç kimi təəccübləndirmədi.
Əksinə, kollektiv öz yetiĢdirməsinin gəliĢini az qala bayram etdi.
Çox mürəkkəb bir zamanda sədr təyin olunmuĢdu, amma ona güvənənlərin etimadını doğruldaraq ağıllı, təmkinli, düĢünülmüĢ televiziya siyasəti apara bildi. Ən baĢlıcası isə kadrları düzgün seçməyi
bacardı...
Gəncədə 4 iyun qiyamı ilə baĢlayan proseslər Azərbaycanın
xəstə bədənində Ģiddətli ağrılar verirdi. Mustəqilliyə xəyanət olan
bu qiyamın arxasında dayanan böyük və kiçik aktyorlar kol dibindən üzə çıxaraq fincanda fırtına yaratmağa çalıĢırdılar. Azərbaycan
müasir tarixinin ən qara günlərini yaĢayırdı. Çoxları nə baĢ verdiyini anlaya bilmirdi. 1-2 il əvvəl hayqırtısı bütün dünyanı bürümüĢ bir
ölkə elə bil can verirdi. Cəmiyyət büzüĢmüĢ, süstləĢmiĢ, sanki hipnoz edilmiĢdi. Ġnsanlar cınqırlarını çıxarmadan baĢ verən hadisələrə
pis təĢkil olunan teatr tamaĢası kimi baxırdı. 1993-cü ilin qızmar
yayında təkcə beyinlər quruyub, düĢüncələr daralmırdı, həm də
Azərbaycanın əraziləri kiçilirdi, siyasət adamları balacalaĢırdı, söz
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və mətbuat azadlığı sıxılırdı, əxlaqi dəyərlər gücdən düĢürdü. Hamı
ġərə təslim olurmuĢ kimi görünürdü. Ölkənin siyasi həyatında da,
ictimai əxlaqda da, adamların düĢüncəsində də əsl böhran baĢlamıĢdı. Cəmiyyət göz qabağındaca baĢqalaĢırdı, bəlkə də elə özü olurdu… Heç kim heç kimə inanmırdı, hamı sanki xoflu idi. Bir-birinə
zidd olan xəbərlər dolaĢırdı mətbuat səhifələrində. Bu Ģəraitdə diri
qalan, canlı olan, adamlara xəbər oksigeni verən yalnız televiziya
idi. Hamının gözü kiçik ekrana zillənmiĢdi həmin günlərdə.
Təcrübəli Heydər Əliyev televiziyanın gücünü yaxĢı bilirdi.
Ən aĢağısı Naxçıvan təcrübəsi var idi və o, ustad Ģahmatçı kimi
Gəncə hadisələrinin kiçik fiqurlarını – piyada partiyaçıları, əldəqayırma polkovnikləri, gözünü qisas hissi tutmuĢ dar düĢüncəli siyasətçiləri, yaranmıĢ situasiyada baĢqa çıxıĢ yolu tapa bilməyən
rəqiblərini həm də televiziyanın mistik gücü ilə sıradan çıxarırdı.
Ölkədə yeni ab-hava yaranırdı. Gücsüzlüyünü dərk edən cəmiyyət
dəyiĢdirə bilmədiyi reallığa uyğunlaĢırdı. Qısa müddətdə böyük
ərazilər itirmiĢ Azərbaycanın qarĢısında hakimiyyəti qoruyub-saxlamaq, dövləti gücləndirmək, tarixi fürsət kimi ələ düĢmüĢ müstəqilliyi möhkəmlətmək vəzifəsi dayanırdı. Bax, belə bir çətin Ģəraitdə
Babək Hüseynoğlu AzTV-nin rəhbəri təyin olunmuĢdu. Onun
vəziyyəti heç qibtəediləsi deyildi...
***
Pis-yaxĢı bir jurnalist kimi ekrana çıxıb tanınmağım üçün mən
televiziyada iki sədrə – Məmməd Murada və Babək Hüseynoğluna
borcluyam. 1991-ci ildə televiziyada əsaslı islahatlar aparmağa nail
olmuĢ M.Murad təkidlə bir çoxları kimi məni də xəbər proqramı
aparmağa, demək olar ki, məcbur elədi. Əvvəl gecə xəbərlərini
aparırdım, 1992-ci ilin mayından isə əsas proqrama çıxdım. Nədənsə Məmməd müəllim hesab edirdi ki, mən yaxĢı aparıcı ola bilərəm,
çünki «tamaĢaçını inandırmaq qabiliyyətin var» deyirdi. Əlbəttə,
bunlar mənim davamlı efir həyatımın, necə deyərlər, uvertürası idi.
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Əslində isə bir teleaparıcı və jurnalist kimi populyarlaĢmağım,
az-çox nüfuz qazanmağım, ictimai arenaya çıxmağım isə məhz
Babək Hüseynoğlunun qayğısı sayəsində olub. Məhz Babəkin təkidi
ilə bir vaxtlar xeyli populyar olan «7 gün» analitik proqramını aparmıĢam. Onun etimadı sayəsində rəsmi dövlət tədbirlərindən reportajlar aparır, prezident H.Əliyevlə xarici səfərlərə gedirdim. Məhz
Babəkin dostyana təkidi ilə mən «Səhər» proqramına rəhbər təyin
olunmuĢdum. Arada qısa müddətdə Xəbərlər baĢ redaksiyasına rəhbərliyi də mənə tapĢırmıĢdı. Siyasi icmalçı vəzifəsinə təyinat əmrimi də o imzalamıĢdı.
Babək əməkdaĢlara çox böyük ürəklə yanaĢırdı, bir az qabiliyyəti olanlara yaĢıl iĢıq yandırmağı bacarırdı. Yaradıcı adam olduğundan hər kəsi anlayır, problemləri görür, yaxĢı həkim kimi dəqiq
diaqnoz qoyur, yaraları sağalda bilirdi. O, geniĢ ürək sahibi idi, ən
böyük üstünlüyü insanlara həssas yanaĢmasında və müdrikliyində
idi. Namuslu və ədalətli adamıydı, savadı və idarəçiliyi yaxĢı bilməsi ona kollektivi hər an səfərbər etməyə imkan verirdi. Adamları birbirinə qarĢı qoymazdı, xəbərçiləri, qeybətçiləri sevməzdi, kiminsə
arxasınca danıĢmağı ləyaqətinə sığıĢdırmazdı. Təbii ki, kiməsə acığı
da tutardı, birisi iĢ yarıtmayanda və ya qəbahətə yol verəndə
qeyzlənirdi, belə hallarda ən ağır sözü «tərbiyəsiz» olurdu.
Kollektivdə əksəriyyət onu sevirdi, vəzifəsinə deyil, Ģəxsiyyətinə ürəkdən hörmət edirdi. O da bu kollektivə sayğısını əsirgəmirdi, layiq olanlara meydan verirdi, uğurlarına görə heç kimi qısqanmırdı. Əksinə, həmin adamlar üçün dairəni bir az da geniĢləndirirdi.
Belə qarĢılıqlı münasibətin nəticəsində ekrana xeyli maraqlı veriliĢlər çıxırdı. Hər halda «Xəbərlər» yaxĢı baxılırdı, mənim apardığım
«7 gün», sonralarsa «Təfsilat» müəllif proqramlarım yaxĢı rezonans
doğururdu. Bundan baĢqa Samir Əsgərxanovun «Postskriptum»u,
Mehriban Vəzirin «HəftəaĢırı»sı, Məmməd Aslanın «Dərədən-təpədən»i xeyli populyar idi. Daha sonra «Səhər»in efirə çıxması, «Qəhrəmanlıq albomu», «Bizdən demək» kimi veriliĢlər də AzTV-yə
üzağlığı gətirirdi.
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Onun rəhbərliyi dövründə AzTV-nin ən böyük qazanclarından
biri “Sabah” yaradıcılıq studiyasının yaradılması və “Telefilm”in
iĢinin gücləndirilməsi oldu. Bu qurumlardan birincisi Azərbaycanda
öləziməkdə olan televiziya teatrını dirçəltdi, ekrana “Ac həriflər”,
“Kleopatra”, “Bala, baĢa bəla”, “Kamanca” və s. kimi unudulmaz
tamaĢalar gətirdi. Azərbaycan teleteatrını yeni mərhələyə çıxarmaq
arzusuna qovuĢmuĢ Ramiz Həsənoğlu kimi ünlü rejissorun rəhbərlik etdiyi bu birlik 3 il ərzində 20-yə yaxın parlaq teletamaĢa hazırlaya bildi. Mehriban Ələkbərzadə, RövĢən Almuradlı, Bəhram
Osmanov, Ramazan Ġbrahimoğlu kimi istedadlar özlərini bu studiyada uğurla sınadılar. Məhz bu dövrdə Azərbaycan teleteatrı ġərif
Qurbanəliyev kimi bənzərsiz bir rejissor qazandı. Nazim Abbasın
rəhbərlik etdiyi “Telefilm” isə müstəqilliyimizin salnaməsini yaradan ekran əsərləri ilə yanaĢı, fərqli bir rakursda “Leyli və Məcnun”u
ekrana gətirdi. Mənim ssenari müəllifi olduğum və böyük mübahisələrdən sonra çəkiliĢi baĢlanmıĢ “Qobustan” araĢdırma filmi də bu
dövrdən yadigar qaldı.
Babək Hüseynoğlu, mənim fikrimcə, televiziyanın yerində
olan sonuncu sədri idi. O, iĢi yaxĢı bilirdi, özünə güvənirdi, qətiyyətli və xeyirxah idi. Adamlar bir rəhbər və Ģəxsiyyət kimi ona güvənir, dərdlərini deyə bilirdilər. O, böyük cəsarətlə televiziyanı da,
burada üzdə olan adamları da qorumağı bacarırdı. Dəfələrlə onun
prezident H.Əliyevlə, eləcə də digər yüksək vəzifə sahibləri ilə
danıĢığının Ģahidi olmuĢam. Babək indikilər kimi prezident administrasiyasının bir az məsul Ģəxsləri ilə danıĢanda ikiqat əyilib,
«bəli, baĢ üstə» demirdi. Hörmətlə, eyni zamanda məntiqlə danıĢır,
fikirlərini əsaslandırırdı, cünki biliyi, savadı, dünyagörüĢü, mənliyi
vardı, heç kimin yanında gözükölgəli deyildi. Bir dəfə otağında çox
yüksək vəzifəli Ģəxslə telefonda əsəbi danıĢdığını eĢitdim. Deyəsən,
ona hansısa tənqidi veriliĢi bağlamağı tapĢırırdılar. Babəksə əlinin
arxasını yerə qoymur, belə bir veriliĢin vacibliyini deyirdi. Telefon
danıĢığı bitdikdən sonra mən onun nə edəcəyini gözləyirdim. Onu
pərt görməmək üçün qalxıb getmək istədim, əli ilə oturmağımı iĢarə
etdi. Ani sükutdan sonra qətiyyətlə əlini uzadıb prezidentin telefo146

nunu qaldırdı, saniyələr keçdi, elə bil zaman donmuĢdu və bir boĢluq yaranmıĢdı. Bu boĢluğu yalnız otaqdakı iri divar saatının aramsız taqqqıltısı doldururdu. Nəhayət, dəstəkdən ani xıĢıltı səsi gəldi,
sonra Heydər Əliyevin gur və zəhmli səsi eĢidildi. Onların dialoqu
çox qısa oldu:
– Ġndicə xəbərlərinizə baxdım. Xarici xəbərləri yaman çox verirsiniz, nədi məlumat tapmırsınız. Bir az yerli məlumatları çoxaldın.
– BaĢ üstə, cənab prezident!
Babək prezidentin yaxĢı əhvalda olduğunu duyub bayaq adı
çəkilən veriliĢlə bağlı söhbəti yığcam Ģəkildə ona dedi. H.Əliyevin
cavabı konkret oldu:
– Sən belə Ģeylərə əhəmiyyət vermə, oranın rəhbəri sənsən və
bu iĢləri də özün yaxĢı bilirsən, necə olmalıdırsa, elə iĢlə!
Amma Babəki ürəyi istədiyi, bildiyi kimi iĢləməyə qoymadılar. Onun prinsipiallığı, xarakterinin bütövlüyü, yeri gələndə etiraz etməyi bacarması, prezidentin yanında olan nüfuzu çoxlarının
yuxusunu ərĢə çəkmiĢdi. Xüsusən Azərbaycan televiziyasının 40
illiyinin təntənə ilə qeyd olunması, bu proseslərdə prezidentin
AzTV-yə və onun sədrinə diqqəti Babəki sevməyənləri yamanca
qısqandırmıĢdı. Odur ki, bədxahlar hər addımda öz iĢlərini görür,
əllərinə düĢən hər fürsətdən bəhrələnir, təmiz suları bulandırmaq
üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. Artıq bu dövrdə parlament sədrliyindən getmiĢ Rəsul Quliyevlə əvvəldən yaxĢı olan Ģəxsi münasibətləri də Babəkin xeyrinə iĢləmədi...
***
Babək AzTV-dən gedəndən sonra da mən onunla ara-sıra görüĢür, amma tez-tez zəngləĢirdim. Təkcə ona görə yox ki, yeni təyin
olunmuĢ sədr üstümüzə qamçı ilə gəlmiĢdi və biz növbəti dəfə
yaxĢının qədrini indi daha dərindən bilməyə baĢlayırdıq. Həm də
ona görə ki, Babəklə bizi yalnız onun TV-dəki sədrliyi birləĢdirmirdi. Hərçənd ki, bugünün özündə də Babəklə məni televiziyada
birləĢdirən bəzi niĢanələr var. Ən böyük niĢanə isə onun çox sevdiyi
və formalaĢması üçün qayğısını əsirgəmədiyi «Səhər» proqramıdır.
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Artıq 15 yaĢını keçmiĢ bu proqram Babəkin AzTV-də saxlanan yeganə yadigarıdır. Uzun illər tamaĢaçıları sevindirmiĢ, insanlara xoĢ
ovqat bəxĢ etmiĢ və təbii ki, həm də televiziya sənətinin inkiĢafına
böyük töhfələr vermiĢ bu proqramın ideyası da, adı da Babək Hüseynoğlunun idi. Proqram ilk dəfə 1995-ci il avqustun 14-də efirə
çıxmıĢ və yaxĢı əks-səda doğurmuĢdur. Odur ki, harda olurduqsaolaq biz mütləq avqustun 14-də Babəklə zəngləĢirdik…
Babək heç nəyi yaddan çıxarmazdı, böyük yaxĢılığı da, adi
diqqəti də. Tanrı ona geniĢ ürək vermiĢdi, xeyirxah və insansevər
idi. BağıĢlamağı bacarırdı, əlindən tutub çörək verdiyi adamların
nankorluğu onu ağrıdardı, amma yenə bağıĢlayardı. Çox həssas,
iliyinə qədər səmimi, istiqanlı bir insan idi Babək. Və mənim
yaddaĢımda O, bir maraqlı Ģəxsiyyət və səmimi dost kimi həmiĢə
belə qalacaq.
“525-ci qəzet”, 7 dekabr 2010-cu il
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***
“Hər Ģeyin təzəsi, dostun köhnəsi”, “Dost dar gündə sınanar”.
Həqiqətən də köhnə dost Səyyad Ağbabalı artıq dar gündə tanınmıĢdı. Odur ki, Babək Hüseynoğlu haqqında yazılan kitabda dostu
Səyyad müəllimin də xatirələrinə yer ayrılmasını özümə borc bildim.
Elə bu məqsədlə də zəng çalıb Səyyad müəllimlə hal-kef etdikdən sonra fikirimi ona bildirdim. Sözsüz ki, o bu iĢə çox sevindi
və bir neçə gün vaxt istədi. Bildirdi ki, hazır olanda özü xəbər
edəcək. Bir müddətdən sonra zəngləĢdik. O dedi: “Xəzər, bir neçə
dəfə çalıĢmıĢam, ancaq alınmayıb. Masa arxasına oturan kimi
mənim gözlərim önünə Babək gəlir. Həm ciddi, zarafatlı söhbətlərimizi xatırladıqca qəribə hisslər keçirirəm. Gah kövrəlirəm, qəhər
boğur məni, gah da süstləĢirəm, Babəkin yoxluğunu qəbul edə bilmirəm. Bir sözlə, özümü nə qədər toplasam da yaza bilmirəm. Əgər
mümkünsə mənim “525-ci qəzet”dəki məqaləmi verin. Fikrimcə
orada içimdən keçənləri ifadə edə bilmiĢəm”.
Bəli, bu məqaləni Səyyad müəllim dostu Babəkin yağlı tikələrini yeyə-yeyə nədənsə cürət edib hüzr mərasiminə gəlməyən çoxlarından fərqli olaraq, böyük cəsarətlə respublikanın nüfuzlu qəzetlərindən birində Babək müəllim dünyasını dəyiĢəndən 6-7 gün sonra,
yəni dostunun elə “yeddi” mərasimi günündə çap etdirmiĢdi. Yeri
gəlmiĢkən qeyd edim ki, həmin ərəfədə bir neçə qəzetdə Babək müəllim xatırlanmıĢ, barəsində məqalələr və “baĢsağlığı” verilmiĢdi.
Buna ğörə mən həmin qəzetlərin baĢ redaktorlarına və məqalə
müəlliflərinə ailəmiz adından təĢəkkürümü bildirirəm.
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SƏYYAD AĞBABALI
“Arena” qəzetinin baĢ redaktoru

ĠZĠ QALANLARDAN BĠRĠ
Dekabrın 7-sində iĢ yerinə yenicə çatmıĢdım. Telefon zəng
çaldı. Dəstəyi götürdüm. Azərbaycan Televiziya və Radio
VeriliĢləri Qapalı Səhimdar Cəmiyyətində çalıĢan tələbə yoldaĢım
Oruc acı bir xəbər verdi:
– Səyyad, xəbərin var? Babək rəhmətə gedib.
Hər ikimiz xeyli sükut edəndən sonra o:
– Hə, nə düĢünürsən? – deyə sual etdi.
– Ağır itkidir. Bacarsam nəsə yazacağam, – cavabını verib
dəstəyi asdım.
SarsılmıĢdım. Xəyal məni 38 il əvvələ - tələbəlik illərinə aparmıĢdı. Babəklə ilk görüĢümüzü, acılı-Ģirinli günlərimizi, olub keçən
hadisələri xatırlamağa çalıĢırdım. Lakin beynimdə hər Ģey dumanlı
idi. Ġlləri göz önündən kino lenti kimi keçirmək müĢküldən müĢkül
idi. Mən yaxın dostum, illərlə sirdaĢım və Azərbaycan Televiziyasında çalıĢdığım vaxt sədrim olmuĢ bir insanın itkisi ilə barıĢmaq
zorunda qalmıĢdım. Bizi bir-birimizdən ayıran tellərlə müqayisədə
bağlayanlar bəlkə də milyon qat çox idi. Bu milyon qatın birinə belə
baĢ vurmağa gücüm çatmırdı. Bir neçə dəfə Babək müəllim
haqqında nəsə yazmağa cəhd göstərsəm də, həmin gün alınmadı ki,
alınmadı.
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Həyat yalnız sevincdən deyil, həm də kədərdən ibarətdir. XoĢbəxtlik aləminə çevrilmək, kədərsiz, qəmsiz, qüssəsiz yaĢamaq əzəl
gündən dünyanın və onun incisi olan insanın taleyinə yazılmayıb.
Tarix qovğalı dünyada bir-birinə qənim kəsilən insanların dərdini
vərəqləmiĢ, vərəqlənə-vərəqlənə də qocalmıĢdır. Babək müəllimin
də taleyi dünyanın müəyyənləĢdirdiyi qaydalar çərçivəsini aĢmadı
və aĢa da bilməzdi. Onun tale payına daha çox acılı, kədərli, niskilli,
əzab-əziyyətli günlər düĢdü. O bunları yaĢadı yaĢaya bildiyi qədər.
Tələbə yoldaĢım Ġrəvan Dövlət Pedaqoji Ġnstitunda oxuyarkən
qabiliyyəti, cəsarəti və təĢkilatçılığı ilə fərqlənirdi. Standartlara
asanlıqla boyun əyməyə qətiyyən meyilli deyildi. O dövrdə sovet
hökuməti və onun ali rəhbərliyi haqqında lətifələr qoĢub danıĢan
Babək Hüseynoğluna müəllimlərimiz, “ Sən sağ baĢ gora apara bilməyəcəksən ”, - deyəndə çoxlarımız bunu elə-belə zarafat kimi qəbul
edirdik. O, vətənpərvər, xalqını və doğma Azərbaycanını canından
çox sevən bir insan idi. Hələ tələbəlik illərində qondarma erməni soyqırımına qarĢı aĢkar çıxıĢ edən Babək Hüseynoğlu “24 aprel soyqırımı” münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda azərbaycanlı tələbələri
təĢkil edərək tədbirdə iĢtirak etmədiyinə görə kurs nümayəndəsi
vəzifəsindən uzaqlaĢdırılmaqla fərqlənmə diplomu almaqdan da
məhrum edildi.
Babək Hüseynoğlu “SOVET ERMƏNĠSTANI” qəzetində
iĢlədiyi 10 il (1972-1982) ərzində öz jurnalist imzasını tanıtdırıb
qəbul etdirə bildi. O, qəzetin “partiya quruculuğu” Ģöbəsində çalıĢsa
da, yazılarında kommunist partiyasının siyasəti ilə uyuĢmayan fikirlərə və tənqidlərə yer verdiyinə görə “qiyamçı” ləqəbini qazanmıĢdı.
O vaxt Ermənistanda yaĢayan və fəaliyyət göstərən ziyalılar Babək
Hüseynoğluna hörmət və izzətlə yanaĢırdılar. O Ermənistanın azərbaycanlılar yaĢayan bütün rayonlarını qarıĢ-qarıĢ gəzmiĢ, özünə
çoxlu dost, tanıĢ qazanmıĢdı. Bir çox məsələlərin və problemlərin
həllində azərbaycanlıların “SOVET ERMƏNĠSTANI” qəzetindən
kömək umması həm də həmin redaksiyada Babək kimi cəsarətli
qələm sahiblərinin çalıĢması ilə bağlı idi.
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Babək lazım gələndə ölümü gözlərinin altına almağı bacaranlardan idi. 1988-ci ilin iyununda Ermənistanın Amasiya rayonunda
ermənilər rayon partiya komitəsinin azərbaycanlı birinci katibini
vəhĢicəsinə döyərək azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərə hücumlar
təĢkil etmiĢdilər. Ġki gün sonra raykomun erməni katibi mənə zəng
vurub (O vaxt mən rayonda çıxan “ƏMƏK” qəzetinin redaktoru
idim) Bakıdan tələbə yoldaĢımın gəldiyini bildirdi. Raykomun
binasına daxil olanda gözlərimə inanmadım. Artıq Azərbaycan
Televiziyasının əməkdaĢı olan Babək çəkiliĢ qrupu ilə qəbul otağında dayanmıĢdı. Mən ona – “Babək, deyəsən baĢını itirmisən.
Belə vaxtda adam buraya gələr”?-deyəndə- “mən sizdən, Ermənistanda yaĢayan azərbaycanlıların heç birindən artıq deyiləm. Öldürəcəklərsə, qoy öldürsünlər”,-deyib sınayıcı nəzərlərlə üzümə baxdı.
Həmin gün rayonun bir neçə kəndində çəkiliĢ apardı. Biz çəkiliĢ
qrupunu milis rəisinin müavininin maĢınında bir təhər aradan çıxara
bildik. Lakin raykomun erməni katibi kütləni baĢına toplayaraq
deyirdi ki, Səyyadın tələbə yoldaĢı Bakıdan gələrək burada təbliğat
aparır və türklər erməniləri qıracaqlar. Həmin çəkiliĢlər Azərbaycan
televiziyası ilə o vaxt çox böyük kəm-kəsirlə efirə verildi. Mən
ondan səbəbini soruĢanda cavabı belə oldu:- Səyyad, burada nələr
baĢ verdiyini bilmirsən. Mənim gücüm çatmayan çox məsələlər
var”. Yeri gəlmiĢkən qeyd edim ki, həmin vaxtlar Bakıda gedən
proseslər barədə mən telefon vasitəsilə Babəkdən məlumat alır və
rayondakı ağır durumla bağlı onu bilgiləndirirdim.
Babək Hüseynoğlu qələmini həmiĢə düĢündüyü və bacardığı
qədər ədalət naminə iĢlədib. O, “AYDINLIQ” qəzetinin baĢ redaktoru olarkən bunun məhz belə olduğuna Azərbaycan ictimaiyyətini
inandıra bilib. 1990-93-cü illərin “AYDINLIĞ”ı öz kəsərli yazıları
ilə yeni dövr Azərbaycan mətbuatının tarixində əvəzsiz rol oynayıb.
Əsasən Qarabağ savaĢına, Azərbaycan dövlətinin, xalqının milli
mənafelərinə və müstəqilliyinə köklənən “AYDINLIQ” Babək Hüseynoğlunun baĢ redaktorluğu ilə zülmət qaranlığa iĢıq saçan bir
mayaka bənzəyir. Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti zamanı ən radikal cəbhəçilərin müsahibə və məqalələrinə öz səfihələrində yer ayı152

ran qəzet sonralar AXC hakimiyyətinin buraxdığı nöqsanları da eyni dərəcədə Ģiddətlə tənqid edirdi. Babək bir jurnalist olaraq yenilikçi idi. Ölçülü-biçili hazır qəliblər onun qələminə biçilməmiĢdi. Özünün və rəhbərlik etdiyi kollektivin oxucuların istəyini ictimaiyyətə
təqdim etmək üçün ən kəsərli, hədəfə dəyən priyomlardan istifadə
etməkdə heç vaxt çətinlik çəkmirdi. Məsələn, Azərbaycan parlamenti
Heydər Əliyevi hakimiyyətə yaxın buraxmamaq üçün yaĢ məhdudiyyəti qoymaq haqqında qərar çıxararkən “AYDINLIQ” birinci
səhifəsində Süleyman Dəmirəllə Heydər Əliyevin qoĢa Ģəkillərini
verib belə bir Ģəkilaltı yazmıĢdı: “Süleyman Dəmirəlin 70 yaĢı var.
O, Türkiyə prezidenti seçildi. Heydər Əliyevin də 70 yaĢı var...”
Babək Hüseynoğlu usta jurnalist, gözəl redaktor idi. Vaxtilə
rəhbərlərim olmuĢ Valid Sənanini və Babək Hüseynoğlunu həmiĢə
özümün müəllimi kimi qəbul etmiĢəm. Yazılarım və reportajlarımla
bağlı onların qeydləri mənim üçün qeydsiz-Ģərtsiz qəbul olunub.
Babək Hüseynoğlunun Azərbaycan Dövlət Teleradio VeriliĢləri ġirkətinin sədri təyin edilməsini kollektivin böyük razılıqla
qarĢılamasının Ģahidi təkcə mən deyiləm. O, kollektivin özünün
yetirməsi idi. AzTV-nin Hərbi vətənpərvərlik redaksiyasında iĢləyərkən nə qədər təvazökar və sadə olmuĢdusa, Ģirkətin sədri olarkən
də elə qalmıĢdı. ƏməkdaĢlar ona elə əvvəlki iĢ yoldaĢları kimi də
baxırdılar. Nəinki onun qəbuluna düĢməyi, hətta onun kabinetində
çay süfrəsinin qonağı olmağı da çoxları halalca haqları sayırdılar. O,
teleĢirkətin sədri olarkən sübut etdi ki, qərəzçilik və qisasçılıqdan
çox uzaq bir adamdır. 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı teleĢirkətin qarĢısında durub “xalq düĢmənləri”ni, o cümlədən də Babək
Hüseynoğlunu hərbi komendantın nümayəndəsinə Ģəxsən göstərən
və həbs etdirən teleĢirkətdəki vəzifəli Ģəxsi də bağıĢlaması onun
necə bir ürək sahibi olduğunun göstərici idi. “Mən onu da, onun
kimilərini də balalarına bağıĢlayıram”,- deyən Babək Hüseynoğlunun sadəliyindən və təvazökarlığından nə yazıqlar ki, əməlli-baĢlı
sui-istifadə edənlər oldu. Məhz buqələmunların hiyləgərliyi, ardıarası kəsilməyən böhtan və Ģərləri, qarayaxmaları son nəticədə onun
özünün durumunu gərginləĢdirdi. Hansı dinə və məzhəbə qulluq
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etmələri bəlli olmayan bəzi zatlar çox irəli getdilər. Sədr dövlətə və
dövlətçiliyə xidmətinə zərrə qədər Ģübhə etmədiyi, uzun illər
tanıdığı bəzi əməkdaĢlarla yolunu ayırdı. Nələrin baĢ verdiyini
sonralar dəqiqləĢdirsə də, artıq gec idi. Bu da onun taleyi idi. DüĢünürəm ki, ətəyində namaz qılmağa belə cəhd göstərən, yaxud da o,
vəzifədə olarkən çoxsaylı xüsusi xahiĢlərdə bulunaraq öz iĢlərini
aĢıran, “orda oturma, burda otur” deyən bəzi adamların dəfn mərasiminə qatılmamasından Babək Hüseynoğlunun ruhu bir qədər də
rahatlıq tapdı. Çünki hər kəs öz vicdanı qarĢısında məsuliyyət daĢıyır və əxlaqına görə davranır. Babək müəllimin son yolçuluğunda
haqqı boynunda olan bəzilərinin baĢsağlığına belə gəlmədikləri
fonunda sırf insani nöqteyi-nəzərdən gözlənilmədiyi halda alicənablıq, mərdanəlik göstərənlərə necə minnətdarlıq etməyəsən? Axı biz
hamımız Haqq Dünyasına qovuĢacağıq. Bu fikirləri yazmıĢdım ki,
telefon zəng çaldı. Dəstəyi götürdüm. KeçmiĢ həmkarlarımdan biri,
“EĢitdim Babək rəhmətə gedib. Dəfn yerinə gedə bilmədim. Dedim
sənə baĢsağlığı verim”,- deyə üzrxahlıq etdi.
- Allah ölənlərini rəhmət eləsin! – deyib dəstəyi asdım. Bir
xeyli fikirləĢdim. Babək Hüseynoğlunun qardaĢı Xəzərin dediyi
sözlər bir daha qəlbimdən keçdi: “Səyyad müəllim, onun haqqında
sən yaza bilərsən. Çünki o hər Ģeyi səninlə bölüĢüb. Siz uzun illərin
dostu olmusunuz “. “Ağrını, acını baĢa düĢürəm, Xəzər. Babək kimi
qardaĢın itkisinə dözmək üçün Allah sizə, ailəsinə və onu sevənlərin
hər birinə səbr versin. Mən isə düĢünürəm ki, ona layiq yazını qələmə ala bilmədim. Sadəcə, kədərin bürüdüyü dumanın içində itibbatdım. Çünki biz – tələbə yoldaĢları Babəkin timsalında bələdçimizi itirmiĢdik.
Babək Hüseynoğlunun cənazəsi üçrəngli Azərbaycan bayrağına süslənərək evindən çıxarıldı. Həmin an mərasim iĢtirakçılarının
diqqəti məhz tabutun üzərindəki üçrəngli ay-ulduzlu bayrağımıza
dikilmiĢdi. Arxadan bir nəfərin “Babək milli azadlıq hərəkatının fəallarından olub, partbiletini Mərkəzi Komitənin qarĢısında yandıranların ilk cərgəsində dayanıb. Ermənistandan deportasiya edilən
soydaĢlarımızı qarĢılamaq və müvəqqəti yerləĢdirmək üçün o vaxt
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ictimai əsaslarla yaradılan təĢkilat komitəsinin üzvü kimi əlindən
gələni edib. Rəhmətlik Fərman Kərimzadə ilə birlikdə 1988-90-cı illərdə xalq hərəkatının televiziya və radioda özünə meydan açması
üçün nə qədər məĢəqqətlərlə üzləĢib. Bu, onun halal haqqıdır”,söylədiyi fikirləri eĢitdim. Mərasim iĢtirakçılarının sifət cizgilərinə
və baxıĢlarına nüfuz etməyə çalıĢdım. Babəkin Azərbaycan bayrağına bürünərək son mənzilə yola salınması razılıqla qarĢılanmıĢdı.
Toxtaxlıq tapdım.
Bu gün Babək müəllimin yeddisidr. Ləyaqətli həyat yolu
keçmək çoxlarına nəsib olmur. Mənim tələbə yoldaĢıma bu qismət
oldu. Rahat uyu, əziz dost! Ġnanıram ki, oğlun AtəĢ ocağını sönməyə qoymayacaq, övladların həyatda adına layiq yaĢayacaqlar. Sənin
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatındakı, jurnalistikadakı izin,
tələbə yoldaĢları arasında isə həmiĢə seçilən yerin daim görünəcək.
13 dekabr 2006-cı il.
“525-ci qəzet”, № 230 (2337)
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***
Mübariz müəllimə zəng vurub fikrimi bildirəndə o, xeyli fikrə
getdi. Sonra dedi: “Xəzər, axĢam evə zəng edərsən danıĢarıq,
mənim üçün bu çox ağır sual oldu”.
AxĢam zəng vurdum. SalamlaĢıb mətləbə keçdi.” Xəzər, mən
gündüzdən hələ özümə gələ bilmirəm, gör vaxt necə tez keçir. Elə
bil dünən hələ aramızda olan o əziz insanın barəsində artıq xatirə
yazmalı oluruq. Onu bizlə nə az, nə çox, artıq dörd il zaman kəsiyi
ayırır. Özü də necə insanı”. Bunları deyib Mübariz müəllim Babək
müəllimlə ilk tanıĢlıq, tələbəlik, gənclik illərindən, sonra isə onun
qəzetdəki, televiziyadakı fəaliyyətindən xeyli danıĢdı. “Mənim üçün
çox ağırdır Babək haqqında yazmaq, ancaq çalıĢacam yığcam da
olsa öz borcumu yerinə yetirim. O çox müqəddəs insan idi. Onun
üçün hər nə edilsə, yenə azdır” dedi.

MÜBARIZ TAĞIYEV
Azərbaycan Respublikasının
xalq artisti

YAZMAQ ÇOX ÇƏTĠNDĠR
Dostlar haqqında yazmaq olduqca çətindir. Yazdıqca onların
simaları gözümün önündən çəkilmir. Dünyalarını dəyiĢən dostlar
haqqında isə nəisə xatırlayıb yazıya köçürmək lap çətindir. Onda elə
bil, inanmağım gəlir ki, onlar həyatda yoxdurlar. Amma, təman156

nasız və sözün birbaĢa mənasında əsil dostlar öləndən sonra da
xeyirxah əməl sahibi olduqlarına görə diridirlər.
Babək Hüseynoğlu haqqında, onun dostlara, yaxınlara, eləcə
də, tanıĢ-biliĢlərinə olan münasibəti haqqında çox deyiblər də, çox
yazıblar da. Və yazılanlar təqdirəlayiqdir ki, gələcək nəsillər onu –
dostumuz Babək Hüseynoğlunu bizim qədər tanıya biləcəklər.
Babəklə Yerevanda Pedaqoji Ġnstitutda bir yerdə oxumuĢuq.
Əlaqələrimiz oradan baĢlayıb. Sonralar Bakıda bu əlaqələr dostluq
münasibətləri ilə əvəzlənib. Hətta atalarımız da bir–birinə yaxın
olublar.
Bakıda onun baĢ redaktorluq elədiyi “Aydınlıq” qəzetinin redaksiyasında görüĢür, hal-əhval tuturduq. Tale elə gətirdi ki, eyni
məkanda – Azərbaycan televiziyasında bir yerdə iĢləməli olduq.
Babəkin bacarıqlı və savadlı jurnalist olmağını hamı bilirdi.
Babək həm də peĢəkar televiziya mütəxəssisi idi. Azərbaycan televiziyasına sədrlik etdiyi dövrdə Ģəxsən dostumuzun sayəsində xeyli
yeniliklər oldu. Binanın təmirindən tutmuĢ, montaj otaqlarının yeni
avadanlıqla əvəz olunmasına qədər. Hətta Babəkin təĢəbbüsü ilə o
illərdə mavi ekranın qapıları gənclərin üzünə taybatay açıldı. Neçəneçə gənc xanəndələrə efir üçün yaĢıl iĢıq yandırıldı. Və onlar bu
gün də Babək Hüseynoğlunun adını fəxrlə tuturlar, yad edirlər.
Mənim həyatımda Babəkin çox böyük rolu oldu. O, çətin günlərimdə mənə böyük dayaq oldu. Onun xeyirxah əməllərini sözlə
ifadə etmək olduqca çətindir. Ġnsanların dost dedikləri adamlar, sözsüz ki, darda tanınırlar. O, dar günün dostu idi. Sədr olanda da
xeyirxah əlini tabeçiliyində olan iĢçilərindən əsirgəməzdi. Bütün televiziya əməkdaĢlarının xeyrində, Ģərində iĢtirak edir, onların qayğısına qalırdı.
Babəklə ara-sıra görüĢümdə, tez-tez tələbəlik illərimizdən və
bir də mənim Yerevan Dövlət orkestrində solist kimi çalıĢmağımı
yada salırdı. Rəhmətlik “Ay Mübariz, vallah fəxr duyurdum ki,
azərbaycanlı oxuyan da onların dövlət orkestrində solist olsun” –
deyirdi.
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Dostum Babəkin ölüm xəbəri məni çox sarsıtdı. Jurnalist
Mailə Muradxanlı (Allah ona da rəhmət eləsin!) mənə deyəndə ki,
Babək dünyasını dəyiĢib, oturduğum stuldan xeyli müddət qalxa
bilmədim. Təkcə o yadımdadır ki, iĢ otağıma gəlib-gedənlərə, “bu
da axırı” deyib, dərindən köks ötürürdüm. Onsuz da gücüm heç
nəyə çatan deyildi...
Bu da dostum Babək haqqında yazımın axırı. Amma yazmadıqlarım yazdıqlarımdan daha çoxdur. Babək özü də sağlığında,
onun barəsində yaxĢıya danıĢanda qoymazdı, tərif sevməzdi. Ġndi də
istəmirəm ki, çox yazıb onun ruhunu incidim.
Dostumuz Babəkin ruhu Ģad olsun! Allah (c.c.) ona qəni-qəni
rəhmət eləsin! Yazmaq doğrudan da çox çətindir...
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***
Bu kitabı yazmaq qərarına gələndə təbii olaraq Babək müəllimin həyatını “göz önündən keçirdim”. Sözsüz ki, bir sıra digər
əlamətdar məqamlarla yanaĢı, onun gənclik illərinin ən yaxĢı vaxtlarının Ġrəvan teatrının kollektivi ilə bağlı olması yadıma düĢdü. Axı o
teatrın rəhbərliyindən tutmuĢ fəhləsinə qədər hamıyla həmiĢə mehriban, dost münasibətində olub. Mən hələ o vaxtlar balaca olsam da
bunları yaxĢı görürdüm. Bu kollektivin üzvləri bizim kənd mədəniyyət evinin klubunda tamaĢa qoymağa gələrkən ya tamaĢadan
əvvəl, ya da sonra bizim evin qonağı olardılar. Bizim ev mədəniyyət
evinin yaxınlığında olduğuna görə 10-15 dəqiqəlik də olsa gəlib
anamla görüĢüb, bir stəkan çay içib gedərdilər. Anam onların hər
birini öz balası kimi qəbul edirdi. Yadımdadır ki, gülü çox sevən
anam həyətdə və dibçəklərdə yaxĢı güllər becərərdi. Ġndiki xalq artistimiz Elmira xanım Ġsmayılova həmiĢə gələndə o güllərdən özü
üçün bir böyük dəstə dərib həvəslə aparardı. Buna görə anama ağız
dolusu minnətdarlıq edərdi. O vaxtlar gül çeĢidləri indiki qədər
geniĢ də deyildi.
Təsadüfi deyil ki, 1975-ci ildə Babək müəllimin toy mərasimində Ġrəvan teatrının o vaxtkı direktoru, yazıçı-dramaturq Hidayət
Orucov baĢda olmaqla bir neçə əməkdaĢı iĢtirak etmiĢdilər. Bu da
dostluq, doğmalıq münasibətindən irəli gəlirdi.
Bax belə bir mehriban ab-hava, doğmalıq yaranmıĢdı aramızda. Bu körpünü Babək müəllim yaratmıĢdı. O, bu kollektivi
təkcə bir ailə ilə deyil, bütün respublikada yaĢayan azərbaycanlılarla
doğmalaĢdırmağa çalıĢırdı. Sən demə, bunun arxasında böyük siyasi
məqsədlər dururmuĢ. Hələ yaĢının o cavan dövründə belə ayıq olan
Babək, sözün əsl mənasında vətən, millət yolunda qəhrəmanlıq
edirmiĢ.
Bu kollektivlə bağlı özünün də xeyli xoĢ xatirələri var idi
Babək müəllimin. Hərdən xatırlayardı, danıĢardı...
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Odur ki, Babək müəllimin həyatının bir neçə səhifəsinin məhz
Cəfər Cabbarlı adına Ġrəvan Dram Teatrı ilə sıx əlaqəli olduğunu
nəzərə alıb o kollektivə müraciət etməyə qərar verdim.
...Mən oraya gələndə qapıda dedilər ki, içəridə iclas gedir.
Binaya daxil olub gözləməyə baĢladım. Təxminən 20-30 dəqiqədən
sonra iclas qurtardı. Zaldan bayıra bir-bir çıxan doğma simalarıVidadi Əliyevi, Elmira Ġsmayılovanı, Tamilla xanımı, Süleyman
müəllimi, Səmayə xanımı gördükcə qəhər məni boğdu...Xəyal məni
30-35 il əvvəlki yeniyetmə illərimə apardı. Elə bu xəyalların içində
birdən yadıma düĢəndə ki, mən buraya nə üçün gəlmiĢəm, artıq özümü saxlaya bilməyəcəyimi görüb tez çölə çıxdım... Dərhal da maĢına oturub oradan uzaqlaĢdım. Həmin gün xeyli əziyyət çəkdim.
Ġki gün sonra yenə özümü toplayıb teatra getdim. Teatrın direktoru Ġftixar müəllimlə Vidadi müəllimi gördüm. TanıĢlıq verib
fikrimi bildirdim. Onlar Babək müəllim kimi dostun itkisinə çox təəssüfləndiklərini bildirib, yaxın günlərdə onun barəsində kollektiv
adından yazılacaq xatirəni mənə çatdıracaqlarını vəd etdilər. Üçdörd gün sonra zəngləĢib görüĢdük. Vidadi müəllim məqaləni mənə
verib, bir qədər də Babək müəllimlə bağlı xatirələrdən danıĢdıqdan
sonra xudahafizləĢdik.
Ġndi mən həmin etibarlı insanlara minnətdarlığımı bildirib,
xatirələrini sizə təqdim edirəm.
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VĠDADĠ ƏLĠYEV,
ELMĠRA ĠSMAYILOVA
Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri

BABƏK ĠRƏVAN TEATRI KOLLEKTĠVĠNĠN
ƏN YAXIN DOSTU ĠDĠ

Elmira Ġsmayılova, Vidadi Əliyev və Babək müəllimin tələbə
yoldaĢları. Ġrəvan. 17.05.1971-ci il. ġəkli Babək müəllim çəkib

E.Ġsmayılova, Babək müəllim və onun tələbə yoldaĢları.
ġəkli V.Əliyev çəkib
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Ġrəvan teatrının ikinci həyatına qədəm qoyduğu ilk illər idi.
Bütün ziyalılar teatrın pərvəriĢ tapması, keçmiĢ Ģöhrətini yenidən
özünə qaytarması üçün müxtəlif yığıncaqlarda, qəzetlərdə tamaĢalar
haqqında, aktyorlar haqqında, ümumiyyətlə teatrın yaradıcılıq yolu
haqqında söhbətlər edir, məqalələr dərc etdirirdilər; hər yeni tamaĢa
sanki yeni bir hadisə kimi əks-səda doğururdu. 1970-ci illərdə
“Sovet Ermənistanı” qəzetində dərc olunan məqalələrin birində Ġrəvan Azərbaycan teatrının tamaĢası haqqında bir yazı məni çox
maraqlandırdı. Məqalədə, naĢılıq hiss olunsa da, müəllifin rejissor
iĢini, aktyor oyununu, rəssam yozumunu təhlil etməyə qalxması və
bunu nə qədər sevgi ilə, nə qədər milli heysiyyata bağlılıqla araĢdırması onun imzasını elə bil yaddaĢıma həkk elədi. Babək Məmmədov. Kim idi bu? Kim idi xalqının rifahı üçün bu qədər can
yandıran? SoraqlaĢdım, imza sahibinin gənc bir oğlan olduğunu
dedilər, inanmadım, bu müəllifin kiminləsə, yəni daha təcrübəli bir
qələm sahibi ilə səhv salındığıni düĢündüm. ġəhəri (Ġrəvanı) yaxĢı
tanımadığım, yad yerdə tanıĢımın olmaması, bir də erməni dilini
bilməməyim Babəki tapmağımı, tanımağımı ləngidirdi. Bir gün
mərhum ziyalı, böyük insan Məhərrəm Bayramovun məsləhəti ilə
teatra radio sexinə cavan bir oğlan iĢə qəbul olundu, amma ondakı
məsuliyyət, fədakarlıq, boĢ vaxtlarında dönə-dönə məĢqlərə heyranlıqla baxmağı məndə bir fikir oyatdı; cavan oğlan, qəddi-qaməti
gözəl, diksiyası aydın, təmiz ədəbi dildə danıĢan bu gənc bəlkə də
yaxĢı aktyorluq qabiliyyətinə sahibdir, niyə bunu hazırladığım
tamaĢadakı rolların birində sınamayım? G. Xuqayevin “Arvadımın
əri” tamaĢasında ona Bulat rolunu təklif eləyəndə Babək çox təəccübləndi. “Yox, Vidadi müəllim, vallah mən bacarmaram, aktyor
təhsilim yox, nə təhər olar.” Bəs dedim təhsilin nədi? Əgər aktyorluğa həvəsin olsa, istedadın olsa burda təcrübə keçərsən, Bakıda
oxuyarsan, çəkinmə, gəl bir özümüzü yoxlayaq, hə...
– Deyirsiz yoxlayaq, yoxlayaq, amma mənim həvəsim jurnalistikayadır, bir-iki cızmaqaram da qəzetdə çıxıb... Nə bilim, bəzən
təsərrüfat haqqında, bəzən mədəniyyət haqqında kiçik yazılar yazmıĢam. Amma bu sənətin incəliklərinə vardıqca heyranlıq bürüyür
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məni, sənətin dərinliyini, onun ram etmə qüdrətini gördükcə məndə
bu fikir hasil olur ki, bu insanlar ki aktyorluq və yaxud rejissorluqla
məĢğuldur, bunlar adi insanlar deyil, vergili bir məxluqdular...
– Hə, demək qəzetdəki məqalələrin müəllifi sənimiĢsən..? Beləliklə bir az da yaxından tanıĢ olduq. Ona rol verib məĢqlərə qatdıq.
Həmin ilin yayında Amasiya rayonunda baĢlanan qastrolda
Babək həm də aktyor kimi çıxıĢ etdi. Qısa müddətdə öz mədəniyyəti, tərbiyəsi sayəsində kollektivin sevimlisinə çevrildi. Payızda ali
məktəblərdə dərslər baĢladı o da instituta qayıtdı. Amma sən demə
o, qastrol zamanı gəzdiyimiz bütün kəndlərdə azərbaycanlıların
yaĢayıĢ tərzini öyrənməyi, onlarla təmasda olmağı, o yerlərin
təbiətini bilməyi özünə məqsəd seçibmiĢ. Aktyor olmadı, özü dediyi
kimi, amma qələm sahibi, vətənini, xalqını sevən böyük vətəndaĢ
oldu. Bakıya gələnə qədər teatrın bütün iĢçiləri ilə yaxın dostluğu,
“bir evli kimi” münasibəti davam etdi. Babək Ġrəvan Pedaqoji Ġnstitutunun tələbəsi ola-ola daim bizlə sıx əlaqədə olurdu. MəĢqlərimizə
gələrdi.Tələbə yoldaĢlarını da gətirib bizlərlə tanıĢ edər, dostluq
körpüsü salardı. Mütləq tamaĢalarımızda iĢtirak edər, hətta bütün
tələbələri tamaĢaya baxmaq üçün səfərbər edərdi. Onlar arasında
təbliğat aparardı. Biz hansı rayona qastrola səfər etsəydik Babək
həmin rayondan olan tələbələr vasitəsilə yerlərdə bizim yaxĢı qarĢılanmağımızı, tamaĢalara yüksək səviyyədə baxıĢı təĢkil edərdi. Öz
doğma Zəngibasar rayonunda və AĢağı Necili kəndində isə hər Ģey
həmiĢə yüksək səviyyədə olub. Dəfələrlə evlərində qonaq da
olmuĢuq.
Kollektivdə hamı Babəki tam səmimi və saf bir insan kimi
tanıyırdı. Bilirdik ki, o, dediyi sözün arxasında heç bir fırıldaq, filan
yoxdur. Odur ki, hamımız onu doğma bir insan kimi qəbul edirdik.
1988-ci ildə teatr Bakıya köçəndə isə həmin doğmalıq bir
təəssübkeĢliyə çevrildi. Qəzetdə redaktor və televiziyada sədr kimi
çalıĢdığı illərdə teatrın Bakıda yerləĢməsi, fəaliyyətə baĢlaya bilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi, dostluqdan da əskik olmadı ta ki,
tale onu bizdən ayırana kimi.
Teatr öz təəssübkeĢini, aktyorlarsa yaxın bir dost itirdilər.
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***
Babək müəllimin xatirəsinə hazırlanan kitabda sözsüz ki,
“AYDINLIĞIN” öz yeri var. Onun elə ilk nəĢrindən sona qədər bir
yerdə olmuĢ Babək müəllimin sadiq dostu, tanınmıĢ jurnalist Zeynal
Vəfanı bu məqamda yada salmamaq ən azı günah olardı. Odur ki,
Zeynal müəllimə müraciət edib, xatirələrini bizimlə bölüĢməyi xahiĢ etdim. Bu xahiĢimi eĢidən Zeynal müəllim xeyli kədərləndi. DanıĢdıq, söhbətləĢdik, dərdləĢdik. Arabir bəzi məzəli əhvalatlardan,
mənim 1991-ci ildə toy mərasimimdəki iĢtiraklarından da söhbət
açırdı Zeynal müəllim. Söhbətin sonunda görülən bu iĢ üçün bizə
təĢəkkürünü də unutmadı o. Və bu yaxın günlərdə sədaqətli dostu
olan Babək Hüseynoğlu barədə öz ürəyində olanları yığcam Ģəkildə
bizə – oxucuya çatdırmağı vəd etdi.

ZEYNAL VƏFA
“AZƏRBAYCAN” qəzetinin baĢ redaktor
müavini, Ģair-publisist

O MƏNĠM ƏN SƏDAQƏTLĠ DOSTUM,
ƏN VƏFALI SĠRDAġIM ĠDĠ
Babək Hüseynoğlu! O mənim dünyaya son vida günümədək
unuda bilməyəcəyim bir Ģəxsiyyətdir. Əgər mənim qəlbim əsl
dostluq və sədaqət dastanıdırsa, bu dastanın ilk müqəddiməsidir
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Babək ömrü. Onu mənə sevdirən nə idi? Hər Ģeydən öncə əqidə
möhkəmliyi, cəsarət və qorxmazlığı, vətənə, xalqa tükənməz məhəbbəti, mənəvi büllurluğu… Mən onun ömrü boyu haram tikəyə
toxunmamıĢ ilahi əllərini sıxmaqdan, ürəyinin dərin qatlarından
süzülüb gələn kəlamları dinləməkdən həmiĢə zövq alırdım. O öz
dərdlərini heç kəslə bölüĢməyən, ancaq hamının dərdini öz içinə
yığib özəlləĢdirməyə çalıĢan vətənpərvər bir ziyalı idi.
Babək Hüseynoğlu ilə mənim ilk tanıĢlığım 1980-cı ilin ortalarından baĢlamıĢdı. O vaxt hər ikimiz Azərbaycan Televiziya və
Radio VeriliĢləri Komitəsində (indiki AZTV-də) çalıĢırdıq. O, televiziya sex partiya təĢkilatının katibi, mən isə kənd təsərrüfatının
əməkdaĢı idim. 1987-1988-cu illərdə tərcüməçi kimi çalıĢdığım
Yəmən Ərəb Respublikasından yenicə qayıtmıĢdım. 20 Yanvar qırğınlarından sonra müəyyən səbəblər üzündən öz vəzifə kürsüsü ilə
vidalaĢmaq məcburiyyətində qalan ElĢad Quliyevin yerinə təyin
olunmuĢ yeni sədr mənim köhnə iĢ yerimə bərpa olunmağımı nədənsə günbəgün yubadırdı. EĢitdiyimə görə o, Moskvanın müti
köləsi olan prezident Ayaz Mütəllibovun yaxın qohumlarından biri
idi. O, televiziyada çaliĢan və öz peĢələrinin mahir ustaları olan bir
çox vətənpərvər ziyalıları kimi Babək Hüseynoğlunu da tutduğu
vəzifədən xaric etmiĢdi.
Nahar vaxtı idi. Komitənin həyətindəki bufetdə oturub Babəki
gözləyirdim. Elə bu vaxt yaxınlıqdakı masa arxasına iki nəfər əyləĢdi.
Hər ikisi televiziyanın əməkdaĢları idi. Onların qəfil söhbəti məni Ģok
vəziyyətinə saldı. Biri o birinə deyirdi: – Sədr qapıdakı polislərə tapĢırıb ki, Babək Hüseynoğlu gələn kimi onu həbs etsinlər.
Səbəb mənə bəlli idi. Çünki Babək 20 Yanvar qırğınları ilə
əlaqədar günahsız xalqımızı qan dəryasında boğan cinayətkar sovet
imperiyasına və Sov.ĠKP – yə etiraz əlaməti olaraq partiya üzvü
olan televiziya əməkdaĢlarının kütləvi surətdə öz partiya
biletlərindən imtina etmələri barədə məsələ qaldırmıĢdı. Söz yox ki,
Ayaz Mütəllıbovun buyruq qulu olan, öz vəzifə kürsüsünü qorumaq
xatirinə Ģərəfini, vicdanını belə hərraca qoymağa hazır olan yeni
sədrin Babək kimi mərdanə bir oğulun həbsi barədə tapĢırığı da
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məhz bununla əlaqədar idi. Dərhal saata baxdım. Televiziyada
Babəklə görüĢmək üçün vədələĢdiyimiz vaxta cəmi 5-10 dəqiqə
qalırdı. Dərhal ayağa qalxıb avtobus dayanacağına doğru yüyürdüm.
Elə bu vaxt Babəkin avtobusdan endiyini ğördüm. Əlimlə dayanmasını iĢarə etdim. Dayandı. Yaxınlıqdan keçən taksini saxlatdırıb –
tez ol otur – dedim. O, heyrət içində mənə baxıb, sakitcə maĢına
əyləĢdi və biz dərhal həmin ərazidən uzaqlaĢdıq. Mən elə maĢındaca
eĢitdiyim söz-söhbət barədə ona məlumat verdim. Babək qürurunu
belə pozmadan: – “imperiyanın kölələri olan bu cür milli satqınlardan bundan artıq heç nə gözləmək olmaz. Biz ilk növbədə içimizdə
təmizlik əməliyyatı aparmalıyıq satqınlardan və biĢərəflərdən qurtulmaq üçün” – deyə qəzəblə bildirdi.
Babək dedi ki, Azərbaycan Könüllü “Qayğı” Cəmiyyətinin və
Respublika Ağsaqqallar ġurasının sədri, akademik Ġmam Mustafayev yeni qəzet açmaq niyyətindər. Gedək görək nə deyir. Getdik.
Akademik bizi böyük hörmətlə qarĢıladı. Qəzetin nəĢri ilə əlaqədar
bizə hər cür yardım göstərəcəyini bildirdi.
Biz “Aydınlıq” adı verdiyimiz yeni mətbu orqanın ilk nömrəsini 1990-ci il mayın 28-də ilk milli istiqlaliyyətimizin ildönümü
günü çıxarmaq istəyirdik. Lakin o vaxtkı Ģəhərağası – hərbi komendant Kapliyevin yeni qəzetlərin nəĢrinə kəskin qadağa qoyması
üzündən istədiyimizə nail ola bilmədik. “Aydınlıq”iki aylıq çəkçevirdən sonra, axır ki, avqustun əvvəllərində, çox çətin və təlatümlü bir dövrdə mübarizə meydanına atıldı. Elə bir dövrdə ki, bir
tərəfdən ölkədə xaos və özbaĢınalıq meydan sulayır, əhali iqdisadi
böhran, iĢsizlik, aclıq və yoxsulluq məngənəsində çırpınır, xalqın
azadlıqsevər övladları həbs edilib, qaranlıq zindan divarları arasına
atılır, digər tərəfdən müqəddəs torpaqlarımız erməni faĢizminin
dəhĢətli hücumlarına məruz qalır, yüz minlərlə soydaĢımız öz
doğma ata-baba yurdlarından deportasiya edilib soyqırımlara düçar
olurdu. Azərbaycan bir dövlət kimi az qala tarix səhnəsindən silinmək həddinə catmıĢdı. Mərdlik kürsülərdə – namərdlərin əyləĢdiyi,
haqsızlığın ölkə boyu meydan suladığı belə ağır bir dövrdə haqq
mücadiləsinə qalxmaq hər bir qələm əhlindən böyük hünər və
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cəsarət tələb edirdi. “Aydınlıq” bu cəsarəti özündə tapdı. Babək
Hüseynoğlu kimi müdrik bir ziyalının, mərdanə,cəsur bir vətən oğlunun rəhbərliyi altında çalıĢan jurnalistlər ordusu qələmlərini süngüyə çevirib xarici düĢmənlərə və milli satqınlara qarĢı ölüm-dirim
savaĢına atıldılar. O ağır günlərdə “Aydınlnq” tək deyildi. Bəxtiyar
Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Yusif Səmədoğlu, Gəray Fəzli,
Məmməd Araz, Mirəli Seyidov, Sadıq Murtuzayev kimi müdrik ziyalılar, məĢhur qələm sahibləri, ayrı-ayrı siyasi partiyaların liderləri
“Aydınlığ”ın ilk təəssübkeĢləri, arxası, dayağı idilər.
Babək Hüseynoğlu sadəcə qələm sahibi deyildi. O, dərdlər
içində dərdlilərə dərman axtaran bir loğman idi. Onu tez-tez çadır
Ģəhərciklərində, dəmir yol vaqonlarında məskunlaĢmıĢ biçarə qaçqın və köçkünlərin yanında görmək olardı. O, doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmıĢ 250 min Qərbi Azərbaycanlı yurddaĢının
kədər yükünü təkbaĢına daĢımağa hazır olan əsl qeyrət və kiĢilik
mücəssəməsi idi.
Hər gün nahar vaxtı hamımız doğma bir ailənin üzvləri kimi bir
süfrə baĢında əyləĢərdik. Kimin nəyi var idisə qoyardı ortaya. Süfrəmiz kasıb olsa da beyin və ürəklərimiz varlı idi. Bəzən yavan çörək
və qəndsiz çay ilə baĢa vurardıq naharımızı. Ancaq gülə-gülə, zarafatlaĢa-zarafatlaĢa. Çünki bizi doyuran Məmməd Nazimoğlunun, Mahal Ġsmayıloğlunun, DərviĢ CavanĢirin, DilĢad Əlibəylinin, Bəxtiyar
Tuncayın, ġakir Xanhüseynlinin, Səməd Hüseynoğlunun və mənim
qəzetdə dərc olunan cəsarətli, mübariz, döyüĢkən yazılarımız idi.
«Aydınlığ»ın bir nüsxəsi belə satıĢdan geri qayıtmazdı. 45-50 min
tirajla çıxan «Aydınlıq» hamının, bütün xalqın ən sevimli, ən oxunaqlı mətbu orqanına çevrilmiĢdi. Çünki onun baĢında Babək Hüseynoğlu kimi müdrik və cəsarətli bir qələm sahibi əyləĢmiĢdi.
Mən 1992-ci ilin ortalarında «Meydan» qəzetinə baĢ redaktor
keçdim. 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın arzusu və təkidli tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra isə onun sərəncamı ilə
Milli Məclisin orqanı olan rəsmi dövlət qəzeti «Azərbaycan»a baĢ
redaktorun müavini təyin olundum. Ancaq ürəyim həmiĢə «Aydınlıq»la birgə döyünürdü. Çünki orada Babəklə keçirdiyim günlər
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həyatımın heç vaxt unudulmayacaq ən gözəl günləri idi. Babək Hüseynoğlu AZTV-yə sədr təyin olunanda da tez-tez zəngləĢib birbirimizdən hal-əhval tutardıq. Günlərin birində eĢitdim ki, Babək
Hüseynoğluna qarĢı yeni hücumlar baĢlanıb. Bəzi yaramazlar Babəki gözdən salıb, tutduğu vəzifə kürsüsünü ələ keçirmək üçün yuxan
dairələrə onun haqqında yalan dolu, xoĢagəlməz informasiyalar
ötürməkdədirlər. Bərk həyəcanlandım. 1990-1993-cü illərin o faciəli günlərində xalqın qaranlıq yollarını iĢıqlandırmaq üçün ürəyini
məĢələ döndərən, Heydər Əliyev kimi müdrik bir Ģəxsiyyətin yenidən hakimiyyətə qayıtması naminə varlığını təbliğat mexanizminə
çevirən, xalqın yeganə ümid qalası olan o ali Ģəxsiyyətin əleyhdarlarına qarĢı ən sərt mübarizə mövqeyində dayanan Babək Hüseynoğlu
kimi mərdanə bir oğula qarĢı bu cür namərdliyə dözə bilməzdim
axı. Dərhal Babəkə zəng etdim. Onun yüksək mənəvi keyfiyyətləri,
Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə sədaqəti barədə ürək sözlərimi ekran vasitəsilə yuxan dairələrə çatdırmaq fikrində olduğumu
bildirdim. Əvvəlcə razı olmadı. Çox çək-çevirdən sonra nəhayət ki,
razı sala bildim. Mailə Muradxanlı ilə danıĢıb mətbuatımızın, ədəbiyyat və incəsənətimizin mövcud vəziyyəti ilə bağlı böyük bir veriliĢ
hazırladıq. Dialoq Ģəklində olan saat yarımlıq həmin veriliĢin təxminən yarım saatını Babəkin Ģərəfli ömür yoluna həsr etdim. Onun
publisistikamızın inkiĢafı sahəsindəki xidmətlərindən, müstəqilliyimiz yolundakı fədakar zəhmətindən, sovet imperiyasının cinayətkar
aksiyalarına qarĢı mübarizədəki sarsılmazlıq və döyüĢkənliyindən,
vətənə, xalqa tükənməz sevgisindən və sədaqətindən söz açdım. Mən
öz çıxıĢımla yuxan dairələrin qəzəbinə tuĢ gələcəyimi bilsəm belə
(sonralar belə də oldu) Babək Hüseynoğlu kimi sadiq bir qələm dostumu o çətin günlərdə tək qoymadım və buna haqqım da yox idi.
Qoy heç kəs düĢünməsin ki, Babək Hüseynoğlu bu gün aramızda yoxdur. O, bütün Babəksevərlərin qəlbində əbədi yaĢamaqdadır. Babək ömrü, Babək fədakarlığı, Babək kiĢiliyi yazılmamıĢ bir
dastandır. Ancaq bu dastan nə vaxtsa yazılacaq. Mən buna öz varlığım kimi inanıram.
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***
El arasında bir məsəl var. “Oddan, sudan keçmiĢik” deyirlər.
Bu məsəli həyatın ən çətin sınaqlarından üzüağ çıxan adamlara çəkirlər. Bax, belə insanlardan olublar Babək Hüseynoğlu və Sabir
Rüstəmxanlı.
Biz onları “Meydan”dan bu yana və bir az da gendən
tanıyırıq. Onlar isə bir-birini daha yaxından və daha yaxĢı. Necə
deyərlər, “Bir köynəkdən çıxıblar”. Odur ki, kitabda Babək müəllim
barədə xatirələrini yazmaq üçün Sabir bəyə də müraciət etdim.
Onunla bir qədər telefonla danıĢdıq. Babək müəllim haqqında xeyli
xoĢ və layiqli sözlər deyən xalq Ģairimiz bir xeyli də kədərləndi,
onun itkisinə dönə-dönə təssüfləndi. ĠĢinin çoxluğuna baxmayaraq
iki-üç gün sonra xatirələrini yığcam Ģəkildə yazıb mənə çatdırdı.

SABĠR RÜSTƏMXANLI
Dünya Azərbaycanlıları
Konqresinin həmsədri, xalq Ģairi,
millət vəkili.
11.08.2010

ADINA LAYĠQ
Ġstedadlı jurnalist, ictimai-siyasi xadim Babək Hüseynoğlu ilə
tanıĢlığımız 1988-ci ilin meydan hərəkatından baĢlanmıĢdır; Ancaq
hafizəmdə qalanlar əsasında danıĢıram.
Qarayanız sifətindən mərdlik və səmimiyyət oxunurdu. TanıĢ
olan adam ilk görüĢdəncə ona etimad və etibarla yanaĢırdı.
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Ermənistandan türklərin-azərbaycanlıların ilk köçü baĢlayanda mən Babəkin Qərbi Azərbaycandan olduğunu bildim. Əvvəllər
və meydan hadisələri zamanı bizi kimin haralı olması az maraqlandırırdı. Yerlibazlıq virusu adamların canına indiki qədər yeriməmiĢdi. Millətin öz tarixi torpaqlarından, ata-baba yurdlarından köĢürülməsi, Moskva hakimiyyətinin, baĢda Qorbaçov olmaqla xəyanəti
hamımızı sarsıtmıĢdı. Azərbaycanın qulbeçə, ələbaxan rəhbərliyi bu
gediĢatı durdurmaq fikrində deyildi, əksinə qaçqınların üzünü Bakıya döndərməklə Qarabağ separatçılarının əl-qol açıb daha cəzasız
və təhlikəsiz bir Ģəkildə meydan sulamalarına Ģərait yaradırdı. Bu
hadisələrin və eloğlularının faciələrini ən dərindən duyan, yaĢayanlardan biri Babək idi. Köməksiz, evsiz-eĢiksiz qalmıĢ insanlara yardım yollarını axtarırdıq. Bu iĢlə məĢğul olmaq üçün bir qrup da yaradılmıĢdı. Yaxın dostum Fərman Kərimzadə və Babək Hüseynoğlu
da həmin qrupun ən fəallarından idilər. Onlar gecə-gündüz bacardıqlarını edirdilər. Hətta qaçqınlardan ibarət bir dəstə insanın Moskvaya rəsmilərlə görüĢə getdiyini də yaxĢı xatırlayıram. Babək də
bir təĢkilatçı kimi onların arasındaydı.
Babəkin ictimai-siyasi fəaliyyəti o vaxt tez-tez görüĢdüyümüz, dostumuz və ağsaqqalımız akademik Ġmam Mustafayevin rəhbərlik etdiyi “Qayğı” cəmiyyətində, cəmiyyətin orqanı olan “AYDINLIQ” qəzetində daha da geniĢləndi.
Əslində “Qayğı” cəmiyyətini də bizlər yaratmıĢdıq. Lakin hakimiyyət bizim planlarımıza mane oldu və cəmiyyəti siyasi yoldan
uzaqlaĢdıraraq, daha çox xeyriyyə, humanitar yardım qurumuna
çevirməyə nail oldu.
Lakin hörmətli akademikimizin qeyrəti və Babək Hüseynoğlunun jurnalist bacarığı nəticəsində “AYDINLIQ” bir cəmiyyət qəzeti olub qalmadı, o qısa zamanda xalq arasında nüfuz qazanıb
respublika qəzeti kimi çıxmağa baĢladı.
Babəkin qəzetdəki fəaliyyəti Azərbaycandakı demokratik
mətbuat ənənələrinin bərpası və inkiĢafında böyük rol oynadı.
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O vaxt mən ölkəmizdə demokratik və müstəqil mətbuatın ilk
nümunəsi, qaranquĢu olan “AZƏRBAYCAN” qəzetini buraxırdım
və Babəklə tez-tez görüĢür, dərdləĢir, əməkdaĢlıq edirdik
Mən Mətbuat və informasiya naziri iĢləyəndə Babək müəllim
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri ġirkətinə rəhbər
təyin olundu.

Bakı 1989. Ramiz Duyğunun oğlunun toy mərasimi

Bütün bu illər ərzində müxtəlif partiyalarda olmağımıza baxmayaraq fikir, düĢüncə yaxınlığı, vətəndaĢlıq yanğısı, millətə xitmət
eĢqi bizi yaxınlaĢdıran əsas cəhətlər olaraq qaldı.
Babək səmimi dost, əsl Azərbaycan aĢiqi, millətinə xidməti
hər Ģeydən yüksək tutan fədakar bir insan idi.
“AYDINLIQ” sözü onun xarakterini də, Ģəxsiyyətini də, keçdiyi yolları da dəqiq səciyyələndirən bir söz idi.
Babək adına layiq bir ömür yaĢadı.
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***
Babək müəllimin Niyaməddin Musayev yaradıcılığına və
onun Ģəxsən özünə böyük hörməti olduğu mənə məlum idi. Hələ
Niyaməddin müəllimin 1970-ci illərdəki Ġrəvan qastrollarında konsertinə ailəvi, dost-tanıĢla gedər, pərəstiĢ edərdi. Deyərdi: “Niyaməddində qeyri-adi istedad var, o Azərbaycan incəsənətində, musiqisində yeni bir cığır açır”. Sonradan onlar tanıĢ da oldular. Niyaməddin Musayevin sənətindən savayı onda olan ağır taxtalıq, özünə
hörmət qoymaq, mənliyini qorumaq,qabiliyyət, ədəb-ərkan Babək
müəllimə ən xoĢ gələn xüsusiyyətlər idi. Bəlkə də elə Babək müəllimdən gələn bir təbliğat idi ki, biz hamımız ailəlikcə Niyaməddin
Musayev pərəstiĢkarı olmuĢduq. Hətta dənizçi qardaĢım Yunis onun
audio kassetlərini dünyanın bir çox ölkələrinə özüylə gəzdirərdi.
Mənim maqnitofonumda gecə-gündüz N.Musayevin mahnıları
səslənərdi.
Neçə illər keçdi...
Babək müəllimin hüzr mərasimi idi. Bir neçə yoldaĢla Niyaməddin müəllimin mağara daxil olduğunu görüb bir anlıq fikrə getdim, tarixi səhifələdim... Bu, Babək müəllimin hələ iyirmi-otuz il əvvəl qabiliyyətinə yüksək qiymət verdiyi Niyaməddin Musayev idi.
Yaxınlıqda oturub baĢsağlığı verdi. Yanındakı məni tanıyan
yoldaĢlar bizi tanıĢ etdilər. Babək müəllimdən xeyli xatirələr danıĢdı, kədərləndi... Onun vəzifəsindən asılı olmayaraq heç vaxt dəyiĢmədiyini, sadə və səmimi insan olduğunu, aralarında uzun illərdi ki,
qarĢılıqlı hörmət olduğunu dedi.
Bu kitab hazırlananda qərara gəldim ki, Niyaməddin müəllimə də müraciət edim. Onun da fikirlərini alım. O da buna məmnuniyyətlə razı oldu. Və belə insan üçün bu kitabın yazılmasını vacib
bildi.
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NĠYAMƏDDĠN MUSAYEV
Azərbaycan Respublikasının
xalq artisti

TƏƏSSÜF KĠ, BABƏK MÜƏLLĠM ARAMIZDAN
ÇOX TEZ GETDĠ
Babək müəllim haqqında o hələ Ġrəvanda yaĢayarkən mənim
orada 1970-ci illərin ortalarındaki qastrol səfərlərim zamanı konsertlərimdə ailəvi və iĢ yoldaĢları ilə birlikdə iĢtirak etdiyi vaxtlardan məlumatım var. Ilk tanıĢlığımız isə onun Azərbaycan televiziyasında “MəĢəl” veriliĢini aparan vaxtlardan baĢlandı. Elə tanıĢ olan
andan gündən-günə çox yaxınlaĢdıq. Sanki ömür boyu bir-birimizi
tanıyırmıĢ kimi münasibət yarandı aramızda. Tez-tez tədbirlərdə,
veriliĢlərdə görüĢərdik. Daha yaxından tanıdıqca mənim o insana
hörmətim artmağa baĢladı. Yeri gələndə ciddi, yeri gələndə isə
deyib-gülən, zarafatcıl bir oğlan idi. Amma bütün hallarda sadəliyi
və səmimiliyi hər Ģeydən üstün idi. Deməliyəm ki, onun mənim
sənətimə və özümə xüsusi simpatiyası var idi. EĢitdiyimə görə mahnılarımı həmiĢə sevə-sevə dinləyər, haqqımda xoĢ sözlər deyərmiĢ.
O, Azərbaycan Teleradiosunda sədr iĢləyən vaxtlarda ġirkətin qapıları bütün dəyərli sənətkarların üzünə olduğu kimi, mənim də üzümə taybatay açıq idi. Sənətə və əsl sənətkara yüksək qiymət verməyi bacaran, hətta gözəl musiqi duyumuna malik olan bir insan idi. O
həm də təmənnasız, ağı qaradan seçməyi bacaran, hər Ģeyin yerini,
ölçüsünü bilən, diqqətli və qayğıkeĢ bir rəhbər idi. Təəssüf ki,
Babək müəllim aramızdan çox tez getdi. Televizordan onun ölüm
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xəbərini eĢidəndə mən çox sarsıldım, hələ cavanıydı axı. Sonra biriki dostlarımla zəngləĢdik, onu xatırladıq, təəssüfləndik. Amma nə
edə bilərdik...
Artıq səhəri gün gedib o böyük insanla, dostumuzla vidalaĢmaq, hüzr mərasimində iĢtirak etmək və bundan sonra onu xoĢ xatirələrlə xatırlamaq qalmıĢdı bizə. Elə də etdik. Həqiqi sənətkara və
sənətə, yaradıcıya və yaradıcılığa qiymət verən bu cür insanlara bizim
həmiĢə ehtiyacımız var. Mən öz sənət dostlarımızla həmiĢə Babək
müəllimin xeyirxah əməllərini xatırlayır, onun Ģəxsiyyətinə böyük
hörmətimizi bildirir və vaxtsız itkisini ürək ağrısıyla qəbul edirik.
Allah sənə rəhmət eləsin, əziz dostumuz!
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***
... Babək müəllimin xalqımızın böyük Ģairi və həqiqi mənada
ağsaqqalı hesab etdiyi Məmməd Aslana xüsusi hörməti olduğunu
bilirdim. Çünki söhbət əsnasında o, Məmməd müəllimdə olan müdrikliyi, ağırtaxtalılığı, zəngin yaradıcılığında isə milli-mənəvi dəyərlərə həssaslıqla yanaĢmasını həmiĢə yüksək qiymətləndirərdi. Odur
ki, bu kitabın hazırlanmasını planlaĢdırarkən Məmməd müəllimə də
müraciət edib Babək Hüseynoğlu barədə fikirlərini öyrənməyə qərar
verdim. Telefon nömrəsini əldə edib xalqımızın Ģairinə zəng çalaraq
fikrimi bildirdim. Xəttin o baĢında Məmməd müəllimin necə ürək
ağrısıyla Babəki xatırlaması, onun haqqında nə qədər gözəl sözlər
deməsi məni həm qardaĢ olaraq fərəhləndirdi, həm də lap kövrəltdi... Sonda dedi: “Xəzər, qardaĢ, o insan çox xoĢ sözlərə, geniĢ
yazıya layiqdir, amma kitab üçün mən çalıĢaram lap yığcam Ģəkildə
bir-iki səhifə yazıb sizə çatdırım. Özüm də bir az nasazam. Buna
baxmayaraq, o insana – Babək müəllimə mənəvi borcumuzu hamımız qaytarmalıyıq, əgər istəyiriksə nə vaxtsa ruhumuz onun ruhu
qarĢısında xəcalətli olmasın”...
Yayın isti günləri idi. Bu söhbətdən bir on gün keçmiĢdi. Mən
bir də telefonla əlaqə saxladım Məmməd müəllimlə. Dedi ki, mən
istidən qaçıram (Təmiz və sərin dağ havasıyla böyümüĢ insandır
axı). Ġndi Zaqataladayam. Amma fikirlərimi kağıza köçürüb qurtarmaq üzrəyəm, özüm xəbər edəcəm.
Ġki gün sonra zəng çalıb dedi:
– Xəzər, yazı hazırdı, amma bir az dediyimdən böyük alındı.
Eybi yox ki?.. Onu necə çatdırım?
– Məmməd müəllim, çox yaxĢı! Əziyyət verdiyimə görə üzr
istəyirəm və Sizə minnətdarlığımı bildirirəm! Bakıya gələn bir etibarlı adam olsa, yazını onunla göndərin, zəhmət olmasa. Əgər alınmasa, özüm gəlib orada Sizdən götürərəm.
O isə özünəməxsus Ģirin bir ləhcə və təəssüf hissi ilə:
– Xəzər, qardaĢ, bu zamanada etibarlı adam qalıfmı ki?..
Bəyəm hələ var?..
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Bir anlıq sükutdan sonra:
– Baxaram, çalıĢaram özüm çatdırım sənə.
Ġki gün sonra yazını mənə Bakıda çatdırdılar. Alan kimi, səbrim çatmadı elə maĢındaca açıb oxudum. Məmməd müəllimdən olduqca səmimi və zəngin bir yazı... Xeyli fikrə dalıb korluqlandım...
Gah sevinc, gah da kədər hissləri bir-birini əvəzləyirdi məndə...
Məmməd müəllim bu səmimi yazıya öz içindən gələn dərin,
fəlsəfi bir baĢlıq da vermiĢdi – “Burdan bir atlı keçdi”. Oxuyub, gəlib Babək müəllimə həsr etdiyi bayatıya çatanda gördüm ki, bayatını
elə bu baĢlıqla baĢlayır Ģair. Diqqətimi çox çəkdi bu həssas məqam.
Sanki, bir fikirlə Babək müəllimin qısa və dərin mənalı ömrünü ifadə
etmiĢdi mahir söz ustası. Xeyli düĢündürdü minillərlə sınanmıĢ bu
fəlsəfi fikir məni...
Bəli, doğrudan da Babək müəllim Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında ərən bir atlı kimi gəlib-keçdi. Özündən sonra o qalın və
Ģərəfli bir iz qoydu, irs qoydu getdi.
Məhz elə bu baĢlıqla da kitabı adlandırmaq fikrinə düĢdüm.
Götür-qoy etdim. Məmməd müəllimə zəng çalıb məsləhət aldım. Bu
həm də icazə idi. ġair məni dinlədi və bildirdi ki, kitabın bu cür
adlanmasından o çox məmnun olar. Çünki Babək adına layiq igidliklə bir atlı kimi gəldi-getdi bu dünyadan. Ad qoydu, birdən günəĢ
kimi parıldadı getdi. Qısa, ancaq dərin mənalı, yadda qalan ömür
yaĢadı o. Odur ki, onun xatirəsinə həsr olunan kitabın belə adlanması lap yerinə düĢər. ġərt o deyil ki, igid baĢ kəsib, qan töksün.
Ġgidlik müxtəlif olur. Babək də qələmilə, qabiliyyətilə igidlik
göstərib, ölkənin, xalqın ən çətin imtahan qarĢısında olan dövrlərində mübarizə meydanına öz qələmilə atılıb. Müvəffəqiyyət qazanıb.
Tarixə düĢüb. Biz onu belə gördük. Xəzər, oğlum, bəs bunlar at
belində hünər göstərmək deyil?
Bu sözlərdən sonra məndə kitabın adıyla əlaqədar zərrə qədər
də olsun tərəddüd yeri qalmadı. Suala tam aydınlıq gətirdi Ģair. O,
fikirlərini qısa Ģəkildə elə əsaslandırdı və məndə əminlik yaratdı ki,
sanki bu seçimə bir möhür vurdu. RazılaĢdıq. Biz həmiĢə böyükkiçik tanıyan, ağsaqqal məsləhətinə qulaq asan olmuĢuq axı.
176

Nəhayət ki, hörmətli Ģairimizin səhhətinin nasaz olmasına
baxmayaraq, bir-iki deyil, öz əliylə düz dörd səhifədən ibarət
yazdığı xatirələri sizə təqdim edirəm.

MƏMMƏD ASLAN
xalqın Ģairi

BURDAN BĠR ATLI KEÇDĠ
Ləzzəti qaçırdılmıĢ bir talaya gün-gündən acı yellər əsir,
tozanaq qopur... Qaraltısı bəlli olan və olmayan nöqtələrdən qəfləti
artan buludlardan gözlənilməz ildırımlar çaxırdı...Arxasınca hər
ağız bir dürlü hava ötürdü.
Talanın ovqatı düzələnə oxĢamırdı.
Doğrudan, yerin ovqatı göylərdən umulur həmiĢə.
Babək Məmmədov ehtiraslardan çalxalanan o televiziya
“talasına” (həm də elə tələsinə) belə bir ortamda gəldi.
Dərhal da fısıldamalar, gümanlı pıçapıçlar baĢladı: görəsən,
kimin Ģələsi qoltuğuna veriləcək, kimdən baĢlanacaq, kimin yeri
dəyiĢdiriləcək, kimlər qulaq qulları olacaq... Qısaca desək, bir
müəssisənin daxilində qiyamət havası səssizcə əsdirilirdi...
Sən demə, təzə sədr bu ehtiraslar dənizinin hər damlasını və
hər dalğasını birər-birər tanıyırmıĢ, həm də o qədər ustalıqla ki: ağzı
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əyriləri boyunlarının arxasından görməyi bacarırmıĢ. Adamlar da,
əslində, bunu bildiklərindən qorxurmuĢlar.
Amma sədr nə tək, nə də cəm halda iĢçiləri ”tanıĢ olmağa”
hüzuruna çağırmırdı.
Belə çıxırdı ki, Babək bəyin tanımadığı yeganə adam mənəmmiĢ o çoxminli müəssisədə. O vaxta qədər heç harada üz-üzə gəlməmiĢdik, bir kəlmə kəsməmiĢdik.
Onu yaxından tanıyanlardan indilikdə adını və özünü xatırlamağa huĢumun korluq çəkdiyi birisinə əndiĢəmi bildirdim: məni
söhbətə çağırmadığından rahatsız olduğumu dedim.
Sözümü həmin adam elə həmin gün çatdırmıĢdı. Amma
Babək bəy ona heç nə deməmiĢdi. Və məni yenə çağırtdırmadı. Eləcə daxili telefonla çox mehriban ovqatla bunları dedi:
– Məmməd bəy, qəti narahat olma, səni əvvəlcə iĢlədiyim
adamlardan daha ətraflı tanıyıram. Çıxartmaqda olduğun “EKRANEFĠR” qəzetindən daha yaxĢı səni kimsə tanıda bilməz. Mən razı
olduğum qədər də Allah səndən razı olsun!..
…Onun çox səmimi “hakimiyyəti” dövrünün baĢqa bir
zamanında da bundan baĢqa söz-savımız olmadı...
***
Babək Azərbaycan teleradio məkanına pozulmamıĢ bir kənd
səmimiyyəti, bir simsar istiqanlığı gətirmiĢdi.
Adətən, belə böyük və mühüm müəssisələrin baĢçısı özünü bu
məkanın sədri yox, Ģəriksiz hökmdarı kimi aparır. Babəkin kiĢi
təbiəti hər mülahizəni əsl yerinə qaytarıb qoymuĢdu. ”Teleradio”
evinin hər kəsin duyduğu mərtəbədə saydığı sahibiydi! Amma yaĢda ondan artıq olanlar sədrdən ehtiramla böyük tutulur, ağsaqqal
sayılır, o yaĢın hörməti kiĢiliklə gözlənilirdi.
Babəki dərindən oxumağı bacaran kimsə, onun qoynunda
ərsəyə çatdığı mübarək ailə tərbiyəsini və o tərbiyəni aĢılayan valideynlərini də aydınca görüb dərk eləyə bilirdi: yarpağından budağı;
budağından gövdəli ağacı təsəvvür eləyən kimi!..
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GəliĢi-gediĢi, oturmağı-durmağı bir ayrı təsir bağıĢlayırdı və
ağırtaxtalılığı ilə yadda qalırdı.
Səsli gülməyini bir dəfə olsun görmədim. Eləcə gülümsünməyi vardı. O da ədəbli! Amma bu sakit və zərif təbəssümlərin çoxtəfərrüatlı anlayıĢını oxuyub baĢa düĢmək o qədər də çətin deyildi.
Ağıllı gözləri də bu təbəssümlərlə həmahəng “fikir bldirirdi”.
Azteleradioda onun təmkinli hakimiyyəti müddətində bircə
dəfə onu özünü ələ ala bilmədiyi bir acı ovqatda gördüm:
Babək bir gün çox böyük və ġərqin ilk qadın opera bəstəkarı
olan ġəfiqə xanım Axundovanın ağır güzəranından ev əĢyalarını
küçədə satmaq məcburiyyətində qaldığını eĢitmiĢdi. Gecə yata bilməmiĢdi o. Hətta bunu səhəri gün onun üz-gözünün halından da bilmək olurdu. Dərhal iĢgüzar bir toplantı çağırdı. Mənəvi dəyərlərimizə soyuq münasibətimizdən ağlar bir ürəklə danıĢdı. Sözü hərləyib
ġəfiqə Axundova üstünə gətirdi. Əslində bu, normal danıĢıq deyildi.
Özünü təmkinli aparmağa nə qədər çalıĢsa da, içindən parça-parça
gələn və dil-dodağını pörĢülədən acıdan-acı hönkürtü idi.
Utandığından bu arsız dünyaya və onun halını özündə əks
etdirən bu insanların üzünə dönüb baxa bilmirdi.
Söhbəti çox uzatmayıb, bir mədəniyyət müəssisəsinin baĢçısı
kimi qəti qərarını bəyana gətirdi: Həmin gündən ġəfiqə xanım Azərbaycan TV-nin uĢaq redaksiyasının musiqi Ģöbəsinə iĢə götürüldü.
Məncə Ģtatın adının mətləbə dəxli yoxdur. ġəfiqə Axundovanın adı
hər izahdan daha mühüm idi! Ən əsası oydu ki: dünyamızın böyük
bir bəstəkarı aclıq məĢəqqətindən qurtulmuĢdu!..
Sonra da yenə kimsənin üzünə baxmadan sədr toplantını daha
bir-iki məsələyə toxunaraq qapadı.
***
Allahın bu üzüsulu bəndəsinin vaxtsız ölümü də çox urvatlı
oldu. Bir quĢ kimi uçub getdi.
Ondan qalan acı xatirələr oldu…
Demədiyim bircə üzüntüm qaldı:
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Babək Məmmədovla bağlı istədim-istəmədim dilimə bir həsrət bayatısı qonur, nədənsə:
Burdan bir atlı keçdi:
Atın oynatdı keçdi.
Gün kimi iĢıq saçdı;
Ay kimi batdı… keçdi.
Mənə elə gəlir ki, bu kövrək bayatı hər uyğun taleli insan
oğlundan daha çox Babəkimizin ruhunu ifadə eləyir! Niyə?.. Nə
bilim. Babəki toxuma-toxuma, zərrə-zərrə əzbər bildiyimdən bəlkə
mənə belə gəlir…
Qəribədir ki, bu bitkin bayatı söz abidəsi, mənə elə gəlir yarımçıq qalıb. Janrın tələbi də məni bu fikirdən vaz keçməyə bəs eləmir. Bu səbəbdən Babək ömrünün duyğularından yapıĢa-yapıĢa
dörd misranı dartıb, on altı misraya çatdırdım…
Özü boyda ürəkdi!
Xəyalı rəngbərəngdi:
Ərzdən-ərĢə dirəkdi:
Bir ulu urvatdı, keçdi.
DoğmalaĢdı gün-gündən,
Sağlam çıxdı ün-ündən!
DaĢan kinlər özündən
Köksün qabartdı keçdi.
Həm “varmıĢ”, həm “yoxmuĢdu…”
Nurdu: zirvəyə yağmıĢdı!..
GünəĢ kimi doğmuĢdu,
Üfqü saraltdı, keçdi…
Belə də bayatı olarmı?! Düz deyirsiz! Amma elə də ömür
olmazdı!..
11 iyul 2010
Zaqatala
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***
Telli Əliyeva. Nədənsə bu insan elə tanıdığımız vaxtlardan
bizə həmiĢə doğma görünüb. Bilmirəm nədəndir bu. Ondakı istiqanlılıq, mehribanlıq Babək müəllim baĢda olmaqla hamımızda ozünə
qarĢı rəğbət yaradıb. Bir də ki, Telli xanımda olan iĢgüzarlıq, daim
çalıĢqanlıq və qeyrət onun ən yüksək keyfiyyətləridir. Məhz belə
keyfiyyətlərə malik olan insan da ki, Babək müəllimin “gözünün
iĢığı” idi.
Heç vaxt yadımdan çıxmaz. 1991-ci il idi. Ölkədə Heydər
Əliyevin əksinə bütün təbəqələrdə kampaniyalar aparılır, Vətənə
dönməsinin qarĢısını almaq üçün cürbəcür qabaqlayıcı tədbirlər görülürdü. Açıq-aĢkar Ulu Öndərin müdafiəsinə qalxmıĢ çox az
adamlardan biri olan Babək müəllim “Aydınlıq”da bu hərəkətləri
ifĢa edir və buna görə də müxtəlif təqiblərə məruz qalırdı. Azərbaycan televiziyasında çalıĢan Telli Əliyeva elə bu qarıĢıq dövrdə,
günlərin birində Babək müəllimi televiziyaya dəvət edib ondan
müsahibə götürür. Və qəhrəmanlıq bundan ibarətdir ki, bu süjetin
efirə getməsinə nail ola da bilir. El arasında deyildiyi kimi “Lap
qurd ürəyi yeyibmiĢ” bu xanım.
Bax budur əsl peĢəkar jurnalist. Budur əqidəsinə və dostluğa
sadiqlik nümunəsi. Bu addımı o zaman çox adam, indi isə lap çox
adam atmazdı. “Aslanın erkəyi, diĢisi olmaz” deyirlər.
Belə əməllər idi Telli Pənahqızına hörmət və baĢucalığı
gətirən. Odur ki, Telli xanımın Babək müəllim barədə xatirələrini
almaq istəyəndə o, ürək yanğısıyla buna yanaĢdı. Belə bir kitabın
hazırlanmasına çox sevindi. Xeyli söhbət etdik, dərdləĢdik. Tam
ürəyini boĢaltmasa da, bildiklərimdən, bilmədiklərimdən, Babəkə
dediklərindən və demədiklərindən xeyli danıĢdı, təəssüfləndi...
Sonda “YaxĢı, Xəzər, Babək haqqındakı xatirələrim nə qəzetə,
nə kitaba yerləĢən deyil. Mən yığcam bir Ģey yazıb sənə çatdıraram,
onsuz da ona demədiklərim, deyə bilmədiklərim çox-çoxdur” dedi.
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TELLĠ PƏNAHQIZI
jurnalist, Ģairə

BABƏKƏ DEMƏDĠKLƏRĠM
Mən Babəkin özündən çox-çox əvvəl sözünü tanımıĢam. Bu
qəzet tanıĢlığından sonra da əvvəlcə mənim, sonra isə onun yaxĢı
tanıdığı insanlardan biri onun haqqında xoĢ sözlər söyləmiĢdi. Onlar
o vaxt Ġrəvanda nəĢr olunan “SOVET ERMƏNĠSTANI” qəzetində
bir yerdə çalıĢmıĢdılar və mənim tanıĢım öz gənc həmkarı barədə
ağızdolusu danıĢmıĢdı, onun yazdığı məqalə və oçerklərdəki yenilik
ab-havasından söz açmıĢdı, o ki var Babəki tərifləmiĢdi. Onda mən
Universitet tələbəsi idim və gələcəkdə özümü məhz bu qəzetin iĢçisi
kimi təsəvvür edirdim. Lakin bu arzumu gerçəkləĢdirə bilmədim, iĢ
elə gətirdi ki, mən Bakıda qalası oldum, Azərbaycan Dövlət Teleradio VeriliĢləri ġirkətində iĢə düzəldim və günlərin bir günü ilk dəfə
Babəklə də bizim televiziyada rastlaĢdım. Biz yüz ilin tanıĢı kimi
görüĢdük və o an mənə elə gəldi ki, Babək də bütün ömrüm boyu
tanıdığım insanların cərgəsində olub və biz həmyerli, həmkar, həmfikir adamlar kimi bir-birimizə səmimi münasibətlərimizi illər boyu
qoruyub saxlaya bildik.
Mən televiziyada iĢə Gənclik redaksiyasında baĢlamıĢam,
onda Hərbi vətənpərvərlik Ģöbəsi bu redaksiyanın tərkibində idi və
bu Ģöbə sonralar müstəqil redaksiyaya çevrildi. Elə Babək də burada
əmək fəaliyyətinə baĢladı. Az-az görüĢsək də ( mən o vaxt Xəbərlər
redaksiyasında iĢləyirdim və demək olar ki, ömrüm yollarda keçir-
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di), ancaq ayaqüstü görüĢəndə belə bir-birimizlə hal-əhval tutur,
iĢlərimizlə maraqlanırdıq.
Babək çox səmimi insan idi, sakit, təmkinli hərəkətləri, ağıllı
mühakimələri, Ģirin danıĢığı və televiziya iĢçisi üçün baĢlıca Ģərt
sayılan səmimiyyət, gözəl səsi, yaraĢıqlı boy-buxunu vardı. Hazırladığı veriliĢlər də baxımlı və maraqlı olurdu. Babək müsahibləri ilə
ünsiyyət qurmağı, onlarla ilk andaca, necə deyərlər dil tapmağı
bacarırdı. Azərbaycanlıların Böyük Vətən müharibəsi illərində göstərdiyi Ģücaətlərdən yazanda da, qanlı-qadalı cəbhələrdə itkin düĢmüĢ soydaĢlarımız barədə məlumat toplayanda da, onların gözü
yolda, qulağı səsdə qalan yaxınlarının, doğmalarının intizarını-həsrətini ovuduranda da bircə məqsəd güdürdü: müharibənin insanlıq
üçün bəla olduğunu, bəĢəriyyətin yaratdıqlarını məhv etdiyini tamaĢaçılara çatdırmaq, Azərbaycanın müharibə tarixini yeni faktlarla
zənginləĢdirmək idi.
Babəkin qəlbindəki böyük yurd sevgisi, torpaq məhəbbəti,
vətəndaĢlıq qeyrəti onun sonrakı fəaliyyətində də özünü büruzə
verdi. Hələ Ġrəvanda, redaksiyada iĢləyərkən dəfələrlə erməni daĢnakları ilə mübarizə aparmıĢ, onlara öz yerlərini, layiq olduqları məqamı niĢan vermiĢ, elə buna görə də baĢı həmiĢə qovğada olmuĢdu.
Hətta onun Bakıya köçüb gəlməsinin bir səbəbi də məhz dığalarla
yola gedə bilməməsi, onlarla “dil tapmaqda çətinlik çəkməyi idi”.
BaĢımıza gələn müsibətlərin bünövrəsi qoyulan illərdə, yəni
1980-ci illərin sonunda Babək televiziyadan getdi və özünü yenə
qəzetdə “ifadə etməyə” ehtiyac duydu. O “AYDINLIQ” qəzetinin
nəĢrinə baĢladı. Ömrü boyu sovet jurnalistikasının daĢlaĢmıĢ qəliblərindən, hamarlanmıĢ çərçivələrindən, dəmir buxovlarından silkinib qopmağı bacaranlara ehtiyatla yanaĢanlar birdən-birə fikrin
aydınlığına, sözün həqiqət içığına çıxdılar.”AYDINLIQ” fikrimizdə, düĢüncəmizdə, həyatımızda, mübarizə əzmimizdə bir inqilab idi.
Babək bu dəfə də öz cəsarəti, iradəsi, əzmkarlığı ilə hamımızdan
seçildi. O vaxtadək qazandığı hər Ģeyi, o cümlədən də ailəsində
böyüyən körpələrin gələcəyini belə təhlükə altına atıb həqiqəti
yazmağa, milləti qəflət yuxusundan oyatmağa çalıĢırdı.
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Sonralar hər Ģey sanki bir andaca oldu. O vaxt baĢsız qalan televiziyaya savadlı, səriĢtəli, xalqını, millətini sevən, televiziya səriĢtəsi, rəhbərlik bacarığı olan bir rəhbər axtarırdılar. ĠĢ elə gətiridi ki,
həmin söhbət mənim yanımda oldu və mən tərəddüd etmədən
cəsarətlə, inamla “Babəkdən yaxĢı namizəd tapa bilməzsiniz. Həm
içimizdən çıxmıĢ biridir, həm dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiq
adamdır, həm jurnalistikada öz sözü, mövqeyi olan adamdır, həm də
televiziyada hər kəs ona hörmətlə yanaĢır” – dedim.
Mən bu barədə birinci dəfədir yazıram, heç Babəkə də bu söhbəti deməmiĢdim. Çünki ölkədə gedən ictimai-siyasi hadisələrin burulğanında idi və inanmırdım ki, belə bir qaynar iĢdən ayrılıb
televiziyaya, kabinetə qayıtmağa razı ola bilər.
Bilmirəm mənim bu zəmanətimin onun sədr tətin olunmasında bir rolu oldu, ya yox, ancaq Babək televiziyaya ikinci dəfə sədr
kimi qayıtdı ki, bu da, təbii, bütün kollektivin ürəyincə oldu, çünki
Babək öz doğmalarının arasına qayıtmıĢdı, öz evinə qayıtmıĢdı və
biz ondan çox Ģey gözləyirdik.
Babək də əslində Ģox Ģey eləməyə çalıĢırdı. O dövrdə təbii ki,
iĢləmək, hamını razı salmaq, hər kəs üçün sevimli olmaq qeyrimümkün idi. Babək müəllim də hamını qorumaq, hamını özündən
razı salmaq üçün var qüvvəsi ilə illər öncəki səmimiyyətini, mehribançılığını qorumağa çalıĢırdı. Bununla yanaĢı o həm də dövlət siyasətini qorumaq qayğısına qalmalı, efiri, ekranı müxalif qüvvələrin
haqsız hücumlarından müdafiə etməli idi. O, Xalq Cəbhəsinin vaxtında və ondan əvvəl özünü teleradionun müxtəlif redaksiyalarına
dürtən və “liderləri” gedəndən sonra da burada qalıb onların xeyrinə
iĢləmək tapĢırığı alan “sapı özümüzdən olan baltalarla” mübarizə
aparmaq məcburiyyəti ilə rastlaĢmıĢdı.
O illərdə Babək Hüseynoğlu həm də Heydər Əliyev kimi dahi
bir Ģəxsiyyətlə bərabər çalıĢmaq, televiziya iĢini bütün televiziyaçılardan qat-qat yaxĢı bilən ulu öndərlə təmasda olmaq səadətinə nail
olmuĢdu ki, bu da onun üçün çox böyük məsuliyyət və həm də
sonsuz bir zövq idi.
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Onun televiziya və radioya sədrlik etdiyi illərdə (1993-1996)
mən Xəbərlər xidmətinin rəhbəri-sədr müavini idim. Təbii ki, Xəbərlər hər zaman televiziyanın əsas aparıcı sahəsi olub, bu gün də
belədir. Xəbərlər proqramı ən məsuliyyətli və əsasən də canlı efirlə
yayımlanan proqram idi. Bu səbəbdən biz artıq tez-tez əlaqə saxlamalı, fikir mübadiləsi aparmalı, qarĢılaĢdığımız hər hansı problemi
birgə həll etməli olurduq. Odur ki, iclaslarda, yığıncaqlarda və ya
təkbətək söhbətlərdə mən Babəkin necə böyük bir məsuliyyətlə iĢlədiyinin, hər an baĢ verə biləcək qeyri-adi vəziyyətlərə özünün daxilən necə hazır olduğunun Ģahidi olurdum.
Biz o illərdə sözün həqiqi mənasında, ekstremal Ģəraitdə çalıĢırdıq. Bir tərəfdən getdikcə təklənən Azərbaycanın vəziyyəti, həlli
daha çox müĢkülləĢən Qarabağ problemi, bir yandan əli hakimiyyətdən üzülən müxalifətçilərin hücumları, digər tərəfdən xalqın
kükrəyib daĢan ehtiraslarını cilovlamaq üçün ən düzgün və yeganə
efir siyasəti yürütmək bacarığı Babəkdən bir rəhbər kimi çox böyük
diqqət və gərginlik tələb edirdi. O həm də daxildəki müxalif qüvvələrlə qarĢı-qarĢıya dayanmıĢdı. Uzun illər boyu naĢı rəhbərlərin
diktəsi ilə iĢləyən, əslində daha çox öz mənafeyi naminə televiziyada və radioda layiq olmadığı vəzifələri qamarlamağı bacaranlarla
hər an ehtiyatlı və tədbirli davranmaq lazım gəlirdi.
Babəkin sədr olduğu dövrdə mən iki dəfə Heydər Əliyevdən
müsahibə almaq Ģərəfinə nail oldum. Hər iki müsahibəyə hazırlaĢarkən Babək müəllim məndən də çox həyəcan keçirirdi. Çünki yaxĢı
bilirdi ki, o böyük Ģəxsiyyətlə söhbət etmək hər jurnalistə qismət
olan deyil, həm də gərək bu müsahibələrdə verilən suallar o qədər
məntiqli, o qədər sərrast və dəqiq olmalı idi ki, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri öz qarĢısındakı müsahibi ilə söhbətdən həm razı
qalsın, həm də o məqamda həm özünü, həm xalqı, həm də dünyanı
narahat edən məsələlərdən danıĢa bilsin. Hər dəfə də çəkiliĢdən qayıdanda Babək müəllim məni dərhal yanına dəvət edər və ilk sualı
bu olurdu:
– Müsahibə necə alındı, çəkiliĢdə bir problem olmadı ki?
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Məndən qənaətbəxĢ cavab alandan və təbii ki, hər Ģeyə çox böyük diqqətlə yanaĢan unudulmaz Heydər Əliyevlə telefon danıĢığından fikrinin müsbət olduğunu biləndən sonra sədr rahatlıq tapardı.
Hamının gözü qarĢısında olmaq, böyük bir kollektivə rəhbərlik etmək çətin iĢdir. Babək də üç ildən artıq belə gərgin iĢ rejimində iĢlədi. Bəlkə də özünü üzdə səmimi dost kimi qələmə verənlərin
badalağı, mənəm-mənəmliyi, bir az da sərt desəm xəyanəti olmasaydı bizim Babəkin də ömrü belə qısa olmazdı. Ancaq görünür, bu
da onun taleyi imiĢ.
Çox gec olsa da Babəkə demək istəyirəm ki, kaĢ sən bu qədər
sadə, istiqanlı, səmimi, mehriban, dostbaz, ailəcanlı, məsuliyyətli,
yaxĢı Ġnsan olmayaydın. Axı deyirlər Tanrı da yaxĢıları cevir...
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***
Babək müəllimin Ramiz Həsənoğluna həm Ģəxsiyyət, həm də
bir peĢəkar rejissor kimi böyük hörmət bəslədiyini əsasən televiziyada iĢlədiyimiz müddətdə və sonralar görürdüm. Yaradıcılıq sahəsində onlar biri-birini yarım kəlmədən baĢa düĢür, fikirlərini dərhal
tuta bilirdilər. Elə bu səbəbdən də onların hər ikisinin uzun illərdən
bəri arzusunda olduqları yaradıcılıq iĢlərinin böyük əksəriyyətini
qısa müddətdə – üç il yarımda həyata keçirə bildilər. Belə qısa zamanda 20-dən çox film-tamaĢa istehsal edib tamaĢaçı ixtiyarına vermək o zaman üçün – studiyaların, avadanlığın, maliyyə və digər vəsaitlərin qıt vaxtı bunu etmək bir qəhrəmanlıq hesab olunmalıdır.
Baxmayaraq ki, sonradan titrlardan Babək müəllim baĢda olmaqla
bütün yaradıcı heyətin adı silinərək, bu filmlər necə deyərlər “anonimləĢdirilib”, amma fakt faktlığında qalır. Bu filmlər var və onlar
xalq tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul olunur, eyni zamanda öz aktuallıqlarını və təravətini saxlayırlar. Əgər bu filmlər yaĢayırsa,
demək onları ərsəyə gətirənlər də yaĢayırlar.
Ramiz müəllim! Yaradıcılığınızda gördüyünüz böyük iĢlərə
və Babək Hüseynolunu yığcam fikirlə, lakin layiqincə qiymətləndirdiyinizə görə çox sağ olun!
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RAMĠZ HƏSƏNOĞLU
Azərbaycanın xalq artisti

ONUN QAYĞISI OLMASAYDI...
Ġnsan yaĢa dolduqca arxada qalmıĢ ömür xatirələrə çevrilir. O
xatirələri əgər kitab kimi vərəqləməyə baĢlasan onların səhifələrindən sənin həyat və sənət taleyində əhəmiyyətli rol oynamıĢ adamlar
boylanacaq. Onların bir çoxu hələ həyatdadır. Bəziləri isə artıq haqq
dünyasındadır. Belə adamlardan biri də unudulmaz Babək Hüseynoğludur. EĢidəndə ki, qədirbilən dostları Babək müəllimin ruhunu
nəfis bir kitabla cevindirməyə çalıĢırlar, mənim də ürəyimdə bu peĢəkar jurnalist, gözəl insan barədə bir neçə söz demək istəyi baĢ
qaldırdı.
YaxĢı yadımdadır: Babək Hüseynoğlunun Azərbaycan Dövlət
Teleradio ġirkətinə sədr təyin olunması xəbəri bir çoxları kimi məni
də cevindirdi. Çünki ondan əvvəl tez-tez dəyiĢən sədrlərin heç
birinin bu vəzifəyə dəxli yox idi. (Bir ElĢad Quliyevi çıxmaq Ģərtilə). Babək müəllimə isə öz içimizdən çıxmıĢ, professional jurnalist,
nəcib insan kimi hamımız yaxĢı bələd idik. Ġllərdən bəri əməkdaĢı
olduğu “Hərbi vətənpərvərlik proqramları” redaksiyasında araya-ərsəyə gətirdiyi televiziya veriliĢləri təkcə tamaĢaçıların yox, biz həmkarlarının da təqdirini qazanmıĢdı. Mehriban, xoĢ rəftarı, maraqlı
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söhbətləri, böyük-kiçik yerini bilən adam kimi diqqətləri cəlb
edirdi.
TeleĢirkətə rəhbərliyi dövründə çoxları kimi, mənim də Babək
müəllimə olan hörmətim birə-beĢ artdı. Rəhbəri olduğum “SABAH” Yaradıcılıq Birliyi qarĢısında yaĢıl iĢıq yandı. Bu iĢığı yandıran Babək Hüseynoğlu bunu təkcə mənim “ala gözlərimə” görə eləmirdi. O çox yaxĢı baĢa düĢürdü ki, Azərbaycan Televiziyasının ən
gözəl ənənələrini təĢkil edən teletamaĢa janrı qayğıdan kənarda
qalmamalıdır.
1993-1996-cı illərdə - B.Hüseynoğlunun sədr olduğu dövrdə
“SABAH” Yaradıcılıq Birliyi Azərbaycanın sənət dünyasında özünəməxsus bir yer qazandı. Teatr və kinomuzun böhran keçirdiyi bir
dövrdə ölkəmizin aparıcı ssenarist və rejissorları “SABAHA” cəlb
olundu, bir-birindən maraqlı ekran əsərləri yarandı. Sadəcə onun
vaxtında və himayəsi ilə çəkilən bir neçə tamaĢa-filmin adını sadalamaq, fikrimcə, kifayətdir: “Ac həriflər”, “Fatehlərin divanı”, “YarımĢtat”, “Bala baĢa bəla”, “Yurd yeri”, “Ağ dünya” və s. Qeyd
edim ki, “Ac həriflər” teletamaĢası həmin il “Humay” mükafatına
da layiq görüldü.
Bu ekran əsərlərinin uğurlu taleyində Babək Hüseynoğlunun
xüsusi payı var. Tam məsuliyyətlə deyirəm: onun xüsusı diqqət və
qayğısı olmasaydı, mənim yaradıcılıq arzu və istəklərimin əksəriyyəti, necə deyərlər, kağız üzərində qalacaqdı.
Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun!
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***
Sevimli aktyorumuz YaĢar Nuriyevlə Babək müəllimin hələ
1982-ci ildən tanıĢlıqlarını bilmirdim. Amma onlar arasındakı səmimiyətin, mehriban, dost münasibətinin ara-sıra Ģahidi olurdum. Ġstər
Babək müəllimin Az TV sədri iĢlədiyi vaxtlarda, istərsə də sonralar.
Hər ikisi yaradıcılıqla bağlı insan olduqlarından savayı, onların bəzi
insani keyfiyyətlərə eyni cür baxıĢları da aralarındakı dost münasibətinin yaranmasına və sonadək davam etməsinə səbəb idi. Məsələn; kiĢiliyə, əyilməzliyə, obyektivliyə, səmimiyyətə, sadəliyə verdikləri üstünlik. Hər ikisində insanlarla tez və asan ünsiyyət yarada
bilmək qabiliyyəti. Xalqına təmənnasız xidmət etməkdən daim həzz
alan əsl ziyalılıq. Kifayət qədər ciddi simalı, eyni zamanda yumor
hisslərinin zəngin olması. Məhz bu ortaq hisslər və keyfiyyətlər idi
onları bir-birinə düz 1982-ci ildən yaxınlaĢdıran, dostlaĢdıran.

YAġAR NURĠ
Azərbaycan Respublikasının
xalq artisti

VƏTƏNĠNĠ, XALQINI BABƏK KĠMĠ
SEVƏN BABƏK
Ġlk tanıĢlığımız AzTV-nin dəhlizində oldu. Məni xeyli tərifləyəndən sonra, ətrafındakılardan onun kim olduğunu soruĢdum...
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“Bizim redaktortur, yaxĢı oğlandır, kiĢi adamdır” – dedilər. Axırıncı
“kiĢi adamdır” sözü mənim daha çox xoĢuma gəldi. Və onu bundan
sonra görəndə həmin kəlməyə görə birinci, ondan qabaq ona salam
verərdim. Adətən, eynəkli adamların səmimiyyətinə mən öz aləmimdə gec inanırdım. Amma bu Ģəxsin insanlığına o andan valeh
oldum. Bu insan Babək Hüseynoğlu idi.
Redaktorluqdan teleradionun sədri vəzifəsinə qədər yüksəldi,
amma onda bir xasiyyət dəyiĢmədi-KĠġĠLĠK!
Bir dəfə müəyyən səbəblərə görə bir veriliĢə gələ bilməmiĢdim. Halbuki, gəlməsəydim də olardı. Buna görə məni 6 ay efirə
buraxmamağı tapĢırmıĢdı. Qadın redaktorlardan biri onu bir az
“yumĢaltmağa” cəhd etdikdə, “Xanım, onda sən gəl 6 ay mənim yerimdə otur” demiĢdi.
Xalqını, vətənini dəlicəsinə sevirdi Babək müəllim. Dostluqda, yoldaĢlıqda da sədaqətli idi. ĠĢlədiyi illər ərzində bir insanın
qəlbinə belə dəymədi. Hər nə etsə, hansı qərarı versə belə Haqqı
unutmazdı.
ġair təbiəti var idi. Hər Ģeydən öncə səmimi idi, ÖZÜ ĠDĠ.
Heç bir Ģey onun Babək qəddini əyə bilmədi. Hətta xəstəliyin
özü də.
AzTV-də böyük məhəbbətlə yad edirlər onu! Çünki yaxĢı
əməl, gözəl əqidə sahibi idi.
Həyatda hər Ģey unudula bilər, yaddan çıxa bilər. Ancaq bir
söz Ģəxsiyyətə, insana daha gözəl yaraĢır. “KĠġĠ” sözü! Bu hər adama yaraĢmır. Babək Hüseynoğlu kiĢi adam idi. Allah onu rəhmət
eləsin!
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***
Akif Məhərrəmova zəng edib ondan Babək müəllimin xatirə
kitabına öz ürək sözlərini yazması xahiĢini mən Ģüurlu surətdə etdim. Çünki onlar təxminən otuz il əvvəl, lap gənc vaxtlarında
AzTV-də bir yerdə iĢləmiĢ, həmkar olmuĢlar. Birgə veriliĢlər hazırlamıĢ, yaxĢı və pis günlərini, sevinc və kədərlərini bölüĢmüĢlər.
Aralarındakı bu dost münasibəti sonadək saxlanmıĢdı. Babək müəllimin yas mərasimində mən bunun Ģahidi oldum. Akif müəllimin bu
dost itkisinə ürəkdən kədərlənməsi, xatirələr danıĢdıqca həyəcanlanması, təəsüflənməsi mənim yadımdan çıxmaz. O bir qədər təmkinli
olmağa çalıĢırdı. Asta tonla danıĢırdı. Amma görünürdü ki, ürəyi
doludur. Burada bir səmimiyyət, bir də çarəsizlik vardı. O baĢ
vermiĢ hadisə ilə barıĢmaq, sanki razılaĢmaq belə istəmirdi. Lakin
nə etməli? Artıq Babək müəllim bizi tərk etmiĢdi.
Odur ki, bu kitab hazırlananda Babək müəllim haqqında öz
ürək sözlərini, xatirələrini yazmağı Akif müəllimdən xahiĢ etdim.
Akif müəllim bir neçə gün vaxt istədi və dediyi vaxt yazını mənə
çatdırdı. Ġndi onu olduğu kimi sizə təqdim edirəm.
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AKĠF ƏLĠ
yazıçı-publisist, fəlsəfə doktoru

BABƏK HÜSEYNOĞLU – 60
Bəzən adamlar öz adına bənzəyir. Adının mənası, məzmunu
necədirsə, xasiyyəti də o cür olur.
Hərçənd ad insana təsadüfi, ötəri məqamlarda da verilə bilər
və adqoymada xüsusi bir qanunauyğunluq olmur, ancaq qəribədir
ki, zaman keçdikcə adam öz adına uyğun həyat tərzi yaĢamağa baĢlayır, xarakteri, xasiyyəti sanki adının mənasına uyğun formalaĢır...
Bəlkə min illər öncə qədim Oğuz igidlərinə müdrik el ağsaqqalı Dədə Qorqudun ad qoyması mərasimində də bu gizli hikmət
varmıĢ…
Hər halda mərhum jurnalist Babək Hüseyin oğlu Məmmədovun 60 illik yubileyi ərəfəsində onun haqqında xatirələrimi yazmaq
barədə mənə müraciət olunanda, sabiq həmkarımla bağlı beynimə
gələn ilk fikirlər bunlar oldu.
…Təbii, mən formal müqayisə aparmıram və Ulu sərkərdə
Babəkin bizim ən qüdrətli və fəxarət doğuran qəhrəmanlarımızdan
olduğu Ģübhəsizdir. Vətəni yadellilərdən qorumaq naminə və xalqın
azadlığı uğrunda həyatından keçən bu azman igidin obrazı ilə yanaĢı
əzəmətli adı da əsil böyük vətənpərvərlik rəmzinə, milli qeyrət simvoluna çevrilib.
Analogiyanın zaman və miqyas fərqindən baĢqa bir özəl fərqi
də odur ki, jurnalistin silahı yalnız qılınc qədər kəsərli iti qələmdir.
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Müasirimiz olan jurnalist Babək Hüseynoğlunun öz çapında
həyatını Vətənin azadlığı yolunda əsirgəməyən, yadelli iĢğalçılara
qarĢı barıĢmaz olan bir vətən övladı kimi xatirələrdə yaĢadığını onu
tanıyanlar bilir.
***
...Ġndi onun haqqında keçmiĢ zamanda danıĢmaq, olmuĢlar
barədə xatirələr söyləmək əlbəttə, kədərlidir, həyatdan tez və gözlənilmədən köçməsinə təəssüflənməmək olmur. Ancaq təsəlli – yaĢanan mənalı ömür, həyatda qoyulan dərin izdir. Bir də təsəlli odur ki,
zamanın sonsuz axarında əbədiyyətə qovuĢanlar milyonlarla,
milyardlarladır: göylərin hökmü qarĢısında Yer övladı acizdir.
Aqibətimiz Tanrıdan gəlir...

***
Babək Hüseynoğlunu mən 1983-cü ildən, Azərbaycan Televiziyasında birgə çalıĢdığımız illərdən tanımıĢam. Əqidəcə bütöv,
dostluğa sədaqətli, cəsur, mərd insan kimi. Sonralar jurnalistika sahəsində bizim yollarımız zaman-zaman gah qoĢalaĢıb, gah ayrılıb,
gah paralel müstəvilərdə davam etsə də, münasibətlərimiz ilk tanıĢlıqdan etibarən həmiĢə qarĢılıqlı hörmət səviyyəsində sabit qalıb,
xoĢ məramlı, dostcasına olub, heç bir kənar amil ona təsir edə bilməyib.
Hətta, yeri gəlmiĢkən açığını deyim, bu münasibətlərin stabilliyini anlaĢılmaz hikkə-həsədlə qısqanan bəzi bəd niyyətli “qurdla
qiyamətə qalan” xəbislər, baĢqasının yaxĢı gününü görəndə özünü
pis hiss edən paxıllar öz cılız qaralamaları, donosları, çuğulluqları
ilə aranı qatmağa, ziyan vurmağa, münasibətlərə kölgə salmağa çalıĢsalar da, heç nəyə nail ola bilməyiblər. Çünki bizim əlaqələrimiz
o üzdəniraq kəslərin öz həyat tərzi kimi hansısa məqsədə, təmən-
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naya, konyuktura görə deyildi, əksinə, tam intuitiv olaraq ata-baba
qaydasınca - kiĢi sözünə, inama, etibara, güvənə əsaslanırdı.
***
…Ötən əsrin sonlarında qədim Oğuz yurdu Ġrəvanda qəzetçijurnalist kimi fəaliyyətə baĢlayıb sonra ailəsi ilə birgə Bakıya köçən
Babək Hüseynoğlu 80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradio
VeriliĢləri Komitəsində Məktublar və Sosioloji sorğular Ģöbəsində
çalıĢırdı. Mənsə Azərbaycan Radiosunda Ģöbə müdiri idim. Və biz
hələ yaxından tanıĢ deyildik.
O zaman, 1983-cü ilin aprelində mənə Televiziyanın Gənclər
üçün proqramlar BaĢ redaksiyasının BaĢ redaktoru vəzifəsi təklif
ediləndə, yeni iĢ yerində qarĢıma çıxan ən ciddi, ən ağır problemlərdən biri kadrlarla bağlı oldu. Belə ki, spesifik yaradıcılıq sahəsi olan
televiziyada yeni maraqlı, mənalı, dolğun məzmunlu, xalqa gərəkli
veriliĢi yalnız ürəyi xalq üçün yanan istedadlı yaradıcılar, özləri
maraqlı və mənalı olan Ģəxslər hazırlaya bilərdi. Ona görə də nə
qədər böyük çətinliklər, hərdən hətta qalmaqallar hesabına olsa da,
mən bu problemi mütləq həll etməyə, zəruri kadr dəyiĢikliyi
aparmağa, redaksiyaya müasir dünyagörüĢlü, yeni təfəkkürlü gənc
və istedadlı jurnalistləri, bacarıqlı müəllifləri, redaktorları, rejissorları, rəssamları, operatorları, aparıcıları toplamağa çalıĢırdım. Nəticədə redaksiyamız tezliklə tam yeni tərkibdə fəaliyyət göstərərək
“Ġdrak”, “Zəriflik”, “Aygün”, “7 sual, 7 cavab” Televiktorinası,
“Tələbə dünyası”, “Ekspromt”, “Dünyaya sevinc gərək”, “Gənclik”,
“Mənəvi dünyamız” və s. neçə-neçə maraqlı, populyar televiziya
proqramları ilə tamaĢaçıların görüĢünə gəldi, auditoriyamız getgedə geniĢləndi, artdı, çoxaldı...
Məhz o illərdə BaĢ redaksiya daxilində gənclər üçün hərbivətənpərvərlik mövzusunda tamam yeni formalı, yeni məzmunlu,
müasir ruhlu veriliĢlər hazırlamaq üçün ayrıca bir struktur yaradıldı.
Və bu yeni yaranan “Hərbi-vətənpərvərlik” Ģöbəsinin müdiri vəzifəsinə digər Ģöbələrimizdə olduğu kimi, hələ mətbuat aləmində imzası
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geniĢ tanınmasa da, ancaq istedadı, perspektivi olan gənc jurnalisti
dəvət etdim. Deyim ki, çox böyük enerji və həvəslə fəaliyyətə baĢlayan Babək Məmmədov sonrakı birgə iĢ prosesində özünün qələm
təcrübəsi, redaktə bacarığı, təĢkilatçılıq qabiliyyəti və ciddiyyəti ilə
bu seçimin doğruluğunu dönə-dönə sübut etdi.
Mürəkkəb xarakterli veteranlar kontingenti ilə iĢləmək, özü də
uğurla, problem yaratmadan iĢləmək – hər yaradıcıya müyəssər olmur. Ġkinci Dünya müharibəsinin odundan-alovundan keçmiĢ, ağır
həyat tərzi yaĢamıĢ və qalib gəlmiĢ döyüĢçülərlə həmsöhbət olmaq,
ürəklərinin dərinliyində saxladıqları maraqlı xatirələri oyada bilmək, onlara vaxt ayırıb diqqətlə dinləmək, qələmə almaq, ssenariyə
uyğunlaĢdırmaq və bütün bunları telestudiyada videolentə köçürüb
orijinal proqram Ģəklində tamaĢaçıya təqdim etmək yaradıcıdan
böyük səbr, diqqət, həssaslıq tələb edirdi. Məhz bu xüsusiyyətlərə
malik Babək Məmmədov öz vəzifəsini bacarıqla, sevə-sevə, böyük
məsuliyyət hissilə icra edirdi. Və mən Babəkin uğurlu idarəetməsindən məmnun, onun hazırlayacağı veriliĢlərin keyfiyyətindən də tam
arxayın idim. Həqiqətən tezliklə “Hərbi-vətənpərvərlik” Ģöbəsində
hazırlanan “Hünər”, “Qəhrəmanlıq”, “Heç kəs unudulmur”, “Fırtınadan doğulmuĢlar”, “MəĢəl” və s. bu kimi sanballı veriliĢlər tamaĢaçı auditoriyasının rəğbətini qazandı. Babək həqiqi mənada özünü
bütünlüklə bu proqramların keyfiyyətlə hazırlanmasına həsr edirdi.
Bəzən o, qəhrəmanların döyüĢ yolunu izləmək, hansısa bir maraqlı
süjeti lentə çəkmək üçün keçmiĢ Ġttifaqın ən ucqar nöqtələrinə belə
yaradıcılıq ezamiyyətinə yollanırdı.
Redaksiyamızın poçtuna minlərlə tamaĢaçı məktubu gəlirdi.
VeriliĢlər gənc nəslə vətənpərvərlik ruhu aĢılayır, həyata hazırlıqla,
vətənə xidmətlə bağlı zəruri məlumatlar verir, igid sərkərdələrin,
məĢhur qəhrəmanların həyatını örnək kimi təqdim edirdi.
Bəlkə də sonralar torpağımıza vəhĢi erməni təcavüzü baĢ verərkən xalqımız azadlıq, müstəqillik mübarizəsinə qalxanda sinəsini
Vətənə sipər edən cəsur igidlər arasında həm də o televeriliĢlərin
ruhlandırdığı, nurlandırdığı vətənsevər oğullar vardı...
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***
Bu yerdə mərhum jurnalistin bioqrafiyası üçün rəmzi olan bir
məqama diqqət yetirək: vaxtilə bir Ģöbənin rəhbəri kimi televiziya
konveyerinə fəal qoĢulan Babək Hüseynoğlu müəyyən müddət keçdikdən sonra artıq püxtələĢmiĢ televiziya mütəxəssisi kimi bütün
Teleradio strukturunun rəhbəri vəzifəsinədək yüksələcəkdi...
Ancaq bu, sonralar olacaqdı, hələliksə qarĢıda keĢməkeĢli ağır
illər dururdu.
***
Qarabağ hadisələri baĢlananda hamı dərk etdi ki, bu dəfə
məsələ baĢqadır, daha düĢmən uzaqlarda, hansısa yad diyarlarda deyil, lap yaxınlığımızda, öz ocağımızın baĢındadır və bu dəfə bizim
öz torpaqlarımıza, öz dədə-baba yurdumuza təcavüz olunubdur.
1985-dən etibarən Kremlin yenidən qurulan “xallıbaĢ” siyasəti erməni quldurlarına dəstək vermiĢ, yüz minlərlə dinc soydaĢımız
doğma ocağından, qədim Oğuz yurdundan didərgin salınmıĢdı. Müharibənin sərt simasını indiyədək yalnız ekranlardan görüb veteran
döyüĢçülərin söhbətlərindən eĢidənlər indi Ġblisin bütün qan-qadası,
ölüm-itim reallığı ilə üz-üzə qalmıĢdı. Xəyanət kələfinə düĢən Azərbaycanın durumu get-gedə ağırlaĢırdı. Qəzəbdən kükrəyən xalq illər, qərinələr, əsrlər boyu sədaqətlə qulluq etdiyi Moskvaya, Sovet
hakimiyyətinə, kommunist partiyasına inamını itirib, azadlıq, müstəqillik hərəkatına qalxmıĢdı. Qara imperiyanın məkrindən uzaqlaĢmaq, təhqiramiz əsarətdən qurtulmaq və müstəqilliyə qovuĢmaq naminə gərgin mübarizələr dövrü baĢlanmıĢdı. Bu elə bir sınaq dövrü
idi ki, Vətən hər vətəndaĢdan real iĢ, konkret kömək, yardım tələb
edirdi. Və sözdə deyil, iĢdə, əməldə qeyrət, mərdlik göstərmək lazım
idi. Belə bir vaxtda təəssüf ki, vətəndən baĢ götürüb qaçan, xaricdə
gizlənib aranın sakitləĢməsini gözləyən, hətta onun mənafeyini miskincəsinə yadlara satan nankorlar da olurdu. Ancaq əksər oğullar
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mərd-mərdanə Vətənin müdafiəsinə qalxıb imanı və imkanı səviyyəsində, qeyrəti və Ģücaəti qədərində öz köməyini əsirgəmirdi...
Mövqelərin toqquĢduğu o dövrün kəskin ictimai-siyasi prosesləri fonunda dövlət televiziyasından kənarlaĢan jurnalist Babək
Hüseynoğlu da öz səsi, sözü, qələmi ilə azadlıq meydanında, milli
mücadilənin içərisində, haqqın-ədalətin yanında idi. Alovlu çıxıĢları, prinsipial mövqeyi, iti qələmi ilə...
***
...1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının və
dövlətçiliyinin taleyini həlledici məqama çatdırdı. Ölüm-dirim mübarizəsi gedirdi. Bu illərdə bir-birini əvəzləyən moskvapərəst yerli
hakimiyyətin, simasız rəhbərlərin və səriĢtəsiz iqtidarların bədnam
siyasəti respublikanı xaos vəziyyətinə salmıĢdı. Situasiya o dərəcədə mürəkkəbləĢmiĢdi ki, hətta müstəqillik əldə olunduqdan sonra
da ölkədə vəziyyət düzəlmir, əksinə, dərəbəylik baĢ alıb gedirdi.
Xalqın güzəranı pisləĢib təhlükəli həddə çatmıĢdı.
Belə bir zamanda mütərəqqi düĢüncəli vətəndaĢlar çıxıĢ yolunu görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə
qayıtmasında görürdü. Müxtəlif bölgələrdə yaĢayan eyni əqidəli
insanlar tədricən qüvvələrini birləĢdirərək Xilaskarın Naxçıvandan
Bakıya qayıdıĢı naminə mübarizələrə baĢlamıĢdılar.
O çətin, hətta müəyyən məqamlarda qorxulu dövrlərdə Babək
Hüseynoğlu yenə də Vətən naminə var qüvvəsi ilə çalıĢırdı. Onun
BaĢ redaktorluğu ilə çıxan məĢhur “Aydınlıq” qəzeti mübarizələrin
önündə idi. “Aydınlıq” eyni amallı insanların haqq sözünü yayan
demokratik mətbu orqan kimi xalqın arasında açıq-aĢkar yazıları ilə
sevilir, tarixi həqiqətləri, ictimai-siyasi problemləri olduğu kimi
iĢıqlandırır, zəruri milli dəyərləri, azadlıq, müstəqillik, suverenlik
ideyalarını ictimai fikrə təlqin edirdi.
***
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O vaxt mən artıq “Vətən səsi” qəzetində iĢləyirdim və biz
yenə də Babək Hüseynoğlu ilə həmkar kimi tez-tez “Azərbaycan”
nəĢriyyatında görüĢür, redaksiyada fikir mübadiləsi edir, ictimai-siyasi, yaradıcılıq müzakirələri aparırdıq. Biz daha eyni redaksiyada
çalıĢmasaq da, yenə eyni strateji mübarizə xəttində idik.
Müstəqillik, azadlıq, demokratiya uğrunda mübarizələrin ən
qızğın çağları olan 1990-92-ci illərdə ictimai Ģüura təsir baxımından
xüsusi önəm verib geniĢ yayılmasını zəruri saydığım bəzi aktual yazılarımı Babək Hüseynoğluna təqdim edirdim və o, həmin kəskin
məqalələri necə deyərlər, nöqtəsinə-vergülünə toxunmadan “Aydınlıq” qəzetində çap edirdi: (məs., “Sergey Kostrikov kimdir”, “Ġstiqlal moizələri”, “Bakıdan ġuĢaya səyahət” və s.).
Eynilə Babəkin qəzetindəki maraqlı yazıları da biz götürüb
“Vətən səsi”ndə təkrar çap edirdik (xatirimdədir, bunlardan ən çox
səs salanı və oxucular arasında əl-əl gəzəni - Heydər Əliyev haqqında istedadlı Ģair-publisist Zeynal Vəfanın yazdığı “ġəxsiyyət”
məqaləsi idi.) Bütün bu inqilabi ruhlu yazılar geniĢ oxucu kütləsi
arasında indiki leksikonla desək,- bomba effekti verirdi, ictimai
fikrə ciddi təsir göstərir, proseslərin axarının müəyyənləĢdirilməsində bir növ ideoloji təminat funksiyasını yerinə yetirirdi.
Beləcə, 1980-ci illərdə Televiziyadan baĢlanan əməkdaĢlığımız müəyyən fasilədən sonra 1990-cı illərdə qəzetçilik sahəsində
davam etdi.
***
...Nəhayət, ağır mübarizələr, əzab-əziyyətlər öz bəhrəsini
verdi, haqq öz yerini tutdu və xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyev yenidən hakimiyyət sükanı arxasına keçdi.
1993-cü il iyunun 15-dən baĢlanan QurtuluĢ prosesləri tədricən
sürətini artırdı, təcrübəli dövlət xadiminin titanik zəhməti sayəsində
respublikada ictimai-siyasi durum sabitləĢməyə doğru getdi, ölkənin
və əhalinin vəziyyəti günü-gündən yaxĢılaĢdı...
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Hakimiyyətə qayıdıĢından sonra ulu öndərin ilk təyinatlarından biri də ağır sınaq illərindən mərd, mübariz insan və istedadlı
publisist kimi tanınan jurnalist Babək Hüseynoğlunun Teleradio
ġirkətinin rəhbəri vəzifəsinə qoyulması oldu. Bu, ulu öndərin kütləvi informasiya vasitələrinə necə mühüm əhəmiyyət verməsi ilə yanaĢı, həm də Babəkə olan inamın, diqqətin, qayğının təzahürü idi.
Vaxtilə Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi naminə apardığı mübarizələrə görə Teleradiodan uzaqlaĢmağa məcbur olan cəsarətli söz
adamı indi azad, müstəqil Azərbaycanın Teleradiosuna rəhbərlik
edirdi. Qara imperiyanın yanlıĢ siyasətinə kəskin etiraz edən vicdanlı qələm sahibi bütün bilik və bacarığı ilə gənc müstəqil milli
dövlətimizin xidmətində idi.
…Beləcə bizim fəaliyyətimiz bir müddət yenə dövlət qulluğu
sahəsində paralel müstəvilərdə davam etdi (ulu öndərin xeyir-duası
ilə az sonra mən də Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətində iĢə
baĢlamıĢdım), biz Vətən və Dövlət naminə vicdanla, sağlam amalla
çalıĢmalarımızı sürdürürdük…
***
Bəli... YaddaĢ axarında qısaca nəzər saldığımız bütün bu nostaljili məqamlar ömrü boyu adının mənasını doğruldaraq yaĢamıĢ
üsyankar ruhlu, sağlam əqidəli, mərd, mübariz jurnalist həmkarımız, mərhum Babək Hüseyin oğlu Məmmədovun həyatı üçün rəmzi
xarakter daĢıyan fraqmentlərdir. O bütün həyatını belə sədaqətli vətənpərvər, cəsarətli jurnalist, qayğıkeĢ ailə baĢçısı, etibarlı dost kimi
halal yaĢamıĢdır…
Ruhu Ģad olsun!
23 iyul 2010
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***
2010-cu il avqust ayının 27-si idi. Babək müəllimin 60-cı ad
gününə iki gün qalırdı. Avqustun 29-u Babəkin 60 yaĢını onsuz, onu
ziyarət etmək üçün əbədi evinə toplaĢmağı planlaĢdırmıĢdıq. Çox
narahat idim. Ġllərdi ki, içimi göynədən bir çox məsələlər məni rahat
buraxmırdı. Ürəyimi boĢaltmaq, bir hayqırtı ilə Babəki haylamaq,
car çəkmək istəyirdim.
Oturub böyük bir məqalə yazdım. Onu təcili olaraq məhz ad
gününədək nəĢr etdirmək qərarında idim. Bir neçə yerə “əl atdım”.
Bir “qeyrətlisi” çox mədəni yolla qəzetində ümumiyyətlə çap etdirməkdən boyun qaçırdı (Halbuki, vaxtilə o insan öz məqalələri, Ģeirlərilə “Aydınlığ”ın “qapısını yağır eləmiĢdi). Bir-ikisi də bir neçə
gün sonraya söz verdi. Təbii ki, bu cavablar məni qane etmədi.
Yaxın adamlardan biri “Xural” qəzetinə müraciət elə, baĢ redaktoru
çox qeyrətli oğlandır” dedi. Telefon nömrəsini əldə edib Əvəz müəllimə zəng vurdum. Özümü təqdim etdikdən sonra niyyətimi bildirdim. Sabah artıq çapa gedəcək hazırlanmıĢ nömrədə dəyiĢikliklər
edərək həmin məqalənin məhz bu nömrədə veriləcəyini vəd etdi
Əvəz müəllim. Babəkin dünyadan köçməsinə xeyli kədərləndi və
dedi: “Babək bəyə dərin hörmətimiz var, heç bir problem yoxdur.
Səhər məqaləni mənə çatdırın”.
Elə də oldu. Məqalə məhz ayın 29-da “Xural”ın vasitəsilə ad
günündə Babəksevərlərə çatdırıldı. Bir neçə gün sonra isə Babəkin
60 illik yubileyi ilə əlaqədar məzarı üstündə təĢkil olunmuĢ toplantı
Ġctimai Televiziya ilə iĢıqlandırıldı. Bu iki əlamətdar hadisə bizə bir
qədər təsəlli verdi, sakitləĢdirdi. Sanki Babəki bir anlıq həyata qaytara bildik. Yeri gəlmiĢkən, mən ailəmiz adından həm Əvəz Zeynallıya, həm də Ġsmayıl Ömərova dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz bir daha əmin olduq ki, hələ millətin qeyrətli oğulları var və
neçə ki, belə oğullar var, demək Babək kimi xalqa məxsus insanlar
yaĢayacaq, silinməyəcəklər.
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ƏVƏZ ZEYNALLI
1996-1998-ci illərdə Ankarada
nəĢr olunan «Böyük Gələcək»
dərgisinin naĢiri, «Xural»
qəzetinin hazırkı baĢ redaktoru

BABƏK HÜSEYNOĞLUNU ANARKƏN…
Birinci xatirə…
Ġllər əvvəl – 1996-cı il idi. Türkiyədə təhsil alırdım. Gəncliyimizin ən qaynar və iddialı vaxtları idi və Ankarada «Böyük Gələcək» jurnalını nəĢr edirdim. Ġlk vaxtlar mənə elə gəlirdi ki, XX əsrin
ikinci yarısından Türkiyədə və dünyada təhsil alan tələbələrin nəĢr
etdirdiyi ilk dərginin təĢəbbüskarı olduğum üçün hamı tərəfindən
təqdir olunacaq, dəstəklənəcəyəm. Təəssüf ki, elə olmadı və mən
dəstək əvəzinə köstəklə qarĢılaĢdım.
Birinci sayını dərc edib Azərbaycana gəlmiĢdim. Təxminən
yay ayları idi. Hər gələndə dostlarla görüĢər, hal-əhval tutardım.
Babək Hüseynoğlu da hal-əhval tutmalı olduğum siyahıda idi.
Açığı, bir az da ümidsiz idim onunla görüĢəcəyimdən. Çünki biz
sıravi tələbə idik, amma Babək bəy Azərbaycan Televiziya və
Radio VeriliĢləri ġirkətinin prezidenti. Dost dediyin və hər gün
dərdləĢdiyin adamlar vəzifənin meĢin qapılarının ardından adamları
görməz olur. Amma Babək bəy elə deyildi…
Televiziyanın giriĢindən keçib Babək Hüseynoğlunun kabinetinin ağzına qədər gəldim. Köməkçiyə kimliyimi və haradan gəldiyimi söylədim. Çox nəzakətlə Babək Hüseynoğlunun yerində olma202

dığını söylədi və sonra gəlməyimi xahiĢ etdi. GəlmiĢkən, gətirdiyim
«Böyük Gələcək» dərgisinin ilk sayından bir neçəsini qoyub televiziyanı tərk etdim. «Əgər imkanı olsa, sonra görüĢərik» dedim.
Bununla da məsələni bitmiĢ hesab etdim…
AxĢam evdə tamam baĢqa bir mənzərə ilə qarĢılaĢdım. Atam
hər zaman AzTV-nin axĢam-ana xəbərlərinə baxardı. Mənə də hər
zaman tövsiyəsi o olurdu ki, ölkədə baĢ verənlərə hakim olmaq
üçün mütləq xəbərlərə baxmaq lazımdır. Nədənsə, digər kanalların
xəbərlər proqramlarına olduğu kimi, dövlət televiziyasının əsas
xəbərlərinə baxmaq da atamın adəti idi. Saat 20.00 xəbərləri yenicə
baĢlamıĢdı ki, həyəcanla məni çağırdılar. Heyrət! Rəsmi xəbərlərdən sonra təxminən 7-8 dəqiqə AzTV-nin ana xəbərləri «Böyük
Gələcək» dərgisindən və orada yazılan əsas yazılardan xəbər vermiĢdi. Bu, o zaman üçün də, elə indiki zaman üçün də böyük və
görkəmli bir hadisədir. Bir gəncin ürək ağrısı ilə çıxardığı, böyük
iddialarla yaĢadığı gənclik illərində ona belə diqqət göstərmək hər
dövlət məmurunun iĢi deyildi. Babək Hüseynoğlu tanımaya-tanımaya, görüĢməyə-görüĢməyə bu diqqəti etmiĢ, bizi qanadlandırıb
göylərə uçurmuĢdu...
Mən bu hadisəni heç unutmadım…
Ġkinci xatirə…
«Böyük Gələcək» jurnalının tanıtımından sonra Babək Hüseynoğlunun köməkçisi ilə əlaqə saxladım və Babək bəylə görüĢ
aldım. Ankaradan və Ġstanbuldan bir neçə tələbə bir araya gəlib
onunla görüĢə getdik. Mənə münasibətinin yaxĢı olacağını təxminən
hamı bilirdi. Çünki AzTV-nin efirindən «Böyük Gələcəy»in təqdimatını görmüĢdülər. Ġstanbuldan bir qrup tələbə yoldaĢımız bir gəncin AzTV-nin Türkiyə üzrə müxbirliyi məsələsini xahiĢ etdilər və
indi adı yadımdan çıxan həmin gənci də götürüb Babək bəyin yanına getdik. Bizi çox yaxĢı qarĢıladı. Xeyli söhbət etdik. Səyyad Ağbabalını çağırdı və bizimlə görüĢdən bir reportaj hazırlanmasını
xahiĢ etdi və dərhal Səyyad Ağbabalının tapĢırığı ilə kameralar gəl203

di. Sonra bizi Qulu Məhərrəmliyə tapĢırdı. Bizdən beynəlxalq məsələlərin Ģərhçisi kimi onun həftəlik proqramlarında çıxıĢımızın təmin
olunmasını xahiĢ etdi. Hətta Qulu Məhərrəmli məni və bir tələbə
yoldaĢımı bir neçə dəfə çəkiliĢə çağırdı. Çəkildik də… Amma təbii
ki, böyük ehtimalla yetərsiz olduğumuz üçün efirə çıxa bilmədik…
Hə… O zaman mən Babək Hüseynoğludan Ġstanbulda təhsil
alan o tələbənin Ġstanbul müxbiri təyin olunması xahiĢini etdim.
Sonra həmin tələbə uzun illər Ġstanbuldan və Türkiyədən AzTV-yə
reportajlar hazırladı (Deyəsən, indi də haradasa AzTV sistemindədir). Amma mən onu bir daha görmədim. Bir neçə dəfə Babək Hüseynoğlunun əleyhinə danıĢdığını, reportajlar verdiyini eĢitdim. Çox
sarsıldım… Hətta bunu bir dəfə Babək bəyin özünə də dedim. O tələbənin xahiĢini mənim etdiyimi və Babək bəyin onu iĢə düzəltdiyini… Babək bəyin yadından çıxmıĢdı. Mənim kimi…
Bu hadisəni də unutmuram…
Üçüncü xatirə…
Bir neçə say çıxandan sonra iqtisadi vəziyyətimiz gərginləĢdi.
Hər zaman olduğu kimi, maliyyə baxımından sıxıĢmağa baĢladıq.
Ankara bahalı Ģəhər idi. Dövlətin rəsmi qurumlarının Türkiyədə
yerləĢən uzantıları tələbələrlə maraqlanmır, maraqlananlar da dərgi
çıxarmağımızı həzm edə bilmirdilər. Amma biz Azərbaycan gəncliyini Ankaranın və Türkiyənin ən iri salonlarına daĢıyır, gecə-gündüz demədən çalıĢırdıq. Oradakı Azərbaycan Dərnəkləri də bərbad
iĢ rejimi ilə çalıĢırdılar. Hər kəs və hər Ģey ideoloji idi. Heydər Əliyevi dəstəkləyənlər Əbülfəz Elçibəy tərəfdarlarına düĢmən kimi baxır, Əbülfəz Elçibəyi dəstəkləyənlər Heydər Əliyev tərəfdarlarına
vətən xaini deyirdilər. Həm Elçibəyi dəstəkləyənlər, həm də Heydər
Əliyev tərəfdarları müstəqil fikri olanları yaxın buraxmır, belə adamlara hər cür əngəl törədirdilər. Belə bir məqamda biz bir qrup gənc,
sadəcə, Azərbaycan üçün «Böyük Gələcək» jurnalı dərc edirdik.
Ġqtisadi imkanların tamam tükəndiyi vaxtda bir ideya atdıq
ortalığa. Ki, Azərbaycana gedək və ictimai-siyasi statuslu adamlar204

dan dərginin gələcək saylarının nəĢri üçün pul toplayaq. Rəsmi
siyahılar dərc etdik. O siyahılarla Azərbaycana gəldik. Ġndi qarĢımda olan bu siyahıda bizə kimin nə qədər yardım etdiyi yer alıb.
Məsələn,
Sərdar Cəlaloğlu – 10.000 manat (yəni 1 «Ģirvan»);
Əli Kərimov 10.000 manat;
Nemət Pənahlı 20.000 manat;
ZərdüĢt Əlizadə 10 ABġ dolları;
Ġlyas Ġsmayılov 10.000 manat;
Etibar Məmmədov 150.000 manat;
Əli Nağıyev 20.000 manat;
Ġsa Qəmbər 50 ABġ dolları və s.
Babək Hüseynoğlu siyahıya baxmadan – digərləri siyahıya
baxır, əvvəlki rəqibindən çox pul verirdilər – 100 ABġ dolları yardım etdi və təsirləndi. Ona bizim bu üsulla jurnal çıxarmağımız pis
təsir etmiĢdi və təəssüflənirdi ki, vəzifədə olan zaman bizim ehtiyaclarımızdan xəbəri olmayıb…
Bu hadisəni də unutmuram… Unutmaram…
Xatirələr… Xatirələr…
Beləcə, zamanla biz Babək Hüseynoğlu ilə dost olduq. Artıq o
xatirələr tək-tək deyil, onlarla, yüzlərlədir. Bəlkə bütün bunlar bir
zaman iri yazılara da çevrilə bilər. Əsas odur ki, mən hər zaman
Babək Hüseynoğlunu gəncliyimin ən yaddaqalan bu üç xatirəsi ilə
tanıdım. O vəzifədə olanda da, vəzifədən çıxanda da dəyiĢməyən
adamlardan idi. Ġndi elə adamlar azdır və təəssüf ki, Babək Hüseynoğlu öz ömrünü bu mənada tam yaĢamadı.
Əsas odur ki, Babək Hüseynoğlunun nurlu xatirəsi həmiĢə
mənim xatirəmdə yaĢayacaq…
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***
Babək müəllimin yas mərasiminə Akif müəllim bir neçə tanınmıĢ insanla birlikdə gəldi. Onlardan biri məni tanıdığına görə
mənimlə görüĢərək baĢsağlığı verib elə yanımda da əyləĢdilər.
Onlar kədərlənir, təəssüflənirdilər. Təbii ki, söhbət ancaq Babək
müəllimdən, onunla bağlı xatirələrdən, onun nəcib əməllərindən gedirdi. Mövzu bir idi. Akif müəllimin söhbətlərindən mənə məlum
oldu ki, onlar Babək müəllimlə çoxdan və daha dərindən tanıĢ olublar. Onları bağlayan isə təkcə yaradıcılıq, incəsənət maraqları deyil,
həm də ictimai-siyasi fəallıqları, ümumi baxıĢları, əqidə birliyi imiĢ.
Onlar hələ Sovet zamanında hamının sezə bilmədiyi, xalqın
baĢına gətirilən müsibətləri, ziyanına iĢləyən elementləri görüb onları müzakirə edirmiĢlər. Rus-erməni planlarından, ən azından onların incəsənətimizə vurduqları zərbələrdən danıĢırmıĢlar. Fikrimcə o
dövrdə bunları duymaq, görmək üçün zəngin təfəkkürə malik olmaq, danıĢmaq üçünsə qeyrət və cəsarət lazım idi.
Akif müəllimin bu xatirələri mənim üçün də bir açılıĢ, yenilik
oldu. Və yaddaĢıma həkk olundu.
Zaman yetəndə Akif müəllimə də əziyyət verib, fikirlərini
sizinlə bölüĢməyi qərara aldım. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, o
xahiĢimi məmnuniyyətlə qəbul etdi.
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AKĠF ĠSLAMZADƏ
tanınmıĢ müğənni

ĠLK TANIġLIQDAN DOSTLUĞA AġDIQ
Babək müəllimlə 1982-ci ildə AzTV-nin həyətindəki çayxanada tanıĢ olduq. Ona qədər Babəkin haqqında oradakı dostlarımdan eĢitmiĢdim. O, televiziyada təzə iĢləyirdi. Otuz, otuz iki yaĢlarında, hündürboy, elə xarici görünüĢcə də xoĢ təsir bağıĢlayan bir
oğlan idi. Ġlk görüĢümüzdən mən (fikrimcə elə o da) çox məmnun
oldum. Babəklə xeyli söhbət etdik, bir çox fikirlərimiz tamamilə
üst-üstə düĢürdü. Hələ Sovet totalitar rejimi dövründə öz fikirlərini
açıq-aĢkar ifadə etmək bacarığı, həyata tamamilə baĢqa rakursdan
baxıĢları, ənənəvi olmayan düĢüncələri, demokratik, azad fikirli bir
insanı mən Babək müəllimin Ģəxsində kəĢf etdim. Bu insanda
vətənə, millətə hədsiz sevgi vardı. Bu səmimi sevgi onun hər kəlməsində, hər nəfəsində hiss olunurdu. Babək müəllimlə söhbət edən
hər kəs onun söhbətlərindən həzz alır, özündə vətənə, millətə, insanlığa sevgisi birə-beĢ artır, ümumiyyətlə müsbət enerji ilə yüklənirdi.
Bir dəfə Moskvadan məĢhur türkoloq Qumlyov gəlmiĢdi. Bir
neçə gün bir yerdə olduq, fikir mübadiləsi etdik, söhbətləĢdik, gəzdik. Bir-birimizi daha yaxından tanımağa macal tapdıq. Onda Babək
haqqında yüksək fikirlər formalaĢdı. Qumlyov deyirdi ki, Babəkdə
əsl türkə məxsus vətəninə, millətinə, torpağına qarĢı sonsuz bir dəli207

sov məhəbbət var. O bunlara görə gözünü qırpmadan belə hər nəyə
desən gedər.
Yadımdadır ki, hələ o dövrlərdə Babək müəllim müxtəlif səviyyələrdə heç kəsin əhəmiyyət vermədiyi məsələnin- “Sarı gəlin”
məsələsinin “davasını”edirdi ermənilərlə. Bu hərəkət Babəkdəki
uzaqgörənliyin, xalqın faciəsinin dərindən dərkinin təcəssümü idi.
Biz ara-sıra görüĢər, dərdləĢərdik. Artıq SSRĠ-nin süqutu üfüqdə
görünməkdə idi. Cəmiyyətdəki problemlərdən, xalqımıza qarĢı olan
haqsızlıqlardan, “böyük və balaca qardaĢlar” tərəfindən aparılan siyasətin məğzi-mənasından danıĢar, bunların nəyə yönəldiyi, nə ilə
nəticələnəcəyi barədə fikirlərimizi bölüĢərdik, mütaliələr edərdik.
1988-ci ilin Xalq hərəkatı dövrü gəlib yetiĢdi. Bu həmin o
dövr idi ki, bütün türklüyü oyatdı, azərbaycanlıları – milləti birləĢdirdi. Biz əqidədə olan insanları isə bir yerə cəmləĢdirib böyük bir
məsuliyyətlə onlara hami etdi. Bu idi açıq meydan. Sözdən əmələ
keçmək vaxtı idi. Vətənə, millətə sevgini, məhəbbəti, qayğını
əməldə göstərmək lazım idi.
Babək gah meydanda idi, gah da qaçqınların yanında. Gah cəbhə xəttində, gah da qaçqınlarla birgə Moskvada. Gah Qərbi Azərbaycanda, gah da Qarabağda süjetlər hazırlayırdı... O çox iĢlər gördü.
Bir sözlə, Babək bu qeyrət imtahanından üzü ağ çıxmağı bacardı.
Bu hadisələrdən sonra o, “AYDINLIQ” qəzetini açdı. Babək
sözün əsl mənasında, “AYDINLIQLA” Respublikanın ictimai-siyasi həyatına o dövrdə olduqca vacib olan aydınlığı gətirdi. Uzun illər
boyu aldadılan xalq artıq doymuĢdu. O ancaq haqq-ədalət, obyektivlik, reallıq tələb edirdi. Əslində hər bir xırda yalan informasiya
xalq üçün olduqca böyük faciələrlə nəticələnə bilərdi. Odur ki,
xalqın inamını və etibarını qazanmıĢ Babək bəy “AYDINLIQDA”
hər Ģeyi olduğu kimi verirdi.
Azteleradioya sədr təyin olunandan sonra da Babək Hüseynoğlu elə həmin prinsipə sadiq qaldı. Bildirməliyəm ki, AzTV onun
dövründəki qədər heç vaxt milli və demokratik olmayıb. O insan
hər Ģeyin ölçüsünü, həddini bilirdi. O dövrdə AzTV yeganə televiziya olsa da hamının zövqünü oxĢayırdı. VeriliĢlərin hazırlanmasında,
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proqramın tərtibində hər kəsi- yaĢlını, cavanı, uĢağı nəzərə alırdı.
Yadımdadır ki, o, televiziyaya xeyli yenilik gətirdi. ƏməkdaĢların
sosial durumlarının qayğısına qaldı. Mən teleradio ilə əlaqəli bir
insan kimi bilirəm ki, Babək bəy sədr iĢləyən dövrdə hamı ondan
razılıq edirdi. Allah da ondan razı olsun!
O ziyalı, azad fikirli, vətənpərvər, təmkinli, mərifətli, ədəbərkanlı, öz yerini bilən, nurlu insanla mən son dəfə ölümündən 4-5
ay əvvəl bizim bir ümumi dostumuzun bağ evində ad günündə
görüĢdüm...
Babək bəy! Sən deyilənlərdən qat-qat artığına layiqsən!..
Ruhun Ģad olsun!
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***
Deyirlər həkimlər insanları yaxĢı tanıyan, onların hətta
“daxilini” görə bilən olurlar. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, Babək
müəllimin həkim dostları çox idi. Yəqin ki, onlar sözün əsl mənasında bu insandakı müsbət keyfiyyətləri görüb və qiymətləndiriblər.
Və uzun müddət onunla dost münasibətlərində olublar.
Babək müəllimin həkim dostlarından biri də hamımızın yaxĢı
tanıdığımız ƏliĢir Musayevdir.
ƏliĢir müəllim Babəkin evə gəlib-gedən və sonadək sədaqətli
qalan dostlarından idi. ġad günümüzdə də, bəd günümüzdə də onu
görürdük.
Sonuncu dəfə o, Babəkin həyatdakı son günlərində gəlmiĢdi.
Dostuna baĢ çəkməyə gəlmiĢdi. Bir az söhbət elədilər, zarafatlaĢdılar. Bir həkim kimi də Babəki bir az sorğu-sual edib ona ürək-dirək
verdi. “Qalx ayağa, sənin heç nəyin yoxdur, bu uĢaqları pisikdirmə”
dedi. Gedəndə də zarafatlaĢa-zarafatlaĢa xudahafizləĢdi. O, həkim
olaraq öz hərəkətində heç bir narahatçılığa əsas verməməyə çalıĢsa
da, mən də uzun illər insanlarla iĢləyən bir hüquqĢünas kimi gözucu
onun sifət cizgilərini izləyirdim...
Mənə hər Ģey aydın oldu. Təsəvvür edirəm ƏliĢir müəllim
üçün bu ayrılıq nə qədər çətin idi. Axı o bilirdi ki, dostu ilə
müvəqqəti xudahafizləĢmir, əbədi olaraq ayrılır. Daxilində hansı
hissləri yaĢayırdı, nələr keçirirdi içindən onu bir Allah bilir.
Bir neçə gündən sonra Babəkin hüzr mərasimində görüĢdük.
DanıĢmadan bir-birimizin üzünə baxdıq. Bir anlıq sükut yaĢayıb,
ancaq baxıĢlarımızla anlaĢdıq. Artıq gec idi. Nə etməli?
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ƏLĠġĠR MUSAYEV
Əməkdar elm xadimi, professor,
millət vəkili

ĠNSAN ÖZ ƏMƏLLƏRĠYLƏ YAġAYIR
Mən Babək Hüseynoğlunu 1980-ci illərin ortalarından televiziyadan, sonralar xalq hərəkatından, daha sonra isə mətbuatdan“AYDINLIQDAN” tanıyırdım.
Elə oldu ki, bizim dostlardan biri o vaxt Babək müəllimin
redaktor olduğu respublikada ən nüfuzlu “AYDINLIQ” qəzetində
özünü müdafiə məqsədilə məqalə çap etdirmiĢdi. Məktub xarakterli
bu məqalə bizim ümumi tanıĢlarımızdan birinin əleyhinə yazılmıĢdı
və bu məktuba imza atanlardan biri kimi mənim adım da qeyd olunmuĢdu. Mən qəzetdə öz adımı gördükdə çox hiddətləndim. Ona
görə yox ki, mən öz dostumu müdafiə etmək istəmirdim, ona görə
ki, mən məqalədə yazılan hadisənin mahiyyətini, sözün əsl mənasında hadisənin həqiqətdə necə olduğunu bilmirdim. Mən qərara
gəldim ki, Babək müəllimlə görüĢməliyəm. Biz görüĢdük, çox tezliklə bir-birimizi baĢa düĢüb məsələni aydınlaĢdırdıq. Qəzetin növbəti nömrəsində həmin hadisə ilə bağlı mənim fikrimi dərc etdilər
və hər Ģey obyektivlik çərçivəsinə düĢdü. Babək müəllimdə gördüyüm olduqca müsbət insani keyfiyyətlər məndə ona qarĢı hörməti
birə-beĢ artırdı. Sonralar daha da yaxınlaĢdıq və bununla da bizim
dostluq münasibətlərimiz yarandı.
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Babək Hüseynoğlu Azərbaycanda azadlıq hərəkatı baĢlayan
gündən ön sıralarda olmuĢdur.O istər qəzet vasitəsilə, istərsə də
digər yollarla ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda yorulmadan çalıĢır,
əlindən gələni edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətə gəlməsini dəstəkləyənlərdən biri də Babək Hüseynoğlu idi.
Babək müəllim Heydər Əliyevin ilk sərəncamı ilə Azərbaycan
Teleradio ġirkətinə sədr təyin edildikdən sonra azad, demokratik
televiziyanın inkiĢafı üçün əlindən gələni etdi. Onun sayəsində insanların televiziyaya münasibəti dəyiĢdi, inamı artdı. Babək müəllim həmkarları arasında çox sayılan jurnalist idi. O həmiĢə həqiqətin
tərəfində olmuĢdur. Ġnsanlara həmiĢə diqqət və qayğı göstərər, dosta, qohuma, yada, bir sözlə bütün insanlara hörmətlə yanaĢardı.
Mənim yaxın qohumlarımdan olan Çingiz Mansurov Babək
müəllimin qızı Aygün xanımla evləndikdən sonra bizim aramızda
çox səmimi qohumluq münasibətləri yarandı. Necə deyərlər, tanıĢlıq dostluğa, dostluq isə qohumluğa çevrildi. Ailəsi böyük, uĢaqları
isə artıq həddi-buluğa çatmıĢ olduqlarına görə evində tez-tez xeyir
iĢlər, ad günü məclisləri və s. təĢkil edər, qohum-əqraba arasında
bizi də dəvət edərdi. Heç vaxt unutmaram ki, bu məclislərin birində
tanınmıĢ aĢıq ustad Kamandar öz Ģagirdi ƏĢrəf ilə çıxıĢ edirdi,
havalarını çalıb-oxuyurdu. Sən demə bu bizim aĢıq Kamandarla son
görüĢümüz imiĢ. Elə bil ki, Babək müəllim bizi vidalaĢmağa çağırmıĢdı. Bu görüĢdən az müddət sonra o gözlənilmədən dünyasını dəyiĢdi. Dünyanın çox qəribəlikləri varmıĢ.
Məsəl var ki, deyirlər insan öz əməllərilə yaĢayır. Babək müəllimin gözəl əməlləri çox olmuĢdur. O bir layiqli vətəndaĢ kimi,
azadlıq carçısı kimi, əziz dost kimi onu sevənlərin xatirəsində daim
yaĢayacaqdır.
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***
Həyatda insanların çoxu bir-birinə bənzər olur. Bu bənzərlik
onların xarici görünüĢlərində, bioloji oxĢarlıqlarında, əl-qol
hərəkətlərində, səslərində, talelərində, qismən xasiyyətlərində və s.
kimi müxtəlif xüsusiyyətlərdə öz əksini tapır. Bunlar müvəqqəti və
dəyiĢən ola bilirlər. Lakin elə bir xüsusiyyət də vardır ki, onu artıq
xüsusiyyət adlandırmaq olmaz. O insanı ana bətnindən qəbr evinədək müĢayiət edən müqəddəs bir varlıq – əqidədir. Əksər hallarda
bu varlıq insana genetik olaraq ötürülür. Bu müqəddəs varlıq bəzi
hallarda dəyiĢən də olur. Əgər insan həyatının müxtəlif zamanlarında mühitin tələblərinə görə və Ģəxsi mənafe naminə tez-tez dəyiĢən
olursa, onda ona əqidəsiz deyirlər. Onlar ancaq özü əqidədə olanlar
arasında, özü də “boğazdan yuxarı” hörmətə malik olurlar. Və belə
insanların varlığı elə yox kimi qiymətləndirilir. Əks qütbdə dayanan
əqidə sahibləri isə müsbət əqidə sahibləridir ki, onlar onu həmiĢəömür boyu hər Ģeydən uca tutub müqəddəsliyini qoruyurlar. Bu
insanların yaĢı da, xarici görünüĢü də, sosial və maddi vəziyyəti də
dəyiĢə bilir, ancaq əqidələri dəyiĢmir. Bəlkə də heç bu cür insanlar
yaĢadıqları dövr üçün dünyaya gəlməmiĢlər?
Bax hamımızın gözəl tanıdığı MUSA YAQUB bu cür müqəddəs əqidəyə malik nadir insanlardandır. Onun xatirə yazısından sizə
məlum olacaq ki, Babək müəllimlə uzun illər bir-birini yaxından
tanımasalar da uzaqdan-uzağa bir-birinə dərin hörmətləri olmuĢdur.
Çünki onların məqsədləri və əqidələri eyni olmuĢdur. Məhz bu iki
böyük Ģəxsiyyət arasındakı bənzərlik də elə əqidə bənzərliyidir.
Hörmətli Musa müəllim! Təklifimi dərhal qəbul edib Babək
müəllim barədə dəyərli və xarakterinizə uyğun olaraq obyektiv
fikirlər yazdığınıza, eləcə də gördüyüm bu iĢi yüksək qiymətləndirdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm!
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MUSA YAQUB
xalqın Ģairi

YÜKSƏLDĠYĠ ZĠRVƏDƏN
DÜġMƏYƏCƏK ĠNSAN
1980-ci illərin sonlarında ölkəmizin baĢı üzərini qara buludlar
aldığı bir zaman idi. Vətənin müqəddəratı, millətin isə taleyi həll
olunurdu. Tarixdə həmiĢə belə bir məqamda xalq arasından peĢəsindən, cinsindən, yaĢından asılı olmayaraq qeyrətli insanlar ayağa
qalxaraq onu bir araya gətirir, qeyrətini çəkib müdafiəsinə qalxır.
Babək də o dövrdə vətənin, xalqın ağır günündə öz qələminə sarılaraq mübarizə meydanına atılanlardan oldu. Mübarizəyə olduqca fəal
qoĢulan Babək bəy tezliklə xalqın rəğbətini qazandı. Öndə gedənlərdən oldu. Dövrün tələbini düzgün qiymətləndirərək cərəyan edən
hadisələrlə xalqı dürüst məlumatlandırmaq məqsədilə min bir əziyyətlə “AYDINLIQ” qəzetini açdı. Bu qəzet elə ilk günlərdən özünə
məxsus dəst-xəti ilə – demokratikliyi və obyektivliyi ilə xalqın sevgisini qazandı. Gündən-günə qəzetə xalqın tələbatı, onun baĢ redaktoru olan Babək bəyə isə hörməti artmağa baĢladı. Etiraf etməliyəm
ki, mən də bir ziyalı kimi “AYDINLIĞIN” daimi oxucusuna çevrildim. Çünki o ağır dövrdə mən istədiyimi bu həftəlik qəzetdə tapa
bilirdim. Məsələn; ilk növbədə vətənin və millətin birmənalı Ģəkildə
mövqelərinin hərtərəfli müdafiəsi, hər Ģeyə ədalətli münasibət,
obyektivlik, qərəzsizlik, haqqın müdafiəsi, demokratik ruh, mətbuata yeni nəfəs, qayğıkeĢlik və s. bütün bunlar o dövr üçün olduqca
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vacib amillər idi ki, onu da bir qəzetdə cəmləĢdirmək əlbətdə ki,
Babək müəllimin cəsarəti və peĢəkarlığı sayəsində baĢa gəlirdi.
Hələ mən o insanla Ģəxsən tanıĢ olmaya-olmaya ona böyük hörmət
bəsləyirdim. Artıq bu qəzet o dövrdə ən nüfuzlu və oxunaqlı qəzet
idi. Mən də ilk olaraq “Müxalifət” adlı Ģeirimi çap olunması üçün
“AYDINLIĞA” göndərdim. Babək bəy elə növbəti nömrədə onu
çap etdirdi. Sonralar da bir neçə dəfə Ģeir və məqalə göndərmiĢəm,
heç tərəddüd etmədən çapa icazə verib. Bildiyimə görə hətta redaksiyada tapĢırıbmıĢ ki, Musa Yaqubun yazılarına həmiĢə diqqətlə
yanaĢın və dərhal çapa hazırlayın. Belə də olurdu.
Beləliklə, biz Babəklə Ģəxsən tanıĢ olmasaq da uzun müddət
bir-birimizə dərin hörmət bəsləmiĢik. Görünür bizi əqidə eyniliyi
bağlayırdı. Bu gərgin dövrləri yaĢaya-yaĢaya gəlib çıxdıq 1993-ci
ilə. Babək müəllim məhz vətəninə, xalqına göstərdiyi xidmətlərə
görə peĢəkar jurnalist olaraq, həm də teleradio iĢinin bilicisi kimi
Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Teleradio Komitəsinə sədr
təyin olundu. Mən o vaxt artıq kənddə yaĢayırdım. Babək müəllimə
kənddən bir təbrik teleqramı vurdum və teleqramda bildirdim ki,
sən artıq ən çətin zamanlarda öz əməllərinlə xalqın rəğbətini qazanmıĢ, çətin sınaqlardan üzüağ çıxmıĢ bir insansan. Əgər böyük bir
respublikanın dərdli-bəlalı ağır yükünü dünənə qədər o balaca
“AYDINLIĞIN” çiynində apara bilmisənsə, indi daha böyük imkanlardan istifadə edərək müstəqillik, bərabərlik, dövlətçilik, haqqədalət yolunda ondan da böyük iĢlər görə biləcəyinə mən inanıram.
Bəli, belə də oldu. Babək burada da həmin prinsiplər əsasında
cəsarətlə iĢləməyə baĢladı. Milli teleradioda əhval-ruhiyə get-gedə
dəyiĢməyə baĢladı. Demokratik Ģərait yarandı, ziyalılara hörmət artdı. Dövrün və xalqın tələbini təmin edə bilən yeni veriliĢlər yarandı.
Televiziyada vərdiĢ etmədiyimiz canlı debatlar təĢkil olundu. Bu
veriliĢlərə ziyalılar dəvət olunur, onların siyasi-ictimai hadicələrlə
bağlı fikirləri öyrənilir, yaradıcılıqlarından və s.danıĢılırdı. Azad və
demokratik bir canlı veriliĢ idi. Bir gün məni də Babək bəyin
göstəriĢi ilə oraya dəvət etdilər. 2 saatlıq veriliĢdə qonaq oldum. Bu
insanın böyüklüyünə baxın ki, veriliĢdən sonra o mənə zəng çalıb
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təbrik etdi və çox xoĢuna gəldiyini bildirdi. Beləliklə, onun teleradioda da çox böyük müsbət iĢləri oldu. Texniki sahədə, yaradıcılıq
sahəsində irəliləyiĢ oldu, insanlara göstərilən diqqət və qayğı xeyli
artdı. Mənim Teleradio ilə həmiĢə sıx əlaqələrim olduğuna görə
bunları yaxĢı bilirəm. O insanın çəkdiyi zəhmətlərdən xəbərim var.
Babək bəyin illər boyu dövlət və vətən üçün, millət və xalq
üçün gördüyü olduqca böyük əhəmiyyətli iĢlər, görünür, kimlərinsə
heç ürəyincə deyilmiĢ. Onu birdən-birə dövlət baĢçısının gözündən
salıb iĢdən çıxarılmasına nail oldular. Heç eybi yox. Babək kimi insanı iĢdən çıxarmaq da olar, televiziya ekranlarından silmək də.
Amma onu nə xalqın qəlbindən çıxarmaq olar, nə də tarixin yaddaĢından silmək.
Ġllər ötdü. Biz 2004-cü ildə bir sıra ziyalılarla toplaĢıb bir
“Söz Azadlığı Müdafiə Fondu” yaratdıq. Mən sədr seçildim. Vaxtilə
“AYDINLIQ”da iĢləmiĢ rəhmətlik Məmməd Nazimoğlu da məsul
katib idi. Bizim dəvətimizlə bir gün Babək bəy gəldi fonda. Təsəvvür edin ki, biz – onunla uzun illər bir-birimizə belə böyük hörmət
bəsləyən insanlar yalnız orada əl sıxıb üzbəsurət tanıĢ olduq. Bu
fondda toplaĢmaqda məqsədimiz bir idi – yenə vətənə və xalqa təmənnasız xidmət. ÇalıĢırdıq ki, milli barıĢıq olsun. Millət qəti olaraq iki qütbə – iqtidar və müxalifətə ayrılmasın. Bir-birinə düĢmən
olmasınlar. Axı hamısı bu millətin övladlarıdır. Elə iqtidarın öz
içində də, müxalifətin öz içində də çəkiĢmələr olmasın. Sağlam fikirli müxalifət və daha sağlam fikirli iqtidar olsun. ġəxsi ambisiyalar tam kənara qoyulsun. Demokratik prinsiplərə söykənən sağlam
rəqabət olsun və s. Hər atılan addımda isə dövlətin, xalqın mənafeyi
nəzərə alınsın. Üçüncü qütbdə dayanan neytral ziyalı ordusunun fikirlərindən, təkliflərindən səmərəli istifadə olunsun və xalqın, dövlətin inkiĢafına yönəldilsin. Babək bu milli birlik prinsiplərinə söykənən iĢdə ən qaynar və fəal ziyalılardan biri idi. Lakin Fələk bunu
da ona çox gördü.
Babək Hüseynoğlunun vaxtsız ölüm xəbəri məni çox sarsıtdı.
Bu çox gözlənilməz bir iĢ idi. Millət üçün ağır itki idi belə bir nəcib
hissli insanın, vətən və millət fədaisinin, görkəmli ziyalının, peĢəkar
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jurnalistin dünyadan getməsi. Hüzr mərasimində iĢtirak etsəm də
onun yoxluğuna hələ inana bilmirəm.
Ġnsan o vaxt Ģad olur ki, onun yaxĢı əməlləri sağlığında qiymətləndirilir. Onun ruhu isə o vaxt Ģad olur ki, etdiyi yaxĢı əməlləri
özündən sonra kimsə yaĢadır. Bu gün biz bilirik Babəkin xidmətlərini. Ancaq onu gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün atdığınız bu addımı mən ürəkdən alqıĢlayıram, əziz qardaĢ. Babəkin yaxĢı əməlləri
çox-çoxdur. O çox vicdanlı insan idi. Təbii ki, bu kitabda hər Ģey
yığcam Ģəkildə əhatə olunacaq. Amma bu iĢin əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Bununla Siz Babəki böyüklükdə saxlayıb onu daim
yaĢadacaqsınız. ġükürlər olsun ki, Babək bəyin dəyərli davamçıları
var. Gördüyünüz bu iĢə görə mən Sizə öz təĢəkkürümü bildirirəm
Xəzər bəy. Artıq əmin ola bilərik ki, əzizimiz Babək bəy yüksəldiyi zirvədən heç vaxt düĢməyəcək. Allah ona rəhmət eləsin!
Hörmətli sairimiz! Siz əsl xalqın Ģairisiniz!
Müsahibəsində Babək Hüseynoğunun çox vicdanlı insan olmasını vurğulayan Musa Yaqubun içərisində dərin fəlsəfə yatan “A vicdan əzabım, üsyan əzabım, öldürmə məni” Ģerindən sonra ona həm
təsəlli, həm də dəstək verən Bəxtiyar Vahabzadənin “Vicdan xəstəsiyik” Ģeirinin bir neçə bəndini bu məqamda sizə təqdim etmək fikrimcə, çox yerinə düĢərdi. Bununla biz həm də Babək müəllimlə sonadək
çox yaxın münasibətlərdə olmuĢ hörmətli Bəxtiyar müəllimi yad
edib, söhbətimizə qatmıĢ olarıq. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin!
Musa, vicdanından əlhəzardasan.
Bu ovqat necə də mənə tanıĢdır.
Bizim qəlbimizi ağrıdan vicdan
Umulan kəsləri ağrıtmamıĢdır.
Dünya- bir bilməcə, dünya- bir təzad,
Arifin dərdi çox, bir qəmxarı yox.
Ġxtiyar sahibi- vicdandan azad,
Vicdan sahibinin ixtiyarı yox.
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Qənimi olsa da əyri, düzlərin
Doğruluq dərsini keçmə oğruya.
Xalqı çalıb- çapan qeyrətsizlərin
Vicdanı varmı ki, bir an ağrıya?..
Millət öz dərdinə əsir oldusa,
Bizim qismətimiz iztirab, ələm.
Mən də sənin kimi, əzizim Musa,
Vicdan əzabından xəstə düĢmüĢəm.
Elə yeri gəlmiĢkən ömürboyu xalqının qeyrətini çəkən,
vicdanlı, böyük Bəxtiyar Vahabzadəni ilk dəfə yaxından gördüyüm
və təxminən 2-3 saat bir yerdə olduğum günü xatırlamaq istəyirəm.

“Aydınlıq” kollektivi 20 Yanvar Ģəhidlərini ziyarət edərkən.
20 yanvar1991-ci il

1991-ci ilin 20 yanvar günü idi. Xalqımız Qanlı 20 yanvar
gününün bir ilini, ġəhidlərimizin il mərasimini qeyd edirdi. Bütün
millət yas içində “ġəhidlər xiyabanı”na axıĢırdı. “Aydınlıq” qəzetinin kollektivi də baĢda Babək müəllim olmaqla əklillə, güllə mütəĢəkkil qaydada Ģəhidlərimizi ziyarət etmək üçün oraya toplaĢmıĢdı.
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Mən də bu kollektivə qoĢulmuĢdum. Qeyd edim ki, o vaxtlar elə
günlərim bu kollektivlə keçirdi, mən də onlarla doğmalaĢmıĢdım.
Xiyabanın yaxınlığına çatanda Ģair Qabili gördük. Babək müəllimlə
görüĢdükdən sonra o da bizə qoĢuldu. Birlikdə gedib Ģəhidlərimizin
qəbirlərini ziyarət etdik. Geri qayıdanda o izdiham içərisində Bəxtiyar müəllimlə Nüsrət Kəsəmənlinin hansısa bir mətbuat orqanı nümayəndəsinə – əlində mikrofon dayanmıĢ jurnalistə müsahibə verdiklərini gördük. Bəxtiyar müəllim bizi görcək müsahibə verə-verə
əlini uzadaraq jurnalistə Babək müəllimi göstərməyə baĢladı. Onu
da müsahibəyə qoĢdular. Təxminən 5-7 dəqiqədən sonra müsahibəni bitirib oradan bir-iki addım aralandılar. Diqqətimi çəkən o oldu
ki, bu böyük Ģəxsiyyətlər bir-birilə əl tutub görüĢən zaman hal-keyf,
iĢ-güc soruĢmur, bir-birinə baĢsağlığı verirdilər. Bu onların hər birinin milli faciəni sözün əsl mənsında məhz özününkü kimi ürək ağrısıyla qəbul etməsini göstərirdi. BirləĢib söhbət edə-edə, yavaĢ-yavaĢ
“Bakı Soveti” metrosuna tərəf düĢməyə baĢladıq. B.Vahabzadə, Qabil, B.Hüseynoğlu və N.Kəsəmənli. (Qeyd edim ki, Nüsrət müəllim
də o vaxt xalq hərəkatının öncüllərindən idi). “Aydınlığ”ın digər
əməkdaĢları xudahafizləĢib oradan ayrıldılar. Mən isə Məmməd Nazimoğluyla bu görkəmli insanları müĢayiət etməyə baĢladıq. YavaĢyavaĢ gəlib Nazirlər Kabinetinin binasının qarĢısına çatdıq. Onlar
yol kənarındakı skamyalarda oturub söhbət edə-edə bir az dincəldilər. Sonra yenə də dayana-dayana yollarına davam etdilər. O qədər
aktual və qızğın söhbət gedirdi ki, heç ayrılmaq da istəmirdilər birbirindən. Yollarına davam etdilər. Onlar nəhayət merto stansiyasının qarĢısında da bir az dərdləĢib xudahafizləĢərək ayrıldılar. Biz bu
yolu təxminən iki saata gəldik.
Etməkdən Haqqa sorğunu,
OlmuĢam fikir yorğunu.
Ġtirib Ģair Vurğunu,
Ġndi ağlar qalan dünyam.
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Saldın yola dostu, yarı,
Ġtirmisən etibarı.
Bəxtiyarı saxla barı,
Axırı puç olan dünya
Bu görüĢdə yol boyu söhbət yalnız xalqımızın baĢına bu müsibətləri gətirən insanları, yerli və mərkəzi rəhbərliyi lənətləməkdən,
iddihamlardan getdi. Bu qeyrətli Ģəxsiyyətlərin üzlərindəki hiddəti
mən hələ də xatırlayıram. Əsas mövzu isə xalqımızın düĢdüyü bu
bəlaların səbəbləri, onlardan çıxıĢ yollarının axtarılması, haqq-ədalətin bərqərar olunması, respublikadakı ictimai-siyası vəziyyət, dövlət quruculuğu mexanizmləri, milli barıĢıq, milli birlik prinsipləri
idi. Arabir onlar ən vacib milli məsələ – Dövlət müstəqilliyinin artıq
əldə olunması ilə bir-birinə təsəlləi verirdilər. Qeyrət, namus, vicdan
üstündə köklənmiĢ bu söhbətlər tam səmimi idi və hər birinin
daxilindən təbii olaraq süzülüb gəlirdi. Vətənin və xalqının yolunda
bu dörd Ģəxsiyyətin hər birinin heç “of” demədən canlarını fəda
etməyə hazır olmaları açıq-aĢkar görünürdü. Mənlə M.Nazimoğlu
arabir bir-birimizin üzünə baxıb fikirlərimizi ancaq baxıĢlarımızla
bölüĢürdük. Biz heyrət içindəydik. Sanki bu cür tarixi Ģəxsiyyətlərin
qızıldan qiymətli hər bir kəlmələrini öz qulağımızla eĢitməyimizə,
belə bir tarixi səhnənin canlı iĢtirakçısı olmağımıza özümüz Ģübhə
edirdik. Çox qəribə hisslər yaĢayırdıq.
Nazirlər Kabinetinin qarĢısında əyləĢib dincələn zaman onlar
Azərbaycanda xalq hərəkatının necə baĢlanmasından, mitinqlərin
təĢkili və idarə olunmasından, Qarabağın müdafiəsi üçün könüllü
dəstələrin yaradılmasından və gördükləri bir çox baĢqa mühüm
iĢlərdən danıĢırdılar. Söhbət bir daha Sovet ordusunun 20 yanvar
qırğınına hazırlığından düĢəndə Bəxtiyar müəllim 1990-cı ilin 19
yanvarında AzTV-nin enerji blokunun partladılması hadisəsini
xatırladı. DanıĢıb qurtardıqdan sonra o əlini Babək müəllimin çiyninə qoyub dedi: “Babək, yaxĢı ki, sən onda mənə qulaq asıb yana
çəkildin. Yoxsa o rus zabitini çox pis təhqir edib üstünə cumduğuna
görə səni də güllələyəcəkdi. Onlar üçün nə var idi ki, oğlum! Sorğu
yox, sual yox. Ölənlərin qoy biri də artıq olsun”. Babək müəllim:
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“Nə olsun, Bəxtiyar müəllim, bəyəm mən bu ölənlərin hansından
artığam”? Deyə əlini ġəhidlər xiyabanına tərəf uzatdı. “Heç birimiz
artıq deyilik. Amma hələ millət üçün çox lazımıq. Müstəqilliyi əldə
etməkdək daha çətin onu qoruyub saxlamaq və dövləti qurmaqdır.
QarĢıda görəcəyimiz iĢlər çoxdur. Çünki həmiĢə xalq ən çətin anlarda öz ziyalılarına pənah gətirir və nicat yolunu onlardan umur”.
Beləliklə, bu müdrik insanların yanında olduğum iki saat
mənim üçün böyük bir mənəviyyat, vətənpərvərlik, milli qürur dərsi
oldu. Çox qazandım. Bəlkə də həyatımın ən dəyərli anlarını yaĢadım.
Allah sizin hamınza rəhmət eləsin!
Sizlər qeyrət, vicdan simvolu olaraq Ģərəfli bir irs qoyub
getdiniz.

* * *
Xalqın və ölkənin ən qaranlıq anlarında milyonların təsəllisi
olan“Aydınlıq” məĢəlini öz çiyinlərində aparan dörd əsas fədainin
biri olan Mahal Ġsmayıloğlu ilə əlaqə yaratmasan qardaĢımız və
müəllimimiz-Babək Hüseynoğlunun ruhu heç Ģübhəsiz məndən
inciyərdi. Elə Mahal müəllimin özü də. Odur ki, onun telefon nömrəsini əldə edib zəng çaldım. Biz bir-birimizi hələ “Aydınlıq”dan
tanıyırdıq. Özümü təqdim edib bir az hal-əhval tutduqdan sonra ona
zəngimin məqsədini bildirdim. Mahal müəllim bir qədər susdu və
asta səslə “nə tez keçdi bu illər, artıq beĢ ildir ki Babək bizləri tərk
edib”deyə öz-özünə sual verdi. Hiss etdim ki, iki dəfə infarkt
keçirmiĢ və heç müalicəsini tam baĢa çatdırmamıĢ insana əziz
dostunun yoxluğunu bir daha xatırlatmaq ən azı insafsızlıq oldu.
Özümü qınadım. Amma artıq gec idi. Mahal müəllim onun üçün nə
qədər ağır olsa da öz xatirələrini yığcam Ģəkildə mənə bir neçə günə
təqdim edəcəyini vəd etdi. Mən də ona Allahdan Ģəfa diləyib
sağollaĢdıq. Bir neçə gün sonra mənə zəng vurub dedi:” Xəzər, yazı
hazırdır, göndərirəm, amma yaralarımın qaysağı yenə qopdu.
Babəklə Məmmədin yoxluğu neçə gündür məni yaman göynədir.
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Mahal ĠSMAYILOĞLU
jurnalist

YÜKÜ AĞIR YOLÇU
Ömrün dolaylarından keçib təzədən otuz il geriyə dönmək sizə asan gəlməsin. Ötüb-keçən illərin acısı belə Ģirin görünsə də, yükü yaman ağırdır. Araya nə qədər ayrılıqlar, ölüm-itim düĢüb. Kim
sənə nə qədər mərhəmiydisə, yoxluğu da bir o qədər səni haldan
salır. Bircə anlığa göz önünə gətirirsən ki, filankəs indi sağ olsaydı,
səninlə üz-üzə əyləĢsəydi, nə qədər dərd yükünü çiynindən atardın.
Qəribədir, itkilərin yeri dolmur. YaĢın bələnini aĢanda, əllini
haqlayanda adamın təzədən kiminləsə dost olmağa heyi qalmır.
Çevrəndəki insanlar - bir az uzaq, yad görünürlər. Bir ömür yol gəldiyin dostu heç nə əvəzləmir. Azı da, çoxu da yarı böldüyün, ehtiyaclarını dilə gətirməyə çəkinmədiyin kəsi heç nə əvəzləmir. Sonradan ruhuna, qəlbinə qovuĢan dost tutmağa bir də ona görə adamın
gücü çatmır ki, hər Ģeyi könül tərəzisinə qoyub ölçür, nəyin yaxĢı,
nəyin pis olduğunu ayırd eləmək istəyirsən. Bir az Ģıltaq, bir az dəlisov dostluğun qədri-qiyməti isə baĢqadır. Nə yaxĢını, nə də pisini
gizlətmək qəsdində olursan. Məslək ortaqlığı səni axar su kimi qoynuna alıb aparır. Bu axarda nədənsə ehtiyatlanmaq da yaddan çıxır.
Əlin tanrı ətəyində olur, heç nədən çəkinmədən könlündən keçən
səmtə üz tutursan.
Necə inanasan ki, sağlığında kürəyini söykədiyin, kotana qoĢulan bir cüt kəl kimi istənilən yükü çəkməyə qadir olduğun dostun,
qardaĢın indi yanında deyil. O ağırlığı heç göz yaĢının qədəri də
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yüngülləĢdirə bilməz. Əksinə bu yoxluqla barıĢmağa məcbur olanda
içinə qısılır, gücsüz, taqətsiz olursan. Bu itki qoĢalaĢanda daha dözülməz olur.
Ġkiqat əzab, minqat da dərd yüküdür - bir ömürlük yol gəldiyim iki dostu, doğma insanı – Babək Hüseynoğlunu və Məmməd
Nazimoğlunu itirmiĢəm. Mənə dostuydular, bu dərdli, ələmli, çəkdiyi müsibətlər saya gəlməyən xalq üçünsə güvənc yeriydilər.
Hər gün gördüklərini, ətrafında baĢ verənləri qələmə sarılıb
yazmaq asan iĢ deyil. Gərək sənin yoluna düĢən iĢıq öləziməyə, sənin içində dərdli insanlara ünvanlanan sevgi tükənməyə. Çətin missiyadır. Əvvəli bəllidir, sonunda isə ümid dayanan yol gedirsən,
kimsə gərək qabağa düĢə, bələdçilik eləyə. Onda yollar addım-addım qısalır. Babək Hüseynoğlu bizim öndə gedənimiziydi. Ġçimizdəki səsi dinləyib yazırdıq, kiminsə xoĢuna gəlmirdi, kiminsə qəlbinə toxunurdu. Onda “Aydınlıq” qəzetinə giley-güzar eləməyə gələnləri özü qarĢılayar, bizim üstümüzə qeyzlənənləri qəzəb atından endirərdi. Bircə yol da deməzdi ki, sözünüzü tərəziyə qoyub çəkin.
O, öncə dost və ondan da ucada dayanan müəllimiydi. “Aydınlığ”ın hər sayını qaranlığa iĢıq salan Ģam kimi yanaĢı düzürdü.
Hər dəfə qəzet köĢkü önündə sıralanıb, “Aydınlıq” alanların uzun
növbəsini görəndə, bu cəfalı qəzetçiliyin gözəlliyi, böyüklüyü bəllənirdi.
Onda üzə tutulası bir nümunə də yox idi. Ġmtina etdiyimiz, arxa çevirdiyimiz rejim vaxtı yazılanlar indi ironiya ilə xatırlanırdı.
Yeni üslubu, formanı isə biz içimizdən gələn səsə doğru gedib tapırdıq. Babək bu yolda bizə arxaydı, dayağıydı. Məmmədin “AĢkarlıq
çayxanası” əl-əl gəzirdi. Çayçı Məhəmməd Önər Xalqaqul Tanrıyol
tamam fərqli üslubda, çalarda araya-ərsəyə gəlirdi. Bu ədəbiyyatda
da, publisistikada da yeni səs, nəfəsiydi. Məmməd ədəbiyyatla publisistika arasındakı bölgünü vurub, dağıdırdı. Babək olmasaydı, bu
yenilik ayaq açmayacaqdı. Onda mənim Milli Məclisin iclaslarından hazırladığım reportajlar da bütün ənənələrdən uzağıydı. Yeni
nəslin o cür yazmaq istəyini görəndə adam bir daxili rahatlıq tapırdı.
Bu təzə səsi, təzə nəfəsi Babək qədər kimsə dəyərləndirə bilərdimi?
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Yadımdadır, Babək Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri
Komitəsinin sədriydi. Mən “Xalq qəzeti”nin baĢ redaktoru, Məmməd də müavinimiydi. Komitədə hansısa tədbirə bizi də dəvət etmiĢdi. Sağında və solunda ikimiz əyləĢmiĢdik. Bizə dikilən baxıĢların yükünü hiss edirdik. Özü bu ağırlığı üstümüzdən götürdü:
“Məmməd və Mahal mənim qoĢa qanadımdır. Mən onlarla qürur
duyuram” – dedi.
Böyük bir ailə baĢçısı – altı qız, iki oğul atasıydı. Onun yerində baĢqası olsaydı bu böyük ailənin yükünü çəkər, aramlı, rahat
ömür yolu seçərdi. O isə belə deyildi – tufana doğru getmək canında, qanındaydı. Nə təzyiqlər, nə də hədələr onu inadından döndərə
bilmirdi. Hərdən bir nadanı hayqırıb susduranda, tez də bizi ovundururdu: “Siz iĢinizdə olun – yazın!”
Babəklə ilk yol 1978-ci ilin yayında tanıĢ olmuĢduq. Tələbə
kimi yay təcrübəsinə “Sovet Ermənistanı” qəzetini seçmiĢdim. Burada da özünü qələm əhli sayanlar təzə-təzə sözə sığınan tələbə-jurnalistə barmaqarası baxırdılar. Redaksiyanın dəhlizində dayanıb,
yanımdan ötüb-keçənlərin üzünə boylanırdım. Heç kəs mənimlə
maraqlanmırdı. Yalnız pəhləvan cüssəli Babək ayaq saxlayıb, kimliyimi soruĢdu. Dedim. ġad olduğunu bildirdi və sonra öz kabinetində
yer göstərdi: “Nə vaxt gəlsən çəkinmə, gəl burada əyləĢ!” Səsində
bir canıyananlıq varıydı. Mən də o səsə sığınıb: “Olarmı, mən kəndə
gedim, kərənti çalım, ot biçim”. Yayda biçinçi olub, bir-iki ton ot
satıb, əyin-baĢ almaqdan savayı bir çarəm də yoxuydu. Bir-iki tonu
da qapımızdakı malı-heyvanı yaza çıxarmağa sərflənirdi... Mənə
ürək-dirək verdi: “Get iĢində ol, yazı yazanda da mənim ünvanıma
göndər. Ġki-üç yazı yazdım. Onlardan biri kəndimizin poçtalyonu
Sarı kiĢi haqdaydı. Onun öz iĢindən əlavə sevən qızların, oğlanların
məktublaĢmağına necə yardım etdiyini də yazmıĢdım. O həm dünyanın hər yerindən, həm də kənddə evdən-evə məktub daĢıyırdı.
Heç ağlıma da gətirmirdim ki, adi bir kənd poçtalyonu haqda yazılan yazı redaksiyada hamının, hətta baĢ redaktorun da bu qədər xoĢuna gəlib. Yayın sonunda təcrübə gündəliyimə qol çəkdirmək üçün
yenə redaksiyaya gəldim, oradan da Bakıya üz tutacaqdım.
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O məni görəndə doğma adam kimi qarĢıladı. Hal-əhval tutdu.
Nə qədər qonorar yazıldığını soruĢdu. Dedim ki, 80 manat. Qolumdan tutub baĢ redaktorun qəbul otağına apardı. Ġçəri keçdi və bir an
sonra çıxıb məni dəvət etdi. BaĢ redaktor Məhərrəm Bayramova
məni təqdim etdi: “Poçtalyon haqda yazını yazan bu oğlandı. Vurtut 80 manat yazılıb”. BaĢ redaktor düyməni basıb məsul katibə tapĢırıq verdi: bu uĢağa daha 250 manat yaz, gətir qol çəkim. Qatara
gecikməsin.”
Babəklə bir yerdə ikinci mərtəbəyə enib pulu aldım. Doğma
adamlar kimi qucaqlaĢıb ayrıldıq. O il əynim sevindi, özümə qəĢəng
bir kostyum tikdirdim. Böyük dostluğun baĢlanğıcı oldu o yay.
Onun Ġrəvandan Bakıya köçməyinə səbəb də xəbis niyyətli insanların qəsdi oldu. Böyük bacısının həyat yoldaĢı Məhərrəm Bayramov faciəli surətdə həlak olandan sonra xain niyyətli adamlar Babəki hədəfə götürdülər, üzünə dirəndilər. Böyük ailə Bakıya sığındı.
Bakıda 6 qızdan sonra bir oğlu dünyaya gəldi. Onu xain adamlara
Tanrının verdiyi cavab saydı, adını AtəĢ qoydu. Ġndi yurdunun çıraq
yandıranıdı.
Ölüm xəbərini eĢidəndə tanıĢ ünvana – Rəsulzadə qəsəbəsində
yaĢadığı evə yön tutdum. Yasdan əsər-əlamət yoxuydu. Qapıbir
qonĢusunun qapısını döydüm. “Burda yaĢamır. Buranı satıb, “Qələbə” kinoteatrının yanında mənzil alıb dedilər.
Onu torpağa tapĢıranda “Aydınlıq” qəzetində iĢləyənlərin hamısı çiyin-çiyinə durmuĢduq. Ölümün boylu-buxunlu Babəkdən
güclü olduğuna inana bilmirdik. Onda Məmməd içindən boy qaldıran xəstəliklə savaĢırdı, sınıxmıĢdı. Acı sözə bal qatan qələm əhlinin qəsdinə duran xəstəliyin adı metamorfozu xatırladırdı – “ġəkər”.
ġirini, Ģirniyi xoĢlamırdı, amma “Ģirin” bir ölüm pusquda dayanmıĢdı.
Ġlyarım sonra da Məmməd torpağa qovuĢdu. Mən isə onları
xatırlayıb, indi kövrək xatirələrə qısılmıĢam. Ürəyimin ağrısını ovuda-ovuda yol gedirəm – ruhumuz qovuĢan mənzilə doğru. Ruhlar
üçün heç bir həd, sərhəd yoxdur. Yerdə biri-birini itirənlər hüdudsuz
göylərdə qovuĢur, təzədən əl-ələ verirlər.
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Bir də ki, insan dünyadan köçəndən sonra yaĢının üstə yaĢ
gəlmir. Babək bax eləcə 55 yaĢında qalacaq, Məmməd 49 yaĢında...
Ġndi qeyd etdiyimiz isə onunla bağlı xatirələrin yaĢıdır. Sonra
65, 70, 80 deyəcəyik. Babək isə cavankən ağaran saçlarını
barmaqlarıyla darayıb, qaranlığa qənim kəsilən “AYDINLIQ”
olacaq.
Bu dünyada yalnız iĢığı qoruyanlar böyük kiĢi sayılıblar. Onların haqqı-sayını kim dana bilər?..
* * *
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***
Babək müəllimin həkim dostlarından biri olan PaĢa Qəlbinura
bizim hamımızın dərin hörməti var. Həm Babəklə münasibətlərinə
gürə, həm də ona görə ki, o, 1996-cı ildə əməliyyat edərək anamızın
gözünə nur verib. Həkimlikdən savayı bu insanın həm Ģair, həm də
qeyrətli qəlbi var. Bu müsbət keyfiyyətlərin hamısının bir insanda
cəmləĢməsi onun xoĢbəxtliyidir. O seçilmiĢlərdəndir.
Belə insanın Babək müəllimi xoĢ xatirələrlə anması əlbəttə ki,
Babək müəllimə verilən dəyərli qiymətdir. PaĢa Qəlbinur Babək
müəllimin nə qədər insani keyfiyyətlərinə bələd idisə, bir o qədər də
onun peĢə fəaliyyətinə bələd idi. Çünki özü də 1988-ci illərdən
baĢlayaraq ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak edən insanlardan olub. Onun “Aydınlıq”da və digər qəzetlərdəki kəskin məqalələri, müxtəlif kürsülərdən çıxıĢları olub. Necə deyərlər, bərkdənboĢdan üzü ağ çıxmıĢ insanlardan olub PaĢa müəllim. Babəklə birbirini o çətin zamanlardan tanıyan olublar. Odur ki, Babək müəllim
barədə kitab üçün xatirələrini yazmağı PaĢa müəllimdən də xahiĢ etdim. O dərhal razı oldu və yığcam, obyektiv bir yazı verəcəyini bildirdi. Məzuniyyətqabağı vaxtının lap az olmasına baxmayaraq iki
gündən sonra onu mənə qohumu vasitəsilə evə çatdırdı. Çox sağ
olun, PaĢa müəllim!
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PAġA QƏLBĠNUR
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin
həmsədri, ATU-nun Oftalmologiya
kafedrasının müdiri,
professor, Ģair

QƏDƏR BƏYAZ KAĞIZDA...
Düz on yeddi il əvvəl ilk dəfə Babək Hüseynoğlu ilə akademik Ġmam Mustafayevin Genetika Ġnstitundakı kabinetində tanıĢ
olmuĢuq. O zamanlar təzəcə təsis olunmuĢ “AYDINLIQ” qəzetinin
yeni baĢ redaktoru yadımda belə qalıb. Sabahlara arzuları iki Ģəffaf
optik ĢüĢənin arxasından günəĢ Ģüaları kimi boylanan, aramla danıĢan orta yaĢlarda bir kiĢi. O vaxtlar “AYDINLIQ” qəzeti nömrədənnömrəyə daha populyarlaĢırdı. Çox böyük tirajla nəĢr olunurdu.
Mənim dünyamda qəzetin də insan kimi cazibəsi, ətri, bioloji və
mənəvi ömrü var. Məsələn, Sovetlər dövrünün “LĠTQAZETA”sı,
“KOMSOMOLSKAYA PRAVDA”sı, “AYDINLIQ”, “AZƏRBAYCAN”, Əlisəmidin “YOL QƏZETĠ”...
Aylar keçdi. Babək Hüseynoğu Ulu öndər Heydər Əliyevin
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəliĢinin ilk sərəncamı ilə Azərbaycan
Dövlət Teleradiosuna sədr təyin olundu. Tezliklə Babək özünəməxsus Ģəkildə bir mütəxəssis kimi televiziyaya yeniliklər gətirməyə baĢladı. O günləri xatırladıqca xəyalımda ondan əvvəlki və sonrakı
televiziya rəhbərlərini Babəklə müqayisə edirəm. O, özündən əvvəlkilərdən və sonrakılardan fərqli idi. YaxĢı idi, ya pis demirəm, amma
fərqli idi...

228

Yadımdadı, vəzifəyə ilk təyin olunduğu günlərdə jurnalistlərdən biri ona sual verdi:
– Bu yerə Siz təyin olunmasaydınız kimi layiq görərdiniz?
O heç fikirləĢmədən, o tərəf bu tərəfə yayındırmadan cavab
verdi:
– ElĢad Quliyevi. Çünki o bizim hamımızdan daha təcrübəli
və professionaldır.
Belə təvazökar, cəsarətli və ləyaqətli cavabı yalnız Babək verə
bilərdi... Bu cavab Babəki kiçiltmədi, əksinə olaraq milyonların gözündə daha da yüksəltdi. Bu, Babək böyüklüyü idi... Və bu mübarək, ədalətli cavabın içində özünə bir inam da var idi. Babək Hüseynoğu inam və ləyaqətin, qədim keçmiĢimizin və müasirliyin ilahi
vəhdəti idi, maddidən çox mənəvi idi!..
O, qəribə idi. Kəndli idi, həm də Ģəhərli, jurnalist idi, həm də
sair, yazıçı, qəzetçi, təbiətĢünas, milli idi, həm də bəĢəri, bir az da
elə bil ki, yaĢına və tutduğu vəzifəyə uyğun olmayan daha çox səmimi (sovetlər dövründə vəzifəli adamın səmimi olması nadir hadisə idi.). Bəlkə də belə deyildi, mənə elə gəlirdi. Hər qız balasının
payına üzündə nur bir az da artıq idi.
1994-cü ildə anam Ulduz xanımın 65-illik yubileyini “Ġstambul” restoranında qeyd edirdik. Təhmiraz ġirinov da öz dəstəsi ilə
məclisi Ģənləndirirdi. Ev yiyəsi kimi məclisi özüm idarə edirdim.
Restoranın o vaxtkı sahibi Akif yaxınlaĢıb qulağıma dedi ki, dostlarından birinin ad gününü qeyd etmək üçün Babək müəllimgil bir
neçə nəfərlə otaqların birində toplaĢıblar. Babək müəllim eĢidəndə
ki, burada siz doğmalarınızla Ulduz xanımın yubileyini deyd edirsiniz, çox Ģad oldu və gəlib anamı təbrik etmək istəyini bildirdi.
Əlbəttə, mən çox məmnun oldum. Etirazım ola da bilməzdi. Babək
müəllimi dəvət etdik. O, məclisə daxil olub ilk öncə yüksək mədəniyyət göstərərək və anaya hörmət əlaməti olaraq onun əlindən
öpdü. Təbrik edib, qısa, ancaq dərin mənalı səmimi bir çıxıĢ etdi.
Anam da onunla hal-əhval tutub uĢaqları soruĢdu. O vaxtlar Babək
hələ qızlarının heç birini köçürməmiĢdi. “Çox sağ olun, yaxĢıdılar”dedi. “YaxĢıdılar” sözünü tələffüz edəndə mən onun gözlərinə ba229

xırdım. Azca qalın eynək ĢüĢələrinin arxasından aydın sezilən bir az
uzaqlara zillənmiĢ, bir az da nigaran ata gözləri idi o gözlər. BeĢ
qız, iki oğul atasının sabahlara boylanan gözləri...
Babək müəllim sözləri tələsmədən, aramla tələffüz edərdi. Bu
təmkinli adam çox, olduqca çox tez bizləri tərk etdi. Mən bir dəfə
növbəti Amerika Oftalmologiya Akademiyasının illik toplantısından Bakıya döndükdə o bəd xəbəri eĢitdim. Ürəyimdən qeyriixtiyari olaraq bir fikir keçdi: Axı o heç yerə tələsmirdi...
Babək müəllim, televiziyada Sizdən sonra təkrar-təkrar göstərilən ssenari müəllifi, redaktoru, məsləhətçisi olduğunuz neçə-neçə
qiymətli filmin ( yerigəlmiĢkən deyim ki, onların arasında hətta Ulu
öndər Heydər Əliyevin haqqında olanları da var) titrlarından adınız
silindi... Min bir zəhmətlə baĢa gətirdiyiniz iĢlərə baĢqaları yiyələndilər. Çox qəribədir. Bilmək istərdim, onları gördükcə Siz hansı
hissləri keçirirdiniz?.. Amma bilirəm ki, nə mətbuatda, nə baĢqa
vasitə ilə belə Ģeylərə reaksiya verməyib, davasını etmirdiniz. Bunu
da bilirəm ki, bunları etməyə bacarığınız da var idi, cürətiniz də çatırdı. Demək, bunun kökündə gözütoxluq dururmuĢ. “Balıq bilməz,
Xaliq bilər” məsələsi.
Ġnsanda bu qədər böyük ürəkmi olardı?
Bəlkə, o bədxahlar elə bilirdilər ki, titrdan ad silməklə insanı
– illah da ki, yaradıcı, istedadlı insanı unutdurmaq olar? Əsla!
ġair yaxĢı deyib:
“Qədər bəyaz kağızda südlə yazılan yazı,
Hünərin var bəyazdan gəl sıyır da bəyazı”.
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***
Hamının yaxĢı tanıdığı və dərin hörmət bəslədiyi Roza Tağıyeva, Solmaz Həmzəyeva və ġərqiyyə Hüseynova. Babək müəllimin 1982-ci ildən düz 2005-ci ilədək dostluq elədiyi üç həmkar, üç
sirdaĢ.
Bu xanımları mən Babək müəllimin ən sədaqətli dostları siyahısında görürəm. Bu siyahı onsuz da böyük deyil. Uzun illərin yaxın
rəfiqələri olan bu insanları mən də heç bu yazımda bir-birindən
seçmək, ayırmaq istəmirəm və fikirlərimi hər üçünə eyni dərəcədə
aid edirəm.
Onların illərdən bəri Babək müəllimlə dost-qardaĢ münasibətləri o qədər dərinləĢmiĢdi ki, biz ailə üzvləri də o xanımlara bir bacı
hörməti bəsləməyə baĢlamıĢdıq. Onlar dar günün dostları idi desəm
lap yerinə düĢərdi. Mən o xanımları Babək müəllim Az TV-də sədr
olan zaman tanıdım.
Təxminən 15 ilin dostları bir dəfə də olsun sədrin yanına lüzumsuz və yaxud Ģəxsi məsələ üçün gəlmədilər. Bəlkə də ən “qalın
pərdəni” elə onlar saxladılar. Heç vaxt subordinasiyanı və etikanı
pozmadılar. HəmiĢə sədrə qarĢı həm “üzdə”, həm də “arxada” eyni
cür rəğbətli oldular. Babəkin teleradioya sədr təyin olunmasına
bəlkə hamıdan çox sevinən, getməsinə isə hamıdan çox üzülən onlar
oldular.
Yadımdadır ki, Babəkin əksinə aparılan və kənardan idarə
olunan “gözdənsalma kompaniyalarının” birində onun üzərinə növbəti “basqı” idi.
1995-ci il. OMON-un Dövlət çevriliĢinə cəhdinin ardınca
Respublika BaĢ Prokurorluğuna basqın və o heç tam yatırılmamıĢ
AzTV-də icarəyə götürmüĢ otaqların icarə vaxtı və müqavilə müddəti bitməsinə baxmayaraq ANS-in oradan çıxmaqdan imtina etməsi. Buna görə də böyük səs-küyün yaradılması və Ģüurlu olaraq
ANS radiosuna çıxarılması. Baxmayaraq ki, bu məsələlər adi iĢgüzar və yaxud sivil məhkəmə qaydasında oz həllini tapa bilərdi, kənardakı (həm də bəzi içəridəki) “fəallar” hadisələri böyüdüb siyasi231

ləĢdirməyə can atırdılar. ANS rəhbərliyini AzTV rəhbərliyinə, daha
dəqiq desək Babək Hüseynoğluna qarĢı qoymağa çalıĢır, fitvalayırdılar. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, Babək müəllimin onlarla heç bir
Ģəxsi-qərəzliyi yox idi. Rəhmətlik Çingizi də, Seyfullanı da, Nahidi
də, MirĢahini də bir həmkar kimi əvvəldən çox yaxĢı tanıyır, əksinə,
onlara inkiĢaf üçün Ģərait yaradırdı. Danılmaz faktdır ki, ANS uzun
müddət AzTV-nin qeyri-rəsmi himayəsində olub, onun iĢ otaqlarından, studiyalarından, avadanlıqlarından gen-bol istifadə edib.
Hələ 1991-ci il avqustun 29-da “Aydınlıq” qəzetinin baĢ
redaktoru Babək Hüseynoğlu kollektiv adından Çingiz Mustafayevi
ad günü münasibətilə təbrik edib, ona yaradıcılıq uğurları və s.
arzulayıb (Yeri gəlmiĢkən bildirim ki, onların dünyaya gəldikləri
gün eynidir). Qəzetin o nömrəsi indi də durur.
O zamanlar MirĢahini “Aydınlığ”ın redaksiyasında tez-tez
görərdik.
Bunlar onu göstərir ki, Babək müəllim adı çəkilən insanlara
və o yeni yaranmıĢ kollektivə qarĢı pis mövqedə olmayıb. Ancaq
ANS-çilərin gəncliyindən istifadə edən “qara fikirli” qüvvələr televiziyada bir qarıĢıqlıq yaradıb, məqsədlərinə çatmaq istəyində
idilər. Bu, Heydər Əliyev hakimiyyətini laxlatmağa yönələn addımlardan biri idi. Yəqin ki, sonralar hər Ģey hamı üçün, hətta ANS-çilərin özləri üçün də aydın oldu. Onlar da baĢa düĢdülər ki, nə vaxtsa
“provokasiya” toruna düĢüblərmiĢ. Bu qalmaqal heç lazım deyilmiĢ.
Bu etirafı o insanların hərəkətlərində sezmək olur. Cünki haqq üçün
deməliyəm ki, bu ötən 15 ildə bir dəfə də olsun Babək müəllimin adı
nə sağlığında, nə də sonra ANS-də çəkilməyib. Nə lehinə, nə də əleyhinə danıĢılmayıb. Nə isə... ANS-ə və ANS-çilərə də uğur diləyirik.
Söhbəti bir qədər geniĢləndirməkdə fikrim ondan ibarətdir ki,
həmin dövrlər televiziyada çox qarıĢıq vaxtlar idi. Bir gün kollektiv
böyük bir yığıncaq keçirib, sədrin müdafiəsinə qalxdı. Bir çox
çıxıĢçılar oldu. Əsaslı, məzmunlu çıxıĢlar etdilər. Ölkə prezidentinə
müraciət də qəbul olundu. ÇıxıĢ edənlər arasında məhz bu üç cəsarətli xanım da vardı. Onların həm qadına məxsus ürək yanğısı, həm
də kiĢiyə məxsus təəssüb və qeyrətli çıxıĢları qulaqları cingildədir232

di. “Babək müəllim bizim öz içimizdən çıxıb, o bizimdir. Bizi ondan yaxĢı, onu da bizdən yaxĢı tanıyan olmaz. O həm gözəl insan,
həm də yaxĢı rəhbərdir, əl çəkin ondan”! (Baxmayaraq ki, bu isti,
əsl dost münasibəti o nəcib insanlara sonrakı sədrin vaxtında baha
baĢa gəldi. KaĢ çox kiĢilər elə o xanımlar qeyrətdə olaydılar).
Bax, bu idi əsl dost sədaqəti, əsl hünər.
Bu yığıncağın “yuxarılar” üçün əhəmiyyəti olsa da, olmasa
da, “çirkin əməllərlə” məĢğul olan insanların ağzından vurmaq üçün
yetərli idi...
Sözümü burada bitirib, bu gözəl insanların – rəfiqələrin, dostların Babək barədə ürəyindən keçənləri sizə təqdim edirəm.

ROZA TAĞIYEVA
xalq artisti

TELEVĠZĠYADA DOĞMA ADAM ĠDĠ BABƏK
Televiziyada çalıĢdığım 48 il ərzində 10-dan çox sədrimiz
olub. Çox vaxt bu vəzifəyə kənardan kimisə təyin edirdilər, nadir
hallarda kollektivin özündən. Babək müəllim o nadir hallarda olan
bir-iki adamdan biri idi ki, öz içimizdən çıxmıĢdı. Necə deyərlər
özümüzdən, özümüzünki idi. O, televiziyada fəaliyyətə adi redaktorluqdan baĢlamıĢ, sədr vəzifəsinə pillə-pillə qalxmıĢdı.
Babək müəllim 1980-ci illərdə mənim ən yaxın rəfiqəm,
rejissor Solmaz Mustafayeva ilə bir redaksiyada-Gənclik redaksiyasında çalıĢırdı. Hər ikisi iĢini sevən, yaradıcı adam olduğundan söh233

bətləri tuturdu, möhkəm dost idilər. Həm də Solmaz xanım yaĢca
böyük və daha səriĢtəli olduğuna görə Babək müəllim onun məsləhətlərini layiqincə qiymətləndirirdi. Solmaz tez-tez bizim diktorlar
otağına gələrdi. Hazırladıqları veriliĢlərin mətnini oxumaq üçün,
diktor istəmək üçün və yaxud da elə-belə. Bəzən Babək müəllimlə
birgə gələrdilər. Həmin vaxtlardan, yəni Babəkin televiziyaya yeni
gəldiyi vaxtlardan bizim tanıĢlığımız baĢladı. Olduqca maraqlı həmsöhbət idi. VeriliĢlərdən, televiziyadan, aktyorlardan və daha müxtəlif mövzulardan fikir mübadiləsi edərdik. Dərin dünya görüĢü vardı onun. Yumor hissi çox güclü idi. Onunla söhbətdən böyük ləzzət
alır, bir yüngüllük hiss edirdik. Demək olar ki, o bizim diktorlar
kollektivinin də yaxın dostuna çevrilmiĢdi. Olduqca səmimi, mehriban, iĢgüzar, sadə xüsusiyyətlərinə görə tezliklə həm rəhbərliyin,
həm də bütün kollektivin rəğbətini qazandı Babək. O sədr təyin olunanda hamımız sevindik, çünki o kollektivi, kollektiv də onu artıq
yaxĢı tanıyırdı. Həm də teleradio iĢində təzə adam deyildi, kifayət
qədər səriĢtəyə malik, nəfsi tox, ozü də yaradıcı və qurucu insan idi.
Odur ki, elə gələn gündən əməkdaĢların qayğısını çəkməyə, sosial
məsələlərin həllinə, avadanlığın, texnikanın yeniləĢdirilməsinə,
kadrların düzgün yerləĢdirilməsinə baĢladı, müxtəlif səbəblərdən teleradiodan uzaqlaĢmıĢ, hətta təqaüdə çıxmıĢ peĢəkar əməkdaĢları iĢə
dəvət etdi. Bu minvalla onun dövründə xeyli müsbət iĢlər görüldü,
nailiyyətlər əldə olundu. Onun ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri o idi
ki, vəzifə onu dəyiĢmədi. Həmin səmimiyyət, sadəlik, mehribanlıq
və gözü toxluq sonacan onunla qaldı. Bunadək o həyatda hər Ģeyə
öz halal zəhməti ilə nail olmuĢdu. Odur ki, vəzifə “imtiyazlarından”
istifadə etmək Babəkə xas olan Ģey deyildi. Bir də mənə elə gəlir ki,
Babək müəllim vəzifə adamı deyildi. Vəzifənin tələb etdiyi təzimlər, öz xarakterinə zidd hərəkətlər, bir sözlə “vəzifə çərçivəsi” onu
daim sıxırdı. Odur ki, çox iĢləyə bilmədi. Babək müəllim daha çox
azadlığı sevirdi. Bu səbəbdən də sədrlikdən uzaqlaĢandan bir qədər
sonra yenə öz sevimli “AYDINLIQ” qəzetinə qayıtdı.
YaxĢı yadımdadır. Dünyasını dəyiĢmiĢ sevimli aktrisamız,
Solmaz xanımın anası Barat xanım ġəkinskaya ilə Azərbaycan
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Musiqili Dram Teatrının binasında vidalaĢma mərasimi idi. Mən də
orada idim. VidalaĢma mərasimi baĢa çatdıqdan sonra baĢsağlığı
verənlər Solmazı elə araya aldılar ki, mən mane olmamaq üçün
bayıra çıxdım. Qəbiristanlığa getmək üçün ətrafa göz gəzdirib,
münasib adam axtarırdım. Birdən gözüm Babək müəllimə sataĢdı.
O kənarda qanıqara, bikef dayanmıĢdı. Səbəb isə bir tərəfdən Barat
xanımın itkisi (o, Barat xanımı çox istəyirdi, xanım isə ona həmiĢə
“oğlum” deyərdi), digər tərəfdən isə dünənə qədər televiziyada onun
üzünə gülüb, yaltaqlananların əksəriyyətinin bu gün burada gizlənməsi və yaxud Babək müəllimi tanımırmıĢ kimi onun yanından düz
keçmələri idi. Qorxularından salam da vermirdilər ki, kimsə təzə
sədrə çatdırar və onun da xoĢuna gəlməz. Vaxtilə hamıya doğma
münasibət göstərən Babək müəllim isə bu soyuq və haqsızlıq dolu
mənzərəni özünəməxsus bir böyüklüklə sadəcə müĢahidə edirdi.
Gördüyümdən dəhĢətə gəldim. Çox pis oldum. Özümdən asılı
olmayaraq “Babək müəllim” deyə qıĢqırdım və ona tərəf yaxınlaĢmağa baĢladım. O da görən kimi mənə tərəf gəldi. GörüĢdük, haləhval tutduq. Sonra :
– Qəbr üstə gedəcəksiz? -deyə soruĢdum.
– Əlbətdə – dedi.
– Məni də apararsız?
Mənalı-mənalı gülümsünüb dedi:
– Əgər “Moskviçi”mizi bəyənirsənsə otur gedək.
Burada da zarafatından qalmadı Babək müəllim. Özünü olduqca təmkinli apardı. Halbuki hər bir kəs ordakı insanların böyük
əksəriyyətinə etdiyi yaxĢılıqlar müqabilində özünə qarĢı bu cür laqeyd münasibət və nankorluq görsəydi, ən azı onların bəzilərinə biriki tutarlı söz deyib heç olmasa ürəyini boĢaldardı. Və fikrimcə
buna Babəkin tam haqqı da var idi. Ancaq o bunu etmədi. Görünür
hər Ģeyi zamanın ixtiyarına buraxıb, öz böyüklüyündə dayandı, cılızlaĢmadı. Görün belə hallar nə qədər olub, nə qədər o insana
mənəvi zərbələr vurulub.
Axırıncı dəfə mən Babək müəllimi 2001-ci ildə onun anasının
yas mərasimində gördüm. Elə bil sınıxmıĢdı, qocalmıĢdı. Zahirən nə
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qədər qürurlu, dəyanətli olsa da, görünür, daxili dünyasındakı haqqədalət mübarizəsi onu içəridən ovur, yavaĢ-yavaĢ taqətdən salırmıĢ.
Anasını çox istəyirdi. Ümumiyyətlə Babək müəllim ailəyə
bağlı adam idi. Allah! UĢaqlarını necə çox istəyirdi! Onlardan danıĢanda gözləri gülürdü. BeĢ qız, iki oğul atasıydı Babək.
Hədislərdən birində deyilir ki, “üç qız uĢağı böyüdən atanın
yeri cənnətdir”.
Bu ümidlə ona Allahdan rəhmət diləyirəm!
Babəkin ölüm xəbərini mən televiziyadan eĢitdim. Dərhal rəfiqələrim və dostlarımla zəngləĢdik. Bu xəbər hamımızı olduqca məyus etmiĢdi. Xeyli danıĢıb kədərləndik, Babəki xatırlayıb kövrəldik.
Səhəri gün toplaĢıb yas mərasiminə getdik və beləliklə, biz böyük bir
dostu, qardaĢı, peĢəkar mütəxəssisi, bir çox gözəl xüsusiyyətlərə malik əziz insanı vaxtsız itirdik. Nədənsə Babək üçün ömür qısa oldu.
***

SOLMAZ HƏMZƏYEVA
telerejissor, Prezident təqaüdçüsü

ÇOX ƏZĠYYƏTLĠ, TƏHLÜKƏLĠ VƏ GƏRƏKLĠ
ĠġLƏRLƏ MƏġĞUL OLURDU
Azərbaycan Televiziyasında iĢlədiyim 50 ilə yaxın bir dövrdə
tale elə gətirib ki, hər cür insanla iĢ yoldaĢı, yol yoldaĢı olmuĢam.
Onların içində hərə bir cür yadda qalıb. YaxĢısı yaxĢı, pisi də pis.
Necə deyəllər, mən də elə insanam ki, həmiĢə yaxĢını yaxĢı, pisi də
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pis demiĢəm. EĢidəndə ki, Babək müəllim haqqında xatirə kitabı
hazırlanır, mən də ürəyimin hökmü ilə o müqəddəs insan barədə bir
neçə kəlmə danıĢmaq istəyimi bildirdim.
***
1982-ci ildə bizim redaksiyaya cavan, təmkinli, ağırtaxtalı və
eyni zamanda duzlu söhbətləri, yerli zarafatları ilə diqqəti cəlb edən
bir oğlan iĢə gəldi. O, qısa zamanda iĢgüzarlığı və savadı ilə də diqqətimizi çəkdi. Bu oğlan sonradan adı respublikayla bir olan əzizimiz Babək idi.
Hamıya qarĢı nəzakətli, diqqətli və qayğıkeĢ bu insan ilk günlərdən iĢlədiyi redaksiya, sonra bütün Televiziya Komitəsi əməkdaĢlarının, eyni zamanda rəhbərliyinin hörmətini qazandı. O ilk
vaxtlarda “Gənclik” redaksiyasının Hərbi vətənpərvərlik Ģöbəsində
redaktor vəzifəsində çalıĢırdı. O zamanlar veriliĢlər canlı olduğuna
görə, aparıcıdan olduqca böyük bacarıq və məsuliyyət tələb edilirdi.
Efirə təzə çıxan vaxtlarda biz onu daim dəstəkləyir, hətta mən veriliĢin rejissoru kimi onun özündə inam hissini artırmaq üçün kadr
arxasından əl iĢarələrilə “əla”, “əla” göstərirdim. Elə ilk günlərdən o
efirdə vəziyyəti öz əlinə alıb, veriliĢləri aparmağı bacardı. Elə bil bu
insanın görkəmi, bacarığı ekran üçün biçilmiĢdi lap. Tərifi xoĢlamasa da bunu onun özünə də deyirdik. Təxminən 3-4 ay sonra həmin
Ģöbəni “Gənclik”dən ayırıb, ayrıca redaksiya etdilər. Babəkin iĢgüzarlığını, bacarığını və bütün digər müsbət keyfiyyətlərini nəzərə
alan rəhbərlik onu həmin redaksiyaya baĢ redaktor təyin etdi. Bizim
bir çoxumuz Babəkin gözəl xüsusiyyətlərinə görə onunla birgə
iĢləmək üçün həmin redaksiyaya dəyiĢildik. Baxmayaraq ki, mən
iĢlədiyim redaksiya (komsomol) o dövrdə çox nüfuzlu və böyük bir
redaksiya idi, mən Babəkin redaksiyasında rejissor iĢləməyi daha
üstün tutdum.
Gözəl bir iĢgüzar, mehriban kollektiv yarandı. Bir böyük ailə
kimiydik. Hamımız sevincimizi, kədərimizi olduğu kimi, son tikəmizi də bir-birimizlə bölüĢürdük. Mən onu oğlumdan seçmirdim.
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Bir neçə il belə gözəl bir Ģəraitdə həm məhsuldar, həm də qayğılar
içində qayğısız iĢlədik.
1987-ci ildə oğlum dünyasını dəyiĢmiĢdi. Sanki dünya baĢıma
hərlənirdi. Cavanlığı da bizi lap yandırırdı. Elə həmin an Babək baĢda olmaqla bütün kollektiv yanıma çatdı. Mən onların qayğısını,
diqqətini, hər tərəfli dəstəyini gördüm. Bundan sonra Babək mənə
qarĢı daha da diqqətli olmağa çalıĢırdı. Daim mənimlə maraqlanar,
həm iĢ, həm də məiĢət problemlərimə yaxından kömək edərdi. Teztez zəng çalıb anamla – Respublikanın xalq artisti Barat xanım ġəkinskaya ilə hal-əhval tutardı, təskinlik verərdi. Həmin ərəfədə mənəvi sarsıntı keçirən tələbə qızımın kurs iĢlərinin yazılması, qiymətləri üçün də xahiĢlər etmiĢdi.
1988-ci il fevralın 22-si idi. Bizim evdə oğlum üçün “il mərasimi” keçirirdik. Artıq Qarabağda erməni səs-küyü baĢlamıĢdı. Sən
demə Mərkəzi Komitədən göstəriĢ olub ki, təcili olaraq bir erməni
dilini yaxĢı bilən, bacarıqlı televiziya iĢçisi Xankəndinə ezam olunmalı və oradakı mitinqləri, azərbaycanlıların vəziyyətini çəkib lentə
almalıdır.
O vaxtkı sədr ElĢad Quliyev məhz Babəkin bu iĢin öhdəsindən gələ biləcəyinə inanaraq, heç tərəddüd etmədən bu barədə qərar
verib. ĠĢ yerində hamı Babəki axtardığı halda, birdən ElĢad müəllimin yadına düĢür ki, məhz bu gün Solmaz xanımgildə “il mərasimi”dirsə, heç Ģübhəsiz Babək orada olmalıdır. Bizə zəng çalıb soruĢdular və o, iĢə çağıraraq təcili Ģəkildə Xankəndinə göndərildi. O,
tərəddüd etmədən yola düĢdü. O qarıĢıq vaxtda bir əli yalın azərbaycanlının Qarabağdakı quduz ermənilərin arasına yollanmasının nə
qədər təhlükəli olduğunu təsəvvür etmək məncə heç də çətin deyil.
Lakin Babək nə özünü, nə anasını, nə böyük ailəsini, nə də körpə
uĢaqlarını bir an belə nəzərə almadan xalqı yolunda bu addımı
cəsarətlə atdı.
Xankəndi Televiziyasında Babəki lazımi kamera və digər
ləvazimatlarla təmin etməkdən imtina etmiĢ, özünü isə ölümlə hədələmələrinə baxmayaraq, o orada bir neçə gün qalıb quduzlaĢmıĢ
ermənilərin mitinqlərini - onların niyyətlərini, iddialarını, Azərbay238

cana və azərbaycanlılara qarĢı olan münasibətlərini, ümumi ab-havanı öyrənməyə müvəffəq olmuĢ və sonra bunlara rəğmən vilayət
rəhbərliyinə öz ciddi etirazlarını bildirmiĢdi. Qayıdandan sonra isə
bir an belə durmadan oradakı vəziyyət barədə televiziya və respublika rəhbərliyinə məlumat çatdıraraq Ģahidi olduğu erməni azğınlarının əməllərini, niyyətlərini apardığı qeydlər əsasında veriliĢlər
hazırlayıb televiziya vasitəsi ilə geniĢ ictimaiyyətə çatdırdı.
Babək həmiĢə çox əziyyətli, təhlükəli zamanda gərəkli və Ģərəfli iĢlərlə məĢğul olurdu. O heç vaxt daha asan və tez Ģöhrət gətirən
iĢin dalınca getməzdi. Üzdə olmağı da sevməzdi, “gözə girməyi” də...
Oğlumun itkisindən sonra bizə həmin evdə yaĢamaq olduqca
çətin oldu. Evdəki bütün əĢyalar, divarlar belə hər dəqiqə onu xatırladırdı. Bu səbəbdən bizə yaxın insanlar mənzili dəyiĢməyi
məsləhət gördülər. Elə də etdim.
Babək bütün redaksiyanın əməkdaĢlarını baĢına toplayıb bir
gün ərzində əĢyaların Ģəhərin bu baĢından o baĢına köçürülməsini
təĢkil etdi. Heç bilmədim evdən-evə necə köçdüm. Elə bir kollektiv
yaratmıdı ki, hamı bizə həsəd aparırdı. BoĢ vaxtlarında bəzi diktorlar və baĢqa əməkdaĢlar da bizim redaksiyaya gəlir, bizimlə həmsöhbət olur, ünsiyyət qururdular. Bizdəki mehribançılıq hamını cəzb
edirdi. Bir yana ezamiyyətə gedərdisə, gələndə gətirdiyi bir kilo
konfeti də redaksiyada çay içməyimiz üçün qoyardı. Biz isə beĢ
uĢaq atasına qıymırdıq. “Ay Babək, apar evə, apar uĢaqlara, onsuz
da maddi vəziyyətin yaxĢı deyil” deyərdik. O isə zarafata salıb
söhbəti yayındırardı. Bu nəcib hərəkətləri yavaĢ-yavaĢ digər əməkdaĢlarımız da təkrar etməyə baĢladılar. Beləliklə, təzə yaranmıĢ bu
kollektivdə bir sağlam mühit, gözütoxluq, təmənnasızlıq, qayğıkeĢlik aurası yarandı ki, bu da, sözün əsl mənasında, ümumi mehribançılığa xidmət edirdi.
Artıq Azərbaycanda xalq hərəkatı baĢlamıĢdı. Xalqını, dövlətini hər Ģeydən uca tutan Babək bu ağır və məsuliyyətli günlərdə də
geri qalmadı. Televiziyanın rəhbərliyi də dəyiĢmiĢdi, oradakı abhava da. Babəki hərəkata qoĢulduğuna, həqiqəti dediyinə görə iĢdə
sıxıĢdırırdılar.
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Beləliklə, 19 yanvar 1990-cı il. Sovet ordusunun Azərbaycan
xalqına qarĢı törətdiyi növbəti “Ģərəfli iĢinin” baĢlanğıcı. Bu Teleradio Komitəsinin iĢini iflic etmək məqsədilə oradakı enerji blokunun partladılması əməliyyatı idi ki, onu da “uğurla” yerinə yetirdilər. Dərhal buraya toplaĢan bir qrup ziyalı arasında Babək də var
idi. Onlar hadisəni törədənləri və onun təĢkilatçılarını ittiham edib,
onların olduqca aqressiv və silahlı olmalarına baxmayaraq kəskin,
hətta bir qədər kobud Ģəkildə etirazlarını bildirdilər. Babəki heç nə
qorxutmurdu. Elə bu cür də o öz mübarizliyini sonadək davam
etdirdi. Bu hadisədən bir az sonra onun iĢdən çıxarılması reallaĢdı.
Lakin bizim səmimi münasibətlərimiz eyniliklə qaldı.
O “AYDINLIQ” qəzetinin baĢ redaktoru olanda da zəngləĢərdik, bir-birimizlə tez-tez hal-əhval tutardıq. HəmiĢə anamı soruĢar,
yoxlayardı. Bir-birinə çox böyük hörmətləri var idi. Bir az gec zəng
edəndə anam artıq narahat olub soruĢardı .“Ay Solmaz, deyəsən
Babək bizi yaddan çıxartdı”. Elə bil ki doğmaca oğlundan diqqət
umurdu...
Bizim ailəvi səmimi münasibətimiz davam edirdi. 1993-cü
ilin iyun ayı idi. Evdə oturmuĢdum. Birdən telefon zəngi çalındı.
Dəstəyi götürdüm. Babək idi zəng edən. HəmiĢə olduğu kimi birbirimizdən hal-əhval tutduq, ailəsini, uĢaqlarını soruĢdum. Respublikada çox gərgin vaxtlar idi. O isə üzdə olan adam idi. Həm də ki,
qəzetində daha nələrə toxunmurdu? Odur ki, onu bir az ehtiyatlandırmaq məqsədilə iĢ-gücünü soruĢdum. “Hər Ģey yaxĢıdır, narahat
olma. Məni də bu gün Heydər Əliyev sizə sədr təyin etdi”. Bu
sözləri eĢidəndə sevincdən nitqim qurudu. “Çox Ģükür Allaha. Səni
təbrik edirəm, sən buna layiqsən. Axır ki, uzun illər çəkdiyin zəhmətin əvəzini Allah verdi. KiĢini də sağ olsun ki, belə çox düzgün
qərar qəbul edib”.
Beləliklə, Babəkin AzTV-də sədrlik dövrü baĢlandı. Cəmi 3-4
min əməkdaĢı olan, lakin əsasən stabil kollektivə malik yaradıcı
qurumda sədr olmaq heç də asan iĢ deyildi. Babək burada əvvəl
iĢlədiyi zamandakı xarakterində olmalıydı. Əgər xarakterini dəyiĢərək insanlarla azca da olsa rəhbərə məxsus bir az ciddi, bir az tələb240

kar, bir az da sərtliklə davransaydı onda dərhal “vəzifə onu dəyiĢdi”
deyəcəkdilər. Odur ki, Babək hər kəslə “öz dilində” danıĢmaq
məcburiyyətində idi. O hamını qane edən və eyni zamanda vəzifə
borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməyə imkan verməli olan mövqedən
kollektivə rəhbərlik etməli idi. Nə qədər çətin olsa da Babək bunu
məharətlə bacardı. Belə Ģəraitdə düz üç il yarım iĢlədi. Özü də
sözün əsl mənasında iĢlədi. O öz içimizdən çıxmıĢ adam kimi teleradionun və əməkdaĢların bütün dərd-sərlərini özlərindən yaxĢı
bilirdi. Gecə-gündüz bu problemlərin həllinə çalıĢırdı. Bütün bu
dolaĢıq məqamlara baxmayaraq insanlara qarĢı diqqəti, qayğıkeĢ
münasibəti, səmimiyyəti və sadəliyi saxlamaq Ģərtilə Babək müəllim AzTV-də xeyli müsbət dəyiĢikliklərə nail ola bildi. Deməyi
borc bilirəm ki, teleradionun 99% əməkdaĢı Babəkdən bu günədək
də razılıq edirlər. 1-2% dönük, yaltaq, əqidəsizlərdən baĢqa. Babək
iĢini lazımi səviyyədə tələb etmək Ģərtilə hamıyla dost-yoldaĢ kimi
davranırdı. Lakin yeri gəlmiĢkən deməliyəm ki, bu xoĢ münasibətlərdən sui-istifadə edən köhnə və təzə peyda olmuĢ “dostlar” da
az deyildilər.
Son illərdə teleradioda həm yaradıcılıq, həm sosial, həm də
texniki sahədə həllini gözləyən məsələlərin düyünü Babəkin
vaxtında açılmağa baĢladı. Xeyli müasir avadanlıq, operativ çəkiliĢləri təmin etmək üçün avtomobillər alındı, əməkdaĢların olduqca
ucuz qiymətlə istirahətləri təmin edildi, ġirkətin yeməkxanasında
yemək pulu 50% endirildi, bütün bayramlarda hər bir əməkdaĢa
bayram azuqəsinin verilməsi təĢkil olundu, kənd təsərrüfatı mallarının çox ucuz qiymətlərlə elə ġirkətin həyətində satıĢı təĢkil olundu,
əməkdaĢlara maddi yardımlar verildi və s.
Deməliyəm ki, Babək mənə həmkarlıqdan əlavə həm qardaĢ,
həm oğul, həm də arxa idi. O hamımıza qarĢı belə idi. Babək tək
məndən yox, tək bizdən yox, bütün eldən getdi. Bu cür insanların
cənnəti elə bu dünyada qazandıqlarına Ģübhə etmirəm. Hələ onun
yeri çox bilinəcək. Allah ona rəhmət eləsin!
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ġƏRQĠYYƏ HÜSEYNOVA
xalq artisti

AXI BELƏ ĠNSANLAR NƏ ÜÇÜN
HƏYATDAN TEZ GEDĠRLƏR?
1967-ci ildən 2004-cü ilədək Azərbaycan Televiziyasında
iĢləmiĢəm. Çox sayda iĢ yoldaĢlarım və rəhbərlərim olub. Onların
hər biri yaddaĢımda bir cür qalıb, bəziləri heç qalmayıb. Babək isə
etibarlı həmkar, əsl dost, peĢəkar jurnalist, qayğııkeĢ insan, ədalətli,
bacarıqlı və səxavətli rəhbər kimi qəlbimizdə özünə yer eləmiĢ bir
Ģəxsiyyət olub.
Mənim Babəklə bir həmkar kimi tanıĢlığım 1982-ci ildə televiziyadan baĢlanıb. O burada yenicə iĢə baĢlamıĢdı. Mənim ən yaxın rəfiqəm olan, televiziyanın peĢəkar rejissorlarından biri Solmaz
xanım Həmzəyeva ilə birlikdə “Gənclik” redaksiyasında iĢləyirdilər.
Hazırladıqları veriliĢlərin mətnlərini demək olar ki, ancaq digər
rəfiqəm Roza Tağıyeva ilə mən oxuyardıq. Babəki Solmaz xanım
bizimlə tanıĢ etdi. O, olduqca mədəni, utancaq və abırlı bir gənc idi.
Daha yaxından tanıĢ olduqca biz bu həmkarımızda digər müsbət
keyfiyyətləri də aĢkar etdik. Sanki onu kəĢf etdik. O, az danıĢar,
ancaq olduqca mənalı və dərin fikir deyərdi həmiĢə. Çox diqqətlə
dinləmək qabiliyyətinə malik olan bu gənc mövzuya aid fikrini iki
kəlmə ilə, lakin çox aydın çəkildə ifadə edərdi. Xarici görünüĢü çox
ciddi idi, amma Ģirin söhbətləri və yumor hissi güclü idi. Yeri
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gəldikcə sözaltı məna ilə bir kəlmə elə söz deyərdi ki, lap gözümüz
yaĢaranadək gülərdik. Hərdən də maraqlı lətifələr danıĢardı. Onu elə
yerində danıĢardı ki, sanki bu lətifə məhz bura üçün yaranıb. Beləliklə, bizim aramızdakı səmimiyyət gündən-günə artdıqca biz daha
da mehribanlaĢdıq, doğmalaĢdıq. Televiziyada iĢləyən rəhmətlik oğlum Elmanla da o dostlaĢmıĢdı. Bir-birinin xətrini olduqca çox istəyirdilər. Hətta evdə də Babəkin haqqında Elmanla tez-tez söhbət
edərdik. Görünür taleləri də bir-birinə oxĢayırmıĢ. Elman da Babək
kimi dünyanı çox tez tərk etdi – 40 yaĢında. Allah rəhmət eləsin hər
ikisinə.
Babəkin çox güclü peĢəkarlığı və savadı haqqında danıĢmaya
bilmərəm. O vaxtlar Babək az sayda jurnalistlərdən biri idi ki, biz
onun yazısını birbaĢa efirə, özü də rahat və həm də həzz ala-ala oxuyardıq. Əksər yazıları isə əvvəlcə bir neçə dəfə oxuyar, bəzən
xəlvəti olaraq xırda düzəliĢlər də edərdik. Televiziyada iĢlədiyim 40
ilə yaxın bir müddətdə belə peĢəkarlara çox rast gəlmədim. O daim
öz üzərində iĢləyər, peĢəkarlığını artırardı.
1988-ci illərdə baĢlanan siyasi hadisələrlə əlaqədar onu
bacarıqlı bir jurnalist kimi, həm də erməni dilini mükəmməl bildiyinə görə bir neçə dəfə Qarabağa və Qərbi Azərbaycana ezam
etdilər. O, zərrə qədər də qorxmadan və öz taleyi barədə düĢünmədən nə qədər çətin olsa da tapĢırılan iĢlərin öhdəsindən gəlməyi
bacardı. Biz hər dəfə o qayıdanadək olduqca narahatçılıq hissləriylə
yaĢayır, gecə-gündüz Allaha yalvararaq onun sağ-salamat gəlməsini
diləyirdik. O bizim üçün həmkarlıqdan çox-çox yaxına keçmiĢdi.
QardaĢ, oğul, arxa olmuĢdu artıq bizə. Xalq hərəkatı zamanında
Babək son dərəcə aktiv olduğuna görə onu qədirbilməzlər bir bəhanə ilə iĢdən uzaqlaĢdırdılar. Sonra Babək “AYDINLIQ” qəzetini
açıb, baĢ redaktoru oldu. Onda da ara-sıra hal-əhval tuturduq. 1993cü ildə Babəkin Teleradioya sədr təyin olunması birmənalı olaraq
hamı tərəfindən müsbət qarĢılandı. Lakin bir-iki adamın canına
üĢütmə düĢdü. Elə bildilər ki, Babəkin iĢdən çıxarılmasına “köməklik” etdiklərinə görə o bunlardan qisas alacaq. Lakin heç də belə
olmadı. Babək gələn gündən hamıya göstərdiyi səxavətdən onlara
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da göstərdi. Bu əməllər, bu böyüklük Babəki bir az da yüksəltdi. Öz
içimizdən çıxan Babək öz içimizdə doğma bir insan kimi qəbul
olunmağa baĢlandı. Belə rəhbərlə iĢləmək hamı üçün çoxdan arzulanan idi. 40 ilə yaxın müddətdə iki sədrlə- ElĢad Quliyev və Babək
Hüseynoğlu ilə iĢləmək bizim üĢün çox rahat olub. ĠĢə həvəslə
gəlib-getmiĢik, sirkət bizə daha doğma olub. Ġnana bilmərəm ki,
Babəkdən rəhbər kimi kimsə narazı olsun. O elə bil duymuĢdu ki,
həyatda az yaĢayacaq. Odur ki, hamıya əlindən gələn yaxĢılığı
etmək istəyirdi. Ancaq iĢ tələb edirdi, baĢqa heç nəyin marağında
deyildi. Təmənnasız, diqqətli, qayğıkeĢ, sadə bir rəhbər idi bizim
Babəkimiz.
Televiziyanın 40 illiyi ilə əlaqədar mərhum prezidentimiz
Heydər Əliyev Babək baĢda olmaqla televiziyanın bir neçə nüfuzlu
iĢçilərini qəbul etmiĢdi. Orada mən onlar- H.Əliyevlə Babək müəllim arasındakı səmimi münasibətə heyran qaldım. H.Əliyevin
Babəkə hətta “oğlum”- deyə müraciət etdiyinin Ģahidi oldum. Onların münasibəti qarĢılıqlı etibar və etimad üzərində qurulmuĢdu. Hiss
olunurdu ki, Ulu öndər özünün bu uğurlu təyinat qərarından son
dərəcə məmnundur. Çünki Babək müəllim bu vəzifədə özünü tam
Ģəkildə doğrultmaqda idi...
Babəkin birdən-birə televiziyadan uzaqlaĢdırılması hamı kimi
məni də təəccübləndirdiyi qədər məyus etdi. Görünür burada da
xain barmağı var imiĢ...
2001-ci ildə Babəklə anasının hüzr mərasimində görüĢdük.
Bir qədər söhbətləĢdik. O bir az da müdrikləĢmiĢdi. Çünki dünyanın
hər üzünü görmüĢdü. Vəzifənin xırdasını da, böyüyünü də, iĢi də,
iĢsizliyi də. Amma insanların ona qarĢı münasibətləri payız havası
kimi dəyiĢkən olsa da, o dəyiĢməz – bir simada qalmıĢdı.
Sonra biz ulu öndər Heydər Əliyevin hüzr mərasimində “qəbr
üstündə” görüĢdük. Ayaqüstü bir neçə kəlmə danıĢdıq. Hal-kef
elədik. Xaricən bir qədər dəyiĢmiĢdi Babək. Heç vaxt öz problemini
büruzə verməyən və insanlara qarĢı həssas olan qardaĢım görünür
elə insanların da dönüklüyünə üzülə-üzülə, həyatın ağır sınaqlarına
sinə gərə-gərə qamətini əymədən, daxilən dəyiĢmədən yaĢayırdı.
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Buna nə qədər tab gətirmək olardı?.. Sən demə bu mənim Babəklə
son görüĢüm imiĢ.
Evdə oturub televizora baxırdım. Birdən heç ağlıma gətirə
bilmədiyim bir xəbər. “... Babək Hüseynoğlu 56 yaĢında dünyasını
dəyiĢib”. Sarsıldım, donub yerimdə qaldım. Telefonla zəngləĢib
rəfiqələrim - Roza və Solmazla danıĢdıq, kövrəldik, bir-birimizə
təskinlik verdik... Artıq əlimizdən heç nə gəlmirdi. Belə bir insan –
hamımızın böyük hörmət bəslədiyi Babək müəllim dünyasını
dəyiĢmiĢdi. Mən ona əsl mənada müəllim deyirəm. Ona görə yox
ki, o mənim nə vaxtsa rəhbərim olub. Ona görə ki, biz hamımız ondan çox Ģey öyrənmiĢik. O mərdlik, yüksək peĢəkarlıq, qayğıkeĢlik,
vətənpərvərlik, vicdan, haqq-ədalət simvolu idi...
O böyük insanın hüzr mərasimində iĢtirak edib, vidalaĢdıq.
Lakin məni elə oradaca bir sual narahat etməyə baĢladı. “Axı, belə
insanlar nə üçün həyatdan tez gedirlər”?
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BULANIQ ĠLLƏRĠN BÜLLUR DAMLASI
1991-ci ilin may ayı.
Mən ailə vəziyyəti ilə bağlı təcili Moskvadan Bakıya qatarla
yola düĢməli idim. Bilet gərginliyini nəzərə alaraq məcburən kassalar qabağında “fırlanan tacirlərə” vaqonun kateqoriyasından asılı olmayaraq mənə bir bilet “tapmalarını” xahiĢ etdim. Onlar da “axır ki,
müəyyən çətinlikdən sonra” mənə plaskart vaqonuna bir bilet “tapa
bildilər”. Nəhayət, mən bileti alıb perrona üz tutdum.
Vaqonları hələ platformaya verməmiĢdilər. Ona görə də
Bakıya yola düĢməyə hazırlaĢan sərniĢinlər və onları yola salanlar
toplanıb və cənublulara məxsus çox emosional söhbət edərək vaxtı
qısaldırdılar. Bəziləri həyatından və özündən çox razı, bəziləri çox
məyus dayanıb fikrə getmiĢ, bir qismi lətifələr söyləyirdilər. Cənubluların belə epizodlarının mən çox, on dəfələrlə Ģahidi olmuĢdum.
Bu dəfə də belə idi.
Bir az kənarda dayanıb gözlərim bu izdihama öyrənəndən
sonra mənim nəzərimi bir qəribəlik özünə cəlb etdi.
SərniĢinlərin və yola salanların çox böyük əksəriyyəti həmiĢəkindən fərqli olaraq bir “kağız toplusunu” çox böyük ehtiram və
qayğı ilə əldən-ələ ötürürdülər. Və deyəsən bu “kağız yığımından nə
isə oxuyub və yaxud “əzbər” bilənlər arasında çox səmimi müzakirələr olunurdu.
Mən yola çıxanda adətən təsadüfi tanıĢlığı xoĢlamadığım üçün
bir az kənarda dayanıb heç kəslə ünsiyyətə girmədən bu izdihamı bir
kənar adam kimi seyr edirdim. Bu “kağız toplusunu” isə vaxtı ilə dahi Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstanı” kimi (SSRĠ 1970-80-ci illər)
belə məiĢət yerlərdə “xəlvəti çapın” bəhrəsi olduğunu zənn etdim.
Axır ki, bir az da vaxtından gec sərniĢinləri vaqonlara oturmağa icazə verdilər. Bu zaman mənim nəzərimi öpüĢ-görüĢdən (biz
cənublulara məxsus) əlavə, artıq biz cənublulara “məxsus” olmayan
və bu qısa vaxt ərzində ikinci dəfə həmin o “kağız yığımına” bəslə246

nən münasibət cəlb etdi. Bu məni bir az da çaĢdırdı. Çünki çox
ehtiyatla (cırılmasın deyə) və qiymətli bir pay kimi kimlərsə birbirinə hətta hədiyyə edənlər də oldu. Bu “kağız yığımı”nın hansı
gücə malik olması məni çox təəccübləndirdi və maraqlandırdı.
1990-cı illərdə nələr baĢ verdiyini nəzərə alsaq, bu “qəzetə bənzərə”
və yaxud “kağız yığımına”olan səmimilik demək olar ki, fantastikadır. O vaxtlar iki mühüm məsələ hamını əsir etmiĢdi. Biri bir qarın
çörək tapmaq, ikincisi isə həyatını xilas etmək idi.
Əldən-ələ gəzən bu “sehirli kağız yığımı” nədir ki, bu qədər
müəyyən təbəqəli adamları birləĢdirib və həmrəy edib? Bu sual
mənə rahatlıq vermirdi. Ġçərimdə dolanan narahatlıqla təqribən bir
sutka yol getdim. Maraq isə azalmaq əvəzinə daha da çoxalırdı.
Axır ki, bir təsadüf nəticəsində mənə bu fenomen aydın oldu.
SərniĢinlərdən biri (mənim polka qonĢum) özü dediyi kimion gündür ki, Moskvada olduğundan Azərbaycanda nə baĢ verdiyini
bilmirdi. Çünki mərkəzi KĠV-lər (SSRĠ-1991-ci il, may ayı) əhaliyə
qətiyyən düzgün məlumat vermirdi. Nə Dağlıq Qarabağ, nə də
ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında. Odur ki, bu sərniĢinin (deyək
Məmmədəli) dediyinə görə bir günlük “növbədən” sonra bu qəzet
ona da gəlib çatdı.
Ancaq qəzeti baĢdan-axıra oxumaq üçün yüngül bir hazırlıq
lazımdır – dedi. Vaqonda çox bürkü olduğundan gedib əl-üzünü yumalı və bir siqaret də çəkmək istəyini bildirdi. Çünki qəzeti oxumağa baĢladın ayrılmaq olmur – dedi. Bu müqəddəs qəzetə böyük
hörmət etdiyi üçün əl-üz yuyulan otağa özüylə aparmaq istəmədi.
Və məndən xahiĢ ki, bir neçə dəqiqəliyinə “göz olum bu qəzetdən”.
Mən bu gözəl təsadüfə çox sevindim və düĢən fürsəti hədər
buraxmadım.
Diqqətlə baxdıqdan sonra bu “kağız yığımının” doğrudan da
qəzet olduğuna əmin oldum. Qəzetin sevilə-sevilə oxunması və
əldən-ələ keçməsi səbəbindən hərflər güclə oxunurdu. Əlbətdə,
nəzərə alsaq ki, o illərdə (1980-ci illərin axırı, 90-cı illərın əvvəli)hər gün yeni qəzet və jurnalların peyda olduğu bir ərəfədə bu qəzetin nəyə görə belə sevildiyi, ümid verici və xüsusiliyə malik olduğu247

nun Ģahidi oldum. Bir az çətin oxunsa da, hərflərin tərli əllərlə
silindiyinə baxmayaraq elə birinci səhifədən və ilk məqalədən bu
QƏZET məni məftun etdi.
Azərbaycanda demək olar ki, çap olunan bütün qəzetlərdən
fərqli olaraq çox aktual məsələlərin qaldırılması, vətənpərvərlik,
sosial və siyasi sualların təkidlə ortaya çıxarılması, yalnız bu qəzetə
xas olan satira və yumorla hədəfə “pryamoy udar po adresu”, yəni
birbaĢa ünvanlı zərbə endirməsi, bu özünəməxsus dəst-xəttiydi
qəzeti xalqa sevdirən.
Bu “AYDINLIQ” fenomeni idi!
Öz taleləri haqqda bir an belə fikirləĢməyən, təmənnasız, çox
cəsarətli, mətin, iradəli, xalqın ağrısını və faciəsini özlərindən keçirərək məqalələr yazan insanlar idi bu qəzetə liderlik gətirən. SSRĠ
və oraya qulluq edən marianet kuklaların, eləcə də respublikanın
“üzdən iraq” dövlət xadimlərinin “xalça altı” oyunlarının ortaya
çıxarılması idi bu qəzeti müqəddəsləĢdirən. Azərbaycanın o vaxtlar
düĢdüyü xaosu nəzərə alsaq, belə qəzetin varlığı doğrudan da çox
heyrətləndirici idi. Çünki hər kiçik və ya böyük tutarlı bir məqaləyə
görə redaktorun və jurnalistlərin sağlamlığı qorxu altında qala biləsi
bir vaxtda belə cəsarətə mən heyran oldum.
Belə bir qəzetin Azərbaycanın dövri mətbuatında çap olunması məni çox təəccübləndirdi (çünki çox cəsarət tələb olunurdu) və
həm də çox təəssüfləndirdi (çünki bu qəzetin səviyyəsinə sonralar
elə də heç bir qəzet çata bilmədi).
Mən bu qəzetə bir obyektiv oxucu kimi demək olar ki,
“vuruldum”.
SərniĢin Məmmədəli gəlib mənə yaxınlaĢanda dedi ki, artıq
bir neçə dəqiqədir yanımda dayanıb mənə baxır. Özünəməxsus
tonda mənə bir zarafat da elədi. “A qonĢu, deyəsən bu qəzeti Siz lap
bez oçered oxumaq istəyirsiniz”. Mənim nə qədər diqqətlə və
birnəfəsə məqalələri oxumağıma tamaĢa edirmiĢ. “Belə bir anda
sənə mane olmaq ən azı günaha batmaq kimi bir Ģey olardı”- dedi.
Mən sərniĢin Məmmədəlidən bu qəzet haqqda bir az məlumat
verməsini xahiĢ etdim.
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Qəzetin adı “AYDINLIQ”dır- dedi. Bu ad o bulanıq illərdə
çox aktual səslənirdi. ““AYDINLIQ”. HəmiĢə aydınlıq içində
olasan, “AYDINLIQ”” – fikirləĢdim.
Ümumiyyətlə, qəzet və jurnal redkollegiyadan və xüsusən də
baĢ redaktordan, onların hansı bucaq altı baxıĢından Ģox asılı olur. Bu
mənim mükəmməl bildiyim bir fikirdir. Məsələn; “ƏKĠNÇĠ” –
H.Zərdabi, “MOLLA NƏSRƏDDĠN”- C.Məmmədquluzadə, “NOVIY MĠR” – M.Tarkovski, “OQONYOK” – V.Korotiç və s.. Bu qəzetin baĢ redaktorunun adının Babək olması isə məni lap heyrətləndirdi. Babəkin təxəllüs deyil, rəsmi ad olması və qəzetin xəncər kimi
itiliyi mənə elə gəlir heç də təsadüfi deyil.
Atası Hüseyn kiĢi dünyanın əvvəlini (Azərbaycanın tarixini)
bildiyi kimi elə dünyanın sonrasını da görürmüĢ. Babək adını yalnız
bu ada layiq olan mübariz oğul daĢıya bilər. Fərqi yoxdur qılıncla,
yaxud qələmlə qəhrəmanlıq etsin. Babək müəllim həm xalq qəhrəmanımızın adını, həm də müdrik Hüseyn kiĢinin ümidlərini çox
ləyaqətlə doğrultdu.
Həqiqətən Babək Hüseynoğlunun əsl bir vətənini cevən,
tarixini bilən, qılınc qədər iti qələmi ilə vətən uğrunda bu bulanıq
bir dövrdə yaratdığı “AYDINLIQ” qəzeti vasitəsi ilə cəngavərliklə
vətəni və həmvətəndaĢları uğrunda mübarizəsi məni yaxĢı mənada
ovsunladı. O an “AYDINLIQ” qəzetinin sevilərək oxunması və
əldən-ələ gəzməsi üzündən belə “kağız yığımına” çevrilməsi məndə
bu qəzetə, redaksiya əməkdaĢlarına və xüsusən o fədakar insanabaĢ redaktor Babək Hüseynoğluna çox dərin, hətta deyərdim ki,
müqəddəs bir hörmət yaratdı.
Mən sonralar bir müddət “AYDINLIĞ”ın abunəçisi oldum.
Xaricdə yaĢamağıma baxmayaraq Azərbaycanda Babək Hüseynoğlunun baĢçıllığı ilə çap olunan “AYDINLIQ” qəzeti üçün darıxmağa
baĢladım.
Babək Hüseynoğlu ilə Ģəxsi tanıĢlığımdan sonra mən əmin
oldum ki, belə ürəyin və yüksək intellekt səviyyənin sahibi baĢqa
cür ola bilməzdi. O yalnız öz vətəni, xalqı və onların bugünü, sabahı
ilə yaĢayırdı.
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Bir neçə dəfə bu alicənab insanla uzun-uzadı söhbətlərimiz,
dəfələrlə qəhvə və çay dəstgahlarımız olub. Və hər dəfə mən Babək
müəllimdən böyük təəssüf hissi ilə ayrılmıĢam. O nə qədər incə
hisslərə malik bir insan idi.
Babək Hüseynoğlunun əsaslı arqumentləri, tarixdə Azərbaycan xalqına olunan təcavüzlər və digər hadisələr haqqında özünəməxsus xronikal Ģəkildə adama çatdırma qabiliyyəti doğrudan da
məni valeh edirdi.
Bəs Babək müəllimin lətifələri?..
Onun duzlu söhbətlərindən nə doymaq olurdu, nə də yorulmaq.
Yuxarıda mənimlə vaqonda qonĢu olan sərniĢini Babək müəllimin lətifələrindən birinin “qəhrəmanının” adı ilə Ģərti olaraqMəmmədəli adlandırdım. Əlbətdə, bu lətifələrin müəllifi Özü dediyi
kimi Babək müəllim deyildi. Ancaq onun ifasında elə səslənirdi ki,
bu lətifələrə yalnız Babək müəllimun lətifələri demək olar.
Məmmədəli də eyni ilə – “Barmağından qan analizi lətifəsi” –
hə necə, yadınıza düĢdü?
Mən hər gün onunla görüĢən dost və həmkarlarına yaxĢı
mənada həsəd aparırdım.Çünki onlar hər gün bu dahi insanla-Babək
Hüseynoğlu ilə ünsiyyətdə olurdular, mən isə qısa müddətə və
böyük fasilələrdən sonra...
Mən Onunla hər dəfə görüĢəndə, ya da xudahafizləĢəndə O
dahi insanın, böyük vətənpərvərin, qəhrəman jurnalistin qələm tutan
əlini çox ehtiram və səmimiyyətlə sıxardım.
Mən indi də o vaxtlar keçirdiyim hissləri tez-tez anıram.
Babək Hüseynoğlu düz dörd ildir ki, bu qərəzli dünyanı tərk
edib. Ancaq bu böyük ġəxs həmiĢə mənim qəlbimdə yaĢamaqdadır.
Səhhətimlə bağlı bir neçə dəfə məkanımı dəyiĢməli olduğuma
baxmayaraq məndə bu gün də “AYDINLIQ” qəzetinin bir neçə
nömrəsi durur. Babək Hüseynoğlunu hər xatırladıqda qəzeti gözdən
keçirərək bir daha qayıdıram o günlərə.
O çoxĢaxəli insan idi.
Tez-tez Azərbaycana gələ bilməsəm də indiki inkiĢaf dövründə vətəndə baĢ verən hər dəyiĢikliyi və yeniliyi izləmək çox asandır.
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Bir oxucu kimi və vətəndən uzaqda 30 ildən çox yaĢayan azərbaycanlı kimi mən Babək Hüseynoğlunun cismən yoxluğunu görürəm.
Belə, sanki xüsusi missiya üçün dünyaya gəlmiĢ adamlar çox
rəĢadətli, təmənnasız, cəsur, vətənpərvər və böyük ürəkli olduqları
kimi bir o qədər də təvazökar olurlar. Onlar həyatda təəssüflər olsun
ki, az yaĢayırlar.
Onların varlığında çoxlarına elə gəlir ki, onlar da Onlar qədər
hünərli, cəsarətli, rəĢadətli, yüksək intellekt səviyyəli və çox
həssasdırlar... Elin, diyarın sevimlisi və And sözlərinə dönə bilərlər.
Babək Hüseynoğlular bu qərəzli dünyanı tərk etdikdən sonra
bəziləri, onların yerini tutmaq istəyənlər görürlər ki, belə deyil.
Çox güman ki, onda baĢa düĢürlər- adam uzun ola bilər, ancaq
uca görünməz; adam yekə olar, ancaq nəhəng ola bilməz; adam
kitab da yazar, qəzet də çap edər, ancaq izi qalmaz, adam lap çilçıraq altında dursa da belə, qara ləkə kimi görünər.
Babək Hüseynoğlu isə qəlblərə büllur Ģüa saçacaq və hər an
anılacaq. 56 il çox azdır. Ancaq çox mənalı və Ģərəflə keçdi bu illər.
Adı kimi çox fədakar, vətəni və xalqı uğrunda mübariz bir həyat
yaĢadı. Babək Hüseynoğlu və “AYDINLIQ” bütövlüyü tarixdə
silinməz, ölməz və unudulmazdır.
Mən hava limanında təsadüfən Bakıdan həmkarımı gördüm.
Hal-əhval tutduq... eĢidəndə nəhayət, Babək Hüseynoğlu haqda
kitab tərtib olunur, mən kövrəldim.
Sirli dünya, sadə dünya
Nəcibli, nanəcibli
Gəldi-gedər, fani dünya.
Babəkin “Aydınlığı”,
Babəkin Bəzz qalası
Özün getdin iz qalası.
Dərin hörmətlə: HƏSRƏT VƏTƏNĠ
Ġstanbul. Avqust 2010
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...Sentyabr ayının əvvəlləri idi. Mobil telefonuma naməlum
nömrədən zəng gəldi.
- Alo, salam! Hüseyn müəllimdir?
- Salam! Bəli, eĢidirəm Sizi.
- QardaĢ, Babək müəllim barədə yazılan kitab üçün bir material var, Ġstanbuldan göndəriblər, onu Sizə çatdırmalıyam. Necə
görüĢə bilərik?
Gözlənilməz idi. Lakin bu təklifi müsbət qarĢılayaraq soyuqqanlıqla cavab verdim.
- Çox yaxĢı, qardaĢ! Harada desəniz görüĢək.
Ləngitmədən elə həmin gün Bakıdakı “Dostluq” kinoteatrının
qarĢısında görüĢdük. Təxminən 40 yaĢlarında, qarayanız bir oğlan
özünü Natiq kimi təqdim etdi. TanıĢlıqdan sonra əlindəki zərfi mənə
uzadıb dedi:
- Müəllim, bunu Babək müəllimin Ģəxsiyyətinə böyük hörməti
olan bir qürbətdə yaĢayan həmvətənimiz göndərib. Oxuyub baxarsınız, əgər kitabda verəsi olsanız, onda bir yeganə xahiĢ edib ki,
yazıya heç bir müdaxilə etmədən olduğu kimi verəsiniz.
Təxminən 5 dəqiqəlik bu görüĢdə məni ancaq daxilimdəki
suallar narahat edirdi. “Bu nə yazıdır, bunu göndərən kimdir, görəsən nə yazıb”? və s.
Bu yoldaĢdan ayrılan kimi avtomobilimə əyləĢib tez zərfi
açdım və oxumağa baĢladım...
Və fəxr edirəm ki, Babək Hüseynoğlu böyüklüyü bir daha öz
təsdiqini tapdı.
Mən Ģüurlu olaraq oxucunu bir qədər nigaran saxlamaq və bu
yazıdakı fikirlərlə, daha doğrusu onun müəllifi ilə baĢ-baĢa qoymaq
qərarına gəldim. Elə bu məqsədlə də qısa tanıĢlığı yazının əvvəlində
deyil, sonunda vermiĢəm.
***
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ġƏFĠQƏ AXUNDOVA
xalq artisti, bəstəkar,
Prezident təqaüdçüsü

BABƏK ÇOX GÖZƏL VƏ XEYĠRXAH
ƏMƏLLƏR SAHĠBĠ ĠDĠ
Həmsöhbətim xüsusi təqdimata ehtiyacı olmayan, incəsənət
və mədəniyyət tariximizə öz möhtəĢəm imzasını min illər bundan
sonrayadək qoymuĢ dahi bəstəkar, Üzeyir bəyin canlı sənət yadigarı
olan ġƏFĠQƏ xanım AXUNDOVADIR.
ġəfiqə xanımın özünə və yaradıcılığına Babək müəllimin böyük hörmət bəslədiyini bilirdim. O həmiĢə bu böyük bəstəkar haqqında fəxrlə danıĢar, mahnılarını sevə-sevə dinləyərdi. Təxminən
altı-yeddi il əvvəl olmuĢ bir maraqlı hadisəni sizə də danıĢmaq
istərdim.
Bir gün Babək müəllimlə avtomobildə yol gedirdik. Radioların birində ġəfiqə xanımın mahnılarından ibarət konsert gedirdi.
Babək müəllim çox diqqətlə qulaq asır və arabir astaca baĢını sağasola yırğalayırdı. Heç kəs danıĢmır, hər kəs öz daxili aləminə qapılaraq, yəqin ki, gah bəstəkarı, gah müğənnini tərif edirdi. Salonda
gözəl əhval-ruhiyyə vardı. Bir-iki mahnıdan sonra indiki “populyar”
müğənnılərdən birinin ifasında səhv etmirəmsə “Nədən oldu” mahnısı səsləndi. Düzünü desəm, mahnı bərbad ifa olunurdu. Bu isə çox
yüksək musiqi duyumuna malik olan Babək müəllimin diqqətindən
yayınmadı. O buna çox ciddi reaksiya verərək, acıqlı Ģəkildə
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“Heyif” dedi. Sonra müğənninin ünvanına “ġəfiqə xanım vaxtında
bilsəydi ki, bu gözəl mahnını sən bu günə qoyacaqsan, yəqin ki, heç
yazmazdı” deyib dalğanı dəyiĢdi.
Babək müəllim ġəfiqə xanımın və digər böyük bəstəkarların
mahnılarını xalqın sərvəti kimi qısqanırdı. HəmiĢə deyərdi: “Bunlar
sənət abidələridir, qorumaq lazımdır. Əgər o abidələri olduğu kimi
qoruyub saxlamasaq, gələcək nəsillərə ötürə bilməsək, xəyanət etmiĢ olarıq. Çünki belə insanlar hər gün dünyaya gəlmir, belə əsərlər
isə hər gün yazılmır”. (Məhz bu məqsədlə də AzTVR-yə sədrlik
edən zaman televiziyanın və radionun fondlarına (arxiv) ciddi diqqət yetirərək, lentlərin bərpası, saxlanma Ģəraiti sahəsində xeyli
müsbət iĢlər görmüĢdü.
Babək müəllimin ġəfiqə xanım Axundovaya olan rəğbətini
bilərəkdən bu kitabın səhifələrində onun da fikirlərinə yer verilməsini özümə borc bildim. Elə bu məqsədlə dahi bəstəkarın ev ünvanını öyrənib ona baĢ çəkməyi qərara aldım. EĢitdim bacısıyla bir
yerdə yaĢayır, odur ki, oraya etik normalara riayət edərək həyat
yoldaĢımla birlikdə gedəsi oldum.
Binanın giriĢində mühafizəçi bizi saxlayıb gəliĢimizin məqsədini öyrəndikdən və sahibədən icazə aldıqdan sonra mənzilə qalxmağımıza yardımçı oldu. Qapıda ġəfiqə xanımın bacısı Rəfiqə xanım bizi nəzakətlə qarĢılayıb içəri dəvət etdi. Böyük bəstəkar xanımla olduqca səmimi görüĢüb bir qədər hal-əhval tutduq. Az da
olsa o televiziyadakı illərdən məni də xatırladı. Çünki, bir-iki dəfə
rast düĢüb ki, mən onu AzTV-də iĢdən çıxıb gedəndə öz avtomobilimlə evlərinə aparmıĢam. Amma təbii ki, əsas mövzu Babək müəllim ətrafında oldu. Babək müəllimi, onun xeyirxah əməllərini ağız
dolusu xatırlayan ġəfiqə xanımın söhbətinə tez-tez bacısı Rəfiqə
xanım da qoĢulur, o da həmfikir olduğunu və Babək müəllimin yaxĢılıqlarını heç vaxt unutmayacaqlarını bildirirdi. ġəfiqə xanımın
olduqca ağır maddi ehtiyaclar içində yaĢadığı günləri xatırladılar.
Hətta vəziyyət o qədər acınacaqlı həddə çatmıĢdı ki, xanım ev
əĢyalarını satıb dolanmaq məcburiyyətində qalmıĢdı. Bir azdan əl
açıb gəzməyə baĢlayacaqdı...
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“Belə məqamda məni yada salan, arayıb-axtaran Azərbaycan
Teleradiosunun o vaxtkı sədri Babək Hüseynoğlu oldu. Günlərin birində iki nəfər bizə gəlib televiziyadan olduqlarını bildirdilər və dedilər ki, sədr – Babək müəllim Sizi yanına dəvət edir. Heç düĢünmədən oturub onlarların avtomobilinə getdim. Sədrin qəbul otağına
daxil olan kimi qarĢılayıb heç ləngitmədən məni Babək müəllimin
otağına ötürdülər. Məni görcək Babək dik ayağa qalxıb gülər üzlə
mənə sarı yeridi. Otağının ortasında məni qarĢılayıb, doğma anası
kimi görüĢüb əyləĢməyimi xahiĢ etdi. Keçıb üzbəüz oturdu və hal –
kef etməyə baĢladı. Səhhətimi, vəziyyətimi soruĢur, arabir yaradıcılığımla da maraqlanırdı. Sanki bunlardan xəbərdar insan kimi idi.
Lap yaralı yerlərimə toxunurdu. Lakin bunu elə mehribançılıq və
nəzakət fonunda edirdi ki, mən o dərdlərimi bir anlıq belə unudur,
hətta özümü dünyanın ən xoĢbəxt adamı sanırdım. Bu mənim üçün
həyatda ən böyük mənəvi dayaq idi. Allah ondan razı olsun. Söhbətimizin sonunda dedi:
- ġəfiqə xanım, Sizdən bir xahiĢ etsəm sözümü yerə salmazsınız ki?
- Buyur, oğlum.
- ġəfiqə xanım, Sizə bu televiziyada iĢ təklif edirəm. Necə?
Istərsinizmi? Bilirəm yaradıcı insansınız, vaxtınız qıtdır. Amma heç
narahat olmayın, vaxtınız olanda gəlib-gedərsiniz, məsləhətlərinizi
verər, yol göstərərsiniz cavanlara. Siz tam sərbəst olacaqsınız. Həm
də darıxmazsınız.
Bu mənim üçün, əlbəttə, gözlənilməz, lakin ürəyimcə olan
təklif idi. Razı oldum. Dedı ki, “Səfiqə xanım, onda Siz elə bu gündən AzTVR-nin əməkdaĢısınız və bu bizim üçün bir fəxrdir”. XudahafizləĢdik. Məni düz otağının qapısınadək yola saldı.
Sonralar mənə məlum oldu ki, mənim vəziyyətim barədə ona
Bəxtiyar Vahabzadə danıĢıbmıĢ. Mənimlə o tez-tez əlaqə saxlayır
və güzəranımı bilirdi. Bəxtiyar müəllim isə Babəklə çox yaxın münasibətdə idilər. Bir-birilərinə olduqca böyük hörmətləri var idi. Axı
onların əqidələri də bir idi. Ġkisi də millətin qeyrətli oğulları idilər.
Belələri get-gedə tükənir...
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Beləkiklə, mən televiziyanın “Gənclik” redaksiyasında musuqi rejissoru kimi iĢə baĢladım. ĠĢə getməyimdən, gedə bilməməyimdən, asılı olmayaraq, elə ilk günlərdən mənə yaxĢı qonorarlar,
mükafatlar yazılırdı. Bundan əlavə, bütün bayramlarda mənə xüsusi
maddi-mənəvi diqqət göstərilirdi. Babək arabir görüĢəndə min bir
nəvaziĢlə halımı-kefimi soruĢardı. Beləliklə, mənim həyatımda bir
dönüĢ məqamı oldu. Bundan sonra mənim günbəgün maddi vəziyyətim, əhvali-ruhiyyəm yaxĢılaĢmağa doğru yön aldı. Sanki həyat
mənim üçün yenidən baĢlandı. Düz o iĢdən çıxanadək belə oldu.
Bir neçə il sonra eĢitdim Babək vəfat edib. Çox kədərləndim.
Heyif. Özü də çox cavan idi axı. Bu cür insanlar dünyaya çox az
gəlir. Ġnanın ki, ən ağır vaxtlarımda Babək mənə dayaq olub həyata
qaytardı. Mən ona o Ulu Tanrıdan rəhmət və etdiyi savabların əvəzini haqq dünyasında almasını diləyirəm.
***
Bu söhbətin ardınca yadıma məzmunca çox uyğun olan
daha bir hadisə də düĢdü. Yerinə düĢdüyünə görə onu da sizınlə
bölüĢmək qərarına gəldim. Məncə xeyirxah iĢlər, onun kimin tərəfindən görülməsindən asılı olmayaraq vicdanın səsiylə insanlıq
naminə edilibsə, bu barədə danıĢmamağın özü elə qəbahət hesab
edilməlidir.
Beləliklə, Babək Hüseynoğlunun o zaman daha bir unudulmaqda olan zəngin yaradıcılığa malik xanım bəstəkara
göstərdiyi diqqətdən danıĢacağıq.
...Bir gün sədrin qəbul otağında onun köməkçiləri və sürücüsü ilə oturmuĢduq. Adi iĢ günü idi, hər kəs öz iĢi ilə məĢьuluydu. Daxili telefona TeleĢirkətin giriĢ qapısından zəng gəldi.
Köməkçi dəstəyi qaldırıb qulaq asdıqdan sonra “gözləsin, indi
cavab verərəm”dedi. Sonra daxili telefonla sədrə zəng vurub,
“Babək müəllim, bəstəkar Hökуmə Nəcəfova gəlib, Sizi görmək
istəyir”. Ondan cavab aldıqdan sonra dərhal dəstəyi götürüb
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giriĢ qapısına zəng vurdu: “Hökümə xanımı tez buraxın gəlsin”.
Təxminən 10 dəqiqədən sonra qəbul otağına nurani, gözəl çöhrəli, ancaq zahiri görünüĢcə bir az maddi çətinlik içində yaĢadığı
açıq-aydın görünən gülərüz bir qadın qaxil olub, çox böyük
nəzakətlə salam verdi. Artıq təqdim olunmasına ehtiyac qalmırdı. Hörmət əlaməti olaraq biz hamımız ayağa qalxdıq. Köməkçi
dərhal yaxınlaĢıb onun plaĢını çıxarmağa kömək edə-edə “xoĢ
gəlmisiniz, Hökümə xanım” dedi. Sonra onlar birlikdə sədrin
otağına daxil oldular. Təxminən 10-15 dəqiqədən sonra sədrin
yanından çıxan Hökümə xanımın üzündəki sevinci heç nə ilə müqaisə etmək olmazdı. O, gah Babək müəllimə dua edir, ünvanına
xoĢ sözlər deyir, gah bu cür övlad böyütdüklərinə görə onun valideynlərinə minnətdarlıq edir, gah da bizlərə, bu cür isti,doğma
qəbula görə təĢəkkürünü bildirirdi. “Mən elə bilirdim ki, tam
unudulmuĢam, artıq heç kim məni tanımır və heç kəsə lazım da
deyiləm. Sən demə dünya hələ xali deyilmiĢ, yaxĢı, halal, qədirbilən insanlar hələ varımıĢ. Heç gözləmədiyim, bəlkə də ümidsiz
gəldiyim bir halda çox məmnun qayıdıram. Allah da siзdən razı
olsun. Əvvəlki sədrlərin vaxtında da bir-iki dəfə gəlmiĢəm, heç
məni ġirkətin həyətinə buraxmayıblar. Mən də abrımı gözləyən
adamam. Amma bu dəfə yenə Allahı çağırıb gəldim, eĢitdim ki,
sədr yaxĢı adamdır, mən də artıq 80 yaĢındayam bu gün-sabah
ölüb gedəcəm. FikirləĢdin ki, heç olmasa uzun illər mahnılarımı
dinləyən xalqım özümü də tanısın”. Bunları deyə-deyə plaĢını
geyinib, qəbul otağından çıxdı.
Elə həmin gün Babək müəllim bu unudulmaqda olan
bəstəkar Hökуmə xanım barədə veriliĢ hazırlanması göstəriĢini
verdi. Bütün bunlar məndə o xanım barədə maraq dоğurmuĢdu.
AxĢam evə gedirdik. Mən Babək müəllimdən Hökуmə
xanım barəsində soruĢdum. O, təəccüb və təəssüf hissi ilə sualıma sualla cavab verdi:
- Sən Hökуmə Nəcəfovanı tanımırsan ?
- Düzünü desəm, tanımıram.
Yarı zarafat, yarı ciddi:
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- Çox nahaq. Amma zəhmət çəkib yazdığı mahnılarını
eĢidirsən.
Söhbətinə izahlı tonla davam etdi:
- Hökуmə Nəcəfova çox yaxĢı bəstəkardır, yaxĢı mahnıları
var. Hələ sovet vaxtında, yəni valideynlərin, qohumların qız
uĢağının incəsənətə üz tutmağına zidd olan vaxtlarda o özünü
incəsənətə qurban verən qadınlardandır. Yazdığı mahnılar çoxdur. “Yanıram mən”, “Ceyran balam”, “Həlimə” və s. bumları
Z.Xanlarova oxuyur. Sonra Ġ.Rzayev oxuyur “Yeganə”, S.Ġlyasova oxuyur “Vətən nəğməsi” və baĢqa mahnılar. Xalq Çalğı
Orkestri üçün çox möhtəĢəm bir “ġənlik” rəqsi yazıb. Hökуmə
xanımın yaradıcılığı zəngindir. Amma bilmirəm, nədənsə yazığı
yada salan olmuyub, heç ad-zad da verilmяyib.
Bu hadisədən bir neçə gün keçmiĢdi. Artıq Hökуmə Nəcəfova barədə onun evində təxminən 40-50 dəqiqəlik veriliĢ çəkildi. Yaradıcılığı barədə veriliĢdə geniĢ məlumatlar verildi. Hökуmə xanım illərcə ürəyində saxladığı sözünü-söhbətini açdı, tamaĢaçıyla bölüĢdü. VeriliĢ efirə getdi. Onun mahnıları efirdə daha
tez-tez verilməyə, radioda səsləndirilməyə baĢladı. HəmiĢə də
bəstəkarın adı qeyd olunmaq Ģərtilə.
Bir gün yenə qəbul otağına zəng oldu ki, Hökуmə xanım
gəlmək istəyir. Artıq köməkçi Babək müəllimin Hökуmə xanıma
olan münasibətini bildiyinə görə, dərhal içəri ötürülməsini xahiĢ
etdi. Bir neçə dəqiqədən sonra o, qəbul otağına daxil olub yenə
həmin nəzakət və ehtiramla salam verdi. “Necəsiniz”? – дeyə
bizdən soruĢdu. “GəlmiĢəm Babək müəllimə və sizə öz minnətdarlığmı bildirəm”. Deyib, çantasından bir bükülü çıxarıb stolun
üstünə qoydu. Sonra o bükülünü aça-aça dedi: “Özüm evdə biĢirmiĢəm, çayla iĢərsiniz. Qoy Babək müəllim də yesin bundan, o
mənə bir övlad qayğısı göstərdi, mən də ona bir ana kimi bu
biĢintini gətirmiĢəm. XahiĢ edirəm bunu təbii qəbul edin”.
Təxminən yarım kilo olardı bu biĢinti. Bizlərdə bu biĢintiyə “ərdək” deyərdilər. Sonra o, Babək müəllimin yanına keçib
göstərilən diqqət və ehtirama görə minnətdarlığını bildirdi.
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Babək müəllimsə qarĢılıqlı olaraq bir daha Hökуmə xanıma
xalqı üçün gördüyü iĢlərə görə minnətdarlığını bildirdi.
- Babək müəllim, oğlum, indi mən arxayın ölə də bilərəm.
Həyatda övladım, bir yaxın kimsəm yoxdur. Amma indi bilirəm
ki, bu veriliĢ məni yaddan çıxmağa qoymayacaq. Hərdən bir
“rəhmət” diləyən tapılacaq. Çox sağ ol, oğlum.
Bundan iki-üç il sonra Hökümə xanım dünyasını dəyiĢdi.
***
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***
Bəxtiyar müəllimi təbiyətcə sakit olan bir insan kimi tanıyıram. O da Babək müəllimlə birgə iĢləyən və sədaqətli insanlardan
biridir. Ümumiyyətlə, qalmaqalı sevməyən və intriqalara giriĢməyən adamdır Bəxtiyar Qaraca. Onda yüksək mədəniyyət, bütün
hərəkətlərini və danıĢıqlarını nəzarətdə saxlaya bilmək qabiliyyəti
vardı. Ən baĢlıcası onda çoxlarından fərqli olaraq “bir ağacda oturub, bir neçə budaq silkələmək” və yaxud “bir yerdə oturub, bir
neçə dəyirmana su tökmək” yox idi. Oturub öz iĢiylə, vəzifəsinə aid
olan iĢlərlə məĢğul olurdu Bəxtiyar müəllim. Bir sözlə, rahat insan
idi. Fikrimcə, sədr üçün də onunla iĢləmək çox rahat idi. Çünki
onlar bir-birini çoxdan və yaxĢı tanıyırdılar. Sədr onun yaradıcılıq
qabiliyyətinə də çox yaxĢı bələd idi. Odur ki, Bəxtiyar müəllimin
baĢ redaktor olduğu “Gənclik” redaksiyasına güvənir, onların fəaliyyətlərinin geniĢlənməsinə müvafiq Ģərait yaradırdı. Onlar isə yaranmıĢ imkandan istifadə edib, yeni-yeni bir-birindən maraqlı, rəngarəng veriliĢlər hazırlayırdılar. Yaradıcılıq qabiliyyətlərini açır,
nümayiĢ etdirirdilər. Bu minvalla – həm dostluq, həm böyük-kiçik,
həm də rəsmiyyət qorunmaq Ģərtilə düz üç il yarım birgə iĢlədilər.
Bəxtiyar müəllimdə sünilik də yox idi. O, həm vicdanlı insan,
həm də məsuliyyətli iĢçi olduğuna görə Babək müəllim onun xətrini
çox istəyirdi.
Ġllər ötdü. Babək müəllim dünyasını dəyiĢdi. Deyə bilmərəm
onadək Bəxtiyar müəllim Babək müəllimlə əlaqəni itirmiĢdi ya yox,
amma hüzrdə iĢtirak etdi. GörüĢdük. Kədərini və çox üzüldüyünü
bildirdi.
Bu kitabı hazırlamağa qərar verəndə Bəxtiyar müəllimi də
yada saldım. O bu müraciəti dərhal qəbul edib dedi: “Babək müəllim bizim xatirəmizdə deyil, ürəyimizdə yaĢayır, hal-hazırda yas
mərasimimiz var (yaxın qohumu dünyasını dəyiĢmiĢdi) 4-5 günə
mən öz xatirələrimi yığcam Ģəkildə sizə çatdıraram.
Bir neçə gün sonra yazını aldım, oxudum...
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Bundan sonra mən bir daha əmin oldum ki, Bəxtiyar Qaracanın Babək müəllimə olan rəğbəti tükənməzdir və o səmimiyyəti,
məhəbbəti, ehtiramı öz içərisində yaĢada bilən insandır.

BƏXTĠYAR QARACA
Yazıçı-publisist

BABƏK HÜSEYNOĞLU: CANINI ƏLĠNDƏ
GƏZDĠRƏN ADAM
1989-cu ildə mən Azərbaycan Televiziyasına iĢləməyə gələndə o artıq xeyli vaxtdı orda- Gənclik redaksiyasında çalıĢırdı, hərbivətənpərvərlik Ģöbəsinin müdiri idi. ĠĢ elə gətirdi ki, onunla həmin
redaksiyada iĢləməli oldum. Efirdə çox görmüĢdüm və ona olan ilk
rəğbətimin əsasında TV-nin böyük rolu vardı. Ekranda gördüyüm
insanla, demək olar ki, həyatda hər gün gördüyüm, görüĢdüyüm,
ünsiyyətdə olduğum insanı bir araya gətirmək, bir yerdə görmək, bir
obraza cəmləĢdirmək çox çətin idi. Mənə elə gəlir ki, bu, yalnız o
dövrün televiziyasına, o cəmiyyətə xas bir xüsusiyyət idi.. Nəhayət
ki o “mif” qırıldı və ekranda olduğu kimi, həyatda da səmimi, sadə,
təmiz bir insanla yoldaĢlığımız baĢladı..
Böyük Vətən müharibəsinin əks-sədası: yaralı torpaqlar, itkin
əsgərlər, çatmamıĢ, yetiĢməmiĢ məktublar, illər sonra da qurumayan
göz yaĢları... Qarabağ savaĢı baĢlayana kimi B. Hüseynoğlu, əsasən,
bunları göstərir, bunlardan danıĢırdı.
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Sonra məlum hadisələr baĢladı. Mübaliğəsiz demək olar:
Qarabağ hamının həyatında nəyisə dəyiĢdi-həm orda yaĢayanların,
həm ondan uzaqda calıĢıb iĢləyənlərin. Ordan axıb gələn xəbərlər
paytaxt Bakını gecə-gündüz qaynadırdı və xalqın o dövrdə, demək
olar, yeganə məlumat mərkəzi olan Az.TV də bu proseslərin mərkəzində idi – ta 1990-cı ilin 20 yanvarında televiziya partladılana kimi... TV-də calıĢan bir qrup ziyalı xüsusi fəallıq göstərir, bütün bu
dərdləri, problemləri efirə gətirmək istəyirdilər və bunların arasında,
təbii ki, B. Hüseynoğlu olmalı idi və o, orda vardı.
Onun məhz orda olması o vaxtkı hakimiyyətdə bir çoxuna xoĢ
gəlmədi və o, TV partladılandan sonra iĢdən getməli oldu. Üç il
TV-siz yaĢadı. Amma qələmi susmadı. QarĢıda “Aydınlıq” qəzeti
və coxlu maraqlı yazılar, ağır məqamlar, çətin günlər vardı.
1993-cü ildə o, televiziyaya sədr kimi qayıtdı və üç il bu vəzifədə çalıĢdı. O vaxt mən Gənclik yaradıcılıq birliyinin rəhbəri idim
(sonradan baĢ redaksiyaya çevrildi və mən uzun müddət orda baĢ
redaktor kimi çalıĢdım). Ondan qabaq – 90-cı illərin əvvəllərində
vaxtilə onun rəhbərlik etdiyi Ģöbəyə – hərbi-vətənpərvərlik Ģöbəsinə
mən də baĢçılıq etmiĢdim..
B. Hüseynoğlunun bir sədr kimi üstünlüyü onda idi ki, yaradıcı insan olmaqla yanaĢı kollektivi də yaxĢı tanıyırdı. Mənim üçün,
baĢ redaktor kimi, onunla iĢləmək çox rahat idi. Vaxtilə bir redaksiyada çalıĢdığımızdan bir-birimizi yaxĢı tanıyır, xasiyyətimizi, yaradıcılıq imkanlarımızı, qabiliyyətimizi az-çox bilirdik. Bir sədr
kimi sadə, savadlı, iĢçiyə, ən əsası, əməkdaĢa inamlı, etibarlı idi.
Redaksiyalara yaradıcılıq baxımından tam sərbəstlik vermiĢdi
və bu, üzünü tezliklə yeni, fərqli, bu gün də tamaĢaçıların yaxĢı
xatırladığı proqramların yaranması ilə göstərdi.
BaĢqa redaksiyalarda olduğu kimi, Gənclik redaksiyasında da
bir-birindən maraqlı, rəngarəng veriliĢlər hazırlanmağa baĢlandı.
Bəzən gənclik auiditoriyasından da kənara çıxan bu proqramlara tələbat böyük idi və yaradıcı insan üçün öz yaratdığının, öz yazdığının əks-sədasını eĢitmək, nəticəsini görmək – xoĢ olduğu qədər də
vacib idi. Əvvəlcə “Gecə kanalı”, daha sonra həm də bazar günləri
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canlı yayımlanan “Səhər kanalı” (1995-ci ilin yayında bu proqramın
yerinə indiki “Səhər” proqramı gündəlik yayımlanmağa baĢladı)
proqramları, “Qulp” (xatırladım ki, indi ANS-də yayımlanan, tamaĢaçıların hələ də həvəslə izlədiyi bu veriliĢ ilk dəfə 1992-ci ilin
payızında Az. TV-də Gənclik redaksiyasında efirə gedib – ta 1997ci ilə kimi) və digər veriliĢlərin, demək olar ki, hamısının çəkilib,
montaj olunub ortaya çıxmasında, efirə getməsində B. Hüseynoğlunun zəhməti əvəzsiz idi. Efirdən sonra, tamaĢaçılardan əvvəl, onun
dilindən xoĢ bir söz eĢitmək hamımıza sanki qol-qanad verirdi.
Münasibətlərdə təmənnasız idi və illər sonra da bunu söyləməkdən qürur duyuram. Hər dərdimizi götürüb onun yanına gedə
bilirdik və əmin idik ki, heç olmasa bizi dinləməyə vaxt tapacaq,
qulaq asacaq və bizdən çox böyük olmasa da, yaĢından böyük,
yaĢına uyğun gəlməyən yaxĢı bir məsləhət verəcək. Ġnanın, həyatda
elə günlər var ki, danıĢmağa, məsləhət almağa bir adam belə tapa
bilmirsən. Bəlkə onun bu sadəliyini çoxu baĢa düĢmürdü, baĢqa cür
böyümüĢük, baĢqa cür görmüĢük, yəqin, ona görə. Amma mənim
üçün indinin özündə də hər Ģeyin yaxĢısı elə, ilk növbədə, insanlıqdan, insafdan, mürvətdən baĢlayır...
Nə düĢünürdüsə sifətində, gözlərində, söhbətində, gülüĢündə
idi. Ġçindəki ağrı-acını, çətinliyi sanki əllərinə yığıb gəzirdi. Üç il
keçdi və bir gün gəldiyi kimi də çıxıb getdi. Mənə elə gəlir “iĢdən
çıxartdılar” ifadəsindən çox, ona bu ifadə daha yaxĢı yaraĢır“getdi”.
B. Hüseynoğludan danıĢanda onun vaxtilə müəllifi olduğu əsgər veriliĢləri, bir də o veriliĢlərdə tez-tez istifadə etdiyi, sözləri Rəsul
Həmzətova məxsus olan bir mahnı – “Durnalar uçur..” yadıma düĢür.
Həsrəti gözümdə yaĢa dönməyib
Dostlar dönməsə də cəbhədən geri,
Sanıram torpağa, daĢa dönməyib,
Onlar durna olub gəzir göyləri.
Bir də xatırlayırsınızsa, o mahnıda bu sözlər də vardı: “Orda
bir durnanın yeri boĢ qalıb. O, mənim yerimdir. Nə vaxtsa mən də
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qanadlanıb onlara qoĢulacam, sonra mən də onlar kimi, onların dilində yerdəki dostları, əzizləri, yaxınları səsləyəcəm ,çağıracam...”
Babək Hüseynoğlu mənim üçün ürəyini, canını əlində gəzdirən bir adam idi. O, artıq xeyli vaxtdır dünyasını dəyiĢib, aramızda
yoxdur – göylərdə, bitib tükənməyən durna qatarlarının arasındadır.
Arada baĢınızı qaldırıb yuxarı baxın, mütləq görəcəksiniz, eĢidəcəksiniz – o, nəsə söyləmək, danıĢmaq, bizə – hələ burda qalanlara nəsə
demək istəyir.
EĢidirsinizmi?..
P.S. Onunla iĢlədiyim müddətdə bir dəfə məsləhətinə qulaq
asmadım, uzun zaman yanıma gedib-gələn, insan kimi onun yaxĢı
tanıdığı, mənim tanımadığım birini iĢə götürdüm. Arada məndən
soruĢurlar: PeĢmansan? PeĢman deyiləm, məsələ ondadır ki, amma
özümdən də razı deyiləm..

***
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YEDDĠ ÖVLAD ATASI
Mən müəllif olaraq Babək müəllimi Sizə hərtərəfli təqdim etməyi, tanıtmağı qarĢıma məqsəd qoyduğum üçün onun ailə-məiĢət
xüsusiyyətləri barədə yazmağı, daha doğrusu bir ailə baĢçısı kimi
tanıtmağı da unutmadım. Bir az götür-qoy etdim. Axı yazmaq bacarığı irsi olaraq övladların demək olar ki, hamısına ötürülüb. Sonra
qərara gəldim ki, elə qoy bir ata kimi onun haqqında danıĢmağı
atasının gözünün ilki olan – həkim qızı Aynur xanıma təklif edim.
O böyük olduğuna görə hər Ģey ədalətli olar yəqin ki. Belə də etdim.
“Əmi, bizim hamımızın ürəyimiz doludur. Ata itkisi bizi elə
sarsıdıb ki, hələ dörd ildir biz bu yoxluğu qəbul edə bilmirik, həyatımızdakı bu mənəvi boĢluq heç nə ilə dolmur. Bunları Sən yaxĢı bilirsən və eyni ağrıları yaĢamağa sən də məhkumsan. Amma neyləmək olar? Bu təklifin üçün minnətdaram. ÇalıĢaram yığcam Ģəkildə
ata haqqında xatirələrimi ifadə edim. Lakin onun haqqında ürəyimizdəkiləri nə bir vərəqə, nə bir kitaba... boĢaltmaq mümkün deyil.
Heç doymadıq biz atamızdan...

ġəkil 2000-ci il avqustun 29-da Babək müəllimin
50-illik yubileyi ilə əlaqədar təĢkil olunmuĢ
ziyafətdə çəkilib.
Babək müəllim ailə üzvlərinin əhatəsində.
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Bu an Babək müəllimin dünyaya gözlərini əbədi olaraq yumduğu gün
Aynurun dediyi məni hələ də yandıran bir söz yenə yadıma düĢdü:
“Ata, sən heç qocalmadın”... Düzdür, Aynur, nədir ki, 56 yaĢ?..

***
Fəxr edirəm ki, zəngin bir ömür yaĢamıĢ, geniĢ dünya görüĢünə malik olan, vətənpərvər bir Ģəxsiyyət-atam Babək Hüseynoğlu
haqqında nə isə yazmaq mənə də nəsib oldu. Mən qısa məzmunlu
bu yazımla çalıĢacam onu sizə bir ata kimi təqdim edim.
Babək Hüseynoğlu qayğıkeĢ, mehriban, təmkinli, diqqətli ata
idi. BoĢ vaxtını ailəsinə, doğmalarına sərf edirdi. UĢaqlıqda bizi teztez muzeylərə aparır, Ģəhərin gözəl və tarixi yerlərilə tanıĢ edirdi.
Dənizkənarı gəzintilərimiz indiyədək gözlərimin önündədir. Hər gəzinti zamanı atam bizə Bakının qədim və tarixi Ģəhər olduğunu
deyər, ĠçəriĢəhər, Qız qalası haqqında danıĢardı. Bizim çoxsaylı suallarımızı təmkinlə və uĢaqların anlayacağı dildə cavablandırırdı.
Atamız övladlarının savadlı böyüməsinə, ali təhsil almağına
çox önəm verirdi. Məktəb illərində dərslərimizlə özü məĢğul olurdu.
HəmiĢə mənə deyirdi ki, “sən ailənin ilk övladısan, sən necə oxusan
səndən kiçiklər də sənə baxıb o cür oxuyacaqlar”. Buna görə də, ilk
illərdə dərslərimi xüsusi tələbkarlıqla öyrədirdi. Ümumiyyətlə atamız Azərbaycanın tarixini, millətimizin soy-kökünü, onun taleyinə
yazılan dövrbədövr baĢ vermiĢ ictimai-siyasi hadisələri, eləcə də onların səbəblərini, nəticələrini və s. çox gözəl bilirdi. Bu barədə
söhbət edəndə bizə lap xırdalıqlara qədər dərindən izahlar verər, yorulmaq bilməzdi. Vətənpərvər, millətsevər insan olduğundan atamız
bizə elm və tərbiyə ilə yanaĢı torpağı, milləti sevməyi də ciddi
Ģəkildə öyrədirdi. Məsələn: Mihat Cemal Kuntayın «Torpaq – uğrunda ölən varsa Vətəndir!» misrasını incəliklərə qədər təhlil edər,
oradakı fikrin fəlsəfəsini düzgün anladar, mənasının nə qədər müqəddəs olduğunu bizə aĢılayardı. Bütün bunlar bizim vətənpərvər
ruhda böyüməyimizə səbəb olurdu. Odur ki, orta məktəbdə ədəbiyyat müəlliməm deyərdi ki,”sənin yazdığın inĢanı oxuyan hər kəs,
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səni tanımasa da yazdığın yazıdan bilər ki, sən Babək Hüseynoğlunun qızısan”. Bunlar atamdan öyrəndiklərimin cüzi bir bəhrəsi idi.
Atamız böyük-kiçik yerini bilməklə yanaĢı, necə deyərlər böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmağı da özünəməxsus Ģəkildə bacarardı. Övladlarına göstərdiyi qayğı və nəvaziĢi illər sonra nəvələrinə də
göstərirdi. Atamız nəvələrini baĢına yığıb danıĢdırar, onların saysızhesabsız suallarına təmkinlə və anlaya biləcəkləri çərçivədə cavab
verərdi. Heç kəsi özündən incitməzdi. Əgər belə bir Ģey olsa da yaĢından asılı olmayaraq o insanın könlünü tezcə hansısa bir formada
ələ alardı. Nəvələri ona bizim dilimizlə ata deyərdilər və bu da onun
çox xoĢuna gəlirdi. Axı o, həqiqətən də bizim hamımızın atası idi.
Atamızla hər mövzuda söhbət etmək, fikir mübadiləsi aparmaq mümkün idi. O, çox ağıllı ziyalı və hərtərəfli məlumatlı bir
insan idi. Verdiyi məsləhətlərlə bizə hər zaman düzgün yol göstərirdi. Məsləhətləri də hökmən hansısa bir el məsəli və yaxud olmuĢ
hadisə ilə əsaslandıraraq daha geniĢ Ģəkildə izah edərdi. ġəxsən mən
həmiĢə hansısa sualın cavabını, yaxud ehtiyac duyduğum məsləhəti
dəqiqliklə və yerində atamdan eĢitmiĢəm.
Lakin 1988-ci ildən baĢlanan məlum ictimai-siyasi proseslərtorpağımıza və millətimizə qarĢı edilən təcavüzlər, sosial mühitdə
baĢ verən qanunsuzluqlar, cəmiyyətdəki özbaĢınalıqlar və s. atamın
mənəvi, fiziki durumuna cox pis təsir edirdi. Bu təsirləri biz artıq
ailədə də hiss edirdik. Atamın mülayimliyi bəzən sərtliklə, təmkini
isə səbirsizliklə əvəz olunurdu. Çox vaxt gərgin və narahat görünürdü. Bəzən də özünə qapanır, sanki həyatdan küsürdü. Torpağın parçalanmasına, millətin zülmünə qarĢı olan içindəki hiddətini yanan
siqaretlə söndürürdü. Ümumiyyətlə hər bir rayonun iĢğalı zamanı
bizim evdə sanki bir necə gün matəm olurdu. Bu itkilərlə heç cür
barıĢmırdı və qarĢısını almaq iqtidarında olmadığına görə də o, bu
anları ikiqat ağrılı kecirirdi. ĠĢsiz də olsa, vəzifədə də olsa, ac da,
tox da olsa heç nə dəyiĢmirdi. Onun alın düyünü heç açılmır, ürəkdən belə gülmürdü. Yadımdadır, neçə illər əvvəl həkimlər səhhətilə
bağlı siqaret cəkməyi atama qadağan etmiĢdilər. Bir müddət o, həkimlərin məsləhətinə riayət etdi, amma bu çox çəkmədi. Ancaq
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1992-ci ildə Kəlbəcərin iĢğalı günü yandırdığı siqaret onun qısa
ömrünün sonuna qədər sönmədi. Bir həkim kimi deyə bilərəm ki,
son zamanlarda ardı kəsilmədən çəkilən siqaretlər, yaĢadığı
sarsıntılar, qəlbindəki incikliklər, bəzən də məiĢət qayğıları atamın
ağır xəstəliyə düçar olmasına Ģərait yaratdı.
Biz onun xəstəliyi barədə biləndə artıq çox gec idi... Sən demə
atamızdan doymaq üçün bizə Allah-təaladan cəmi 2 aylıq möhlət
verilib. Nə az?...
Beləliklə də vətənin hər qarıĢ torpağına vurğun olan atamız
Babək Hüseynoğlu elə vətənin bir qarıĢ torpağına çevrildi. Bu anda
onun çox sevdiyi Ģair Məmməd Arazın Ģeirindən iki misra yadıma
düĢdü.
Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
Mamır olub qayasında bitərdim.
Biz fəxr edirik ki, o cür dəyanətli insanın-Babək Hüseynoğlunun övladlarıyıq!
AYNUR xanım
Aynur bala, ata mamır olub Vətən qayasında bitməsə də,
əminik ki, öz müqəddəs əməlləriylə adını Vətənin yaddaĢ tarixinə
həkk etdirməyi bacardı. Belə oğullara isə Vətən tarix boyu Oğul
deyib...haqq əzilsə də, üzülsə də.
***
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BRĠLYANT DADAġOVA
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Babək müəllimin ölümündən təxminən iki il keçirdi. ATV-nin
“Çal-çağır”veriliĢində Dilarə Əliyevanın qonağı Xalq artistimiz
Brilliyant DadaĢova idi. Aparıcı onu özünəməxsus qaydada dindirir,
yarı zarafat yari ciddi suallar verib, tamaĢaçı üçün maraqlı cavablar
alırdı. Böyük sənətkarın sənət yolundan danıĢılanda Brilliyant xanım qısa olaraq 90-cı illərin əvvəllərində yaĢanan tənəzzülün, bir
qədər dəqiq desək hərcmərcliyin bütün sahələrdə olduğu kimi, incəsənət və mədəniyyətə də öz mənfi təsirini göstərdiyini, elə bu səbəbdən də əsl sənət və sənətkarların “arxa plana” düĢməsindən, üzləĢdiyi çətinliklərdən, onun o zamanlar maddi-mənəvi vəziyyətinin heç
də ürəkaçan olmamasından, hətta sənətini inkiĢaf etdirmək imkanlarının get-gedə məhdudlaĢmasından danıĢdı. Lakin həmin ərəfədə
Babək müəllimin AzTV-yə sədr təyin olunması bir çoxları kimi
Brilliyant xanımın da ürəyincə oldu. Sədr iĢə baĢladığı gündən teleradionun bütün sahələrində olduğu kimi AzTV və Radiosunun
S.Rüstəmov adına instrumental orkestrinin də heyətində yeniləĢmə
apardı. Orkestrə bir neçə yeni səslər, güclü potensialı olan sənətkarlar dəvət etdi ki, onlardan biri də Brilliyant xanım DadaĢova oldu.
Qısa bir müddət içində onlar konsert proqramları hazırlamağa, televiziya və dövət təbirlərində çıxıĢlara, səsyazma studiyasında artıq
orkestrin solisti olaraq mahnılar yazdırmağa, bir sözlə o dövrdə
yeganə teleradio olan AzTV-də doğmalaĢmağa, artıq xarici səfərlərə
getməyə baĢladılar. Məhz bununla da Brilliyant xanım DadaĢovanın
sənətini nümayiĢ etdirmək üçün imkan dairəsi geniĢləndi və sənət
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dünyasında uğurlar qazanmağa baĢladı. Brilliyant xanım bu gün
sənətdəki qazandığı uğurlarda vaxtilə Babək müəllimin etdiyi xeyirxah əməlin, daha doğrusu əsl sənət sahiblərinə tam təmənnasız olaraq meydan verməsinin böyük rolu olmasını minnətdarlıq hissi ilə
bildirməsi məndə o xanıma olan hörmətin birə-beĢ artmasına səbəb
oldu. Özüm-özümə: “Hahal olsun sənə, Brilliyat xanım! Sən çox kiĢilərdən qeyrətli çıxdın. BaĢqalarıyla müqayisədə bəlkə də Babək
müəllimin ən az yaxĢılıq etdiyi insan sənsən”... amma...
Milyonlarla seyrçisi olan bu televiziyadan Brilliyant xanımın
səmimi, cəsarətli, mərdi-mərdanə, çox-çox kiĢilərə örnək olan, haqqı etiraf edən fikirlərini yüksək dəyərləndirərək, o böyük ürək sahibi
olan zərif xanımla bir neçə gün sonra telefon əlaqəsi yarada bildim.
Özümü təqdim etdim, bir az Babək müəllim haqqında danıĢdıq.
Onun yoxluğuna çox kədərlənən Brilliyant xanım bir daha xoĢ xatirələrlə yad etdi. “Mən o insanın yaxĢılıqlarını heç vaxt unutmaram”.
VeriliĢi xatırlatdım. Atdığı bu cəsarətli addıma görə ona öz minnətdarlığımı bildirdim. O isə cavabında: “QardaĢ, mən nə eləmiĢəm ki?
Artıq-əlavə heç nə deməmiĢəm. Olanı demiĢəm. Və bunu etiraf etməyi özümə borc bilmiĢəm. Babək müəllim çox gözəl insan idi,
haqqı demək lazımdır. Allah ona rəhmət eləsin”...
Briliyyant xanımın bu səmimiyyəti məni bir daha valeh etdi.
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“LALƏ QIZLAR”IN XATĠRƏLƏRĠ
Bu ansamlla Babək müəllimin çoxillik tanıĢlığı, aĢkar və gizli
xatirələri olduğuna görə biz ansamblın yaradıcısı və bir neçə üzvləriylə söhbət edib, onların xatirələrini dinləməyi borc bildik. Sözsüz
ki, ilk əvvəl respublikanın xalq artisti Ceyran HaĢımovanı aradıq.
...SalamlaĢdıqdan sonra mən özümü Babək Hüseynoğlunun
qardaĢı kimi təqdim edib, zəngimin məqsədini bildirəndə sanki
xəttin o baĢında Ceyran xanımın hansı həyəcan hisslərini keçirdiyini
gördüm. Kədərlə həyəcan o insanı bir anlığa elə bürüdü ki, o hətta
bir qədər özünü toplamalı, fikrini cəmləməli də oldu. Yeri gəlmiĢkən qeyd edim ki, bu təəccüb və təəssüf dolu həyəcanlı anları ilk
telefon zəngim zamanı adlarını qeyd edəcəyim və hər birinə böyük
hörmət bəslədiyim xanımların hamısı yaĢadı. Məhz elə bu həqiqət
onların hər birinin Babək müəllimə olan hörmətinin və səmimi,
təmənnasız dost münasibətinin göstəriciləri idi. Bu üzüntülü yaĢantıdan sonra o kiĢi qeyrətli xanımlar hətta Babək müəllim barədə heç
nə belə deməsəydilər, yenə artıq o insana olduqca layiqli qiyməti
vermiĢ olardılar. Ona görə də mən onların hər birinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Ġrəvan filarmoniyası. 1971-ci il
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Həmsöhbətlərim “Lalə Qızlar”ın yaradıcısı Ceyran xanım
HaĢımova və ötən əsrin 70-ci illərində həmin ansamblın üzvləri olmuĢ sevilən müğənnilərimiz, respublikanın əməkdar artistləri Təranə xanım Vəlizadə, Firuzə xanım Ġbadova və Ruhəngiz xanım
Allahverdiyevadır. Onların xatirələrinin məzmunu təxminən eyni
cür olduğuna görə, mən o müsahibələri cəmləĢdirib bir yerdə verməyi qərarlaĢdırdım.

***
1971-ci ilin 8 mart günü idi. Biz Ġrəvanda ilk qastrol səfərinin
konsertini təqdim edirdik. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətli bir gün
idi, – deyə Ceyran xanım vurğuladı. Çünki həm öz anadan olduğum
gündür, həm “Lalə Qızların” yarandığı, həm xanımların bayramı,
həm də ki, qədim Ġrəvanımızda ilk səfər konsertimiz. Konsert çox
yüksək səviyyədə keçdi. Konsertdən sonra bir cavan, yaraĢıqlı oğlan
yaxınlaĢıb bizlə tanıĢ oldu. Özünü Azərbaycan dilində nəĢr olunan
yeganə mərkəzi qəzet olan “Sovet Ermənistanı”nın əməkdaĢı kimi
təqdim etdi. Yüksək mədəniyyətə sahib, danıĢıq nitqi nizamlı,
savadlı və gözündə də eynək. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, bu eynək
ona xüsusi görkəm verirdi. Çox yaraĢırdı. Bu ilk baxıĢdan bütün
müsbət keyfiyyətlərilə diqqət çəkən, sonradan isə bütün kollektivin
sevimlisinə, doğmasına çevriləcək Babək idi. O elə həmin gün bacısı Klara xanımla mehmanxanaya bizim yanımıza gəldi. Özü ilə bir
iri tort da gətirmiĢdi. Bizim hamımızı qeyd etdiyim əlamətdar
günlər münasibətilə təbrik edib, bir az söhbət etdikdən sonra
getdilər. Bundan sonra demək olar ki, Babək bütün konsertlərimizə
gəlib bizə diqqət göstərirdi, həm yerli ziyalı, mətbuat iĢçisi kimi,
həm də qeyrətli bir vətən oğlu, həmyerlimiz kimi. O daim bizi diqqət mərkəzində saxlayardı. Ehtiram və qayğı göstərərdi. Qısa zamanda kollektiv ona o qədər isniĢmiĢdi ki, hətta onu özümüzə bir
arxa, dayaq hesab edirdik. O sanki öz üzərinə bizi hərtərəfli qorumaq missiyasını götürmüĢdü. Bunu ona heç kəs həvalə etməmiĢdi.
Nə vəzifə borcu idi, nə də xüsusi tapĢırıq. O bunları ancaq Ģəxsi
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təĢəbbüsü və vicdanın səsi ilə edirdi. Həm konsertdən əvvəl, həm
konsert zamanı, həm mehmanxanada bizə diqqət edər, baĢ çəkər,
kimlərinsə artıq hərəkətlər etməsinə yol verməzdi. Yanında həmkarları da olurdu. Qızlar ansamblı olduğuna görə daim bizi qoruyur,
himayə edirdilər. Babək bizdən müsahibələr götürüb qeyd etdiyim
qəzetdə Ģəkillərlə geniĢ məqalələr verərdi. Bütün vasitələrdən istifadə edib bizi - Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, onları yaĢadan sənət adamlarını yüksək səviyyədə daim təbliğ edirdi. Babək bu
münasibəti və diqqəti Ġrəvana qastrol səfərinə gedən bütün sənət
adamlarına göstərirdi. Həmin insanlar bütün zamanlarda Babəkin
oradakı zəhmətini və Ģücaətini dönə-dönə etiraf edib, müxtəlif yerlərdə danıĢmıĢlar. O, Ermənistan Respublikasının rəhbərliyinin
diqqətini bizə yönəltməyi bacarırdi. Təsadüfi deyil ki, məhz onun
təĢəbbüsü ilə məni (Ceyran HaĢımova) Ermənistan Kompartiyasının
1-ci katibi Ģəxsən fəxri fərmanla təltif etmiĢ, Mədəniyyət naziri isə
rəsmi dəvətlə qəbul etmiĢdi. Qeyd edim ki, nazir mənə qəbul zamanı hətta orada iĢləməyi, yerli istedadlı qızlardan bir ansambl
yaratmağı da xahiĢ etdi. Və bunun üçün Dövlət səviyyəsində bütün
lazımi Ģəraitin yaranacağını, mənim üçün isə bütün maddi ehtiyacların – ev, avtomobil və s. təmin olunacağını vəd etdi. Mən bütün
bunlara görə təĢəkkür edib, vətəndən ayrı yaĢaya və iĢləyə bilməyəcəyimi bildirdim. Belə təkliflər müğənni qızlarımıza da olurdu.
Biz respublikanın Ġrəvan Ģəhərindən baĢqa bir çox rayon və
Ģəhərlərində çıxıĢlar edirdik. Babək mümkün qədər həmin konsertlərə də gəlir, yerli azərbaycanlı əhalinin ziyalı və bir qədər fəal təbəqəsi ilə bizlər arasında körpü, ünsiyyətlər yaradırdı. O hələ həmin
dövrlərdə bu iki ölkənin qan qardaĢları olan azərbaycanlıları arasında sıx təmas yaradır, bir növ insanların qaynayıb-qarıĢmasına mümkün olan Ģəraiti yaradırdı. SSRĠ xalqlarının “qostluq” Ģəraitində
yaĢadığı bir zamanda bu gəncin uzaqgörənliyinə diqqət edin.
Babəklə biz fəxr edirdik.
Biz sonuncu dəfə Ġrəvan səfərində 1987-ci ildə olmuĢuq. Artıq
hər Ģeyin məcrasının dəyiĢdiyi hiss olunurdu. Babək də orada yox
idi. Gördüyümüz münasibətlər də əvvəlki deyildi.
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Babək Azərbaycana köçdükdən sonra da öz fəallığını azaltmadı. O yox ki, dövrün nəbzini tutmağı bacarırdı, Babək hadisələrin
axarını canki əvvəlcədən müəyyənləĢdirirdi. Biz incəsənət adamı
olsaq da 90-cı illərdə xalqımızın ən ağır günlərini birgə yaĢamıĢ,
televiziya və mətbuatı izləmiĢik. Elə həmin illərdə də Babək müəllimin daim üzdə olduğunu, ictimai-siyasi fəallığını izləyib yenə fəxr
etmiĢik. Sonradan Heydər Əliyev cənabları Babək müəllimi AzTVyə sədr təyin etdi. EĢidən-bilən hamı Ģükür etdi. Bir-birinə gözaydınlığı verdi. Çünki biz- Babək müəllimi tanıyanlar onun necə insan
olduğunu artıq çoxdan bilirdik. Pak əqidəli, qeyrətli, vətənpərvər,
iĢinin peĢəkarı və ən baĢlıcası nəfsi tox. Bax, bu keyfiyyətlər idi
Babək müəllimi hamıya sevdirən. Son illərdə televiziyadan “küsmüĢ”, yaddan çıxmıĢ, lakin sənətinin vurğunu olan peĢəkarların
artıq doğma Azərbaycan televiziyasına yolları açıldı. Bizlər üçün –
daha doğrusu həqiqi sənət adamları üçün qapılar taybatay açıldı.
Ceyran xanımdan geniĢ müsahibə götürdülər. AzTV-də heç zaman
Babək müəllimin sədrliyi zamanında olduğu kimi əsl sənətkarlara
hörmət, veriliĢlərə, tədbirlərə dəvət və layiqli münasibət olmamıĢdı.
Sanki hər Ģey yeniləĢdi, bizim səhnə, sənət həyatımız təzədən baĢladı. Əgər belə olmasaydı, bəlkə həmin illərdə qədirbilməzlik ucbatından bir çox həqiqi sənət adamları sənətdən tamamilə uzaqlaĢa bilər
və biz onları sənətdə birdəfəlik itirə bilərdik. Babək müəllimin
teleradioya sədr gəlməsi bunların qarĢısını aldı. O əsl sənət adamlarına münbit yaradıcılıq Ģəraiti yaratmaqla onları sənətdə saxlaya
bildi, “ikinci ömür” verdi.
Ceyran xanım deyir:
– Qastrol səfərlərimizin birində Babək müəllim mənə simvolik olaraq bir gülqabı (vaza) hətiyyə etmiĢdi. Üzərində isə mənə və
kollektivimizə ən xoĢ arzular yazdırmıĢdı. Mən onu lap son
illərədək təxminən iyirmiillik Ġrəvan və böyük Babək xatirəsi kimi
evimin ən mötəbər yerində əzizləyib saxlayırdım. Təssüflər olsun
ki, bir gün o ehtiyatsızlıqdan düĢüb sındı. Mən buna çox heyfsiləndim. Sən demə təssüf etməli bu cansız vaza deyilmiĢ, bundan cəmi

274

bir neçə gün sonra televiziyadan eĢidəcəyim hamımızı sarsıdan bəd
xəbər – Babək Hüseynoğlunun aramızdan vaxtsız getməsi imiĢ...
Babək həqiqətən də qısa zamanda böyük ömür yaĢamıĢ azlardan biridir. Onun xatirəsi bizim qəlbimizdə daim yaĢayır. Onun
barəsində nə qədər xoĢ sözlər desək də, bu dəryada bir damladır.
Onun adına məktəb, küçə və s. verilsə də, verilməsə də Babək müəllim öz adını həqiqi əbədiyaĢarlar siyahısına çoxdan yazmıĢdır.
Allah ona rəhmət eləsin.
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YUSĠF MUSTAFAYEV
müğənni

ADAMSIZLARIN ADAMI ĠDĠ...
Yusif Mustafayev. Bu ad hamımızın televiziya ekranlarından,
radiodan və el Ģənliklərindən çoxdan bəri yaxĢı tanıdığımız bir müğənniyə məxsusdur. Mən də onun çoxsaylı pərəstiĢkarlarından biri
olaraq həmiĢə mahnılarını sevə-sevə dinləyər, kassetlərini özümlə
gəzdirərdim. Ancaq Ģəxsi tanıĢlığı sadəcə arzu edərdim. Heç ağlıma
belə gəlməzdi ki, biz nə vaxtsa tanıĢ olar, tanıĢlığımız isə sonradan
dost münasibətinə çevrilə bilərdi. Amma bu belə oldu.
1994-cü il idi. AzTV həyətində Yusif Mustafayevlə üz-üzə
gəldik. Özümüzdən qeyri-ixtiyari olaraq bir-birimizə tərəf yaxınlaĢıb əllə görüĢərək “yüz” ilin tanıĢı kimi hal-əhval tutmağa baĢladıq.
Ayağüstü üç-beĢ dəqiqə söhbət etdikdən sonra mən onu yaxındakı
öz xitməti otağıma dəvət etdim. Gəlib oturduq və təxminən yarım
saat söhbət etdik. Yanımızdakı dostumuz Vidadi bizim bu səmimi
münasibətdən o qədər təəccübləndi ki, hətta dözməyib sual da verdi.
“Siz çoxdan tanıĢsınız”?
Biz çoxdanın tanıĢları deyildik. Sadəcə bizi ilk görüĢdən
dərhal yaxınlaĢdıran pak niyyət, səmimilik və sədaqət hissləri idi ki,
bunları mən illər ötdükcə Yusifdə qat-qat dərinliklə aĢkarlamağa
baĢladım.
Bir müddət efirdən uzaqlaĢmıĢ Yusif Mustafayev Babək müəllimin sədrliyi dövründə efirdə görünməyə baĢladı. Onun ifasında
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yeni-yeni kliplər, yeni səsyazmalar meydana gəldi. Yusif Mustafayev musiqi proqramlarında, tədbirlərdə oxumaqla gündəmə gəldikcə
xalq onu yenidən sevməyə baĢladı. Sözsüz ki, Yusif olduqca istedadlı bir müğənni, Azərbaycan səhnəsində, incəsənətində sözünü
demiĢ və xalq rəğbəti qazanmıĢ Ģəxs olduğuna görə sadəcə ona televiziyada bir yol açıldı. O da bu fürsətdən istifadə edərək yenə xalqın
sevimli müğənnilərindən birinə çevrilməyi bacardi. Teleradioda
belə münbit Ģərait o zaman təmənnasız olaraq bütün sahələrdə
çalıĢan istedadlı insanlar üçün yaradılmıĢdı.
Lakin illər ötdükcə həyatın müxtəlif imtahanlarına baxmayaraq Yusif Mustafayev bu münasibəti, bu haqqı, çoxlarından fərqli
olaraq unutmayıb, bu günədək həmin günlərin bəhrini dərdiyini səmimi etiraf edir. Baxmayaraq ki, o öz istedadının bəhrəsini görür və
ruzini verən də Allahdır. Bu Yusif Mustafayevin böyüklüyüdür.
Onun vicdanlı, saf əqidəli, bütöv insan olmasına bir sübutdur. Məhz
elə bu müsbət keyfiyyətlər də məni məcbur etdi ki, Yusif Mustafayevdən bu kitab üçün bir neçə kəlmə alım.
Bu günlərdə görüĢdük. HəmiĢəki kimi xeyli hal-əhval tutduqdan sonra fikrimi ona dedim. Xatirələr bizi düz 1994-cü ildəki ilk
görüĢümüzə apardı. Televiziyanın çətin vaxtlarından, Babək müəllimin gecə-gündüz qurub-yaratmaq iĢlərindən, insanlara “əl tutmağından”, bütün istedadlı insanlara göstərdiyi diqqət və qayğılardan,
yaratdığı Ģəraitdən danıĢdı. “Xəzər, inan ki, insanlar o yaxĢılıqları
unutmayıblar. Biz sənət adamlarının arasında həmiĢə o kiĢinin adı
müsbət çəkilir, hamı ondan razılıq edib rəhmət oxuyur. Babək müəllim əsl sənətçiyə qiymət verməyi bacaran insan idi. Əgər istedadın, sənət və qabiliyyətin vardısa, o sənə bütün Ģəraiti təmənnasız
olaraq yaradardı. O adamsızların adamı idi. Mən çox xoĢbəxt adamam ki, məhz onun sədrliyi dövründə hələ tam sıradan çıxmamıĢdım. Və mənə verilən Ģansdan istifadə edib özümü xalqıma bir daha
sevdirə bildim. Buna görə mən Babək müəllimə ömür boyu minnətdaram. O ən xoĢ sözlərə layiq bir dahi insan idi”.
Yusif Babək müəllim barəsində söz desə də, deməsə də, o öz
sədaqəti və etibarı ilə hər Ģeyi sübuta yetirmiĢ bir insandır. Belə
insanlara da həyatda hər Ģey halaldır.
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***
Bir sıra mötəbər məclislərdə, dost-tanıĢ əhatəsində Səmayə
xanım Ġsmayılovanın Babək müəllim haqqında ağız dolusu razılıq
etməsi, o insanın əməllərini yüksək dəyərləndirməsi barədə qulağıma söhbətlər çatmıĢdı. Və Babək müəllimin barəsində xatirə kitabının hazırlanmasından da xəbərdar olan xanım mənim telefon nömrəmi də soraqlamıĢdı. Mən o insanı təxminən 35 il əvvəl tanımıĢam.
Məlumat üçün deyim ki, Səmayə xanım sənətdə çox əzab-əziyyətlər
çəkmiĢ, ancaq bəhrəsini az görmüĢ sənətçilərdəndir. Sənətinin vurğunu olan Səmayə xanım hələ lap gənc yaĢlarında öz iradəsinə söykənərək əyalətdən mərkəzə-Ġrəvana üz tutan və bunun sayəsində
sənətdə yavaĢ-yavaĢ irəliləməyə baĢlayan, istedadına görə C.Cabbarlı adına Ġrəvan Dram Teatrında solist, aktrisa kimi çalıĢmağa
baĢlayan bir xanımdır. Həmin kollektivin heyətində o bir neçə dəfə
kəndimizdə göstərilən tamaĢa və konsert proqramından sonra bizim
evin qonağı olmuĢdur. Kollektivin digər üzvləri kimi o da get-gedə
bizə doğmalaĢmıĢdır. Məhz bu münasibətlərə görə mən onu arayıb
xatirələrini almaq fikrinə düĢdüm. Zəng edib Səmayə xanıma tanıĢlıq verdikdən sonra fikrimi bildirdim. O, Babək müəllimin aramızda
olmamasını ürək ağrısıyla qeyd edərək onun barəsində xatirə kitabında söz deməyi özünə Ģərəf saydı.
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SƏMAYƏ ĠSMAYILOVA
müğənni

Babək müəllimi mən hələ Ġrəvandan, 1970-ci illərin ortalarından tanıyıram. Ġlk tanıdığım vaxtlardan onu necə bir simada
görmüĢdümsə, elə ömrünün sonunadək də eyni dəyiĢməz kiĢi simasında da qaldı. Onu nə vəzifə, nə iĢsizlik, nə pul, nə də pulsuzluq
dəyiĢə bilmədi ki, bilmədi. O Ġrəvan teatrının yaxın dostu, hər
birimizin qardaĢı idi. O həm yetkin ziyalı, həm də cavan olmasına
baxmayaraq bir ağsaqqal idi. Teatrın direktoru Hidayət Orucovla
yaxın münasibətləri vardı. O zaman Ermənistanda olan üç azərbaycanlı mədəniyyət mərkəzinin əməkdaĢları, əsasən də rəhbər iĢçiləri
bir-biri ilə sıx əlaqəli idilər. Biz nə vaxt Babək müəllimgilin kəndində – Uluxanlı mahalının AĢağı Necili kəndində çıxıĢ edərdiksə mütləq onların evində qonaq olardıq. Ailə üzvlərinin hamısını tanıyırdım. Qısa müddət qardaĢı Natiq də teatrda bizimlə iĢlədi. O da çox
qabiliyyətli oğlan idi. Anası Leylan xala bizi həmiĢə xoĢ üzlə qarĢılayıb biĢirdiyi ləziz yeməklərdən süfrəyə düzərdi. Görüb-götürmüĢ
və mehriban xanım idi. Biz o ocağı özümüzə doğma sayırdıq.
Ġllər ötdü. Babək müəllim Bakıya köçdü. Bir neçə il sonra isə
məlum səbəblərə görə bütün azərbaycanlılar, o cümlədən Ġrəvan
teatrı da. O bir neçə il əvvəl gəlib Bakıda yerləĢdiyinə və artıq
AzTV-də baĢ redaktor vəzifəsində iĢlədiyinə görə səlahiyyətləri və
əlaqələri daha geniĢ idi. Odur ki, teatrın yerləĢməsində, kollektivə
müvafiq diqqət və qayğıların göstərilməsində Babək müəllim əvəz279

siz xidmətlər göstərdi. Daim bizlə əlaqə saxlayır, həmiĢəki kimi
diqqət göstərirdi. Onun AzTV-yə sədr təyin olunması hamı kimi
məni də sevindirdi. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Əmin idim
ki, Babək müəllim elm, incəsənət, mədəniyyət və baĢqa sahələrdə
çalıĢan “qapı döyməyə” öyrəĢməyən adamların hamısını yada salacaq. Biz bunları onda görmüĢdük. O adamsızların adamı idi,
arxasızların arxası idi. Haqqın tərəfdarı idi. Əgər istedad, qabiliyyət
yoxdursa doğma qardaĢı olsun belə Babək müəllim ona süni Ģərait
yaratmazdı heç zaman. EĢitdim ki, Azərbaycan Televiziya və Radiosunun ansamblının heyətini yeniləĢdirirlər. Bu qismətdən mənə
də pay düĢdü. Maddi durumumuz heç də yaxĢı olmayan bir vaxtda
bir gün eĢitdim ki, məni televiziyaya dəvət edirlər. Getdim. Bildirdilər ki, sədrin göstəriĢi ilə məni də həmin ansambla solist götürürlər.
Bununla Babək müəllim sanki mənə sənətdə ən böyük qiyməti verdi, dağları bağıĢladı. O gündən oldum ansamlın üzvü. Efirdə, dövlət
tədbirlərində və digər mərasimlərdə oxumağa, çıxıĢ etməyə, xalq
tərəfindən tanınmağa, sevilməyə baĢladım.
Mənim bu sənətdə nail ola bildiyim, tutduğum mövqedə Babək müəllimin çox böyük xidmətləri vardır. Babək müəllim tək
mənə yox, bütün televiziya-radio iĢçilərinə, tanıdığı-tanımadığı insanların hamısına imkanı qədər kömək etməyə, maddi-mənəvi dəstək olmağa çalıĢırdı. Onun rəhbərlik etdiyi dövrdə əməkdaĢlara bütün bayramlarda verilən sovqatlar heç kəsin yadından çıxmayıb. O
çətin zamanlarda bayram səbətini alıb evə tələsən insanların simalarındakı təbəssüm və gözlərindəki sevinc iĢıltısı heç zaman mənim
gözlərim önündən getməz. Lakin bütün bu paylar da, sevinclər də,
səmimiyyət də hamısı televiziyadan Babək müəllimlə getdi. Son
illər arabir zəngləĢib bir-birimizdən hal-əhval tuturduq. Bir dəfə də
zəng edib ümumi vəziyyətini soruĢdum və onunla görüĢmək istədiyimi bildirdim. Ondan uzun illər ərzində o qədər diqqət və qayğı
görmüĢdüm ki, onu özümə bir böyük, aĢsaqqal sayırdım. Çoxdan
bəri içimdə yığılmıĢ dərdlərimi, problemlərimi, narahatçılıqlarımı
bölüĢmək, bir məsləhət almaq, heç olmasa təskinlik tapmaq istəyirdim. Dedi “baĢ üstə Səmayə xanım, bir az baĢım qarıĢıqdır, sonra
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zəng edərəm, görüĢüb söhbət edərik”. Sən demə həmin vaxt o
yataqda xəstə imiĢ. Xəstəliyini də gizlədərək insanlara narahatlıq
vermək istəməyən Babək müəllim bundan təxminən bir ay sonra
dünyasını dəyiĢdi. Mən Babək müəllimin haqqında belə tezliklə heç
ağlıma gətirə bilmədiyim bəd xəbəri televiziyadan eĢitdim...
Bununla da arxasızların, adamsızların ümid çıraqlarından biri
də söndü.
Allah Babək müəllimə rəhmət eləsin. O unudulması mümkün
olmayan Ģəxsiyyətlərdəndir.
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***
Bir gün mobil telefonuma zəng gəldi. Xəttin o baĢında bir
nəfər çox həyəcanlı səslə soruĢdu: “Xəzər müəllimdi”?
– Bəli.
– Hüseyndir danıĢan. Babək müəllimin köhnə dostlarından, pərəstiĢkarlarından. Biz onun hüzr mərasimində Sizinlə tanıĢ olmuĢuq.
– Tanıdım, Hüseyn müəllim. Necəsiniz?..
O, xatirə kitabının hazırlanması barədə soruĢdu və kədərlə də
Babək müəllimi xatırlamağa baĢladı. Mən o insanın ürəyinin dolu
olduğunu sezib, daha dərindən dinləmək üçün Ģərait yaratmaq istədim. Və biz qərara gəldik ki, sabah görüĢək, söhbət edək. O da qoy
öz xatirələrini yazsın, çünki Babək müəllimin özü təbiətən sadə
insan olduğuna görə, bu kitabda sadə insanların da fikirləri olsa lap
yerinə düĢər.
Səhəri gün biz bir çayxanada görüĢüb Babək bəy haqqında
xeyli söhbət elədik. Gah qürur hissi ilə, gah da kədər. O yazdığını
mənə verib dedi:
– Bunu yazmağı bacardım, bir az əl gəzdirilsə, yəqin yaxĢı
olar.
Gülümsəyib dedim:
– Ürəkdən gələn hər Ģey yaxĢı və saf olur. Özü də Siz
müəllimsiniz axı.

MƏN ONU MEYDANDAN MƏZARADƏK
BĠR SĠMADA GÖRDÜM
Babək bəyi yaxĢı tanıyanlardan biri mənəm. EĢidəndə ki,
onun haqqında kitab yazılır mən dərhal qardaĢı Xəzər müəllimin telefonunu əldə edib əlaqə saxladım. O böyük insanın xatirəsini yad
etmək üçün görülən iĢə görə minnətdarlığımı bildirib bir az ürəyim-
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dən keçənləri, xatirələri danıĢdım. Xəzər müəllim məni diqqətlə
dinlədi və dedi:
– Müəllim, baxıram ürəyiniz yaman doludur. Əgər istəyirsinizsə Siz də xatirələrinizi yazın, verərik-deyə görüĢməyi təklif etdi.
– Əgər bu mümkün olarsa, mən çox Ģad olaram.
Səhəri günə görüĢ təyin etdik. Bu görüĢə mən artıq yazıyla və
yaxud Ģifahi xatirələrlə ürəyi dolu getməliydim. Odur ki, dərhal, elə
isti-isti oturub masa arxasına Babək müəllim barədə xatirələrimin
bir qismini qəhər boğa-boğa qələmə aldım.
***
O böyük insanı mən “Meydan hərəkatı”ndan - tribunadan
tanımıĢam. Babək bəy qeyrətli çıxıĢı, səlis nitqi ilə hamının diqqətini çəkirdi. 1988-ci illərdə Hərəkatın fəal iĢtirakçısı kimi mən
dostlarımla daim meydanda və eləcə də baĢqa tədbirlərdə, toplantılarda çox olurduq.Ġlk günlərdən respublikadakı ictimai-siyasi proseslərə vətəndaĢ olaraq biz də qoĢulmuĢduq. Hərəkatın öncülləri
arasında elə həmin vaxtlardan Nemət Pənahlı, Etibar Məmmədov və
baĢqalarıyla yanaĢı biz Babək Məmmədovu da görürdük. Onların
hamısına böyük hörmətimiz var idi. Onlar həqiqətən də millətin
qabaqda gedən qeyrətli oğulları idilər (Hamısının adını qeyd etməsəm də, ən fəalları 7-8 nəfər idi. Lakin hər Ģey bitdikdən sonra zaman-zaman adını bu siyahıya daxil edənlər o qədər çoxaldı ki, hətta
əsl haqqı olanlar kölgəyə düĢdülər, bəzi hallarda isə ittihamlarla
üzləĢdilər).
Ötən siyasi prosesləri Ģərh etmək fikrində deyiləm. Amma
adını qeyd etdiyim bu Vətən oğullarının fəaliyyətlərini imkan daxilində izləyir, müĢahidə edirdim. Respublikadakı müsibətləri, ağrılıacılı günləri yaĢaya-yaĢaya günlər, aylar keçirdi.
Bir gün dostum Mübariz gözlənilmədən bizə gəldi. Əlində bir
qəzet vardı. Salam-əleykdən sonra qəzeti açıb göstərdi. Bir-birindən
maraqlı məqalələr vardı. Onları qeyd və Ģərh edə-edə “Heç bilirsən
bu qəzeti kim çıxarır”- soruĢdu. Cavab gözləmədən: “Babək müəl283

lim”... Onun gözlərində ümid dolu sevinc hissləri diqqətimi yaman
çəkdi. Alıb qəzetlə yaxından maraqlandım. Adı “Aydınlıq”, içində
isə üzü aydınlığa yönələn məqalələr. Qəzetin 2-ci nömrəsi idi.
Oxuduqca gah təskinlik tapır, gah qəzəblənir, gah da sevinirdim.
Amma dostum qəzeti heç də tam oxumağa macal vermədi:
– Ə, nə oturmusan. Dur gedək.
– Hara?
– Gedək redaksiyaya, ünvanı da burda göstərilib – Kirov prospekti 20, “Nizami” kinoteatrında yerləĢir. Özüm zəng vurub təbrik
eləmiĢəm. Babək bəyin özüylə danıĢmıĢam lap.
Tərəddüd etmədən qalxdım ayağa.
– Gedək. Həm Babək bəylə yaxından tanıĢ olarıq, həm də
kiĢini təbrik edib diqqət göstərərik.
Gəlib çatdıq redaksiyaya, lap Babək bəyin otağının qarĢısına.
Qapıda gözləyən insanlar da vardı, içəridə olanlar da. Kimisi ümid
yeri bilib dərdini açmağa, kimisi də bizim kimi təbrik etməyə gəlmiĢdi. Amma hamı Babək bəyin qeyrətindən və qəzetin kəsərindən
danıĢır, ağız dolusu razılıq edirdi. Ġçəri daxil olduq. Babək bəylə görüĢüb tanıĢ olduq. O bizi çox səmimi qarĢılayıb tanıĢlığımızdan və
gəliĢimizin məqsədindən məmnun olduğunu bildirdi. “HəmiĢə qapı
üzünüzə açıqdır” – dedi. Bu tanıĢlıq bizə olduqca xoĢ təsir bağıĢladı
və o insanın barəsində olan müsbət fikrimiz bir daha təsdiqləndi.
Bundan sonra mən buraya ara-sıra gəlməyə baĢladım. Sadəcə halkef tutmaq üçün gəlirdim. Hətta bir dəfə də bir məmur özbaĢınalığından olan Ģikayətimi çap etdilər. Qəzetin hər nömrəsini respublikanın bütün vətəndaĢları kimi mən də mütəmadi olaraq izləyirdim.
Bir neçə nömrədən sonra qəzetdə ürəkaçan bir faktla rastlaĢdım. Artıq redaksiya ünvanı Kirov prospekti deyil, “Aydınlıq” prospekti 20
kimi göstərilirdi. “Afərin, Babək müəllim! Bu cəsarətli addımı ancaq
Siz ata bilərdiniz” – fikirləĢdim. Açığını deyim ki, qəzetin redaksiya
ünvanı heç öz adına, öz sambalına, tutduğu mövqeyə uyğun gəlmirdi.
Bu məni lap ilk gündən narahat edirdi. Buna yetirilən diqqət həqiqətən də mənim lap ürəyimcə oldu. YavaĢ-yavaĢ hamı o küçəni elə
“Aydınlıq” prospekti kimi də tanımağa baĢladı. Bu da bir qələbə idi.
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“Aydınlıq” hamının qəzetinə çevrildi. Dərdli də, dərdsiz də,
savadlı da, savadsız da, varlı da, kasıb da, məmur da, adi vətəndaĢ
da oxuyur, bir sözlə hamının əlində bu həftədən o həftəyə gəzirdi bu
qəzet. Haqq-ədalət, obyektivlik, demokratiya, qeyrət, namus, vətənpərvərlik, bəlkə də sözün əsl mənasında elə “mizan -tərəzi” burada
idi. Xalqın inandığı ən birinci qəzet idi. Ġctimai-siyasi həyata təsir
etməyə qadir olan çox böyük gücə malik idi “Aydınlıq”. Qəzeti
köĢklərdə səhər saat 10-dan sonra tapmaq mümkün olmurdu. Ġnsanlar ancaq bir-birindən xahiĢ edib alıb oxuyurdular. Dayanacaqlarda,
ictimai nəqliyyatda hamının əlində “Aydınlıq” var idi. Hamını özünə cəlb etmiĢdi. Ən təhlükəli məsələlərə o cəsarətlə toxunub açıqlamalar gətirirdi. EĢidirdik ki, belə məqalələrə görə bir neçə dəfə Babək müəllimi fiziki olaraq aradan götürməyə də cəhdlər olub, bundan baĢqa gah hədə-qorxu, gah da Ģirin vədlər üçün Babək bəyi
“yuxarılara” da dəvət ediblər. Bunların heç biri Babək bəyi və “Aydınlıq” kollektivini dayandıra bilmirdi. Orada elə bil əsl fədakarlar
bir ocaq baĢında toplaĢıb, bir əqidə uğrunda vuruĢurdular.
Bu arada paralel olaraq Babək müəllim AMĠP-in də rəhbərliyində təmsil olundu. Etibar Məmmədovla yaxın məsləkdaĢ idi.
Orada olarkən də xalq üçün, ordu, cəbhə öçün xeyli iĢlər gördü.
Bunu bilənlər birlir.
Ulu öndərin ən etibar etdyi nüfuzlu qəzet də elə “Aydınlıq”
idi. BaĢqalarının ehtiyat etdiyi zamanlarda burada daim onun müraciətləri, çıxıĢları, görüĢləri barədə məqalələr çap olunurdu.
Nəhayət, Babək bəy AzTV-yə sədr təyin olundu. Bildiyimə
görə bu, Heydər Əliyevin ən birinci təyinatı idi. Mən televiziyaya
teleqram vuraraq Babək müəllimi təbrik etdim, ancaq heç vaxt
oraya gedib onu narahat etmək istəmədim.
Ġllər ötürdü. Mənim Babək müəllimə olan hörmətim azalmaq
bilmirdi. Ara-sıra görüĢürdük. Bir-iki dəfə onun Vorovskidəki evində də qonaq olub söhbətləĢmiĢik. Çox nikbin və məğrur insan idi.
Heç giley etməyi xoĢlamazdı. Vətənini və vətəndaĢlarını həmiĢə
xoĢbəxt görmək arzusunda idi. Uğurlu addımları, müvəffəqiyyətləri
alqıĢlayırdı. Tez-tez deyərdi: “Axı bu millət xoĢbəxt yaĢamağa
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layiqdir, haqqı var”. Elə bil bilirmiĢ kimi: “Ömürlər çox qısadır.
Azərbaycanı bütöv, insanlarının hamısını xoĢbəxt görmək istəyirəm”. Biz bunlar üçün çalıĢmıĢıq.
Yay vaxtı idi. Bir gün Parlament prospekti ilə üzü aĢağı gedirdim. “Fəxri xiyaban”ın yanından keçəndə Babək bəyi xiyabanın çıxıĢına yaxın gördüm. O, Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
yavaĢ-yavaĢ çıxırdı. GörüĢdük. Bir-birimizdən hal-əhval tutduq. Bir
az kefsiz və qayğılı görünürdü. Özü də elə bil hələ tez də olsa artıq
qocalıq nuru sifətinə çökməyə baĢlamıĢdı. Saçları da ağappaq idi...
Fikrimcə bunlar hər bir qeyrətli insanda baĢ verməli idi. Səhhətini,
iĢ-gücünü soruĢanda, bir qədər duruxub qısaca dedi:
– Hər Ģey öz qaydasındadır.
Amma çox sözlü, gileyli adama oxĢayırdı. Balaca pauzadan
sonra bir də astaca sözünə davam etdi:
– Hüseyn, baxıram iĢlərin gediĢatına, görürəm dünya yaman
sürətlə xarab olur. Nahaq haqqı üstələyir, yalan düzə güc gəlir. Görəsən hara gedir bu dünya? Elə bu kiĢiylə (əlini H.Əliyevin məzarına tərəf uzatdı) bizim aramızı da yalançılar və yalanlar vurmadımı?
Ardınca Bəxtiyar müəllimin “Hara gedir bu dünya” Ģeirindən
bir-iki bənd də dedi.
Bir on dəqiqəlik görüĢdən sonra biz xudahafizləĢib ayrıldıq...
Sən demə bu o böyük insanla mənim son görüĢüm imiĢ.
Üstündən üç-dörd ay keçmiĢdi. Bir gün mən evdə oturmuĢdum ki,
televizordan Babək bəyin olümü xəbərini eĢitdim. Çox təsirləndim... Durub onu yaxĢı tanıyan dostlarıma zəng etdim. Kədərimizi
bölüĢdük, o böyük insanı xatırladıq...
Səhəri gün dostlarımla birlikdə onun vida mərasimində iĢtirak
etmək üçün getdik... O gündən mənim aləmimdə Babək Hüseynoğlu cəsarəti də bir abidəyə çevrilib tarixə düĢdü.
Daha düz olar desəm ki, “o, Azərbaycan xalqının tarixinə
Ģanlı bir səhifə yazdı”. Allah rəhmət eləsin!
Hüseyn
bir qrup “Aydınlıq” oxucusu adından
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***
Bizim Əziz müəllimlə əyani tanıĢlığımız 2003-cü ilin payızına
təsadüf edir. Həmin vaxt BDU-da uzun illər müəllim iĢləmiĢ yeznəmiz Murtuz müəllim dünyasını dəyiĢmiĢidi. Bunu eĢidib o, Firudin
Cəlilov və daha bir neçə ziyalı Babək müəllimə baĢsağlığı vermək
üçün cüməaxĢamına gəlmiĢdilər. Sözsüz ki, belə sanballı ziyalılar
harada olursa-olsun, söhbətləri çox faydalı olduğuna görə mən də
onlara yaxın oturdum. Doğrudan da yanılmamıĢdım. Onların dəyərli
söhbətlərindən dərs alırdım, yararlanırdım. O vaxtadək Əziz müəllimi müəllifi olduğu kitablardan qiyabi olaraq tanıyırdim və gördüyü
qeyrətli iĢlərə görə çox böyük hörmət bəsləyirdim. Çünki seçdiyi
mövzular, yazdığı kitablar yurd, el-oba, torpaq həsrətilə dolu qeyrət
üstündə köklənmiĢdi. Çox böyük zəhmət bahasına baĢa gələn
“Qədim Türk-Oğuz yurdu-Ermənistan” və “Qərbi Azərbaycan” kitablarının hər bir kəlməsi dəyərli tarixi faktları özündə əks etdirməklə
yanaĢı, həm də sanki özündə bir hayqırtı, çağırıĢ, birlik ifadə edirdi.
Bu isə müəllifin qeyrətli, vicdanlı insan olmasından xəbər
verirdi. Belə keyfiyyətlərə malik olan bir insana isə sözsüz ki, mən
həmiĢə dərin ehtiram bəsləməyə borcluyam. Çünki biz “gözümüzü
açandan” əvvəlcə valideynlərimizdən, sonra isə ata əvəzi böyük qardaĢımız Babək müəllimdən elə bu cür tərbiyə alıb bu ruhda köklənmiĢik. Odur ki, bu əqidədə olan insanlar bizə “doğma” olur.
Sonralar da Əziz Ələkbərlinin televiziya çıxıĢlarını, mətbuatdakı
yazılarını izlədikcə, ara-sıra özüylə rastlaĢıb söhbət etdikcə, onun
doğrudan da əsl vətənpərvər, saf əqidəli, təəssübkeĢ və qeyrətli bir
oğul olduğuna daha çox əmin olurdum. Görünür məhz elə bu keyfiyyətlər idi onu Babək müəllimlə əqidə dostu edən. Belə olan halda
bəs nədən biz Babək müəllim haqqında xatirələrini bölüĢmək üçün
Əziz Ələkbərliyə müraciət etməyək? Elə bu məqsədlə də ona zəng
çalıb fikrimi bildirdim. Əziz müəllim xəttin o baĢında çox təmkinlə
dedi: “Xəzər, bilirdim ki, Babək müəllim haqqında belə bir kitab
hazırlanır və bu zəngi də gözləyirdim. Babək müəllim çox dəyərli
insan idi. Biləsiniz ki, o təkcə sizə yox, bütün xalqa məxsus idi...
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ЯЗИЗ ЯЛЯКБЯРЛИ

AMEA Folklor Ġnstitutunun
Ģюbə mцdiri, elmlər doktoru

МЯТБУАТЫМЫЗА «АЙДЫНЛЫГ» ЭЯТИРДИ
Тарихдя йашамаг щяр инсана гисмят олмур. Бязян дя беля
инсанларла чийин-чийиня йашадыьымызын фяргиня вара билмирик. Бизя еля
эялир ки, онлар да сырадан биридир. Бунун фяргиня варанда ися артыг
эеъ олур...
Бабяк Щцсейноьлу Азярбайъан тарихиндя имзасы иля йашайан
оьулларымыздандыр. Азярбайъанда демократик мятбуатын йарадыъыларындан биридир. Онун редактяси иля 1990-ъы илин августундан няшря
башлайан «Айдынлыг» гязети бир тяряфдян Азярбайъанда милли вя
демократик фикрин инкишафында бюйцк рол ойнадыса, диэяр тяряфдян
çağdaĢ Азярбайъан журналистикасына горхмазлыг, ъясарят эятирди вя
Азярбайъанын эяляъяк мятбуатында юз йерини тутаъаг бцтюв бир
журналист ордусу йетишдирди.
Мяним Бабяк мцяллимля илк яйани танышлыьым 1994-ъц илдя
«Гядим Тцрк-Оьуз йурду – Ермянистан» адлы илк китабым няшр олунандан аз сонра онун Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри
Ширкятиндяки сядр кабинетиндя олду. Гярби Азярбайъанын тарихи ъоьрафийасына даир няшр олунмуш бу илк китаб онун бюйцк мараьына сябяб олмушду. Биз онунла тарихи торпагларымыз щаггында хейли сющбят
етдик, Иряван, Зянэибасар, Ведибасар хатиряляримизи чюзялядик. Мян
онун бцтцн варлыьы иля гядим йурд йерляримизя баьлы олдуьунун бир
даща шащиди олдум. О, сямими олдуьу гядяр дя садя инсан иди...
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Мян «Гярби Азярбайъан» онъилдлийимин Зянэибасар, Эярнибасар вя Гырхбулаг мащалларына щяср олунмуш икинъи ъилдинин цзяриндя ишляйяндя дя биз бир мцддят сых-сых эюрцшмяйя башладыг. О вахт
о, артыг вязифядя дейилди, амма еля щямин адам иди. Мяним гядим
йурд йерляримизин тарихини арашдырмаьымы йцксяк гиймятляндирирди,
mahalların, кяндлярин тарихи, инсанлары иля баьлы йаддашында галанлары
сюйлямякля, йазыйа алдырмагла юз кюмяйини эюстярир, еля бил бундан
ращатлыг тапырды. Бир дяфя атасынын Ермянистандакы фяалиййяти иля
баьлы бир говлуг сяняд эятирмишди, о сянядляри бирликдя вяряглядик,
чох гиймятли сянядляр иди... Кяндляри щаггында, атасынын фяалиййяти
барядя йазмаг истяйирди...
Чох щейфсилянирям. Бизимля бир дцнйада олмадыьына эюря
йох, онсуз да ки, щамымыз бу дцнйанын гонагларыйыг. О, гялям
адамы иди. Йазаъагларыны йаза билмядийи цчцн щейфсилянирям. Онун
йазаъагларыны даща щеч кяс йазмайаъаг, йаза билмяйяъяк...
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***
Bu kitab demək olardı ki, nəĢrə hazır idi. Hətta sifariĢi də
verilmiĢdi biz Sərtib müəllimlə tanıĢ olanda. Onunla ilk tanıĢlığımız
elə rəhbərlik etdiyi “Vedibasar” qəzetinin redaksiyasında oldu. Bir
gün professor Əsgər Zeynalovla Azərbaycan NəĢriyyatında idik. 6cı mərtəbənin dəhlizinə düĢərkən birdən qolumdan çəkib üzərində
“Vedibasar” yazılmıĢ bir qapıya tərəf yönəltdi məni: Gəl bura, səni
bir qeyrətli oğulla tanıĢ edəcəyəm, dedi. Daxil olduq otağa. Bizi
görcək hörmət əlaməti olaraq tez ayağa qalxıb, Əsgər müəllimlə səmimi görüĢən bu insan məndə özü barədə dərhal yüksək fikir
oyatdı. Onlar görüĢdükdən sonra Əsgər müəllim dedi: “TanıĢ olun,
Sərtib müəllim, Babək müəllimin qardaĢı, mənimsə bibioğlum
Xəzər”. Uzun illər polis sistemində çalıĢıb. O vaxt da ara-sıra məqalələri çap olunurdu. Son illər çox yaxĢı məqalələr yazmağa baĢlayıb.
Gözəl qələmi və istedadı var, davamçımızdır. Görürsən ki, kökdə
var daa. Artıq bir kitabı da çıxıb, doğma mahalımıza, el-obamıza
həsr edib. Çox qeyrətli bir iĢ görüb”. Mən əlimdəki həmin “Orda bir
el vardı” kitabından birini böyük məmnuniyyətlə Sərtib müəllimə
təqdim etdim. O alıb dedi: “Təbrik edirəm! Mən buna rahat vaxt
ayırıb oxuyacağam”. Dərhal söhbət avtomatik olaraq Babək müəllim barəsinə keçdi. Babək müəllimi xeyli xatırladı, qeyrətli əməllərindən danıĢdı, onun itkisinə çox təəssüfləndi. Onların çoxdan və
yaxından tanıĢ olduqları mənə məlum oldu.
Bundan sonra bizim tanıĢlığımız baĢladı. Bir neçə dəfə redaksiyada görüĢdük, məqalələr apardım, söhbətlər etdik, gördüyü iĢlərlə tanıĢ oldum, məlumatlandım. Hər dəfə mən onu daha dərindən,
daha yaxından tanımağa baĢladım. Onun əməllərində mənə artıq
Babəkdən bəlli olan bir xalqçılıq görürdüm. Get-gedə məndə Sərtib
müəllim barədə bir fikir cəmləĢməyə baĢladı. O da Ģəxsi mənafeyini
üstün tutmayan, təmənnasız və tamahsız olaraq vətən, xalq yolunda
çalıĢmaqdan həzz alan bir qeyrətli oğulmuĢ. Sən demə onu Babək
müəllimlə yaxınlaĢdıran məhz əqidə birliyi imiĢ.

290

Odur ki, bu müsbət insani keyfiyyətlərini nəzərə alaraq Sərtib
müəllimdən də kitab üçün xatirələr yazmağı xahiĢ etdim. O bu
müraciətimi dərhal qəbul edib məndən üç-dörd gün vaxt istədi.

СЯРТИБ ИСЛАМОЬЛУ
“Vedibasar” qəzetinin baĢ redaktoru,
yazıçı-publisist

АЙДЫНЛЫГ АШИГИ
Бабяк мцяллим бу дцнйада юз сюзцнц дейиб, мющцрцнц вуран зийалылардан олду. Танрынын йаратдыьы бяндясиня веря биляъяйи
ня варса, щамысындан она вермишди – юзц дя артыгламасы иля.
Йашыдларындан сечимли диггят вя гайьы иля ящатя олунан Бабяк
саф, тябяррик яхлага сюйкянян бир аилядя тярбийя алдыьындан щяр
бир щярякятиня, данышдыьы щяр сюзцня щямишя мясулиййятля йанашыб.
Еля бу эюзял яхлаги кейфиййятин – мясулиййятин нязаряти алтында
орта вя али мяктяби битириб, щяля эянъ йашларындан сечилиб, таныныб,
мяшщурлашыб. Бу мяшщурлугдан онун башы щеч вахт щярлянмяйиб.
Садялийи, тявазюкарлыьы она щюрмят эятириб.
***
Мян Бабяк мцяллими 1979-ъу илин август айындан йахын
гощумумун дяфн мярасиминдя танымышам. Айдынлыг цчцн дейим
ки, анам Улуханлы мащалынын Зянэиляр кяндиндяндир. Дайым
оьлу фаъия нятиъясиндя 25 йашында вахтсыз дцнйасыны дяйишмишди.
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Издищамлы дяфн мярасими заманы «ГАЗ-24» маркалы бир миник
машыны гябиристанлыьа эялди. Машындан бир нечя няфяр дцшдц, «Аллащ рящмят елясин» дейиб ъамаата гарышдылар. Тязя эялянляр щамынын диггятини ъялб етмишди, о ъцмлядян дя мяним. Онларын ичярисиндя уъабой, идманчылара мяхсус тюкмядянли, сых, гара сачлары
сечимли шякилдя сялигя иля даранмыш бири диггятими даща чох чякди.
Аста сясля йанымдакындан онун ким олдуьуну сорушдум. О ися: Бабяк мцяллимдир, - деди. «Совет Ермянистаны» гязетиндя ишляйир.
Бабяк мцяллимин щямин язямятли дурушу йаддашыма ябяди
щякк олунуб, бу эцн дя мянимля йол йолдашыдыр.
1978-1985-ъи илляр арасында ата йурдум Ведибасар мащалынын Халиса кяндиндяки орта мятябдя мцяллим, азад комсомол
тяшкилатынын катиби ишлядийим иллярдя ики дяфя «Совет Ермянистаны»
гязетинин редаксийасында олдум, щяр ики дяфя дя щямин иллярдя
гязетин «Партийа щяйаты» шюбясиня рящбярлик едян Бабяк мцяллимля эюрцшдцм. Щяр эюрцшдян сонра эялдийим гянаят бу олурду ки,
о, йашыны щардаса 10-15 ил габаглайан зийалыдыр. Чохларынын 40,
бялкя дя 50 йашында чата биляъякляри мяртябяйя Бабяк мцяллим
артыг 25-30 йашларында чатмышды.
Щадисяляр биздян сорушмадан бир-бирини явяз еляди, зяманя
буланды, мараглар тоггушду, Гярби Азярбайъандан олан минлярля сойдашымыз кими мян дя айдын, ишыглы сабащ цмидиля 1985-ъи
илдя Бакыйа кючдцм. Бабяк мцяллим ися артыг цч ил иди ки, Бакыда
йашайырды. Мян Мятбуатда Дювлят вя Щярби Сирляри Мцщафизя
едян Баш Идарядя редактор ишляйирдим, о ися Азярбайъан Дювлят
Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя «Щцняр» адлы щярбивятянпярвярлик редаксийасына рящбярлик едирди. Хидмяти вязифямля
ялагядар щяфтянин цч эцнц АзТВ-дя олурдум. Бабяк мцяллимля
тез-тез эюрцшцр, сющбят едирдик. Йа Комитянин йемякханасында,
йа да щяйятдя аьаъларын алтында фяалиййят эюстярян чайханада
отурардыг. Щяр ъцмлясинин мцбтядасы да, хябяри дя Вятянимизин
проблемляри иди. Ермянилярин бяд хассяли шиш тимсалында олдугларыны дейяр, онлардан гуртармаьын йеэаня йолуну ися дибиндян
кясиб атмагда эюрярди.
Тез-тез сигарет чякяр, цряйинин йаньысыны санки бу ъансыз
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сигаретин тцстцсцндя боьмаьа чалышырды. Сюзцмцз тутурду, она
эюря дя тез-тез вядяляшяр, эюрцшяр, цряйимиздякиляри дейяр, чюзяр,
чыхыш йолу ахтарардыг.
Щя, о гядяр ваъиб дя эюрцнмяся, ону да демяйи ваъиб билирям ки, Бабяк мцяллимин мяслящяти иля Азярбайъан дямир йолунун кечдийи шяряфли йол щаггында бир верилиш щазырладым, ики дяфя
ефиря эетди.
1988-ъи илдя мялум щадисялярля ялагядар щяр икимизин юз
сащямиздя ишляримиз чох олдуьундан эеъ-эеъ эюрцшя билирдик.
Ишляримизин щяъми 2-3 дяфя артмышды. Цстялик Бабяк мцяллим милли
азадлыг щярякатынын фяалларындан бири иди. Тез-тез мцхтялиф тядбирлярдя олур, трибуналардан савадлы, мянтигли чыхышлар едирди. Ъамаатын юзляриня, сюзляриня инандыглары, етибар етдикляри лидерлярдян
бири дя мящз Бабяк Щцсейноьлу иди.
Бабяк мцяллим юз щяйат кредосуну «Айдынлыг» гязетини йарадыб она рящбярлик етдийи иллярдя фактики шякилдя тясдигляди. Кцтляви тиражла няшр олунан «Айдынлыг» гязети ъамаатын севимлисиня
чеврилмишди. Гязет ялдян-яля эязирди, суряти чыхарылыб йайылырды. Йорулмаг билмяйян Бабяк мцяллим ися «Айдынлыг» гязетиндя дяръ
олунан ъясарятли йазыларла мцряккяб дурума айдынлыг эятирмяйя
чалышыр, айдын сабащын йахында, лап йахында олдуьуна инанырды.
Бабяк Щцсейноьлу цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев идейаларына щямишя етибарлы, сядагятли олуб. Тцрк дцнйасынын дащи шяхсиййяти щяля Нахчыванда оларкян Бабяк мцяллим онун эюрцшцня
эетмиш, саатларла сющбят етмишляр. Азярбайъан ССР Али Советинин
1991-ъи илин феврал айында кечирилян мялум сессийасында щямин
иллярдя Нахчыван Милли Мяълисинин сядри ишляйян Щейдяр Ялийевин
мяшщур чыхышы щамынын йадындадыр. Она едилян щцъумлар да
унудулмайыб. Щцъум едянляри лайигинъя йериндя отурдан Щейдяр Ялийевин чыхышынын бцтцн мятни мящз «Айдынлыг» гязетиндя
няшр олунду. Беля бир ъясарят йалныз дащи шяхсиййятя олан бюйцк
ещтирамдан иряли эялирди.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев Бабяк Щцсейноьлунун ягидясиня, сядагятиня, ясас да милли гейрятиня инандыьы цчцн 1993-ъц
илдя икинъи дяфя сийаси щакимиййятя эяляндян сонра илк сярянъам293

ларынын бири иля ону Азярбайъан Телевизийа вя Радио Верилишляри
Комитясиня сядр тяйин етди. Бу вязифядя ишлядийи цч ил ярзиндя о,
ягидясини вя сядагятини итирмяди.
***
Бабяк мцяллимля нювбяти эюрцшцмцз 2003-ъц илдя Гярби
Азярбайъанын танынмыш зийалыларындан олан Зярбалы Гурбановун
йас мяълисиндя олду. Бизи марагландыран бязи мясяляляр барядя
фикир мцбардиляси етдик.
«Ведибасар»ын нювбяти сайындан бир нцсхя дя она вердим.
Журналистика щяйатынын ясас нцвясини тяшкил едян Бабяк гардашым
«Ведибасар»а мцбаряк дейиб, уьурлар арзулады. Саьоллашыб айрыланда деди:
– Гярби Азярбайъанын эюркямли зийалыларындан олан филологалим, баъарыглы рящбяр, истедадлы йазычы-журналист Мящяррям Баьыр
оьлу Байрамовун анадан олмасыфнын 75 иллийи иля ялагядар
«Ведибасар»да йазы дяръ етмяк олармы?
– Гязетимиз еля бу амала хидмят едир, - дедим.
Сящяриси Бабяк мцяллим Мящяррям Байрамовун оьлу Азяр
бяйля редаксийамыза эялдиляр. Бир нечя мцяллифин имзасыйла
мягаляляр, шякилляр дя эятирмишдиляр.
«Ведибасар» гязетинин 17-ъи сайынын (1-15 нойабр, 2003-ъц
ил) 3 сящифяси Мящяррям Байрамовун щяйат вя йарадыъылыьына щяср
олунду.
Бундан сонра Бабяк мцяллимля даща тез-тез эюрцшмяйя
башладыг.
«Ведибасар»ын 21-ъи сайына ися (1-15 йанвар, 2004-ъц ил) бир
тябрик мяктубу да эюндярмишди:
– Щюрмятли Сяртиб мцяллим!
Бу эцн «Ведибасар» гязетинин ийирми биринъи сайы ишыг цзц
эюрцб. Ийирми биринъи дяфядир ки, Гядим Оьуз йурдунун бюйцк бир
елинин, обасынын адыны дашыйан, гачгынлыг талейи йашамаьа мяъбур
олмуш инсанлара тясялли верян, дидярэин, наращат рущлара динълик эятирян «Ведибасар»ы алыб охуйуруг. Бу гязетин сящифяляриндян аь
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чалмалы Аьрынын буз няфясини, даьлы-аранлы Веди чюлляринин мин бир
чичяк гохуйан ятрини, Зянэи чайынын щясрятли зцмзцмясини, гядим
Иряванын маариф-мядяниййят нурунун шяфяглярини, Зянэязурун,
Эюйчянин, Дяряляйязин, Аьбабанын, сазлы-сющбятли, тойлу-дцйцнлц
эцнляринин щянирини дуйуруг. Ютян ийирми бир нюмря Гярби Азярбайъанын тарих салнамясидир. Мян инанырам ки, гейрятли оьулларымызын,
гялям ящли олан мярд зийалыларымызын йахындан кюмяйи иля «Ведибасар» гязети юз цзяриня эютцрдцйц тарихи миссийаны шяряфля йериня
йетиряъяк, охуъулар иля даща тез-тез эюрцшяъяк.
Севимли гязетимизин 200-ъц, 2000-ъи сайыны гейд етмяк
арзусу иля
Бабяк ЩЦСЕЙНОЬЛУ
Бабяк мцяллим арада бир мцддят ишлямяди. Айдын щисс олунурду ки, габилиййятли, савадлы, эцълц бир зийалы юз енержисини сярф
етмяйя лайигли цнван тапа билмир. Тапа билмядийи цчцн дя, юзцня
гапанырды, язиййят чякирди. Амма щеч кимя щеч ня демирди.
Бабяк мцяллим арада икинъи дяфя «Айдынлыг» гязетинин
няшриня башлады. Бюйцк щявясля ишляйирди. Савадлы коллективля гязетин бир нечя сайы да чап олунду. Бабяк мцяллим юлмяз сяняткар
Фярман Кяримзадя щаггында бир мягаля йазмаьымы истяди.
Йазым да – «Фярман унудулур» адлы бир сящифялик мягалям «Айдынлыг» гязетинин нювбяти сайында дяръ олунду.
Чох тяяссцфляр олсун ки, мадди чятинликляря эюря «Айдынлыг»
юз няшрини икинъи дяфя дайандырмалы олду.
2006-ъы ил иди. Юзцнц Гярби азярбайъанлылара ъаныйанан
кими тягдим етмяйя чалышан бир иш адамы Вятян щясрятли, цздя
олан, танынан сойдашларымызы эюрцшя чаьырмышды. Ясил мащиййяти
билмяк цчцн дявяти гябул едиб мян дя эетдим.
Дявятлиляр арасында Бабяк мцяллим дя варды. О, яввялки Бабяк дейилди, хейли арыгламышды. Эюрцшдцк, щал-ящвал тутдуг, бирбиримизя саьлыг арзуладыг. Амма… демязсян амансыз хястялик
юз ишини йаваш-йаваш эюрцрмцш… Бу бизим сон эюрцшцмцз олду.
Бабяк Щцсейноьлу щяр шейдян яввял ясил Вятян ювладыйды.
Елинин, обасынын, ъамаатынын дярдини, сярини юзцнцнкц билярди. О,
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ясил зийалы иди, юзц дя гейрятли зийалы. Щямишя, щяр йердя ягидясиня
садиг галды, мярди-мярданя сюзцнц деди, чятин анларда юндя эетди, нцмуня олду. Бабяк Щцсейноьлу эетдийи йолун адыны йахшы
билирди: «АЙДЫНЛЫГ».
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YEKUN
BĠR ÖMÜR YAġADIM MƏN DƏ BELƏCƏ...
Düzünü deyim ki, əvvəl kitabı elə bu cür, – Bir ömür yaĢadım
beləcə... adlandırmaq istəyirdim. Məni bu fikirdən daĢındırdılar.
Dedilər ki, bu bir az “yazıqlanma” kimi çıxır. Baxmayaraq ki, mən
burada dərin bir fəlsəfə yatdığını görürdüm. Sonra “Ġgid ölər, adı
qalar” atalar sözü ilə adlandırmaq istədim. Çünki Babək müəllim
qılıncla olmasa da, qələmlə, əqidə ilə qəhrəmanlıq edərək xalqın
yaddaĢında bir igid kimi qalmıĢdı. Cismani olaraq xalqın yolunda
qılıncla baĢ kəsməsə də, qan tökməsə də, qələmi ilə çox naxələfləri
susdurmuĢ, çox həqiqətləri üzə çıxarmıĢ, xalqının mənafeyinə
xidmət edən olduqca əhəmiyyətli iĢlər görmüĢdü. Bəzi hallarda
əqidə uğrunda mübarizə meydanında hətta tək qalanda belə öz
qələminə güvənib, onunla uğur çələngini əldə etmiĢdi. Axı xalq
yolunda bu əməllər də bir cür özünəməxsus igidlik nümunələridir...
Qeyd edim ki, kitab hazırlanan müddətdə Babək müəllimin 60
illik yubileyinə həsr edilmiĢ böyük bir (iki qəzet səhifəsi həcmində)
məqalə əvvəl seçdiyim baĢlıqla elə yubilyarın ad günündə – avqustun 29-da “XURAL” qəzetinin 29.08.2010 tarixli sayında çap edildiyindən mənə artıq bir qədər təskinlik gəlmiĢdi.
Elə bu ərəfədə hörmətli Məmməd Aslanın bu kitab üçün
təqdim etdiyi xatirə yazısının baĢlığı diqqətimi çəkdi. ġairin xeyirduası ilə ilk seçimimə mənaca çox yaxın olan bu adla kitabı adlandırdıq. “Burdan bir atlı keçdi” (Bu barədə bir qədər geniĢ Ģəkildə
əvvəldə verilmiĢdir).
Kitabdakı bəzi yazılarda Babək müəllimin ölümündən 4 il,
bəzilərində isə 5 il keçdiyi qeyd olunması məqbul qəbul edilməlidir,
çünki kitab üçün xatirələr 2010-cu ildən toplanmağa baĢlanıb.
Fikrimcə, kitabdakı məlumatlar Babək müəllimin bütöv həyatını əhatə etdiyinə görə, oxucu onu daha dərin tanımaq və haqqında
qəti fikir formalaĢdırmaq imkanına malik oldu.
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Babək müəllim də bir bəĢər övladıydı. Və o qısa ömür yaĢasa
da böyük ictimayi-siyasi fəaliyyətlə məĢğul olmuĢ insan idi. O
müxtəlif vaxtlarda xırda-böyük vəzifələrdə iĢləmiĢ, geniĢ təsir və
imkan dairəsinə malik olmuĢdur. Sözsüz ki, onun əhatəsində bəzi
qeyri-sağlam fikirli insanlar da olmuĢ, cavanlıq, bəzi məqamlarda
səriĢtənin yetərli olmaması, hamıya “bir gözlə” baxmaq, etibar edib
inanmaq nəticəsində o da səhvlər buraxa bilərdi. Və sözsüz ki, belə
qüsurlardan, bəĢər övladı olaraq o da sığortalanmamıĢdı. Çünki
Babək iĢini, vəzifəsini və s. dəyiĢdikcə xasiyyətini, simasını dəyiĢən
insanlardan olmamıĢdı. O həmiĢə özünü tutduğu vəzifəsinə deyil,
vəzifəni özünə uyğunlaĢdırmağa çalıĢmıĢdı. Lakin onun vətəninə və
xalqına uzun illər boyu verdiyi xeyir buraxdığı səhvlərlə heç müqayisəyə gəlməz. Fikrimcə, onun gördüyü müsbət iĢlər fonunda qüsurları görünməz qədər kiçikdir.
Amma zaman da günü-gündən ondan uzaqlaĢır. Və getdikcə
Babək Hüseynoğlu da, onun görmüĢ olduğu dəyərli iĢlər də yaddan
çıxmağa baĢlayır. Bizdə isə unutqanlıq, qədirbilməzlik və laqeydlik
xəstəliyi tüğyan etməkdədir. O artıq dünyasını dəyiĢib. YaĢayaraq,
daha da xeyirli iĢlər görmək imkanından məhrum olub.
Odur ki, məchul məna ilə yüklənən sonda verilmiĢ Ģeirin birinci misrasını məhz Babəkin öz diliylə “BĠR ÖMÜR YAġADIM
MƏN DƏ BELƏCƏ”...sual formasında oxucu qarĢısına qoyaraq, bu
ömrün necə yaĢanmasına qiymət verilməsini hər kəsin öz ixtiyarına
buraxıram.
Beləliklə, biz ömrünü xalqına həsr etmiĢ, imzalar içində
imzasıyla fərqlənən bir peĢəkar jurnalistin- qeyrətli Vətən oğlunun
həyatına və fəaliyyətinə nəzər saldıq...
Kitabı səhifələdikcə gah özüylə danıĢdıq, gah da özü haqda
danıĢdıq... Xatırladıq, yad etdik. Gah belə bir insanın olmasına Ģad
olduq, gah da onun itkisinə məyus... Gah bilmədiklərimizi oxuduqca təəccübləndik, gah da onun belə qısa ömür yaĢamasına təəssüfləndik. Burada həm vətənpərvərlik, cəsarət, cürət, Ģəxsi nümunə,
məğrurluq və ərənlik, həm də yüksək mədəniyyət, mərifət, xeyir-
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xahlıq, peĢəkarlıq və bir xeyli də nisgil gördük. Nəhayyət ki, Babək
Hüseynoğlu barədə geniĢ məlumata yiyələndik.
Bəli, bütün insanlar kimi Babək müəllim də bu dünyada bir
ömür yaĢayıb dünyasını dəyiĢdi. Sözsüz ki, onun da bütün insanlar
kimi ürəyi, hissləri, eləcə də acıqlı, kədərli və Ģən vaxtları olmuĢdu.
Obyektivlik naminə desək, onun da xoĢ əməllərilə yanaĢı, yəqin ki,
kimisə acıladığı, xətrinə dəydiyi və arzusunu təmin etmədiyi məqamlar olmuĢdu. Normal insan üçün bu hal məqbul hesab edilməlidir. YaxĢı əməllər etmək isə qədərsiz, ölçüsüz, miqyassız ola bilər
ki, Babək müəllimin həyatına nəzər saldıqca onlarla kifayət qədər
rastlaĢır, Ģahidi olur və fərəhlənirik. Mənəvi zənginliklərlə dopdolu
bir ömür yaĢamıĢ Babək müəllimə sağlığında cəmiyyət arasında,
qədirbilən xalq tərəfindən qoyulan hörməti, verilən müsbət qiyməti
görür və Ģahidi olurduq. Baxmayaraq ki, son 10 ili iĢsiz qalmıĢ və
heç bir vəzifəsi yox idi, o yenə hər yerdə rəğbətlə qarĢılanır, ona
diqqət göstərilirdi. Bax bu əsl xalq qiyməti idi.
Bu kitabdakı xatirələrin müəllifləri və müsahiblərin heç biri
məndən fərqli olaraq Babək müəllimin doğma qardaĢı deyillər.
Lakin etiraf etməliyəm ki, onların yazılarındakı səmimiyyət və
doğmalıq məni heyran etdi.
Müsahiblərin müəyyənləĢdirilməsinə və seçilməsinə gəldikdə
isə burada əsas prinsip ondan ibarət idi ki, Babək müəllimi oxuculara olduğu kimi təqdim edək. Onun bütün məlum olan və olmayan
xüsusiyyətləri, əməlləri ilə birlikdə. Necə deyərlər artıq ömrünü
baĢa vurmuĢ Babək müəllim haqqında hər kəsin öz qərarı olsun
deyə. Müsbət və yaxud mənfi.
Odur ki, Babək müəllimin həyatını tam əhatə etmək məqsədilə onun uĢaqlıq, tələbəlik illəri, jurnalistikaya meyl etdiyi ilk dövrlər, “Sovet Ermənistanı” qəzetindəki fəaliyyəti, AzTV-dəki ilk telejurnalist fəaliyyəti, ümumxalq Azadlıq hərəkatındakı rolu, yaratdığı
və baĢ redaktoru olduğu “Aydınlıq” qəzetinin ictimai-siyasi həyata
təsiri, AzTV və Radiodakı sədrlik fəaliyyəti və Ģəxsi keyfiyyətləri
barədə məlumatlı insanların xatirələri, fikirləri əsas götürüldü.
Həqiqəti əks etdirən materiallar toplanıb oxucuya təqdim olundu.
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Azərbaycan ictimaiyyəti arasında və hüdudlarından kənarda kifayət
qədər geniĢ tanınmıĢ, nüfuza malik olan ayrı-ayrı insanlar fikirlərini
bizimlə bölüĢdülər. Yeri gəlmiĢkən, mən onların hamısına öz minnətdarlığımı və dərin ehtiramımı bildirirəm
Qeyd edim ki, kitabda 40-a yaxın insanın Babək müəllim
haqqıında xoĢ xatirələri, fikirləri ilə tanıĢ olduq və ümumi fikir hasil
etmək üçün bu sayla kifayətləndik. Lakin bu say heç Ģübhəsiz
dəfələrlə çox ola bilərdi və sözsüz ki, onların hamısını bir kitaba
yerləĢdirmək mümkünsüzdür. Belə bir kitabın hazırlanması xəbəri
xeyli vaxt idi ki, yayılmıĢdı. Odur ki, bu xəbəri eĢitdikcə bizə təĢəkkürlərini bildirən, Babək müəllim haqqında xoĢ sözlər deyən, hətta
kitabda öz xatirələrini, ürək sözlərini bölüĢmək istəyində olan insanların da hamısına mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kimlərin
ki, xatirələrini kitabda çatdırıb yerləĢdirə bilməmiĢik, qoy inciməsinlər. Bu fikirlərin hamısını biz yüksək qiymətləndiririk. Bundan
əlavə qeyd edim ki, Babək müəllimin ölümündən 5 il ötməsinə baxmayaraq hələ indiyədək onun barəsində müxtəlif müəlliflər tərəfindən müxtəlif mətbuat orqanlarında məqalələr gedir, onun insani
keyfiyyətləri və peĢəkar jurnalist fəaliyyəti təqdir edilir. Mən bu nəcib əmələ görə o mətbu orqan rəhbərlərinə və məqalə müəlliflərinə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Onu da deməliyəm ki, bu kitabın hazırlanması zamanı müxtəlif dövrlərdə Babək müəllimlə silahdaĢ, həmkar, mövqe tərəfdarı və
i.a. olmuĢ, onu yaxĢı tanıyan bəzi insanlardan fikirlərini almaq istədiyimi bildirdikdə (onlar cəmi 3-4 nəfər oldu) onlar müxtəlif bəhanələrlə, “gah bağdayam, gah dağdayam” deməklə bundan boyun qaçırdılar. Heç gözləməzdim. Yəqin ki, onların bəzilərini vəzifə kürsüsü hürkütdü, bəziləri isə hələ “dənizdən hava” gözlədiklərinə görə bu
“cəsarətli” addımı atdılar, əsl simalarını göstərdilər. Özü də yaxĢı
bilirdilər ki, Babək müəllim onlara qarĢı heç vaxt belə etməzdi. Odur
ki, üzümü tutub onlara cəsarət və əminliklə deyirəm: Siz alim də ola
bilərsiniz, Ģair də, tədqiqatçı da, bilmirəm daha nə, amma Babək
Hüseynoğlu zirvəsinə həmiĢə altdan yuxarı baxa-baxa qalacaqsınız
bu əqidə ilə. Sizin kimilərə yazığım gəlir. Elə fərqlər də bunda idi.
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Əgər Siz diqqət etdinizsə onda gördünüz ki, xatirələrini yazıb,
Babək haqında söz deyən insanların hamısı respublikada və onun
hüdudlarından kənarda kifayət qədər tanınmıĢ, öz sözünü demiĢ və
nüfuz qazanmıĢ insanlardır. Nə qədər ki tanıyırıq, onların hamısı ləyaqətini və mənliyini qoruyan, xalq arasında özləri haqqında müsbət imic formalaĢdırmıĢ insanlardır. Odur ki, el arasında deyilən, elə
Babək müəllimin özünün də mahiyyətini həmiĢə üstün tutduğu bir
məsəl var. Deyirlər “KiĢi haqqında kiĢi danıĢar”, çünki kiĢiyə qiyməti, müsbət və yaxud mənfi olmasından asılı olmayaraq, kiĢi verər.
Babək Hüseynoğluna da onun barəsində danıĢmağa mənəvi haqqı
olan insanlar qiymət verə bilərlər. Onda bu tərif də, tənqid də həqiqətə daha yaxın olar, obyektiv və sanballı görünər. Elə yeri gəlmiĢkən
qeyd edim ki, son zamanlar bu dediklərimin əksi yaman dəb halını
alıb. Tez-tez televiziya ekranlarından görürük. Mənəviyyatsızın biri
xalqa mənəviyyat dərsi verir, əxlaqsızın biri xalqa əxlaq, üç qəfə ailə
qurub və övladının atasının kim olmasını ayırd edə bilməyənin biri
isə ailə münasibətlərindən, ailə müqəddəsliyindən dəm vurur. Elə bu
baxımdan da Babək Hüseynoğlu barədə söz deməyi məhz layiqli, öz
xarakterinə uyğun, təbiətinə yaxın insanlardan xahiĢ etmiĢəm.
Bayaqdan kiĢilikdən, ləyaqətdən, əqidədən danıĢırdıq. Ġnsanların həyatdakı əməllərindən söhbət edirdik. Əlbəttə ki, bunların
cəmi həyatda insan barədə iki-üç sözlə ifadə oluna biləcək bir fikrin
formalaĢmasına imkan verən əsas amillərdir. Birisi haqqında söhbət
düĢəndə ya deyirlər yaxĢı adamdır, ya da onun əksini. Əgər dünyasını dəyiĢibsə, “Allah rəhmət eləsin, yaxĢı adam idi” və yaxud “əĢi
Allah rəhmət eləsin” deyirlər. Hər kəs öz əməllərinin müqabilində
bir ad, özü haqda bir fikir qoyub gedir. Həyatdakılardan fərqli olaraq, dünyasını dəyiĢənlərin sonradan o adı və ya fikri dəyiĢməyə
əlbəttə ki, imkanı olmur. Yəni, müsbət də olsa, mənfi də olsa, o
həmin insanın öz “qazancıdır”. O, yaddaĢlarda elə bu cür də qalır.
Mənim aləmimdə insanlar əqidəsinə və həyatdakı əməllərinə
görə dörd kateqoriyaya bölünürlər:
1. Hamı üçün faydasız olanlar. (Hamının pisliyinə çalıĢırlar. Hətta özü üçün də bunun ziyanlı olduğunu dərk etsə belə).
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2. Ailə və yaxın ətrafı üçün faydalı olanlar. ( Bu insanlar
ancaq özü, ailəsi və yaxın ətrafının mənafeyi üçün çalıĢanlardır.
Bəzi hallarda isə onlar ailəni özündən də üstün tuturlar, yəni daha
ön plana çəkirlər).
3. ġəxsən özü üçün faydalı olanlar. (Bunlar təhlükəlidirlər.
ġəxsi məqsədlərinə (karyeralarına) çatmaq üçün hətta ən doğma insanları belə ayaqlamağa, qurban verməyə hər an hazır olanlardır. Bu
üç kateqoriya üçün əksər hallarda məqsədə nail olmaq yolunda
müqəddəs heç nə olmur.
4. Bütün insanlar üçün faydalı olanlar. ( Bunları ali kateqoriya da adlandırmaq olar. Bunlar üçün ümumbəĢər, vətən və millət
mənafesi birinci, Ģəxsi mənafe isə sonuncu, bəzən də heç olmur. Bu
yolda onlar üçün əsirgəməli müqəddəs heç bir Ģey də yoxdur. Hətta
canları belə. Onların yaĢadıqları ömür də heç özlərinə məxsus olmur.
... Ġndi siz deyin. Mənim Babək Hüseynoğlunu sonda qeyd
etdiyim kateqoriyaya aid etməyə haqqım varmı?..
Çünki Babək müəllim özü üçün yox, ailəsi və doğmaları üçün
yox, xalqı üçün yaĢadı.Və yaĢadığı qısa ömrü boyu millətinin
firavan gələcəyi üçün çalıĢdı, əlindən gələni etdi.
Əziz oxucu! Ola bilər bəzi məqamlarda Sizə elə gəlsin ki, müəllif qardaĢlıq məhəbbəti hisslərinə təslim olaraq kitabda bir qədər
ĢiĢirtmələrə və uydurmalara yol verib. Lakin inanın ki, hər Ģey
səmimiyyət çərçivəsindədir və müvafiq əsaslara söykənərək yazılarda öz əksini tapmıĢdır. Həm də yazıların məsuliyyətini və kitabın
kimin barəsində yazılmasını nəzərə alsaq, bu baĢqa cür heç ola da
bilməz. Çünki yalan və saxtakarlıq o böyük insanın özünə və əqidəsinə xəyanət deməkdir.
Beləliklə, son illərdə öz çiynimə götürmüĢ olduğum ən ağır
yükü artıq mənzil baĢına çatdırıram.
ĠĢi yekunlaĢdırıram. Ancaq bu iĢin öhdəsindən necə gəldiyimi
bilmirəm.
Ġndi isə məni gecə-gündüz baĢqa suallar narahat edir: Görəsən, Babək Hüseynoğluna layiq bir iĢ görə bildim, yoxsa yox? Kita-
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bın əvvəlində qeyd etdiyim məsuliyyətləri öz üzərimə götürməklə
səhv etməmiĢəm ki?..
Bu sualların cavabları isə Sizdədir, hörmətli oxucu!
Kitab sona çatır, ancaq ölümündən beĢ il ötən Vətən oğlu
Babəkə xalq rəğbəti və məhəbbəti tükənmək bilmir ki, bilmir! Deyirlər insan sağlığında özünə abidə qoymaqla tarixə düĢür. Görünür
o da belələrindən imiĢ.
***
Yenə yuxusuz gecələrin biri idi. Artıq kitab nəĢriyyatda çapa
hazırlanır, üzərində mətbəə iĢləri görülürdü. Mən isə son illər bir
dəqiqə belə rahatlıq verməyən, gecə-gündüz məni izləyən bir fikir
üzərində düĢünə-düĢünə daxili aləmimi çözələyirdim. Yenə götürqoy edirdim. Beynimdə kitabı gah təhlil, gah da təqdim edirdim.
FikirləĢirdim ki, görəsən bu iĢin öhdəsindən necə gəldim. Həm
Babək qardaĢımın, həm də oxucu qarĢısındakı məsuliyyətin həyəcanı məni lap küncə sıxmıĢdı. Kitabdakı artıq-əskik məqamları aĢkarlamağa çalıĢırdım. Bu məqsədlə xəyalımda yenə birinci səhifəyə
qayıdıb, vərəqləməyə baĢladım. Bu məqamda iki misra gəldi ürəyimə. Ardınca yenə iksi. Gördüm ki, bir bənd alındı. Elə bil kimsə
mənə təkidlə dedi: “Qalx bunu yaz kağıza”. Elə də etdim. Ardınca
daha bir bənd. Beləliklə iki-üç gün ərzində daxilimdən gələn bu fikirləri sıralayıb kağız üzərinə köçürdüm. Sonra bir hörmətli peĢəkar
qələm sahibi – Zeynal Vəfa ilə görüĢüb, ona oxudum. Bəyəndi və
“ver kitabda getsin” dedi. Onda, Ģeirə bir az peĢəkar qələminin
dəyməsini xahiĢ etdim ondan. Bildirdi ki, heç nə lazım deyil. Sən öz
içindən gələn hər nə varsa qoymusan ortaya. Ən təbiisi elə budur.
Oxucu burada qüsur axtarmaz.
Əziz oxucu, mən də bu sözlərdən cürətlənib yazdığımı sizə
təqdim etmək qərarına gəldim:
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Off! Aman Allah, bu nəymiĢ?
QardaĢın itkisi nə ağır dərdmiĢ?
Nə çəkmək olur, nə də həzm etmək,
Görmək üçünsə qalır vaxtı gözləmək.
Gah fikirləĢirəm o, öz evindədir,
Gedib evlərində görməyəndə mən,
Aldadıb özümü: Yox, o iĢdədir;
Bəlkə iĢdə deyil, baĢqa yerdədir.
Beləcə beĢ ili vermiĢik yola,
KaĢ onun yoxluğu bir yalan ola.
Aldadırıq özümüzü biz bilə-bilə,
Amma yoxdur üz tutduğumuz indi o Qiblə.
Elə hey axtarıram efir, ekranı,
Qəzet səhifələrindəki məğrur imzanı.
Yoxdur bunların heç biri,
Ġndi bəs hanı?
Heç gəlmir, yoxlamır artıq bizləri,
Çoxdan silinibdir ayaq izləri.
Doğrudan deyəsən yoxdur qardaĢım,
Ġnanmaq istəməsəm də gərək barıĢım.
Tapmadı dünyada haqq-ədaləti,
Tutmadı o yüksək heç bir neməti.
Ar edib qorudu namus, qeyrəti,
Tarixə yazıldı xalqa xidməti.
Millətini sevdi sevə bildikcə,
Zövq aldı ona xidmət etdikcə.
Bu yolda yorulub, heç usanmadı,
Verdiyi töhfədən pay da ummadı.
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Fədakar ömürü tez sona yetdi,
Heç oğul toyu da görməyib getdi.
Canın millətinə fəda edib o,
Üçrəngli bayrağa bürünüb getdi.
Qanadın sınaydı sənin ey Fələk!
Etdiyin əməldən heç peĢmansanmı?
Nə tezcə apardın bu cür insanı,
Fəryadımız titrətdi bütün dünyanı,
Axı necə qıydın? Bu Babəkdi, Babək!
Bu nə ömürüydü yazmıĢdın ona,
Pis günü yaxĢıdan yaman çox oldu.
Qədir bilməyənlərin əhatəsində,
YaxĢı ki, bir neçə bilən də oldu.
Hamının güvənci bircə sənsən sən,
Haqsızlıq elədin sən də deyəsən.
Bəlkə Haqqa apardın haqsız dünyadan,
Onda Ģükür qərarına, bizi Yaradan.
Haqqın Dərgahına dünyadan gedib,
Qeyrəti, vicdanı əmanət edib,
Haqqın gözünə dik baxa-baxa,
Adını tarixə yazdırıb gedib.
Əlindən su içib ad alanlar da,
Sonra dönük çıxıb quduranlar da,
Bilin, heç zaman o unudulmayacaq,
Sizlərçün həmiĢə zirvə olacaq.
Tez-tez uĢaq kimi korluqlanıram,
Ġçin-için kövrəlib, ovalanıram.
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Ġndiyədək özümü hey aldadıram,
Onun yoxluğuna heç inanmıram.
Belə vaxtsız bizləri niyə tərk etdin?
Sən bu dünyamızı tari-mar etdin.
Nizamı pozuldu bütün iĢlərin,
Qaysaq da bağlamır, yaramız dərin.
Fələk necə qıydı cavan canına?
Səntək vicdanlı, ülvi insana?
Bir söz var, qədimdən eldə deyilir,
“YaxĢılar dünyadan yaman tez gedir”.
...Babək müəllimin keçdiyi qısa, lakin Ģərəfli ömrünü özündə
əks etdirən yığcam məlumat isə onun sinə daĢına əbədi olaraq həkk
edilmiĢ bir möhürdür!

“Burada peĢəkar jurnalist, haqq-ədalət carçısı, azadlıq fədaisi,
millətsevər, vətənpərvər və qayğıkeĢ insan – dünyasını vaxtsız
dəyiĢmiĢ Babək Hüseynoğlu uyuyur.”
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Bir ömür yaĢadım mən də beləcə,
Bilmirəm nə cür, bilmirəm necə?
Tarix verəcəkdir haqlı qiyməti,
Qalsa da nə vaxta, qalsa da gecə.
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A dostlar çoxları salmayır yada,
Əbədi deyildir heç kəs dünyada.
Gedəcək dünyadan bir zaman o da,
Hər ömrün bir sonu, nəhayəti var.
Bu dünya səninçün deyil tamaĢa,
ÇalıĢ ki, ömrünü mənalı yaĢa.
Bir gün tarixin yazılar daĢa,
Ömrün də insana xəyanəti var.
Adam var bir tikə çörəyi olur,
Onu da bölməyə ürəyi olur.
Adam var qızıldan dirəyi olur,
Amma nə insafı, nə mürvəti var.
Elə ki, biri ilə kəsdin duz-çörək,
ÇalıĢıb qədrini biləsən gərək.
Bir zaman inciyib deməsin ürək,
Onun nə dostluqu, nə ülfəti var.
YaxĢıya yaxĢı de, pisə də sən pis,
Mənliyin, vicdanın qoy olsun təmiz.
Deməsin nanəcib, hər alçaq, xəbis,
Namusu, vicdanı, nə qeyrəti var.
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