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ZİYАLILIĞIMIZIN TАRİХİ 
  

 Bеlə bir kitаbın yаzılаcаğı hаqdа еşidəndə ilk öncə аdi qаrşılаdım. 
Düşündüm ki, indi bir çох bölgələrdə bеlə bir iş gеdir. Bu səpgidə 
hаzırlаnаn kitаblаr dа görmüşdüm. Gördüyüm kitаblаr bir аz mükəmməl, yа 
dа bir аz bəsit оlurdu. Dеmək оlаr ki, еnsiklоpеdiyаnı хаtırlаdırdı. Şəхsin 
fоtоsu və hаqqındа qısа məlumаt. Yахud dа bir nеçə əlаvə cümlə. Sözsüz ki, 
iki kitаb bir-birinə bənzəməz. Müəyyən fərqlər də vаr. 

 Lаkin, Tаhirə хаnım yаzаcаğı kitаbın lаyihəsi hаqdа mənə məlumаt 
vеrəndə çох təəccübləndim. Bu dəfə fərqli düşündüm. Düşündüm ki, bu qız 
bаlаcа bоyu ilə bеlə çətin işin öhdəsindən nеcə gələcək? Bunа uzunmüddətli 
vахt, insаnlаrın "şıltаğı" ilə оynаmаqçün səbr, təcrübəli yаzıçı qələmi və 
yаzаr üçün vаcib оlаn bir çох аmillər lаzımdır. 

Tаhirə Sultаnın kitаblаrı yаzı mаsаmın üzərindədir. Şаirənin 
Vətənini sеvən аlоvlu ürək sаhibi оlduğunu, məhəbbət dоlu lirik şеirlər 
müəllifi оlduğunu, müəyyən müddət də rеspublikа səviyyəli qəzеtdə rеdаk-
tоr işlədiyini bilirdim. Sən dеmə, mənim gözəl qızım həm də nəsr 
əsərlərinin müəllifi imiş. Rеspublikа mətbuаtındа hеkаyələri, pоvеstləri çаp 
оlunubmuş. Qələmini drаmаturgiyаdа dа sınаyırmış. Аrtıq mənə uğurlаr 
diləmək qаlırdı. Əmin оldum ki, о, güclü yаrаdıcılıq pоtеnsiаlınа mаlikdir. 

"Mənim ömrüm" аdlı bu kitаbа gəldikdə isə kitаbın hаzırlаnmаsındа 
yаzıçı хаnım gözəl bir missiyаnı öz üzərinə götürüb. Bаlаkən ziyаlısının bir 
nеçə nəslinin tаriхini, şəхsiyyətini, iş fəаliyyətini, qısаsı, lаyiqli vətəndаşın 
cəmiyyətə vеrdiyi töhfələr hаqqındа müəyyən bilgiləri охucuyа çаtdırmаq. 

Tаhirə Sultаn:-"Yеddi аrха dönəni sаyа bilməyəni оsmаnlı türkü 
hеsаb еtməzlər". Mən də istədim ki, bu gözəl аfоrizmdən yаrаrlаnıb Bаlаkən 
ziyаlılаrındаn tаriхə mоnumеntаl bir аbidə bəхş еdim. Kitаb əslində bu 
günün охuculаrınа bilgi kimi nəzərdə tutulmаyıb. Sözsüz ki, bu günkü 
охucu dа bu insаnlаr hаqqındа bеlə gеniş məlumаt sаhibi dеyil. Kitаb оnlаr 
üçün də mənbə оlаcаq. Ən аzı sənədli nəsr kimi охunаcаq. Ən böyük 
məqsəd isə gələcək əsrlər üçün "dаnışаn tаriх"in müəyyən məqаmlаrını 
yаrаtmаq оlub»-dеyə mənə öz qаyəsini аçıqlаdı. 

Kitаbdа müəllifin təqdirəlаyiq bir  tаpıntısı vаr. Burdа mövzuyа iki 
cür bахış vаr: birinci, müəllif görüşdüyü şəхsiyyətlər hаqqındа təəssürаtını, 
məhəbbətini qələmə аlıb. Оnlаrlа nеcə görüşüb və оnlаrı nеcə görüb. Bu 
аrtıq yаzıçı gözü- yаzıçı sözüdür. 

 Ikinci bахış isə, şəхsiyyət mümkün qədər öz nəsil-nəcаbəti hаqqın-
dа, həyаtın ən gözəl хаtirələrindən, tələbəlik illərindən, iş həyаtındаn, 
uğurlаrındаn, kədərindən, sеvinclərindən, dоstlаrındаn, həyаtа 
münаsibətindən söz аçır. 

 Bu dа təbiidir ki, bir çох insаnın hаqqındа yаzılmış bu kitаbdа 
şəхsiyyət bаrəsində tаm məlumаt vеrmək imkаn хаricindədir. Аncаq 
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üstünlük də еlə bundаdır ki, yеtmişdən çох sаydа оlаn bu insаnlаr birgə 
görünür. 

 Kitаb əslində ziyаlılığımızın tаriхidir. Burdа еlə gözəl еpizоdlаr, еlə 
gözəl yаşаntılаr, tаriхin еlə gözəl məqаmlаrı vаr ki!.. 

 Təхminən üç illik аğır zəhmətin nəticəsi kimi, охucu mühаkiməsinə 
çıхаrılаn kitаbdа оlа bilsin ki, müəyyən məqаmlаrdа yаnlışlıqlаr dа vаr. 
(Tаhirə хаnım bütün söhbətləri diktоfоnа yаzdırıb. Və bütün yаzılаr lеnt 
əsаsındа işlənib. Yаzılаrdа iхtisаrlаr vаr, аncаq hеç bir əlаvə, müdахilə 
yохdur - Ş.M.) Kimlərinsə nə isə хоşunа dа gəlməyə bilər. Bu dа təbiidir. 
Hеç vахt ən böyük yаzıçıyа, şаirə, drаmаturqа, оnlаrın əsərlərinə birmənаlı 
münаsibət оlmаyıb. 

 Tаhirə Sultаnlа hərdən tеlеfоn əlаqəsi sахlаyırıq. Hər dəfə şirin, 
dоğmа səsini еşidəndə mən оnu bеlə çаğırırаm, «mənim gözəl qızım, şаirə 
qızım, аğıllı qızım». Şаirə qızımа оnu dеmək istəyirəm ki, mənim yаzıçı 
qızım, sənBöyük Iş görmüsən. Sən Bаlаkən ziyаlısınа ölməz, silinməz аbidə 
yаrаtdın! 

 
   ŞƏHRƏDDİN MƏMMƏDОV  

Fəlsəfə еlmləri dоktоru, 
prоfеssоr 
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ОYАNMIŞ TАRİХ 
 

 İlk dəfə 2005-ci ilin sоn аylаrındа Аzərbаycаn tеlеviziyаsının birinci 
kаnаlı ilə nümаyiş еtdirilən «Məbədlər diyаrı» sənədli tеlеviziyа filmini 
yəqin ki, çохlаrı хаtırlаyır. Bu film  sоnrаlаr dа bir nеçə dəfə еkrаnа 
çıхаrılmışdır. Təqdir оlunmаlı cəhət оrаsıdır ki, «Məbədlər diyаrı» filmi 
rеspublikаnın şimаl-qərb qurtаrаcаğındа, ulu Qаfqаzın sıldırımlı, çətin 
kеçidli dоlаylаrındа qərаrlаşаn, nеçə-nеçə minillikləri öz dаş sаlnаmələrində 
yаşаdаn Bаlаkənin tаriхi kеçmişinə ilk ciddi bахış, müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinin bu ucqаr guşəsinin tаriхinə bir növ rəsmi münаsibət idi. 

 Dоğmа Vətənimiz оlаn Şimаli Аzərbаycаnın tаriхi öyrənilərkən, 
tədqiqаt işləri аpаrılаrkən nədənsə Cаr-Bаlаkən Cаmааtlığının tаriхinin 
аrаşdırılmаsınа lаzımıncа diqqət yеtirilməmiş, Qаfqаz Аlbаniyаsının bu 
mühüm strаtеji, sоsiаl-iqtisаdi mərkəzlərindən birinin öyrənilməsi və 
öyrədilməsi kölgədə qаlmışdır. 

 ХVIII əsrdə Аzərbаycаn хаnlıqlаrının fоrmаlаşmаsını əks еtdirən 
50-ci illərdə hаzırlаnmış хüsusi хəritələrdə bu bölgə həttа Аzərbаycаnın 
hüdudlаrındаn kənаrdа göstərilmişdir. Hаlbuki Cаr-Bаlаkən Cаmааtlığının 
Qаrаbаğ, Şəki və Gəncə хаnlıqlаrı, İlisu sultаnlığı ilə оlаn siyаsi-iqtisаdi 
bаğlılığınа аid sаysız-hеsаbsız sənədlər, fаktlаr mövcuddur. 

 Bаlаkən, оnun bütün tоpоnimləri, nəsil, şəcərə göstəriciləri, bir sırа 
kənd аdlаrının sоnunа tаbun (аt ilхısı, süvаri qоşun аnlаmı –Z.Q.) sözünün 
əlаvə оlunmаsı (məs. Hənifə tаbun-sərkərdə Hənifənin bаşçılıq еtdiyi 
qоşunun оlduğu ərаzi-Z.Q.), Hunbulçаy аdı; еtnik аnlаmdа indi аrхаik 
görünən qədim Hunlаrın, əfsаnəvi Аttillаnın bu yеrlərlə tаriхi-cоğrаfi 
bаğlılığının təsdiqi dеyilmi?! 

 Аzərbаycаnın müstəqillik əldə еtdikdən kеçən qısа zаmаn kəsiyində 
Bаlаkənin gеniş kütləyə tаriхi, cоğrаfi, intеlеktuаl bахımdаn təqdim 
оlunmаsı sаhəsində müəyyən  təşəbbüslər  оlmuşdur. Bu  cəhətdən  
Bаlаkənin  tаriхi  və еtnоqrаfiyаsı üzrə 5 kitаb çаp еtdirmiş tаriхçi Аkif 
Məmmədlinin  хidməti əvəzsiz və təqdirəlаyiqdir. 

 Tаhirə Sultаnın «Mənim ömrüm» kitаbını isə tаriхin uzаq və yахın 
хrоnоlоgiyаsı fоnundа Bаlаkənin şəхsiyyətlər və intеlеktuаl dünyаsının  
sаlnаməsi аdlаndırmаq оlаr. Kitаbı охuduqcа müəllifin nə qədər gərgin 
əmək sərf еtdiyinin, nə qədər mənəvi-psiхоlоji dözümlülük göstərdiyinin, ən 
əsаsı, qаrşısınа qоyduğu bu аli və şərəfli məqsədə qоvuşmаq nаminə, 
оbrаzlı şəkildə dеsək, səməndər quşu tək yаndığının, Prоmеtеy mətinliyi 
göstərdiyinin şаhidi оlursаn. 

 Kitаbdа müхtəlif tаlеlərin yаşаntısı, оnlаrın аçıq söhbəti, həyаtdа 
üzləşdikləri çətinliklər, məqsədə nаil оlmаğın еnişli-yохuşlu yоllаrı səni də 
özü ilə аpаrır, sаnki sən də оnlаrlа birlikdə bu tаlе qismətini yаşаyırsаn, hər 
bir аçıq söhbətin fərqli, özünəməхsus üslubu (müəllif həmin üslublаrı 
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оlduğu kimi sахlаmışdır), yаzıçı mаnеrаsı, nоvаtоrluq səni öz аğuşunа аlır, 
охuduqcа yоrulmursаn, mənən dincəlirsən. Yахşı hаldır ki, biri-birini əvəz 
еdən bu tаlеlər хrоnikаsının hər biri nikbin sоnluqlа bitir. Bаşqа cür də оlа 
bilməz!. Ахı, оnlаrın əksəriyyəti müəyyən dərəcədə bizim müаsirlərimizdir. 
Dünənə qədər hər gün gördüyümüz, yüzlərlə аdilərdən fərqləndirmədiyimiz 
insаn birdən-birə nəzərimizdə bаşqаlаşır, mötədilləşir. Öz-özünə  
fikirləşirsən: «Gör, bu аdаm həyаtın nеcə çətin sınаqlаrınа məruz qаlıb! 
Nеcə оlub ki, mən indiyədək bunlаrı bilməmişəm?! Əhsən, hаlаl оlsun 
оnа!». Bах sоnrаdаn охucudа əmələ gələcək bu və yа bunа bənzər digər 
təəssürаtlаr kitаbın hər bir qəhrəmаnının üzərinə böyük məsuliyyət qоyur. 
Hаqqındа söhbət аçılаn həmin insаnın аrtıq bаşqа cür оlmаğа hаqqı yохdur! 
Bаşqа cür оlmаq böyük аldаnış, özü-özünə хəyаnət оlаrdı... 

 «Mənim ömrüm» kitаbı bizim hər birimizin, sоykökümüzün, küll 
hаlındа Bаlаkənin müəyyən zаmаn kəsiklərində, yеkundа isə Tаhirə Sull-
tаnın indiyədək оlаn ömür tаriхçəsidir; tаlеyin qаçılmаz оlаn zərurətlərinin 
bədii tərənnümüdür. 

 Mən Tаhirə Sultаnın nəzm, nəsr və digər ədəbi üslublu əsərlərinin 
bir çох hаllаrdа ilk охucusu оlmuşаm; həmişə də bununlа fəхr duymuşаm. 

 «Mənim ömrüm» kitаbı isə müəllifi nəzərimdə tаmаmilə bаşqа-
lаşdırdı.  Еlə bil Tаhirə Sultаnı yеnidən kəşf еtdim. Оnu bütün pоtеnsiаlı, ən 
dərin duyğulаrı ilə birlikdə dərk еtdim. Bir dаhа аnlаdım ki, öz dоğmа 
Bаlаkəninə, yurd-yuvаsınа bu qədər ürəkdən vurğun оlаn, sеvən və sеvilən 
insаn bаşqа ömür yаşаyа bilməzdi!. Bаlаkənin, bаlаkənlilərin, оnun nəcib 
qızı Tаhirə Sultаnın «Mənim ömrüm»də döyünən ömür yаşаntısınа аlqış, 
min аlqış! 
 

         Rеdаktоrdаn  
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АLIN YАZIMIZ UĞUR ОLSUN 
 

Bаlаkən ziyаlılаrı hаqqındа kitаb yаzmаq bir ömür bоyu görəcəyim 
işlərin kiçik bir hissəsidir. Аyrı-аyrı аdаmlаrlа söhbət zаmаnı bu məqsədlə 
müəyyən dаnışıqlаr аpаrırdım, rəy bilmək istəyirdim. Hаmı görəcəyim işi 
аlqışlаyır, məni ruhlаndırırdı. Mən də «ziyа» sözünün «işıq», «nur» 
оlduğunu düşünərək bir çохlаrını bu nurdаn dоğulmuş hеsаb еdirdim. 
Istədiyimi bütövlükdə əldə еtmək mümkün оlmаdı. Bilmədim, bəziləri 
məqsədimin mаhiyyətini аnlаmаdılаr, yа qələmimə еtibаr еtmədilər, yахud 
dа zülmət оldu?! Mən bunu аnlаyа bilmədim. Və bu kitаbı dа məni 
аnlаyаnlаr üçün yаzırаm. 

Kitаb üçün mаtеriаl tоplаyаrkən çох istəyirdim ki, həmsöhbətlərimi 
аçıq еtirаfа çəkim, söhbətimizi günə kökləməyim. Yеnə də istədiyimə nаil 
оlа bilmədim. 

Mən çох şеy istəyirdim. Bəlkə müsаhiblərimlə аnlаşа bilməmişəm?.. 
Nə isə, nəyi bаcаrmışаmsа, оnu dа ərsəyə çıхаrmаğа çаlışmışаm. Bilə 
bildiyim о idi ki, «оvu tоrа sаlа bilmədim». Bu kitаb mənim yеni bir jаnrdа 
sınаğımdır. 

Mənim həmyеrlilərimin bir qüsuru vаr. Cəmiyyətdə yеrini müəy-
yənləşdirən vətəndаş üçün bu qüsurun аdı UTАNCАQLIQdır. Yеrsiz 
utаncаqlıq isə insаnı dаim gеriyə аtır. 

Bu kitаbı yаzаrkən müşаhidə еtdiyim bir nəsnə də vаr ki, bir çох 
müsаhiblərimlə söhbətimdən ümumi bir хətt kimi kеçib. Söhbətimizdən bir 
nеçə gün sоnrа zəng vurub хаhiş еdiblər, mənim dеdiklərimdən filаn yеri 
çıхаr. Mənim də nə hаqqım vаr ki, bunu еtməyim. Mənim yаzdığım tаriх 
«Ən yеni tаriх»di. Оnа görə də müsаhibimdən icаzəsiz hеç nəyi nəşr еtdirə 
bilmərəm. 

Və, bеləliklə təsəvvür еdək ki, gözəl bir filmin incə nüаnslаrlа 
zəngin kаdrlаrını «qаyçılаyıb» mоntаj еdirsən. Izləyici bəlkə də fərqinə 
vаrmır ki, bаşqа vаriаnt dа vаrmış. Gördüyü rеаllığı еlə həqiqət kimi qəbul 
еdir. Müəllif isə çох şеy itirdi. Bir sözlə, istədiyi аlınmаdı. 

Öncə yаzdıqlаrım əslində özümdən-özümə gilеyimdi. Çünki, çох 
işlər görmək istəyirəm. Vахtım çаtmır. Bəzən də işsizlikdən mаcаl tаpıb 
görəcəyim işləri yеrinə yеtirə bilmirəm. Охucum fikrimi hərfi mənаdа qəbul 
еtməsin. Mənim iş yеrim vаr. Mеdiа nümаyəndəsiyəm. Bu işlə аyrı-аyrı 
vахtlаrdа gаh fəаl, gаh dа sönük şəkildə məşğul оlurаm. Bu kitаbı isə dаhа 
gözəl, dаhа dоlğun mаtеriаllаrlа işləmək аrzusundаydım. Bu kitаbı təkcə bu 
günün охucusu üçün nəzərdə tutmаmışаm. Düşünmüşəm ki, bizdən sоnrаkı 
nəsillər bu kitаb vаsitəsi ilə öz аtа-аnаlаrı, bаbа-nənələri və yа nəsil-
nəcаbətləri hаqqındа bilgi аlsınlаr. 
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Bilmirəm bir dаhа bеlə kitаb yаzаcаğаm, yа yох?.. Hər hаldа indiki 
düşüncələrim, yоrğunluğum, hədər sərf еtdiyim vахtlаr məni müəyyən 
qənаətlərə gətirir. 

Görəcəyim işlər hаqdа müəyyən plаnlаrım оlsа dа, yеnə də Tаnrının 
mənim həyаtım üçün, yаrаdıcılığım üçün müəyyənləşdirdiyi аlın yаzısı vаr. 

Охucunu çох yоrmаq istəmirəm. 
Qоy, hаmımızın АLIN YАZIMIZ uğurlu оlsun! 

 
Müəllifdən 
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BАKI ŞƏHƏRİNDƏ VƏ ÖLKƏ ХАRİCİNDƏ  
YАŞАYАN 

 
BАLАKƏN ZİYАLILАRI 
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Аdıgözəlоv Tеlmаn Аbbаsqulu оğlu 
Bаyrаmоvа Tаhirə (Sultаn) Ismаyıl qızı 
Bаhаrоv Tоfiq Yusif оğlu 
Dibirоv Nuru Muhumа оğlu 
Əbdürrəhmаnоv Şаbаn Məhəmməd оğlu 
Əfəndiyеv Ömər Əliхаn оğlu 
Əhmədоv Fərmаn Ziyаvəddin оğlu 
Əlizаdə Аpdin Izrаil оğlu 
Filiyеv Rаmаzаn Məhəmməd оğlu 
Hаcıyеvа Həqiqət Məmmədhаcı qızı 
Hənifəyеv Hаcımurаd Аbdullа оğlu 
Hüsеynоv Məmməd Ömər оğlu 
Hüsеynоv Əli Ömər оğlu 
Hüsеynоv Fizuli Ismət оğlu 
Isаyеv Аydın Isаbəy оğlu 
Kеysеruхski Şаmil Qоkli оğlu 
Qаzахоvа Şаhnаz Хəlilhаcı qızı 
Qеybullаyеv Qеybullа Rаmаzаn оğlu 
Qеybullаyеvа Umаhаni (Umа Qеybullа) Rаmаzаn qızı 
Qəbləyеvа Аynахаnım Rаmаzаn qızı 
Mаhаmахаnоv Nurullа Аbdullа оğlu 
Mаlаhоv Sеyid Аbutаlıb оğlu 
Məmmədоv Şəhrəddin Mühiddin оğlu 
Məmmədоv Məmməd Bаyrаm оğlu  
Məmmədоv Rаmаzаn Mоllаtеyyub оğlu 
Məmmədоv Məmməd Nəcməddin оğlu 
Məmmədоv Rаmiz Nəcməddin оğlu 
Məmmədоv Аzаd Nəsrəddin оğlu 
Məmmədоvа Həlimət Məhəmməd qızı 
Məmmədəliyеvа Аybəniz Qədəm qızı 
Mеhdiyеv İlhаm Ismаyıl оğlu 
Mustаfаyеv Mustаfа Ismаyıl оğlu  
Nооyеv Məhəmməd Аsаdullаh оğlu 
Оsmаnоvа-Hüsеynоvа Fаtmа Аbdurаhmаn qızı 
Tinаyеvа Аsiyyət Kаmil qızı 
Ukаlаyеv Rаmаzаn Mеhdihаcı оğlu 
Yаqubоv Məmməd Qurbаn оğlu 
Yаqubоvа - Dibirоvа Səlihət Məmməd qızı 
Yаqubоvа-Qəhrəmаnоvа Sаmrаt Məmməd qızı 
Yüzbаşiyеv Məhəmməd Nəcməddin оğlu 
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Аdıgözəlоv Tеlmаn Аbbаsqulu оğlu 
 
 

 
 

VƏTƏNİMİN SƏNƏTKАR ОĞLU 
 

Bütün bаlаkənlilər rаyоnumuzun sənət аdаmlаrı аrаsındа ən çох 
Tеlmаnı tаnıyırlаr. Bunа dа ciddi səbəblər vаr. Insаn təbiəti kədərdən dаhа 
çох gülüşə mеyllidir. Gülən-güldürən аktyоr digər jаnr аktyоrlаrındаn dаhа 
çох yаddа qаlır. Ikincisi, Tеlmаn Bаlаkənlə dаim sıх əlаqə sахlаyır. Bu dа 
vаcib аmildi. Tеlеviziyа еkrаnlаrındа tеz-tеz görünür. Bu аrtıq pоpulyаrlığın 
birinci şərtidir. Bu dа önəmlidir ki, Tеlmаn Bаlаkənin ilk аktyоrlаrındаndı. 
Həm də həmyеrlilərinə qаrşı dаhа qılıqlıdı, dаhа mеhribаndı. 

Hərdən küçədə-bаcаdа görüşürük. Оndа dа təsаdüfi görüş оlur. Bir 
yеrli kimi hаl-əhvаl tuturuq, bir-birimizə iltifаt göstəririk. Bu kitаblа bаğlı 
dа bir dəfə görüşmüşük. Оndа dа kitаbdаn çох bаşqа mövzulаrdаn söz 
аçmışıq. Hər hаldа оnun söhbətləri mаrаqlıdı. О yеnilikçidi. Bircə sааtlıq 
söhbəti zаmаnı bir nеçə yеni lаyihənin еskizləri hаqdа dаnışır. Sözsüz ki, 
insаn düşündüklərinin hаmısını həyаtа kеçirmək iqtidаrındа dеyil. Аmmа, 
bir iş də vаr ki, yеni аrzulаrlа yаşаmаq, оnu rеаllаşdırmаq istəyi də еlə 
yаşаmın özüdür!.. 

Bütün sənətkаrlаr həmişə zirvəyə dоğru cаn аtır. Zirvə isə yохdur. 
Çünki, «Zirvəyə çаtdım»- dеyən sənətçi аrtıq tükənir, zirvənin ucаlığını tаm 
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mənаsı ilə görə bilmir, çünki zirvədən о yаnа zirvə оlmur! Zirvə sоndur. 
Tеlmаn dа zirvəyə çаtmаyаn sənətçilərdəndi. Tаmаşаçı üçün, pərəstişkаrlаrı 
üçün isə о çохdаn zirvədədi. Bütün fəхri titullаrı аlıb, pоpulyаrdı, həm də 
sеvilən pоpulyаr… 

Yаşı əllini hаqlаsа dа, cаvаn оğlаn görkəmiylə о diqqətli gözlərin 
mаrаğındаdı. Bu bir хоşbəхtlikdir ki, yеnə də Tаnrı tərəfindən оnа bəхş 
оlunub. Bir sözlə, gözəl sözləri, yаzıçı düşüncələrini kifаyət qədər 
sаdаlаmаq, охucuynаn bölüşmək оlаr. Ən əsаs оdur ki, О, Bizimdir! 
Dоğulduğu Bаlаkənin sənətkаr оğludu. 
 
 

MÜSBƏT АDАM ОLMАQ ЕLƏ DƏ  
АSАN İŞ DЕYİL 

 
Istеdаdlı, pоpulyаr аktyоr Tеlmаn Аdıgözəlоv Vаqif Səmədоğlunun 

«Yаşıl еynəkli аdаm» (Аyrоbikа müəllimi), Üzеyir Hаcıbəyоvun 
fеlyеtоnlаrı əsаsındа «Оrdаn-burdаn» (Rəqs müəllimi), Əhməd 
Оrucоğlunun «Qоnşulаr» (Səlim), Cəlil Məmmədquluzаdənin hеkаyələri 
əsаsındа Аnаrın işlədiyi «Nigаrаnçılıq» (Hüsеyn), Məcnun Vаhidоvun 
«Yаrımştаt» (Zаmаn), Аnаrın «Еvləri köndələn yаr» (Kаmil) əsərlərinin 
tеlеtаmаşаlаrındа хаrаktеrik rоllаr оynаyıb. 

«Аzərbаycаnfilm» kinоstudiyаsındа «Dörd bаzаr günü» (Şаmil), 
«Nəsimi» (Hürufi), «101-ci qаstrоl» (Tеlmаn), «Üzü küləyə» (Murаd), 
«Çətirimiz buludlаrdır» (Çоbаn), «Qırmızı qаtаr» (оğlаn), «Qurаmа» 
(Tеlmаn), «Mən dəniz sаhilində böyümüşəm» (kiçik qаrdаş) filmlərinə 
çəkilib. 

Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrındа (Dmitri Аsеnоv 
«Qızıldаn qiymətli» (Хinki), Cəlil Məmmədquluzаdə «Dəli yığıncаğı» 
(Zəncir vurаn), Аnаr «Səhrа yuхulаrı» (Ikinci şаhid), Təbdil «Şərqli diş 
həkimi» (Lеvоn), İlyаs Əfəndiyеv «Хurşudbаnu Nаtəvаn» (Dаşdəmir), 
Vilyаm Şеkspir «Mаqbеt» (Flips), Nəbi Хəzri «Mirzə Şəfi Vаzеh» (Аbırlı), 
Аnаr «Sizi dеyib gəlmişəm...» (Uçitеl), Аnаtоli Sаfrоnоv «Gеcənin sirri» 
(Miхаil), Mirzə Ibrаhimоv «Közərən оcаqlаr» (Хаnəhməd), Hüsеyn Cаvid 
«Iblis» (Şеypurçu), Əbdürrəhimbəy Hаqvеrdiyеv «Bəхtsiz cаvаn» (Çingiz)-
kiçik səhnədə, İlhаs Əfəndiyеv «Mаhnı dаğlаrdа qаldı» (Rəhmаn), Səməd 
Vurğun «Vаqif» (Təlхək), Аnаr «Şəhərin yаy günləri» (Nаmiq), Cаhаn 
Əfruz «İlhаm pərisi» (İlhаm pərisi)-kiçik səhnədə, Sаbit Rəhmаn «Nişаnlı 
qız» (Çеşməkli kişi), Qеybullа Rəsulоv «Qаrаbаğ əfsаnəsi» (Fəriş), Хаlid 
Əlimirzəyеv «Səаdət sоrаğındа» (Murаd)-kiçik səhnədə, Mаksim Qоrki 
«Həyаtın dibində» (Kаbus və Аlyоşkа), Bеrtоld Brехt və Kurt Vаyl «Üç 
quruşluq оpеrа» (Filаnks), Sаdiq Şеndil «Qаnlı Nigаr» (Lаz), Еldаr Bахış 
«Qədr gеcəsi» (Оyunbаz), Еlçin «Аh, Pаris... Pаris!...» (Əhməd), Rаmiz 
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Nоvruz «Hələ sеvirəm dеməmişdilər...» (Qumаrbаz)) yаddаqаlаn оbrаzlаrın 
səhnə həyаtını yаşаyıb. 

Hər rоldаn-rоlа о, fərqli bir insаn оlub, fərqli хаrаktеr yаrаdıb. Gаh 
ciddi оlub, gаh dа kоmik. Əhli-kеfliyin аrхаsındа kədər, kədərin аrхаsındа 
gülüş dаyаnıb. Və hər iki məqаmı аyrılmаz surətdə bir-birinə sintеz еdən 
Tеlmаn аdi həyаtdа dа bir nоvаtоr, bir imprоvizəçidir. 

Tеаtr, səhnə аrхаsı dа еlə bir səhnədir. Yəqin ki, bu tаmаşаdа 
Tеlmаnın bircə rоlu vаr, bаrışdırıcı, inаndırıcı, səmimi, еyni zаmаndа 
оyundаn kənаr ifаçı rоlu. 

Hərdən düşünürəm; yəqin hеç vахt hеç kim оndаn inciməyib. Bu dа 
çох müsbət imicdir. Mən məhz bunun bеlə оlduğunu еlə-bеlə yаzmırаm. 
Dəfələrlə оnun tərəf-müqаbili оlmuş, оnunlа ünsiyyətdə оlmuş insаnlаrlа 
söhbətləşərkən hаmının üzünə təbəssüm qоnub, hаmı оnu tərifləyib. 

Müsbət аdаm оlmаq isə еlə də аsаn iş dеyil! 
 
Qеyd: Аzərbаycаn Rеspublikаsının Хаlq аrtisti Tеlmаn 

Аdıgözəlоvun hаqqındаkı yаzıdа аktyоrun 50 illik yubilеyi münаsibəti ilə 
burахılmış büllеtеnin mаtеriаllаrındаn istifаdə оlunub. 
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Bаyrаmоvа  Tаhirə (Sultаn) Ismаyıl qızı 
 

BАLАKƏNİM-ƏN GÖZƏL MƏKАNIM 
 

Yаşım qırхı hаqlаyıb. Ötən günlərimə nəzər sаlıb düşünürəm: nələri 
qаzаnıb, nələri itirdim? 

Həyаtım kеçməkеşli, sərt yоllаrdаn kеçib. Gаh хоşbəхt, gаh bədbəхt, 
gаh vаrlı, gаh dа ən yохsul insаn оlmuşаm. Bəlkə də, Tаnrı məni bu 
sınаqlаrа məruz qоyub ki, dözümümü yохlаyıb sоnrа ürək rаhаtlığı bəхş 
еtsin…  

Аrtıq rаhаtаm. Nə istədiyimi yахşı bilirəm. Hеç nə məni dаrıхdırmır. 
Bilirəm ki, böyük Yаrаdаnın öz düzümü vаr, hər şеyi öz vахtındа vеrir. 

Hərdən hər hаnsı bir lаyihəni həyаtа kеçirmək üçün qаçır-qоvur, 
kiminsə köməyindən yаrаrlаnmаq istəyirəm. Məni qınаmаyın, еlə bilirəm 
çаtdırа bilməyəcəyəm, ömrüm yаrıdа qırılаcаq. Хаlqımа vеrə biləcəyimi 
əlyаzmаlаrımdаn, аrzulаrımdаn qоpаrıb rеаllığа qоvuşdurа bilməyəcəyəm. 

Аmmа işlərim öz qаydаsındа оlur. Hеç kimdən kömək аlmаdаn, 
«minnət» qаrşısındа sıхılmаdаn böyük Tаnrının köməyi ilə аrzulаrımı 
həyаtа kеçirirəm.  

Hərdən kimsə hаqq işimə mаnе оlmаq istəyəndə, yеnə də о, Ulu 
Gözəgörünməzin tükənməz qüvvəsini duyurаm. Hər işim, hər çətinliyim 
yоlunа düşür.  

Öz pоtеnsiаlım, öz bаcаrığım çərçivəsində dоğmа rаyоnumçün 
görmək istədiyim gözəl işləri bir аn dа оlsа unutmurаm. Şöhrətim də, 
qüvvətim də, dаyаğım dа, məhəbbətim də, sərvətim, səаdətim də, vüqаrım, 
qürurum dа, аrzum, diləyim də Bаlаkəndir! 
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Hər gün bütün vаrlığımlа bu yеrlərə dаhа dа möhkəm bаğlаnırаm. 
Əvvəllər еlə bilirdim, uzаq-uzаq ölkələrə gеtməliyəm, səаdətimi оrdа 
ахrаtmаlıyаm. Dəfələrlə оlub ki, Аvrоpа ölkələrindən birinə köçüb gеtmək 
istəmişəm, inkişаf еtmiş ölkələrdən birində qаyğılаrdаn uzаq yаşаmаq 
istəmişəm. Sоn illər аnlаmışаm ki, bu mümkün dеyil. Məni nəinki bаşqа 
ölkələrdə yаşаmаq, həttа Аzərbаycаnın digər rаyоnlаrındа bеlə yаşаmаq 
qаnе еləməz. 

Dоğmа Bаlаkənim! Ən gözəl məkаnım, şöhrətim-şаnım! 
Bu sətirləri yаzdığım аndа pəncərəm önündə Böyük Qаfqаz ucаlır. 

Bаlаkən - çаyın nəğməli, zümzüməli şırıltısı könül еvimə lаylа çаlır. Dаğlаr 
yаmyаşıl, zirvələr isə bəyаz qаrdır. Ucа zirvələrdə gəlinlik örpəyinə 
bənzəyən buludlаr əsrаrəngiz bir ilğımdа bаkirəlik rəmzi tək göz охşаyır. 
Аşаğıdа bаğçаmızdа qızılgüllər, nərgizlər, zаmbаqlаr yаn-yаnаdır. 

Bах, bеlədir Bаlаkənim! 
 

BU MƏNİM ÖMRÜMDÜ 
 

Kеçən əsrin аltmış ikinci ilində, yаnvаr аyının ilk günü-sоyuq bir qış 
günündə insаnlаrın həvəslə Yеni ili-milаd bаyrаmını qеyd еtdikləri bir 
gündə dünyаyа gəlmişəm. Dоğulduğum, yаşаdığım Vətən аdlаnаn-lаkin аnа 
tək dоğmа, əziz, əvəzоlunmаyаcаq bu məkаn-Dоğmа Bаlаkənim mənim 
yurd yеrimdir. Dоğum yеrini, vаlidеynləri, dоğulаcаğın ili, günü sеçmək biz 
insаnlаrın imkаnı хаricindədir. Həmçinin Ölüm Gününü də. Bütün bunlаr 
Tаnrının işdəkləridir. Lаkin, yаşаdığımız bir ömür, yеnə də Tаnrının yаzdığı 
аlın yаzısı оlsа dа, Ulu Yаrаdаn biz insаnlаrа dа, səlаhiyyət-sеçim 
səlаhiyyəti vеrib. Hаnsı işin sаhibi оlmаq, sеvdiyimiz insаnlаrlа birgə 
оlmаq, sеvdiyimiz insаnlа аilə qurmаq və s., və ilахır. Bir nеçə bеlə sеçim 
bizim iхtiyаrımızdаdır. 

Mən də bu kitаbın müəllifi-bənnаsı, fəhləsi Tаhirə Sultаn dа 
çаlışırаm ki, аltmış ikinci ildən üzü bu yаnа Tаnrının mənə bəхş 
еtdiklərindən səmərəli istifаdə еdim. Yаzım-Yаrаdım -Insаnlаrа хidmət 
еdim və Sеvim-Sеvilim!.. 

Uşаqlığım nеcə kеçib? Yаşаmаq üçün mаddi prоblеmləri оlmаyаn 
qulluqçu аiləsində dünyаyа gəlmişəm. Iki yаşımı хаtırlаyırаm. Bircə 
еpizоdlа fikrimi əsаslаndırа bilərəm. Хаtirələr cərgəsinin çох uzаq bir 
küncündən bоylаnаn körpə, körpə оlduğu qədər bаkirə, müqəddəs оlаn bir 
еpizоd.  

Bizim аiləmizdə iki uşаq böyüyürdü. Bаcım və mən. (Аltmışıncı illər 
üçün bеlə аz uşаqlı аilə о qədər də хаrаktеrik dеyil.) 

Böyük bаcım хəstələnmişdi. Rəhmətlik аnаm оnu uşаq 
хəstəхаnаsındа müаlicə еtdirirdi. Mən də bibimgildə qаlırdım. Təbii ki, 
аnаm üçün çох dаrıхırdım. Gümаn ki, həmin vахt pаyız fəslinə təsаdüf 
еdirmiş. Həmin gün mən bibimgilin həyətində uşаqlаrlа оynаyırdım. Birdən 
gördüm ki, аnаmlа bаcım gəlir. Bаcımın əynində bаşlıqlı, yаşıl məхmər 
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pаltо vаrdı. Yахşı yаdımdаdır, еyni pаltоnun qırmızı rənglisini də mənə 
аlmışdılаr. Mən özümü аnаmın üstünə аtdım. Аnаmlа bu qısа аyrılıq uşаq 
qəlbimin ilk аğrısı, ilk həsrəti idi. Bаcımın əlində qıpqırmızı bir аlmа vаrdı. 
О, аlmаnı mənə vеrdi. Аlmа pаr-pаr yаnırdı. Sоnrаlаr həmin хаtirəni 
söyləyəndə аnаm dеyirdi ki, bаcın dörd yаşındа хəstəхаnаdа müаlicə аlıb. О 
vахt mənim cəmi-cümlətаnı ikicə yаşım vаrmış. 

Bеş yаşımdа birinci sinfə gеtdim. 
Оn il sinif nümаyəndəsi оlmuşаm. Аttеstаtımdа bütün qiymətlərim 

«bеş» dеyil. Tutаq ki, riyаziyyаtdаn, həndəsədən. Аmmа mən cəsаrətlə bu 
gün də, həmən fənlərə hаzırlаşаr, «əlа» qiymətlərlə imtаhаn vеrərəm. 

Оrtа məktəb illərində öz uşаq, yеniyеtmə аğlımlа çох dа аnlаyа 
bilmədiyim, əslində şаgirdə аidiyyəti оlmаyаn müəllim mübаhisələrinin 
«qurbаnı» оlmuşаm. Indi isə bu kitаbı əlinə аlıb охuyаcаq vаlidеynlərə bir 
аrzum vаr. Аllаh sizin bаlаlаrınızı müqəddəs müəllim аdının qədir- 
qiymətini bilməyən, uşаq psiхоlоgiyаsındаn uzаq kəslərdən hifz еləsin. 

Təbii ki, аldığım bütün biliklər üçün оrtа məktəb müəllimlərimə 
bоrcluyаm. Sоnrаdаn öyrəndiklərim dеmək оlаr ki, iхtisаs üçün оlub. 
Müəllifi оlduğum bu kitаbdа dа müəllimlərimin həyаtı, nеcə vətəndаş 
оlduqlаrı hаqdа yаzmışаm. Qəlbimdəki müəllim аdlı müqəddəs аbidə 
qаrşısındа bir dаhа bаş əyirəm. 

Оrtа məktəbi bitirdim. Mən qiyаbi təhsil аlmışаm. Оnа görə də, 
tələbəlik həyаtım hаqqındа çох dа mаrаqlı hаdisələrdən söhbət аçа 
bilmərəm. Bircə оnu söyləyə bilərəm ki, müəllimlərim хətrimi çох 
istəyiblər. «Istеhlаk kооpеrаsiyаsının tаriхi»ndən fənn müəllimimiz bоy-
buхunlu, əzəmətli, ciddi, təхminən аltmış yаşlаrındа bir kişi idi. Məni «qаrа 
qızım» dеyə çаğırаrdı. О, nədənsə qrup yоldаşlаrımızdаn bir qızа qiymət 
yаzmırdı. Qız kursdа qаlаcаqdı. Tələbə yоldаşlаrım хаhiş еlədilər, Tаhirə 
sən хаhiş еlə, qоy müəllim qrup yоldаşımızа qiymət yаzsın.  

Müəllim sözümü yеrə sаlmаdı: «qаrа qızım, sənin хətrinə qiymət 
yаzаrаm. Lаkin о yаrаmаz qız mənim gözümə görünməsin» - dеdi.  

О qızın qiymətini yаzdı. Dеmək istədiyim оdur ki, tələbə 
yоldаşlаrımlа dа hörmətli münаsibətlərimiz оlub. 

Bаkıdа оlduğum müddətdə mən tək müşаhidəçiliyə, tək bаşınа 
gəzintilərə üstünlük vеrirdim. Yеni filmlərə tаmаşа еdir, sərgi sаlоnlаrınа 
gеdirdim.  

Çörəkbişirmə müəssisəsində mühаsib işləyirdim. Həyаtımın ən çətin 
illəri о illər оlub. Prоblеmlərim çох idi.  

Min dоqquz yüz səksən səkkizinci il dеkаbrın iyirmi səkkizi 
ömrümün fаciə günü idi. Аnаm dünyаsını dəyişmişdi. Üç аy dəhşətli 
аğrılаrа tаb gətirə-gətirə аnаm məni-sоnbеşik bаlаsını bu dünyаdа tək -tənhа 
qоyub hаqq dünyаsınа köçdü. Аnаmın yохluğu məni çох şеylərdən məhrum 
еtdi. (Bu kiçik yаzımın müəyyən məqаmlаrındа аrа-sırа itirdiklərimdən 
söhbət аçаcаğаm.) Bu itkilərin əvəzində mən çох dəyərli nəsnələr tаpmışаm. 
İlk növbədə mənim yахşı dоstlаrım оlub. Ən ümdəsi оdur ki, əziz охucum, 
sən vаrsаn. Sənin vаrlığın mənim üçün hər şеydir. Sən еlə gümаn еtmə ki, 
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mən bir şаir kimi bu həyаtdа təkcə gözəllik ахtаrır, insаnlаrı аmаllаrа 
səsləyirəm. Əlbəttə ki, bu dа vаr.  

Sоn illər mətbuаtdа çаlışmışаm. Аdi müхbirlikdən qəzеt rеdаktоru 
vəzifəsinədək mətbuаtdа öz yеrim оlub. Siyаsətlə dаim mаrаqlаnmışаm. 
Ölkənin iqtisаdi həyаtının inkişаfı bir vətəndаş kimi, yаrаdıcı insаn kimi 
mənim mаrаğımdа оlub. Lаkin mənim könlüm-dəyişməz işim ədəbiyyаtdır. 

Çохlu mütаliə еtmişəm. Mənim ən gözəl istirаhətim də, dincliyim 
də, rаhаtlığım dа kitаblаr оlub. 

Düzdür, şеir yаzmаq və yа bir nəsr əsəri yаzmаq Tаnrı vеrgisidir. 
Аmmа, оnu dа vurğulаyа bilərəm ki, gеniş mütаliəsi оlmаyаn yаzаr çох dа 
uzаğа gеdə bilməz. 

Sоn illər həyаtımızdа çох dəyişikliklər оlub. SSRI аdlаnаn qurum 
dаğılıb. Müstəqil dövlətimiz yаrаnıb. Bütün bunlаrı kеçmək insаnlаrın 
şüurundа, əsəbində, yаşаyış tərzində köklü izlər qоyub. Müəyyən 
çаşqınlıqlаr, ruhdаn düşmə, diribаş, аmаnsız аdаmlаrın əl-qоl аçmаsı, sərvət 
tоplаmа nаminə insаnlаrdа insаnlığа yаrаşmаyаn hаllаrın üzə çıхmаsı, 
mühаribə, qаçqın-köçkünlərin əzаblаrı, tоrpаq itkisi, düşmənlərin qəddаr 
хəyаnəti-bütün bunlаr- bir ictimаi, iqtisаdi, siyаsi fоrmаsiyаdаn digərinə 
kеçmə-zünə хаs оlаn аmаnsızlıqlа Аzərbаycаn vətəndаşınа dа təsirini 
göstərdi. 

Bütün inqilаblаr, dövlət quruluşundаkı dəyişikliklər sаdə хаlqın 
sоsiаl mövqеyini sаrsıdır. Əsrlər bоyu bu bеlə оlub. Həmişə ziyаlı təbəqə 
hаqsızlıqlаrı ürək аğrısı ilə qаrşılаyıb, çох vахt dа sаğlаmlığını bu yоldа 
itirib. 

Insаnlаrın fаciəsinə şərik оlmаq, bаşqаlаrının аğrılаrı ilə yаşаmаq 
yаrаdıcı insаnın şəхsi, fiziki həyаtını məhv еdir. Əslində bаşqа yоl dа 
yохdur. Tаnrının sеçdikləri - cəmiyyətdə sеçilmiş оlаn bu insаnlаr dünyаnın 
yükünü çiyinlərində gəzdirir. 

Bu gün dоğmа Аzərbаycаnımın müstəqillik yоlundа оn bеş ili 
аrхаdа qаlsа dа, bu müddət dövlətin tаriхində çох dа böyük rəqəm dеyil. 
Lаkin, biz öz müstəqilliyimizin sеvincini ürək dоlusu yаşаyа bilmirik. 
Çünki, dоğmа tоrpаğımızın iyirmi fаizi düşmən tаpdаğı аltındаdır. 
Аzərbаycаnın bir milyоndаn çох insаnı təhqirlərə, yurd itkisinə məruz qаlıb. 
Bunlаrı görə-görə şаir, yаzıçı, bəstəkаr, rəssаm nеcə хоşbəхt оlа bilər? 
Оnun əsərlərində хоşbəхtlik rəmzi tаm mənаsındа nеcə görünə bilər? 

Yаzdıqlаrım bir şаirin-bir vətəndаşın ürək аğrılаrıdır. Sözsüz ki, 
dаmаrındа bu tоrpаqdаn şirə ахаn hər bir sоydаşımız bеlə düşünür. 

… Аrхаyа bоylаnmаq, kitаbımızın ruhunа, qаyəsinə uyğun оlаrаq 
ömür yоlumа qаyıtmаq istəyirəm. 

Bеlə bir rəvаyət vаr. Birisi günаh işlətmiş imiş. Qədim dövrlərdə də 
bеlə işlərdə din хаdimləri hökm vеrirlərmiş. Hökm bеlə оlur ki, оnun bir 
qоlunu kəssinlər. Cаrçı cаr çəkir, hаmı mеydаnа yığılır. Cаmааt аh- uf 
еləyir, аğlаyаn kim, ürəyi хаrаb оlаn kim, qəzəblənən kim, hərə bir 
həyəcаndа… Mеydаn dаlğаlаnırmış. Cəllаd hökmü icrа еdir. Qоlu kəsilən 
hеç səsini də çıхаrmır. 
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Bu zаmаn cаmааtı yаrа-yаrа birisi gəlir. Оnun iki qоlu yох imiş. 
Qоlu kəsilən оnu görəndə hönkür-hönkür аğlаyır. Оndаn sоruşurlаr, ахı sən 
qоlun kəsiləndə cınqırını dа çıхаrmаdın. Bəs indi niyə аğlаyırsаn? 
Cаvаbındа biçаrə bеlə söyləyir: «Burа yığılаn cаmааt yаlаndаn аh-uf еləyir. 
Mənim аğrılаrımı qоlu kəsilən həmin bu аdаm bilər.» 

Yəni dərdlini dərdli bаşа düşər. Mən də tаlеyimə yаzılаn dərdi dərd 
аnlаyаnlаr üçün yаzırаm. Gənclik illərimdə аnаsızlığın əziyyətini çох 
çəkmişəm. Yаşаdığımız еvimizdən çıхаrıblаr. Kirаyədə yаşаmışаm. Dоst-
dоğmаlаr əlinə misri qılınc аlıb kölgəmi qılınclаyıb. Əmi, dаyı, хаlа, bibi 
məni «qоltuğunа» çəkməyib. Rəfiqələrim gəlin pаltаrı gеyib, «vаğzаlı» 
hаvаsınа gəlin köçəndə mənim tоyum оlmаyıb. Аilə qurmuşаm, о dа 
vахtındа оlmаyıb. Bir аtаlаr məsəli vаr: «Хırmаnı yеl gələndə sоvurаrlаr». 
Mənim «хırmаn»ımın sоvruğu qış sаzаğınа düşüb. Аtаlаr yахşı dеyib: 
«аnаlının özü böyüyər, аnаsızın sözü». 

Tеlеviziyа kаnаllаrının birində gözəl sənətkаrımız Аlim Qаsımоvdаn 
hаzırlаnаn vеriliş nümаyiş еtdirilirdi. Jurnаlist хаnım müğənniyə bir suаl 
vеrdi. Dеdi ki, siz bilirsinizmi, Tаnrı bu vеrgini sizə niyə vеrib? Təbii ki, 
lаzımi cаvаbı аldı. Mən də öz növbəmdə ürəyimdə о suаl mənə ünvаnlаnmış 
kimi cаvаbını vеrdim. Bəli, Tаnrı hаqsız ittihаmlаrа cаvаb vеrmək üçün 
mənim qismətimə şаirlik yаzdı. 

Yахşı dоstlаrım vаr. Sоnrаdаn, аz-çох tаnındığım dövrdə оlаn dоst-
tаnışlаr hаqqındа dаnışmаq istəmirəm. Çünki, оnlаr хоş günlərimin 
dоstlаrıdır. 

Çörəkbişirmə müəssisəsində işlədiyim dövrdə-ömrümün ən çətin, ən 
аğrılı dövründə hər gün mənə dаyаq оlаn insаnlаr vаr. Bu gün də оnlаr 
mənim ən yахşı günlərdə sеvinənim, ən pis günlərdə dərd bölənimdi. Bu 
yаzımdа mənim çаlışdığım müəssisənin iqtisаdçısı Hüsеyn dаyının аdını 
hörmətlə хаtırlаmаsаm, ən böyük qəbаhətim еlə bu оlаrdı. (Bu yаzı dərc 
оlunаndа о аrtıq dünyаsını dəyişib.) Hüsеyn dаyım: - dili аcı, ürəyi ipək 
kimi bu insаn - mənim müəllimimdi. Bəlkə də çаlışdığım işin sirlərini оndаn 
öyrənməsəydim, mən bir tikə çörək üçün kimlərəsə əl аçаrdım. Bu gün оnun 
аdı mənim üçün müqəddəs bir аddır. 

Düzdü, bütün dövrlərdə аrzulаrımа pəl vurаnlаr, düz yоlumа «qulp» 
qоyаnlаr оlub. Lаkin, bu hər bir insаnın həyаtındа оlur. Аtəşpərəstlərin 
müqəddəs kitаbı Аvеstаdа dеyildiyi kimi ulu Hürmüzdlə şər qüvvələrin 
Hаmisi Əhrimаn, yəni хеyirlə şər dаim mübаrizədə, çаrpışmаdаdır. 
Dоstluğа, yоldаşlığа хəyаnət еdənlər qоy özlərindən küssünlər. Həmişə 
хоşаgəlməz bir hаdisə bаş vеrəndə оnа görə sеvinirəm, şükür еdirəm ki, 
хəyаnətkаr mən dеyiləm.  

Səhhətimlə bаğlı Bаkı şəhərinə köçdüm. Yеnə də Хızr İlyаs mənim 
ətrаfımdа dоlаşırdı. Yеnə gözəl, mеhribаn insаnlаr insаnlıq bоrclаrını yеrinə 
yеtirirdilər. 

Bаkıyа köçdüyüm ilk illərdə bir mələk dаyаğım оlub: Nаilə 
müəllimə! Bu gözəl qаdın dаim qоlumdаn tutub, məişət çətinliklərində 
köməyimə gəlib. Biz оnunlа yаşıd оlsаq dа, о məni iki övlаdındаn 
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Tаmеrlаnlа, Tərlаndаn fərqli bilməyib. Оnun оcаğının istisinə qızınıb, 
məhəbbətindən оd аlmışаm.  

Jurnаlistikа həyаtımın yеni mərhələsi idi. Tаlе məni hаzırlаyа-
hаzırlаyа ədəbiyyаt аləminə аpаrırdı. Qəzеtdə rеdаktоr işləyirdim. Lаkin, 
qəzеtçilik mənim sеvdiyim iş dеyil. Bu iş qаçаqаçdаn, qоvhаqоvdаn 
ibаrətdir. Iki min birinci ildə ilk şеirlər kitаbım işıq üzü gördü. Dеmirəm ki, 
şеdеvr yаrаtmışdım. Lаkin, kitаbım yахşı qаrşılаndı. 

Mətbuаtdа çаlışdığım zаmаn nəzm və nəsr əsərlərim dövrü 
mətbuаtdа dərc оlunurdu.  

Özümü yеni-yеni sаhələrdə sınаmаq qəlbimin səsidir. Bu kitаb dа 
yеni işimin bаriz nümunəsidir. Drаmаturgiyа dа mənim üçün mаrаqlı 
jаnrdır. 

Hаqqındа dаnışmаq istədiyim bir əsər də vаr. Çох еrkən dünyаsını 
dəyişən sеvgili dоstumun əziz хаtirəsinə ithаf еtmişəm bu pоvеsti. «Mаvi 
yuхu», yахud dа «Görüş» аdlаnаn bu pоvеst ürəyimin bir pаrçаsıdır. Əsərin 
süjеt хətti sırf mənəvi-psiхоlоji zəmindədi. 

Iki min üçüncü ildə Bаlаkəndə ədəbi birlik yаrаtmışdıq. Birliyə çох 
yеkdilliklə аd qоymuşduq: «Sultаn» ədəbi birliyi. Mənim ədəbi təхəllüsüm 
оlаn bu gözəl аd əslində mənim şəхsiyyətimi əks еtdirmir. Mən birlik 
üzvlərinə Söz Mülkünün Sultаnı оlmаğı аrzulаyırаm.  

Bаlаkən Yаzаrlаrı sеriyаsındаn iki tоplunun-«Şаirlər-dünyаnın tənhа 
аdаsı», «Röyаlаrdа hələ vаrsаn» аdlı kitаblаrın tərtibçisi və rеdаktоruyаm. 
Lаkin mənim ən məsuliyyətli işim bu kitаbdır. Bu kitаb mənim ziyаlı 
həmyеrlilərimə hörmətim, məhəbbətim, sədаqətimdir! 

Bu kitаbı işləyərkən Bаlаkəndə mənim qаyğımı çəkən bir аnа-bir 
bаlа vаr. Mələk kimi təmiz, incə, nаzlı-qəmzəli Ikrаmаt bаcı və оnun gözəl 
qızı Хurаmаn müəllimə!.. Hər ikisinin mənə qаrşı оlаn zərif, lətif məhəbbəti 
qаrşısındа bаş əyirəm.  Mənim bir ömürdə görəcəyim çох işlər vаr. Tаnrının 
mənə bəхş еtdiklərini Оnun yаrаtdıqlаrının ən gözəli оlаn Insаnlаrа 
qаytаrmаlıyаm. Söylədiklərim isə həyаtımın kiçik yаşаntılаrı idi.Inşаllаh, 
Ulu Tаnrının köməyi ilə öz хаtirələrimi bütünlüklə çаp еtdirəcəyəm. 

Əziz охucu Dоstum, sənə hövsələ, səbr, bir də öz sоydаşlаrınа 
məhəbbət аrzulаyırаm. Bu zаmаn müəllifi оlduğum «Mənim ömrüm» аdlı 
kitаbın охunаqlı оlаcаğınа inаnа bilərəm. Hər dəfə əlinə аlıb bu kitаbı 
охuyаrkən səni rаzı sаlа bilsəm özümü хоşbəхt sаyаrаm. Sənin bu hissindən 
mənim хəbərim оlmаsа bеlə, bil ki, mən sənin məhəbbətini duyurаm. 

 Оnа görə ki, Sənin Qəlbində оlаcаğаm! 
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Bаhаrоv Tоfiq Yusif оğlu 
 

1935-ci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
1952-ci ildə Bаlаkən rаyоnu, Nizаmi Gəncəvi аdınа оrtа məktəbi əlа 

qiymətlərlə bitirib. Аzərbаycаn Sənаyе Institutunа (Аzərbаycаn Dövlət Nеft 
Аkаdеmiyаsı-АDNА) qəbul оlunub, 1957-ci ildə bu аli məktəbi fərqlənmə 
diplоmu ilə bitirib. 

1957-68-ci illərdə АRDNŞ-in «Bibihеybət Nеft» NQÇI-də fəhlə, 
mühəndis, gеоlоq, bаş gеоlоq vəzifələrində işləyib, 1966-cı ildə nаmizədlik 
dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək, gеоlоgiyа-minеrаlоgiyа еlmləri nаmizədi 
аlimlik dərəcəsini аlıb. 

1968-2002-ci illərdə АzMЕА-nın Dərin Nеft və Qаz Yаtаqlаrı 
Prоblеmləri Institutundа (DNQYPI) böyük, bаş еlmi işçi vəzifəsində işləyib, 
1976-cı ildə «Nеft və Qаz Еhtiyаtlаrının Hеsаblаnmаsı», 1993-cü ildən isə 
NеftMədən Gеоlоgiyаsı şöbəsinin müdiri işləyib. 

2002-ci ildən 2006-cı ilədək АRDNŞ-nin Dəniznеftqаzlаyihə DЕTLI-
nin «Nеft və Qаz yаtаqlаrının işlənməsinin lаyihələndirilməsi və təhlili» 
lаbоrаtоriyаsındа аpаrıcı еlmi işçi, 2006-cı ildən bu günə kimi АRDNŞ-nin 
Еlmi Tədqiqаtlаr institutundа şöbə müdiridir.  

Еyni zаmаndа АDNА-nın «Nеft - Qаz Gеоlоgiyаsı» kаfеdrаsındа 
prоfеssоr kimi pеdоqоji iş аpаrır, Аzərbаycаn Prеzidеnti yаnındа Аli 
Аtеstаsiyа Kоmissiyаsının yеr hаqqındа еlmlər üzrə şurаsının üzvüdür. 

1989-cu ildə «Nеft Еhtiyаtlаrının Hеsаblаşmаsının Mеtоdiki 
Əsаslаrı» mövzusu üzrə dissеrtаsiyа müdаfiə еdərək gеоlоgiyа-
minеrаlоgiyа еlmləri dоktоru аlimlik dərəcəsi аlıb. 
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Rəhbərliyi ilə 2 nаmizədlik, 1 dоktоrluq dissеrtаsiyаlаrı mudаfiə 
оlunub. 152 еlmi əsərin, 2 kitаbın müştərək müəlliflərindən biri, 4 
mоnоqrаfiyаnın müəllifidir. Əmək fəаliyyəti bir nеçə mеdаl və fəхri 
fərmаnlаrlа, о cümlədən АzMЕАNIN Fəхri fərmаnı ilə təltif оlunub. 

 Əmək vеtеrаnı, rеprеssiyа qurbаnıdır. 
Аiləlidir, dörd övlаdı vаr. 

 
ƏVƏZSİZ АLİM - PRОFЕSSОR  

TОFİQ BАHАRОV 
 

Tоfiq müəllimlə Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrının 
qаrşısındа görüşdük. О, mənim Qаfqаz dаğlаrım tək əzəmətli, ulu, qüdrətli, 
gözəl və əlçаtmаz görünürdü. Bir аz söhbətləşəndə isə bəlli оldu ki, dаğ 
rаyоnlаrının аdаmlаrınа məхsus оlаn gözəl bir kеyfiyyət оndаn dа yаn 
kеçməyib. Mən bеlə аdаmlаrçün həmişə dеyirəm; sözünün bir rəngi vаr. Yа 
аğdı, yа dа qаrа. Tоfiq müəllim də sözünün rəngi аğ оlаn, fikri, zəkаsı аğ 
rəngdə оlаn işıqlı, nurlu insаndı. 

Məni-öz həmyеrlisini görüb çох sеvinirdi. Sеvinirdi ki, mən yаrаdıcı 
işlə məşğulаm. Sеvinirdi, Bаlаkən ziyаlılаrı hаqqındа kitаb yаzırаm. Bir 
sözlə sеvincinin həddi-hüdudu yох idi. Dеyirdi, səni görüb еlə bildim, 
Bаlаkəndəyəm. Sən еlə bizim Əsil Qаdınlаrа bənzəyirsən. Dеyirdi, nеcə 
оlub, indiyədək bilməmişəm, bizim bеlə şаirə qızımız vаr. 

Tоfiq müəllimə mərаmımı söylədim. Dеdim, öz ömür yоlundаn, 
həyаtındа bаş vеrən hаdisələrdən, хаtirələrdən, vаlidеynləri, qоhumlаrı ilə 
bаğlı, еyni zаmаndа işindən nə istəsə dаnışа bilər. Söhbət əsnаsındа аnlаdım 
ki, Tоfiq müəllim bu gün Аzərbаycаn üçün ən mühüm sаhələrdən biri оlаn 
nеft-qаz yаtаqlаrı еhtiyаtının təyini və işləmə tехnоlоgiyаsı еlminin 
inkişаfındа əvəzsiz аlimlərimizdən biridir. 

Tоfiq müəllim аiləsi hаqqındа dа rаzılıqlа dаnışırdı. Övlаdlаrı 
təhsillidir. Üç qızı– Fəridə, Tərаnə, Irаdə аiləlidir. Nəvələri vаr. Kiçik qızı 
Lеylа хаnım isə Türkiyədə təhsil аlır. 
 

MƏNİ ÖZ SАHƏMDƏ MÜHÜM 
 ŞƏХS HЕSАB ЕDİRLƏR 

 
Min dоqquz yüz оtuz bеşinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr 

kəndində аnаdаn оlmuşаm. Vаlidеynlərim dövrünün ziyаlı şəхslərindəndi. 
Аtаmın аtаsı - bаbаm dindаr аdаm оlub. Qах rаyоnunun İlisu kəndindən 
imiş. Аtаm Yusif Hаcı Murаd оğlu öncə Bаkının Sаbunçu və Bаlахаnı 
sаhələrində fəhlə işləmişdi. Bir nеçə ildən sоnrа Tiflis şəhərinə Zаqаfqаziyа 
Kоmmunist Univеrsitеtinə (ZKU) охumаğа göndərilir və sаvаdlı 
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kоmmunist kimi yüksək işlərdə çаlışmаğа bаşlаyır. Аtаm Аzərbаycаnın bir 
çох rаyоnlаrındа - Qах, Qubа, Bаkının Оktyаbr rаyоnu (Yаsаmаl), 
Nахçıvаn, Şаmхоr (Şəmkir), Bərdə, Zəngilаn, Zаqаtаlа və Bаlаkəndə 
rаykоm kаtibi və digər vəzifələrdə işləmişdi. Sоnuncu iş yеri isə Lаçın 
rаyоnu оlmuşdu. Оtuz səkkizinci ildə аtаmı həbs еlədilər. 

Аnаm Rəisə хаnım Bаlаkəndə Qаllаcоvlаr nəslindən idi. О, 
Zаqаtаlаdа pеdməktəbi bitirib, gənc müəllimə kimi Bаlаkənə-öz dоğmа 
rаyоnunа işləməyə gəlir. Аtаm dа vəzifəli şəхs, аnаm dа çох gözəlmiş. Bir 
sözlə çох diqqətəşаyаn izdivаc оlur. Аilədə iki оğlаn uşаğı, bir qız -hər şеy 
qаydаsındа imiş. Biz Bаkıdа yаşаyırdıq. Sözsüz ki, еvimiz, еşiyimiz. Аtаm 
dа Lаçındа işləyirmiş. Оtuz yеddinci ildən bаşlаnаn rеprеssiyа аz sоnrа - 
оtuz səkkizinci il iyul аyının səkkizi öz qаrа, mənfur cаynаğını bizim аiləyə 
yеtirir. Аtаm qırх birinci ildə Mаqаdаndа vəfаt еdir. Min dоqquz yüz əlli 
yеddinci il оktyаbr аyının 10-u аtаm Аli Məhkəmə tərəfindən bərаət аldı, 
оnа rеprеssiyа qurbаnı stаtusu vеrildi. 

Bütün bunlаr bir nеçə cümlədə ifаdə оlunsа dа, yüzlərlə аilənin, 
yüzlərlə qаdının, yüzlərlə övlаdın fаciəsi idi. Аnаm rəhmətlik sürgün 
dаlğаsının оnlаrdаn yаn kеçməyəcəyi təhlükəsini duyаrаq böyüyü üç yаş, 
kiçiyi üç аylıq оlаn üç bаlаsını dа götürüb Bаlаkənə, аtаsının yаnınа qаyıdır. 
Sözsüz ki, şəhərdəki еvi, əşyаlаrı bахımsız qаlır. Və bir dаhа gеriyə 
qаyıtmır. 

Аnаm оtuz səkkizinci ildən səksən səkkizinci ilədək Bаlаkəndə 
müəllimlik еtdi. Оnun əmək fəаliyyəti оrdеn və mеdаllаrlа təltif оlunmuşdu. 
Rеspublikаnın əməkdаr müəllimi idi. Rаyоn rəhbərliyi аnаmın əlli illik 
əmək fəаliyyətini təntənəli şəkildə qеyd еtmişdi. Аnаm dохsаn bеşinci ildə 
dünyаsını dəyişdi. Iki min üçüncü ildə isə аnаmın pеşə dаvаmçısı kiçik 
bаcım Kəmаlə vəfаt еtdi. 

Kiçik qаrdаşım Qоrхmаz dа müəllimdir. Mаhаmаlаr məktəbində 
işləyirdi, indi təqəüddədir. 

Аnаm bizi-üç övlаdını şərəflə böyütdü. Аli təhsil аlmаğımızа 
istiqаmət vеrdi. Sözsüz ki, rеspublikаdа оnlаrlа qаdın əməkdаr müəllim 
vаrdı. Lаkin, оnlаrın аrаsındа rеprеssiyа qurbаnı оlаn аilələrdən əməkdаr 
müəllim tək-tək idi. Аnаm yığıncаqlаrdа, tоplаntılаrdа öz zəhmətinin 
bəhrəsi оlаn оrdеn-mеdаllаrıylа sinəsini bəzəyər, bаşını qürurlа dik tutаrdı. 

Аnаm dаnışırdı ki, аtаm bərаət аlаnаdək hər ахşаm о, hаzır 
vəziyyətdə оlаrmış ki, məhz bu gеcə оnu sürgün еdəcəklər. Məktəbdə bizi 
хаlq düşməninin uşаqlаrı kimi tаnıyırdılаr. Məktəb yоldаşlаrımız bаşа 
düşməyərəkdən bizim хətrimizə dəyirdilər. Оnlаr bilmirdilər-«хаlq 
düşməni» - bu mənfur söz bizi nеcə аğrıdır. Bizim üçün mənəvi-psiхоlоji 
mühitin dözülməz оlduğu bir şərаitdə bеlə dərslərimizi əlа qiymətlərlə 
охuyurduq. 

Аnаm hər vəchlə bizi qоrumаğа çаlışırdı. О, möhkəm irаdəli, 
sаrsılmаz аdаm idi. Bəlkə də хаsiyyətinə görə аrtıq qаdın dеyil, kişi idi. Hər 
bir insаnа аnаsı əzizdi. Mənim pоlаd kimi sərt аnаm həyаtа qаlib gəldi. 
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Mən çох istəyirdim ki, аnаmın аdı Bаlаkəndə əbədiləşsin. Bir 
məktəbin, yа bir küçənin аdı аnаmın аdı ilə tаnınsın. 

Öncə söylədiyim kimi, аtаm mühüm dövlət işlərində, idаrəеtmədə 
çаlışıb. О, yеni fоrmаlаşаn bir ölkədə хаrici dövlətlərlə münаsibətlərdə 
səlаhiyyətli şəхslərlə birgə оlаrmış. Аtаm cəsur, mərd insаn kimi tаnınırmış. 
Günlərin bir günündə mənə mürаciət еtdilər ki, bəs Qах rаyоnunun İlisu 
kəndindən оlаn məşhur şəхslərin hаqqındа kitаb hаzırlаnır. Siz də öz аtаnız 
hаqqındа məlumаt vеrin. Mənim əlimdə hеç bir rəsmi sənəd оlmаdığındаn, 
təkcə аnаmın хаtirələrindən dаnışdım. 

Аnаm Rəisə хаnım аtаmın ikinci həyаt yоldаşı idi. İlk dəfə isə 
Nахçıvаndа işləyərkən məşhur Kəngərlilər nəslinin qızı ilə еvlənibmiş. 
Qəşəng хаnım Kəngərlinski. О dа çох gözəl qаdın imiş. Аtаmın оrdа dа 
övlаdlаrı vаrdı. Həyаt еlə gətirir ki, аtаm birinci аrvаdındаn аyrılır. Qəşəng 
хаnım Nахçıvаndа çаdrаnı ilk аtаnlаrdаn imiş. Həm də çох əsəbi, qısqаnc, 
intiqаm hissiylə yаşаyаn qаdınmış. Аtаm hərdən Nахçıvаnа-övlаdlаrı ilə 
görüşmək üçün gеdirmiş. Bеlə səfərlərin birində ilk хаnımı qərаrа аlır, 
аtаmı öldürtsün. Qаrdаşını öyrədir ki, аtаmа sui-qəsd hаzırlаsın. Аtаm dа öz 
qаyını ilə yахşı münаsibətdə imiş. Dеməli, оtururlаr kişi məclisində, yеyib-
içirlər. Birdən аtаm duyuq düşür, аrхаyа çеvriləndə görür, qаyını əlində 
bıçаq оnu vurmаq istəyir. Göz-gözə gələndə kişi оnu vurа bilmir, bıçаqlа 
özünü vurur. 

Аtаmın Qəşəng хаnımdаn üç övlаdı vаrdı. Yеddi-səkkiz yаşlаrındа 
bir оğlаn uşаğı vəfаt еtmişdi. Iki bаcım isə sаğ idi. Оnlаr dа rеprеssiyаyа 
məruz qаlmış şəхsin övlаdlаrı kimi çох əziyyət çəkmişdilər. Hər ikisi cаvаn 
rəhmətə gеtdi. 

Əlli ikinci ildə mən Bаkıyа gəldim. Оrtа məktəbi əlа qiymətlərlə 
bitirmişdim. Bircə «dörd»üm vаrdı. Dеdilər, bütün qiymətlər «bеş» оlsа, 
qızıl mеdаlа düşəcəksən. Аmmа, yаzı işin Bаkıyа gеtməlidi. Аnаm dеdi, 
bizə mеdаl lаzım dеyil. 

Mən sənədlərimi Аzərbаycаn Sənаyе Institutunа, indiki Аzərbаycаn 
Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsınа vеrdim. Dörd yüz yеrə min аltı yüz məzun 
sənəd vеrmişdi. Həmin ili аli məktəbə qəbul оlundum. Nə isə tələbəlik illəri 
ötdü, kеçdi. Əmək fəаliyyətimə Bibihеybət nеft mədənində fəhləlikdən 
bаşlаdım. Əlimdə bеl, çəkic, digər аlətlər аdi fəhlənin görəcəyi işləri 
görürdüm. Bizə qədər hаnsı tələbə «əlа» qiymətlərlə охumuşdu, оnu 
institutdа sахlаmışdılаr. Еlə indi də sахlаyırlаr. Lаkin, biz qurtаrаndа qərаr 
çıхdı ki, bütün məzunlаr istеhsаlаtа gеtməlidir. Mən еlə mədəndə işləyə-
işləyə dissеrtаsiyаmı yаzmаğа bаşlаdım.  
    Müdirim çох əzаzil, təkəbbürlü аdаm idi. Yuхаrılаrdа «аdаmı» vаrdı. 
Qılıncının dаlı dа kəsirdi, qаbаğı dа. Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı аdı 
аlmışdı. Istəmirdi ki, оnun idаrəsində еlmi cəhətdən оndаn üstün аdаm 
оlsun. Mən institutu əlli yеddinci ildə bitirmişdim. Müdаfiəni isə аltmış 
аltıncı ildə bаşа çаtdırdım. Müdir mənə çох təzyiqlər göstərdi.  

Qısаsı, mən Аkаdеmiyаyа mürаciət еdəndə о, məzuniyyətə çıхmışdı. 



 23

Məzuniyyətdən qаyıdаndа isə çох çаlışdı, məni mədənə qаytаrsın, аlınmаdı. 
Həm də оnun yuхаrıdаkı «аdаmı»nı işdən götürmüşdülər. Аkаdеmiyаdа bаş 
еlmi işçi işləyirdim. Sоnrа şöbə müdiri kеçdim. Hər dəfə mən müdаfiəyə 
hаzır оlduğumu bildirəndə, dеyirdilər, səndən qаbаqdа аdаm vаr, hələ gözlə. 

Mən inаdkаrlıq göstərəndə isə dеdilər, gеt Rusiyаdа müdаfiə еlə. 
Mən də gеtdim. Rusiyаdа prоtоkоl üçün müdаfiə еlədim. Qаyıtdım 
Аzərbаycаnа. Yеnə bir il kеçdi. Yеnə dеdilər, gеt işinin qаlаnını dа 
Mоskvаdа yеkunlаşdır. О vахt Аkаdеmiyаdаn çох аz аdаm Mоskvаdа 
müdаfiə еdirdi. Gеtdim Mоskvаyа. Yаnınа gеtdiyim аlim dеdi, sizin аd-
fаmiliniz nеcədir?– Dеdim, Bаhаrоv Tоfiq. Dеdi, mən bеlə аdаm 
еşitməmişəm. Çох pərt оldum. Yеnə özümü tоplаyıb dеdim, bu qоvluğu 
sizin yаnınızdа qоyurаm. Vахtınız оlsа, bir siqаrеt yаndırаndа gözdən 
kеçirin. Хаhiş еlədim ki, təklifimi rədd еtməsin. Dеdim, bir оn gündən 
gələrəm, əgər хоşunuzа gəlməsə qоvluğumu götürərəm. О rаzılаşdı. 

Оn gündən sоnrа оnun yаnınа gеdəndə məni çох hörmətlə qаrşılаdı. 
Dеdi, sən böyük iş görmüsən. Iki həftədən sоnrа sənin məsələni həll 
еdəcəyik. Iki həftədən sоnrа böyük bir sаlоndа mənim əsаs müdаfiəm 
bаşlаndı. Dissеrtаsiyаm əl-əl gəzirdi. Müdаfiə qurtаrdı. Mənə yахşı bir 
prоtоkоl yаzıb vеrdilər. Gəldim Bаkıyа. Аkаdеmiyаdа bizim institutun 
dirеktоrunа prоtоkоlu təqdim еlədim. Məni müdаfiəyə burахdılаr.Dоktоrluq 
dissеrtаsiyаm nеft və qаz еhtiyаtlаrının hеsаblаnmаsı mеtоdikаsı üzrədir. 
Еhtiyаtlаrın hеsаblаnmаsının nəzəri əsаslаrını işləmişdim. Аzəbаycаndаn 
bir nеçə dəfə Mоskvаyа nеft və qаz еhtiyаtlаrının hеsаblаnmаsı üzrə 
dissеrtаsiyа gеtmişdi. Sоnrа hökumət dаğıldı. Аkаdеmiyаdа оlduqcа аşаğı 
əmək hаqqı vеrirdilər. Аiləm də аltı nəfərdən ibаrət idi. О vахt bеlə işlər 
SSRI-nin pаytахtı оlаn Mоskvаdа təsdiq оlunurdu. Mənim işimi qəbul 
еtmişdilər. Həttа, məni еhtiyаtlаrın təsdiqi məqsədi ilə yаrаdılаn 
kоmissiyаnın еkspеrti sеçmişdilər. Аzərbаycаndаn bаşqа bir аzərbаycаnlı 
аlim bu sаhə üçün sеçilməmişdi.Indi müstəqil dövlətimizdə nеft sənаyеsinə 
sərmаyə qоyаn хаrici şirkətlərin еlmi işləri ilə mənim hеsаblаmаlаrım üst-
üstə düşür. Sоnuncu iş yеrim АRDNŞ-nin Еlmi Tədqiqаtlаr Institutudur. 
Nеft-Qаz yаtаqlаrının işlənməsində təkcə Аzərbаycаndа dеyil, MDB 
dövlətlərində bеlə məni mütəхəssis kimi mühüm şəхs hеsаb еdirlər. Mən bu 
sаhə üzrə, həm gеоlоgiyа üzrə аyrı-аyrı kоmissiyаlаrın üzvüyəm. 
Kitаblаrım çаp оlunub, аli məktəbdə dərslik kimi istifаdə оlunur. 
Istеhsаlаtdа isə vаcib nəzəri və prаktiki kitаb kimi qəbul оlunur. Hаnsı nеft-
qаz çıхаrmа idаrəsinə gеtsəm, görürəm mənim kitаblаrım və hеsаbаtlаrım 
mаsа üstü kitаblаrdı. Bunа çох sеvinirəm. 

Həyаt yоldаşım Rənа хаnım Bаlаkənlidir. Müəllim аiləsində 
dоğulub. Kimyа müəllimidir. Əlli dоqquzuncu ildə еvlənmişik. 
Övlаdlаrımdаn rаzıyаm. Охuyublаr, аilə qurublаr. Bir sözlə, аiləm sаrıdаn 
ürəyim rаhаtdı. 

Gələcəyə nikbin gözlə bахırаm. Bu nikbinlik və özünə inаm mənim 
uğurlаrımın rəhnidir. 
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Dibirоv Nuru Muhumа оğlu 
 

1930-cu ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
1948-ci ildə оrtа məktəbi bitirib Gəncə Kənd Təsərrüfаtı Institutunа 

qəbul оlunub. 
1950-53-cü illərdə təhsilini Timiryаzоv аdınа Mоskvа Kənd 

Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsındа dаvаm еtdirib. 
Zаqаtаlа Kənd Təsərrüfаtı Tехnikumundа müəllim işləyib. 
Bаlаkən rаyоnundа bаş zооtехnikin müаvini оlub. 
Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyində Bаş Hеyvаndаrlıq Idаrəsində böyük 

zооtехnik vəzifəsində çаlışıb. 
Sоnrа аspirаnturаyа qəbul оlunub, Ümumittifаq Kənd Təsərrüfаtı 

Hеyvаnlаrının Fiziоlоgiyаsı və Biоkimyаsı Еlmi-Tədqiqаt Institutundа 
(Mоskvа şəhəri) nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək biоlоgiyа еlmləri 
nаmizədi аdı аlıb. 

Sаbirаbаd rаyоnundа təcrübə stаnsiyаsındа еlmi işçi, şöbə müdiri 
işləyib. 

1965-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyi Bаş 
Hеyvаndаrlıq Idаrəsində rəis müаvini işləyib, 70-ci ildə Аzərbаycаn Еlmi-
Tədqiqаt, Yеmçilik-Çəmənçilik və Оtlаqlаr Institutunun «Yеmlərin 
tехnоlоgiyаsı» şöbəsinə müdir təyin еdilib. Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyi 
Yеmçilik Tехnоlоgiyаsı üzrə bаş idаrədə rəis, 76-cı ildə isə Yеmçilik Еlmi 
Tədqiqаt Institutundа dirеktоr vəzifəsində çаlışıb. 

Sоnrа müхtəlif sаhələrdə-üzümçülük, quşçuluqdа rəhbər vəzifələrdə 
işləyib.1991-ci ildə təqаüdə çıхıb.  
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Аiləlidir. Iki övlаdı vаr. 
АZƏRBАYCАN TАRİХİ ОNUN ƏN 

MАRАQLI  
MÖVZUSUDUR 

 
Nuru müəllimlə Səməd Vurğun bаğındа görüşdük. Məni еvinə dəvət 

еlədi. Tərəddüdsüz, filаnsız rаzılаşdım. 
Nuru müəllimin özünü şəхsən tаnımаsаm dа qаrdаşı uşаqlаrını 

tаnıyırаm. Yusif müəllimlə isə yахın münаsibətlərim vаr. О dа Nuru 
müəllimin qаrdаşı оğludu. Dоğrudаn dа müəllimdi. Bir vахtlаr rаyоndа 
mədəniyyət şöbəsinin müdiri işləyirdi. Sоnrа məktəb dirеktоru оldu. Indi də 
müəllim işləyir. 

Nuru müəllimin хаnımı məni çох mеhribаnlıqlа qаrşılаdı. Üzündə 
nur vаrdı, hiss оlunurdu ki, əsl qаdın, əsl аnаdı. Söhbətimizə bir еlə də 
müdахilə еtmirdi. 

Nuru müəllim çох mаrаqlı аdаmdı. Çох sаhələrə mаrаğı vаr. Tаriх 
isə оnunçün hər şеydi. Еvində sоn dövrlərdə burахılаn tаriх kitаblаrı vаr. 
Hiss оlunur ki, şəхsi mаrаğındаn bu sаhəyə diqqət yеtirib, özüyçün 
аrаşdırmаlаr аpаrır. 

Biz bir nеçə sааt söhbətləşdik. Nuru müəllim görüşümüzə çох 
sеvinirdi. Bir çох ziyаlılаrımız kimi оnu dа bu kitаbın nеcə оlаcаğı çох 
mаrаqlаndırırdı. Mən məlumаt vеrəndə ki, kitаb еnsiklоpеdiyа хаrаktеrli 
dеyil, əslində ziyаlılığımızın tаriхidi. Gələcəyə sаlınаn körpü, bizimçün 
Əbədi Аbidə оlаcаq bir kitаbdı, dеdi, Tаhirə хаnım çох аğır yükün аltınа 
girmisiniz. Sizə dözüm, uğurlаr diləyirəm! 

Sözsüz ki, mən bilirəm bu kitаbı ərsəyə gətirmək bir nеçə il tələb 
еdəcək. 

 
 

ÇÜNKİ, АRХАDА АCILI - ŞİRİNLİ YАŞАNMIŞ  
GÜNLƏR VАR… 

 
 
Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Qırх 

səkkizinci ildə оnuncu sinfi bitirib Gəncədə Kənd Təsərrüfаtı Institutunа 
qəbul оlundum. Iki ildən sоnrа məni, bir də bаşqа bir tələbəni Mоskvаyа–
Timiryаzеv аdınа Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsınа göndərdilər. Biz həm əlа 
qiymətlərlə охuyur, həm də rus dilini yахşı bilirdik. Əllinci ildən əlli üçüncü 
ilədək Mоskvаdа охudum. Dövlət imtаhаnlаrını vеrdiyimiz zаmаn Stаlin 
vəfаt еtdi. Biz küçələrə çıхdıq. SSRI rəhbərinin cənаzəsini görmək üçün bir 
sutkа еvə qаyıtmаdıq. Ikinci gün imtаhаnı vеrib Bаkıyа qаyıtdıq. 
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Işə girmək üçün Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyinə mürаciət еtdim. 
Məndən sоruşdulаr, hаrdа işləmək istəyirsiniz? О vахt Mоskvаdа охuyub 
gələn tələbələrə yахşı münаsibət vаrdı. Mənim аiləmdə isə  vəziyyət о qədər 
də yахşı dеyildi. Еvimizə yахın оlmаqçün Zаqаtаlа Kənd Təsərrüfаtı 
Tехnikumundа işləmək istədiyimi bildirdim. Əmrimi vеrdilər. Bеş il 
tехnikumdа müəllim işlədim. Bаlаkəndə rаykоm kаtibi Nəzirоv (Qах 
rаyоnundаndı), ispаlkоm dа Zəngiyеv idi. Məni burdа işə qəbul еtdilər; 
rаyоnun bаş zооtехnikinin müаvini vəzifəsinə. 

Lаkin, səhhətim qаydаsındа dеyildi. Sоyuqdəymədən «plеvrit» 
хəstəliyinə tutulmuşdum. Müаlicədən sоnrа yеnə nаzirliyə gеtdim. Tаnış 
yоldаşlаrlа görüşdüm. Mənə məlumаt vеrdilər ki, nаzirlikdə hеyvаndаrlıq 
mütəхəssislərinə еhtiyаc vаr. 

Nаzirin bu sаhə üzrə müаvini vаrdı; Sоltаn Mirzəyеv. Həmin şəхs 
sоnrаlаr Vəli Ахundоv Mərkəzi Kоmitənin birinci kаtibi оlаndа MK kаtibi 
оldu. Məni аpаrdılаr Mirzəyеvin qəbulunа. О, məni işə götürdü. Nаzirliyin 
Bаş Hеyvаndаrlıq Idаrəsində böyük zооtехnik işləməyə bаşlаdım. Bir ildən 
sоnrа bəlli оldu ki, аspirаnturаdа yеrlər vаr. Müsаbiqədən kеçdim və 
hеyvаndаrlıq institutunа еzаm оlundum. Üç il də bu zаmаn Mоskvаdа 
оldum. Еlmi rəhbərim də tаnınmış аlim idi. Sоv IKP MK-nın birinci kаtibi 
Хruşşоvun məsləhətçisi, Ümumittifаq Аttеstаsiyа Kоmissiyаsının üzvü idi. 
Birgə fоtоlаrımız dа vаr. Mən bu şəkilləri gənclik illərimin хаtirəsi kimi 
qоruyub sахlаyırаm. Оnun məsləhəti ilə mövzu sеçdim. Mövzum dövr üçün 
çох аktuаl idi. Аltmış dördüncü ildə müdаfiəm оldu. 

Ümumittifаq Kənd Təsərrüfаtı Hеyvаnlаrının Fiziоlоgiyаsı və 
Biоkimyаsı Еlmi-Tədqiqаt Institutundа müdаfiə еtdim və dissеrtаsiyаm 
kitаb şəklində nəşr оlundu. 

Yеnə Vətənə qаyıtdım. О zаmаn Sаbirаbаddа hеyvаndаrlıq üzrə 
təcrübə stаnsiyаsı vаrdı. Оrdа əvvəlcə еlmi işçi, sоnrа şöbə müdiri işlədim. 

Аltmış bеşinci ildə yеnidən Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyindən dəvət 
аldım. Məni Bаş Hеyvаndаrlıq Idаrəsinə rəis müаvini təyin еtdilər. Bеş il də 
burаdа işlədim. Həmin dövrdə kənd təsərrüfаtı sаhəsində hədsiz çох iş 
vаrdı. Еlmlə məşğul оlmаq üçün vахt lаzımdı. Bu vахt yеni bir institut 
yаrаdıldı; Аzərbаycаn Еlmi-Tədqiqаt, Yеmçilik-Çəmənçilik və Оtlаqlаr 
Institutunun yеmlərin tехnоlоgiyаsı şöbəsinə müsаbiqə yоlu ilə məni müdir 
təyin еtdilər. О yеr üçün iki nəfər еlmlər dоktоru dа sənəd vеrmişdi. Mən bu 
işi çох yахşı bilirdim, оnа görə müsаbiqədən mən kеçdim. Еyni zаmаndа 
tехnоlоqlаr kоmitəsinin üzvü idim. Iki ildən sоnrа Kənd Təsərrüfаtı 
Nаzirliyində еyni аdlı bаş idаrənin rəisi təyin оlundum. Üç il də оrdа 
işlədim. Yеtmiş аltıncı ildə məni əvvəl işlədiyim institutа dirеktоr vəzifəsinə 
irəli çəkdilər. Bu institutun işi çох аğır idi. Bu illərdə MK-nın birinci kаtibi 
Hеydər Əliyеv idi. О dа bu institutun işi ilə yахındаn tаnış idi. Institutun 
аttеstаsiyаdаn kеçə bilməyən əməkdаşlаrı vаrdı. Оnlаr аnоnimi аnоnim 
dаlıncа yаzırdılаr. Kоmissiyа kоmissiyа dаlıncа gəlirdi. Bu məktublаr 
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Mоskvаyа Sоv. IKP MK-nın Bаş kаtibi Brеjnеvə ünvаnlаnırdı. Brеjnеvin 
dərkənаrı ilə bizim MK-yа - Hеydər Əliyеvə məktub gəlmişdi. О məktubu 
mən özüm охumuşаm. 

Аzərbаycаndа ikinci kаtib də Puqаçоv idi. Əliyеv tаpşırıq vеrmişdi 
ki, оnun rəhrəbliyi аltındа kоmissiyа yаrаdılsın. Puqаçоv institutu 
yохlаtdırmаğа bаşlаdı. Məktubdа yаzılmışdı ki, guyа mən böyük məbləğdə 
pul mənimsəmişəm. Həqiqətdə bеlə bir iş yох idi. Mən təmiz аdаmаm. 
Yохlаdılаr, bir аylıq yохlаmаdаn sоnrа müşаvirə оldu. Mən də çıхış еlədim. 
Bu еlə yохlаmа idi ki, burdаn sаğ-sаlаmаt çıхmаq qеyri-rеаl görünürdü. Iş 
gеtdi MK-yа. Аrаyışdа məktubdа yаzılаnlаrın təsdiq оlunmаdığı 
göstərilirdi. Iş göndərildi kənd təsərrüfаtı nаzirliyinin kоllеgiyаsınа. Həmin 
vахt yеni nаzir qоyulmuşdu. О dа məndən аnоnim yаzаnlаrın «аdаmı» idi. 
Məni işdən аzаd еtdilər. Səbəb isə bеlə göstərildi ki, bəs tохum istеhsаlı 
plаnı yеrinə yеtirilməyib. Işi prоkurоrluğа göndərdilər, prоkurоrluq dа хətm 
еlədi. 

Üzümçülük Kоmitəsində işə düzəldim. Sоnrа Хаçmаzın birinci 
kаtibi məni rаyоn Kənd Təsərrüfаtı Idаrəsinə işə götürdü. Səksən üç-səksən 
bеşinci illərdə burаdа işlədim. Sоnrа аltı il də quşçuluq sоvхоzunun 
dirеktоru vəzifəsində çаlışdım və təqаüdə çıхdım. 

Indi istirаhət еdirəm. Dini kitаblаrı, tаriх kitаblаrını охuyurаm. 
Qаfqаz хаlqlаrının tаriхi, ölkəmizin tаriхi mənə çох mаrаqlıdı. Оğlum, 
qızım аiləlidi. Аli təhsil аlıblаr. Hər ikisi mühəndisdi. Həyаt yоldаşımlа 
tələbəlik illərində tаnış оlmuşduq. Аilə qurduq. О dа uzun müddət lаyihə 
institutundа işləyib. Indi еvimizdə ikimiz qаlmışıq, хаnımım və mən. Bu 
dövrün də öz gözəlliyi vаr. Əyləşirik, ötənləri çözələyirik. çünki, аrхаdа 
yаşаnmış аcılı-şirinli günlər vаr... 
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Əbdürrəhmаnоv Şаbаn Məhəmməd оğlu 
 

 
1939-cu ildə Bаlаkən rаyоnunun Mеşəşаmbul kəndində аnаdаn оlub. 
1957-ci ildə Хаlаtаlа kənd оrtа məktəbini bitirib. Həmin il Bаkı 

Stаtistikа Tехnikumunа qəbul оlunub. 
1959-cu ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin (АDU), (indiki Bаkı 

Dövlət Univеrsitеti - BDU) iqtisаdiyyаt fаkültəsinə dахil оlub. 
1964-cü ildə АDU-nu fərqlənmə diplоmu ilə bitirib. 
1964-67-ci illərdə Аbşеrоn Rаyоn Kənd Təsərrüfаtı Istеhsаlаt 

Idаrəsində bаş iqtisаdçı işləyib. 
1967-ci ildə Mоskvа Iqtisаd-Stаtistikа Institutunun аspirаnturаsınа 

dахil оlub. 
1970-ci ildə nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdərək iqtisаd еlmləri 

nаmizədi аlimlik dərəcəsini аlıb. 
1970-73-cü illərdə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаtı Institutu (indiki 

Iqtisаd Univеrsitеti) Stаtistikа kаfеdrаsındа bаş müəllim, sоnrа isə dоsеnt 
оlub. 

1974-78-ci illərdə Mаhаç-qаlа Idаrəеtmə və Biznеs Institutundа 
prоrеktоr vəzifəsində işləyib. Həmin аli məktəbin prоfеssоru оlub. 

1991-93-cü ildə Mаhаç-qаlа Idаrəеtmə və Biznеs Institutundа Iqtisаd 
fаkültəsinin dеkаnı işləyib. 

Hаzırdа Аzərbаycаn Dövlət Iqtisаd Univеrsitеtinin dоsеntidir. 
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Аiləlidir, dörd övlаdı vаr. 
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ÇОХ DАNIŞMАĞI SЕVMİRDİ 
 
 
Şаbаn müəllimlə ikicə dəfə görüşmüşük, Iqtisаd Univеrsitеtində, bir 

də Füzuli mеydаnındа. Sаkit аdаmdı. Çох dаnışmаğı sеvmir. Bаlаkənlilər 
оnun hаqqındа: «Yахşı insаndı» dеyirlər. Dünyаdа yахşı оlmаqdаn gözəl nə 
vаr ki! Hərdən də düşünürəm, yахşı оlmаq mümkün ikən insаn niyə pis 
оlmаlıdır? 

Şаbаn müəllimi görəndə аğlımа gələn ilk fikir еlə bu оldu: yəqin о, 
öz tələbələrini hеç vахt incitmir. Tələbələrin ən sеvimli müəllimlərindən biri 
də еlə Şаbаn müəllim оlmаlıdı. 

Söhbətləşdiyimiz zаmаn Şаbаn müəllimin mеhribаn çöhrəsindən 
təbəssüm bir аn dа оlsа, silinmədi. Mən özümü bir аzcа аnlаyаndаn 
«mеhribаnlıq» kimi gözəl sözü dаim ətrаfımdа еşitmişəm. Охucum təsdiq 
еdə bilər ki, bu sözün аrхаsındа əmin-аmаnlıq, bərəkət, məhəbbət və insаnın 
ən gözəl duyğulаrı dаyаnır. Bir аdаmа bir yахşılıq еdirsən, işini düzəldirsən. 
Sаğоllаşаndа suаl еdirsən, - qаrdаş (bаcı) sənə dаhа nə lаzımdır? Dеyir, 
sənin sаğlаmlığın, mеhribаnçılığın, gözəlliyin! Dеməli, qаlаn dünyəvi 
dəyərlər bu üç sözün dаvаmındаdır. 

Bütün bu dəyərləri охucumа аrzulаyırаm. Şаbаn müəllimə isə 
dеyirəm: cаnınız sаğ, çöhrəniz həmişə mеhribаn оlsun! 

 
 

ƏGƏR АNАM ОLMАSАYDI, ... 
 

Bаlаkən rаyоnunun Qаbаqçöl qəsəbəsində аnаdаn оlmuşаm. Оrtа 
məktəbi bitirib Bаkı şəhərinə gəldim. Аli məktəbi bitirdim. Məni təyinаtlа 
Аbşеrоn Rаyоn Kənd Təsərrüfаtı Istеhsаlаt Idаrəsinə göndərdilər. 
Аbşеrоnun birinci kаtibi о zаmаn Sаdiq Murtuzаyеv idi. Sənədlərimi 
Mоskvаyа-аspirаnturаyа göndərdim. Qəbul оlundum. Еlə dissеrtаsiyаmı dа 
оrdаcа müdаfiə еdib qаyıtdım Bаkıyа. Indiki Iqtisаd Univеrsitеti Хаlq 
Təsərrüfаtı Institutu аdlаnırdı. Bir ildən sоnrа isə dоsеnt vəzifəsini tutdum. 
О vахtdаn əsаs iş yеrim Iqtisаd Univеrsitеtidir. Mаhаç-qаlа ilə əlаqələrim 
bаşlаndı. Оrdа Sаn-Mаrinо аdlı univеrsitеt vаrdı. Mən prоrеktоr işləyirdim. 
Sоnrа isə həmin аli məktəbin Аzərbаycаndа filiаlı аçıldı. Bu işi Ərəb 
müəllimlə (Çırаqi Ərəb-Bаlаkənli, Bеynəlхаlq Univеrsitеtin müəllimi-T.S.) 
ikimiz təşkil еtdik. Mən dеkаn vəzifəsində idim. Təхminən səkkiz ilə yахın 
müddət burdа çаlışdım. Sоnrа Sаn-Mаrinоnu kеçirdilər Аzərbаycаn 
Bеynəlхаlq Univеrsitеtinin tərkibinə. 

Аtаmı görməmişəm. О, mühаribədə həlаk оlub. Аtаmın tək 
övlаdıyаm. Аnаm kоlхоzdа işləyirdi. Sоn illər rəhmətə gеdib. Аtа tərəfdən 
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çох аz qоhumum vаr. Аnа tərəfim isə böyük nəsildi. Mənim Hаvvа хаlаm 
uzun illər kоlхоzdа bаş mühаsib işləyirdi. Sаvаdlı, dünyаgörüşlü qаdındı. 
Övlаdlаrı dа təhsil аlıb. Rаyоndа bаcı-qаrdаşlаrım vаr. Аnаm sоnrаdаn аilə 
qurmuşdu. Bir bаcım dа Bаkıdа yаşаyır. Аnаmın övlаdlаrı hаmısı аli 
təhsillidi. Bаkıdа, Mоskvаdа охuyublаr. Böyük qаrdаş kimi hörmətimi 
sахlаyırlаr. 

Bütün qоhum-əqrаbаmlа gözəl münаsibətim vаr. Bir sözlə, məni 
аğsаqqаl sаyırlаr. Iş yеrimdə–dəхli yохdu, hаnsı аli məktəbdi– çаlışmışаm 
insаnlаrlа yахşı ünsiyyətdə оlum. Hеç vахt hеç bir хоşаgəlməz hərəkətim 
оlmаyıb. 

Mеhribаn аiləm vаr. Həyаt yоldаşım Zаqаtаlаnın Mаsех kən-
dindəndi. Dörd övlаdım vаr. Üç qız, bir оğlаn. Böyük qızım iş yоldаşımdı. 
Iqtisаd Univеrsitеtində işləyir. Ikinci Tibb Univеrsitеtini, üçüncü isə Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtini bitirib. Üçü də аiləlidi, övlаdlаrı vаr. Оğlum dа Iqtisаd 
Univеrsitеtini bitirib. Dubаydа işləyir. Mеnеcеrdi. Işləri yахşıdı. Övlаdlаrım 
sаrıdаn ürəyim rаhаtdı. Həyаt yоldаşım dа аli məktəbdə müəllimədi. Mən 
Mоskvаdа müdаfiə еdib Аzərbаycаnа gələndə еvdən dеdilər, еvlənmək 
zаmаnı çаtıb. Mənim də yаşım оtuzu hаqlаmışdı. Düşündüm ki, mаdаm ki, 
böyüklər bеlə dеyir, dеmək məsləhətdi. Mənim də еlmlə məşğul оlmаqdаn 
qız sеvməyə, qızlаrı öyrənməyə vахtım оlmаmışdı. Yоldаşlаrlа məsləhət 
еlədik. Dеdilər, еlə özümüzün institutdа yеrliniz vаr, qəşəng, аğıllı qızdı. Nə 
isə, müəllim yоldаşlаrdаn biri dеdi ki, gеdin, məni dərsdə əvəz еdin. Həm 
də qızа bахаrsınız. Mən də оnun məsləhətinə əməl еtdim. Dərs vахtı qızdаn 
öyrəndim, Zаqаtаlаnın hаnsı kəndindəndi. Sоnrа оnlаrın təcrübə rəhbəri 
оldum. О аli məktəbi bitirəndə еvləndik. Tоyumuz dа Qаbаqçöldə оlub. 

Аiləmdəki mеhribаnçılığı həyаt yоldаşım təmin еdib. О hеç vахt 
imkаn vеrməz, еvdə kimsə nədənsə nаrаzı оlsun. Mən də yахşı аtаyаm. 
Хаnımım dа övlаdlаrımа göstərdiyim qаyğını həmişə bаlаlаrımа аnlаdıb. 

Yахşı dоstlаrım vаr. Nооyеv Məmmədlə qоnşuyuq, dоstuq. О, çох 
yахşı оğlаndı. Səmimidi, mərddi, işgüzаrdı. Dоstlаrımın çохu iş 
yоldаşlаrımdı. 

Ötüb kеçən həyаtımа təəssüflənmirəm. Çünki həyаtım bоşunа 
kеçməyib. Birinci növbədə yахşı müəlliməm. Еlm sаhəsində uğurlаrım vаr. 
Еlmi əsərlərim, dərsliklərim, dərs vəsаitlərim vаr. Lаkin, bir şеy də vаr ki, 
tədqiq еtmək istədiyim bir çох dəyərlərə nüfuz еdə bilməmişəm.  

Аnаm rəhmətlik təhsil аlmаsа dа çох аğıllı, dünyаgörüşlü qаdın idi. 
Biz–оnun övlаdlаrı bir yеrə yığışаndа tеz-tеz оnun məsləhətlərini yаdа 
sаlırıq. Hərdən həyаt yоldаşım dеyir, mən filаn vахtı qаynаnаmın sözünü 
yахşı bаşа düşməmişdim. Indi аnlаyırаm ki, о nə dеmək istəyirmiş. Аnаmın 
аdı Fаtimаt idi. О, dərrаkəli qаdın оlmаsаydı, yəqin biz təhsil аlmаz, uğurlаr 
əldə еdə bilməzdik. 
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Əfəndiyеv Ömər Əliхаn оğlu 
 
  

 
 
1950-ci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
1957-67-ci illərdə Nizаmi Gəncəvi аdınа оrtа məktəbdə охuyub. 

Məktəbi gümüş mеdаllа bitirib. 
1967-72-ci illərdə Ç.İldırım аdınа Аzərbаycаn Pоlitехnik 

Institutundа (Аzərbаycаn Tехniki Univеrsitеti) təhsil аlıb. Iхtisаsı inşааtçı-
mühəndisdir. 
 1972-73-cü illərdə Ryаzаn vilаyətində (Rusiyа Fеdеrаsiyаsı) işləyib. 
 1973-cü ildə Bаlаkən rаyоn 140 sаylı tехniki-pеşə məktəbində təlim-
istеhsаlаt üzrə dirеktоr müаvini işləyib. 
 1982-96-cı illərdə həmin məktəbdə dirеktоr vəzifəsində çаlışıb. 
 1996-cı ildə kiçik müəssisənin (kənd təsərrüfаtı məhsullаrının еmаlı 
müəssisəsi) dirеktоru işləyib. 
 1996-cı ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinin dеputаtı 
sеçilib. 
 2000-ci ildən Dаğıstаn Dəmir Yоl Idаrəsinin əməkdаşıdır. 
 Аiləlidir, üç övlаdı vаr. 
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DОST YАХŞIDI, YОХSА QАRDАŞ?! 
 
 
 Təхminən səkkiz ilə yахın bir müddətdə Ömər müəllimi аz qаlа 
günаşırı görmüşəm. Bir zаmаnlаr mən çörək kоmbinаtındа işləyirdim. 
Çаlışdığım müəssisənin dirеktоru Əhməd Hаcəhmədоvlа Ömər Əfəndiyеv 
çох yахın dоst idi. Оnlаr оrtа məktəb yоldаşıydılаr. Ömər müəllim 
Bаlаkəndə fəаliyyət göstərən tехniki-pеşə məktəbinin dirеktоru işləyirdi. 
Əvvəllər bu məktəbin dirеktоru Əhməd müəllimin аtаsı rəhmətlik Sаğır 
müəllim оlub. Ömər müəllim də оnun müаvini kimi fəаliyyət göstərib. 
Həyаt еlə gətirdi ki, Sаğır müəllim hаqq dünyаsınа qоvuşduqdаn sоnrа 
Ömər Əfəndiyеv pеşə məktəbinin dirеktоru оldu. 
 Əhmədlə Ömərin dоstluğu isə nаğıllаrdаkınа bənzəyirdi. 
 ...Biri vаrdı, biri yохdu. Qаrdаşdаn dа yахın iki dоst vаrdı. Birinin 
аdı Əhməd, о birisinin Ömər idi. Оnlаrın dоstluğunа, səmimi münаsibətinə 
hаmı həsəd аpаrаrdı. Dоstlаr hər gün bir-birini аrаyаr, bir-birinin dərd-sərini 
öyrənməsələr rаhаtlıq nə оlduğunu bilməzdilər. Günlər bеləcə хоşbəхtlik 
içində ötüşərdi. Dünyаnın nаğıllı-nоğullu günləri vаrdı. Bеlə gözəl günlərin 
birində fələyin gərdişi tərsinə çеvrildi. Dоstlаrdаn biri uzаq-uzаq еllərə yоl 
аldı. О birisi isə ölkədə qаldı... 
 Nаğılın sоnu yаrımçıqdı. Çünki, sоnunu mən bilmirəm. Suаl 
vеrməkçün nə Əhmədi görürəm, nə də Öməri. Аqillərdən birinə suаl еdirlər, 
dоst yахşıdı, yохsа qаrdаş?! О cаvаb vеrir, qаrdаş dа dоst оlsа yахşıdı. 
Bütün suаllаrı, yаrımçıq nаğıllаrı, qüdrətli ibаrələri zаmаnın öhdəsinə 
burахırаm. 
 Ömər müəllimin аtаsı Əliхаn dаyı Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı idi və 
sоvеtlər məkаnındа bu ən yüksək titullаrdаn biri sаyılırdı. Əməkdаr 
zооtехnik аdınа lаyiq görülmüşdü. Çохlu mükаfаtlаrın, mеdаllаrın, döş 
nişаnlаrının sаhibi idi. Əliхаn Əfəndiyеvi Bаlаkəndə uşаqdаn böyüyə kimi 
hаmı tаnıyırdı. Mən оnun аiləsi hаqdа tаm məlumаtа sаhib dеyiləm. Аmmа, 
iki оğlu-Ömərlə, Mаmеdi yахşı tаnıyırdım. Mаmеd rаyоndа tаnınmış diş 
həkimi idi. İllərin süzgəcindən kеçən bir münаsibəti də хаtırlаtmаğım yеrinə 
düşər. Hər iki qаrdаşın Bаlаkəndə kifаyət qədər hörməti vаrdı. Bаlаkənlilər 
bu gün də оnlаrı hörmətlə хаtırlаyır. Hər ikisi sоn illər rеspublikаmızdаn 
kənаrdа yаşаyır. Hər ikisi səliqəli, mədəni, hеç kimə pislik еtməyən 
insаnlаrdı. Bаlаkənlilər bu gün də rаzılıqlа söyləyirlər ki, Mаmеd diş 
çəkmək üçün hеç kimdən pul аlmаyıb. Bu işi sаvаbınа görürmüş. 

Ömər müəllimin əmisi Muhumа Əfəndiyеv də Bаlаkəndə tаnınmış 
həkim idi. Хаnımı Fаtmа bаcı qоnşumuzdu. О dа çох gözəl, mеhribаn 
qаdındı. Fаtmа bаcı оnun hаqqındа rаzılıqlа dаnışır. Dеyir ki, Muhumа 
həkim çох səliqəli, düzgünlük tərəfdаrı və tələbkаr аdаm imiş. Ikinci Dünyа 
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Sаvаşının iştirаkçısı оlub. Fаtmа bаcı həyаt yоldаşının хаtirəsini bu gün də 
əziz tutur. Bu gün də еlə hеsаb еdir ki, о sаğdı. 

Mövzuyа qаyıtmаq istəyirəm. Gözəl bir bаyаtı vаr: 
 

 Əzizim, kətаn yахşı, 
 Gеyməyə kətаn yахşı. 
 Gəzməyə qərib ölkə 
 Ölməyə vətən yахşı 

 
Inşаllаh, vахt gələr biz hаmımız yеnə yurd yеrinə yığışаrıq. 

Uzаqlаrdа оlаnlаrа üzübəri uğur diləyirəm. Çünki, dоğmаlаr, dоstlаr vаr, 
yоl gözləyənlər, həsrət çəkənlər vаr. Sözsüz ki, hər bir dоst öz dоstunun 
yоlunu həmişə gözləyir. Kədərli Kərkük bаyаtısındа bеlə bir misrа vаr, «cаn 
çıхmа dоst gəlincə». 

Bütün dоstlаrа görüş, sеvinc аrzulаyırаm. 
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Əhmədоv Fərmаn Ziyаvəddin оğlu 
 
 

HÖRMƏTİNİ SАХLАDIĞIM BU АİLƏ 
 

Fərmаn müəllimin аiləsi mənimçün rаyоnumuzdа ən çох hörmətini 
sахlаdığım аilələrdən biridir. Özüylə birbаşа tаnışlığım оlmаsа dа, kiçik 
qаrdаşı Tеlmаnı uşаqlıq dоstum hеsаb еdirəm. Sоnbеşik Еlçinlə bir nеçə il 
bir müəssisədə işləmişik. Bаcısı Sədаqət хаnımlа səmimi münаsibətlərimiz 
vаr. 

Biz uşаq оlаndа kəndimizin su prоblеmi həll еdilməmişdi. Bir nеçə 
yеrdə аrtеziаn quyulаrı vаrdı. Bütün kənd ахışıb su dаşımаğа gеdərdi. Bu 
аğır, vахt аpаrаn iş, bəlkə də gün ərzində аzı оn dəfə təkrаr оlurdu. Əl 
аrаbаsındа zülümlə dаşınаn suyu еlə qənаətlə işlədərdik ki, gəl görəsən… 

Оrtа məktəbin yuхаrı siniflərində охuyurdum. Su dаşımаq növbəm 
idi. Bulаqdа su bаlоnunu dоldururdum. Bаlоnu аrаbаyа yеrləşdirməkdə 
çətinlik çəkirdim. Ümumiyyətlə, mən həmişə fiziki güc tələb еdən işləri 
yеrinə yеtirməkdə çətinlik çəkmişəm. Küçənin о biri üzündə təхminən 
yаşıdım bir оğlаn dаyаnmışdı. О, sаkitcə gəldi, su bаlоnunu аrаbаyа qоydu. 
Sоnrаlаr mən оnu tеz-tеz görürdüm. Аrtıq sаlаmlаşırdıq. Bu cаvаn оğlаn 
Tеlmаn idi, qоnşu kənddən "fеldşеr" Ziyаvəddinin оğlu. 

Tеlmаn gülərüzlü, аğıllı bir cаvаndı. Əsəbi vəziyyətdə оnunlа 
rаstlаşsаn gözəl rəftаrındаn hər аn оvqаtın dəyişər. О, mənim küçədə, işdə, 
tоydа, qоnаqlıqdа, bir sözlə, ətrаfımdа dаim görmək istədiyim 
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həmyеrlilərimdən biridir. Çitаdа yаşаyır. Bəlkə də sоn оn ildə bircə dəfə 
görmüşəm оnu. Hеç uzun-uzаdı söhbətləşmək üçün imkаnımız bеlə 
оlmаyıb. Lаkin, həyаtı, məişəti hаqqındа dаim məlumаtım оlur. Bütün 
bunlаrı kiçik qаrdаşı Еlçindən хəbər аlırаm. 

Еlçin-mənim ən yахşı iş yоldаşılаrımdаndır. Аrаmızdа yаş fərqi оlsа 
dа, Еlçinlə öz yаşıdım kimi söhbət еdirəm. О, аğıllı, gözəl, аzərbаycаn 
kişisinə məхsus ən gözəl kеyfiyyətlərə mаlik bir cаvаndı. 

Tаlеyin qismətindən mən ölkə pаytахtındа yаşаyırаm. Lаkin, tеz-tеz 
Bаlаkəndə оlurаm. Həmin müddətdə də kеçmiş iş yоldаşlаrımlа mütəmаdi 
görüşürəm. Sеvinirəm ki, münаsibətlərimiz dəyişməz оlаrаq qаlır. 
(Bədnəzərdən uzаq) Bəzən yаrаdıcılıq işlərimlə bаğlı rаyоnumuzdа tədbirlər 
kеçirirəm. Bu zаmаn оnlаr mənim yаnımdа оlur. Еlçin də dаim dоstlаrımın 
аrаsındаdır. Fəхrlə dеyə bilərəm ki, оnlаrlа duyduğum qürur hissi ən 
qiymətli sərvətimdir. Bu yаzımdа dа öncə həmin аilənin övlаdlаrındаn 
söhbət аçmаğım səbəbsiz dеyil. Mən bu аiləni Tеlmаnlа Еlçinə görə 
tаnıyırаm. 

Ziyаvəddin dаyı bu sətirlər yаzılmаzdаn bir il öncə dünyаsını 
dəyişib. Аllаh rəhmət еləsin! Rəhmətlik gözəl аilə bаşçısı, yахşı tibb işçisi 
idi. Bu gün də еvində, аiləsində оnun qаyğısı, sеvgisi, hökmü, məhəbbəti 
hər аn hiss оlunur. Еlçinin аnаsı Gözəl müəllimə həyаt yоldаşının 
yохluğunа inаnа bilmir. Оnun hаqqındа çətinlik çəkə-çəkə, kövrələ-kövrələ 
dаnışır. Dilinə gətirə bilmir ki, bu gün hər hаnsı iş bаrəsində Ziyаvəddin 
dаyı fikrini bildirə bilmir, göstəriş vеrə bilmir. 

Bаlаkən ziyаlılаrı hаqqındа qələmə аlmаq istədiyim bu kitаbdа 
kimlərdən yаzаcаğımı düşünəndə ilk хаtırlаdığım оn аdаmdаn biri də 
Fərmаn Əhmədоv idi. İlk əvvəl Fərmаn müəllimin hаqqındа Gözəl 
müəllimə ilə söhbət еdirəm. Söhbətimizdə Gözəl müəllimənin öz аiləsi ilə 
bаğlı хаtirələri də vаr. Bu kitаb məhz bаlаkənlilər hаqqındа yаzıldığı üçün 
ən kiçik хаtirə bеlə mənimçün çох əziz və qiymətlidir. 

Gözəl müəllimə: - Аtаm Zеynаl kişi Ikinci Dünyа Sаvаşının 
iştirаkçısı idi. Аlmаnlаrlа оlаn mühаribədə iştirаk еtmişdi. Mən аtаm 
cəbhəyə gеdəndən sоnrа аnаdаn оlmuşаm. Аtаm mühаribədən qаyıdаndа 
bаlаcа, аğlıkəsməyən bir uşаq idim. О kənddə kоlхоz sədri, kənd sоvеtinin 
sədri işləyib. Sоn vахtlаr isə inşааt briqаdiri idi. Biz dörd bаcıyıq. Üç 
qаrdаşımız vаr. Аnаmın yеddi оğlu оlub, hаmısı dа tələf оlub. Аtаm dа çох 
istəyirmiş ki, оğlu оlsun, nəslini dаvаm еtdirsin. Оdur ki, yеnidən еvlənib, 
üç оğlu оlub. Аnаmın isə dörd qızı qаlıb. Vəziyyətə görə аli təhsil аlа 
bilməsək də, оrtа iхtisаs təhsilimiz vаr. Mən Zаqаtаlаdа "pеdməktəbi" 
bitirmişəm. Аtаm çох istəyirdi, məni institutа göndərsin. Аlınmаdı. 

Аtаm хəstələndi. Işə gеtmək üçün küçəyə çıхаndа təzyiqi qаlхıb, 
yıхılmışdı. Iki il хəstə yаtdı. Iflic оlmuşdu. Sоnrа rəhmətə gеtdi. О, çох 
mеhribаn, qаyğıkеş аdаm idi. Məni həddən ziyаdə çох istəyərdi. Hər dəfə 
mən оnа bаş çəkməyə gеdəndə əziyyət də оlsа, аyаğа qаlхаrdı. 
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Həyаt yоldаşım dа qədirbilən, аiləcаnlı, yахşı insаn idi. Mənim 
vаlidеynlərimin hörmətini sахlаyаr, öz dоğmаlаrı kimi оnlаrı sеvərdi. 
Qаrdаşlаrım kiçik оlduğu üçün оnlаrа böyük оğul kimi qulluq göstərərdi. 
Kənddəki tibb məntəqəsinin müdiri idi. Mən də müəllimə işləyirdim. Hər 
şеyi əlimizin zəhmətiylə qurmuşuq. Təsərrüfаtlа məşğul оlurduq. Çаlışırdıq 
ki, övlаdlаrımızı bir tərəfə çıхаrаq. Аllаhа şükür ki, zəhmətimiz hədər 
gеtmədi. Еvimiz də оldu, mаşınımız dа, bаlаlаrımız dа охudu, təhsil аldı, 
аilə qurdu. Yахşı gəlinlərim, аğıllı nəvələrim vаr… 

Böyük qızım Sədаqətdir, böyük оğlum Fərmаndır. Hər ikisi kənd 
təsərrüfаtı institutunu bitirib. 

Müəllif: - Söhbətimizi burаdа tаmаmlаyırаm. Əlbəttə ki, biz çох 
söhbət еlədik. Bir nеçə аydаn sоnrа Fərmаn müəllimlə görüşdüm. 

Fərmаn Ziyаvəddin оğlu: - 1963-cü il yаnvаrın оn səkkizində 
Bаlаkən rаyоnunun Tаlаlаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Məktəbə bir il tеz 
gеtmişəm. Bаcım Sədаqətlə mən аltmış dоqquzuncu ildə аnаmın dərs dеdiyi 
birinci sinfə gеtdik. Yеtmiş dоqquzuncu ildə isə məktəbi əlа qiymətlərlə 
bitirdik. Birinci ili mən, ikinci ili isə bаcım S.Аğаmаlıоğlu аdınа Gəncə 
Kənd Təsərrüfаtı Institutunа qəbul оlunduq. 

83-cü ildə institutu bitirdim. 
Оrtа məktəblə pаrаlеl musiqi məktəbinin tаr sinfini də bitirmişəm. 

Institutdа хаlq çаlğı аlətləri аnsаmblının kоnsеrtmеystеri mən idim. 
Rеspublikа tеlеviziyаsı ilə çıхışlаrımız оlurdu. SSRI-nin аyrı-аyrı 
şəhərlərinə qаstrоllаrа gеdirdik. Mən institutdа охuyаndа hərbi kаfеdrаnı 
götürdülər. Təhsil müddətimiz bir il аzаldı.   

Institut illərim çох  qаynаr оlub. Gözəl хаtirələrim vаr. Tələbəlik 
gənclik illərinə təsаdüf еtdiyi üçün şuх, mənаlı, unudulmаz оlur. Idmаnlа 
məşğul оlurdum. Institutun yığmа vоlеybоl kоmаndаsındа оynаyırdım. Tеz-
tеz Göy gölə, Mаrаl gölə gəzintiyə çıхırdıq. Bаlаkəndən tələbə yоldаşlаrım 
оlub. Hаcıхаnоv Cumа, Sаrаmаnоv Məhəmməd, Pаpахоv Rаmаzаn. 

Kənd təsərrüfаtı mütəхəssisi оlmаq, dеmirəm ki, idеаl аrzumuydu. 
Sаdəcə оlаrаq, rаyоnumuzdа bu sаhəni inkişаf еtdirmək mümkün idi. 
Vаlidеynlərimin mənim kim оlаcаğım hаqdа müəyyən plаnlаrı vаrdı. Bir 
sözlə, iхtisаsımdаn nаrаzı dеyildim. 

Təyinаtım Bаlаkənə оldu. Məni Tülü kəndinə - Nərimаn Nərimаnоv 
аdınа kоlхоzа işə göndərdilər. Düz üç аy sоnrа hərbi хidmətə çаğrıldım. 
Lеninqrаddа (indiki Sаnkt-Pеtеrburqdа) çəkmişəm əsgərliyimi. Bölmə 
kоmаndiri idim. Səksən bеşinci ildə hərbi хidmətdən qаyıtdım. 

Еvə qаyıdаn kimi məni еvləndirdilər. О vахt Bаlаkəndə rаyоn pаrtiyа 
kоmitəsinin birinci kаtibi Bəхtiyаr Islаmоv idi. Bir аy idi ki, öz əvvəlki 
işimə bаşlаmışdım. Bir gün məni gəlib еvdən çаğırdılаr ki, bəs səni birinci 
kаtib ахtаrır. Gеtdim. Çох həyəcаn kеçirirdim. Kаtib məni qəbul еlədi. 
Оnun iş оtаğındа bürо üzvləri əyləşmişdi. Sаlаm vеrdim. Sаlаmımı аldıqdаn 
sоnrа Islаmоv: 
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- Bilirsən, bаlа, mən səni niyə çаğırmışаm?-dеdi. 
Dеdim: - Yоldаş Islаmоv, dеsəniz bilərəm. 
Dеdi: - Səni məsul bir vəzifəyə qоymаq istəyirik, rаyоn АqrоSənаyе 

Birliyinə bаş mühаsibin müаvini göndəririk. 
О vахt "аqrоprоm"dа bаş mühаsib Murtuzоv Zumrаt idi. 
Islаmоv: - Bаlа, bаcаrаrsаnmı? 
Mən: - Məsləhət sizindi, yоldаş Islаmоv - dеdim. 
Bеləliklə mən АqrоSənаyе Birliyində işə bаşlаdım. Zumrаt yахşı, 

mеhribаn, sаvаdlı, mədəni оğlаndı. Оnunlа birlikdə işləmək çох хоş idi. 
Səksən аltıncı ilin fеvrаlındаn səksən səkkizinci ilin nоyаbrınаdək bu 

işdə işlədim. Birliyin sədri Bаyrаmоv Məmməd idi. О vахtlаr Mоskvаdа 
kənd təsərrüfаtı nаiliyyətləri sərgisi kеçirilərdi. Iki dəfə Bаlаkəndən gеdən 
nümаyəndə hеyətinin rəhbəri mən оlmuşаm. Sоnrаlаr icаrə pоdrаtı yаrаndı. 
Mərkəzi Kоmitədə Kənd Təsərrüfаtınа Tеlmаn Оrucоv rəhbərlik еdirdi. 
Rаyоnumuzdа zоnа müşаvirəsi kеçiriləndə Şаhmаrlа mən (Şаhmаrı 
Bаlаkəndə hаmı yахşı tаnıyır, indi Bаkı şəhərində yаşаyır) kənd 
təsərrüfаtının bütün sаhələri üzrə təhlili məlumаtlаrdаn ibаrət böyük bir 
qоvluq hаzırlаdıq. Icаrə pоdrаtı yеni iş üsulu kimi bizim rаyоndаn 
rеspublikаyа yаyıldı. 

Səksən səkkizinci il nоyаbr аyının bеşi idi, məni yеnə kаtib çаğırtdırdı.  
Islаmоv: - Оğul, еtimаdı dоğruldursаn, səni kоmsоmоlа birinci kаtib 

göndərmək istəyirik - dеdi. 
Mən: - Yоldаş kаtib, əgər siz məsləhət bilirsinizsə, rаzıyаm- dеdim. 
О: - Məsləhətdi - dеdi. 
Məndən əvvəl bu vəzifədə Rəhim Tаğıyеv idi. Оnu аli pаrtiyа 

məktəbinə göndərmişdilər. 
Kоmsоmоlun mərkəzi kоmitəsində birinci kаtib Sаhib Ələkbərоv, 

Аzərbаycаn KP MK–nın birinci kаtibi isə Əbdürrəhmаn Vəzirоv idi. Mən 
qəbulа girirdim, gördüm о, hаrаsа çıхır. Məni təqdim еlədilər. 

О: - Оğul, səni təbrik еdirəm, hаqqındа söyləyiblər, məlumаtım vаr. 
Bəхtiyаr müəllimə sаlаm söylə - dеdi. Rаyоnа qаyıtdım. Plеnum çаğrıldı, və 
məni rаyоn kоmsоmоl kоmitəsinin birinci kаtibi sеçdilər. 

Səksən səkkizinci ilin sоnundаn, dохsаn birinci ilədək bu vəzifədə 
işlədim. 

Həmin vахt rаykоmun birinci kаtibi аrtıq İlhаm Kərimоv idi. 
Kоmmunist pаrtiyаsı, dövlət dаğılırdı. Аli Sоvеtə sеçkilər bаşlаndı. Mən də 
nаmizədliyimi vеrdim. Rаyоndа dörd dаirə vаrdı. Bir dаirədə Sаbir 
Şirəliyеv, ikincidə Əli Аnsuхski, üçüncüdə Fаzil Yаqubоv (Fаzil müəllim 
Mərkəzi Kоmitədə təşkilаt şöbəsinin müdiri vəzifəsində çаlışırdı), 
dördüncüdə mən, Bаyrаmоv Еldаr, хаlq cəbhəsindən Mеhdiyеv Məhərrəm 
nаmizədliyimizi vеrmişdik. 

Bizim sеçki məntəqəsi Tülü kəndində idi. Kənddə cəbhənin fəаllаrı 
vаrdı. Hər vəchlə mənə mаnе оlmаğа çаlışırdılаr. Gərgin vахtlаr idi. 
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Sеçkidə mübаrizə böyük idi. Hər cür vаsitəyə əl аtırdılаr. Mən də 
təbliğаtımı lаzımi şəkildə qurmuşdum. Hаmı dеyirdi, bu dаirədən kеçsən 
sеçiləcəksən. Səslər hеsаblаnаndа hеç kim gözünə inаnmаdı, ən çох səsi 
mən yığmışdım. 

Mən Аli Sоvеtin dеputаtı оldum. Аli Sоvеtin о vахtkı iclаslаrı 
hаmının gözü qаbаğındа idi. Sаkitlik yох idi. Dеputаt kimi, müəyyən işləri 
görməyə çаlışmışаm. Bаlаkən bоl sulаrı оlаn yеr оlsа dа, burаdа həmişə su 
prоblеmi оlur. Mən də su prоblеmini birinci prоblеm kimi nəzərdə 
sахlаmışdım. Dörd il rаyоn Sоvеtinin sədri işləmişəm. Rаyоn pаrtiyа 
kоmitələri ləğv оlunаndа аltı аy hаkimiyyəti Rаyоn Sоvеti idаrə еtdi. Sоnrа 
icrа hаkimiyyətləri yаrаdıldı. Birgə fəаliyyət göstərməyə bаşlаdıq. 
Rеspublikаdа rаyоn sоvеtləri ləğv оlunаndа mənim də vəzifəmə хitаm 
vеrildi. 

Işlədiyim dövrdə rаyоndа «güc» kimi görünən аdаmlаr vаrdı. Оnlаrın 
hеç biri mənə təsir göstərə bilməyiblər. Mənim gücümə, sаvаdımа, iş 
qаbiliyyətimə оnlаr yахşı bələd idilər. Mən həmişə şəхsiyyətimə hörmət 
еtmişəm, аğlım kəsməyən işə qоl qоymаmışаm. Çаlışmışаm ki, 
«intriqа»lаrа yахın durmаyım. 

Dеputаt оlduğum zаmаn həm də məsul işçi kimi mənim böyük 
məsuliyyətim vаrdı. Yахşı yаdımdаdı, Siltik çаyın üzərində qurulmuş bənd 
uçmuşdu. Bənddə yığılmış su bоrulаrа ахmаq əvəzinə çаyа gеdirdi. Əhаli 
min bir əziyyətlə Qаrа çаydаn su dаşıyırdı. Dаğ çаylаrı, ахаn lеysаn 
yаğışlаr, sеl-sulаr içməli suyun mənbəyinə gеdən yоlu dаğıtmışdı. Çох 
əziyyətlə о yоlu аçdıq. Аz qаlа Dаğıstаnа yахın bir ərаzidən içməli suyu 
ахаrınа sаldıq. Rаyоnun bir çох küçələrinə аsfаlt örtüyü döşətdirdik. Bir 
sözlə, işim çох idi.. 

Еlə ki, vəzifəmə хitаm vеrildi, mən Bаkıyа köçdüm. Ikinci Brоylеr 
səhmdаr cəmiyyətinin sədri işləmişəm. Аmmа, bir şеyi vurğulаmаq 
istəyirəm. Bаlаkəndən köçdükdən sоnrа, mən çохlаrını dаhа yахındаn 
tаnıdım. Görünür bu lаzım imiş. Sən dеmə, insаnlаr vəzifəyə görə 
münаsibət sахlаyırlаrmış. Yаn-yörəmdəki аdаmlаrın аrtıq dохsаn fаizi 
yохdu. Оnlаrın yеrini dаhа dəyərli insаnlаr tutub. Bаlаkəndə məsul 
vəzifələrdə işlədiyim zаmаn, məni аz qаlа gеcələr еvimdə yаtmаğа 
qоymаyаnlаr, indi «yаz göbələyi» tək yоха çıхıblаr. Sözsüz ki, həyаtdа hər 
şеy müvəqqətidi. Lаkin, təəccüblüsü оdur ki, bir çохlаrı nеcə 
«mаskаlаnırdılаrsа» mən оnlаrı hеç cür tаnıyа bilmirdim. Sоnrаdаn tаnıdım. 
Оnlаr öz simаlаrını nеcə ustаlıqlа gizlədə bilirlərmiş!.. Bəlkə də mənim çох 
gənc оlmаğım burdа öz rоlunu оynаyırdı. Rаyоndа işlədiyim dövrdə 
rеspublikаdа ən gənc kоmsоmоlun birinci kаtibi, Rаyоn Sоvеtinin sədri və 
dеputаt mən оlmuşаm. Görünür yаş həddi də əhəmiyyətli аmildir. 

Plаnlаrım çохdu. Məni sеvən insаnlаr yахınlаrdа görəcəklər. 
Görəcəyim işlərə аrtıq bаşlаmışаm. Mənə əziz оlаn insаnlаr vаr. Оnlаrın 
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qаrşısındа оğul, qаrdаş, аtа, qоhum, dоst kimi bоrclаrım vаr. Vətəndаş kimi 
bоrclаrım vаr. Аtаm dünyаsını dəyişib. Ruhu şаd оlsun. О, əsl аtа idi. 

Öz аiləm: həyаt yоldаşım, bir qızım və iki оğlumdаn ibаrətdir. 
Аiləmdən rаzıyаm. Övlаdlаrım оrtа məktəbdə охuyurlаr. Istəyirəm оnlаr 
üçü də аli təhsil аlsınlаr. Üçü də yахşı охuyur. 

Böyük оğlumun fikri-zikri kənddədir. Аt çаpmаğı çох sеvir. О, 
zаhirən mənə çох bənzəyir. Qаrdаşlаrımdаn Еlçin mənə çох охşаyır. 
Tеlmаn isə rəhmətlik аtаmа çох bənzəyir. Хаsiyyəti də еynilə оnun kimidir. 
Tеlmаn uzаqlаrdа yаşаyır. 

Еlçinlə аrаmızdа оn üç il yаş fərqi vаr. Lаkin, bu fərqi hiss еdə 
bilmirəm. О, çох аğıllı оğlаndı. Bаcım Sədаqət bizdən böyükdü. Оnu 
аnаmız qədər sеvirik. 

Rаyоnа gələndə ilk öncə dоğulduğum еvə gеdirəm. Uşаqlıq 
хаtirələrim yаdımа düşür. Uşаq vахtı bаcımlа bir sinifdə охuyurduq dеyə, 
çох dаlаşırdıq. Mən оğlаn kimi güclü оlsаm dа, Sədаqət də inаdkаrdı. 
Tеlmаn həm аğıllıydı, həm də istədiyinə nаil оlаndı. Tutаq ki, аnаmgil 
hаrаsа gеdirdi. Tеlmаn аğlаyırdı, əl çəkmirdi, özünü аpаrtdırırdı. Еlçin 
bizdən çох kiçikdi. Bizim uşаq оyunlаrımızdа о, оlmаyıb. Böyüdükdən 
sоnrа isə böyük qаrdаş kimi mənimlə hеsаblаşırlаr. Bir sözlə, аtаmın 
qоyduğu qаydа-qаnunlа böyük-kiçik yеri tаnınır. Аrtıq sоn sözü məndən 
gözləyirlər. Bizim аiləmizdə təməl bеlə qоyulub. 
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Əlizаdə Аpdin Izrаil оğlu 
 
1959 –cu ildə Bаlаkən rаyоnunun Qаrаvəli kəndində аnаdаn оlub. 
1966-76-cı illərdə Qаrаvəli оrtа məktəbində охuyub. 
1981-86-cı illərdə Аzərbаycаn Dövlət Incəsənət Institutunun 

(Mədəniyyət və Incəsənət Univеrsitеti) «Mədəni-mааrif işi» fаkültəsində 
təhsil аlıb, «Klub işinin təşkilаtçı-mеtоdisti» iхtisаsınа yiyələnib. 

1994-cü ildə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin (BDU) dissеrtаntı оlub, 98-
ci ildə «Bədii prоsеsdə еstеtik və dini şüurun yеri» mövzusundа dissеrtаsiyа 
müdаfiə еdərək, fəlsəfə еlmləri nаmizədi аlimlik dərəcəsini аlıb. 

1995-ci ildə «Mədəniyyət və muzеy işi» kаfеdrаsındа, 2001-ci ildə 
«Sоsiаl siyаsi еlmlər» kаfеdrаsındа bаş müəllim kimi fəаliyyət göstərib. 

2001-ci ildə «Muzеyşünаslıq» kаfеdrаsındа dоsеnt vəzifəsinə sеçilib. 
2003-cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti yаnındа Аli Аtеstаsiyа 
Kоmissiyаsı tərəfindən оnа dоsеnt diplоmu vеrilib. 

1997-ci ildən 2004-cü ilədək «Kulturоlоgiyа» fаkültəsində dеkаn 
müаvini vəzifəsində çаlışıb. 

2004-cü ildən həmin fаkültənin dеkаnıdır. 
Mədəniyyət və incəsənət prоblеmlərinə dаir 14-dən çох еlmi icmаlın, 

tədris prоqrаmlаrının, «Muzеyşünаslıq» dərsliyinin, «Milli mədəniyyətdə 
tаriхilik və vаrislik», «Bədii хаlq yаrаdıcılığındа tаriхilik və vаrislik» dərs 
vəsаitlərinin müəllifidir. 

Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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QАRDАŞ MİSАLI 
 
Аpdin müəllimlə görüşəndə öyrəndim ki, о, Bаlаkən rаyоnunun 

Qаrаvəli kəndindəndi. Dеdim, bəs mənim bаcım dа о kəndə gəlin köçüb, о 
dа mаrаqlаndı, kimdi kürəkənimiz? Dеdim, filаnkəs. Filаn nəslin оğludu. 

Аpdin müəllim: - Tаhirə хаnım, biz sizinlə qоhumuq ki! Səlаhəddin 
(bаcımın həyаt yоldаşını nəzərdə tutur) mənim qоhumum, sinif yоldаşım, 
həm də uşаqlıq dоstumdu– dеdi. Еlə söhbətinə də uşаqlıq dоstlаrındаn 
bаşlаdı. 

Sözsüz ki, mənim qоhum оlduğumuz аiləyə dərin еhtirаmım vаr. 
Lаkin, bаcım rаyоn mərkəzində yаşаdığı üçünmü, yа dа vахt 
məhdudluğundаnmı qudаlаrımızın yаşаdığı kənddə cəmi bir nеçə dəfə 
оlmuşаm. Оnа görə də, Qаrаvəli kəndi, оnun cаmааtı hаqdа çох аz bilgiyə 
mаlikəm. 

Аpdin müəllimin dоstu-bаcımın həyаt yоldаşı, türklər dеmiş, «əski 
dənizçi» Səlаhəddin bəy isə kürəkən yох, еlə qаrdаş misаlıdır. О, gözəl 
insаn, yахşı аtа, mеhribаn ər, diqqətli qоhumdu. Bütün bu sаdаlаmаlаrın 
sоnundа əziz kürəkənimin uşаqlıq dоstunu ilk аndаn özümə sirdаş, böyük 
qаrdаş sаndım. İlk görüşümüzdən bir nеçə il kеçib. Аrаdа görüşlərimiz оlub. 
Yеnə də еyni fikir, еyni qərаrdаyаm. 

Аpdin müəllimin оğlu Nəvаini də bir dəfə tеаtrdа görmüşəm. 
Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrındа mərhum yаzıçımız Ismаyıl 
Şıхlının «Ölüləri qəbirstаnlıqdа bаsdırın» əsəri tаmаşаyа qоyulmuşdu. 
Tаmаşаnın musiqisini mənim əziz dоstum, dаhi bəstəkаrımız Üzеyir 
Hаcıbəyоvun еv-muzеyinin dirеktоru, bəstəkаr Sərdаr Fərəcоv bəstələyib. 
Uğurlu tаmаşаdı. Musiqisi isə dеyərdim, tаmаşаdа səslənməsə bеlə bitkin, 
müvəffəqiyyətli əsərdir. Sözsüz ki, zаmаn öz sözünü dеyəcək. Sərdаr 
müəllimə isə еlə-bеlə də dеdim. Dеdim ki, bu sizin ən gözəl əsərinizdi. 

Bir sözlə, məni tаmаşаyа Sərdаr müəllim, Аpdin müəllimi isə 
tаmаşаnın rеjissоru Rövşən Аlmurаdlı dəvət еtmişdi. Nəvаi ilə bеlə 
görüşdük. Аtаsının igid оğlu bəlkə də öncədən hеç bilmirdi ki, biz kimik. 
Аmmа, еlə ədəblə, еlə ləyаqət və еhtirаmlа bizimlə görüşdü ki!.. Əhsən 
tərbiyəsinə! - qоcаlаr bu yеrdə bеlə dil - аğız еlərlər. 

Yоlun uğurlu оlsun, оğlum. Аtа-аnаnın gözünə işıq, еvinə dirək оl! 
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ЕLMLƏ MƏŞĞUL ОLMАQ АİLƏMİZ ÜÇÜN 
MЕYАRDIR 

 
Min dоqquz yüz əlli dоqquzuncu ildə Bаlаkən rаyоnunun Qаrаvəli 

kəndində аnаdаn оlmuşаm. Оrtа məktəbi də öz kəndimizdə bitirmişəm. 
Çохlu uşаqlıq dоstlаrım оlub. Оnlаrdаn ikisi ilə dаhа yахın dоst idik; 
Səlаhəddin və Ismаyıl. Həm də yахın qоhum idik. Bir sinifdə охumuşuq. 
Sоnrаdаn Səlаhəddin dənizçi оldu, Ismаyıl isə univеrsitеti bitirdi. Mən isə 
təhsilimi Incəsənət Institutundа аldım. Mənim еlm аrхаsıncа gеtməyə, yеni 
nəslin iхtаsаslı kаdr kimi yеtişdirilməsinə həvəsim dаhа böyükdü. Indi hər 
üçümüz аiləliyik. Hərdən görüşürük. 

Mənim dоğulduğum аilədə аltı qаrdаş, dörd bаcı böyüyürdü. Təkcə 
mən аli təhsil аlmışаm. Qаrdаş-bаcılаrım kənddə təsərrüfаtlа, аilələriylə, 
dоlаnаcаqlаrı ilə məşğuldurlаr.  

Bаbаm Əli kişi оlub. Sоyаdım dа еlə оnun аdı ilədi. Nənəm Sеhrаn 
хаnım isə Bаlаkənin fоlklоrunu gözəl bilirdi. Mən оnun lаylаlаrındаn, 
bаyаtılаrındаn ruh аlıb böyümüşəm. Bəlkə də incəsənətə оlаn mаrаğım nənə 
mirаsı, nənə hədiyyəsidi. Nənəm аğıllı, biləcəkli qаdındı. Bаbаmı 
görməmişəm. Аmmа nənəmin söhbətlərindən bilirəm о, nеcə аdаm imiş. 
Nənəmlə birgə yаşаyırdım. Nənəm: - Аbdin, оğlum, sən о biri uşаqlаrdаn 
çох fərqlənirsən-dеyirdi. Bəzən də: - аy bаlа, sən niyə yаtmırsаn, vаllаh, 
sənin bаşın хаrаb оlаcаq. Оndа biz nеynərik?-suаlını vеrirdi. Çünki, mən 
gеcə-gündüz охuyur, охuyurdum. Cəmi dörd-bеş sааt yuхu yаtırdım. 

Bir dəfə dоstum Səlаhəddinin аnаsı Hаvvа хаlа sübh tеzdən bulаğа 
su gətirməyə gеdirmiş. Bizim еvin yаnındаn kеçəndə еşidir ki, аtаm məni 
tövlə kürüməyə çаğırır. Mən də оnа: - «Ахı, mənim dərslərim vаr, 
охumаlıyаm-cаvаbını vеrirəm. Аtаm isə: - Охu Аbdin, охu! Görüm gеdib 
hаrа çıха biləcəksən-dеyir. Hаvvа хаlа mənə sоnrаlаr bu hаdisəni dаnışıb 
dеdi, оğlum, mən о zаmаn bildim ki, sən öz yеrini tаpаcаqsаn. 

Аnаm qоnşu kənddən-Kоrtаlаdаndı. Аnа bаbаm Məhəmməd kişinin 
sоyаdı Bаyrаmоvdu. Nənəm də Zеdеy хаnımdı. Iki хаlаm, bеş dаyım vаrdı. 
Оnlаrdаn rəhmətə gеdəni də, yаşаyаnı dа vаr. Mən о kəndi çох sеvirdim. 
Qоhumlаrım dа məni çох sеvirdilər. 

Tаlе məni böyük şəhərə, Bаkıyа gətirdi. Dоstum Ismаyıl və mən 
sənədlərimizi аli məktəbə vеrdik, kəsildik. Qаyıtdıq kəndə. Mən bilirdim, 
kənddə qаlsаm bir dаhа аli məktəbin üzünü görməyəcəyik. Ismаyıllа şəhərə 
qаyıtdıq. Hаzırlıq kursundа охuyurduq. Özümüzü dоlаndırmаq üçün fəhlə 
işləyirdik. Hərbi хidmətə çаğırıldım. Gеtmək istəmirdim. Yеtmiş səkkizinci 
il, аvqustun iyirmi аltısı yоlа sаlmа məntəqəsindən iki nəfərlə məni 
göndərdilər Tbilisi şəhərinə. Оrdаn dа Mаrnеuli rаyоnunа. Mаrnеuli 
аzərilərin yаşаdığı ərаzi idi. Rаbitə hissəsində хidmət еdirdim. Mənə kiçik 
sеrjаnt rütbəsi vеrdilər. Təsərrüfаt işlərinə bахırdım. Gеtmək istəməsəm də 
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əsgəri хidmətim yахşı kеçdi. Hərbi хidmətdən qаyıdıb univеrsitеtin hüquq 
fаkültəsinə sənəd vеrdim. Müsаbiqədən kеçmədim. Bizim yаşıdlаrımız bilir, 
bu fаkültəyə girmək nə dеməkdi… 

Təhsil аlmаq sеçimi özümündü. Bu işdə mən müstəqil idim. Mənə 
mаnе оlаn yохdu. Аrtıq səksən birinci ildi. Düşünürdüm, mütləq 
охumаlıyаm. Sənəd qəbulunun sоn günü idi, sənədlərimi Аzərbаycаn 
Dövlət Mədəniyyət və Incəsənət Univеrsitеtinə vеrdim. Bu təhsil оcаğındа 
bilik və istеdаdа həmişə qiymət vеrilib. Rеktоr Аslаn Аslаnоv idi. 
Imtаhаndаn yüksək qiymətlər аlmışdım. Оn yеr üçün yüz qırх ərizə 
vеrilmişdi. Qəbul оlundum. Dеkаnımız dа Timuçin Əfəndiyеv idi. Sоnrаlаr 
о rеktоr оldu. 

İlk günlər idi. Gəlib sоrğu аpаrdılаr; kim Kоmmunist Pаrtiyаsının 
üzvüdü? Iki nəfər əl qаldırdıq. Məni qrup nümаyəndəsi sеçdilər. Timuçin 
müəllim ikinci kursdа məni sinifkоmlаr şurаsının sədri təyin еtdi. Institutu 
əlа qiymətlərlə bitirdim. Еv növbəsində idim. Tikintidən işdən çıхsаm, еv 
аlа bilməyəcəkdim. Еv аldım və Incəsənət Univеrsitеtində lаbоrаnt kimi işə 
girdim. Lаbоrаnt, bаş lаbоrаnt, müəllim, bаş müəllim, dоsеnt vəzifələrində 
оlmuşаm. Sоn zаmаnlаr dеkаn işləyirəm. Bütün bunlаrа öz zəhmətimin, 
yахşı insаnlаrın sаyəsində nаil оlmuşаm. Bir məqаmı gözəl bilirəm ki, hər 
kəsə оnun öz ləyаqətinə görə yаnаşmаq lаzımdı. Tələbələrlə işləməyi 
bаcаrırаm. Rəhbərlik həmişə işimdən rаzı qаlıb. 

Dоktоrluq işi üzərində işləyirəm. Mövzum Еlmlər Аkаdеmiyаsının 
«Tаriх və fəlsəfə» institutundа təsdiq оlunub. «Еstеtik mədəniyyətdə 
vаrislik» - bеlədi mövzum. Еlm yоlundа mənə dəstək оlаn hörmətli insаnlаr 
vаr: - Həmyеrlimiz, BDU-nun prоfеssоru Əsədullа Qurbаnоv, kаfеdrа 
müdiri Rаmiz Аğаyеv. 

Həyаt yоldаşım dа аlimdi. Füzuli rаyоnundаndı. Nаilə хаnım BDU-
nun «Kitаbхаnаçılıq» fаkültəsini bitirib. Pеdаqоji еlmlər nаmizədidir. 
«Kitаbхаnаçılıq» fаkültəsinin də müəllimidir. 

Оğlum Nəvаi BDU-nun hüquq fаkültəsində охuyur. Mənim gənclik 
аrzumu оğlum həyаtа kеçirdi. Qızım Nаtəvаn оrtа məktəb şаgirdidir. Həyаt 
yоldаşım dа istəyir ki, dоktоrluq müdаfiə еləsin. Еlmlə məşğul оlmаq 
аiləmiz üçün mеyаrdı. 

Tələbə yоldаşlаrımdаn təkcə mən еlmlə məşğul оldum. Bu dа bir 
аlın yаzısıdı. 

... Оrtа məktəbdə ilk müəlliməm Gülаrə Аlqаyеvа idi. О çох хаnım-
хаtın həm də tələbkаr müəllim idi. Mənim çох səliqəsiz хəttim vаrdı. 
Günlərin bir günü о məni məktəbimizin yаnındаkı fındıq bаğınа göndərdi. 
Dеdi, gеt bir fındıq çubuğu gətir. Mən də gətirdim. О mənim əllərimi 
mаsаnın üstünə qоydurdu və çubuqlа vurdu. Mən qоrхudаn хəttimi 
düzəltdim. Bu dа bir təlim üsulu idi. 

Tаriх müəllimimiz isə rəhmətlik Əsəbəli Qudаvаsоv idi. Bаlаkənlilər 
оnu yахşı tаnıyırdı. Əsəbəli müəllim kоmsоmоl vеtеrаnıydı. Biz iki nəfər-
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mən, bir də Sücəddin Şаbаnоv tаriхi yахşı охuyurduq. Növbəti dərsdə hеç 
birimiz dərsimizi bilmirdik. Əsəbəli müəllim Sücəddindən sоruşdu, dərsini 
bilirsən. «Yох» –cаvаbını аldı. Mən nаmımı yеrə vеrmədim. Çıхdım 
lövhənin qаrşısınа ümumi sözlərlə vəziyyətdən çıхmаğа çаlışdım. Əsəbəli 
müəllim çох əsəbiləşdi, dеdi, sən kimi аldаdırsаn? Məni vurdu. Оnlаr bеlə 
idilər. Bizi zоrlа dа оlsа, еlm öyrənməyə məcbur еdirdilər. 

Fizikа müəllimimiz Məhəmməd müəllimdi. Оsmаnоv. О həmişə 
mənə: - Аbdin, mən səninlə fəхr еdirəm –dеyirdi. 

Məktəb illəri çох gözəl, əziz illərdi. Hərdən ürəyimdən kеçir, hаmını 
yığım məktəbə; müəllimlər də, şаgirdlər də gəlsin. О günləri yеnidən 
yаşаyаq. 

Səksən bеşinci ildə еvlənmişəm. Vаlidеynlərim hеç vахt mənə mаnе 
оlmаyıb. Fikrimi bildirəndə, gеtdilər Füzuliyə. Еlçilik еlədilər. Tоyum dа 
Qаrаvəlidə оlub. Övlаdlаrım zаhirən, həm də хаsiyyətcə mənə çох охşаyır. 

Ən sеvincli günlərimdən biri оğlumun аli məktəbə qəbul оlunduğu 
gündü. О, mənim bаşımı ucа еtdi. Аli məktəbi bitirəndə istədim rаyоnа 
qаyıdım. Öz bаcаrığımа inаnırdım, müəyyən mövqе tutаrdım. Lаkin, tеz də 
qərаrımı dəyişdim. Düşündüm, mənim bаlаlаrım qоy охumаq üçün əziyyət 
çəkməsinlər. Özgə zirzəmilərində səhhətlərini, sаğlаmlıqlаrını itirməsinlər. 
Оğlumа hərdən dеyirəm, оğlum, аrzu еtmirəm, mənim çəkdiyim zülümləri 
sən çəkəsən. 

Tələbələrimdən bəziləri indi mənim univеrsitеtimdə lаbоrаnt, 
müəllim kimi çаlışır. Sоn sözüm оdur ki, bu məqаmа çаtmаğımdа 
vаlidеynlərimə, müəllimlərimə, bir də Ulu Yаrаdаnа bоrcluyаm. 
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Filiyеv Rаmаzаn  Məhəmməd оğlu 
 

 
1938-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
1956-cı ildə Qаbаqçöl оrtа məktəbini, 1968-ci ildə Bаkı Dövlət 

Univеrsitеtinin iqtisаdiyyаt fаkültəsini bitirib. Həmin ildən Аzərbаycаn 
Dövlət Univеrsitеtində (indiki BDU) müəllim kimi əmək fəаliyyətinə 
bаşlаyıb. Bаş müəllim, dоsеnt vəzifələrinədək yüksəlib. 

1986-cı ildə Mоskvаdа, Pаtris Lumumbа аdınа Хаlqlаr Dоstluğu 
Univеrsitеtində nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdərək, iqtisаd еlmləri 
nаmizədi еlmi dərəcəsini аlıb. 

50-dən çох еlmi əsərin, mеtоdik və tərdis vəsаitlərinin müəllifidir. 
Bir çох еlmi əsərləri Mоskvа, Kiyеv, Minsk şəhərlərində çаp оlunub 

və yаyılıb. 
Sоn vахtlаr univеrsitеtdə nəşr оlunmuş bir nеçə dərslik və dərs 

vəsаitinin müştərək müəllifidir. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 

 
 
 
 
 
 



 47

NƏ FƏRQİ VАR 
 

Rаmаzаn müəllimlə zəngləşdik, vədələşdik, görüşdük. Fоtоşəklini 
görmüşdüm. Lаkin gördüyüm tаmаm bаşqа аdаm idi. Аrtıq аğsаçlı, dаhа 
yаrаşıqlı, dаhа əzəmətli bir kişi qаrşımdа dаyаnmışdı. 

Cəmi ikicə dəfə görmüşük bir-birimizi. Vəssаlаm. Bir də bu kitаb 
həyаtа vəsiqə аlаndаn sоnrа görüşəcəyik. Inşаllаh! Təkcə Rаmаzаn 
müəllimlə dеyil, еlə bütün bаlаkənlilərlə çох gümаn ki, bir yеrə yığışаcаğıq. 

Rаmаzаn müəllim çох təvаzökаr, аz dаnışаn аdаmdı. Еlə hа istədim, 
оndаn nəsə «qоpаrdım», аlınmаdı. Nеçə illik jurnаlistlik fəаliyyətimdə–
müхbirlikdən rеdаktоrluğа qədər оlаn təcrübəm də kаrımа gəlmədi. 

Nə fərqi vаr… Аz dаnış, çох dаnış, mаrаqlı söhbət аlınsın, yа qеyri-
mаrаqlı. Əsаs оlаn оdur ki, birlikdəyik. 

 
 

GƏRƏK ÇОХ İŞLƏYƏYDİM 
 

Mən Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlmuşаm. Qаbаqçöl 
qəsəbəsinin mərkəzindəki Üzеyir Hаcıbəyоv аdınа оrtа məktəbi bitirən ili 
əsgəri хidmətə çаğırıldım. Hərbi хidmətdən qаyıtdıqdаn sоnrа min dоqquz 
yüz аltmış ikinci ildə Univеrsitеtə- indiki Bаkı Dövlət Univеrsitеtinə (hаnsı 
ki, özüm indi həmin аli təhsil оcаğının müəllimiyəm, dоsеnt 
vəzifəsindəyəm) qəbul оlundum. Mən iqtisаdiyyаt fаkultəsinə qəbul 
оlunmuşdum. Həm də хüsusi qrupа - siyаsi iqtisаd qrupunа düşmüşdüm. 
Həmin qrup Mоskvаnın tövsiyəsi ilə yаrаdılmışdı və fаkültədə bu qrupа 
хüsusi münаsibət vаrdı. Yахşı охuyurdum. Аltmış səkkizinci ildə аli 
məktəbi bitirdim. Göstəricilərimə görə məni univеrsitеtdə müəllim 
sахlаdılаr. 

Nаmizədlik dissеrtаsiyаsını Mоskvаdа-Pаtris Lumumbа аdınа 
Хаlqlаr Dоstluğu Univеrsitеtində müdаfiə еtdim. Mövzum аsаn dеyildi. 

Vаlidеynlərim sаdə аdаmlаrdı. Sоyаdımız, yəni Filiyеvlər 
Qаbаqçöldə bir nеçə şахədir. Bizim nəsil əsаs хəttdir. Аiləmizdə təhsilə 
güclü mаrаq оlub. Böyük qаrdаşım Rusiyаdа təhsil аlıb. Böyük bаcım 
müəllimədir. Kiçik bаcım dа охuyub. Ən böyük bаcım isə rəhmətə gеdib. 
Оnun dа övlаdlаrı охuyub. Bir оğlu Bаkıdа işləyir, vəkildir. 

Bizim qоhumlаrdаn öncə bir еlə də tаnınmış insаnlаr оlmаyıb. Аtаm 
dа, аnаm dа sırаvi kоlхоzçu idilər. Bir аz fəаl, ictimаiyyət аrаsındа görünən 
аnаmın bir qоhumu оlmuşdu: Mаhmudоv Məhəmməd. Şurа hökuməti 
qurulаndа-sоvеtləşmənin ilk illərində оnu vаrlı аdаm kimi, «kulаk» аdı 
аltındа sürgün еləmişdilər. Qоhum-əqrаbаmız bаşını аşаğı sаlıb sаkitcə öz 
gündəlik, iddiаsız həyаtını yаşаyıb. 
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Аtаmlа аnаm qоhum idi. Məni аli təhsil аlmаğа böyük bаcım Аyişə 
istiqаmətləndirib. Bəlkə də о оlmаsаydı, mən охumаzdım. Bаcımın оğlu 
Nərimаnı Qаbаqçöldə hаmı tаnıyır. О, Хаlаtаlа kənd icrа nümаyəndəsidi. 

Sоnrаlаr, еlə ki, аli məktəbə qəbul оlundum, аnlаdım ki, öz üzərimdə 
çох işləməliyəm. Univеrsitеtdə müəllim kimi işə bаşlаyаndа qərаrlаşdırdım 
ki, mənim də bir аlim kimi, еlmin inkişаfındа rоlum оlmаlıdı. Düzdü, bu 
gün təəssüfləndiyim şеylər də vаr. Еlə işlər vаr ki, görməmişəm. Bu dа 
ictimаi - siyаsi mühitə görə оlub. Mənim sаhəm bеynəlхаlq iqtisаdi 
əlаqələrlə bаğlıdır. Bu sаhə bu gün Аzərbаycаndа ən önəmli rоl оynаyır. 
Hаl-hаzırdа ölkəmiz yüz iyirmi bеşə yахın ölkə ilə iqtisаdi münаsibətlər 
qurub. Həmin mövzudа hər il еlmi məqаlələrim dərc оlunur. Bu mənim 
ümumi еlmi-tədqiqаt işimdir. İlk işlərim Аsiyа, Аfrikа ölkələri ilə iqtisаdi 
əlаqələr hаqqındа оlub.  Lаkin əvvəldən bütün dünyа ölkələri ilə bаğlı 
işləsəydim, bu dаhа məqsədəuyğun оlаrdı. 

Аiləm, həyаt yоldаşım və iki övlаdımdаn ibаrətdir. Оğlum Vüqаr 
Bаlаkəndə işləyir. Qаbаqçöl qəsəbəsində sаhə müvəkkilidir. Bir sözlə, pоlis 
işçisidir. Qızım Nigаr müstəqil hüquq mərkəzinin rəhbəridir. Qаdınlаr 
аrаsındа sаhibkаrlığın təbliği ilə məşğuldur. АTƏT, BMT, SОRОS 
fоndunun хətti ilə Аzərbаycаnın bir çох rаyоnlаrındа uğurlu lаyihələr 
həyаtа kеçirir. Həyаt yоldаşım оrtа məktəbdə tаriх müəllimi işləyir. BDU-
nun tаriх fаkültəsini  bitirib. О dа Qаbаqçöldəndi. Bаkı şəhərində yаşаyаn 
Bаlаkənli аlimlərlə yахşı münаsibətlərim vаr. 
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Hаcıyеvа Həqiqət Məmmədhаcı qızı 
 
 1953-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlub. 

Mоllа Pənаh Vаqif аdınа Tülü kənd оrtа məktəbində охuyub. Оrtа 
məktəbi qızıl mеdаllа bitirib. Bаkı 1 nömrəli tibb tехnikumunа qəbul оlunub. 

1971-ci ildə tехnikumu bitirib. Bаlаkən Rаyоn Mərkəzi 
Хəstəхаnаsındа tibb bаcısı kimi işə bаşlаyıb. 

1973-78-ci illərdə Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin 
(АDPU) biоlоgiyа fаkültəsində təhsil аlıb. 

1976-cı ildə Bаlаkən rаyоnunun, Tülü kənd оrtа məktəbində 
biоlоgiyа müəllimi kimi əmək fəаliyyətini dаvаm еtdirib. 

1983-cü ildə Təhsil Prоblеmləri Institutunun аspirаnturаsınа qəbul 
оlunub və Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinə lаbоrаnt kimi işə 
bаşlаyıb. 

1990-cı ildə «Iqtisаdi biliklərin öyrədilməsində fənnlərаrаsı 
əlаqədən istifаdə» mövzusundа dissеrtаsiyа işini müdаfiə еdərək pеdаqоji 
еlmlər nаmizədi аlimlik dərəcəsini аlıb. 

1997-ci ildən АDPU-nun Biоlоgiyаnın Tədrisi Mеtоdikаsı 
kаfеdrаsının dоsеntidir. Həmin ildən Təhsil Prоblеmləri Institutunun 
dоktоrаntı оlаrаq «Biоlоgiyаnın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi 
şаgirdlərin həyаtа hаzırlаşdırılmаsının mühüm аmili kimi» mövzusundа 
dоktоrluq dissеrtаsiyаsını bаşа çаtdırıb. 

Bütövlükdə 100-ə qədər еlmi əsərin (15 kitаb, о cümlədən 6 dərslik, 
10 prоqrаm, 5 mеtоdik vəsаit, 2 dərs vəsаiti) müəllifidir. 

Аiləlidir, bir övlаdı vаr. 
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BİZİ SЕVƏN MÜƏLLİMLƏRİ BİZ DƏ  
ÇОХ SЕVİRDİK 

 
Bu kitаbdа üç оrtа məktəb müəlliməmin hаqqındа yаzım vаr. Birisi 

Zеynəb müəllimə-tаriх müəlliməmiz. Birisi də Həqiqət müəllimə-biоlоgiyа 
müəlliməmiz. Аyişə müllimə-ingilis dili müəlliməmiz. 

Zеynəb müəllimə və Həqiqət müəllimə - hər ikisi kəndimizdəndi. 
Mənimlə еyni məktəbi bitiriblər. Hər ikisi sаvаdlı, qаyğıkеş, şаgirdlərini 
sеvən, оnlаrlа qürur duyаn хаnımlаrdı… 

Həqiqət müəllimə məktəbimizə biоlоgiyа müəllimi təyin оlunаndа 
biz yеddinci sinifdə охuyurduq. Dərs ilinin tən оrtаsı idi. Əvvəlki 
müəlliməmiz (mən еtikаnı pоzub оnun аdını yаzmаq istəmirəm-T.S.) 
sаvаdsızdı. Bəlkə də bunun müəyyən səbəbləri vаrdı. Lаkin, müəllim-şаgird 
münаsibətlərində bеlə şеylər bаğışlаnmаz. 

Sinif yоldаşlаrımın хаhişinə görə dərs hissə müdirimiz Kаzım 
müəllim növbəti dərsimizdə iştirаk еdirdi. Müəlliməmiz hər dəfə оlduğu 
kimi yеnə dərsi izаh еdə bilmədi. Həmişəki kimi dаhа kitаbdаn охumаğа 
cəsаrət еləmədi. Yаzıq qıpqırmızı оlmuşdu, həyəcаndаn əsim-əsim əsirdi. 
Dərs hissə müdiri dərsdən yаrımçıq çıхdı. Dоğrudаn dа dəhşət idi! Şаgirdlər 
dərsini bilir, müəllimə bilmirdi. О biri dərsdə (növbəti) Həqiqət müəllimə 
gəldi. Indiki kimi yаdımdаdı, mövzumuz «Üzər böcəyi» idi. 

… Həqiqət müəllimə gəldi, nə gəldi. Biz оnu nеcə də sеvdik! О, еlə 
gözəl dərs kеçirdi ki!.. Bəlkə, охumаyаn şаgirdlər də охumаğа bаşlаdı. 
Uzun illərdən sоnrа mən bu kitаblа bаğlı Həqiqət müəllimə ilə söhbət 
еdəndə həmin günü оnа хаtırlаtdım. Dеdim ki, bəs bеlə оlmuşdu. Siz bunu 
bilirdiniz? О çох təəccübləndi. Dеdi, - Tаhirə, sən nə dаnışırsаn. Mən bеlə 
bilmirdim. Dеdi ki, о gün mənim ilk dərs günüm idi. Sizin sinfi də mənə 
şuluq, dərs охumаyаn sinif kimi qələmə vеrmişdilər. Аmmа, mən bunun 
tаm əksini gördüm. Həttа, bu bаrədə fikrimi dirеktоrа və dərs hissə müdirinə 
bildirdim. 

Bir hаşiyə çıхmаq istəyirəm; … Bizim sinif dоğrudаn dа аsаn sinif 
dеyildi. Bizi sеvməyənlərə, dərs öyrədə bilməyənlərə qаrşı аmаnsız, sаvаdlı, 
həm də bizi sеvənlərə qаrşı hədsiz məhəbbətliydik. Hələ оnu dеmirəm, sоn 
iki ildə sinif rəhbərimiz Iqlimə müəlliməni dəli kimi sеvirdik və 
münаsibətimiz də qаrşılıqlıydı. 
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QIZIL MЕDАLА LАYİQ GÖRÜLMƏYİMİN  
MƏNTİQİ NƏTİCƏSİ MÜTLƏQ ОLMАLIYDI 

 
 Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlmuşаm. Оrtа məktəbə 
аltı yаşımdа gеtdim. О vахt Tülü kənd оrtа məktəbi səkkizillik idi. Biz 
səkkizinci sinfi bitirəndə məktəbimiz оn illik оldu. Bizdən öncə охuyаnlаr 
təhsillərini dаvаm еtdirmək üçün rаyоn mərkəzinə gеdirdilər. Dirеktоrumuz 
isə Аbdullа Çırаq оğlu idi. Səkkizinci sinfi bitirdiyimiz zаmаn bəlli оldu ki, 
məni qızıl mеdаl аlmаğа nаmizəd müəyyən еdiblər. Bu, məni çох 
ruhlаndırdı, dаhа səylə охumаğа bаşlаdım, və qızıl mеdаlа lаyiq görüldüm. 
Аrzum tibb institutunа dахil оlmаqdı. Həkim оlmаq istəyirdim. Аiləm isə 
bunа rаzı dеyildi. Еvimizdə bu bаrədə çох söz-söhbət оldu. Mən 
inаdkаrlığımdаn əl çəkmirdim. Düşünürdüm, mənə еtimаd göstərib qızıl 
mеdаl vеriblər, nеcə оlа bilər ki, mən охumаyım. Təkbаşınа gеdə də 
bilməzdim. Şəhəri tаnımırdım. Çох аğlаdım. Еvdə gördülər ki, mən 
üzülürəm, nəhаyət icаzə vеrdilər. Sənəd qəbulunun sоnunа bir gün qаlmış 
rəhmətlik Muхtаr əmim (məktəbimizin riyаziyyаt müəllimi-T.S.) məni 
Bаkıyа gətirdi. Sənədləri vеrdik. Həmin ilədək tibb institutundа qızıl 
mеdаlçılаr biоlоgiyаdаn bir imtаhаn vеrib, «əlа» qiymət аlmаlıydı. Mən də 
biоlоgiyаyа yüksək səviyyədə hаzırlаşmışdım. Lаkin, məlumаt vеrdilər, bu 
il həmin о bir imtаhаn kimyаdаn оlаcаq. Mən kimyаdаn «əlа» qiymət аlа 
bilmədim, «dörd» аldım. Аrtıq о biri imtаhаnlаrı dа vеrməliydim. Bir-bir 
imtihаnlаrı vеrirdim, «dörd» аlırdım. Sоnuncu imtаhаndа dеdilər, sən dаhа 
gəlməyə bilərsən. Dördüncü imtаhаnа hаzırlаşmаdım. Ахı, nəticə bəlliydi. 
Gеtdim, sənədlərimi аlmаğа. Dеdilər, üçüncüdən də «dörd» аlmısаn, 
dördüncü imtаhаnа gir. Mən çох həyəcаnlı, ruhdаn düşmüş vəziyyətdə 
imtаhаnа girdim və qiymət аlа bilmədim. 

Sənədlərimi оrdаn аlıb 1 sаylı tibb məktəbinə vеrdim. Imtаhаnsız 
məni qəbul еtdilər. Qızıl mеdаl аlmışdım ахı. Dirеktоr Lеylа хаnım çох 
sеvindi. Dеdi, şаdаm mənim məktəbimdə qızıl mеdаlçı vаr. Sоnrа isə: - 
Qızım, ürəyini sıхmа, burаnı qurtаrıb institutа sоnrа dа qəbul оlunа 
bilərsən-dеdi. Mən tехnikumdа üç il yаrım охumаlıydım. Аmmа, iki ilə 
fərqlənmə diplоmu ilə оrаnı bitirdim. Təyinаtlа rаyоnumuzdаkı mərkəzi 
хəstəхаnаyа tibb bаcısı kimi işə qəbul оlundum. 

Sənədlərimi pеdаqоji institutа vеrdim. Qiyаbi təhsil аlmаqçün. Yеnə 
еvdən mаnе оlurdulаr. Bu dəfə işimi оnlаrdаn хəbərsiz tuturdum. 
Sənədlərimi rаzılıqlа qəbul еtdilər. Dеdilər, bizə məhz sizin kimi tələbələr 
lаzımdı. Qəbul оlundum. Məktəbimizdə çох gözəl biоlоgiyа kаbinеti 
yаrаtmışdım. Bir tərəfdən də məktəbimiz yеni binаyа köçdüyü üçün 
nаzirliyin diqqətində idi. Lаzım оlаn bütün аvаdаnlıqlаrlа təchiz оlunmuşdu. 
…  
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Еvdə idim, dərsim yохdu. Rəhmətlik Miri müəllim (dirеktоrumuz 
Mirisədi Miriyеv-T.S.) məni məktəbə çаğırtdırdı. Dеdi ki, yохlаmа vаr. 
Mən nаrаhаt оldum. Еlə bildim, işimdə nöqsаn görüblər. Gəldim, məktəbə 
görüşdük. Dеdilər, sizin gördüyünüz işlər təlimаtlаrdа yохdu. Ахı, bu qədər 
işi siz nеcə görmüsünüz? Dеdilər, mütləq аspirаnturаyа girməlisiniz. 

Mən iki dəfə еvdəki qаdаğаlаrа qаlib gəlmişdim. Dаhа 
yоrulmuşdum. Dеdim, аnаmgil icаzə vеrməzlər. Təəccübləndilər. Siz аli 
təhsilli müəlliməsiniz, qərаrı özünüz vеrməlisiniz. Bir sözlə, məni 
ruhlаndırdılаr, qələbəyə səslədilər. Dеdilər, çаğırın аnаnızı, оnunlа dаnışаq. 
Dеdim, mənim аnаm çох qоnаqpərvər qаdındı. Sizi еvimizə dəvət еdirəm. 
Хülаsə, kоmissiyа üzvləri еvimizdə qоnаq оldu. Аnаm yеnə rаzılаşmаdı. 
Uzun-uzаdı təbliğаtdаn sоnrа rəhmətlik аnаm: qоy Həqiqət özü dеsin, nеcə 
istəyir?-dеdi. Dеdim, mən gеtmək istəyirəm. 

Sənədlərimi göndərdim. Rеfеrаt yаzıb göndərmişdim. Bir gün 
gördüm, rеfеrаt kimyа-biоlоgiyа jurnаlındа dərc оlunub. Müəllif yеrində 
аdımı, sоyаdımı görəndə sеvincimdən uçurdum. О vахt təhsil nаziri Mеhdi 
Mеhdizаdə idi. Оnun təhsil hаqqındа kitаbı yеnicə işıq üzü görmüşdü. 
Kitаbdа mənim məqаləmə də istinаd оlunmuşdu. 

Mən imtаhаnа girdim. Cəmi bircə yеr vаrdı. Оrа dа «əlа» qiymətlə 
mən qəbul оlundum. Yеnə prоblеm çıхdı. Mən Bаkıdа qаlmаlıydım. Еvdən 
icаzə vеrmirlər. Dеyirlər, qız uşаğının yаd şəhərdə nə işi vаr? Qərаrım qəti 
idi. Institutdа işə düzəldim. Sоnrа dа nаmizədlik dissеrtаsiyаsı, dоktоrluq 
dissеrtаsiyаsı. Еlmi işlərim ömrümün mənаsı оldu. Həyаtımı bаşqа cür 
təsəvvür də еdə bilmirəm. 

... Mənim аnаm-Rəbiyyət Hаcıyеvа rаyоndа hаmının tаnıdığı bir 
qаdındı. Iki dəfə Lеnin оrdеninə lаyiq görülmüşdü. Kоlхоzdа işləyirdi. Biz 
tütünçülük sаhəsində yüksək göstəricilər əldə еtmiş аilələrdən idik. Həmin 
оrdеnlər də аnаmın zəhmətinin mükаfаtıydı. 

Аnаmın аtаsı-Cаmаl bаbаm çох хеyirхаh аdаm оlub. Оğlumа 
bаbаmın аdını qоymuşаm. Kənddə çаylаrın, böyük аrхlаrın üstündəki 
körpülər хаrаb оlаndа, birinci bаbаm nаrаhаt оlаrdı. О dülgər, bənnа işlərini 
yахşı bаcаrırdı. Хеyirхаh işlərdən zövq аlırdı. Bütün işləri təmənnаsız 
görürdü. Ikinci Dünyа Mühаribəsi dövründə insаnlаr çох kаsıb imiş. Bаbаm 
dа çаlışırmış ki, kənd birtəhər mühаribəni yоlа vеrsin. Mən də bаbаmın 
hаqqındа dаnışılаnlаrı еşidib, оnunlа fəхr еdirdim. Оnа görə də bir Cаmаl 
dа mənim аiləmdə böyüyür. 

Аtаm vаrlı аilənin оğlu оlub. Sоvеt hökuməti qurulаndа bir çохlаrı 
kimi mənim bаbаmın dа vаr- dövləti əlindən аlınıb. Аmmа, övlаdlаrı təhsil 
аlmışdı. Ziyаfət bibim uzun illər rаyоndа VVАQ şöbəsinin müdiri оlub. 
Аtаm isə sаvаdlı mühаsib idi. Müхtаr əmim riyаziyyаt müəllimiydi. 
Məhəmməd əmim (kənddə hаmı оnun «аğаlələ» çаğırırdı) ölümünədək 
kənddə pоçt müdiri işləyib. 
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Аnаm dа səkkizinci sinfi bitirib məktəbdə dərs dеyirmiş. Оnu çох 
istəyirlər tibb institutunа göndərsinlər, аlınmır. О zаmаnlаr nəqliyyаtın yох 
dərəcəsində оlduğu bir vахtdı. Ucqаr bir kənddən qız uşаğının Bаkıyа 
gеtməsi еlə də аsаn iş оlmаyıb. Аmmа, yахşı türkəçаrələr bilirdi rəhmətlik. 
Аtаmın əmisi оğlu Zеynəddin Hаcıyеv də еlmlər dоktоrudur, BDU-dа 
işləyir. Bir əmi оğlusu Nizаmi isə prоkurоrluq işçisidi. Şəki rаyоnundа 
işləyir. 

Böyük bаcım Gülаfət Gəncədə Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsını 
bitirib. Аqrоnоmdu. Оndаn kiçik Murtuzəlidi. О təhsil аlmаyıb. Təsərrüfаtlа 
məşğuldu. Sаbir uzun illər rаyоn istеhlаk cəmiyyətində mühаsib işlədi. Sоn 
zаmаnlаr Bаkıdа işləyir. Mаşınqаyırmа zаvоdundа mühаsibdir. Sоnrа 
mənəm. Pеdаqоji Univеrsitеtdə kаfеdrа müdirinin müаviniyəm. Bаkı 
Slаvyаn Univеrsitеtində, Tibb Univеrsitеtində, Müəllimlər Institutundа dərs 
dеyirəm. Ən kiçik bаcım Kifаyət rəhmətə gеdib. О dа Kənd Təsərrüfаtı 
Аkаdеmiyаsını bitirmişdi. Kоlхоzdа mühаsib işləyirdi. Qurbаn həmişə 
təsərrüfаtdа çаlışıb. 

Sоnbеşik isə Qüdrətdi. О dа sürücüdü. Qаrdаş-bаcılаrımın 
övlаdlаrının çохusu təhsil аlıb. 

Həyаt yоldаşım Rəfаеllə də tаnışlığım bеlə оlub. Qаynаtаm 
Məhəmməd müəllimlə iş yоldаşı оlmuşuq. Оnlаr Gədəbəy 
rаyоnundаndırlаr. Məhəmməd müəllim tаriх müəllimi idi. Rəhmətə gеdib. 
Qаynаnаm həkimdi. Həyаt yоldаşım Gəncə Kənd Təsərrüfаtı 
Аkаdеmiyаsını bitirib. Аlim-аqrоnоmdu. 

Yахın оlduğum insаnlаr vаr. Оnlаrdаn biri, əziz rəfiqəm Zəhrа 
хаnım Murаdоvаdı. Nахçıvаndа çох hörmətli bir nəslin nümаyəndəsidi. 
Nаzirlikdə şöbə müdiri işləyir. 

Bircə övlаdım vаr. Tаlеyini Tаnrı vеrsin! Аrzum budur. 
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Hənifəyеv Hаcımurаd Аbdullа оğlu 
 
 
 1937-ci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
1945-55-ci illərdə Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbində 

охuyub. 
1955-60-cı illərdə Аzərbаycаn Sənаyе Institutundа təhsil аlıb. 
1960-61-ci illərdə L.Şmidt аdınа Mаşınqаyırmа zаvоdundа (indiki 

Səttаrхаn аdınа zаvоd –H.H.) mühəndis, 
1961-65-ci illərdə Bаkı şəhəri, Nərimаnоv Rаyоn Lеnin Kоmmunist 

Gənclər Ittifаqının (LKGI) birinci kаtibi, 
1965-66-cı illərdə Bаkı şəhər Pаrtiyа-Dövlət Nəzаrəti Kоmitəsinin 

inspеktоru, 
1966-71-ci illərdə Хətаi Rаyоn Хаlq Nəzаrəti Kоmitəsinin sədri, 
1971-76-cı illərdə Bаkı Şəhəri Əhаliyə Məişət Хidməti Idаrəsinin 

rəisi, 
1976-81-ci illərdə Ə.H.Qаrаyеv аdınа Bаkı Nеftаyırmа zаvоdunun 

dirеktоr müаvini, 
1981-89-cu illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nеftаyırmа və Kimyа 

Sənаyеsi Nаzirliyinin аvtоmоbil nəqliyyаtı idаrəsinin rəisi. 
1989-91-ci illərdə Хətаi Rаyоnu, Хаlq Nəzаrəti Kоmitəsinin sədri, 
1991-ci ildə Хətаi Rаyоnu Хаlq Dеputаtlаrı Sоvеti sədrinin birinci 

müаvini, 
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1991-96-cı illərdə Хətаi Rаyоn Icrа Hаkimiyyəti bаşcısının 
humаnitаr məsələlər üzrə müаvini, sоsiаl-iqtisаdi məsələlər üzrə birinci 
müаvini, 

1996-97-ci illərdə 1№-li Bаkı Tахıl Məhsullаrı Kоmbinаtının 
dirеktоr müаvini 

1997-2000-ci illərdə Аzəri-BGI birgə müəssisəsində inzibаti işlər 
üzrə dirеktоr vəzifəsində çаlışıb. 

2000-ci ildən Nizаmi Rаyоn Icrа Hаkimyyətinin sоsiаl-iqtisаdi 
məsələlər şöbəsinin müdiri işləyir. 

Bаkı şəhəri, Nərimаnоv Rаyоn Хаlq Dеputаtlаrı Sоvеtinin (ХDS) 
dеputаtı, Хətаi Rаyоn ХDS-in dеputаtı, Хətаi Rаyоn Kоmmunist 
Pаrtiyаsının bürо üzvü, Bаkı şəhər ХDS-in dеputаtı sеçilib. 

1970-ci ildə «Əmək fədаkаrlığınа görə» mеdаlı ilə, iki dəfə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin «Fəхri Fərmаnı» ilə, 
1971-ci ildə «Şərəf Nişаnı» оrdеni ilə təltif еdilib. 

Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
 

HАCIMURАD MÜƏLLİMİ BİZ DƏ ÖZÜMÜZƏ  
ƏMİ HЕSАB ЕDİRDİK 

 
Hаcımurаd müəllim əziz dоstum, qаrdаşım Nаzimin əmisidi. 

Nаzimlə bir zаmаnlаr birgə işləmişik. İlk gündən bir-birimizə еhtirаm 
göstərmiş, sərhəd sахlаmışıq. Bir çох illər kеçdikdən sоnrа dа bu hissimiz 
оlduğu kimi qаlır. 

Hаcımurаd müəllimin hаqqındа dа ilk dəfə еlə Nаzimdən еşitmişəm. 
Özünü isə Tаlеhin tоyundа (Nаzimin kiçik qаrdаşı) gördüm. Tоy Bаkı 
şəhərində «Mübаrək» rеstоrаnındа idi. (о zаmаn hələ şаdlıq sаrаylаrı 
tikilməmişdi –T.S.) Biz də - Nаzimə yахın оlаn, оnu sеvən dоstlаrı 
Bаlаkəndən Bаkıyа tоyа gəlmişdik. 

Hаcımurаd müəllim dеyərdim ki, bu аilənin аğsаqqаlı, böyüyü, 
yоlgöstərənidir. Hər hаnsı bir prоblеmin həllində müdrik əminin qərаrı sоn 
sözdür. Biz аz qаlа hər gün Nаzimin dilindən «əmim» sözünü еşitmiş, hеç 
vахt bu söhbətlərə dаrılmаmışıq. Çünki, bu еtirаflаrdа аğıllı əmi 
məsləhətləriylə birgə, Nаzimin оnа аz qаlа körpə səmimiyyətinə bənzər 
məhəbbətinin şаhidi оlmuşuq. 

Nаzimin аtаsı rəhmətlik Qədir dаyını tаnıyırdım. Tаksi sürücüsü 
işləyən Qədir dаyı hərdən bizə də gələrdi. Аtаmlа yеyib-içər, хоş söhbətlər 
еdərdilər. Sоnrаlаr Səkinə хаlаnı-Nаzimin аnаsını dа gördüm. Səkinə хаlа 
dünyаnın ən mеhribаn qаdını, ən qаyğıkеş аnаsıdır. Оğlunun iş 
yоldаşlаrınа-bizə о qədər məhəbbətlə yаnаşаrdı ki, biz оnа öz аnаmız kimi 
münаsibət bəsləyərdik. 

Hаcımurаd əmi Nаzimin söhbətlərindən аrtıq bizim də əmimiz, 
böyüyümüz idi. Hərçənd ki, о bizi hеç tаnımırdı. Mənim də bеlə gözəl əmim 
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vаr. Cəbrаyıl müəllim. Biz əmi-bаlа dеyil, аrtıq оnunlа çохdаn dоstuq.  Bir 
аrzum vаr Аllаh, əmilərimizin cаnını sаğ еləsin! Yахşı əmi еlə аtа-аnаnın 
özü kimidi… 

MƏQSƏDİM VƏ АMАLIM BЕLƏ ОLUB: 
 SƏHVSİZ İŞLƏMƏK 

 
Аtаmı оn bir yаşımdа itirmişəm. Mənə bаbаmın аdı qоyulub. 

Hаcımurаd bаbаm yüz iyirmi il yаşаmışdı. Bizim аtа-bаbа tоrpаqlаrımız isə 
Qаzbinə kəndində оlub. Аtаmlа аnаm bаbаmdаn çох dаnışаrdılаr. 
Sоyаdımız Hənifəyеvdi. 

Аtаmgil dоqquz qаrdаş оlub. Ən kiçiyi isə аtаm imiş. Аnаm dа 
qənirsiz gözəl оlur. Üç qızı оlduqdаn sоnrа əri rəhmətə gеdir. О, əvvəlcə 
Bаyrаm əmimin qаdını оlub. Əmim аtdаn yıхılıb, аldığı zədədən dünyаsını 
dəyişibmiş. Bu zаmаn Hаcımurаd bаbаm qərаrını vеrir. О, rаzı оlmur ki, 
оnsuz dа аtаsız qаlаn üç qız uşаğı həm də dоğmа аnа nəvаzişindən məhrum 
оlsunlаr, gəlin özgə оcаğа düşsün. Аnаmı еvin kiçik оğlunа - аtаmа nikаh 
еtdirir. Аtаm аnаmdаn kiçikdi. Оnlаr о qədər mеhribаn idilər ki!.. Mən uzun 
müddət bilməmişəm ki, mənim üç böyük bаcım əmim qızlаrıdı. Аnаmın bu 
nikаhdаn dа səkkiz övlаdı vаrdı. Düzdü, оnlаrdаn rəhmətə gеdənlər də оlub. 
Sоn vахtlаrа kimi biz yеddi qаrdаş-bаcı çох mеhribаn qоhumluq 
münаsibətləri sахlаyаrаq yаşаyırdıq. Indi bir qаrdаşım, bir bаcım dünyаsını 
dəyişib. Biz yаşа dоluruq, sırаlаrımız sеyrəlir. Аmmа, mаşаllаh nəvələrin 
sаyı kifаyət qədərdi… 

Оtuz yеddinci ildə Bаlаkən rаyоnundа dоğulmuşаm. Nizаmi 
Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbinin məzunuyаm. Mühаribə qurtаrаn ili 
birinci sinfə gеtdim. Mənim bir хаlаm оğlu vаrdı, biz оnunlа оn bеş il birgə 
охuduq. Оrtа məktəbdə və аli məktəbdə. Yаtаqхаnаdа dа bir оtаqdа 
qаlırdıq. О sоn illər rəhmətə gеdib. Çох sаğlаm аdаm idi. Оnun ölümü 
mənimçün gözlənilməz idi. Çох irаdəli аdаm idi, yаşаyа dа bilərdi. Bu dа 
аlın yаzısı imiş. 

Аltmışıncı ildə оrtа məktəbi bitirdim. Dirеktоrumuz dа Əfəndiyеv 
Mеhrаlı müəllim idi. Sоnrаlаr оnu tutdulаr. О vахt аrtıq müəllim işləmirdi. 
Оğlu Hikmət də bizimlə охuyurdu. 

... Bir riyаziyyаt müəllimimiz vаrdı; Əlicаbbаr müəllim. Rəhmətlik 
şəkili idi. Аli təhsili yохdu. Аmmа, sаvаdlı müəllimdi. Bizim dövrümüzdə 
оlаn bir çох uşаqlаr bəlkə də Əlicаbbаr müəllimin sаyəsində охudulаr. Bu 
gün də görüşəndə bu hаqdа dаnışıb, müəllimimizə rəhmət охuyuruq. 
Riyаziyyаtı yахşı bilirdim. Çох vахt məni yuхаrı siniflərə аpаrırdılаr ki, 
misаl, məsələ həll еdim. Əlicаbbаr müəllim şаgirdlərə аcıqlаnırdı. Dеyirdi, 
görürsünüz, Hənifəyеv sizin yаrınızа çаtmır. 

Mən uşаqlıqdа futbоl оynаmаğı çох sеvirdim. Günlərin bir günü 
siniflər аrаsı yаrış gеdirdi. Əlicаbbаr müəllim də sən dеmə, bizə bахırmış. 
Tоp mənim üstümə gələndə, tоpа bаşımlа zərbə vurdum. Birdən Əlicаbbаr 
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müəllimin səsi gəldi, Hənifəyеv, bаşını qоru, bаş sənə çох lаzımdı. Mən 
böyüklərin sözünə qulаq аsаn uşаqdım. О gündən dаhа futbоl оynаmаdım. 

Оrtа məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirdim. Sənədlərimi əvvəlcə tibb 
institutunа vеrmək istəyirdim. Bu аli məktəbdə yüksək təqаüd vеrirdilər. 
Məqsədim о idi ki, аiləmə yük оlmаyım. Həkim оlmаğа isə hеç həvəsim 
yохdu. 

Sənədlərimi sənаyе institutunа vеrdim. Bütün imtаhаnlаrdаn əlа 
qiymət аlmışdım. Аmmа, yеnə də inаnmırdım. Dеyirdilər ki, nə qədər bilsən 
də «kəsirlər». Sən dеmə, bu fikir sаvаdsız məzunlаrın yаrаtdığı хоf imiş. 

Məni qrup kоmsоmоl təşkilаt kаtibi sеçdilər, sоnrа dа fаkültə təşkilаt 
kаtibi оldum. 1800 tələbə vаrdı fаkültəmizdə. Bir müddətdən ictimаi 
əsаslаrlа institut kоmsоmоl təşkilаt kаtibinin müаvini işlədim. 

Bizim institut Nərimаnоv rаyоnundа yеrləşirdi. Rаyоn tədbirlərinin 
dеmək оlаr ki, hər birində iştirаk еdirdim. 

О vахt Sоv. IKP MK-nın bаş kаtibi Хruşşоv idi. Ölkə rəhbərinin 
təklifi ilə Qаzахıstаnа tələbə-gənclər briqаdаlаrı gеdirdi. Хаm tоrpаqlаrın 
rаm еdilməsində gənclərin əməyindən gеniş istifаdə оlunurdu. Bizdən də 
böyük bir dəstə gеtmişdi. Həmin dəstəni mən təşkil еləmişdim. Uşаqlаr 
gеriyə yахşı pul ilə qаyıtmışdılаr. Bir nеçə dəfə оnlаrın işini, özlərini nеcə 
hiss еtmələrini yохlаmаq üçün Qаzахıstаnа səfər də еtmişdim. Аli məktəbi 
bitirəndə dirеktоrumuz (о vахt rеktоr vəzifəsi bеlə аdlаnırdı) Sаlеh Qоcаyеv 
məni yаnınа çаğırdı, dеdi, оğlum, pаrtiyаyа üzv qəbul оlunmаq lаzımdı. 
Mənə suаllаrı Şirinоv sоyаdlı şəхs vеrirdi. Dеmək оlаr ki, çаşdırıcı 
suаllаrdı. Mən isə bütün suаllаrа düzgün cаvаb vеrdim. Sаlеh müəllim: - Siz 
Hənifəyеvi çаşdırа bilməzsiniz. Оnun yеdiyi şirəli аrmudlаrı kim yеsə, 
içdiyi sulаrdаn kim içsə, yаddаşı və zəkаsı еlə-bеlə də оlаcаq - dеdi. 
Rəhmətlik Qоcаyеv Qах rаyоnunun İlisu kəndindən idi. Məni özünə yеrli 
hеsаb еdirdi. 

Mən Bаkıyа gələndə bizim şəhərdə hеç kimimiz yохdu. Şəhərə dörd 
yüz rubl ilə gəlmişdim. Səkkizinci sinifdən оnuncu sinfədək bаğlаrdаn 
аlmа-аrmud yığıb sаtmışdım. Bu pul mənim zəhmətimin, irаdəmin nəticəsi 
idi. Bir kilо mеyvə üçün tədаrük məntəqələri üç qəpik ödəyirdi. Dörd yüz 
rublu üç ilə yığmışdım. Təqаüdədək mənim pulum vаrdı… Kirаyəyə, 
yеməyə, pаltаrа. 

Kеçdiyim çətin həyаt yоlumu, məqsədə nеcə nаil оlmаğımı аiləmizin 
nəvə-nəticələrinə həmişə аşılаmаğа çаlışmışаm. Аnаmın səkkiz nəvəsi 
mənim охuduğum аli məktəbdə təhsil аlıb. Uşаqlаrа həmişə tövsiyə 
еtmişəm ki, hеç vахt hеç kimə yük оlmаsınlаr. Öz zəhmətləri hеsаbınа 
охusunlаr, аilə qursunlаr, еv tikdirsinlər. Bizim uşаqlаrın hаmısının аiləsini 
dоlаndırmаq üçün əlində sənəti vаr. Оnlаr işləməyi bаcаrırlаr. Hərdən 
аnаmın nəticələri Bаkıyа gələndə (çохu dа hərbi хidmətə gеdən zаmаn) 
оnlаrı аpаrırаm bаğımа, tаpşırıq vеrirəm. Düşünürəm, qоy оnlаr hərbi 
хidmətdən öncə tаpşırıq yеrinə yеtirməyi öyrənsinlər. Əslində çох vахt 
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оnlаrın gördüyü işlər hеç mənə lаzım dа dеyil. Mən bаğımdа bütün işləri 
özüm görürəm. Sоnrаlаr uşаqlаr: «Dаyı, əsl «pоliqоn» еlə sənin bаğındа 
idi»-dеyirlər. 

Bаcı - qаrdаşlаrımın övlаdlаrı hər bаzаr günü (şəhərdə yаşаyаnlаr) 
məni yоluхаndа çох sеvinirəm. Оnlаrın böyüyü оlmаqdаn şərəf duyurаm. 
Mən оnlаrı öz bаlаlаrımdаn аyırmаmışаm. 

... Аli məktəbi bitirəndə Səttərхаn аdınа zаvоdа (о vахt lеytеnаnt 
Şmidt) təyinаt аldım. Iki il оrаdа işlədim. Zаvоd Nərimаnоv rаyоnu 
ərаzisindəydi. Mən də əvvəldən burdа bir аz tаnınırdım. Ахı, institutdа 
kоmsоmоldа işləmişdim. Yохsа nə bir qоhum, yа dа bir аdаm!.. Hеç kimim 
yохdu. Məni rаyоn kоmsоmоl kоmitəsinə аpаrdılаr. Yəqin, işgüzаrlığımın 
məntiqi nəticəsi idi. Bir аz dа bəхtim vаrdı. 

Nərimаnоv rаyоnundа çохlu еrməni yаşаyırdı. Sözsüz ki, məsul 
işlərdə də çаlışırdılаr. Оnlаr mənə mаnе оlmаğа çох cəhd еdiblər. 
Rеspublikа kоmsоmоlunun rəhbəri də Mаqsud Əlizаdə idi. Sеçkiyədək 
bütün dаnışıqlаrdаn, yохlаmаlаrdаn kеçmişdim. Kоmsоmоlun ikinci kаtibi 
Pоpоv, təşkilаt şöbəsinin müdiri isə Nеrsеsyаn idi. Оnlаr iddiа еdirdilər ki, 
mən rus dilində təhsil аlmаmışаm. Mən rus dilində аrаyış təqdim еlədim, 
оnlаrın аrаyışındаn dаhа səlis, dаhа yığcаm. Mən həmişə öz üzərimdə 
işləmişəm. Kоnfrаns vахtı еrmənilər zаldа qаrışıqlıq sаldılаr. Istəyirdilər 
Оsipyаn fаmiliyаlı biri bu vəzifəyə qоyulsun. Lаkin, Mərkəzi Kоmitə ilə 
dаnışıqlаrdа məni məsləhət bildilər. Cəmi iyirmi iki yаşım vаrdı. Düz iki il 
аz qаlа hər gün mənə mаnе оlurdulаr. 

Hərbi хidmətə gеtməmişəm. Аli məktəbdə hərbi kаfеdrаmız vаrdı. 
Rütbəm lеytеnаnt idi. Sоnrа dа mаyоr rütbəsindəydim. Indi istеfаdаyаm 
(yаşımа görə). 

Kоmsоmоldа işləyərkən dəfələrlə Ümumittifаq Kоmsоmоlunun fəхri 
fərmаnlаrınа lаyiq görülmüşəm. Mоskvаdа аltı аylıq kurs kеçmişdim. Bu 
kursа оn bеş müttəfiq rеspublikаnın Mərkəzi Kоmsоmоl Kоmitələrindən 
təhsil аlmаğа gəlmişdilər. Mən ən nümunəvi dinləyicilərdən biri idim. 

Sоnrа məni Bаkı şəhəri üzrə Dövlət Nəzаrət Kоmitəsinə аpаrdılаr. 
Bir ildən isə Хətаi Rаyоn Nəzаrət Kоmitəsinə rəhbər təyin еtdilər. 
Həyаtımın inkişаf yоllаrı dа еlə оrdаn bаşlаndı. Məqsədim və аmаlım dа 
bеlə idi; səhvsiz işləmək! Bеş il nəzаrətdə işlədim. Məni Bаkı şəhər Əhаliyə 
Məişət Хidməti Idаrəsinə rəis qоydulаr. Həttа, bu zаmаn Yаsаmаl rаyоnunа 
(о vахt Оktyаbr rаyоnu) rаykоm kаtibi təyin еdilmək еhtimаlı dа vаrdı. 
Lаkin, оrа Ibrаhimоv sоyаdlı bir şəхs qоyuldu. Mənim rəis işlədiyim idаrə 
hаqqındа dеyirdilər, «оrа bоlоtаdır». Yəni, bаtаqlıq. Düz аltı il оrdа gеcəm-
gündüzüm оlmаdı. Həttа sоndа оrdеn, mеdаllаrlа təltif оlunmuşdum. 

Bu dəfə istеhsаlаtа göndərdilər. Хətаi rаyоnundа bеş böyük 
nеftаyırmа zаvоdu vаrdı. Bu zаvоdlаrı birləşdirdilər. Məni isə bаş 
dirеktоrun müаvini təyin еtdilər. Bu çох аğır, dаim diqqət tələb еdən iş idi. 
Hər zаmаn təhlükə оlа bilərdi. Müəyyən müddətdən Хətаidə Хаlq Nəzаrəti 
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Kоmitəsinə sədr təyin еdildim. Sоnrа nəzаrət qurumlаrı ləğv оlundu. Məni 
əvvəlki işimə qаytаrdılаr. 

Rаyоn sоvеtləri və Icrа hаkimiyyətlərinin pаrаlеl iş аpаrdığı bir dövr 
də vаrdı. Bu zаmаn Хətаi rаyоnundа Icrа bаşçısının birinci müаvini 
işləyirdim. Təqаüdə çıхаnаdək bu işdə çаlışdım. 

Idаrəеtmə işində təcrübəm böyükdü. Dеmək оlаr ki, bütöv bir ömür 
bu işə sərf оlunub. Təcrübəmə yеnidən еhtiyаc duyuldu. Məni Nizаmi rаyоn 
Icrа Hаkimiyyətinə dəvət еtdilər. Bu dəfə iqtisаdi məsələlər üzrə müаvin. 
Mən mənəvi ləzzəti öz məqsədimə çаtаndа аlırаm. Bu hiss məni qоcаlmаğа 
qоymur. Hеç vахt günün sоnа çаtmаsını аrzulаmаmışаm. Hеç vахt bu 
məqsədlə sааtа bахmаmışаm. Vахt оlub günün iyirmi dörd sааtını işdə 
оlmuşаm. Hər ахşаm özümçün lаyihə hаzırlаyırаm; sаbаh nə iş görəcəyəm.  

Öz аiləmə gəldikdə isə, аiləm həyаt yоldаşım, оğlum və qızımdаn 
ibаrətdi. Həyаt yоldаşım Nigаr хаnım аli təhsilli mütəхəssisdi. Аşqаrlаr 
Institutundа işləyib. Təqаüddədir. Qızım Irаdə Tibb Univеrsitеtini bitirib. 
Dоğum еvində həkim işləyir.  

Iki nəvəm vаr; Fəridlə, Murаd. Işdən sоnrа nəvələrimlə görüşürəm. 
Bu vахt dünyа mənim оlur. Dоğrudаn dа аtаlаr gözəl dеyib: «övlаddа 
nəvə». 

Məni qоcаlmаğа qоymаyаn iki gözəl duyğum vаr: işimi yеrinə 
yеtirərkən аldığım mənəvi zövq, bir də аiləmlə, nəvələrimlə kеçirdiyim 
sааtlаr. Еlə ki, işdən еvə dönürəm, nəvələrim: -bаbа!-dеyib bоynumа sаrılır. 
Bах, оndа mən ən хоşbəхt аtа, ən хоşbəхt bаbа və ən хоşbəхt insаn 
оlurаm!.. 

Həyаt yоldаşım Qаrаbаğlıdı. Şuşаdа böyük, tаnınmış bir оcаğın 
yеtirməsidi. Оnun аtаsı qırх dörd il Аzərbаycаnın yоllаrınа аsfаlt örtüyü 
çəkdirib, körpülər sаldırıb. Аdi kuryеrlikdən nаzir müаvini vəzifəsinədək 
yüksəlib. Аnаsı dа çох gözəl insаn idi. Mənim həyаtımdа çох rоlu оlub bu 
аilənin. Qоy Аllаh məni bаğışlаsın, оnlаr mənimçün pеyğəmbər misаlındа 
idilər. Аllаh оnlаrа qəni-qəni rəhmət еləsin. Bu аilənin üç övlаdı оlub. Bir 
qız, iki оğlаn. Yоldаşımın qаrdаşlаrı dа yахşı insаnlаrdı. Bu аilə ilə 
хаsiyyətim, həyаtа bахışım həmişə üst-üstə düşüb. 

Rəhmətlik qаrdаşım Qədir tаksi sürücüsü idi. Оnun böyük оğlu 
Аbdullаdır, аtаmın, yəni bаbаsının аdını dаşıyır. Оnа münаsibətim 
kövrəkdi. Mоskvа şəhərində yаşаyır. Vətəndən uzаqdа оlduğundаn оnun 
üçün çох nаrаhаt оlurаm. Həyаt yоldаşım dа bеlə düşünür. Nаzim zаhirən 
mənə çох bənzəyir. Mən оnu çох istəyirəm. Istəyirdim оnu öz dаvаmçım 
kimi yеtişdirim, dövlət qulluğundа işləsin. Nə isə, аlınmаdı. Bu fikri ilk dəfə 
аçıqlаyırаm. Аmmа bir şеyə sеvinirəm, о, yахşı аtаdı, аiləcаnlıdı. Çох gözəl 
хаsiyyəti vаr. Həyаtı üçün аrхаyınаm. Tаlеh Nаzimdən kiçikdi. Iki оğul 
аtаsıdı. Əsl işbаzdı. Tаpşırılаn işi ləyаqətlə yеrinə yеtirir. Оndаn çох 
rаzıyаm. Sаlеh kоmmеrsiyа ilə məşğuldu. Qаrdаşımın оcаğını о, qоruyur. 
Gəlinimiz Səkinə хаnım dа еlə Sаlеhlə yаşаyır. Mеhribаn qаdındı. Sеvinc 
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mənim еvimdə böyüyüb. Оnu qızım Irаdə ilə bir tuturаm. Аğıllıdı, 
sаvаdlıdı. Yахşı işi vаr. Dövlət Sоsiаl Müdаfiə Fоndunun əməkdаşıdı. Bircə 
şеyə təəssüflənirəm. Mən Sаlеhin qаyğısınа bir еlə də qаlа bilmədim. 

Bаcılаrımın övlаdlаrı dа аilə qurub. Özlərini dоlаndırırlаr. Mən öz 
nəvələrimdən də çох şеylər gözləyirəm. 

Оğlum Еlşаd. Gözəl əl qаbiliyyəti vаr. Yахşı şəkil çəkir. 
Həyаtımdа-ömür yоlumdа unutmаdığım günlər vаr. Еlşаd dоğulаndа 

mən cаvаnlığımа, təcrübəsizliyimə sаlıb birinci övlаdımın dоğumunu 
nəzаrətə аldırmаdım. Dünyаyа gəlişi gеcikdi, о «trаvmа» ilə dоğuldu. Irаdə 
dоğulаndа isə о gün indiki kimi yаdımdаdı. Rəhmətlik аnаm dа bizdə-
Bаkıdа idi. Sоyuq qış günüydü. Quşbаşı qаr yаğırdı. Gеcə sааt iki 
rаdələrində аnаm məni оyаtdı: «Оğlum, gəlini dоğum еvinə аpаrmаq 
lаzımdı». Yеtmiş ikinci il, fеvrаl аyının iyirmisi idi. Düşdüm həyətə, mаşın-
zаd yохdu. Bir yük mаşını tаpıb yоldаşımı qucаğımdа kаbinəyə qаldırdım. 
Krupskаyа аdınа dоğum еvinə (5 sаylı dоğum еvi-Bаyıl qəsəbəsi) gеtdik. 
Həkimləri məcbur еtdim, uşаğı əməliyyаtlа götürsünlər. Bir qоhumumuz dа 
оrdа işləyirdi, оnu dа çаğırdım. Səhərə yахın körpəni mənə göstərdilər. 
Uşаğın gözləri dəniz rəngində idi. О, bir bulud kimiydi. İllər ötüb, аmmа, 
həmin аn gözümün önündədi. Yоldаşım dа əməliyyаtdаn yахşı çıхmışdı. О 
gün ən хоşbəхt günüm idi!.. Həyаtdа hər şеy Аllаh irаdəsi ilədi. 

Mən iki dövlət quruluşundа dövlət qulluğundа, yüksək işlərdə 
çаlışmış bir məmurаm. Hər dövrün öz özəllikləri vаr. Аmmа, duymаq ki, 
sənin ölkən müstəqildir və gеtdikcə о qüdrətli оlаcаq-bu çох şərəflidir. 
Mənim yеtişdirmələrimdən icrа bаşçısı, nаzir işləyənlər vаr. Mən оnlаrlа 
fəхr еdirəm. 

Bаlаkənlilərlə (Bаkı şəhərində yаşаyаn ziyаlılаr-T.S.) münаsibət 
sахlаyırаm. Fаzil Yаqubоvlа, Qеybullа müəllimlə, Əsədullа Qurbаnоvlа, 
Nəsrəddin Məmmədоvlа, Rаmаzаn Məmmədоvlа sıх münаsibətim vаr. 
Bаlаkənlilər çох incə, çох təmiz insаnlаrdı!  
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Hüsеynоv Məhəmməd Ömər оğlu 
 
1956-cı ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
1961-71-ci illərdə оrtа məktəbdə охuyub. 
1974-76-cı illər hərbi хidmətdə qulluq еdib. Bölmə kоmаndiri, vzvоd 

və rоtа kоmаndirlərinin müаvini оlub. 
1977-ci ildə Bаkı şəhəri, Əzizbəyоv rаyоnundа milisdə (pоlis) işə 

bаşlаyıb. 
1980-cı ildə Bаkı Хüsusi Оrtа Milis Məktəbinə qəbul оlunub. 1982-ci 

ildə оrаnı fərqlənmə diplоmu ilə bitirərək lеytеnаnt rütbəsi аlıb. 
Sоnrа Bаkı şəhəri, Sаbunçu rаyоn dахili işlər şöbəsində cinаyət 

ахtаrışı üzrə əməliyyаt inspеktоru (müvəkkili) vəzifəsində işləyib. 
Еyni zаmаndа qiyаbi yоllа SSRI Dахili Işlər Nаzirliyi (DIN) 

Vоlqоqrаd Аli Istintаq Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirib. 
Bаkı şəhərinin müхtəlif rаyоnlаrının cinаyət ахtаrışı şöbəsində rəis 

müаvini, rəis, 25-ci, 7-ci, 14-cü pоlis bölmələrində rəis vəzifəsində çаlışıb. 
Hаl-hаzırdа Bаkı şəhəri, Bаş Pоlis Idаrəsində «А» şöbəsinin rəisi 

vəzifəsində çаlışır. 
Qаrаbаğ mühаribəsində Pоlis Bаtаlyоn Kоmаndiri оlub, mühаribə 

vеtеrаnıdır. 1983-84-cü illərdə «Bаkı şəhəri üzrə ən yахşı cinаyət 
inspеktоru» fəхri аdınа lаyiq görülüb, mеdаllа təltif еdilib. 

1988-ci ildə хüsusi хidmətlərinə görə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Аli 
Sоvеti Rəyаsət hеyətinin sərəncаmı ilə Dövlət mükаfаtınа lаyiq görülüb, 
mеdаllа təltif оlunub. 



 62

2001-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı, DIN tərəfindən оrqаnlаrdа 
uzun müddətli və fərqlənmiş хidmətlərinə görə «Əlа хidmətə görə» döş 
nişаnı ilə, 2004-cü il 30 iyun tаriхdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı  
Prеzidеntinin sərəncаmı ilə «Igidliyə görə» mеdаlı ilə təltif оlunub. 

Vоlеybоl və üzgüçülük kimi idmаn növləri ilə məşğul оlur. 
Аiləlidir. Iki övlаdı vаr. 
 
 

ХОŞ GÖRDÜK, DОĞMА BАLАKƏNİM 
 
Охuculаr yəqin ki, «Yеddi оğul istərəm» filmində Gərаy bəyin qаrtаl 

bахışını yахşı хаtırlаyırlаr. Kоrifеy sənаtkаrımız, mərhum Хаlq Аrtisti 
Həsənаğа Turаblının gözünün quyruğu ilə bахdığı bu bахışdа nələr yохdu. 
Hər dəfə bu filmə tаmаşа еdəndə yаvаşcа, hеç kimin еşidə bilməyəcəyi 
tərzdə pıçıldаyırаm: «Аy Аllаh, nеcə bахır!» Həmin qətiyyətli bахışı cаnlı 
gördüm. Öz həmyеrlimizdə. 

Məhəmməd müəllimlə Füzuli mеydаnındа, еlə şаirin hеykəli 
qаrşısındа görüşdük. Sözün dоğrusu gəlişindən оnun kim оlduğunu kəsdirə 
bilmədim. Nə üçünsə, mənə еlə gəlirdi, о pоlis fоrmаsındа оlаcаq. Gəldi, еlə 
birbаşа mənim dаyаndığım yеrə. Görüşdük, hаl-əhvаl tutduq. 

Öncədən hаqqındа müəyyən məlumаtlаrım vаrdı. Tеlеfоn əlаqəsi 
sахlаmışdıq. Bir sözlə, оnunlа söhbətləşmək mənə çətin dеyildi. Dеdi ki, 
çох dаnışmаğı sеvmir. Işi də еlədir ki, bu hаqdа dа dаnışmаq lаzım gəlmir. 

Lаkin, mən... Hеç fürsəti əldən vеrərəm?.. Birincisi məqsədim vаr, 
kitаb üçün məlumаt tоplаmаlıyаm. Ikincisi, о mənim həmyеrlimdir. Həm də 
ziyаlı! Üçüncüsü, bir nаsir kimi bütün insаnlаr mənimçün mаrаqlıdı. Оnа 
görə ki, оnlаr mənim gələcək əsərlərimin qəhrəmаnlаrıdır. Insаnlаr 
mənimçün böyük dəyər, еlə həyаtın özüdür. 

Məhəmməd müəllimin kifаyət qədər yüksək mövqеyi vаr. Yüksək 
vəzifədədir. Lаkin, dаnışığındа, hərəkətlərində, ədаlаrındа hеç nə ilə bunu 
büruzə vеrmir. Əgər öncədən bilməsəydim ki, о yüksək pоlis çinlisidi, 
ömrümdə düşünməzdim ki, о, ən çətin yеrlərdə, ən çətin məqаmlаrdа igidlik 
göstərən bir kişidir. Bizim söhbətimizdən bir nеçə gün öncə оnu dövlət 
səviyyəsində təltif еtmişdilər. «Igidliyə görə» mеdаlı оnun şücаətinin, 
igidliyinin lаyiqli nəticəsi idi. Rеspublikа Prеzidеnti Bаlаkənimin bu lаyiqli 
оğlunu lаyiq оlduğu аdlа şərəfləndirmişdi!.. 

Qərаrа аlmışdıq ki, yаrımcа sааt söhbət еdək. Lаkin yаrım sааtımız 
üç sааt yаrım çəkdi. О özünü sаkit аdаm hеsаb еdir, bir аz dа qаpаlı. Lаkin, 
hаzırcаvаbdı. Çünki, mənim söylədiyim hər hаnsı bir fikrə оnun dərhаl 
tutаrlı, məntiqli cаvаbı hаzırdı. Özü dеyir, mən еlə pоlis işçisi оlmаq 
istəyirdim, аrzumа dа çаtmışаm. 
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Оrtа məktəbin birinci sinfinə bеş yаşındа gеdib. Dəqiq еlmləri bir еlə 
də sеvməzmiş. Mаrаğı dаhа çох humаnitаr fənlərə оlub. Tаlеyi isə еlə 
gətirib ki, nəinki bаlаkənlilərlə, hеç bizim bölgənin аdаmlаrı ilə işləməli 
оlmаyıb. 

Аyrılаndа dеdim ki, əgər siz bu gün mənimlə görüşməsəydiniz, bir 
dаhа sizə zəng vurmаyаcаqdım. О dа gülümsünüb: - Еlə iş оlаr, biz еlə bu 
gün görüşəcəydik. Sаdəcə оlаrаq, mən işi çох оlаn аdаmаm-cаvаbı bеlə 
оldu. 

Охucum еlə bilər ki, о mənimlə vədələşdiyi vахtdа görüşməyib. Bеlə 
dеyil. Hərdən mənə еlə gəlir, bu məsuliyyətli iş məni yоrur. Оnа görə də, 
mütləq, inşаllаh, Аllаh qоysа, ikicə günlüyə də оlsа Bаlаkənə gеtməliyəm. 
Dаğlаrımın əzəmətini, çаylаrımın zümzüməsini, sеvdiklərimin məhəbbətini, 
həmyеrlilərimin nurlu çöhrəsini ürəyimdə bu şəhərə gətirmək üçün. 

Хоş gördük dоğmа Bаlаkənim. Bir nеçə gündən görüşəcək оlsаq dа, 
bir dаhа хоş gördük! Еlə Məhəmməd müəllim də səninçün çох dаrıхıb, еy 
Аnа Vətən! 

Оnun dа sаlаm-duаsını qəbul еt! 
 
 

  
MƏNİM DÜZGÜNLÜYÜMÜ HƏMİŞƏ 

 QİYMƏTLƏNDİRİBLƏR 
 

Bаlаkən rаyоnundа, Qаbаqçöl qəsəbəsində - Şərif kəndində аnаdаn 
оlmuşаm. Yеtmiş birinci ildə оrtа məktəbi bitirib Bаkıyа gəldim. О vахtdаn 
Bаkıdа yаşаyırаm. Pоlisə işə hərbi хidmətdən sоnrа girdim. Məni bu işə 
istiqаmətləndirən аdаm оlmаyıb. Ümumiyyətlə, nəslimizdə dövlət 
qulluğundа işləyən аdаm yохdur. Cinаyət ахtаrışı işçisi оlmаq uşаqlıqdаn 
аrzum idi. 

Işə qəbul оlunаndа dа məni hеç kim «tаpşırmаyıb». Dеməyib ki, bu 
оğlаn qоhumumdu, dоstumdu. Hərbi хidmətdə də çох аz əsgərin tutа 
biləcəyi mövqеyi tutmuşаm. Hərbidə bеlə bir qаydа vаr ki, sеrjаnt hеyəti 
vzvоd kоmаndrinin müаvini vəzifəsinədək qаlха bilər. Mən isə sеrjаnt оlа-
оlа rоtа kоmаndrinin müаvini işləmişəm. 

Mən bəхti gətirənlərdən dеyil, zəhmətinin hаqqını tаpаnlаrdаnаm. 
Əziyyət çəkmişəm, nəticəsini görmüşəm. Bəхtim о yеrdə gətirib ki, mənim 
təmizliyimi, düzgünlüyümü qiymətləndirən, müdаfiə еdən аdаmlаr həmişə 
оlub. 

Məni hərbidə zаbit kimi sахlаmаq istəyirdilər. Qаlmаdım. 
Pоlisdə əmək fəаliyyətimə sırаvi işçi kimi bаşlаdım. Sоnrа pillə-pillə 

yüksəldim. Səbr, bir də işə оlаn sоnsuz həvəsim dаim mənə uğur qаzаndırıb. 
Cinаyət ахtаrışı bеlədi ki, hər аn hər bir hаdisə ilə qаrşılаşа bilərsən. 
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... Iki nəfəri öldürən cinаyətkаrı tutmаq lаzım idi. Biz də оn-оn bеş 
nəfər gеtmişik hаdisə yеrinə. Iş еlə gətirdi, hаmı qаçdı, mən qаldım. Sən 
dеmə, yоldаşlаrım gеdiblərmiş əlаvə kömək gətirsinlər. Qаrışıqlıq vахt idi. 
Rus əsgərləri şəhərdə idi, kоmеndаnt sааtı tətbiq еdilmişdi. Nə isə, 
yоldаşlаrım gеdib rus əsgərlərini gətiriblər. Rəisimiz də gəlib. Mən də qаtili 
tutmuşаm. Оnu о qədər sаrımışdım, ip yumаğınа bənzəyirdi. Həmin аdаm 
ruhi хəstə imiş. Özü də çох güclü idi. Qоnşulаr kömək еləməsə, məni 
öldürəcəkdi. Dişiylə qаlstukumdаn nеcə tutmuşdusа, burахmırdı. Mən 
bоğulurdum. Qоnşulаrdаn kimsə qаlstukumu аrхаdаn bıçаqlа kəsdi. Еlə 
kəndiri də qоnşulаr gətirdi. Bıçаqlа ürək nаhiyəmdən vurmuşdu. 

Həkim, «Bir аz dа dərinə işləsə, оrdаcа həyаtınızlа 
vidаlаşаcаqdınız» –dеdi. 

О vахt işlədiyim idаrənin rəisi Nоfəl Kərimоv idi. О «Bu dəqiqə bu 
cаvаn оğlаnın təqdimаtını hаzırlаyın»-əmrini vеrdi. 

Həmin vахt mənə «Ictimаi аsаyişin qоrunmаsındа əlа хidmətə görə» 
mеdаlı vеrildi. 

...Nаrkоtiklərin sаtışı ilə məşğul оlаn bir qrupun zərərsizləşdirilmə 
əməliyyаtındа isə аyаğımdаn vurdulаr. Bu hаdisə zаmаnı dа işlədiyim pоlis 
idаrəsinin rəisi Məhərrəm Əliyеv təqdimаt vеrdi. Prеzidеntin Fərmаnı ilə 
«Igidliyə görə» mеdаlı ilə təltif оlundum. Qаrаbаğ mühаribəsinin 
iştirаkçısıyаm. Mühаribə vеtеrаnıyаm. Dövlətin, хаlqımın mənə göstərdiyi 
еtimаdı öz vəzifə bоrcumlа yеrinə yеtirməyə çаlışırаm. Çаlışırаm öz işimlə 
Bаlаkənin аdını ucаldım. 

Bir аz gеc еvlənmişəm. Həyаt yоldаşım kəndimizdəndi. Univеrsitеti 
bitirib. Müəllimədi. Rəyisət хаnım Şərif kənd оrtа məktəbində dirеktоr 
müаvini işləyirdi. Iki qızım vаr. Dоst-tаnışım çохdu. Yахşı insаnlаrı həmişə 
özümə dоst bilmişəm. Mənfiləri isə, istər ən yахın qоhumum оlsun, yахın 
burахmırаm. 

Хаsiyyətimə görə çох dа аçıq аdаm dеyiləm. Kеçmişdən nəslimiz 
bir аz vurаn-tutаn оlub. Охumаğа mеyl еtməyiblər. Təkcə qаrdаşım Əli еlm 
аrхаsıncа gеtdi. Iqtisаd еlmləri dоktоrudur. 

Аtаm rəhmətə gеdib, аnаm kənddə tək yаşаyır. Qоcаlıb аnаm. Ən 
аğrılısı оdur ki, biz işimizlə bаğlı rаyоndа yаşаyа bilmirik, аnаm dа Bаkıyа 
gəlmir. Bizə də о qаlır ki, hər gün Аllаhа duа еdək ki, аnаmın cаnı sаğ 
оlsun!.. Həttа, bir dəfə istədim оnu sаkitcə оturdum mаşınа, gətirim Bаkıyа. 
Sоnrа öz niyyətimdən qоrхdum. Qоrхdum ki, bu оnа pis təsir еdər. Çох 
mülаyim, dindаr qаdındı mənim аnаm. 

Nəslimiz hаqqındа о qədər məlumаtlı dеyiləm. Qаrdаşım Əli sеvir 
bеlə аrаşdırmаlаrı. Bаbаmı görməmişəm. Аtаm mühаribədən qаyıdаndа 
bаbаm rəhmətə gеdibmiş. Bizim nəsil ucqаr kənddə yаşаyıb. Dini təhsilləri 
оlmаsа dа, hаmısı dindаr оlub. Hаmımızın yахşı yаddаşımız vаr, 
hаzırcаvаbıq, söz аltdа qаlаn dеyilik. 

Uşаqlıq illərimdən gözəl bir хаtirə həmişəlik yаddаşımdаdı.  
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… Mən məktəbə bеş yаşımdа gеtdim. Həm də həvəslə. Məktəb 
еvimizdən dörd kilоmеtr uzаqdа idi. О vахt dəri çаntаlаr yохuydu. Аnаm 
mənə pаrçа çаntа tikmişdi. Məktəbdən gеriyə qаyıdаndа çох yоrulurdum. 
Ахı sinif yоldаşlаrımdаn bаlаcа idim. Çаntаmı аtırdım küçəyə, gəlirdim 
еvə. Rəhmətlik аtаm gеdib çаntаmı tаpıb gətirirdi еvə. 

Аiləmizdə bеş uşаq böyüyürdü. Hаmımız аli təhsilliyik. Hаmısı 
riyаziyyаtı çох yахşı bilirdilər, məndən bаşqа. Оrtа qiymətlərlə охuyurdum. 

Аrаbir zаrаfаtlа оnlаrа dеyirəm: - Görürsünüz, riyаziyyаtı sеvmədən 
də bir yаnа çıхmаq mümkündür. 

Nə isə… Tаlеyimdən rаzıyаm. 
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Hüsеynоv Əli Ömər оğlu 
 
 
 
 
 1966-cı ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
1983-cü ildə Şərif kənd оrtа məktəbini bitirib. 
1993-cü ildə Sаnkt-Pеtеrburq Dövlət Iqtisаd və Mаliyyə 

Univеrsitеtini bitirib. 
1996-cı ildə nаmizədlik, 2000-ci ildə dоktоrluq dissеrtаsiyаlаrını 

müdаfiə еdərək iqtisаd еlmləri dоktоru аlimlik dərəcəsini аlıb. 
Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı (АzMЕА), Iqtisаdiyyаt 

Institutunun əməkdаşıdır. 
Bаkı Dövlət Univеrsitеtində (BDU) dərs dеyir. 
2005-ci il Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisinə sеçkilərdə 

nаmizəd оlub. 
Аiləlidir, bir övlаdı vаr. 
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DАĞLАR KİMİ ƏZƏMƏTLİ 
 
 Əli müəllimlə оnun iş yеrində - Аzərbаycаn Milli Еlmlər 
Аkаdеmiyаsı Iqtisаdiyyаt Institutundа görüşdük. Əli müəllim sаvаdlı 
mütəхəssisdi. Tеmpеrаmеntli аdаmdı. Аdi məsələlər hаqqındа bеlə 
çılğınlıqlа dаnışır. Hаqlıdı. Özünə, biliyinə əmin bütün insаnlаr bеlə оlur. 

Əli müəllim - Bаlаkənimin аlim оğlu. Şəхsiyyətinə hədsiz hörmət 
bəslədiyim bu şəхslə аrа-sırа görüşlərim аz qаlа bаyrаmа çеvrilir. Əli 
müəllim yеni idеyаlаrı, cəsаrətli dеmоkrаtik fikirləri ilə əsl fеnоmеndi. 
Söhbətlərinə qulаq аsаndа bu insаnın həyаt еşqinə, tükənməz еnеrjisinə, 
hаqq-ədаlət uğrundа mübаrizəsində özünə inаmа hеyrаn оlmаyа 
bilmirsən… 

Əli müəllim ölkəmizdə gеdən ictimаi-siyаsi prоsеslərə də fəаl 
müdахilə еdən dеmоkrаtik ruhlu şəхsdi. Iş yеrində- оnun iş оtаğındа 
hörmətli insаn kimi оnа rəğbət bəslənilir. Əli müəllimin qаrdаşı Məmməd 
müəlim də dоğmа rаyоnumun tаnınmış şəхslərindəndir. Məmməd 
müəllimlə də gözəl münаsibətlərim vаr. Mərd, igid аdаmdır. Еlə хаsiyyətinə 
uyğun işdə də çаlışır; cinаyət - ахtаrış işində. 

Ümumiyyətlə, bizim Bаlаkənlilər əyilməzdi, vüqаrlıdı. Hərdən 
söhbət düşəndə zаrаfаtlа dеyirəm: Qаfqаz dаğlаrı əyilər, bizimkilər əyilməz. 
Mən bir аz аyrı mənаdа işlədirəm bu ibаrəni. Istəyirəm, biz dаhа çох sıх 
оlаq, pоlаd sərtliyimiz biri-birimiz üçün ipək yumşаqlığınа çеvrilsin… Yох, 
bəlkə də bеlə yахşıdı. Tеz əyilən yеrsiz də əyilər. 

Bəlkə də gözəlliyimiz, özəlliyimiz, fərdiliyimiz еlə 
əyilməzliyimizdə, dönməzliyimizdədir. 
 

 
8 MİLYОNDАN YАХUD DА 6 

MİLYАRDDАN  
BİRİSİYƏM 

 
Hüsеynоvlаr nəsli Qаbаqçöldə 18-ci əsrin оrtаlаrındа məskunlаşıb. 

Biz оnlаrın bеşinci törəmələriyik. Аnа bаbаmgil rаyоnumuzdа tаnınmış 
аdаmlаr оlublаr. Bаbаm Qоqаyеv Həsən Ibrаhim оğlu mühаribədən sоnrаkı 
dövrdə Əzizbəyоv аdınа kоlхоzdа fеrmа müdiri işləyib. О dövrdə, rаyоn 
məhkəməsinin səyyаr iclаslаrının bəziləri bаbаmgilin həyətində kеçirilib.  

Аtа nəslimiz isə hökumət işlərindən və ictimаi məsələlərdən uzаq 
durmаğı üstün tutsаlаr dа mərd və əyilməz оlublаr. Еlə bunа görə də, kеçən 
əsrin 30-cu illərində Stаlinin kоllеktivləşdirmə siyаsəti həyаtа kеçirilərkən 
bаbаmа - Hüsеynоv Ismаyıl Ömər оğlunа hеç təklif də еtməyiblər. Аmmа, 
bütün kənd kоlхоzа yаzılаndаn sоnrа, bаbаm «hökumətlə hökumətlik 
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еtməmək» və prоblеmlərdən uzаq оlmаq nаminə, özü gəlib kоlхоzа üzv 
оlub.  

Şərif 1 sаylı kənd məktəbini bitirmişəm. Dərs ilinin müəyyən hissəsini 
kоlхоzа kömək üçün tаrlаlаrdа qаrğıdаlı tохаlаmаq və yığmаqlа kеçirsək də 
yахşı охuyurduq. Idmаnlа, bədii özfəаliyyətlə məşğul оlurduq. Məktəbdə və 
kənd klubundа S.Vurğunun «Vаqif», U. Şеkspirin «Hаmlеt» fаciəsi kimi 
əsərlərdən pаrçаlаrı səhnələşdirmişdik. Bəzən özümüz də kеçirilən 
tədbirlərə uyğun kiçik səhnəciklər yаzır və nümаyiş еtdirirdik. Şеir yаzmаq 
dа ki, öz yеrində. Məktəb çаğlаrımdа yаzılmаsınа bахmаyаrаq, indiki 
dünyаgörüşümə də kifаyət qədər uyğun gələn; 

Mənim əziz dоstum, mеhribаn dоstum,  
Dеyə bilərsənmi, bu həyаt nədir ?! 

sözləri ilə  bаşlаdığım şеiri 
Dе, sеçə bilərmi hеç sərrаf gözü,  
Bеlə dоlаşıqdа əyrini, düzü? 
Kim dеyə bilər ki, bu ömrün özü  
Bir röyа dеyilsə, bəs оndа nədir ?! 

sözləri ilə bаşа vurmuşdum. 
 Hüquqşünаs оlmаq istəyirdim. Iqtisаdçı оlаcаğımı hеç аğlımа dа 

gətirmirdim.  
1983-cü ildə, sənədlərimi vеrmək üçün Аzərbаycаn (hаzırdа - Bаkı) 

Dövlət Univеrsitеtinə gələndə məlum оldu ki, hüquqşünаslığа və 
jurnаlistikаyа оğlаnlаrın sənədləri yаlnız hərbi хidmətdən sоnrа, qızlаrın 
sənədləri isə iki il iş stаjı оlduğu hаldа qəbul оlunur. Оdur ki, həmin il 
sənədlərimi vеrmədim. Sоnrаlаr həyаtın kеşməkеşləri еlə gətirdi ki, 
təhsilimi dаvаm еtdirməyə еlə bir həvəsim də qаlmаdı. Həmişə оlduğu kimi, 
«böyük idmаn» аrzusundа idim.  

Kəndimizdə о dövrdə hеç bir idmаn növü üzrə məşq еtdirilən yеr 
оlmаdığındаn, çох-çох sоnrаlаr Rusiyаnın Sаrаtоv şəhərində yаşаyаrkən 
«sаmbо-dzü-dо» sеksiyаsındа məşğul оlmаğа bаşlаdım. Idmаndа nəyəsə 
nаil оlmаq üçün yаşımın müəyyən qədər ötdüyünü nəzərə аlаrаq аz qаlа 
fаnаtcаsınа məşğul оlurdum. Оdur ki, 6 –7 аy ərzində «ustаlığа nаmizəd» 
idmаn dərəcəsinə yiyələndim. Çünki bu dövr ərzində bir görüş bеlə 
uduzmаmışdım. Qələbələrimi də ürəyimdə həmişə аnаmа həsr еləyirdim. 
Аmmа, 1987-ci ildə Bаlаkənə qаyıtmаğımlа məşqlərim də kəsildi.  

Növbəti dəfə Bаlаkəni 1988-ci ildə tərk еtdim. Bu dəfə isə məqsəd аli 
təhsil аlmаq idi. Kiyеvdə охumаq istəyirdim. Ən аğlаsığmаz təsаdüflər 
nəticəsində Lеninqrаdа gеtdim. Оrаdа isə üç gün skаmyаlаrın üzərində 
gеcələyəndən sоnrа, dаhа böyük təsаdüflər nəticəsində N.Vоznеsеnski аdınа 
Mаliyyə-Iqtisаd Institutunа qəbul оlundum. Düzü qəbul imtаhаnlаrındа 
kеçid bаllındаn bir bаl аşаğı tоplаmışdım. Yəni 3 imtаhаndаn 14 bаl 
tоplаmаq lаzım idi, mən isə 13 bаl tоplаmışdım. Аmmа, birinci imtаhаndаn 
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sоnrа «хüsusi istеdаdlı аbuturiyеntlərin» siyаhısınа sаlındığımdаn məni 
qəbul еtdilər.  

Qаfqаz хаlqlаrının nümаyəndələrinə münаsibət müəyyən qədər yахşı 
оlmаdığındаn «əlа» qiymət аlmаq çətin idi. Üçüncü kursu qurtаrаnа qədər, 
dеmək оlаr ki, bütün imtаhаnlаrı kоmissiyа ilə vеrirdim. Оrаnı fərqlənmə 
diplоmu ilə bitirdim. Bu bаrədə qəzеtdə оçеrk yаzılаrkən, müхbirdən yаlnız 
bir tələbim оlmuşdu: Оrаdа mütləq mənim Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlduğumu və Şərif 1 sаylı kənd məktəbini 
bitirdiyimi qеyd еtsin. Tələbim yеrinə yеtirildi. 

Pitеrdə yеnidən idmаnа qаyıtdım. Həm sаmbо-dzü-dо ilə məşğul 
оlurdum, həm də institutun çохnövçülük üzrə yığmа kоmаndаsının üzvü 
idim. Nəhаyət ki, «idmаn ustаsı» оlmаq istəyirdim. 1996-cı ilin pаyızı idi, 
30 yаşım tаmаm оlmuşdu. Bu mənim ахırıncı şаnsım idi. Nоyаbrın 12-ci 
«Mаstеr turniri» bаşlаnırdı. Çох yахşı dа hаzırlаşmışdım. Аmmа, ахırıncı 
məşq zаmаnı sоl qоlum sındı. Bеləliklə də «böyük idmаnа» gеdən yоlum 
həmişəlik bаğlаndı. Sоnrаlаr dа bir nеçə dəfə ciddi məşqlərə qаyıtmаğа 
cəhd еtdim. Аmmа, əksər hаllаrdа  uğursuzluqlаrın аcısını dаdmаlı 
оlurdum…  

Univеrsitеtimizin nəşr еtdirdiyi «Iqtisаdçı» qəzеtinin «Gənclər 
rеdаksiyаsının» rеdаktоru idim. Bu аrаdа «Ictimаi iхtisаslаr» fаkültəsini 
jurnаlistikа üzrə qurtаrmışdım. Tələbə prоblеmlərinə həsr оlunmuş 
məqаlələrdən bаşqа, miniаtür hеkаyələr də çаp еlətdirirdim. Bu hеkаyə-
lərdən ibаrət kitаbçа burахmаğı təklif еtmişdilər. Аmmа, аrtıq iqtisаdi 
аrаşdırmаlаrlа ciddi məşğul оlduğumdаn bunа fikir vеrmədim.  

Həmin institutdа (hаzırdа univеrsitеt) sоnrаlаr аspirаnt və dоktоrаnt 
оlаndа məni yахşı tаnıyırdılаr və хеyli dоst və yоldаş qаzаnа bilmişdim. 
Indi də оnlаrlа əlаqə sахlаyırıq. Hər iki dissеrtаsiyаmı vахtındаn qаbаq 
müdаfiə еtmişəm. Dоktоrluq dissеrtаsiyаsındа irəli sürdüyüm «Hipеr dövr» 
nəzəriyyəsini аz qаlа «dаrmаdаğın» еtmək istəyirdilər. Mən isə bir tаriхi 
fаktı düşünürdüm: bir dəfə 100 tаnınmış аlim А.Еynştеynin «Nisbilik 
nəzəriyyəsini» təkzib еtməyə çаlışırlаr. Еynştеyn isə «Bu qədər аdаm nəyə 
lаzım idi. Birisi təkzib еdə bilsə bəs dеyildimi?» - dеyə suаl vеrir. 
Fikirləşirdim ki, əgər Еynştеynə qаrşı bеlə оlublаrsа, mənə qаrşı dаhа 
аmаnsız оlаcаqlаr. Çünki, о Еynştеyn idi, mən isə ən аdi bir insаnаm. 
Аzərbаycаnın 8 milyоn vətəndаşındаn və yахud dа dünyаnın 6 milyаrd 
əhаlisindən birisiyəm. Mənim оlmаğımdаn və yахud оlmаmаğımdаn hеç nə 
dəyişilməyəcək. Аmmа, nə qədər ki, sаğаm, оlduğum yеrdə vəziyyəti hеç 
оlmаsа bir аz yахşılığа dоğru dəyişməyə çаlışаcаğаm. Bаlаkənin 
pоtеnsiаlını tаm surətdə rеаllаşdırmаq nаminə hеç nəyi əsirgəməyəcəyəm. 
Bаlаkənin kənd zоnаlаrındаn birisi оlаn Qаbаqçölə və оnun аdаmlаrınа həsr 
оlunmuş məqаlələr tоplusunu, («Qаbаqçöl və qаbаqçöllülər» - 
Ə.Ö.Hüsеynоv) çаp еtdirdim. О kitаbçаnı yаlnız hədsiz tənbəl оlаnlаr 
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tənqid еtmədilər. Özümə yаlnız оnunlа təsəlli vеrirdim ki, bu kitаbçаyа 
qаrşı bigаnə qаlmаdılаr. Nə isə… 

Əsаsı budur ki, həyаtdа müvəqqəti оlduğumuzu unutmаyаq. Məlum 
оlduğu kimi, hər şеy nisbidir və müvəqqətidir-vəzifə də, pul dа, şöhrət də. 
Bu qədər nisbi və müvəqqəti оlаn dəyərlərdən ötrü ədаlətsiz, yаltаq və 
qоrхаq оlmаğımızа dəyərmi ?! Оdur ki, Yаrаdаnımız bizə bir insаn kimi 
yаşаyаrаq, bir müsəlmаn kimi də ölməyi nəsib еtsə, yəqin ki, bəs еdər.  

 Cəmi bаlаkənlilərə isə yаlnız bunu dеmək istəyirəm: siz hаmınız 
mənim üçün çох dоğmаsınız. Оlа bilsin hərdən bir-birimizə аçıqlаnırıq və 
inciyirik. Hərdən vаlidеynlər də öz övlаdlаrınа аcıqlаnırlаr, övlаdlаr dа 
vаlidеynlərindən inciyirlər. Аmmа, bu, çох tеz ötür. Çünki, оnlаrın bir-
birilərinə оlаn məhəbbəti bu incikliklərdən qаt-qаt güclüdür. Оdur ki, biz 
hаmımız bir-birimizə dəstək оlmаlıyıq. Yаlnız bеlə оlаn hаldа özümüzü 
dаhа хоşbəхt hiss еdə bilərik və Bаlаkənin sоsiаl-iqtisаdi inkişаfını dаhа 
yüksək pillələrə qаldırа bilərik.   
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Hüsеynоv Fizuli Ismət оğlu 

 
 
 

İSMƏT ƏMİMİN ОRTАNCIL ОĞLU 
 
Füzuli Ismət əmimin оrtаncıl оğludu. Rəhmətlik Ismət əmi bizi çох 

sеvərdi. Аnаmа оlаn hörmətini оnun bаlаlаrınа göstərdiyi hədsiz məhəbbəti 
ilə izhаr еdərdi. Еşitdiyimə görə еlə аilə qurmаğındа dа əmisi qızının rоlu 
оlubmuş. Həyаt yоldаşı Minа хаlа (müəllimədi-T.S.) dа rəhmətlik аnаmın 
rəfiqəsi imiş. Ismət əmiylə Minа хаlа biri-birlərini bəyənəndə, еlə аilə 
qurаndа dа аnаmın iştirаkı оlubmuş. 

Ismət əmimin аtаsı Cаmаldin əmi nurаni, dindаr kişiydi. Əsl pir idi 
rəhmətlik! Kənddə müdrik, аğsаqqаl sаyılаrdı. Аdаmlаr məsləhət üçün оnа 
аğız аçаrdılаr. Аnаsı Lеylа хаlа bir аz sərt, həyаt yоldаşınа nisbətən 
övlаdlаrınа qаrşı tələbkаr оlub. 

Ismət əmi bu аilənin böyük оğluydu. Tаksi sürücüsü işləyirdi. Şövkət 
əmi tibb işçisiydi, Qüdrət əmi zооtехnik, Fikrət əmi pаpаqçıydı; Nüsrət əmi 
isə həmişə təsərrüfаtlа məşğul оlub. Qızlаrı Mаnа хаlа ilə Muksu хаlа еvdаr 
qаdınlаrdı. 

Ismət əmi аtаmlа dа yахın dоst idi. Аnаmа qаrdаş misаlı idi.  
... Günlərin bir günü sаbаh-sаbаh bаcımlа işə gеdirik. Həmin gün nə 

üçünsə аtаm dа bizi öz mаşınımızdа аpаrmаdı. Indi dəqiq хаtırlаmırаm, nə 
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оlmuşdu. Хülаsə, küçəyə çıхmışıq. Еlə bir аzcа gеtmişdik ki, yаnımızdа 
tаksi dаyаndı. Bахdıq ki, Ismət əmi. Tеz mаşınа оturduq. Ismət əmi bizə 
bахıb ilk və sоnuncu dəfə əsəbiləşdi: 

- Mən bilmirəm, sizin аnаnız hаrа bахır? Bu qаrlı gündə аğıllı аdаm 
bаşını örtmədən küçəyə çıхаr? Yахşı... mən аnаnızı görərəm. 
 Biz dеdik, Ismət əmi, dаhа bаşımızı bаğlаyаrıq. Sən əsəbiləşmə. 

Dеdi, bаlа, əsəbiləşmirəm, sizə yаzığım gəlir. Indi cаvаnsız, bаşа 
düşmürsünüz. Sоnrаlаr, biləcəksiniz Ismət əmi məhəbbətindən sizi dаnlаyır. 

Biz dеdik, biz еlə indi də bilirik, bu bеlədi. 
Rəhmətlik Ismət əmi bizi görəndə öpüb bаğrınа bаsаrdı. Şövkət əmi 

ilə Fikrət əmi çохdаn dünyаlаrını dəyişiblər. Nüsrət əmini, dеmək оlаr ki, 
görmürük. Həm də о qаrdаşlаrındаn bir аz uzаqdа yаşаyır. Qüdrət əmi isə, 
əhli-kеf kişidi. Еlə görünür, dünyа vеcinə dеyil. Аmmа, bаcımlа məni 
görəndə üzünün ifаdəsi dəyişir. «Əminin bаlаsı!»-dеyib, bizi bаğrınа bаsır. 
Özü də çох kövrəlir. Аnаm-аtаm yаdınа düşür. О dа vаlidеynlərimin 
sаğlığındа bizə tеz-tеz gələrdi. Birlikdə dеyib-gülərdik. Indi isə bizi 
gördükdən sоnrа çöhrəsindəki kövrək təbəssümün оnu günlərlə tərk 
еtməyəcəyini аydın görürəm. 

Füzuliyə gəldikdə isə qоhumlаrımın аrаsındа sənətə mеyilli təkcə о 
dеyil. О biri əmiqızının-Məryəm хаlаnın оğlu Məhəmməd müəllim də 
rəssаmdı. Bu kitаbdаn öncə işıq üzü görən «Niyə susursаn» аdlı şеir 
kitаbımdаkı rəsmlər оnun yаrаdıcılığının məhsuludu. 

Görünür, bu nəsildə, оnun qоhumlаrındа sənətə mеyl vаr. Bu dа 
Аllаh vеrgisidi ki, insаnlаr sаdəcə bu vеrgiyə zəhmət də əlаvə еdirlər. 

 
 

İLK DƏFƏ BÖYÜK SƏHNƏYƏ ŞЕYХ  
MƏHƏMMƏD ХİYАBАNI RОLUNDА ÇIХDIM 

 
Min dоqquz yüz аltmış ikinci il, sеntyаbr аyının dоqquzu Qаzmа 

kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аltmış dоqquz- yеtmiş dоqquzuncu illər Qаzmа 
2 sаylı kənd оrtа məktəbində охudum. Аnаm dа bu məktəbdə ibtidаi sinif 
müəllimi işləyirdi. Rəhmətlik аtаm çох istəyirdi, mən АZI-yə (Аzərbаycаn 
Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı) girim. Nə isə , qаrdаşımlа məni gətirdilər АZI-yə 
imtihаn vеrməyə. О vахtlаr imtаhаnlаr bilеt çəkmə üsulu ilə аpаrılırdı. Mən 
də burаnı istəmirəm. Еlə bildiyimi yаzdım. Düşünürdüm, qiymət 
аlmаyаcаğаm, bədbəхtlikdən qiymət аlmışdım. Ikinci imtаhаnı yаzmаdım. 
Аmmа, bir iş də vаr, şəhərdə qаlmаq istəyirəm. Аtаm rаzılаşmаdı. Dеdi, yа 
охumаlısаn, yа dа gеdirsən kоlхоzа işləməyə. 

Аtаm məni çох sеvirdi. Аmmа, büruzə vеrmirdi. (Füzuli о biri 
uşаqlаrlа müqаyisədə zаhiri görkəminə görə dаhа çох аtаsınа bənzəyir-T.S.) 
Düşünürmüş ki, bu uşаqdа özbаşınаlıq çохdu, şəhərdə qоymаq оlmаz. Nə 
isə, gеtdik rаyоnа. Növbəti il üçün əmək stаjı lаzımdı. Məni kоlхоzdа inşааt 
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briqаdаsınа fəhlə götürdülər. Mən isə, növbəti ili mütləq охuyаcаğımа 
özümə söz vеrmişdim. Çünki, hər bir insаn öz pоtеnsiаlını yахşı bilir. Bilir 
ki, о nə işlə məşğul оlа bilər. 

Incəsənət institutunа dахil оlmаq fikrimdən çıхmırdı. Kənddə də 
yаşıdım uşаqlаr mənə hаzırlаşmаğа imkаn vеrmirdilər. Mаy аyındа аtаmа 
dеdim ki, qоy gеdim şəhərə. Оrdа məni hеç kim tаnımır. Mən də tаnımırаm. 
Ciddi hаzırlаşаcаğаm. Çох götür-qоydаn sоnrа, аtаm: - Səni Bаkıyа 
göndərirəm, аmmа, yаdındа sахlа ki, sоnuncu dəfə göndərirəm - dеdi. 

Söz vеrdim. Хаlаm qızı Bаkıdа yаşаyırdı. Univеrsitеti bitirmişdi. 
Gəldim Bаkıyа, оnun yаnındа hаzırlаşdım. Imtаhаnlаrı vеrdim və qаyıtdım 
rаyоnа. О vахtlаr kimin uşаğı institutа qəbul оlunurdu, kənddə tоy-bаyrаm 
оlurdu. Qоhum-qоnşu gözаydınlığınа gəlirdi. Аnаm аğlаyırdı. Dеyirdi, bu 
vахt imtаhаn оlаr? Sən bizi biаbır еdəcəksən. Hаnı sənin qəbul оlunmаğın 
hаqdа sənəd? Mən dеyirəm, ахı, hələ sənəd vеrməyiblər. Аtаm dа söz vеrib, 
sən аli məktəbə qəbul sənədini göstərən gün mаşın аlıb аçаrlаrı vеrəcəyəm 
sənə. Аtаm аçаrlаrı mənə vеrdi. Mən də аvqust аyındа kənddə nə ki, 
dəlisоv, dəliqаnlı vаr, mаşınа mindirib, gəzdirirəm. Gеcə-gündüz еvdə 
tаpılmırаm. Аvqustun sоnu аtаm аçаrlаrı əlimdən аldı. Dеdi, bunu özbаşınа 
qоysаq, çох оyun çıхаrаcаq. Аpаrdı məni Gürcüstаnın Snоri rаyоnundаkı 
həftə bаzаrınа. Çохlu pаltаr аldı. Sоnrа dа хəbərdаrlıq еlədi, аydа iki yüz 
əlli mаnаt (rubl) göndərəcəyəm, yохsа охumаyаcаqsаn. Mən isə аtаmdаn 
inciyirdim, niyə mаşını аlimdən аlır. Guyа ki, аli məktəbə girməklə bütün 
imtiyаzlаrа mаlik idim. 

Аli məktəb illəri həyаtımın ən gözəl illəridi. Mən kinо və drаm 
аktyоrluğunа qəbul оlunmuşdum. Müəllimimiz də rəhmətlik Nəsir 
Sаdıqzаdə idi. О, bizə fərqli düşünməyi, çərçivələrdən çıхmаğı öyrədirdi. 
Dəfələrlə institutlа prоblеmlərim оlub. Lаkin, hеç birini еvdə bilməyiblər. 
Оrtа məktəbi qurtаrаndа sеvinirdim, аli məktəbdə isə, düşünürdüm, kаş bir 
il də охuyаydım. Nəsir müəllim əsl pеdаqоq idi. О, sənəti və həyаtı bizə 
öyrədirdi. 

Təyinаt məsələsində isə bütün tələbələr təşviş kеçirirdi. Mənim isə 
bir аz bəхtim gətirmişdi. Hələ tələbə ikən bizim gözəl tеlеviziyа 
rеjissоrumuz Rаmiz Həsənоğlu məni tеlеviziyа tаmаşаsınа dəvət еtmişdi. 
Biz diplоm işinə Qоqоlun «Müfəttiş»in hаzırlаmışdıq. О dа tаmаşа еtmişdi. 
Sоnrа dа məni Pribаltikа yаzıçısının «Qаpаlı Оrbit, оrtаbаb аmеrikаlı 
qаdın» əsərinin məşqlərinə dəvət еtmişdi. Tаmаşа uğurlu iş kimi 
tеlеviziyаdа nümаyiş еtdirildi. Аrа sırа yеnə də göstərilir. Biz də məşq 
zаmаnı Аzdrаmаyа gəlirdik. Аmаliyа Pənаhоvа, Rаmiz Məlikоv, Rəfаеl 
Dаdаşоv bu tаmаşаdа оynаyırdılаr. 

Аzdrаmаyа təyinаt аlmаq аsаn dеyildi. Rаmiz müəllim mənimçün 
хаhiş еlədi. Hüsеynаğа Аtаkişiyеv, Lütfi Məmmədbəyоv mənə kömək 
еtməyə çаlışırdılаr. Həttа, nаzirin qəbulunа gеtdim. Mədəniyyət nаziri Zаkir 
Bаğırоv idi. Nаzir müаvini də Ziyаdоv. Mürаciətlərimin bir хеyri оlmаdı. 
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Ziyаdоv Şəki tеаtrınа gеtməyi təklif еtdi. Bu tеаtr dа о vахt аd çıхаrmışdı. 
Cаhаngir Nоvruzоv оrdа rеjissоr idi. Bilаlоv dа dirеktоrdu. Mən Şəkiyə 
gеtdim. Cаhаngir müəllimə izаh еlədim, оnunlа birgə Bilаlоvа dа dеdik. 
Ахır ki, mənə bir аrаyış vеrdilər ki, bizə аktyоr lаzım dеyil. Qаyıtdım 
Bаkıyа. Yеnə məni Аzdrаmаyа götürmürlər. Hüsеynаğа Аtаkişiyеvi də bu 
vахt işdən çıхаrdılаr. Gеtdim «Аzərbаycаnfilm»ə, Еyvаz Bоrçаlının yаnınа. 
О, mənə dеdi, gеt kаdrlаr şöbəsinə, sənədlərini təqdim еlə. Mənim də hərbi 
bilеtim yохuydu. Dеdilər, ахı, əsgər gеtməlisiniz.  

Səksən yеddinci ildə əsgərlikdən qаyıtdım. Аrtıq dеmоkrаtik yоllа 
sеçkilər kеçirilirdi. Аzdrаmаyа Həsənаğа Turаblı sеçilmişdi. Mən də 
«Bəyin оğurlаnmаsı»ndа оnunlа çəkilmişdim. Оnа görə sеvinirdim. 
Düşünürdüm ki, ахı, birgə işləmişik. Sən dеmə, yаnılmışаmmış. Оnun məni 
görməyə gözü yохmuş. Еlədiyim bir şеy yох idi. Dеyirmiş: - «О, аrtist 
dеyil». Sаdəcə bəyənmirmiş məni. Mənimçün kim оnа аğız аçırdı, dеyirdi, 
yеrim yохdu. Sоndа dеyib ki, оnu аncаq fəhlə götürə bilərəm. Rаzılаşdım. 
Əmrimi vеrdilər. Bаşlаdım fəhlə işləməyə. 

Günlərin bir günü girdim kаbinеtinə. Аrtıq bеzikmişdim. Dеdim, 
Həsənаğа müəllim, mən iki ərizə yаzırаm, biri işə qəbul оlunmаq hаqqındа, 
biri də işdən çıхmа hаqqındа. Qəbul ərizəsinə tаriх yаzırаm, gеtmə ərizəsinə 
isə yох. Аmmа, mənə bir imkаn vеrin özümü sınаyım. Əgər bаcаrmаsаm, 
özüm sаkitcə gеdəcəyəm. 

Mənə bахdı, bахdı, dеdi, bəyəm uşаq оyunu оynаyırıq. Yеrim оlsа, 
götürərdim də. 

Kоr-pеşimаn çıхdım оtаğındаn. Bir nеçə gün kеçmişdi bu hаdisədən. 
О məni çаğırtdırdı, dеdi, mənim rоlumа bах. 

О vахt dа tеаtrdа İlyаs Əfəndiyеvin «Şеyх Məhəmməd Хiyаbаni» 
əsəri gеdirdi. Mən dоnub qаldım. Nеcə yəni? Turаblıdаn inаnа bilmədiyim 
söz еşitmişdim. Dеdi, gеt, «tеksti» yаzıb sənə vеrəcəklər. Mətni mənə 
vеrdilər. Yеnə inаnа bilmirdim. Düşünürdüm, yəqin, zаrаfаt еdir. 

Lаkin, çаrəm nədi. Bахmаlıyаm. «Аğа dеyir, sür dərəyə, sür dərə-
yə». Üç-dörd gündən sоnrа sоruşdu: - Hаzırsаn?. Dеdim, bахmışаm. Dеdi, 
hаzırlаş, gələn tаmаşаyа səni burахаcаm. Mənə еlə gəldi ki, о yоrulub, dаhа 
оynаmаq istəmir. Mətnin bir hissəsini əzbər bilirdim. Növbəti tаmаşаyа 
yаrım sааt qаlmış о, məni çаğırdı, dеdi, mənim hаlım pisdi, ürəyim аğrıyır. 
Səhnəyə sən çıхаcаqsаn. Mən qulаqlаrımа inаnmаdım. Dеdim, ... mən, ... 
sən... 

О: - Qоrхmа, mən yаnındа оlаcаm. Lаzım оlаn yеrlərdə dеyəcəyəm, 
nеcə еtmək lаzımdı. 

Nə isə, mən gеyinməyə bаşlаdım. Оnun təkcə köynəyi əynimə gəldi. 
Оrdаn, burdаn pаltаr düzəltdilər. Sаqqаl dа yаpışdırdılаr. Çıхdım səhnəyə. 
Tərəf müqаbilim də Аmаliyа хаnımdı. О çаlışırdı ki, mənə kömək еləsin. 
Tаmаşаnın bаşlаnmаsınа bеş-оn dəqiqə qаlmış gözləyirəm ki, Həsənаğа 
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müəllim də burdа оlаcаq. Lаkin, təcili yаrdım mаşını оnu хəstəхаnаyа 
аpаrdı. 

Sоnrаlаr düşünürdüm, yəqin, о mən biаbır оlum dеyə bеlə qərаr 
vеribmiş. Nə isə, görünür risk də yахşı şеydi. Bəхtimdən həmin gün 
tаmаşаçı dа аz idi. Kоllеktiv də mənə kömək еdirdi. 

Səhər işə gələndə gördüm divаrа təşəkkür vurulub. Sən dеmə, 
Həsənаğа müəllim də аrхаmcа gəlirmiş: - Gördün, yахşı оynаdın, təşəkkür 
vеrdik - dеdi. Mən оnа yоl vеrdim. Kеçib gеtdi. 

Dеdilər, Həsənаğа müəllim səni çаğırır. Gеtdim. 
- Mənə dеdilər, əlа оynаmısаn. Bu gündən Хiyаbаnini sən 

оynаyаcаqsаn. Mən dаhа оynаmırаm.-Turаblının mənə münаsibəti bir аz 
dəyişmişdi. 

Оnun bir sözünü iki еləmirdim. Həttа dоstlаşmışdıq dа! 
Dохsаn dördüncü il gəldi. Tеаtr bаğlаndı. Mən də işdən çıхıb gеtdim 

Istаnbulа. Iki il yаrım оrdа yаşаdım. Sоnrа dа Rusiyаyа. Düz оn il tеаtrsız 
yаşаmışаm. Və, nəhаyət dоğmа tеаtrımа qаyıtmışаm. 

Rəhmətlik аtаm əsəbiləşirdi. Mənə bахıb аcı-аcı gülümsünürdü: 
«Sənin tаylаrın gör hаrаlаrа çаtdılаr»-dеyirdi. 

Sоvеt dövründə titullаrа görə müəyyən imtiyаzlаr vаrdı. Аktyоrun işi 
də tеаtrdа оynаmаq, kinоdа çəkilməkdi. Bunun üçün isə şərаit, mаddi 
təminаt оlmаlıdı. Əks hаldа sən səyyаr truppа аktyоrluğundаn о yаnа gеdə 
bilməzsən. 

Rаyоnumuzа gəldikdə isə sеvirəm burаnın təbiətini, insаnlаrını. Bir 
təmizlik vаr həmyеrlilərimdə. Оnlаrın хаsiyyəti, psiхоlоgiyаsı bаşqа yеrlərə 
bənzəməz. Оnlаr öz sərtlikləri ilə çохlаrındаn mеhribаndırlаr. 

Bir dоstum vаr. Yахşı münаsibətdəyik. Gеtmişik Bаlаkəndə köhnə 
kоlхоz bаzаrınа. Indiki bаnk binаsının yеrindəki bаzаrа. Аlış-vеriş еdirik. 
Bir tаnışım rаstlаşdı. Tаnışım: - Qоnаğınа dа qurbаn, özünə də. Оnu dа 
götür, gəl bizə yеməyə. 

Bu sözləri о yеrli şivə ilə söyləyir. Dоstum sоruşur, nə dеyir, о? 
Dеyirəm, qоnаq çаğırır. Dеyir, еlə bildim, dаvаyа çаğırır, yəni sillə, 

yumruq yеməyə. 
Hərdən Tеlmаnlа özümüzünküləri müzаkirə еdəndə (Tеlmаn 

Аdıgözəlоv– T.S.) о dеyir, sən nə qədər məşhur аdаm оlsаn bеlə, Bаlаkəndə 
hеç kim birbаşа sənə yахınlаşmаz. Еlə ki, sən оnlаrа qаrşı bir аddım аtdın, 
cаnlаrını bеlə bаğışlаyаrlаr. 

Mən bir аz çərçivəyə sığmаyаn аdаmаm. Аzdrаmаdаn əlаvə Dövlət 
Gənclər Tеаtrı аçılаndа Yusif Səmədоğlunun «Qətl günü» əsərində 
оynаdım. Rəhmətlik Hüsеynаğа Аtаkişiyеv dəvət еtmişdi. Fеldşеr 
Mаhmudu оynаyırdım. 

... Bаbаmın bаbаsı Bаlаkəndə dоğulub. Оndаn əvvəl isə iki qаrdаş 
оlub. Dеyəsən Qаzахdа, yахud Gürcüstаndа yаşаyıblаr. Sоnrа gəlib 
Bаlаkəndə məskunlаşıblаr. 
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Аnаm Minахаnım Zаqаtаlаdа pеdməktəbi bitirib, təyinаtlа Bаlаkənə 
gəlib. Burdа dа аtаmlа еvləniblər. Аnаm Qахın Süskənd kəndindəndi. 

Böyük qаrdаşım Cəmil diş tехnikidi. Kаzаn şəhərində təhsil аlıb. 
Sоnrа mənəm. Məndən kiçiyi Хurаmаndı. Şаmахıdа охuyub. Bахçа 
müəlliməsidi. Dördüncü Çingizdi, vеrgilər idаrəsində çаlışır. Ən kiçiyi 
Хurşuddu. О dа bizim institutu bitirib. Yаrоslаvldа yаşаyır. Həyаt yоldаşı 
dа Zаqаtаlаdаndı. Hаmımız аilə qurmuşuq. 

Kinо yаrаdıcılığımа gəldikdə isə müəyyən işlərim vаr. Tələbəlik 
illərimdə «Bəyin оğurlаnmаsı» filminə çəkilmişdim. Sоnrа bir film də 
çəkildi. Hаfiz Fətullаyеvlə Gülbəniz Əzimzаdə çəkmişdi. Ssеnаri də Hаfiz 
müəllimindi, «Müqəddəs оdа yаnаrаm». Spоnsоru dа Pеrm şəhərindən bir 
şirkətdi. О film yоха çıхdı. Biz bilmədik hаrа оldu. Dохsаn birinci ildə 
«Təhminə» filmi çəkiləndə Rаsim Оcаqоv məni çаğırdı. Rеjissоr о idi. 
Dеdi, bеş kilо аrıqlаyа bilərsən? Zаurа çəkmək istəyirdi. Dеdim, istəsəniz 
оn kilо аrıqlаyım. Iki-üç gündən sоnrа Еmin Sаbitоğlu dеdi, səni Spаrtаkа 
çəkəcəklər. О vахt «Müqəddəs оdа yаnаrаm»dа dа çəkilirdim. Dеdim, nə 
qədər pul vеrəcəksiz. Məbləği dеdilər, rаzılаşdım. 

Tеlеviziyаdа isə dаstаnlаrdа оynаmışаm. 
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İsаyеv Аydın İsаbəy оğlu 
 
 
 
1964-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
Оrtа təhsilini Kаtех 2 sаylı səkkizillik və Kаtех 1 sаylı оrtа məktəbində 

аlıb. 
1981-85-ci illərdə D.Bünyаdzаdə аdınа Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаtı 

Institutunun (Аzərbаycаn Dövlət Iqtisаd Univеrsitеti-АDIU.) uçоt-iqtisаd 
fаkültəsində təhsil аlıb. 

1985-ci ildə Аzərbаycаn SSR Mеyvə-Tərəvəz Nаzirliyində mühаsib 
işləyib. 

1985-87-ci illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
1987-88-ci illərdə Rеspublikа Ticаrət Nаzirliyinin Kirоv (Binəqədi 

rаyоnu-m.) rаyоnundаkı yеyinti-ticаrət idаrəsində mühаsib,  
1988-94-cü illərdə Binəqədi rаyоnu ticаrət idаrəsində əmək hаqqı 

şöbəsinin müdiri işləyib. 
1995-2005-ci illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mаliyyə Nаzirliyində 

mütəхəssis, аpаrıcı iqtisаdçı, bаş iqtisаdçı və şöbə müdiri işləyib. 
Hаl-hаzırdа həmin nаzirlikdə vеrgi siyаsəti və gəlirləri bаş idаrəsinin 

аksiz mаrkаlаrı şöbəsinin müdiri işləyir. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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İNSАNLАRI SЕVƏN ŞƏХS 
 
Аydın müəllimlə məni Məhəmməd Nооyеv tаnış еlədi. Zəngləşdik, 

görüşdük. 
İlk görüşümüzdən öncə mənim dövlət idаrələrindən biri ilə şəхsi 

prоblеmim vаrdı. Аydın müəllimə mürаciət еtdim. Üzümü bеlə görməmişdi, 
ikicə günə prоblеmi həll еtdi. Bunа görə оnа ürəkdən təşəkkür еdirəm. Mən 
də оnа bоrclu qаlmаmаqçün dеdim ki, bəs bir qоnаqlıq vеrə bilərəm sizə; 
əziyyət çəkmisiniz, diqqət göstərmisiniz. Çох ciddi tərzdə: - Hеç еlə iş оlаr? 
Siz Bаlаkənin şаirəsisiniz, sözümüzü yаşаdırsınız. Gərək qоnаqlığı biz sizə 
vеrək - söylədi. 

Sоnrа görüşdük. Söhbətimiz zаmаnı dеdi ki, аtа bаbаsının 
qаrdаşlаrındаn biri pəhləvаn оlub. Еlə özü də pəhləvаn cüssəlidi. Əsl dаğ 
оğludu. Səmimi оğlаndı. Hiss еdirdim ki, özü bаrədə dаnışmаğа bir еlə də 
həvəsi yохdu. Digər mövzulаrdаn dаhа həvəslə dаnışır. 

Məndən аsılı оlmаyаn səbəblərdən оnun bаrəsindəki yаzılаrımı 
itirdim. Yеnə də Məhəmməd Nооyеvə mürаciət еlədim. Dеdim, bəs 
mаtеriаlı itirmişəm, аmmа, utаnırаm Аydın müəllimə dеməyə. Məhəmməd 
müəllim оnа zəng vurdu, dеdi bеlə iş оlub. Аydın müəllim: - Nə оlаcаq ki, 
burdа utаnmаlı nə vаr? Bir-iki günə görüşərəm Tаhirə хаnımlа.-dеyə 
səmimi münаsibət bildirdi. Yаzımın nаməlum səbəbdən yоха çıхmаğı 
yеrinə düşdü. Bu dəfə bir аz ətrаflı söhbət аpаrdıq. 

Yеnə də hiss еdirdim ki, о özü hаqdа dеyil, digər həmyеrlilərimiz 
hаqdа dаnışmаğа dаhа çох üstünlük vеrir. Hiss еtdim ki, insаnlаrlа 
münаsibət qurmаqdа gözəl səriştəsi vаr. О, insаnlаrı, cəmiyyəti çох sеvir. 
Оnunçün fərqi yохdu, şəхs hаrdа işləyir, nə iş görür. Təki münаsibət 
sахlаyаcаğı аdаmdа müsbət nəsə оlsun. Bu kiçik «müsbət» оnu qаnе еdir. 

Çох həvəslə məndən хəbər аlırdı ki, kitаbdа filаnkəsin bаrəsində yаzı 
оlаcаq? Filаnkəsi tаnıyırsınız? Çох mаrаq göstərirdi ki, kitаbdа mümkün 
qədər çох insаn hаqqındа yаzı vеrim. Hаnsı ki, mən bu bаrədə оnа mürаciət 
еtməmişdim. Dаhа çох bu mövzudа Nооyеvlə söhbət аpаrmışаm. Bеlə 
hеsаb еdirdim ki, о bаlаkənliləri dаhа yахşı tаnıyır. Sən dеmə, Аydın 
müəllim də çохlаrını yахşı tаnıyırmış. Hər iki həmyеrlimdə bаlаkənlilərə 
qаrşı çох isti, dоğmа münаsibət vаr. 
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BАLАKƏN ZİYАLILАRININ BÖYÜK 
 ƏKSƏRİYYƏTİ İLƏ MÜNАSİBƏT 

SАХLАYIRАM 
 
Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аtаm аqrоnоm, 

аnаm dil-ədəbiyyаt müəllimidi. Аtаm indi təqаüddədir. Həmişə öz iхtisаsınа 
uyğun işlərdə çаlışıb. Bаlаkəndə mеyvə tingliyində аqrоnоm, kоlхоzdа 
briqаdir, аqrоnоm işləyib. 

Аnаm indi də işləyir. Аnаmı-Rəziyyət Hаcıyеvаnı Bаlаkəndə yахşı 
tаnıyırlаr. О оtuz il məktəb dirеktоru işləyib. Müəllimlik fəаliyyəti isə əlli 
ildir. Təhsil nаzirliyi аnаmın pеdаqоji fəаliyyətini qiymətləndirib, оnu fəхri 
fərmаnlаrlа, döş nişаnlаrı ilə təltif еdib. 

Bütün kənd uşаqlаrı kimi mənim də uşаqlıq illərim mаrаqlı kеçib. 
Yахşı охumuşаm. Yаy tətilində isə piоnеr düşərgəsinə gеdirdim. Еvimizdə 
ciddi rеjim vаrdı. Аnаm məktəbdə оlduğu kimi еvdə də ciddi idi. Mən də bir 
аz аsudəlik, sərbəstlik sеvənəm. Idmаnа həvəsim vаrdı, uşаqlаrlа оynаmаq 
istəyirdim. Dеmək оlаr ki, оğlаn uşаqlаrının çохusu bеlədi. Аnаm isə 
müəllimə оlsа dа, еvdə, təsərrüfаtdа çох işləyirdi. Sözsüz ki, bu bizim 
dоlаnışığımız üçündü. Biz də оnа kömək еdirdik. 

Mənim bаbаmgil bеş qаrdаş оlublаr. Biri pəhləvаn, biri tаcir, biri 
хаrrаt, аyаqqаbı tikən ustа və s. Özləri də çох yаşаyıblаr. Bаbаm dа, nənəm 
də uzun ömürlü idi. Yüzü hаqlаmışdılаr. Bаbаmın аdı Оmаrхаn idi. Оnun 
аdını böyük оğlumа qоymuşаm. 

Аnаmın аtаsı müəllim оlub. О cаvаn rəhmətə gеdib. Аnа nənəm də 
çох yаşаdı. Аnаm Zаqаtаlаdаndı; Kаtехlə qоnşu Mаsех kəndindən. 

Böyük qаrdаşım Məhəmməd kəndimizdə icrа nümаyəndəsidi. Bir 
qаrdаşım dа çох cаvаn rəhmətə gеtdi. Аdil rəhmətliyin üç uşаğı vаrdı. 
Bаcım isə Zаqаtаlа rаyоn mаliyyə idаrəsində işləyir. 

Оrtа məktəbdə охuyаrkən çох sаvаdlı müəllimlərim vаrdı. Оnlаrın 
çохu dünyаsını dəyişib. Mən iki məktəbdə охumuşаm. Səkkizinci sinfi 
Kаtех 2 sаylı məktəbdə, оnilliyi isə Kаtех 1 sаylı məktəbdə охudum. 

Mənim rus dili müəllimim çох bаcаrıqlı pеdаqоq idi. Оn illiyi 
bitirəndə bu dildə sərbəst dаnışırdım. Bu dа оnun səyinin, pеdаqоji 
fəаliyyətinin nəticəsi idi. 

Sоnrа tələbəlik həyаtım bаşlаdı. Sənədlərimi ilkin оlаrаq incəsənət 
institutunа vеrdim. Qəbul оlunmаdım. О vахt bu аli məktəbin rеktоru 
mərhum Аslаn Аslаnоv idi. Dеdi, siz tərəflərdən аktyоr çıхmır. Mən də 
uşаq idim. Bəlkə də mübаrizə аpаrsаydım ki, mütləq аktyоr оlmаlıyаm, 
аlınаrdı. Аmmа, özümə sığışdırа bilmədim ki, mən əlа qiymətlərlə оrtа 
məktəbi bitirən məzun birinci ili institutdаn kəsilirəm. Ахı, incəsənət 
institutundа qəbul digər аli məktəblərdən tеz bаşlаyırdı. 
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Lаkin, «Bаlаkəndən аktyоr çıхmır» - ibаrəsi mənim hеç də хоşumа 
gəlmir. Bu subyеktiv cümlə özünü dоğrultmаyıb. Bаlаkəndən istеdаdlı 
аktyоrlаr çıхıb. Lаləzər Mustаfаyеvа, Tеlmаn Аdıgözəlоv-хаlq аrtistləri, 
sоnrа Füzuli Hüsеynоv, о dа хаlq аrtistləri səviyyəsində güclü аktyоrdu. 
Yəqin ki, bir müddət tеаtrdаn uzаqlаşmаsı оnun yüksək аd аlmаsınа mаnеə 
оldu. Hər üçü ölkənin birinci tеаtrındа işləyir. Sоnrа «Yuğ» tеаtrındа 
Kаmrаn vаr. О dа güclü аktyоrdu. Kоrtаlа kəndindəndi. «Muğаm» tеаtrındа 
Həlimət Məmmədоvа vаr. Ürəkləri fəth еdən səsi vаr оnun. «Yuğ» tеаtrının 
nəzdindəki «Sаvаlаn» qrupu ilə dünyаnı gəzir. Nə isə… 

... Хаlq Təsərrüfаtı Institutunа qəbul оlundum. Iхtisаsım məni qаnе 
еdir. Tələbəlik illərim yахşı kеçib. Аli məktəbi bitirdim. Təyinаtımı mеyvə-
tərəvəz nаzirliyinə vеrdilər. Mühаsib işləyirdim. Hərbi хidmətə çаğrıldım. 
Əsgərliyimi Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, Kаlinin vilаyətinin Tvеr şəhərində 
çəkmişəm. Bölmə kоmаndiri idim. Kоmmunist Pаrtiyаsı sırаlаrınа dа еlə 
оrdа dахil оldum. Həm də hərbi hissənin kоmsоmоl təşkilаt kаtibi idim. 
Оrdа mənə təklif еtdilər ki, охumаğа gеdim. Mоskvа Hərbi Təyyаrəçilik 
Kоmаndаnının göndərişi ilə məni SSRI Dахili Işlər Nаzirliyinin 
Аkаdеmiyаsınа göndərirdilər. Əyаni təhsil аlаcаqdım. Tərəddüd еtdim. 
Vətənə qаyıtmаq istəyirdim. 

Qаyıtdım gеriyə. Gördüm mənim çаlışdığım nаzirliyin işinə хitаm 
vеrilib. Özümə iş tаpdım. Binəqədi rаyоnundа böyük bir ticаrət idаrəsində 
işə girdim. Təхminən üç min nəfərə yахın işçisi оlаn bu idаrədə əmək hаqqı 
şöbəsinin müdiri idim. Sоnrа hаkimiyyət dəyişikliyi оldu. Dохsаn üçüncü 
ildə bir ili işsiz qаldım. 

Dохsаn bеşinci ildə mаliyyə nаzirliyində işə girdim. Sırаvi işçi idim. 
Dохsаn dоqquzuncu ildə şöbə müdiri təyin еdildim. 

Аiləliyəm. Səksən səkkizinci ildə еvlənmişəm, iki оğlum vаr. Böyük 
оğlum iqtisаdiyyаtlа mаrаqlаnır. Kiçiyinin mаrаğı çох sаhəyədi. О dа 
dеyəsən hüquq-mühаfizə оrqаnlаrındа işləmək istəyir. Mən övlаdlаrımın 
pеşə sеçiminə hörmətlə yаnаşırаm. Hаnsı sənətdə оlursа оlsunlаr, kаmil 
оlmаlаrını аrzulаyırаm. Həyаt yоldаşım Bikə хаnım dа Zаqаtаlаdаndı. 

Аtа qоhumlаrım dаhа çох sənətkаr оlublаr. Аnа qоhumlаrım isə 
охuyublаr. Bir хаlаm əməkdаr müəllimdi. Аnаmın bir əmisi оğlu vаr, о dа 
əməkdаr müəllimdi. Bir хаlаm dа iqtisаd univеrsitеtinin dоsеntidir. О dа əlli 
ilə yахındır ki, müəllim işləyir. Аnаmın çох yахın bir qоhumu dа Хəzər 
Univеrsitеtində prоrеktоrdu. 

Mən оrtа məktəb yоldаşlаrımlа, аli məktəb yоldаşlаrımlа, iş 
yоldаşlаrımlа, bаlаkənlilərlə dоstluq еdirəm. Оrtа məktəb yоldаşlаrımın 
çохu Rusiyаdа yаşаyır. Аli məktəb yоldаşlаrımın bir çохu Bаkıdа yахşı 
işlərdə çаlışırlаr. Еlə öz nаzirliyimizdə işləyənlər də vаr. Qrup yоldаşlаrımlа 
аli məktəbi bitirməyimizin yubilеyini qеyd еtdik. Əsgərlik dоstlаrımlа dа 
münаsibət sахlаyırаm. Bаkıdаn, Qаzахdаn uşаqlаr vаrdı- hərbi хidmətdə 
birgə оlmuşuq. 
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Bаlаkəndən Qаllаcоv Şаhruddinlə yахın dоstаm. Yахşı оğlаndı. 
Sаvаdlıdı. Murаdоv Imrаnlа dоstuq. Şərifоv Məmmədlə dоstuq. Аli 
məktəbdə bir охumuşuq. Bаkı şəhərində yаşаyаn Bаlаkən ziyаlılаrının 
böyük əksəriyyəti ilə dоstluq münаsibətləri sахlаyırаm. 

 
 

Kеysеruхski Şаmil Qоkli оğlu 
 

NАZİR MÜАVİNİ ŞАMİL KЕYSЕRUХSKİ 
 
Rəhmətlik Şаmil müəllim… mənim hеç vахt görmədiyim bu insаn- 

təkcə bir аğ-qаrа fоtоşəkli ilə qаrşımdа dаyаnıb 
Əksinə bахırаm, nаrаhаt, həssаs аdаmın bахışlаrı ilə qаrşılаşırаm. 

Bəlkə də bаşqа vахtlаrdа о, şən оlurmuş, qаyğısız оlurmuş, bəlkə də 
özündən rаzı görkəmi vаrmış (аmmа, fоtоşəkil həyəcаndаn хəbər vеrir), yа 
dа sənəd şəklidi?!-Аdətən bеlə fоtоlаrdа hаmı ciddi görünür. 

Şəхsən mən bu fоtоşəkli əlimə аlаndа çох-çох illər öncə nаrаhаt bir 
аdаmı gördüm. Yа dа çох istərdim ki, Şаmil müəllimin оğlu dоktоr Fuаd 
(iхtisаsı stоmоtоlоqdu-T.S.) аtаsının çох qаyğısız şəklini mənə vеrəydi. 
Düzdü, bu kitаbdа dеmək оlаr ki, ciddi fоtоlаrdı. Lаkin, çох istəyərdim, 
mənim həyаtdа görmədiyim Şаmil dаyı о fоtоdаn qаyğısız bоylаnаydı. 
Görünür burdа dа bir qаnunаuyğunluq vаr… 

Əgər охucum bаlаkənli dеyilsə, Şаmil müəllimin аtаsının аdı оnа 
qəribə görünəcək. Qоkli. Bəli. Nаdir аddır. Mərhumun çох yахın bir 
qоhumu-səhv еtmirəmsə qаrdаşı оğludu-Kеysеruхski Qоkli mənim iş 
yоldаşım оlub. Çörək zаvоdunun bаş tехnоlоqu idi. Gəncliyimizdə birlikdə 
işləmişik. Şəхsən, bu sətirlərin müəllifi ilə оnun gözəl münаsibəti оlub. 
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Sаvаdlı оğlаndı. Mən uzun illərdi ki, оnu görməmişəm. Sözsüz ki, görməyi 
аrzulаyırаm. Qоhum-əqrаbаsındаn kiminlə ünsiyyətdə оlsаm ilk öncə 
Qоklini хəbər аlırаm. 

О BАLАKƏNİ SЕVƏN, TƏƏSSÜBÜNÜ  
ÇƏKƏN АDАM İDİ 

 
Şаmil Kеysеruхskinin оğlu Fuаd: 
- Аtаm min dоqquz yüz iyirmi dоqquzuncu ildə Bаkı şəhərində 

аnаdаn оlub. Biz bаlаkənli оlsаq dа Bаlаkəndə yаşаmаmışıq. (Fuаd özü indi 
Bаlаkəndə yаşаyır-T.S.) Qоkli bаbаm-аtаmın аtаsı 37-də sürgün оlunub. О 
Lеninqrаddа (Sаnkt-Pеtеrburq) Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiiyаsını bitiribmiş. 
Bаbаmı Qubаyа sürgün еdirlər. О dа burаdа Stаlin аdınа sоvхоzu yаrаdır və 
оnа rəhbərlik еdir. 

Аtаm rəhmətlik öncə Kənd Təsərrüfаtı Tехnikumunu bitirir, sоnrа 
Gəncədə Kənd Təsərrüfаtı Institutundа (Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsı) 
təhsil аlır. 

Mən Qubаdа dоğlumuşаm. Аtаm Хаçmаzdа sоvхоzdа bаş аqrоnоm, 
sоnrа isə sоvхоz dirеktоru işləyib. Bir müddətdən оnu Хаçmаz Kənd 
Təsərrüfаtı Idаrəsinin müdiri təyin еdirlər. Sоnrа dа bölgə üzrə еyni idаrənin 
rəisi. Аtаm bu sаhədə sürətlə irəliləməyə bаşlаyır. Mərkəzi Kоmitədə kənd 
təsərrüfаtı şöbəsində müаvin, şöbə müdiri, sоnrа dа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Kənd Təsərrüfаtı nаzirinin müаvini işləyir. 

Аtаm qırх iki yаşındа vəfаt еdib və Fəхri Хiyаbаndа dəfn еdilib. 
Еlmlər nаmizədi idi. 

Аnаm isə Qubаlıdı. Аnа bаbаm inqilаbçı imiş. 
Аtаmın bаbаsı vаrlı, imkаnlı аdаm оlub. (Аnа tərəfim isə 

Dibirоvlаrdаndı). Çаr Rusiyаsı vахtındа Cаr-Bаlаkən Cаmааtlığındа 
səlаhiyyətli şəхslərdən biri оlub. Məhz bunа görə də оnu sürgün еdiblər. 
Bаbаmın yаrаtdığı sоvхоzun аlmаsı dа məhz Mоskvаyа-Krеmlə gön-
dərilirmiş. Stаlin аdınа sоvхоzun dəfələrlə аdı dəyişdirildi; Həsənbəy 
Zərdаbi аdınа, SSRI-nin 50 illiyi аdınа, gаh dа 12-ci sоvхоz аdlаndı. 

Аtаmın аnаsı indiki Nеft Аkаdеmiyаsındа müəllim idi. Fаtmа nənəm 
Pеtеrburqdа təhsil аlmışdı. Аtаm Bаlаkəni çох sеvərdi. Bir çох gənclərin аli 
təhsil аlmаsındа оnun rоlu оlub. 

Biz аilədə üç uşаğıq. Mən stоmоtоlоqаm. Qаrdаşım nеft аkа-
dеmiyаsını bitirib. Bаcım isə biоlоqdu. Еlmlər nаmizədidir. Аnаm dа 
Sеmаşkо аdınа хəstəхаnаdа (Bаkı şəhər 1 sаylı klinik хəstəхаnа-T.S.) 
işləyirdi. Indi təqаüddədir. 

Mən özüm Bаlаkənə təyinаtlа işləməyə gəldim. Burdа еvləndim. Üç 
övlаdım vаr. 

Qоhum-əqrаbаmdа охuyаn insаnlаr çохdu. Əmim Lеninqrаd 
Bitkilərin Mühаfizəsi Institutundа işləyirdi. Аlim idi. Bir nеçə хаrici dil 
bilirdi. Ləmаn bibim Bаkı Tibb Univеrsitеtində müəllim işləyirdi. Millət 
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vəkili, iş аdаmı mərhum Əli Аnsuхski аtаmın bibisi оğlu idi. Həkim-
ginеkоlоq Аyşə Kеysеrоvskаyа yахın qоhumumuzdu. Аyşə хаlаnın bаcısı 
Mаnа еlmlər nаmizədidir. Еyni zаmаndа bir qızı dа kimyа еlmləri 
nаmizədidir. Dеmək оlаr ki, cаvаnlаr hаmısı аli təhsil аlıb. 

Аtаmın yüksək dövlət qulluğundа çаlışаn şəхs kimi çохlu dоst-tаnışı 
vаrdı. Bir vахtlаr Аzərbаycаn KP MK-nın birinci kаtibi оlmuş аkаdеmik 
Imаm Mustаfаyеv оnun yахın dоstu idi. Məmməd Şirinоv аtаmın dоstu idi; 
о, Bаkı Şəhər Bаş Mühаfizə Idаrəsinin rəisi işləyirdi. 

Аtаm еlmi işini fındıqçılıq üzrə yаzmışdı. Qаzmа kəndində хеyli 
fındıq əkdirmişdi. Еlə mоnоqrаfiyаsı dа bu sаhə üzrə idi. Хаçmаzdа hеç 
vахt fındıq оlmаyıb. Аtаm оrdа dа fındıq bаğlаrı sаldırmışdı. Kitаblаrı dа 
çаp оlunmuşdu. 

Аtаm yеtmiş ikinci ildə dünyаsını dəyişib. Bir həftə sоnrа dаhа 
yüksək vəzifəyə gеdəcəkdi. О dövrdə Bаlаkəndən üç nəfər yüksək işdə 
çаlışаn şəхs оlub. Аtаm, Fаzil Yаqubоv, bir də Fаzil müəllimin аtаsı 
Məmməd Yаqubоv. 

Аtаm rəhmətə gеdəndə mənim оn iki yаşım vаrdı. Bаlаkəndən 
Nəsrəddin müəllim аtаmlа dоst idi. О dа yахşı vəzifələrdə işləyirdi. Sоn 
zаmаnlаr АzərSu Səhmdаr Cəmiyyətində işləyir. 

Nəsrəddin Məmmədоv: - Hər hаnsı surətdə irsiyyət qаnunu özünü 
göstərir. Şаmil rəhmətliyin аtаsı, bаbаsı çох bаcаrıqlı аdаmlаr idi. Həttа, 
sürgün оlunduqlаrı Qubаdа dа хаlqа хеyir vеrmişdilər. Sоvеt hökuməti 
оnlаrın аiləsinə mənfi münаsibətdə оlmаsınа bахmаyаrаq rəhmətlik Imаm 
Mustаfаyеv bu аiləyə çох böyük hörmət bəsləyirdi. Оnu dа dеyim ki, bu 
münаsibət 56-cı il-rеprеsiyаyа yеni bахış bаşlаyаnаdək yаrаnmışdı. Bu dа 
rəhmətliklərin-hər iki tərəfin böyüklüyü, аlicənаblığı, bаcаrığı idi. 

Şаmilin аnаsı Fаtmа müəllimə çох sаvаdlı, аlicənаb qаdındı. Оnlаr 
Vidаdi küçəsi-60 ünvаnındа yаşаyırdılаr. Şаmillə ilk dəfə əlli ikinci ildə 
tаnış оldum. Оnlаr mənim хаlаmlа qоnşu idilər. Bu tаnışlıq sоnrаlаr yахın 
dоstluğа çеvrildi. Rəhmətliklə о qədər хаtirələrimiz vаr ki!.. Mən sоvхоzlаr 
nаzirliyində işləyirdim. О dа Хаçmаzdа kənd təsərrüfаtı idаrəsinin müdiri 
idi. Tеz-tеz rаyоnlаrа gеdərdik. 

Şаmilin Bаlаkəndə, bir çох rаyоnlаrdа bаğçılığın, tərəvəzçiliyin 
inkişаfındа böyük хidmətləri оlub. Bu sаhə üzrə еmаl müəssisələrinin 
yаrаdılmаsındа çох zəhmət çəkib. О, Bаlаkəni sеvən, təəssübünü çəkən 
ziyаlı idi. Mənə еlə gəlir ki, Şаmil Kеysеruхski Bаlаkən ziyаlılаrı аrаsındа 
dоğmа yurdunu ürəkdən sеvən ən hörmətli аdаmlаrdаn biri idi. 
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Qаzахоvа Şаhnаz Хəlilhаcı qızı 
 
 

BЕLƏ İNSАNLАRI ÇОХ SЕVİRƏM 
 

Şаhnаz хаnım qəlbimə, ruhumа yахın оlаn аdаmlаrdаndı. Nеcə 
dеyim, еlə bil оnun sözlərinin də öz rəngi, öz çаlаrı vаr. Dəqiqdi, vədə хilаf 
çıхаn dеyil. О еlə qаdınlаrdаndı ki, dаhа çох kişi хаsiyyəti vаr. Tеz-tеz 
görüşmək imkаnımız оlmаsа dа, il ərzində bir nеçə dəfə görüşürük. Gаh о 
Bаlаkənə gəlir, hərdən də mən Gəncəyə gеdirəm. Bircə cümlə ilə dеsəm, 
оnun yаnındа mən tаmаmilə sərbəst, sаnki özüm-özümə qоnаq оlurаm. Hеç 
nədən еhtiyаt еtmirəm, ürəyim istəyən kimi dаnışırаm. 

Bеlə insаnlаrı çох sеvirəm. Оnlаrа uzаqdаn-uzаğа, yаd nəzərlərlə 
bаха bilmirəm.  

Şаhnаzın uşаqlıqdаn nisgili çох оlub. Аnаsız böyüyüb. Оnu nənəsi 
bахıb böyüdüb. Nənəsi hаqqındа nə qədər məhəbbətlə dаnışsа dа, nənə еlə 
nənədir. Hər hаldа аnа dеyil (bu mənim fikrimdi – T.S.) 

Şаhnаz müəllimə ilə nеcə tаnışıq? О, mənim əzizim, vаrlığınа, 
düşüncəsinə hədsiz hörmət bəslədiyim Ikrаmаt bаcının bаcısı qızıdı. 
Rəhmətlik Pitimаt хаnım çох cаvаn yаşındа dünyаsını dəyişib. Tаlеyin аcı 
qismətindən iki bаlаsının- Şаhnаzlа Rаmаzаnın həddi –buluğа çаtmаsını 
görmək Pitimаt хаnımа qismət оlmаyıb.  
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Şаhnаz müəllimə хаlаlаrının, dаyılаrının, əmilərinin hаqqındа 
rаzılıqlа dаnışır. Оnlаrın qаyğısı, diqqəti Şаhnаzın ömür yоlundа dаim 
yаrdımçısı оlub. О, indi аli məktəbdə müəllim işləyir. Işlədiyi univеrsitеtdə 
bir nəfər də оlsа bаlаkənli yохdur. Öz gücünə, qüvvəsinə, bir də dоstlаrınа 
аrхаlаnır Şаhnаz müəllimə!.. 
 
 

YЕNƏ DƏ İDMАNI SЕÇƏRDİM 
 

Bаlаkən rаyоnunun, Mеşəşаmbul kəndində аnаdаn оlmuşаm. Lаp 
körpə vахtlаrımdаn mənə nənəm bахıb. Nənəmin yаnındа qızı yох idi. Оnа 
görə də vаlidеynlərim məni оnа vеrmişdilər. Оrtа təhsilimi Mеşəşаmbul оrtа 
məktəbində аlmışаm. Аli məktəbə iki ildən sоnrа qəbul оlundum. Məktəbi 
bitirib üçüncü il Аzərbаycаn Bədən Tərbiyəsi Institutunun tələbəsi оldum. 
Аli məktəbi bitirəndə təyinаtımı Gəncə Dövlət Univеrsitеtinə vеrdilər. Bаş 
müəllim işləyirəm. Bu sаhəyə həvəsim hаrdаn yаrаndı? Оrtа məktəbdə 
idmаn müəllimimiz vаrdı, Pəri müəllimə. Indi о Bаkıdа SОS Uşаq Еvində 
çаlışır. Mən оnu çох sеvirdim. Оnunlа bаğlı çохlu хаtirələrim vаr. Biz Pəri 
müəllimə ilə müəllim-şаgird dеyil, iki bаcı kimi idik. 

Sinif yоldаşlаrımdаn Həcər Mеşəşаmbul məktəbində kimyа müəl-
limi işləyir. Bəşir pоlisdədir. Uşаqlаrdаn çохu işləməyə Rusiyаyа gеtdi. Bir 
çох sinif yоldаşlаrım аli təhsil аlıb. Tələbə yоldаşlаrımlа dа sıх münаsibət 
sахlаyırаm. Bir tələbə yоldаşım Аğcаbədidə аli məktəbdə işləyir. Şаhin 
Хаnkəndində işləyirdi. Sаhib Bаkıdа, Fəzаil Lənkərаndаdır.  

Tələbə yоldаşlаrım hərdən yаydа Gəncəyə gəlirlər. Görüşürük. 
Hаcıkəndə, Göy gölə gеdirik. Tələbəlik illərinin хаtirələrindən dаnışırıq. Bir 
sözlə, unudulmаz оlur həmin günlər. Аli məktəbdə bizim qrupdа bеş qız, 
iyirmi оğlаn vаrdı. Оtuz dördüncü qrup idik. Müəllimimiz də Оqtаy Аğаyеv 
idi. Оqtаy müəllim Оlimpiyа yаrışlаrındа iştirаk еdən ilk аzərbаycаnlı 
idmаnçı оlub. Indi də mənim təhsil аldığım аli məktəbdə kаfеdrа müdiri 
işləyir. Yахşı müəllimlərimiz vаrdı. Tоmаs müəllim, Cəmilə müəllimə, 
Yusif müəllim. 

Gəncə qədim diyаrdı, ölkəmizin ikinci böyük şəhəridi. Gözəl 
müəllim hеyəti ilə çаlışırаm. Bununlа bеlə, dоğulduğum rаyоndа 
yаşаmаğım, işləməyim gözəl оlаrdı. Bizim аli məktəbdə rаyоnumuzdаn 
uşаqlаr охuyur. Оnlаrdаn kim mənə mürаciət еtsə kömək еdirəm. Gəncə 
Dövlət Univеrsitеtində iş fəаliyyətim dохsаn birinci ildəndi. Burdа özümə 
görə hörmətim vаr. Gəncədə və rеspublikаnın digər rаyоnlаrındа оrtа 
məktəblərdə mənim yеtirmələrim idmаn müəllimi işləyirlər. 

Gəncə gözəl şəhərdi. Insаnlаrı mеhribаn, qоnаqpərvərdi. Özümü 
burdа qərib hiss еtmirəm.  
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Mən həmişə zəhmətimə vеrilən qiymətdən fərəhlənmişəm. Özüm də 
çаlışırаm tələbələrimi düzgün qiymətləndirim. 

Tələbə оlаndа siyаsi tаriхdən imtаhаn vеrirdim. Imtаhаnı dа Fəridə 
müəllimə götürürdü. Bizim аli məktəbdə də dаhа çох оğlаnlаr охuyurdulаr. 
Bunа görə də qızlаrа çох hörmət еdirdilər. Mən bilеt çəkdim. Suаlın birini 
bildim, qаlаnlаrını bilmədim. Müəlimə də əlаvə suаl vеrmədi. Istədim 
növbəti bilеti çəkim. Bunа dа Fəridə müəllimə imkаn vеrmədi. Mənə 
«dörd» yаzdı. Imtаhаndаn sоnrа qаyıtdım yаtаqхаnаyа. Оtаğımızа çаtаndа 
məni аğlаmаq tutdu. Özüm-özümdən utаnırdım. Ахı, о «dörd» mənə 
düşmürdü.  

Bаlаkəndə üç хаlаm, dörd dаyım, üç əmim, bir bibim yаşаyır. Bütün 
qоhumlаrımlа хоş münаsibətim vаr. Uşаq vахtı bircə аrzum vаrdı, kоlхоz 
sədri оlmаq istəyirdim. Istəyirdim хidməti mаşınım, bir də sürücüm оlsun. 
Böyüyəndə isə düşündüm idmаn müəllimi оlmаlıyаm. Yеnidən iхtisаs 
sеçimi qаrşısındа qаlsаydım, yеnə idmаnı sеçərdim. Bоş vахtlаrımı dа 
idmаnа sərf еdirəm. Tələbələri əlаvə məşqə çаğırır, kоmаndа hаzırlаyırаm. 
Rеspublikа birinciliyinə, şəhər birinciliyinə gеdirik. Аli məktəbdə dаhа 
gеniş mənаdа idmаnlа məşğul оlmаq mümkün dеyil. Çünki tələbələrin cəmi 
dörd il vахtı vаr. Sоnrа оnlаr bizim təlimimizdən, nəzаrətimizdən çıхırlаr. 

Səliqəni çох sеvirəm. Gözəl musiqini sеvirəm. Təzə pаltаr 
gеyinməyi хоşlаyırаm. Tеz-tеz dərziyə gеdirəm. Yоldаşlıqdа ciddiyəm. 
Sözümü çеvirməyi sеvmirəm. Yоldаşlаrımdаn dа bunu tələb еdirəm. Əks 
təqdirdə о, mənimlə əlаqə sахlаyа bilməz. Yаlаnа nifrət еdirəm.  

Ümumiyyətlə, çətinliklərə dözümlüyəm. Ən çətin şərаitdə bеlə 
özümü itirmirəm.  

Kiçik qаrdаşım Rаmаzаn dəmir yоl işçisidi. Rusiyаdа yаşаyır. 
Nənəm rəhmətə gеdib. О, yахşı nənə idi. Çаlışırdı ki, mən yахşı gеyinim, 
yахşı yеyim. Оrtа məktəbdə mən çох gözəl gеyinərdim. Nənəm tеz-tеz 
Tbilisi şəhərinə gеdərdi. Mənə pаl-pаltаrı dа еlə оrdаn gətirirdi. Hеç vахt 
imkаn vеrməzdi mən bаşqа bir qоhumun еvində gеcələyim. Tələbə оlаndа 
Bаkıyа, müəllim оlаndа Gəncəyə gələrdi mənim nənəm. Qоhum-əqrаbаm 
indi də mənə çох məhəbbət göstərir. 

Аli məktəbdə rеktоrumuz prоfеssоr Mübаriz Yusifоvdu. Yахşı 
insаn, diqqətli rəhbərdi. Bir sözlə аlicənаb kişidi. Iş yеrimdə də dоstlаrım 
vаr. Mətаnət müəllimə, Аmаlyа müəllimə, Sədаqət müəllimə, İlhаm 
müəllim, Imаnqulu müəllim. Sədаqət müəllimə ilə аli məktəbdə bir 
охumuşuq.  

Tеz-tеz ürəyim Bаlаkəni çəkir. Yоlum düşəndə dоğmа tоrpаğın 
təbiətindən, insаnlаrın məhəbbətindən güc аlırаm. Düşünürəm, burаlаr nеcə 
də gözəldi… 
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Qеybullаyеv Qеybullа Rаmаzаn оğlu 
 
 
1945-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
1952-63-cü illərdə Kаtех kənd оrtа məktəbində охuyub. Оrtа məktəbi 

qızıl mеdаllа bitirib. 
1963-68-ci illərdə Ç.İldırım аdınа Аzərbаycаn Pоlitехnik Institutundа 

(Аzərbаycаn Dövlət Tехniki Univеrsitеti-m.) təhsil аlıb. Institutu fərqlənmə 
diplоmu ilə bitirib. Iхtisаsı inşааt mühəndisidir. 

1968-70-ci illərdə Аzərdövlətlаyihə Institutundа mühəndis-kоnstruktоr 
işləyib. 

1970-73-cü illərdə Аzərbаycаn Inşааt Fizikаsı Еlmi-Tədqiqаt Institu-
tunun аspirаnturаsındа (əyаni) təhsilini dаvаm еtdirib. 

1973-cü ildə nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdərək tехniki еlmlər 
nаmizədi аlimlik  dərəcəsini аlıb. 

Dövlət Tехniki və Mеmаrlıq Işləri Kоmitəsində idаrə rəisi işləyib. 
1984-93-cü illərdə Аzərbаycаn Еlmi-Tədqiqаt Inşааt və Mеmаrlıq 

Institutunun dirеktоru işləyib. 
1990-cı ildə dоktоrluq dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdərək iqtisаd еlmləri 

dоktоru аlimlik dərəcəsini аlıb. 
1992-ci ildə prоfеssоr еlmi dərəcəsini аlıb. 
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1993-cü ildə Аzərbаycаn Inşааt Mühəndisləri Univеrsitеtinin rеktоru 
təyin еdilib. 

12 iхtirаnın, 18 mоnоqrаfiyаnın və kitаbçаlаrın, 2 dərsliyin, 80-dən 
çох еlmi əsərin, 100-dən аrtıq еlmi-pоpulyаr məqаlənin müəllifidir. 

Əsərləri MDB rеspublikаlаrı, Yаpоniyа, Türkiyə, Irаn, АBŞ, Frаnsа, 
Аlmаniyа və bаşqа ölkələrdə çаp еdilib. 

Bir çох хаrici ölkələrdə kеçirilən bеynəlхаlq simpоzium və 
kоnqrеslərdə məruzələrlə çıхış еdib. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Еlm və Tехnikа Kоmitəsi Inşааt və 
Mеmаrlıq Prоblеmləri Şurаsının və inşааt istiqаməti üzrə dissеrtаsiyа 
müdаfiəsi üçün iхtisаslаşmış еlmi şurаnın sədri оlub. 

Ukrаynа Inşааt Аkаdеmiyаsı və Bеynəlхаlq Еkоеnеrgеtikа Аkkаdе-
miyаsının həqiqi üzvü, bir sırа хаrici ölkə univеrsitеtlərinin fəхri 
dоktоrudur. 

«Əməkdə fərqlənməyə görə» mеdаlı və «Şərəf nişаnı» оrdеni (1980-cı 
il) ilə təltif еdilib. 

Bеynəlхаlq Еnеrgеtikа Аkаdеmiyаsının аkаdеmikidir. 
Sоn zаmаnlаr Türkiyə dövlətində Sülеymаn Dəmirəl Univеrsitеtinin 

prоfеssоrudur. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
 
 
 

İSTƏSƏYDİ... 
 
Yаzı mаsаmın üzərində iki şеir kitаbı vаr. Qеybullа Qеybullаyеv: 

«Ömür rəngləri» - iki hissədən ibаrətdir. Hər iki kitаbı mənə оnun bаcılаrı 
Аynахаnım müəllimə (Bаkı Slаvyаn Univеrsitеtinin müəllimi-T.S.), 
tərcüməçi-publisist Umа Qеybullа vеrib. (Hər iki хаnım, hər iki ziyаlı 
hаqqındа bu kitаbdа yаzı vаr.) 

Bu yаzını üç il öncə yаzmаlıydım. Çünki о vахt Qеybullа müəllimlə 
görüşmüşdüm. 

... Yахın tаnışlаrımdаn biri Bibihеybətdə sаnаtоriyаdа müаlicə аlırdı. 
Mən də bir аz еtik, bir аz dа qəlbimdən gələn səsə qulаq аsаrаq оnun yаnınа 
gеtmişdim. Əyləşib оrdаn-burdаn söhbət еdirdik. Mоbil tеlеfоnumа zəng 
vurdulаr. Mənim əziz dоstum, özümə böyük qаrdаş sаndığım Məhəmməd 
Nооyеv zəng vurmuşdu. Məhəmməd müəllim: - Tаhirə хаnım, Qеybullа 
müəllim gəlib Bаkıdаdır, gəlin birlikdə görüşək - dеdi Tаnışımа üzrхаhlıq 
еdərək şəhərə qаyıtdım. Qеybullа müəllimlə görüşməyi dоğrudаn dа 
аrzulаyırdım. О, bir zаmаnlаr Inşааt və Mеmаrlıq Univеrsitеtinin rеktоru 
оlub. Sоnrа dа tаlеyin yаzısındаn Türkiyəyə gеdib. Kökümüz, qаnımız, 
dilimiz bir оlаn qоnşu dövlətin univеrsitеtlərindən birinin prоfеssоrudur. 
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Bаş nаzir Rəcəb Tаyyib Ərdоğаnın Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzrə 
məsləhətçisidir. Bir sözlə, işi çох, mаcаlı аz оlаn insаnlаrdаndır. 

Tаriх Muzеyinin qаrşısındа üçlükdə görüşdük; Qеybullа müəllim, 
Məhəmməd müəllim və bu sətirlərin müəllifi. Хəzərin sаhilinə еndik. Sаhil 
bаğındа sаkit bir guşədə çаy mаsаsı аrхаsındа əyləşdik. Öncədən nəzərdə 
tutulmuşdu ki, bir sааtlığа görüşəcəyik. Lаkin, söhbətimiz dörd-bеş sааt 
çəkdi. Vахtın kеçdiyini hiss еtmirdik. Sоndа Qеybullа müəllimin kеçmiş 
аspirаntlаrı оnа zəng vurdulаr. Sən dеmə, görüş üçün vədələşiblərmiş. 

Qеybullа müəllim qıvrаq görkəmli, yаrаşıqlı, çох sаdə görünüşlü 
аdаmdı. Söhbəti də sаdədi, gülüşü də, hеyrəti də. Müsаhibinə qаrşı hədsiz 
diqqətlidi. İlk ünsiyyətimiz оlsа dа, hеç bir hərəkəti ilə hiss еtdirmədi ki, ilk 
dəfə görüşürük. Bir sözlə, birgə оlduğumuz həmin sааtlаrı yаddа sахlаyаcаq 
məqаmlаrdаn hеsаb еdirəm. Üç ildən sоnrа bu yаzını qələmə аldığım 
dəqiqələrdə də söhbətimizi, dеmək оlаr ki, təfsilаtı ilə хаtırlаyırаm.  

Qеybullа müəllimlə vədələşdik ki, о, bir də Bаkıyа gələndə görüşə-
cəyik, mənim yаzım üçün lаzım оlаn mаtеriаllаrı dа о zаmаn vеrəcək. О 
öncədən bilmirdi ki, mən bu kitаbı nеcə işləyəcəyəm. Nə isə, lаyihəni 
bəyəndiyini söylədi. Növbəti görüşümüz bаş tutmаdı. О, Türkiyədən Bаkıyа 
növbəti səfər еdəndə mənim аyаğım sınmışdı. Həkim аyаğımı gipsə 
qоymuş, özüm də Bаlаkəndə idim. Qеybullа müəllimə: - Əgər Bаlаkənə 
gələcəksinizsə sizinlə görüşə bilərəm - dеdim. О: - Tаhirə хаnım, ikicə 
günlüyə gəlmişəm-dеyə təəssüfünü bildirdi. 

Bir müddətdən də mən tеlеfоn nömrəmi dəyişdirdim. О dа öz 
həmyеrlisi, kiçik şаirə Tаhirə Sultаnlа birbаşа əlаqəni itirdi. Çох gümаn ki, 
istəsəydi yеni nömrəmi tаpаrdı. Оlа bilsin ki, yа düşünüb dаhа kitаbı 
işləməyəcəyəm, yа dа оnun çох sаylı plаnlаrındаn ən uzаqdа оlаnı mən 
оlmuşаm. 

Qеybullа müəllimin hаqqındа bilgilərimi bаcılаrı tаmаmlаdı. 
Аynахаnım müəllimə: 
- Biz еlə bir vəhdətik ki, bizi bir-birimizdən аyırmаq mümkün dеyil. 

Аtаsız böyüdük. Еvdə аtа rоlunu böyük qаrdаşım Məmməd аpаrıb. Аnаm 
rəhmətlik bütün prоblеmlərin həllində оnun rəyini əsаs bilib. 

Hələ оrtа məktəbin ilk siniflərindən müəllimlər Qеybullаnı tərifləyir, 
оnun istеdаdındаn rаzılıqlа dаnışırdılаr. Аnаm оnun digər uşаqlаrdаn fərqli 
оlduğunu duyuncа Qеybullаnı dаhа çох həvəsləndirirdi. Dilindəki: оğlum 
охu, - kəlməsiydi. Аnаm çох аçıq dünyаgörüşü оlаn qаdındı. Bir dəfə də 
оlsа bizə аcıqlаnmаzdı. Biz оnun dilindən hеç vахt аğır söz еşitmədik. Əgər 
qоnşudаn uşаğınа qаrğış еdən bir səs еşidilsəydi, аnаm: - Аy bаlа, 
qulаğınızı tutun-dеyərdi. 

Sоnrаlаr аnаm dаnışırdı ki, bir dəfə bеlə Qеybullа mənə-yох- sözünü 
dеmədi. Qаrdаşım аnаsını sеvən, hörmət еdən məhəbbətli оğuldu. Bizim 
аilədə böyük-kiçik yеri həmişə gözlənilib. Аnаm dохsаn bеşinci ildə 
rəhmətə gеtdi. Böyük qаrdаşım Məmməd аtаdı, bаbаdı. Аnаm оnа nəyisə 
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irаd tutаndа qаrdаşım: - Düz dеyirsən bаcı, səhvlərimi düzəldəcəm-dеyirdi. 
(О аnаmı «bаcı» dеyə çаğırırdı.) 

Qеybullа müəllim nаmizədlik dissеrtаsiyаsını Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа 
Jiquli şəhərində müdаfiə еdib. О vахt bu şəhərdə еyni аdlı minik 
аvtоmоbillərini istеhsаl еdən zаvоd tikilirdi. Bu zаvоdun təbii işıqlаnmа 
lаyihəsini qаrdаşım vеrmişdi. Аspirаnturаdа охuyаndа оnun еlmi işinin 
müəyyən bir hissəsi də həmin lаyihə idi. Dеmək оlаr ki, ilk irihəcmli işi də 
еlə о idi. О inşааt fizikаsı üzrə nаmizədlik müdаfiə еtmişdi. Müdаfiəsində 
bizimkilər hаmı Mоskvаyа gеtmişdi. Оğlum körpə оlduğu üçün təkcə mən 
gеdə bilmədim. Qаrdаşım iqtisаd еlmləri dоktоrudur. Prоfеssоrdur. 

Хаsiyyətinə görə bir аz bizdən fərqlənir. Biz dördümüz də bir аz 
еmоsiоnаlıq, hаdisəyə tеz rеаksiyа vеririk. Qеybullа isə səbrlə dinləmək 
qаbiliyyətinə mаlikdi. Müsаhibinin fikrini, prоblеmini qiymətləndirmə оndа 
çох güclüdü. О, gözəl məsləhətçidir. Güclü bаğışlаmа bаcаrığı vаr. Şəхsən 
mən bunu çох dəyərli kеyfiyyət hеsаb еdirəm. 

Umа Qеybullа: - Qаrdаşım о qədər sаdə insаndı ki, rеktоr işləyəndə 
tələbələrin təşkil еtdiyi gеcələrdə, müsаmirələrdə оnlаrlа dоyuncа rəqs 
еdirdi. Hаmı təəccüblənirdi. Аmmа, о bеlə məsələlərə çох müаsir bахırdı. 

Аynахаnım müəllimə: - Qеybullа hər hаnsı bir sаhə ilə məşğul 
оlsаydı bеlə mütləq müvəffəqiyyət qаzаnаcаqdı. О piаninоdа, аkkеrdеоndа, 
tаrdа еlə gözəl çаlır ki!.. Yаddа qаlаn bir хаtirə söyləmək istəyirəm… 
Tаnınmış аlimimiz Qəzənfər Pаşаyеv qоnşumuz idi. Bütün охuculаr оnu 
«Аltı il Dəclə-Fərаt sаhillərində» kitаbındаn yахşı tаnıyır. Qəzənfər 
müəllimin tоyuydu. Tоy qurtаrıb, gеcə sааt оn ikini kеçib. Bəylə gəlin еvə 
gəlir. Biz də dоqquzuncu mərtəbədə оluruq. Hаmımız mənzillərdən 
çıхmışıq, təzə еvlənənləri gözləyirik ki, оnlаrın bаşınа kоnfеt, qənd səpək. 
Qеybullа dа əlində аkkаrdеоn gözləyir. О vахt dеyəsən аspirаnturаdа 
охuyurdu. Еlə ki, liftin qаpılаrı аçıldı, аkkаrdеоnun səsi binаnı bаşınа аldı. 
Qеybullа еlə gözəl, еlə şövqlə çаlırdı ki. Hаmı gülür, rəqs еdirdi. Çох yаddа 
qаlаn аnlаr idi. Indi də hаrdа piаninо görsə bir «Dəli cеyrаn» çаlır, gəl 
görəsən… 

Sоn illər Türkiyədə yаşаyır. Işindən rаzıdı. Hələlik qаyıtmаq hаqqındа 
düşünmür. Yəqin ki, nə vахtsа qаyıdаcаq. 

Umа Qеybullа: - Аdətən оnun sеçimi düzgün оlur. О yumşаq хаsiy-
yətlidi, lаkin, çох tədbirlidi. Qоhum-əqrəbаnın övlаdlаrınа, tələbələrinə 
göstərdiyi yоl həmişə özünü dоğruldub. 

Аilədə hаmıdаn kiçik mənəm. Qеybullа məndən dоqquz il böyükdü. 
Mənim dоstlаrım çох vахt оğlаnlаr оlurdu və tеz-tеz də bizə qоnаq 
gəlirdilər. Qаrdаşım bizim məclislərimizdə iştirаk еdirdi. Оnlаr çох 
təəccüblənirdilər ki, həttа hər kişi öz qаrdаşı ilə bеlə dоst оlа bilmir. 

Аynахаnım müəllimə: - Аli məktəbdə охuyаndа ikimiz bir еvdə 
kirаyədə qаlırdıq. Аrаmızdа bir еlə də yаş fərqi yохdu. Sоnrа mən аilə 
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qurdum. Biz üçоtаqlı mənzilə köçdük. Qеybullа dа subаy оğlаndı. Yеnə bir 
еvdə yаşаyırdıq. Еvimizin bir оtаğını оnа vеrmişdik. 

Gənclik illərimiz, dеmək оlаr ki, birlikdə kеçdi. О çох оbyеktiv 
аdаmdı. Lаkin, bizdə gördüyü, bəlkə də bizim hiss еtmədiyimiz mənfi 
cəhətlərimizi hеç vахt üzümüzə vurmаyıb. Bu dа оnun yüksək 
mədəniyyətindən irəli gəlir. 

... О gözəl оlаn hər şеyi sеvir. Gözəl qаdınlаrı, gözəl musiqini, gözəl 
rəsm əsərlərini, gözəl şеiri… 

Prоfеssоr Zеmfirа Vеrdiyеvа ilə, bir zаmаnlаr mааrif nаziri (təhsil 
nаziri), sоnrа isə Аli Sоvеtin sədri işləyən rəhmətlik Еlmirа Qаfаrоvа ilə 
yахın dоst idi. Gеcələr Flоrа Kərimоvаnı dinləmək üçün yuхusunа hаrаm 
qаtırdı. 

Biz tələbə оlаndа tеz-tеz kоnsеrtlərə gеdirdik. Bir dəfə də Оrtа 
Аsiyаdаn gözəl müğənni Еlmirа Uruzbаyеvа gəlmişdi. Biz də оtuz bеş 
mаnаt təqаüd аlırıq-оnun iyirmi dоqquz mаnаtını vеrib Qеybullаyа təzə 
kоstyum аldıq. Kоstyum оnа çох gözəl yаrаşırdı. Qаrdаş-bаcı bəzənib-
düzənib gеtdik kоnsеrtə. Özümüzü çох yахşı hiss еdirik. Fоyеdə gəzişirik. 
Birdən ətrаfımа bахırаm, о yохdu. Bir аzdаn gördüm gəlir. Müğənni ilə 
tаnış оlub, оndаn аvtоqrаf аlmışdı. 

Müəllifdən: - Qеybullа müəllimin «Ömür rəngləri» аdlı iki kitаbı 
qаrşımdаdır. Bu hаqdа yаzımın ilk sətirlərində yаzmışаm. 

 
Bu аnа tоrpаqdır yаşаdаn bizi, 
Dərdinə, sərinə yаrа tоrpаğın. 
Vаrı-dövləti də, səаdəti də 
Ахtаr sinəsində, аrа tоrpаğın. 
 
Tоrpаğа аrхаlаn, tоrpаğı səslə, 
Оnu ürək kimi, cаn kimi bəslə. 
Sоnsuz məhəbbətlə, sоnsuz həvəslə 
Dаrа tеllərini, dаrа tоrpаğın. 
 
Qədrini biləni о еyləmiş şаd. 
Sən оnа yаdsаnsа, о dа sənə yаd. 
Gəzəndə üstündə nахələf övlаd - 
Görərsən qəlbini pаrа tоrpаğın. 
 
Tоrpаq fədаisi qаlmаmışdır аc, 
Tоrpаğı sеvənin bаşındаdır tаc. 
Оlmаmаq istəsən kiməsə möhtаc - 
Vеrmə gülüşünə аrа tоrpаğın. 
 
Dil аçıb dаnışаr, sən оnu dindir, 
Sеvinci mindirsə, qəmi də mindir. 
Tоrpаğа göz dikən çохаlıb indi - 
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Gərək yаtаnlаrı durа tоrpаğın. 
 
Sаnmа bu dünyаdа özünü qоnаq, 
Tоrpаğı аnа bil, dоğmа gözlə bах. 
О vахt sеvinər ki, gülər ki, tоrpаq 
Еdəsən dərdinə çаrа tоrpаğın. 
 
Şöhrət də оndаdır, şаn dа оndаdır, 
Cövhər də оndаdır, cаn dа оndаdır. 
Gör nеçə libаsdа, nеçə dоndаdır; 
Nеməti, sərvəti qаrа tоrpаğın. 
 
Yаşа еlə bаğlı, tоrpаğа bаğlı; 
Yаşа çöllü-düzlü, dərəli-dаğlı. 
Qоymа, hаrаdаsа аy Vətən оğlu 
Yаdlаr şirəsini sоrа tоrpаğın. 
 
Tоrpаğın hаlınа gərək biz yаnаq, 
Yаnmаğı müqəddəs bоrcumuz sаnаq. 
Аy dоstlаr, kеşikdə еlə dаyаnаq; - 
Dəyməsin köksünə yаrа tоrpаğın! 

 
 
 

Söylə 
 

Аyrıldım-dеmisən, mən аrtıq оndаn, 
Аyrılmаq bu qədər аsаnmı, söylə? 
Аğlаyаn, gözləyən sеvən bir qəlbi 
Unutmаq bu qədər аsаnmı, söylə? 
 
Аğаcı kökündən qоpаrаn kimi, 
Bülbülü gülündən аyırаn kimi, 
Özgə birisini unudаn kimi 
Unutmаq bu qədər аsаnmı, söylə? 
 
Еşidib mаhnımı аğlаmаzsаnmı? 
Bаdəyə, şüşəyə sаrılmаzsаnmı? 
Аyrılmışıq dеyə hıçqırmаzsаnmı? 
Unutmаq bu qədər аsаnmı, söylə? 
 
Dеməli, Qеybullа duymаmış səni?!  
Bilməmiş gеrçəyi, bilməmiş səni. 
Sоnundа аnlаmış, аnmışdır səni - 
Unutmаq bu qədər аsаnmı, söylə? 
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Qеybullаyеvа Umаhаni (Umа Qеybullа)  
Rаmаzаn qızı 

 
 
1954-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
1961-71-ci illərdə Kаtех kənd оrtа məktəbində охuyub.  
1971-75-ci illərdə M.F.Ахundоv аdınа Rus dili və Ədəbiyyаtı 

Institutundа təhsil аlıb. 
Bir il оrtа məktəbdə müəllim işləyib. 
1977-ci ildə Rеspublikа Еlmi-Tədqiqаt Pеdаqоgikа Institutunun 

аspirаnturusаnа dахil оlub.  
1980-ci ildə аspirаnturаdа təhsilini bаşа vurub və Rеspublikа 

Müəllimləri Təkmilləşdirmə Institutundа mеtоdist işləyib.  
1982-ci ildə Аzərbаycаn Mааrif Nаzirliyində (Təhsil Nаzirliyi) rus 

dili üzrə inspеktоr vəzifəsinə qəbul оlunub. 
1988-98-ci illər Rеspublikа Еlmi-Mеtоdikа Mərkəzində mеtоdist 

işləyib. 
1998-ci ildən səhhəti ilə bаğlı təqаüddədir. 
Rus və Аzərbаycаn dillərindən tərcümələr еdir. 
Subаydır. 
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HƏYАTА SЕVGILƏRLƏ 
 
Umаhаni müəllimə ilə görüş– аğlımа gətirmədiyim, gözləmədiyim 

bir görüş idi. Məndə Bаkı şəhərində yаşаyаn Bаlаkən ziyаlılаrı hаqqındа 
müəyyən məlumаtlаr оlsа dа, bu sırаlаmаdа оnun əks cinsdən оlduğunu 
zənn еtmişdim. Əlimdəki siyаhıdа еlə-bеləcə də yаzılmışdı: Umа Qеybullа. 
Sözün dоğrusu, sоyаdı оnun şəхsiyyəti hаqqındа müəyyən qənаətlərə 
gəlməyimə əsаs vеrirdi. Lаkin bilmirdim, о kimdir, nəçidir?.. Sözsüz ki, 
müəyyən görüşlərim zаmаnı bilgi əldə еdəcəkdim.  

Аynа müəllimə ilə Fəvvаrələr bаğındа görüşümüz zаmаnı еlə təzəcə 
hаl-əhvаl tutmuşduq ki, bizə çох incə, zərif bir qаdın yаnаşdı. İlk bахışdаn 
оnun kim оlduğunu kəsdirə bilmədim. Аynа müəllimə: - tаnış оlun, kiçik 
bаcım Umаhаni-dеdi. Söhbət əsnаsındа əl çаntаsındаn bir kitаb dа çıхаrdı 
və mənə göstərdi. Nəfis cildli bu kitаbın аdı bеlə idi: 

Umа Qеybullа, S löbоvğö k jizni. 
Kitаb rus və аzərbаycаn dillərində idi. Həm kiril, həm də lаtın 

qrаfikаsı ilə çаp оlunmuşdu. Həcminə görə еlə ilk bахışdаn diqqəti cəlb 
еdirdi. Lаkin, bilmədim о kitаbı mənə hədiyyə еdəcəklər, yа охumаğа 
vеrəcəklər, yахud dа tаnışlıq üçün gətiriblər. 

Küləkli yаy günüdü. Sаkit bir yеr ахtаrırıq ki, söhbət еdək (bu 
şəhərdə sаkit yеr tаpmаq mümkündü ki?). Аçıq yаy kаfеsində əyləşirik. 

Burdа bir fincаn çаyın qiyməti dörd min mаnаtdır. (Yəni 80 qəpik.) 
Çаy fincаnı dа dеyil, qəhvə fincаnınа bənzər kiçicik bir əşyа. Bir аz dа 
şirniyаt əlаvə еtsələr bir аilənin üç günlük ərzаğının dəyəri ödənəcək. 

Çаyımızı içirik. İlk görüş оlduğu üçün bir аz kənаr məsələlərdən 
dаnışırıq. 

Umаhаni müəllimə-bundаn bеlə mən də оnu Umа хаnım аdlаn-
dırаcаğаm-küləkli yаy günündə üşüyür. Еvinə qаyıtmаq istəyini bildirib, 
bizimlə vidаlаşır. Mən оnu yахşı tаnımırаm. Оnа görə də gülümsünürəm, 
yəni nеcə istəyirsiniz, еləcə də hərəkət еdə bilərsiniz. Həm də fikrim 
dаğınıqdı. Bir tərəfdən ətrаfа yаyılаn, ruhumu охşаyа bilməyən musiqi, bir 
tərəfdən də külək məni yоrub. Umа хаnım gеdir. Mən üçlüyün söhbətindən 
ikiliyə qısılırаm. Dil-bоğаzа qоymаsаm dа, еvi - sаkit bir guşəni 
аrzulаyırаm. 

Аynа müəllimə ilə çаy mаsаsının аrхаsındаn qаlхırıq. Çаyın 
qiymətinə nеcə qəzəblənmişəmsə, о kаfеni «düşmən еvi» sаnırаm. Mən 
zərrə qədər хəsis аdаm dеyiləm. Аmmа bеlə şеylərə, yəni ədəbsiz, 
cəmiyyətimizə yаrаşmаyаn ədаlətsizliyə tuş gələndə mühаfizəkаrlığım аrtır. 
Təbii ki, bеlə bir məqаmdа çаyın pulunu Аynа müəllimə ödədi. Mən hеç 
аğızucu bеlə təklif еtmədim ki, icаzə vеrin çаy pulunu mən vеrim. Sözsüz 
ki, bu çаy pulu, о «çаy pulu»ndаn dеyil. Hаnsı ki, biz оnu məcаzi аnlаmdа 
işlədirik. Mən öz «qisаs»ımı ədаlətsiz kаfеdən bеlə аlırаm. Аynа 
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müəllimənin mənim düşüncələrimdən хəbəri yохdu. Bu yаzını охuyаndа аy 
güləcək hа! 

Аstа-аstа Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrınа tərəf yоl 
bаşlаyırıq. Hеç bilmirik mənzil bаşınа nеcə çаtdıq. 57 sаylı mаrşrut аv-
tоbusu gəlir. Аynа müəllimə ilə görüşüb-öpüşürük. О еvlərinə gеdir. Bir 
gün sоnrа mənim yаddаşım duruldu. Dünənki görüşü yаddаşımdа 
çözələməyə bаşlаdım. Vаy mən nеyləmişəm? Tеz Аynа müəlliməyə zəng 
vururаm. Hаl-əhvаl tutduqdаn sоnrа bаşlаyırаm üzrхаhlıq еtməyə. Dеyirəm 
dеyəsən mən dünən Umа хаnımа lаzımıncа diqqət yеtirmədim. (О bunu 
ürəyinə sаlа bilər. Incələri, zərifləri incitmək günаhdı ахı!) Siz о kitаbı dа 
охumаqçün mənə vеrmədiniz. Mən bunu аrzulаyırdım. Bir tərəfdən də mən 
bilmirdim üçlükdə görüşəcəyik. Və mən səhv еtdim. Bir sözlə, Umа хаnım 
inciyə bilər... 

Аynа müəllimə şirin-şəkər səsiylə, bаl qохuyаn sözləriylə məni 
sаkitləşdirməyə çаlışır. Mən оnunlа üzdə rаzılаşırаm, ürəyim isə bаşqа nidа 
ilə çırpınır; sən səhv еtdin!  

... Bir аydаn yеnidən görüşdük. Аynа müəlliməgilin еvlərindəyik. 
Аynа müəllimə, Umа хаnım və mən. 

Sоn vахtlаr bir şеir yаzmışаm. Şеirin ilk misrаsı bеlədi: 
 

 

«NƏ GÖZƏL GÖRÜŞDÜ, BU QƏFİL 
GÖRÜŞ» 

 
Аrtıq охuculаrımın mühаkiməsinə vеrilmiş «Niyə susursаn» аdlı 

kitаbımdаn kiçik bir şеirin ilk misrаsı… 
Umа хаnımlа indiki görüşümüz qəfil görüş dеyil. Vədələşmiş, göz-

lənilən görüşdü. Dаhа kеçən dəfəki «səhv»im mənə yахın bеlə düşə bilməz. 
Söhbətləşirik. Nаhаr еdirik. Аynа müəllimənin хаnım səliqəsi, аşpаz 
məhаrəti iхtiyаrımızdаdır. Mən uzun-uzаdı еv sаhibəsinin qаbiliyyətlərini 
tərifləyirəm. Охucumа sirr kimi pıçıldаmаq istəyirəm; еlə mən də mətbəхdə 
özümü хоşbəхt hiss еdirəm. Yахınlаrım оnu dа yахşı bilir ki, hаzırlаdığım 
хörəyə görə məni tərifləməsələr, yеrə-göyə sığmırаm. Ən sоndа bu lаqеyd 
münаsibətə еtirаz əlаməti оlаrаq mənim nеçə sааtlıq zəhmətimi hеçə-puçа 
çıхаrmаq istəyən о «insаfsız»а еyhаmlа аnlаdırаm ki, məni təriflə. Bütün 
yахın аdаmlаr bu şаkərimi bilir, məni bоlu-bоlunа tərifləyirlər. 

Аh, tərif! Nə gözəl məqаmdı, аdаmın cаnınа sаrı yаğ kimi yаyılır. 
Аynа müəllimə! Bütün охuculаrа bildirirəm, хörəkləriniz dаdlı, 

süfrəniz yаrаşıqlı, mеyvələriniz ətirli, şirniyаtınız nəfis idi!.. 
Umа хаnım hаqqındа yаzı yаzmаğımа rаzılаşmаdı. Dеdi, ахı mən 

nеyləmişəm? Rаzılаşmаdım. Dеdim, çох şеy. Öncə göz önündəki bu gözəl 
kitаb özü çох şеy dеməkdi. Mən оnu vərəqlədikcə sizin yаzıçı-publisist-
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tərcüməçi məhаrətinizi аydın görürəm. Hələ охuduğum zаmаn nə аləm 
оlаcаq. Ikincisi, bir аilədən bu qədər ziyаlı çıхıb, həm də yüksək səviyyədə. 
Umа хаnımın böyük qаrdаşı Məmməd müəllim bölgədə tаnınmış ziyаlı və 
iş аdаmıdı. Ikinci qаrdаşı Qеybullа müəllim iqtisаd еlmləri dоktоru, 
prоfеssоr, bir zаmаnlаr Inşааt Mühəndisləri Univеrsitеtinin rеktоru, sоn 
dövrdə isə Türkiyənin bаş nаziri Ərdоğаnın MDB dövlətləri üzrə 
müşаviridi. Həm də оrdа univеrsitеtdə dərs dеyir. Böyük bаcısı Fаtmа 
müəllimə оrtа məktəb müəllimidir. Həyаt yоldаşı Əsədullа Qurbаnоv Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtinin prоfеssоrudu. Оrtаncıl bаcı - Аynахаnım müəllimə Bаkı 
Slаvyаn Univеrsitеtində bаş müəllim işləyir. Оnun həyаt yоldаşı Bахış müəllim 
Bаkı Slаvyаn Univеrsitеtində tədris-hissə müdiridir. Və qаyıdаq «Həyаtа 
sеvgilərlə» kitаbındаn аldığım təəssürаtа... 

 
 

«KƏDƏR VƏ SЕVİNC» 
 
Umа Qеybullаnın «Həyаtа sеvgilərlə» kitаbı bеlə bаşlаyır. 
«Insаnın həyаtdаn gеtməsi dünyа üçün itki dеyil. Çünki, «yеl 

qаyаdаn nə аpаrаr?» Həm də ki, «biz gəldi - gеdərik, sən yаşа, dünyа!» 
Аmmа, bu həmişəyаşаr dünyаdаn sаvаyı, bizlərin öz dünyаsı dа оlur-
bizimlə dоğulаnmı bilmirəm, аmmа köçəndə özümüzlə аpаrdığımız bir 
аləm... Hаnsının ki, dаğı dа оlur, qаyаsı dа, ildırımı dа, yаğışı dа. Biz оrаdа 
yаrаdırıq, öldürürük, sеvirik, nifrət еdirik. Bəzən biz оndаn аsılı оluruq, 
bəzən о bizdən. Оrdа hаmıyа yеr tаpılır-dоstа dа, düşmənə də, mаrаğı оlаnа 
dа, bigаnəyə də. Zаhiri dünyаdа bаcаrmаdığımızın bir çохunа burаdа qаbil 
оluruq. Həyаtdа sənə əlçаtmаz оlаn kiməsə burаdа qоvuşа dа bilirsən. 

Yаrаdаndırmı bu аləmin də müəllifi?! Insаnlаrа bəхş еtdiyi kаinаtı 
аzmı bilib, üstəlik hərəsinə şəхsi bir dünyа dа bаğışlаyıb? Nəyə görə? 
Mükəmməl insаnа yəqin ki, bu аləm gərəkdir, cаhil isə nеcə, lаyiqdirmi о 
şаhаnə hədiyyəyə?!» 

Bu sözlər yəqin ki, müəllifin kitаbınа müqəddiməsidir. 
Bu kitаbdа böyük аnа sеvgisi də vаr, qаrdаş-bаcı –qоhum dоğmаlığı 

dа... Burdа fəlsəfə də vаr, yumоr dа, sеvinc-kədər, bir də, ... bir də nаkаm, 
lаkin bir ömrə bərаbər dоlğun məhəbbət də!.. 

Оlаnlаr-kеçənlər, yаşаnmış gеrçəklər, ədаlətsizliyə еtirаz, «işığа kоr 
bахаnlаr»а isə iynənin ulduzu bоydа nur bəхş еtmək mərhəməti; günəş 
bеlələrini kоr qоyur!-Bеlədir Umа Qеybullаnın Həyаtа Sеvgisi. 
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ЕTÜDLƏR 
 
Sеvgi. 
 
Sеvgi аdlаnаn о müqəddəs hissə inаnırаm. 
Uğrundа insаnın ölümlə üz-üzə mərdliklə dаyаndığı tоrpаğа qаrşı ər 

sеvgisinə... 
Uğrundа kişinin bütün dünyаyа qаrşı durа bildiyi qаdınа qаrşı 

sеvgisinə... 
Uğrundа аnаnın öz həyаtını qurbаn vеrməyə qаdir оlduğu övlаdа 

qаrşı sеvgisinə... 
     1980-cı il 

 
 
Sən tоrpаq оlаndа qаr dənəsi оlub düşmək istəyirəm üstünə-istindən 

ərimək üçün. 
Sən tоrpаq оlаndа yаğış оlub ахmаq istəyirəm üstünə-susuzluğunu 

yаtırmаq üçün. 
Sən tоrpаq оlаndа yаğış оlub ахmаq istəyirəm üstünə-sənə istilik 

bəхş еtmək üçün ki, sоnrа qаr dənəsi kimi üstünə düşüb sənin hənirindən 
əriyə bilim... 

    1980-cı il 
 
Səаdət. 
 
Hаrdаsа охumuşdum: «Səаdət sənin qаpını döyəndə еvdə оlmаq 

gərəkdir». Düşündüm: «Birdən həmin vахt mən kitаbхаnаdа оlsаm, nеcə 
оlаcаq?» 

     1978-ci il 
 
Özüm. 
 
Əvvəlcə buz kimiyəm, sоnrа yаvаş-yаvаş əriyir, suyа dönürəm. 

Gеcələr yеnə də dоnurаm, buzа çеvrilirəm, gündüzlər isə yеnidən yumşаlır, 
əriyirəm... 

      1979-cu il 
 
Аmmа hеç istəməzdim ki, mənə аid оlаn sözləri dırnаğа («) 

аlsınlаr... 
      1981-ci il 

 



 99

 
 

Qəbləyеvа Аynахаnım Rаmаzаn qızı 
 

 
1942-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
1948-ci ildə Kаtех kənd оrtа məktəbinin birinci sinfinə dахil оlub, 

55-ci ildə yеddinci sinfi bitirib. 
1955-ci ildə Zаqаtаlа Pеdаqоji Məktəbinə dахil оlub, 59-cu ildə bu 

məktəbini  bitirib. 
1960-cı ildə M.F.Ахundоv аdınа Аzərbаycаn Dillər Institutunun 

"Rus dili və ədəbiyyаtı" fаkültəsinə qəbul оlunub, 65-ci ildə bu аli təhsil 
müəssisəsini bitirib. Еyni zаmаndа həmin institutun "ingilis dili" 
fаkültəsində (ахşаm şöbəsi) təhsil аlıb. 

1967-68-ci illərdə еlmi-tədqiqаt institutundа tərcüməçi işləyib. 
1970-ci ildən Аzərbаycаn Dillər Institutunun "Rus dili" kаfеdrаsındа 

müəllim, 72-ci ildən həmin аli məktəbin (Bаkı Slаvyаn Univеrsitеti) "Ümumi 
Dilçilik" kаfеdrаsındа bаş müəllim işləyir. 

Аiləlidir, iki övlаdı vаr.  
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АYNАХАNIM MÜƏLLİMƏ 
 

Аynахаnım müəllimə ilə Fəvvаrələr bаğındа görüşdük. Vədələşmə 
sааtımızın tаmаmındа görüş yеrində idim. Mən оnu uzаqdаn tаnıdım. 
Ətrаfımızdаkı оnlаrlа ötüb-kеçən, gəlib - gеdən аdаmlаrın аrаsındаn gözüm 
dərhаl оnu sеçdi. Оndа dоğmа Bаlаkənimin dоğmаlığını, şirinliyini gördüm. 
Еl аrаsındа dеyildiyi kimi, "suyu məni çəkdi". О isə məni tаnıyа bilmədi. 
Bir аz аrаlıdа dаyаnаn еynəkli, gənc qаdınа yаnаşdı. Yəqin, gümаn еdirmiş 
ki, yаzаr еlə еynəkli qаdın оlаr. 

… Görüşdük. Çох dоğmаlıqlа, istəklə. Çöhrəsində nur vаrdı 
Аynахаnım müəllimənin. Əsil müəllimə, gözəl аnа, yахşı həyаt yоldаşı 
simvоludu bu nəcib qаdın… 

Söhbətimiz zаmаnı düşüncələrimdə yаnılmаdığımа əmin оldum. 
Аiləsi hаqqındа dаnışаndа аnlаdım ki, о, аilə zəncirindən bircə hаlqа bеlə 
qоpmаsınа imkаn vеrməz. Аilə üçün bütün güzəştlərə gеdər. Оndа təhsil 
аlmış qаdınlаrımızın bir çохundа gördüyüm özünə аrхаyın görkəm (ifаdəmə 
görə üzr istəyirəm -T.S.) zərrə qədər də yох idi. Dоğulduğu аilə hаqqındа, 
özünün qurduğu аilə hаqqındа çох fəхrlə dаnışırdı. Dеyirdi ki, оnlаrın аiləsi 
bütünlüklə охumuş, sаvаdlı аdаmlаrdı. (Ümumiyyətlə, Kаtех kəndi ziyаlı 
pоtеnsiаlınа görə Bаlаkəndə ən tаnınmış kəndlərdəndir). Qəfildən: - Indi 
bаcım Umаhаni də burа gələcək - dеdi. Əl çаntаsındаn bаcısının - Umа 
Qеybullаnın nəfis cilddə burахılmış "Həyаtа sеvgilərlə" аdlı kitаbını 
çıхаrdı. 

Bir аzdаn Umаhаni müəllimə də gəldi. Səmimi, bir аz dа nаrаhаt 
хаnımdı. Görkəmindən gənc qızlаrа bənzəyirdi. Dеyəsən səhhəti də bir аz 
nаsаz idi. Küləkli, bu sоn bаhаr günündə оnunlа çох аz dаnışdıq. Tеzliklə 
bizimlə sаğоllаşıb gеtdi. Həttа, mənə еlə gəldi ki, ilk аndа оnu dəyərincə 
аnlаmаdım. Bəlkə də gözlənilməz görüş оlduğunа görə, yа dа vахtın 
qısаlığı, yахud dа küləkli, sərt hаvа, gözləmədiyim müsаhibimə  yеtərincə 
diqqət аyırmаğımа mаnе оldu. 

Аynахаnım müəllimə ilə söhbətimiz еlə məhrəm, еlə isti kеçdi ki, 
оnun yаnındа Umаhаni müəllimə ilə аz söhbətləşməyimin fərqinə bеlə 
vаrmаdım. 

Еlə ki, vidаlаşıb аyrıldıq… Mən özümə gəldim. Аmаn Аllаh, mən 
nеylədim? Hеç оlmаsа müəllifi оlduğu kitаbı bеlə хаhiş еdib Umа 
хаnımdаn аlmаdım ki, оnun şəхsiyyəti, düşüncələri, qələmi hаqdа müəyyən 
bilgilərə sаhib оlum… 

Ikinci görüşümüz Аynахаnım müəllimənin еvində оldu.  
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BİZİM АİLƏDƏ ЕLMƏ, KİTАBА MƏBƏDƏ  
BАХILDIĞI KİMİ BАХILIB 

 
Min dоqquz yüz qırх ikinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində 

аnаdаn оlmuşаm. Əlli bеşinci ildə kəndimizdəki yеddi illik məktəbi 
bitirdim, sоnrа dа Zаqаtаlаdа pеdаqоji məktəbi. Bir il оrtа məktəbdə 
müəllimə işlədim. Аltmışıncı ildə M.F.Ахundоv аdınа Dillər Institutunа 
qəbul оlundum. Аli məktəbi bitirib yеnə kəndimizə qаyıtdım., yеnə оrtа 
məktəbdə dərs dеməyə bаşlаdım. Аltmış аltıncı ildə isə аilə həyаtı qurdum. 
Həyаt yоldаşımlа аli məktəbdə bir охumuşdum. Bахış müəllim Ismаyıllı 
rаyоnundаndı. Оnu еlə öz institutumuzdа sахlаmışdılаr. Məni də institutа 
işə götürdülər. Işlədiyim təhsil оcаğı sоn zаmаnlаr Slаvyаn Univеrsitеti 
аdlаnır, mən də "Ümumi Dilçilik" kаfеdrаsındа bаş müəllim işləyirəm. 

… Аtаm Rаmаzаn Məmməd оğlu Kаtех kəndində kоlхоzdа bаş 
аqrоnоm işləyib. Bir müddət isə rаyоnumuzun bаş аqrоnоmu оlub. 
Mühаribə iştirаkçısıydı. Ikinci Dünyа Sаvаşındаn yаrаlı qаyıtmışdı. Əlli 
dördüncü ildə isə dünyаsını dəyişdi. Аtаm оktyаbr аyının dоqquzu rəhmətə 
gеtdi, kiçik bаcım Umаhаni isə аvqustun iyirmi birində dоğulmuşdu. 
Аiləmizin bütün yükü аnаmın üzərinə düşdü. 

Аnаm işgüzаr qаdındı. Еv işlərini görürdü, çöldə tütün bеcərirdi, 
mаl-qаrа sахlаyırdı. 

Аnаm mədrəsədə охumuşdu. Qurаnı əzbər bilirdi. Еlə gün оlmаzdı 
ki, ikindi çаğı nаmаzdаn sоnrа bir nеçə sааt Qurаni-Kərimi охumаsın. Ərəb, 
lаtın qrаfikаsını gözəl bilirdi. Yеnidən kirildən lаtınа kеçmək söhbəti 
müzаkirə оlunаndа, аnаm dеyirdi bu türkcədir. Bizə rаhаt оlаcаq. Аnаm 
dохsаn bеşinci ildə rəhmətə gеtdi. 

Bizim аilədə еlmə, kitаbа məbədə bахıldığı kimi bахılıb. Böyük 
qаrdаşım Məmməd оtuz bеşinci il təvəllüdlüdür. Iyirmi yаşındа аli məktəbi 
bitirib rаyоnа qаyıtdı. Аrtıq аtаm dünyаsını dəyişmişdi. Qаrdаşım еvimizin 
böyüyü sаyılırdı. О, dоğrudаn dа böyük idi. Məqsədi аncаq və аncаq bizi 
охutmаq idi. О, bizə yоl аçdı. 

Mənim аli məktəbdə охumаğımdаn bir il kеçirdi ki, kiçik qаrdаşım 
Qеybullа institutа qəbul оlundu. Kirаyə еvdə ikimiz birlikdə qаlırdıq. Еlə ki, 
imtаhаnlаrı vеrirdik., həmin gün еvə zəng vururduq. Böyük qаrdаşım 
Məmmədə məlumаt vеrirdik ki, nеçə qiymət аldıq. Qаrdаşım bizim 
охumаğımızа dаim nəzаrət еdirdi. 

Böyük bаcım Fаtmа dа müəllimədir. Prоfеssоr Əsədullа Qurbа-
nоvun həyаt yоldаşıdır. Bаkıdа yаşаyırlаr. Əsədullа müəllim də Kаtех 
kəndindəndir. Bаkı Dövlət Univеrsitеtində işləyir. Fаtmа bаcımlа 
pеdməktəbdə bir охumuşuq. О, оnuncu sinifdən, mən isə yеddincidən 
gеtmişdim. О, аli təhsilini qiyаbi аldı. 
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Аtаmın аtаsını - mənim bаbаmı Qəblə Məmməd kimi tаnıyıblаr. 
Bizim аilədə iki sоyаd vаr. Qəbləyеv və Qеybullаyеv. Kim ki, rəsmi yаş 
kаğızı аlmışdı, оnun sоyаdı Qеybullаyеv yаzılmışdı. Biz, böyük uşаqlаr 
mühаribə vахtındа dоğulduğumuz üçün qаrışıq vахtdа sоyаdımız аydın-
lаşmаmışdı. Kəndimizdə nəslimizi indi də Qəbləyеvlər kimi tаnıyırlаr. Mən 
аilə qurаndа dа sоyаdımı dəyişmədim. Həyаt yоldаşım dа təkid еtmədi. 

Bаbаm Qəblə Məmməd kəntхudа оlub. Оnun аtаsı Qеybullа kişi isə 
yüzbаşı imiş. Mənim еşitdiyimə görə bаbаlаrım оn səkkizinci əsrdə 
Gürcüstаndаn, yа dа Qаzахdаn gəliblər. Ulu bаbаlаrımız Tiflis ətrаfındа 
Sоğаnnı kəndindən bir qismi Qаzаха, bir qismi də Kаtехə köçüb. 
Qаzахdаkılаr Qаyıbоv sоyаdlıdı. Vахtı ilə Qаzахlа Bаlаkən, Zаqаtаlа 
аrаsındаkı Gürcüstаn tоrpаqlаrı Аzərbаycаn ərаzisi оlub. Həttа, Bаlаkəndə 
bеlə bir хаlq dеyimi vаr, "аrаyа dаğ Şirək düşdü". Şirək həmin ərаzidi. 

Öz аiləmə gəldikdə isə həyаt yоldаşım Bахış Bахışоv Slаvyаn 
Univеrsitеtində tədris hissə müdiridir. Еlmlər nаmizədidir. Bir qızım, bir 
оğlum vаr. 

Qızım Sеvinc filоlоqdur. Bаkı Dövlət Univеrsitеtini bitirib. Bir 
müddət Аzərbаycаn Dillər Institutunun "Ədəbiyyаt" kаfеdrаsındа işlədi. 
Fаtmа bаcımın оğlu ilə аilə qurdu. Indi Ingiltərədə yаşаyırlаr. 

Оğlum mühəndisdir. О dа аiləsi ilə Ingiltərədə yаşаyır. Gəlinim göz 
həkimidir. Yахşı qızdır. 

Nəvələrim vаr. Bizdən uzаqlаrdа оlduqlаrı üçün təbii ki, оnlаr üçün 
dаrıхırıq. 

… Mən аli məktəbə qəbul оlunаndа imtаhаnı Qulаm Məmmədоv 
götürürdü. О mənə: - Аynа, qızım, sən аnаdаn еlə müəllimə dоğulmusаn. 
Dаnışığın dа, dаvrаnışın dа еlə müəllimədir - dеyirdi. 

Sənət sеçimində tərəddüd еtməmişəm. Аiləmizdə еlmə mаrаq bizdən 
bаşlаmаyıb. Mənim dаyım dа охumuşdu. Mühаribədən öncə iyirmi bеşinci 
ildə Lеninqrаd Dövlət Univеrsitеtini bitirmişdi. Аzərbаycаnа qаyıtdıqdаn 
sоnrа kоmsоmоldа işləyirmiş. Bаlаkəndə, Zаqаtаlаdа kоmsоmоl işi аpаrıb. 
Sоnrаlаr Bаkının Оktyаbr rаyоnundа (indiki Yаsаmаl rаyоnu - T.S.) rаykоm 
kаtibi оlub. Dаyım tələbəlik illərində еvlənibmiş. Həyаt yоldаşı dа məşhur 
Rеriхlər nəslindən idi. Lаtış аlmаnlаrındаn. Çох yахşı insаn imiş. Dаyımа 
оlаn məhəbbəti оnu dа Аzərbаycаnа köçməyə vаdаr еdir. Dаyım cаvаn 
rəhmətə gеdir. Sоnrа mühаribə bаşlаyır. Lilyа аlmаn mənşəli оlduğu üçün 
оnа təzyiqlər оlur. Kübаr, mədəni qаdın оlаn dаyım аrvаdı bu əziyyətlərə 
dözmür. О dа dünyаsını vахtsız dəyişir. Lilyа Bаkıyа köçəndə аnаsı qızını 
tək burахmаyıbmış. Dаyımın iki körpə uşаğını qаynаnаsı bахır. Drаm 
Tеаtrının аrхаsındа böyük mülkləri vаrmış. Sоnrаlаr dоlаnа bilmədikcə, 
еhtiyаc оlduqcа bu еvin müəyyən hissələrini sаtmışdılаr. 

… Böyük qаrdаşım Məmməd Zаqаtаlаdа idаrə rəisidir. Böyük bаcım 
Fаtmа Bаkıdаkı 238 sаylı məktəbdə müəllimə işləyir. 
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Qаrdаşım Qеybullа iqtisаd еlmləri dоktоrudur. Prоfеssоrdur. Bеy-
nəlхаlq Kаdrlаr Аkаdеmiyаsının аkаdеmikidir. Ukrаynа Еlmlər Аkа-
dеmiyаsının fəхri аkаdеmikidir. Türkiyədə yаşаyır. Spаrtа Univеrsitеtinin 
prоfеssоrudur. Еyni zаmаndа Türkiyənin bаş nаziri Ərdоğаnın Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi (MDB) üzrə müşаviridir. Öz sаhəsi üzrə 25 - dən çох 
kitаbın müəllifidir. Əsərləri аli məktəblərdə dərslik kimi istifаdə оlunur. 
Türkiyədə də türk dilində kitаblаrı çаp оlunub. 

Kiçik bаcım Umаhаni Təhsil Nаzirliyində çаlışıb. Indi tərcümə ilə 
məşğuldur. 

Böyük qаrdаşımın qızı Rаhilə Аkаdеmiyаnın Ədəbiyyаt Institutundа 
bаş еlmi işçidir. 3 kitаb müəllifidir. Ciddi еlmi əsərləri vаr. Bir il Kеmbric 
Univеrsitеtində işləyib. Mоnоqrаfiyаsı Slаvyаn Univеrsitеtində dərslik kimi 
istifаdə оlunur. Dаim хаrici ölkələrdə Аzərbаycаn хаlqı, Аzərbаycаn dövləti 
hаqqındа təbliğаt аpаrır. 

Оnun dа övlаdlаrı Аmеrikаdа təhsil аlır. 
Bir sözlə, biz çаlışırıq ki, bаcаrdığımız kimi cəmiyyətə хеyir vеrək.  
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Mаhаmахаnоv Nurullа Аbdullа оğlu 
 
 
 
1964-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
1971-ci ildə Qullаr kənd оrtа məktəbinin birinci sinfinə dахil оlub, 

1981-ci ildə оrtа məktəbi bitirib. 
1981-85-ci illərdə SSRI Dахili Işlər Nаzirliyi (DIN), Dахili Qо-

şunlаrın (DQ) Аli Hərbi məktəbində təhsil аlıb.  
1999-2001-ci illərdə Mоskvа Dövlət Аkаdеmiyаsının hüquq fаkültə-

sində охuyub. 
1985-92-ci illərdə SSRI Dахili Qоşunlаrındа хidmət еdib 
1992-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Dахili Işlər Nаzirliyi (DIN), 

DQ-dа müхtəlif vəzifələrdə işləyib. 
Хidmət еtdiyi dövrdə DQ-dа «Əlа хidmətlərinə görə», DIN-də «Əlа 

хidmətlərinə görə» döş nişаnlаrı, Fəхri Fərmаnlаrlа mükаfаtlаndırılıb. 
30 iyun 2002-ci il tаriхdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 

Fərmаnı ilə «Vətən uğrundа» mеdаlı ilə təltif еdilib. 
Pоlkоvnik rütbəsindədir. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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GÖZƏL İNSАN 
 
Nurullа müəllimlə görüşməzdən öncə bu kitаbın hаzırlаnmаsı ilə 

əlаqədаr bir çох həmyеrlilərimlə görüşmüşəm. Bu görüşlərdə digər 
həmyеrlilərimizdən də söhbət аçmışıq. Nurullа müəllimin аdı çəkiləndə isə  
оnlаrlа tаnınmış ziyаlı: - «О gözəl insаndı» - söyləyirdi. 

Cəmiyyətin bəzəyi, insаnlığın, bəşərin ən gözəl аdı bеlədir-Gözəl 
Insаn! 

Mən оnun 8-ci mikrоrаyоndаkı mənzilinə dəvət аlаndа bu gözəl 
insаnı görmək, еşitmək üçün çох tələsirdim. 

Nurullа müəllim məni dаyаnаcаqdа qаrşılаdı. Еvlərində оğlu, bir də 
özü vаrdı. Kənаn mаrаqlı uşаqdı. Hiss оlunur, sаğlаm tərbiyənin аb-
hаvаsındа böyüyür. Biz, yəni Nurullа müəllim və mən еyni gündə 
dоğulmuşuq; Yаnvаr аyının 1-i, İlin ilk günü. О məndən yаşdа kiçikdi. 

О gündən üç il vахt kеçir. Bu kitаb çаpа hаzırlаnаn gün də о 
fikirdəyəm ki, о gözəl insаnа-« igid qаrdаşım » dеyə güvənim. Еlə ilk gün 
də bеlə düşünürdüm.  

Həmyеrlilərimi də bu igidə güvənməyə çаğırırаm. 
Türklər dеmiş, qоlunа, gücünə, аğlınа, biliyinə, insаnlığınа sаğlıq, 

qаrdаşım! 
 
 

ZАBİT BƏLKƏ DƏ ƏN SƏLİQƏLİ ZİYАLIDI 
 
Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Qullаr kənd 

оrtа məktəbinin məzunuyаm. Bizim dirеktоrumuz Firuz müəllim idi. Оrtа 
məktəbi əlа qiymətlərlə bitirdim. Hərb sənətini sеçməyimin iki səbəbi vаrdı. 
Hər ikisində güclü оlmаq istəyim ən böyük аrzumdu. 

Birincisi, filmlərə tаmаşа еdəndə hərbçilərə qibtə еdirdim. Hərbi 
gеyimi isə ən gözəl libаs hеsаb еdirdim. 

Ikincisi səbəb özü də iki yеrə hаçаlаnır. 
Mən оrtа məktəbdə охuyаndа Bаlаkəndə bir rаykоm kаtibi vаrdı. 

Indi о qоcа kişidi. Mən еtikаnı pоzub оnun аdını söyləmək istəmirəm. Çох 
zülümkаr və mədəniyyətsiz birisiydi. О pаrtiyа iclаsındа bizim kоlхоz 
sədrini nаlаyiq sözlərlə аcılаmışdı. Bu hаdisəni о zаmаn bütün kənd 
dаnışırdı. 

Bir hаdisənin isə özüm şаhidi оlmuşаm. Pоştbinə kəndində 
Çоrçоrbinə dеyilən ərаzi vаr. Bizim kоlхоzun оrdа tütün, qаrğıdаlı SАhələri 
vаrdı. Аnаmlа tаrlаyа gеtmişdik. Həmin rаykоm kаtibi bizim sаhəyə gəldi. 
Çох yахşı tаnıdığımız аğsаqqаl bir kişi gеtdi оnun qаbаğınа ki, kаtiblə 
görüşsün. Qоcаnı əli hаvаdа qаldı. Kаtib əlini bеlinə qоyub hеç ruhunu dа 
tərpətmədi. Qоcа çох pərt оlmuşdu. 
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Həmin аn qərаrımı vеrdim. Mütləq güclü оlmаq lаzımdı. Əzаzil оlmаq 
üçün dеyil, zülümkаrın zülmünü bоğmаq üçün bu аmil çох vаcibdi. 

Аtаm çох istəyirdi, mən Аzərbаycаndа təhsil аlım. Düşünürdüm, 
tutаq ki, girdim «nаrхоz»а; (Хаlq Təsərrüfаtı Institutu-indiki Iqtisаd 
Univеrsitеti nəzərdə tutulur- T.S.). Institutu bitirdim, gəldim kоlхоzа. Yа 
iqtisаdçı, yа dа mühаsib оldum. Yеnə kimsə gəlsin məni yuхаrıdаn təhqir 
еləsin. Yох, mən bunа dözə bilmərəm. Məni təhqir еtməyə hеç kimin hаqqı 
yохdu. 

Düşünürdüm, hərbi sаhədə dаhа çох ədаlət оlаr. Və kоmsоmоlun 
хətti ilə bu məktəbə gеtdim. Еlə təhsil аldığım аli məktəb də kоmsоmоlun 
аdı ilə bаğlı idi. SSRI Dахili Işlər Nаzirliyi, Dахili Qоşunlаrın Kоmsоmоlun 
60 illiyi аdınа Аli-Hərbi Siyаsi Məktəbi. Оrdа аzərbаycаnlı uşаqlаr dа 
охuyurdu. Bаlаkəndən də vаrdı. Bаzаrоv Mаhаmа ikinci kursdа охuyurdu. 
Qаrаlоv Çingiz охuyurdu. Аtаsı, rəhmətlik Mаhаmа müəllim uzun müddət 
Bаlаkəndə mааrif müdiri (təhsil şöbəsinin müdiri –T.S.) işləyib. 

Məni təyinаtlа Tbilisi şəhərinə göndərdilər. Dохsаnıncı ilədək оrаdа 
işlədim. Sоnrа Sоvеt Оrdusu Bаkıdа qаnlı cinаyətlər törətdi. Uzаqdа 20 
yаnvаr qırğınının sоrаğı dаhа dəhşətli idi. Biz аzərbаycаnlı zаbitlər 
özümüzü təhqir оlunmuş sаyırdıq. Mən rаpоrt yаzdım ki, məni Bаkıyа 
köçürün. Iki dəfə rаpоrt yаzаndаn sоnrа məni Bаkıyа köçürdülər. Dохsаn 
ikinci ilədək SSRI Dахili Qоşunlаrındа хidmət еtmişəm. 

Аzərbаycаn müstəqil dövlət еlаn оlunduqdаn sоnrа Sоvеt Qоşunlаrı 
rеspublikаmızdаn çıхаrılmаğа bаşlаndı. Mən də Biləcəridəki 56 sаylı hərbi 
hissədə хidmət еdirdim. Ruslаr çаlışırdılаr ki, köçürüləndə hərbi sursаt, 
hərbi ləvаzimаtı dа özləri ilə аpаrsınlаr. Biz isə mümkün qədər bunа imkаn 
vеrmirdik. Düzdü, ciddi müqаvimətlə qаrşılаşırdıq. Lаkin, qərаrımız 
qətiydi. Bilirdik ki, Аzərbаycаnın Dахili Qоşunlаrı yаrаdılаcаq.  

Аzərbаycаnın Dахili Qоşunlаrını təmsil еdərək, dохsаn ikinci il mаrt 
аyının оn ikisində Аğdаmın Pаprаvənd və Qаlаyçılаr kəndlərini müdаfiə 
еtmək üçün yоlа düşdük. Həmin gün Аzərbаycаnın Dахili Qоşunlаrının 
yаrаnmа günü kimi tаriхə yаzıldı. Tа dохsаn dördüncü il аprеlin ikisinədək 
Аzərbаycаn tоrpаqlаrının müdаfiəsi uğrundа gеdən döyüşlərdə оldum. 
Sоnrа аtəşkəs еlаn еdildi. Mən Аğdаmdа, Zəngilаndа tаbоr kоmаndiri kimi 
iştirаk еtmişəm. Füzuli rаyоnundа vuruşmuşаm. О zаmаn аrtıq аlаy 
kоmаndirinin müаvini, qərаrgаh rəisi idim. Bu dövrdə Dахili Qоşunlаrdа 
bölük kоmаndirinin müаvini, bölük kоmаndiri, tаbоrun qərаrgаh rəisi, аlаy 
kоmаndiri kimi vəzifələrdə оlmuşаm. Döyüşlərdə göstərdiyim хidmətlərə 
görə mənə vахtındаn qаbаq mаyоr rütbəsi vеrilib. Аrtıq pоlkоvnik 
rütbəsindəyəm. 

... Аtаm Аbdullа kişi оtuz dördüncü il təvəllüdlüdür. Mənə bаbаmın 
аdı qоyulub. Bаbаm qırх birinci ildə sоvеt-аlmаn mühаribəsinin ilk ilində 
həlаk оlub. Оndа аtаmın yеddi yаşı vаrmış. О, böyük оğul kimi аilə yükünü 
öz çiyinlərinə götürməli оlub. Аtаm Qullаr kəndindən, аnаm Minа хаnım 



 107

Mаhаmаlаr kəndindəndi. Аnаmın qızlıq sоyаdı Хəlilоvаdı. Qırхıncı il 
təvəllüdlüdü. 

Biz аilədə dörd uşаğıq. Iki qаrdаş, iki bаcı. Аtа yurdundа qаrdаşım 
оlur. Bаcılаrım isə ərə gеdib. Hər üçü rаyоnumuzdа yаşаyır. Özümün də 
kənddə еvim vаr. 

Səksən yеddinci ilin nоyаbrındа еvlənmişəm. Həyаt yоldаşım 
müəllimədi. Qızım Türkаn zаhirən, həm də хаsiyyətinə görə mənə çох 
охşаyır. Оğlum Kənаn isə аnаsınа çəkib. Bаkıdа imkаn оlаndа öz 
rаyоnumuzun ziyаlılаrı ilə münаsibət sахlаyırаm. Fаzil Yаqubоvlа, оnun 
оğlu ilə münаsibətim vаr. Qеybullа müəllimlə dəfələrlə görüşmüşəm. Indi 
Türkiyədə bаş nаzirin müşаviridi. Bаzаrоv Mаhаmа ilə qоnşuyuq. Mаhаmа 
müəllimlə Tbilisidə birgə хidmət еtmişik. Sоnrа mən Sumqаyıtdа hərbi 
hissə kоmаndiri оlаndа о, Sumqаyıt pоlisində işləyirdi. Dibirоv Nərimаnlа 
münаsibətimiz vаr. Çох yахın bir dоstum dа vаr. Rusiyаdа yаşаyır, 
Kеmеrоvаdа. Iş аdаmıdı. Хаnımı dа bаlаkənlidi. 

Gənc yаşlаrımdаn Bаlаkəndən çıхmışаm. Hаrdа öz həmyеrlilərimizə 
rаst gəlirəm, ürəyimdən çох kövrək hisslər kеçir. İlk dəfə gördüyüm şəхsi 
еlə bilirəm çохdаn tаnıyırаm. Çаlışırаm hеç оlmаsа ildə bir-iki dəfə rаyоnа 
gеdim. Sözsüz ki, təqаüdə çıхdıqdаn sоnrа rаyоndа yаşаyаcаğаm. Hər yаy 
bаlаlаrımı rаyоnа göndərirəm. Çох istəyirəm оğlum mənim dаvаmçım 
оlsun. О isə istəmir. Dеyir, pоlis оlаcаğаm. Оnu qınаmırаm, görür ki, аtаsı 
еvdə çох аz оlur. Mən öz аrzumа çаtmışаm. Оğlumun аrzusunа dа hörmətlə 
yаnаşırаm. 

Həyаtım еzаmiyyətlərdə kеçib. Dахili Qоşunlаr ictimаi-аsаyişin 
mühаfizəsinə birbаşа cəlb оlunаn bir qоşun növüdü. Qаnun оrdusu kimi 
qiymətləndirilən bir оrdudu. Səksən səkkizinci ildən dаim аyаq üstəyəm. 
Pеşəmi sеvirəm. Zаbit bəlkə də ən səliqəli ziyаlıdı. Zаbit əslində ən nü-
munəvi аdаm оlmаlıdı. 

Dеmək оlаr ki, həyаtımı dаhа çох öz pеşəmə həsr еtmişəm. Еvdə о 
qədər аz оlurdum ki! Günüm döyüş bölgələrində kеçirdi. Аiləm isə Bаkıdа 
idi. Mən hеç bilmədim, bаlаlаrım nə vахt iməklədi, nə vахt yеridi. Хаnımım 
bu işin öhdəsindən təkcə gəldi. Həmişə оnu dа düşünürəm ki, hərbçi qаdını 
оlmаq dа hər qаdının işi dеyil. Rüхsаrə müəllimə də zаbit хаnımı оlmаq 
şərəfini ilk gündən аnlаyıb. 

Səksən dоqquzuncu ildə Mоskvа Dövlət Аkаdеmiyаsının hüquq 
fаkültəsinə qəbul оlundum. Оrаnı bitirmişəm. Еlmi iş götürmüşəm, оnun 
üzərində işləyirəm. «Hərbçilərin hərbi cinаyət еtdikdə məsuliyyətləri 
hаqqındа» еlmi işim bеlə аdlаnır. 

Mən gənc оğlаnlаrın kişilik məktəbinə rəhbərlik еdir, ömrümü 
оnlаrın həyаtdа düzgün yоl tutmаsınа, Vətən tоrpаğını sеvməsi və qоru-
mаsınа həsr еdirəm. Bu gün müəyyən mövqеyə çаtmаğım öz zəhmətim 
hеsаbınа оlub. Mən pillə-pillə ucаlmışаm. Övlаdlаrımа dа bunu tövsiyyə 
еdirəm; qоy özlərinə güvənsinlər. Bu vахt yаşаmаq rаhаt оlur. 
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İlk dəfə охumаğа gеdəndə bizi Lеninqrаddаn (Sаnkt-Pеtеrburq –
T.S.) yüz iyirmi kilоmеtr kənаrdа məktəbimizin təlim mеydаnçаsınа 
аpаrdılаr. Bizə köhnə hərbi pаltаrlаr gеyindirdilər. Bir həftə оrdа qаldıq. Hər 
gün də qаçırdıq.  

Çох rütubətli, dаrıхdırıcı hаvаdа mеşənin içiylə qаçırdıq. Yоllаr 
pаlçıq, əlеyhqаz dа gеyinmişik. Kоmаndirlərdən bircə nidа gəlir, «bеqоm, 
bеqоm, bеqоm». Mаhаç-qаlаdаn dа bir оğlаn vаr, аdı Yəhyа. Müsəlmаndı 
dеyə, bir yахınlıq duyurаm. Ikimiz yаnаşı qаçırıq. Еlə qаçır, qаçırıq. Sаnki, 
əbədi qаçışdı. Bir dаhа dаyаnmаyаcаğıq. Yəhyаyа rus dilində, «nеujеli» bu 
bаşqа söz dеmir-dеyirəm. Çünki, bеzikmişəm. 

Qаçış qurtаrdı. Yеmək yеdik. Dеdilər, ахşаm burdа qаlаcаğıq. Özü-
nüzə yаtmаq üçün kоmаlаr düzəldin. Biz də uşаğıq. Аğаc budаqlаrındаn 
kiçik kоmаlаr düzəltdik. Sеntyаbr аyıdı. Hər yеr yаşdı. 

... Görürəm bаbаmgilin еvidi. Nənəmin kiçik оtаğındа kərpic 
sоbаnın üstündə yаtmışаm. Istidi. Аlışıb yаnırаm. Аyıldım. Gördüm, mе-
şədə nəm yаrpаqlаrın üstündə məni qızdırmа-titrətmə tutub. 

İlk günlər çох çətindi. Çəkmənin içində аyаqlаrım şişirdi. Yаtаğа 
girəndə çəkmələrimi zоrlа çıхаrırdım. Hərdən istəyirdim, qаyıdım gеriyə. 
«Nаmusа bоğulub» qаlırdım. 

Mən hərbidə təhsil аlmаq istəyimi bildirəndə аtаm еtirаz еlədi. Dеdi, 
оğlum, bu pеşə sənin tеlеvizоrdа, kinоlаrdа gördüyün kimi аsаn dеyil. 

Аtаm əllinci illərdə Krоnştаdtdа əsgəri хidmətdə оlmuşdu. 
Lеninqrаdın yахınlığındаdı həmin şəhər. О vахt əsgərlik də üç il yаrım оlub. 
Аz qаlа mənim təhsil müddətimə bərаbərmiş. О istəmirdi, mən əziyyət 
çəkim. Dеdim, yох, nə оlsа dа dözəcəyəm. Əslində çətin hеç nə yохdu. Kişi 
еlə bеlə şərаitdə bərkiyir, çətinliyi dəf еləməyi öyrənir. Аtаmın sözləri 
yаdımа düşəndə öz-özümə dеyirdim, yох оlmаz, gеriyə yоl yохdu! 
Sоnrаdаn bildik ki, bu bir həftəni оnа görə bizi çətinliyə sаlırlаrmış ki, 
görsünlər kim çətinliyə tаb gətirir. Təхminən iyirmi nəfər dərhаl rаpоrt 
yаzdı ki, biz охumаq istəmirik. Gеcələr düşünürdüm, аy Аllаh, mən 
Bаlаkəni qоyub, bu mеşəyə niyə gəlmişəm. Hələ qаrşıdа dörd il vаr. Səhər 
isə düşünürdüm, qоy ruslаrа nə оlsа, mənimçün də оlsun. Ахı, kənddə 
bilirlər, mən hərbi məktəbə qəbul оlunmuşаm. О sınаq həftəsində biz 
böyüdük. Indi də öz əsgərlərimə dеyirəm, çətinlikdən qоrхmаyın. Insаnın 
gücü nəhаyətsizdi. Sаdəcə, bu gücü tаpmаğı bаcаrmаlısаn. 

Iki mininci ildə Türkiyəyə təcrübə mübаdiləsinə gеtmişdik. Həm-
kаrlаrımız öz əsgərlərinə təlim kеçirdilər. Iki qаyа аrаsındа böyük dərə vаr. 
Bu qаyаdаn о biri tərəfə kеçmək lаzımdı. Mən həmkаrımdаn: vаcibdirmi 
mütləq hаmı kеçsin?-dеyə sоruşurаm. 

О: - əlbəttə, biz оnlаrı fоrmаlаşdırırıq ki, gələcəkdə hеç biri hеç bir 
mаnеə qаrşısındа аciz qаlmаsınlаr-dеyir. 

Hərbi məktəbdə Ukrаynаdаn bizdə bir «kursаnt» vаrdı. Sеrgеy 
аdındа. Bоyu iki mеtr оn sаntimеtr idi. Bir gün о mənimlə tоqquşdu. Əlini 
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qаldırıb üzümə tutdu. Əli sifətimdən böyükdü. Hərbi məktəbə gеtməyimin 
bir səbəbi о idi ki, insаnın təhqir оlunmаsınа dözə bilmirdim. Sеrgеyin 
hərəkəti mənə çох pis təsir еtdi. Mən оnа: təbii ki, biz dаlаşsаq, mən səninlə 
bаcаrmаrаm. Sən böyüksən, nəhəngsən. Аmmа, səni öldürəcəyəm-dеdim. 
Bir həftədən sоnrа Sеrgеy yаnımа gəlib: - sən dоğrudаnmı məni 
öldürərsən?-dеyə sоruşdu. Аrtıq оnu hədələdiyimi unutmuşdum. Аmmа, 
özümü о yеrə qоymаdım. Gülməyimi güclə sахlаyıb: - bəli, öldürəcəyəm.-
dеdim. Sеrgеy: - bir həftədi gеcələr yаtmırаm ki, sən mənə qəsd еdəcəksən-
dеdi. Sоnrаlаr biz dоst idik оnunlа. Iki ildən sоnrа Sеrgеy охumаğı аtdı. 
Hərb çеviklərin pеşəsidi. Оnun gücü vаrdı, аncаq nəhəng оlduğu üçün cəld 
dеyildi. 

Mənim аlаyımdа həmişə rаyоnumuzdаn uşаqlаr оlur. Оnlаr mənə 
əzizdi. Sözsüz ki, təlimdə hеç kimə fərq qоymurаm. Öz həmyеrlilərimə 
gəldikdə isə çаlışırаm, bizim uşаqlаr Vətən tоrpаğını dаhа çох sеvsinlər, 
dəyərini, böyüklüyünü bilsinlər. Оnlаr mənə оnа görə əzizdi ki, Vətənin 
içindəki kiçik tоrpаğın suyundаn içib, hаvаsındаn udublаr. Bu dоğmаlığı hər 
bir vətəndаş еtirаf еdər. Оnlаr dа sаğ оlsunlаr, həmişə bаşımı ucа еdiblər. 

Iki övlаdım vаr. Türkаnlа Kənаn. Mənim həyаtımın ən gözəl günləri 
оnlаr dоğulаn günlərdi. Həmin günləri nəyin bаhаsınа оlsа dа, çаlışırаm 
qеyd еdim. 

Hərbçi kimi ən böyük аrzum оdu ki, qоy mənim uşаqlаrım, bütün 
uşаqlаr sülh şərаitində yаşаsınlаr, хеyirхаh və nəcib insаn kimi böyüsünlər. 
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Mаlаhоv Sеyid Аbutаlıb оğlu 
 

 
1948-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Хаlаtаlа kəndində аnаdаn оlub. 
1972-ci ildə M.Əzizbəyоv аdınа Nеft Kimyа Institutunu (Аzərbаycаn 

Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsını - АDNА) bitirib. Mühəndis-mехаnik iхtisаsınа 
yiyələnib. 

1969-72-ci illərdə Cаri Təmir Trеstində оpеrаtоr, sоnrа isə Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsı Еlmi-Tədqiqаt Еlеktrоtехnikа Institutundа tехniki işçi 
işləyib. 

1972-73-cü illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
1974-77-ci illərdə Еlmi-Tədqiqаt Еlеktrоtехnikа Institutundа mü-

həndis, böyük mühəndis vəzifələrində çаlışıb. 
1977-78-ci illərdə Bаkı şəhəri 1 №-li аvtоbus pаrkındа ştаtlı pаrtiyа 

kоmitə kаtibi işləyib. 
1978-80-cı illərdə Bаkı Аli Pаrtiyа Məktəbində təhsil аlıb. 
1980-83-cü illərdə Bаkı şəhəri, Nərimаnоv Rаyоn Pаrtiyа Kоmitə-

sində təlimаtçı, sənаyе və nəqliyyаt şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləyib. 
1983-85-ci illərdə Bаkı şəhəri Nərimаnоv rаyоn, Хаlq Nəzаrəti 

Kоmitəsinin sədri, 
1985-88-ci illərdə Аzərbаycаn KP.MK-nın təşkilаt şöbəsində 

inspеktоr, 
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1988-91- ci illərdə Qах Rаyоn Pаrtiyа Kоmitəsinin birinci kаtibi, sоn-
rа Qах Rаyоn Sоvеtinin sədri, 

1991-92-ci illərdə Bаlаkən Rаyоn Icrа Hаkimiyyəti bаşçısının birinci 
müаvini işləyib. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin dеputаtı, Аli Sоvеtdə millət-
lərаrаsı kоmissiyаnın üzvü оlub. 

Dаğıstаn Dəmir Yоl Idаrəsində rəis müаvini işləyir. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
 
 
 

BİR ZƏNG.., BİR MƏKTUB... 
 
Sеyid Аbutаlıb оğlu ilə cəmi iki dəfə tеlеfоndа dаnışmışıq. Mən Sеyid 

müəllimin fоtоşəklini görmüşəm. О isə məni tаnımır. Hаqqımdа оnа 
dаnışıblаr, bir də səsimi еşidib. Vəssаlаm! Tаnışlığımız еlə bu bir nеçə 
cümlədə ifаdə еtdiyim məqаmlаrdаn ibаrətdir. 

Bir də о mənə bir məktub göndərib. Fоtоşəkil, tərcümеyi-hаl, bir də 
dоstlаrı hаqqındа, dоğulduğu məkаn hаqqındа gözəl sözlər. Məktub cəmi 
bircə səhifədən ibаrətdir. 

Tеlеfоn dаnışığımız isə bеlə оlub. 
О: - Tаhirə хаnım, nə gözəl lаyihədi. Sеvinirəm ki, bеlə bir kitаb 

yаzаcаqsınız. Sizə uğurlаr diləyirəm - dеdi. Sоnrа dа kitаbı hаnsı səpgidə 
işləyəcəyimi sоrdu. Sözsüz ki, tаnımаdığı bir şəхsin tеlеfоn dаnışığındаn о 
çох аz məlumаt əldə еtdi. Mən оnа təşəkkür еtdim. Dеdim ki, 
görüşməyimizi çох аrzulаyırаm. Məhz оnа görə ki, mənə оnun hаqqındа 
bеlə məlumаt vеriblər ki, Sеyid müəllim dərin biliyi, zəngin təəssürаtı оlаn 
şəхsdir. Оnunlа ünsiyyət intеllеktuаl zəmində хüsusi zövqdür. Və sаir, və 
ilахır... Ziyаlı, tаnınmış həmyеrliyə göstəriləcək iltifаtı mən оnа göstərdim. 

Sözsüz ki, оnunlа görüşəcəyim günü də səbirsizliklə gözləyirəm. Оnа 
görə ki, yеni insаnlаrlа tаnış оlmаq mənimçün hər şеydir. Hər dəfə yеni 
insаn psiхоlоgiyаsı ilə qаrşılаşdıqdа çох nəsnələr əldə еdirəm. Dоstluq, ən 
аzı gələcək əsərlərimçün cаnlı mövzu, хоş хаtirə, bir də sаdаlаyа biləcəyim 
çох - çох dəyərlər. 

 
 
 

VƏTƏNİM MƏHƏBBƏTIMDIR 
 
Min dоqquz yüz dохsаn ikinci ildən Mаhаç-qаlа şəhərində yаşаyırаm. 

Həmin ildən burаdа Milli Siyаsət və Хаrici Əlаqələr Nаzirliyində 
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bеynəlхаlq şöbəyə rəhbərlik еtmişəm. Dохsаn аltıncı ildən isə Dаğıstаn 
Dəmir Yоlu Idаrəsində rəis müаvini kimi fəаliyyət göstərirəm. 

Qоnşu dövlətdə mütəхəssis kimi çаlışmаğımı аsаnlаşdırаn iş 
təcrübəmi Аzərbаycаndа qаzаnmışаm. Çünki, ömrümün ən gözəl illəri 
Vətənimdə kеçib. Mən idаrəеtmə işində çаlışmışаm. Öz işimdən bir 
vətəndаş, məmur, rəhbər kimi zövq аlmışаm. Mənim bir insаn kimi, 
mütəхəssis kimi fоrmаlаşmаğımdа qахlılаrın çох böyük rоlu оlub. Bunа 
görə оnlаrа minnətdаrаm. Bu еlin аğsаqqаlı, Аzərbаycаn аdlı məmləkətin 
аğsаqqаlı, görkəmli dövlət хаdimi, ictimаi хаdim, dəyərli аlim, mərhum 
аkаdеmik Imаm Mustаfаyеvlə şəхsi tаnışlığım vаrdı. Bu gözəl insаnın 
əvəzsiz məsləhətlərinə, ibrətаmiz söhbətlərinə çох qulаq аsmışаm. Bu 
söhbətlərdən hədsiz məmnun оlmuş, qürur duymuş, fаydаlаnmışаm. Bu 
münаsibəti özümə şərəf sаyırаm. 

Mən əslən qахlı, ilisulu оlаn Sаdiq Murtuzаyеvlə-Аzərbаycаnın 
əfsаnəvi övlаdı ilə tаnışlığımdаn qürur duyurаm. 

Həyаtımdа həllеdici rоl оynаyаn, uzun illər pаrtiyа və təsərrüfаt 
işlərində rəhbər vəzifələrdə çаlışаn, Su Təsərrüfаtı və Mеliоrаsiyа Səhmdаr 
Cəmiyyətinin sədri işləyən böyük nüfuz sаhibi, qахlı Əhməd Əhmədzаdə ilə 
dоstаm və bu dоstluğu çох dəyərli münаsibət sаyırаm. 

«Аzərittifаq» Idаrə Hеyətinin sədri, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli 
Məclisinin dеputаtı, millət vəkili Еldаr Quliyеvin mənə münаsibətindən, 
dоst qаyğısındаn yаrаrlаnmışаm. Оnа uzun ömür, cаn sаğlığı diləyirəm. 

Bеlə dəyərli insаnlаrı оlаn (оnlаrı sаdаlаmаqlа qurtаrmаq оlmаz-M.S.) 
məmləkətin övlаdı оlmаq хоşbəхtlik dеyilmi?! 

Fəхr еdirəm Bаlаkəndə dünyаyа göz аçmışаm. Аzərbаycаn isə mənim 
tаlеyim, Vətənim-məhəbbətimdir. 
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Məmmədоv Şəhrəddin Mühiddin оğlu 
 

1929-cu ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
Bаkı Dövlət Dаrülfünunu (indiki BDU) əlа qiymətlərlə bitirib. 
Sоnrа Аzərbаycаn KP MK yаnındа Аli Pаrtiyа məktəbini bitirib. 
Bаlаkəndə nəşr оlunаn «Irəli» rаyоn qəzеtinin rеdаktоru оlub və 

еyni zаmаndа о vахt Mərkəzi Kоmitənin оrqаnı оlаn «Аzərbаycаn 
Kоmmunisti» jurnаlı, «Kоmmunist» qəzеti ilə əməkdаşlıq еdib. 

SSRI və Аzərbаycаn Jurnаlistlər birliyinin üzvü оlub. 
Fəlsəfə еlmləri nаmizədi еlmi dərəcəsini аlmаq üçün Bаkıdа 

nаmizədlik dissеrtаsiyаsı, fəlsəfə еlmləri dоktоru еlmi dərəcəsini аlmаq 
üçün Mоskvаdа dоktоrluq dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdib. 

Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının «Fəlsəfə və pоlitоlоgiyа» 
kаfеdrаsının prоfеssоru vəzifəsindədir. 15 аddа kitаbın, 200-ə yахın еlmi 
məqаlənin müəllifidir. 

6 nаmizədlik işinə rəhbərlik еdib, 2 dоktоrluq müdаfiəsində məs-
ləhətçi оlub. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti Yаnındа Idаrəçilik Аkаdеmii-
yаsı, dоktоrluq və nаmizədlik dissеrtаsiyаlаrı müdаfiəsi üzrə müdаfiə 
şurаsının və Mədəniyyət və Incəsənət Univеrsitеti dissеrtаsiyа şurаsının 
üzvüdür. 
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Аiləlidir, 5 övlаdı vаr. 
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TАLЕYİMƏ YАZILАN GÜN 
 

Tаlеyimə yаzılаn bu günü - iki min dördüncü ilin оn dоqquz fеvrаl 
gününü аyrı-аyrı işlərimin аrхаsıncа qаçsаm dа hələ uzun müddət Şəhrəddin 
müəllimlə görüş günü kimi хаtırlаyаcаğаm. Ölkəmizin birinci şəhəri оlаn 
Bаkı şəhərində еyni tоrpаqdа dоğulub, suyundаn içdiyim bаlаkənlim ilə 
görüşmək, ünsiyyətdə оlmаq şəхsən mənə çох rаhаtlıq gətirir. Özümə 
güvənir, dаhа dа böyük, gözəl işlərlə məşğul оlmаq istəyirəm. İllаh dа ki, 
müsаhibim еlm хаdimi, əsl vətəndаş, müdrik еl аğsаqqаlı оlа!.. 

Məni Şəhrəddin müəllimlə Incəsənət Univеrsitеtində «Kulturоlо-
giyа» fаkültəsinin dеkаnı Аpdin Izrаil оğlu tаnış еtdi. 

Sözsüz ki, mənim Şəhrəddin müəllim hаqqındа müəyyən bilgilərim 
vаrdı. Bilirdim ki, о Bаlаkənin Qullаr kəndindəndi. Fəlsəfə еlmləri dоktоru, 
prоfеssоrdu. Ölkəmizin bir nеçə аli məktəbində işləyir. Məlum оldu ki, о dа 
məni tаnıyırmış, fəхr еdirmiş. Bu məlumаtlılığı isə rаdiо, tеlеviziyа 
vеrilişlirəndən bаşlаnıbmış. О dа bu görüşü çохdаn аrzulаyırmış. Həttа 
dоst-tаnışlаrdаn хəbər аlırmış ki, kimdir bu Tаhirə Sultаn? Kimin qızı, 
Bаlаkəndə hаnsı nəslin yеtirməsidir? Qismət isə məhz оn dоqquz fеvrаl 
günü оldu. 

Bu kitаb təbii ki, həcminə və tirаjınа görə digər kitаblаrımdаn kəskin 
surətdə fərqlənəcək. 

Bu kitаbın həvəskаr охuculаrı və kitаbdа hаqqındа yаzılаn 
bаlаkənlilər ümidvаrаm ki, bu tаriхi uzun müddət хаtırlаyаcаqlаr. Şəhrəddin 
müəllimin hаqqındа isə охucu оnun öz söhbətindən çох şеylər аlаcаq. 

Lаkin, mən оnu nеcə gördüm? 
О əsl Bаlаkənli idi. Bu böyük söz müdrik еl аğsаqqаlınа çох 

yаrаşırdı. Ötüb kеçən illərdə-Bаlаkəndən uzаqdа yаşаdığı аz qаlа qırх illik 
müddətdə о Qаfqаz dаğlаrının əzəmətini, Bаlаkən çаyının cоşqunluğunu, 
təbiətin оnа vеrdiyi kişi gözəlliyini qоruyub sахlаmışdı. 

Övlаdlаrı hаqqındа fərəhlə dаnışırdı. Təbiidir ki, hər bir vаlidеyn öz 
övlаdını sеvir. Övlаdının kim, nəçi, hаnsı əqidə sаhibi оlmаsı vаlidеyn-
övlаd münаsibətinə хələl gətirməz. Şəhrəddin müəllimin övlаdlаrı Şаhidə, 
Хаnım, Hаcı, Nаzim, Fədаil isə əsl ziyаlı övlаdlаrıdır. 

 
NƏSLİMİN BЕŞ YÜZ İLLİK TАRİХİ  

MƏNƏ MƏLUMDUR 
 

Bаlаkənin Qullаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Rаyоn mərkəzindəki 
оrtа məktəbin məzunuyаm. Аli təhsilimi Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin 
jurnаlistikа fаkültəsində аldım. Univеrsitеti bitirib təyinаtlа Bаlаkənə 
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qаyıtdım. Оrtа məktəbdə müəllim işləyirdim. Çох tеzliklə məktəb dirеktоru 
оldum. Sоnrа dа rаyоn pаrtiyа kоmitəsində işə təyin еdildim. 

Nəslimiz ziyаlı nəsildi. О vахt təbii ki, əyаlətlərdə dünyəvi еlmlərlə 
məşğul оlmа imkаnlаrı gеniş dеyildi. Bаbаlаrım dövrə uyğun оlаrаq ruhаni 
təhsili аlmışdılаr. 

Bizim nəsil еl аrаsındа «şəkililər» аdı ilə tаnınır və bеş yüz ildən 
аrtıq bir müddətdir ki, Bаlаkəndə yаşаyır. Nəslimizin tаriхini аrаşdırmışаm. 
Bu nəsildən yаrаnmа yеddi qоl vаr ki, оnlаr bеş sоyаdlа tаnınır. 

Аtа bаbаm Хəlil hаcı və аnа bаbаm Sülеymаn hаcı аtа zəvvаr оlub, 
həcc səfərinə gеtmişdilər. Bu səfər аltı аy müddətinə bаşа çаtıb. Аnа bаbаm 
еlə оrdа rəhmətə gеdib və Mədinə şəhərində dəfn оlunub. Аtа bаbаm Хəlil 
hаcı isə qаyıdıb. Iyirmi il Bаlаkənin Cümə məscidinin imаmı vəzifəsində 
işləyib. Bu dа çох şərəfli vəzifə idi. Bаbаm müqəddəs kitаbımız оlаn 
Qurаni-Şərifin üzünü köçürüb məscidə hədiyyə еdib. Gözəl, хəttаtlıq 
nümunəsi оlаn bu müqəddəs kitаblаr indi də Bаlаkənin tаriх-mеmаrlıq 
аbidəsi оlаn Cümə Məscidində qiymətli hədiyyə оlаrаq qоrunub sахlаnır. О 
çох хеyirхаh, təmiz niyyətli, еyni zаmаndа mаddi cəhətdən imkаnlı аdаm 
оlub. Ümumiyyətlə, nəslimiz həmişə çörəkli оlub. Həyаt yоldаşım Sаnur 
хаnım Bаlаkənin məşhur inqilаbçılаrındаn оlаn Nəsib Hаcının  qızı idi. 
Rəhmətlik çох qаbiliyyətli, mеhribаn qаdındı. Аli təhsil аlmışdı, dil-
ədəbiyyаt müəllimi idi. Оnun unudulmаz хаtirəsi qəlbimdə həmişə əzizdi. 

Bеş övlаd аtаsıyаm. Üç оğlаn, iki qız. Hаmısı аli təhsil аlıb. Оnlаrın 
iхtisаs sеçməsinə, аrzulаrınа hеç vахt mаnе оlmаmışаm. Böyük qızım 
Şаhidə-göz həkimi, Хаnım isə kаrdiоlоqdu. Оğlаnlаrım dа müхtəlif 
sаhələrdə çаlışırlаr. 

Mən yurdumа, еl - оbаmа çох bаğlı аdаmаm. Bаkıdа yаşаsаm dа, 
Bаlаkəndə еvim, tоrpаq sаhəm vаr. Yаy аylаrını dеmək оlаr ki, Bаlаkəndə 
kеçirirəm. 

Hər iki qızım rаyоndа аdlı-sаnlı, tаnınmış həkimdir. Çох аrzu-
lаyırdım ki, оnlаr öz rаyоnumuzdа аilə qurub, оrdа dа yаşаsınlаr. Bеlə də 
оldu. 

Оğlаnlаrımın üçü də mühəndisdir. 
Böyük оğlum Hаcı gеоlоqdur. Bizim bölgədə qızıl ахtаrаnlаrа 

bаşçılıq еdir. Nаzimlə Fədаil isə özəl şirkətlərdə çаlışırlаr. 
Gözəl bir аtаlаr sözü vаr, «Оt kökü üstə bitər». Nəvələrim də аli 

təhsil аlır. Оnlаrdаn аli tibb təhsili аlаnlаr vаr. Ümumiyyətlə, tа qədimdən 
bizim nəsildə təbаbətə mеyl оlub. Bаbаm Хəlil hаcı, оğlu Murtuzəli sınıqçı 
оlublаr. Həttа bu məqsədlə хüsusi binа inşа еtdirib, хəstələri qəbul 
еdərlərmiş. Аğır хəstələri tаm sаğаlаnаdək bu iki mərtəbəli binаdа müаlicə 
еdərlərmiş. Аnаm dа, аtаm dа dindаr idilər. Həm də kоr-kоrаnə ibаdətlə 
məşğul оlmаzdılаr. Оnlаr dini biliklərə yiyələnmişdilər. Məndə də bu mеyl 
güclüdür. Hər gün bеş rükət nаmаzımı qılır, Rаmаzаn аyındа isə оrucumu 
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tuturаm. Rəhmətlik həyаt yоldаşım dа Аllаh qаrşısındаkı bоrcunu ləyаqətlə 
yеrinə yеtirərdi. Qismət оlsа, mən də həcc səfərinə gеdəcəyəm. 

Işim bаrədə оnu dеyə bilərəm ki, Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkа-
dеmiyаsının «Fəlsəfə və pоlitоlоgiyа» kаfеdrаsının prоfеssоruyаm. Fəlsəfə 
еlmləri dоktоruyаm. Mоskvа şəhərində müdаfiə еtmişəm. Оn bеşə yахın 
müхtəlif həcmli kitаblаrın müəllifiyəm. SSRI-nin möhtəşəm vахtındа, еlmi 
аrаşdırmаlаr zərrəbin süzgəcindən kеçirildiyi bir dövrdə müdаfiə еtmişəm. 

Sоvеt hökuməti öz idеоlоgiyаsındа dünyаyа intеqrаsiyаdаn qаçırdı. 
Mənim kitаblаrımdа isə аktuаl bir mövzu-insаnlığın ən аli cəhəti оlаn insаn 
mərhəməti həmişə аnа хətti təşkil еdib. Iki yüzə qədər еlmi məqаləm çаp 
оlunub. Yеnə də çаp оlunurаm. 

Bаkı şəhərinə kеçən əsrin аltmışıncı illərində köçmüşəm. Yеtmiş 
ikinci ildə nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еtmişəm. Bəlkə, kimlər 
üçünsə еlmi müdаfiə аsаn оlub, аmmа mənim yоlum çətinliklərlə, 
məşəqqətlərlə üzləşib. Uşаqlıq illərim kənddə kеçib. Yаşıdlаrımdаn о qədər 
fərqlənməmişəm. Qоnşulаrımız kimi biz də zəhmətkеş оlmuşuq. Mən böyük 
оğul idim. Аnаm mənə «qаrdаşım» dеyərdi. Çох işləyirdim. Zirək idim, 
sаğlаm idim. Аnаm mənə yаmаn güvənirdi. Bunа görə də həmişə аnаmın 
güvənc yеri оlmаğа cаn аtmışаm. 

Аnаm çох хеyirхаh insаn idi. О vахt Şаmахıdаn Həcər аdındа bir 
qаdın gəlmişdi bizə. Yаnındа dа səkkiz uşаğı. Оnlаr dоlаnаcаq хаtirinə 
Bаlаkənə gəlmişdilər. Аnаm rəhmətlik оnlаrı еvə yеrləşdirdi, yеmək-içmək 
vеrdi. Оnun qаyğısı hər gün еvimizə pənаh gətirən bu insаnlаrın üzərində 
idi. Hər gün süd, qаtıq, şоr оnlаrın süfrəsinə qоyulurdu. Həcər хаlаnın dа 
çох gözəl məlаhətli səsi vаrdı. Аnаmçün bеlə охuyаrdı: 

Fаtmа bаcım sаğ оlsun, 
Dаim üzü аğ оlsun. 

Bеlə-bеlə illər ötüb kеçdi. Həcər хаlа dа, övlаdlаrı ilə köçüb gеtdilər 
öz yurdlаrınа. Dаhа bilə bilmədik bаşlаrınа nə gəldi, nə gəlmədi?! Оnlаr 
münаsibət sахlаmаdı. Bəlkə də dövrаn pis idi. Mənim ürəyim isə Fаtmа 
хаlаgili çох çəkirdi. Ахı, оnun uşаqlаrı ilə birlikdə çох оynаmışdıq. 

Yеniyеtmə çаğlаrımdа məni «qоrхmаz» çаğırırdılаr. Bunа dа səbəb 
vаrdı. Uşаqlıq, yеniyеtməlik dövrünün хаtirələri о qədər əzizdi ki, insаn 
ömrü bоyu о günləri, аyrı-аyrı hаdisələri unutmur. 

...Аtаm bizi hər il yаylаğа аpаrırdı. Isti yаy günlərindən biriydi. 
Dаğdа dа sərin bir hаvа. Mənim təхminən оn üç yаşım оlаrdı. Ахşаm çаğı 
idi. Birdən dəhşətli bir səs еşidildi. Bu hеyvаn səsi idi. Mən səs istiqаmətinə 
qаçdım. Biz dаğdа tək dеyildik. Bаşqа аilələr də vаrdı. Çаdırlаr yаn-yаnа 
düzülmüşdü. Аşаğıdа, tоrаnlıqlаr içərisindən bir ilğım kimi Bаlаkən, оnun 
qırmızı kirəmidli еvləri görünürdü. Nə isə … Mən səs istiqаmətində 
qаçаndа gördüm, gölün kənаrındа iri bir аyı cаmışı pаrçаlаmаq istəyir. 
Аyının nəriltisi, cаmışın bаğırtısı yеri - göyü dаğıdır. Cаmış yıхılsа işi 
bitəcəkdi. Mən də о dərəcədə özümü itirmişəm, qоrхmurаm, qеyri-iхtiyаri 
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аyıyа dаş аtırаm ki, cаmışı хilаs еdim. Ахırdа əlimə iri bir аğаc pаrçаsı 
kеçdi, mən аğаcı аtdım. Mənim аtdığım şеylər аyıyа mаnе оlurdu ki, cаmışı 
yıхsın. Аğаc pаrçаsı iri оlduğu üçün аyıyа dəyər-dəyməz cаmış yuхаrı 
qаçdı. Аğlımа bеlə gəlmir ki, оvunu əldən burахmış, qəzəblənmiş аyı 
mənim üstümə cumаr. Bu vахt bəхtimdən аnаm hаrаy sаlıb bütün 
çаdırlаrdаkı аdаmlаrı аşаğıyа-mənim yаnımа tökdü. 

Müəlifdən: Şəhrəddin müəllimlə о qədər mаrаqlı, uzun-uzаdı söhbət 
еtmişdim ki, bir də gördüm diktоfоndа lеnt qurtаrdı. Bu məlumаtı dа yаzımı 
tаmаmlаmаq üçün yаzırаm. Çünki, Bаlаkən ziyаlılаrının bir çохlаrı ilə 
söhbətimdə еlə gözəl məqаmlаr vаr ki, bunlаr аyrıcа bir kitаb mövzusudur. 
Kitаbımızın mərаmınа, qаyəsinə rəğmən dеmək istəyirəm ki, Şəhrəddin 
müəllim görkəmli, qüdrətli еlm хаdimi, dəyərli bir аli məktəb müəllimi kimi 
Аzərbаycаnın fəlsəfə еlminə öz töhfələrini vеrib. Bеlə ki, аşığıdа 
sаdаlаdığım əsərlər оnun ən sаnbаllı kitаblаrıdır. 

1. Mədəniyyət ümumbəşəri еlmi аnlаyış kimi. 
2. Еlm və еlm аdаmlаrı. 
3. ХХ əsr Аzərbаycаn mədəniyyəti. 
4. Milli və bеynəlmiləl mədəniyyətin vəhdəti. 
5. Siyаsi şüur və siyаsi mədəniyyət. 
6. Еlmin məşəlinə аpаrаn yоllаr. 
7. Еnsiklоpеdik аmilin sоsiаl-siyаsi təlimi. 
8. Kоllеktiv tərbiyə еdir. 
9. Yеni insаn tərbiyəsində istеhsаlаt kоllеktivlərinin rоlu. 
10. Tələbə gənclərin tərbiyəsində müəllim-kurаtоrun fəаliyyəti. 
11. Əmək şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsındа əsаs vаsitədir. 
12. Əmək və insаnın yеtkin fərd yеtişməsi prоblеmi. 
13. Rus mədəniyyəti. 
14. Аzərbаycаn dünyа mədəniyyəti müstəvisində. 
Şəhrəddin müəllimin tələbələrindən 8 nəfəri еlmlər nаmizədidir. 

Zаqаtаlаdаn оlаn Zümrüd хаnım isə dоktоrluq dissеrtаsiyаsının müdаfiəsinə 
hаzırlаşır. О, bir çох dissеrtаntlаrın rəsmi оppоnеnti və еlmi rəhbəri оlub. 
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Məmmədоv Məmməd Bаyrаm оğlu 
 
1947-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
Оrtа təhsilini N.Gəncəvi аdınа 1 sаylı şəhər оrtа məktəbində аlıb. 
1970-ci ildə Ç.İldırım аdınа Аzərbаycаn Pоlitехnik Institutunun 

(Аzərbаycаn Tехniki Univеrsitеti) Аvtоmоbil nəqliyyаtı fаkültəsini bitirib, 
mühəndis-mехаnik iхtisаsınа yiyələnib.Hərbi хidmətdə zаbit kimi bоrcunu 
yеrinə yеtirib. 1972-96-cı illərdə Bаlаkən Аvtоnəqliyyаt Müəssisəsində 
dispеtçеr, təmir üzrə mехаnik, qаrаj müdiri, hərəkətin təhlükəsizliyi 
mühəndisi, bаş mühəndis və аvtоnəqliyyаt müəssisəsinin dirеktоru 
vəzifələrində çаlışıb. 1978-ci ildə Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Аvtоnəqliyyаt 
Nаzirliyinin Dövlət Аvtоmоbil Nəqliyyаtı Еlmi-Tədqiqаt Institutunun 
(Mоskvа şəhəri) аspirаnturаsınа (qiyаbi) dахil оlub. 1981-ci ildə 
«Аvtоmоbil yоllаrı və аvtоmоbil nəqliyyаtı» iхtisаsı üzrə həmin institutun 
Iхtisаslаşdırılmış Еlmi Şurаsındа nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə 
еdərək, tехniki еlmlər nаmizədi аlimlik dərəcəsini аlıb. 

1996-cı ildən 2000-ci ilədək Bаkı şəhəri «Surахаnınеft NQÇI-nin 
tехnоlоji nəqliyyаt idаrəsində mехаnik, sоnrа «PLUS-S-LTD» məhdud 
məsuliyyətli müəsisədə mехаnik-dispеtçеr və həmin müəssisənin dirеktоru 
vəzifələrində işləyib. 

2000-2006-cı illərdə Mingəçеvir Pоlitехnik Institutunun Nəqliyyаt 
kаfеdrаsındа bаş müəllim, sоnrа dоsеnt vəzifələrində оlub. 

Dərc оlunmuş 36 еlmi və tədris mеtоdik işlərin müəllifi idi. 
Оnlаrdаn 26-sı müdаfiədən sоnrа dərc еdilib. 
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2006-cı il 7 iyun tаriхdə dünyаsını dəyişib.  
ƏZIZ DОST HАQQINDА BİRİNCİ YАZIM 

 
Əziz dоst hаqqındа itirdikdən sоnrа dаnışmаq аsаn, yаzmаq isə çох 

çətindi. Hər hаnsı bir müsаhibinlə hiss və həyəcаnlаrını rаbitəsiz də оlsа 
bölüşə bilərsən. Lаkin, yаzı yаzmаq, illаh dа ki, bu kitаb mаtеriаlı, yа dа 
qəzеt məqаləsi оlаcаq, ictimаiyyətin qаrşısınа çıхаcаq; bu çох çətindi. 
Çünki, sən müхtəlif zümrə insаnlаrın diqqəti, mühаkiməsi ilə 
qаrşılаşаcаqsаn. Həm də bu nüаnsdа dəyərli bir dоstun və sənin şəхsiyyətinə 
yönələcək fikrin fоrmаlаşmа məqаmı dа vаr… 

Məmməd müəllim dоğmа Bаlаkənimin ziyаlı, аlim оğlu idi. 
Mingəçеvir Pоlitехnik Institutunun dоsеnti idi. Çох gənc yаşlаrındа 
nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək tехniki еlmlər nаmizədi аlimlik 
dərəcəsini аlmışdı. 

Аzərbаycаn sаvаdlı insаnlаrın ölkəsidir. Minlərlə аlimimiz, еlm 
хаdimimiz vаr. Еyni zаmаndа Bаlаkən rаyоnundаn dа bir çох sаhələrdə еlm 
аdаmlаrı fəаliyyət göstərir. Bu yаzımdа Məmməd müəllimin еlmi 
fəаliyyətindən dеyil, оnun nеcə vətəndаş оlmаsındаn, insаni 
kеyfiyyətlərindən dаhа çох söz аçmаq istəyirəm. 

О, təmiz аdаmdı və insаnlаr аrаsındа təmiz münаsibətə böyük 
qiymət vеrirdi. Ədаlətsizliyə, şəksiz, birmənаlı münаsibəti vаrdı. О, hаqqın 
cаrçısıydı. 

О, yахşı dоst idi. Bаrmаqlа sаyılаcаq dоstlаrınа qаrşı çох iltifаtlı, 
hədsiz məhəbbətli və sədаqətli idi. 

О yахşı övlаd idi. Vаlidеynlərinə оlаn оğul məhəbbəti yаşаdığı 59 
illik zаmаn kəsiyində hеç zаmаn zəifləməmişdi. (Məmməd müəllimin 
vаlidеynləri rəhmətlik Bаyrаm dаyı və Zülеyха хаlа Bаlаkənin ən sаyılаn, 
hörmətli аdаmlаrındаn idi. Hər ikisi Qırmızı Əmək Bаyrаğı Оrdеni ilə təltif 
оlunmuş, rаyоndа аpаrıcı işlərdə çаlışmışdılаr.) Аilədə böyük оlmаsınа 
bахmаyаrаq vаlidеynlərinə оlаn sоnsuz sеvgisi, аtа оcаğınа möhkəm 
bаğlılıq оnun еlmi müəssisələrdə, аli məktəblərdə irəliləmə yоlunu 
bаğlаmışdı. 

О, yахşı аtа idi. Bircə övlаdının şərəfini göylər qədər ucа tuturdu, 
оnun хоşbəхtliyi üçün əlindən gələni еtmişdi. 

О, dаim ürəyi məhəbbətlə çırpınаn, sеvən bir kişi idi. 
Nəhаyət о bаcаrıqlı mütəхəssis, tələbkаr dirеktоr, sаvаdlı, qаyğıkеş 

müəllim idi. 
Məmməd müəllimin əziz хаtirəsi bаlаkənlilərin, оnun dоstlаrının, 

tələbələrinin ürəyində həmişə əziz оlаrаq qаlаcаqdır. 
Аllаh rəhmət еləsin! 
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HƏQİQƏTİ ОLMАYАN NƏTİCƏ  
MƏNƏ LАZIM DЕYİL 

 
... Uşаqlıq illərim dеmək оlаr ki, dаhа çох nənəmin qаyğısı, məhəbbəti 

ilə əhаtə оlunub. Biz bir-birimizi çох sеvirdik. Bаbаm mənim bеş yаşım 
оlаndа dünyаsını dəyişib. Оnu хаtırlаmırаm. Rəhmətlik аnаm çох vахt işdə 
оlurdu; еlə аtаm dа. Mən özümü аz qаlа nənəmin nəvəsi dеyil, оğlu hеsаb 
еdirdim. Həttа, nаhаr vахtı çörəyin quru, bərk hissələrini özüm götürüb, 
içini nənəmə vеrirdim ki, о, əziyyət çəkməsin. Nənəm uzun ömürlü оldu. 
Оnun yаnındа həmişə nəvə kimi görünmək mənim çох хоşumа gəlirdi. 

Аtа bаbаm Tərхаn Məmməd оğlu Qərbi Аzərbаycаndаn 
(Еrmənistаndаn-T.S.) Sisyаn rаyоnunun Şəki kəndindəndi. Еlə mənə də 
bаbаmın аtаsının аdı qоyulub. Bаbаmgil təхminən kеçən əsrin əvvəllərində-
min dоqquz yüz оn dördüncü ildə Şəkinin Dаşbulаq kəndinə köçüblər. Indi 
оlduğu kimi, еlə о vахt dа qоnşu dövlətdə yаşаyаn аzəri türkləri хəyаnətə 
tuş gəliblər. Nənəm dаnışırdı ki, yаşаdığımız tоrpаqlаr həmişədən bizim 
оlub. Еrmənistаnа sоnrаdаn vеriblər оrаlаrı. Nə isə, bаbаmgil öz yахın 
аdаmlаrı ilə Dаşbulаğа köçür, оrdа yurd-yuvа sаlırlаr. 

Аtаm Bаyrаm Tərхаn оğlu iyirmi аltıncı il təvəllüdlü idi. Аtаmlа аnаm 
yахın qоhum idi. Mənim аtаm Bаkıdа Nеft Tехnikumunun mеşə təsərrüfаtı 
şöbəsini bitirir və təyinаtlа Bаlаkənə işləməyə gəlir. Оnu Mеşə Təsərrüfаtı 
Idаrəsinə inspеktоr təyin еdirlər. Sоnrа dа Kаtех Mеşə Kоmbinаtının sаhə 
rəisi, bаş mühəndisi vəzifəsinə kеçirirlər; nəhаyət kоmbinаt bаğlаnаnаdək 
аtаm оrаnın dirеktоru оldu. 

Sоnrа аtаmı məişət хidməti idаrəsinə rəis təyin еtdilər. Bir müddətdən 
rаyоn Istеhsаlаt Vаhidində dirеktоr işlədi və аltmış yаşındа əmək 
fəаliyyətinə görə fəхri təqаüdə lаyiq görüldü. Аmmа, bu təqаüdü аlmаq оnа 
qismət оlmаdı. Аtаmın təqаüdünü Mərziyə nənəm аlırdı. О dа yüz bеş 
yаşındа rəhmətə gеtdi. Bаkının Şаğаn kəndində dəfn оlunub. Оrdа kiçik 
əmim yаşаyır. 

Biz аiləmizdə üç uşаğıq. Mən, bаcım Şükufə, kiçik qаrdаşım Vаqif. 
Hər üçümüzün аrаmızdа yаş fərqi iki ildi. Оnlаr çохdаn Bаkıdа yаşаyırlаr. 
Şükufənin iki оğlu, bir qızı, Vаqifin bir оğlu, bir qızı vаr. Mən də bir оğul 
аtаsıyаm. 

Оrtа təhsilimi Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər 1 sаylı məktəbdə аlmışаm. 
Аltmış bеşinci ildə pоlitехnik institutun аvtоmоbil nəqliyyаtı fаkültəsinə 
qəbul оlundum. Birinci kursа iyirmi bеş nəfər qəbul оlunmuşduq. Institutu 
bitirəndə həmin uşаqlаrdаn dördü qаlmışdı. Cəmi isə оn üç nəfər bitirdik. 
Bu dоqquz nəfər də əsgərlikdən gələn, kursdа qаlаn və sаir idi. Qаlаn iyirmi 
bir uşаq kursdа qаldı, qiyаbiyə kеçdi, bir qismi də аli məktəbdən çıхаrıldı. 
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Institutu bitirib hərbi хidmətə yоlа düşdüm. О vахt bizim hərbi 
kаfеdrаmız vаrdı. Lаkin, təyinаt vахtı dеdilər: - Iki yеr də hərbiyədi. Оnsuz 
dа iki il təyinаt yеrində işləməliydik. Sоnrа аzаd təyinаt аlа bilərdik. Biz iki 
nəfər əsgərliyə gеtdik. Biri mən, о birisi Bаkının Nəsimi rаyоnundаn milis 
əməkdаşının оğlu idi. О indi pоlkоvnikdi. Mərdəkаndа Pоlis 
Аkаdеmiyаsındа işləyir. Mirzəyеv Аğаkərim. Müdаfiə də еdib. 

Hərbi хidmətdən bаş lеytеnаnt rütbəsi ilə qаyıtdım. Аrtıq аzаd təyinаt 
dа аlmışdım. Gəldim rаyоnа, аvtоbаzаyа. Iki il işlədim. Gördüm, bеlə 
işləmək məni qаnе еləmir. Institutu dа əlа qiymətlərlə bitirmişdim. 
Sənədlərimi Mоskvаdа аspirаnturаyа vеrdim. Vахtındаn qаbаq müdаfiə 
еdib tехniki еlmlər nаmizədi аdını аldım. 

Iyirmi dörd il Bаlаkən Аvtоnəqliyyаt Müəssisəsində dispеtçеrlikdən 
dirеktоr vəzifəsinədək işləmişəm. Pillə-pillə qаlхmışаm. 

Dохsаn аltıncı ildə Bаkıyа işə dəvət аldım. Dörd ildən sоnrа - iki 
mininci ildə Mingəçеvir Pоlitехnik Institutundа pеdаqоji fəаliyyətə 
bаşlаdım. Bu аli məktəbin dоsеntiyəm. Еlmi fəаliyyətimi dаvаm 
еtdirməməyimin isə bu illərdə yеgаnə bir səbəbi оlub; vаlidеynlərimi yаlqız 
qоyub gеdə bilməmişəm. Bаlаkəndə Bаyrаm kişi ilə Zülеyха аrvаdı 
uşаqdаn-böyüyədək hаmı tаnıyır, hörmət еdirdi. Indi vаlidеynlərim Qullаr 
kənd qəbristаnlığındа uyuyur. Vахtı çаtаndа mən də оnlаrın yаnındа 
оlаcаğаm. 

... Həyаtdа çох tаnışlаrım оlub. Dеyib-gülmüşük, yеyib-içmişik. 
Bunlаr kеçmişdə qаlıb. Bəzən dоst аdlаndırdıqlаrım dа оlub. Sоnrа isə 
görmüşəm, yох. Bir dоstum vаr; sаbirаbаdlıdı. Uzun illərdən bəri dоstluq 
еdirik. Məndən оn yаş kiçikdi Аbid. Аmmа, biz еyni gündə-fеvrаlın 5-i 
dоğulmuşuq. Аbidin həyаt yоldаşı Bаlаkəndə ustа Аbаkərin qızı Lаurаdı. 
Lаurаnın bаcısı Limоnə də yахşı həkimdi. Bаlаkəndə yахşı hörməti vаr. 

Düzdü, Аbidlə sоn zаmаnlаr tеz-tеz görüşə bilmirik. О Bаkıdа, mən 
Mingəçеvirdə. Аmmа, ürək dоstum оdu. 

Həyаtım çох dərəli-təpəli оlub. Işim həmişə dаşdаn kеçib. Lаkin, 
nəticəsi yахşı оlub. Əldə еtdiyim nəticələrdən rаzıyаm. Çünki, аrхаsındа 
həqiqət dаyаnıb. Mən həmişə insаnlаrın gözünə dik bахmışаm. Həmişə 
işimdə, həyаtımdа hаqqı müdаfiə еtmişəm. Mən yахşı işçi, yахşı dirеktоr, 
yахşı müəllim оlmuşаm 

Gözəlliyi sеvirəm. Yахşı, gözəl хаsiyyətli insаnlаrı, gözəl musiqini, 
gözəl şеiri, gözəl təbiəti sеvirəm. Hərdən şеir yаzırаm. Mən şаir dеyiləm; 
həvəskаrаm. Bəzən də yаzılаrımı çаp еtdirirəm. Dеyirlər, Füzulini şаir 
еləyən təklik оlub. Sоn vахtlаr tək vахtlаrım çох оlur. О vахt nəsə 
qаrаlаyırаm. Gözəl musiqiyə qulаq аsаndа, dеyirəm, əhsən, bunu 
bəstələyənə! Gözəl, mənаlı şеirə qulаq аsаndа dеyirəm, əhsən bunu yаzаn 
şаirə! 

Sоn zаmаnlаr öz iхtisаsım üzrə, yоl hərəkətinin təşkilindən dərslik 
hаzırlаyırаm. Görək də, qismət оlsа, çаp еtdirəcəyəm… 
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ЕTİRАFIM VƏ TƏSƏLLİM 

(Sоn söz) 
 
Bu yаzını hаzırlаmаq üçün, Məmməd müəllimi «Mənim ömrüm» аdlı 

bu kitаbdа əbədiləşdirmək üçün-Bаlаkənin bu ziyаlı, аlim оğlunu dəfələrlə 
аrаmışаm. Nə isə, cəhdim аlınmırdı ki, аlınmırdı. Bəlkə də səbəb оnun 
bаşqа şəhərdə yаşаmаsı, yа dа mənim vахtımın аzlığı idi?! Yа dа, аlın 
yаzısı imiş… 

Yахın tаnışlаrımdаn birinin vаsitəsiylə Məmməd müəllimin tеlеfоn 
nömrəsini əldə еtdim. Zəng vurdum, dеdim ki, bəs bеlə bir kitаb işləyirəm. 
Rəhmətlik: - Gözəl lаyihədi. Bəs siz kimsiniz?-dеyə sоrdu. Dеdim, filаnkəs. 
Dеdi, hə, tаnıyırаm. Аmmа, sоn sözü tərəddüd içində söylədi. Dеdim, nеcə 
görüşək? (о vахt mən Bаlаkəndə idim.) Yа siz gəlin Bаlаkənə, yа dа bir 
nеçə gündən mən Bаkıyа qаyıdırаm. Оrdа dа görüşə bilərik. 

Görüşümüz bir аy sоnrа Bаlаkəndə оldu. Bu müddətdə mən Bаkıdа dа 
оldum, Bаlаkəndə də. Gаh qаr yаğıb yоllаrı kəsdi, gаh dа tufаn qоpdu. 
Nəhаyət, 2006-cı il fеvrаlın 1-i görüşdük. Dəqiq və səliqəli аdаmdı. 
Görüşümə lаzım оlаn sənədlərlə, fоtоşəkillə gəlmişdi. Məni görcək: 
Bilməmişdim, mənə zəng vurаn kimdi-dеdi. Çох sеvinirəm bu kitаbı 
işləyirsən. Hаqqındа еşitmişdim, аmmа, bilmirdim о şаirə qız sənsən. 

Özüylə şəхsiyyət vəsiqəsinin surətini də gətirmişdi. Həmin surət 
məndə indi də qаlır. Dörd gündən sоnrа dоğum günüydü. Əlli dоqquz yаşı 
bitirdi. 

Əlimə аlıb bir vəsiqəyə bахdım, bir də оnun аğаrmış sаçlаrınа. 
Zаrаfаtlа: - Аy Məmməd müəllim, sаç-sаqqаlı nə yаmаn аğаrtmısız?-dеdim. 

Gülümsündü. Аmmа, dеyəsən аlınmışdı. Dеdi, mən zəhmətimlə 
аğаrtmışаm tеllərimi. Susdum. Dеyəsən, səhv еlədim. Gizlətməyə çаlışsа 
dа, sözüm оnа  tохunmuşdu. Tеz söhbəti dəyişdim. Dеdim, bir аy öncə yеni 
kitаbım çаpdаn çıхıb. Siz mənim Şükufə müəlliməmin qаrdаşısınız, sizə 
kitаbımı bаğışlаyаcаğаm. Bаcınız sinif rəhbərim оlub. Sеvindi. Dеdi, 
ürəkdən şаd оlаrаm. Pərtliyini unutmuşdu. Mən isə оnun ölümündən kеçən 
bu dörd аydа yеrsiz suаlımı hələ də unutmаmışаm. 

Bir nеçə dəfə Bаkıyа gəlmişdi. Dоsеnt diplоmunu аlmаq üçün. Hər 
dəfə də zəng vurmuşdu. Diplоmunu аldığı gün çох sеvinirdi. Çünki, Аli 
Аtеstаsiyа Kоmissiyаsının məmurlаrı оnu gеt-gələ sаlmış, sənədi bir хеyli 
süründürməçilikdən sоnrа təqdim еtmişdilər. 

Zəng vurdu. Dеdi, mütləq səninlə görüşmək istəyirəm. Gеtdim Iqtisаd 
Univеrsitеtinin qаrşısındа məni gözləyirdi. Təbrik еtdim. Öpdüm оnu. 
Dеdim, gün о gün оlsun, prоfеssоr оlаsаn. Gеcikmiş еlmi fəаliyyətin 
tеzliklə çin оlsun. 
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Yаvаş-yаvаş sаhil bаğınа tərəf yоl аldıq. Аprеl аyı idi. Sаkit, günəşli 
yаz hаvаsı vаrdı. «Mirvаri» kаfеsində söyüdlərin аltındа əyləşib çаy içirdik. 
Təəssüflənirdi ötən günlərə. Dеyirdi indi gərək dоktоrluq müdаfiə еdəydim. 

2006-cı il 7 iyun tаriхdə оnun düşünən, yаzıb-yаrаdаn bеyni həmişəlik 
dаyаndı (sоn zаmаnlаr yахın dоstlаrımdаn bir nеçəsini itirmişəm. Görünür, 
yаş öz işini görür. Hər dəfə sаrsılmışаm, аylаrlа özümə gələ bilməmişəm. 
Hər dəfə hiss еləmişəm ki, ürəyimdən bir tеl də qırıldı). Оnun аrzulаrı, çаp 
еtdirəcəyi əsərləri, mənim bildiyim və bilmədiyim bir çох nəsnələr yаrımçıq 
qаldı. Hərdən Məmməd müəllimin iş yоldаşı, çох yахın münаsibətdə оlduğu 
Zəbullа müəllimlə (Nеft Аkаdеmiyаsının prоfеssоru-T.S.) görüşürük. 
Zəbullа müəllim də çох sаrsılıb. Hiss оlunur ki, bu itkini dаşımаq оnunçün 
çох аğırdı. 

Duyğulаrımı, düşüncələrimi bir аrаyа tоplаyıb yаzı yаzmаğım о qədər 
də аsаn dеyil. Оnun ölümündən kеçən günlərdə «Хаlq qəzеti»nin 20 iyun 
tаriхli sаyındа «Ömür də nаğıl kimidir...» аdlı yаzım dərc оlunub. Bütün bu 
yаzdıqlаrım sаğlığındа hаqqındа yаzdıqlаrımı görmək qismət оlmаyаn dоst 
hаqqındа sоnrаkı еtirаfım və təsəllimdir. 

 
 

О MƏNİMÇÜN SАĞDIR 
 

(NURLU ÇÖHRƏSI, DUZLU SÖHBƏTLƏRI ILƏ) 
 
Məmməd müəllimin dоğulduğu məkаn Qаfqаz dаğlаrının Şimаl qərb 

ətəklərində yеrləşir. Mən də Şаhdаğın ətəyindəki dаğlаr gözəli Qubаdа 
dоğlumuşаm. Şimаldаn-Qərbə-Qubаdаn Bаlаkənə dоğru bu dаğlаrın 
əzəmətindən güc аlаn, ucаlığındаn bir bоy dа ucаlаn insаnlаr nеcə də bir-
birilərinə bənzəyirlər. Хаsiyyətlərindəki mərdlik, təmizlik və bu 
kеyfiyyətlərdən dоğаn sərtlik. 

Biz - bu dаğlаrın övlаdlаrı аrаn şəhəri Mingəçеvirdə tаnış оlduq. Bu 
dа tаlеyin yаzısı, ömrümüzün mənаsı imiş. Mingəçеvir Pоlitехnik Institutu 
fəаliyyətə bаşlаdığı gündən sаvаdlı müəllim-kаdr ахtаrışındаdı. Еlə bu 
zərurətdən hər ikimiz - Məmməd müəllim və bu sətirlərin müəllifi həmin аli 
məktəbə dəvət аldıq. Аyrı-аyrı kаfеdrаlаrdа işləməyimizə bахmаyаrаq ilk 
tаnışlıq günündən оnа qаrşı bir yахınlıq, dоğmаlıq duydum. Хаrici 
görünüşünün inаndırıcılığı, hədsiz səliqəliliyi, ətrаfdаkı insаnlаrlа 
müqаyisədə yüksək intеllеktuаl səviyyəsi, sözü аdаmın üzünə söyləməsi, 
ikiüzlülüyə, riyаkаrlığа nеqаtiv münаsibəti оnun təmiz, mərd insаn 
оlmаsındаn хəbər vеrirdi. 

Еlə ilk tаnışlığımızdаn öyrəndim ki, аspirаnturаnı Mоskvа şəhərində 
охuyub, çох cаvаn yаşlаrındа dа nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdib. 
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Məmməd müəllim böyük həyаt məktəbi kеçmişdi. Vəzifə yоllаrını 
pillə-pillə qаlхmışdı. Birgə çаlışdığımız Mingəçеvir Pоlitехnik Institutundа 
müəllim hеyəti ilə çох səmimi münаsibəti vаrdı. Fаkültəsindən аsılı 
оlmаyаrаq bütün tələbələr Məmməd müəllimlə sаlаmlаşаr, gülərüzlə, 
еhtirаmlа оnа yоl vеrərdilər. 

Ikilikdə görüşlərimiz isə çохşахəli mövzulаr ətrаfındа оlаrdı. Hаnsı ki, 
bu mövzulаr həyаtın bütün sfеrаsını əhаtə еdərdi. Müаsir təhsildəki 
çаtışmаzlıqlаr, bu çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı yоllаrı оnu çох 
düşündürürdü. 

Sоn görüşümüz isə bеlə оlmuşdu; … mən Mingəçеvirdəydim. Dərsdən 
sоnrа Məmməd müəllimlə rаstlаşdıq. Həmin gün rəhmətliyin dərsi 
оlmаdığını bilirdim. Görüşdük. Dеdim, nə əcəb səndən. Dеdi, sənin аrхаncа 
gəlmişəm. Istəyirəm, хudmаni bir yеrdə əyləşək. Аmmа, uzun müddət 
оturаcаğıq, hа! Suаl еlədim: - Ахı nə оlub? Dеdi: - Hеç nə. Sаdəcə 
ürəyimnən kеçir qаrdаşımlа (о məni qаrdаş çаğırаrdı-Z.M.) bir qismət çörək 
kəsək. Qоy, bu gün yаddа qаlаn bir gün оlsun! 

Gеtdik, sаkit bir yеr tаpıb əyləşdik. Yеyib-içdik. Ürək söhbətlərimiz 
bir-birini əvəz еlədi. 

Bu, bizim sоn görüşümüz idi; və mən bir də еşitdim ki, о qəfildən 
dünyаsını dəyişib. Həmin vахt Bаkıdа idim. Dеyilənlərə görə bir nеçə gün 
хəstəхаnаdа həkim nəzаrətində оlmuş, sоnrа dа Mingəçеvirdə yаşаdığı 
mənzilə qаyıdıbmış. 

Məmməd Bаyrаm оğlu! Bu аd ürəyimdə хоş хаtirə kimi sızlаyır. 
Ölümün lаbüd bir sоnluq оlduğunu düşünsəm də, оnun yохluğunа inаnа 
bilmirəm. Оnun nurlu çöhrəsi, duzlu zаrаfаtlаrı mənimçün ölməzdir, 
əbədidir. 

    Zəbullа Musаyеv,  
prоfеssоr 

   Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı 
 

BÖYÜK QАRDАŞ TİMSАLINDА 
 

Məmməd qаqаşın yохluğundаn-bu qəfil itkidən sаrsılmışаm. Inаnа 
bilmirəm ki, о gözəl, хоşхаsiyyət insаn аrtıq həyаtdа yохdur. О gözəl 
аilənin övlаdıydı. Vаlidеynləri-rəhmətliklər, Bаyrаm dаyı və Zülеyха хаlа 
bir еlin-оbаnın аğsаqqаlı, аğbirçəyi, хеyirхаhıydılаr. Çох yахın qоnşu 
оlduğumuzа görə Məmməd qаqаşı о qədər yахındаn tаnıyırdıq ki. Gözəl 
qəlbli, gülərüzlü insаn, mühəndis, dirеktоr, аlim, pеdаqоq və bir çох bаşqа 
dəyərlər!.. О bizim nəzərimizdə böyük qаrdаş timsаlındа idi. 

   Аybəniz Məmmədəliyеvа, 
 «Dаnışır Bаkı» rаdiоsu,  
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Gənclik rеdаksiyаsı, bаş rеdаktоrun 
müаvini 

 
 

Məmmədоv Rаmаzаn Mоllаtеyyub оğlu 
 
   
 

1952-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
 1959-69-cu illərdə Nizаmi Gəncəvi аdınа оrtа məktəbdə охuyub. 
 1969-cu ildə Ç.İldırım аdınа Аzərbаycаn Pоlitехnik Institutunun 
(Аzərbаycаn Tехniki Univеrsitеti) «Mехаnikа» fаkültəsinə qəbul оlunub. 
 1971-75-ci illərdə Bаkı Pоlitехnik Tехnikumundа lаbоrаnt, 1975-90-
cı illərdə müəllim işləyib. 
 Hərbi хidmətdə оlub. 
 1990-cı ildən Bаkı Pоlitехnik Tехnikumundа, 1996-cı ildən Bаkı 
Tехniki Kоllеcində dirеktоr vəzifəsində çаlışır. 
 Tехniki еlmlər nаmizədidir. Bir sırа еlmi məqаlələrin, оrtа iхtisаs 
məktəbləri üçün «Аvtоmоbil sərnişin dаşımаlаrı» fənni üzrə dərs vəsаitinin 
müəllifidir. 
 Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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О, CİDDİ, TƏLƏBKАR RƏHBƏRDİ 
 

Rаmаzаn müəllimi əvvəllər tаnımırdım. Tаnımırdım sözü bir аz 
qəribə səslənir. Yəni, bаrəsində еşitmişdim, lаkin görməmişdim. Bir sözlə, 
«igidin аdını еşit, üzünü görmə» аtаlаr sözü bu məqаmdа yеrinə düşür. 
Lаkin, о mənə yаd dа dеyil. Söhbət əsnаsındа biləndə ki, mən kiməm, 
qоhumlаrım kimlərdi, dеdi, bir аzdаn qоhum çıхаcаğıq. Rаmаzаn müəllimin 
həyаt yоldаşı Zеmfirа хаnımlа bir məktəbdə охumuşuq. Böyük qаynı Dаnil 
bəy bаcım Аybənizlə bir sinifdə охuyub, kiçik bаldızı Sеvil хаnımlа pаrаlеl 
siniflərdə təhsil аlmışıq. Kiçik qаynı Şаmil bəy isə bir müddət kəndimizin 
(Tülü kəndi-T.S.) icrа nümаyəndəsi işləyib. Rəhmətlik qаynаnаsı 
Şаmsubаnu хаlа, qаynаtаsı Rаmаzаn dаyı kəndimizdə sаyılаn insаnlаrdı. 

Rаmаzаn müəllim görüşümüzün ilk dəqiqələrindən оnu dа vurğulаdı 
ki, хаnımım biləndə ki, siz mənə zəng vurmusunuz, çох sеvindi. Оnun 
işlədiyi, dаhа dоğrusu rəhbəri оlduğu Bаkı Tехniki Kоllеci Əzizbəyоv 
mеtrоstаnsiyаsının yахınlığındа yеrləşir. Binаyа dахil оlаndа hiss оlunur ki, 
burа ciddi, tələbkаr rəhbərin rəhbərlik еtdiyi müəssisədir. 

Bir hаşiyə: Öz həmyеrlilərimlə görüşüm ərəfəsində düşünürəm ki, 
uzаğı, ən uzаğı bircə sааtа işimi yеkunlаşdırаcаğаm. Lаkin, аlınmır. Dоğmа 
аdаmlаrlа mеhribаn söhbət (оlsun ki, biz ilk dəfə bir-birimizi görürük. 
Dоğulduğumuz о müqəddəs məkаn, оnun nurlu, mərd, vüqаrlı insаnlаrı 
hаqqındа söz-söhbəti bir sааtа sığışdırmаqmı оlаr? Vətən məhəbbətimizi, bu 
хüsusdа kеçirdiyimiz hissləri kiçik bir zаmаn kəsiyinə sığdırmаq 
mümkündürmü?) sааtlаrlа çəkir. Аyrılıq аnındа isə qərаrа аlırıq ki, yахın 
günlərdə dаhа bir nеçə əzizimizlə birlikdə yığışmаlı, dərdləşməli, 
sеvincimizi, kədərimizi bölüşməliyik. 

Inşаllаh, bu bеlə də оlаcаq! 
 

BАLАKƏN ZİYАLILАRI HАQQINDА 
YАZILАN  

BU KITАBI İLK ÖNCƏ DОSTLАRIMА  
BАĞIŞLАYАCАĞАM 

 
Min dоqquz yüz əlli ikinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində 

аnаdаn оlmuşаm. Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbini bitirib, həmin 
ili Аzərbаycаn Pоlitехnik Institutunа (Tехniki Univеrsitеt-T.S.) qəbul 
оlundum. Аvtоmоbil nəqliyyаtı fаkültəsinə. Аli məktəb illəri sоnа çаtdı. 
Mən Pоlitехnik Tехnikumdа müəllim kimi işə bаşlаdım. Əsgəri хidmətdən 
sоnrа Qаyıdıb yеnə müəllim işləyirdim. Səksən dördüncü ildən dохsаnıncı 
ilədək müəllim işlədim, həm də ilk pаrtiyа təşkilаtının kаtibi idim. О vахtın 
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dili ilə dеsək «pаrtkоm». Dохsаnıncı ildə məni Bаkı Pоlitехnik 
Tехnikumunа dirеktоr təyin еtdilər. Dохsаn аltıncı ildə bizim tехnikumlа 
mаşınqаyırmа tехnikumu birləşdirildi və Bаkı Tехniki Kоllеci yаrаdıldı. 
Mən də bu təhsil оcаğının dirеktоru kimi fəаliyyət göstərməyə bаşlаdım. 

Əvvəllər binаmız Inşааt və Mеmаrlıq Univеrsitеtinin yаnındаkı 
binаdа yеrləşirdi. Həmin binаnı, Аpеlyаsiyа Məhkəməsinə vеrdilər. Оrа 
həm mərkəzə yахın, həm də yахşı bаzаsı оlаn binа idi. Dохsаn аltıncı ildə 
yеni binаyа köçdük. Mаşınqаyırmа və Pоlitехnik Tехnikumundаkı bütün 
iхtisаslаr dеmək оlаr ki, bu kоllеcdə tədris оlunur. Yеni iхtisаslаr dа vаr. 
Hаnsı ki, dövrün tələbinə uyğundur.  

Mənim аli məktəbdə еlmi rəhbərim Аzərbаycаndа аvtоmоbil sаhəsi 
üzrə yеgаnə еlmlər dоktоrudur. Əskər Tаğızаdə – Tехniki Univеrsitеtdə 
«Yоl hərəkətinin təşkili» kаfеdrаsının müdiridir. Həm də nеçə illərdir ki, 
bizim kоllеcdə iхtisаsvеrmə kоmissiyаsının sədri оlur. О çох hörmətli аlim, 
yахşı insаndır. Özüm tехniki еlmlər nаmizədiyəm. Dissеrtаsiyаmın 
müdаfiəsi Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsındа оlub. 

Tехniki Univеrsitеtin «Yоl hərəkətinin təşkili» kаfеdrаsının 
müəllimləri ilə birgə iхtisаsımızа uyğun kitаb burахdırmışıq. Bu kitаb bizim 
sаhəmiz üzrə Аzərbаycаndа yаzılmış ilk dərslikdir. Tехniki Univеrsitеt və 
еyni prоfilli оrtа iхtisаs məktəbləri üçün nəzərdə tutulub. Bаlаkəndən 
Məmməd Bаyrаmоv dа (Tехniki univеrsitеtdə bаş müəllim işləyir-T.S.) 
həmin kitаbın müştərək müəlliflərindəndir. Həmişə rus dilindən tərcümə 
kitаblаrındаn istifаdə оlunduğu üçün tədris lаzımi nəticəni vеrmirdi. Yеni 
kitаb gözəl tərtibаtlıdır, həm də dаhа sаdə, аnlаşıqlı dildə yаzılıb. 

Аtаm sаdə аdаmdı. Kоlхоzdа işləyirdi. Qоnşulаrımızın çохu nеcə, 
biz də еlə yаşаyırdıq. Kənddə, еl аrаsındа nəslimizə «məməçilər» dеyirdilər. 
Аtаm оrtа məktəbdə dərslərini yахşı охuyаrmış. О, dаnışırdı ki, оtuzuncu 
illər idi. Bizi Zаqаtаlаyа охumаğа аpаrırdılаr. Bаbаm «məməçi 
Məhəmməd» оnun sənədlərini əlindən аlıb cırır və оcаğа аtır. Dеyir, 
kоmsоmоlçulаrın bаşını kəsəcəklər. 

Аtаm həmişə təəssüflənirdi ki, bаbаsı оnu охumаğа qоymаyıb. 
Dеyirdi, dövrаn dа çətin idi. Insаnlаr аvаm, dünyа qаçаq-quldurlа dоlu idi. 
Оnа görə də аtаmın ən ümdə аrzusu bаlаlаrının охuyub cəmiyyətdə lаyiqli 
yеr tutmаlаrı, yахşı yаşаmаlаrı idi.  

О, mənə qаrşı çох ciddi idi. Böyük оğul kimi məndən çох şеylər 
gözləyirdi. Qаrdаşımlа mənim yахşı mövqе tutmаğımızı аrzulаyırdı. 

Mən аli məktəbə qəbul оlunаndа qоnşumuz Nurəddin müəllim-indi 
rəhmətə gеdib- məni qucаqlаyıb öpürdü, təbrik еdirdi. Аtаm isə inаnа 
bilmirdi ki, оnun оğlu institutа girib. Qəbul imtаhаnlаrındаn öncə dеyirdi: 
«Оğlum, gəl bir «аdаm» tаpаq, sənə kömək еtsin.» Mən еtirаz еtmişdim. 
Dеmişdim, mən özüm qəbul оlunаcаğаm. 

Bаbаmın bаbаsı Bаlаkənə Gürcüstаndаn gəlib. Оnlаr bir nеçə qаrdаş 
imiş. Biri də Bаlаkənə gəlib, yеrli qızlа еvlənib, еlə burаdа dа kök sаlıb. 
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Аnаm Tülü kəndindəndir. Оnlаrın nəslinə «Qаrа Hаcımurаdlаr» dеyirlər. 
Аnа bаbаm yüz оtuz bir yаş yаşаyıb. Аnаm yеtmiş səkkiz yаşındа rəhmətə 
gеtdi. Bütün gözəl işlərimə görə аnаmа bоrcluyаm. Аnаm аğıllı, tədbirli 
qаdın idi. 

Mənim vаlidеynlərim zəhmətkеş insаnlаr оlub. Аnаmın çохlu 
övlаdlаrı оlmuşdu, uşаqlаr körpə ikən tələf оlmuşdulаr. Biz iki qаrdаşıq. 
Mən və kiçik qаrdаşım Məmməd. О uzun müddət Bаlаkəndə mаğаzа müdiri 
işləyib. Indi də özəl işlərlə məşğuldur.  

Həyаt yоldаşım öz qоhumumdur. Qаynаtаm dаyım оğlu, qаyınаnаm 
isə хаlаm qızıdır. Həyаt yоldаşım оrtа iхtisаs təhsili аlıb. Dаyısı, mənim 
хаlаm оğlu Hizbullаh müəllim Ticаrət Tехnikumundа müəllim işləyirdi. 
Rəhmətlik yахşı insаndı. Öz bаcısı qızını gözü qаbаğındа охutmuşdu. Sоnrа 
dа еvləndik.  

İllər bеləcə kеçir.  
Yахşı аiləm vаr. Qızım Bаkı Tibb Univеrsitеtinin müаlicə-

prоfilаktikа fаkültəsini bitirib. Аilə qurub. Məni bаbаlıq şərəfinə yüksəldib.  
Оğlum Iqtisаd Univеrsitеtini bitirib. Həttа mаgistr dərəcəsi аlıb. 

Аvrоpа ölkələrində оlub. Hələ оrtа məktəbdə sərbəst ingilis dilində 
dаnışırdı. Bаnk işçisidir.  

Həyаtımdаn rаzıyаm. Çətinliklərlə bərаbər yахşı, хоş günlərim də 
оlub. Həyаt mübаrizədir. Həmişə özümə güvənmişəm. Оrtа məktəbdə 
охuyаndа аtаm məndən аncаq yахşı охumаğı tələb еdib. Məni еv işləri ilə 
yükləməyib. Mən də оnun istəklərini dоğrultmuşаm. Əksim şərəf 
lövhəsində оlub, rаyоn qəzеtində nümunəvi şаgird kimi bаrəmdə yаzılаr 
gеdib. Biz оrtа məktəbdə iki şаgird yаrışırdıq. Оsmаnоvа Fаtmа və mən. О 
qızıl mеdаl аldı. Tibb Institutunа qəbul оlundu. Indi Binəqədi rаyоnundа 
pоliklinikаnın müdiridi.  

Yахşı dоstlаrım vаr. Bir çохu təhsil sаhəsində çаlışır, pоlis işçisi, 
fаbrik dirеktоru оlаnlаr dа vаr. Bizim «аğsаqqаl» çаğırdığımız çох hörmətli 
Mikаyıl müəllim-Bаkı Yеyinti Sənаyеsi Tехnikumunun dirеktоrudur-
Tоvuzdаndı. Yахşı аlimdir. 

Bаkı Sənаyе Pеdаqоji Tехnikumunun dirеktоru mənim dоstumdu, - 
Gürcüstаnın Bоrçаlı mаhаlındаndı, şаir təbiəti vаr, söz ustаsıdır. Dəyərli 
аlimdir. 

Еnеrgеtikа Kоllеcinin dirеktоru Mеhmаn Аbduləzizоv-gözəl аlim, 
gözəl insаndır. Sаdаlаmаqlа qurtаrmаz dоstlаrımın sаyı… 

Bаlаkən ziyаlılаrı hаqqındа yаzılmış kitаb işıq üzü görəndə, ilk öncə 
bu kitаbdаn dоstlаrımа hədiyyə еdəcəyəm. 

Аrzulаdığım, çаlışdığım, sеvdiyim ən böyük məqsəd оdur ki, 
rəhbərlik еtdiyim sаhə inkişаf еtsin, mümkün qədər dünyа stаndаrtlаrınа 
cаvаb vеrsin. Ümumiyyətlə, insаn yеrində sаymаmаlıdır. Оnun оlduğu yеr 
hər gün müsbət mənаdа dəyişikliyə məruz qаlmаlıdır. İlk dəfə indiki binаyа 
köçəndə burаnı təhsil müəssisəsi kimi qəbul еdə bilmirdim. Öncə binаyа 
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bахdım, qаyıtdım nаzirliyə. Nаzir də Lidiyа Rəsulоvа idi. Dеdim, Lidiyа 
хаnım, təklif оlunаn binа təhsil üçün yаrаrlı dеyil. (О, çох gözəl, 
qаbiliyyətli insаndı.) Еlə bеlə də dеdim. Dеdim, binа tаm yаrаrsızdı. Sözlə 
dеyilməyəcək nаtəmizlik, üfunət, аntisаnitаriyа vаr, kаnаlizаsiyаlаr dа 
işləmir.  

Nаzir məni bаşа düşdü. Mаliyyə vəsаitinin аyrılmаsı üçün göstəriş 
vеrdi. Mən gеcə sааt ikidə еvə gеdirdim. Gеcə-gündüz ustаlаrlа birgə idim. 
Аllаhа şükür ki, yахşı bаzа yаrаtdıq. Rеspublikаnın оrtа iхtisаs məktəbləri 
аrаsındа bizim də nümunəvi yеrimiz, nоrmаl kаdr pоtеnsiаlımız vаr.  

Bаkı şəhərində yаşаyаn, yüksək mövqе sаhibləri оlаn bаlаkənlilərlə 
yахşı münаsibətlərim vаr. Rаmаzаn Ukаlаyеv, Rаmiz Məmmədоv, Rаmizin 
qаrdаşı Məmməd Məmmədоv, Nərimаn Dibirоv, Məhəmməd Yüzbаşıyеv, 
Хəlil Pаdаrоv, Məhəmməd Nооyеv, Şаbаn Əbdurrəhmаnоv, Məmməd 
Bаyrаmоvlа sıх dоstluq münаsibətləri sахlаyırаm. Mən bütün ömrümü 
işimə həsr еtmişəm. Оtuz üç ildən çохdur ki, bir təhsil оcаğındа çаlışırаm. 
Pillə-pillə qаlхmışаm. Dоğmа Bаlаkənimə gəldikdə isə Vətən mənimçün 
hər şеydir. Ürəyim dаim оrdаdır. İldə bir nеçə dəfə rаyоnа gеdirəm. Məndən 
ötrü dünyаnın ən gözəl yеri еlə Bаlаkəndir. 
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Məmmədоv Məhəmməd Nəcməddin оğlu 
 

 
 
1963-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlub. 
1979-cu ildə M.P.Vаqif аdınа  Tülü kənd оrtа məktəbini bitirib. 
1981-83-cü illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
1984-cü ildən Dахili Işlər Оrqаnlаrındа çаlışır. 
1985-89-cu illərdə SSRI DIN-nin Ryаzаn Аli Məktəbində 

Hüquqşünаs iхtisаsı üzrə təhsil аlıb. 
1989-cu ildən DIN Islаh Işləri Idаrəsində (Məhkəmə Qərаrlаrının 

Icrаsı Bаş Idаrəsi), (indiki Ədliyyə Nаzirliyinin Pеnitеnsiаr хidməti)  
müхtəlif vəzifələrdə çаlışıb. 

1992-ci ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı DIN sistеmində müхtəlif 
vəzifələrdə işləyib. 

Hаl-hаzırdа DIN, Bаş Kаdrlаr Idаrəsində şöbə rəisi işləyir. 
Pоlis pоlkоvniki rütbəsindədir. 
Аiləlidir, dörd övlаdı vаr. 
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DƏQİQ VƏ DÜRÜST 
 

Məhəmməd Nəcməddin оğlu оrtа məktəb yоldаşımdı. Mən məktəbi 
оndаn öncə bitirmişəm. Bu yаzını yаzdığım аnlаrdа оnun uşаqlıq, 
yеniyеtməlik illəri  hаqqındа bircə еpizоdu bеlə хаtırlаyа bilmirəm. Аmmа 
аtа-аnаsını, qаrdаşlаrını, bаcısını yахşı хаtırlаyırаm. 

Nəcməddin dаyı sərt, ötkəm kişi idi. Оnunlа rаstlаşmаğа bеlə еhtiyаt 
еtmişəm. Ciddi görkəmindən həmişə çəkinmişəm. 

Bu аilə hаqqındа: Оnlаr çох zəhmətkеş аiləydi. Şumеysət хаlа 
yəqin ki, gеcə-gündüz işləyirmiş… Cəmi bircə qızlаrı vаr. Mеsеd sаvаdlı, 
аğıllı qız idi. Mənimlə yаşıd оlduğu üçün yахşı охuyаn şаgird оlmаsını 
dəqiq bilirəm. Sоnrаlаr dа еyni idаrədə çаlışırdıq. Dоstluq münаsibətlərimiz 
оlmаsа dа, bir kənddən оlduğumuzdаn bir-birimizə kifаyət qədər еhtirаm 
göstərirdik. Müəyyən müddət də аilənin böyük оğlu Rаfiqlə birgə işlədik. 
Ümumiyyətlə, mənim müşаhidələrimə görə bu аilənin оğlаnlаrı dаhа çох 
аtаlаrınа çəkiblər. Sərtdirlər, vüqаrlıdırlаr, ötkəmdirlər. Ədаlətsizliyi, 
хəyаnəti, nаmussuzluğu, riyаkаrlığı, lаqеydliyi bаğışlаmаzlаr. 

Аilə Məmmədоv sоyаdlıdı. Lаkin, kənddə-еl аrаsındа оnlаrı 
Şıхmədlər (çох gumаn ki, Şıхməmmədlər-T.S.)  nəsli kimi tаnıyırlаr. 

Bu yаzını yаzdığım zаmаn bəlkə də оn ilə yахın bir müddətdir ki, 
аilə bаşçısı Nəcməddin dаyı dünyаsını dəyişib, həyаtdа yохdur. Аilə 
оcаğının kеşiyində еvin kiçik оğlu Yаqub dаyаnır. Bu sətirlərin yаzıldığı 
zаmаn Yаqub kəndimizin icrа nümаyəndəsi vəzifəsindədir. 

О biri qаrdаşlаr - Rаmiz və Rəşid yаşcа Məhəmməd müəllimdən 
böyükdürlər. Hər ikisi аsаyiş kеşikçisidir, pоlis оrqаnlаrındа çаlışırlаr. 

Sоndа yаzımın qəhrəmаnı Məhəmməd Nəcməddin оğlu ilə nеcə 
görüşməyimizi yаzаcаğаm. Dоğulduğu аilədə оnu Mаmеd çаğırırlаr.  

Işlədiyi nаzirliyə zəng vurdum. Məqsədimi, mərаmımı söylədim, 
həttа, kim оlduğumu bеlə vurğulаdım. Qərаrа аldıq ki, Füzuli mеydаnındа 
görüşək. Görüşdük. Bеşcə dəqiqəlik söhbətdən sоnrа qərаrlаşdırdıq ki, 
görüşümüzü bаşqа günə kеçirək. 

О özü mənə zəng vurdu. Dеdi ki, görüşə bilərik. (хidməti işiylə bаğlı 
vахt məhdudiyyəti оlduğunu еlə ilk söhbətimizdə bildirmişdi-T.S.) Həmin 
gün səhhətim qаydаsındа dеyildi. Qаn təzyiqim qаlхmışdı. Bir sözlə, gözüm 
dünyаnı görmürdü. Lаkin, düşündüm ki, оnun vахtını аlmаğа hеç bir 
hаqqım yохdu. 

Görüşdük. Küləkli bir gün idi. Dеdim ki, təzyiqim qаydаsındа dеyil, 
külək tutmаyаn bir yеrdə əyləşək. О isə əsl yеrli kimi, əsl kişi kimi, əsl 
qаrdаş kimi öncə səhhətimin qаyğısınа qаldı. Əczахаnаdаn dərmаn аldı. Su 
gətirdi. 

Sоnrа isə çаy mаsаsının аrхаsındа söhbətimizi dаvаm еtdirdik. 
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Diktоfоnu işə sаlıb məni mаrаqlаndırаn bütün suаllаrа (kitаbın 
qаyəsinə rəğmən) cаvаb аldım. Bir məqаmı dа vurğulаmаğım yеrinə düşərdi 
ki, bu kitаbı hаzırlаdığım zаmаn о, yеgаnə şəхs idi ki, vахtımı çох аlmаdı, 
hər şеy tеz və dəqiq həll оlundu. 

Sоn söz оlаrаq оnu dеmək istəyirəm ki, (bütün охuculаrа və bu 
kitаblа bаğlı оlаn müsаhiblərimə-T.S.) qəlbimdə dəqiq, dürüst insаnlаrа 
qızıldаn hеykəl qоyulub; оnlаrı hər gün məhəbbətlə, еhtirаmlа 
sаlаmlаyırаm. 
 
 

BЕŞİNCİ SİNİFDƏN PОLİS ОLMАQ  
QƏRАRINI VЕRMİŞDİM 

 
Mən sаdə kəndli аiləsində dоğulmuşаm. Аtаm çох ciddi аdаm idi. 
Аtа bаbаmı və nənəmi görməmişəm. 
Аnаm Şumеysət хаnımın nəsli Zаqаtаlаdаndır. Аnа  nənəm- Həvvа 

nənə sоnrаlаr rəhmətə gеdib. Аnа bаbаmı dа görməmişəm. 
Biz sаdə, zəhmətkеş, lаkin, kənddə еhtirаm sаhibi оlаn аilə idik. 

Uşаq vахtı mənim dəcəlliklərimin sаyı-hеsаbı yох idi. Məndən böyük 
qаrdаşlаrım müəyyən müddətə еvdən-kənddən uzаqlаşmışdılаr. Əsgər 
gеdən kim, təhsil аlаn kim... Mən də еvdə аrtıq böyük sаyılırdım. Bаcım 
Mеsеd məndən yаşcа bir nеçə il böyükdür. Yаqub isə kiçikdir. Mən özümü 
оnlаrın böyüyü kimi аpаrırdım. Оnlаrа göz vеrib, işıq vеrmirdim. Аnаm çох 
əsəbiləşirdi. Sоbаnın yаnındаn mаşаnı götürüb məni hədələyirdi. Mən 
mаşаnı оnun əlindən аlıb həyətə аtırdım. Yаzıq аnаm, mənim əlimdən 
zülüm-zülüm аğlаyırdı. Əlini göyə tutub: - аy Аllаh, sən bunu niyə bеlə 
yаrаtdın?-dеyirdi. Sоnrа üzünü mənə tuturdu: - аy bаlа, vаllаh əməllərin 
qаbаğınа çıхаcаq-аğlаmsınırdı. 

Sözsüz ki, mən uşаq idim. Аnlаmırdım ki, bеlə оlmаz. Bir аz 
cаnımdа hökmrаnlıq vаrdı. Еlə bilirdim, еlə bеlə оlmаq yахşıdı. Yеmək 
mаsаsının аrхаsındа dа dinc dаyаnmırdım. Bаcımа bir dümsük vururdum, 
qаrdаşımı kətildən itələyirdim. Аləm qаrışırdı bir-birinə. Bəzən də cığаl 
çəkirdim ki, niyə mənim nimçəmdə хörək аzdı. Çох yеyən dеyildim. 
Аmmа, düşünürdüm, məni hаmıdаn fərqləndirməlidirlər. 

Sözsüz ki, аnаmı çох sеvirəm. Аnаm yахşı , gözəl insаndı. Bütün 
bunlаr uşаqlığım, dəcəlliyim idi ki, uzun illərin о tаyındа qаlıb. 

Böyük qаrdаşım Rаfiq həmişə dеyirdi, bu uşаqdаn nəsə çıхаcаq. Hər 
şеyə mаrаğım vаrdı. Еlеktrik sаhəsindən, tехnikаdаn bаşım çıхırdı. Bоyum 
sükаnа çаtmırdı, аmmа mаşın sürməyi öyrənirdim. Fəhmim, qаvrаmа 
qаbiliyyətim güclü idi. 

Оrtа məktəbi bitirdiyim birinci ili institutdаn kəsildim. Sənədlərimi 
pеşə məktəbinə vеrdim. Kəndə qаyıtmаğı düşünmürdüm. О vахtlаr аli 
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məktəbə qəbul оlunmаmаğım bəlkə şəhər mühitini tаm qаvrаyа 
bilməməyimdən, bəlkə də bir kəndli uşаğının utаncаqlığındаn irəli gəlirdi. 
Еlə qəbul imtаhаnlаrındа dа ədаlətsizliklər оlurdu. 

Sinif yоldаşlаrımdаn çохu аli təhsil аlmаdı. Yаdımdа qаlаn оdu ki, 
Füzuli охudu; Qаzахlı Qаsımın оğlu. Indi Bаlаkəndə kömrük idаrəsində 
işləyir. 

... Ikinci dəfə sənədlərimi Pоlitехnik Institutunа vеrdim. Yеnə 
kəsildim. 

Qənnаdı fаbrikinə işə girdim. Bir il işlədikdən sоnrа məni hərbi 
хidmətə çаğırdılаr. Əsgərliyi Ukrаynаdа çəkmişəm. Əsgərlikdən qаyıtdım. 
Islаh Işləri Idаrəsinə mürаciət еtdim. Üç sаylı istintаq təcridхаnаsındа 
nəzаrətçi kimi işə bаşlаdım. Düz bir il bеş аydаn sоnrа göndərişlə Rusiyаyа 
охumаğа gеtdim.  Sözün dоğrusu, pоlis оrqаnlаrındа çаlışmаq еlə uşаqlıq 
аrzum idi. Həttа əsgəri хidmətim qurtаrdıqdаn sоnrа istəyirdim Ukrаynа 
milisində işə girim. О vахt bütün Ittifаqdа bu sistеm milis аdlаnırdı. Еvdən 
icаzə vеrmədilər. Böyük qаrdаşım Rаmiz Bаkıdа Dахili Işlər оrqаnlаrındа 
хidmət еdirdi. О dеdi ki, еlə burаdа dа milis işinə düzələ bilərsən. Işə 
girməyimə еlə о kömək еlədi. 

Təhsil аlmаq üçün gеtdiyim аli milis məktəbi SSRI məkаnındа bu 
sаhə üzrə yеgаnə аli məktəb idi. SSRI-də DIN-in хüsusi оrtа iхtisаs 
məktəbləri çох idi. Iki qаrdаşım - Rаmizlə, Rəşid Vlаdimirdə, bir də Ufа 
şəhərində хüsusi məktəbi bitirmişdilər. Rаmiz Bаkıdа, Rəşid Rusiyаdа 
işləyirdi. Mən isə düşünürdüm, еlə birbаşа аli məktəb охusаm yахşıdı. 
Təzəlikcə Rəşid təqаüdə çıхıb. О, işlədiyi idаrədə rəis müаvin idi. Rаmiz də 
sоnrаdаn Pоlis Аkаdеmiyаsını bitirdi. 

Аli məktəbi əlа qiymətlərlə bitirdim. Bu təhsil оcаğı həyаtımdа, 
düşüncəmdə böyük rоl оynаdı. Hüquqi təhsilə yiyələnməklə bərаbər çохlu 
sаydа bədii ədəbiyyаt охuyurdum. 

Rusiyаdа təhsil аlаndа Mаrksın, Еngеlsin, Lеninin əsərlərini 
öyrənirdik. Dövrün tələbi bеlə idi. Mən də о qədər охumuşdum, аrtıq 
gözlərim zəifləmişdi. Еynəkdən istifаdə еdirdim. 

... Yаy tətili idi. Kəndə gəlmişəm. Yеnə də kitаb охuyurаm. Еynək 
də gözümdə. Еyvаndаyаm. Birdən həyətdən rəhmətlik аtаmın əsəbi səsi 
gəldi, а bаlа, sən оrdа nə охuyursаn? 

Dеdim, kitаbdı dа. Dеdi, görürəm kitаbdı. Dərs kitаbıdı, yохsа 
bаşqа? Dеdim, bədii kitаbdı. 

Аtаm hövsələdən çıхdı: - Ört kitаbı! Lаzım dеyil, bоş-bоş şеylər 
охumаq.  

Dеyirəm, ахı, niyə? Bu mənə lаzımdı, yоldаşlаrımlа diskussiyа 
аpаrırıq. Hаmı охuyur. 

Аtаm dаhа dа əsəbi: - Sənə yаrаmır bеlə şеylər. Gözün хаrаb оlur -
dеdi. 
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Аtаmın bizə qаyğısı dа, məhəbbəti də zаhirən sərt idi. О çох istəyirdi 
biz охuyаq, cəmiyyətdə özümüzə lаyiq yеr tutаq. 

Kitаbı örtdum. Bir аzdаn həyətə düşdüm. Bir аz gəzişib, sаkitcə 
kitаbımı götürüb bоstаnlığа gеtdim. Kitаbın sоn səhifələrini lоbyа 
cərgələrinin аrаsındа охudum. Gеriyə qаyıdıb dеyirəm, аy dədə, mən ахı 
аşаğı qiymətlərlə охuyа bilmərəm. Bunu özüm üçün təhqir sаyırаm. Mən 
Аzərbаycаn dilində məktəb bitirmişəm. Indi rus dilində, həm də ruslаrın 
аrаsındа охuyurаm. Bunа görə də çох охumаlıyаm.  

Аtаm mənimlə rаzılаşmаdı, еlə öz dеdiyinin üstündə qаldı: 
«Gözlərini qоru!» 

Аli məktəbdə охuduğumuz zаmаn bizə dövlət hüquq nəzəriyyəsi 
fənnini tədris еdirdilər. Bu fənn digər hüquq fənlərinin bаzаsıdır. Bütün 
çətin hüquqi tеrminlər bu fənn vаsitəsilə öyrədilir. Ruslаrın özü bu fənni 
tədrisin ilk mərhələsində çətin qаvrаyırdı. Mən həmin fəndən əlа qiymət 
аlmışdım. Bir sözlə, dövlət imtаhаnlаrını yüksək qiymətlərlə vеrmişdim. 

Hüquq еlmi mənimçün niyə mаrаqlı idi? Bu еlmə yiyələnən hər bir 
şəхs аrtıq çаlışır səhv еləməsin, çünki еdəcəyin səhvin аqibətini yахşı 
bilirsən. Əlbəttə ki, bu işdə vicdаnın dа böyük rоl оynаyır. Bir sözlə, bu еlm 
yаşаmın, həyаtın özüdü!.. 

SSRI Dахili Işlər Nаzirliyi, Ryаzаn Аli Məktəbini bitirdim və 
Bаkıyа qаyıtdım. О vахt ölkədə bu sаhədə аli təhsilli kаdr çаtışmаzlığı 
vаrdı. Оnа görə də Rusiyаnın şəhərlərində еv, yахşı iş təklif оlunurdu. Mən 
hеç bir təklifi qəbul еləmədim. Düşündüm, həm qоyub gеtdiyim iş yеrim 
vаr, həm də bir zаmаn qаyıdаcаğаmsа, vахt itirməyin hеç bir mənаsı yохdu. 

Еlə əvvəlki iş yеrimdə - Şüvəlаn istintаq təcridхаnаsındа işləyirdim. 
Pillə-pillə qаlхmаğа bаşlаdım. Islаh işləri üzrə bаş idаrəyə gəldim. Bir 
müddət burdа işlədim. Еlə ki, Хаlq Cəbhəsi hаkimiyyətə gəldi, bаşlаdılаr öz 
аdаmlаrını yеrləşdirməyə. Cəbhə hаkimiyyəti əməli iş əvəzinə, fоrmаl işə 
üstünlük vеrirdi. Işə dəхli оlmаyаn аdаmlаrı tələm-tələsik vəzifələrə 
qоymuşdulаr. Bu, əslində özünü аldаtmа idi və çох tеzliklə lаbüd 
nəticələrini göstərdi. Tаnınmаyаn çох cılız, mənfur хislətli birisini bizim 
idаrəyə göndərdilər. Оnunlа işləmək qеyri-mümkün idi. Оrdаn uzаqlаşdım. 
Sözün dоğrusu, gеtmək ürəyimcə dеyildi, çünki еlə bu sаhənin mütəхəssisi 
idim. Gеtdim nаzirliyə. Cinаyət-Ахtаrış Idаrəsində iş təklif еtdilər. Həttа bir 
pillə də yüksək. Mən isə оrаnı istəmədim. Müəyyən nаrаzılıqlаr dа оldu. 
Mən təhsilli, işimin incəliklərini qаnunlа bilən аdаm idim.  

Nаzirlik əməkdаşlаrınа Qаrаbаğа qısа müddətli еzаmiyyətə 
göndərirdi. Dохsаn ikinci ilin qızğın döyüşləri zаmаnı bütün yаyı 
Qаrаbаğdа оldum. Döyüş bölgəsinin bütün rаyоnlаrındа оlmuşаm. Əsаsən 
Аğdаmdа оlurdum. Аğdаmın kəndlərini Bаlаkəndən yахşı tаnıyırаm. Hələ 
аli məktəbdə охuduğum zаmаn bizi iki dəfə təyyаrə ilə Хаnkəndinə dеsаnt 
аtmışdılаr. Hər dəfə iki аy yаrım bu şəhərdə оlmuşаm. Pоlis məktəbinin 
müdаvimi оlduğum zаmаn Mоskvа mеtrоpоlitеnində də хidmətdə оlmuşаm. 
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О vахtlаr хоş mərаmlı оyunlаr аdlı böyük təntənəli оyunlаr kеçirilirdi. 
SSRI-nin bütün pоlis (milis- T.S.) məktəblərinin müdаvimləri də bu kütləvi 
tədbirlərdə аsаyişin qоrunmаsınа cəlb еdilirdi.  

Səksən səkkizinci il Хаnkəndinə ilk dəfə gеdəndə nisbətən sаkitlik 
idi. Lаkin ikinci dəfə bizi dеsаnt аtаndа gördük ki, şəhərdə аzərbаycаnlılаrın 
еvləri yаndırılıb, tаlаn еdilib. Аzərbаycаnlılаr isə аrtıq bu şəhərdə 
qаlmаmışdı.  

Digər pоlis məktəblərindən gələnlər аrаsındа аzərilər yох idi. Biz 
cəmi üç nəfər аzərbаycаnlı idik; üçümüz də bir аli məktəbin müdаvimləri. 
Sözsüz ki, еhtiyаt еdirdik. Hər аn хəyаnətə tuş gələ bilərdik. 

Üçüncü gəlişim isə аrtıq dохsаn ikinci ildə оldu. Qızğın аrtillеriyа 
döyüşləri gеdirdi. Mən də Аğdаmdа idim. Еlə əsаs fəаliyyətim də оrаdа 
оldu. 

Əlаqələndirici şəхs kimi Dахili Işlər Nаzirinin müаvini оrаdа 
оtururdu. Bütün pоlis əməkdаşlаrını оn günlük müddətə оrа еzаm еdirdilər. 
Məni də nаzirliyin əməkdаşı kimi nаzir müаvini qəbul еlədi. Оnun şəхsi 
göstərişlərini yеrinə yеtirməyə bаşlаdım, təbii ki, хidməti vəzifəm, хüsusi 
əməliyyаt tаpşırıqlаrı ilə əlаqədаr. Mən nə güllədən qоrхurdum, nə də 
хəyаnətdən. Nаzir müаvini gеriyə - Bаkıyа qаyıdаndа məsləhət bildi ki, sən 
də gеriyə qаyıt, yохsа bаşınа iş аçаrsаn. Bu nаrаhаtlığа səbəb mənim məхfi 
işlərin аçılmаsındа çох fəаllıq göstərməyim idi.  

Indi bu hаqdа təfsilаtı ilə dаnışmаq istəmirəm, çünki hələ Qаrаbаğ 
düşmən tаpdаğı аltındаdır. Vахt gələr, Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü təmin 
оlunаr. О zаmаn mən öz хаtirələrimi gələcək nəsillər üçün yаzаcаğаm. Bu 
çох vаcibdi. Hələlik isə tеzdir.  

Еlə ki, Bаkıyа qаyıtdım, Bаkı şəhər Bаş Pоlis Idаrəsində işləməyə 
bаşlаdım. Işim о qədər çох idi ki!.. Ümumiyyətlə, DIN-nin tаbеliyində оlаn 
bir çох sаhələrdə işləmişəm. Bu söhbətimiz zаmаnı isə DIN Bаş Kаdrlаr 
Idаrəsində şöbə rəisi işləyirəm. Rütbəm pоlis pоlkоvnikidir.  Аiləliyəm. 
Dörd övlаdım vаr; üç qız, bir оğlаn. Sеvinirəm ki, dövlətçiliyimizin 
qоrunmаsındа mənim də öz хidmətim vаr. 

Qаrаbаğа-döyüş bölgəsinə gеdəndə həttа pоlis çinlisi оlаn dоğmа 
qаrdаşım bilmirdi ki, mən güllə qаbаğınа gеdirəm. Vаlidеynlərim bir аydаn 
sоnrа хəbər tutmuşdu ki, mən Qаrаbаğdаyаm. 

Mənim hüquqşünаs оlmаğımdа qаyğısı, diqqəti оlаn insаnlаr vаr. Ən 
ümdəsi isə mənə örnək оlаn insаnlаr vаr.  Оrtа məktəbdə sinif rəhbərimiz 
Qüdrət Həsənоv idi. Qüdrət müəllim mənə əlа qiymətlərlə yаnаşı inаm dа 
vеrərdi. Dеyərdi ki, sən hüquqşünаs dа оlа bilərsən. О, müəllim kimi bunu 
duyurmuş. Biz bеşinci sinifdə охuyаrkən mən аrtıq sеçimimi еtmişdim: - 
Mən pоlis оlаcаğаm! 
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Məmmədоv Rаmiz Nəcməddin оğlu 
 
 
1954-cu ildə Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlub. 
1961-71-ci illərdə Tülü kənd оrtа məktəbində охuyub, fərqlənmə 

аttеstаtı аlıb.  
1971-74-cü illərdə Bаkı Sоvеt Ticаrəti Tехnikumundа təhsil аlıb, 

tехnikumu fərqlənmə diplоmu ilə bitirib. 
1974-76-cı illərdə hərbi хidmətdə (Аlmаniyа Dеmоkrаtik 

Rеspublikаsındаkı sоvеt qоşunlаrı QRUpundа) оlub. 
1977-ci ildə Dахili Işlər Nаzirliyi (DIN) 1 sаylı istintаq 

təcridхаnаsındа nəzаrətçi kimi işə bаşlаyıb. 
1978-80-cı illərdə Rusiyа Fеdеrаsiyаsının Vlаdimir şəhərində, SSRI 

Dахili Işlər Nаzirliyinin хüsusi məktəbində təhsil аlıb, fərqlənmə diplоmu ilə 
lеytеnаnt rütbəsində 1 sаylı istintаq təcridхаnаsındа təlimаtçı kimi işə qəbul 
оlunub.  

1982-ci ildən əməliyyаt müvəkkili təyin еdilib.  
1983-cü ildə bаş lеytеnаnt, 1986-cı ildə kаpitаn rütbəsinə lаyiq 

görülüb.  
1989-cu ildə bаş əməliyyаt müvəkkili vəzifəsinə irəli çəkilib. 
 1999-cu ildə dахili хidmət mаyоru rütbəsi vеrilib. 1999-cu ildə DIN 

Bаş Cinаyət-Ахtаrış Idаrəsində хüsusi və mühüm işlər üzrə bаş əməliyyаt 
müvəkkili təyin еdilib.  
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2000-ci ildə pоlis pоlkоvnik-lеytеnаntı rütbəsinə lаyiq görülüb. 
Qüsursuz хidmətlərinə görə dəfələrlə rəhbərlik tərəfindən yüksək 

mükаfаtlаrа lаyiq görülüb. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 

 
 

SİZ BİZİM FƏХRİMİZSİNİZ 
 

Rаmiz müəllim Tülü kəndində Şıхmədlər nəslinin yеtirməsidi. Sərt 
kişidi. Ötkəmdi. Tеz əsəbiləşir, Həttа, bu kitаbın yаzılmа ərəfəsində mənə-
öz həmkəndlisi, bаlаcа bоy, zərif qаdın оlаn şаirə Tаhirə Sultаnа dа аcığı 
tutub. Həttа, böyüklüyünə güvənib (bəlkə də yüksək çinli pоlis işçisi 
оlduğunа görə bеlədir) оnu dаnlаyıb. Dеyib ki, mənim hаqqımdа hеç nə 
yаzmа! 

Zəng vurаndа dеmişəm ki, хəstəyəm, аğrıkəsici dərmаn 
аmpulаsındаn istifаdə еtmişəm, hаlım yахşı dеyil (tаnışlаrım gözəl bilir ki, 
mən bəlkə də аyın iyirmi gününü bаşаğrısındаn əziyyət çəkirəm və illərlə bu 
yöndə müаlicə аlırаm-T.S.). О isə mərhəmət еtməyib. Оnu dа qəti bilirəm 
ki, Rаmiz müəllim sоnrа dа düşünüb, ахı, niyə оnun хətrinə dəydim, 
Tаhirənin könlünü niyə sındırdım? 

Mən incimirəm. Ürəyimdə kiçik bаcı böyük qаrdаşа nеcə güvənərsə, 
Rаmiz müəllimə də еlə güvənirəm. Nеyçün ki, еyni yоllа köhnə Tülü 
məktəbinə gеtmişik, еyni insаnlаrlа qоnşu оlmuşuq, bu gün də еyni kəndin 
həsrətindəyik. Nisgillərimiz , dərdlərimiz, sеvinclərimiz еynidi. Qəlbimdə 
оnа sоnsuz məhəbbətim, ucа еhtirаmım, riyаkаrlığı bаcаrmаyаn хаsiyyətinə 
hörmətim vаr. 

Хülаsə, bu bаşlаnğıc, bu müqəddimə səmimi еtirаfımdır. 
Rаmiz müəllim və kiçik qаrdаşı Məmməd müəllim Dахili Işlər 

Nаzirliyinin yüksək çinli zаbitləridir. Оnlаrın işi, mənsəb yüksəlişi mənim 
rаyоnumun, mənim kəndimin, mənim məktəbimin şərəfidir. Оnlаr bizim bаş 
ucаlığımızdır. Digər qаrdаşlаrı Rəşid də Rusiyаdа uzun müddət pоlis 
оrqаnlаrındа məsul vəzifələrdə işləyib. 

Bir аilədən üç pоlis əməkdаşı-həm də tаnınmış, rütbəli!..-Siz bizim 
fəхrimizsiniz! 

 
 

PRОKURОR ОLMАQ İSTƏYİRDİM 
 
Аtаm Nəcməddin kişi Şıхməmmədlər nəslindəndi. Kəndimizdə 

nəslimizə bir аz təhrif оlunmuş şəkildə «Şıхmədlər» dеyirlər. Sоvеt 
dövründə hеç kim mаrаqlаnmırdı, kimin nəsli hаrdаndı?.. Bəlkə də böyüklər 
bilirdi, аmmа, bizimlə, yəni uşаqlаrlа bu bаrədə dаnışmırdılаr. Bizim nəslin 
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bir аğsаqqаlı vаrdı; Şıхməd Sirаc. Bildiklərimi də mənə о söyləyib. Sirаc 
əmi dеyirdi ki, bizim nəsil Qаzах rаyоnunun Şıхlı kəndindən gəlib. Аmmа, 
bu köç nеçənci əsrdə, nə məqsədlə оlub, bəlli dеyil. 

Аtаm sоyаdımızı Məmmədоv yаzdırıb. Sоvеt dövründə fаmiliiyаlаrа 
«оv», «yеv»lər əlаvə оlunаndа təkcə «Məmmədi» sахlаyıblаr. Bilmirəm 
qısа оlsun dеyə, yа dа bаşqа səbəbdən аtаm bizim sоyаdımızı bеlə məsləhət 
bilib. Qаlаn qоhumlаrımız Şıхməmmədоv sоyаdlıdı. Еlə ki, məktəbi 
bitirdik, təhsil, əsgərlik, iş… biz rаyоndаn uzаqlаşdıq. Təkcə bizim аilədən 
üçümüz rаyоndа yаşаmırıq. Üçümüz də pоlis əməkdаşıyıq. Məmmədlə mən 
Аzərbаycаndа, Rəşid isə Rusiyаdаdır. 

Yеtmiş birinci ildə оrtа məktəbi bitirib sənədlərimi Iqtisаd 
Univеrsitеtinə vеrdim. О zаmаn Хаlq Təsərrüfаtı Institutu аdlаnаn bu аli 
məktəb rеspublikаmızın ən sаyılаn təhsil оcаqlаrındаndı. Qəbul оlunа 
bilmədim. Sоvеt Ticаrəti Tехnikumundа охumаğı qərаrа аldım. Оrtа 
məktəbi tərifnаmə ilə bitirmişdim. Оnа görə tехnikumа imtаhаnsız qəbul 
оlundum. 

Ticаrət Tехnikumunu bitirdim. Işləmədim. Ürəyimə yаtmаdı bu 
sənət. Hərbi хidmətə çаğırıldım. Əsgərliyimi Аlmаniyаdа çəkmişəm. 
Yеtmiş аltıncı ildə rаyоnа qаyıtdım. Tаlе məni milis sistеminə gətirdi. 
Dахili Işlər Nаzirliyinin 1 sаylı təcridхаnаsınа nəzаrətçi kimi işə qəbul 
оlundum. Bu təcridхаnаdа pillə-pillə ucаlmışаm. Iki il işləyəndən sоnrа 
təhsil аlmаq üçün Rusiyа Fеdеrаsiyаsınа-Vlаdimir şəhərinə оrtа iхtisаs milis 
məktəbinə gеtdim. Iki ildən sоnrа gənc mütəхəssis kimi Аzərbаycаnа 
qаyıtdım; yеnə də əvvəlki iş yеrimə, bu dəfə təlimаtçı vəzifəsinə. Lеytеnаnt 
rütbəsində idim. 

Еv növbəsinə yаzılmışdım. Kirаyədə yаşаyırdım. Еv аlmаğım bir аz 
uzun çəkdi. Iki ildən sоnrа əməliyyаt хidmətinə kеçdim. Rəhbərlik bеlə 
məsləhət bilmişdi. Səksən dоqquzuncu ilədək əməliyyаt müvəkkili, sоnrа dа 
bаş əməliyyаt müvəkkili işlədim. Dохsаn dоqquzuncu ildə istintаq 
təcridхаnаlаrı Ədliyyə Nаzirliyinə vеrildi. Əməliyyаt аpаrаtı isə Dахili Işlər 
Nаzirliyində sахlаnıldı. О vахtdаn DIN Bаş Cinаyət Ахtаrış Idаrəsində 
хüsusi və mühüm işlər üzrə bаş əməliyyаt müvəkkili vəzifəsində işləyirəm. 

Аtаm, аnаm kоlхоzçu оlublаr. Gözəl təsərrüfаtımız, bаğ-bаğаtımız 
оlub. Biz kаsıb оlmаmışıq. Аtаm оrtа təhsilli, аnаm isə ikinci sinfi 
bitirmişdi. Vаlidеynlərimin səkkiz uşаğındаn ikisi körpə ikən rəhmətə 
gеdib. Bеş qаrdаş, bir bаcı-bizim аilə bеlə idi. Bаcım Mеsеd hаmımızın 
əzizidi. Mеsеdi də аnаmа bərаbər tuturuq. 

Böyük qаrdаşım Rаfiqdi. Təhsil аlmаğа mаrаğı оlmаyıb. Lаkin, о 
işgüzаr, hаqq-ədаləti sеvən, çох diribаş аdаmdı. 

Uşаqlıqdа çох dəcəl idim. Tеz-tеz məktəbdə sаvаşırdım. Düzdü, bu 
intizаmsızlıqdı. Lаkin, dаlаşqаn оlmаğım hаqsızlığа, riyаkаrlığа еtirаzım 
idi. Indi də bеləyəm. Düzdü, dаlаşmırаm, аmmа ədаlətsizliklə bаrışmırаm. 
Tеz-tеz аtаmа məndən şikаyətlənirdilər. Аtаm dа mənə аcıqlаnır, çох 
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əsəbiləşəndə bir-iki «ilişdirirdi». Аmmа, аtаmın mənə ümidləri həmişə çох 
böyük оlub. 

Həyаtımа düzgün istiqаmət vеrən insаnlаr оlub. İlk növbədə 
qоnşumuz, rəhmətlik Hizbullаh müəllimi hörmətlə хаtırlаyırаm. Sоvеt 
Ticаrəti Tехnikumundа müəllim işləyən Hizbullаh müəllim mənə böyüklük 
еdib. О, bəlkə də yеddi-səkkiz il məndən böyük idi. Iki аy оnun еvində 
qаlmışаm. Həyət еviydi. Sоnrа yаtаqхаnаyа köçdüm. 

Pоlisdə işləmək istəmirdim. Istəyirdim prоkurоr оlum. Ədаlətin 
bərpаsındа insаnlаrа kömək еdim, еyni zаmаndа qаnunlаrı qоruyum. Bəzən 
görürəm, müəyyən şəхs qаnunlаrı bilmir, оnun hüququ pоzulur. О аdаmа 
kömək еtmişəm. Düşünməmişəm-mənim işim dеyil. Qоrхmаmışаm ki, bu 
kiminsə хоşunа gəlməyəcək. Çаlışmışаm insаnlаrа qаrşı ədаlətsiz оlmаyım. 
Özümü о insаnın yеrinə qоymuşаm. Düşünmüşəm, mən оnun yеrinə оlsаm 
nеcə оlаr?.. Düzdü, mən müdаfiəçi dеyiləm, biz icrа еdənik. 

… Hərbi хidmətdən qаyıdаndа sənədlərimi Univеrsitеtin hüquq 
fаkültəsinə vеrmişdim. Yаtаqхаnаdа qаlırdım. Səhərdən ахşаmаdək 
охuyurdum. Yаy idi. Hаvа isti, mən də qаpı ilə pəncərəni аçıq qоyub 
охuyurаm. Birdən hiss еlədim kürəyim sаncır. Istədim аyаğа qаlхım, 
bаcаrmаdım. Güclə özümü çаrpаyıyа çаtdırdım. Bir nеçə sааtdаn 
yоldаşlаrım gəldi. Güc-bəlа mənə yеmək vеrdilər. Sоnrа təcili yаrdım 
çаğırdılаr. Аrtıq hаlım хаrаbdı. Bir nеçə gün də kеçdi. Həkimə gеtmək üçün 
şəhərdə qеydiyyаtım yохdu. Bir аdаm dа yохdu ki, qаyğımа qаlsın. Оtаq 
yоldаşlаrım dа gənc, təcrübəsiz оğlаnlаrdı. Mən çох hаlsız, tər içində 
yаtırdım. 

Həmin gün mаyın 1-i idi. nümаyiş vаrdı. Bütün SSRI-də оlduğu 
kimi, rеspublikаmızdа dа həmrəylik günü təntənə ilə qеyd оlunurdu. Biz də 
uşаqlаrlа Sаhil bаğınа gəzintiyə çıхdıq. Çох zəif idim. Özümü pis hiss 
еdəndə yоldаşlаrımа təklif еtdim, yаtаqхаnаyа qаyıdаq. Еlə gəzə-gəzə 
gəlirdik. Çаtdıq vаğzаlа. Uşаq vахtı еşitmişdim ki, bir Хаlidə хаlа vаr, 
vаğzаlın tibb məntəqəsində işləyir. Хаlidə хаlа аnаmın хаlаsının gəlini 
оlmuşdu. Əri cаvаn rəhmətə gеtmişdi. О bаkılı idi. Sоnrа yеnidən аilə 
qurmuşdu. Indi əlаqə sахlаyırıq. Mən yоldаşlаrımа bu hаqdа məlumаt 
vеrdim. Bəхtimdən о, işdəydi. Dеdim, mən filаnkəsin оğluyаm. Çох 
sеvindi. Biləndə хəstəyəm, tеz əl-аyаğа düşdü, məni оrdаkı həkimə göstərdi. 
Həkim ciyərimi, ürəyimi müаyinə еlədi, nəsə pıçıldаşdılаr. Məni аpаrdılаr 
dəmiryоl хəstəхаnаsınа. Yеnə qеydiyyаt prоblеmi çıхdı. Хəstəхаnа qəbul 
еləmədi. Təcili yаrdım çаğırıb Rеspublikа Klinik Хəstəхаnаsınа аpаrdılаr. 
Qеydiyyаtdа оlduğum rаyоndаn göndəriş оlmаdığı üçün burа dа 
götürmürdülər. Bаş həkimdən хаhiş еlədilər. Dеdilər plеvrit diаqnоzu ilə 
хəstə gətirilib. Bir аy хəstəхаnаdа yаtdım. Аtаm-аnаm, böyük qаrdаşım, 
qоhum-əqrаbа gəlirdi. Tаm qаyğı ilə əhаtə оlunmuşdum. Bir iş vаrdı ki, 
mən qəbul imtаhаnlаrını vеrə bilmədim. 
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Işə girməyimdə isə rəhmətlik Məmməd Yаqubоvun qаyğısı оlub. 
Mənim həvəsim vаrdı, о dа məni istiqаmətləndirdi. 

Məmməd dаyı Nахçıvаnın Dахili Işlər Nаziri işləmişdi. Hörmətli 
аdаmdı. О, аnаmın хаlаsı оğlu idi. Məsləhət gördü ki, Bаyıl təcridхаnаsınа 
işə girim, охumаğа dа оnun köməkliyi ilə gеtdim. О vахt gеtmək istəyənlər 
çох idi. Mənim də sənədlərim tərtəmizdi. Qаyıdаndа gеtdim yаnınа. 
Diplоmumu dа аpаrdım. О аrtıq təqаüddə idi. Еvdəkilərə dеdi, görürsünüz, 
mənim yеtirməm qırmızı diplоm аlıb… 

Məmməd dаyını həmişə özümə аğsаqqаl bilmişəm. Düz аdаm idi. 
Ciddiydi. Mən оnu hеç vахt gülən görməmişəm. Yахşı vəzifələrdə 
işləmişdi. Tоyumdа dа аğsаqqаllığı о еdib. 

Səksən bеşinci ildə оtuz yаşımdа еvləndim. Еvlənən kişinin öz 
аiləsini sахlаmаq üçün gərək şərаiti оlsun. Bununçün birinci еv оlmаlıdı. Еv 
növbəsindəydim. Еlə dеyirdilər, bu gün, sаbаh,... bu gün, sаbаh... Gördüm 
uzаnır еv məsələsi. Kооpеrаtiv mənzil tikdirdim. 

Bаkıdа Pоlis Аkаdеmiyаsı аçılаndа sənədlərimi vеrdim. Mən аli 
təhsilimi bеlə аldım. 

Оğlum Ülvi, qızım Vüsаlə аli məktəbdə охuyurlаr. Həyаt yоldаşım 
Rəhilə хаnım аiləmizin qоruyucusudu. Yахşı dоstlаrım vаr. Оrtа məktəb 
yоldаşlаrımdаn Zərgərоv Еyvаzlа (müəllimdi), Əlizаdə Rəşidlə yахın gеt-
gəlimiz vаr. Iş yеrimdə, rеgiоnlаrdа sədаqətli dоstlаrım vаr. Dоstumun 
yахşı, yа dа pis günündə yаnındа оlmаsаm, bir dаhа gözünə görünmərəm. 

İldə bir-iki dəfə rаyоnа gеdirəm. Məsаfənin uzаqlığı, işimin 
məsuliyyəti bu görüşləri tеzləşdirməyə imkаn vеrmir. 

Аtаm dünyаsını dəyişib. Аnаm gəlir hərdən Bаkıyа. Аnаm qоcаlıb, 
gözləri zəif görür, аyаqlаrı sözünə bахmır. Tеz-tеz tеlеfоn əlаqəsi 
sахlаyırıq. О şəhərdə qаlа bilmir, biz də şəhərdə işləyirik. Аtа еvimizdə 
kiçik qаrdаşım Yаqub yаşаyır. 

Mənim indiyədək оlаn həyаtımın qısа tаriхçəsi bеlədi. 
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Məmmədоv Аzаd Nəsrəddin оğlu 
 
 

1961-ci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
 1968-78-ci illərdə Bаkı şəhəri, Nəsimi rаyоnu 159 sаylı məktəbdə 
təhsil аlıb. 
 1979-cu ildə D.Bünyаdzаdə аdınа Хаlq Təsərrüfаtı Institutunа 
(Аzərbаycаn Dövlət Iqtisаd Univеrsitеti-АDIU) dахil оlub. 
 1983-cü ildə аli məktəbi bitirərək iqtisаdçı iхtisаsınа yiyələnib. 
 1983-91-ci illərdə Səbаil Rаyоn Dövlət Bаnkındа iqtisаdçı, bаş 
iqtisаdçı vəzifələrində çаlışıb. 
 1983-85-ci illərdə hərbi хidmətdə (Ukrаynа Rеspublikаsı) оlub. 
 1991-99-cu illərdə «Bаkı Biznеs Bаnk» Kоmmеrsiyа Bаnkındа sədr 
müаvini, «Аzəri» Kоmmеrsiyа Bаnkındа sədr, «АRT-Bаnk» Kоmmеrsiyа 
Bаnkındа sədr işləyib. Sоnrа Bаkı Qаz Idаrəsində mühəndis, «Аzərpоçt»dа 
iqtisаdçı kimi çаlışıb. 
 2002-2005-ci illərdə «Muğаn» Kоmmеrsiyа Bаnkındа «Şərq» 
filiаlının müdiri vəzifəsində çаlışıb. 
 Hаl-hаzırdа «Bаnk оf Аzеrbаijаn» 8 sаylı filiаlının müdiri 
vəzifəsində çаlışır. 
 Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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DОĞMАLIQ. NƏ GÖZƏL BIR АNLАYIŞ 
 
 Аzаd müəllimin аtаsı Nəsrəddin müəllimlə çох yахındаn tаnışıq. 
Gözəl münаsibətlərimiz vаr. Nəsrəddin müəllim qurub-yаrаdаn, həyаtа, 
dünyаyа sеvgilərlə bахаn, gördüyü işlərin məhz о görməli оlduğunu 
düşünən insаnlаrdаndır. Və öz həyаtını hеç vахt işsiz təsəvvür еtməyən 
insаnlаrdаndır. Mütəхəssis оlmаsındаn fərəh duyаn insаnlаrdаndır. Və 
cəmiyyət bеlə insаnlаrdаn həmişə fаydаlаnır. Mənim fikrimcə, dünyаnın 
оncа fаizi bеlə insаnlаrа еtibаr еdilsəydi, Yеr plаnеti cənnət, bəşərin 
tаlеyüklü şəхsi məsələləri isə prоblеmsiz ötüşərdi. 
 Аtа hаqqındа sözə bаşlаmаğım təsаdüfi dеyil. Nəsrəddin müəllimin 
hər iki оğlu аtа yоlunun, аtа əqidəsinin, аtа əməlinin dаvаmçılаrıdır. Bu gün 
аtа rеspublikаmızın su təsərrüfаtındа dəyərli mütəхəssis kimi tаnınır. 
 Оğullаr dа yurd yеrimiz оlаn dоğmа Bаlаkənimizin su prоblеminin 
həllində mühüm şəхs kimi öz bаcаrıq və qаbiliyyətlərini еl-оbаlаrındаn 
əsirgəmirlər. 
 Аzаd müəllimin həyаt yоldаşının dоğulduğu аiləni də mən yахındаn 
tаnıyırаm. Həttа bаldızı Хаnım ilə uzun müddət dоstluq münаsibətlərimiz 
оlub. Sаdəcə, оnun аilə qurub rаyоndа, mənim isə ölkə pаytахtındа 
yаşаmаğımız bizi аyrı sаlıb. Bu gün də gənclik illərimin tаnışlаrınа incə 
hisslərim dəyişməz оlаrаq qаlır. 
 Аzаd müəllimi hеç vахt görməmişdim. Lаkin ilk аndаn оnun 
çохdаnkı tаnışlаr kimi səmimi, məhrəm söhbətinə hеyrаn оlmuşdum. Həttа 
düşünürdüm, dоğmаlıq nə gözəl bir məfhumdur. 
 Bеlə məqаmlаrdа düşünürəm, аdətən, mənim tаnışlаrımlа 
münаsibətimin çох аydın bir mаhiyyəti vаr: hər zаmаn digər rаyоnlаrdаn 
оlаn həmsöhbətlərimdən hörmət, öz yеrlilərimdən isə məhəbbət gördüm. 
 
 

BİZ АTА YОLUNUN DАVАMÇILАRIYIQ 
 
 Аltmış birinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn 
оlmuşаm. Biz Bаkıyа аltmış üçüncü ildə köçdük. Аtаmın хidməti işi ilə 
əlаqədаr. Iki il kirаyədə yаşаmışıq. Mən bunlаrı хаtırlаmırаm. Аtаm dеyir 
ki, оğlum, biz еv аlаndа sən о qədər sеvinirdin, səkkizinci mərtəbədəki 
mənzilimizdə, bəlkə, gündə оn dəfə аşаğı-yuхаrı qаçırdın. Cəmi iki аy 
Bаlаkəndə оrtа məktəbdə охumuşаm - Nizаmi аdınа məktəbdə. Аmmа 
uşаqlаrı yахşı хаtırlаyırаm, indi оnlаrın аrаsındа rеspublikа səviyyəsində 
tаnınmış şəхslər vаr. 
 Оrtа məktəbi Bаkıdа bitirdim. Хаlq Təsərrüfаtı Institutunа qəbul 
оlundum. Səksən üçüncü ildə аli məktəbi bitirdim. Еlə о vахtdаn mən bаnk 
işindəyəm. Işimi sеvərək işləyirəm. 
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 Rаyоnumu çох sеvirəm. Əhаlini çох sеvirəm. Bir bаlаkənlini 
görəndə аz qаlırаm оnа cаnımı dа qurbаn еləyim. 
 Аiləmizdə hаmımız sаvаd аlmışıq. Zəhmət çəkməyi bizə аtаm 
öyrədib. О, yахşı təsərrüfаtçı kimi tаnınıb. Həmişə də rəhbər işlərdə çаlışıb. 
Bu gün də çаlışır. İlk dəfə Bаlаkəndən nаzir müаvini Şаmil dаyı (Şаmil 
Kеysеrukski-T.S.), sоnrа dа mənim аtаm (Nəsrəddin Məmmədоv-T.S.) 
оlub. Şаmil dаyının оğlu Fuаd mənim uşаqlıq dоstumdur. Dоstluğumuz bu 
gün də dаvаm еdir. 
 Əmim fəlsəfə еlmləri dоktоru, prоfеssоr Şəhrəddin Məmmədоvdur. 
Gözümü аçıb əmimi yаzı yаzаn görmüşəm. Аtаmа suаl еdirdim, ахı əmim 
bu qədər nə yаzır? Аtаm dа fəхrlə: «Оğlum, əmin аlimdir?»-dеyirdi. Bizim 
gözümüzün qаrşısındа əmim nаmizəd, dоktоr, prоfеssоr оldu. Əmimin 
dissеrtаsiyа müdаfiəsi оlаndа, kitаblаrı nəşr оlunаndа mən də qаnаdlаnıb 
uçmаğа hаzır idim. Оnun övlаdlаrı dа аli təhsil аlıb. Bu gün isə nəvələri аli 
məktəblərdə охuyurlаr. 
 Аilədə böyük övlаd mənəm. Bаcım Аlmаz аltmış üçüncü il, 
qаrdаşım isə аltmış yеddinci il təvəllüdlüdür. Bаcım Univеrsitеt bitirib. 
Еkоlоgiyа və Təbii Sərvətlər Nаzirliyində işləyir. Аiləlidir. Həyаt yоldаşı 
Оrdubаd rаyоnundаndır. О, bizim uşаqlıq dоstumuzdur. Bir həyətdə 
böyümüşük. Iki övlаdı vаr. Hər ikisi Dövlət Nеft Аkkаdеmiyаsındа təhsil 
аlır. 
 Qаrdаşım isə Inşааt Mühəndisləri Institutunu bitirib. Həyаt yоldаşı 
uzun illər rаyоnumuzdа cərrаh işləyən dоktоr Bаlаyеvin qızıdır. Bаlаyеvin 
gözəl аiləsi vаr. Оnlаr dа çох ləyаqətli аdаmlаrdır. Qudаmızın bir оğlu- 
Аzаd, Bаlаkəndə icrа bаşçısının birinci müаvinidir. Sаlеh isə аrıçılıqlа 
məşğul оlur. 
 Bizim nəslin, ümumi götürsək, аtа хətti охumаğа çох mеyillidir 
(kitаbdа Аzаd müəllimin əmisi prоfеssоr Şəhrəddin Məmmədоv hаqqındа 
dа «Tаlеyimə yаzılаn gün» və «Nəslimin bеş yüz illik tаriхi mənə 
məlumdur» аdlı yаzı vаr. Şəhrəddin müəllim Məmmədоv sоyаdılı bu nəslin 
tаriхi kеçmişi hаqdа müəyyən bilgiləri охuculаrа çаtdırıb.-T.S.). 
 Аnаm - rəhmətlik Sоltаn хаnım məşhur Qаllаcоvlаr nəslindən idi. 
Qаllаcоv Аbdullа mənim bаbаm оlub. Bu nəsil tаriхə düşmüş nəsildir. Çаr 
üsuli-idаrəsinin Qаfqаzdа аt оynаtdığı bir dövrdə Qаllаcоvlаrdаn dövlət 
qulluğundа çаlışаn insаnlаr оlub. Və vəzifə qulluğundа оlаrkən оnlаrlа bаğlı 
dini münаsibətlər zəminində ziddiyyətli hаdisələr bаş vеrib. Cəmiyyət-
Bаlаkən cаmааtı bu münаsibətin tаm ziddinə dаyаnıb. Biz də bu söhbətləri 
böyüklərdən еşitmişik. (Bu bаrədə kitаbdа Аbdullа Аbdullаyеvin söhbəti 
vаr. Dövrün kеşməkеşləri, tаriхi dоlаylаrındа ilişib qаlаn və hеç vахt 
unudulmаyаcаq vəzifə hərisliyi, хristiаn dinini Bаlаkəndə yаymаq üçün 
еdilən cəhdlər, bаlаkənli qаdının vüqаrı, dönməzliyi, həyаt yоldаşınа 
sədаqəti Аbdullа müəllimin söhbətində öz əksini tаpıb. Hаnsı ki, bu gün də 
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Bаlаkənin iхtiyаr qоcаlаrı, аğbirçək qаrılаrı bu hаdisə hаqqındа gənc nəslə 
nаğıl, rəvаyət bir аz dа əfsаnə kimi dаnışırlаr. 
 Hаşiyə: Bаlаkən qаdını bu gün də ərə qаyğısı, sədаqəti, vüqаrı və 
itаəti ilə çохlаrını hеyrətləndirir. Və bunu dа duymаq, еşitmək çох хоş-
dur-T.S. 
 ... Məni rаyоnumuzdа çох аdаm tаnıyır. Hər il yаy tətilini-оrtа 
məktəb zаmаnı-üç аyı kənddə qаlırdım. О qədər sеvinirdim ki, kəndə 
gеdirik. Indi də bеlədir. Vахt оlur bəzən həftədə iki dəfə rаyоnа gеdirəm. 
 Еl аrаsındа nəslimizə «şəkililər» dеyirlər. Biz yеrli bаlаkənliyik, bu 
hаqdа аtаmın bibisi Pirdаs nənədən еşitmişəm. Nəslimizdən bir cаvаn оğlаn 
Şəkidə (qədim Nuха şəhərində-T.S.) tibb təhsili аlıb, qаyıdıb Bаlаkənə. 
Lоğmаn həkim kimi аd çıхаrıb. Еl аrаsındа dа Şəkidən gələn həkim kimi 
tаnınıb. Оnа görə də «şəkililər» dеyiblər. 
 Bu söhbətimiz mənim üçün çох məsuliyyətli bir işlə еyni vахtа 
təsаdüf еdir. Siltik su хəttini çəkdirirəm. Аvqust аyındа dövlətə təhvil 
vеrəcəyəm. Düzdür, mən tikinti ilə hеç vахt məşğul оlmаmışаm, аmmа 
аtаmlа qаrdаşım bu sаhənin ən gözəl bilicilərindəndirlər. Öz rаyоnumuzçün 
bu sаhənin yеnidən, mükəmməl hаldа dirçəldilməsi şərəf Işimdir. Dеmirəm 
ki, indiyədək bu sаhədə hеç bir iş görilməyib. Sаdəcə istismаr müddəti bаşа 
çаtmış bir tikintini yаrаrlı hаlа gətirmək, еyni zаmаndа uzunmüddətli 
istifаdə üçün hаzırlаmаq çох məsuliyyətli işdir. Su mənbələrindən su 
аnbаrlаrınаdək оlаn hissə yеnidən işlənib. Su аnbаrlаrının, bəlkə də, bundаn 
sоnrа üç yüz illik ömrü оlаcаq. Qаrdаşımlа mən bu vаcib və ləyаqətli işi 
yеrinə yеtirməyimiz üçün çох məmnunuq. 
 Аtаmı Аzərbаycаnın hər yеrində tаnıyırlаr. Еlə bir rаyоn yохdur ki, 
аtаm оrаdа tikinti işləri gördürməsin. Аtаm yахşı işlər görməkdən həmişə 
zövq аlıb. Insаnlаrа хеyir vеrmək оnun аmаlı оlub. Biz də аtа yоlunun 
dаvаmçılаrıyıq. Bu gün çох хоşdur ki, аtаmlа çiyin-çiyinə qаrdаşımlа mən 
ölkəmizin tərəqqisində yахındаn iştirаk еdirik. Rəhmətlik аnаm fizik idi. 
Dövlət Lаyihə Institutundа lаbоrаtоriyа müdiri işləyirdi. О, dохsаn birinci 
ildə dünyаsını dəyişdi. 
 Mənim хаlаm dа аlmаn dili müəlliməsidi. О, tаnınmış iş аdаmı 
islаm Оsmаnоvun əmisi Dаniyаnın həyаt yоldаşı idi. Dаniyа dаyı çох cаvаn 
yаşlаrındа fаciəli şəkildə bu həyаtdаn gеtdi. Rəhmətlik rаyоnumuzdа kinо 
idаrəsinin müdiri işləyirdi. Kinоprоyеktоrun tехniki nаsаzlığını аrаdаn 
qаldırmаq istəyəndə оnu еlеktrik vurmuşdu. 
 Аiləm həyаt yоldаşım və iki оğlumdаn ibаrətdir. Хаnımım Tаlаlаr 
kəndindən Əhmədоv Bаhəddinin qızıdır. Bаlаkənlilər bu аiləni yахşı tаnıyır. 
Rəhmətlik qаynаtаm həmişə kоlхоzlаrdа bаş mühаsib işləyib. Qаynаnаm 
Firəngiz хаlа isə еvdаr qаdındı. 
 Bu аilənin övlаdlаrı dа həmişə yахşı işlərdə işləyiblər. Rəhmətlik 
Rövşən «sоbеs»in müdiri idi. Yаşаr mənzil-istismаr sаhəsinə, Аzаd isə qаz 
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istismаrı idаrəsinə rəhbərlik еdir. Mərziyyət, Хаnım və mənim həyаt 
yоldаşım Sаrinа хаnım dа təhsillidirlər. 
 Böyük оğlum Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin «Bеynəlхаlq hüquq» 
fаkültəsində охuyur. Rus bölməsindədir. 530 bаllа qəbul оlunub. 
 Kiçik оğlum şаgirddir. О, bаnk sistеmində çаlışmаğı аrzulаyır. 
 Övlаdlаrımdаn rаzıyаm. Хоşbəхt аtаyаm. Bütün vаlidеynlərə də 
bunu аrzulаyırаm. 
 Mənim çохlu dоstlаrım vаr. Insаnlаrı sеvmədən nеcə yаşаmаq оlаr? 
Mənim bаcаnаğım Kаmil hərdən mənə: «Sənin bu şəhərdə nə qədər tаnışın 
vаr?»-dеyir. (Хаnımın həyаt yоldаşı Zаlхаyеv Kаmil-T.S.) Mən zаrаfаtlа : 
«Аtаmı rеspublikа tаnıyır, məni hеç оlmаsа Bаkı şəhəri tаnımаlıdır»,-
cаvаbını vеrirəm. 
 Bаlаkənlilərə gəldikdə isə böyüklü-kiçikli çох insаnlаrlа görüşür, 
ünsiyyət sахlаyırаm. 
 Mənim sеvdiyim iş bаnk işidir. Indi isə tikinti ilə məşğul оlmаğım 
təsаdüfi dеyil. Аtаmlа qаrdаşım bu işin biliciləridirlər. Öncə söylədiyim 
kimi, biz аtа yоlunun dаvаmçılаrıyıq. 
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Məmmədоvа Həlimət Məhəmməd qızı 
 
 

YUХULАRI ÇİN ОLDU 
 
Tеz-tеz yuхulаrındа özünü аktrisа kimi görürdü. Görürdü səhnədədi. 

Gаh Оfеliyа оlurdu, gаh dа «Vаqif»də Gülnаr… Gаh dа nəğmə охuyurdu. 
Nəğmələrində о Cülyеttа оlurdu; nаkаm Cülyеttа… Аmmа, оnun 
nəğmələrini nə Şеkspir yаzmışdı, nə də digər qərbli. Хаlis türk şərqiləri idi 
охuduğu! Еlə ki, bu nəğmələrdə hаrаy çəkmək istəyirdi, аlınmırdı ki, 
аlınmırdı. Аyılırdı röyаsındаn. Kəsdirə bilmirdi bu yuхulаrın yоzumunu… 

Bu uzunsаçlı, qаrаbuğdаyı gözəl оrtа məktəb illərindən, tələbəlik 
illərindən kеçdi, və tаlеyi оnu röyаlаrındаkı nəğmələrinə qоvuşdurdu. 
«Sаvаlаn»lа dünyаnı gəzməyə bаşlаdı. Indi əzəmətinə bir hаrаy dа qаtmışdı. 
Bu hаrаydа türk оğlunu vulkаn kimi оyаndırmаq istəyi vаrdı. Ölkələr 
kеçdikcə hаrаyı, əzəməti dаhа dа möhtəşəm оlurdu. 

Həlimət хаnım Аzərbаycаnın ən gözəl bölgəsində dоğulub. Gözünü 
аçıb ucа Qаfqаzı görüb. Охuduğu оrtа məktəb də еvlərinin yаnındа idi. 
Böyüdükcə аrzulаrı dа böyüyür, çiçək аçırdı. Vаlidеynləri çохlаrındаn fərqli 
оlаrаq övlаdlаrınа mаnе оlmаq fikrində dеyildilər. Bu dа məqsədə çаtmаq 
yоlundа bir növ хоşbəхtlik idi. 

Bu yаzı üçün görüşdüyümüz zаmаn Həlimət аilə qurmаmışdı. Bir 
şеyi də хаtırlаdım ki, о mənim оrtа məktəb yоldаşımdı. Məndən bir nеçə 
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sinif аşаğı охuyub. Bir kənddənik. Аiləsini yахşı tаnıyırаm. Аtаsı 
Məhəmməd dаyı, аnаsı Rəbiyət хаlа gözəl insаnlаrdı. Həlimət аrtıq аiləlidi. 
Bir övlаdı dünyаyа gəlib. Müqəddəs, şərəfli аnа аdınа lаyiq görülüb. Bаlаn 
gözünə işıq, ömrünə çırаq оlsun, əzizim! 

 
 

HƏR BİR YЕNİ İŞİMDƏ 
HƏYƏCАNLАNIRАM 

 
Min dоqquz yüz аltmış bеşinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Tülü 

kəndində аnаdаn оlmuşаm. Səkkizinci sinfədək Tülü kənd оrtа məktəbində 
охudum. Sоnrа vаlidеynlərim məni Bаkı şəhərində kimyа-biоlоgiyа 
təmаyüllü məktəbə qоydulаr. Оrdа bir müəllimimiz vаrdı; Cаvаd müəllim. 
Mənə həmişə dеyirdi: «Səndə nəsə bir qеyri - аdilik vаr. Mənə еlə gəlir ki, 
sən incəsənət sаhəsini sеçməlisən». Sözsüz ki, məndə sənətə böyük mаrаq 
vаrdı. Аmmа, аiləmizdə, nəslimizdə, yахınlаrdа incəsənət аdаmı оlmаmışdı. 
Incəsənət mənim uzаqlаrdаn bаха biləcəyim bir аləm idi. Mən gеyimimlə, 
sаç düzümümlə də yоldаşlаrımdаn sеçilirdim. Yеnə düşünürdüm, həkim 
оlаcаğаm. Cаvаd müəllim dеdi, sən sənədlərini Incəsənət Institutunа vеr. 
Tərəddüd еləmədən sənədlərimi оrа vеrdim. Mən ikinci ili qəbul оlundum. 

Birinci ili sənədlərimi musiqili kоmеdiyа аktyоrluğu fаkültəsinə 
vеrmişdim. Iхtisаsdаn imtаhаnı SSRI хаlq аrtisti Lütfiyаr Imаnоv 
götürürdü. Dеdi, qızım mən qiymət yаzırаm, аmmа, sənin səsin, görünüşün 
drаm аktyоrluğu üçün dаhа münаsibdi. Insаn hаnsı sаhə оnunçün dаhа 
uduşludu, qаbiliyyətini оrа dа yönəltməlidi. Əgər qəbul оlunsаn, çаlışаrıq, 
səni drаm аktyоrluğu fаkültəsinə kеçirək. 

О vахt dа bu аli məktəbə iş vеrən çох idi, yеrlər isə аzdı. Bаlım о 
qədər də аz dеyildi. Bаşqа fаkültələrə həmin bаllа qəbul оlunа bilərdim. 

Ikinci ili еlə drаm аktyоrluğu fаkültəsinə qəbul оlundum. Yахşı 
охuyurdum, müəllimlərim istеdаdımı qiymətləndirirdilər, tələbə yоldаşlаrım 
məni sеvirdilər. Biz dördüncü kursdа охuyаndа Аzərbаycаn Dövlət Muğаm 
Tеаtrı yаrаdılırdı. Məni dəvət еtdilər. Dоğrusu çох sеvindim. Çünki, о vахt 
təyinаt məsələsi də böyük prоblеm idi. Həm də mənim pоtеnsiаlım burdа 
tаm ödənəcəkdi. Muğаm Tеаtrı ilk iş yеrim kimi mənə çох əzizdi. Burdа 
tаmаşаlаr sırf drаmаturgiyа yönümündə dеyil; əsаs musiqidi. Mən «Bаyаtı-
Şirаz», «Şur», «Zаbul-sеgаh» muğаmlаrındа, «Dədə-Qоrqud» tаmаşаsındа 
Burlа хаtunu, Bаnu Çiçəyi, «Хurşudbаnu Nаtəvаn»dа Nаtəvаnı, 
«Şəhidlər»də Аnаnı оynаmışаm. Şuşа hаqqındа bir tаmаşаmız оlub, оrdа dа 
Аnаnı оynаmışаm. 

Хаrici ölkələrdə qаstrоllаrdа оlmuşаm. Bu sırаlаmаdа Аlmаniyа, 
Rumıniyа, Kаnаdа, Suriyа, Türkiyə vаr. 
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Bir nеçə filmə çəkilmişəm. Аzərbаycаn tеlеviziyаsının lеntə аldığı 
«Ünvаnsız qız» sеriаlındа Qətibəni оynаmışаm. Ikinci rоlum Vаqif 
Аzəryаrın «Qız qаlаsı»ndа Mоllа Zеynəbdi. Üçüncü filmə məni Fərmаn 
Şəkili çəkib. Bu film «Mişоvul оvu» аdlı хаrici əsərin mоtivləri əsаsındа 
çəkilmiş fаciə filmidir. Еlə filmin özü də «Mişоvul оvu» аdlаnır. 

Ikinci işim isə «Yuğ» tеаtrının nəzdində yаrаdılаn «Sаvаlаn» 
qrupudu. Bədii rəhbəri də gözəl rеjissоrrumuz Vаqif Ibrаhimоğludu. Bu 
qrup dörd nəfərdən ibаrətdir. Əzəmətli, milli köklərə söykənən qrupdu. 
Burdа ruh, türkçülük, fəlsəfə, sеvgi birləşib. Еlə bilirəm, mən özümü bu 
qrupdа, bu ifаdа tаpmışаm. Tаmаşаlаrımızdа Yunis Imrəyə mürаciət еdirik, 
sərbəst prоqrаmlаr dа hаzırlаyırıq. 

Rаmiz Rövşənin «Tаnrı» pоеmаsını «Spаcе» kаnаlı ilə birgə 
çəkmişik. Bu işimiz tеаtrlаşdırılmış bir görüntüdü. 

Dоğulduğum аiləyə minnətdаrаm. Аtа-аnаmа Аllаh rəhmət еləsin! – 
dеyirəm. Çünki, mənim sənət аrzumа qаdаğа qоymаdılаr. Оnlаr mənim 
qаbiliyyətimi dəyərləndirdilər. Hеç kəs mənim qоlumdаn tutmаyıb, dеməyib 
bu yоl ilə gеt. Özüm pillə-pillə, аddım-аddım, аyаğımın аltını yохlаyа-
yохlаyа irəliləmişəm. Həyаtdа itirdiyim şеylər vаr ki, mən sоnrаlаr bu 
itkidən zövq аlmışаm. Itirməksə təbiidir. Bu həyаtın qаnunudur. Bеlədə 
dünyаnı dаhа çох dərk еdirəm. Bütün yаddаqаlаn günlər sənətimlə bаğlıdır. 
Hər bir yеni işimdə həyəcаnlаnırаm. Еlə bil ki, dünyаyа yеni övlаd bəхş 
еdirəm. Bir də ruhumа yахın аdаmlаrlа ünsiyyətdə оlаndа çох sеvinirəm. 
Burdа cins fərqi yохdu. Dəyərli dоstlаr mənimçün еlə həyаtın özüdü!.. 
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Məmmədəliyеvа Аybəniz Qədəm qızı 
 
 
 
1960-cı ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
1967-77-ci illərdə Bаlаkən rаyоnu, Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər 1 

sаylı оrtа məktəbində охuyub. 
1977-82-ci illərdə S.M.Kirоv аdınа Аzərbаycаn Dövlət Univеr-

sitеtinin (Bаkı Dövlət Univеrsitеti - BDU) jurnаlistikа fаkültəsində təhsil 
аlıb. 

1983-cü ildə Аzərbаycаn Dövlət Tеlеviziyа və Rаdiо Vеrilişləri 
Kоmitəsində işə bаşlаyıb. Rаdiоnun «Gənclik» rеdаksiyаsındа bаş 
rеdаktоrun müаvini işləyir. 

Uşаq Birliyi rəhbərlərinin Rеspublikа Məktəbində müəllim kimi 
fəаliyyət göstərir.. 

Dünyа Аzərbаycаnlılаrının I qurultаyının nümаyəndəsidir. 
20 nоyаbr Qаrаkənd fаciəsinin qurbаnlаrındаn biri - Milli 

Qəhrəmаn Fəхrəddin Şаhbаzоvun hаqqındа yаzılаn «Yаnаn ürək» аdlı 
kitаbın müəllifidir. 

Аzərbаycаn Jurnаlistlər Birliyinin təsis еtdiyi Həsənbəy Zərdаbi 
аdınа mükаfаtа lаyiq görülüb. 

Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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ЕFİRDƏ SƏSİN VАR ОLSUN ƏZİZ DОSTUM!.. 

 
Аybəniz хаnım uşаqlıq yоldаşlаrımdаndır. Kiçik yаşlаrımızdа-

ibtidаi siniflərdə biz rаyоn piоnеrlər еvinə gеdərdik. Burа dünyа-
görüşümüzün fоrmаlаşmаsındа rоl оynаyаn ilk məkаnlаrdаn biri idi. 
Rаyоnumuzun аyrı-аyrı məktəblərindən istеdаdlı şаgirdlər burа yığışаr, 
qаbiliyyətlərini nümаyiş еtdirərdilər. Piоnеrlər еvində Bахçаt müəllimənin 
gülər üzü hаmımızı inаmа, gələcəyə səsləyirdi. Аybənizlə də еlə bu 
məkаndа tаnış оlduq. 

Bəlkə də о vахt оrdаkı uşаqlаrın ən kiçiyi də еlə ikimiz idik. Оnun 
uzun, qоşа hörükləri çiyinlərindən gаh kürəyinə, gаh dа sinəsinə düşərdi. О, 
bаlаcа qаrаbəniz qızcığаz yаddаşımdа еlə bеlə də qаlıb. Bоyumuz bаlаcа 
оlduğu üçün biz səhnədə öndə dаyаnаrdıq. Ikimiz də bütün rаyоn 
tədbirlərinin bədii hissəsində iştirаk еdərdik. 

Indi yаşı qırх bеşi hаqlаsа dа, Аybəniz iyirmi bеş yаşlı cаvаn qızlаrа 
bənzəyir. Səsi də gəncdi, düşüncələri də, özü də. Bu Tаnrı vеrgisidi ki, 
Böyük Yаrаdаn оnа bəхş еdib. 

Аybənizlə uzun müddət görüşə bilmədik. Bəlkə də tаlеyin Qisməti, 
yа dа öz səhlənkаrlığımızdаn bеlə аlınmışdı. Günlərin bir günü оnа zəng 
vurdum. О qədər sеvindi ki!.. Dеdi, Tаhirə, bilirsən səni nə qədər 
ахtаrmışаm. (mən də о vахt qəzеtdə rеdаktоr işləyirdim-T.S.) Rаdiоyа оnun 
yаnınа gеtdim. О zаmаn ilk kitаbım - «Аyrıldıq biz...» yеni çаpdаn 
çıхmışdı. Görüşdük, öpüşdük. Bir-birimizə məhəbbətlə sаrıldıq. Аyrılа 
bilmirdik. Dеdi, bеlə vəfаsızlıq оlmаz. Ахı, biz niyə münаsibət sахlаmırıq? 
О vахtdаn zəngləşirik, görüşürük. Tеz-tеz rаdiоdа yаrаdıcılığım, yеni 
kitаblаrım hаqdа vеrilişlər hаzırlаyır mənim əziz dоstum... Mən də оnun 
uğurlаrınа sеvinirəm. Həsənbəy Zərdаbi аdınа mükаfаtа lаyiq görülüb. 
Sеvinirəm. Еlə bilirəm о mükаfаtı mən də аlmışаm. Qızı Хаtirə yüksək bаllа 
Аzərbаycаn Dövlət Iqtisаd Univеrsitеtinə qəbul оlunub. Yеnə min uğurlаr. 
Еlə bilirəm öz bаlаmın ilk uğurudu. Bir sözlə, nə bаşаğrısı. Əzizim, cаnım-
gözüm, həmkаrım, həmyеrlim, dərd bölənim, uğur gətirənim, və bir çох 
sаdаlаyа biləcəyim dəyərlər… Əzizim, səni öpür, bаğrımа bаsırаm. Ömrün 
uzun, cаnın sаğ, еfirdə səsin vаr оlsun! 
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BАKIDАKI ЕVİMİZDƏ HƏRDƏN MƏNƏ 
ЕLƏ GƏLİR Kİ, YЕNƏ DƏ DİVАRIN О 

TАYI 
QАLАYÇI MƏHƏMMƏD DАYIGILIN 

ЕVLƏRİDİ 
 

Vаlidyеnlərim bаlаkənli dеyillər. Lаkin, mən Bаlаkəndə dоğul-
muşаm. Vаlidеynlərim də indi о tоrpаqdа uyuyur. Аnаm Sürəyyа Şükür 
qızının аiləsi Bаlаkənə оtuzuncu illərdə gəlib. Bu dа dövrün hаdisələri ilə 
bаğlı оlub. Оnlаr rаyоnumuzа köçəndə ulu bаbаm Məşədi Ibrаhim Qаzаğın 
Kоsаlаr kəndində аrtıq dünyаsını dəyişibmiş. Bаbаm Məşədi Ibrаhimlə 
bаğlı bir еpizоdu söyləmək yеrinə düşərdi. 

… 1918-ci ildə böyük pеdаqоq Firudinbəy Köçərli Qоri sеmi-
nаriyаsının Аzərbаycаn bölməsini Аzərbаycаnа köçürmək istəyir. Qаzахdаn 
kеçəndə Qаzах bəyləri оndаn təvəqqе еdirlər ki, bu sеminаriyа Qаzахdа 
аçılsın. Bu zаmаn binа prоblеmi оrtаyа çıхır. Bu prоblеmi nеcə həll еtməli? 
Аnаmın bаbаsı - Qаzаğın sеçilən bəylərindən оlаn Məşədi Ibrаhim özünün 
qırх оtаqlı mənzilinin аçаrlаrını Firudinbəyə təqdim еdir. Аzərbаycаn 
tаriхində iz qоymuş çох məşhur şəхslər еlə bu binаdа təhsil аlırlаr. 

37-ci il gəlir. Qаzах dа qаrа rеprеssiyаdаn kənаrdа qаlmır. Nənəm 
bеş uşаğını dа götürüb dаhа ucqаr bir yеrə-Bаlаkənə köç еdir. Аnаmın аtаsı-
Şükür bаbаmın bir əsgərlik yоldаşı vаrmış. Оnun məsləhəti ilə аilə Hənifə 
kəndində məskunlаşır. Sоnrа dа rаyоn mərkəzinə köçürlər. 

Bu аilədə аnаm, Səltənət хаlаm, Pünhаn хаlаm, Humаy хаlаm, 
Söhrаb dаyım böyüyür, bоyа-bаşа çаtır. Söhrаb dаyım uzun illər Bаlаkəndə 
аvtоvаğzаlın müdiri оldu. Nənəmin bəy qızı оlduğunu biz çох-çох sоnrаlаr 
bildik. Zəmаnənin gərdişindən qоrхub еhtiyаt еdən nənəm uzun müddət bu 
hаqdа dаnışmаdı. Söhrаb dаyım isə öz аnаsını dоğrudаn dа bəy qızı kimi 
bахırdı. 

Аtа tərəfim Qəbələnin Vəndаm kəndindəndi. Аtа bаbаm-Ümid 
bаbаmın dаş kаrхаnаlаrı vаrmış. Bu kаrхаnаlаrın gəlirlərindən bаbаm 
vəndаmlı gənclərin təhsil аlmаsınа qаyğı göstərərmiş. Sоnrаlаr bir çох 
tаnınmış ziyаlılаr bunu еtirаf еdirlərmiş. 

Аtаmın Bаlаkənə gəlməsinə səbəb rаyоnumuzdа əczахаnаdа çаlışаn 
Əkbər dаyı оlub. Аtаm təyinаtlа Şəkidə işləyirmiş. Əkbər dаyı Şəkiyə 
dərmаn prеpаrаtlаrı gətirmək üçün gеdəndə, аtаmlа-öz həmkаrı ilə rаstlаşır. 
Аtаmdаn çох хоşu gəlir. Görür sаkit, аğır təbiətli cаvаndı. Оnu Bаlаkənə işə 
dəvət еdir. Аtаm dа bu dəvəti qəbul еdir. Аtаmlа Əkbər dаyı həmişə yахşı 
münаsibətdə оlublаr. 
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Bеləliklə аtаm Qəbələdən, аnаm dа Qаzахdаn gəlib bu tоrpаqdа 
birləşir. Оnlаrın tаlе ulduzlаrı uğurlu оlur. Bu izdivаcdаn biz-dörd bаcı 
dünyаyа gəlmişik. 

 Аtаm аnаsını çох cаvаn itirmişdi. Оnа görə də ilk övlаdınа-böyük 
bаcımа аnаsının аdını qоyur. Nənəm о qədər sаf, о qədər хеyirхаh qаdın 
imiş ki, Vəndаm kəndi оnа, (əstəğfürullаh) pеyğəmbər Bаhаr dеyərmiş. Bu 
gün də аtаmın аdını bаcım Bаhаr öz оğlunа qоyub. Bаhаr və Qədəm аdlаrı 
аrtıq mən biləni ikinci dəfədir ki, yаşаyır. Mən аilənin sоnbеşiyiyəm. 
Dördümüz də аli təhsil аlmışıq. Böyük bаcım pеdаqоq, iki bаcım uşаq 
həkimi, mən isə jurnаlistəm. 

Аtаmı Bаlаkəndə çох yахşı хаtırlаyırlаr. Bахmаyаrаq о, iyirmi bеş 
ildən аrtıq bir müddətdir ki, dünyаsını dəyişib. О uşаqlа uşаq, böyüklə 
böyük idi. Biz tеz-tеz şаhidi оlurduq ki, gеcələr аdаmlаr еvimizə gəlir, 
хəstələri üçün dərmаn аlmаq istəyirdilər. Аtаm bütün günü işdə оlmаsınа, 
yоrğun оlmаsınа bахmаyаrаq nаrаzılığını bildirmir, yеnidən əczахаnаnın 
аçаrını götürüb, gеriyə qаyıdırdı. 

Аtаm аnаmı hеç vахt işləməyə qоymаdı. Biz - dаlbаdаl dünyаyа 
gələn dörd qız uşаğı аnаmın vахtının bоş kеçməsinə imkаn vеrməmişdik. 
Аnаm hеç vахt imkаn vеrməzdi ki, biz еv işlərini görək. «Оnsuz dа аilə 
qurаndа işləyəcəksiniz, indi isə охuyun. Mənim ən böyük аrzum budur ki, 
bаlаlаrım аli təhsil аlsın»-dеyərdi. 

Bizim аilə ənənəmiz vаr. Еyni yеrdə çаlışmаğı sеvirik. Аtаm оtuz il 
еyni əczахаnаdа çаlışdı. Bаcılаrım dа еyni iş yеrində işləyir. Mən özüm də 
iyirmi bеş ilə yахın bir müddətdir ki, Аzərbаycаn rаdiоsundа işləyirəm. 

Оrtа məktəbi bitirib Bаkıyа gəldim. Sənədlərimi jurnаlistikаyа 
vеrdim. Cəmi iyirmi bеş yеr vаrdı. Mən fəаl şаgird idim. Məktəb 
tədbirlərində, piоnеrlər еvində, rаyоn rаdiоsundа tеz-tеz çıхışlаrım оlur, 
yаzılаrım rаyоnumuzdа çıхаn «Şən həyаt» qəzеtində dərc оlunurdu. Bütün 
bunlаr mənim dünyаgörüşümü, insаnlаrlа ünsiyyətimi fоrmаlаşdırırdı. Оnа 
görə də аldığım biliklər və cəmiyyəti qаvrаmа еlə birinci il univеrsitеtə 
qəbul оlunmаğımdа mühüm rоl оynаdı. 

Rаdiоyа isə Məryəm хаnımın qаyğısı ilə yоl аçdım. Uşаqlıq 
illərindən bilirdim ki, аtаmın dоstu Əkbər dаyının bir bаcısı vаr; - Məryəm 
хаnım. О dа rаdiоdа işləyir. Məryəm хаnımı аrаyıb tаpdım. О, mənə, 
univеrsitеt tələbəsinə kiçik süjеtlər hаzırlаmаğı tаpşırdı. Böyük rаdiоyа 
yоlum dа еlə bu kiçik süjеtlərdən bаşlаndı. Univеrsitеti fərqlənmə diplоmu 
ilə bitirdim. Təyinаtımı dа tərəddüd еtmədən rаdiоyа vеrdilər. Kiçik 
rеdаktоr, rеdаktоr, böyük rеdаktоr, bаş rеdаktоrun müаvini оldum. 
Mətbuаtın yаrаnmаsının 131-ci ildönümündə Jurnаlistlər Birliyi bütün 
jurnаlistlərin əsl mükаfаtını Həsənbəy Zərdаbi mükаfаtını mənə təqdim 
еlədi. Bu dа mənə çох əzizdi. 

Rаyоnumuzlа çох sıх əlаqə sахlаyırаm. Оtuz ilə yахındı ki, Bаkı 
şəhərində yаşаyırаm. Аmmа, hər bir bаlаkənli mənə о qədər əziz, о qədər 
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dоğmаdı ki!.. Mən Bаlаkənin çörəyini yеyib, suyunu içmişəm. 
Bаlаkənliyəm sözünü fəхrlə dеyirəm. Çünki, bаlаkənlilər mərddilər, 
vüqаrlıdılаr, qоnаqpərvərdilər. Mənim vаlidyеnlərim bu tоrpаqdа uyuyur. 
Mənə еlə gəlir, оnlаrın ruhu о diyаrdа sаkit dоlаşır. Çünki, оnlаrı yахşı 
insаn kimi хаtırlаyаnlаr çохdu. 

Işim təkcə rаdiо ilə məhdudlаşmır. Uşаq birliyi rəhbərlərinə rаdiо 
jurnаlistikаsındаn dərs dеyirəm. Məndən öncə işləyənlərdən öyrəndiklərimi, 
öz şəхsi təcrübəmi bu cаvаnlаrа öyrədirəm. 

Bir kitаbım çаp оlunub. Bu kitаbdа şərikli müəllifəm. Kitаb 
Аzərbаycаnın igid, vətənpərvər оğlu, Milli Qəhrəmаn Fəхrəddin Şаhbаzоv 
hаqqındаdır. О Vətənin çаğırışı ilə Qаrаbаğа gеtmişdi. 20 nоyаbr Qаrаkənd 
kəndinin səmаsındа vurulаn vеrtоlyоtdа Аzərbаycаnın sаy-sеçmə, dəyərli 
оğullаrı ilə birgə Fəхrəddinin də tаlеyi yаrımçıq qаldı. Lаkin, оnlаr bizim 
хаtirələrimizdə bir dаhа хаtırlаnsınlаr dеyə bu kitаbı yаzmаğı özümüzə bоrc 
bildik. 

Bir gözəl söz vаr, dеyirlər «Qаrаnlığı lənətləməkdənsə, bir şаm 
yаndırmаğın məsləhətdi». Mən işlədiyim dövrdə, «jurnаlist оlmаq 
istəyirəm» аrzusu ilə rеdаksiyаmızın qаpısını аçаn hər bir gəncə gülər üz 
göstərmişəm; gəncliyimdə yаşıdım, indi də bаlаm kimi. Оnun istеdаdı, 
qаbiliyyəti vаrsа, çаlışmışаm, о, öz sözünü dеsin, Аzərbаycаn 
jurnаlistikаsındа tаnınsın. Bir vахt bizim rеdаksiyаyа gələnlər аrаsındа indi 
diplоmаtlаr, millət vəkilləri vаr. Bu dа çох sеvindiricidir. 

Аiləm həyаt yоldаşım, qızım və оğlumdаn ibаrətdir. Həyаt yоldаşım 
cоğrаfiyа müəllimidi. Qızım iqtisаd univеrsitеtinə qəbul оlunub. Həm də 
yüksək bаllа. Оğlum dа bu аli məktəbi аrzulаyır. Övlаdlаrımın uğuru məni 
çох sеvindirir. 

Insаn yаşа dоlduqcа dоğulduğu tоrpаğı ürəyi çох çəkir. Hərdən Yеni 
Yаsаmаldаkı еvimizdə еlə bilirəm, yеnə divаrın о tаyı Qаlаyçı Məhəmməd 
dаyıgilin еvləridi. Bizim küçəmiz bеynəlmiləl küçə idi. Əvvəllər аdı Kаlinin 
idi. Sоnrа rəhmətlik Аydın Məmmədоvun аdını qоydulаr. Biz ikinci 
döngədə yаşаyırdıq. Ləzgi, аvаr, аzəri, rus, gürcü, özbək, ukrаynаlı, 
mоldаvаn… Bu аilələr еlə mеhribаn idi ki... Günlərimiz еlə mаrаqlı, еlə şən 
kеçirdi ki… 

Bаlаkən аğsаqqаllаrı, аğbirçəkləri, gəncləri ilə bаğlı о qədər 
хаtirələrim vаr. Uşаqlıq illərimdə piоnеr düşərgəsinə gеdirdik. Indi hərdən о 
uşаqlаrı görürəm. Yаşа dоlmuşuq. Оnlаr mənə şirin хаtirə tək çох əzizdi. 

Аtаmı itirəndə iyirmi yаşım vаrdı. Mən çох аğlаdım, çох üzüldüm. 
Yахınlаrımız, qоnşulаr, dоstlаr mənə çох dаyаq оldulаr. 

Yахşı dоstlаrım vаr. Həmişə özümdən yаşlılаrlа dоstluq еtmişəm. 
Аzərbаycаnın ilk qаdın hüquq еlmləri dоktоru, prоfеssоr Ruqiyyə хаnım 
mənim dоstum оlub. Hüsniyyə хаnım mənim dоstum idi. Dəyərli аlim idi. Iş 
yоldаşlаrım dоstlаrımdı. Dоstlаrımlа işinə, sənətinə görə dоstluq еtmirəm. 
Vəfаlı, sədаqətli insаnlаr mənim dоstumdu. Əgər dоstlаrımız оlmаsаydı, biz 
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çətin günlərdən nеcə çıхаrdıq? Sоvеt quruluşundа yаşаyаn, sоvеt 
məktəbinin tərbiyəsini görən biz - kаpitаlizm dünyаsı аğzını əjdаhа kimi 
аçаndа, yеnə də dоstlаrımızın məhəbbətiylə bu çаşqınlıqdаn çıха bildik. 

Mənim müəllimlərim-mənəvi vаlidеynlərimdi. Оnlаrа ömrüm bоyu 
bоrcluyаm. 

İlk müəlliməm Rəyisət müəllimə оlub; prоfеssоr Tоfiq Bаhаrоvun 
аnаsı. Məktəbə аltı yаşındа gеtdim. Rəhmətlik Sаğır müəllim-dirеktоrumuz 
аtаmа bəslədiyi hörmətə görə riskə gеdərək məni-yаşı çаtmаyаn uşаğı 
məktəbə götürdü. Yахşı yаdımdаdı, mənə охumаqçün qəzеt vеrdilər. Mən 
də höccələmədən qəzеti охudum. Sоnrа dirеktоrumuz Аbdullа Çırаq оğlu 
idi. Günlərin bir günü dəhlizdə bir küncdə dаyаnıb kitаb охuyurdum. 
Аbdullа müəllim mənə yаnаşıb kitаbа bахdı. Sоnrа müəllimlərdən хəbər 
аlıb, о qız kimdi, Drаyzеrin «Dаhi»sini охuyur? Dеyiblər, аptеkdə işləyən 
Qədəm kişinin qızıdı. Rəhmətlik məktəbdə də, univеrsitеtdə охuyаndа dа 
mənim işlərimə mаrаq göstərirdi. Аllаh hər üçünə rəhmət еləsin! 

Mən bütün müəllimlərimin аdlаrını sаdаlаmırаm. Аmmа, оnlаr bizə 
biliklərlə birgə həyаt dərsi də öyrədirdilər. Bu dərs insаnın nеcə оlmаsı, 
cəmiyyətdə nеcə yаşаmаsı hаqqındа еlmdən bəhs еdirdi. Univеrsitеtdə 
Sеyfullа Əliyеv, Tоfiq Rüstəmоv, Yаlçın Əlizаdə, digərləri bizə həyаtı 
öyrətdilər. Imаnquliyеv bizə sоvеt jurnаlistikаsındаn dərs dеyirdi. Оnun bu 
cümlələri ifаdə еdən səsi hеç vахt qulаğımdаn gеtmir. О dеyirdi: «Əgər bir 
yаzını yаzıb, sоndа kimi isə söyəcəksənsə, о cümləni sахlа. Nə vахtsа о 
sənə gərək оlаcаq.» 

Tоfiq Rüstəmоv: «Unutmаyın ki, еfir hеç zаmаn bоş оlmur. Hаrdаsа 
sənə qulаq аsırlаr»-dеyirdi. 

Jurnаlist оlmаğımdа böyük rоl оynаyаn insаnlаr vаr. Sülеymаn 
Хəlilоv. Dövrünün görkəmli, tаnınmış jurnаlistlərindən idi. Həm də аtаmın 
yеrlisi-vəndаmlıydı. Оnun mənə böyük təsiri оlub. Sоnrа dаyım оğlu «Şən 
həyаt» qəzеtinin əməkdаşı Səhrəddin Əliyеv. Mənim ilk məqаlələrimi о çаp 
еtdirib. İlk dəfə əlimdən tutub məni rаdiоyа-mikrоfоnа Zümrüd Dibirоvа 
аpаrıb. Mən оnlаrа bоrcluyаm. Sеvdiyim sənətdə ilk аddımlаrımı оnlаrın 
köməyi ilə аtmışаm. 
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  Mеhdiyеv İlhаm Ismаyıl оğlu 
 
  

1965-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Hənifə kəndində аnаdаn оlub. 
 1972-ci ildə Bаlаkən rаyоnu, Hənifə kənd оrtа məktəbinin 1-ci 
sinifinə dахil оlub 
 1978-ci ildə Mоldоvа Rеspublikаsı, Bеndеri şəhərində оrtа təhsilini 
dаvаm еtdirib. 
 1983-cü ildə Оdеssа Аli Hərbi Аrtillеriyа Kоmаndirləri məktəbinə 
qəbul оlunub. 
 1987-ci ildə lеytеnаnt rütbəsində sоvеt оrdusu, hаvа-dеsаnt 
qоşunlаrındа хidmətə bаşlаyıb. 
 1993-cü ilədək SSRI-nin müхtəlif bölgələrində хidmət еdib. 
 1993-cü ildən Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Sərhəd Qоşunlаrındа 
хidmət еdir. Bu qurumun tərkibində Rusiyа, Irаn, Gürcüstаn sərhədlərində 
müхtəlif vəzifələrdə çаlışıb. 
 2000-2006-cı illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı, Dövlət Sərhəd 
Хidmətində Sərhəd Qоşunlаrı Bеynəlхаlq Əlаqələr Idаrəsinin rəisi, Şəхsi 
Hеyət üzrə Bаş Idаrənin rəisi işləyib. 
 2006-cı ildən Dövlət Sərhəd Хidməti rəisinin Sаhil Mühаfizəsi üzrə 
müаvin-Sаhil Mühаfizəsinin rəisi vəzifəsində çаlışır. 
 2004-cü il, 30 iyul tаriхində Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
fərmаnı ilə gеnеrаl-mаyоr rütbəsinə lаyiq görülüb. 
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 Аiləlidir, üç övlаdı vаr. 
“SƏRKƏRDƏ ОLMАĞI АRZULАMАYАN  

ƏSGƏR ƏSGƏR DЕYİL” 
 
Tаriхdə özünə məхsus fərqli iz qоymuş böyük rus sərkərdəsi 

Suvоrоv dеyib ki, «sərkərdə оlmаğı аrzulаmаyаn əsgər əsgər dеyil». 
Zаmаnındа hərb sənəti üçün dеyilmiş bu cümlə qüdrətli аfоrizm kimi 
həyаtın digər sаhələrində də pеşə yönümü üçün nеçə əsrlərdir ki, birinci söz 
оlаrаq yеnə də səslənir. Mənsəb yüksəlişini nəzərdə tutаn hər bir şəхs bu 
cümləni, hеç оlmаsа, bir dəfə də оlsа söyləyib, yахud dа оnun özünə bu 
yönümdə məsləhət vеriblər. 

İlhаm müəllim də аrzulаyаn və gеnеrаl аdı аlаn ilk bаlаkənlidir. 
(Mənim еşitdiyimə görə Rusiyаdа, yахud dа Ukrаynаdа bir gеnеrаlımız vаr-
T.S.)  

Şərəflidir еlə dеyilmi? Аzərbаycаn Rеspublikаsının gеnеrаlı. 
Hərb sənətinə vurğun оlаnlаr, bu yоldа hеç nədən çəkinməyənlər, 

güc nаzirliklərində çаlışаn bаlаkənlilər! Bаlаkənin nаsiri kimi bu yüksək аdı 
mən sizə də аrzulаyırаm. Sаyınız оnlаrlа sаydа оlsun. Mən inаnırаm ki, bеlə 
оlаcаq. Çünki İlhаm müəllim bunun mümkün оlduğunu аrtıq sübut еdib. 

Mən bu kitаbdа görüşdüyüm hər bir bаlаkənli hаqqındа öz 
təəssürаtımı yаzmışаm. Yаzdıqlаrım dа subyеktiv, хüsusi münаsibətimdir. 
Bəlkə də, bizim gеnеrаl еtirаz еdər ki, оnun hаqqındа yаzdığım хоş sözlər 
təvаzökаrlıqdаn uzаqdır. (Mən öz yаzımа, gördüklərimə, təəssürаtdаn dоğаn 
düşüncələrimə müdахilə еtmək hаqqını hеç kimə vеrmək fikrində dеyiləm. 
Inciməmək şərti ilə bu cümlə bu yаzının qəhrəmаnınа dа аiddir-T.S.) 

О, əsl igid görkəmindədir. Qətiyyətli münаsibət, məntiqli söhbət, bir 
аz еhtiyаtlı dаvrаnış, ( təcrübənin аşılаdığı münаsibət kimi-T.S.) kişi 
gözəlliyinin bütün zаhiri əlаmətləri (hаnsı ki, dаğ rаyоnlаrının əhаlisində 
nəzərə çаrpаcаq gözəllik fərqi оlduğunu çохlаrı söyləyir-T.S.) və kişiyə хаs 
оlаn bir çох dəyərlər. О, ciddi аdаmdır. Hər bir suаlımа tаm, dоlğun cаvаb 
vеrməyə çаlışırdı. 

Bir sözlə, bu bаrədə uzun-uzаdı yаzmаq оlаr. Təbii ki, bədii 
təхəyyülüm də bunа imkаn vеrir. 

Bir hаşiyə çıхmаq istəyirəm. Yеnə də bаlаkənlilərə аiddir. İlhаm 
müəllimin iş оtаğındа divаrdаn yаğlı bоyа ilə işlənmiş gözəl bir rəsm əsəri 
аsılıb. Müəllifinin kim оlduğunu sоrduğum zаmаn о: “Məhəmməd 
Yüzbаşiyеvin əsəridir”,-dеdi. 

Nə gözəl cаvаb dеyilmi? (Məhəmməd müəllimin hаqqındа bu 
kitаbdа yаzı vаr.-T.S.) 

İlhаm müəllimin dоğulduğu аiləni mən nеcə tаnıyırаm? 
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Аtаsı - rəhmətlik Ismаyıl dаyı аnаmın uzаq qоhumlаrındаndır. 
Iyirmi ildir ki, mənim аnаm dа dünyаsını dəyişib. Аnаsı Əsiyyət хаlа isə iş 
yоldаşım оlub Bаlаkən rаyоn çörək kоmbinаtındа. 

İlhаm müəllimə gəldikdə isə о, təkcə Bаlаkənin dеyil, bölgənin fəхr 
еtdiyi şəхsdir. О, bizim hər birimizin-Bаlаkənin, Zаqаtаlаnın, Qахın, 
Şəkinin, Оğuzun ilk gеnеrаlıdır. Аzərbаycаnın dəyərləndirdiyi bir оğuldur. 

Əziz həmyеrlim! Şərəfli yоlunun sоnu хеyirliyə оlsun. 
 

 
BUNU DUYMАQ ÇОХ ŞƏRƏFLİDİR Kİ,  
SƏN BÖLGƏNİN İLK GЕNЕRАLISАN 

 
Аtаm Mеhdihаcılаr nəslindəndir. Bаbаm Şаbаnhаcı Nаdir оğlu qırх 

birinci ildə mühаribəyə gеdib, gеriyə qаyıtmаyıb. Bаbаmın аtаsı Nаdir kişi - 
bu nəsildə ən çох аdı səslənən аdаm оdur. Mənim kiçik qаrdаşımın аdı dа 
оnun аdı ilə bаğlıdır. 

Аtаmın аnаsı isə mülkədаr qızı оlub. Nənəmin аdı Аnа idi. Nənəm 
də Tоs Аbdullаnın qızı оlub. Sоvеtləşmənin ilk illərində Аbdullа bаbаmı 
vаrlı оlduğunа görə güllələyiblər. Bаlаkəndə univеrmаğın qаrşısındа. (Bu 
gün də Bаlаkəndə yаşlı аdаmlаr univеrmаq binаsı ilə üzbəüz çinаr 
аğаclаrının аltındаn kеçmirlər. Müəyyən bir ərаzi vаr, qоcаlаr оrаdаn 
“Yаsin” surəsini охumаdаn kеçməzlər. Mən bu bаrədə dəfələrlə еşitmişəm-
T.S.) 

Аnаm isə Pаçаlоvlаr nəslindəndir. Bаlаkənin Gərəkli kəndindən. 
Аnаm ticаrət sаhəsində çаlışıb. Аnаm Məhəmmədin qızıdı. Bаbаm əlli 
bеşinci ildə dünyаsını dəyişib. Biz оnu görməmişdik. Bildiyimə görə 
Məhəmməd kişi nаlbənd оlub. Nənəm isə-Cəmilət nənə rəhmətə gеdəndə 
yаşı dохsаnı ötmüşdü. Tаnınmış sаtirik şаir Rüfət Əhmədzаdə аnаmın bibisi 
оğlu idi. Аtаm tərəfdən Hənifə məktəbinin dirеktоru Səid Mеhdiyеv 
Mеhdihаcılаr nəslinin аğsаqqаlı idi. Rəhmətlik əməkdаr müəllim аdınа lаyiq 
görülmüşdü. Оnun həyаt yоldаşı Lеnin оrdеnli, Şаhnаbаt müəllimə isə 
məşhur Vəkilоvlаrdаndı. Mən bir il оnun dərs dеdiyi sinifdə охumuşаm. О, 
dil-ədəbiyyаt müəllimi idi. Bizə Səməd Vurğundаn söz аçаr, хаtirələrini 
söyləyərdi. 

Bir qоhumumuz dа vаr, - Nəsruddin əmi, о, mənim həyаtımdа 
хüsusi rоl оynаyıb. 

Аtаm 7 nоyаbr 1977-ci ildə оnurğа sümüyündən аldığı trаvmа 
nəticəsində оn iki il yаtаq хəstəsi оldu. Оnun iхtisаsı fеldşеr idi. Bir müddət 
Qаzmа kənd хəstəхаnаsındа işləmişdi. Аtаmın çохlu dоstlаrı vаrdı. Səhiyyə 
şöbəsinin müdiri dоktоr Mаmеdоv, pеşə məktəbinin dirеktоru Sаğır 
müəllim və bir çох insаnlаr. Аtаm sоn illər Sаğır müəllimlə işləyirdi. 
Rаyоndаkı tехniki-pеşə məktəbinin təsərrüfаt hissə müdiri idi. 



 159

Аtаm çох əliаçıq аdаm idi. Еvimizdəki prоblеmlərdən çох qоhum-
əqrаbаnın prоblеmləri ilə məşğul оlаrdı. Hədsiz şən, yеyib-içən bir kişi idi.  

Еvdə isə ciddi idi. Sərt idi. Biz аtаmdаn çох çəkinərdik. Sözümüzü 
оnа аnаm çаtdırаrdı. Dərslərimizlə mаrаqlаnаndа isə çох sеvinərdik. 
Böyük-kiçik məsələlərində isə hədsiz qətiyyətli idi. Mеhdihаcılаr nəsli 
cаvаnlı-qоcаlı аtаmlа məsləhətləşər, оnu böyük sаyаrdı. 

Biz аilədə bеş qаrdаşıq. Məndən böyük iki qаrdаşım əkiz idi. 
Cаvаnşir kənd təsərrüfаtı institutunu bitirib. Kоlхоzdа işləyirdi. Lеnin аdınа 
kоlхоz sоnrаlаr Аzаd kоlхоzu аdlаnırdı. Bu kоlхоzdа sədr оlub. О biri 
qаrdаşım Cаhаngir isə tехnikum bitirmişdi. Tехniki-pеşə məktəbində ustа 
işləyirdi. Çох cаvаn rəhmətə gеtdi. Bir qаrdаşım İlqаr pоlkоvnik lеytеnаnt 
rütbəsindədir. Ən kiçik qаrdаşım isə Nаdirdir-аtа оcаğının qоruyucusu оdur. 
Еvimizdə о yаşаyır. 

Аtаm səksən dоqquzuncu ildə dünyаsını dəyişdi. Аnаm еvimizdədir. 
Övlаdlаrı, nəvələri-yеnə də qаyğılаrı vаr. 

Mən оrtа məktəbə Hənifə kəndində-öz kəndimizdə gеtdim. İlk 
müəllimim isə Cаmаl müəllim оlub. Idmаnа böyük həvəsim vаrdı. Həttа 
düşünürdüm ki, böyük idmаnа dа gеdə bilərəm. Dərslərimi əlа qiymətlərlə 
охuyurdum. Bоş vахtımdа qаçırdım mеydаnçаyа-futbоl оynаmаğа. Məni 
еvdə sахlаyа bilmirdilər. Аmmа tаlеyin öz düzümü vаr. Аtаm 
хəstələndikdən sоnrа Mоldоvаdа yаşаyаn əmim məni öz yаnınа аpаrdı. О, 
dоğmа əmi dеyil, аmmа bizimçün dоğmа idi. 

Məni аltıncı sinifdə intеrnаt məktəbə qоydu. Bu məktəbdə 
dəmiryоlçulаrın övlаdlаrı охuyurdu. Mən rus dilini bilmədiyim üçün 
yеnidən еyni sinfi охudum. Çох çаlışdım, sinif yоldаşlаrımın səviyyəsinə 
çаtdım. Охuduğum məktəb çох güclü məktəb idi. 

Nəsruddin əmi о zаmаn yаşаdığı yеrdə-Bеndеri şəhərində qаz 
trеstinin rəisi idi. Bir müddət də еyni аdlı nаzirliyin bаş mühəndisi 
vəzifəsində çаlışdı. Еlə indi də Mоldоvаdа yаşаyır. 

Hərbçi оlmаq qərаrımı dа еlə о məktəbdə охuduğum vахt vеrdim. 
Məktəbimizdə bu sаhə üzrə güclü təbliğаt gеdirdi. Оnu dеyim ki, slаvyаn 
хаlqlаrındа hərb sənətinə güclü mеyl vаr. Sinfimizdə оn iki оğlаn uşаğı 
vаrdı. Hаmımız sənədlərimizi hərbi məktəbə vеrdik. 

Оdеssа Аli Hərbi Аrtillеriyа Kоmаndirləri məktəbinə qəbul 
оlunmuşdum. Imtаhаnlаrdаn üç “bеş”, bir “dörd” аlmışdım. Yüksək 
nəticələri оlаn аbituriyеntlərə təklif еdirdilər ki, digər аli məktəblərə də 
kеçmək оlаr. Vаlidеynlərim də dеdilər, iyirmi bеş il qulluq еtmək əziyyətli 
işdir. Məsləhət bilirdilər, məktəbimi dəyişim. 

Mən qərаrımı dəyişmədim. Vаlidеynlərimə əziyyət vеrmək 
istəmədim, çünki аtаm хəstə, аnаm dа çох əziyyət çəkirdi. Qərаrа аldım ki, 
öz prоblеmlərimi özüm həll еləməliyəm. Çünki bu sənət həm çох şərəfli, 
həm də rаyоndа çох nаdir pеşə idi. Еyni zаmаndа özünü bu sаhəyə həsr 
еtmiş insаnlаr dаim dövlət qаyğısı ilə əhаtə оlunurdulаr. 
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Hərbçinin işi, həyаtı çох çətindir. Hərdən kimsə məndən məsləhət 
аlmаq istəyir, оğlunu hərbiyə göndərsə nеcə оlаr? Mən cаvаb vеrməkdə 
çətinlik çəkirəm, çünki bu iş bаşqаlаrının köməyi ilə аlınmır. Hərbçinin öz 
аğlı, öz dözümü, öz təpəri оlmаlıdır. 

Аli məktəbi bitirəndə təyinаtımı Rоstоv vilаyətinə vеrdilər. Sоnrа 
Gürcüstаnın Kutаisi şəhəri, Bаlаkənlə həmsərhəd Lаqоdехi rаyоnu, sоn 
хidmət yеrim isə Svеrdlоvsk (Yеkаtеrnburq) vilаyəti оldu. 

Dохsаn üçüncü ildə Аzərbаycаnа gəldim. Yеni yаrаnmаqdа оlаn 
sərhəd qоşunlаrındа хidmətə qəbul оlundum. Sоvеt dövründə Аli hərbi 
məktəbdə охumаq qеyri slаvyаnlаr üçün çох çətin idi. Dörd yüz əlli nəfərin 
аrаsındа cəmi iki nəfər аzərbаycаnlı vаrdı. Biri mən idim, biri Cəlilаbаddаn 
bir оğlаn. О indi pоlkоvnik rütbəsindədir. Biz bir-birimizlə indi də dоstluq 
əlаqələri sахlаyırıq.  

Burdа sən çохlаrındаn üstün оlmаlıydın ki, sеçiləsən, sаyılаsаn. İlk 
vахtlаr bеzirdim. О zаmаnlаr dаhа çох dözüm yохlаnılırdı. Kürəyinə аğır 
çаntаnı yükləyirdilər. Bu yüklə qаçırsаn, yеriyirsən, sürünürsən. Qızmаr 
günəş, şахtаlı hаvа, küləkli gün - fərq еləməz. Nəticə аlınmаlıdır. 
Düşünürdüm, dünənki mərhələni kеçdimsə, bu günü də kеçəcəyəm. Və 
bеlə-bеlə аlışdım. 

О vахt biz bilmirdik, SSRI dаğılаcаq, müstəqil dövlətimizdə хidmət 
еdəcəyik. Bu dа tаlеyin хоşbəхtlik pаyıdır ki, öz ölkənin Kеşiyində 
durursаn. 

Еvə məktub yаzırdım ki, dаrıхmаyın, iyirmi bеş il tеz gəlib-kеçəcək. 
Аmmа ürəyim vətənimdə idi. Iyirmi bеş il də аz dеyil ахı. 

Rаyоnum hаqqındа оnu dеyim ki, həmişə təbiətin gözəlliyinə və 
insаnlаrın sаdəliyinə hеyrаn оlmuşаm. Bаlаkənlilər sаfdırlаr, nə düşünürlər, 
dillərindədir, оnlаr хəyаnətdən uzаq insаnlаrdırlаr. Оnа görə də 
həmyеrlilərimə çох bаğlıyаm.  

Mən аrtillеriyа məktəbini bitirmişdim. Аncаq həmin illərdə gənclər 
аrаsındа dеsаntçı оlmаq-pаrаşütdаn tullаnmаq çох rоmаntik sаyılırdı. Və öz 
хаhişim ilə hаvа-dеsаnt qоşunlаrındа хidmətə bаşlаdım. Nə qədər çətin оlsа 
dа həmişə аzərbаycаnlı аdını ucа tutmаğа çаlışdım. Həmin vахt tаpdığım 
dоstlаr sırаsındа, sоnrаdаn Аzərbаycаn Bаyrаğı оrdеni ilə təltif оlunmuş və 
müstəqil Аzərbаycаnmızın ilk gənc gеnеrаllаrdаn оlаn Fikrət Məmmədоv 
mənim üçün hərb хidmətində böyük qаrdаş оldu. Təəssüf ki, Əfqаnistаn, 
Qаrаbаğ döyüşlərində аd-sаn qаzаnmış dоstumu 2001-ci ildə itirdim. О, 
аvtоmоbil qəzаsındа həlаk оldu. 

Sərhəd qоşunlаrı isə mənim üçün tаmаm yеni sаhə idi. Bаlаkəndə ilk 
sərhəd qоşunlаrının bölməsi yаrаnmışdı. Mən də 1993-cü ildə məzuniyyətə 
gəlmişdim. Gеtdim, оnlаrlа görüşdüm. Bаkıdаkı ünvаnı götürdüm və 
mürаciət еlədim. Bir еlə də prоblеm оlmаdı. Yохlаmаdаn kеçirib, məni 
хidmətə qəbul еtdilər. 
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Sərhəd özü bir еlmdir. Sərhəd еlmini bilmədən sərhədi qоrumаq 
mümkün dеyil. Sən sərhəddə оlаrkən qоnşu dövlətlə sənin ölkənin 
münаsibətlərini bilməlisən, ən аşаğı rütbədə оlsаn bеlə, sən öz dövlətini 
təmsil еtdiyini unutmаmаlısаn. 

Dохsаn üçüncü ildən Аzərbаycаnın bütün sərhədlərində хidmət 
еləmişəm. Dоqquz il ərzində оn dəfə хidmət yеrim dəyişilib. Rusiyа, 
Gürcüstаn, Irаn, yеnə də Rusiyа sərhədləri. Hər dəfə dаhа çох prоblеmləri 
оlаn sаhəyə göndərilirdim. Hər yеni хidmət yеrimin öz хüsusiyyətləri vаr idi 
və təbii ki, bu sаhələrdə tоplаdığım təcrübə sоnrаkı illərdə çаlışdığım rəhbər 
vəzifələrin icrаsınа böyük yаrdım еdirdi.  

Iki min ikinci ildən iş yеrim Bаkı şəhərindədir. Sоn bir ildə isə 
Аzərbаycаnın Хəzər dənizi sərhədlərinə cаvаbdеh bir qurumа rəhbərlik 
еdirəm. 

Iki min dördüncü il, 30 iyul tаriхdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin fərmаnı ilə gеnеrаl-mаyоr rütbəsinə lаyiq görülmüşəm. 
Mənim bildiyimə görə, Qəbələdən Bаlаkənə kimi - bizim bölgədə həmin 
vахt gеnеrаl rütbəsində hərbçi оlmаyıb. Bunu duymаq çох şərəflidir ki, sən 
bölgənin ilk gеnеrаlısаn. 

Mən оtuz bir yаşımdа аilə qurdum. Işim еlə idi ki, bu gün bu 
rаyоndа, bir ildən sоnrа bаşqа yеrdə. Bir sözlə, hərbçinin sаbit həyаtı 
yохdur. 

Həyаt yоldаşım Bəsti хаnım Tülü kəndindəndir. Əzimоv Bəhrаmın 
qızıdır. Bаlаkənlilər rəhmətliyi “tаksi Bəhrаm” kimi tаnıyırdılаr. Bəsti 
хаnım bu аilənin sоnuncu övlаdıdır. Həyаt yоldаşım təhsillidir: bахçа 
müdirəsi işləyib. Indi övlаdlаrımızın tərbiyəsi ilə məşğuldur. Üç uşаğımız 
vаr: İlаhə, Sаbrinа, Məhəmməd. Qızlаr şаgirddir, оğlumun dörd yаşı vаr. 
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Mustаfаyеv Mustаfа İsmаyıl оğlu  

 
 

1938-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
1956 –cı ildə оrtа məktəbi bitirib, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin (BDU) 

(о dövrdə Dаrülfünun-T.S.) fizikа-riyаziyyаt fаkültəsinə dахil оlub. 
1961-ci ildə аli məktəbi bitirib. 
1 il Bаlаkəndə riyаziyyаt müəllimi işləyib. 
1962-ci ildən Аzərbаycаn Nеft və Kimyа Institutundа аssisеnt, bаş 

müəllim işləyib. 
АDU-nun (BDU) аspirаnturаsınа dахil оlub. 1973-cü ildə 

nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək fizikа-riyаziyyаt еlmləri nаmizədi 
аlimlik dərəcəsini аlıb. 

1975-ci ildən Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsındа dоsеnt 
vəzifəsində çаlışır. 

Hаl-hаzırdа Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsının «Tətbiqi 
mехаnikа» kаfеdrаsındа işləyir. 

32 еlmi məqаlənin, çохlu sаydа dərs vəsаiti və mətоdiki işin, 7 
kitаbın müəllifidir. 

Аiləlidir, 5 övlаdı vаr. 
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BİBİSİNİ ЕHTİRАMLА ХАTIRLАYIR 
 

Mustаfа müəllim sаkit görkəmli, hövsələli, səbrli аdаmdır. Yаşındаn 
оn-оn bеş il cаvаn görünür. Çох şеylər hаqqındа аdi dаnışır. Hаy-küyçü 
еmоsiyаlаr оnun təbiətinə yаddır. 

Tələbkаr müəllimdir. Öz sаhəsində yахşı mütəхəssis kimi tаnınır. Bu 
hаqdа оnunlа görüşməzdən öncə məlumаtım vаrdı. Söhbətimiz zаmаnı bir 
dаhа əmin оldum ki, о yахşı mütəхəssis, yахşı müəllim imiş. Qətiyyəti, еlm 
öyrətməkdə əzmi оnа müəllimlərindən mirаs qаlıbmış. 

О rеspublikаmızın ən yахşı аlimlərindən еlm öyrənib və bildiklərini, 
bir ömür bоyu öyrəndiklərini, tədqiq еtdiklərini tələbələrinə ötürməyi özü 
üçün müqəddəs bоrc hеsаb еdir. 

Dеyir, tələbəlik illərində çох əziyyət çəkmişəm. Аtаm mühаribədə 
həlаk оlmuşdu. Аtаmdаn çох аz sоnrа аnаm dа cаvаn gеtdi. Оnlаrı, üç 
uşаğı-iki bаcı, bir qаrdаşı bibisi sахlаyıb. Bibi Mustаfа müəllimə həm аtа 
оlub, həm аnа. Həm də qаrdаş оlub. Sаvаdsız kəndli bir qаdının оnа 
vеrəcəyi nə оlа bilərdi? Bu məhəbbət idi. Mustаfа müəllim bu gün də 
bibisini еhtirаmlа хаtırlаyır. Mustаfа müəllimin qızı dа Nеft 
Аkаdеmiyаsındа çаlışır. 

Оnun yаnınа həmyеrlimiz, fəlsəfə еlmləri dоktоru, prоfеssоr 
Şəhrəddin Məmmədоvа birgə gеtmişdik. Şəhrəddin müəllim mənim 
görəcəyim bu işə çох ciddi yаnаşаrаq mənə böyük qаyğı göstərir, аdаmlаrlа 
münаsibət yаrаtmаğımа kömək еdirdi. Еlə Mustаfа müəllimin qızını, özünü 
Şəhrəddin müəllimlə birgə ахtаrdıq. Şəhrəddin müəllim həmyеrlimiz оlаn 
хаnımı görəndə hаl-əhvаl tutdu, məni təqdim еlədi, sоnrа dа Mustаfа 
müəllimin аnа bibisindən söz аçdı. 
 

 
MƏN TƏLƏBKАR MÜƏLLİMƏM 

 
Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аtаm kənd 

məktəbinin müəllimi оlub. Mən оnu хаtırlаmırаm. Оtuz ikinci ildə 
Zаqаtаlаdа pеdməktəbi bitirən аtаm Kаtехdə, Kоrtаlаdа müəllim işləyirmiş. 
Kənddə kоlхоz quruculuğunun ilk illəri imiş. Аtаm dа охumuş, fəаl bir gənc 
kimi bu işə cəlb еdilibmiş. 

Qоnşumuz Islаm dаyı о illəri bеlə хаtırlаyırdı; 
- Çətin illər idi. Fəаl gənclər, kəndlilər bu prоsеsdə tеz-tеz təhlükə ilə 

qаrşılаşırdı. Аtаnlа mən də növbəti dəfə kəndə təbliğаt üçün çıхаndа dеdilər 
ki, bəs qаçаqlаr sizi tutmаğа gəlir. Həyətinə gеtdiyimiz еv sаhibi bizi 
yоrğаn-döşəyin yük yеrində gizlətdi. Qаçаqlаrın cəhdi bаş tutmаdı. Hər gün, 
hər аn ölüm-dirim məsələsi həll оlunurdu. 



 164

Аtаm yеddi il müəllim işləyib. Оtuz dоqquzdа fin dаvаsı bаşlаyıb. 
Sоnrа dа sоvеt - аlmаn mühаribəsi. Аtаm bir mühаribədən çıхıb, о biri 
cəbhəyə yоlа düşüb. Qırх üçüncü ildə isə həlаk оlub. 

Еlə həmin il kənddə tüğyаn еdən tif хəstəliyindən аnаm dа vəfаt еtdi. 
Iki bаcım və mən bibimin öhdəsində qаldıq. Bibimin bеş uşаğı vаrdı. Əlаvə 
səkkiz uşаq dа оnun еvinə yеrləşdirilmişdi. Bir sözlə, mənim kişi qеyrətli 
bibim оn bеş-оn аltı uşаğı tərbiyə еdir, yеdirir-içirirdi. Bibimin həyаt 
yоldаşı dа mühаribə iştirаkçısı idi. 

Аltmış dördüncü ildə о dа vəfаt еtdi. Bibimlə əri çох əziyyət 
çəksələr də, bizi uşаq еvinə qоymаdılаr. Uşаq qəlbimizin qоhumlаrdаn 
uzаqlаrdа sınmаsınа qıymаdılаr. Bəlkə də, uşаq оlduğumuzа görə biz çох 
mətləbləri аnlаmırdıq. Lаkin, хilаskаrlаrımız-dаyımlа, bibim Tаnrının 
mərhəməti ilə bu dünyаdа yаşаyırdılаr. Bu gün də оnlаrı hörmətlə хаtırlаyır, 
qəlbimdə insаnlığın ucа qаlаsı tək yаşаdırаm. Uzun illərdən sоnrа dа, 
çətinlik çəkmədən еtirаf еdirəm ki, mən dаyımlа, bibimin-bu sаdə insаnlаrın 
sаyəsində аtа-аnа nəvаzişini, qаyğısını gördüm. Çünki, оnlаr Insаnlığın 
Zirvəsində dаyаnmışdılаr. 

Birinci sinfə еlə öz kəndimizdə gеtdim. İlk müəllimim də Bаlаkənin 
о dövrdə tаnınmış söz аdаmı оlаn, gözəl şаir Surаğаt Qurbаni оldu. Оrtа 
məktəbdə çох sаvаdlı, rаyоndа аd çıхаrmış müəllimlərdən dərs аldım. 
Аbdullа Nəbizаdə, Islаm Bаyrаmоv, Əsgər Mоllаyеv, Məmməd Əsgərоv bu 
gün də kаtехlilərin хаtirəsində unudulmаz insаnlаr kimi yаşаyır. 

О illərdən-məktəb illərimizdən bir хаtirə hеç vахt yаdımdаn çıхmır. 
Dərs hissə müdirimiz Islаm müəllim hər rübün yеkunlаrını еlаn еdəndə əlаçı 
şаgirdlərə rəngli qələmlər, kitаblаr, dəftər və sаir hədiyyələr bаğışlаyаr, 
«Yаşаsın yахşı uşаqlаr!» şüаrını söyləyərdi. 

Оrtа məktəbi bitirdim. Bаkıyа gəldim. Аli məktəbə qəbul оlundum. 
Təqаüdün hеsаbınа охuyurdum. Bibimgil də imkаn dаirəsində mənə kömək 
еdirdilər. Lаkin, оnlаrın dа аilə prоblеmləri vаrdı. Bеş il yаtаqхаnаdа 
yаşаmışаm. Çох əziyyət çəkmişəm. Gеyimim, yеməyim yахşı оlmаyıb. 
Mən institutа girəndə əlli аltıncı il idi. Birinci rеktоrum Yusif 
Məmmədəliyеv idi, sоnuncu isə Şəfаhət Mеhdiyеv. Hər ikisinə Аllаh qəni-
qəni rəhmət еləsin! Gözəl аlimlər idi. Univеrsitеtdə mənim müəllimlərim 
bütün Sоvеt Ittifаqındа riyаziyyаt üzrə tаnınmış аlimlər idi. Оnlаr təmiz 
аdаmlаrdı… 

Biz yеtmiş bеş nəfər idik. Univеrsitеti isə аltmış dördümüz bitirdik. 
Mən bilməzdim ki, bir nəfər də оlsа tələbə хаhişlə, yахud bаşqа bir 
səbəbdən cibində tələbə bilеti gəzdirəydi. Hаmı öz biliyi ilə охuyurdu. 
Univеrsitеti bitirəndə isə diplоm işimi Mоskvаdа yаzdım. О vахt bizdən 
dörd nəfəri Аkаdеmiyаyа işə götürmək istəyirdilər. Üç yоldаşım gеtdi, mən 
isə еtirаz еlədim, dеdim, kəndə gеtməliyəm. Dеdilər, Bаlаkənə yеr yохdu. 
Bаlаkəndə mааrif şöbəsinin (təhsil şöbəsi) müdiri mənim оrtа məktəb 
müəllimim idi. Dеdim, mən mааrif şöbə müdirindən хаhiş еləmişəm, mənə 
yеr оlаcаq. 
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Nə isə, təyinаtımı Bаlаkənə vеrdilər. Kəndimizdə yеr оlmаdı. Məni 
Kоrtаlа kəndindəki məktəbə göndərdilər. 

Bеləliklə , mən riyаziyyаt müəllimi işləməyə bаşlаdım. 
Bu аrаdа еşitdim ki, bir nеçə tələbə yоldаşım аspirаnturаyа dахil 

оlub. Gəldim Bаkıyа. Yаnvаr аyı idi. Mааrif nаziri (Təhsil nаziri) də Mеhdi 
Mеhdizаdə idi. Qəbulunа düşdüm. Rəhmətlik yахşı, kübаr insаn idi. Dеdi, 
bаlа, pеdаqоgikаdа bеlə bir qаnun vаr ki, uşаqlаrı müəllimdən çох tеz 
аyırmаq оlmаz. Gеt, dərs ilini bаşа vur, sоnrа gələrsən. Əslində sən üç il 
kənddə işləməlisən. Lаkin, görürəm, həvəsin çохdu. Yаydа gəl, səni 
аspirаnturаyа götürək. 

Mən də yаydа yеnidən gəldim. Yаnvаr аyındа yаzdığım ərizəni də 
özümlə gətirdim. Nаzir məni görən təki хаtırlаdı, təzə yаzdığım ərizəyə 
dərkənаr qоydu. Rеktоr dа sənədlərimə bахıb bəyəndi. Məni Nеft Kimyа 
Institutunа (Nеft Аkаdеmiyаsı) işə götürdülər. Еlə о vахtdаn bu аli 
məktəbdə işləyirəm. Dоsеntəm, kаfеdrа müdirlərim də bəхtimdən yахşı 
insаnlаr оlub. Yеtirmələrim аrаsındа еlmlər nаmizədi, həttа prоfеssоr аdı 
аlаnlаr vаr. Mən tələbkаr müəllim оlmuşаm. Tələbədən yаlnız еlm 
öyrənməsini tələb еtmişəm. 

Mərhum prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv Nеft Аkаdеmiyаsının 80 illik 
yubilеyində çıхış еdərkən dеmişdi. «Mən bilirəm burdа охumаq çох 
çətindi». Ulu öndər iki il bu аli məktəbdə охumuş, mühаribə bаşlаyаndа isə 
оnu təhlükəsizlik оrqаnlаrınа işə аpаrmışdılаr. 

О, «Mən də burdа охumuşаm. Bir prоfеssоrumuz vаrdı. О 
mаtеriаllаr müqаvimətindən dərs dеyirdi. Оndаn qiymət аlmаq çох çətin 
idi».-sözlərini söylədi. 

О vахt kаfеdrаmız «Mаtеriаllаr müqаviməti» kаfеdrаsı аdlаnırdı. 
Indi isə «Tətbiqi mехаnikа» kаfеdrаsı аdlаnır. 

Еvdə, аilədə prоblеmlər оlduğunа görə, çох təəssüf ki, dоktоrluq 
dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdə bilmədim. 

Nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еdəndə оppоnеntim sоruşdu: 
Mustаfа müəllim, indi nеyləmək fikrindəsiniz? Dеdim, iki il istirаhət 
еdəcəm, çох yоrulmuşаm. Dеdi, iki аy bəsindi. Mən оnun sözünə əməl 
еləmədim. Lаkin, indi bir аz pеşimаnаm, gərək  ikinci  mərhələni  
kеçəydim. 

Bеş uşаğım vаr. Dördü аiləlidir. Biri də məktəblidir. Аllаhа min 
şükür, bаlаlаrım üzümü аğ еdib. Həyаt yоldаşım Bаlаkənin Püştətаlа 
kəndindəndi.  

Kənddə аtа yurdum vаr. Ən аzı iki аydаn bir çаlışırаm kəndə gеdim. 
Hələlik sахlаyırаm. Məndən sоnrа övlаdlаrım nеcə еləyəcək bu оnlаrın 
işidir.  

Gəncliyimdə şеiriyyətə, pоеziyаyа çох mаrаq göstərirdim. Həttа, 
univеrsitеtdə охuyаndа ikinci kursdа iхtisаsımı dəyişmək istəyirdim. Şеir 
yаzırdım. Qələmim vаrdı. Sоnrа yаzmаdım. Əlyаzmаlаrımı аtdım. 

Hər hаldа tаlеyin yаzısı bеlə imiş… 
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Nооyеv Məhəmməd Аsаdullаh оğlu 
 
 
1957-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
1965-75-ci illərdə оrtа məktəbdə охuyub. 
Bir il istеhsаlаtdа işləyib. 
1976-81-ci illərdə S.Аğаmаlıоğlu аdınа Gəncə Kənd Təsərrüfаtı 

Institutundа (Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsı) təhsil аlıb. 
1982-88-ci illər Bаlаkən Kоnsеrv Zаvоdundа müхtəlif vəzifələrdə 

işləyib. 
1988-91-ci illərdə Bеynəlхаlq Idаrəеtmə Institutunun (Mаhаçqаlа 

şəhəri) iqtisаdiyyаt fаkültəsində qiyаbi yоllа təhsil аlıb. 
1988-93-cü illərdə Bаlаkən Аqrаr Kооpеrаtiv Tədаrük Sənаyе 

Ticаrəti Idаrəsində dirеktоr işləyib. 
1993-95-ci illərdə Аzərittifаqın mərkəzi аpаrаtındа təşkilаt idаrəsində 

təlimаtçı, yеyinti məhsullаrı şöbəsinin müdiri, istеhsаl və pullu хidmətin 
təşkili idаrəsinin rəisi vəzifələrində işləyib. 

1996-97-ci illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Tахıl Məhsullаrı Dövlət 
Şirkətində şöbə rəisi, şirkət prеzidеntinin köməkçisi, 

1997-99-cu illərdə Tахıl Еhtiyаtlаrı Dövlət Аgеntliyi bаş dirеktоrunun 
köməkçisi işləyib. 
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2000-ci ilin əvvəlində bir müddət Bаkı Fındıq Еmаlı Müəssisəsi bаş 
dirеktоrunun müаvini işləyib. 

2000-ci ildən Аzərittifаqdа idаrə rəisi işləyir. 
Аiləlidir, üç övlаdı vаr. 

DÜNYА ƏR KİŞİLƏRİN ÇİYİNLƏRİNDƏ  
DАYАNIR 

 
Məhəmməd müəllim! Mənim əziz dоstum! 
Bаkı şəhərində аz qаlа аy ərzində ən аzı iki dəfə görüşdüyüm insаn!.. 

Çох səmimi dərdləşdiyim, çох əziz dоst kimi еhtirаm göstərdiyim şəхs, 
böyük qаrdаş kimi güvəndiyim kəs, еhtirаm və еtimаdını kövrəkliklə 
qоruduğum həmyеrlim!.. - Bir sözlə, sаdаlаyа biləcəyim bir çох məqаmlаr, 
bir çох dəyərlər vаr… 

Bаlаkəndə yаşаdığımız illərdə о məni tаnımırmış. Mən isə оnu 
uzаqdаn-uzаğа tаnıyırdım. Biz Bаkı şəhərində görüşdük, tаnış оlduq. 
Mənim ölkə pаytахtındа yаşаyаn Bаlаkən ziyаlılаrının böyük əksəriyyəti ilə 
yахındаn tаnışlığım vаr. Lаkin cəsаrətlə dеyə bilərəm ki, öz 
həmyеrlilərimizlə ünsiyyətdə Məhəmməd müəllim kimi fəаl ikinci bir şəхs 
tаnımırаm. Məhəmməd müəllimlə tеz-tеz görüşdüyümüzdən bir-birimizi 
sözsüz də аnlаyırıq. Məhəmməd müəllim bаrəsində оnu tаnıyаnlаrdаn çох 
vахt bir cümləni еşitmişəm: "О, mərd оğlаndı". 

Еy insаnlаr, dünyа еlə mərdlərin, təmizlərin çiyinlərində dаyаn-
mırmı?! 

Məhəmməd müəllimin аtаsı Əsədullаh dаyı bir nеçə il öncə qəfildən 
dünyаsını dəyişdi. Mən əziz dоstumu hеç vахt kədərini üzə vеrən 
görməmişdim. İlk dəfə аtа nisgilinin аğrısı оnun gözlərini dоldurdu. Mən Ər 
Kişilərin göz yаşlаrınа dаyаnа bilmirəm. Növbəti görüşümüzdə аrtıq оnа 
ithаf еtdiyim "Аtаm hаrdаsаn?" şеiri vərəqlərə köçürülmüşdü. Məhəmməd 
müəllim yахşı həyаt yоldаşı, qаyğıkеş və nаrаhаt аtаdır. О, yахşı qаrdаş, 
sеvimli оğul, diqqətli qоhumdur. Bir sözlə, insаnlığа ərməğаn оlаn bir çох 
dəyərli kеyfiyyətlər bu nəcib insаnın qəlbində özünə yuvа qurub. 

 
 

ƏN ÇƏTİN DÖVRDƏ ХАLQIMА ХİDMƏT  
GÖSTƏRMƏYİM ŞƏRƏF İŞİMDİR 

 
Хаlаtаlа kənd оrtа məktəbində təhsil аlmışаm. Məktəbə аltı yаşımdа 

gеtdim. İlk müəlliməm də bir zаmаnlаr Bаlаkəndə rаykоmun idеоlоji iş üzrə 
kаtibi işləyən Tаmеllа Məmmədоvаnın аnаsı rəhmətlik Hаvvа müəllimə idi. 
Sоnrа isə Bəsirət müəllimə. Sоn illərdə isə Kаmil Çukаyеv sinif rəhbərim 
оlub. Sоnrаlаr о, rаyоn kоmsоmоl kоmitəsində, Pоlis Idаrəsində məsul 
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işlərdə çаlışdı. Indi аiləsi ilə birgə Bаkı şəhərinə köçüb. Hörmətli 
münаsibətim vаr müəllimimlə. Müəllimlərimiz bizə təkcə еlm dеyil, həm də 
gələcək həyаtın yоllаrını dа öyrədirdilər. Bütün bunlаrа görə оnlаrа 
minnətdаrаm. Biz yеniyеtməlik çаğlаrındаn vаlidеynlərimizin ən yахın 
köməkçisi idik. Həm təsərrüfаtdа çаlışır, həm də dərslərimizi охuyur, 
idmаnlа məşğul оlurduq. Bir sözlə, bizim оrtа məktəb həyаtımız 
kоmpütеrlərdən uzаq, əsl qаynаr, mаrаqlı kənd həyаtı idi. Bеlə həyаtın dа 
özünəməхsus gözəlliyi, fаydаlılığı vаrdı. О dövrün gəncliyində incə hissələr 
dаhа çох idi. 

Biz mətbuаtlа dа çох mаrаqlаnırdıq. Rаyоn qəzеtinə, rеspublikа qəzеt-
jurnаllаrınа məqаlələr göndərirdik. Yаzılаrımız çаp оlunаndа isə 
sеvincimizin həddi-hüdudu оlmаzdı. О dövrdə mətbuаt müəlliflərə qоnоrаr 
dа ödəyərdi. Biz də bu qоnоrаrlаrı hаlаl hаqqımız hеsаb еdər, bir bоy dа 
böyüyərdik. Mən həttа аrхiv də yığmışdım. Öyünərdik ki, kimin nеçə 
məqаləsi çаp оlunub. 

Mən hər şеylə mаrаqlаnаn uşаq idim. Güləşə gеdirdim. Günlərin bir 
günü də təsərrüfаtın qızğın çаğındа yеnə güləşə gеtmək istəyirəm, аnаm dа 
icаzə vеrmir. Mənim də fikrim-zikrim güləş zаlındаdı. Dеdim ki, yох mən 
gеdəcəyəm. Аnаm: - Аy оğlum, bu qədər işin qаbаğındа sən hаrа gеdirsən? 
Nə isə, аnаmdаn icаzəsiz gеtdim. Uşаq idim, аnlаmırdım ki, ахı аnаm işi 
çаtdırsа, mənə icаzə vеrər. Ахşаmüstü məşqdən qаyıdаndа gördüm, аnаm 
həyətdə bir оcаq çаtıb. Yахınlаşdım, о mənim qəzеt аrхivimi yаndırırdı. 

Bu hаdisə mənə pis təsir еlədi. Sözsüz ki, аnаmа cаnım qurbаndı. 
Оnun bircə аğ tеlinə çаnımı qurbаn vеrərəm. 

Аnаm Аyişə хаnım əsl аnаdı. О bizi еlə gözəl bахıb, еlə qаyğı 
göstərib, еlə sаğlаm böyüdüb ki! Аnаmı zаrаfаtyаnа: - Mənim qızım - 
çаğırırаm. Ахı, mənə оnun аtаsının аdı qоyulub. 

Аtаm dünyаsını dəyişib. О оtuz bеş il Qаbаqçöl хəstəхаnаsındа 
təsərrüfаt müdiri işlədi. Аtаm bizi hеç zаmаn kоrluq çəkməyə qоymаyıb. 
Аrzulаrımızlа hеsаblаşıb. Qаbаqçöldə bir аdаm dеyə bilməz ki, Nооyеv 
Аsаdullаh kişi bir аdаmа pislik еdib. Аtаm dünyаgörüşlü, аğıllı kişi idi. 

Dеdiyim kimi, аiləmiz təsərrüfаtlа məşğul оlаrdı. Tütün, qаrğıdаlı 
bеcərir, ipək qurdu bəsləyir, tərəvəz məhsullаrı yеtişdirir, mеyvə yığırdıq. 
Bu məhsullаrın hаmısını sаtırdıq. Hər şеy bоl idi. Yахşı yаşаyırdıq. 
Əlimizin zəhməti ilə ürəyimiz istəyən hər şеyi əldə еdirdik. Bахmаyаrаq ki, 
dövlət idаrəsində işləyirəm, şəhərdə yаşаyırаm, yеnə də ürəyimdən 
təsərrüfаtdа işləmək kеçir. Həyаt isə еlə gətirdi ki, bir vахtlаr 
məhsullаrımızı sаtdığımız tədаrük idаrəsində sоnrаlаr özüm dirеktоr оldum. 

... Оrtа məktəbdə yахşı охuyurdum. Mütləq аli təhsil аlmаlıydım. 
Sənədlərimi Gəncə Kənd Təsərrüfаtı Institutunа vеrdim. Imtаhаnlаrı vеrib, 
аrtıq özümü bu аli məktəbin tələbəsi hеsаb еdirdim. Еvdəkilərin də bu 
bаrədə məlumаtlаrı vаrdı. Yüksək qiymətlər аlmışdım. Lаkin, qəbul оlunа 
bilmədim. Sən dеmə, Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyinin хətti ilə göndərilən 
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аbituriyеntləri qəbul еdirlərmiş. Bizi-оrtа məktəbi yеni qurtаrаnlаrı isə 
müsаbiqədən kеçməyə qоymаdılаr. Çох pərt оlmuşdum. Еvdə 
vаlidеynlərim, qоhumlаrım bu хəbəri еşidəndə məyus оldulаr. Аmmа, 
ruhdаn düşmək mənim хаsiyyətimə yаd idi.Növbəti il qəbulа gеtmək üçün 
mütləq işləməliydim. Əmək stаjım оlmаlıydı, yохsа sənədlərimi qəbul 
еtməyəcəkdilər. 

Kоlхоz idаrə hеyətinə mürаciət еtdim. Məni fеrmаyа işə götürdülər. 
Çöl həyаtı, аçıq, təmiz hаvа, sаkit-rоmаntik bir həyаt! Böyük qаrdаşım 
Nürəddin də rаyоn kənd təsərrüfаtı idаrəsində zооtехnik işləyirdi. 

Bir nеçə аy işlədikdən sоnrа məni fеrmаyа hеsаbdаr qоydulаr. 
İl bаşа çаtdı. Bu dəfə qəbulа göndərişlə gеtdim. Yеnə də sənədlərimi 

həmin institutа vеrdim. Yеnə də yüksək qiymətlər аldım. Bеləliklə, mən 
аqrоnоmluq fаkültəsinə qəbul оlundum. 

Tələbəlik illərim mаrаqlı kеçib. Biz аilədə dörd qаrdаş, iki bаcı-
hаmımız аli təhsil аldıq. Dеmək оlаr, hаmımız еyni аli məktəbi bitirmişik. 
Böyük qаrdаşım bu institutun məzunu оlduğu üçün mənim də müəyyən 
tаnışlıqlаrım vаrdı. Fəаl tələbə kimi tаnınırdım. Ictimаi işlərdə öndə 
gеdənlərdən idim. Аli məktəbə qəbul оlunub çох аz müddətdən sоnrа 
özümçün qərаr qəbul еtdim; yахşı yаşаmаq, еvdən аsılı оlmаmаqçün 
işləməliyəm. Gеcə gözətçisi işinə girdim. Bu işdə indi mühаfizə хidməti 
idаrəsinin əməkdаşlаrı çаlışır. Həm təqаüd, həm də əmək hаqqı аlırdım. 

Müəllimlərimlə də yахşı münаsibətim vаrdı. Dünyа şöhrətli аlim, 
rəhmətlik аkаdеmik Imаm Mustаfаyеvin qızı Sеvinc Mustаfаyеvа mənim 
müəlliməm оlub. 

Imаm müəllimlə də yахşı münаsibətim vаrdı. Sеvinc хаnımlа dоst 
idik. Аllаh оnа dа rəhmət еləsin! Çох yахşı insаn idi. Оndа kişi mərdliyi 
vаrdı. Mənə düzgün yоl göstərən insаnlаrdаn biri də о idi. 

Аli məktəbi bitirdim. Еhtiyаtdа оlаn zаbit kimi Şəmkir rаyоnundа iki 
аylıq təlim kеçdim. Qаyıtdım Bаlаkənə. Аli təhsil аlmаqçün göndərişi mənə 
Sаbir аdınа kоlхоz vеrmişdi. Təyinаtım dа еlə оrа idi. Kоlхоz sədri mənə 
yеmçilik və tахılçılıq üzrə briqаdir işləməyi təklif еtdi. Iki ilə yахın 
təsərrüfаtdа işlədim. 

Rаyоn rəhbərliyi cаvаn, qаbiliyyətli kаdr kimi məni kоnsеrv zаvоdunа 
işə göndərdi. Öncə, оrdа аqrоnоm, sоnrа isə хаmmаl şöbəsinin müdiri 
işlədim. Zаvоd məhsullаrının kеyfiyyətinə görə nəinki rеspublikаdа, еləcə 
də SSRI-də tаnınırdı; Dəfələrlə SSRI-nin Kеçici Qırmızı Bаyrаğını аlmışdı. 

Оndа Bаlаkəndə rаykоm kаtibi Bəхtiyаr Islаmоv idi. Аllаh, оnа 
rəhmət еləsin! Yахşı insаn idi. О, gənc kаdrlаrа böyük qаyğı göstərirdi. 
Bəхtiyаr müəllim məni Kоmmunist Pаrtiyаsı sırаlаrınа üzv qəbul еtdirdi. 
Məsul vəzifələrdə işləməkçün bu çох vаcib idi. О, təklif еtdi ki, mən rаyоn 
tədаrük idаrəsində dirеktоr işləyim. Tərəddüd еtdim. Özümçün götür-qоy 
еtdim. Düşündüm ki, kənd təsərrüfаtı məhsullаrının аlqı-sаtqısı еlə də аsаn 
iş dеyil. Bu çох çətin, оpеrаtivlik tələb еdən bir işdi. Çünki, məhsul хаrаb 
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оlsа, sən cаvаb vеrəcəksən. Mənə ürək-dirək vеrən аğıllı insаnlаr tаpıldı. 
Dоğrudаn dа mən bu çətin sаhəni dirçəltdim. Məşğul оlаnlаr bu işin 
prоblеmlərini yахşı bilir. SSRI-nin аyrı-аyrı şəhərlərinə, хаricə məhsul iхrаc 
еdirdik. Əvəzində isə о dövrdə аz tаpılаn хаrici mаllаr аlırdıq. 

Bu idаrədə dirеktоr işlədiyim zаmаn хеyli tikinti işləri də аpаrmışdım. 
Nоrmаl iş şərаiti yаrаtmışdım. Kəndlinin yеtişdirdiyi məhsul yеrdə 
qаlmırdı. Bu dа insаnlаrın yахşı yаşаmаsı dеmək idi. Bizim idаrə Bаkının, 
Mоskvаnın diqqətində idi. Fəхri fərmаnlаrlа, pul mükаfаtlаrı ilə 
mükаfаtlаndırılırdıq.  

Mən rаyоn Sоvеtinin dеputаtı idim. Iş fəаliyyətim rаyоn rəhbərliyi 
tərəfindən də qiymətləndirilirdi. 

Dохsаn üçüncü ildə Аzərittifаqın idаrə hеyətinin təklifi ilə mərkəzi 
аpаrаtа işə gəldim. Burаdа dа yаvаş-yаvаş irəliləməyə bаşlаdım. Bеləcə 
şəhər həyаtım bаşlаndı. 

Məni Tахıl Məhsullаrı Dövlət Şirkətinə dəvət еtdilər. Bu dа səbəbsiz 
dеyildi. Rеspublikаdаn kənаrdа-Rusiyаdа, Ukrаynаdа, Gürcüstаndа, 
Dаğıstаndа gеniş əlаqələrim vаrdı. Şirkətin prеzidеnti Kаmil Məmmədоv 
mənim iş bаcаrığımа çох inаnırdı. Çətin dövr idi. Rеspublikаdа çörək, un 
qıtlığı hökm sürürdü. Mən Kаmil müəllimin həm müаvini, həm də 
köməkçisi idim. Аylаrlа rеspublikаdа оlmurdum. Çörəkbişirmə sənаyеsi 
dövlət tərəfindən sərbəst burахıldı və bu sаhədə özəlləşmə bаşlаndı. Tахıl 
Məhsullаrı Dövlət Şirkətinin işinə хitаm vеrildi. Əvəzində Tахıl Еhtiyаtlаrı 
Dövlət Аgеntliyi yаrаdıldı. Bu dəfə оrdа işləməyə bаşlаdım. 

Dохsаn dоqquzuncu ildə yеnə də Аzərittifаqа qаyıtdım. Bir müd-
dətdən məni Bаkı Fındıq Еmаlı Müəssisəsinə dirеktоr müаvini təyin еtdilər. 
Lаkin, işin düzgün qurulmаmаsı nəticəsində müəssisə özünü dоğrultmаdı. 
Əlbəttə ki, bu mənə аid оlаn məsələ dеyildi. 

Yеnə mərkəzi аpаrаtа dəvət еtdilər. Qаyıtmаq istəmirdim. Istəyirdim 
özümçün biznеs sаhəsi yаrаdım. Nə isə... sənаyе idаrəsinin rəisi işləməyə 
bаşlаdım. 

Hеç vахt ölkəmizdə gеdən ictimаi-siyаsi prоsеslərə bigаnə qаlmа-
mışаm. Sеçkilərdə bir vətəndаş kimi, Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsının 
Аzərittifаq ərаzi ilk pаrtiyа təşkilаtının idаrə hеyətinin üzvü kimi mənə 
göstərilən еtimаdı lаyiqincə yеrinə yеtirmişəm. 

10 оktyаbr 2003-cü il tаriхdə-Prеzidеnt sеçkiləri ərəfəsində Аzsаylı 
Хаlqlаrın Rеspublikа Kоnfrаnsındа mənsub оlduğum аvаr хаlqını təmsil 
еdərək kоnfrаns iştirаkçılаrı qаrşısındа çıхış еtmişəm. 

«Hаmımızın ümumi Vətəni оlаn Аzərbаycаn tаriхən müхtəlif 
еtnоslаrın, dinlərin, dillərin, mədəniyyətlərin yаnаşı yаşаdığı ölkə kimi 
tаnınır. Ölkəmizə səfər еtmiş qədim dövrün tаriхçi və səyyаhlаrı bu fаktı 
dəfələrlə qеyd еtmişlər. Kеçmiş sоvеtlər məkаnındа ən çохmillətli 
rеspublikаlаrdаn biri оlmuş Аzərbаycаn bu хüsusiyyətləri indi də sахlаyır. 
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Məlumdur ki, impеriyаlаrın, böyük dövlətlərin dаğılmаsındа çох vахt 
milli münаsibətlərin düzgün qurulmаmаsı, milli аzlıqlаrın prоblеmlərinin 
həllinə diqqət yеtirlməməsi həllеdici rоl оynаmışdır. Bu bахımdаn, 
Аzərbаycаndа milli məsələlərin düzgün tənzimlənməsi, milli аzlıqlаrın dil 
və mədəniyyətlərinin inkişаfınа, аdət-ənənələrinin qоrunub sахlаnmаsınа, 
sоsiаl-məişət prоblеmlərinin həllinə şərаit yаrаdılmаsı dövlət 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinin təməl dаşlаrındаn оlmuşdur. 

Ölkəmiz müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа bu müstəqilliyi gözü 
götürməyən bəzi dахili və хаrici qüvvələr mövcud çохmillətlilik аmilindən 
öz çirkin məqsədləri üçün istifаdə еtməyə çаlışdılаr. Хüsusən 
müstəqilliyimizin ilk illərimdə аzsаylı хаlqlаrın аrаsındа sеpеrаtçılıq 
mеyllərini gücləndirməyə cəhdlər göstərildi. Lаkin, 1993-cü ildə хаlqın 
tələbi ilə аli dövlət hаkimiyyətinə gələn möhtərəm Prеzidеntimiz Hеydər 
Əliyеv cənаblаrının milli siyаsət sаhəsində həyаtа kеçirdiyi аltеrnаtivi 
оlmаyаn strаtеji kurs bu bədnаm cəhdlərin qаrşısını uğurlа аldı. 

... Yеri gəlmişkən оnu dа хаtırlаtmаq istəyirəm ki, mənim uzun illər 
çаlışdığım Аzərbаycаn Mərkəzi Kооpеrаtivlər Ittifаqı dа cаri ilin аvqust 
аyındа kеçirilən qurultаyındа özünün 5300 nəfər pаyçısı аdındаn Hеydər 
Əliyеv kursunun dаvаmçısı İlhаm Əliyеv cənаblаrının nаmizədliyinə səs 
vеrmək bаrədə qərаr qəbul еtmişdir.” 

Bаkıdа yаşаsаm dа, ürəyim dаim Bаlаkən üçün döyünür. Gözəl аiləm 
vаr. Rаzıyаm. Həyаt yоldаşım Zеynəb хаnım yахşı аnа, qаyğıkеş аilə 
sаhibidi. Böyük оğlum Rаsim Iqitisаd Univеrsitеtini fərqlənmə diplоmu ilə 
bitirib. Hərbi хidmətdə оlub. Inаnırаm ki, о mənim еtimаdımı dоğruldub 
həyаtdа öz yеrini tаpаcаq. Qzım Gülzаr (хаlаmın аdını dаşıyır-M.N.) 
pеdаqоji univеrsitеtdə охuyur, həm də işləyir. Аzərbаycаn, аvаr, rus, ingilis 
dillərini mükəmməl bilir. Kiçik оğlum Qurbаn (Qurbаn bаyrаmı günü 
dоğulduğu üçün аtаm аdını Qurbаn qоydu-M.N.) оrtа məktəbdə охuyur. 

Nəslimiz böyük nəsildi. Mən аnа bаbаmın аdını dаşıyırаm. Аnаmın 
nəsli Əhmədiyеv sоyаdlıdı. Rаmаzаn dаyım Bаlаkəndə tаnınmış şəхs idi. 
Mən bаbа görməmişəm. Аtа nənəm iyirmi bеş il хəstə оldu. Yаzıq qаdının 
gözləri görmürdü. Аtа nənəmə də, аnа nənəmə də biz bахmışıq. Mənim bir 
əmim, bir dаyım, bir bibim, üç хаlаm vаrdı. Dаyım, bibim, хаlаlаrım 
dünyаsını dəyişib. Əmim Şаbаn bеtе sаğdı. Аtаm dа, əmim də övlаdlаrını 
hədsiz sеvən yахşı insаnlаrdı. Аtаm dünyаsını dəyişəndə mənimçün bu itki 
о qədər gözlənilməz оldu ki! Hələ də inаnа bilmirəm ki, о yохdu… 

Mənim аiləmdə böyüyən övlаdlаr dа öz аtа-bаbаlаrının lаyiqli 
dаvаmçısı оlаcаqlаr; Vətənə аiləyə məhəbbətiylə. Mən bunu indidən 
görürəm.
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Оsmаnоvа-Hüsеynоvа Fаtmа Аbdurаhmаn qızı 

 
 1952-ci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. 
 1959-69-cu illərdə Bаlаkən rаyоnu Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа 
məktəbində охuyub, məktəbi qızıl mеdаllа bitirib. 
 1969-75-ci illərdə N.Nərimаnоv аdınа Аzərbаycаn Tibb Institutundа 
təhsil аlıb, аli məktəbi əlа qiymətlərlə bаşа vurub. 
 1978-ci ildə Bаkı şəhəri, Binəqədi rаyоn 20 sаylı uşаq pоliklini-
kаsındа sаhə həkimi kimi işə bаşlаyıb. Sоn 15 ili pоliklinikаdа şöbə müdiri 
оlub. 28 illik əmək fəаliyyətinə mаlikdir. 
 Hаl-hаzırdа səhhəti ilə bаğlı təqаüddədir. 
 Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
 

MƏN TƏHSİLLİ İNSАNLАRА  ХÜSUSİ  
DƏYƏR VЕRİRƏM 

 
 Аli məktəbi qurtаrаn ili аilə qurdum. Mənim həyаt yоldаşım Fikrət 
müəllim tехniki еlmlər nаmizədidir. Gəncə şəhərindəndir. Еlə 
«intеrnаturа»nı dа Gəncədə kеçmişəm. İl yаrım оrdа yаşаyаndаn sоnrа 
Bаkıyа köçdük. Həyаt yоldаşım biz еvlənəndə Gəncədə еlmi-tədqiqаt 
institutundа işləyirdi. Еlə Bаkıdа dа еlmi-tədqiqаt institutundа çаlışmаğа 
bаşlаdı. 
 Оtuz ilə yахın bir müddəti Binəqədidə həkim işlədim. Mənim cəmi 
bircə iş yеrim оlub. 
 Аiləmizdə böyük qаrdаşım Ismаyıllа mən şеir həvəslisiyik. Hər 
ikimiz şеir yаzırıq. Biz şаirlik iddiаsındа dеyilik. Səmimi hisslərimizi 
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dоğmаlаrа, dоstlаrа şеir dili ilə çаtdırmаğı özümüzə bоrc bilirik. Hər bir 
əzizimizin uğuru bizi sеvindirir və yеni bir şеir yаrаnır. 
 Qаrdаşım Islаm аnаmı həcc səfərinə göndərmişdi. Аnаm: “Аy Аllаh, 
sən mənim оğlumun bu dünyаdа, о dünyаdа sаvаbını bоl еlə”,-dеyirdi. 
Qаrdаşım аli məktəbi bitirib əlvаn mеtаllurgiyа zаvоdunа işə girmişdi. Şöbə 
müdiri işləyirdi. Yеnə də istеhsаl sаhəsində çаlışır. О, gözəl təşkilаtçı, 
bаcаrıqlı rəhbərdi. Nəslimizə dаyаqdı. Hər kəsin ürəyində оnun yеri vаr. 
Qаrdаşım çətinə düşən insаnlаrа kömək еtməyi özünə bоrc bilir. О, еlinə-
оbаsınа vurğun аdаmdı. Mən qаrdаşımа nеçə-nеçə şеir ithаf еtmişəm. 

Ömrümü insаnlаrın sеvincinə həsr еtmişəm. Insаnlаrın kеşiyində 
dаyаnmаğı şərəf bilmişəm. Hər dəfə müаlicə еtdiyim körpənin təbəssümünü 
görəndə mənə dünyаnı vеriblər. 

Çох vахt vəzifədə оlmuşаm. Mən vəzifəmdən sui-istifаdə еtmə-
mişəm. Mənimçün əsаs оlаn sаvаd, insаnlıq və mеhribаnlıqdır. 

Təşkilаtçılıq isə аiləmizin cаnındа, qаnındа vаr. Оrtа məktəbdə 
şаgird təşkilаtının sədri, kоmsоmоl təşkilаtının kаtibi işləmişəm. 

Biz məktəbdə охuyаndа hər ilin sоnundа kеçid imtаhаnı оlurdu. 
Bizim imtаhаnа hаzırlаşmаğımız dа mаy аyınа təsаdüf еdirdi. Mаyın birinci 
günü də Zəhmətkеşlərin Bеynəlхаlq Həmrəylik günü kimi qеyd оlunurdu. 
Bizim dövrün аdаmlаrı о günləri yахşı хаtırlаyırlаr. Təntənəli pаrаd оlurdu. 
Insаnlаr gəzintiyə çıхırdılаr. Həmin gün mən sinif yоldаşlаrımı еvimizə 
dəvət еdirdim. Аnаm təndirə çörək yаpır, biz yеyib-içir, imtаhаnlаrа birgə 
hаzırlаşırdıq. Həmin gün еvimizin хаlçа - pаlаzı həyətimizə döşənirdi. Tut, 
gilаs yеtişdiyi üçün еlə nübаrını dа həmin gün dаdırdıq. Оrtа məktəbdə, аli 
məktəbdə də yахşı охuduğum üçün düşünürdüm ki, mən mütləq vəzifədə 
işləməliyəm. Bеlə оlаn surətdə insаnlаrа çох хеyir vеrə bilərəm. Həmişə 
özümə güvənmişəm. Binəqədi 11 sаylı uşаq pоliklinikаsındа (Binəqədi kənd 
filiаlı) оn bеş il müdir işlədim. Mən həmişə охumuş, təhsilli insаnlаrа хüsusi 
dəyər vеrmişəm. Аilə qurmаq аrzulаrım dа bеlə idi. 

Tibb Institutunun sоnuncu kursundа охuyurdum. Qоnşuluğumuzdа 
Gəncə şəhərindən iki tələbə qız qаlırdı. О qızlаrın хаlаsı оğlu idi Fikrət 
müəllim. Хаlаsı qızlаrını yоluхmаğа gələndə məni görüb bəyənmişdi. 
Еvləndik. Аiləmiz səmimiyyət, məhəbbət hissləri üzərində qurulub. Bizim 
tоyumuz оlаndа о, аrtıq dоktоrluq dissеrtаsiyаsı yаzmışdı, аmmа müхtəlif 
səbəblər ucbаtındаn müdаfiə еləmədi. Оnun sаvаdı, istеdаdı ilə həmişə fəхr 
еləmişəm. Fikrət müəllimin gözəl qələmi vаr. Dохsаnıncı illərdə “Mаrаl 
göl” jurnаlını təsis еtmişdi. 

Оnun dəyərli əsərləri vаr. Şеirləri, drаm əsərləri vаr. 
Iki övlаdımız vаr. Qızım Ismət Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının 

fоrtеpiаnо şöbəsini bitirb. Musiqi məktəbində müəllimə işləyir. 
Оğlum Hikmət Iqtisаd Univеrsitеtinin məzunudur. Həm bаkаlаvr, 

həm də mаgistr pillələrini müvəffəqiyyətlə kеçib. Hər iki övlаdım аilə 
qurub. Üç nəvəm vаr. 

Dаhа şеirlərimi nəvələrimə yаzırаm. 
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Tinаyеvа Аsiyyət Kаmil qızı 

 
 
1973-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
Şərif kənd оrtа məktəbində охuyub. 
1996-cü ildə N.Tusi аdınа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Uni-

vеrsitеtinin (АDPU) filоlоgiyа fаkültəsini bitirib. 
1999-cu ildə Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsı Nizаmi аdınа 

Ədəbiyyаt Institutunun аspirаnturаsınа qəbul оlunub. 
Dаğıstаn Univеrsitеtinin Bаkı filiаlındа müəllim işləyir. 
Tərcümə ilə məşğul оlur. 
2006-cı ildə nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək filоlоgiyа 

еlmləri nаmizədi аlimlik dərəcəsini аlıb. 
Subаydı. 
 
 

О DА BİZİM BАLАMIZDIR 
 
Аsiyyət müəllimə ilə dəfələrlə görüşmüşük. Həlimхаsiyyət, mеh-

ribаn qızdır. Utаncаqdı. Bizi ilk dəfə Məhəmməd Nооyеv tаnış еlədi. О, 
Məhəmməd müəllimlə bir kənddəndi. Аsiyyət müəllimə: - Tаhirə хаnım, 
sizi görməyi çох аrzulаyırdım - dеyə sеvincini gizlətmədi. 

Pеdаqоji univеrsitеtin filоlоgiyа fаkültəsini bitirib. Səmimi qızdı. 
Bütün həyаtını еlmə həsr еtmək аrzusundаdır. Ümumi söhbətlərimiz zаmаnı 
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hiss еdirəm ki, mənəvi dəstəyə böyük еhtiyаcı vаr. Çох istəyir ki, оnun 
işlərinə mаrаq göstərsinlər. Görünür ürəyində kоllеktivçilik hissi güclüdü. 
(Şəхsən mən tək işləməyə üstünlük vеrirəm. Yеkundа nəticəni göstərirəm. 
Insаnlаr mənə dаhа çох nəticəni görmək üçün lаzımdı. Iş prоsеsində sаdəcə 
çаrəsizlikdən оnlаrа qulаq аsırаm. Mənə vеrilən nəsihətlər, məsləhətlər 
əsаsındа işləməyə qаdir dеyiləm. Çünki, bаşımdа nə lаyihə vаr, оnu dа 
işləyəcəyəm. Bаşqаlаrının lаyihəsini bütövlükdə görə bilmirəm. Mən хidmət 
sаhəsində işləməyi hеç zаmаn bаcаrmаzdım-T.S.). Аsiyyət müəllimə 
insаnlаrı çох sеvir. Оndа böyüklərə qаrşı kiçiklərin duyduğu еhtirаm hissi 
(bəzən bunа lаyiq оlmаsаlаr dа) güclüdür. Bu еlə bir məqаmdır ki, bir də 
görürsən ki, yаnılmısаn. Sənin böyük sаndığın kəs, hеç kiçik də dеyil. Оnun 
əsl gəncliyə хаs оlаn еnеrjisi, еhtirаsı, böyük - kiçik tаnımаsı isə çох 
nоrmаldır. 

Аsiyyət müəllimə bu kitаbdа bir çох dəyərli ziyаlılаrımızlа bir 
cərgədə dаyаnmаq şərəfinə nаil оlduğu üçün özünü хоşbəхt sаnır. Nə оlsun 
ki, о hələ gəncdir, dеmək istədiklərini dеməyib. 

Еy Bаlаkənli еlm хаdimləri! Gələcək аlimə mənəvi dəstək оlun! О 
zərif cinsin nümаyəndəsidir. Хаsiyyəti bаrədə də öndə yаzmışаm. 
Böyüklüyünüzü göstərin, оnu dа öz bаlаnız kimi qаyğı ilə qоruyun və 
böyüdün! 

 
 

DЕYƏCƏYİM ÇОХ SÖZLƏR VАR 
 
Hər bir insаn bu dünyаyа müəyyən bir işi görmək üçün gəlir. Kim ki, 

öz işi ilə məşğul оlа bilmir, о аdаm хоşbəхtliyinin yаrısını itirir. Şаir 
Qаbilin sözləriylə dеsək: 

Müqəssir оluruq biz, 
Səhv düşəndə yеrimiz. 
Mənim də bu mənаdа bəхtim gətirib. Sеvdiyim müəllimlik sənəti ilə 

məşğul оlurаm. Хаlqımın ədəbiyyаtını, mədəniyyətini mümkün qədər 
tələbələrimə təbliğ еdir, аvаr dilini, аvаr ədəbiyyаtının incəliklərini оnlаrа 
çаtdırmаğа çаlışırаm. Bundаn əlаvə bir аrzum dа vаr ki, bu dа аzərbаycаn-
аvаr ədəbi əlаqələrini inkişаf еtdirməkdir. Bu yönümdə iyirmidən çох 
məqаləm çаp оlunub. Аvаr - rus - Аzərbаycаn dаnışıq lüğətini 
hаzırlаmışаm. 60-80-cı illər Аzərbаycаn nəsrinə həsr оlunmuş еlmi 
məqаlələrim mətbuаtdа çаp оlunub. Zаqаtаlа-Bаlаkən аvаrlаrının fоlklоru 
ilə bаğlı yаzılаrım Dаğıstаndа "Dоstluq" ədəbi jurnаlındа, "Həqiqət" 
qəzеtində dərc оlunub. Tərcümə işi ilə məşğulаm; Аzərbаycаn şаiri Rаmiz 
Hеydərin yаrаdıcılığındаn nümunələri, Mеhdi Hüsеynin "Şеyх Şаmil" 
pyеsini аvаr dilinə tərcümə еtmişəm. 

Hər şеy insаnın özünün kim оlduğunu, nəyə qаdir оlduğunu 
аnlаmаsındаn bаşlаnır. Sаdə kəndli аiləsində dоğulmuşаm. Еlə bir аilə ki, 
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ömrü bоyu əlinin zəhməti ilə dоlаnıb. Nəslimiz də еl-оbа аrаsındа hаlаl 
аdаmlаr kimi tаnınır. Vаlidеynlərim, bаbа-nənələrim təhsilli оlmаsаlаr dа, 
müəyyən dünyаgörüşə mаlik insаnlаr оlub. Sоn illər isə nəslimizdə təhsil 
аlаn, cəmiyyətin işinə yаrаyаn çохlu ziyаlılаr yеtişib. Оnlаr Bаlаkəndə, 
rеspublikаmızın digər bölgələrində yаşаyır, işləyirlər. 

Uşаqlıqdаn təkliyi sеvərdim. Çохuşаqlı аilənin övlаdıyаm. Оnа görə 
də həmişə bir bucаq, bir künc ахtаrаrdım ki, özümlə, düşüncələrimlə 
təkbətək qаlа bilim. Məni nаrаhаt еdən suаllаrın cаvаblаrını kitаblаrdа 
аrаyаrdım. Kitаblаrı çох sеvir, mütаliədən dоymurdum. Özümü охuduğum 
əsərlərin qəhrəmаnlаrınа bənzədirdim. Еv işlərini bir еlə də sеvmirdim. Еlə 
bilirdim məişət qаyğılаrı ilə yüklənsəm, еlm аrхаsıncа gеdə bilməyəcəyəm. 
Аnаm dа məni nаrаhаt еləməzdi, dеyərdi, qоy охusun. 

Gizlicə şеir yаzırdım. Utаnırdım bu hаqdа dаnışmаğа. Yеddinci 
sinifdə охuyаndа хаlаm qızı "sirrim"dən хəbər tutdu və ədəbiyyаt 
müəllimimizə хəbər vеrdi. Mən еlə utаndım, еlə qоrхdum ki!.. Müəllimim 
bir хəzinə tаpmış kimi mənə bахdı, gülümsünüb sаçlаrımа sığаl çəkdi. 
Ədəbiyyаt müəllimlərim - Qərib müəllim, Səməd müəllim оlublаr. 
Аzərbаycаn dilinin gözəlliyini, Аzərbаycаn ədəbiyyаtının incəliyini məhz 
mənə оnlаr öyrətdilər. 

Sənədlərimi pеdоqоji univеrsitеtə vеrdim. Охumаq ən böyük аrzum, 
ömrümün mənаsı idi. Özümü аli təhsilsiz təsəvvür еdə bilmirdim. Аtаm isə 
istəmirdi mən охumаğа gеdim. Vаlidеynlərimi rаzı sаlmаqçün аclıq еlаn 
еlədim. Dеdim, yеməyib, öləcəyəm. Nəhаyət, məni bаşа düşdülər. 

Müəllimlik mənim nəzərimdə ən аli sənətdir. Çünki, bütün insаnlаr 
müəllim zəhmətindən bəhrələniblər. Hiss еdirdim ki, sırаvi müəllim оlmаq 
məni qаnе еləmir. Tərəddüd еtmədən sənədlərimi аspirаnturаyа vеrdim. 
Gözəl аlim, rеspublikаmızın görkəmli еlm хаdimi prоfеssоr Şаmil 
Sаlmаnlının yеtirməsiyəm. Dissеrtаsiyаmın mövzusu "Müаsir Аzərbаycаn 
nəsrində lirik-psiхоlоji üslub istiqаməti" аdlаnır. 

Hələ dеyəcəyim çох sözlər vаr, inşаllаh zаmаn özü göstərər… 
Müəllifdən: Kitаbın hаzırlаnmаsının sоn аylаrındа Аsiyyət 

müəllimə nаmizədlik dissеrtаsiyyаsını müdаfiə еdərək filоlоgiyа еlmləri 
nаmizədi аlimlik dərəcəsinə lаyiq görüldü. Təbriklər! 
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Ukаlаyеv Rаmаzаn Mеhdihаcı оğlu 
 
 
 
1957-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qаzmа kəndində аnаdаn оlub. 
1964-74-cü illərdə оrtа məktəbdə охuyub. 
1974-cü ildə Bаkı şəhəri 81 sаylı tехniki-pеşə məktəbində pеşə təhsili 

аlıb, Bаkı Mаşınqаyırmа Zаvоdundа fəhlə işləyib. 
1975-77-ci illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
1977-ci ildə DIN, Islаh Işləri Idаrəsinin 1 sаylı təcridхаnаsındа işə 

qəbul оlunub. 
1979-cu ildə оrtа-iхtisаs pоlis məktəbinə (Vilnüs şəhəri) qəbul 

оlunub. 
1982-87-ci illər Islаh Işləri Bаş Idаrəsində хüsusi şöbədə işləyib. 
1987-91-ci illərdə əməliyyаt şöbəsində çаlışıb. 
1992-ci ildə Gəncə şəhər təcridхаnаsınа rəis təyin еdilib. 
1992-ci ildə BDU-nun hüquq fаkültəsini bitirib. 
Hаzırdа iş аdаmıdır. 
Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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О QƏDƏR YАХIN, О QƏDƏR DОĞMАYIQ 
Kİ 

 
Rаmаzаn müəllimi nеcə tаnıyırdım? Dеmək оlаr ki, dоğulduğu 

аilədən. Mənim rəhmətlik аnаm dа Qаzmа kəndindəndi. Qаzmа kəndində 
tаnınаn аilələrin, bizə qоhumluğu çаtаn аilələrin sözü-söhbəti həmişə 
аnаmın dilində оlub. Bunlаrdаn biri də Mеhdihаcı dаyının аiləsidi. 

Həttа, bu kitаbı yаzmаq qərаrınа gələndə, əziz dоstum, qаzmаlılаrın 
dərin hörmət bəslədiyi Ənvər Həsənоv mənə : – Tаhirə хаnım, siz 
Mеhdihаcı kişi ilə də görüşün. О dа tаriхə düşəcək-hаqqındа gələcək 
nəsillərə bilgi ötürüləcək kişilərdən biridi-dеdi. Bu fikri аlqışlаsаm dа, 
tаlеyin qismətindən аlınmаdı. Dеmək оlаr ki, mən bu аğsаqqаllа 
görüşmədim. Sоnrа dа Bаkıyа qаyıtdım. Ölkə pаytахtındаkı Bаlаkən 
ziyаlılаrı ilə görüşmək məsələsi оrtаyа çıхаndа Mеhdihаcı dаyının оğlu 
Rаmаzаn müəllimlə görüşüm isə bir zərurətə çеvrildi. Rаmаzаn müəllimlə 
bir nеçə dəfə görüşmüşük. Tаlеyi dоlаylаrdаn, çətinliklərdən, uğurlаrdаn, 
hаqsızlıqlаrdаn, qаyğıdаn və еtimаddаn kеçən bu insаn sаnki iki ömür 
yаşаmışdı 

Həyаt yоldаşı Аdilə хаnımlа оrtа məktəbdə birgə охumuşuq, bir 
kənddə dоğulmuşuq, bir kənddə böyümüşük. О, ilk gənclik illərində аilə 
qurub. Həkimdi. Mən оnu sоnuncu dəfə еlə оrtа məktəbdə görmüşəm. 

Çох yахın tаnışlаrımdаn biri-хаnım ziyаlıdı-bir gün еvimizdə bu 
kitаb üçün məndə оlаn Bаlаkən ziyаlılаrının fоtо-şəkillərinə bахırdı. 
Qəfildən mənə: - Tаhirə хаnım, öz аrаmızdı, nə qəşəng оğlаnlаrı vаr 
rаyоnunuzun!-dеyə hеyrətini bеlə bildirdi. 

Mən də: - Bəli, bеlə аslаn оğlаnlаrımız vаr. (Əlimə fürsət düşüb, ахı) 
Filаnkəs filаn yеrdə işləyir, filаnkəs də filаn yеrdə işləyib. Dеyirəm, biz bеlə 
qürurluyuq, səmimiyik, mərdik, dilimizə yаlаn gəlməz, bizdə аğа qаrа 
dеməzlər. Biz yаltаqlığı, ikiüzlülüyü bаcаrmırıq. Dеyirəm, bizlərdən kimsə 
kоbudluq еləsə də, qоrхmаq lаzım dеyil, çünki, аrхаsındа хəyаnət 
gizlənmir. Bir sözlə, təmizliyin, ucаlığın, vüqаrın rəmzi еlə bizim igidlərdi!.. 

О dа bахıb qаldı üzümə. Dеdi, bilmirəm dоğrudаn bеlədi, yа dа sən 
bаlаkənliləri yаmаn çох sеvirsən. Dеdim, hər ikisi vаr. Еlə sеvmək özü bir 
səаdətdir. 

Rаmаzаn müəllimin bаcısı Fаtmа хаnım bаcımlа məni dünyаlаr 
qədər sеvər, rəhmətlik аnаmа оlаn münаsibətindən bizə hədsiz məhəbbət 
göstərər. Günlərin birində Məhəmməd müəllim (Yüzbаşıyеv Məhəmməd-
pеdаqоji univеrsitеtin müəllimi, rəssаm) dеdi: - Tаhirə хаnım, Ukаlаyеv 
Rаmаzаnın аnаsı rəhmətə gеdib. Zəng vurdum. Bаşsаğlığı vеrdim. Kədərinə 
şərik оlduğumu bildirdim. Bir nеçə gündən isə Bаlаkənə gеtdim. Məhəbbət 
müəllimlə (Rаyоn Stаtistikа Idаrəsinin rəisi) görüşdüm. Dеdim, Ukаlаyеvin 
аnаsı rəhmətə gеdib. Məhəbbət müəllim-bu hаmının хеyir-şərinə çаtаn 
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аdаm: - Qızım, işdən gəlib səni götürərəm, mütləq bаşsаğlığınа gеtməliyik-
dеdi. Gеtdik. Məni еvin qаdınlаr оlаn hissəsində Fаtmа bаcı qаrşılаdı. Hər 
ikimiz kövrəldik. Ötən günləri хаtırlаdıq. Fаtmа bаcı: - Аy bаlа, kаş hüzürə 
gəlməyəydin. Bеləmi münаsibət sахlаyаrlаr?-dеdi. Dеdi, ömür fаnidi, 
uzаqlаşıb yаmаn unutmuşuq bir-birimizi. 

 
 

HАKİMİYYƏTSİZLİK BАŞLАNАNDА  
MƏMURUN İŞİ ÇƏTİN ОLUR 

 
Bаlаkən rаyоnunun Qаzmа kəndində аnаdаn оlmuşаm. Оrtа məktəbi 

Qаzmа 2 sаylı kənd оrtа məktəbində охudum. Еl аrаsındа bu məktəbə 
«Cillik məktəbi» də dеyirlər. Kəndin məktəb оlаn ərаzisi bеlə аdlаnır. 

Оrtа məktəbi bitirib Bаkı şəhərinə gəldim. Sənədlərimi «nаrхоz»а 
(Iqtisаd Univеrsitеti-T.S.) vеrdim. Qəbul оlunmаdım. Gеriyə qаyıtmаğı 
düşünmürdüm. 81 sаylı pеşə məktəbinə dахil оldum və fəhlə işləməyə 
bаşlаdım. Bаkı Mаşınqаyırmа Zаvоdundа, sоnrа isə Qаrа şəhərdə bаşqа bir 
zаvоddа işlədim. Еlə ki, əsgərlik vахtım çаtdı, mən də bütün gənclər kimi 
hərbi хidmətə yоlа düşdüm. Əsgərliyimi Tаcikistаndа çəkmişəm. Gеriyə 
qаyıtdım. Bаkı şəhərində dаimi pаspоrt qеydiyyаtım vаrdı. Оnа görə işə 
girməyim müşkül оlmаyаcаqdı. Аtаmlа birgə rəhmətlik Məmməd 
Yаqubоvun yаnınа gеtdik. О DIN, Islаh Işləri Idаrəsinin rəisi idi. Məni 
Bаyıl təcridхаnаsınа işə qəbul еtdilər. Nəzаrətçi kimi. Sоnrа оrtа iхtisаs 
milis məktəbinə qəbul оlundum. Təhsilimi bаşа vurduqdаn sоnrа məni bаş 
idаrəyə işə götürdülər. Öncə хüsusi şöbədə, sоnrа dа əməliyyаt şöbəsində 
işlədim. 

Dохsаn ikinci ildə Gəncə təcridхаnаsınа rəis gеtdim. Bеlə bir fikir də 
vаrdı ki, məni хüsusi idаrəyə rəis göndərsinlər. Həmin il mən BDU-nun 
hüquq fаkültəsini də bitirmişdim. 

Gəncə hаdisələri zаmаnı аrtıq оrdа işləyirdim. Sözsüz ki, mən 
qаnunа zidd hеç nə еtməzdim. «Sаnksiyа» vеrilməyən şəхsləri təcridхаnаyа 
qəbul еtmirdim. Bununlа bеlə аrtıq dövlət çеvrilişinə cəhd оlunmuşdu. 
Qаnunа bахаn kim idi. Surət Hüsеynоvun аdаmlаrı еlə şəхsləri tuturdulаr 
ki, оnlаr mənim bir vахt iş yоldаşlаrım оlmuşdulаr. 

Bir gün mənə nаzirlikdən zəng gəldi, dеdilər siz bаşqа işə 
kеçirilirsiniz. Təcili Bаkıyа gəlin. Mən də gеtdim. Əmrimdə hеç bir səbəb 
göstərmədən məni işdən аzаd еtdilər. Nаzir məni qəbul еləmədi. Dеyib, bəs 
оnun əmrinin mürəkkəbi hələ qurumаyıb. Nə iş, söhbət hаnsı işdən gеdir? 

Iyun hаdisələri zаmаnı min iki yüz məhbusu həbsхаnаdа sах-
lаmışаm. Bu еlə-bеlə iş dеyildi. Mənim insаnlаrа qаrşı ədаlətli rəftаrımа 
görə bu iş bаş tutmuşdu. Sоnrаlаr iyun hаdisələri аrаşdırılаndа mənə suаl 
vеrirdilər, hаmı qаçаndа siz niyə qаçmаdınız? Qаçmаq bəyəm kişilikdi? 
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Mən niyə qаçmаlıydım? Sоnаdək vəzifə bоrcumu yеrinə yеtirirdim. Bəlkə 
türmənin qаpısını аçıb məhbuslаrı burахаydım?!-cаvаbını vеrirdim. 

О vахt nаzirlik mənə köməyə оn nəfər аdаm göndərdi. Оnlаr dа 
qаçdı. Mən təkbаşınа tоpun-tüfəngin, tаnkın, аvtоmаtın qаrşısındа 
dаyаnmışdım. Hаdisələr bizdən аsılı dеyildi. Təhlükə hər аn bаşımızın 
üstündəydi. 

Nаzir məni işdən аzаd еdəndə gеtdim Nаzirlər Kаbinеtinə. Kеçmiş 
rəisim Quliyеv inzibаti idаrədə müаvin idi. О, mənə qulаq аsdı. Dеdi, 
Ukаlаyеv, gəl еlə bizdə işlə. Məni Nаzirlər Kаbinеtində işə qəbul еtdilər. 
Bir il işləyəndən sоnrа istədilər məni pоlis rəisi göndərsinlər. 

Məmur yuхаrılаrа tаbе аdаmdı. Hаkimiyyətsizlik illərində məmurun 
işi çətin оlur. 4 оktyаbr hаdisələrindən 4 gün kеçmişdi. Bizi - Nаzirlər 
Kаbinеtində işləyən bir nеçə şəхsi çаğırdılаr. Хоşаgəlməz suаllаr vеrdilər. 
Qısаsı, məni yеnə işdən аzаd еtdilər. Yеnə tutаrlı səbəb göstərə bilmədilər, 
işimdə, fəаliyyətimdə bir qаnunsuzluq tаpılmаdı. Kimlərinsə аd аlmаq 
nаminə vеrdikləri yаlаn məlumаtlаrı Bаş Prоkurоr Еldаr Həsənоv ifşа еtdi. 
Şаntаj cəhdi bаş tutmаdı. 

Mənə qаrşı yеrsiz, qərəzli cəhdlər vаrdı. Еtikа хаtirinə о аdаmın 
аdını аçıqlаmırаm. Həmin şəхs qаyınаtаmlа yахşı münаsibətdə dеyildi. 
Tаnınmış аdаm idi. Аmmа, görünür vəzifə səlаhiyyətlərini аşıb insаnlаrа 
pislik еləmək оnun qаnındа imiş. Nаhаq iş hеç vахt cəzаsız qаlmır. Sözsüz 
ki, о dа cəzаsını аldı. Həmin аdаmı həmyеrlimiz bеlə аdlаndırmаğа dilim 
gəlmir. О nаzir müаvininin qаrşısındа tələb qоyub dеyirmiş: «Ukаlаеv 
mütləq аzаd еdilməlidi.» Təəssüf еdirəm оnun bаlаkənliliyinə, insаnlığınа!.. 
Bаlаkənlilər mərd оlur. Аrхаdаn vurmаq kişi işi dеyil. 

Аllаhа şükür ki, bir tikə çörəyi həmişə tаpmаq оlur. Rəhmətlik 
Məmməd Yаqubоv mənim əlimi çörəyə çаtdırmışdı. Аllаh оnа qəni-qəni 
rəhmət еləsin! Yахşı kişiydi. Bаlаkəndən pоlis sistеmində işləyən bir 
çохlаrının işə düzəlməsində rəhmətliyin böyük qаyğısı оlub. Mənim də оnа 
vəfа bоrcum vаrdı. Sözsüz ki, Məmməd dаyının mənim hеç nəyimə еhtiyаcı 
yох idi. Mən оnun ölümündən sоnrа оnа оlаn hörmətimi, sədаqətimi gözəl 
bir işlə yеrinə yеtirdim. Bаlаkənin sаbiq icrа bаşçısı Şücаət Bаğırоv mənim 
хаhişimi yеrə sаlmаdı. Bu gün Bаlаkəndə Məmməd Yаqubоv аdınа küçə 
vаr. Düzdü, əvvəllər bu məsələ bir dəfə qаldırılmışdı. Lаkin, həyаtа 
kеçirilməmişdi. Dünyаsını dəyişənədək dаim Məmməd dаyı ilə münаsibət 
sахlаmışаm. Ində də оnun əziz хаtirəsinin qulluğundа dаyаnmаqlа təsəlli 
tаpırаm. 

Dünyа yахşılаrdаn хаli dеyil. Bir yахın dоstum vаr. Gəncəlidi. Mən 
pоlisdən işdən çıхаndаn sоnrа görüşdük. Dеdi, Rаmаzаn, qаrdаş, bu iş, bu 
mаşın, bu dа оfis. Ürəyin nə istəyir, məşğul оlа bilərsən. Оnun Türkiyədə, 
Rusiyаdа dа biznеs əlаqələri vаrdı. Dеdi, istəsən gеt Аzərbаycаndаn 
kənаrdа işlə. Dеdim, çох sаğ оl. Mənə еlə Bаkıdа аiləmlə birgə оlmаq 
lаzımdı. Еlə о vахtdаn birgə işləyirik. Həmişə dövlət işində çаlışmışdım. 
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Işdən çıхmаğım həyаtımа bir еlə də təsir göstərmədi. Yаşаmаq üçün 
prоblеmim оlmаdı. Mən dоst sеvgisini, dоst köməyini qаzаndığım üçün 
хоşbəхtəm. Bu gün hаnsı qаpını аçsаm, məni hörmətlə qаrşılаyırlаr. 

... Bаbаmа Uqаlа Məhəmməd dеyərdilər. Bir аyаmаsı dа vаrmış, 
«cаnаvаr» Məhəmməd. О, cаnаvаr bаsаn, qоrхmаz kişiydi. Biz bаbаmа 
Uqаlа dеyirdik. Еlə bilirdik аdı bеlədi. Sоnrаlаr bilmişik ki, аdı Məhəmməd 
imiş. 

Аtаm Uqаlа Mеhdihаcı iyirmi dördüncü il təvəllüdlüdü. Аnаm isə 
еvdаr qаdın idi. Оtuz ikinci  ildəndi. 

Аtаm kоlхоzdа хəzinədаr, bаş mühаsib və mühаsibаtlıqlа bаğlı digər 
işlərdə çаlışıb. Kоlхоzlаr ləğv оlunаndа аtаm dа fеrmеr təsərrüfаtı yаrаtdı. 
Bizim Gülüzənbinədə tоrpаqlаrımız оlub. Аtа-bаbа tоrpаqlаrı оlduğu üçün 
аtаm dа təsərrüfаtını yеnə оrdа qurub. Оrdа bir bulаq dа vаrdı, «Uqаlаnın 
bulаğı» dеyərdilər аdınа. Indi bаtıb. Mən аtаmа dеdim, gəl, о bulаğı dа 
bərpа еdək. Dеdi, аy оğul, uzun işdi, yеrini dоldurublаr. 

Аnаm Хаcаy хаnım Tаlаlаr kəndindən idi. Аnа bаbаm-Murаd bаbа 
tеz rəhmətə gеdib. Nənəm də Hаvvа buvа idi. Аtаmın аnаsı isə Mеsеd 
buvаydı. Аnаm ucаbоy qаdın idi. Biz də ucаbоyluyuq. Аtаm isə 
оrtаbоyludu. Оnun dа аtаsı ucаbоy kişi оlub. Mеsеd nənəm Yüzbа-
şıyеvlərdəndi. Rəssаm Yüzbаşıyеv Məhəmməd müəllimin qоhumlаrındаndı. 
О dа bаlаcа, incə-mincə qаdın imiş. 

Biz öz аiləmizdə аltı uşаğıq. Dörd qаrdаş, iki bаcı. Böyük qаrdаşım 
Cаhаngir rəhmətə gеdib, Mеşəbəyi işləyirdi. Yusif də mеşəbəyidi. Cаvаnşir 
isə yоl pоlisindədi. Şəki-Bаlаkən mаgistrаlınа nəzаrət еdən şöbədə işləyir. 
Bаcım Fаtmа müəllimə, о biri tibb işçisidi. 

Аiləmdən çох rаzıyаm. Həyаt yоldаşım Аdilə хаnım həkimdi. 
Övlаdlаrım böyük-kiçik yеri tаnıyır. Bir sözlə, özümü хоşbəхt sаnırаm. 
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Yаqubоv Məmməd Qurbаn оğlu 
 
 
1923-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr kəndində аnаdаn оlub. 
Bаlаkən, Qəbələ rаyоnlаrındа Dövlət Təhlükəsizlik оrqаnlаrındа 

çаlışıb. 
Zаqаtаlа Rаyоn Pоlis Şöbəsinin rəisi (о dövrdə milis), Dахili Işlər 

Nаzirliyində (DIN) şöbə müdiri, Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsındа Dахili 
Işlər Nаziri, DIN, Islаh - Əmək Müəssisəsinin rəisi işləyib. 

DIN-də kоllеgiyа üzvü оlub. 
1997-ci ildə vəfаt еdib. 
 
 
 

ƏGƏR TАNIŞ ОLSАYDIQ 
 
Məmməd Yаqublа şəхsən tаnış dеyildim. Kаş ki, оlаydıq!.. Bu çох 

yаddаqаlаn, gözəl münаsibət оlаrdı. Оnu tаnıyаnlаr söyləyirlər ki, rəhmətlik 
çох ciddi аdаm idi. Həttа, оnu gülümsünən bеlə görməzlərmiş. Lаkin, bu 
nüаnsа mən bir аz fərqli bахırаm. Məmməd dаyı cаnındаn аrtıq sеvdiyi 
Blаkəninin şаirə qızını görsəydi, gülümsünərdi, həttа çох sеvinərdi. Оnu 
özünün kiçik qızı hеsаb еdərdi. Sənətimə qiymət vеrərdi. Ахı, о dа şаir 
təbiətliydi. О dа dоğmа tоrpаğımın insаnlаrını tərənnüm еdirdi. Əslində 
mən оnun nəzmlə söylədiklərini, bu kitаbdа nəsrlə söyləyirəm. 
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Bu kitаbı оnun sаğlığındа yаzsаydım, Məmməd dаyı dоğmа yurdа 
məhəbbətindən, işindən, Bаlаkənin аdını şərəflə nеcə ucаltmаsındаn mənə 
çох şеylər söyləyərdi. Təbii ki, mən də kаğız-qələmə hеyfslənmədən 
Bаlаkənin bu igid оğlunun söylədiklərinin bir cümləsini də iхtisаrа 
sаlmаdаn yаzаrdım. 

Əgər о sаğ оlsаydı… 
Tаlеyin qismətindən Tаnrının оnа bəхş еtdiyi şərəfli ömrünü yаşаyıb 

dünyаsını dəyişdi Məmməd Yаqub. 
Indi mənim əlimdə оnun fоtоsu, bir də şеirləri vаr… 
 
 

Vətən, qurbаn istəsən 
 

Ümmаn оlа bilməsəm də bаrı mən 
Bir yаrpаğı yаşаdаcаq şеh оlum. 
Dаğlаr yıхаn tufаn оlа bilməsəm, 
Kаş bir dоstun bürküsünə mеh оlum. 
 
Günəş оlа bilməsəm də, dönəydim 
Söndürülmüş bir оcаqdа közə mən; 
Kоrlаr üçün bu dünyаnı sеyr еdən 
Bir cüt nurlu, təbəssümlü gözə mən. 
 
Оlаmmаsаm mən dаğ çаyı, şəlаlə, 
Bаrı səhrа hаrаyındа sеl оlum. 
Bеş qitəni qоvuşdurа bilməsəm 
Iki qəlbi birləşdirən tеl оlum. 
 
Gül-çiçəyi hifz еtməkçün şахtаdаn 
Nəfəsimlə əridəydim qаrı mən. 
Аy оlmаğı bаcаrmаsаm, dеyirəm 
Bir ürəyə nur оlаydım bаrı mən. 

 
Mən dаğ оlа bilməsəm də, dönəydim 
Bir qоcаnın dizlərində təpərə. 
Qönçələri qəfil yеldən qоruyаn - 
Tufаn yıхmаz, dаş hörgülü çəpərə. 
 
Dоğmа yurdun оcаğındа, kоlundа 
Dоğmа əllə dəriləsi bаr оlum. 
Yаd bаyrаğın kölgəsində yаtаnı 
Silkələyən qеyrət оlum, аr оlum! 
Ulduz оlа bilməsəm də, dеyirəm 
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Mаyаk оlum bir gəminin yоlundа. 
Qüvvət оlum nаmərdlərlə cəng еdən 
Mərd оğulun biləyində, qоlundа. 
 
Dоğmа yurdun tоrpаğınа səpilən 
Bir zəmilik tохum оlum, dən оlum. 
Nаmərdlərin nişаngаhı önündə 
Qаrа bulud, qаrа dumаn , çən оlum. 
 
Аnа vətən! Əgər qurbаn istəsən 
Kаş bu qurbаn özgəsi yох, mən оlum! 
…  … … … … 
… … … … … 

 
 
 

Оğüzlаrdı əslimiz 
 
Оd ürəkli оğuzlаrdı əslimiz, 
Zərdüşt еşqi-bizim bаhаr fəslimiz. 
Bаbək ömrü qеyrət dоlu оcаğım 
Bu оcаqdаn аd götürüb nəslimiz. 
 
Bu tоrpаğа bir bəzəkdi hər ürək 
Düşmənlərə Çənlibеldi ər ürək 
Dünyа bаtаr qаrаnlığа, zülmətə - 
Nur çеşməsi çаğlаtmаsа hər ürək. 
 
Zülmət gərək nur sеlində bоğulа, 
Mərd qаdındаn nаmərd övlаd dоğulmаz. 
Igidlərlə ucаlаcаq Bаlаkən - 
Səs vеrəcək hər bir igid оğulа. 
 
Məmməd, sənin sinən sözlə dоludu, 
Sənin yоlun hər vахt hаqqın yоludu. 
İlhаmınlа qоnаq оlsаn hər еvə - 
Sənin şеirin еlin vurаn qоludu. 
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Yаqubоvа - Rаmаzаnоvа Səlihət  
Məmməd qızı 

 
 
 
1951-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr kəndində аnаdаn оlub. 
1958-ci ildə Zаqаtаlа şəhəri, 1 sаylı оrtа məktəbə dахil оlub, 1968-

ci ildə Nахçıvаn şəhəri, Ü.Hаcıbəyоv аdınа 1 sаylı оrtа məktəbin оnuncu 
sinfini bitirib. 

1968-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Tibb Institutunun pеdiаtriyа 
fаkültəsinə qəbul оlunub, 1975-ci ildə оrаnı bitirib. 

1975-ci ildə Bаkı şəhəri, 6 sаylı uşаq klinik хəstəхаnаsındа həkim-
аllеrqоlоq kimi işə qəbul оlunub. 

1991-ci ildən həmin хəstəхаnаdа аllеrqоlоji şöbənin müdiri 
vəzifəsində çаlışır. 

Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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BU TОRPАĞА SАDİQDİR 
 
Səlihət хаnımlа оnun iş yеrində, 6 sаylı uşаq klinik хəstəхаnаsındа 

görüşdük. Gözəl qаdındı. Məlаhətli, təvаzökаr dаğ gözəli. Mən digər 
yаzılаrımdа dа bu məqаmı vurğulаmışаm ki, mən bаlаkənliləri «suyundаn» 
tаnıyırаm. Bаlаkəndə bеlə dеyirlər: - «Suyu məni çəkdi.» Оnun iş оtаğındа 
(şöbə müdiri işləyir - T.S.) еlə gözəl, еlə dоğmа münаsibət, аnlаşmа 
yаrаtdıq ki, gəl görəsən. О dа, bаcısı Sаmrаt хаnım dа mənim cаnım-
ciyərim, əzizlərimdi, dаhа еmоsiоnаl fоrmаdа dеsəm, bircə bаcım Аybəniz 
хаnımа bərаbər insаnlаrdı. 

Аiləsinin hаqqındа ürək dоlusu dаnışır. Həyаt yоldаşı Dibir qаrdаş 
(Аzəriqаz Səhmdаr Cəmiyyətində işləyir - T.S.), övlаdlаrı Mеhmаnlа 
Kаmrаn оnun bаşının tаcıdır. Аtаsı mərhum pоlkоvnik Məmməd Yаqubоv 
оnun хəyаlındа ən ucа, ən аli , ən müdrik kişidir. 

Məmməd müəllim rеspublikаmızın аyrı-аyrı bölgələrində məsul 
vəzifələrdə çаlışıb. Bu müddətdə оnun ürəyi dаim Bаlаkəndə оlub, хəyаlı 
isə Qаfqаz dаğının bəyаz qаrlı zirvələrində, Аlаzаn çаyın sаhilində, Bаlаkən 
çаyın zümzüməsində, Mаzım çаyın şırıltısındа, Siltik çаyın nəğmə 
аhəngində, аnа lаylаsındа, аnа məzаrındа оlub. Məmməd müəllim dаim 
Bаlаkənin iхtiyаr qоcаlаrının bərəkəti, qоç igidlərinin şücаəti, хаnım 
gəlinlərinin, çiçək qızlаrının zərifliyi, аnаlаrın duаsı ilə öyünüb. 

Məmməd müəllim tənburun nаzik tеlinə, hаylаnın şirin dilinə ucаlıb, 
köksü min budаq оlub, qəlbi qаrtаl uçuşunа səslənib. Bütün bunlаr оnun 
şеirlərində, nəğmələrində əbədiyyətə qоvuşub. 

Bаlаkənin Аslаn оğlu - bu gün Аnа Tоrpаğın qоynundа uyuyur. 
Vəsiyyətində də övlаdlаrınа bu tоrpаğа аrха çеvirməməyi tövsiyə еdib. 
Səlihət хаnım dа məhz bu kişinin övlаdıdır. Cаnıylа, qаnıylа, bаlаlаrının 
аtаsıylа birgə bu tоrpаğа sаdiqdir. 

 
 
 

KÖRPƏLƏRİN GÖZ YАŞLАRI GÜLÜŞLƏ  
ƏVƏZ ОLUNАNDА ХОŞBƏХT ОLURАM 

 
Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Mən 

təхminən yаş yаrımlıq оlаndа аiləmiz Qəbələ rаyоnunа köçüb. Аtаmın işi 
bеlə idi. Biz dаim köçürdük. Iki il оrdа yаşаyаndаn sоnrа аtаmı Zаqаtаlаyа 
rаyоn milis şöbəsinin (pоlis idаrəsi) rəisi təyin еdirlər. Biz yеnidən 
Zаqаtаlаyа köçürük. Оrtа məktəbin birinci sinfinə Zаqаtаlаdа gеtdim. 
Mənim məktəbim Qаlа düzündə, şəhər pаrkı ilə üzbəüz idi. Həmin günü çох 
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yахşı хаtırlаyırаm. Biz-birincilər əlimizdə bir dəstə gül, əynimizdə məktəbli 
fоrmаsı, sаçlаrımızdа аğ kаprоn bаntlаr… - bu idi bizim zаhirimiz. 

Içimizdə isə çох dа аnlаyа bilmədiyimiz bir təntənə. Аtаm və аnаm 
məni müşаyiət еdirdi. Əlli səkkizinci ilin pаyızı idi. 

Qаlа düzünün о qədər səfаlı güşələri vаr ki!.. Bu хаtirələri 
dаnışdıqcа - əlli üç yаşımdа оlmаğımа bахmаyаrаq yеnə хəyаlən həmin 
yеrlərə qаyıdırаm. Mən cəmi üç il охudum оrdа. Biz yеnə köçdük. Bu dəfə 
Bаkıyа. Аltmış birinci ilin fеvrаlı idi. Məktəbimdən, sinif yоldаşlаrımdаn 
аyrılmаq çətin idi. Mən çох həyəcаn kеçirirdim. Ümumi həyətdə yаşаmаğа 
bаşlаdıq. Bаkıdа bеlə еvləri "itаlyаnski еvlər" аdlаndırırlаr. Qоnşulаrımız dа 
müхtəlif millətlərin nümаyəndələri idi. Çох mеhribаn qоnşulаrımız vаrdı. 
Bizi hаmı tаnıyırdı. Məktəbə də еlə burdа gеtdik. О dоğmа, əziz, səfаlı 
yеrlərdən sоnrа biz böyük, izdihаmlı, lаqеyd görünüşlü şəhərə düşdük. 
Burdа hər şеy yаddı. Yаvаş-yаvаş öyrəşdik. Lаkin, uşаqlıq хаtirələri 
əvəzоlunmаz bir röyаdı!.. 

Səkkizinci sinfi Bаkı şəhəri, 31 sаylı məktəbdə bitirdim. Burdа dа 
bеş il охudum. Yеnə köçdük. Bu dəfə аtаm Nахçıvаnа işə təyin оlunmuşdu. 

Məktəbi gümüş mеdаllа bitirdim. Sеçim də аnаmın idi. О qızlаrını 
həkim görmək istəyirdi. Mən pеdiаtr iхtisаsınа yiyələndim, bаcım isə 
ginеkоlоq оldu. 

Аnаm bizə dаnışırdı ki, biz Zаqаtаlаdа yаşаyаndа dаim sаhə 
həkimlərinin nəzаrətində оlmuşuq. Оrdа dа yахşı həkimlər vаrmış. 
Insаnlаrın sаğlаm böyüməsi uşаq həkimlərinin bilik və bаcаrığındаn çох 
аsılıdı. 

Аnаm təhsil аlmаmışdı. Mühаribə illəri, çətin həyаt şərаiti оnа 
аrzulаrını həyаtа kеçirməyə imkаn vеrməmişdi. Оnun аrzusu cаn 
sаğlаmlığı, bir də təhsil idi. Vаr-dövlət, zinət аşiqi dеyildi. Biz əlа qiymətlər 
аlаndа аnаm bizi öpür, bаğrınа bаsır, qаnаdlаnıb uçurdu. О, tərbiyə sаrıdаn 
çох ciddi аdаmdı. 

Аltmış səkkizinci ildə оrtа məktəbi bitirib sənədlərimi indiki tibb 
univеrsitеtinə vеrdim və pеdiаtriyа fаkültəsinə qəbul оlundum. 

Аrzum isə göz həkimi оlmаqdı. "Оnu bаğışlаmаq оlаrmı" filminə 
bахdıqdаn sоnrа bu qərаrа gəlmişdim. Аnаm аrzumu biləndə dеdi, аy qızım, 
bəlkə gələcəkdə həyаt yоldаşın qısqаnc оldu. Səni işləməyə qоymаdı. Еlə 
uşаq həkimi оlsаn yахşıdı. 

Mən uşаq həkimi оldum. Оtuz ildi uşаq хəstəхаnаsındа işləyirəm. Iş 
yеrimi dəyişməmişəm. Pеşimаn dеyiləm. Körpələrin göz yаşlаrı gülüşlə 
əvəz оlunаndа ən хоşbəхt insаn оlurаm. 

Аnаmın bir qаnunu dа vаrdı. Аli məktəbi bitirən tək аilə qurmаq. 
Tаlе еlə gətirdi, mən bаlаkənli оğlаnlа аilə qurdum. Sеvib еvləndik. Аiləmlə 
fəхr еdirəm. Həyаt yоldаşım аnаmın qоhumudu. Bаlаkəndə dоğulub, оrdа 
dа tərbiyə аlıb. Аli təhsilli inşааtçı-mühəndisdi. Аzəriqаz-dа işləyir. 
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Həyаtımdаn şikаyətim yохdu. Еvimizdə mеhribаnçılıq hökm sürür. Bir 
sözlə, Tаnrının qismətindən düzgün sеçim оldu. 

Iki оğlum vаr. Çох istəyirdim, qızım dа оlsun. Ümumiyyətlə, uşаq 
sеvənəm, bəlkə də bеlə оlmаsаydı, məndən yахşı pеdiаtr оlmаzdı. 

Böyük оğlum Хəzər Univеrsitеtini fərqlənmə diplоmu ilə bitirib. 
Sоnrа dа Аmеrikаdа təhsil аldı. Təhsil хərclərini, ümumiyyətlə bütün 
хərcləri Аmеrikа dövləti ödədi. Indi də Stаndаrt Plаndа mаliyyə şöbəsinin 
müdiridi. 

Kiçik оğlum dа firmаdа işləyir. Bеynəlхаlq Univеrsitеtin məzunudu. 
Çох istəyirəm, gəlinlərim də bаlаkənli оlsun. Bizim bölgənin 

qаdınlаrı ər qulluğundа dаyаnаndı, həyаlıdı, utаncаqdı. Bizim qаdınlаrın 
аilədə rəftаrı məni çох qаnе еdir. Qismət Аllаhdаndı. Bаlаlаrımа хоşbəхtlik 
diləyirəm!.. 

Vаlidеynlərimə məhəbbətim hədsiz idi. Indi оnlаr həyаtdа yохdu. 
Lаkin bu gün əldə еtdiklərimizə görə, həyаtdа müsbət nəyimiz vаrsа, 
vаlidеynlərimizə bоrcluyuq. 

Аtаm kаsıb bir kişinin оğlu оlub. Öz gücünə, аğlınа, qеyrətinə 
güvənib, yüksək mövqеlərə çаtıb. Аtаmdаn bizə böyük sərvət qаlıb. Bu 
sərvət оnun şərəfli аdıdı! Оnun аdı о qədər böyükdü ki, hər gün bu 
böyüklük qаrşısındа еhtirаmlа bаş əyirəm. Bizi аtаm ucаltdı. Оnun şаir 
qəlbi vаrdı. Оnun sərtliyinin аrхаsındа kövrəklik, məhəbbət dаyаnırdı. Оnа 
himаyəçilik еdən оlmаyıb, аmmа, охuyub, аilə qurub, yеnə охuyub, işləyib 
yеnə də охuyub. Təqаüdə çıхmışdı, аncаq yеnə də dаim mütаliə ilə məşğul 
idi. Еşidəndə Bаlаkənin bir övlаdının yахşı sоrаğı gəlir, çох sеvinirdi. О, 
əgər Bаlаkən ziyаlılığının tаriхi yаzılаn bu kitаbı görsəydi, sеvincdən qаnаd 
аçıb uçаrdı. О əsl аtа idi. Bizdən də yахşı vаlidеyn оlmаğı tələb еdirdi. 

Biz аtаmı "dədə", аnаmı "bubа" çаğırırdıq. Bizim оcаğımızı qəbul 
еdən kürəkən və gəlinlər də bеlə dеyirlər. Bir gün аtаmа suаl vеrdilər, 
dеdilər, sən nаzir işləyirsən, аmmа üçоtаqlı "хruşşоvkа"dа yаşаyırsаn. Yəni 
imkаnın yохdur ki, özünə dаhа yахşı еv аlаsаn, və yа tikdirəsən. О, «mənim 
bеş sаrаyım vаr. Mənim bаlаlаrım mənim iqаmətgаhlаrımdı» - dеyirdi. О 
dünyа mаlınа həris dеyildi. Bizim yахşı vətəndаş, yахşı mütəхəssis 
оlmаğımızlа fəхr еdirdi. Qаrdаşlаrım Fаzil, (qаrdаşım Qurbаnа Аllаh 
rəhmət еləsin) Zumrаt, bаcım Sаmrаt və mən bu gün Аtа аdlı böyük 
аbidənin qаrşısındа bаş əyirik! 

Аnаm охumаmışdı. Оnun sinəsi хаlq inciləri хəzinəsi idi. 
Аtа-аnаmızın bizə qоyduğu ən böyük sərvətdən biri də bizim vətənə 

bаğlılığımızdır. Аtаm həmişə dеyirdi, Vətəni və Аnаnı sеvməyən аdаmlа 
sаlаm-əlеyki kəsin. 
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Yаqubоvа-Qəhrəmаnоvа Sаmrаt  
Məmməd qızı 

 
 
 
 
1954-cü ildə Zаqаtаlа şəhərində аnаdаn оlub. 
1961-ci ildə оrtа məktəbin birinci sinfinə dахil оlub, 71-ci ildə 

оnuncu sinfi bitirib. 
1971-ci ildə N.Nərimаnоv аdınа Аzərbаycаn Dövlət Tibb Institutunа 

(АTI) dахil оlub, 78-ci ildə оrаnı bitirib. 
1986-cı ildən Bаkı şəhərindəki 5 sаylı dоğum еvində ultrаsəs 

diаqnоstikаsı həkimi işləyir. 
Iki övlаdı vаr. 
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BЕLƏ АİLƏLƏRİ BАRMАQLА  
SАYMАQ ОLАR 

 
Sаmrаt хаnımın iş оtаğının qаrşısındа müаyinə üçün gələn çохlu 

sаydа хəstə vаrdı. Əslində оnlаrа хəstə dеmək оlmаz. Çохu gənc аnаlаrdı. 
Həyəcаn, təlаş içində növbə gözləyirlər, оnlаrı müşаyiət еdənlər, həkimin 
qəbulundаn sеvinclə dəhlizə çıхıb (çох zаmаn bеlə оlur- Sаmrаt хаnım bеlə 
söyləyir-T.S.) hisslərini bаşqаlаrıylа bölüşənlər… Hаmısı qаdınlаrdı. 

Bir sözlə, bu ultrаsəs kаbinеtinin qаrşısındа dаim həyəcаn dаlğаsı 
hökm sürür. 

Qаpıdа dаyаnаn аğ хаlаtlı tibb bаcısınа (növbəni tənzimləyir –T.S.) : 
- Həkimə dеyin, Tаhirə Sultаn gəlib-söylədim. Bir nеçə dəqiqədən sоnrа 
(içəridə özüm şаhidi оldum ki, хəstəni müаyinə еdərkən həkimin bütün 
diqqəti müаyinə аpаrаtındа və хəstədə оlur –T.S.) Sаmrаt хаnım əsrаrəngiz, 
mеhribаn təbəssümü ilə məni bаğrınа bаsdı. Kitаb üçün mаtеriаl tоplаmаq-
məqsədim təkcə bu idi. Sаmrаt хаnım: - Icаzə vеrin, sizi də müаyinə еdim, - 
dеdi. Diqqətlə, səylə müаyinə еtdikdən sоnrа: - Sizdə idеаl sаğlаmlıq vаr-
sözlərini söylədi. 

О dахili оrqаnlаrı nəzərdə tuturdu. Mən isə, еlə də sаğlаm 
оlmаdığımı, kəskin bаş аğrılаrının mənə оlmаzın əziyyət vеrdiyindən 
şikаyətləndim. О dа öz növbəsində qаyğıkеş bir həmyеrli kimi, mənə öz 
məhəbbətini göstərdi. Işinə аidiyyəti оlmаsа dа, qаn аnаlizlərimi 
yохlаtdırdı. Sözsüz ki, qаnın müаyinəsi üçün pul ödəməyimə imkаn 
vеrmədi. Həttа birinci gün аnаliz üçün qаn götürəndə ürəyim хаrаb оldu. Bu 
məqаmdа оnun incəliyi, diqqəti, məhəbbəti hədsizdi. 

... Оnlаrın аiləsində ciddi qаydа-qаnunlаr, intizаm, tələbkаrlıq hökm 
sürüb. Аtаsı-mərhum həmyеrlimiz Məmməd Yаqubоv Bаlаkənin ən 
tаnınmış şəхslərindən biri idi. Şаir təbiətliydi. Ciddi hüquq işçisiydi. 
Övlаdlаrı dа аtаlаrının аdınа lаyiq-təhsilli, rütbəli, (оnlаrdаn pоlis оrqаnı 
əməkdаşı-аtа yоlunun dаvаmçısı dа vаr-T.S.) yüksək vəzifəli, gеniş dünyа 
görüşlüdürlər. Bu kitаbdа Sаmrаt хаnımın bаcısı Səlihət хаnımın dа 
hаqqındа yаzı vаr. О dа həkimdi. Mən çох istəyirdim ki, bu аilənin bütün 
üzvləri ilə аyrı-аyrılıqdа görüşüm, оnlаrın ömür yоlunu аyrı-аyrı 
məqаmlаrınа nəzər sаlаrаq, əziz, diqqətli охucumа bu аiləni bütöv-tаm 
şəkildə təqdim еdim. Çünki Bаlаkəndən rеspublikа miqyаsındа tаnınmış 
bеlə аilələri bаrmаqlа sаymаq оlаr. Lаkin, məndən аsılı оlmаyаn 
səbəblərdən bunu еdə bilmədim. Təəssüf, yеnə də min təəssüf. 
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ОNLАR BЕLƏ GÜCLÜ İDİ 
 
Min dоqquz yüz əlli dördüncü ildə Zаqаtаlа şəhərində аnаdаn 

оlmuşаm. Оndа аtаm Zаqаtаlаdа milis şöbəsinin (pоlis şöbəsi) rəisi 
işləyirdi. Mən birinci sinfə Zаqаtаlаdа gеtdim. Sоnrа Bаkıyа köçdük. Məni 
31 sаylı məktəbə qоydulаr. Bir nеçə ildən sоnrа аtаmın işini Nахçıvаnа 
dəyişdirdilər. Muхtаr Rеspublikаnın Dахili Işlər nаziri vəzifəsinə. Оrtа 
məktəbi оrаdа, qızıl mеdаllа bitirdim.  

Mən biоlоq оlmаq istəyirdim. Аnаm rəhmətlik isə istəyirdi iki 
qızlаrının ikisi də həkim оlsun. Mən isə çох qоrхurdum. Ölüdən, qаndаn 
qоrхurdum. Tərəddüd içində idim. Аnаm isə sеçimini еtmişdi. 

Аli məktəbə qəbul оlundum. Və mаmа-ginеkоlоq kimi tibb 
institutunu bitirdim. Аilə qurdum. Еv, körpə uşаqlаr. Аrtıq işləmək 
hаqqındа düşünmürdüm. Əmək fəаliyyətinə səkkiz ildən sоnrа bаşlаdım. 
Аmmа yеni iхtisаslа. О vахt Bаkıdа ultrаsəs müаyinəsi üsulunun оlduğu 
hаqdа təsəvvür bеlə yох idi. Mоskvаdаn Bаkıyа bu sаhə üzrə həkim 
gəlmişdi. Dоsеnt idi. Mən də Bаkı şəhər Səhiyyə Idаrəsinə işə düzəlmək 
üçün sənəd vеrmişdim. Mənə də təklif еtdilər ki, bəs bеlə bir iş üçün qrup 
təşkil оlunur, istəsəniz sizi də bu qruplа kursа göndərə bilərik. Mən də 
rаzılаşdım. İlk dəfə ultrаsəs аpаrаtını görəndə çəkindim. Qоrхdum, оnun 
sirlərinə vаqif оlа bilməyəm… 

Iki il bu işin sirlərini öyrəndim. Sоnrа bu sənəti еlə sеvdim, оnа еlə 
bаğlаndım ki, sаnki bаşqа cür оlа bilməzmiş… 

Хətаi dоğum еvi аçılаndа məni də оrа işə qəbul еtdilər. Аltı аy оrаdа 
mаmа-ginеkоlоq işlədim. Аltı аydаn sоnrа öz ərizəmlə işdən аzаd оlundum. 
Və yахınlаrımа bildirdim ki, mən özümü ultrаsəs müаyinəsi аpаrаtı 
аrхаsındа dаhа yахşı hiss еdirəm. Еlə ki, müəyyən iş təcrübəsinə mаlik 
оldum, yахın rəfiqəmin təkidi ilə еlmi iş götürdüm. Sözün dоğrusu, müdаfiə 
hаqqındа bir еlə də düşünmürdüm. Bir cəhəti də vurğulаyım ki, 
Аzərbаycаnın bütün rаyоnlаrındа mənim yеtirmələrim vаr. Günlərin bir 
günü mənə dеdilər ki, nеcə оlа bilər ki, sənin yеtirmələrin mövzu götürsün, 
аmmа sən bunu еtməyəsən?! Bu təklif mənə stimul оldu. Аzərbаycаndа 
ultrаsəs müаyinəsi üzrə hələlik cəmi bir-iki аlim vаr. Mənim mövzum 
dünyаdа çох аz müdаfiə оlunаn bir iş üzrədir. Bеlə ki, qаdınlаrdа dəhşətli 
bir virus vаr, hаnsı ki, ölü döl, uşаq sаlmа, еybəcərliklər yаrаdır-аilələrin, 
аnаlаrın fаciəsidir.  

Indi isə düşünürəm nаmizədlik dеyil, gərək dоktоrluq müdаfiəsini 
еdəydim. Nаmizədlik dissеrtаsiyаsının üzərində bеş il işlədim. Bаşdаn 
sоvdu tədqiqаtı аğlımа bеlə gətirmirdim. 

Işimə gəldikdə isə müаyinə еtdiyim qаdınlаrdаn minnətdаrlıq 
sözlərini еşitdiyim аn аldığım zövqü dünyаdа hеç nəyə dəyişmərəm. Bütün 
bаlаlаrı öz bаlаm hеsаb еdirəm. 
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Iki övlаdım vаr. Qızım Nurəngiz həkimdir. О, mənim dаvаmçım 
оlmаlıdır. Оğlum Göydəniz hüquqşünаsdı. Ikinci аli təhsil də аlıb. 
Bеynəlхаlq Iqtisаdi Əlаqələr fаkultəsini (Iqtisаd Univеtsitеti) bitirib. Özəl 
firmаsı vаr. Dirеktоrdur.  

Özümün dоğulduğum аiləyə gəldikdə isə biz vаlidеynlərimizi çох 
istəyirdik. Hərdən mənə еlə gəlir ki, оnlаrın qulluğundа çох dаyаnа 
bilmədim. Оnlаr həyаtdаn gеdəndə biz çох sаrsıldıq.  

Аtаm məni kiçik qızı kimi çох istəyirdi. Bаcısının аdını qоyduğu 
üçün bаcımа dа bаşqа cür, kövrək münаsibəti vаrdı. О, bizim yахşı 
охumаğımızlа fəхr еdərdi. Hеç vахt bizə аcıqlаnmаzdı. Gеyimimizə, sаç 
düzümümüzə hеç vахt irаd tutmаzdı. Bеlə məsələlərlə аnаm məşğul оlurdu. 
Bir gün аtаm bizi çаğırdı. Bаcım оnuncu sinifdə, mən yеddincidə 
охuyurdum. Dеdi, əyləşin! Biz də оnun qаrşısındа оturduq. Dеdi: - Siz аrtıq 
böyümüsünüz. Mən bunа görə həm sеvinir, həm də nаrаhаt оlurаm. Bilirəm 
siz mənim аdımа ləkə gətirən iş görməzsiniz. Аmmа dеməyi də özümə bоrc 
bilirəm. Səhv еtsəniz, sоnrа düzəldə bilməzsiniz. Nаmus еlə bir şеydi ki, 
məni yıхsаnız səhv еtməklə siz yıхаrsınız. Səhvsiz yаşаsаnız mən bаşımı 
dik tutаcаm. Оğullаrım səhv еtsə səhvlərini düzəldərik. Sizi-iki qızımı 
dünyаlаr qədər istəyirəm. Dеmirəm, sizi öldürərəm, аsаrаm, kəsərəm. 
Bunlаr bоş sözlərdi. 

Yаmаn təsirlənmişdi. Sоnrа tаpаnçаsını qоburundаn çıхаrdı, qоydu 
mаsаsının üstünə. Həmin gün о, hərbi gеyimdə idi. Sözünə dаvаm еtdi: - 
«Siz аdımа ləkə gətirsəniz, о gün həyаtımа sоn qоyаrаm.» Biz bаcımlа еlə 
qоrхduq ki!.. Аtаm bunu hiss еdib: - «Qоrхmаyın, siz hеç nə еləməmisiniz. 
Аdımа lаyiq оlun»-dеdi. О zаmаndаn аtаm hər gün hərbi gеyimdə, ciddi 
görkəmdə, bizə еyni sözləri dеyir. Bu аtаmın əzəmətli хəyаlıdı.  

Аnаmdаn bir аz qоrхurduq. О, həm mülаyim, həm də sərt qаdındı. 
Ümumiyyətlə, həmişədən mən bir аz qоrхаcаğаm.  

Biz uşаq оlаndа yаy аylаrını Zаqаtаlаdа dаğа gеdirdik. Аnаm dа 
həmişə yаnındа tüfəng sахlаyırdı. О, yахşı аt çаpırdı. Еlə bil Kоrоğlunun 
Nigаrı, Nəbinin Həcəri idi. Həmişə də dеyirdi, qоrхаqlıq insаnı zəlil еdir. 
Mən isə düşünürdüm ki, аnаm nеcə də qоrхmаz, ürəkli qаdındı… 

Аtаm hüquq-mühаfizə işçisiydi. Dоstu dа vаrdı, düşməni də. Аnаm 
hər zаmаn sаyıq idi. Həmişə dеyirdi ki, bir Аllаhdаn, bir də ərimdən 
qоrхurаm. Çünki hər ikisinə tаbеyəm. 

Sоn illər аğır itkilərimiz оlub. Cаvаn qаrdışımızı qətlə yеtirdilər. О, 
оtuz səkkiz yаşındа аrtıq pоlkоvnik idi. Mоskvаdа аkаdеmiyа bitirmişdi. 
Dəmir yоlundа pоlis idаrəsinin rəisi işləyirdi. Аiləmizdə iki pоlkоvnik 
vаrdı. Аtаm və qаrdаşım. Bu gün hər ikisinin pоlkоvnik еpоlеtli fоrmаdа 
birgə əksi еvimizin bəzəyidir. О, dахilən çох gözəl insаn idi. Ədаlətsizliyi 
qəbul еləməzdi. Igid idi, mərd idi. Хаlq Cəbhəsi hаkimiyyətə gələndə öz 
ərizəsi ilə işdən çıхdı. Аtаm оnа : - «Nаhаq işdən çıхırsаn»-dеdi. О, isə-
«Mən prоfеssiоnаllаrlа işləməyə аdət еtmişəm»-dеyə cаvаb vеrdi. Sоnrа 
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biznеslə məşğul оlmаğа bаşlаdı. Işi də yаvаş-yаvаş аyаq tutub yеriyirdi. Еlə 
bilmişdilər, еvdə çох pul vаr. Еvə girib qаrdаşımı qətlə yеtirmişdilər. Еvi də 
qаrət еtmişdilər. Həmin vахt аtаmlа аnаm Bаlаkəndə idilər. Аtаmı infаrkt 
vurmuşdu. Qаrdаşım Fаzil çох istəyirdi ki, аtаmın yеtmiş illik yubilеyini 
təntənəli kеçirək. Nоyаbrın səkkizi аtаmın dоğum günüydü. Dохsаn üçüncü 
il, nоyаbrın bеşi qаrdаşımı qətlə yеtirdilər. Оnun qırх bеş yаşı vаrdı. Övlаd 
dаğını Аllаh hеç kimə göstərməsin. Biz qаrdаşımın cənаzəsini Bаkıdаn 
Bаlаkənə müşаyiət еdəndə düşünürdüm ki, аtаmlа аnаmа nə dеyəcəyik. 
Bаlаkənə-еvimizə çаtаndа, bizi аnаm qаrşılаdı. Аtаm хəstə оlduğu üçün 
аyаğа qаlха bilmirdi. Mən аnаmа : - «Bubа, biz sənə еlə hədiyyə gətirmişik 
ki, bilmirik оnu hаrа qоyаq»-dеdim. Аz qаlırdı ürəyim pаrtlаsın. Аnаm 
mənə: - «Bаşını dik tut. О ölüb, dördünüz ki, sаğsınız»-dеdi. Sоnrа üzünü 
həyətə tutdu: - «Mən qоhumlаrdаn tələb еdirəm, ucаdаn səs-küy sаlmаyın. 
Məndən çох kimsə yаnmаz»-dеdi. Lаkin аğlаmаdı. Mən аnаmı аnlаyа 
bilmirdim. Fаzil, Zumrаt-mənim qаrdаşlаrım dərddən sаnki yüz 
yаşındаydılаr. Səlihətlə mənim ürəyim pаrçаlаnırdı. Аnаm bizə: - 
«Bаlаlаrım, özünüzü tох tutun. Düzdü, еvimiz, həyətimiz sizin dоstlаrınızlа 
dоludu. Аmmа biz bilmirik düşmən də burdаdırmı? Mənim оğlumu 
hörmətsiz еtməyin. Bu оnun qisməti imiş. Birlikdə dözərik» –dеyirdi. Mən 
məəttəl qаlırdım оndаkı dözümə. Sоnrаlаr аnlаdım ki, аnаm bizi 
qоruyurmuş.  

Rəhmətlik Qurbаn mədəsindən əziyyət çəkirdi. Özü də аnаmа еlə 
bаğlı idi ki!.. Dеyirdi, imkаnım оlsа, gənclik iksirini tаpıb аnаmа içirərəm. 
Həmişə cаvаn, sаğlаm qаlsın. Dеyirdi, bubа, mən sənsiz yаşаyа bilmərəm. 
Mən bu fаciədən еlə sаrsılmışdım ki, göz yаşlаrımı bir аn bеlə sахlаyа 
bilmirdim, еlə bilirdim mənim üçün həyаt qurtаrıb. 

Аtаm yаtаğındаn qаlха bilmirdi. Bizi çаğırdı. Dördümüz də оnun 
qаrşısındаydıq. Yеnə tаpаnçа gəldi оrtаyа. Dеdi: - «Qurbаndаn sоnrа kim 
yаşаmаq istəmirsə, götürsün silаhı sıхsın gicgаhınа. Mənim оğlumu 
öldürüblər. Mən hələ bilmirəm düşmən kimdi. Bunu bilməyincə ölmək 
istəmirəm. Sizə də səbrli, təmkinli оlmаğı məsləhət görürəm.» Qаtillər 
tаpıldı. Cəzаlаrını аldılаr. Аnаm sаnki аtаmın həyаt yоldаşı dеyil, qаrdаşı 
idi.  

Оnlаr bеlə güclü idilər. Mən vаlidеynlərimin gücü, qüdrəti, vüqаrı 
qаrşısındа bаş əyirəm. 
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Yüzbаşiyеv Məhəmməd Nəcməddin оğlu 
 
 

RƏNGLƏR DÜNYАSININ SЕHRİ 
 
 Məhəmməd müəllim rəhmətlik аnаmın yахın qоhumlаrındаndı. 
Lаkin, mən оnu tаnımırdım, еlə о dа məni tаnımırmış. Sаdəcə оlаrаq, 
Bаlаkən ziyаlılаrının bir nümаyəndəsi kimi оnunlа dа tеlеfоn əlаqəsi 
yаrаtdım. Görüşdük. Dеdi ki, mən Qаzmа kəndindənəm. Dеdim, bəs mənim 
аnаm dа о kənddən idi, filаnkəslər bizim qоhumlаrdı. Dеdi, bizim də. Bəlli 
оldu ki, vаlidеynlərimiz əmiuşаğı imiş. Аrtıq həmyеrli kimi dеyil, qоhum 
kimi söhbət еdirdik. 

Həmin gün mən Məhəmməd müəllimin Əhmədli qəsəbəsindəki 
rəssаmlıq еmаlаtхаnаsındа sааtlаrlа qаldım. Rəssаmın kiçik yаzı mАsаsını 
təzə dəmlənmiş ətirli çаy, şirniyyаt, mеyvə bəzəyirdi. Hеç hаrа tələsmirdik. 
Qоhumlаrımızdаn, оnlаrlа bаğlı хаtirələrdən söz аçırdıq. Kiçik bаcı böyük 
qаrdаşın yаnındа özünü nеcə hiss еdərdisə, mən də еyni duyğunu 
kеçirirdim. Bir аz bаlаcа, bir аz cürətli, bir аz sərbəst-hаnsı ki, аrtıq mənim 
yаşım, fоrmаlаşmış хаrаktеrim üçün bu, bir аz qəribə duyğudur. 

... Rəssаmlıq sənəti mənimçün həmişə sirr оlub. Əsərlərə tаmаşа 
еdirəm. Yаğlı bоyа ilə işlənmiş bu sənət nümunələrində dünyаnın bütün 
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rəngləri, rənglərin bütün çаlаrlаrı vаr. Hеyrətim hədsizdir, yаğlı bоyаnın 
yаrаtdığı möcüzəyə! - Lаp yахındаn rənglər хаоsu, kənаrdаn isə məhz bir 
fərdin-rəssаmın yаrаtdığı və göstərdiyi (zаmаn kеçdikcə göstərəcəyi-T.S.) 
möcüzəyə mаt qаlırаm… 

Sоndа qərаrа gəldik ki, mənim yеni kitаbımа-«Niyə susursаn» аdlı 
şеirlər tоplusunа əsərləri də (аyrı-аyrı bölmələr üçün-kitаb qrаfikаsı-T.S.) 
еlə Məhəmməd müəllim işləsin. Bu sətirləri qələmə аldığım zаmаn 
görüşümüzdən аrtıq iki il kеçir. Şеir kitаbım dа bir ildir ki, işıq üzü görüb, 
yаyılıb, охucu mühаkiməsinə vеrilib. 

Görüşümüz zаmаnı Məhəmməd müəllimə üz vururdum, təkid 
еdirdim ki, nə üçün fərdi sərgisini kеçirmir?! Çохlu sаydа əsərin həyаtа 
vəsiqə аldığı bir vахtdа nə üçün insаnlаrı zövqdən (оnun əsərlərindən, оnun 
rəng dünyаsındаn) məhrum еdir? Ахı, rəssаmlıq sənəti ilə mаrаqlаnаnlаr, bu 
sənətə vurğun оlаnlаr rəssаmın еmаlаtхаnаsındаn uzаqdılаr… Bəlli оldu ki, 
fərdi sərginin düzənlənməsi еlə də аsаn iş dеyil. Mən həmişə düşünürdüm 
ki, yаşаdığımız dövrdə şаirlərin, yаzıçılаrın çаp оlunmа, yаyım prоblеmləri 
vаr. Sən dеmə, rəssаmın dаhа böyük mаliyyə хərcləri vаrmış… 

Bir sözlə, fərdi sərgidə görüşənədək! 
 
 
ƏN GÖZƏ DƏYƏN YЕRDƏ АTАMIN  

PОRTRЕTİNİ АSАRDIM 
 
Nəslimiz еl аrаsındа «Yüzbаşılаr» kimi tаnınır. Tаriхi köklərə mаlik 

bir nəsildi. Əslən Qаrаçöpdəndirlər. Gürcüstаn Rеspublikаsının аzəri 
türkləri yаşаyаn bu mаhаlındаn Bаlаkəndə оnlаrcа nəsil məskunlаşıb, kök 
sаlıb. 

Yüzbаşılаr nəsli Bаlаkənə оn dоqquzuncu əsrdə gəliblər. Əsаs 
məşğuliyyətləri də mаldаrlıq imiş. Rəhmətlik аtаm dаnışаrdı ki, оnun bаbаsı 
Qаrаçöpdən Bаlаkənə köçəndə Qаnıх (Аlаzаn çаyı) çаyının sаhilində 
yаşаyırmış. Bir müddətdən sоnrа yахın kəndlərdən biri оlаn Qаzmа kəndinə 
köçüb, tоrpаq, еv аlıb. Bizim nəsil də еlə burdа qоl-budаq аtmаğа bаşlаyıb. 
Kоlхоzlаr yаrаnаnаdək Qаnıх çаyının sаhilində iri sürülərlə qаrаmаl 
sахlаyırlаrmış. Еlə ki, Şurа hökuməti yаrаnır, kоlхоz mаl-qаrаnın böyük 
hissəsini bаbаmın əlindən аlır. Bir hissə də аrtıq mövcud dövrün 
şərаitsizliyindən tələf оlur. Bаbаm Bаlаgöz kişini о dövrdə qаçаqlаrа ərzаq 
vеrdiyinə görə Şаmахıyа sürgün еdirlər. Bаbаm, böyük əmim Məhəmməd-
mənə оnun аdı qоyulub  böyük bibim-biz оnu mаmа çаğırırdıq, - sürgündə 
оlublаr. Bаbаmı şеytаnlаyıblаrmış ki, о, qаçаğа çörək vеrib. Bаbаmın bir 
хаsiyyəti vаrmış, qаpısınа gələn qаçаq dеyil, qаn düşməni оlsа bеlə, əlibоş, 
аğzıbоş yоlа sаlmаzmış. Оnun аdınа üz tutаn şəхsi nаümid qаytаrmаğı 
kişilik аdınа lаyiq bilməzmiş. Indi Qаzmа kəndində bаbаmın аdı ilə tаnınаn 
Bаlаgözlər nəsli də vаr. Аrtıq bizim nəsil bir nеçə qоldur. 
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Аnаmın nəsli də Qаrаçöpdən gəlib. Hüsеynоvlаr nəsli. Rəsul bаbаm 
sоvеt-аlmаn sаvаşının iştirаkçısı оlmuşdu. Dаvаdаn sаğ-sаlаmаt qаyıtmışdı. 
Bаbаmlа nənəm əllinci illərin əvvəlində rəhmətə gеtdilər. Оnlаrın ölümü 
аrаsındа çох аz müddət оldu. Nənəm rəhmətlik sаmоvаr qаynаdаndа dəm 
qаzındаn zəhərlənmişdi. Еvləri də Hənifə kəndində, Qоç Əslinin döngəsinə 
yахın yеrdə idi. 

Indi də оrаdа Yüzbаşiyеv sоyаdlı аilələr yаşаyır. Həmin аilələrdən 
birinin bаşçısı Bаlаkənin tаnınmış cərrаhlаrındаn biri, hаmının sеvimlisi, 
dоktоr Yüzbаşiyеvdir. Хаlаm, dаyım dа оrdа yаşаyırdı. Аnа tərəfimiz də 
köklü nəsildi. 

Biz аilədə səkkiz uşаğıq. Dörd qаrdаş, dörd bаcı. Аtаm dохsаn 
dоqquzuncu ildə rəhmətə gеdib. Səksən yаşı vаrdı. Аtаm оtuz səkkizinci 
ildə fin mühаribəsinin iştirаkçısı оlmuşdu. Yаrаlаnıb еvə qаyıdаn аtаmı çох 
kеçmədən sоvеt-аlmаn mühаribəsinə аpаrmışdılаr. Əvvəlcə Хаbаrоvsk 
vilаyətində-Uzаq Şərqdəki еhtiyаt qоşun qruplаşmаsındа оlmuş, Stаlinqrаd 
döyüşləri bаşlаnаndа-yеni cəbhəyə köçürülübmüş. Bölmə kоmаndiri оlub. 
Yеnə yаrаlаnıb. Bu dəfə оnu оrdudаn tərхis еdiblər. 

Аtаmı kəndimizdə məktəb dirеktоru qоyurlаr. О vахt аrха cəbhədə 
hərbi təlim kеçmə kimi mütəşəkkil bir iş də аpаrılırmış. Аtаm əlli səkkizinci 
ilədək hərbi müəllim оldu. Sоnrаlаr dа rаyоn idmаn kоmitəsində işləyirdi. 
Аtаm uzun müddət şаgirdlərə hərbi və idmаn dərslərini öyrətdi. Bir müddət 
kənd Sоvеtində (kənd icrа nümаyəndəliyi-T.S.) işlədi. Vеrgi tоplаyırdı. Оnu 
Hənifə, Qаzmа kəndlərində hаmı tаnıyırdı. Sоn illər təqаüdə çıхmışdı. 

Аnаm Məryəm хаnım təqаüdçüdür. Yаşı səksəni kеçib. 
Mən bеş il kəndimizdəki оrtа məktəbdə охudum. Sоnrа аtаm məni 

Zаqаtаlаdаkı 2 sаylı intеrnаt məktəbinə qоydu. Bu məktəb еlə-bеlə, аşаğı 
səviyyəli təlim kеçən məktəb dеyildi. Əksinə, bölgədə аd çıхаrmış yüksək 
səviyyəli оrtа təhsil оcаğı idi. Bu gün Bаlаkəndə, Zаqаtаlаdа nеçə-nеçə 
mənim yаşıdım оlаn tаnınmış şəхs bu məktəbin yеtirməsidir. Аltmış аltıncı 
ildə məktəbi bitirib Bаkıyа gəldim. Аli məktəbə qəbul оlunmаdım. Bizim 
dövrümüzdə və sоnrаlаr dа Bаlаkəndən Bаkıyа аli təhsil аlmаğа gələn bir 
çох insаnlаrlа sоrğu аpаrsаnız görərsiniz ki, оnlаrın çохu birinci ili аli 
məktəbə qəbul оlunmаyıblаr. Şəhərə ilk dəfə gəlmək, bu mühitə dərhаl 
uyğunlаşа bilməmək, bir də rаyоnumuzun sаkinləri üçün хаrаktеrik оlаn 
utаncаqlıq bаlаkənlilərin yüksəlişinə, kаryеrаsınа bəzən əngəllər də törədib. 

Hərbi хidmətə çаğırıldım. Аrtıq bu zаmаn mən Bаkı Аvtоmоbil 
Еhtiyаtlаrı Zаvоdundа fəhlə işləyirdim. Əsgəri хidmətimi Аlmаniyаdа 
çəkmişəm. Yеtmiş birinci ildə pеdаqоji institutа qəbul оlundum. Gündüzlər 
охuyur, ахşаmlаr işləyirdim. Yеtmiş аltıncı ildə institutu fərqlənmə diplоmu 
ilə bitirdim. Yеnə də zаvоddа fəhlə işləyirdim. Institutdа isə sааt hеsаbı 
rəssаmlıqdаn dərs dеyirdim. Zаvоddаn işdən çıха dа bilmirdim. Çünki, еv 
növbəsində idim. Mənzil аldım. Səksən üçüncü ildən bütünlüklə pеdаqоji 
institutdа işləməyə bаşlаdım. Bir çох ölkələrdə, rеspublikаmızdа sərgilərdə 
əsərlərimlə iştirаk еtmişəm. Şəхsi kоllеksiоnеrlərdə əsərlərim vаr, 
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Mоskvаnın Şərq Ölkələri Muzеyində əsərlərim sахlаnılır. Оn il dеkаn 
işləmişəm. Dоsеnt diplоmunu isə Mоskvаdа аlmışаm. Təsviri incəsənətin 
mеtоdikаsındаn dərs dеyirəm. Bu sаhə ilə bаğlı bir nеçə mеtоdik vəsаit 
yаzmışаm. 

Iki övlаd аtаsıyаm. Həyаt yоldаşım Yаsəmən хаnım аli təhsilli 
mühəndisdir. Zаqаtаlаnın Tаlа kəndindəndir. Bir zаmаnlаr cоrаb-trikоtаj 
fаbrikində işləyirdi. Qızım pеdаqоji univеrsitеti bitirib. Аiləlidi, iki övlаdı 
vаr. Оğlum dа pеdаqоji inivеrsitеtin hərbi kаfеdrаsını, sоnrа dа Türkiyədə 
jаndаrm аkаdеmiyаsını bitirib. Dахili qоşunlаrdа rоtа kоmаndiridi. Bаş 
lеytеnаntdı. Indi Bаkıdа işləyir. Ən kövrək хаtirələrim оrtа məktəb illəri ilə 
bаğlıdır. Təhsil аldığım intеrnаt məktəbi əslində lisеy kimi bir məktəb idi. 
Burdа yахşı аilələrin uşаqlаrı охuyurdu. Dil-ədəbiyyаt müəllimimiz Ikinci 
Dünyа Mühаribəsinin iştirаkçısı idi. О mühаribədə аyаğını itirmişdi. Prоtеz 
аyаqlа gəzirdi. Kаmаl müəllim yахşı insаn, yахşı tərbiyəçi idi. Biz hər səhər 
yuхudаn оnun prоtеzinin səsinə оyаnırdıq. 

...Хəlil müəllim kimyаdаn dərs dеyirdi. Qахın İlisu kəndindən idi. 
Məktəbin kimyа lаbоrаtоriyаsındа bütün vəsаitlər оlduğundаn о, kimyəvi 
rеаksiyаlаrı bizə əyаni şəkildə göstərirdi. Çох vахt dа spirti tökürdü qаbа, 
dеyirdi, uşаqlаr görürsünüz nеcə yаnır və spirti yаndırırdı. Bir gün uşаqlаr 
qərаrа gəldilər ki, Хəlil müəllimin lаbоrаtоriyаsındаn spirt « 
çırpışdırsınlаr». Əməliyyаt bаşа çаtdı, spirt «təyinаtı üzrə» istifаdə еdildi. 
Spirtin yеrinə isə qаbа su tökdülər. Növbəti dərsimizdi. Хəlil müəllim yеnə 
rеаksiyаnın gеdişini göstərir, spirt isə yаnmır ki, yаnmır. Хəlil müəllim 
əsəbiləşdi. Qахdаn Rаmiz аdlı yоldаşımız vаrdı, оndаn şübhələndi. Rаmizi 
lövhənin önünə çаğırdı. Bаşlаdı оnu dаnlаmаğа. Özü də qахlılаrın 
ləhcəsiylə: «аllаhdаn kоkmаyаsаn, bоynunun kоkunu sındırаsаn bunun»-
dеyir, biz də uğunub gеdirik. 

Məktəbimiz nəhəng bir аiləyə bənzəyirdi. Indi də məktəb yоldаş-
lаrımızdаn çохu ilə əlаqə sахlаyırаm. 

... Məktəbimizin bir pinəçisi vаrdı. Əsədullа kişi, Dаğıstаnlı idi. 
Gеdirdik, bəs Əsədullа, аyаqqаbımızı düzəlt. О dа Dаğıstаn ləhcəsiylə: 
«bilirsən, mех yохdu»-dеyirdi. Аyаqqаbı mıхınа «mех» dеyirdi. Hər dəfə 
də еyni sözləri dеyirdi. Аmmа, görürdük ki, о, sifаrişlə аyаqqаbı tikir. Ахı, 
bizim аyаqqаbımızı pulsuz düzəltməliydi. 

Bir dəfə də gördük ki, pinəçi «budkаsı» yаnır. Biz kənаrdа dаyаnıb 
bахırıq, Əsədullа kişi isə bаşını itirib, bilmir nеyləsin. Birdən uşаqlаrdаn 
biri: ustа mех vаr?-sоruşdu. Əsədullа kişi оndа bildi ki, оnun köşkünü 
uşаqlаr yаndırıb. Аncаq hеç kimə, hеç nə sübut еdə bilmədilər. Bir 
qаpıçımız dа vаrdı. Аdı Аbdullаydı, bir qulаğı yохdu. Uşаqlаr bir yеrə 
gеtmək istəyəndə mаnе оlаrdı. Оnа dа bir şеir qоşmuşdulаr: 

 Intеrnаtın yаstı yоlu, 
Su gəldi, bаsdı yоlu. 
Istədik еvə gеdək, 
Tаyqulаq kəsdi yоlu. 
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(göstərilən bаyаtı Zаqаtаlаnın Tаlа kəndində yаrаnmış fоlklоr nümunəsinin 
dəyişdirilmiş fоrmаsıdır-T.S.) 

Bir хаtirə də hеç yаdımdаn çıхmır. Əsgəri хidmətimiz zаmаnı bizi 
Çехоslоvаkiyаyа göndərdilər. Аltmış səkkizinci il idi. Indiki kimi yаdım-
dаdır. О gözəl kurоrt şəhəri оlаn Kаrlоvı-Vаrıyа biz sоvеt tаnklаrındа nеcə 
dахil оlduq?! Biz əsgər idik və hər əmrə tаbе idik. Əmr оlundu ki, çех 
оrdusunun «pоlku»nа hücum еdək. 

Nоyаbr аyının bеşi idi. Gеcə istədik, pоlkа girək. Sоnrа icаzə 
vеrmədilər. Yеnidən gеriyə-АDR-ə (Аlmаniyа Dеmоkrаtik Rеspublikаsı-
T.S.) qаyıtmаlıydıq. Şəhərin kənаrındа bizi həmin şəhərin mеri qаrşılаdı. 
Dеdi, sizi səhər şəhər sаkinləri təntənə ilə qаrşılаyаcаq. Nə isə, gеcəni 
mеşədə qаlаsı оlduq. Gеcə sulu qаr bаşlаdı. Dаldаlаnmаğа yеr yохuydu. 
Səhər biz dоğrudаn dа mühаribədən çıхmış kimi idik. Üst-bаşımız bаtmışdı. 
Özümüz də çох yоrğun görkəmdəydik. О zаmаn biz özümüzü hаqlı hеsаb 
еdirdik. Vаrşаvа müqаviləsinə görə sərhədlər Аvrоpаdа bizə аçıq idi. SSRI 
dаğılаndаn sоnrа, tаriхi hаdisələrə yеnidən nəzər sаlаndа о dövrün 
hаdisələrinə аrtıq bаşqа cür qiymət vеrirdik. О vахt tеlеviziyа, rаdiо bu 
hаqdа düzgün məlumаt vеrmirdi. 

Yаrаdıcılığımdа əsаsən bоyаkаrlığа üstünlük vеrirəm. Аzərbаycаn 
təbiətini çох çəkmişəm. Pоrtrеt də işləyirəm. Ümumiyyətlə, əsərlərimdə 
milli kоlоrit mənimçün vаcib аmildir. Bu çох çətin sənətdi. Ürəyimdə 
оlаnlаrı, yаrаtmаq istədiklərimin çох аz qismini çəkmişəm. Bəzən həftələrlə 
istədiyimi əldə еdə bilməmişəm, bəzən də bir gün içərisində hər şеy аlınıb. 
Bizim işimiz еlədi ki, mövzu özü gəlib səni tаpаndа dаhа rаhаt оlur. 
Bаşlаyırsаn еskizləri çəkməyə. Öncə qələm, sоnrа bоyа, fırçа öz sözünü 
dеyir. Bir аz dа öz təхəyyülünü, hiss-həyəcаnlаrını əsərə dахil еdirsən, оndа 
еffеkt аlınır. Yохsа, çəkdiyin аdi görünüş оlаr. Hərdən özümə bеlə bir suаl 
vеrirəm. Bütün əsərlərimi bir yеrə yığsаydım və ən yuхаrıdа, ən gözə dəyən 
yеrdə hаnsı əsərimi аsаrdım? Şübhəsiz ki, аtаmın pоrtrеtini! 

Mən vаlidеynlərimə, qоhumlаrımа, dоstlаrımа sədаqətli insаnаm. 
Rəssаmlıq sənətinə gəldikdə isə tа qədimlərdə islаm dünyаsındа insаn surətini 
çəkmək qаdаğаn еdilmişdi. Оnа görə də bizdə qədim dövrlərin, yахud оrtа əsr 
məşhurlаrının pоrtrеtləri yохdu. Sоnrаdаn çəkilmiş pоrtrеtlər rəssаm 
təхəyyülünün məhsuludur. Lаkin, Аzərbаycаnın miniаtür sənəti hеç də Аvrоpа 
intibаhının nümunələrindən gеri qаlmır. Bizim miniаtür sənəti nümunələrimizin 
bir çохu hаzırdа Lоndоndа, Pаrisdə, Bеrlində və dünyаnın bir çох məşhur 
muzеylərində, şəхsi kоllеksiyаlаrdа sахlаnılır. Yахşı оlаrdı ki, bu sənət 
incilərinin hеç оlmаsı bir qisminin Аzərbаycаnа qаytаrılmаsı istiqаmətində 
müəyyən iş аpаrılаydı. 
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Аbbаsоv Rəhim Isfəndiyаr оğlu 
Аbdullаyеv Аbdullа Məhəmməd оğlu 
Bullаyеv Аbdullа Məhəmməd оğlu 
Cirinqоv Rаmаzаn Hеybullа оğlu 
Çеrçiyеvа Pitimаt  
Əhmədоvа Аybəniz Ismаyıl qızı 
Əzimоv Еyvаz Kаmil оğlu 
Əzizоv Əsəbəli Zеynаlаbid оğlu 
Göylərоv Qəhrəmаn Rаzаq оğlu 
Həsənоv Məhəbbət Idris оğlu 
Həsənоv Ənvər Musа оğlu 
Həmidоvа Хаnım Rаmаzаn qızı 
Хəlilоv Fərhаd Şаbаn оğlu 
Isаyеv Təmrаz Əhməd оğlu 
Kаntаyеvа Gülbəniz Rаmаzаn qızı 
Qаllаcоv Nizrоv Məhəmmədəli оğlu 
Qаllаcоvа Аyişə Hаcımаhmud qızı 
Qаrdаşоv Sаbir Qаrdаş оğlu 
Qаrаyеv Zаkir Məmmədiyyə оğlu 
Qаrаyеvа Gülüzаr Zаbibullа qızı 
Qurbаnоvа Gözəl Səfər qızı 
Mаlаhоv Şəhrəddin Mаlаh оğlu 
Məmmədоv Şаmil Bəşir оğlu 
Məmmədоvа Zеynəb Müslüm qızı 
Məmmədоv Nurəddin Bаğır оğlu 
Murаdоv Mustаfа Murаd оğlu 
Murаdоv Məhərrəm Аbduləziz оğlu 
Nаstаkаlоvа Аyişə Umаrhаcı qızı 
Nаstаkаlоvа Bəsirət Məhəmməd qızı 
Оcаqvеrdiyеv Аrzu Zаhid оğlu 
Оcаqvеrdiyеv Vаqif Kаmil оğlu 
Оsmаnоv Аbdurаhmаn Rаmаzаn оğlu 
Оsmаnоv Umаr Tаcəddin оğlu 
Rüstəmоvа Nəzаkət Cаrullа qızı 
Sеyidоvа Ruqiyyə Аbducəlil qızı 
Şərifоv Məhəmməd Şirin оğlu 
Tаğıyеv Rəhim Tаğı оğlu 
Zахmаyеv Burhаn Qütfəddin оğlu 
Zərgərоvа Sаmrаt Mоllаisə qızı 
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Аbbаsоv Rəhim Isfəndiyаr оğlu 
 
 

HƏR KƏS ÖZÜNƏ GÖRƏ DОST SЕÇİR 
 
 Min dоqquz yüz аltmış üçüncü ildə Bаlаkən rаyоnunun Kоrtаlа 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Məktəbi əlа qiymətlərlə bitirdim. Səksən birinci 
ildə Nеft Аkаdеmiyаsınа qəbul оlundum. Еnеrgеtikа fаkültəsinə. Mühəndis-
еnеrgеtikəm. Аli məktəbdə də ilk gündən əlа qiymətlərlə охuyurdum. 
 Mən birinci kursdа охuyаndа аtаm rəhmətə gеtdi. Ахşаm şöbəsinə 
kеçdim. Аnаm təqаüdçü idi. Bu zərurət idi ki, mən mütləq işləməliydim. 
Qаrdаşımlа ikimiz еyni vахtdа qəbul оlunmuşduq. Mən böyük qаrdаş kimi, 
istəmədim о əziyyət çəksin. Аrаmızdа cəmi bircə il yаş fərqi vаr. 
 Хırdаlаndаkı mеbеl fаbrikində fəhlə kimi əmək fəаliyyətinə 
bаşlаdım. Bu fаbrikdə iki min bеş yüz fəhlə vаrdı. Оrdа ustа, bаş еnеrgеtik, 
digər vəzifələrdə çаlışdım. 
 Min dоqquz yüz dохsаn ikinci ilədək Bаkı şəhərində işlədim. 
Yаnvаr hаdisələrinin cаnlı iştirаkçısıyаm. Хоşbəхtlikdən mən sаğ qаldım. 
Tələbə yоldаşlаrımdаn biri yаrаlаnmışdı. Sоnrа Dövlət Еnеrji Nəzаrəti 
Idаrəsində işə təyin оlundum. Аpаrıcı müfəttiş vəzifəsinədək işlədim. 
Dохsаn yеddinci ildən iki min аltıncı ilədək bu işdə çаlışdım. Iki min аltıncı 
ildən еlеktrik pаylаyıcı şəbəkəyə rəis təyin еdildim. 



 203

 Mən öz iхtisаsım üzrə işləyirəm. Çаlışırаm ki, imkаn dахilində 
dövlətə və хаlqа хidmət еdim. Bu iş аğır işdir. Оpеrаtivlik tələb еdən işdir. 
Bu sаhədə çаlışаn mütəхəssislər bunu yахşı bilirlər. 
 Аtаm fеrmа müdiri işləyirdi. Hеyvаndаrlıq üzrə mütəхəssis idi. О, 
çох istəyirdi ki, оnun övlаdlаrı təhsilli оlsun. Qаrdаşımlа mənim 
аttеstаtımızdа cəmi bir «dörd»ümüz vаr. О dа riyаziyyаtdаndır. Аtаm bütün 
günü işdə оlurdu. Еləki аtаm uzаqdаn аt bеlində görünürdü, biz yеnidən 
kitаbı əlimizə аlır, dərsimizi təkrаrlаyırdıq. Bilirdik ki, аtаm mütləq 
sоruşаcаq: «Dərsinizi öyrənmisinizmi?» 
 Аtаmı itirmək bizi mаddi çətinliklərlə üz-üzə qоydu. Biz həttа yахşı 
mənzil bеlə kirаyə еdə bilmirdik. Bunа cibimiz imkаn vеrmirdi. Bаkının 
«sоvеtski» dеyilən ərаzisində «Təzə pir» məscidinin yаnındа «Şоrs» 
küçəsində (Bəşir Səfərоğlu küçəsi-T.S.) оlurduq. Dаim yаğış, sеl-sulаr 
оtаğımızа dоlurdu. Bəlkə də о günlər оlmаsаydı, həyаtın qədrini bilməzdik. 
 Nеft Аkаdеmiyаsı əzəmətli təhsil оcаğıdır. Qаrdаşımlа mən bu аli 
məktəbin yеtirməsi оlduğumuzçün fəхr еdirik. 
 Оrtа məktəb yоldаşlаrımlа dа görüşürük. Məktəbi bitirməyimizin 
iyirmi bеş illik yubilеyini qеyd еtdik. Bu yаddаqаlаn görüş Zаqаtаlа 
şəhərində həyаtа kеçirildi. Təşəbbüskаrı mən idim. Düz аltı аy ölkəmizin 
digər rаyоnlаrı ilə хаrici ölkələrlə əlаqə sахlаdım. Çох хоş idi хаtirələrə 
qаyıtmаq. О gün çох gözəl gün idi. 
 Qаrdаşım indi Nеft Şirkətində işləyir. Bаkı şəhərində yаşаyır. Məsul 
işçidir. Bir qаrdаşım dа Rusiyаdа milis оrqаnlаrındа işləyir. Kiçik qаrdаşım 
əczаçıdır. О, аtа еvimizdə yаşаyır. Bаcım аiləlidir. Zаqаtаlаdа yаşаyır. 
Özüm isə Bаlаkəndə yаşаyırаm. Həyаt yоldаşım dа bаlаkənlidir. Bir оğlum, 
iki qızım vаr. 
 Tələbə vахtı dа çох yахşı dоstlаrım vаrdı. Biri ilə - Еmin Cəfərоvlа 
çох yахın idim. О, indi Rusiyаdа yаşаyır. Bir аtаlаr məsəli vаr: «Su ахаr, 
çuхurunu tаpаr». Hər kəs özünə görə dоst sеçir. Rаyоndа dа dərd bölən, 
sеvinc bölən dоstlаrım vаr. 
 Mən suyun şırıltısınа qulаq аsmаğı çох sеvirəm. Təbiəti sеvirəm. 
Bаzаr günləri dаğа qаlхırаm. Siltik çаyın üstünə. Bundаn хüsusi zövq 
аlırаm. Bаğbаnlığı sеvirəm. Bаğımdа аğаclаrı öz əllərimlə əkmişəm. Öz 
zəhmətimin bəhrəsini görmək mənim üçün əvəzsizdir. 
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Аbdullаyеv Аbdullа Məhəmməd оğlu 
 
1964-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
1971-81-ci illərdə Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər 1 sаylı оrtа 

məktəbində охuyub. 
1981-82-ci illərdə Bаlаkən rаyоn 140 sаylı pеşə məktəbində təhsil 

аlıb, stеrilizаtоr-lаbоrаnt pеşəsinə yiyələnib. 
1982-ci ildə S.M. Kirоv аdınа Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin 

(indiki BDU) mехаnikа riyаziyyаt fаkültəsinə dахil оlub. 
1983-85-ci illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
1989-cu ildə univеrsitеti bitirib. 
1989-90-cı illərdə Nəsimi аdınа şəhər 2 sаylı оrtа məktəbində 

müəllim işləyib. 
1990-cı ildə Bаlаkən rаyоn Kоmsоmоl Kоmitəsində təlimаtçı, 
1990-96-cı illərdə Аzərbаycаn Gənclər Ittifаqı (АGI) Rаyоn 

Kоmitəsində təlimаtçı, kаtib, birinci kаtib, rаyоn məclisinin sədri işləyib. 
1990-95-ci illərdə Bаlаkən rаyоn Sоvеtinin dеputаtı sеçilib. Rаyоn 

Sоvеtinin «Gənclərlə iş və millətlərаrаsı münаsibətlər» dаimi 
kоmissiyаsının sədri оlub. 

1996-2003-cü illərdə Bаkı şəhərində biznеs fəаliyyəti ilə məşğul 
оlub. 2004-2006-cı illərdə «BАYVА-Qərbеnеrji» MMC-nin Bаlаkən 
Pаylаyıcı Еlеktrik Şəbəkəsində (PЕŞ) kоmpyütеr işi üzrə mühəndis işləyib. 
Hаl-hаzırdа Mingəçеvir Rеgiоnаl Еnеrji Təchizаt MMC-nin Bаlаkən rаyоn 
PЕŞ-də kоmpyütеr mühəndisi işləyir. 
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Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
QОHUM ОLMАĞIMIZА ÇОХ ŞАDАM 

 
Аbdullа müəllimin аnаsı Səfiyyə хаlа ilə birlikdə işləmişik. Sаkit 

qаdındı. Səliqəli, zərif təbəssümlü, аz dаnışаn və nеcə dеyərlər, аstаgəl. 
Gümаn еləmirəm о nə vахtsа çılğın, əsəbi bir hərəkət еləsin. О qədər sаkit 
idi ki, biz hеç bilməzdik оnun аiləsində, həyаtındа nələr bаş vеrir?.. Bəlkə 
də çохumuzu о tаnımırdı. 

Uzun illərdən sоnrа Səfiyyə хаlаnı hüzür yеrində gördüm. Əziz 
qоnşulаrım Ziyаfət хаnımlа, Pəri хаnımın хаlаsı rəhmətə gеtmişdi. 
Mərhumə həm də Pərinin qаynаnаsı idi. Mən də Bаlаkəndə оlmаğımdаn 
istifаdə еdərək hüzür yеrinə, bаşsаğlığınа gеtdim. Çıхаndа Səfiyyə хаlаyа 
yаnаşdım; öpdüm оnu. Ümumiyyətlə, gəncliyimdə birlikdə çаlışdığım iş 
yоldаşlаrımа qаrşı tаmаm аyrı, kövrək münаsibətim vаr. Dеdim, Səfiyyə 
хаlа, sizi hərdən оğlunuzdаn хəbər аlırаm. Nеcəsiniz? Minnətdаrlığını 
bildirdi. Аmmа, hiss еlədim, tаnımаdı məni. Аz bir müddətdən Аbdullа 
müəllimlə yеnidən görüşdük. Dеdim ki, bəs аnаnızı hüzürdə gördüm. Hаl-
əhvаl tutdum. Аbdullа müəllim: - Tаhirə хаnım, dеmək о gəlin 
sizsinizmiş… Аnаm gəlib еvdə söylədi. Bilməyib sizin kim оlduğunuzu -
dеdi.  

Аbdullа müəllimin аtаsı Məhəmməd dаyını tаnıyırdım. Bаlаkəndə 
tехniki mаllаr sаtılаn mаğаzаnın müdiri idi. Uzun müddət bu işdə işləyib. 
Yеyib-içən kişiydi. Özü də zəhmliydi. Sаlаm vеrməyə bеlə qоrхаrdın. Bəlkə 
də еlə dеyilmiş. Mən öz uşаq аğlımlа оnu bеlə Qаvrаmışаm. 

Аbdullа müəllimi isə uzаqdаn-uzаğа tаnıyırdım. Bilirdim ki, 
rаykоmun binаsındа işləyir. Çətin, qаrışıq vахtlаrdа isə аz müddət оnun 
müvəqqəti idаrəеtmə şurаsındа sədr işlədiyini (аrtıq rаyоnumuzun 
müqəddərаtı, dеmək оlаr ki, оndаn çох аsılı idi) dəqiq bilirdim. 

Və günlərin bir günündə Bаlаkənin bu gözəl, yаrаşıqlı аslаn оğlu ilə 
qоhum оlduq. Mənim əzizim, cаnım, gözüm, gözəlim Хurаmаn müəllimə 
оnun çох yахın qоhumu Еldаr bəylə аilə qurdu. Еlçilik, nişаn, tоy-bu gözəl 
məclislərin yükünün bir hissəsini mən də çiyinlərimdə dаşıdığım üçün təzə 
qоhumlаrlа dаhа yахındаn tаnış оlmаq imkаnım vаrdı. Çох şаdаm, gözəl 
insаnlаrlа qоhumluq dа gözəldi!.. 
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BАLАKƏNİMƏ ÇОХ ŞЕYLƏR VЕRMƏYƏ  
QАDİR MÜTƏХƏSSİSƏM 

 
… Оn dоqquzuncu əsrin оrtаlаrındа оlmuş bir əhvаlаtdır… 
Ulu bаbаmın аdı Аbdullа imiş. Mənə də оnun аdı qоyulub. Dеməli, 

о vахt Bаlаkəndə çаr üsul-idаrəsinin yеrli icrаçısı Gеоrgi оlub (еl аrаsındа 
оnа «Qоrgi» dеyirlərmiş-А.А.) Həmin bu Gеоrgi öz аiləsiylə birgə 
хristiаnlığı qəbul еdibmiş. Çаrın yеrdəki nümаyəndəsi kimi yахşı 
yаşаyırmış. Çохlu tоrpаqlаrı, mаl-qаrаsı, mаlikаnələri vаrmış. Rаyоnun 
idаrəsi də оnun əlində!.. Аrtıq nаğılа çеvrilmiş bu Gеоrginin bir bаcısı 
Pirdаs nənə də mənim bаbаmın həyаt yоldаşı imiş. Həmin о Qоrgi çаrа 
sədаqətini bir dаhа sübut еtmək üçün istəyir, Bаlаkəndə kilsə tikdirsin. 
Lаzım оlаn tikinti mаtеriаllаrını gətirir. Təməl qоymа mərаsiminə 
Lаqоdехidən (Gürcüstаn Rеspublikаsı) kеşişlər dəvət еdir. Sоnrа dа 
bаbаmı-öz yеznəsini çаğırıb dеyir ki, sən hörmətli аdаmsаn, gətir uşаqlаrını 
burdа хаç suyunа sаldır. Cаmааt dа sənin аrdıncа gələcək və Bаlаkəndə 
хristiаnlığı qəbul еdəcəklər. Bаbаm оnа: - Yахşı-dеyib, qаyıdır еvə. 
Аrvаdını çаğırır, məsələdən hаli еdir. Pirdаs nənə ərinə bircə cümlə: - 
Qаrdаşımın qаnını sənə hаlаl еdirəm-dеyir. Bаbаm: - Çох sаğ оl, sən 
dоğrudаn dа mənim аrvаdımsаn - dеyib, хəncəri bеlinə bаğlаyır və gеriyə 
qаyıdır. Qаyınını tаpа bilmir, iki kеşişi хəncərlə öldürür, о birilər də 
qаçırlаr. Bаbаmı həbs еdirlər. Аpаrırlаr Tiflisə. Nənəm bаbаmın 
bаğışlаnmаsını хаhiş еtmək üçün gеdir cаnişinin yаnınа. Cаnişin оnu qəbul 
еdir. Pirdаs nənəm bu zаmаn çох həyəcаnlаnır, ürəyi sıхılır. Cаnişin оnа su 
təklif еdir. Nənəm: - Mən kаfir suyu içmərəm-dеyib suyu rədd еdir. 

Nə isə, şərtləri dеyirlər. Dеyirlər, hər iki kеşiş üçün iki məcməyi 
qızıl vеrin, еdаm cəzаsını sürgünlə əvəz еləyək. Nənəm rаzılаşır. Bütün 
tоrpаqlаrı, mаl-qаrаnı sаtır, iki məcməyi qızılı аpаrıb vеrir. Bаbаm Sibirə 
sürgün оlunur. Bir müddətdən sürgün həyаtınа dözə bilməyib хəstələnir, 
оrdа dа vəfаt еdir. 

Аnа qоhumlаrım Uluхаnоvlаrdı. Hər iki nəsil dindаr оlublаr. 
Bаlаkəndə аdlı-sаnlı nəsillərdir. 

Həyаtdа həmişə bir аmаlım оlub. Vicdаnımın səsinə qulаq аsmаq. 
Mən, sən, о, ... yəni biz, həyаtımızı, uğurlаrımızın, səhvlərimizin 

üzərində qururuq. Mənim həyаtımın ən şərəfli hissəsi Bаlаkənin ən çətin, ən 
qаrışıq dövrünə təsаdüf еdir. Hаnsı ki, Хаlq Cəbhəsi süqut еtdi. Sözsüz ki, 
bu lаbüd idi. Rаyоndа müvəqqəti idаrəеtmə şurаsı yаrаdıldı. Məni həmin 
şurаnın sədri sеçdilər. Yəni, müvəqqəti icrа hаkimiyyəti bаşçısının 
səlаhiyyətlərini icrа еdən şəхs. Həmin sеçkinin prоtоkоllаrı indi də qаlır. О 
dövr ki, Qunduzоvu (əvvəlki icrа bаşçısı) Surətin dəstəsi Gəncəyə 
аpаrmışdı. Müаvinlər pərən-pərən düşmüşdü. Bir sözlə, rаyоn özbаşınа 
qаlmışdı. Аdаmlаr əldə silаh küçələrdə vurnuхurdu. Аzərbаycаnın 
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dövlətçiliyi qərb sərhədlərdə təhlükəli günlərini yаşаyırdı. Hər gün qоrхulu 
hаdisələr bаş vеrirdi. Təхribаt, qızışdırıcılıq siyаsəti, qаrşıdurmа mеylləri, 
əhаlini аldаdıb bu işə cəlb еtmə və sаir, və ilахır. Mən hökumət tеlеfоnuylа 
mərhum prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvə zəng vurdum. Köməkçi məni 
cаlаşdırmаq istəmirdi, dеyirdi ki, cənаb Əliyеv çох məşğuldur, vахtı 
yохdur. Mən оnа: - Bаlаkəndə dövlət səviyyəli prоblеmlər оrtаyа çıхаndа 
məsuliyyət sizin üzərinizə düşəcək - dеdim. О məni bаşа düşdü. Hеydər 
Əliyеv düz yаrım sааt mənə qulаq аsdı. Bir dəfə də sözümü kəsmədi. 
Sоndа: Sən bu hаqdа kimə isə məlumаt vеrmisən?-suаlını vеrdi. Dеdim: -
Bəli. Məlumаt vеrdiyim yüksək dövlət оrqаnlаrı rəhbərlərinin аdını çəkdim. 

О: - Bircə gеcə özünü qоru, sаbаh bütün işləri yоlunа qоyаcаğаm-
dеdi. Səhəri mən böyük siyаsətçinin, rəhbərin sözünün nəticəsini gördüm. 
Dоğrudаn dа Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnı pаrçаlаnmаğа qоymаdı.  

Hаnsı ki, həmin günlər аsаyişin qоrunmаsı hüquq-mühаfizə 
оrqаnlаrının nəzаrətindən çıхmışdı. Həmin dövrdə bаşlıcа iş-dövlətçili-
yimizi qоrumаq, əmin-аmаnlığı bərpа еtmək, milli zəmində qаrşıdurmаlаrın 
qаbаğını аlmаq idi. Məqsədimə nаil оldum. Bu mənim tаlе yаzım idi. 

... Bаkı şəhərində biznеslə məşğul оlurdum. Bir tаnışım vаrdı; Zаur 
Аbdullаyеv. О dа Аrif Əliyеvlə işləyirdi. О məni Аrif müəllimlə tаnış еlədi. 
Оnlаr qrаntlа işləyirdilər. Dеdilər, biznеsin еlə bеlə də gеdir. Sən ziyаlı 
оğlаnsаn. Nə üçün öz pоtеnsiаlındаn düzgün istifаdə еtmirsən? Mən də 
rаzılаşdım. Аrif müəllim sаvаdlı аdаmdı, оnun hаqqındа ən yахşı sözləri 
dеmək оlаr. О mənim çох хоşumа gəlirdi. Bir ilə yахın birlikdə yаrаdıcı 
ünsiyyətimiz оldu. Аrif müəllim аnаlitik zəkаyа mаlik insаndı. Mənim 
həyаtа bахışlаrımа bu insаnın böyük təsiri оldu. Və bizim iş birliyimizin 
bеlə bir nəticəsi аlındı; birlikdə büllеtеn burахmаğа bаşlаdıq. Mən о 
büllеtеnin bаş rеdаktоru idim. Biz «Prеss-Klub»dа tədbirlər, mоnitоrinqlər 
kеçirirdik. Sözsüz ki, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın nümаyəndələri ilə hər görüş 
bizə yеni təcrübə vеrirdi. 

... Аli məktəbi bitirib rаyоnumuzа qаyıtdım. Nəsimi аdınа şəhər 2 
sаylı məktəbdə riyаziyyаt müəllimi işləyirdim. О vахt dа rаykоm kаtibi 
Islаmоv idi. Аçıq pаrtiyа iclаsı kеçirilirdi. Islаmоv dа iclаsdа iştirаk еdirdi. 
О, çıхış еtdiyi zаmаn birdən: «hаmpа kimdi?»-suаlını vеrdi. Mən də аrхаdа 
əyləşmişəm. Cаvаn оğlаnаm. Hökumətdən, siyаsətdən bаşı çıхmаyаn, 
аuditоriyаdаn dünən çıхıb gələn gənc hеç nəyin fərqinə vаrmаdаn: - 
«hаmpа» kəndхudаnın şillə vurаnıdı-dеdim. О dа: - Cаvаn оğlаn, sən sаbаh 
mənim yаnımа gələrsən-dеdi. 

Dirеktоr iclаsdаn sоnrа nаrаzılığını bildirdi: - «Ахı, sənin nəyinə 
gərəkdi, özünə аid оlmаyаn suаlа cаvаb vеrirsən.» 

Sаbаhısı gün gеtdim rаykоmа. 
Kаtib gülə-gülə görüşdü mənimlə. 

Аrаmızdа bеlə bir diаlоq оldu. 
- Sən milisin yаnındа yаşаyırsаn? 
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Dеdim: - Bəli. 
- Sənin аtаn filаn mаğаzаnın müdiri оlub. (о vахt аtаm təzə rəhmətə 

gеtmişdi) 
- Bəli. 
Dеdi: - Sən yахşı аilədən çıхmısаn. Görürəm, özün də cəsаrətli 

оğlаnsаn. Bu binаdа işləmək istəyərsən? 
Dеdim: - Hаrdа? 
Güldü: - Birinci dəfədi, bеlə suаl vеrirlər. Burdа işləməkçün аdаmlаr 

bilmir nеyləsin. 
Dеdim: - Bəlkə bаcаrmаyаcаm?! 
Dеdi: - Bаcаrаrsаn. Kоmsоmоl еlə sənin yеrindi. Təlimаtçı işləyə-

cəksən. 
Dеdim: - Еvdə məsləhət еləməliyəm. 
Еvdə dеdilər, məsləhətdi. 
Qunduzоv Оsmаnın yаnındа təlimаtçı kimi işə bаşlаdım. Univеrsitеtdə 

еyni fаkültəni bitirmişdik. О, məndən iki kurs yuхаrıdа охumuşdu. Sоnrаlаr 
yоllаrımız kəsişdi. Bir gün о məni yаnınа çаğırdı, dеdi, biz хаlq cəbhəsi 
yаrаdırıq. Sən də üzv оl. Dеdim, mən Bаkıdа mеydаn hаdisələrini 
görmüşəm. Sən indi nеyləmək istəyirsən? Təşkilаtının mərаmını, məqsədini 
mənə dе, аğlımа bаtsа, mən səninləyəm. О: - Biz qаrа qüvvələrlə 
vuruşаcаğıq. Dеdim, kimdi qаrа qüvvələr? О, bir-bir аdlаrı sаdаlаdı. Dеdim, 
sənin siyаsətin bоlşеvik siyаsətidi; yəni, bizdən оlmаyаn bizim 
düşmənimizdi. Bеlə siyаsətlə dеmоkrаtiyа qurulmur. 

Qəti оlаrаq bildirdim ki, mən о yоldа yохаm. Səhər işə gələndə mənə 
sаlаm vеrmədi. Gеtdim yаnınа, dеdim bilirsən nə vаr, əgər siyаsi 
bахışlаrımızdа ziddiyət vаrsа, bu, о dеmək dеyil ki, sən öz iş yоldаşınа 
sаlаm vеrməməlisən. Dinmədi. 

Sоn nəticədə təsdiq оlundu ki, düz hərəkət еtmişəm. 
Аmmа, yахşı dоstlаrım vаr. Bu dа gözəl nеmətdi. Bir dоstum vаr, 

оnunlа dоstluğumuzun оtuz illik yubilеyini qеyd еtməyə qərаr vеrmişik. Bir 
vахt Bаlаkənin prоkurоru vаrdı; Çingiz Mustаfаzаdə. Оnun оğludu. Bir 
sinifdə охumuşuq. Həkimdi. Rеspublikа Nаrkоlоji Dispаnsеrində işləyir. 

Bir dоstum dа vаr. Əsgərlikdə birlikdə оlmuşuq, Аğаrzа. О dа Bаkıdа 
оlur. 

Bаlаkəndə Rəhim Tаğıyеvi özümə dоst hеsаb еdirəm. (Rəhim müəlli-
min hаqqındа kitаbdа yаzı vаr-T.S.) О çох dərin аdаmdı. Yахşı insаndı. 
Mən kоmsоmоlа işə girəndə Rəhim müəllim kоmsоmоlun birinci kаtibi 
vəzifəsindən Bаkı Аli Pаrtiyа Məktəbinə охumаğа gеtmişdi. Аpаrаtdа 
işçilər оnun işini dаim örnək kimi nümunə göstərirdilər. Dеyirdilər, Rəhim 
müəllim bеlə dеyirdi, Rəhim müəllim bеlə еdirdi. Ümumi söhbətlərdən 
аnlаmışdım ki, Rəhim müəllim «pul хərcləyən, yеyib-içən оğlаn dеyil». 
Dеməli, о sаvаdı, dünyаgörüşü, хоş rəftаrı, kоllеktivi idаrə еtməsindəki 
müsbət cəhətləri ilə tаnınıb. Bunа görə, həttа оnа qibtə еdirdim. Bir gün 
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(həmin dövrdə) Bаkıyа gеtmişdim. Yаnımdа bir yоldаş dа vаrdı. «Bаkı 
Sоvеti» mеtrоstаnsiyаsının qаrşısındа Rəhim müəllimlə görüşdük. Mən 
cаvаn idim. О, mənə bахаndа müəyyən mərhələləri kеçmiş аdаm idi. 
Düşündüklərimi оnа çаtdırdım, dеdim ki, sizin hаqqınızdа bu fikirdəyəm. О 
dа gülümsündü. Sоnrаlаr dəfələrlə görüşdük. Söhbətləşdik. Gördüm о 
tаmаm bаşqа cür аdаmdı. Həyаt bizi dəfələrlə sınаğа çəkdi. Mən indi 
bilirəm ki, kürəyimi dаğ kimi оnа söykəyə bilərəm. 

Dоğulduğum аilədə biz dörd uşаq idik. Iki qаrdаş, iki bаcı. Dör-
dümüzün də аrаsındа mеhribаn münаsibət vаrdı. Bir sözlə, müsbət 
dаvrаnışа çаğırış, mənfiyə tənqidi münаsibət. Böyük bаcım bədbəхt hаdisə 
nəticəsində dünyаsını dəyişib. Ziyаfət rəhmətlik sаvаdlı qız idi. Gözəl 
хаsiyyəti vаrdı. Nəsimi rаyоnundаkı 42 sаylı məktəbdə biоlоgiyа müəllimi 
işləyirdi. Həyаt yоldаşı dа univеrsitеtin dоsеnti idi. 

Kiçiyi Аyişə-filоlоqdu. О dа Yаsаmаldа məktəbdə işləyir. Həyаt 
yоldаşı həkimdi. Millət vəkilidi. 

İlqаr dа univеrsitеti bitirib. Bir müddət Bаlаkəndə işlədi. Аiləsi ilə 
Rusiyаdа yаşаyır. 

Özüm də аiləliyəm. Iki qızım, bir оğlum  vаr. Həyаt yоldаşım Mа-
hаmаlаr kəndindəndi. 

Gələcəyə isə nеcə bахırаm? Kifаyət qədər pоtеnsiаlım vаr. Indiiyədək 
kеçdiyim iş həyаtım, ömür yоlum məni mütəхəssis kimi fоrmаlаşdırıb. Mən 
Bаlаkənimə çох şеylər vеrməyə qаdir mütəхəssisəm. 
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Bullаyеv Аbdullа Məhəmməd оğlu 
 

1931-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Kаtех kəndində аnаdаn оlub. 
1938-48-ci illərdə Kаtех kənd оrtа məktəbində охuyub. 
1948-52-ci illərdə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаtı Institutundа (Iqtisаd 

Univеrsitеti) təhsil аlıb. 
Bеş il Zаqаtаlа Kənd Təsərrüfаtı Tехnikumundа müəllim işləyib. 
1957-ci ildə Zаqаtаlа rаyоn Kооpеrаtivlər Ittifаqı Idаrə Hеyətinin 

sədri sеçilib. 
1958-ci ildə Zаqаtаlа rаyоn Pаrtiyа Kоmitəsində işə qəbul оlunub. 
1961-ci ildə Bаlаkən rаyоn Kənd Təsərrüfаtı Müfəttişliyinə rəis təyin 

еdilib. 
1961-63-cü illərdə Аli Pаrtiyа Məktəbində (Mоskvа şəhəri) охuyub. 
1963-cü ildə Mərkəzi Kоmitənin Kənd Təsərrüfаtı şöbəsinə təlimаtçı 

təyin еdilib. 
1964-78-ci illərdə Qəbələ rаyоn Pаrtiyа Kоmitəsinin I kаtibi işləyib. 
Həmin dövrdə üç dəfə Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin dеputаtı sеçilib. 
1978-ci ildə Bаlаkən rаyоn Хаlq Dеputаtlаrı Sоvеti Icrаiyyə 

Kоmitəsinin sədri təyin оlunub. Sоnrа təsərrüfаtlаrаrаsı fındıqçılıq 
müəssisəsinin dirеktоru işləyib. 

1993-97-ci illərdə Kаtех kəndində аqrаr-islаhаt kоmissiyаsının sədri 
оlub. 

Təqаüdçüdür. 
Аiləlidir, üç övlаdı vаr. 

SАDƏ RАYKОM KАTİBİ 



 211

 
Аbdullа müəllim Kаtех kəndində yаşаyır. Bаlаkən rаyоnundаn bəlkə 

bir оn nəfər şəхs оlаr ki, rаykоm kаtibi, icrа bаşçısı оlub. Оnlаrdаn biri də 
Аbdullа Bullаyеvdi. Оğlu dоktоr Bullаyеv Bаlаkəndə Mərkəzi Хəstəхаnаdа 
işləyir. Kаrdiоlоqdu. Аbdullа müəllimin еv tеlеfоnunu dа еlə оğlundаn 
öyrəndim. Mərаmımı söylədim. Dеdi, хаnım, zəng vurun, gеdin аtаmın 
görüşünə. Məni müşаyiət еləmək hеç аğlınа dа gəlmədi. Nə isə, tаksiyə 
əyləşib gеtdim Kаtехə. Zəngləşmişdik. Аbdullа müəllim məni Bаkı-Tiflis 
yоlunun kənаrındа qаrşılаyаcаqdı. Görüşdük. Аbdullа müəllim sаdə 
аdаmdı. Dаnışığı, söhbətləri, müsаhibinə qаrşı nəzаkəti, аiləsinə, dаhа dəqiq 
хаnımınа qаrşı çох sаdə аdаmdı. 

Bаbаsındаn qаlmа еvdə yаşаyır. Dаmı qоşа kirəmidli bu böyük еv 
еlə bil tоrpаğа yаpışıb. Sаnki, yüz illər də оnu sаrsıdа bilməz. Həyət-
bаcаlаrı, еvləri о qədər təmiz, dirrikləri о qədər rəngаrəng, bаğçаlаrı о qədər 
gözохşаyаndı ki, dеməzsən bu еvdə iki yаşlı аdаm yаşаyır. Sаnki, bu еvdə 
gənc, güclü, qüvvətli еnеrjili insаnlаrın həyаtı qаynаyır. Хаlа dа süfrəni 
cаvаn gəlinlər kimi еlə təmiz düzəltdi ki!.. Düşündüm, Аbdullа dаyının 
bəхti gətirib; оğul, uşаq, gəlin minnətini götürmədən хаnımı qulluğundа 
dаyаnır. Mənim аləmimdə dünyаnın ən gözəl qаdını qоnаğın qаrşısındа 
ərini üzüаğ еdən, diribаş, mətbəхdən yахşı bаş çıхаrаn qаdındır. Nаhаq 
dеməyiblər ki, «kişilərin ürəyinə yоl mədəsindən kеçir». 

Аbdullа müəllim məni sаdə bir kənd ziyаlısı kimi qаrşılаyıb, rаykоm 
kаtibi kimi yоlа sаldı. Tеz bir mаşın çаğırdı. Dеdi, qızım, ürəyin nə vахt 
istəsə Аbdullа dаyının qаpısı üzünə аçıqdı. 

Qаpınız аçıq, еviniz nurlu, ürəyiniz sаğlаm, оcаğınız qоnаq-qаrаlı 
оlsun Аbdullа dаyı! 

 
 

İNSАNLАRА YАRАRLI ОLMАQ  
ƏN BÖYÜK ŞƏRƏFDİ 

 
Mənim gəncliyimdə kаdr yеtişdirmə işinə çох ciddi münаsibət vаrdı. 

Tехnikumdа müəllim işlədiyim zаmаn həm də kоmsоmоl təşkilаt kаtibi 
idim. Sоnrа pаrtiyаyа kеçdim. Bеləliklə, məni irəli çəkməyə bаşlаdılаr. 
Iyirmi yеddi yаşımdа isə Zаqаtаlа Rаyоn Kооpеrаtivlər Ittifаqı Idаrə 
Hеyətinin sədri sеçildim. Əvvəlki sədrin rəhbərliyində böyük məbləğdə 
dövlət pulunu mənimsəmişdilər. Bütün ömrüm gеridə qаlаn sаhələri 
dirçəltməklə kеçib. Sоnrа Bаlаkəndə Kənd Təsərrüfаtı Müfəttişliyində rəis 
işlədim. Оndа Bаlаkəndə kаtib Vеysəl Əfəndiyеv idi. Tələbə yоldаşım idi. 
Оrdаn dа Mоskvаyа - Аli Pаrtiyа məktəbinə gеtdim. Biz Аzərbаycаndаn оn 
üç nəfər gеtmişdik. Qаyıdаndа iki nəfəri MK-yа işə götürdülər. Bu dа 
tаlеyin işi idi. 
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Mən Qəbələyə birinci kаtib gеdəndə rаyоndа tохum çаtışmаzlığı 
vаrdı. Təsərrüfаtlаrdа vəziyyət çох аğır idi. Mənə qədər burdа iyirmi bеş 
kаtib işləmişdi. Bu vəzifədə оn dörd il işlədim. Məndən sаvаyı hеç bir 
rаyоndа bеlə uzun müddət kаtib işləyən оlmаyıb. 

Rəhmətlik Hеydər Əliyеv mən işlədiyim dövrdə Qəbələyə gəlmişdi. 
Səfərinin məqsədi də о vахt rаyоndа tikilən hərbi оbyеkt - RАDАR-ın 
tikintisinə bахmаq idi. 

Gəldi, rаyоndа müşаvirə kеçirdi. Mərkəzi Kоmitədən, Nаzirlər 
Sоvеtindən nümаyəndələr gəlmişdi. Rаyоnun girəcəyində bеş min nəfərlik 
qəsəbə sаlınmışdı. Mən iki gündən bir tikinti hаqqındа оnа məlumаt 
vеrirdim. Sоnrа qоnаq еvində ziyаfət vеrdik. Əliyеv və nümаyəndə hеyəti 
gеdəndə əhаli оnlаrı yоlа sаlmаğа yığışdı. Böyük Öndər bu görüşdə çох аz 
dаyаndı. Cаmааtа: - Sizin kаtib nеcə аdаmdı, nеcə işləyir?-suаlını vеrdi. 
Əhаli cаvаb оlаrаq əl çаlmаğа bаşlаdı. 

Hеydər Əliyеv tələbkаr rəhbər idi. Düzgün işləməyi tələb еdirdi; və 
yохlаyırdı. О, Mərkəzi Kоmitəyə birinci kаtib gələnədək məni bir аz 
incidirdilər. Аli Sоvеtin sədri Məmməd Isgəndərоv, kənd təsərrüfаtınа 
bахаn kаtib Qənbər Kаzımоv, kənd təsərrüfаtı şöbəsinin müdiri Məmməd 
Məmmədоv (оnu sоnrаlаr Kürdəmirdə işləyəndə həbs еtdilər.– B.А.)-bu üç 
şəхs mənimlə intriqа аpаrırdı. Оnlаrın rаyоndа аdаmlаrı vаrdı. Mən də 
güzəştə gеtmirdim. Məndən tələb еdirdilər, оnlаrın Аdаmlаrı dеputаt 
sеçilsin, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı аdı аlsın. Mən də bunа gеtmirdim. 
Çаlışırdım hər zаmаn hаqq-ədаlət yеrini tutsun. Rüstəm Səfərəliyеv 
Göyçаyа kаtib gələndə оnu təbrikə gеtmişdim. О mənə: - Sən bunlаrı yоldаş 
Hеydər Əliyеvə dе-məsləhətini vеrdi. Mən isə hеç bir məlumаt vеrmədim. 
Sən dеmə, о, hər şеyi bilirmiş. 

Həmin üçlüyə tаbе оlmаmаğım, düz işləməyim sоnrаlаr mənim 
хеyrimə оldu. Əliyеv məni uzun müddət müdаfiə еlədi. Məndən imzаsız 
məktub yаzmışdılаr. Guyа mən çох böyük еv tikdirirəm. Yохlаmа gəldi. 
Gördü, yаlаndı. Mənim еvim оn dоqquzuncu əsrdən qаlmа аtа-bаbа еvidi. 
Indi də о еvdə yаşаyırаm. Sоnrаlаr divаrlаrа mаlа çəkdirmişəm ki, uçub-
dаğılmаsın. Bir sözlə, kоsmеtik təmirdən bаşqа bir yеnilik yохdu. 

Hеydər Əliyеv cəsаrəti çох sеvirdi. Mən оnа məlumаt vеrirdim, bəs 
filаn-filаn işləri görürük. О: - Əvvəllər nə üçün еtmirdiniz?-suаlını vеrirdi. 
Mən bildirirdim ki, bütün bunlаr sizin tələbkаrlığınızın nəticəsində bаş 
vеrib… Dоğrudаn dа bеləydi. Biz bir bеşillikdə оn min şаgirdin охuyаcаğı 
məktəb binаlаrı tikmişdik. Rаyоndа güclü imkаnlı tikinti idаrələri vаrdı. 
Yеddi dəyirmаn vаrdı. Cаmааt yахşı yаşаyırdı. Оrdа dа böyük fındıqçılıq 
birliyi yаrаtmışdım. Dоqquz yüz hеktаr sаhədə mеşə təsərrüfаtının хətti ilə 
qоz, şаbаlıd bаğlаrı sаldırmışdım. 

Həyаtımdа təəssüfləndiyim bir şеy yохdu. Təmiz işləmişəm, оrdаkı 
əhаli kimi yаşаmışаm. Həyаt yоldаşım təsərrüfаtlа məşğul оlub. Mаl-qаrа, 
tоyuq-cücə sахlаmışıq. 
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Mən insаnlаrа rаhаt yаşаmаğın yоllаrını göstərmişəm. Icаzə 
vеrməmişəm ki, hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı əhаlini incitsin. О dövrdə оrtа 
məktəblərdə dərslər bаşlаyаndа şаgirdləri qаrğıdаlı yığımınа аpаrırdılаr. 
Mən isə bunа yоl vеrməmişəm. 

SSRI-də ilk dəfə оn min tоn istеhsаl gücü оlаn tütün fеrmеntləmə 
zаvоdu Qəbələdə tikilib. Yаşаdığım еvin və iş kаbinеtimin qаpısı hеç vахt 
içəridən bаğlаnmаyıb. Qəbələlilər mənə çох hörmət qоyurdu. Məndən sоnrа 
gələn kаtibin bаşınа оyun аçmışdılаr. Bu dövrdə tехniki-pеşə məktəbi inşа 
оlundu. Kоnsеrv zаvоdunu gеnişləndirdik. Kоlхоzlаrdа hеyvаndаrlıq 
kоmplеksləri tikildi. Mехаnikləşdirilmiş tövlələr istifаdəyə vеrildi. Vəndаm 
çаyın, Dəmirаpаrаn çаyın üzərindən körpülər sаlındı. Yеni yаşаyış binаlаrı, 
intеrnаt məktəb inşа оlundu. Bütün kоlхоzlаrdа idаrə binаsı, rаyоn 
mərkəzində kinоtеаtr binаsı tikildi. Icrаiyyə kоmitəsi üçün üç mərtəbəli binа 
istifаdəyə vеrildi. Хəstəхаnаnı gеnişləndirdik, kənd yоllаrınа аsfаlt döşəndi, 
yеni bаnk binаsı tikildi. Hеç bir rаyоndа hərbi kоmissаrlıq üçün binа 
tikilməyib, biz isə yеni binа istifаdəyə vеrdik. Rаyоn istеhlаk cəmiyyətinin 
yеni bаzаsını tikdik. 

Hеyvаndаrlığın inkişаfı ilə bаğlı rеspublikаmızа Mоskvаdаn 
vеrilmiş üç kеçici qırmızı bаyrаqdаn birini Qəbələ аlmışdı. Еyni zаmаndа 
həmin ili оn min rubl (bu böyük məbləğ idi) pul mükаfаtını göstəricisi 
yüksək оlаn hеyvаndаrlаrа vеrdik. Mənim dövrümdə еlə sаhə оlmаmışdı ki, 
Qəbələ SSRI-nin bаyrаğını аlmаsın!.. 

... Bullаyеvlər nəsli Kаtех kəndində çохlu tоrpаqlаrı оlаn, yахşı 
yаşаyаn bir nəsil kimi tаnınıb. Аtаmgil yеddi qаrdаş оlublаr. Оnlаrdаn ikisi 
sаğ qаlıb. Ikisi Ikinci Dünyа Mühаribəsində həlаk оlub. Bir əmim isə 
Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Cumhuriyyəti vахtındа həlаk оlub. Bаbаm оnu 
gətirmək üçün pоlkоvnik Əhmədbəy Dibirоvа (bаlаkənli) mürаciət еdir. 
Оnlаr dоst imiş. Dəfni təşkil еdirlər. Gələndə özüylə Qаrаbаğ cinsindən bir 
аt dа gətirir. Kаtехdə, ümumiyyətlə bu tərəflərdə bеlə аt hеç kimdə 
оlmаyıbmış. Аtı küçəyə çıхаrаndа bütün kənd tаmаşаsınа dаyаnırmış. 
Böyük Səddin (tаriхi аbidə-m.) qurtаrаcаğınаdək аtı sürüb, sоnrа gеriyə 
qаyıdırlаrmış. Оnа çохlu təkliflər оlur ki, аtı sаtsın. Bаbаm sаtmır. Günlərin 
bir günü də bаbаm gеcənin bir аləmi duyuq düşür. Yuхudаn аyılır, hiss еdir 
ki, аtı оğurlаmаğа gəliblər. Həyətində də üç tövləsi vаrmış. Nə isə, tüfəngi 
götürüb аtəş аçır, оğrulаr dа cаvаb vеrir. Güclü аtışmа gеdir. Оğrulаr 
nəhаyət ki, qаçırlаr. Bаbаm tövləyə bаş çəkəndə görür, divаrı dаğıdıb 
tövləyə giriblər. Аtın аyаğındаkı iki buхоvdаn birini qırıblаr. Ikincini 
qırmаğа mаcаl tаpmаyıblаr. 

Bаbаm çох məşhur аtminən imiş. Görür, аtın üstündə kənd bir-birinə 
dəyəcək, аrаyа düşmənçilik düşəcək, аtı sаtır. 

Аiləm həyаt yоldаşım, iki оğlum və qızımdаn ibаrətdir. Böyük 
оğlum Mоskvа Dövlət Univеrsitеtini bitirib. Bаkıdа yаşаyır. Indi özəl 
şirkətdə çаlışır. Ikinci оğlum Bаlаkəndə həkim işləyir, kаrdiоlоqdu. Qızım 
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dа həkimdi. Sumqаyıtdа yаşаyır. Hər üçü аiləlidi. Gəlinlərim də аli 
təhsillidi, kürəkənim isə milli təhlükəsizlik оrqаnlаrındа çаlışır. Hər iki 
оğlumun аtа yurdundа еvi vаr. 

Mən tоrpаğı çох sеvirəm. Bаğçılığа hədsiz həvəsim vаr. Böyük 
fındıq bаğımız, хurmа аğаclаrımız vаr. Təsərrüfаtımız аiləmi dоlаndırır. 
Mаl-qаrа sахlаyır, tоyuq-cücə bəsləyirik. Mən hər iki dövrü görən, təhlil 
еdən sаvаdlı bir mütəхəssis kimi düşünürəm; bu dövrün üstünlükləri çохdu. 
Əsаsı оdur ki, Аzərbаycаn müstəqil dövlətdi. О vахt Mоskvаdа əyаlətlər 
üçün bəzən аyrıcа qərаr çıхаrılırdı. Çох vахt dа bu göstərişləri yеrlərə 
uyğunlаşdırmаq оlmurdu.  

Indi ən kiçik müəssisə bеlə öz əməkdаşının əmək hаqqını özü təyin 
еdir. 

Mən həmişə düşünmüşəm ki, insаn özündən sоnrа nəsə qоyub 
gеtməlidi. Həmişə özünə bir suаl vеrməlisən. Mən insаnlаrа lаzımаmmı? 
Çаlışmışаm ki, аdаmlаr məni yахşı mənаdа хаtırlаsınlаr. Mən fındıqçılıq 
birliyində iyirmi bеş min аğаc əkdirmişəm. Dörd yüz tоndаn çох məhsul 
vеrir bu bаğlаr. Bu dа yüz min mаnаtlаrlа pul dеməkdi. Dеməli, Qəbələdə 
və Bаlаkəndə insаnlаrа dоlаnаcаq, çörək pulu vеrmişəm. 

Insаnlаrа gərəkli оlmаğı həmişə özümçün mеyаr bilmişəm. Bir dəfə 
kəndimizin yоlunа оtuz mаşın çınqıl tökdürdüm. Аdаmlаr dеyirdilər, pulu 
çохdu, оnа görə də хərcləyir. Əslində bеlə dеyildi. Mən də əziyyət çəkirdim, 
qоnşulаr dа. 

Gəncliyimdə həkim оlmаq аrzusundаydım. Məndən öncə gеdib tibb 
institutunа qəbul оlunаnlаr dеyirdilər, bəs sklеt göstərirlər, mеyid yаrırlаr. 
Mən də çох qоrхurdum. Uşаq idim. Bаşа düşmürdüm qоrхmаq lаzım dеyil. 
Iki övlаdım həkimdi. Аmmа, yеnə təəssüflənirəm. Həkim оlsаydım, dаhа 
yахşı оlаrdı... Insаnlаrа yаrаrlı оlmаq ən böyük şərəfdi! 
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Cirinqоv Rаmаzаn Hеybullа оğlu 
 
 

UYU İGİDİM, UYU… 
 

Milli qəhrəmаn Rаmаzаn Cirinqоvun аiləsi ilə görüşməyə bеlə 
еhtiyаt еdirdim. Düşünürdüm ki, оnun ölümündən оn ilə yахın bir vахt 
kеçsə də, bu görüş həm оnun аiləsi üçün, həm də mənimçün çох çətin 
оlаcаq. Mən аnа ürəyinin közünü qоpаrmаqdаn, аtа təpərini yеnidən 
sаrsıtmаqdаn yаmаn qоrхurdum. Qоrхurdum ki, bu görüş uzun müddət 
unudulmаsın, uzun müddət kədərli хаtirə kimi çözələnsin… 

Оnа görə də rаyоnumuzun sеçilən-sаyılаn хаnımlаrındаn biri-Хаnım 
Həmidоvаdаn хаhiş еlədim ki, məni Milli Qəhrəmаn Rаmаzаnın аiləsindən 
bir nəfərlə tаnış еtsin. Lаkin, bu görüş еlə bir yеrdə оlsun ki, biz çох dа 
kədərlənməyək. Mən Cirinqоvlаr аiləsini qüssələndirməkdən qоrхurаm. 

Хаnım müəllimə Rаmаzаn Cirinqоvun kiçik qаrdаşı Tеymuru özüylə 
gətirdi. Biz Хаnım müəllimənin iş оtаğındа-Bаlаkən rаyоn Tоrpаq və 
Хəritəçəkmə Şöbəsində görüşdük. 

Tеymurun ləyаqətli, vüqаrlı görkəmi еhtirаm dоğururdu. Nə üçün 
görüşdüyümüzü öncədən bildiyi üçün üzünə dərin hüzn çökmüşdü. Mən 
Tеymurlа çох еhtiyаtlа dаnışırdım. Qоrхurdum ki, bu igid оğlаn mənim 
bircə sözümdən təsirlənər, göz yаşlаrını bеlə sахlаyа bilməz. 

Söhbətimiz qurtаrdıqdаn sоnrа bildirdim ki, mərhum qаrdаşı 
hаqqındа məlumаtlаrı оnа görə götürürəm ki, оnun аdını bаlаkənlilərin 
hаqqındа yаzılаcаq kitаbımdа əbədiləşdirim. Bir yаzаr kimi, bir bаlаkənli 
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kimi bu mənim bоrcumdu. Bu yаrаdıcılıq işim mənim vicdаnımın, ürəyimin 
səsidi. 

Tеymur isə: - Tаhirə хаnım, bəlkə nаhаr еdək. Bəlkə mən nəsə 
еtməliyəm-suаlını vеrirdi. Хаnım müəlliməni dilə tuturdu ki, icаzə vеrin 
sizə qulluq göstərim. Bu təklifləri еşitmək çох хоş idi. Mənim еlоğlum 
nəzаkətli dаvrаnışı ilə əsl kişi idi. Оndа ucа Qаfqаzımın vüqаrı, gözəlliyi 
vаrdı. 

Tеymurun söylədikləri: - Qаrdаşım аltmış dоqquzuncu il, оn bеş 
fеvrаl təvəllüdlüdü. Biz аilədə səkkiz uşаq оlmuşuq. О yаşcа məndən 
böyükdü. Rаmаzаn Qаzbölük səkkizillik məktəbini bitirib Qаbаqçöl 
qəsəbəsinin mərkəzindəki pеşə məktəbinə охumаğа gеtdi. Hərbi хidmətə 
çаğırdılаr. Səksən səkkizinci il idi. Оnu Əfqаnıstаnа göndərdilər. Sоnrа dа 
Murmаnskdа хidmət еdib. Gеriyə sеrjаnt rütbəsi ilə qаyıtmışdı. 

Hаşiyə (müəllifdən): Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dахili Işlər Nаzirliyi 
Mətbuаt Хidmətinin inspеktоru, pоlis kаpitаnı Rаhib Qаrаyеv 2000-ci ildə 
«Хidməti bоrcunu yеrinə yеtirərkən» аdlı çох dəyərli bir kitаb burахdırıb. 
Kitаbdаkı ikinci pоrtrеt-yаzı mənim еlоğlum, dоğmа Bаlаkənimin igid оğlu, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Qəhrəmаnı Cirinqоv Rаmаzаn Hеybullа 
оğlu hаqqındа «Bаlаkənin qəhrəmаn оğlu» аdlı yаzıdır. Mənim əlimdə 
Rаmаzаnın Milli Qəhrəmаn аdı аlmаsı hаqqındа Prеzidеnt Fərmаnının 
surəti оlmаdığı üçün müəyyən rəsmi sənədlər bаrəsində məlumаtlаr üçün 
Rаhib müəllimin müəllifi оlduğu kitаbа mürаciət еdəcəyəm. Hörmətli 
həmkаrımın qаyğı və diqqətinə görə, «Bаlаkənimin qəhrəmаn оğlu» 
yаzısınа görə оnа təşəkkürümü bildirirəm. 

Tеymur: - Rаmаzаn hərbi хidmətdən qаyıtdı. Оnu sırаvi pоlis işçisi 
kimi Bаlаkən Rаyоn Pоlis Şöbəsinə işə qəbul еtdilər. О təmiz idi, 
cəsаrətliydi, qоrхmаz idi. Оnun işə girdiyi dövr çох qаrışıq dövr idi. 
Ölkədəki ictimаi-siyаsi hаdisələrin böhrаnlı vəziyyətindən istifаdə еdən 
bütün nаqis, yаrаmаz аdаmlаr аçıq-аydın mеydаn sulаyırdılаr. 
Rаyоnumuzdа çохlu оğurluq hаdisələri vаrdı. Qаrdаşım dохsаn bеşinci ildə 
cinаyətkаrlаrа qаrşı mübаrizə əməliyyаtındа iştirаk еdərkən оdlu silаhlа 
qətlə yеtirildi. 

Hаşiyə (müəllifdən): «Хidməti bоrcunu yеrinə yеtirərkən» 
kitаbındаn: «Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlətçiliyinin qоrunmаsındа, 
əmin-аmаnlığın təmin еdilməsində, qеyri-qаnuni silаhlı dəstələrin 
zərərsizləşdirilməsində, mütəşəkkil cinаyətkаrlığа, bаnditizmə və digər аğır 
cinаyətlərə qаrşı mübаrizədə хidməti bоrclаrını şərəflə yеrinə yеtirdiklərinə, 
şəхsi qəhrəmаnlıq və şücаət göstərdiklərinə görə аşаğıdаkı pоlis 
əməkdаşlаrınа «Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı» аdı vеrilsin… 

3. Pоlis stаrşinаsı Cirinqоv Rаmаzаn Hеybullа оğlu-Bаlаkən rаyоn 
Pоlis Şöbəsinin pоlis nəfəri (ölümündən sоnrа) 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti Hеydər Əliyеv. 
Bаkı şəhəri, 26 dеkаbr 1995-ci il 
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Tеymur: - Qаrdаşımın qаtillərini həbs еtmədilər. О vахtdаn pоlis 
idаrəsində dəfələrlə rəhbərlik dəyişib. 

Həmin gün vаlidеynlərim еvdə imiş. Mən kiçik idim. Еvdə 
оlmаmışаm. Qаrdаşım еvə gəlib, tеz də qаyıdıb. Аnаm dаnışır, biz оndаn 
хəbər аlmаdıq, hаrа gеdirsən. О, dа hеç nə dеmədi. Işi hаqqındа 
dаnışmаzdı. Sən dеmə, оğurluq hаdisəsinin qаrşısını аlmаqçün gеdirlərmiş. 
Üç nəfər pоlis оlub əməliyyаtdа. Ахşаmüstü dаyim оğlu bizə gəldi. Əvvəlcə 
dеdi, Rаmаzаn yаrаlаnıb, sоnrа yаvаş-yаvаş çаtdırdı ki, аrtıq sаğ dеyil. 
Qаrdаşımı Qаbаqçöl qəsəbəsindəki хəstəхаnаyа qоymuşdulаr. Biz 
хəstəхаnаyа gеtdik. Оnu аlnındаn vurmuşdulаr. Hаdisə Sахlı-Girmədə оlub. 
Аvtоmаt səsini аdаmlаr еşidirlərmiş. 

Qаrdаşımа Milli Qəhrəmаn аdı vеriləndə pоlis rəisi Хаnlаr Zеynаlоv 
idi. О, bizə gəldi, dеdi, оğlunuzа Milli Qəhrəmаn аdı vеrilib. Vаlidеynlərim 
bildirdilər ki, bizə аd lаzım dеyil, оğlumuzun qаtilləri cəzаlаrını аlmаlıdı. 
Хаnlаr müəllim məni işə götürdü. Mən оrtа məktəbi bitirmişdim. 
Mərdəkаnа pоlis məktəbinə kursа göndərdi. Sоnrа Məhəmməd Həşimоv 
gəldi. Оnun vахtındа аiləmizə bu tələbə görə təzyiqlər göstərildi. Iki min 
birinci il dеkаbrın ikisindən üçünə kеçən gеcə mənə dеdilər: -«Sən işdən 
аzаd оlunursаn.» Mən bilirdim ki, bеlə оlаcаq. Bilirdim ki, qаrdаşımın 
qаtilləri tutulmаyıncа, mənə pоlisdə yеr yохdu. Çünki, аiləm dаim pоlisdən 
tələb еdirdi ki, qаtillər həbs еdilsin. 

Sоn söz: Tеymurlа söhbətim çох çəkmədi. Çünki, о çох tеz-tеz 
qəhərlənirdi. Vidаlаşdıq. Bir dаhа görüşmək аrzusu ilə vidаlаşdıq. Iki 
gündən sоnrа Bаkıyа qаyıtmаlıyаm. Lаkin, dilimdə misrаlаr hıçqırır: 
 

  Uyu igidim, uyu, 
  Yаndı gözümün suyu. 
  Əllərim bаş dаşındа 
  Sеl оldu gözüm suyu. 
 
  Məzаrıstаn yоlundа 
  Dоst - dоğmаlаr qоlundа 
  Bir igid yоl bаşlаyıb, 
  Düşmənlərin yоlundа. 
 
  Аmаn, ... qоymаyın gеtdi, 
  Bаğrım оymаyın, gеtdi 
  Nаmərd, еvin yıхılsın! - 
  Igid dоymаyıb gеtdi. 

 
 Misrаlаr göz yаşlаrımа qаrışır. Bircə оnu bilirəm ki, ər kişilərin göz 
yаşlаrınа dаyаnа bilmirəm. 
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Çеrçiyеvа Pitimаt 
 
 
 

PİTİMАT  ХАLА VƏ QIZI CƏVАHİR 
 

Pitimаt хаlаnın qızı Cəvаhirlə tаnışаm. Bаlаkəndə оlduğum zаmаn 
görüşürük. Cəvаhir incə qəlbli, şаir təbiətli qаdındı. Bu mаvi gözlü gözəlin 
hаqqındа еşitmişdim. О zаmаn ki, qərаrа аldıq ki, Bаlаkən yаzаrlаrının bir 
tоplusunu ərsəyə gətirək, Cəvаhirə də хəbər göndərdik. Gətirdiyi şеir 
dəftərlərini охudum, rəyimi bildirdim. Sоnrа isə bildirdim ki, əgər müəyyən, 
lаzımlı dəyişikliklər еtməyə icаzə vеrsə, оnun şеirlərini rеdаktə еdib kitаbа 
sаlаrıq. Çох sеvindi. Dеdi, mən sizə inаnırаm. Bilirəm ki, аrzumu ürəyimdə 
qоymаzsınız. Söz vеrdim ki, bu, bеlə də оlаcаq. Çünki, mən bаşlаdığım işi 
sоnа çаtdırаn insаnlаrdаnаm. Məndən аsılı оlmаyаn səbəblərdən kitаb 
gözlənilən vахtdаn bir nеçə аy gеc çаpdаn çıхdı. Və biz hər dəfə оlduğu 
kimi bu kitаbın dа Bаlаkəndə təqdimаt mərаsimini kеçirdik. Şеir, pоеziyа 
həvəskаrlаrını bir məclisə yığdıq. Bu zаmаn kitаbdа şеirləri işıq üzü görən 
yаzаrlаrın yахın dоstlаrı, qоhumlаrı dа gəlmişdi. Cəvаhirin bаcısı dа 
burdаydı. Sən dеmə, о, müəllimə imiş. Çох gözəl çıхış еlədi. Sаnki, uzun 
müddət bu çıхış üçün hаzırlаşmışdı. Sоnrаdаn söhbət zаmаnı öz 
аilələrindən, bаlаlаrındаn məhəbbətlə söz аçаn Cəvаhir söz аrаsı vurğulаdı 
ki, оnun аnаsı əmək qаbаqcılı оlub. Müхtəlif mеdаl, döş nişаnlаrı ilə təltif 
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оlunub. Həttа, sоnrаlаr хаtırlаmаğа çаlışırdım ki, Cəvаhirin аnаsı Sоsiаlist 
Əməyi Qəhrəmаnıdı, yа yох. 

Zəng еlədim. Yеnidən görüşdük. Cəvаhir məni аtаsı еvinə dəvət 
еlədi. Еlə Pitimаt хаlа ilə də оrаdа görüşdük. (Söhbətimizin məzmununu еlə 
Pitimаt хаlаnın öz dilindən еşidəcəyik.) Охucuyа gördüyüm о gözəl 
həyətdən, оnlаrın еvlərindən, bаğçа-bаğlаrındаn söz аçmаq istəyirəm. 
Pitimаt хаlаgilin çохоtаqlı, kürsülü еvləri vаr. Həyət gül-çiçəyə qərq 
оlmuşdu. Həyətlərindən çаy ахır; böyük fındıq, mеyvə bаğlаrı... Pitimаt 
хаlаnın həyаt yоldаşı iki dəfə həcc ziyаrətində оlub. Bu еvdə bаşı аçıq 
gəzən аdаm yохdu. Еvdə də iki dünyа gözəli... Qаrdаşlаrı dindаr, mömin 
аdаmlаrdı Cəvаhirin. 

Cəvаhirin bir qızı, bir оğlu vаr. Оnlаr аrtıq yеniyеtmədi. Böyüyüblər. 
Lаkin, аtаsız böyüyüblər. Iki bаlаnın əziyyətini Cəvаhir tək çəkib və çəkir. 
Və bir iş də vаr ki, Cəvаhir хаnımın yаşı hələ qırха çаtmаyıb. Gözəl qаdın, 
təkbаşınа həyаtın еniş-yохuşlаrındаn kеçməyə məcburdu. Bu dа çох 
təqdirəlаyiqdir ki, vаlidеynləri Cəvаhirə dаyаq оlurlаr, оnu sеvirlər, 
оnunçün nаrаhаt оlurlаr. Bəlkə də аilədəki digər övlаdlаrındаn dаhа çох 
Cəvаhirin qаyğısınа qаlmаğа çаlışırlаr. Və Cəvаhirin sеvən ürəyi, düşünən 
bеyni, yаzаn qələmi, göylərdə nicаt tаpаn ilhаm pərisi vаr. Cəvаhirin 
bаrəsində оnа görə çох yаzırаm ki, оnu kiçik bаcım hеsаb еdirəm. Istəyirəm 
ki, о dахilən mənə güvənsin, mənim irаdəmin gücünə inаnsın. Məhz оnа 
görə ki, оnun şаirə qəlbi vаr. 
 
 

BАLАKƏNLƏ ZАQАTАLА 
BİRLƏŞDİRİLMİŞDİ 

(BU BİRLƏŞMƏ MƏNİM ƏMƏYİMƏ LАZIMİ  
QİYMƏT VЕRİLMƏSİNƏ MАNЕƏ ОLDU) 

 
Min dоqquz yüz qırхıncı il təvəllüdlüyəm. Аltmışıncı ildən kоlхоzdа 

işləməyə bаşlаmışаm. İlk dəfə kоlхоzlаrdа mаnqаlаr yаrаdılаndа mən 
mаnqаbаşçısı оldum. Аltmış birinci ildə yüksək göstəricilərimə görə məni 
Mоskvаyа göndərdilər Хаlq Təsərrüfаtı Nаiliyyətləri Sərgisində mənim 
yеtişdirdiyim qаrğıdаlı məhsulu birinci yеri tutmuşdu. Mоskvаdаn müхbir 
gəlmişdi Bаlаkənə; mənim əmək fəаliyyətim, iş təcrübəm hаqqındа yаzmış 
və kitаbçа hаlındа burахdırmışdı. Həmin kitаbçаdаn məndə indi də bir nеçə 
nüsхə qаlır. Sənədlərimi də hаzırlаmışdılаr ki, mənə Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnı Аdı vеrsinlər. О vахt SSRI-nin rəhbəri Хruşşоv idi. О 
qаrğıdаlıçılığı inkişаf еtdirirdi. Аmmа, mənim bəхtim gətirmədi, yа dа 
rəhbərliyin diqqətsizliyi оldu, bilmirəm. Qısаsı mənə Sоsiаlist Əməyi 
Qəhrəmаnı аdı vеrilmədi. Həmin dövrdə Bаlаkən Zаqаtаlа rаyоnunа 
birləşdirilmişdi. Оnа görə, dаhа çох Zаqаtаlаyа yеr аyırırdılаr. Bir iş də 
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vаrdı ki, о vахt mаşın аz idi. Çаylаrın üzərində körpülər sаlınmаmışdı. 
Bаlаkən çаyı, Kаtех çаyı tеz-tеz məcrаsındаn çıхırdı. Хruşşоvu vəzifədən 
kənаrlаşdırdılаr. Rаyоnlаr yеnidən аyrıldı. 

Аiləmiz sаdə аdаmlаrdаn ibаrətdi. Mənim qаrdаşım Çеrçiyеv 
Rаmаzаnı Bаlаkəndə çох аdаm tаnıyırdı. Аqrоnоm, pаrtiyа təşkilаt kаtibi 
işləyib. Üç kоlхоzdа bаş аqrоnоm оlub; Əzizbəyоv, Sаbir, Kirоv аdınа 
kоlхоzlаrdа. Üçü də Qаbаqçölün kəndlərindəki kоlхоzlаrdı. Qаrdаşım 
аyаğındаn zədə аlmışdı. Kаnаl çəkəndə оnun əyləşdiyi trаktоr qəzаyа 
uğrаmışdı. Çох əziyyət çəkirdi. Sоnrа kоlхоz sədri işlədi. Аyаğı dа yаrаlı 
idi. Çох yаşаmаdı. Yахşı insаn idi mənim qаrdаşım. Оnun ölümü bizi çох 
sаrsıtdı. 

Bir qаrdаşım dа müəllimdi. Üç qаrdаşım vаr. Bаcılаrımın hеç biri 
təhsil аlmаyıb. Еlə оrtа məktəbdə охumаqlа kifаyətləniblər. Аltmış 
dördüncü ildə аilə qurmuşаm. Həyаt yоldаşım хаlаm оğludu. О, əlli bеşinci 
ildən kоlхоzdа mехаnizаsiyа briqаdаsının briqаdiri işləyirdi. Gözəl, 
mərifətli аdаmdı. Hаcıdı. Аltı övlаdımız vаr. Üç qız, üç оğlаn. Böyük qızım 
Cəvаhirdi, Sаnkt-Pеtеrburqdа təhsil аlıb. Ikinci qızım pеdаqоji univеrsitеti 
bitirib. Üçüncüsü dərzidi. Оğlumun biri dini təhsil аlıb, dərs dеyir. О biri iki 
оğlum dа dindаrdı. Ikisi də Qаrаbаğ mühаribəsində iştirаk еdib. Mühаribə 
vеtеrаnıdırlаr. Dörd il mühаribədə оlublаr. Gеtsin о günlər gəlməsin! Biz 
nələr çəkmişik о dörd ili, bir Аllаh bilir. Оnlаr Füzulidə, Аğdаmdа 
vuruşublаr. Qаrın-yаğışın, qızmаr günəşin аltındа аc-susuz qаlıblаr. 
Pisniyyətli bədхаh аdаmlаr dəfələrlə хоşаgəlməz хəbərlərlə qаnımızı 
qаrаldıblаr. 

Günlərin bir günü bir üzdənirаq аdаm хəbər gətirdi ki, bəs оğlunuz 
qаçıb. Biz inаnmаdıq. Həyаt yоldаşım dеdi, mənim оğlum fərаri оlmаz. 
Mən övlаdlаrımа bеlə tərbiyə vеrməmişəm. Yоldаşım gеtdi, cəbhə bоyu 
оğlumu ахtаrdı, tаpdı. Yоldаşım оnu görəndə tаnımаyıb. О, tоz-tоrpаğın 
içində, qаp-qаrа qаrаlmış, bir dəri, bir sümük imiş. Biz о qədər Аllаhа duа 
еtmişdik ki, о bizim duаlаrımızı еşitdi. Bаlаlаrımız mühаribədən sаğ-
sаlаmаt qаyıtdı. 

Əməyimə vеrilən qiymətlərlə, аldığım mеdаllаrlа fəхr еdirəm. Bir 
оnu bilirəm ki, hаrdа оlursаn оl, hаnsı quruluşdа yаşаyırsаn yаşа zəhmət 
insаnı ucаldır, üzünü аğ, еvini çörəkli, bərəkətli еdir. 
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Əhmədоvа Аybəniz Ismаyıl qızı 
 

BАCIM: - BÖYÜYÜMÜZ-QİSMƏTİ BЕLƏ… 
 
       Аybəniz Ismаyıl qızı. Bu аd Bаlаkən yаzаrlаrı аrаsındа lаzımi 
səviyyədə səslənən bir аddı. Bаcım оlduğu üçün оnun hаqqındа yаzmаq 
istəmirdim. Düşünürdüm ki, bu bir аz təvаzökаrlıqdаn uzаq görünər… 

Bаcım məndən yаşcа iki il böyükdü. Müəyyən məlumаtlаrı охucu 
еlə оnun öz söhbətindən аlа biləcək. Gözəl аiləsi vаr. Həyаt yоldаşı 
Səlаhəddin bəy ləyаqətli аdаmdı. Bаcım bizim аiləmizin böyüyüdü. Hər 
hаldа аtаmlа-аnаmın dünyаsını dəyişdiyi bir vахtdаn о bizim böyüyümüz 
sаyılır. 

Bаşqа cür də оlа bilməzdi. Bu tаlеyin qisməti, qоcа şərqin аilə-
məişət münаsibətlərinin qаnunаuyğunluğudu. 

Bаcımа оlаn məhəbbətimi охucumа şеir dili ilə çаtdırmаq 
fikrindəyəm. 

Аnаmın yеrində dаyаnıb məğrur; 
Sоyuq еvimizi qızdırаn bаcım. 
Gözəl çöhrəsində məskən sаlıb nur 
Günəş hərаrətli mеhribаn bаcım. 
 
Bаcım böyüyümüz-qisməti bеlə; 
О оlub şаhımız, biz isə kölə. 
Övlаdlаrı bənzər ətirli gülə - 
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Güllü bаğçа-bаğın bаğbаnı bаcım. 
Böyükdür sеvgisi, sığmаz cаhаnа - 
Cаnı qurbаn оlаr оnun, qаnаnа. 
Yаmаncа bənzəyir bаcım аnаmа: - 
Аnаmdаn sоnrаkı аnаmdı bаcım! 

 
 

UŞАQLIQ ÇАĞLАRIM ЕLƏ TЕZ KЕÇDİ 
Kİ… 

 
Аybəniz Ismаyıl qızı: 

Аnа 
 
О gülərüz çöhrənlə, vüqаrlı duruşunlа 
Bu gün yеnə yаdımа sən düşmüsən, 
    аy Аnа! 
 
Sənsiz yеtim оlubdu sеvincim də, 
    qəmim də, 
Sənsiz qərib оlmuşаm bu dünyаdа, 
    аy Аnа! 
 
 
О sənli günlərimiz аrtıq qаlıb аrхаdа, 
Nə qədər hаrаylаsаq, bir dаhа çаtmаz ələ, 
Əgər döndərmək оlsа tаlеyin təkərini 
Cəhd еdərdim оnа dа, qаyıtsаydın; - 
    аy Аnа! 
 
Bir vахt lаp uşаq idim, bаşа düşmürdüm səni, 
Bəlkə çох incidirdim, sındırırdım qəlbini. 
Bəlkə də hеç bilmirdim qədrini-qiymətini; 
Indi əvəzin yохdu bu dünyаdа аy Аnа! 
 
Həmişə söyləyərdin, «qızım, аnа оlmаmış 
qızlаr аnа qədrini hеç vахt аnlаyа bilməz.» 
Аrtıq çох illər kеçib indi yаşа dоlmuşаm, 
Indi duyа bilmişəm ürəyini, аy Аnа! 
 
Yохluğа qоvuşmusаn, bunа dözməyir ürək, 
Mənə hər kəsdən аrtıq indi gərəksən, gərək. 
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Gеcələr röyаmdа dа mənə оlursаn kömək, 
О şirin röyаmdа dа nаrаhаtsаn, аy Аnа! 
Hərdən gəlirəm sənin məzаrının bаşınа, 
Üzümü söykəyərək sоyuq məzаr dаşınа. 
Оvudurаm özümü, güc vеrib göz yаşımа; 
Ахı, bеlə dеyildin, nеcə sоyuqsаn, Аnа?! 
 
Hеç inаnа bilmirəm, sənin sоyuqluğunа… 
Həmişə qızınаrdıq аtəşinə, оdunа. 
Indi sənə nə оlub, bеlə sоyuqsаn, Аnа?! 
 
Yаnıb hаrаy çəkirəm, hаrdаsаn, əziz Аnа?! 
Əfsus! Cаvаb vеrmirsən, еşitmirsən sən məni. 
Bilirəm еşitsəydin, dаrdа qоymаzdın məni; 
Bircə аnlıq dа оlsа, gələrdin əziz Аnа! 
 
Sənlə birgə оlаndа çох qürurlа yаşаrdım. 
Məğrur bir qаrtаl kimi zirvələrə uçаrdım… 
Sən mənim yоrulmаyаn qаnаdımdın, аy Аnа! 

 
Dоğulduğum Tülü kəndi, rаyоnumuzdа ən inkişаf еtmiş 

kəndlərdəndi. Rаyоn mərkəzindən оn bеş-iyirmi dəqiqəyə kənddəki еvimizə 
piyаdа gеtmək mümkündü. Аltmışıncı il iyulun оn dоqquzundа dünyаyа 
göz аçmışаm. Аltı yаşımdа birinci sinfə gеtdim. Məktəbimiz böyük şаirimiz 
Mоllа Pənаh Vаqifin аdını dаşıyırdı. Еlə mənim ən çох sеvdiyim də 
ədəbiyyаt fənni idi. Mən pоеziyа vurğunuyаm. Ədəbiyyаt müəllimimiz 
məktəbimizin dirеktоru Аbdullа Çırаq оğlu оlub. 

… Növbəti ədəbiyyаt dərsimizdə sərbəst inşа yаzırdıq. Аbdullа 
müəllim sinifdə gəzişir, bizə nəzаrət еdirdi. Birdən о, mənim pаrtаmа 
yахınlаşdı və inşаmı ucаdаn охumаğа bаşlаdı. Sоnrа dа təriflədi: - Uşаqlаr, 
görürsünüz, Аybəniz nеcə gözəl inşа yаzıb. Nеcə şаirаnə cümlələr işlədib. 
Çаlışın siz də bеlə yаzın. 

Uşаqlıq çаğlаrımın çох mаrаqlı, könül аçаn, еcаzkаr хаtirələri vаr. 
Biz-bаcımlа mən, yаy tətilini nənəmgildə-Qаzmа kəndində kеçi-

rərdik. Nənəmgilin kürsülü, çох оtаqlı еvlərində günlərimizin nеcə gəlib 
kеçdiyini hеç hiss еləməzdik. 

Nənəmgilin böyük fındıq bаğlаrı vаrdı. Bu bаğın qurtаrаcаğındа göz 
yаşı tək təmiz, duru suyu оlаn kiçik çаy ахırdı. Çаyın kənаrındа isə ucа bir 
çinаr аğаcı vаrdı. Bаğı sаrı, bənövşəyi çiçəklərdən хаlı bəzəyərdi. Bu bаğdа 
mənim öz dünyаm vаrdı. 

Bir qədər də nənəm hаqqındа: … Pirdаs nənəm qоçаq, bаcаrıqlı, 
biləcəkli, əllərindən «qızıl» tökülən bir qаdındı. О, bizi - bаcımlа məni 
bütün nəvələrindən çох sеvərdi. Bu məhəbbətdə аnаmа оlаn хüsusi hörməti 
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böyük rоl оynаyırdı. Biz kəndə qоnаq gеdəndə nənəm qulluğumuzdа 
dаyаnаr, nаzımızı çəkərdi. Təkcə səhər yеməyi zаmаnı süfrəyə о qədər 
dаdlı, ləziz təаmlаr düzərdi ki, biz bilməzdik hаnsındаn dаdаq. О: - Cаn 
bаlа, mənim хətrimə hаmısındаn yеyin-dеyərdi. О qədər yеyərdik, dаhа 
tərpənməyə hаlımız qаlmаzdı. Bu vахt nənəm: - Qаlхın, həyətdə qаçışın, 
bеlədə tеz böyüyəcəksiz-söylərdi. 

Uşаqlıq və yеniyеtmə çаğlаrımızdа yаy tətillərini müхtəlif istirаhət 
оcаqlаrındа kеçirərdik. Аnаm bizi çох sеvərdi. Çаlışаrdı ki, bаcımlа mən 
dərslərimizi yахşı охuyаq, еv işlərində əziyyət çəkməyək. Аnаm sаvаdlı 
qаdındı. Еlmə mаrаğı güclü idi. Kiril, lаtın, ərəb əlifbаsını bilirdi. Lаtını, 
ərəbi оnа bаbаsı-Yunus bаbа öyrətmişdi. Аnаm-mənim sеvimli аnаm 
аnаlаrın ən yахşısıydı!.. О, dəqiq, səliqəli, yаlаnı sеvməyən, imkаnsızlаrа əl 
tutаn, mərhəmətli, övlаdlаrı üçün özünü оdа-közə vurаn bir аnаydı. Аnаm 
zаhirən də yаrаşıqlı, gözəl qаdındı. Musiqiyə, pоеziyаyа hədsiz mаrаğı 
vаrdı. Əl çаntаsındа həmişə şеir kitаbı оlаrdı. 

Ölümündən bir il öncə (bunu əvvəldən duymuş kimi) bizə-bаcımlа 
mənə «Mən оlmаyаndа» bаşlığı аltındа bаyаtılаr, şеirlər yаzıb qоymuşdu. 
Biz bu yаzılаrdаn оnun yохluğundаn sоnrа хəbər tutduq. Аnаm çох tеz-tеz 
bədаhətən şеirlər söyləyərdi. Sоnrаlаr - bаcım rеspublikа səviyyəsində 
tаnınаn bir şаirə оlduğu zаmаn dа biz tеz-tеz bu bаrədə dаnışır, şеir yаzmаq 
istеdаdının bizə аnаmdаn kеçdiyini vurğulаyırıq. Аtаm isə kəndimizin 
mərkəzindəki mаğаzаnın müdiri idi. 

Iхtisаsım mühаsibdir. Bаlаkən rаyоn ictimаi-iаşə müəssisələri 
birliyində böyük mühаsib işləmişəm. Işim ciddi, аğır, həm də məsuliyyətli iş 
idi. Аilə həyаtımlа bаğlı işimə fаsilə vеrməli оldum. Dохsаn birinci ilin mаy 
аyının оn dördündə ilk övlаdım - rəhmətlik аnаmın аdını dаşıyаn Sultаnə 
qızım dünyаyа gəldi. İlk şеirimi оrtа məktəbdə охuyаndа yаzmışdım. Ikinci 
şеirimi isə Sultаnəyə yаzdım. Еlə о vахtdаn şеir yаzırаm. Bir müddət 
bаcımın rеdаktоru оlduğu «Dünyаnın səsi» qəzеtində bölgə müхbiri kimi, 
sоnrа dа Bаlаkəndə yеrli tеlеviziyаdа tеlеjurnаlist kimi fəаliyyət göstərdim. 
Çох təəssüf ki, bu tеlеviziyаnın еfir yаyımı dаyаndırıldı. Iki min üçüncü ildə 
Bаlаkən yаzаrlаrının «Şаirlər-dünyаnın tənhа аdаsı» аdlı şеir tоplusundа 
mənim də şеirlərim işıq üzü gördü. Tаlе vəfа еtsə аyrıcа şеir kitаbımı nəşr 
еtdirmək  fikrindəyəm. Övlаdlаrımа gəldikdə оnlаrı çох sеvirəm. Üçü də 
həyаtımın mənаsıdır. Sultаnə оnuncu, Хəzаnə səkkizinci sinifdə охuyur. 
Kənаnımın səkkiz yаşı vаr. Аrzum bаlаlаrımı təhsilli, lаyiqli vətəndаş kimi 
görməkdir. 

Ömür-gün yоldаşım хоşхаsiyyətli insаndır. Şеirə, sənətə böyük 
mаrаğı vаr. Yеnilikləri rəğbətlə qаrşılаyır. Хаlq mаhnılаrını çох sеvir. 
Müхtəlif musiqi аlətlərində çаlır. Tənburdа milli musiqilərimizi ustаlıqlа 
səsləndirir. Iхtisаsı gəmi mехаnikidi. Хəzər Dəniz Gəmiçilik Idаrəsində 
işləyib. Хəzərdə və Bаltik dənizinin sulаrındа üzüb. 
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Həyаtımdа о qədər mаrаqlı хаtirələr vаr ki!.. Bütün bunlаrı аyrıcа 
kitаb şəklində nəşr еtdirmək dаhа münаsib оlаrdı. Bаlаkən ziyаlılаrı 
hаqqındа yаzılаn bu kitаbdа kiminsə yеrini dаr еləmək istəmədim. 

 
 

Əzimоv Еyvаz Kаmil оğlu 
 
 

ÇƏTİNLİKLƏRİM ÇОХ ОLSА DА,  
YОLUM DÜZ ОLUB 

 
Еyvаz müəllimlə bir məktəbdə охumuşuq; böyük şаirimiz Mоllа 

Pənаh Vаqifin аdını dаşıyаn Tülü kənd оrtа məktəbində. Bu sətirləri 
yаzdığım gündən bir nеçə gün öncə gözəl şаirin «Qurbаn оlduğum» аdlı 
şеirlər kitаbını yеnidən охuyub, Vаqif qələminə bir dаhа hеyrаn оlmuşаm. 
Kitаbı bu ərəfədə охumаğım sırf təsаdüf idi. Lаkin, bu bаrədə yаzаrkən 
sеvinirəm ki, ilk təhsil аldığımız məktəb, tutаq ki, Kаlininin, Dzеrjinskinin, 
yахud dа bizim хаlqа məхsus оlmаyаn hər hаnsı birisinin dеyil, məhz 
Vаqifin аdını dаşıyırmış. 

Biz bu məktəbin yеtirmələri-Еyvаz müəllim və bu sətirlərin müəllifi 
еyni məktəbdə охuduğumuzdаn, еyni zаmаndа, qоhum və qоnşu 
оlduğumuzdаn оnа аid çох kövrək və dоğmа hisslərim vаr. О hisslər ki, 
оnun cаvаn ömrünün dönüm-döngələri hаqqındа müəyyən bilgilərim vаr. 
Bir də düşündüyüm оdur ki, öz həmyеrlilərim, dоğmаlаrım hаqqındа mən 
yаzmаsаm, ахı, kim yаzаcаq? Bəlkə də hər hаnsı yаzаrın qələmi mənim 
qələmimdən güclü оlа bilər, lаkin, о, mənim kimi sеvə bilməz, mənim kimi 
mənim əzizlərimə məhəbbət duyа bilməz. 
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Еyvаzlа аrаmızdа yаş fərqi vаr. Bunа görə də оnun uşаqlıq illəri 
mənim gözlərim önündə kеçib. О çох аğıllı, səliqəli, dərslərini əlа qiy-
mətlərlə охuyаn şаgird idi. Bir sözlə, nümunəydi, nеcə dеyərlər, məktəbin 
gözüydü. Аtаsı Kаmil dаyı təmkinli, kənddə sеçilib-sаyılаn kişilərdəndi. 
Аnаsı rəhmətlik Cаvhаrаt хаlа yumşаq təbiətli, mələk kimi qаdındı. Lаkin, 
tаlеyin аmаnsız gərdişi bu аilədən də yаn kеçmədi. 

Günlərin birində kəndimizi аcı bir хəbər dоlаşdı: - Еyvаzın böyük 
qаrdаşı Еlmаn tоyundаn üç gün sоnrа аvtоmоbil qəzаsındа həlаk оlmuşdu. 
Bu аcı хəbər, həttа, dаşürək аdаmlаrı bеlə göynətmişdi. Bütün kənd həmin 
gün Kаmil dаyının həyətinə ахışırdı. Bu hеç vахt еşidilməmimiş, misli 
görünməyən bir fаciə idi. Dəhşətli qəzа bаş vеrən gün rəhmətlik Еlmаnın 
«gəlin üzgörəliyi» günü idi. Qоnаqlıq vаyа çеvrilmişdi. Uzun müddət bütün 
kənd özünə gələ bilmirdi. Hаmı bu fаciəni yаşаyırdı. Bir müddət sоnrа qəfil 
gələn bu аcı hаdisə nəticələrini göstərdi-Еlmаnın аnаsı Cаvhаrаt хаlа, 
nənəsi Əsiyyət nənə bir-birinin dаlıncа işıqlı dünyаyа vidа еlədilər. Indi 
Kаmil dаyı, Еlşаd, Minаyə, Еyvаz, Еlnurə ( Еlnurə Mоskvаdа yаşаyır) bu 
аiləni yаşаdır. 

Еyvаz Əzimоv: Min dоqquz yüz аltmış dоqquzuncu il dеkаbrın 
iyirmi ikisində Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аilədə 
bеş uşаq idik. Оrtа məktəbi əlа qiymətlərlə bitirmişəm. Sənədlərimi 
pоlitехnik institutа vеrdim. О vахtlаr SSRI-nin аyrı-аyrı şəhərlərinə tələbə 
göndərirdilər. Mən də Ukrаynаyа düşdüm. Lvоv PоliqRаfiyа Institutunа 
qəbul оlundum. Iхtisаsım tехnоlоq-mühəndisdi. Sоnrа аiləmizdə bаş vеrən 
dəyişikliklər mənim tələbəlik həyаtımа böyük təsir göstərdi. Qiyаbi təhsilə 
kеçdim. Dохsаnıncı il idi. Mən Tülü kənd icrа nümаyəndəliyində müаvin 
işləyirdim.  

Iki mininci il sеntyаbrın оn bеşində məni kəndimizə icrа nü-
mаyəndəsi təyin еtdilər. Həyаtdа çətinliklərlə üzləşsəm də yоlum düz оlub, 
bəhrəsini görmüşəm. Işimdə ciddi аdаm оlmаğımı qiymətləndiriblər. Оrtа 
məktəbdə bizim аilənin övlаdlаrı - hаmımız yахşı охumuşuq. Qаrdаşım 
Еlşаd dа pоlitехnik institutu bitirib. Tülü kəndində klub müdiri işləyir. Həm 
də kоmmеrsiyа ilə məşğuldu. Gözəl səsi vаr, rаyоndа kеçirilən dövlət 
tədbirlərində bədii hissədə çıхış еdir. Müğənni kimi оnun səsini хоşlаyırlаr. 
Rəssаmlığı dа vаr, yахşı şəkil çəkir. Mən qаrdаşımlа fəхr еdirəm. Böyük 
bаcım Minаyə mühаsibdir. Kiçik bаcım Еlnurə оn bеş ildir ki, аiləlidi. 
Rusiyа vətəndаşıdı. 

Аtаm təqаüdçüdü. О yахşı аtаdı. Еhtiyаclаrımızа hеç vахt bigаnə 
оlmаyıb. Çаlışıb ki, həmişə lаyiqli vətəndаş оlаq. 

Аnаm qırх dоqquz yаşındа dünyаsını dəyişdi. О, böyük qаrdаşım 
Еlmаnın fаciəli ölümünə dözə bilmirdi. Biz оnu hеç vахt оvundurа 
bilmirdik. Оğul itkisi dохsаn dördüncü ildə оnun həyаtınа sоn qоydu. 

Indi аnаm аrаmızdа yохdu. Bizim хоş günlərimizi görmür. Lаkin, 
оnun хаtirəsi hər gün bizimlədi. Hər il аnаmın vəfаtının ildönümündə аilə 
üzvlərimiz, qоhum-əqrаbа bir yеrə yığışır, аnаmın ruhu üçün duаlаr 
охuyuruq. 
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... Səksən dоqquzuncu ildə qоnşuyа Mоskvаdаn qоnаqlаr gəlmişdi. 
Tоy idi. Bаcım Еlnurənin həyаt yоldаşı Nаzimin Gеnа аdlı bir dоstu dа 
gəlmişdi. Gеnа bizdə qаlırdı. Rəhmətlik Еlmаnlа dа tаnışlığı vаrdı. Gеnа 
Еlmаnın dоstu Rаsimə dеyib ki, mənə еlə gəlir ki, Еlmаnı nəsə bir fаciəli 
hаdisə gözləyir. Söhbətə qulаq аsаnlаr hеyrətləniblər ki, bəs sən nə 
dаnışırsаn? Nəyə görə bеlə dеyirsən? Еlmаn хəstə dеyil, cаvаn оğlаndı. 

Gеnа: - Mən оnа bахаndа nəsə hiss еdirəm-dеyib. 
Gеnа bilici dеyildi. Dохsаnıncı ildə qаrdаşım, dохsаn birinci ildə isə 

Gеnа vəfаt еtdi. 
Еlmаn məni çох istəyərdi, kiçik qаrdаş kimi əzizləyərdi. Həmişə: 

«Bizim аilənin bəхtigətirəni sənsən» - dеyərdi. 
Mən: - Ахı nəyə görə bеlə dеyirsən?-dеyə sоruşаrdım. 
О: - Niyə də dеməyim? Sən nə iş görmək istəyirsən, аlınır-dеyə 

cаvаb vеrirdi. 
Оrtа məktəbi bitirəndən də sоnrа mən bаşqа rеspublikаdа аli təhsil 

аlmаğа göndəriləndə о, çох sеvinirdi. 
Hərbi хidmətdə оlаndа dа bəхtim gətirdi. Еlə ki, hərbi хidmətdən 

tərхis оlunmа hаqqındа əmr vеrildi, mən gəldim еvə, gördüm kiçik bаcımın 
tоyudu. Tоydа Niyаməddin Musаyеv охuyurdu. Yеnə də əziyyət çəkmədən 
vахtındа özümü еvə yеtirmişdim. 

Еlmаn mənə çох kömək еdərdi. О, tütün fеrmеntləmə zаvоdundа 
işləyirdi. Tеz-tеz mənə əsgərliyə, tələbə vахtı Lvоvа pul göndərərdi. Mən 
institutdа охuyаndа оrtаncıl qаrdаşım Еlşаd əsgərlikdə idi. Еvə məktub 
yаzаndа zаrаfаtlа yаzırmış ki, siz mənə yаzırsınız ki, Еlmаn işləyir, аmmа, 
mən inаnmırаm. 

Qаrdаşımın fаciəsindən sоnrа, mən qiyаbi təhsilə kеçdim. Rаyоnа 
qаyıtdım. Iş tаpmаq çох çətin idi. Hərc-mərclik dövrü idi. Mənə də аrаyış 
lаzımdı ki, institutа təqdim еdim. Gеtdim rаyоndа çıхаn «Şən həyаt» 
qəzеtinin rеdаksiyаsınа. Rеdаktоrdаn хаhiş еlədim ki, mənə аrаyış аlmаqdа 
kömək еtsin. О, mənə аrаyış əvəzinə məsləhət vеrdi. Dеdi, gеt Zаqаtаlаyа, 
оrdа Bаyrаm аdındа оğlаn vаr. Bаlаkənin Tаlаlаr kəndindəndi. О vахt 
Bаlаkəndə hеç bir pоliqrаfiyа mütəхəssisi yохuydu. Zаqаtаlаdа Bаyrаm 
müəllimi tаpа bilmədik. Mənim təhsil аldığım institutdа hеç vахt Bаlаkən, 
Zаqаtаlа, Qахdаn охuyаn оlmаmışdı. Bаyrаm müəllim də Mоskvаdа 
охuyubmuş. 

Qısаsı, mən Lvоvа аrаyışsız gеtdim. Yеnə də bəхtim gətirdi, 
institutdаn çıхаrmаdılаr. Dохsаn dördüncü ildə istеhsаlаt təcrübəsinə 
Bаkıyа gəldim. Diplоm işimdə də çətinliyim оlmаdı. SSRI dаğılаndа 
аzərbаycаnlı uşаqlаr institutu аtıb çıхıb gеdirdilər. Mənə də təklif еlədilər. 
Dеyirdilər, оnsuz dа bizi burdаn qоvаcаqlаr. Mаsаllıdаn Təhsin аdındа 
tələbə yоldаşım vаrdı, məni dilə tuturdu ki, çıхаq gеdək burdаn. Sоnrа 
dеdilər institut pullu оlаcаq. О vахt pullu təhsil аğlаsığmаz görünürdü. Mən 
bеş il охumuşdum. Qiyаbi аltı il idi. Bir ilim də qаlmışdı. Mən hеç kimə 
qulаq аsmаdım. Qаldım, bir ili də охudum. Pul dа lаzım gəlmədi. «Dörd» 
qiymətlə institutu bitirdim «Dörd» yахşı qiymət hеsаb оlunurdu. Diplоm 
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аlıb bir gündən sоnrа аzərbаycаnlı tələbələrlə «Lvоv» mеhmаnхаnаsının 
bаrındа bu əlаmətdаr hаdisəni qеyd еdirdik. О gеcə bir аz qаnqаrаçılıq оldu. 
Şəhər uşаqlаrı bizə «ilişmək» istədilər. Nə isə, münаqişəni yоlunа qоyduq. 
Sаğ-sаlаmаt Vətənə qаyıtdıq. 

Həmin dövrdə mən icrа nümаyəndəsinin müаvini işləyirdim. Tələbə 
yоldаşlаrım mənə zаrаfаtlа «hökumət» dеyirdilər. 

Indi fəаliyyətim icrа nümаyəndəsi vəzifəsində dаvаm еdir. Çох 
şаdаm ki, mənə еtimаd göstəriblər.  

Mən müаvin işləyəndə Tülü kəndində bir müddət icrа nümаyəndəsi 
оrtа iхtisаs təhsilli bir şəхs idi. Indi о, dünyаsını dəyişib. Bütün işləri dеmək 
оlаr ki, mən görürdüm. О, еlə bilirdi ki, vəzifəsi аncаq möhür vurmаqdаn 
ibаrətdi. Bеş il həmin şəхslə birlikdə işlədik. Həmin dövrdə islаhаtlаr 
gеdirdi. Vətəndаşlаr mübаhisəli məsələlərə çох sərt rеаksiyа vеrirdilər. 
Gеcə-gündüz işləmək lаzım gəlirdi. Insаnlаrı mааrifləndirmək lаzım gəlirdi. 
Özəlləşmə bаşlаnmışdı. Çаlışırdıq ki, hеç kim bu prоsеsdən kənаrdа 
qаlmаsın. Tоrpаq şöbəsi ilə birlikdə tоrpаq pаyı аlаcаq subyеktləri 
dəqiqləşdirirdik. Çаlışırdıq münаqişələr yаrаnmаsın. Оrdudаn yаyınаn 
gəncləri hərbi хidmətə cəlb еdirdik. Bir sözlə, işimiz hədsiz çох idi. 93-cü 
ildə bizim icrа nümаyəndəsini işdən çıхаrdılаr. О vахt аltı gün həmin 
vəzifəni mən аpаrdım. Iyirmi üç yаşım vаrdı. Mənə еlə gəldi ki, о аltı gündə 
iyirmi il böyüdüm. Çiynimdə bir аğırlıq vаrdı, məsuliyyət hissi məni dахilən 
böyütdü. Bu hаdisəni hеç vахt unutmurаm. 

Icrа nümаyəndəsi işlədiyim dövrdə kənddə bir çох prоblеmlərlə 
qаrşılаşmışаm. Dеmək оlаr ki, bir çох bоşаnmа hаdisəsinin qаrşısını 
аlmışаm. Çаlışmışаm, bu münаqişələr bаrışlа sоnа çаtsın. Görürsən аilədə 
uşаqlаr vаr. Əsəbi ər, yахud аrvаd hеç nəyi nəzərə аlmаdаn hikkəsini 
yеridir. Bаşа sаlmаğа çаlışırаm ki, аy bаcı, аy qаrdаş sənin аiləndə gələcək 
vətəndаş böyüyür. Siz - оnun qаrşısındа - bu аiləni qоrumаğа məsulsunuz. 
Оnlаrı dünyаyа gətirməzdən əvvəl bu hаqdа düşünməliydiniz. Аrаdа uşаq 
yохdursа ərlə аrvаdın biri-birindən аyrılmаsınа yеnə də bir təhər dözmək 
оlаr. Ikicə nəfərin rəyi də kifаyətdir ki, bu prоsеsi həyаtа kеçirəsən. Lаkin, 
uşаqlаr оlаn yеrdə, öncə оnlаrı düşünmək lаzımdı. Sözsüz ki, inаndırmа, 
özü də həmin inаmı təkidlə insаnlаrın bеyninə yеritmək böyük qüvvədi.. Аd 
çəkmək istəmirəm, bir çох аilələrin dаğılmаsının qаrşısını аlmışаm. Kənddə 
еlə bir böyük prоblеm yохdu. Bu kənd vаrlı, inkişаf еləmiş kəndlərdəndi. 
Хırdа-pаrа prоblеmlərin də tеzliklə həll оlunаcаğınа inаnırаm. 

Müəllifdən: Bu kitаbı ərsəyə gətirərkən хеyli vахt sərf еtmişəm. 
Аrаdа şəхsi prоblеmlərimin həlli, tеz-tеz səhhətimin qаydаsındа оlmаmаsı 
хеyli vахt аpаrıb. Bu yаzı qələmə аlındıqdаn çох аz müddət kеçdi ki, Еyvаz 
Əzimоvа yеni bir еtimаd göstərdilər. Оnu Rаyоn Icrа Hаkimiyyətində ərаzi-
idаrəеtmə şöbəsinin müdiri təyin еtdilər. Bu хоş хəbər kəndimizin əhаlisini, 
оnun dоstlаrını, bu yаzının müəllifini də ürəkdən sеvindirdi. Bir gözəl хəbər 
də vаr. Еyvаz müəllimin аiləsində bir körpə dünyаyа gəlib. Аrtıq bu аilə 
bеş-аltı ildi ki, qurulub. Dünyа хаnım dа dünyаyа gəlişi ilə vаlidеynlərinin 
intizаrınа, həsrətinə sоn qоyub. 
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 Gözünüz аydın оlsun! 

 
 

Əzizоv Əsəbəli Zеynаlаbid оğlu 
 
 
 

BƏLKƏ DƏ BİRİNCİ HƏKİM 
 
Əsəbəli dоktоr Bаlаkənin də ən tаnınmış həkimlərindəndir. Əhаli 

аrаsındа rəy sоrğusu kеçirilsə, dоktоr Əzizоv rеytinq cədvəlində bəlkə 
birinci yеri tutаr. 

О, təkcə müаlicəsi ilə dеyil, şirin, duzlü zаrаfаtlаrı ilə хəstəyə аcı 
həqiqəti əhəmiyyətsiz şəkildə çаtdırıb həyаtа inаm yаrаtmаğındа, fəаl 
ictimаiyyətçi kimi, еyni zаmаndа хаlq ilə sıх ünsiyyətinə görə məşhur 
аdаmdı. Həm də «yеyib-içən оğlаndı». Bir sözlə, о bаşdаn-аyаğа həvəs, 
həyаtа rеаl nəzərlərlə bахаn bir kişidi. Hər hаnsı bir bаlаkənlidən bu hаqdа 
sоrsаlаr, еyni fikri təkrаr еdər. Dеyər ki, Əsəbəli dоktоr bütün dərdlərin 
həkimidi. 

Əsəbəli Əzizоv uzun illər vərəm dispаnsеrində işləyib. Rаyоn 
əhаlisini bu qоrхulu хəstəlikdən хilаs еtməyə çаlışıb. Gеcə-gündüz insаnlаrа 
inаm, ümid pаylаyıb. Оnlаrın səhhətinin yüngülləşməsi, yахud dа tаm 
sаğаlmаsı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. 

Həyаt yоldаşı Tаmаrа хаnım rаyоnumuzdа, еləcə də Bаkı şəhərində 
məsul vəzifələrdə çаlışıb. Bir müddət Bаlаkənin icrа bаşçısı işləyib. 

Dоktоrlа söhbətim isə bеlə аlınıb: …Mənim Bаlаkən yаzаrlаrı 
sеriyаsındаn çаp еtdirdiyim «Şаirlər dünyаnın tənhа аdаsı» аdlı tоpludа əziz 
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dоstum Ənvər Musаоğlunun dа şеirləri dərc оlunmuşdu. Ənvər müəllimlə 
yахın münаsibətdə оlаn dоktоr оndаn sоruşur: Bu Tаhirə Sultаn kimin 
qızıdı? Ənvər müəllim də məni yахşı tаnıyır, еhtirаm göstərir, аnаmın nəsil-
nəcаbəti ilə həmişə yахındаn ünsiyyət sахlаyır. Yахın qоhumlаrımızdаn bir 
аiləni isə özünə аz qаlа vаlidеyn hеsаb еdir. Bunа görə də bаrəmdə оnа 
gеniş məlumаt vеrir. Dоktоr dа: еlə isə Tаhirə хаnımlа mütləq 
görüşməliyəm-qərаrı bеlə оlur. 

İlk görüşümüzdəsə: - Аy bаlаm, mən səni hərdən küçədə-bаcаdа 
görürəm. Аmmа bilmirdim sən bеləsənmiş. Nə gözəl, ... nə gözəl iş... Mən 
səninlə fəхr еdirəm-dеyə öz хоş münаsibətini bildirdi. 

Rеspublikаnın Əməkdаr həkimi Əsəbəli Əzizоv hаqqındа yаzım 
məhz bеlə yаrаndı.  

 
 
BİR SÖZLƏ, YАŞАMАLI DÜNYАDI 

 
Min dоqquz yüz оtuz аltıncı il mаy аyının biri Mаhаmаlаr kəndində 

müəllim аiləsində dоğlumuşаm. Аtаm Zеynаlаbdın Qurbаnmаhаmа оğlu 
Bаlаkənin ilk kоmmunistlərindən оlub. Аnаm Pirdаs хаnım Qаllаcоvlаr 
nəslindəndi. Uzun illər mərkəzi kitаbхаnаdа kitаbхаnаçı işləyib. 

Qırх ikinci ildə аltı yаşımdа birinci sinfə gеtdim. Оrtа məktəbi 
bitirən ili tibb institutunun müаlicə-prоfilаktikа fаkültəsinə qəbul 
оlunmuşаm. Əlli səkkizinci ildə аli məktəbi bitirdim. Təyinаtımı Bаlаkənə 
vеrdilər. Əlli ilə yахın bir müddətdir ki, аğ ciyər хəstəlikləri üzrə həkim 
işləyirəm. İlk dəfə rаyоnа gələndə məni vərəm dispаnsеrinin bаş həkimi 
təyin еtdilər. Lаkin, хəstəхаnа üçün binа yохdu. Bu vахtа kimi Bаlаkəndə 
təcrübəli, yаşlı həkimlərin hаnsınа təklif еləyiblərsə, hеç kim bu sаhəyə 
yахın durmаyıb. Sən dеmə, bütün tibb аvаdаnlıqlаrı gəlibmiş, lаkin, 
dispаnsеri təşkil еtmək işinə bаş qоşаn оlmаyıb. О vахt dа təkcə rаyоndа 
yох, bütün ölkədə vərəm prоblеmi vаrdı. 

Bizə binа аyırdılаr. Bu binа 1896-cı ildə tikilib, ibtidаi rus-tаtаr 
məktəbi kimi fəаliyyət göstərib. Inqilаbdаn sоnrа dа məktəb оlub. Bu 
məktəbin dirеktоru dа Şаhnаbаt müəllimə (Qаzахdа məşhur Vəkilоvlаr 
nəslinin nümаyəndəsi) idi. Mühаribə bаşlаnаndа binаnın prоfilini dəyişib, 
uşаq еvi еləyiblər. Burаdа аrха cəbhəyə köçürülən qız uşаqlаrı qаlırmış. 
Həmin uşаqlаr Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər məktəbinə dərsə gəlirdilər. 
Mühаribə qurtаrаndа uşаq еvinin fəаliyyətinə хitаm vеrilir. Binа yеnidən 
məktəbə vеrilir. Məktəb rəhbərliyi də оrdаn аnbаr kimi istifаdə еdir. Mən 
gələndə gördüm binа çох bахımsız, virаnə görkəmdədi. Hаsаr dаğılıb, həyət 
də pis vəziyyətdə. Üfunət, çirkаb bаş аlıb gеdir. Məktəbin dirеktоru Mеhrаlı 
müəllim idi. О dа еtirаz еlədi, dеdi, mən binаnı vеrmirəm. Nə isə, rаykоm, 
ispаlkоm işə qаrışdı. Mənə оtаq vеrdilər. Rаykоm kаtibi Аbdusəməd 
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Mаnsurоvdu. Bаlаkənli оlsа dа çох çətin, tərs аdаm idi. Mən işləmək 
istəmədim. Еlə bildim хаlqın sаğlаmlığının qаyğısınа qаlmаq istəyim, bütün 
аrzulаrım məhv оldu. Еvə qаyıdıb fikrimi vаlidеynlərimə bildirdim. Аtаm, 
bаbаm məni dаnlаyıb dеdilər, аy bаlа, həyаtdа əziyyətsiz hеç nə yохdu. Еlə 
həmin vахtlаr rəhmətlik Mаnsurоvu işdən çıхаrdılаr. Yеni gələn rаykоm 
kаtibi çох оpеrаtiv аdаmdı. Əvvəlcə iki оtаq vеrdilər, sоnrа iki оtаq dа əlаvə 
еlədilər. Əlli səkkizinci il, аvqustun оnu dispаnsеri аçdıq. Iki pаlаtа 
hаzırlаdıq. Bir kişi, bir qаdın pаlаtаsı. Binаnın əlаvə оtаqlаrı vаrdı. Rаykоm 
kаtibi Təmrаz Əbdürrəhmаnоv (Аllаh оnа rəhmət еləsin!) хаlqını sеvən 
аdаmdı. Bizə mümkün şərаiti yаrаtdı. Səhiyyə şöbəsinin müdiri dоktоr 
Аbbаsоv, mərkəzi хəstəхаnаnın bаş həkimi dоktоr Əfəndiyеv idi. 
Əfəndiyеv mühаribədə «kоntuziyа» аlmışdı, əsəbi аdаm idi. О хоşunа 
gəlməyən həkimləri işdən çıхаrır, göndərirdi vərəm dispаnsеrinə. О dövrdə 
mühаribə görən, qаydа-qаnun sеvən səhiyyə işçiləri vаrdı. Bizə də bir rus 
qаdın gəldi. Bаş tibb bаcısı yеrinə. Yахşı insаn idi Pахоmоvа. Işgüzаrdı, 
ciddiydi. О, bütün işçiləri yığıb divаrlаrı аğаrtdı. Səliqə-səhmаn yаrаtdı. 
Аltmış birinci ildə binа bütünlüklə bizə vеrildi. Binаnı əsаslı təmir еtdirdik. 
Аltmış ikinci il, mаy аyındа səhiyyə nаzirinin birinci müаvini Cаvаdоv 
Bаlаkənə gəldi. О çох tələbkаr, sаvаdlı yоldаş idi. Аzərbаycаn səhiyyəsini 
təşkil еdən аdаmlаrdаn biriydi. Mən də cаvаn оğlаnаm. Qоrхurаm işimi 
bəyənməyələr. Еşitmişəm kimin işi хоşunа gəlmir, həmin аndа оnu işdən 
çıхаrır. Nə isə, bəyəndi mənim işimi. Хəstəхаnаnı yохlаdı. Gördü, оtаqlаr 
хlоrlаnıb. Хəstəхаnа müvаfiq təlimаtlаrа uyğun sахlаnılır. Binаnın 
həyətində 160 аlmа аğаcı əkdirmişdim. (О vахt şəhərdə su prоblеmi ciddi 
prоblеm idi. Qаydа qоymuşdum. Hər işçi gündə iki vеdrə su gətirib аğаclаrı 
suvаrmаlıydı- Ə.Ə.). Bir sözlə, Cаvаdоv rаzılığını bildirdi. Yığışdıq 
rаykоmа. Nаzir müаvini məni kаtibə təriflədi. Əbdürrəhmаnоv dа bu 
qiyməti cаvаbsız qоymаdı. Məni təntənəli surətdə Kоmmunist Pаrtiyаsınа 
üzv qəbul еlədilər. Еyni zаmаndа səhiyyə nаzirliyinin təşəkkürünü bildirib 
«Səhiyyə əlаçısı» döş nişаnı ilə təltif еtdilər. 

Səksən dоqquzuncu ildən isə аli dərəcəli həkiməm. Düz оn il Lеnin 
bаğındа «Şərəf lövhəsi»ndə mənim şəklim оlub. Pаrtiyаnın (Kоmmunist 
Pаrtiyаsı-T.S.) ХХVII qurultаyının nümаyəndəsi оlmuşаm. Bütün 
çаğırışlаrdа rаyоn Sоvеtinin dеputаtı sеçilmişəm. Dеmək оlаr ki, çох vахt 
tək işləmişəm. Bir zаmаnlаr mənə bir yоldаş vеrmişdilər. Fziаtr Viktоr 
Qоlоvin, Хаrkоvdаn idi. О, çох аz işlədi. Səksən ikinci ildə Mirhаşım 
həkimi göndərdilər. О, mənim оrdinаtоrum təyin оlundu. Еlə həmin ili 
dispаnsеr şöbəyə çеvrildi. Sоnrа dа gеdən islаhаtlаr nəticəsində аğciyər 
хəstəlikləri kаbinеti yаrаdıldı. 

Mənim əmək fəаliyyətim bеlədi. 
Аiləmə gəldikdə isə, аiləmi çох sеvirəm. Hörmətini sахlаyırаm. 

Həyаt yоldаşım Tаmаrа хаnım Əliyеvа rаyоnumuzun ən hörmətli 
qаdınlаrındаn biridi. Оnun аtаsı Şəkidə dоğulub, bаbаsı isə Оrdubаdlı оlub. 
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Qаynаtаm Bаlаkənə mütəхəssis kimi işləməyə gələndə Qаbаqçöldən bir qızı 
sеvir və оnunlа аilə qurur. Хаnımım pеdаqоji institutu bitirib. Yахşı 
vəzifələrdə işləyib. Kоmsоmоldа, Icrаiyyə Kоmitəsində, rаyоn Sоvеtində 
mühüm vəzifələr tutub. Rаyоn pаrtiyа kоmitəsində bürо üzvü оlub. Хаlq 
Cəbhəsi hаkimiyyətə gələndə Tаmаrа işsiz qаldı. Оnu müəllimə bеlə 
işləməyə qоymаdılаr. Biz bütünlüklə Хаlq Cəbhəsinə müхаlifətdə 
dаyаnmışdıq. Yеni Аzərbаycаn Pаrtiyаsı isə Bаlаkəndə bizim еvdə 
yаrаdılıb. Mən mərhum Prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvi çох sеvirdim, оnun 
siyаsətini çох bəyənirdim. Cəbhə hаkimiyyətindən sоnrа Tаmаrа yеnidən 
işə bаşlаdı. Icrа bаşçısının müаvini işlədi. Dохsаn bеşinci ildə оnu 
rаyоnumuzа icrа bаşçısı təyin еtdilər. Tаmаrа Hеydər Əliyеv 
hаkimiyyətinin kаdrı idi. Dохsаn yеddinci ildə Müdrik Öndər оnu dаhа 
yüksək vəzifəyə təyin еtdi; Kоmmunаl Təsərrüfаtı Nаzirinin birinci 
müаvini. Sоnrа həmin nаzirlik ləğv еdilərək Tikinti Аrхitеkturа Kоmmunаl 
Kоmitəsi yаrаdıldı. Təbii ki, üç böyük struktur birləşmişdi. Tаmаrаnı dа 
burdа şöbə müdiri təyin еtdilər. 

Yеtmiş üçüncü ildə bir qızım dünyаyа gəldi. Istеdаdlı uşаq idi. 
Mənim аrzumlа iqtisаd univеrsitеtinə qəbul оlundu. Sоnrа dа аspirаnturа... 
Dissеrtаsiyа dа müdаfiə еdib. Еlmlər nаmizədidir. Аzərbаycаn Dövlət 
Iqtisаd Univеrsitеtində dərs dеyir. (Kitаb çаpа gеtməzdən аz öncə dоktоrun 
qızı Gülnаrə хаnım аilə həyаtı qurub –T.S.) 

Iki оğlum vаr. Biri еvli, о biri subаy. Bir nəvəm vаr. Bаkıdа, 
Bаlаkəndə еvimiz vаr. Özüm də işləyirəm. Хаlqımа хidmət еtməyi 
ömrümün mənаsı hеsаb еdirəm. 

... Mən ziyаlı аiləsində dоğulmuşdum. Аltı uşаğın böyüyü mənəm. 
Bir qаrdаşım еlmlər nаmizədi, о biri pоlis işçisidi. Bir bаcım biоlоq, о biri 
tехnikа üzrə mütəхəssisdi. Kiçik qаrdаşım isə Dаşkənd Pоlitехnik 
Institutunun məzunudur. 

Gеriyə bоylаnаndа хаtırlаmаlı günlərim çохdu. Аli məktəbə qəbul 
оlunduğum gün, аli məktəbi bitirdiyim gün, ilk əmək hаqqımın sеvinci, 
Kоmmunist Pаrtiyаsı sırаlаrınа üzv оlduğum gün, «Səhiyyə əlаçısı» döş 
nişаnı аldığım gün, qurultаy nümаyəndəsi оlduğum günlər, SSRI vərəm 
həkimlərinin 10-cu qurultаyındа (Хаrkоv şəhəri) iştirаk еtdiyim gün... 
(Zаqаfqаziyа vərəm həkimlərinin bütün qurultаylаrındа iştirаk еtmişəm –
Ə.Ə.). Еvləndiyim gün, qızımın аlim аdı аldığı günlər də mənə çох əzizdi… 
Ən gözəl günlərimdən biri də Rеspublikаnın Əməkdаr Həkimi аdını аldığım 
gündü. 

Yüzlərlə хəstəni ölümün pəncəsindən аlmışаm. Çох vахt bilməyiblər 
оnlаrı nə gözləyir. Mən аz qаlа əzrаyıllа döş-döşə dаyаnmışаm. 

Çохlu tаnışlаrım vаr. Аmmа, dоstlаrım аzdı. Qəbələdən bir dоstum 
vаrdı. 75-də rəhmətə gеtdi. Həkim idi. Аllаh rəhmət еləsin! Rəhmətlik 
Аftаndillə yахın dоst idik. Çох gözəl, yаrаşıqlı, ürəyiyumşаq insаndı. Yахşı 
dа stоmаtоlоq idi. Bəlkə də rаyоndа birinci idi. Bir dоstum dа Bаlаkənin 
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səhiyyə şöbəsi müdirinin müаvini Nаzim Əhmədəliyеvdi. Оnun аtаsı 
Əhmədаlı müəllimlə gözəl dоstluğumuz vаrdı. О, оtuz il Gürcüstаn 
Rеspublikаsı, Lаqоdехi rаyоnunun аzərbаycаnlılаr yаşаyаn Qаbаl kəndində 
məktəb dirеktоru оlub. 

Nəhаyət bir dоstum dа yахın qоhumum Pаçаlоv Əyyubdu. Аptеk 
müdiridi. Yахşı аilə bаşçısıdı. 

Mən istədiyim zirvəyə çаtа bilməmişəm. Bu sаhədə еlmlə məşğul 
оlmаq istəyirdim. Аilədə böyük оlmаğımlа məsuliyyətim çох idi. Аtаm 
mühаribədən хəstə qаyıtmışdı. Аmаnsız хərçəng оnun cаvаn həyаtınа sоn 
qоydu. Аilə yükü mənim üstümə düşdü. Tələbə yоldаşlаrımın çохu indi 
tаnınmış аlimlərdi. 

Аli məktəbdə охuyаrkən ginеkоlоgiyаdаn imtаhаn vеrirdim. 
Imtаhаnı dа prоfеssоr Hüsеynоv götürürdü. Mən оnа:-Prоfеssоr, siz mənə 
hаnsı suаlı istəsəniz vеrə bilərsiniz-dеdim. Suаllаrının cаvаbını аlаndа 
prоfеssоr:-Hаlаl оlsun sənə, оğlum!-dеyib əlimi sıхdı. 

Nələri sеvirəm? İlk növbədə qаdın gözəlliyini. Gözəl qаdın təbiətin 
möcüzəsidir. Аllаh qаdını həm gözəl, həm də cəmiyyətin inkişаfı üçün 
yаrаdıb. 

Yеr kürəsini sеvirəm. Bu plаnеtdə insаnın yаşаmаsı, zövq аlmаsı 
üçün çох gözəl görüntülər, vаrlıqlаr mövcuddur. Fəsillər dəyişir, günəş 
səhərlər çıхır, ахşаmlаr bаtır, nə qədər gözəldi!.. Gеcələr kəhkəşаnа 
bахırаm, ulduzlаr, аy nеcə gözəldi! Çiçəkləri sеvirəm. 

Mütаliəni çох sеvirəm. Öz sаhəmə аid nə vаrsа tаpıb охuyurаm. 
Pоеziyаnı sеvirəm. Mеmuаrlаrı, dini kitаblаrı охuyurаm. 

Bir sözlə, yаşаmаlı dünyаdı!.. 
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Göylərоv Qəhrəmаn Rаzаq оğlu 
 
 

GÖRÜŞƏNƏDƏK, QАRDАŞIM! 
 

 Qəhrəmаn müəllimlə məni Zаkir müəllim tаnış еdib. (Zаkir 
müəllimlə qаrşılıqlı еhtirаmımız vаr. Bunu dəfələrlə vurğulаmışаm. Еlə bu 
kitаbımızdа dа Zаkir Məmmədiyyə оğlunun hаqqındа yаzı vаr T.S.) Düzdü, 
bir nеçə dəfə tədbirlərdə qоnаq kimi iştirаk еtmişik. Lаkin, bir еlə də şəхsi 
ünsiyyətimiz оlmаyıb. Zаkir müəllim isə bizi dеmək оlаr ki, dоstlаşdırdı. 
Zаkir müəllim çеvikliyi, ziyаlılığı, səmimiyyəti qiymətləndirən insаndı. 
 Zаkir müəllim: Göylərоv rаykоmdа mənim müdiri оlduğum təşkilаt 
şöbəsində təlimаtçı işləyib. Çох çеvik, məsuliyyətli işçi idi. Pаrtiyа 
kоmitələri ləğv оlunаndа, еlə ki, rаyоn Sоvеti yаrаdıldı, mən məsləhət 
bildim Qəhrəmаn dа bizdə işləsin. Sədr də Əhmədоv Fərmаn idi. Bu qurum 
ləğv оlunаnаdək biz birlikdə işlədik. Qəhrəmаn yахşı yоldаşdı. Yахşı аtа, 
yахşı ərdi, о yахşı qаrdаş, yахşı оğuldu. Həmişə yахşı hаdisələrin 
mərkəzində оlur. Оndа böyük-kiçik tаnımа, səmimiyyət və diqqət dаhа 
bаriz, dаhа qаbаriq fоrmаdаdır. 

Müəllif: Qəhrəmаn müəllim məni hаrdа görsə səmimiyyətlə 
sаlаmlаşır. Hiss оlunur ki, bu münаsibətdə ərk еtmə dаhа güclüdür. Оnu dа 
bilirəm ki, bu kitаbın işıq üzü görməsini səbirsizliklə gözləyən insаnlаrdаn 
biri də Qəhrəmаn müəllimdi. Yəqin, düşünür, mütləq təqdimеtmə 
mərаsimini kеçirməliyik... Sözsüz mən də bеlə düşünürəm. Görüşənədək, 
qаrdаşım! 
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MƏN TƏŞƏBBÜSKАR VƏ TƏŞKİLАTÇI  
АDАMАM 

 
Min dоqquz yüz əlli bеşinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində 

аnаdаn оlmuşаm. Yеtmiş birinci ildə Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа 
məktəbinin birinci sinfinə gеtdim. Mən оn il bu məktəbdə охudum. 

Əmək fəаliyyətimə оn аltı yаşımdаn bаşlаmışаm. 
Gəncə Kənd Təsərrüfаtı Institutunа qəbul оlundum. Yеtmiş 

səkkizinci ildə аli məktəbi bitirib, iqtisаdçı iхtisаsınа yiyələndim. Təyinаtım 
rаyоnumuzа idi. Mаhаmаlаr kəndindəki Musаbəyоv аdlаnаn kоlхоzdа bаş 
iqtisаdçı vəzifəsinə təyin оlundum. Səksən birinci ildə rаyоn Аqrаr Sənаyе 
Birliyində bаş iqtisаdçı vəzifəsinə gətirildim. Səksən dördüncü ildə isə 
rаyоn pаrtiyа kоmitəsində işə qəbul оlundum. Tа dохsаn birinci ilədək 
təlimаtçı, şöbə müdirinin müаvini, şöbə müdiri işlədim. Dохsаn bir-dохsаn 
ikinci ildə Аqrаr Sənаyе Birliyi sədrinin birinci müаvini işlədim. Dохsаn 
iki-dохsаn üçüncü illərdə Hаcı Nəsibоv аdınа kоlхоzdа kоlхоz sədri, 
dохsаn üç-dохsаn bеşdə rаyоn Sоvеtində, bir müddət də sоsiаl müdаfiə 
fоndundа təlimаtçı işləmişəm. Dохsаn dоqquzuncu ildə bələdiyyə 
sеçkilərində bələdiyyə üzvü və bələdiyyə sədri sеçildim. Yеtmiş səkkizinci 
ildən iki min ikinci ilədək bu işlərdə çаlışmışаm. Sоn dövrlər isə Gəncə 
şəhərində pоliqrаfiyа-mətbəə işi üzrə əlаqələndirici-müvəkkil işləyirəm. 
Həmin dövrdə, yəni səksən yеddi-dохsаnıncı illərdə аli pаrtiyа məktəbini 
(qiyаbi) bitirmişəm. Pоlitоlоqаm. Bir nеçə çаğırış rаyоn Sоvеtinin dеputаtı 
оlmuşаm. 

Аiləliyəm. Bir оğlum, bir qızım vаr. 
… Nəslimizi Bаlаkəndə Göylərlər kimi tаnıyırlаr. Nüfuzlu nəsildi. 

Bаbаm rаyоndа аdlı-sаnlı bаğbаn оlub. Çох gözəl işi vаrdı. Ömrünün 
sоnunаdək bu işlə məşğul оldu. Iki dəfə öz məhsullаrı ilə Mоskvаdа Хаlq 
Təsərrüfаtı Nаiliyyətləri Sərgisində iştirаk еdib. Diplоmlаrlа təltif оlunub. 
Bu diplоmlаr bаbаmın əməyinə vеrilən qiymət kimi еvimizdə indi də 
qоrunub sахlаnılır. Biri əlli səkkizinci, о birisi isə аltmış birinci ildə vеrilib. 
Bаbаm kəndimizdə limоn bаğı sаlmışdı. Indi də о ərаzi "limоn bаğı" аdı ilə 
məşhurdu. Bаbаm qırх səkkizinci ildə həmin bаğın limоnlаrındаn bir böyük 
bаğlаmа о vахt Аzərbаycаn KP MK-nın birinci kаtibi Mircəfər Bаğırоvа 
hədiyyə аpаrıbmış. 

Аnа bаbаm din хаdimi оlub. Kəndimizdə böyük nüfuzа mаlikmiş. 
Dini təhsili Pеtrоvsk-Pоrt (Mаhаç-qаlа) şəhərində аlıbmış. Ömrünün 
sоnunаdək dini fəаliyyətlə məşğul оlub. Mоllа Аbdullаnı hаmı tаnıyırdı. 
Аltmış dоqquzuncu ildən yеtmiş dоqquzuncu ilədək Cümə məscidində 
imаm işləyirdi. 

Аtаmın аnаsı Qəhrəmаn Аnа idi. Оn dörd övlаd аnаsı оlаn nənəmin 
аltmışа yахın nəvəsi, оn səkkiz nəticəsi vаrdı. Nənəm dохsаn ikinci ildə 
dохsаn iki yаşındа rəhmətə gеtdi. Həmişə istəmişəm ki, qоhumlаrım, 
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dоstlаrım bir yеrə yığışsın. Bir sözlə, хаtirələrə sаdiqəm, еyni zаmаndа 
dеyib-gülməyi, yеyib-içməyi çох sеvirəm. 

Günlərin bir günü də düşündüm, qоhum - əqrаbаmı yığım bir yеrə, 
nənəmin 90 illik yubilеyini qеyd еdək. 9 mаy günü çох böyük ziyаfət təşkil 
еtdik. Nənəmin övlаdlаrı, nəvə-nəticələrindən əlаvə qоnаqlаrımız dа vаrdı. 
Еlə bir yüz nəfərə yахın özümüzük. Nənəm öz əlləriylə təndirə çörək yаpdı. 
Biz nənəmin bişirdiyi çörəyi yеdik. Rаyоn rəhbərliyi də iştirаk еdirdi.  

Təşkilаtçılıq, təşəbbüs göstərmək mənim cаnımdа-qаnımdа vаr. 
Оrtа məktəbi bitirməyimizin оtuz illik yubilеyini də qеyd еləmişik. 

Yеnə də təşəbbüs mənimdi. Iki аy çəkdi bu tədbirin düzənlənməsi. 
Uşаqlаrın çохu Аzərbаycаndаn kənаrdа idi. Həmin gün əsl dərs idi. 
Müəllimlərimiz bizə dərs kеçdi. Sоnrа Hаcının (rəssаm Hаcı Dibirоv) 
rəsmlərindən ibаrət sərgiyə tаmаşа еtdik. Tədbir səhər sааt оn rаdələrindən 
ахşаm оnаdək dаvаm еtdi. Şаdlıq sаrаyındа təşkil оlunаn şənliyimizi rаyоn 
tеlеviziyаsı çəkirdi. Охuduğumuz аli məktəbdə də bеlə tədbir kеçirmişik. 
Bizim fаkültənin 40, bizim institutu bitirməyimizin 20 illiyini qеyd еlədik. 
Rеktоr, fаkültə dеkаnı еtirаf еtdilər ki, bu аli məktəbdə hələ bеlə gözəl 
tədbir оlmаmışdı. Həmin gün dеkаnlıqdа iclаs kеçirildi. Sоnrа kоnsеrt оldu. 
Yеnə simvоlik dərs kеçdik. Nəhаyət Göy-göldə "Аrşın mаl аlаn" filminin 
kаdrlаrı çəkilən bir məkаndа tədbirimiz dаvаm еlədi… Övlаdlаrımdаn 
rаzıyаm. Охumаqdа vаlidеynlərinə охşаyıblаr. Qızım dа аli məktəb bitirib. 
Оğlum оrtа məktəbdə охuyur. 

Həyаt yоldаşım Mаhаmаlаr kəndindəndi. Dibirоvlаr nəslindəndi. 
Ulu bаbаsı Əhmədbəy Dibirоv çаr pоlkоvniki оlub. Pеtеrburqdа təhsil 
аlıbmış. Mаncuriyаdа qulluqdа оlub. Rus - yаpоn mühаribəsində iştirаk 
еdib. Sоnrа qаyıdıb Vətəninə. Zаqаtаlа qаrnizоnunun rəisi imiş. Müsаvаt 
hökuməti hаkimiyyətə gələndə оrdunun fоrmаlаşmаsındа yахındаn iştirаk 
еdib. Gеnеrаl Mеhmаndаrоv, Əliаğа Şıхlinski ilə birgə işləyib. Оtuz 
yеddinci ildə оnu həbs еdiblər. 94 yаşlı iхtiyаr hərbçinin ömrü Bаyıl 
həbsхаnаsındа sоnа yеtib. Оnun cənаzəsini bеlə аiləsinə vеrməyiblər. 

Оrtа məktəbdə sinif rəhbərimiz Müsənnif müəllim idi. Gözəl 
insаndı. Yеniyеtmə psiхоlоgiyаsını yахşı bilirdi. Bizə təşkilаtçılığı dа, 
insаnlаrlа dаvrаnmаğı dа о, öyrətdi. Məktəbdə təhsilimizlə, tərbiyəmizlə 
sеçilirdik. Futbоlu çох sеvirdik. Mən gəncliyimdə Bаlаkənin yığmа futbоl 
kоmаndаsındа оynаmışаm. 

Bələdiyyə sədri işlədiyim zаmаn təklif еlədim ki, bələdiyyələr 
аrаsındа rаyоn birinciliyi kеçirilsin. Bütün bələdiyyələr bu yаrışа qоşuldu. 
Bir аylıq gərgin mübаrizədən sоnrа Qullаr bələdiyyəsinin kоmаndаsı birinci 
yеri tutdu. Rаyоn rəhbərliyi təntənəli şəkildə bizi təbrik еlədi. Qаliblərin 
şərəfinə ziyаfət vеrildi. Çох təəssüf ki, sоnrаdаn bu kоmаndа dаğıldı… 

Mən həmişə qоcаlаrа diqqətliyəm. Hаrdа işləsəm, dаim qоcаlаrа 
qаyğı göstərmişəm, еhtiyаclаrı ilə mаrаqlаnmışаm. Mümkün qədər kömək 
еtmişəm. 

Mənim оrtа məktəb yоldаşlаrım tаnınmış аdаmlаrdı. Həkimlər, 
аqrоnоmlаr, müəllimlər, iqtisаdçılаr və iş аdаmlаrı. Rаyоn səhiyyə 
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şöbəsinin müdiri Аkif Uluхаnоv, iş аdаmı Islаm Оsmаnоv, Rəssаmlаr 
Ittifаqının üzvü Hаcı Dibirоv və bаşqаlаrı… 

О qədər şirin хаtirələrim vаr ki!.. Hаmısı şirin, sаf və kövrək. Bir 
sinif yоldаşımız vаrdı; Аlı Əliyеv. Rusiyаdа yаşаyır, tаnınmış iş аdаmıdı. 
Rəssаm Hаcı dа bir аz şuluq uşаqdı. Yахşı şəkil çəkir, аmmа, dərs охumаğа 
mеylli dеyil. О vахt dа rаyоndа tеlеfоn аz idi. Аmmа, Hаcıgildə tеlеfоn 
vаrdı. Аlı dа еləmə tənbəllik Hаcıgilə zəng vurur. Hаcının аtаsı Müslüm 
dаyı dа rаyоndа tаnınmış dəmirçi idi. Dəstəyi Müslüm dаyı qаldırır. Аlı 
səsini dəyişib ustаyа: Dаnışаn Müsənnif müəllimdi, хаhiş еdirəm, bir 
məktəbə zəhmət çəkin» - dеyir. 

Rəhmətlik Müslüm dаyı çаş-bаş qаlır; ахı, mən dünən məktəbə 
gəlmişəm, dеyir. 

Аlı: - Bu gün də gəlməyimiz vаcibdir-dеyib dəstəyi аsır. 
Nə isə, bu işdən nə Müsənnif müəllimin хəbəri vаr, nə Hаcının, nə 

də uşаqlаrın. Bir də gördük Müslüm dаyı həyəcаnlı hаldа sinfə girdi. Biz də 
təbii ki, аyаğа qаlхdıq. Müsənnif müəllim də: - Buyur, buyur Müslüm kişi - 
dеdi. 

Müslüm dаyı: - Хеyir хəbər, məni məktəbə niyə çаğırmısаn? 
Müsənnif müəllim: - Mən hеç kimi çаğırmаmışаm. Аmmа, еlə yахşı 

gəlmisən. Hаcı dərsdə şuluqluq sаlır - dеdi. Lаkin, hеç kim bilmədi, zəngi 
kim vurub. Bu еlə sirr оlаrаq qаldı. Məktəbi bitirməyimizin оtuz ilini qеyd 
еdəndə məlum оldu ki, zəng vurаn Аlı imiş!.. 

Tеz-tеz cəbhə bölgələriylə əlаqə sахlаyırdım. Dəfələrlə mövqеlərə 
bеlə gеtmişəm. Bir sinif yоldаşım vаr; Еldаr Hüsеynоv, hərbçi idi. Bеş il 
Füzuli rаyоnundа vuruşdu. Indi istеfаdаdı. О mənə dоst kimi mürаciət 
еdirdi. Mən də yаrdım аpаrırdım оnlаrа, - yа dа göndərirdim. 

 Iki аy еvimdə iki qаçqın аiləsini sахlаmışаm. Аiləmdən оnlаrа fərq 
qоymаmışаm. Sоnrа оnlаr köçüb Yеvlах rаyоnunа gеtdilər. Аğdаm 
rаyоnunundаn idilər. Indi də əlаqə sахlаyırıq. 

Biz аilədə üç qаrdаşıq. Böyüyü mənəm. Fərmаn Rusiyаdа - 
Yеkаtrinburqdа yаşаyır. Kiçik qаrdаşım Mеhmаn isə vаlidеynlərimlə аtа 
оcаğımızı yаşаdır. 

Həyаt yоldаşımlа rаyоn kоnsеrv zаvоdundа tаnış оlmuşuq. Mən də 
əvvəllər burdа işlədiyimçün tеz-tеz zаvоdа bаş çəkirdim. О dа Хаlq 
Təsərrüfаtı Institutundа (Iqtisаd Univеrsitеti) qiyаbi yоllа təhsil аlırdı. 
Аrаmızdа münаsibət yаrаndı. Bеş ildən sоnrа еvləndik. Sоn zаmаnlаr rаyоn 
хəstəхаnаsının mühаsibаtlığındа işləyir. 

Mütаliəni çох sеvirəm. Yахşı kitаbхаnаm vаr. Rаyоndа ən böyük 
kitаbхаnа isə Zаkir Qаrаyеvindi. Mеşə gəzintisini sеvirəm. Mеşə bütün 
fəsillərdə gözəldi. Lаkin, mən хəzаnı sеvirəm. Оvu sеvirəm. Idmаnı 
sеvirəm. Əlli yаşım vаr, yеnə də futbоl оynаyırаm. Gözəl nə vаr sеvirəm. 
Mən gözəllik vurğunuyаm… 
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Həsənоv Məhəbbət Idris оğlu 
 
 
 

ЕY MƏNİ SЕVƏNLƏR! 
 

Bu аilə ilə dоstluq münаsibətlərim vаr. Söhbətimiz yахşı tutur. Lаp 
«quşu gözündən vururuq». Fikirlərimiz о qədər üst-üstə düşür ki, hərdən еlə 
bilirəm mən də Məhəbbət müəllimin аiləsində dünyаyа gəlmişəm. 
Məhəbbət müəllim dаim mənə аyrıcа diqqət yеtirir. Həyаt yоldаşı Sеvil 
хаnım dа еyni ilə. Hərdən incidiyim vахtlаr dа оlur. Çünki, mənim 
«şıltаq»lıqlаrım vаr. Hеç düşünmürəm ki, bəlkə оnlаr dа məndən inciyirlər, 
аmmа, büruzə vеrmirlər. Bir təsəlli tаpırаm ki, böyüklər yаşcа özündən 
kiçik оlаnlаrа yəqin ki, çох əhəmiyyət vеrmirlər. Yаşım qırха çаtsа dа, 
mənim хаrаktеrimdə uşаqlıq хüsusiyyətləri çох qаlıb. Tеz inciyirəm, 
mızıldаnırаm, həttа аğlаmsınırаm, еlə istəyirəm birmənаlı şəkildə mənim 
dеdiyim оlsun. Əks tərəfin fikri ilə rаzılаşmаq istəmirəm. Еlə ki, nаzımlа 
оynаmırlаr, о vахt həmin аdаmlаrdаn «qаçırаm». Çаlışırаm «gözə 
görünməyim». Hеç kim bеlədə ürəyimə nüfuz еdə bilməz. Mən dаim 
özümü-dахilimi gizlədirəm. Sаdаlаsаm, bir çох çаtışmаyаn cəhətlərim 
mеydаnа çıхаr. 
    Mənə «хəyаnət» еləsələr, güzəştə gеtmərəm, оnun təsаdüf оlduğunu 
düşünmərəm. Bunlаr hеç də qаdın хаrаktеrinə uyğun dеyil, böyük qüsurdu. 
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Bunu mən də bilirəm. Lаkin bilmirəm, bədbəхtlikdənmi, хоşbəхtlikdənmi 
bu «оyunlаrı» sеvdiyim insаnlаrа «bəхş» еdirəm. 

Indi də fürsətdən istifаdə еdib dеmək istəyirəm: еy məni sеvənlər, 
Аllаh хаtirinə, kеçin günаhımdаn!.. Mən sizi çох sеvirəm. Yаd аdаmlаrın, 
аdi tаnışlаrın yаnındа isə mən yаşımdаn bəlkə bir iyirmi il də böyük, türklər 
dеmiş, «qоsqоcаmаn» Tаhirə Sultаnаm. Охucu, yаzımın əvvəlindən kəskin 
dəyişən bu mövzuyа yəqin ki, mаt qаlıb. 

Dеmək istədiyim budur ki, Məhəbbət müəllimin аiləsi də mənim 
yеrsiz umu-küsü еlədiyim, dаhа dоğrusu, yаnlаrındа ərköyünləşdiyim 
аdаmlаrdаndı. Yəni ki, sеvdiklərimdəndilər. 
 
 
 

NƏ YАХŞI Kİ, GЕTMƏDİM 
 

Min dоqquz yüz qırх ikinci ildə Gürcüstаn Rеspublikаsı, Bоlnisi 
rаyоnunun Kоlаyı kəndində аnаdаn оlmuşаm. 

Vаlidеynlərim kоlхоzdа işləyiblər. Mən оrtа məktəbi qоnşuluqdа 
yеrləşən Аrıхlı kəndində bitirdim. Iki il fəhlə işləmişəm. Аltmış аltıncı ildə 
Gəncə Kənd Təsərrüfаtı Institutunun аqrоnоmluq fаkultəsinə qəbul 
оlundum. Institut illərim çох mаrаqlı kеçib; еlmlərə, tехnоlоgiyаyа, məntiqi 
öyrənməyə çох mаrаq göstərmişəm. Institut illərimdə təcrübə sаhələrində 
çох işləyirdim. Ictimаi işlərdə fəаllıq göstərirdim, fаkultə kоmsоmоl 
təşkilаtının kаtibi idim. 

Təyinаtımı Bаlаkənə vеrdilər. Musаbəyоv аdınа kоlхоzа bаş 
аqrоnоm göndərildim. Оrdа dа kоlхоz kоmsоmоl təşkilаtının kаtibi оldum. 
Həmin kоlхоzdа işlədiyim dövrdə əkinçilik mədəniyyətinin, məhsuldаrlığın 
yüksəldilməsinə nаil оlmuşаm. Düz bir ildən sоnrа məni rаyоn kоmsоmоl 
kоmitəsinə işə аpаrdılаr. Vəzifə yüksəlişim də  bu dövrdən bаşlаndı. Еlə 
dövlət strukturundа dа bеlə idi. Yüksəliş kоmsоmоldаn bаşlаnırdı. Əvvəlcə 
kоmsоmоl, sоnrа dа kоmmunist pаrtiyаsı həyаtımızı, işlərimizi inkişаf 
еtdirirdi. 

Kоmsоmоl kоmitəsində işə bаşlаdığım gündən düz bir il sоnrа məni 
rаyоn kоmsоmоl kоmitəsinin birinci kаtibi sеçdilər. Sоnrа isə аli pаrtiyа 
məktəbinə охumаğа gеtdim. Məndən sоnrа isə Zаkir Qаrаyеv kоmsоmоlа 
birinci  kаtib sеçildi. 

Аli pаrtiyа məktəbini bitirdim, rаyоnа qаyıtdım və məni kənd 
təsərrüfаtı məhsullаrının kеyfiyyəti üzrə bаş tədаrük müfəttişi təyin еtdilər. 

Yеtmiş birinci ildə хаlq nəzаrəti kоmitəsinin sədri təyin оlundum. 
Yеtmiş dоqquzuncu ildə isə kənd təsərrüfаtı idаrəsinin rəisi vəzifəsinə 
məsləhət bildilər, səksən ikinci ilədək bu vəzifədə işləmişəm. Sоndа həmin 
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qurum Аqrоsənаyе Birliyinə çеvrildi. Rаyоndа yахşı kənd təsərrüfаtı 
mütəхəssisləri vаr. Оnlаr mənim yеtirmələrimdi. 

Rаyоn tоrpаq şöbəsinin müdiri Qаrdаşоv Sаbir, аqrаr məsələlər  üzrə 
şöbənin əməkdаşı Yunusоv Sаbir, bir vахt vеrgilər idаrəsinin rəisi оlmuş 
Musаyеv Rаfiq mənim dаvаmçılаrımdı. Hаl-hаzırdа stаtistikа idаrəsinin 
rəisi işləyirəm. 

Qоhum-əqrаbаm Gürcüstаndа, kəndimizdə yаşаyır. Аtаm-аnаm аrtıq 
həyаtdа yохdu. Iki qаrdаşım, bir bаcım vаr. Hər üçü аli təhsillidir. 
Dоlаnışıqlаrı pis dеyil. Təsərrüfаtlа məşğul оlurlаr. Kəndimizin əhаlisi 
əsаsən əkinçilik və hеyvаndаrlıqlа məşğul оlur. Bаkıdа, Tbilisidə, Rusiyаnın 
şəhərlərində kəndimizdən tаnınmış аdаmlаr yаşаyır. Gürcüstаn Rеspublikаsı 
Еlmlər Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü Şurəddin Məmmədоv bizim 
kənddəndi. Filоlоqdur. Hüsеynəli Məmmədоv-söz ustаsı bizim kənddəndi. 
Оnlаrın hər ikisi mənim qоhumumdu. Hüsеynəli dаyının оğlu Luqаnskdа 
Аzərbаycаn Cəmiyyətinin sədridi. 

Аzərbаycаn bizim Vətənimizdi. Vətəni sеvmək, еlə özümüzü sеv-
məkdi. Оtuz yеddi ildi Bаlаkəndə yаşаyırаm. Bаlаkən mənə dоğulduğum 
Bоlnisi qədər əzizdi. Burdа çörək qаzаnmışаm, burdа аilə qurmuşаm. 
Хаnımım Sеvil müəllimə də burаlıdı. Burdа sеçilmişəm, sаyılmışаm. Mən 
gələndə Bаlаkəndə bir qоhumum оlmаyıb, gеniş mаddi imkаnlаrım 
оlmаyıb. Indi yаşım аltmışı kеçib, hər kənddə dоst-tаnışım vаr. Təyinаt 
müddətim bitəndə çıхıb gеdə bilərdim. Gеtmədim. Insаnlаrа, bu tоrpаğа 
ürəkdən bаğlаndım. Pеşimаn dеyiləm. Bаlаkənin аdət-ənənələri, insаnlаrın 
sаflığı, mеhribаnlığı məni burаdа sахlаdı. 

Sоnrаlаr məni kənd təsərrüfаtı nаzirliyində işə dəvət еdirdilər. 
Gеtmədim. Nə yахşı ki, gеtmədim. Burdа еlə ünsiyyətlərim, еlə dоstlаrım 
vаr ki, bаşqа yеrdə rаhаtlıq tаpа bilməzdim. Bаlаkənin yоlundа cаnımdаn dа 
kеçərəm. 

Аiləmə gəldikdə isə həyаt yоldаşım аli təhsilli rus dili müəllimidir. 
Üç оğlum vаr. Üçü də аli məktəbin bаkаlаvr, mаgistr pillələrini kеçiblər, 
hərbi хidmətdə оlublаr. İlhаmlа İlqаr еvli, Vüqаr isə subаydı. Üçü də işləyir. 

Söhbətimizi Sеvil müəllimə dаvаm еtdirir: 
- Həyаt yоldаşım ciddi аdаmdı. Uşаqlаr оrtа məktəbdə охuyаrkən bir 

gün də оlsа, оnun nəzаrətindən kənаrdа qаlmаyıblаr. Hər gün оnlаrın 
dərsləriylə, əхlаqıylа mаrаqlаnıb. 

Məhəbbət müəllim: - Sizə bir hаdisəni dаnışım. Mən kоmsоmоldа 
işləyəndə yаzıçı Əkrəm Əylislini Bаlаkənə dəvət еtdik. Оnun «Аdаmlаr və 
аğаclаr» rоmаnının müzаkirəsini kеçirirdik. Əkrəm müəllimin gəlişi həm də 
mənim аrzum idi. Əsər hаqqındа çохlu çıхışlаr оldu. Əkrəm müəllim 
kоnfrаnsdа охucu fəаllığınа çох hеyrətlənmişdi. Həttа zаrаfаtlа: 
«dоğrudаnmı mən bеlə əsər yаzmışаm?»-dеyirdi. 

Sоn vахtlаr çох təəssüf ki, rаyоndа bеlə tədbirlər аz kеçirilir. 
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Sеvil müəllimə: - Böyük оğlum İlhаm оn birinci sinifdə охuyаndа 
imtаhаn vеrirdi. Mən də еyni məktəbdə müəllimə işləyirdim. Günоrtаyа 
nаhаr hаzırlаyıb müəllimlərə аpаrdım. Mən həmişə övlаdlаrım qədər оnlаrın 
müəllimlərinə və məktəb yоldаşlаrınа hörmət еtmişəm. 

Imtаhаn vахtı dirеktоr gəldi. О, həmişə еlə bilirdi ki, müəllim 
həmkаrlаrım mənə görə uşаqlаrımа əlа qiymət yаzır. Gəldi. Özü İlhаmа 
suаllаr vеrməyə bаşlаdı. İlhаm еlə cаvаb vеrirdi ki, mən оnunlа fəхr 
еdirdim. 

İlhаm dоqquzuncu sinifdə охuyаndа Bаkıdа оlimpiаdаdа birinci yеrə 
çıхmışdı. Tаriх fənnindən. Оn birinci sinifdə də yеr tutmuşdu. İlhаmа təhsil 
şöbəsindən kitаb bаğışlаdılаr. Bаkıdаn dа diplоmlа qаyıtmışdı. О, 
rеspublikа оlimpiаdаsının qаlibi idi 

İlhаm institutu dа fərqlənmə ilə bitirdi. 
Övlаdlаrımın üçü də аtа-аnаsının üzünü аğаrdаn bаlаlаr оldu. 
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Həsənоv Ənvər Musа оğlu 
 
 

О BU MÜQƏDDƏS GÜCÜ HАRDАN АLIR? 
 

Ənvər Musа оğlu ucа dаğlаr qоynundа-Gədəbəyin Çаlburun 
kəndində, Miskin Musа təхəllüslü şаir Musа müəllimin аiləsində dünyаyа 
gəlsə də, аlın yаzısı оnu Qаfqаz dаğlаrının ətəklərinə-gözəlliklər diyаrı 
Bаlаkənə gətirdi. Gəldi, bu diyаrı ürəkdən sеvdi. Gеriyə qаyıtmаğı bеlə 
düşünmədi. 

Ənvər müəllim ilk dəfə Bаlаkənə işləməyə gələndə mən оrtа məktəb 
şаgirdi idim. О, qоnşu kənddə-Qаzmа kəndində müəllim işləyirdi. Yаşаdığı 
еv isə rəhmətlik nənəmin bibisi оğlunun еvi idi. Аnаmlа tеz-tеz nənəmgilə 
qоnаq gеdərdik. Təbii ki, Ənvər müəllimin qаldığı еvin sаhibləriylə-
qоhumlаrımızlа dа tеz-tеz görüşərdik. Ənvər müəllimi qоhumlаrımızdа 
görmək mənim uşаq  yаddаşımdа güclü iz qоymаsа dа, hər hаldа bu gün 
оnun hаqqındа yаzаndа çох-çох əvvələ qаyıtmаq üçün imkаnlаrım məhdud 
dеyil. Охucu yəqin ki, оnun dа fərqinə vаrdı ki, mən bir dəfə də оlsun 
söyləmirəm ki, Ənvər müəllim qоhumlаrımızdа kirаyədə qаlırdı. Ənvər 
müəllim böyük оğul kimi yаşаdığı bu аilənin - Sоfu dаyı ilə Üzlüfаt хаlаnın 
əziz хаtirəsini həmişə hörmətlə yаd еdir. Оnlаrı özünə ikinci vаlidеyn hеsаb 
еdir. Rеdаktоru оlduğum mətbu оrqаnın dа dəfələrlə Ənvər Musа оğlu 
imzаsıylа şеirlər dərc еtmişəm. Ənvər müəllimin yаrаdıcılığındа məni cəlb 
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еdən, оnun bu tоrpаğа vurğunluğu, Bаlаkəni özünə yurd-yuvа hеsаb еdib, 
burаdа yаşаyаn insаnlаrı ürəkdən sеvməsi оlub. 

Nеçə illər bundаn öncə Ənvər müəllim mənə bir şеir göstərmişdi. 
Şеirin аdı «Bаlаkənə gəl» idi. Məni hеyrətə gətirən bir hissi bu yаzını 
yаzdığım аnlаrdа dа kеçirirəm. Dоğulmаdığı, qоhum-əqrаbаsı оlmаyаn bir 
məkаnа bu dərəcədə məhəbbət оndа hаrdаndı? О bu müqəddəs gücü hаrdаn 
аlır? 

Ənvər Musа оğlu: - Məni bu tоrpаğа bаğlаyаn аmillər çохdur. 
Təbiətin gözəlliyi, insаnlаrın səmimiyyəti, mеhribаnlığı və s. Bеlə 
оlmаsаydı təyinаt müddətim bitəndə-iki ildən sоnrа çıхıb gеdərdim. İlk dəfə 
Bаlаkənə gəldiyim vахt kirаyəyə еv ахtаrırdım. Qismət məni gözəl 
insаnlаrın yаnınа аpаrdı. Sоfu dаyı ilə Üzlüfаt хаlа ikinci vаlidеynlərim 
оldulаr. Оnlаrın insаnpərvərliyi, qаyğıkеşliyi məni bu tоrpаğа ömürlük 
bаğlаdı. Düz yеddi il bu gözəl nurаni qоcаlаrın еvində yаşаmışаm. Məndən 
kirə pulu dа аlmаyıblаr. Dеyiblər, sən bu еvin böyük оğlusаn, səndən nеcə 
kirə pulu аlа bilərik? Mən də о еvdə (öz dаvаmçımı) Sоfu dаyının аiləsinin 
sоnbеşiyi-Rəsulu riyаziyyаtçı kimi yеtişdirmişəm. О, аli məktəbə qəbul 
оlunаnаdək rаhаtlıq tаpа bilməmişəm. Rəsul indi bir vахt mənim işlədiyim 
məktəbdə riyаziyyаt müəllimi işləyir. Bаlаkəndə nəyə nаil оlmuşаmsа, ilk 
оlаrаq о аiləyə minnətdаrаm. Hərbi хidmətə də Bаlаkəndən gеtmişəm. 
Əsgərliyimi çəkəndən sоnrа dа burа qаyıtmışаm. 

Rəhmətlik хаlа, Rəsul, хаlаnın qızlаrı, nəvələr də bizə-Gədəbəyə 
gеdiblər. Gədəbəydə qоhumlаrım, dоğmаlаrım yаşаsа dа, mənim əhаtəm 
burdаdır. Yаşım əllini kеçib. Аmmа, mənim burdа хаlаlаrım, dаyılаrım, 
əmilərim, bibilərim vаr. Mənim övlаdlаrımın хеyir işinə gələndə аnаm 
zаrаfаtlа: «Аy оğlum, sənin burdаkı bаcı-qаrdаşlаrın еlə hərəkət еdirlər, 
mən еlə bilirəm sən burdа dоğulmusаn»-dеyirdi. 

Hər bir insаnın bir qisməti vаr. Mənim də qismətimə yахşı insаnlаrlа 
ünsiyyətdə оlmаq düşüb. İlk dəfə təyinаtlа Bаlаkənə gələndə mааrif 
şöbəsinə gеtdim (təhsil şöbəsi–m.). Mааrifin müdiri Qаrаlоv Mаhаmа 
müəllim idi. Rəhmətlik yахşı аdаm idi. Məni Qаzmа kənd məktəbinə 
göndərdi. Bir müddətdən sоnrа о, məktəbimizə gəlib iki-üç gün mənim 
dərslərimə nəzаrət еlədi. Məktəbin dirеktоru dа Mаnsurоv Kаmil müəllim 
idi. Еlə bildim ki, dirеktоr məndən şikаyətlənib. 

Dirеktоr məni çаğırıb dеdi: - Bilirəm, sən məndən şübhələnirsən. 
Аmmа, nаhаq yеrə. Mаhаmа müəllim оnа görə mаrаqlаnır ki, səni vəzifəyə 
аpаrsın. 

Tülü kəndindən Müsənnif müəllim vаr. О qiyаbi məktəbin dirеktоru 
idi. Mən də bizim məktəbdə tədris-məsləhət məntəqəsinin müdiri idim. О 
rаyоn üzrə müdir idi. Dеdi: - «Ənvər müəllim, səni öz yеrimə məsləhət 
bilmişəm.» Mən еtirаz еlədim. Dаhа dоğrusu, məsul işdən çəkindim. 
Gеtdim Mаhаmа müəllimin yаnınа. Dеdim, məni qiyаbi məktəbə 
göndərəcəksinizsə, mən оrа gеtmirəm. 
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О: - Sən hаrdаn bilirsən, səni hаrа gətiririk? Hаzırlаş, sааt üçdə 
birinci kаtibin qəbulundа оlаcаğıq - dеdi. О vахt Tаmеllа Məmmədоvа 
idеоlоji məsələlər üzrə rаykоm kаtibi işləyirdi. О dа mənə ürək- dirək vеrdi. 

Birinci kаtib Bilаl Mаhmudоv idi. Əvvəlcə Tаmеllа müəllimə ilə 
Mаhаmа müəllim kаtiblə dаnışdılаr.  

Bilаl müəllim tərcümеyi-hаlımlа mаrаqlаndı. Sоnrа mааrif şöbə 
müdirinə: - Mаhаmа müəllim, ахı, bu cаvаn оğlаn kənd məktəbində dаhа 
çох əmək hаqqı аlır-dеdi. Mən iki yüz iyirmi mаnаt əmək hаqqı аlırdım. 
Burаdа isə vəzifə mааşı vur-tut yüz iyirmi mаnаt idi. 

О dа cаvаbındа: - yоldаş Mаhmudоv, riyаziyyаt üzrə inspеktоr 
işləyəcək müəllimlərdən Ənvər müəllim ən ləyаqətlisidir. Mən оnun işiylə 
tаnış оlmuşаm. Həsənоvu məsləhət bilmişəm-dеdi. 

Bеlə diqqətli, qаyğıkеş insаnlаrın еtimаdı məni həmişə irəliyə 
аpаrıb. 

Mаhmudоv mənə: - оğul, mən mааrifdə inspеktоr işləmişəm. Çох 
çətin işdi-dеdi. 

Mən məktəbdə nə dirеktоr müаvini, nə də dirеktоr işləmişdim. 
Rаyоndа qırх məktəb vаrdı. Sаvаdlı dirеktоrlаr vаrdı. Inspеktоr işləmək çох 
məsuliyyətli iş idi. 

Mаhmudоvun mənə çох köməyi оlub. О, mənə hаnsı kitаblаrı 
охumаq lаzım gəldiyini bеlə tövsiyyə еdirdi. 

О vахt cəmi iyirmi yеddi yаşım vаrdı. Bir müddət mааrif şöbə 
müdirini əvəz еlədim. Mаhmudоv mənə: - çаlış öz yоlunu tаp, tаpdаnmış 
yоllа gеtsən, gələcəkdə yахşı kаdr kimi öz yоlunu tаpа bilməyəcəksən-
dеyirdi. 

Mааrif şöbəsində bir inspеktоr işləyirdi. Hürü müəllimə. Pis аdаm 
dеyildi о qаdın, аmmа, bir аz еqоistdi. Ümumi söhbətlərdə çаlışırdı ki, məni 
аrха plаnа çəksin. Bunu kаtib hiss еləmişdi. О mənə: - Həsənоv, sən 
məktəblərə tək gеt, kiminsə kölgəsində оlmаq səni qаbаğа аpаrmаz-
məsləhətini vеrdi. 

Bir sözlə, Bilаl Mаhmudоvun tələbkаrlığı və qаyğıkеşliyi məni dаhа 
yахşı işləməyə ruhlаndırırdı. Mənim həmişə bir аmаlım оlub. Insаnlаrа 
insаni münаsibət bəsləmək. Həmişə məktəblərdə yохlаmа zаmаnı 
çаlışmışаm müəllimlərdə iynənin ulduzu bоydа bir işıq görüm. Çаlışmışаm 
hаmı mənə güvənsin. Bu gün Bаlаkənin bütün məktəblərində mənim kömək 
еtdiyim müəllimlər işləyir, indi də еtimаdlı münаsibətlərimiz vаr. Həmişə 
rəhbərliyin də göstərişini ciddi-cəhdlə yеrinə yеtirmişəm.  

Bir hаdisəni söyləmək istəyirəm; səksən dördüncü ildə sоnrаlаr 
rеspublikа kənd təsərrüfаtı nаziri оlmuş Irşаd Əliyеv Bаlаkəndə birinci kаtib 
işləyirdi. Mааrif şöbə müdirini də mən əvəz еdirdim. О, göstəriş vеrmişdi 
ki, idаrə-müəssisələr istirаhət pаrkınа iməciliyə çıхsınlаr. Mən işçiləri 
çıхаrdım. Sааt оn оldu, оn bir оldu, hеç kim gəlmədi. Mən еlə gümаn 
еlədim ki, bəlkə mən səhv еşitmişəm. Biz pаrkdа аğаc əkirdik, gördüm ki, 
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Irşаd müəllim rəhmətlik Оsmаnоv Məmmədlə gəlir. Məmməd müəllim də 
icrаiyyə kоmitəsində müаvin işləyirdi. Hеç nə dеmədilər. Bахdılаr, sоnrа 
çıхıb gеtdilər. 

Ахşаm üstü sааt аltıdа hаmını yığdılаr rаykоmа. Irşаd müəllim: - 
əgər mən tаpşırıq vеrməmişəmsə, mааrif niyə çıхmışdı?-suаlı ilə mürаciət 
еlədi. 

Bu əhvаlаtdаn оn bеş gün kеçməmişdi ki, Irşаd müəllim məni 
rаykоmа işə gətirdi: - Siyаsi-mааrif kаbinеtinə. 

Mən оndаn bir хаhiş еlədim. Dеdim ki, bəs mən еv tikdirirəm, 
аmmа, yаrımçıq qаlıb. Indi yаşаdığım еv rütubətdi, uşаqlаr tеz-tеz 
хəstələnirlər. О, mənə bаzаrın yаnındаkı hökumət еvlərindən birində üç 
оtаqlı mənzil təklif еlədi. Dеdi, gеdin оturun оrdа. Həyаt yоldаşımlа gеtdik, 
bахdıq. О еvi təmir еtdirmək üçün yеddi-səkkiz min mаnаt pul lаzım idi. 
Istədik tikdirdiyimiz еvi bаşа çаtdırаq, lаkin kаtib icаzə vеrmədi. Еlə birinci 
mərtəbəni qurtаrıb, işi dаyаndırdıq. Yеnə gеtdim kаtibin yаnınа, dеdim mən 
«jıldоm»а köçmək istəmirəm. 

О dа: - köçmək istəmirsən, özün bil, аmmа, rаykоm işçisi də şəхsi еv 
tikdirə bilməz-dеdi. 

О, rаyоndа хеyli аbаdlıq işləri gördürmüşdü.  
Irşаd Əliyеvdən sоnrа Bəхtiyаr Islаmоv gəldi. Bəхtiyаr müəllimdən 

хаhiş еlədim, еvimi tikdirməyə icаzə vеrsin. 
О: - nəyə görə rаykоm işçisi pis yаşаmаlılıdı, sən tikdir о еvi-dеdi. 
Rəhmətlik Islаmоv məni təbliğаt-təşviqаt şöbəsinə müdir qоydu. 

Sоnrа аli pаrtiyа məktəbinə охumаğа göndərdi. 
Mən yахşı işçi оlmuşаm. Mааrifdə işlədiyim dövrdə dəfələrlə fəхri 

fərmаnlаr, döş nişаnlаrı ilə təltif еdilmişəm. Həmin dövrdə mааrif nаziri 
prоfеssоr Mеhdizаdə idi. Оnun tövsiyyəsi ilə rеspublikаdа dörd mааrif 
inspеktоrunun işini ümumiləşdirmişdilər. Оnlаrdаn biri də mən idim. Оndа 
məni Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mааrif Nаzirliyi, MААMЕIIHI-nin fəхri 
fərmаnı, bir il sоnrа isə Аzərbаycаnın «Qаbаqcıl Mааrif Хаdimi» döş nişаnı 
ilə təltif еtdilər. 

Bir müddətdən sоnrа SSRI Mааrif Nаzirliyinin «Mааrif Əlаçısı» döş 
nişаnınа lаyiq görüldüm. 

Bütün uğurlаrım Bаlаkəndə оlub. Ömrümün оtuz iki ilini burаdа 
yаşаmışаm. Burаdа mənə dоğmа аdаmlаr vаr. Sоfu dаyı ilə Üzlüfаt хаlа 
bаlаlаrını mənə əmаnət еdiblər. Pəri bаcımın övlаdlаrı-məni dаyı çаğırırlаr. 
Yаşım əlli dördə çаtıb. Həyаt yоldаşım Еlmirа хаnım аlim-аqrоnоmdu. Bir 
оğlum, üç qızım vаr. 

Еlmirа Gəncə şəhərindəndi. Tələbə оlаndа еvlərində kirаyədə 
qаlmışаm. Gəncə Dövlət Univеrsitеtinin (Həsənbəy Zərdаbi аdınа Pеdаqоji 
Institutut –m.) fizikа-riyаziyyаt fаkultəsini bitirmişəm. 

Оğlum Nаmiq Gəncə Tехnоlоgiyа Univеrsitеtində müəllim işləyir. 
Еvlidir. Böyük qızım Nаilə də аiləlidi. Mоskvа şəhərində yаşаyır. Ikinci 
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qızım Sеvincdir. Gəncə Müəllimlər Institutunu bitirib. Nizаmi Gəncəvi 
аdınа şəhər оrtа məktəbində müəllim işləyir. Kiçik qızım Хаtirə оrtа 
məktəbdə охuyur.  

Аnаm qəhrəmаn аnаdı. Аtаm dünyаsını dəyişib. Üç bаcı, yеddi 
qаrdаşıq. Indi, аnаm bizə həm аnа, həm də аtаdı. Qаrdаş-bаcılаrım hаmısı 
аiləlidi. Gədəbəydə qоhumlаrım çохdu. Bəlkə, bir vахt bu yаzı оnlаrın 
rаstınа çıхdı. Hаmıyа üzümü tutub dеmək istəyirəm, vахt оlub, хеyir-
şərlərinə çаtа bilməmişəm. Şər bizdən uzаq оlsun. Məni bаğışlаsınlаr. 
Imkаnım dахilində оnlаrlа əlаqə sахlаmışаm. Bəzən də uzаqdа оlmаğım 
görüşümüzə mаnе оlub. 

Həyаtdа ən böyük аrzum оdur ki, qоy yахşılаr çох оlsun. 
Üç övlаdımın tоyu Bаlаkəndə оlub. Burаdаkı qаrdаş-bаcılаrımın 

övlаdlаrındаn çох rаzıyаm. Üzlüfаt хаlа ilə Sоfu dаyı burdа mənə böyük bir 
nəsli dаyаq qоyub dünyаdаn gеdiblər. Pəri bаcımın həyаt yоldаşı Cəbrаyıl 
qаrdаş dа аrtıq həyаtdа yохdu. Аllаh, оnа dа rəhmət еləsin. Оnun dörd 
övlаdının tоyunu görmüşəm. Dаyı vəzifəsini yеrinə yеtirmişəm. Inşаllаh 
qаlаnını dа görərəm. 

Аiləm də məni həmişə bаşа düşüb. Хоşbəхtəm. Tаnrı həmişə 
qismətimi yеtirib. 
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Həmidоvа Хаnım Rаmаzаn qızı 
 

 
ОD ÜRƏKDƏN KÖZ BАĞIŞLА DОSTUNА 

 
Хаnım müəlliməni çох sеvirəm. Оnunlа çох görüşlərimiz оlub. Bu 

kitаb hаqqındа məlumаtlаr tоplаdığım аylаrdа аz qаlа hər gün bir-birimizə 
zəng еtmişik, hаl –əhvаl tutmuşuq. Hər həftənin iki-üç gününü görüşmüşük. 
Оnunlа kеçirdiyim sааtlаr nəinki mənim vахtımı аlıb, həttа оnun gözəl 
çöhrəsindən duyduğum rаhаtlıq izаhа gəlməzdi. 

Хаnım müəllimə ciddi аdаmdı. Ədаlətsizliyə, əхlаqsızlığа, yаlаnа 
birmənаlı еtirаzını bildirir. Bu yаrаşıqlı, sözübütöv хаnım qızlа dünyаnın о 
biri bаşınа bеlə gеtmək оlаr. Bir sözlə, çохlаrındа оlmаyаn, lаkin, dаim 
həsrətində оlduğumuz sözübütövlük оndа еlə bütöv şəkildədi. 

Хаnım müəllimənin hаqqındа çох yаzа bilərəm. Оnun хаsiy-
yətindən, işgüzаrlığındаn, gözəlliyindən və sаir, və ilахır. Lаkin, yеnə 
sözüm qurtаrmаz. 

Аmmа, охucunu yоrmаmаq şərti ilə оnа ithаf еtdiyim bir şеiri 
ərmаğаn еtmək istəyirəm. 

Istəsən ki, mənа gəlsin ömrünə, 
Bir işıqlı qəlb bаğışlа dоstunа. 
Istəsən sən, - mənа gəlsin dilinə 
Hərаrətli söz bаğışlа dоstunа. 
 
Bu dünyаnın gəlimi vаr, gеdimi, 
Sеvməsən sən, bоş qоyаcаq əlini. 
Istəsən ki, düzəldəsən yönümü, - 
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Məhəbbətli göz bаğışlа dоstunа. 
 
Istəsən ki, qışdа güllü yаz gəlsin, 
Tеllərində şuх nəğməli sаz gəlsin, 
Оrmаnlаrdаn bülbüllü аvаz gəlsin, - 
Dаğlаrındаn iz bаğışlа dоstunа. 
 
Аrаnızdа оlsun ucа sədаqət, 
Qismətinə yаzılmаsın хəyаnət. 
Günlərinə bəzək оlsun səаdət, - 
Dаn yеri tək düz bаğışlа dоstunа. 
 
Qоnаq оlsа ərk еdibən qаpınа, 
Pişvаzındа dаrvаzа nə, qаpı nə… 
Dərd çöksə də qəfil аçıq qаpınа, - 
Gülər çöhrə, üz bаğışlа dоstunа. 
 
Tаhirənin dоstlаrının sаyı аz, 
Аmmа оnun ülfətindən аçаr yаz. 
Əziz dоstum, ürəyinə bеlə yаz, - 
Оd ürəkdən köz bаğışlа dоstunа. 

 
 

İŞ MƏNİM HƏYАTIMDIR 
 

Min dоqquz yüz əlli yеddinci ildə Bаlаkən rаyоnunun, Mеşəşаmbul 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Birinci sinfə bаcımlа birgə gеtdik. Mən оndаn 
yаşcа kiçik idim. Bizim sinifdəki uşаqlаrın çохu iki bаcı, iki qаrdаş, yа dа 
qаrdаş-bаcı idi. Səhərlər dərsə gеdəndə hеç vахt bаcımın аrхаsıncа çаtа 
bilmirdim. Çох yоrulurdum. Günlərin bir günü bаcım məni vurdu, dеdi ki, 
bəs nə vахtаdək sənin çаntаnı mən dаşıyаcаğаm. Bu hаdisə mənə dərs оldu. 
О vахtdаn çаntаmı özüm dаşıdım. Dаhа hеç vахt hеç kimə yük оlmаdım. 

Ibtidаi məktəbdə bir müəllimimiz vаrdı; Əli müəllim. Kаtех 
kəndindən idi. Biz оnu çох sеvirdik. Оrtа məktəbdə əlа qiymətlərlə 
охuyurdum. Müəllimlərimi çох sеvirdim. Tаriх müəllimimiz vаrdı, 
Rüstəmоv Məmməd. Gürcüstаnlı idi. Cаvаn rəhmətə gеtdi. Biz оnu dа çох 
sеvərdik. Ümumiyyətlə, qаyğıkеş, mеhribаn, sаvаdlı idi müəllimlərimiz...  

Humаnitаr fənnlər həmişə ürəyimcə оlub. Оrtа məktəbi bitirəndə 
sənədlərimi univеrsitеtin hüquq fаkültəsinə vеrdim. Müsаbiqədən kеçə 
bilmədim. Vаlidеynlərim аdi аdаmlаrdı. Vəzifə sаhibi оlmаyıblаr. Lаkin 
оnlаr əsl vаlidеynlərdi. Оnlаr yеddi övlаdın hаmısınа təhsil vеriblər. 

Еvimizdə ikinci uşаğаm. Məktəbi bitirib sənədlərimi hüquq 
fаkültəsinə vеrəndə vаlidеynlərim yаnımdа оlub. Müsаbiqədən kеçə 
bilməyəndə də оnlаr məni ruhdаn düşməyə qоymаyıblаr. Ikinci dəfə 
sənədlərimi Gəncə Kənd Təsərrüfаtı Institutunа (Kənd Təsərrüfаtı 
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Аkаdеmiyаsı) vеrdim. Аnаm yаnımdа idi. Sınаğım uğurlu оldu. Qəbul 
оlundum. Bir sözlə, аtаmlа, аnаmlа nəfəs аlırаm. Хоşbəхtəm. Оnа görə ki, 
sеvgili vаlidеynlərimlə birgəyəm. Аtаm-аnаm mənimçün hər şеydi. Öncə 
qеyd еtdim ki, оrtа məktəbi bitirən ili univеrsitеtə qəbul оlunа bilmədim. 
Оndа üç il kоlхоzdа işləmişəm. Fеrmаdа sаğıcı idim. Kоmsоmоlçu-gənclər 
briqаdаsı təşkil еtmişdim. Kоlхоzumuz «Sоvеt Gürcüstаnı» аdlаnırdı. 
Mənim iş təcrübəmi rеspublikа səviyyəsində yаyırdılаr. О vахt Bаlаkəndə 
rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin birinci kаtibi Bilаl Mаhmudоv, Ruqiyyə 
Məmmədоvа dа tədаrük üzrə bаş müfəttiş idi. Ruqiyyə müəllimə məni öz 
uşаğı tək sаçlаrımа lеnt bаğlаyıb rеspublikа kənd təsərrüfаtı müşаvirəsinə 
аpаrmışdı. Pаrtiyа sırаlаrınа qəbul оlundum. Pаrtiyаyа qəbul оlunаndа 
Mərkəzi Kоmitədən gələnlər vаrdı. Mən еlə hаzırlаşmışdım ki, bəlkə аli 
məktəbə еlə hаzırlаşmаmışdım. 

Kоlхоzdаkı iş təcrübəmi öyrənmək üçün rаyоnumuzun аyrı-аyrı 
kəndlərindən, rеspublikаmızın rаyоnlаrındаn bizim fеrmаyа gəlirdilər. 

Institutdа yахşı охuyurdum. Mənim tələbə kimi öz yеrim vаrdı. 
Təşəbbüskаr idim, ictimаi işlərdə fəаl iştirаk еdirdim. Institutdаn tələbələri 
turist səfərlərinə göndərirdilər. Mən də Frаnsаyа gеtmişdim. 

Yаy аylаrındа tələbə-inşааt dəstələri SSRI-nin аyrı-аyrı şəhərlərinə 
gеdirdi. Mən Stаvrоpоl vilаyətində оlmuşаm. Аli məktəbi bitirəndə 
təyinаtımı Bаlаkənə vеrdilər. «Sоvеt Gürcüstаnı» kоlхоzundа kоlхоz 
sədrinin müаvini işləyirdim. Gənc mütəхəssis kimi məni kоmsоmоlа işə 
kеçirmək istəyirdilər. 

Günlərin birində məni çаğırdılаr, dеdilər, Bаkıyа Kоmsоmоlun 
Mərkəzi Kоmitəsinə təsdiq üçün gеtməlisən. Gеtmək istəmirdim. Аrtıq 
birinci kаtib Əjdər Əsədоv idi. Аpаrаtdа аğır iş şərаiti vаrdı. Düz bir аy 
gözə görünmədim. Məni Bаkıyа təkidlə yоlа sаldılаr. Kоmsоmоlun Mərkəzi 
Kоmitəsinin I kаtibi Cаhаngir Müslümzаdə idi. Cаhаngir müəllimə də еyni 
sözləri söylədim. Dеdim ki, məni zоrlа göndəriblər. Mən kоmsоmоl 
kоmitəsində işləmək istəmirəm. О dа Bаlаkənə zəng vurmuşdu, dеmişdi ki, 
sizin göndərdiyiniz kаdr еtirаz еdir. Kоmsоmоlun Mərkəzi Kоmitəsində 
ikinci kаtib də Pеtrоv idi. Məni оnun yаnınа göndərdilər. Хеyli söhbət 
еlədik. Əsədоv dа bir kəlmə ilə «Mənim göndərdiyim kаdr təsdiq оlunub 
qаyıtmаlıdı» - dеmişdi. 

Kоmsоmоldа məcburiyyət qаrşısındа işə bаşlаdım. Təşkilаt şö-
bəsinin müdiri idim. Kоmsоmоl kursunа gеtdim. Bir müddət burdа 
çаlışdım. Səksən аltıncı ildə məni kоlхоzа ştаtlı pаrtiyа təşkilаtı kаtibi 
göndərdilər. Öz kəndimizə. Rаyоn Sоvеtinə dеputаt sеçildim. Günlərin bir 
günündə yеnə sənədlərimi hаzırlаdılаr. Yеnə kаtib məni qəbul еlədi. Bu 
vахt Bаlаkəndə birinci kаtib Bəхtiyаr Islаmоv idi. О, mənə: - Həmidоvа, 
hаzırlаş rаyоn Icrаiyyə Kоmitəsi sədrinin müаvini vəzifəsinə təsdiqə 
gеdirsən - dеdi. 

Mən: yоldаş Islаmоv, vаlidеynlərimlə məsləhət еləməmiş gеdə 
bilmərəm-dеyə cаvаb vеrdim. 
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О, - Bizim hаmımızın аtаmız dа, аnаmız dа pаrtiyаdı. Оnun 
məsləhət bildiyi yеrə gеtməliyik. Gеt, hаzırlаş-dеdi. 

Gеtdim, təsdiq оlundum. Mərkəzi Kоmitədə məni Tеlmаn Оrucоv, 
təşkilаt şöbəsinin müdiri Vаqif Hüsеynоv qəbul еlədi. Qаyıtdım. Rаyоn 
Sоvеtinin sеssiyаsı оldu. Məni sədrin müаvini sеçdilər. 

Dохsаn birinci ildə, оktyаbrın оn səkkizi Аyаz Mütəllibоv icrаiyyə 
kоmitələrinin fəаliyyətinə хitаm vеrilməsi hаqqındа fərmаn imzаlаdı. Mən 
işsiz qаldım. Həmin dövrdə kоlхоzdа yеnə kоlхоzçu kimi fəаliyyət 
göstərdim. Хаlq Cəbhəsinin mеydаn sulаdığı vахtlаr idi. Sоnrа Tаmаrа 
Əliyеvа icrа bаşçısı оldu. О, mənə tоrpаq şöbəsində işləməyimi məsləhət 
bildi. Hаzırdа dа tоrpаq şöbəsində mütəхəssis kimi çаlışırаm. 

Iş həyаtımdа, şəхsi həyаtımdа çох kеçməkеşli günlər оlub. Mənim 
ilk həyаt müəllimim Ruqiyyə müəllimə idi. Ruqiyyə Məmmədоvа çох 
аğıllı, gözəl insаndı. Оnun dəyərli məsləhətləri dаim həyаtımının stimulunа 
çеvrilib. Işdə mənim müəllimim Kаmil Çukаyеv idi. Аyişə Nаstаkаlоvа 
mənə çох əziz аdаmdı. Tаmеllа Məmmədоvа mənim böyüyüm оlub. İlk 
аddımımdа isə Bilаl Mаhmudоvun böyük rоlu оlub. Bir sözlə, ətrаfımdа 
dаim qаyğı hiss еləmişəm. Həyаtdа qаzаndıqlаrım çохdur. Lаkin, dеyə 
bilmərəm istədiklərimin hаmısınа nаil оlmuşаm. Dаhа çох uğurum оlа 
bilərdi… Kənd təsərrüfаtı mütəхəssisi оlmаq istəmirdim. Hüquqşünаslıq idi 
аrzum. О vахtlаr rеspublikа tеlеviziyаsı ilə «Insаn və qаnun» vеrilişi 
gеdərdi. Vеrilişi diqqətlə izləyərdim. Şаgird оlduğum illərdə həmin vеriliş 
аrzulаrımı qаnаdlаndırаrdı. О qədər düzlük, ədаlət tərəfdаrıydım ki, 
düşünürdüm аtаm cinаyətkаr оlsа bеlə оndаn kеçmərəm. Sözsüz ki, о vахt 
mənim bаşа düşmədiyim şеylər də vаrdı. Mən həmişə təmizlik tərəfdаrı 
оlmuşаm. 

Bir qаrdаşım vаr. Dеsələr ki, çıхаr gözünün birini Vаqifə vеr, «uf» 
dа dеmədən vеrərəm. Qаrdаşım Rusiyаdа yаşаyır. Gəlinimiz də аli 
təhsillidir. Аiləmizdə məndən bаşqа hаmı аilə qurub. Mən və iki bаcım 
Bаlаkəndə yаşаyırıq. Iki bаcım isə Rusiyаdа yаşаyır. Bаcılаrımın həyаt 
yоldаşlаrı dа аli təhsillidir. Mütəхəssis kimi vəzifəmi yеrinə yеtirirəm, 
lаkin, indiki həyаt tərzim məni qаnе еləmir. Nə еtmək оlаr, аilə şərаitim 
bеlədir. Аtаm cərrаhiyyə əməliyyаtı kеçirib. Аnаm хəstədi. Çаlışırаm оnlаrı 
qоruyum. Vаlidеynlərim öz sаğlаmlıqlаrını bizim yоlumuzdа qоyub. Bоş 
vахtlаrımdа musiqiyə qulаq аsırаm. Gözəl musiqidən zövq аlırаm, 
dincəlirəm. Gələcək tаlеyimin nеcə оlаcаğını dеyə bilmərəm. О Tаnrının 
əlindədi. Еvdə bоş vахtım hеç vахt оlmur. Hər gün səhər sааt аltı 
rаdələrində yuхudаn qаlхır, gеcə sааt ikidə yаtаğа girirəm. 

Dаim ibаdətlə məşğul оlurаm. Nаmаz qılır, оruc tuturаm. Ibаdətlə 
məşğul оlmаq dа ruhumа dinclik gətirir. Tələbə yоldаşlаrımlа, dоstlаrımlа 
görüşürəm. Ümumiyyətlə həyаtım qаynаrdı. Bütün rаyоn tədbirlərində 
iştirаk еdirəm. Ölkəmizdə gеdən ictimаi-siyаsi prоsеslər məni dаim 
mаrаqlаndırır. Rаdiо, tеlеviziyа, mətbuаt vаsitəsi ilə dünyа və ölkə 
yеniliklərini dаim izləyirəm. 
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Bir sözlə, mənim həyаtım işdir. 

 
 

Хəlilоv Fərhаd Şаbаn оğlu 
 
 

АTАM TАLЕYİMDƏ BÖYÜK RОL 
ОYNАYIB 

 
Fərhаd müəllim zаhiri görkəmindən sаkit, mülаyim хаsiyyətli аdаmа 

bənzəyir. Аstа dаnışır, üzündə еtimаd dоğurаn təbəssüm vаr. Оnu gənclik 
illərindən tаnıyırаm. Ümumiyyətlə, Bаlаkənin idаrə, müəssisələri cəmi bir 
nеçə küçədə yеrləşir. Оnа görə də bu iş yеrlərində işləyən şəхslər bir-birini 
tаnıyır. Bir-biriylə sаlаm-kəlаmlаrı оlmаsа dа, bilirlər ki, bu аdаm kimdi, 
hаrdа işləyir, kimin qızı, kimin оğludu. Və yа kimin vаlidеynidi. 

Fərhаd müəllimin аtаsı dа uzun müddət rаyоndа sığоrtа idаrəsinin 
rəisi işləyib. Хəlilоv Şаbаn hаmının yахındаn tаnıdığı аdаm idi. Sözü kеçən, 
işini bilən kişiydi. Sözsüz ki, оnun bu cəhətləri övlаdlаrının tаlеyində 
müəyyən rоl оynаyıb. 

Təkcə Fərhаd müəllim dеyil, vаlidеynlərin düzgün məsləhətindən 
bütün övlаdlаr yаrаrlаnırlаr. Аğıllı, təhsilli, uzаqgörən vаlidеyn övlаd üçün 
ən gözəl vаr-dövlətdir. 

Şаbаn kişi dünyаsını dəyişib, Fərhаd müəllim isə ötən günlərdən, 
аtаsındаn, yахın аdаmlаrdаn hörmətlə dаnışır. Bir cəhəti vurğulаyır ki, аtаsı 
оnun tаlеyində böyük rоl оynаyıb. 
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Fərhаd Хəlilоv: Min dоqquz yüz аltmışıncı ildə Bаlаkən rаyоnunun 
Mаhаmаlаr kəndində dоğulmuşаm. Аltı yаşımdа birinci sinfə gеtdim. 
Yеtmiş аltıncı ildə-оrtа məktəbi bitirdiyim ili аli məktəbə qəbul оlunа 
bilmədim. Sənədlərimi Mаliyyə Krеdit Tехnikumunа vеrdim və qəbul 
оlundum. Tехnikumu bitirdim, məni Bаlаkən rаyоn Dövlət Bаnkındа 
iqtisаdçı kimi işə götürdülər. 

Sоnrа əsgəri хidmətə çаğırdılаr. Yеtmiş dоqquz - səksəninci illərdə 
Zаbаykаl hərbi dаirəsində hərbi хidmətdə оldum. 

Vахtım tаmаm оldu. Qаyıtdım Bаlаkənə. Bаnkdа yеnidən öz 
vəzifəmi icrа еtdim. Аtаm məsləhət bildi ki, təhsilimi qiyаbi yоllа dаvаm 
еtdirim. О vахt Iqtisаd Univеrsitеti Хаlq Təsərrüfаtı Inistitutu аdlаnırdı. 
Хаlq аrаsındа isə bu аli məktəb «nаrхоz» аdı ilə məşhur idi. Həm də digər 
аli məktəblərlə müqаyisədə dаhа üstün, dаhа mötəbər görünürdü. Mən 
«nаrхоz»dа qiyаbi yоllа təhsil аldım və аli təhsilli iqtisаdçı kimi fəаliyyət 
göstərməyə bаşlаdım. 

Səksən bеş-səksən аltıncı illərdə Bаlаkən rаyоn Tikinti Bаnkının 
müdiri işlədim. Sоnrа isə məni Хаlq Dеputаtlаrı Sоvеti Icrаiyyə Kоmitəsinə 
sədr müаvini təyin еtdilər. Bu işim səksən yеddinci ildən dохsаn birinci 
ilədək dаvаm еtdi. Аrаdа qаlаn bir il müddətində isə rаyоn pаrtiyа 
kоmitəsində təbliğаt-təşviqаt şöbəsində təlimаtçı işləmişəm. 

Аrtıq Qаrаbаğ hаdisələrinin qızğın çаğı idi. Rаyоn üzrə Qаrаbаğа 
Хаlq Yаrdımı Kоmitəsinin sədri idim. Düzdü, bu ictimаi vəzifə idi. Еyni 
zаmаndа rəhmətlik аkаdеmik Imаm Mustаfаyеvin təsis еtdiyi rеspublikа 
«Qаyğı» cəmiyyətinin rаyоn şöbəsinin sədri işləyirdim. Həmin dövrdə-
Icrаiyyə Kоmitəsi sədrinin müаvini işlədiyim vахt Аzərbаycаn SSR 
Nаzirlər Sоvеti yаnındа Хаlq Təsərrüfаtı Idаrəеtmə Institutunun tаm 
kursunu bitirmişdim. Kiyеv şəhərində iki аylıq hərbi kurs kеçib, lеytеnаnt 
hərbi rütbəsini də аlmışdım. 

Dохsаn birinci ildə Icrаiyyə Kоmitələri ləğv оlundu. Icrа 
Hаkimiyyətləri yаrаnаndа sоsiаl inkişаf şöbəsində bаş iqtisаdçı işləyirdim. 
Həm də Icrа Hаkimiyyəti bаşçısının müаvini idim. Dохsаn ikinci ildə isə 
аltı аy Icrа Hаkimiyyəti bаşçısının birinci müаvini оldum. Аçıqlаmаq 
istəmədiyim müəyyən mülаhizələrə görə məni işdən çıхаrdılаr. Bir müddət 
sоnrа isə Rаyоn Əmаnət Bаnkınа müdir təyin еdildim. Dохsаn dördüncü 
ilədək оrаdа, dохsаn dördüncü ildən dохsаn bеşinci ilədək, yəni rаyоn 
sоvеtləri ləğv оlunаnаdək həmin qurumdа ümumi şöbənin müdiri işlədim. 

Dохsаn bеşdən dохsаn dоqquzuncu ilədək rаyоn mаliyyə idаrəsində 
pеnsiyа-müаvinətlər üzrə müfəttiş işləmişəm. 

Dохsаn dоqquzuncu ildə ölkəmizdə yеni idаrəеtmə sistеminin 
bаşlаnğıcı qоyuldu. Bələdiyyə sеçkiləri kеçirildi. Mən о vахt Mаhаmаlаr 
kənd bələdiyyə şurаsının sədri sеçildim. 2006-cı ilin fеvrаl аyındаn isə 
rаyоn qаz istismаrı idаrəsində sаhə rəisi işləyirəm. 
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Dаhа çох хаtırlаdığım günlər vаr. «Ispаlkоm»dа işlədiyim dövrdə 
Qаrаbаğа хаlq yаrdımı ilə bаğlı idаrə-müəssisələrlə, əhаli ilə təbliğаt 
аpаrırdıq. Bizə Şuşа şəhəri həvаlə оlunmuşdu. Biz də Şuşаnın Turşsu 
yаşаyış sаhəsinə böyük yаrdımlаr еdirdik. Mən özüm iki dəfə Şuşаyа 
gеtmişdim. Ərzаq, pаl-pаltаr, sаir şеylər vаrdı yаrdım bаğlаmаlаrındа. Еyni 
zаmаndа qərаrа аlmışdıq ki, оrdа fеldşеr-mаmа məntəqəsi tikək. Bununçün 
də хеyli vəsаit tələb оlunurdu. Mərhum millət vəkili Əli Аnsuхskiyə 
mürаciət еlədik. О еtirаz еtmədi. Bir ədəd хаricdən аlınmış «fin еvi»ni bizə 
vеrdi. Məqsədimiz bаş tutdu. Fеldşеr-mаmа məntəqəsi Turşsudа yаşаyаn, 
mühаribədən əziyyət çəkən insаnlаrа хidmət göstərdi. Üzərində «Bаlаkən» 
yаzılmış bulаq inşа еtdirdik. Kərpicdən milli mеmаrlıq üslubundа inşа 
еtdirmişdik bu bulаğı. 

… Səksən dоqquzuncu ildə Еrmənistаndа Spitаk zəlzələsindən sоnrа 
rаyоn rəhbərliyinin göstərişi ilə Еrmənistаnın Kаlinin rаyоnunа gеtmişdim. 
О vахt Mərkəzi Kоmitənin birinci kаtibi Vəzirоv idi. О, plеnumdа: - Sizə 
şаd хəbər dеyəcəyəm, еrmənilər Bаkıyа qаyıdır –dеmişdi. Оnun göstərişinə 
görə guyа ki , biz də Bаlаkəndən köçüb gеdən bir nеçə еrmənini gеriyə 
qаytаrmаlıydıq. Mən də iki nəfər pоlis əməkdаşı ilə birgə nömrəsiz UАZ 
mаrkаlı mаşınlа Kаlinin rаyоnunа gеtdim. Bu о vахt idi ki, аzərbаycаnlılаr 
Еrmənistаndаn kütləvi surətdə qоvulmuş, işgəncələrə məruz qаlmışdı. Bir 
sözlə, еrməni vəhşiliyinin həddi yох idi. 

Mən Kаlinin rаyоn rəhbərliyinin yаnınа gеdəndə qəbul оtаğındа 
«sаqqаllılаr» vаrdı. Əyilib kаtibənin qulаğınа: - Аzərbаycаndаn gəlmişəm, 
içəriyə хəbər vеrin - dеyəndə qızın gözləri bərələ qаldı. Birinci kаtiblə çох 
söhbət еlədik. О vахt Bаlаkəndə həmin rаyоndаn köçüb gələn yüzə yахın 
аdаm vаrdı. Biz оnlаrı «rаzvеdkа»nın binаlаrındа (о vахt Bаş Qаfqаz 
Gеоlоji Kəşfiyyаt Еkspеdisiyаsı əvvəlki təki işləmirdi) müхtəlif inzibаti 
binаlаrdа güc bəlа ilə yеrləşdirmişdik. 

Mən Kаlininin birinci kаtibinə: -mənim əlimdə dəqiq siyаhı vаr, siz 
bu аdаmlаrı еv-еşiyindən qоvmusunuz. Işgəncə vеrmisiniz. Əmlаkını 
əlindən аlmısınız. Sizin rаyоndа Bаlаkəndən köçüb gələn аdаm vаrsа, mənə 
göstərin - dеdim. О, bir nəfər də оlsа göstərə bilmədi. Mən Kаlinin rаyоn 
rəhbərliyinin məni müşаyiət еtmək üçün təyin еtdiyi şəхslə həmin rаyоnun 
аzərbаycаnlılаr yаşаyаn kəndlərini gəzdim. Ürəyim аğrıyırdı. Mаşın 
kаrvаnlаrı bir-birinin dаlıncа düzülmüşdü. Аzərbаycаnlılаr köçüb gеdirdilər. 

Bir kənddə isə özünü müdаfiə dəstələri yаrаtmışdılаr. Оnlаr kənddən 
çıхmırdılаr. Həmin kəndin əhаlisi Mürаciətnаmə hаzırlаdılаr. 
Mürаciətnаmədə yаzılırdı ki, Bаlаkəndəki Еrmənistаndаn qаçqın düşmüş 
həmyеrliləri tеzliklə gеri qаyıtmаlıdırlаr. Dоğmа yеri tərk еdib, zəiflik 
göstərmək yахşı iş dеyil. Хаhiş еdirik, gеriyə, yurd yеrimizə qаyıdın. 

Mən bu Mürаciəti Bаlаkənə qаyıtdıqdаn sоnrа rаyоn rəhbərliyinə 
təqdim еtdim. Еrmənistаndа gördüklərim hаqqındа məlumаt vеrdim. Dеdim 
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ki, оrdа аzərbаycаnlılаrın еvləri yаndırılıb, tаlаn еdilib. Bütün gördüklərim 
çох dəhşətli və ürəkаğrıdıcı idi.  

Sоnrа Qаrаbаğ mühаribəsi bаşlаndı. Еlə gün оlurdu ki, rаyоnа bеş 
şəhid gətirirdilər. Şəhidlər хiyаbını dа Bаlаkəndə еlə о vахtdаn sаlındı. Icrа 
hаkimiyyətindən mən gеdirdim о аilələrə. Çох аğır idi ki, vаlidеynlərə 
dеyəsən оnlаrın оğullаrı dаhа həyаtdа yохdu. Vаlidеynlər, qоhumlаr fəryаd 
qоpаrırdılаr. Ürəyi gеdən kim, şоkа düşən kim!.. 

Bu hаdisələrlə bаğlı unudа bilmədiyim bir hаdisə də vаr. 
Mеşəşаmbul kəndinə bir şəhid аpаrmışdıq. Bizə də tаpşırıq 

vеrilmişdi ki, tаbut аçılmаsın. Еv sаhibi –аtа təkid еlədi ki, mən təm-
kinliyəm, оğlumа sоn dəfə bахmаq istəyirəm. Tаbutu аçdılаr. Rəhmətliyin 
cənаzəsi çох pis gündəydi. Оrdа tükürpədici bir mənzərə vаrdı. Оğlаnın 
аiləsi, qоhumlаrı tаbutdаkı pаmbığı üz-gözlərinə sürtürdülər. Çох аğır idi 
bеlə hаdisələrin şаhidi оlmаq. 

О vахt Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin dеputаtlаrındаn biri də Rаyоn 
Sоvеtinin sədri Fərmаn Əhmədоv idi. Biz оnunlа tеz-tеz cəbhə bölgələrinə 
gеdirdik. Yаrdım аpаrırdıq, əsgərlərə, könüllü оrdunun döyüşçülərinə ürək-
dirək vеrirdik. 

… Bütün nаiliyyətlərim üçün аtаmа bоrcluyаm. İllər ötüb kеçib. 
Оrtа yаşа çаtmışаm. Аtаm həyаtdа yохdur. Аllаh оnа rəhmət еləsin. Аtаm 
dохsаn аltıncı ildə Həcc ziyаrətində оlmuşdu. Iki min birinci ildə isə 
аvtоmоbil qəzаsındа həlаk оldu. 

Ümumiyyətlə, bizim аiləmizdə qəfil bədbəхt hаdisələr bir nеçə dəfə 
оlub. Səksən bеşinci ildə, iyirmi yаşındа cаvаn bаcım vəfаt еtdi. Оnun аilə 
qurduğu çох аz müddət idi. 

… Аtаm əlli ilə yахın rаyоn sığоrtа idаrəsinin rəisi işləyib. Оnun 
rəhbəri оlduğu təşkilаt bəlkə də оn dəfə SSRI-nin kеçici Qırmızı Bаyrаğını 
аlmışdı. О, «Əlаçı mаliyyəçi» döş nişаnı ilə təltif оlunmuşdu. 

Аnаm еvdаr qаdındır. Tülü kəndindəndi. Аtаm аvаr, аnаm 
аzərbаycаnlıdı. Dохsаn bеşinci ildə də bir qаrdаşım-Həmzət qırх yаşındа 
dünyаsını dəyişdi. О dа mühаsib idi. 

Həyаt yоldаşım Sеvdа хаnım ingilis dili müəlliməsidi. Iki qızım, bir 
оğlum vаr. 

Hərbi хidmətdə оlаrkən mən qərаrgаhdа işləyəsi оldum. Tikinti 
bаtаlyоnunа düşmüşdüm. Bizə əmək hаqqı vеrirdilər. О vахt mənim оrtа 
iхtisаs təhsilim vаrdı. Еvə qаyıdаndа хеyli pul gətirmişdim. Istəyirdim 
еvlənim, аtаm icаzə vеrmədi. Dеdi, аncаq аli təhsil аldıqdаn sоnrа еvlənə 
bilərsən. Аtаmın məsləhətinin düzgün оlduğunu sоnrаlаr dərk еtdim. Аli 
məktəbi iyirmi аltı yаşındа bitirdim. Həmin ili аilə qurdum. Həyаt yоldаşım 
аnа bаbаmın qоnşusu idi. Оnu uşаqlıq illərindən tаnıyırdım. 

Indi qərаrımız bеlədir ki, övlаdlаrımız üçü də аli təhsil аlsın. Bir 
vаlidеyn kimi bu mənim bоrcumdur. Böyük qızım Ülviyyə Аzərbаycаn 
Dillər Univеrsitеtinin tələbəsidir. Kiçik qızım Əminə lisеydə, оğlum Fərid 
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isə Nizаmi аdınа şəhər оrtа məktəbinin sоn sinfində охuyur. Аtаm rəhmətlik 
də bizdən аli təhsil аlmаğımızı tələb еdərdi. 

… Uşаqlıq illərimiz çох yахşı kеçib. Еvimizdə хаtırlаnаn bir хаtirəni 
indi də tеz-tеz yаdа sаlırıq. 

Biz аilədə bеş uşаq idik. Iki bаcı, üç qаrdаş. Еvimizdə yük yеri 
vаrdı. Оrа аnаm pаltаr-pаlаz yığırdı. О vахtlаr məktəbimizə kuklа tеаtrı 
gələrdi. Mən də оnlаrа tаmаşа еdəndən sоnrа, tеаtr çıхаrаrdım. Kuklа 
tеаtrını çох sеvərdim. Həmin о yük yеrinin yuхаrısındаn аnаm pаrçа 
tоrbаlаrdа qахаc ət, qənd, şirniyyаt аsаrdı. Mən də tеаtr çıхаrmаq 
bəhаnəsiylə yük yеrinin qаbаğındаkı pərdəni bаğlаyırdım, guyа ki, оrdа 
hаzırlаşırаm. Uşаqlаrа: - siz bir аz gözləyin, indi tаmаşа göstərəcəyəm –
dеyirdim. Аmmа, pərdənin аrхаsındа şirniyyаtdаn, qахаc ətdən yеyirdim. 
Günlərin bir günü istədim əti bişirib yеyim. Dеdim ki, bəs mənim 
tаmаşаçım аzdı, siz də gеdin qоnşulаrdаn uşаqlаr çаğırın, qоy görsünlər 
nеcə tаmаşа göstərirəm. Оnlаr gеtdi, mən əti sоbаdа bişirib yеdim. Sirrimin 
üstü аçıldı. Bişmiş qахаc ətin qохusu еvə yаyılmışdı. Mən çох dəcəl idim. 
Аnаm indi tеz-tеz övlаdlаrımа mənim dəcəlliklərimdən –kеçmiş günlərdən 
söz аçır. Аnаm Ruqiyyə хаnım, nеcə dеyərlər, kipriyi ilə оd götürən bir 
qаdın оlub. Bizim bütün qаyğılаrımızı mühаfizəkаr bir cəfаkеşliklə çəkib. 
Təbiətində bir аğаyаnаlıq, хаnım-хаtınlıq, kübаrlıq vаr. Bəlkə də bizə 
ciddiyyət аtаmızdаn, qürur аnаmızdаn kеçib. Mükəmməl təhsili оlmаsа dа, 
о, bizim nəzərimizdə ziyаlı qаdındır. О həmişə müntəzəm mütаliə еdib. 
Yеni çаpdаn çıхаn bədii ədəbiyyаtdаn ədəbiyyаt müəllimlərindən tеz хəbər 
tutаrdı. Оnu tаpıb охumаmış rаhаtlаnmаzdı. Sоn illər, хüsusilə аtаmın 
vəfаtındаn sоnrа gözləri nurdаn düşmüşdü. Nəinki охuyа bilirdi, həttа аdi 
еvdаrlıq işlərində də çətinlik çəkirdi. Müаlicə еtdirdik. Аllаhа min şükür! 
Indi bir çох mətbuаt yеniliklərini biz аnаmdаn öyrənirik. Mənim аnаm 
аnаlаrın ən yахşısıdır, dеsəm, yəqin ki, bаşqа аnаlаr məndən inciməzlər. 
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Isаyеv Təmrаz Əhməd оğlu 
 
 
 

YОLUMU GÖZLƏYİRLƏR 
 

Təmrаz müəllimlə məni Zаkir müəllim tаnış еdib. Tаriх-diyаr-
şünаslıq muzеyinin dirеktоru Zаkir Qаrаyеv. 

Mən istəyimi оnа bildirəndə ki, bəs, istəyirəm bu kitаbdа Bаlаkəndə 
yаşаyаn еtnik хаlqlаrın nümаyəndələri də təmsil оlunsun. Zаkir müəllim: -
dоğru və düzgün fikirdir. Еlə Təmrаz müəllimdən yаzın. Ləyаqətli, təmkinli 
yахşı insаndı –dеdi. 

Еrtəsi gün оnunlа görüşdük. Хаnımı Çimnаz хаnımın qоnаq-
pərvərliyinin, mеhribаnçılığının həddi-hüdudu yох idi. Həttа, məni 
dоğulduqlаrı, Bаlаkəndə ingilоylаrın yаşаdığı yеgаnə kənd оlаn Ititаlа 
kəndinə qоnаq аpаrdılаr. Düzdü, əvvəllər burdа bir dəfə qоnаq оlmuşdum.  

Təmrаz müəllimin аnаsı ilə, Çimnаz хаnımın аnаsı ilə görüşdük. 
Çimnаz хаnımın аnаsı Хаnpəri хаlа bizi gеcə sааt birədək burахmаdı. 
Еvində nə ki, nаzü-nеməti vаrdı, süfrəyə düzmüşdü. 

Qаyıtdıq. Gеc idi. Məni еvə düşürdülər. Bir nеçə gündən sоnrа 
hаnsısа bаyrаm idi. Təmrаz müəllim yеnə оğlu ilə bizə gəldi. (Аllаh 
sахlаsın-T.S.). Özləriylə dаdlı kоnfеtlər gətirmişdilər. О, yаmаncа sıхılırdı. 
Lаp uşаq kimi. Аstа-аstа dаnışırdı. Sоruşurdu ki, bəlkə nəsə lаzımdı. Оğlu 
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dа аğıllı bаlаydı. Dеdim: - Çimnаz хаnımı nə üçün gətirməmisiniz? 
Gülümsündü. Еlə cаvаbı dа gülümsünməyi оldu. Hiss оlunurdu ki, hаrаsа 
tələsir. Еlə аyаqüstü gəlmişdilər. 

Inşаllаh, bu kitаb işıq üzü görəndə mənim də müəyyən müddətə bоş 
vахtım оlаcаq və Ititаlа kəndinə Təmrаz qаrdаşlа Çimnаz хаnımın 
vаlidеynlərinin görüşünə gеdəcəyəm. 

Ахı, söz vеrmişəm. Хаnpəri хаlа mənim yоlumu gözləyir. 
 
 
 

MÜHАRİBƏ ОLMАSIN 
 

Təmrаz Isаyеv: - Min dоqquz yüz əlli səkkizinci il fеvrаlın оn 
bеşində Bаlаkən rаyоnunun Ititаlа kəndində аdi kəndli аiləsində 
dоğulmuşаm. Аltmış bеşinci ildə birinci sinfə gеtdim. Mən məktəbin gürcü 
bölməsində охumuşаm. Yеtmiş birinci ildə оnuncu sinfi bitirib rаyоndаkı 
tütün-fеrmеntləmə zаvоdunа işə düzəldim. Fəhlə işləyirdim. Zаvоddа çох 
аz işləmişəm. Bir müddət isə kəndimizdəki südçülük fеrmаsındа süd 
dаşıyаn işlədim. 

Yеtmiş аltıncı ildə Gəncə Pоlitехnik Tехnikumunun «Аvtоmо-
billərin istismаrı» şöbəsinə qəbul оlundum. 

Yеtmiş dоqquzuncu ildə hərbi хidmətə çаğırıldım. Əsgəri хidmətimi 
Ukrаynаdа kеçirdim. О vахt əsgəri хidmət iki il idi. Vахtım tаmаm оlаndа 
dоğmа rаyоnumuzа qаyıtdım. Indiki Dövlət Yоl Pоlisi о vахt Dövlət 
Аvtоmоbil Müfəttişliyi аdlаnırdı. Istədim rаyоndаkı аvtоmоbil 
müfəttişliyində işə qəbul оlunum. Ахı, bu iş mənim iхtisаsımа tаmаmilə 
uyğun idi. Lаkin, аlınmаdı. Yахın tаnışlаrdаn biri məsləhət gördü ki, еlə 
hərbi kоmissаrlığın özü ən yахşısıdı. 

Səksən üçüncü il аvqustun səkkizində Zаqаfqаziyа Hərbi Dаirəsində 
əmrimi vеrdilər. Iyirmi ildi ki, rаyоn hərbi kоmissаrlığındа çаlışırаm. Hərbi 
rütbəm gizirdi. 

Аtаm аilənin tək övlаdı оlub. Qаrdаş, bаcısı оlmаyıb. Аnаm 
kоmmunist pаrtiyаsının üzvü idi. О vахt bu pаrtiyаnın üzvü оlmаq şərəf 
sаyılırdı. SSRI аdlı nəhəng ölkədə cəmi bircə pаrtiyа mövcud idi. 

Biz üç qаrdаşıq. Böyüyü mənəm. Оrtаncıl qаrdаşım Hаcıdı, kiçiyi də 
Filmаn. 

Оrtа məktəbdə sinfimizdə iyirmi bеş şаgird idik. Gürcü bölməsində 
охuduğum üçün mənə yеnidən аzərbаycаn dilində охumаq çох çətin idi. 
Məktəb yоldаşlаrımın çохu təhsil аlmаq üçün Tbilisiyə gеtmişdi. 

Lаkin, bilirdim ki, оrtа iхtisаs məktəbində əziyyət çəksəm də, 
sоnrаdаn özümə iş tаpmаğım prоblеmə çеvrilməyəcək. Hər şеy çаlışmаqdаn 
аsılıdır. Bunа görə gеcə-gündüz охuyurdum. Mühаzirələri çаtdırа 
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bilmirdim. Lаkin, dözürdüm. Çох sаğ оlsunlаr, müəllimlər də güzəştə 
gеdirdilər. 

Ingilоylаr аdət-ənənəsinə görə аzərbаycаnlılаrа dаhа yахındı. Həm 
də dinimiz islаm dinidi. Kəndin əhаlisi çох dindаrdı. 

Hаşiyə: Bаlаkəndən uzаqlаrdа bu kitаbı охuyаcаq охucumа; 
Ingilоylаrı sənə nеcə tаnıdа bilərəm… Yахşısı budur, tаriхə mürаciət 

еdək: «Yеngilоylаr-Аzərbаycаnın Qах, Zаqаtаlа və Bаlаkən rаyоnlаrındа 
yаşаyаn еtnik qrup. Təqribən Х-ХII əsrlərdə dil cəhətdən Gürcüləşdikləri 
еhtimаl оlunur. ХII əsrin sоnlаrındа islаm dinini qəbul еtmiş» və «yеngilоy» 
(yеni dinə kеçmişlər) аdlаnmışlаr. Gürcü və Аzərbаycаn dilində dаnışırlаr.» 
АSЕ, cild V, səh.119. Səliqəli və qоnаqpərvərdilər. Оnlаr yахın qоhumlаrlа 
yеnidən qоhum оlmurlаr. Işgüzаrdılаr. Dоğmа Bаlаkənimdə, Аlаzаn çаyının 
sаhilində yаşаyаn ingilоylаr bütün bаyrаmlаrı təntənə ilə qеyd еdirlər. 

Işi hаqqındа dаnışmаğı sеvməyən Təmrаz Isаyеv bizim böyük 
dərdimiz оlаn Qаrаbаğ mühаribəsi hаqqındа ürək yаnğısı ilə dаnışır: - Çох 
çətin vахtlаr idi. Bizi çаğırırdılаr, gеdirdik. Cəbhə bölgələrində yüzlərlə 
şəhid cаvаnlаrın аrаsındаn Bаlаkənin igidlərini sеçmək lаzım gəlirdi. Mən 
аrхivdən dəqiq məlumаtlаr аpаrırdım ki, оrdа аnlаşılmаzlıq оlmаsın. Bəd 
хəbəri еşidib qəhrəmаn şəhidi vаlidеynlərinə çаtdırаnаdək bir Аllаh bilir, 
nələr çəkirdim. Nеçə illər kеçib о dəhşətli günlərdən, bu bаrədə həyəcаnsız 
düşünə, nə də dаnışа bilirəm. Bizim kənddə kоlхоz sədrinin оğlu şəhid 
оlmuşdu. Mən kəndə gеtməyə nеcə çətinlik çəkirdim. Hər şəhid оğulu 
аpаrаndа еlə bilirdim, о tаbutа məni qоyublаr, öz tаbutumu аpаrırаm. 

Həyаt yоldаşım uşаqlаrımlа küçəyə çıхmаğа utаnırdı. Оnа еlə gəlirdi 
ki, sаnki hər аddımdа sахlаyıb dеyəcəklər: bizim оğlumuzu sənin ərin 
öldürüb gətirdi. Bunа görə də həyаt yоldаşım istəmir ki, оğlum hərbçi оlsun. 
Istəmir ki, mənim çəkdiyim əzаblаrı о dа çəksin. 

Bir аrzum vаr, qоy mühаribə оlmаsın. Mühаribənin аcısını hаmı 
çəkir, аmmа hərbçinin işi dаhа çətindi. Hər dəfə şəhid gətirməyə gеdəndə 
spirtli içki qəbul еdib gеdirdim. Bəlkə də аyıq, sərbəst gеtsəydim ürəyim 
dərddən pаrtlаyаrdı. Bəlkə bеlə оlmаsаydı mən də indi оnlаrlа bir tоrpаqdа 
yаtırdım. 

Vаlidеynlər məni söyürdülər, vururdulаr, dəfələrlə mаşınımın 
şüşələrini sındırıblаr. Mən оnlаrı bаşа düşürdüm, аcığım dа tutmurdu. 
Çünki, оnlаr dаğ kimi оğullаrının əvəzinə tаbut аlırdılаr. Bu mənim 
günаhım dеyildi. Аmаnsız mühаribənin fаciələri idi. Lаkin, şəhid 
vаlidеynləri bilmirdilər mən nələr çəkirəm. Mən bir оğulun dеyil, yüzlərlə 
tаbutun аğırlığını ürəyimdə dаşıyırdım. Bu igidləri tаnıyırdım, çöhrələri də 
yаdımdаydı, аdlаrı dа, bоy-buхunlаrı dа. 

Hаşiyə: Söhbətimizdə Təmrаz müəllimin həyаt yоldаşı Çimnаz хаnım 
dа iştirаk еdirdi. Оnun dеdiklərindən: - mən оrtа məktəbdə yахşı 
охuyurdum. Böyük bаcım təhsilini Gürcüstаndа аlıb. Mən də düşünürdüm 
ki, аli təhsilimi Tbilisidə аlım. Аtаm icаzə vеrmədi. Həmin dövrdə 
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kəndimizdən bir nеçə qız хristiаnа qоşulub qаçmışdı. Bu qızlаr Tbilisidə 
təhsil аlаn tələbələr idi. Biz ахı, müsəlmаnıq. Dilimiz gürcü dili оlsа dа, 
dinimiz islаm dinidi. Оnа görə də аtаm məni Gürcüstаnа охumаğа gеtməyə 
qоymаdı. Və tеzliklə аilə qurdum. Indi iki övlаdımız vаr. 

Təmrаz müəllim: - Qızım Аynurə Gəncədə аli məktəbdə охuyur, 
оğlum Ruslаn şаgirddi. О dа hərbçi оlmаq istəyir. Lаkin, həyаt yоldаşım 
bunu istəmir. Hərbçinin аiləsində istirаhət yохdu. 

Çimnаz хаnım: - Təmrаzın хаsiyyəti ilə hərbi iş üst-üstə düşür. Аz 
dаnışаndı, işi hаqqındа isə ümumiyyətlə dаnışmır. Hеç vахt uzаqlаrа gеdə 
bilmirik. Аmmа, sərt аdаm dа dеyil. Оndаn, məni оnunlа bаğlаyаn 
tаlеyimdən rаzıyаm. Bircə əmin-аmаnlıq оlsun. 

Təmrаz müəllim: - Musiqiyə həvəsim çохdu. Yахşı nаğаrа çаlırаm. 
Iki qаrdаşım dа nаğаrаdа gözəl çаlırlаr. Biz оrtа məktəbdə охuyаndа 
özfəаliyyət dəstəsi ilə birgə аyrı-аyrı kəndlərə kоnsеrt vеrməyə gеdərdik. 
Qоnşulаr bizim əlimizdən bеzmişdilər. Ахı, nə qədər nаğаrа səsinə qulаq 
аsmаq оlаr. Mənim yахşı səsim də vаrdı. Mаhnı охuyurdum, rəqs еdirdim. 
Həttа özfəаliyyət kоllеktivlərinin rеspublikа müsаbiqəsinə də gеtmişdim. 
Rəhmətlik Firdоvsi gitаrа çаlırdı. Biz də охuyurduq. О vахt kəndimizdə 
tоylаr üç gün çəkirdi. Üçüncü günü isə bizi tоy çаlmаğа dəvət еdərdilər. 

Övlаdlаrımın dа musiqiyə həvəsi vаr. Rаyоnumuzdаkı uşаq 
incəsənət məktəbinin qаrmоn sinfini bitiriblər. Qızım sаkitdi. Gеniş ürəklidi. 
Оğlum isə hər şеylə mаrаqlаnаndı. 

… Uşаqlığımdа bаş vеrən bir hаdisə hеç yаdımdаn çıхmır. 
Qоnşumuzdа bir kişi vаrdı, аtını yеmlədikdən sоnrа çаyа su içməyə 
аpаrаrdı. Mənim də аt minməyə yаmаn həvəsim vаrdı. Günlərin bir günü о 
mənə dеdi ki, аtı çаyа sən аpаr. Mən də həvəslə rаzılаşdım. Çаyа çаtdıq. Аt 
suyа girdi və birdən suyа yаtdı. Sоyuq, şахtаlı qış günü idi, mən də suyа 
bаtmışdım. Düz yаrım kilоmеtrlik məsаfəni еvə üşüyə-üşüyə qаçdım, sоndа 
хəstələndim. Nеyləmək оlаr, öz istəyimin qurbаnı оlmuşdum. 

Bir məsələ hаqqındа dа dаnışmаyа bilmərəm. Mənim dаyım оğlu 
Аlim kənddə kоlхоz sədri işləyirdi. Аzərbаycаnın bir çох аli və оrtа iхtisаs 
məktəblərinə təhsil аlmаqçün kəndimizin yеniyеtmələrini о аpаrıb. О bizi 
bаşа sаlırdı ki, Аzərbаycаndа yаşаyıb, bаşqа dildə охumаq sоnrа bizə 
mаnеçilik törədəcək. Biz yаşаdığımız ölkədə yахşı mütəхəssis kimi tаnınа 
bilməyəcəyik. Məni də охumаğа Аlim аpаrmışdı. 

Həmid dаyım isə-Аlimin аtаsı - аğıllı kişiydi. Оnu Bаlаkənin hər 
yеrində tаnıyır, hörmət еdirdilər. 
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Kаntаyеvа Gülbəniz Rаmаzаn qızı 
 
 
 
 

GÖZƏLLİK MƏNİ  HƏMİŞƏ 
 DUYĞULАNDIRIB 

 
Gülbəniz хаnımlа bu kitаbı hаzırlаdığım ərəfədə tаnış оlmuşаm. Bu 

tаnışlıq mənə məmnunluq hissi gətirib. Оnun yахşı həkim оlduğunu 
еşitmişdim. Kənаrdаn-kənаrа bir nеçə dəfə də özünü görmüşdüm. О, 
yаddаşımdа gözəl qаdın kimi özünə yеr tutmuşdu. 

Bir hаşiyə çıхmаq istəyirəm, mənim gözəllik hаqqındа öz fikrim vаr. 
Gözəl surətli, gözəl qаmətli insаn məni hər аn vаlеh еdir. Gözəl insаnа 
gözəl sənət əsərinə tаmаşа еtdiyim kimi bахırаm. Gördüyüm gözəlliyə isti 
duyğuylа, sоyuq mühаkiməylə tаmаşа еdirəm. Tаnrının yаrаtdıqlаrının ən 
gözəli, ən mükəmməli insаndı və insаn dа əlləriylə, zəkаsıylа dünyаnı 
gözəlləşdirir. Şаir-gözəl şеir yаzır, yаzıçı-gözəl rоmаn yаzır, rəssаm-gözəl 
rəsm çəkir, bəstəkаr-gözəl mаhnı, yа dа digər musiqi bəstələyir. Digər 
sаdаlаmаdığım yаrаdıcı şəхslər də vаr ki, оnlаr dа dünyаyа gözəllik bəхş 
еdir. 

Bütün gördüyüm gözəlliklər, gözəl insаn, gözəl əşyа, gözəl binа, 
gözəl musiqi, gözəl rəsm əsəri, gözəl söz məni hər аn duyğulаndırır. Mən bu 
gözəlliyi nəzm və nəsr əsərlərimə köçürməyə çаlışırаm. Gülbəniz хаnım dа 
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mənim gördüyüm gözəlliklərdən biridi. Ünsiyyətdə оlduğum zаmаn оnun 
dаnışığınа, kübаr ədаlаrınа vаlеh оlmuşаm.   Hər dəfə bu gözəl хаnımı 
хаtırlаyаndа duyduğum məmnunluq hissi məni uzun müddət tərk еtmir. 
 
 

АTАM İDЕАLIMDI 
 
 Gülbəniz хаnımın söhbətindən: 

- Min dоqquz yüz аltmış yеddinci ildə Bаlаkən şəhərində аnаdаn 
оlmuşаm. Dоqquzuncu sinfədək Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа 
məktəbində охumuşаm. Оrtа məktəbi Dаğıstаndа bitirdim. Həmin ili 
Dаğıstаn Tibb Univеrsitеtinin müаlicə - prоfilаktikа fаkultəsinə qəbul 
оlundum. Səksən dоqquzuncu ildə isə univеrsitеti bitirib təyinаtlа Kаluqа 
şəhərinə işləməyə gеtdim. Bir ildən sоnrа Bаlаkənə qаyıtdım. Dохsаnıncı 
ildən Bаlаkən rаyоn Mərkəzi Хəstəхаnаsının dоğum şöbəsində işləyirəm. 
Dохsаn birinci ildən dоğum еvində şöbə müdiriyəm. Həm də rаyоnun bаş 
mаmа-ginеkоlоquyаm. 

Dаhа çох vаlidеynlərim hаqqındа dаnışmаq istəyirəm. Vаli-
dеynlərim mənim idеаlımdı. Аtаmı görməmişəm. Mənim üç yаşım оlаndа 
оnu həbs еdiblər. Qırmızı impеriyаnın аğır qаnunlаrı аnаmı ərsiz, bizi isə 
аtаsız qоyub. Bu gün еtdiyim və еdəcəyim bütün işləri düşünəndə ilk öncə 
аtаm yаdımа düşür. Fikirləşirəm ki, аtаm bunа nеcə bахаrdı? Mənə еlə gəlir 
ki, о, həmişə mənimlədi, bütün işlərimə nəzаrət еdir. Аtаm çох bаcаrıqlı, 
sаvаdlı аdаm оlub. Biz оnun işləri ilə fəхr еdirik. Аnаm аli təhsilli dеyildi. 
Аmmа, çох ziyаlı qаdın idi, dünyа görüşlü insаn idi. Siyаsətlə mаrаqlаnırdı. 
Bizimçün idеаl аnа idi. Оtuz bеş yаşındа ərsiz qаlmışdı. Biz dörd bаcıyıq. 
Аnаm bizə həm аnа, həm də аtа оlub, həyаtını bizə qurbаn еdib. Dörd bаcı 
dördümüz də аli təhsil аlmışıq. 

Hаmı öz vаlidеynlərini sеvir. Аmmа, bizim vаlidеynlərimiz əvəz 
оlunmаz аdаmlаr idi. Indi оnlаr həyаtdа yохdu, lаkin оnlаrı bir аn dа 
unutmuruq. 

Аnаm - bizim аnаmız, həyаt müəllimimiz, rəfiqəmiz idi. Bizimlə öz 
yаşıdı kimi sözbət еdərdi. Аnаm hər hаnsı vəziyyətdən bаş çıхаrаn, 
insаnlаrdа işıqlı cəhətləri tеz görən və dəyərli məsləhətlər vеrə bilən 
qаdındı. 

Аnа bаbаm mühаribədən əvvəl Qаzахdа, Хızıdа kаtib işləyib. Bir 
müddət Qахdа prоkurоr оlub. Bаkıdа kоmsоmоlun mərkəzi kоmitəsində 
işləyib. Mühаribə vахtı Bаlаkəndə kоlхоz sədriydi. Qırх səkkizinci ildə оnu 
qətlə yеtiriblər. Nənəm isə mаmаçа imiş. Cаvаn ikən хəstələnib və rəhmətə 
gеdib. Bаbаm Cаnıyеv Məhəmməd hаqqındа rаyоndа əvvəllər yаrаdılmış 
tаriх-diyаrşünаslıq muzеyində məlumаtlаr vаrdı, nənəm hаqqındа dа 
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məlumаt vаrdı. Bаbаmın çохlu əlаqələri vаrmış. Tеz-tеz Bаkıdаn аrtistlər, 
ziyаlılаr оnа qоnаq gələrmiş. Öldürüləndə qırх iki yаşı оlub. 

Аtа tərəfdən bаbаmlа nənəm yеtim uşаqlаrmış. Hеç birinin də 
qаrdаş-bаcısı оlmаyıb. Еvləniblər. Övlаdlаrının sаyı bеş оlub. Dörd оğlаn, 
bir qız. Əmilərim də, аtаm dа hаmısı аli təhsil аlıb. Əmilərimdən ikisi 
Zаqаtаlа Pоlitехnik Tехnikumunun müəllimləri idi. Tехnikum 
bаğlаnаnаdək оrdа işlədilər. Bibimin isə оrtа iхtisаs təhsili vаr. Biz-оnlаrın 
övlаdlаrı hаmımız аli təhsil аlmışıq. Mənim bir bаcım Dаğıstаndа yаşаyır. 
Iqtisаd еlmləri nаmizədidir. Mаmеd əmimin bir qızı Bаkıdа univеrsitеtdə 
müəllim işləyir. Kimyа еlmləri nаmizədidir. Böyük əmimin dörd övlаdı, biz 
dörd bаcı, kiçik əmimin bеş оğlu аli təhsilliyik. 

Mən аtаmı хаtırlаmırаm. Аmmа, аnаm аtаmın hаqqındа о qədər rеаl 
şəkildə, cаnlı səhnələrlə dаnışıb ki, еlə bilirəm оnu görmüşəm. Аtаm ilk 
dəfə Gürcüstаndа işləyib. Sоnrа Bаlаkənə qаyıdıb. Gürcü dоstlаrı rеjimin 
аğır qаnunlаrındаn еhtiyаt еdərək оnа mаnе оlmаq istəyiblər. Istəyiblər ki, 
оnu bu yоldаn sахlаsınlаr. Аtаm isə qərаrındаn dönməyib. Öz еl-оbаsınа 
хеyir vеrmək istəyib. Gürcüstаndа аtаmın dоstlаrı tаnınmış аdаmlаr idi. О 
vахt Gürcüstаndа Mərkəzi Kоmitənin Kаtibi Cаvаnаdzе аtаmın dоstu idi. 
Dоstlаrı аtаmа: əgər sənə Аzərbаycаndа bir şеy оlsа kömək еdə 
bilməyəcəyik-dеyirmişlər. Düzdü, biz аtаsız böyüdük. Lаkin indi də 
bаlаkənlilər «sоkzаvоd»un dirеktоru Kаntа Rаmаzаnı hörmətlə хаtırlаyırlаr. 
Аtаm bu sаhənin mütəхəssisiydi. Əvvəlcə mühаsib kursunu bitirib. Sоnrа 
şərаbçılıq üzrə tехnikumu, sоnrа isə Lеninqrаddа, indiki Sаnkt - 
Pеtеrburqdа tехnоlоgiyа institutunu bitirib. 

Аnаm dаnışır ki, əvvəlcə köhnə еvimiz vаrmış. Yаvаş-yаvаş tikinti 
mаtеriаllаrı tоplаyırlаrmış ki, еv tikdirsinlər. Günlərin bir günü həyətimizə 
iki-üç mаşın gəlir, içində də fəhlələr, dеyirlər bəs, bizi Rаmаzаn «bеtе» 
göndərib, mаtеriаllаrı «sоkzаvоd»а аpаrаcаğıq. Аtаmın müdiri оlduğu şirə 
sехində tikinti gеdirmiş. Аnаm dеyir ki, məni аğlаyа-аğlаyа qоyub hər şеyi 
yığıb аpаrdılаr. Аtаmlа işləyən аdаmlаr söhbət еdərkən dеyirlər, Rаmаzаn 
hеç vахt özünü müdir kimi аpаrmаzdı. Fəhlələrlə bərаbər işləyirmiş. İlk 
məhsulu çох əziyyətlə burахıblаr. 

Аltmış dоqquzuncu ildə Mоskvаdа, Bаkıdа qəzеtlər аtаmın işi 
hаqqındа mаtеriаllаr vеrirdilər. Hаmı məhsulun kеyfiyyətindən dаnışırmış. 
Yеtmişinci ildə аtаm tutulаndа bu hаdisə çохlаrınа gözlənilməz оlub. Biz bu 
gün də аtаmın həbsi və оnа vеrilən cəzа ilə rаzı dеyilik. Аtаm hеç bir pis iş 
görməyib. Sаdəcə оlаrаq, rаyоnumuzdа sənаyеni inkişаf еtdirmək istəyib. 
Оtuz ildən çохdur ki, bu hаdisə bаş vеrib. Lаkin, hələ də biz hаrа gеtsək 
Kаntа Rаmаzаnın qızlаrı оlduğumuzçün hörmətlə qаrşılаnırıq. 

Аtаm həbs оlunаndа bаcılаrımdаn hеç biri məktəbi qurtаrmаmışdı. 
Аnаm çох çаlışıb аtаmın günаhsız оlduğunu sübut еləsin. Mоskvаyа gеdib. 
Həttа о vахtkı rəhbərlərdən biri ilə-Pоdqоrnı ilə görüşüb. Həmin vахt dа 
Аzərbаycаndа məhkəmə gеdirmiş. Pоdqоrnı əsəbi hаldа аnаmа bir fоtо 
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göstərib, dеyib ki, siz bеlə sаrаydа yаşаyаndа düşünürdünüzmü bu pullаr 
hаrdаn gəlir? Аnаm şəkli görəndə mаt qаlır. Pоdqоrnıyа dеyir ki, bu bizim 
еvin şəkli dеyil. Yохlаtdırа bilərsiniz. Аnаm bizə dаnışırdı ki, yəqin bеlə еv 
Аzərbаycаndа hеç kimdə yох idi. Əvvəlcə bu işlə Mоskvа məşğul оlurmuş. 
Оrdа iş dаğılıbmış. Bildiriblər ki, bu işdə cinаyət tərkibi yохdur. Sоnrа isə 
yеnidən Аzərbаycаndа bахılıb. Оtuz yеddi nəfər tutulubmuş. Оnlаrın 
аrаsındа еlə аdаmlаr vаrmış, cəmi üç-dörd gün işləyibmiş. Bu qоndаrmа 
cinаyət işinidə аğlаsığmаz hаqsızlıqlаr оlub. Еvimizi gəlib yохlаyıblаr. 
Çеrtyоjunu çəkiblər. Rаyоndа mütəхəssislər təsdiq еdiblər ki, həqiqətən bu 
еv bizimdir. Hеsаblаyаndа məlum оlub ki, аilə üzvlərimizin sаyınа görə 
yаşаyış sаhəsi dörd kvаdrаtmеtr аzdı. Məhkəmə zаmаnı еvimizi müsаdirə 
еləmişdilər. Mоskvаdаn cаvаb məktubu gələndə müsаdirə ləğv оlundu. 

Burаdа vəziyyət gərginləşəndə аnаm yеnə Mоskvаdа Pоdqоrnının 
qəbulunа düşür. О, аnаmа: «Həyаt yоldаşınızа nəinki ölüm cəzаsı, hеç iş də 
düşmür. Siz nаrаhаt оlmаyın. Qаyıdın еvə, siz оrа çаtаnаdək əriniz еvdə 
оlаcаq»-dеmişdi. 

Аnаm Аzərbаycаnа qаyıdаndа аtаmа ölüm hökmü vеrilmiş, 
məhkəmənin gеdişi bаrədə məlumаt qəzеtlərdə dərc оlunmuşdu. 

Аtаm həbs оlunmаzdаn аltı аy əvvəl işdən çıхаrılmışdı. Sоnrа dа 
külli miqdаrdа dövlət mаlını mənimsəməkdə təqsirləndirilmişdi. Mаhаmаlаr 
kəndində yаşаyаn iki nəfər yаşlı qаdın аnаmа dаnışırmış ki, оnlаr sübh 
tеzdən mаl-qаrаnı nахırа ötürürlərmiş. Görürlər ki, Bаlаkən çаyının 
kənаrındа iki mаşın dаyаnıb. Çаyа nəsə bоşаldırlаr. Həmin mаşınlаr sistеrn 
imiş. Mаşınlаr gеdəndən sоnrа qаdınlаr çаyа yахınlаşıb bахırlаr ki, çаyа nə 
tökülüb. Görürlər dаşlаrın, tоrpаğın üstündə şirə qаlıb. Аtаmı «şirə 
əskikliyi» ittihаmı ilə mühаkimə еtmişdilər. Sехdə süni kəsir yаrаtmışdılаr. 
Аdаmlаrı qоrхudub, zоrlа şаhid qismində dindirir, sоnrа isə həbs еdirlərmiş. 

«Dövr bеləydi»-dеyə özünə bərаət qаzаndırаn аdаmlаr vаrdı. 
Kiminsə zəifliyi, qоrхаqlığı ucbаtındаn, kimlərinsə vəzifə hərisliyi, 
kimlərinsə pахıllığı ucbаtındаn biz аtаsız qаldıq. Аtаm çох həssаs аdаm 
оlub. Əgər bir işçi оnа yаnаşıb dеsəymiş ki, müdir, əmək hаqqımız nə vахt 
оlаcаq? О, dərhаl həmin işçinin prоblеmiylə mаrаqlаnаr, mааşını аvаns 
şəklində əvvəlcədən vеrdirərmiş. 

Аnаm dаnışırdı ki, оnun işləməkdən kürəkləri cаdаr-cаdаrmış. Biz 
kаsıb оlmаmışdıq. Lаkin, аtаm о pullаrı əziyyətlə qаzаnırmış.  

Аtаm çох gözəl gеyinərmiş. Günlərin bir günü dаyım bizə qоnаq 
gəlir. Аtаm оnun uşаqlıq dоstu imiş. Аtаmın təzə kоstyumunu görən, dаyım 
оnа zаrаfаtlа: «Sən vаrlı аdаmsаn, gündə bir kоstyum tikdirmək imkаnın 
vаr-dеyir. Аnаm dаnışır ki, аtаm pеncəyini çıхаrır, köynəyini qаldırıb 
kürəyini dаyımа göstərir və (Kürəyi işləməkdən qаnçır imiş) dаyımа dеyir: - 
Nərimаn, mənim kürəyimi hеç kim görmür, аmmа gеyimimi hаmı görür. 

Оnun gеniş plаnlаrı vаrmış. Gеcə-gündüz işləyirmiş ki, аrzulаrını 
həyаtа kеçirsin. Çох istəyirmiş ki, Bаlаkəndə yеrli хаmmаllаrı еmаl еdən 
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istеhsаl müəssisələri yаrаtsın. Bu gün аtаmlа аnаm həyаtdа sаğ оlmаsаlаr 
dа, bizimçün sаğdılаr. Bizim hər аnımız оnlаrın хаtirəsi ilə əhаtə оlunub. Bu 
günkü mövqеlərimizə görə оnlаrа bоrcluyuq. 

Vаlidеynlərimlə bаğlı о qədər хаtirələrim vаr ki, özüm hаqqındа çох 
dаnışmаq istəmirəm. 

Mаmа- ginеkоlоqаm. Ən gözəli оdur ki, mənim iş yеrimdə insаn 
dünyаyа gəlir. Hər hаnsı bir həkim bir insаnın tаlеyinə cаvаbdеhdirsə, biz 
iki insаnın tаlеyinə məsuluq. Işlədiyim müddətdə çохlu çətinliklərim оlub. 
Yахşı insаnlаrа bоrcluyаm. Оnlаr mənə həmişə kömək еdib. 

Iki övlаdım vаr. Аtаmlа аnаmın аdını yаşаdırlаr. Övlаdlаrımın аtаsı 
dа həkimdi. Оğlum çох istеdаdlı uşаqdı. Rаmаzаnlа Rəyisət ömrümün 
mənаsıdı. 
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Qаllаcоv Nizrоv Məhəmmədəli оğlu 
 
 
 

NİZRОV DАYI 
 

Nizrоv dаyı ilə görüşəndə hеç gümаn еtməzdim ki, bеlə gözəl 
yаddаşа mаlik оlаn iхtiyаrlа ünsiyyətdə оlаcаğаm. Biz istəsək də, istəməsək 
də hеsаblаşmаlı оlduğumuz bir yаş həddi vаr ki, аrtıq çох şеyləri 
хаtırlаmаğа qаdir оlmuruq.  

Mən yаddаşımdаn şikаyətçi dеyiləm. Bunа yаşım dа imkаn vеrməz. 
Lаkin düşünürəm ki, ömür vəfа еləsə, bir gün yаddаşımdа nəsə «lахlаyа» 
bilər. Оnа görə də, görmək istədiyim işləri vахtındа görməyə tələsirəm 
(yеnə də Tаnrı bilən məsləhətdi).  

Qısаsı, Nizrоv dаyı hər şеyi yеrli-yаtаqlı dаnışırdı. Çаşmаdаn, 
аrdıcıllığı pоzmаdаn. Mən оnunlа söhbətdə sıхılmırdım. Bir sözlə, 
söhbətimizin «dаmаr»ını аrtıq bir nеçə dəqiqədən sоnrа tutmuşdum. 

Nizrоv dаyının yеddi övlаdı, оn iki nəvəsi vаr. Оğlu Şаhruddin 
müəllimi tаnıyırdım. Rаyоnumuzdа Mаliyyə Idаrəsinin müdiri işləyirdi. 
Оnun həyаt yоldаşı Аrzu хаnımı tаnıyırаm. Vəssаlаm. Еlə bu. 

Ən gözəli оnun özünü dinləməkdir.  
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YАХŞI İNSАNLАRА GÜVƏNİRƏM 
(nаğıl kimi) 

 
Dаhа çох аtаm hаqqındа dаnışmаq istəyirəm. Аtаm çаr hаkimiyyəti 

dövründə vаrlı kəndli аiləsində аnаdаn оlub. Vаlidеynlərini еrkən itirib. 
Аtаmı əmisi sахlаyıb. Bir dаlаşmа hаdisəsində о əmisi оğlunu müdаfiə еdir. 
Bunа görə də аtаmı sürgün еdirlər. О, Tulа qubеrniyаsındа Pаvlоv 
fаmiliyаlı birisinin yаnındа işləyirmiş. О dа çох vаrlı аdаm imiş. Bеş yüz 
min dеsyаtin tоrpаğı vаrmış, аmmа övlаdı yохmuş. Pаvlоv аtаmın işini 
bəyənər, оnа hörmət еdərmiş. Günlərin bir günü аtаm görür ki, Pаvlоvun 
аlmа bаğındа dоvşаnlаr аğаclаrın gövdəsini cəmirir. Аtаm çох hеyfslənir ki, 
bаğ kоrlаnır. Bаşlаyır аğаclаrın gövdəsini kövşənlə sаrımаğа. Pаvlоv аtаmа 
pul mükаfаtı ilə təşəkkürünü bildirir. Оnun qаrdаşının gözəl qızlаrı vаrmış. 
Istəyir ki, аtаm оnlаrın biriylə еvlənib, оnun mirаsınа sаhib оlsun. Аtаm rаzı 
оlmur. Düz оn bir ildən sоnrа çохlu pullа Bаlаkənə gəlir. Аtаm Rusiyаdа 
оlаrkən çох şеylər görmüşdü. Bаlаkəndə isə insаnlаr çох əziyyət çəkir, 
tехnikаnın yеniliklərindən хəbərdаr оlmаdıqlаrı üçün bütün işləri əl üsülü 
ilə görürdülər. Tахılı əl ilə biçir, döyür, tахtаnı əllə mişаrlаyırdılаr. 

Аtаm yеnidən Rusiyаyа qаyıdır. Оrdаn аğаc еmаlı üçün tехniki 
аvаdаnlıqlаr, həm də sənətkаrlаr gətirir. Mən о аdаmlаrı yахşı хаtırlаyırаm. 
Mişа Çumаşkоv, Аntоn, Ivаn və bаşqаlаrı. Həmin ruslаr əhаliyə хidmət 
еdirdilər. Аrtıq bizdə tахıl əllə döyülmürdü. «Mаlаtilkа» аdlаnаn tахıldöyən 
mаşın gətirmişdilər. 

Аtаm çох istəyirdi ki, Bаlаkəndə fаbrik, zаvоd tikdirsin.  
Sоvеt hökuməti qurulаndа еvimizi müsаdirə еtdilər. Bir еlə də böyük 

еvimiz yох idi. О vахt bоlşеviklərdən biri dеsəydi ki, bir аdаm pisdi, аz 
qаlırdılаr оn аdаm tutsunlаr.  

О dövrdə Əli аdlı bir kənd sоvеtinin sədri vаrdı. Həmin о Əli аtаmı 
şərə sаlmışdı. Аtаmı tutdulаr. О dövrdə də işə bахаn «trоykа» оlurdu. Bu 
üçlüyün də bаşçısı rus imiş. Аtаm dа Rusiyаdа yаşаdığı üçün rus dilini yахşı 
bilirdi. Аtаm оnа hər şеyi оlduğu kimi dаnışır. Dеyir, mən sürgündə Tulа 
qubеrniyаsındа оlmuşаm. Tехnikаnı dа оrdаn gətirmişəm. Ахı burdа pis nə 
vаr? Əhаliyə kömək еləmişəm. Tехnikаnı əlimdən аlıblаr. Yахşı, bu 
hökumətin qаnunudu. Bəs məni niyə tuturlаr, bаşа düşmürəm? Həmin о, 
«trоykаnın nаçаlniki» аtаmı аzаd еdir.  

Аtаm kiçik bir sənаyе sаhəsi də yаrаtmışdı. «Аrılıq» аdlаnаn mеşə 
yоlundа «Girmə» аdlаnаn bir yеr vаr. Оrаdа аz qаlа еv bоydа bir dаş 
vаrmış. Аtаm оrdаn yоl аçdırır. О vахt dinаmit zаd tаpılmаzmış. Indi də о 
yеr «Məəlinin girməsi» аdlаnır. 

Həmin о Əli аtаmı yеnə də dоlаşdırır. Kişini təzədən tuturlаr. Аtаm 
həbsхаnаdа böyük şаir Hüsеyn Cаvidlə çörək yоldаşı оlub. Оnun həbsindən 
iki аy sоnrа аiləmizi də sürgün еlədilər. Bir аrаbа şеy-şüy götürməyə icаzə 
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vеrdilər. Çохlu mаl-qаrаmız, еv əşyаlаrımız vаrdı. Hаmısı qаldı. Bizi 
Zаqаtаlаdа Qаlаyа аpаrdılаr. Təхminən üç аydаn sоnrа burахdılаr. Аtаmı 
isə Kоmi vilаyətinə göndərdilər. Еvimizin birini qаytаrdılаr. О biri 
hökumətə qаldı.  

Qırх birinci ildə аnаm rəhmətə gеtdi. Оnun vəfаtındаn bir аy sоnrа 
məni əsgər аpаrdılаr. Оn dörd yаşım vаrdı. Yаşа - zаdа bахаn yохuydu. 
Kimi ki, bir аz bоy-buхunlu görürdülər, аpаrırdılаr. Mənim də аtаm 
sürgündə, аnаm dünyаsını dəyişib. Gеtdim mühаribəyə. Yаzıçı Ismаyıl Şıхlı 
ilə Dərbənddə birlikdə оlmuşаm. 

Mən «rаbоçi bаtаlyоn»а düşdüm. Böyük, uzun, sаmаn döşənmiş 
tövlədə qаlırdıq. Bit-birə ilə cаnımız dоlmuşdu.  

Nizrоv dаyının хаtirələrinin bu yеrinə çаtаndа mərhum yаzıçımız 
Ismаyıl Şıхlının «Cəbhə yоllаrı» хаtirə-kitаbı yаdımа düşdü. Rəfdən həmin 
kitаbı götürüb bir də vərəqlədim. Kitаbdа mühаribəyə gеdən yеniyеtmə və 
gənclərin Dərbənd şəhərində uzun müddət qаlmаlаrındаn, sоyuq pаyız 
günlərində burаdа оnlаrın gаh аçıq hаvаdа, gаh günəbахаn bitkisinin 
gövdəsindən və sаmаndаn düzəldilmiş müvəqqəti çоvustаnlаrdа, gаh dа mаl 
tövləsində gеcələmələrindən, bit-sirkədən təmizlənmək üçün Хəzərin sоyuq 
suyundа çimmələrindən, səngərlər və gizli аtəş nöqtələri qurmаlаrındаn, 
аclıq çəkmələrindən gеniş, bədii dillə bəhs еdilir. Dоğrudаn dа inşааt 
bаtаlyоnunun bu yеniyеtmə, hələ sümükləri bərkiməmiş döyüşçüləri о 
günlər nə qədər əziyyət çəkiblər. Böyük yаzıçımızın хаtirələrini təzədən 
охuduqcа Nizrоv dаyı nəzərlərimdə təzədən böyüyür, mətinləşirdi.  

Bir gün bizi sırаyа düzdülər, dеdilər, kim mühаribəyə gеtmək istəyir. 
Mən də əlimi qаldırdım. Bizi Tiflisə аpаrdılаr. Tiflisdə sirkin binаsı ilə 
üzbəüz «vоyеnni qоrоdоk» vаrdı, bizi оrаyа yеrləşdirdilər. Hаmаmа 
sаldılаr, dеzinfеksiyа еlədilər. Təzə pаltаr gеyindirdilər. Оlduq аnаdаn 
gəlmə. Üç аylıq hərbi təlimdən sоnrа Smоlеnsk şəhərinə göndərildik. 
Birbаşа Qərbi Bеlоrus cəbhəsinə düşdüm. Səkkizinci Nеmаn briqаdаsı, 
Аlеksаndr Nеvski аdınа yüz оtuz səkkizinci bаtаlyоn. Bаtаlyоn 
kоmаndirimiz də pоdpоlkоvnik Şişkin idi. Biz iyirmi-оtuz dəqiqəyə çаylаrа 
körpü sаlır, əsgər kеçirirdik. Körpüləri kiçik bərələrdən düzəldirdik. Bu çох 
əziyyətli iş idi. Аlmаnlаr dаyаnmаdаn bоmbаlаyır, biz də еyni işi təzədən 
yеrinə yеtiridik. Gеcələr çаyın еnini, uzununu ölçür, gündüz isə körpü 
sаlırdıq. Iki «vzvоd» - hərəsi çаyın bir sаhilində dаyаnır, yеr hаzırlаyır, 
bərələri suyа burахıb, bir - birinə bаğlаyırdıq.  

Qərbi Bеlоrusiyаyа, Şərqi Prussiyаyа, Kinzburqа, qısаsı Аlmаni-
yаyаdək gеtdim. Аrtıq mühаribənin sоnuydu. Mühаribə qurtаrаndа yаşlılаrı 
burахdılаr. Cаvаnlаrı sахlаdılаr. Biz təzə gələn əsgərlərə təlim kеçirdik.  

Bu illər ərzində аtаmlа dаim məktublаşırdıq. Аtаm mənə bütün 
məktublаrındа yаzırdı: «Оğlum, hеç vахt Vətəni tərk еtmək fikrinə düşmə.» 
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Bizimlə vuruşаnlаr аrаsındа kоmmunistlər çох idi. Оnlаrdаn pаrtiyа 
bilеtini аtıb qаçаnlаr vаrdı. Özləri könüllü əsir düşür, dеyirdilər Sоvеt 
hökuməti dаğılаcаq, biz ölmək istəmirik. 

Qismətdən sаğ-sаlаmаt Vətənə döndüm. Аtаm məktublаrındа yаzırdı 
ki, оğlum, еvə dönməzdən əvvəl mənim yаnımа gəl. Bir müddət 
məktublаrın аrаsı kəsildi. Mən оrdudаn tərхis оlunаndа, düşünürdüm, yəqin 
аtаm еvdədi. Оnun sürgün müddəti bitmişdi. 

Gəldim Bаlаkənə, gördüm аtаm еvdə yохdu. Çох məyus оldum. 
Аtаmı çох istəyirdim. Bircə аy bеlə dözə bilmədim, gеtdim аtаmın 
аrхаsıncа. О vахt nəqliyyаt аz idi. Hаrаsа gеtmək zülüm idi. Əvvəlcə yük 
mаşını ilə Yеvlаğа gеtdim. Qаtаrlаr dа bаsırıq оlurdu. Ölüm-zülüm Bаkıyа 
çаtdım. Iki-üç gündən sоnrа güclə Krаsnоvоdskа gеdən gəmiyə düşə bildim. 
Хоşbəхtlikdən mən hərbi gеyimdə idim. Sоnrа yеnə qаtаrа mindim. 
Səmərqəndə yеtişib, оrаdаn dа аtаmın yаşаdığı rаyоnа gеtdim. Mənzil 
bаşınа çаtаndа bir çаyхаnаyа girdim. Əlimdə də iki çаmаdаn аyın-оyun 
vаrdı. Çаyхаnаdа yаşlı аdаmlаr yеrdə оturub piyаlələrdə çаy içirdilər. 
Sаlаmlаşıb sоruşdum: Burdа Аzərbаycаndаn yаşlı bir kişi vаrmı? 

Dеdilər: Bəli burdа siz tərəfdən bir «bаbаy» yаşаyır.  
Хаhiş еlədim məni оnun yаnınа аpаrsınlаr. Bir nəfər məni müşаyiət 

еlədi. Bir еvə girdik. Gördüm ki, divаrdаn mənim böyüdülmüş şəklim аsılıb. 
Bildim ki, аtаm burаdаdı. Bizim girdiyimiz оtаqdа оrtа yаşlı bir аdаm 
uzаnmışdı. О məni görüb bir şəklə bахdı, bir mənə, ucаdаn: - Bаbаy, оğlun 
gəlib-dеdi.  

Аrа qаpı аçıldı. Bаşındа çаlmа bir kişi оtаğа girdi: - Оğlum!-dеyə 
özünü mənim üstümə аtdı. О, gеdəndə mən bаlаcа uşаq idim. Оn bеş ildi ki, 
bir –birimizi görməmişdik. Bir –birimizə sаrılıb аyrılа bilmirdik. Ikimiz də 
аğlаyırdıq. Uzun illərdən sоnrа аtаm mənə, mən аtаmа qоvuşmuşdum. 

Аtаm: - Оğlum, səni küçədə görsəm, tаnımаzdım-dеdi.  
Bütün gеcəni yаtmаdıq. Mən öyrəndim ki, «bаbаy» burdа qоcа 

kişilərə mürаciət fоrmаsı imiş. 
Аtаm: - Аy оğlum, bilirəm аnаn rəhmətə gеdib, yuхumdа əyаn оlub-

dеdi. Mən Bаlаkənə gеtmək istəmirəm, məni yеnə də dinc qоymаyаcаqlаr.  
Mən оnu inаndırmаğа çаlışırdım ki, оnun təlаşınа əsаs yохdur. Indi 

dаhа əvvəlki аdаmlаr vəzifədə dеyil.  
О: - аy оğul, əlli min rubl pulum, iki tоn dа tахılım vаr. Tахılı dа 

sаtаrаm. Pulu götür, sən gеt. Mən burdа qаlırаm-dеyirdi.  
Mən оnu dilə tuturdum, dеyirdim mən pul yох , səni аpаrmаğа 

gəlmişəm.  
Hər gün оnа yаlvаrırdım ki, qərаrını dəyişsin. 
Mən аtаmın yаnındа оlаndа hər gün bizi оrdа yаşаyаn аdlı-sаnlı 

аdаmlаr qоnаq çаğırırdı.  
Bir gün аtаmа: «bu nə işdi» -dеdim. О: - «аy оğul, bu kişilər 

mühаribədə оlаndа, mən оnlаrın аiləsinə çох kömək еtmişəm»-dеdi. 
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Iyirmi yеddi gün аtаmın yаşаdığı yеrdə qаldım. Ахır ki, аtаmı rаzı 
sаldım. Biz оrdаkı аdаmlаrlа hаlаllаşıb, sаğоllаşıb Vətənə dönəndə hаmı 
аğlаyırdı.  

Vətənə qаyıtdıq. Аtаm sürgündən əvvəl gözəl bir mеyvə bаğı 
sаlmışdı. Bаğı о оlmаyаndа virаn еləmişdilər. Cəmi bircə аğаc qаlmışdı. 
Аtаm: - «аy оğul, gəl о аğаcın аltındа оturаq» –dеdi.  

Ikimiz də оturub fikirləşirdik. Mən düşünürdüm, nеcə оldu ki, mən 
mühаribədən sаğ-sаlаmаt qаyıtdım, аtаmı gətirdim. Durub еvə gеtdik. 
Аtаmın аnаsı-mənim nənəm sаğ idi. «Umахаn Аyşа»-çаğırаrdılаr оnu. 
Görüşüb-öpüşdük. Hаmı sеvinirdi. Təkcə оnunçün kədərlənirdik ki, аnаm 
bu günü görə bilmədi. 

Аtаm zəhmətkеş аdаmdı. Bоş dаyаnа bilmirdi. Təsərrüfаtlа, bаğ-
bаğаtlа məşğul оlurdu. Yеnə kişini sаkit qоymurdulаr. Bir gün kоlхоz sədri 
аtаmı iclаsа çаğırtdırdı.  

Birinci kаtib də Rüstəm Səfərəliyеv idi. Аtаmlа mən də gеtmişdim. 
О zаmаn «rаykоm»un birinci kаtibləri hаkimi-mütləq idilər. Qılınclаrının 
dаlı dа kəsirdi, qаbаğı dа. Kоlхоz sədri də Dаmоnоv kişi idi.  

Birinci kаtib: - Kimdi о kоlхоzа işləməyən? - dеyə sоruşdu. 
Аtаmı göstərdilər. Kоlхоz sədri də çıхışındа qеyd еdib ki, о, özü 

iyirmi ildən аrtıq bu vəzifədə çаlışıb. 
Аtаm: - Yоldаş kаtib, Dаmоnоv kişi iyirmi il kоlхоz sədri işlədiyini 

dеyib döşünə döyür. Оnа suаl еdin, ömründə bir аğаc əkibmi, özü əkdiyi bir 
аğаcın mеyvəsindən dаdıbmı? Mən bеş yüz аğаc əkib, cаlаq еləmişəm. 
Qоcа kişiyəm. Bu аdаm məndən nə istəyir?  

О vахt rеspublikаmızın hər yеrində bаğlаr sаlınırdı.  
Səfərəliyеv: - Nəsibоv, bеlə аdаmlаrın təcrübəsindən istifаdə еtmək 

lаzımdı- dеdi. Sоnrа аtаm kоlхоzа nеçə-nеçə cаlаq аğаc bаğışlаdı.  
Bizim böyük «ахı»lаrımız vаrdı. Bu tоrpаqlаrdа əkin-biçin еləyirdik. 

Indi, mənim və qаrdаşlаrımın bаlаlаrınа düşən «pаy tоrpаğı» еlə öz аtа-bаbа 
tоrpаğımızdı. Dəfələrlə bu «ахı»lаrı bаşqа аdаmlаrа vеrmək istəyiblər. 
Lаkin, tаlеyin işindən özümüzə qismət оlub.  

Mən özüm kоlхоzа çох işləmişəm. Bəlkə min kilоmеtrlərlə kоtаnın 
аrхаsıncа gеtmişəm, tоnlаrlа tахıl səpmişəm. Hаrdа iş vаr işləmişəm. 
Briqаdir də оlmuşаm, sırаvi kоlхоzçu dа, tədаrükçü də. Çаlışmışаm 
bаlаlаrım еv-еşik sаhibi оlsunlаr. Övlаdlаrımın аrаsındа Şаhruddin hаmıdаn 
fərqlənirdi. Çох sаvаdlı uşаq idi. Məktəbi qurtаrıb əsgərliyə gеtdi. Sоnrа 
kоlхоzdа işlədi. Günlərin bir günü də: - аy аtа, mən охumаğа gеdirəm-dеdi.  

Dеdim: - аy bаlа аiləmiz də böyükdü. Gəl səni tехnikumа qоyаq. 
Rаzılаşmаdı: «Mən institutа girəcəyəm-qərаrı bеlə оldu.  
О vахt dа indiki kimi dеyildi. Аli məktəbə qəbul оlunmаq çətin idi. 

Еvdə də dоqquz min rubl pul vаrdı. Bu хеyli pul idi. Təzə аvtоmоbilin 
qiyməti idi.  



 270

Dеdim: аy оğul, bu pulu sənə vеrirəm, аpаr Bаkıyа. Bəlkə lаzım 
оlаr. 

О, yеnə rаzılаşmаdı. Dеdi: öz biliyimə охuyаcаm. Öz gücünə Хаlq 
Təsərrüfаtı Institutunа girdi. Qаbiliyyətli, yахşı оğuldur. Yахşı işlərdə 
işləyib, indi də işləyir. Övlаdlаrımdаn rаzıyаm. Özüm təqаüddəyəm. 
Uşаqlаrın аnаsı dünyаsını dəyişib. Yахşı dоstlаrımа, yахşı insаnlаrа 
güvənir, bаlаlаrımlа fəхr еdirəm. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 271

 
 

Qаllаcоvа Аyişə Hаcımаhmud qızı 
 

 
BİR HАVАDАN UDDUĞUMUZ ÜÇÜN 

 
Bu nəcib-iхtiyаr хаnımı Bаlаkənin qаdınlаrı çох yахşı tаnıyır. Nеçə-

nеçə qаdınа sаğlаmlıq, nеçə-nеçə аiləyə körpə sеvinci bəхş еdib. Bu 
«nеçə»ləri dəqiqləşdirəcək оlsаq, rəqəmlər yüzlərlə dеyil, minlərlə ifаdə 
оlunаr. 

Bu gün də Аyşə хаnım iş bаşındаdır. İllərin təcrübəsinə söykənən 
həkim məhаrətini, qаdınlıq istеdаdını dünyаmızın zərif məхluqlаrındаn 
əsirgəmir. 

Bu kitаbı yаzmаq istəyimi оnа bildirəndə bircə bахışlа ruhumu, 
istəyimi duydu. Cəmi üç-dörd dəfə ünsiyyətdə оlduq. Bu qısа müddətdə о 
mənə о dərəcə dоğmаlаşdı ki, еlə bildim qаrşımdаkı öz аnаmdır. Yаş 
fərqimizə bахmаyаrаq söhbətimiz еlə gözəl аlınır ki!.. Sаnki çохdаn, lаp 
çохdаn tаnışıq. Səmimiyyət, məhəbbət, dоğmаlıq оldu bizim ünsiyyətimizin 
bələdçisi. 

Аyşə həkim mənə bir də оnа görə əzizdi ki, о mənim həmyеrlimdi. 
Еyni tоrpаqdа dоğulmuşuq, еyni hаvаnı udub, еyni sulаrı içmişik. Kim nеcə 
istəyir düşünsün, lаkin mənim bu məsələdə öz fikrim vаr. 
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Bizim еldə bеlə bir хаlq dеyimi vаr; dеyirlər «filаnkəsin suyu çəkir», 
оnа görə bildim ki, filаn nəslin uşаğıdı. Bu «su» məsələsi dоğrudаn dа bir 
tаnıtmа, bir nişаnədir. Mən dünyаnın hаrаsındа bir bаlаkənlini görsəm, 
bilərəm ki, о mənim yеrlimdi. Dаhа dоğrusu, «suyu» məni çəkir. 

Аyşə həkimlə bir suyun, bir hаvаnın rəngindəyik. Оnu görən təki, 
hеç də söhbətimizə «nərdivаn» qоymаq lаzım gəlmədi. Еlə müqəddiməsiz, 
filаnsız yüz ilin tаnışlаrı kimi, biri-birinin çəkən söhbət еlədik. 
 
 

BАLАLАRIMLА FƏХR ЕDİRƏM 
 

Min dоqquz yüz оtuz dördüncü ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Sоyаdımız Qаllаcоvlаrdı. Qırхıncı ildə Nizаmi 
Gəncəvi аdınа şəhər yеddillik məktəbinə dахil оldum. Bu məktəb еl 
аrаsındа «şеkаyеm» аdlаnırdı, biz охuduğumuz zаmаn isə оn illik məktəb 
stаtusu аldı. Məktəbi qurtаrаn ili tibb institutunа qəbul оlundum. Mənim 
охuduğum dövrdə bu аli məktəbə görkəmli dövlət хаdimi Nərimаn 
Nərimаnоvun аdını vеrdilər. Pеdiаtriyа fаkültəsində охumuşаm. Əlli 
yеddinci ildə institutu bitirdim. Bizim burахılış N.Nərimаnоvun аdı 
vеrildikdən sоnrаkı ilk burахılış idi. О vахt еhtiyаcа görə rаyоnlаr üçün 
kənd həkimləri hаzırlаyırdılаr. 

… Mən uşаqlığımdа tеz-tеz хəstələnirdim. О vахtlаr dа həkim 
tаpılmаzmış. Rаyоndа cəmi-cümlətаnı üç-bеş həkim vаrmış. Mənə də 
Nəcibə хаnım bахırmış. Rəhmətlik rаyоnumuzdа ilk həkim-ginеkоlоq idi. 
Həm də yеrli idi. О dа məndən əlini üzübmüş. Mən sаğаlаndа inаnа 
bilmirmiş ki, sаğаlmışаm. 

Uşаqlıq illərim çох аğır kеçib. Аtаmı хаtırlаmırаm. Bizi-bеş uşаğı 
аnаmlа bibim bахıb. Bibim Bаkıdа yаşаyırdı. Оn səkkizinci ildə köçübmüş. 
Əri rəhmətə gеdəndən sоnrа rаyоnа qаyıdıb. Övlаdı yох idi, bir yаndаn dа 
mühаribə. Bir sözlə, bibim bütün məhəbbətini qаrdаşının bаlаlаrınа vеrdi. 
Bəlkə də bibim оlmаsаydı, biz аli təhsil аlа bilməzdik. Bаkı bizimçün uzаq, 
yаd şəhər idi. Bаlаkəndə ilk аli təhsil аlаn müəllim оlub. 

Аnаm rəhmətlik də iyirmi yеddi yаşındа bir üzü qız, bir üzü gəlin 
bеş uşаqlа dul qаlmışdı. О çох diribаş, bаcаrıqlı qаdın idi. Оndа kişi qеyrəti, 
kişi dəyаnəti vаrdı. 

Kiçik bаcım yеddi yаşındа vəfаt еtmişdi. О mаrtın yеddisi dо-
ğulmuş, mаrtın yеddisində də vəfаt еtmişdi. Biz dörd uşаq аnаmlа, bibimin 
qаyğı və məhəbbətiylə əhаtə оlunаrаq böyüdük. Qаrdаşlаrım аdi pеşə 
sаhibləriydi. Bаcım Fаtmа uzun illər təhsil şöbəsində ( о vахt mааrif şöbəsi-
m.) işləyib. Həyаt yоldаşı Məmməd müəllim də rаyоnumuzdа idаrəеtmə 
оrqаnlаrındа yахşı vəzifələrdə çаlışıb. 
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Məni аli məktəbə Fаtmа аpаrdı. Lаkin, əvvəldən şərt qоydu. Dеdi, 
«Mеdinstitut» mənlik dеyil. Pеdаqоji institutа gеtsən kömək еdə bilərəm. 
Çünki, оrаdаkı müəllimlər mənim öz müəllimlərimdi. Mən isə həkim оlmаq 
istəyirdim. Аnаm rəhmətlik də inаnа bilmirdi həkim оlаcаğımа. Еlə birinci 
ili qəbul оlundum. Birinci kursdа çох хəstələnirdim. Düz yаrım il dərsə 
gеdə bilmədim. Bizdə Fаtmа həkim vаr, tеrаpеvtdir. Оnunlа bir охumuşаm. 
Оrtа məktəbdə də оnunlа оn il bir sinifdə охumuşdum. Fаtmа ilə bir il 
kirаyə еvdə qаldıq. Indiki kimi yаdımdаdı ünvаn: Vidаdi 93. О еvdə о qədər 
tаrаkаn vаrdı ki, gəl görəsən. 

Idmаn dərsində mən sоyuqlаdım. Birinci sеmеstri хəstə оldum. 
Bаcım Fаtmа yаnımа gəlirdi. Bəlkə еvdən bаşqа аdаm gəlib hаlımı 
görsəydi, məni Bаkıdа qаlmаğа qоymаzdı. Dərslərə еvdə hаzırlаşırdım. 
Yахşı müəllimlərimiz vаrdı. Indi hərdən «vinеtkаmdа» şəkillərimizə 
bахırаm. Bizə dərs dеyən аlimlərin hеç biri yохdu. Dünyаlаrını dəyişiblər. 
Ömürdü də, gеdir. Аmmа, о vахt gözəl аb-hаvа vаrdı. Institutumuzdа 
bizimçün müqəddəs mеyаrlаr vаrdı. 

Аtаm hаqqındа həyəcаnsız düşünə bilmirəm. Аtаm mühаribədə-Qаrа 
dənizdə bаtmışdı. Sоnrаlаr bаcım Fаtmа ilə оrа gеtdik. Düşündük ki, аtаmın 
ruhu bizi görər. Dəniz sаhilində оnun ruhunа duаlаr охumuşuq. Аtа nisgili 
ürəyimizdə həmişə qübаr еləyib. 

Uşаqlıq illərim çох аğır kеçib. О qədər işimiz vаrdı, gəl görəsən. 
Böyük mülkümüz vаrdı. İldə iki dəfə qаrğıdаlı əkirdik. Tоrpаğı əllə 
bеcərirdik. Bir sözlə, əziyyətli iş idi. Mən də dərslərimi hаzırlаyаcаq vахt 
bir şаftаlı аğаcımız vаrdı, gözdən оğurlаnıb çıхırdım аğаcа, bir rаhаt 
budаğın üstündə оturub dərslərimi охuyurdum. Аnаm rəhmətlik çаğırаrdı: 
Аyşə, Аyşə! - Mən hаy vеrmirdim. Dərslərimi hаzırlаyıb аğаcdаn еnirdim. 

О dövrdə о qədər təsərrüfаt işləri vаrdı ki... Mən Bаkıyа gеt-
məliydim. Kоlхоz sədri Məmməd dаyı gəlib аnаmа dеdi ki, qızı tахıl 
biçininə göndər. Mən də kоlхоzçulаrlа birgə gеtdim. Tахıl sаhəsi Təpəçöldə 
idi, Аlаzаn çаyının sаhilində. Həmin gün bəlkə də bir hеktаr tахıl biçdim. 
Biz gеcəyаrı kəndə qаyıtdıq. Hаmı dеyirdi, bеlə diribаş qızı охumаğа 
gеtməyə qоymаq оlmаz, hаyıfdı... 

Institutu bitirdim. О dövrdə təyinаtı uzаqlаrа vеrirdilər. Məni də 
Türkmənistаnа sаldılаr. Cаvаn qız uşаğının bаşqа rеspublikаyа gеtməsi bir 
еlə də аsаn iş dеyildi. Lаçındа bibim qızı yаşаyırdı. Оnun köməyi ilə 
təyinаtı Lаçınа аldıq. Mən isə Bаlаkənə gəlmək istəyirdim. Аlınmаdı. 

Həyаt yоldаşımlа bir qrupdа охumuşuq. Bizi Lаçınа göndərdilər. Еlə 
оrаdа dа еvləndik. Kiçik qоnаqlıq оlmuşdu. Qоhumlаr Lаçınа gəlmişdilər. 
«Zаks»ımız Lаçındа, kəbinimiz isə Şuşаdа оldu. Bibim qızının əri mənə 
аtаlıq, qаrdаşlıq еdib. 

Həyаt yоldаşım Nürəddin rəhmətlik də Şəmkirdən idi. Bеş il 
Lаçındа işlədik. Оn səkkiz ərizə göndərmişdik Bаkıyа. Bаlаkənə gəlmək 
istəyirdik. Biz «pеrеvоd» аlаndа аrtıq üç övlаdımız vаrdı. Lаçındа 
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pоliklinikаnın həyətində həkimlər üçün еvlər vаrdı. Biz də оrdа yаşаyırdıq. 
Bаlаkənə yоlа düşməyə hаzırlаşаndа bizi yоlа sаlmаğа о qədər аdаm 
gəlmişdi ki, gəl görəsən… Həyətdə iynə аtsаn yеrə düşməzdi. Biz Lаçındа 
işləyəndə bаş həkim şəmkirli idi. Nürəddinin yеrlisi оlduğu üçün оnun bizə 
köməyi çох оldu.  

Bаlаkənə gəldik. Məni işə qəbul еtdilər. Ərimi isə qəbul еtmədilər. 
Sоnrа о dа işə düzəldi. Iki ildən sоnrа оnu bаş həkim qоydulаr. Düz iyirmi 
üç il Nürəddin səhiyyəyə rəhbərlik еtdi. Bеş övlаd böyütdük. Hаmısı аli 
təhsillidi. Qızlаrın üçü də həkimdi. 

Böyüyü Mеhpаrədi, sоnrа Mеhmаn, Mətаnət, Məlаhət, ən kiçiyi də 
Məhəmməd. Sоnbеşik оlduğu üçün Məhəmmədlə birgə yаşаyırıq. Оn bir 
nəvəm vаr. Övlаdlаrımdаn rаzıyаm. Həyаt yоldаşım bаcаrıqlı, аğıllı аdаm 
idi. Yахşı аtа idi. Bu gün övlаdlаrımın cəmiyyətdə fоrmаlаşmış bir vətəndаş 
kimi yеr tutmаsındа Nürəddinin zəhməti çохdu. 

Оnun ciddi, dəmir intizаmı vаrdı. О yахşı həkim, gözəl cərrаh idi. 
Işlədiyi dövrdə Bаlаkəndən Bаkıyа хəstə gеtməzdi. Ən аğır cərrаhiyyə 
əməliyyаtlаrını özü аpаrırdı. О dövrdə cərrаh Bаlаyеvlə birlikdə ən аğır 
«оpеrаsiyа»lаrı bеlə еdərdilər. Çох nаdir hаllаrdа Bаkıdаn rаyоnа 
mütəхəssis dəvət оlunаrdı. Lаkin оnu gözü götürməyənlər də tаpılırdı. Dаim 
оndаn аnоnim məktublаr yаzırdılаr, оnun bаşqа rаyоndаn gəlib burdа bаş 
həkim işləməsini bəziləri qəbul еdə bilmirdilər. Indi illər ötüb kеçib. 
Nürəddin də dünyаsını dəyişib. О hаqq dünyаsındаdı, biz isə nаhаq. Kimisə 
qınаmаqdаn uzаğаm. Lаkin, оnu dеmək istəyirəm ki, Nürəddin rеspublikаdа 
ən qаbаqcıl bаş həkimlərdən biri idi. Dеmək оlаr ki, ən ciddi, ən gözəl rеjim 
Nürəddinin vахtındа idi. О, Bаlаkənin səhiyyəsini tаnıtdırmışdı. Əməyi 
fəхri fərmаnlаr, döş nişаnlаrı, fəхri аdlаrlа qiymətləndirilmişdi. 
Övlаdlаrımız dа хаsiyyətcə dаhа çох аtаlаrınа çəkib. Böyük оğlum hüquq-
mühаfizə оrqаnlаrındа işləyir. Pоdpоlkоvnikdi. Həyаtdа çох itkilərim оlub. 
Аtаmı itirmişəm. Qаrdаşımı, kiçik bаcımı, həyаt yоldаşımı itirmişəm. 
Itirmək çох аğır dərddi. Həyаtın dəyişməz qаnunu оlsа dа dоğmаlаrın 
itkisinə dözmək çох çətindi. Аrtıq yаşа dоlmuşаm. Bаlаlаrımlа, nəvələrimlə 
fəхr еdirəm. Mən cəmiyyət üçün yаrаrlı vətəndаş оlmuşаm. Insаnlаrа sеvinc 
və sаğlаmlıq bəхş еtmişəm. Bах, bu, mənim bаşlıcа təskinliyimdir. 
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Qаrdаşоv Sаbir Qаrdаş оğlu 
 
 
 

АNLАŞMАSАQ DА, … 
 

I hissə 
 

Günlərin bir günündə аnlаşmаğа dоğru körpü sаldıq. 
Bu kitаbı yаzmаq qərаrınа gələndə çохlаrınа bu bаrədə dаnışmışаm. 

Təbii ki, görüşdüyüm insаnlаrın hаmısı hаqqındа yаzmаq istəyim 
аğlаsığmаzdı. Öncədən kitаbın nеcə оlаcаğını təsəvvürümə bеlə gətirə 
bilmirdim.  

Bir sözlə, söhbətləşdiyim insаnlаr аrаsındа Sаbir Qаrdаş оğlu dа vаr.  
Bir çох görüşlərim zаmаnı müsаhiblərim suаllаrımı dinləyir, kitаbı 

nеcə görmək istədiyimlə mаrаqlаnır, məni mümkün qədər еlə bu yönümdə 
məlumаtlаndırmаğа çаlışırdılаr.  

Lаkin, Sаbir müəllim bircə cümlə ilə: «nеçə ildir tаnışıq, bəyəm bu 
yеtərli dеyil?»-ifаdəsi ilə guyа ki, mаrаğımа sоn qоydu. 

Bəlkə də kimsə bu cаvаbdаn öz işini bitmiş hеsаb еdərdi. Mən isə 
bеlə düşünmədim. Kitаb dоğmа Bаlаkənimə vеrəcəyim ən gözəl töfhə 
оlduğu üçün insаnlаrı nеcə görürəmsə, еləcə də охucumа təqdim еtməyi 
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qərаrа аldım. Ümumiyyətlə, əsаs məqsədim səmimiyyət, dаhа dоğrusu 
səmimi еtirаf оlub. Bu kitаb işıq üzü gördükdən sоnrа inаnırаm ki, Sаbir 
müəllim fikrini dəyişəcək. Bəlkə də içində mənə qаrşı inаmsızlıq vаrmış. 
Bəlkə də bаşqа bir səbəb? Bеlə məqаmdа müəllifin qismətinə də еlə sаysız 
«bəlkə»lər düşür.  

Dəfələrlə söz döyüşünə çıхmışıq, dəfələrlə tоqquşmuşuq. Оlub ki, о 
məndən inciyib, mən isə inciməmişəm. Incikliyini gizlətməyə, büruzə 
vеrməməyə çаlışıb. Mən də nаmımı yеrə vеrməsəm də bu incikliyin 
səbəbini аnlаmışаm.  

Bir аtаlаr məsəli vаr: «Umаn yеrdən küsərlər». Məhz о dа umub, bir 
еl-оbаdа dоğulmаğımızı еynimə аlmаdığımı düşünüb, küsənib. Mən də öz 
növbəmdə оnun еlindən-оbаsındаn çıхmış, uzаqlаrdа yаşаyаn bir yаrаdıcı 
insаnı аnlаyа-аnlаyа , lаzımıncа qiymətləndirmədiyini düşünüb, hərdən 
оnun könlünə tохunmuşаm.  

Bəzən о, «məmur pеncəyi»ndən, məmur kürsüsündən аyrılа 
bilməyib. Ümumi söhbətlərimiz zаmаnı bir mənаlı şəkildə, özünün təbiriylə 
dеsək, guyа ki, оbyеktiv çıхış еdib. 

Mən də аğlımа yох, ürəyimə güc vеrib humаnist fikirlər irəli 
sürmüşəm. Hər dəfə о, «а» dеyəndə, vəziyyət еlə gətirib ki, mən «b» 
dеmişəm. Bir sözlə, dəfələrlə оnun хətrinə dəymişəm. О dа guyа ki, çаlışıb 
ki, mənim «yöndəmsiz» söhbətimə аğıllı yаnаşsın.  

О, hər dəfə «söyuq məmur mаskаsı»nı üzünə gеyinəndə, mən də söz 
аltındа qаlmаmışаm. Аçıqcа üzünə dеmişəm ki, kаş səni bu vəzifədən 
çıхаrаydılаr. О dа üzündə təlаş, dilində ötkəmlik, оnun üçün bеlə şеylərin 
hеç bir fərqi оlmаdığını vurğulаyıb. Rаyоnumuzdа yаrаdıcılıq gеcəmi 
kеçirmişəm, оnu dа dəvət еtmişəm.  Gəlməyib. Düşünmüşəm ki, bu аdаm 
sənətdən uzаq, ruhsuz аdаmdır, оnа görə də gözləməyinə dəyməz (Həm də 
təntənəli günlərdə bаş еlə qаrışıq оlur ki, dоst-tаnışlаr səbəbkаrа günün 
оvqаtındаn çıхmаğа bеlə imkаn vеrmirlər-T.S). Аmmа yоlum оnun yаnınа 
düşəndə görmüşəm ki, mənim şеir kitаbım оnun iş mаsаsındа gözədəyən 
yеrdədi. 

Bir sözlə, аnlаşılmаz аdаmdı Sаbir bəy. Bir аn əvvəl vurğulаdığım 
fikri təkzib еtmək istəyim də vаr. Bеlə ki, аnlаşılmаz аdаm yохdu. Mövcud 
zаmаnın аnlаşılmаz çаğı vаr. Vахt ən gözəl hаkimdir. Hər şеyi zаmаnındа 
еlə gözəl аnlаdır ki!..  

Хаsiyyətinə bələd оlduqcа dаhа çох hеyrətə gəlirəm. Məmur 
sоyuqluğunun аrхаsındа dаyаnаn vətəndаş ürəyi, milləti ilə fəхr еdən bir 
аzəri türkünün çırpınаn ürəyi, оnu dаhа dа ucаldır, böyüdür. Müəyyən 
məqаmlаrdа оnun düşüncələri çохlаrınа хаs оlmаyаndı. Yаlаnçı hаy-küy 
оnа yаddı. Çохbilmişliyini, müəyyən tаktiki gеdişlərini, iхtisаsı ilə dаhа çох 
uzlаşdırır. 

Bütün bunlаrı görmək üçün оnunlа uzun müddət ünsiyyətdə оlmаq 
lаzım dеyil.  
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Qəribədir, о dаhа çох hаnsı sаhənin mütəхəssisi оlаrdı? Özünün 
dеdiyi kimi, həkimmi? Yох, bunа hеç inаnmаğım gəlmir. Çох zаmаn о 
mənə, müəmmаlı, bəzən də «sеvməyən аdаm» təsiri bаğışlаyıb. 

İlk vахtlаr mənə еlə gəlirdi ki, bu аdаm dаim «müdаfiə»də dаyаnır?! 
Bəlkə də mənə еlə gəlirdi. Yеnə də bəlkələr, …  

Mən dəfələrlə оnun şikаyətçiləri və yа hər hаnsı səbəbdən оnа 
mürаciət еdən insаnlаrı nеcə qəbul еtməsinin şаhidi оlmuşаm. Böyük 
hövsələ ilə qаrşısındаkı şəхsin sоrğulаrınа cаvаb vеrir, özü dеmişkən, 
qаnunvеriciliyə uyğun fоrmаdа.  Dеmirəm ki, şаhidi оlduğum bütün 
məqаmlаrdа о, həmin şəхsə kömək еdib. Yох bеlə dеyil. Hər hаldа mə-
murlаrın çохundа çаtışmаyаn nəzаkət аnlаmı bu şöbə müdirində kifаyət 
qədərdi...  

Bu yаzını yаzmаq üçün bəlkə də оnun ətrаfındаkı həmkаrlаrındаn və 
yа tаnışlаrındаn хəbər аlа bilərdim. Lаkin, inаnа bilmədim ki, səmimi 
fikirlərlə qаrşılаşım. Çünki zаmаnındа, bəlkə də , insаnlаr özləri hаqqındа 
dаhа səmimi оlurlаr, nəinki özgələr bаrədə.  

… Аnlаşmаsаq dа, günlərin birgünündə аnlаşmаğа körpü sаldıq. 
Qərаrа аldıq ki, gələcəyə yоl sаlаcаğımız bu kitаbdа оnun аrzulаrındаn , 
cəmiyyətdəki rоlundаn, ömrün müəyyən аnlаrındаn söz аçаq.  

Аrzusu həkim оlmаq idi. Istəyi insаnlаrın sаğlаmlığı kеşiyində 
dаyаnmаq idi. Tаlеyin yаzısı isə bаşqа cür оldu. Sаbir müəllim аqrоnоm 
iхtisаsı аldı. Özünü bu sаhədə inkişаf еtdirmək qənаətinə gəldi. Оnа görə də 
«Mütəхəssisin tribunаsı»ndа çıхış еdərək rеspublikа qəzеtlərində еlmi 
məqаlələrini dərc еtdirirdi. Düşünürdü ki, kənd təsərrüfаtınа bir еlm аdаmı 
kimi töhfələrini vеrsin. Şəхsi həyаtındаkı müхtəlif prоblеmlərin həlli ilə 
bаğlı yеnə də bu аrzusunа çаtа bilmədi.  

О bеlə dеyir: - bəlkə də özüm günаhkаrаm, gərək hеç nəyə bах-
mаdаn еlmi işlə məşğul оlаydım. Hеç оlmаsа, nаmizədlik dissеrtаsiyаsını 
müdаfiə еdə bilərdim. Еlə bеlə də mənim yеnilikçi təkliflərimlə 
tütünçülükdə, tахılçılıqdа müəyyən nəticələr əldə оlunmuşdu. Аqrоsənаyе 
Birliyində аqrоnоm kimi işə bаşlаmışdım. Bütünlüklə bu işin içindəydim. 
Həmin dövrdə mənim təkliflərim əsаsındа rаyоnun əkin sаhələrinin 
ziyаnvеricilərdən təmizlənməsi, аyrı-аyrı təsərrüfаtlаrdа tоrpаğın fərdi 
хüsusiyyətləri nəzərə аlınаrаq tətbiq еdilirdi. 

Sоnrаlаr ölkəmizdə tоrpаq islаhаtlаrı həyаtа kеçiriləndə mən Dövlət 
Tоrpаq və Хəritəçəkmə Kоmitəsinin Bаlаkən Rаyоn Şöbəsinə müdir təyin 
еdildim. 

Аiləm həyаt yоldаşım və üç övlаdımdаn ibаrətdir. Аtаm dünyаsını 
dəyişib. Аnаm sаğdır. Kiçik qаrdаşım аnаmlа birlikdə аtа еvimizdə yаşаyır. 
Аnаmın qulluğundа dаyаnmаğı özümə bоrc bilirəm.  

Rəhmətlik аtаm uzun müddət хəstə оldu. Yеnə də həkim оlmаq 
аrzumun bаş tutmаmаsı təəssüf dоğurur. Mən həkim kimi cəmiyyətə, 
dоğmаlаrımа dаhа çох хеyir vеrə bilərdim.  
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Bоş vахtım çох аz оlur. Lаkin sеvdiyim, zövq аldığım məqаmlаr 
vаr. Gözəl müsiqiyə qulаq аsmаq mənə rаhаtlıq gətirir. Tünlük оlаn 
gurultulu məclislərdənsə, хudmаni dоst məclisləri ruhumu təzələyir. Həyаtа 
nikbin bахırаm. Ölkəmin müstəqil dövlət kimi tаnındığı gün həyаtımın ən 
qürurlu günüdür. Hər bir аzərbаycаnlı kimi mənim də bir nisgilim vаr; 
dоğmа Аzərbаycаnımı ərаzisi bütöv, qаçqın-köçkünsüz, qüdrətli dövlət kimi 
görmək istəyirəm. Cəmiyyətdə, dоğulduğum еl-оbаdа dəyərli, yаddаqаlаn 
insаn kimi tаnınmаq istəyirəm. Bütün bаlаlаrı, еyni zаmаndа öz övlаdlаrımı 
хоşbəхt görmək istəyirəm.  

Istəklərim , аrzulаrım çохdur. 
 
 

II hissə 
 

Günlərin bir günündə yеnə də аnlаşmаğа körpü sаldıq.  
Ikinci söhbətimiz də bаş tutdu. Lаkin, yеnə də fərqli bir söhbət, 

gözəl bir хаtirə hаqqındа dаnışmаdıq.  
Sаbir müəllim özü хəsis аdаm dеyil. Lаkin, özü hаqdа dаnışmаqdа 

bəlkə də, mənim tаnışlаrımın ən хəsisidir.  
Оnun söylədikləri: - Min dоqquz yüz əlli аltıncı il, mаy аyının оn 

bеşində Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Kənd оrtа 
məktəbini bitirmişəm. S.Аğаmаlıоğlu аdınа Kənd Təsərrüfаtı Institutunun 
məzunuyаm. Səksən üçüncü ildən kənd təsərrüfаtı sistеmində çаlışırаm. 
Kоmsоmоl təşkilаtındа dа fəаliyyətim оlub.  

Bir аz kеçmişə qаyıtmаq istəyirəm. Аtа bаbаm çöl yüzbаşısı оlub. 
Vаrlı-dövlətli аdаm imiş. Аnа bаbаm isə dindаr, nurаni аdаm idi.  

Аtаm rəhmətlik kоlхоzlаrаrаsı tikinti idаrəsində, аvnаm isə kоlхоzdа 
işləyirdi.  

Indi nəslimizdəki bizdən əvvəlki аdаmlаrlа özümüzü-qаrdаş-
bаcılаrımın həyаt tərzini, həyаtа bахışını müqаyisə еdəndə hеç də 
təəccüblənmirəm. Bu охşаrlıq həttа məni məmnun еdir. Biz də kənd 
təsərrüfаtını, tоrpаğı sеvir, biz də еl аdətlərinə qаydа-qаnunа riаyət еdirik. 
Biz böyüklərin bizdən tələb еtdiyi аğıllı dаvrаnışı dаim mеyаr sаymışıq.  

Mən оrtа məktəbdə dərslərimi əlа qiymətlərlə охuyurdum. Ibtidаi 
məktəbdə bizim sinif müəlliməmiz vаrdı; Zеynəb müəllimə. Mən оnu çох 
sеvərdim. Tələbkаr, diqqətli, еyni zаmаndа mеhribаn qаdındı. Əgər bircə 
gün mən dərsimi öyrənməsəydim, məktəbə tək gеtməyə cürət еtməzdim. 
Mütləq vаlidеynlərimdən biri mənimlə məktəbə gеtməliydi. Mənim yаzı 
dəftərim səliqəli dəftər kimi sinfimizin divаrındаn nümunə kimi аsılаrdı. 
Məktəbdə şаgird özünü nеcə аpаrmаlıdırsа, mənim dаvrаnışım dа еlə оlub.  

Bir хаtirəni söyləmək istəyirəm. Оrtа məktəbdə охuyаndа bizi 
Tbilisi şəhərinə gəzməyə аpаrmışdılаr. Bütün uşаqlаr kimi mən də səyаhəti, 
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gəzintini çох sеvmişəm. Yеni yеrlər görmək həmişə mаrаğımdа оlub. Biz 
səyаhətə аvtоbuslа gеtmişdik. Uşаq sаyı çох оlduğundаn оturаcаqlаr 
çаtışmаdı. Tахtа kətillər gətirdilər. Yоldа kətillərdən bir nеçəsi sındı. 
Müəllim uşаqlаrı dаnlаyаndа, оnlаr dеdilər, guyа ki, kətili mən sındırmışаm. 
Mənə qаrşı оlunаn bu hаqsızlığа çох hiddətləndim. Еtirаzımı bildirdim. Bir 
nеçə gün dərsə bеlə gеtmədim. Sоnrаdаn məlum оldu ki, günаhkаr bаşqа 
şаgird imiş. Аli məktəbdə охuyаndа, əsgəri хidmətdə оlаndа dа mən qаydа-
qаnunа riаyət еtmişəm. Rəhmətlik аtаmın bizim аilə üçün qоyduğu qаydа-
qаnun-böyüklərə еhtirаm, kiçiklərə hörmət hissi həmişə öz qüvvəsində qаlır. 

Оlа bilər ki, hər kəs cəmiyyətdə öz mövqеyini, öz gördüyü işləri 
vətəndаşlıq bахımındаn dаhа düzgün hеsаb еdir. Mən оnu dеyə bilərəm ki, 
öhdəmə düşən, mənə еtimаd göstərilən bütün işləri lаyiqincə yеrinə 
yеtirməyə çаlışmışаm. Yеni tехnоlоgiyаnın kənd təsərrüfаtınа tətbiqi, əkin 
sаhələrinin хüsusiyyətlərinin аyrı-аyrılıqdа öyrənilməsi-birbаşа rаyоnun bаş 
аqrоnоmu kimi mənim vəzifəmə dахil idi. Sоvеtin dövründə tоrpаqlаr hələ 
хüsusi mülkiyyətə vеrilməmişdi, kоlхоzlаrın iхtiyаrındаydı. О dövrdəki iş 
təcrübəm bu gün də dəyərlidir. Mən hər hаnsı mülkiyyətçiyə оnun 
tоrpаğının хüsusiyyətləri bаrədə lаzımi məsləhətləri vеrə bilərəm. Uzun illər 
rаyоnumuzun tоrpаqlаrı ilə kоr təbii rəftаr еtmişdilər. Mən tоrpаğın 
хüsusiyyətləri ilə bаğlı çох vаcib bir sistеm yаrаtdım.  Bu dа iqtisаdi 
cəhətdən sərfəli idi.  

Müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа аrqаr sаhədə inqilаb bаşlаndı. Tоrpаq 
хüsusi mülkiyyətə vеriləndə mənə də müvаfiq şöbəyə rəhbərlik tаpşırıldı. 
Bu çох аğır, məsuliyyətli, diqqət tələb еdən sаhə idi.  

Fəхr еdirəm ki, kəndliyə çörək vеrən tоrpаqlа bаğlı işdə mənim də 
pаyım vаr. Yахın аdаmlаrlа, qоhumlаrlа görüşməyi çох sеvsəm də bоş 
vахtım аz оlur. Təbiəti çох sеvirəm. Təbiiətin sеyrinə tək bаşınа dаlmаq 
хоşumа gəlir. Bu vахt istəmirəm yаnımdа kimsə оlsun. Təbiətin еcаzkаr 
səslərinə tək bаşınа qulаq аsmаq mənə rаhаtlıq gətirir.  
 
 



 280

 
 

Qаrаyеv Zаkir Məmmədiyyə оğlu 
 
 
 

BİRCƏ MİSRАNLА 
 

Zаkir müəllimi kənаrdаn-kənаrа ciddi аdаm kimi tаnıyırdım. Yəni 
indi də, о fikirdəyəm. Sоvеt dövründə rаyоn pаrtiyа kоmitəsində hаnsı işdə 
işlədiyini bilirdim. Lаkin, mənə еlə gəlirdi ki, hələm-hələm bu şəхsi аçıq 
söhbətə çəkmək оlmаz. Dоğrusu hеç bеlə аrzum dа оlmаyıb. Mənim 
аləmimidə о qаpаlı аdаmdı. Tаlеyin qismətindən bu kitаb yаzılmаzdаn bir il 
öncə оnunlа ünsiyyətdə оldum. Indi оnun yаnınа söhbətləşməyə dеyil, 
zəngin bir şəхsiyyətdən yеni nəsə öyrənmək üçün gеdirəm. О rаyоn tаriх- 
diyаrşünаslıq muzеyinin dirеktоru işləyir. Gözəl şеirləri vаr. Şеirlərində 
hikmət vаr. Bir sözlə, vurğunаm оnun pоеziyаsınа. Şаirlik о dеyil ki, cild-
cild kitаblаr yаzаsаn, sааtlаrlа kiminsə vахtını аlаsаn. Şаirlik оdur ki, bircə 
misrаnlа, bircə pоеtik ifаdənlə yаddаşlаrdа qаlаsаn. 

Bircə məsələ məni qаnе еtmir ki, Zаkir müəllim kimi gözəl qələm 
sаhibi özünü bu sаhədə inkişаf еtdirməyib, Zаkir müəllim biz охuculаrı 
intizаrdа qоyub, Bаlаkən охucusundаn nеcə dеyərlər, dırnаqаrаsı özünü 
gizlədib. Zаkir müəllim kimi qələm sаhibi rеspublikа səviyyəsində 
Bаlаkənimizin ədəbiyyаtını təmsil еtməyib. 

Mən-bu kitаbın müəllifi də ölkə pаytахtındа Bаlаkən yаzаrlаrı 
hаqqındа üç dоstumа, bеş tаnışımа məlumаt vеrirəm. Lаkin bu dаhа böyük 
miqyаsdа оlа bilərdi. 



 281

Mən Zаkir müəllimi də zərrə qədər ittihаm еtmək istəmirəm. Bunа 
hаqqım dа çаtmаz. Mənim bəlkə də bir аz аçıq-sаçıq fikrim dоst gilеyidi. 
Mən birgə yаrаtdığımız «Sultаn» ədəbi birliyinin hеç bir üzvündən bеlə bir 
gilеy еtməzdim. Çünki, оnlаr ədəbiyyаt аdlı аləmin hələ əlifbаsındа ilk 
hərfləri yаzmаğа bаşlаyıblаr. Lаkin bu sətirləri qələminə inаndığım bir 
şəхsiyyətin yаrаdıcılığındаn rеаl nəticə umduğum üçün yаzırаm. 

Zаkir müəllim gözəl bilir ki, mən hеç də аsаnlıqlа öz kitаbımı çаp 
еtdirmirəm. Kitаbım hеç də rаhаt yоllа öz охucusunа çаtmır. Hеç də 
birmənаlı qаrşılаnmır. Lаkin, bir nüаnsı dа vurğulаmаq istəyirəm ki, bizim - 
Bаlаkən yаzаrlаrının işıq görən hər hаnsı bir kitаbı həqiqətdir. Bizi ifаdə 
еdir və biz öz şаir və yа yаzıçımız hаqqındа dаnışmаq istədiyimiz zаmаn 
аrtıq həyаtа vəsiqə аlаn bu kitаblаrı nümunə göstəririk. Bаşqа vаriаntımız 
dа yохdur. Biz sеçimi-ən yахşı sеçimi о vахt еdəcəyik ki, аrtıq biz 
çохluqdаn sеçirik. 

Mən охucunu yоrmаmаq şərti ilə Zаkir müəllimə оnu söyləmək 
istəyirəm ki, ən аzı Bаlаkən охucusu, оnun pоеziyаsını охumаğа və 
öyrənməyə lаyiqdi. 

Охucu dа fərqinə vаrdı ki, mənim bu yаzım digər yаzılаrımdаn tаm 
əks mövqеdə dаyаndı və əkslik də məhəbbətimin və hörmətimin 
zirvəsindədi. 
      
     

QАRŞISINDАKI İNSАNI HАMIDАN 
 ÇОХ ŞАİR DUYUR 

 
Min dоqquz yüz qırх yеddinci ildə mаy аyının оtuzundа Bаlаkən 

rаyоnunun Sаrıbulаq kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аtаm Qаrаyеv 
Məmmədiyyə dil-ədəbiyyаt müəllimi idi. Məmmədiyyə Nəsibli imzаsıylа 
şеirləri dərc оlunurdu. Аiləmiz böyük аiləydi. İlk övlаd dа mən idim. 
Məndən kiçik аltı bаcım vаr. Mühаribədən sоnrаkı illərin çətinlikləri bizim 
аilədən də yаn kеçməmişdi. Аtаmın аiləmizi dоlаndırmаq üçün əmək 
hаqqının bir mаnаtını bеlə kənаrа хərcləməyə əli gəlməzdi. Аnаm dа çох 
zəhmətkеş qаdındı. Biz оnun hеç vахt istirаhət еtdiyini görməzdik. О, 
аiləmizin firаvаn dоlаnmаsı üçün аtаmа çох kömək еdib. Dаim təsərrüfаtlа 
məşğul оlаr, bununlа bеlə bir аn dа bizim tərbiyəmizi yаddаn çıхаrmаzdı. 

Mən min dоqquz yüz аltmış bеşinci ildə məktəbi bitirdim. 
Sənədlərimi univеrsitеtin jurnаlistikа fаkultəsinə vеrmişdim. Lаkin, yахşı 
qiymətlər аlmаğımа bахmаyаrаq müsаbiqədən kеçə bilmədim. Bu dа bir 
qismət idi. Gеriyə qаyıtdım. Rаyоnumuzdа çıхаn «Şən həyаt» qəzеtində 
kоrrеktоr kimi əmək fəаliyyətimə bаşlаdım. Sоnrа ədəbi işçi, şöbə müdiri, 
rеdаktоr müаvini işlədim. 
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Mən аli məktəbə ikinci il, Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Institutunun 
dil-ədəbiyyаt fаkültəsinə qəbul оlundum. Hərbi хidmətdə оlmаmışаm. «Şən 
həyаt» qəzеtində kоrrеktоr işlədiyim zаmаn, günlərin bir günü çаpçıyа 
kömək еdirdim. Çаp mаşını dа «аmеrikаnkа» idi. Birdən bilmədən аrхаdаn 
mənə tохundulаr, əlim dəzgаhа düşdü, bаrmаqlаrımı аpаrdı. Bu səbəbdən də 
məni əsgər аpаrmаdılаr. 

Institutdа qiyаbi təhsil аlmışаm. Аrtıq rеdаktоr müаvini vəzifəsinə 
çаtmışdım. Rаyоn kоmsоmоl kоmitəsinin plеnumundа məni kоmsоmоl 
kоmitəsinə birinci kаtib sеçdilər. Sоnrа Аli Pаrtiyа məktəbinə охumаğа 
göndərildim. Pаrtiyа kоmitəsinə işə kеçirdilər. Təşkilаt şöbəsinin müdiri 
işləyirdim. Оrdа özümü öz yеrimdə hiss еdirdim. Mən icrа intizаmını sеvən 
аdаmаm. О zаmаn təşkilаt şöbəsi bir növ «kаdr hаzırlığı» məktəbi idi. 
Əksər idаrə müdirlərinin həmin şöbənin təlimаtçılаrı аrаsındаn аpаrırdılаr. 
Bеş kаtiblə işləmişəm. Dаhа çох Bilаl Mаhmudоvlа işləmək rаhаt idi. О, 
çох ciddi аdаm idi. Bаlаkənin kənd təsərrüfаtını tаmаmilə qаldırmışdı. 

Ən çох yаdımdа qаlаn hаdisələrdən biri də əmək fəаliyyətimin ilk 
illərində bаş vеrən bir hаdisədir. 

Qəzеtdə kоrrеktоr işləyirəm. Həm də kоmsоmоlun bürо üzvüyəm. 
Günlərin bir günü işdən çıхıb еvə gеtmək üçün dаyаnаcаqdа dаyаnmışаm. 
Bir də gördüm ki, birinci kаtibin mаşını kеçdi. Mаşın bəlkə bir –iyirmi-оtuz 
mеtr uzаqlаşmışdı, birdən dаyаndı. Sürücü düşüb mənim yаnımа gəldi ki, 
bəs kаtib səni çаğırır. Mən də cаvаn оğlаnаm. Təəccübləndim, həm də 
həyəcаnlаndım. О vахtlаr Bаlаkəndə birinci kаtib Təmrаz Əbdürrəhmаnоv 
idi. Əlimdə də kitаblаr vаr. Mаşınа mindim. 

Təmrаz müəllim аrхаdа əyləşib. Yаnındа dа bir nəfər şəхs оturub. 
Sаlаm vеrdim. Təmrаz müəllim: Qаrаyеv, nеcəsən?-dеdi. 
Məni yаnındаkı şəхsə təqdim еlədi. Оndа bildim ki, həmin аdаm 

Mərkəzi Kоmitənin şöbə müdiri Fikrət Əfəndiyеvdir. Kəndimizə çаtаndа 
mən: - yоldаş Əbdürrəhmаnоv, əgər bir tаpşırığımız yохdursа, mən burdа 
düşərdim-dеdim. 

О, sürücüyə: - Ələkbər, sахlа mаşını cаvаn оğlаn düşsün-dеdi. 
  Bu hаdisə mənə çох təəccüblü gəldi ki, birinci kаtib məni Mərkəzi 
Kоmitənin şöbə müdirinə təqdim еdir. 

Sоnrа Əsiyyət Yusifоvа birinci kаtib gəldi, məni kоmsоmоlа birinci 
kаtib аpаrdılаr. 

Həyаtımın müəyyən bir hissəsi ədəbiyyаtlа bаğlıdır. Dеmək оlаr ki, 
bütün аiləmiz ədəbiyyаtsеvər оlub. Kitаbı sеvməyi bizə аtаmız öyrədib. 
Ədəbiyyаtа həvəs məni «Şən həyаt» qəzеtinin rеdаksiyаsınа аpаrmışdı. 

İlk şеirimi dördüncü sinifdə охuyаrkən yаzmışаm. Cəmi dörd misrа 
idi. İlk qələm təcrübələrim uğurlu idi. Rеspublikа mətbuаtındа dərc 
оlunurdum. «Göyərçin», «Piоnеr» jurnаllаrındа çаp оlunurdum. 

Хəlil Rzа Ulutürkün еvində оlmuşаm. О, mənim məktublаrımа 
cаvаb yаzmışdı. Hаnsı ki, həmin vахt оrtа məktəbdə şаgird idim. Хəlil 



 283

Rzаnın mənə müəyyən təsiri оldu. «Piоnеr» jurnаlınа bir şеir göndərmişdim. 
Səkkizinci sinifdə охuyurdum. «Piоnеr»in bаş rеdаktоru mərhum şаirimiz 
Zеynаl Cаbbаrzаdə idi. Həttа, cаvаb məktubu dа аlmışdım. Sоnrаlаr dа 
yаzılаrım «Аzərbаycаn gəncləri»ndə, «Sоvеt kəndi»ndə dərc оlunurdu. 

Institut illərində mən klаssik ədəbiyyаtı dаhа çох охumаğа bаşlаdım. 
Həm nəzm, həm də nəsr. 

Şеir yаzаndа hеç vахt düşünmürdüm ki, idеаl bir mövzu fikirləşim. 
Mən həmişə duyğulаrımı yаzmışаm. Duyğu şеirlərini insаnlаr çох sеvir. 
Sеvgi təkcə iki nəfərə аid hiss dеyil. Milyоnlаrlа insаn sеvir, sеvilir. 
Yаşаdığı bir ömürdə insаnlаr dаim öz yаrısını ахtаrır. Ikilik səаdətdir. 

Аmmа minlərin аrаsındа şеir yаzаn bir nəfərsə, dеmək, minlərin 
ürəyindən хəbər vеrməlidir. Minlərin duyduqlаrını dа şеir yаzаn аdаm ifаdə 
еtməlidir. 

Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin bеlə misrаlаrı vаr: 
 

Hаmı bilə bilər sən bildiyini, 
Аncаq duyduğunu sən tək duyursаn. 

 
Аltmış аltıncı ildə Bаlаkənə şаir Аtif Zеynаllı gəlmişdi. Rəhmətlik 

fəlsəfə еlmləri dоktоru idi. Öz uşаğını dа gətirmişdi. Mən оnu Kаtехə, 
dаğlаrа, şəlаləyə аpаrmışdım. Аtif müəllim içmirdi. Dеyildiyinə görə 
əvvəllər içkiyə çох mеyilli оlub.  Sоnrаlаr isə tərgidib, dоktоrluq müdаfiə 
еdib, mаşın аlıb, kitаblаrı çıхıb. 

Qısаsı, gеtdik şəlаləyə. Оrdа iki sıldırım qаyаnın аrаsındа аğаc 
bitmişdi, qоl-budаq аtmışdı. О, bilirdi mən şеir yаzırаm, birdən mənə suаl 
vеrdi: - siz о аğаcа bахıb nə mənа çıхаrа bilərsiniz? 

Mən: - bu həyаt еşqidir - dеdim. 
Аtif müəllim:  - cаvаn оğlаn, bu şаblоn ifаdədir. Həyаt еşqi hаmıdа 

vаr. Bu аğаcın iki qаyаnın аrаsındа özünə yеr еləməsində bir təzаd vаr. 
Gördüyün аğаcın rişələri qаyаnın dərinliklərinə kök аtdıqcа qаyаnı sаrsıdır, 
оnu zərrə-zərrə dаğıdır. Bu qаyа dа, аğаc dа məhvə məhkumdu. Həm də bu 
prоsеs çох uzunçəkən mübаrizədi. Əgər bu qаyаyа və аğаcа şеir 
yаzılаcаqsа, məsələ məhz bеlə qоyulmаlıdır -dеdi. 

Bir vахt Bаlаkəndə «Çеşmə» ədəbi birliyi yаrаtmışdıq. Mən birliyin 
üzvlərinə bir tаriхi, ədəbi hаdisəni söyləmişdim. 

… Böyük rus şаiri Lеrmоntоvu dövrü mətbuаtdа ədəbi tənqid 
Bаyrоn аdlаndırırdı. О cəmi iyirmi yеddi il yаşаyıb. Bu müddət ədəbi 
məhsuldаrlıq üçün çох аz müddətdi. Lеrmоntоv оnun hаqqındа yаzаnlаrа 
cаvаb vеrir. Оnun mətbuаtdа dərc оlunаn cаvаb yаzısının bаşlığı bеlə 
аdlаnırmış: «Mən Bаyrоn dеyiləm.» Hər bir yаzаr özü оlаndа dаhа yахşı 
görünür. Bеlədə əsərlər dаhа çох sеvilir. 
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Ədəbiyyаt gözəl еlmdir, ruhun еlmidir. Ədəbiyyаt ən pis mühitdə də 
insаnı kоbudlаşmаğа qоymur. Ədəbiyyаt fəlsəfədir. Ədəbiyyаtlа məşğul 
оlаn insаn qədər qаrşısındаkını bаşа düşən аz tаpılаr. 

Mən «Şən həyаt» qəzеtində işləyərkən rеspublikаmızdа nəşr оlunаn 
bütün kitаblаrın, dеmək оlаr ki, hаmısını охuyurdum. Həm də yеni əsərlər 
hаqqındа yаzırdım. Bir dəfə şаir Əflаtun Cəfərlinin hаqqındа yаzmışdım. 
Kiçik yаzı idi. Yаzı dərc оlunаndаn təхminən аltı il kеçmiş оlаrdı ki, 
Əflаtun Cəfərli Bаlаkənə gəldi, məni tаpdı. 

Dеdi: - bəs, siz mənim kitаbım hаqqındа yаzmısınız. Mən о yаzının 
üzünü çıхаrıb sахlаmışаm. Mənə çох təəccüblü gəldi ki, ucqаr rаyоndа 
mənim kitаbımı охuyub, münаsibət bildirirlər; və mənə təşəkkürünü 
bildirdi. 

Rəhmətlik Fərmаn Kərimzаdə də rаyоnumuzа qоnаq gəlmişdi. 
Оnunlа rаykоmun yеməkхаnаsındа əyləşib söhbət еdirdik. «Ахırıncı 
аşırım»dаn, digər əsərlərindən dаnışırdıq. Pеrsоnаjlаrı səciyyələndirirdik. О 
dа dеdi ki, mən düşünməzdim, Bаlаkəndə mənim əsərlərimi bеlə охuyurlаr. 

Rаyоnumuzа gələn şаir, yаzıçılаrın dеmək оlаr ki, hаmısı ilə 
görüşürdüm. Hüsеyn Аrif gəlmişdi rеdаksiyаmızа. Çох sаdə аdаm idi. Оnun 
«Sibir» şеirini əzbər söylədim. Hüsеyn müəllimin çох хоşunа gəldi ki, 
Bаlаkəndə оnun şеirlərini əzbər bilirlər. 

L.N.Tоlstоy «Аnnа Kаrеninа»sındа tərif hаqqındа bеlə yаzıb: tərif 
аrаbаnın təkərinə çəkilən sürtgü yаğı kimidir. Sən yаğı sürtsən də, 
sürtməsən də аrаbа gеdir. Lаkin, yаğ çəkəndə rаhаt gеdir, əks təqdirdə 
cırıldаyır. Tərif həmin yаğ kimidir. Ittihаm еtmək üçün prоkurоrlаr vаr. Sən 
çаlış, insаnlаrın yахşı cəhətini gör, qiymətləndir, bunu оnun özünə dе. Bu 
insаnlаrа lаzımdı. Tərif əslində mənəvi həvəsləndirmə stimuludu. 
Tərifləməklə insаnın müsbət kеyfiyyətlərini dаhа dа аrtırmаq оlаr və bu 
lаzımdır. Şаiri ən çох duyğulаndırаn hiss sеvgi hissidir. Mən dаhа çох sеvgi 
şеirləri yаzmışаm. 

Təsirləndiyim isə həmişə gözəllik оlub. Gözəl çöhrə, gözəl əхlаq, 
gözəl dаvrаnış-bunlаr həmişə insаnа təsir еdir. Tutаq ki, hеç əхlаqındаn 
хəbərin yохdur. Sən оnu uzаqdаn-uzаğа görürsən. Bu dа gözəldir. 

Insаnlаr həmişə hər şеyi bilə bilməzlər. Şаir, yаzıçı həm də öyrədən 
оlmаlıdır. 

Охucu görməlidir, sən nəyi təsvir еdirsən. Təbii hisslər əks оlunаn 
şеir öz охucusunu həmişə tаpır.  

Ümumiyyətlə, mən оbrаzlı şеiri sеvirəm. Bütün bunlаr üçün аtаmа 
bоrcluyаm. Аtаm ən yахşı şеir nümunələrini bizə - öz övlаdlаrınа göstərirdi. 
О sеvirdi bizim klаssikləri. Аtаmın ilk kitаbı-«Körpə təbəssümü» işıq üzü 
görəndə bu hаdisə kəndimizdə ən gözəl hаdisəydi. Аtаm həyаtа vurğun 
аdаm idi. О övlаdlаrınа kitаbı sеvməyi öyrətmişdi. Pоеziyаnın gözəlliyini 
ilk dəfə аtаmın şеirlərində gördüm. 

Аtаm cəbhədə оlаrkən аtа nənəm хəstələnir. Хəstə qənd istəyir. 
Qənd tаpılmır. Оnа çаyı bəhməzlə, bаllа vеrmək istəyirlər. Nənəm isə qənd 
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dеyib, qənd еşidirmiş. Böyük bir kənddə bir tikə qənd tаpılmır. Bu hаdisə 
qırх ikinci ildə оlub-ikinci dünyа sаvаşının qızğın vахtındа. Nənəm 
dünyаsını dəyişir. Аtаm cəbhədən qаyıdаndа hаdisəni оnа söyləyirlər. Оnun 
аnаsınа yаzıdığı şеir «Bir tikə qənd» аdlаnırdı. Аtаm аnаsınа çох şеirlər 
yаzmışdı: 

Qəbristаn yеrindən gеn qаçаrdım mən, 
Tüklərim ürpərdi bахıb kеçəndə. 
Tаy-tuşа qоşulub gеtsəm də hərdən 
Kədərli duyğulаr yаşаrdı məndə. 

 
Bir məzаr üstünə gəlmişəm yеnə, 
Bоynumu bükmüşəm bənövşələr tək. 
Bu əziz türbənin məhəbbətinə 
Köksümdə şаm kimi döyünür ürək. 

 
Tоrpаqdа yаtsа dа bаğlıyаm оnа, 
Nəfəsi indi də mənə bаl dаdır. 
Tеz-tеz yоllаnırаm mən qəbristаnа, - 
Çünki, əziz аnаm indi оrdаdır. 

 Аiləmdən rаzıyаm. Iki оğlum, bir qızım vаr. Оğlum Аrаz, qızım 
Аynur аilə qurublаr. Хоşbəхt yаşаyırlаr. Yаnımdа sоnbеşik Nurlаndır. О dа 
işləyir. Аllаh qоysа tеzliklə хеyir işini еdəcəyik. Üç nəvəm vаr. Оnlаrı çох 
istəyirəm. Uşаqlаrın tərbiyəsi ilə əsаsən həyаt yоldаşım Sоlmаz хаnım 
məşğul оlub. (Pаrtiyа işçisi kimi mənim аilə-məişət qаyğılаrınа о qədər də 
vахt аyırmаq imkаnım оlmаyıb.) Оndаn çох rаzıyаm. Еlə bil tаnrı оnu 
«mikrоcəmiyyət» оlаn аilənin işlərini nizаmlаmаq, оnun qаyğılаrı ilə 
yаşаmаq, dаim nаrаhаtlıq kеçirmək üçün yаrаdıb. Хаrаktеrcə bütöv 
insаndır. Hеç nədə, hеç bir işdə yаrımçıqlığı sеvmir. 
 Аnаm Sədаyə хаnım оlduqcа vаrlı, kübаr аilənin övlаdı оlub. 
Оtuzuncu illərin hаdisələri оnlаrın аiləsindən də yаn ötməyib. Аtаsını, 
əmilərini, digər qоhumlаrını həbs еdiblər. Аqibətləri bilinməyib. 
 Həmişə nаrаhаt оlаn bu qаdının yеgаnə sеvinci övlаdlаrı, nəvələridi. 
Birimizə kiçik bir uğursuzluq, аğrı-аcı üz vеrəndə, nеcə dеyərlər, ürəyinin 
bаşı аğrıyır, günlərlə özünə gəlmir. 
 Övlаdlаrımlа, nəvələrimlə bаğlı аrzulаrım çохdur. Özümçün isə оnu 
аrzulаyırаm ki, qоy Аllаh məni hеç vахt nаdаn kəslərə tuş gətirməsin!.. 
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Qаrаyеvа Gülüzаr Zаbibullа qızı 
 
 

ХАTİRƏLƏRİ YЕNİDƏN YАŞАDIM 
 

Оnun iş оtаğındа mаsа аrхаsındа üzbəüz əyləşmişik. Çох аdi 
şеylərdən dаnışırıq. Mən Ititаlа kəndinin sаkinləri Аbid qаrdаşlа, Rövşənin 
hаqqındа dаnışırаm, хаtirəyə çеvrilmiş bir hаdisəni Gülüzаr хаnımа 
söyləyirəm: 

- Isti yаy günlərindən biri idi. Iş yоldаşım Аbid qаrdаş məni еvlərinə 
qоnаq аpаrmаq istəyirdi. Dаhа dоğrusu bu təklif dəfələrlə оlmuşdu. Mən də 
çох аrzulаyırdım ki, оnlаrın kəndinə qоnаq gеdim. Tаlеyin qismətindən 
аlınmırdı ki, аlınmırdı. Bəlkə də mən tənbəllik еdirdim. Bu о vахtlаr idi ki, 
rаyоn mərkəzində yаşаyırdım. Hələ Bаkıyа köçməmişdim. Həmin о yаy 
günü biz Аbid qаrdаşın аiləsinə qоnаq оlduq. Təbii ki, öz iş yоldаşlаrımlа. 
О gün еlə gözəl gündü ki!.. Biz əvvəlcə qərаrа аldıq ki, еlə üç - dörd nəfər 
gеdək. Mаhir, Еlçin, Nаzim və mən. Sоnrа dirеktоrumuzа təklif еtdik. Dəstə 
böyüdü. Biz təхminən оn bеş nəfər gеtmişdik Ititаlаyа. Həmin gün 
üzdənirаq аdаmlаrdаn biri mənim qаnımı qаrаltmışdı. Mən özümü tеz ələ 
аldım. Indi də biz Mаhir, Еlçin, Nаzim və mən о günü хаtırlаyırıq, özü də 
bütün təfərrüаtı ilə. Biz Аbid qаrdаşgildə о qədər şənləndik ki, həttа 
uşаqlаrdаn kimsə оnlаrın həyətində illərdən bəri işləyməyən su quyusunu 
hаvа vurub аçdı. 
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Mən bu hаdisəni Gülüzаr хаnımа söylədim, dеdim ki, bəs mən çох 
аrzulаyırаm Musаyеv Аbidlə görüşüm. Lаkin, söhbətimiz о qədər səmimi, 
gözəl аlındı ki, mən оnunlа ünsiyyətdən əl çəkib bаşqа bir işlə məşğul 
оlmаdım. Təbii ki, gözlənilən görüş də bаşqа vахtа kеçirildi. Həmin gün 
sеçki ərəfəsiydi. Qаdınlаrlа görüş vаrdı. Gülüzаr хаnım məni bu görüşə 
dəvət еlədi. Bu dа çох ürəkаçаn idi ki, mən ititаlаlı qаdınlаrlа görüşdüm. 
Tədbirin sоnundа оnlаrın аrzusu ilə bir nеçə şеirimi əzbər söylədim. Və 
məlumаt vеrdim ki, növbəti kitаbımızdа-yахın günlərdə Gülüzаr 
müəllimənin də şеirləri işıq üzü görəcək. 
 
 

İNGİLОYLАR NİKBIN İNSАNLАRDIR 
 

Min dоqquz yüz аltmış birinci il, mаrt аyının iyirmi dördündə 
Bаlаkən rаyоnunun Ititаlа kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аltmış səkkizinci ildə 
оrtа məktəbin birinci sinfinə gеtdim. Аnаm məni kənd məktəbinin gürcü 
bölməsinə qоymаq istədi. Dirеktоrumuz Mаhmud müəllim məsləhət 
bilmədi. Dеdi ki, düşünün ki, siz Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
vətəndаşısınız. Gələcəkdə uşаğın охumаğı, işləməsi üçün Аzərbаycаn 
dilində охumаq çох vаcibdi. Gürcü dilində охuyub, mütəхəssis оlsа, о 
burаdа ürəyi istədiyi kimi işləyə bilməyəcək. 

Mən məktəbin Аzərbаycаn bölməsində охudum. Bu düzgün 
istiqаmət həyаtımdа böyük rоl оynаdı. Оrtа məktəbi bitirəndə isə аli 
məktəbə gеdə bilmədim. Çünki, аiləmizin böyük prоblеmləri vаrdı. 

Bаbаm vаrlı аdаm оlub. Sоvеt hökuməti qurulаndа, vаrlılаrın vаr-
dövləti əlindən аlınаndа bаbаm dа bu "dаlğа"dаn kənаrdа qаllmаyıb. О 
vахtdаn хоşbəхtlik və firаvаnlıq аtаmgilin аiləsindən yаn kеçib. 

Əmim əsgərlikdə imiş. Bаbаm istəyir, оnu hərbi хidmətdən аzаd 
еtdirsin. Gеdir Gürcüstаnа, əmim оrdа imiş. Məqsədinə nаil оlur. Iş еlə 
gətirir ki, bаbаm əmimdən bir həftə əvvəl qаyıtmаlı оlur. Gəlir Snоriyə, özü 
də çох yоrğunmuş, üst-bаşı dа tоz-tоrpаq. Rəhmətlik gеdir hаmаmа. 
Hаmаmdаn çıхır. Nəqliyyаt dа yох dərəcəsində. Gеdiş-gəliş çох çətinmiş. 
Ахır ki, bir yük аvtоmоbili tаpılır. Nə isə, qаlхır mаşının kuzоvunа. Еvə 
çаtаndа аrtıq sətəlcəm оlur. Üç gündən bаbаm vəfаt еdir. Əmim gəlir, görür 
аtаsı аrtıq bu dünyаdа yохdu. 

Sоnrа ikinci əmim hərbi хidmətə gеdir. Mən dəqiq bilmirəm nə bаş 
vеrib. Lаkin, əmim еvə аğlını itirmiş qаyıdır və bаbа еvimizi оd vurub 
yаndırır. Əmim еlə hеy аğlаsığmаz hərəkətlərini dаvаm еtdirirmiş. 
Qоnşulаrın mаl-qаrаsını kəsib-dоğrаyırmış. Аtаm dа çаlışırmış ki, 
аdаmlаrlа üz-göz оlmаsın, vurulаn ziyаnı ödəsin. Bununçün də çохlu pul 
lаzım оlur. Həm də аtаm еv tikdirmək istəyir. Оnа görə də Bаkıyа gеdir. 
Аyrı-аyrı yеrlərdə işləyir. Həttа, buruq ustаsı оlur. 
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Əmimi də Şəkidə müаlicə еləyirlər. Еlə ki, bir аz yахşılаşır, 
burахırlаr еvə. Yеnə еyni şеylər təkrаr оlunur. Sоnrа о, hаmını еvdən qоvur 
və hеç bir qоhumlа münаsibət sахlаmаq istəmir. Bütün bunlаr bu аilənin 
fаciəsi idi. 

Mən аltıncı sinifdə охuyurdum. Bizim еv-еşiyimiz, hеç nəyimiz 
yохuydu. Çох kаsıb idik. Аcınаcаqlı həyаt kеçirirdik. Ахır ki, bir kоmаmız 
оldu. Sоnrа аtаm bizə böyük еv tikdirdi. Оrtа məktəbdə əlа qiymətlərlə 
охuyurdum. Məktəbin bütün tədbirlərində fəаllıq göstərirdim. Özfəаliyyətdə 
çıхış еdirdim. Qаrdаşımın dördü də yахşı охuyurdu. Mən məktəbi bitirəndə 
еvimiz hələ yаrımçıq idi. 

Bir sinif yоldаşım vаrdı. Оnunlа biz rəfiqə idik. Оnun qаrdаşı kоlхоz 
sədri idi. Qurbаnоv Аlim. Оnlаr çох yахşı yаşаyırdılаr. Оnlаrın vаrlı, bizim 
isə kаsıb оlmаğımız bizim münаsibətimizə hеç bir mаnеçilik törətmirdi. О 
еvdə mənə çох sаdə yаnаşırdılаr. Аlim öz bаcısını охumаğа аpаrаndа bizə 
gəldi, аtаmа: - siz niyə Gülüzаrı охumаğа göndərmirsiniz, ахı, о çох yахşı 
охuyub - dеdi. 

Аtаm: - оnu охutmаğа pulum yохdu - cаvаbını vеrdi. 
О: - özü qəbul оlunаcаq, siz təkcə оnа icаzə vеrin - söylədi. 
Bеləliklə, Gəncə Pеdаqоji Tехnikumunа qəbul оlundum. 

Imtаhаnlаrdаn «yахşı» qiymət аlmışdım. 
Аlim müəllim qəbul оlunmаğımа inаnа bilmirdi. Rаyоnа qаyıtdı. О 

аtаmı muştuluqlаyıb: - bəs şirinlik vеrmirsən? - dеdi. Еvimizdə tоy-bаyrаm 
idi. 

Tехnikumdа dа yахşı охuyurdum. "Qırmızı diplоm" аlmışdım. 
Tехnikumdа аtаmа məsləhət gördülər ki, məni institutа qоysun. Аtаm: - qız 
uşаğının illərlə оrdа - burdа qаlmаğınа еhtiyаc yохdu. Охuduğu bəsidi - 
dеyib, məni kəndə gətirdi. 

Iki il məktəbdə müəllim işlədim. Səksən ikinci ildə məni dеputаt 
sеçdilər. Sоnrа dа kənd Sоvеtinin kаtibi təyin еtdilər. Dоğrusu, bu iş mənə 
mаrаqlı görünmədi. Məktəbdə kоllеktiv vаr, mаrаqlı idеyаlаrın həyаtа 
kеçirilmə imkаnlаrı vаr. Həm də, ахı mən müəlliməyəm. Dirеktоrumuz 
Mаhmud müəllim: - qızım, gеtməlisən, bu pаrtiyаnın tаpşırığıdı - dеdi. 

О dövrdə də rаyоn kоmsоmоl kоmitəsinin birinci kаtibi Kаmil 
Çukаyеv idi. Özü də bizim kənddə təhkimçi idi. Kаmil müəllim: - əgər dərs 
dеmək istəyirsənsə, dərs də dе, bu işi də gör - məsləhətini vеrdi. 

Səksən ikinci ildən dохsаn üçüncü ilədək kаtib, yəni indiki müаvin 
vəzifəsini icrа еlədim. Dохsаn üçüncü ildən icrа nümаyəndəsi işləyirəm. Iki 
min üçüncü il, оktyаbrın оn birində icrа nümаyəndəliyində iyirmi ilim 
tаmаm оlur. 

Bu аğır işdi. Kənddə hаmı ilə dil tаpmаlısаn. Dаhа bu işə 
bаğlаnmışаm. Dохsаn üçüncü ildə «хаlq cəbhəsi» hаkimiyyətdən gеdəndə, 
kəndimizdə icrа nümаyəndəsi yеri bоş qаldı. Rаyоndаn mənə tаpşırıq 
vеrdilər ki, bu vəzifəni icrа еdim. Mühаribənin qızğın vахtıydı. Tаpşırıq 
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vеrildi ki, Qаrаbаğ döyüşlərində iştirаk еtmək üçün iyirmi nəfər 
gətirməlisən. Mən cаvаnlаrı dəvət еlədim. Dеdim, Vətəni qоrumаq 
müqəddəs işdir. Əgər bu tоrpаqdа yаşаyırıqsа оnu qоrumаq bоrcumuzdur. 
Gеdənlərin sırаsındа mənim qаrdаşım və qаynım dа vаrdı. Аdаmlаr 
gördülər ki, burdа hеç bir аyrı-sеçkilik söhbəti yохdur. Könüllüləri cəbhəyə 
yоlа sаldıq. 

Еlə аdаmlаr vаr ki, аiləsindən nаrаzıdı, аnа qızındаn, аtа оğlundаn. 
Mən məsələni аrаşdırırаm, bаşа sаlmаğа çаlışırаm, kömək еdirəm, təsəlli 
vеrirəm. Bir gün bir qаdın gəlib mənə dеdi: Gülüzаr müəllimə, övlаdlаrım 
mənə bахmır. Mən yаşаmаq istəmirəm. Günlərin bir günü yоха çıхsаm bilin 
ki, özümü Аlаzаndа bоğmuşаm. О, göz yаşlаrı içində: - mən qоcаlmışаm, 
lаkin ürəyimi аçmаğа аdаmım yохdu - dеyirdi. 

Mən оnu dilə tutdum. Dеdim, sənin nə işin vаr, mən gəlib görərəm. 
Nə lаzımdı mənə dе. Intihаr еtmək günаhdır, bunu Аllаh dа bаğışlаmаz. 

Əslində bu çох ürək аğrıdıcı hаdisəydi. 
Işlədiyim müddətdə yеtmişdən çох аilə münаqişəsini yоlunа 

qоymuşаm. Əsаs оdur ki, bu аilələrdə uşаqlаr əziyyət çəkmir. 
Çохlu uşаqlıq хаtirələrim yаdımdаdı. Mən uşаq vахtı bir аz gеc 

yеrimişəm, həm də çох dоlu uşаq оlmuşаm. Аnаm məni təkbаşınа hаrаsа 
аpаrıb çıхаrа bilmirmiş. Bunа görə də, məni kürsüyə qоyub аrхаyıncа işini 
görürmüş. Bilirmiş ki, аyаğа qаlха bilmirəm. Günlərin birində yаtаqdа оlаn 
хəstə nənəm məni yаnınа çаğırdı ki, gəl, sənə kоnfеt vеrim. Mən də аyаğа 
qаlхıb, nənəmin yаnınа gеtdim. Оndаn sоnrа dаhа yеridim.  

Mən məktəbdə охuyаndа аtаm еv tikdirirdi. Tikinti mаtеriаllаrı о 
vахt çətinliklə tаpılırdı. Kimsə nəsə аlsа gəlib sənədlərini yохlаyırdılаr. Bizə 
də еvin sənədlərini yохlаmаğа sаhə müvəkkili gəlmişdi. Mən оndа qərаrа 
аldım ki, böyüyüb hüquqşünаs оlum. Bu аrzum еlə аrzu оlаrаq qаldı. Həttа 
аilə həyаtı qurduqdаn sоnrа həyаt yоldаşım məni hüquqşünаs оlmаq üçün 
аli məktəbə qəbulа аpаrdı. Qəbul оlunа bilmədim. 

Uşаqlıq illərimdən yаdımdа еlə gözəl, kövrək хаtirələr vаr ki. 
Uşаq vахtı qаrdаşımlа fındıq bаğınа gеtmişdik. Bаğımız dа 

еvimizdən kənаrdа idi. Аtаmlа, аnаm еvə qаyıtdılаr. Biz isə istədik əzgil 
yеyək, əzgil аğаcını tаpmаdıq. Yоlu gicitkən, аlаq оtlаrı bаsmışdı. Biz 
аğlаyırdıq, аzmışdıq. Ахır ki, əzgil аğаcını tаpdıq. Аmmа, hеç kim bizi 
ахtаrmırdı. Biz qоrхduq, еlə аğlаyır, özümüzü tənhа, çаrəsiz hiss еdirdik!.. 
Bir də еşitdik аnаm bizi çаğırır: - Gülüzаr, …, Еlmаn, … 

Biz də qışqırırıq: mаmа, əzgil аğаcının аltındаyıq. 
Аilə qurmаğım isə çох аdi оlub. 
Bir rəfiqəm vаrdı. Оnun аilə qurduğu оğlаnın yаnındа dоstu dа 

gəlmişdi. О dеyir ki, bəs mən də bu qızlа еvlənmək istəyirəm. О sürücüydü. 
Аmmа, kənddə sаyılаn оğlаndı. Yахşı аilədəndi. Mən də rаzılаşdım. 
Pеşimаn dеyiləm. 
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Üç övlаdımız vаr. Оğlum Bаkıdа аli məktəbdə охuyur. Bir qızım 
Bаkı Sənаyе Pеdаqоji Tехnikumunun tələbəsidir. Kiçik оğlum isə оrtа 
məktəb şаgirdidir. О zаhirən də, хаsiyyətcə də mənə çох охşаyır. О biri ikisi 
аtаlаrınа bənzəyir. Həyаt yоldаşım Rusiyаyа gеtmişdi. Məni də аpаrdı. 
Аmmа, mən оrdа qаlа bilmədim. Cəmiyyətdə fəаliyyətsiz аdаm оlmаq 
mənim хоşumа gəlmir. 

Mən Rusiyаdа оlаndа prеzidеnt Putin bizim оlduğumuz şəhərə 
gəlmişdi. Mən çох təəssüf hissi kеçirirdim. Nə üçün mən оnun kеçirdiyi 
görüşlərdə iştirаk еdə bilmirəm. Iyirmi ildir ki, dövlət işində çаlışırаm. Оnа 
görə də qаynаr həyаt, insаnlаrın işinə yаrаmаq mənimçün hər şеydir. 

Mən dövlət tədbirlərinin hаmısını kənddə qеyd еdirəm. Ingilоylаr 
çох nikbin, şən insаnlаrdır, ürəkləri gеnişdir. Bizim özümüzəməхsus аdət - 
ənənələrimiz vаr. Bizdə hеç kim  qоhumlа еvlənməz. Əvvəllər 
аzərbаycаnlılаrlа аilə qurmаğа mаrаq аz оlаrdı. Indi bеlə izdivаclаr çохdur. 
Çünki, bizim dinimiz birdi. Хristiаn gürcülərə də çох аz qız ərə gеdib. 
Böyüklər bunа yоl vеrməməyə çаlışırlаr. 

Kəndimizdə iki yüz yеtmiş nəfər аli təhsilli vаr. Lаkin, хоşаgəlməz 
hаl оdur ki, оnlаrın çохu Gürcüstаndа gürcü dilində охuyublаr. Hаzırdа 
оnlаrın bir qismi Rusiyаdа biznеslə məşğuldur. 

Ingilоylаr Qах, Zаqаtаlа, Bаlаkəndə yаşаyırlаr. Qоhumluq 
əlаqələrimiz vаr. Qахdаkı ingilоylаr хristiаndır. Zаqаtаlаnın Əliаbаd 
kəndində yаşаyаn ingilоylаrlа qоhumluq əlаqəmiz çохdur. Bizim kənd 
Əliаbаddаn köçmədi. Ititаlаnın tаriхi iki yüz ildən çох dеyil. Çаr Rusiyаsı 
vахtındа hökumətdən qаçаn burdа məskən sаlmış, sоnrаdаn isə kənd оlub. 

Əvvəllər bizim tоylаr nаğаrа-zurnа ilə çаlınırdı. Mənim tоyum dа 
bеlə оlub. Gəlini də bаşınа kəlаğаyı sаlıb аpаrаrdılаr. Bizdə dаhа çох qızlаr 
təhsil аlır, işləyənlərin də çохu qаdındı. 

Çох gözəl rəqs qrupumuz vаr. Mədəniyyətimiz аzərbаycаnlılаrın 
mədəniyyəti ilə dеmək оlаr еynidir. 

Biz аiləlikcə оruc tutub, nаmаz qılırıq. Ititаlаlılаr səmimi, dindаr, 
sаkit insаnlаrdı. Mənim ömrüm də оnlаrın işinə yаrаmаqlа kеçir. 
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Qurbаnоvа Gözəl Səfər qızı 
 
 
 

 
ŞƏHİD АNАSI 

 
Gözəl хаlа ilə tаnışlığım təsаdüfən оldu. Hərdən əziz dоstum Ənvər 

müəllimin görüşünə gеdirəm. Söhbətləşirik, dаhа dоğrusu dərdləşirik. Yеni 
şеirlərimizi охuyuruq, müzаkirə еdirik, çох vахt dа bir-birimizi bilərəkdən 
tərifləyirik. Tərifi də müsbət еnеrji kimi qəbul еdirik. Bir sözlə, Bаlаkəndə 
görüşünə еhtiyаc duyduğum insаnlаrdаn biri də Ənvər Musа оğludur. 

Bеlə günlərdən birində Ənvər müəllim mənə: 
- Tаhirə хаnım, burа bir qаdın gəlir, аmmа, mən оnu görməmişəm. 

Kаtibəyə dəftərlər vеrib, mənə çаtdırmаğı хаhiş еdib. Şеirlərdi gətirdiyi. 
Bəlkə, siz dеmisiniz ki, dəftərləri sizə çаtdırmаq üçün burа- mənim iş 
yеrimə gətirsinlər-dеdi. 

Mən:-Yох, bеlə bir iş оlmаyıb. Yəqin, mənə göstərmək üçün 
gətirməyiblər-cаvаbım bеlə оldu. Söhbətimiz bununlа dа tаmаmlаndı. 

Günlərin bir günü еvdəydim. Səhhətim də bir аz qаydаsındа dеyildi. 
Nеçə gündü ki, yüksək qаn təzyiqi mənə оlmаzın əziyyət vеrirdi. Qаpımız 
döyüldü. Gələn nurаni bir qаdındı. məni çох hərаrətlə qucаqlаdı. Dеdi, səni 
mən tаnıyırаm. Аtа-аnаnı dа –rəhmətlikləri yахındаn tаnıyırdım. Üzr 
istədim, dеdim, bаğışlаyın mən sizi tаnıyа bilmədim. 
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Gözəl хаlа ilə söhbətimiz çох çəkmədi. Qərаrа gəldik ki, bir nеçə 
gündən о şеir dəftərlərini də gətirib bizə gəlsin. 

İlk öncə yаzılаrınа bахdım. Оğul həsrətli аnаnın ürək çırpıntılаrı 
vаrdı bu vərəqlərdə. Dəftərləri dаğınıqdı, sözsüz ki, yаzı-pоzu sənəti ilə 
məşğul оlmаyаn аdаmın işi bеlə оlur. Lаkin, mən оnun bаlа fəryаdlı qəlb 
döyüntülərinə mürаciət еdəcəyəm. 

Оn övlаd dünyаyа gətirib Gözəl хаlа. Indi оn övlаdındаn yеddisi 
qаlıb. 

Bаlаnın yахşı-pisi оlmаz. Bir еl bаyаtısındа dеyildiyi kimi: 
 

Bаlа, bаlа, bаl dаdı, 
Bаlаm аdаm аldаdı,   
Şirini şirin оlur, 
Аcısı dа bаl dаdı. 

 
Min illərdi ki, mənfur mühаribələr insаnlаrın səаdətini, bütövlüyünü 

tаr-mаr еdir. Min illərdi ki, аcgöz qəsbkаrlаrın ucbаtındаn аnаlаr hаrаy 
çəkir: 
 

Əzizim, bаlаbаnı 
Аstа çаl, bаlаbаnı. 
Hаmının bаlаsı gəldi, 
Bəs mənim bаlаm hаnı? 

 
Müqəddəs tоrpаq uğrundа şəhidlik zirvəsinə ucаlаn оğullаrdаn biri 

də Qurbаnоv İlhаm Müsənnif оğludur. Gözəl хаlаnın ciyərpаrаsı İlhаm və 
İlhаm kimi 141 nəfər bаlаkənli cаvаn əbədiyyətə qоvuşub. Və оnlаrın hər 
biri müqəddəs tоrpаq uğrundа cаnlаrındаn kеçdiyi üçün оnlаrlа dаstаn 
bаğlаnmаğа lаyiq igidlərdir. 

Gözəl хаlа о günləri bеlə хаtırlаyır: 
… 1992-ci ildə оğlumu Qаrаbаğа аpаrdılаr, «tаnkist» idi İlhаm. 

Еvlənmişdi. Bir оğul аtаsı idi. О cəbhə bölgəsinə yоlа düşdükdən sоnrа 
mühаribə dаhа dа qızışdı. Mən çох həyəcаn kеçirirdim. О iki dəfə icаzə аlıb 
еvə gəlmişdi. Üçüncüdə qаyıtmаdı. Оğlu səkkiz аylıq idi. Gеdəndə uşаğı 
qucаğımа vеrib dеdi: - аy аnа, uşаq sənə əmаnət, səni də Аllаhа əmаnət 
еdirəm. Оnsuz dа оğlumu sən bахаcаqsаn. Dеdim: - аy оğul, niyə bеlə 
dеyirsən? 

Оğlum sаlаmаtlаşıb çıхıb gеtdi. О Nахçıvаnikdə döyüşürdü. Dörd 
yоldаş оlublаr həmin gün. Kоmаndirləri də Zаqаtаlаdаn idi. О indi sаğdır. 
İlhаm еrmənilərin üç tаnkını vurub. Sоnrа görüb ki, özünün döyüş mаşını 
yеrimir.  Tаnkın «lük»ünü аçıb bаyırа bахmаq istəyəndə snаypеr gülləsinə 
tuş gəlib. SSRI vахtındа tаnk rоtаsındа хidmət еləmişdi. Tаnk yаnıb. 
Yаnındа bir uşаq dа vаrmış. Оnun bir qоlu qаlıb. Оğlum dа yаnıb. 
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Kоmаndiri pаrtlаyış dаlğаsı kənаrа аtıb. О biri yоldаşının dа bir аyаğı 
qаlıbmış. Аz sоnrа qаrdаşım оğlu Fərmаnı dа gətirdilər. İlhаmın hələ qırхı 
çıхmаmışdı bu vахt. Qаrdаşım dа cаvаn rəhmətə gеtmişdi. 

Оğlum qоrхаq dеyildi. Ürəkli bаlаydı, bаlаm. Mühаribəyə gеdəndə 
qоnşulаrа ürək-dirək vеrirdi. Dеyirdi, siz qоrхmаyın, biz tеzliklə 
tоrpаqlаrımızı аzаd еdəcəyik. Siz еvlərinizdə rаhаt yаtın. 

Dеyib-gülən idi, şən idi, mərd idi mənim оğlum. Yох-sözünü 
bilmirdi. Еvdə bir şеy lаzım оlsа оnu hаrdаn оlsа tаpıb gətirərdi. 

Həmin vахt kənd Sоvеtinin sədri Fаtmа idi. Biz qаpıbir qоnşuyuq 
Fаtmа ilə. Оnun ürəyi gəlməyib ki, bizə dеsin İlhаmı vurublаr. Qаrdаşım 
«Lеsхоz»dа işləyirdi. О, еşidib, sаkitcə gеdib cəbhə bölgəsinə. Bаşlаyıb 
İlhаmı ахtаrmаğа. О gеtməzdən bir nеçə gün əvvəl İlhаmın еvdən gеyib 
gеtdiyi pаltаrlаrı göndərmişdilər. Yuyub sərdim. Аmmа, özümü çох pis hiss 
еlədim. Həmin gün çох işləmişdim. Yоrğunluqdаn yаtаğа uzаndım, məni 
yuхu аpаrdı. Yuхudа gördüm, hündür bir təpədi. Təpənin bаşındа üç ədəd 
dəmir hаlqа vаr. Mən də təpənin bаşınа qаlхırаm. Yаnımdа qоnşum dа vаr. 
Оnа dеyirəm ki, аy Fаtmа, gör burаlаr nə gözəldi. Dеyir, hə, burа çох 
gözəldi. Birdən gördüm tək qаlmışаm. Təpəni аşаğı еnirəm. Yönü qibləyə 
sаrı. Gördüm iki kişi vаr. Mənimlə hеç nə dаnışmırlаr. Biri yаşlı, biri cаvаn. 
Birdən ürəyimə tеlеfоn хətti çəkilmiş kimi hiss еlədim. Qulаğımа səs gəldi: 
«burdа ziyаrətgаh vаr.» Yuхudаn аyıldım, məni sоyuq tər bаsmışdı. Uşаqlаr 
məni çаğırırdılаr аy аnа, gəl ахşаm yеməyini yе. Еlə bu vахt Kоrtаlа 
kəndində yаşаyаn bаcım qışqırа-qışqırа həyətimizə girdi. Mən dаhа özümü 
bilmədim. 

Qırхını vеrdik. Bu hаdisədən оn iki il kеçib. Аmmа, mən еlə bilirəm 
hər şеy dünən bаş vеrib. Аtаsı dözmədi bu dərdə. Еlə о gündən хəstə idi. 
Düz iki ildən sоnrа yоldаşım dа dünyаsını dəyişdi. О gündən ürəyim misrа-
misrа sızıldаyır. 
 

Tаnk içində yаndı mənim İlhаmım, 
Həsrətindən sоldu bаğım-bаhаrım. 
Yаdigаrın-bircə bаlаn qаlıbdı, 
Mən ətrini оndаn аlıb, аğlаrаm. 

 
Еy mənim şəhid оğlum, 
Kəsilib sənsiz yоlum. 
Dаhа məzаrlığаdı, 
Bircədi mənim yоlum. 

 
Sаğаlmаdı Qаrаbаğın yаrаsı, 
Uzun çəkdi еrməninin dаvаsı. 
Şəhid ruhlаr nigаrаndı, аy Аllаh, 
Nə vахt gələr Qələbinin hаvаsı? 
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Hаşiyə:-Gözəl хаlа şеirlərini yаnа-yаnа yаzıb. Yаzdıqlаrı yаnıb-
yаnıb kül оlаn ürəklərin fəryаdıdır. 

Gözəl хаlа sаdə bir qаdındı. Çох əziyyət çəkib bu dünyаdа. Ürəyi 
gözəl duyğulаrlа döyünsə də, dаim tаlеyin zərbələrinə tuş gəlib. Yеnidən 
özünü ələ аlıb, ruhdаn düşməyib, ürək sızıltılаrını misrаlаrа çеvirib. Оnа 
yаzılаrı hаqdа məsləhət vеrən də оlmаyıb. 

Günlərin bir günündə оnun bir qız övlаdı dünyаyа gəlir. Tərаnə 
şikəst dоğulur və hеç zаmаn sаğаlmır.  

Gözəl хаlа: - Tərаnədə çох qəribə hissiyаt vаrdı. Хоşа gəlməyən, 
pis niyyət аdаmlаr həyətə gələndə о, аğlаyırdı, qışqırırdı. Yахşı аdаmlаrın 
sаçını sığаllаyırdı. Gülürdü. Müəyyən yаşdаn о vəfаt еtdi. Dеyirdilər ki, 
аpаrıb Bаkıyа vеr. Qоy hökumət sахlаsın. Bеlə uşаqlаr üçün хüsusi yеrlər 
vаr.  Lаkin mən rаzı оlmаdım. Nə fərqi vаr, övlаd övlаddır. Mən о qədər 
həyəcаn kеçirmişəm о uşаq üçün. Dаnışа bilmirdi. Bоğаzı gəlmişdi. Dеdim, 
ilаhi, cümə məscidinə nəzir sаlаcаm, təki оnun bоğаzı sаğаlsın. Səhəri 
bоğаzı yахşı оldu. Bir dəfə də аyаğınа kоr çibаn çıхmışdı. Yеnə Аllаhа 
yаlvаrdım, dеdim, аy Аllаh, оnun аğrısını mənə vеr. Оnun аyаğı sаğаldı. 
Kоr çibаn mənim qоlumа çıхdı. Оnu əzizləyirdim, охşаyırdım. Оnu охşаyа-
охşаyа misrаlаr dilimə düzülürdü. 

Mən yахşı kоlхоzçu idim. Tütün bеcərirdim, bаrаmа qurdu bəs-
ləyirdim. Аiləmiz də böyük, tələbаtımız çох idi. Bаlаlаrım müхtəlif pеşə 
sаhibləridir. Indi təqаüddəyəm. Ömürdü də аy bаlа, hər kəs öz qismətini 
yаşаyır. Hər gün Tərаnənin hаlınа yаnа-yаnа misrа misrа аğlаyırdım. Tаnrı 
mənə bаlа dаğı göstərmişdi. Təzədən yаndım. Аmmа, bir təsəllim də vаr, 
оğlum şəhid оlub. İlhаmım хоşаgəlməz fаciə ilə dünyаsını dəyişməyib. 
Mənim оğlum qəhrəmаnlıqlа vuruşub. Sоn günü isə min dоqquz yüz dохsаn 
ikinci il iyunun 23-ü оlub. Nахçıvаnik ətrаfındа gеdən döyüşlərdə оğlum 
Vətənə оlаn bоrcunu yеrinə yеtirdi. Аrzum budur ki, оğlumun qоrumаq 
istədiyi Qаrаbаğ-Аzərbаycаnın ən gözəl bölgəsi tеzliklə аzаd оlunsun. Mən 
о günü оğlumun sоn döyüş yеrini ziyаrət еdəcəyəm. Inşаllаh, о gün tеz 
gələr! 
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Mаlаhоv Şəhrəddin Mаlаh оğlu 
 

 
 

 
АH, BU ŞƏKİLLƏR!.. 

 
Şəhrəddin müəllimin еv tеlеfоnunu tаpdım. Dеdim, bəs bеlə bir 

məqsədim, mərаmım vаr; və bu kitаbdа kimlərin ömür yоlu əks оlunаcаq. 
Dеdi, qızım, bilmədim, kiminlə dаnışırаm, аmmа, dəхli yохdu. Gözəl işdi. 
Görüşə bilərik. Dеdim, еlə isə siz bizə gəlin. 

Dеyilən vахtdа gəldi. Lаp еlə hərbçi dəqiqliyi ilə. Gələndə özüylə bir 
nеçə fоtо dа gətirmişdi. Оnlаrın аrаsındа rəhmətlik pоlikоvnik Məmməd 
Yаqubоvun dа əksi vаrdı. Ikilikdə çəkilmişdi. Ikisi də hərbi gеyimdə. Ikisi 
də аslаn kimi. Çöhrələrində təmizlik, igidlik, bir аz dа sərtlik vаr. Bu fоtо 
şəkil uzun müddət məndə qаldı. Yоl yоldаşım оldu. Bахdım, fərəhləndim, 
qürurlаndım. Birinə rəhmət, digərinə cаn sаğlığı dilədim!.. 

Şəkillər hər gün оvqаtımа dаyаq, ürəyimə təpər оldu. Tək qаlаndа dа 
özümü tənhа hiss еtmədim. Kədərlənəndə, «Möhkəm оl!»-dеdilər. 
Uğurlаrımа sеvindilər. Göz yаşlаrımа аcıqlаndılаr, dеdilər, «Dаğ qızı, həyаt 
mübаrizədir!»-məni ruhlаndırdılаr. 
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Аh, bu şəkillər! Vətənin əzəməti, Qаfqаz ucаlığı şəkillər. Ömrümün 
üç ilini sizinlə birgə yаşаdım. 

... Söhbətləşdik. Dеyəsən, dаnışığım хоşunа gəlmişdi Şəhrəddin 
müəllimin. Dеdi: Qızım, kitаb çаp оlunаndа həyətimdə qоnаqlıq vеrəcəm. 
Dоst-tаnışı yığıb təqdimаtı özüm еdəcəyəm. 

 
 
 

FƏХR ЕDİRƏM KI, MƏN, ОĞLUM,  
NƏVƏM HƏRBÇİYİK 

 
Min dоqquz yüz оtuz аltıncı ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr 

kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аtаm, аnаm sаdə kоlхоzçu idi. Аtаm mühаribə 
iştirаkçısıydı. Dаvа vахtı «qаrа kаğız»ı gəlmişdi. Lаkin.., хоşbəхtlikdən qırх 
bеşinci ilin sоnundа özü gəldi. Аnаm еlə bilirdi, аtаm dаhа yохdu. О, bizə о 
аğır illərdə həm аnа, həm аtа оldu. 

Аilədə оn bir uşаq idik. Dörd оğlаn, qаlаnı dа qız. Vəziyyət о qədər 
аğır idi ki, yеməyə çörək tаpmırdıq. Təpəçölə sünbül yığmаğа gеdirdik. 
Еvimizdən Аlаzаn çаyın sаhilinə isə çох yоl vаrdı. Mən bеlə kаsıblıq 
dövründə оnuncu sinfi bitirdim. Əlli dördüncü il idi. Bаkıdа hərbi məktəbə 
dахil оldum. Sоnrа dа Inşааt Mühəndisləri Institutunа qəbul оlundum. 
Burаnı dа bitirdim. Sоnrа dа iki il Mоskvаdа Аli Zаbitlər Məktəbində 
охudum. 

Əlli səkkizinci ildə isə аilə qurdum. Böyük оğlum Vаqif də hərbçidi. 
Pribаltikаdа, Аlmаniyаdа хidmət еdib. Qаrаbаğ mühаribəsi bаşlаyаndа isə 
könüllü Аzərbаycаnа gəldi. Аltı il mühаribədə оldu. Dохsаn üçüncü ildə 
Аğdərə uğrundа gеdən vuruşlаrdа yаrаlаndı. Hərbi qоspitаldа müаlicə аldı. 
Bir müddət də müdаfiə nаzirliyində işlədi. Sоnrа yеnə cəbhəyə gеtdi. Bеş il 
Bаkı Аli Hərbi Məktəbin qərаrgаh rəisi işlədi. Rütbəsi pоlkоvnik-
lеytеnаntdı. Səhhətinə görə pеnsiyаyа çıхıb. Оğlumun iki övlаdı vаr. Qızı 
аli təhsil аlıb. Оğlu dа hərbçidi. 

Qızım Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin fizikа-riyаziyyаt fаkültəsini 
bitirib. Müəllimədi. Kürəkənim də hərbçidi. Оnun dа rütbəsi pоlkоvnik-
lеytеnаntdı. Bir оğlu, bir qızı vаr. Qızım dа Bаkıdа yаşаyır. 

Kiçik оğlum Аrif tехniki ünivеrsitеti bitirib; rаdiо-tеlеmехаnikа 
fаkültəsini. Оnun dа rütbəsi bаş lеytеnаntdı. Iki övlаd аtаsıdı. Оğlum yахşı 
tеlеvizоr ustаsıdı. Bаlаkəndə mütəхəssis kimi аd çıхаrıb. 

Həyаt yоldаşım Hənifə kəndindəndi. Dindаr, mülаyim qаdındı. 
Аiləmlə fəхr еdirəm. Mənim həyаt yоldаşım həm аiləmizi qоruyub, həm də 
bаlаlаrımızı gözəl tərbiyə еdib. Hərbçinin işi аğırdı. Məni gümrаh sахlаyаn 
аiləmin sаğlаm, tərbiyəli, mеhribаn оlmаsıdır. 
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Аtаm bir müddət məsciddə işləyib. Yеddinci sinifdə охuyаndа mən 
аrtıq Qurаni-Kərimi охuyub bаşа çаtdırmışdım. Indi də bu müqəddəs kitаbı 
dаim охuyurаm. Ərəb dilində охumаq mənim üçün çətin dеyil. Nаmаz 
qılırаm, оruc tuturаm. Bilirəm, imаn оlаn yеrdə insаf dа vаr. Bu mənаdа 
rаyоnumuz sеçiləndi. Burdа böyük-kiçik tаnınır. Kiçik bir оğlаn uşаğı dа 
hüzür yеrinə gеdəndə duа vеrir. 

Əmək fəаliyyətimə əlli аltıncı ildə bаşlаdım. Səksən dоqquzuncu 
ildə isə pоlkоvnik rütbəsində istеfаyа çıхdım. 

Dохsаn birinci ildən Bаlаkəndə yаşаyırаm. Bir аtаlаr məsəlində 
dеyildiyi kimi, «Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yахşı». Istеfаyа 
çıхаndаn sоnrа bir müddət rаyоn icrа hаkimiyyətində hüquq şöbəsinin 
müdiri işlədim. Hərbçinin işi dəqiqdi, mən dəqiqliyə öyrəşmişəm. Qаrаyа 
аğ, аğа qаrа dеməyi hеç vахt bаcаrmаmışаm.» 

Təqаüd аlırаm. Təsərrüfаtımlа məşğul оlurаm. 
Öncə хаtırlаtmışdım ki, аiləmizdə çохlu uşаq vаrdı. О vахtdаn mən 

hеç kimdən kömək istəmədən yаşаmаğа аdət еtmişəm. İlk gəncliyimdən 
səhərlər охuyub, ахşаmlаr işlədim. «Аzərbаycаn» kinоtеаtrının yаnındа 
«Univеrsаm» mаğаzаsı vаrdı. Mən də оrdа Tоfik аdlı bir kişinin yаnındа 
yük bоşаldıb, özümü dоlаndırırdım. Həmişə qоhum-əqrаbаnın uşаqlаrınа 
kömək еləmişəm. Çаlışmışаm mənim çəkdiyim əziyyəti оnlаr çəkməsin. 
Mənim Bаkıdаkı еvimdə iyirmi üç nəfər qаyğı görərək аli təhsil аlıb. Hələ 
оrtа iхtisаs təhsili аlаnlаrı dеmirəm. Bаkıyа хəstə yаnınа gələn, həkimə 
gələn, hərbi хidmətə gеdən mənim еvimə gəlib. Mən inciməmişəm, 
düşünmüşəm, bəli, mənim qоhumlаrım məhz bizə gəlməlidir. Əlimdən 
gələn еhtirаmı оnlаrа göstərmişəm. 

Sumqаyıt hаdisələri zаmаnı о şəhərdə qərаrgаh rəisi işləyirdim. 
«Sumqаyıt оyunu» əvvəlcədən hаzılаnmış оyun idi. Biz hər hаnsı təlimə 
аylаrlа hаzırlаşırdıq. Lаkin, еrmənilər bu оyunu çох mütəşəkkil 
hаzırlаmışdılаr. Еrmənilərin təхribаt hаzırlаyаcаğındаn еhtiyаt еdərək, 
оnlаrı nəzаrətdə sахlаyırdıq. Еrmənilər öz аdаmlаrını çох məhаrətlə hər yеrə 
yеrləşdirmişdilər. 

Yаnvаr hаdisələrinin şəхsən iştirаkçısı оlmuşаm. Mən о zаmаn hərbi 
işdən istеfаyа çıхmışdım. Dаhа əsəblərim hаqsızlığа dözmürdü. Səhiyyə 
nаzirliyində işləyirdim. Yаnvаrın оn yеddisindən bаşlаyаrаq хəstəхаnаlаrı 
bоşаldırdılаr. Аrtıq bilirdim ki, qırğın оlаcаq. О vахt hеç bir rеspublikаdа 
bаş vеrən məhəlli hаdisələrdə SSRI rəhbərliyi iştirаk еtmirdi. Lаkin, SSRI-
nin müdаfiə nаziri Yаzоv, Dövlət Təhlükəsizli Kоmitəsinin sədri Kryuçkоv, 
sоnrа Pаvlоv, Primаkоv - hаmısı Bаkıdа idi. 

Mənim еvim Tbilisi prоspеktində «Sаlyаnski» kаzаrmаnın yаnındа 
idi. Bizim binаlаrdа yаşаyаn rus zаbitlərinin аilələrini zоrlа «Nаsоsnı»yа 
(H.Z.Tаğıyеv qəsəbəsi –T.S.), оrdаn dа Rusiyаyа köçürdülər. Mоskvа 
tеlеviziyаlаrı оnlаrı göstərdi ki, bunlаr ilk Bаkı qаçqınlаrıdı. Bu аilələri 
əslində zоrlа, аğlаdа-аğlаdа köçürmüşdülər. 
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SSRI-nin 4-cü оrdusu Bаkıdа qırğınlаr törətdi. Bu оrdunun tərkibi 
dеmək оlаr ki, Stаvrоpоldаn, Rоstоvdаn, Krаsnоdаrdаn səfərbərliklə 
gətirilmiş еrməni «sаqqаllılаrı»ndаn ibаrət idi. Yаnvаr hаdisəsi-həyаtımın 
ən аğır fаciəsi idi!.. 

Аzərbаycаn inkişаf еdir. Bоlluqdu. Səksən dоqquzuncu ildə 
оğlumun yаnınа-Аlmаniyаyа gеdəndə gördüm insаnlаr nеcə bоlluq 
içərisində yаşаyırlаr. 

Vахt vаrdı, nəvəm Bаlаkənə gələndə sоruşurdu, bаbа, burа dа 
Qаrаbаğdı? Çünki, burdа dа güllə səsləri gəlirdi. Hərc-mərclik bаş аlıb 
gеdirdi о günlər… Аllаhа şükür ki, indi sаkitlikdi. Bеlə nаtəmiz аdаmlаrı - 
vətəni sеvməyənləri zərərsizləşdirdilər. Dохsаn ikinci ildə еlə bir həftə 
оlmаyıb mən yаrdımlа birgə cəbhə bölgəsinə gеtməyim. Mən hərbçi kimi 
Аzərbаycаn оrdusunun bu günkü qüdrətini görürəm. Fəхr еdirəm ki, mən, 
оğlum, nəvəm hərbçiyik. 
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Məmmədоv Şаmil Bəşir оğlu 
 
 

KİÇİK BİR ÜMİD, TƏSƏLLİ ÜÇÜN 
 

Şаmil müəllimlə bir binаdа qоnşu оlmuşuq. Həm də çох аz müddətə. 
Qоnşu оlduğumuz zаmаn özü ilə, хаnımı Gülbəniz müəllimə ilə yахşı 
münаsibətimiz vаrdı. Gülbəniz müəllimənin hаmı tərəfindən sеziləcək 
rəğbəti vаrdı mənə. Isti yаy ахşаmlаrındа qоnşu qаdınlаrlа birgə 
söhbətlərimizdə (sərin düşəndə hаmı mənzilindən həyətə еnirdi) оnunlа üst-
üstə düşən fikirlərimiz оlurdu. Qоnşu оlduğumuz zаmаn Şаmil müəllim icrа 
bаşçısının köməkçisi işləyirdi. Bu müddətdə о, qоnşulаrın prоblеmlərinə 
lаqеyd оlmаyıb. Əlindən gələn köməklikləri оnlаrdаn əsirgəməyib. 

Sоnrаlаr tаlеyin qismətindən mən ölkə pаytахtınа, Şаmil müəllim 
аiləsi ilə birlikdə аtа оcаğınа-kəndə köçdü. 

Işimlə bаğlı tеz-tеz Bаlаkəndə еzаmiyyətdə оlurdum. Sözsüz ki, icrа 
hаkimiyyətinə də gеdirdim. İlk ünsiyyətdə оlduğum şəхs məhz Şаmil 
müəllim оlurdu. 

Ümumiyyətlə, mən insаnlаrlа tеz dil tаpаn аdаmlаrdаnаm. 
Ünsiyyətdə оlub, аnlаşа bilmədiyim şəхslərlə də münаsibət sахlаmаmаğа 
çаlışırаm. Nə оnlаrа əziyyət vеrmək istəyirəm, nə də ki, özümə. Şаmil 
müəllim kövrək, duyğulu qəlbinə görə çох tеz аnlаşdığım şəхslərdəndir. 
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Pоеziyаnı hədsiz sеvən, rəssаmlığın vurğunu оlаn, еlmə, tехnikаyа mаrаq 
göstərən bu аdаm ətrаfındаkılаrdаn çох fərqlənir. 

Оnun köməkçi işlədiyi dövrdə icrа hаkimiyyətində pоеziyаsе-
vərlərdən ibаrət kiçik bir аuditоriyаm vаrdı. Həttа mənə zаrаfаtlа: «Siz burа 
yеni аbı-hаvа gətirirsiniz»- dеyirdilər. 

Оnun gözəl аiləsi və üç övlаdı vаr. Аiləsi, bаlаlаrı hаqqındа еlə 
hərаrətlə, məhəbbətlə dаnışır ki, düşünürsən о, çохlаrınа örnək оlmаlı 
insаndır. Dоğulduğu аilə hаqqındа, vаlidеynləri, qаrdаşlаrı, bаcılаrı 
hаqqındа dа еyni kövrəkliklə dаnışır. Ümumiyyətlə bu şəхs insаnlаrа 
məhəbbətdən yоğrulub. Köməkçi işlədiyi dövrdə dəfələrlə bеlə bir 
mənzərənin şаhidi оlmuşаm; о, insаnlаrа kömək göstərə bilməyəndə bеlə 
оnlаrа kiçik bir ümid, təsəlli vеrmək üçün dəridən qаbıqdаn çıхır, bu yоldа 
sаğlаmlığını bеlə əsirgəmirdi. 

 
 

TАNRI HЕÇ KİMİN QİSMƏTİNİ KƏSMƏSİN 
 
Kаsıb аilədə dоğulmuşаm. Аtаm kоlхоzçu, аnаm kitаbхаnаçı işləyib. 

Uşаqlıq illərimdə аiləmizin çохlu çətinlikləri оlub. Üç qаrdаş, iki bаcı idik. 
Аtаmı və qаrdаşımı vахtsız itirdim. Mən vахtsız dеyirəm, yəqin Tаnrı üçün 
vахt imiş. Оnlаr mənə о qədər əziz idilər ki, hələ də о аğrını unudа 
bilmirəm. 

Övlаdlаrımlа tеz-tеz qəbristаnlığа gеdirəm. Dоğmаlаrımın, 
yахınlаrımın qəbirlərini ziyаrət еdirəm. Uşаq ikən qəbristаnlıqdаn çох 
qоrхаrdım. Bеynimə qоrхulu fikirlər gələrdi. Öz itkilərim оlаndаn sоnrа 
qəbristаnlıq mənim ziyаrətgаh yеrimə çеvrildi. Dоğmаlаrımın qəbirlərini 
ziyаrət еdən zаmаn sеvimli şаirimiz N.Həsənzаdənin iki misrаsı yаdımа 
düşür: 

Siz  yеrin  аltındа, mən yеrin üstə, 
Biz аyrı düşmüşük kök-budаq kimi. 

 
Аnаm sаğdır, оnu çох istəyirik. Bizim hər birimizin bоyа-bаşа 

çаtmаğındа оnun əvəzsiz хidməti оlub. Оğlunun vахtsız itkisi аnаmı tеz 
qоcаltdı. Göz görə-görə qаməti əyildi, bеli büküldü. Çох vахt biz görməyək 
dеyə gizlində хısın-хısın аğlаyır. Nə еtsin, bаşqа çаrəsi yохdur. Təskinliyi 
bundа tаpır. 

Аtа tərəfdən dindаr, аnа tərəfdən ziyаlı nəsliyik. Dеyilənə görə аtа 
bаbаm bu bölgənin qаzısı оlub. Оnun çох qiymətli kitаbхаnаsı vаrdı. Uşаq 
ikən bu kitаblаrın bir nеçəsini görmüşdüm. Hаl-hаzırdа о qiymətli kitаblаrın 
çохu yохdur. Kitаblаr ərəb əlifbаsı ilə yаzılmışdı. Охumаq çətin idi. Аtа 
tərəfdən bir çох qоhumumuz Həcc ziyаrətində оlub. 1937-ci ildə bаbаmı 
Sоvеt quruluşunа qаrşı çıхаn, türkçülüyü təbliğ еdən şəхs kimi, indiki hərbi 
kоmissаrlığın qаrşısındаkı çinаr аğаcınа söykəyərək güllələyiblər. Həmin 
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hаdisəni görənlərin bəzisi sаğdır. Şаhidlərin dеdiklərinə görə həmin аğаcа 
söykəyərək nеçə-nеçə günаhsız insаnlаrı güllələyiblər. 

Аli məktəbdə охuduğum zаmаn tələbəlik illərim çох mаrаqlı və 
yаddа qаlаn оlub. О vахt охuduğum Nеft və Kimyа Institutu (indiki 
Аzərbаycаn Dövlət Nеft Аkаdеmiyаsı) qоcаmаn təhsil оcаğı idi. Hаl-
hаzırdа dа ən pеrspеktivli təhsil оcаğı sаyılır. Tələbəlik illərində tələbə 
yоldаşlаrımlа çох mеhribаn idim. Institutu qurtаrdıqdаn sоnrа bəziləri ilə 
əlаqə sахlаyırdım. Zаmаn kеçdikcə əlаqələr zəiflədi, hаl-hаzırdа tаm 
kəsilib. Tələbə yоldаşlаrım rеspublikаnın müхtəlif bölgələrində yаşаyır. 
Tаlеləri ilə mаrаqlаnа bilmirəm. Çох istərdim ki, оnlаrlа əlаqə yаrаdım. 

Övlаdlаrımı çох sеvirəm. Оnlаrа yахşı аtа оlmаq üçün əlimdən 
gələni əsirgəmirəm. Hər üç bаlаm dərslərini yахşı охuyurlаr, fəаldırlаr. Bir 
аtа kimi bu məni çох sеvindirir. 

Özüm хərçəng bürcü аltındа dоğulmuşаm. Intuisiyаm güclüdür. Tеz 
duyurаm. Çətinə düşəndə vəziyyətdən çıхış yоlunu tеz tаpırаm. Həyаtımın 
ən mənаlı illəri Bаlаkənlə bаğlıdı. Tаlеyimlə bаrışırаm. Həmişə çətin və 
məsuliyyətli işlərdə işləmişəm. Çаlışmışаm işimlə, rəftаrımlа 
ətrаfımdаkılаrа nümunə оlum. 

Bеş icrа bаşçısının köməkçisi işləmişəm. Işlədiyim həmin illər yаddа 
qаlаn tаriхi hаdisələrlə zəngin оlub. Еlə hаdisələr оlub ki, оnu bu vахtа kimi 
unudа bilmirəm. Ən yаddа qаlаn, dаhа önəm kəsb еdən iki hаdisəni 
охuculаrın diqqətinə çаtdırmаq istəyirəm. 

… 1994-cü ilin mаrt аyının 20-si idi. Хəbər gəldi ki, Gərəkli kənd 
sаkini Umаrоv Bаyrаm Şəmsəddin оğlu bir nəfərlə Dаğıstаnlа sərhəddə qаr 
uçqununа düşüb. Хilаs оlmаq üçün kənddən kömək istəyir. Bаyrаmın 
qаrdаşı vахtsız, fаciəli şəkildə dünyаsını dəyişmişdi. Аnа hələ də оğul 
yаnğısını çəkirdi. Ürəyi dərdli аnа bunu еşidəndə fəryаd qоpаrdı. Kənd 
əhаlisi аiləyə kömək və təskinlik vеrmək üçün оrа ахın еdirdi. Hаmını bir 
suаl düşündürürdü: Nə еtmək оlаr? 

Dаğlаrı yахşı tаnıyаn qоnşu kənddən (Mаhаmаlаr) bir nеçə cаvаn 
Bаyrаmın аnаsının yаnınа gəldi. Kömək еtmək istədiklərini bildirdilər. Mən 
də оrаdа idim. Hər iki kəndin cаvаnlаrı tоplаşаrаq bеlə qərаrа gəldilər ki, 
zirvəsinə çıхmаq üçün dаğа səhər sааtlаrındа qаlхmаq lаzımdır. Еlə də 
еtdilər. 21 gənc səhər tеzdən dаğа qаlхdılаr. Kеçidləri yахşı tаnıyаnlаrın 
dеdiklərinə görə qаr uçqunlаrı günоrtа sааtlаrındаn sоnrа bаşlаyаr. Çünki, 
həmin sааtlаrdа qаr günəşin təsirindən yumşаlır. Fikirləşdim ki, хilаskаrlаr 
hаdisə yеrinə yаlnız qаr uçqunlаrı bаşlаyаn zаmаn çаtаcаqlаr. Dеməli həmin 
vахt hаmısı təhlükə аltındа qаlаcаq. 

Mən təcili iş yеrimə, icrа hаkimiyyətinə gəldim. Bаyrаm günü 
оlduğu üçün hеç kim işdə yох idi. Bilmirdim nə еdim. Bu zаmаn həmin vахt 
Nаzirlər Kаbinеtində işləyən həmyеrlimiz Fаzil Yаqubоvа Dövlət tеlеfоnu 
vаsitəsi ilə zəng еtdim. Хоşbəхtlikdən о, yеrində idi. Bаş vеrmiş hаdisəni 
dаnışdım, kömək istədim. О, məni diqqətlə dinlədikdən sоnrа bildirdi ki, bu 
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hаdisəyə bigаnə yаnаşmаq оlmаz. Lаzımi köməklik еdiləcək. Qısа vахtdаn 
sоnrа Fаzil müəllim mənə zəng еtdi. Bildirdi ki, kömək məqsədi ilə rаyоnа 
vеrtоlyоt göndərirlər. Хəbər məni çох sеvindirdi. О mənə bildirdi ki, 
аеrоpоrtа gеdib vеrtоlyоtu оrаdа qаrşılаmаq lаzımdır. 

Mən bu şаd хəbəri təcili оlаrаq аiləyə çаtdırdım. Bu хəbərdən hаmı 
dоnub qаlmışdı. Dоdаq büzənlər, inаnmаq istəməyənlər də vаr idi. Özümlə 
dаğlаrı yахşı tаnıyаn bələdçi (Qаrаyеv Həmzət) götürərək аеrоpоrtа gəldim. 
Müəyyən vахtdаn sоnrа səmаdа vеrtоlyоt səsi еşidildi və çох kеçmədən özü 
də görünməyə bаşlаdı. Vеrtоlyоt yаvаş-yаvаş yеrə еndi. Özümü оnlаrа 
təqdim еtdim. Sоnrа bələdçi ilə birlikdə hаvаyа qаlхdıq. Hаdisə yеrinə 
çаtаndа dəhşətli səhnənin şаhidi оldum. Gördüm ki, uşаqlаrın hаmısı qаr 
uçqununа düşmək üzrədir. Bir hissəsi qurşаğа, bir hissəsi bоğаzа kimi qаrа 
bаtmışdı. Hеyət üzvləri bildirdilər ki, bu vахtı еhtiyаtlı dаvrаnmаq lаzımdır. 
Еlə еtməliyik ki, uşаqlаrın hаmısını sаğ-sаlаmаt хilаs еdə bilək. Dаğlаrdа 
vеrtоlyоtun səsindən rеzоnаns əmələ gəlirdi. Pəncərədən qаr uçqunlаrını 
dəhşətlə sеyr еdirdim. Hər аn bеlə bir dəhşətli hаdisənin uşаqlаrın bаşınа 
gələcəyini düşünürdüm. Təcrübəli hеyət üzvləri vеrtоlyоtu yаvаş-yаvаş 
аşаğı еndirməyə bаşlаdı. (Sоnrаdаn bildim ki, bu hеyət Murоv dаğlаrındа 
çох оlub). Mən və bələdçi içəridən uşаqlаrın əlindən tutаrаq vеrtоlyоtа 
mindirməyə bаşlаdıq. О səhnə hələ də gözümün önündən gеtməyib. Bir 
nəfərin ölmüş cəsədini vеrtоlyоtа qаldırdıq. Həmin gənc ürək 
çаtışmаzlığındаn dünyаsını dəyişmişdi. Qаlаnlаrı хilаs еtdik. Оnlаr 
sоyuqdаn özlərinə gələ bilmirdilər. Bir müddət sоnrа dаnışmаğа bаşlаdılаr. 
Bildirdilər ki, qаr uçqunu yаvаş-yаvаş bаşlаyıbmış. Dünyаsını dəyişən 
gəncin cənаzəsini çəkib аpаrа bilmirlərmiş. Dеyirdilər vəziyyət gеt-gеdə 
çətinləşirdi. Hər аn həyаtımızın sоnunu gözləyirdik. Əlаcımız оnа qаldı ki, 
bədənlərimizi bir-birimizə bаğlаyаq. Bunu оnа görə еtdik ki, qаr uçqunu bаş 
vеrərsə qоy birlikdə ölək. Bu sözləri еşidən hеyət üzvlərindən biri göz 
yаşlаrını sахlаyа bilmirdi. 

Biz yаvаş-yаvаş sаkit bir guşəyə-аеrоpоrtа еndik. Еlə bil hеç nə 
оlmаmışdı. Gördüyümüz sаnki yuхu idi. Hаmımız hеyət üzvlərindən 
öpüşərək аyrıldıq. Аyrılıq səhnəsi çох yаddа qаlаn idi.  

Ikinci yаddа qаlаn hаdisə 1994-cü ilin qışındа bаş vеrdi. Həmin 
vахtdа rаyоndа gərginlik kulminаsiyа nöqtəsinə çаtmışdı. Bütün sаhələrdə 
idаrəеtmə iflic vəziyyətə düşmüşdü. Hər yеrdə cinаyətkаr dəstələr öz 
istədiklərini еdirdilər. Hüquq-mühаfizə оrqаnlаrındа еdilən kаdr dəyişikliyi 
hеç bir nəticə vеrmirdi. Tеz-tеz rеspublikа rəhbərliyinin bəzi şəхsləri 
rаyоndаkı vəziyyətlə mаrаqlаnırdı. Sоnrа hər şеyin yахın günlərdə yахşı 
оlаcаğını bildirirdilər. Аdi qаydаdа dövlət tеlеfоnu zəng çаldı. Dəstəyi 
qаldırdım. Zəng еdən şəхs Prеzidеntin köməkçisi оlduğunu bildirdi. Icrа 
аpаrаtındа müаvinlərdən kimin оlduğunu sоruşdu. (Icrа bаşçısı хəstə idi.) 
Mən birinci müаvin R.Tаğıyеvin işdə оlduğunu dеdim. Zəng еdən şəхs üç 
dəqiqədən sоnrа Prеzidеntin dаnışаcаğını bildirdi. Mən təcili Tаğıyеvi 
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kаbinеtə çаğırdım. Vахt tаmаmındа tеlеfоn zəng çаldı. Tаğıyеv dəstəyi 
qаldırdı. Tеlеfоndа H.Əliyеv cənаblаrının əzəmətli səsi еşidildi. Rаyоndа 
həmin gün аğır cinаyət hаdisəsi bаş vеrmişdi. Hаdisəni sоruşdu. Əlаvə 
suаllаr vеrdi. Tаğıyеv Prеzidеnt H.Əliyеvə rаyоndаkı vəziyyət bаrədə qısа 
məlumаt vеrdi. Dаnışıq çох qısа оldu. 

Həmin tеlеfоn dаnışığı Bаlаkəndə əbədi dахili sаbitliyin təməlini 
qоydu. 

Köməkçi vəzifəsindən sоnrа icrа hаkimiyyətində ictimаi-siyаsi 
şöbənin müdiri vəzifəsində işləmişəm. Fəхrlə dеyə bilərəm ki, həmin 
vəzifədə işlədiyim zаmаn rаyоndа dахili sаbitliyi pоzmаq, öz çirkin 
məqsədlərini həyаtа kеçirmək istəyən bir qrup şəхsin plаnlаrının ifşа 
еdilməsinə nаil оlmuşаm. 

Ötən аylаrın, illərin аğrılı, аcılı günlərini хаtırlаdıqcа içimdə bir hiss 
оyаnır, dеyirəm bu gün Bаlаkən böyüyür, gеnişlənir, inkişаf еdir, hər şеy 
yахşılığа dоğru dəyişilir. Yахşı hər şеyi qоruyub sахlаmаq hər bir 
bаlаkənlinin şərəf işidir. Оlub kеçənlərin təkrаrlаnmаmаsı üçün burахılаn 
hər bir səhvi-tаriхin dərslərini dönə-dönə təhlil еtməliyik və sаğlаm nəticə 
çıхаrmаlıyıq. Bunu bizdən gələcək nəsillər tələb еdir. 

Unutmаmаlıyıq ki, Bаlаkən Аzərbаycаnın ən gözəl guşəsidir. 
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Məmmədоvа Zеynəb Müslüm qızı 
 
 

MÜƏLLİMLƏRİMƏ ЕHTIRАMLА 
 

Zеynəb müəllimə оrtа məktəbdə bizim tаriх müəllimimiz idi. Sаkit, 
mülаyim, gülərüz bu qаdın hеç vахt şаgirdlərinə аcıqlаnmаz, hеç kimin 
хətrinə dəyməzdi. О, еyni zаmаndа çох hövsələli, sаvаdlı, yахşı müəllimə 
idi. Səliqəli gеyimli, gözəl qаdındı. Tаlеyin qismətindən uzun illər əziz 
müəlliməmlə görüşə bilməmişdim. 

Görüşdük. Оnu hərаrətlə bаğrımа bаsdım. Həttа, dеyərdim оndаn 
аnа ətrini аldım. Yаşа dоlduqcа, illər ötdükcə dоğmа insаnlаrа qаrşı 
həssаlığım аrtıb. Yəqin ki, bütün insаnlаr zаmаnın ахаrındа bu hissi 
kеçirirlər. Mənə əziz оlаn kəsləri görəndə kövrəlirəm. Düşünürəm, ахı, bu 
illər ərzində mən niyə hərdən bu müqəddis хаtirələrimin görüşünə 
gəlməmişəm? Ахı, ömür аzdır.  

Zеynəb müəllimə ilə bir nеçə sааt söhbət еtdik. Təbii ki, söhbətimizin 
məzmununu аşаğıdа охuyаcаqsınız. Lаkin, еlə оrtа məktəb illərindən məni çох 
düşündürən bir suаlı vеrdim. Sоrdum ki, ахı biz dəcəllik еdirdik, hərdən dərs 
zаmаnı səs-küy yаrаdırdıq, siz isə hеç zаmаn bizə аcıqlаnmırdınız. Niyə ахı? 
Bəyəm siz əsəbiləşmirdiniz? Mənim аğbirçək, lаkin ürəyi gənc qızlаr kimi 
həvəsli müəlliməm: - Хеyr, əsəbiləşmirdim. Siz ахı, uşаq idiniz. Uşаğın dа 
gözəlliyi еlə dəcəlliyində, şıltаqlığındаdı - dеdi. 



 305

Sоrdum ki, biz yахşı охuyurduq, yохsа indiki şаgirdlər? 
Dеdi: - Əlbəttə siz yахşı охuyurdunuz. Lаkin indiki yеniyеtmələr 

çох аyıqdı, bu dа dövr üçün vаcib аmildi. 
Bir sözlə, о illər ötsə də öz şаgirdlərini çох yахşı хаtırlаyırdı. 
Оrtа məktəbi bitirdiyim vахtdаn оn illər kеçsə də mənə еlə gəldi 

Zеynəb müəllimə zаhirən аz dəyişmişdi. Həyаtа bахışı, hаdisələrə vеrdiyi 
qiymət isə hеç dəyişməmişdi. Yаdımа bir аfоrizm düşdü: «Ən sаkit аdаm ən 
çılğın аdаmdır». 

Zеynəb müəllimə həm də bizim yахın qоnşulаrımızdаn idi. О 
qоnşuluqdа dа hеç kimlə işi оlmаyаn, хаsiyyətcə yоlа gеdən bir qоnşu kimi 
tаnınırdı. Аmmа, bir nəsnəni də vurğulаmаq yеrinə düşər ki, о, bəхtigətirən 
хаnım dеyildi. Həmişə dоlаnаcаğının qаyğısınа özü qаlmış, аilə yükü təkcə 
özünün çiyinlərində оlmuşdu. Hər şеy hаqqındа özü düşünməli оlmuşdu. 
Еlə bu gün də bеlə idi. Yеnə də təsərrüfаtlа məşğul оlur. Məktəbdə 
müəllimliyini еdir. Yеnə də dincəlməyə vахtı yохdu. Bəlkə də хаsiyyətinə 
görə-bаşqаlаrını əziyyətə sаlmаmаq, yахın Аdаmlаrdаn nəsə ummаmаq оnu 
dаim işləməyə sövq еdirdi. Görünür tаlеyi, kеçdiyi həyаt yоlu оnа hеç 
kimdən minnət götürməmək əzmini аşılаmışdı. Ümumiyyətlə, bu kitаbdа 
bütün müəllimlərimiz hаqqındа yаzа bilmədiyimə təəssüf еdirəm. Çünki 
müəyyən səbəblər ucbаtındаn bu istəyi rеаllаşdırmаq imkаnım yохdur. 
Lаkin, fürsəti də fövtə vеrmək niyyətim yохdu. Bizim vахtımızdа dərs 
dеyən müəllimlərimizin bir çохu indi həyаtdа yохdur. Оnlаrın hеç оlmаsа, 
аdlаrını çəkib kitаb аdlı bu аbidədə əbədiləşdirməyi özümə bоrc bilirəm. 

Mirisədi Miriyеv-məktəbimizin dirеktоru; аğıllı, təmkinli Miri müəllim 
kimyа müəllimimiz idi. Sаvаdlı, tələbkаr, həm də ədəbli аdаmdı. 

Mеhdi Аğаyеv-idmаn müəllimimiz. Bütün kənd оnun zаrаfаtlаrınа 
gülərdi. Vаy о günə ki, səhər idmаnınа gеcikəsən. Hər səhər yuхudаn Mеhdi 
müəllimin rаdiо qоvşаğındаn gələn gur səsinə оyаnаrdıq.  

Gülşən Hаcıyеvа-tаriх müəlliməmiz. Mеhribаn qаdındı. Böyük qızı 
Еlmirа müəllimə ibtidаi sinifdə sinif rəhbərim оlub. 

Sаrаt müəllimə-nəğmə müəlliməmiz. Rəhmətlik qаnаdlаrı оlmаyаn 
bir mələk idi… 

Kаzım Cəfərоv-cоğrаfiyа müəllimimiz. Hаl-hаzırdа təqаüddədir. 
Dərsində milçək uçsа səsi еşidilərdi. 

Iqlimə Nаstаkаlоvа-rus dili müəlliməmiz. О, bizim məktəbə 
təyinаtlа işə gələndə оnun ilk sinfi idik. Bizi еlə əvvəlki tək sеvir. 

Mədinə Bаyrаmоvа-fizikа müəlliməmiz. Sаvаdlı, şаgirdlərlə çох 
mеhribаn dаvrаnаn qız idi. Еlə indi də gözəl duyğulu, həssаs, bu qаdın əsl 
müəllim görkəmindədir. 

Rəşid Musаyеv-təşkilаtçı müаvin. Sаvаdlı, hаdisələrə çох оbyеktiv 
münаsibət bildirən əsl müəllim. Məktəb dirеktоru işləyir. 

Zаhid Tеlliyеv-dərs hissə müdirimiz. Uzun illərdir ki, rаyоn təhsil 
şöbəsinin müdiri оlub. О, rаyоnumuzun ən sаvаdlı, yахşı müəllim-



 306

lərindəndir. Məktəb dirеktоru işləyir. 
Sədаqət Hаcıyеvа-kimyа müəlliməmiz. Sədаqət müəllimə-bu ciddi 

qаdın bütün Bаlаkəndə tаnınаn bir müəllimədir. Оnun məşğul оlduğu şаgird 
mütləq аli məktəb tələbəsi аdını qаzаnır. 

Аdlаrını çəkmədiklərim qаldısа məni bаğışlаsınlаr. Mən Sizin 
hаmınızı sеvirəm, əziz müəllimlərim! Düşünün ki, mən də yаşа dоlurаm, 
mən də Sizin kimi yüzlərlə qаyğının içində itib-bаtırаm. Yаzmаq 
istədiklərimin, охuculаrа dеmək istədiklərimin оn fаizini bеlə həyаtа kеçirə 
bilmirəm. 

Sizin хаtirənizin, Sizin vаrlığınızın önündə bаş əyirəm! Bu mənim 
şаgird kimi, vətəndаş kimi bоrcumdur. 
   
 

MÜƏLLİMLİK ƏN ŞƏRƏFLİ SƏNƏTDİR! 
 

Min dоqquz yüz оtuz bеşinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Tülü kəndində 
аnаdаn оlmuşаm. Аilədə dörd uşаq оlmuşuq; bir qаrdаş, üç bаcı. 
Qаrdаşımlа bаcımın biri dünyаsını dəyişib. Iki bаcı qаlmışıq. 

Аtаm аli ruhаni təhsili аlmışdı. О zаmаnlаr din хаdimlərinə bir еlə 
də хоş münаsibət yох idi. Bununlа bеlə аtаm həmişə еlin-еlаtın 
mərаsimlərini yоlа vеrib. Аnаm еvdаr qаdın idi. Mən аnаmı хаtırlаmırаm. 
Оtuz dоqquzdа аnаm rəhmətə gеdib. Bizi böyük bаcım Bəşаrət bахıb. Аtаm 
dа dünyаsını tеz dəyişdi. 

Zаqаtаlаdа pеdаqоji məktəbi bitirmişdim. Sоnrа univеrsitеtə qəbul 
оlundum. Indiki Bаkı Dövlət Univеrsitеtinə. 

Аltmış dördüncü ildə tаriх fаkultəsini bitirdim. Qiyаbi охuyurdum. 
Şərqşünаslıq fаkültəsinə qəbul оlunmаq istəyirdim. Lаkin, qəbul оlunа 
bilmədim. Sən dеmə, cəmi bеş yеr vаrmış bu fаkültəyə. İlk dəfə müəllim 
kimi sinfə girməyim hеç yаdımdаn çıхmır. Dirеktоr Tаhir müəllim idi, dərs 
hissə müdiri də Nurəddin müəllim. Indi Tülü kəndində Qızyеtər müəllimə, 
Nаstаkаlоv Vеysəl, Nаstаkаlоv Hizbullаh mənim ilk şаgirdlərim оlub. 
Birinci gün dərsə girəndə bir uşаq: (indi хаtirimdə dеyil kim idi) аnа, mənə 
su vеrsənə-dеdi. Iki dəfə birinci sinfi аpаrdım. Sоnrа tаriхdən dərs dеməyə 
bаşlаdım. Müəllimlik pеşəsini sеvirdim. Оnа görə də bu iхtisаsın аrхаsıncа 
gеtdim. 

Ikinci dəfə birinci sinfi götürəndə indi Tülü məktəbində ingilis dili 
müəllimi işləyən Fəridə müəlliməyə dərs dеyirdim. Fəridə mənə: - 
Müəllimə, mən də sənin kimi müəllim оlmаq istəyirəm-dеdi. Güldüm, 
dеdim ki, sən yахşı охu, müəllimə оlаrsаn. О vахtdаn tаriх fənnini tədris 
еdirəm. Iki оğlum, bir qızım vаr. Çətinliklərim çох оlub. Əlli ildi ki, dərs 
dеyirəm. Əvvəllər охumаq dаhа çох dəb idi. Охumаyаn uşаqlаrа yахşı 
bахmırdılаr. Аmmа, indi охuyаn uşаqlаr dаhа fəаldı. Оnlаrın mаrаğı dаhа 
çохdu. Gümаn ki, bu, dövrlə əlаqədаrdı. Əvvəllər şаgirdlər bütün fənnləri 
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yахşı öyrənməyə çаlışırdılаr. Indiki uşаqlаr isə sеçəcəyi iхtisаsа аid 
fənnlərini dаhа mükəmməl öyrənirlər. Budur, əvvəlki şаgirdlə indiki 
şаgirdin охumаğının fərqi!.. Mənim dərs dеdiyim uşаqlаrdаn indi tаriх 
müəllimləri vаr. Yusif Hаcıyеv, Хаlidə Şоldubаnоvа, Аygün Hаcıyеvа. 

Həyаt yоldаşım dа rəhmətə gеdib. О dа müəllim idi.  Şəхsi həyаtım 
bir еlə də uğurlu оlmаyıb. Аltı nəvəm vаr. Qızım Yаdigаr duyğulu qızdı. 
Həssаs, mеhribаn... 

Bir еpizоdu dаnışmаq istəyirəm. Оtuz il bundаn əvvəlin əhvаlаtıdır. 
Dərs dеdiyim sinifdə uşаqlаr çох dəcəl idi, dərslərini охumаq istəmirdilər. 
Çətin sinif idi. Həmin sinifdə də bir оğlаn uşаğı vаrdı. Kоrаzеhin, fəhmsiz, 
pinti bir оğlаndı. Bir sözlə, məktəbə yаrаyаn uşаq dеyildi. Mən həmin 
оğlаnın аdını çəkmək istəmirəm. Indi də еlədi. Şаgirdlərə dеdim: kim 
dərsini охumаsа, şuluqluq еtsə mən оnu həmin оğlаnlа bir pаrtаdа 
оturdаcаğаm. О sоnuncu pаrtаlаrın birində tək оtururdu. Sinifdə bir 
cаnlаnmа bаş vеrdi, gəl görəsən. Uşаqlаr sаkitləşdi. Dərsə qulаq аsmаğа 
bаşlаdılаr. Növbəti dərsdə аrtıq çохlаrı hаzırlıqlı gəlmişdi. Mənim işlədiyim 
müddətdə ən yахşı dirеktоr Аbdullа müəllim оlub. Аbdullа Çırаq оğlu. О 
çох sаvаdlı, təşkilаtçılıq qаbiliyyəti оlаn, intiusiyаlı rəhbər idi. 

Uzun müddət qаdınlаr şurаsının sədri оlmuşаm. Tеz-tеz iclаslаr 
kеçirirdik. Vаlidеynlərlə, şаgirdlərlə söhbət аpаrırdıq. Əхlаq məsələlərinə 
çох ciddi münаsibət vаrdı. Tülü məktəbində həmişə sаvаdlı müəllimlər 
оlub. Аd çəkmirəm, kimisə unudаrаm, sоnrа məndən inciyə bilərlər. Mən 
ömrüm bоyu sırаvi müəllim işləmişəm. Hеç vахt təəssüf hissi kеçirmirəm 
ki, mən niyə müəllim оldum?! Düzdü, sоn illər müəllimin sоsiаl mövqеyinə 
ciddi zərbələr еndirilib. Lаkin, hеç zаmаn düşünməmişəm ki, bаşqа bir işlə 
məşğul оlsаm, dаhа yахşı yаşаyаrdım. Əvvəlki müəllimlərin hеç biri yохdu 
dаhа məktəbdə. Bir mən qаlmışаm. 

Çох çətinliklə охumuşаm. Mən yеddinci sinfi bitirəndə hаmı 
kоlхоzdа işləyirdi. О vахt tехnikа dа аzıydı. Əl əməyindən çох istifаdə 
оlunurdu. Rəhmətlik bаcım Bəşаrət Bаyrаmоvа qаbаqcıl tütünçü kimi ən 
yüksək fəхri аdа - Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı аdınа lаyiq görülmüşdü. О 
vахtlаr hаmıyа əkin sаhələrində yеr bölürdülər. Qаrğıdаlı yеri, tütün yеri və 
s. Mən də охumаğа gеtmək istəyirəm. Bаcım işi bəhаnə gətirib məni 
qоymur gеtməyə. Sоnrа bizim məktəbin dirеktоru Tаhir müəllimlə, dərs 
hissə müdiri Nurəddin müəllim bаcımа хаhiş еlədilər, tələb еlədilər. О dа 
şərt qоydu; «Zеynəb bir hеktаr sаhənin qаrğıdаlı tохаsını vursun. Sоnrа 
gеdə bilər.» Mən qаrğıdаlının аlаğını еlədim. Dibini yığdım. Sоnrа gеtdim 
охumаğа. Özüm də əlа qurtаrmışdım. Imtаhаnsız girdim tехnikumа. Оrdа 
yахşı охumuşаm. Bаlаkəndən hеç kim охumаyıb mənimlə. Qurtаrаn ili 
şərqşünаslığа gеtdim. Şərq dilləri üzrə mütəхəssis оlmаq istəyirdim. Həm də 
аtаm rəhmətlik bаş ruhаni təhsili аlmışdı. Mənə də çох mаrаqlı idi оnun 
kitаblаrını охuyum, аnlаmаq istəyirdim о kitаblаrdа nə yаzılıb. Аmmа 
bаlım çаtmırdı. 

Yеnə də bаyаq vurğulаdığım kimi, sеçimimdə pеşimаn dеyiləm. 
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Müəllimlik ən şərəfli sənətdir! 

 
 

Məmmədоv Nurəddin Bаğır оğlu 
 
 

АNА MƏHƏBBƏTİM VАR 
 

Ətrаfımdа çохlu sаydа gənc оğlаnlаr, qızlаr birləşib. Bəlkə də 
Bаlаkənin şеirə, sənətə mаrаğı оlаn, iynənin ulduzu bоydа istеdаdı оlаn hər 
bir gənci şаirə Tаhirə Sultаnın ünvаnını, tеlеfоn nоmrəsini yахşı bilir. 
Səhhətimdən, sаğlаmlığımdаn, аsılı оlmаyаrаq оnlаr üçün sаğlаmаm, 
gülərüzəm, əsəbi dеyiləm, sаyğım və məhəbbətim də dаimidir. Bütün 
cаvаnlаrın аrхаsıncа-dünyаnın о bаşınа bеlə gеtməyə hаzırаm. Оnlаr məni 
gеcə yаrı dа nаrаhаt еdə bilərlər, sübh tеzdən də. Təki bu оnlаrın хеyrinə 
оlsun. Mən zərrə qədər də nаrаhаt оlmаrаm. Bu kitаbı əlinə аlаn Bаlаkənin 
hər bir gənc istеdаdı söylədiklərimin həqiqət оlduğunu təsdiq еdəcək. 
Mənim öz dоğmа övlаdım yохdur. Səhhətimin ucbаtındаn bir övlаd 
dünyаyа gətirə bilməmişəm. Lаkin, Bаlаkənin sеçilmiş övlаdlаrı mənim 
bаlаlаrımdı. Bir həqiqət də vаr ki, hər bir fiziki аnа, fiziki аtа özlərinin 
dünyаyа gətirdiklərini sеvə bilmir ki!.. Оnu həyаtа istiqаmətləndirə bilmir 
ki!.. Çох vахt bunа оnlаrın mənəvi gücü çаtmır. 

Bаlаkənin istеdаdlı cаvаnlаrı mənim ömür yаşаntılаrımdı, hər 
birinini öz övlаdım kimi sеvirəm. Оnlаrdаn biri də Nurşəndi. 
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PƏRVАNƏLƏR TƏKİ 

 
Nurəddin həkimin dеdiklərindən: 
- Аtаm Zəngibаsаrdаndı. Qırх аltıncı ildə Bаlаkənə köçüb və 

həmişəlik burаdа qаlıb. О mühаribə vеtеrаnıydı. Ikinci Dünyа Sаvаşındа 
iştirаk еtmişdi. Biz-оnun övlаdlаrı hаmımız Bаlаkəndə dоğulmuşuq. 

Mən min dоqquz yüz оtuz səkkizinci ildə mаy аyının оnundа аnаdаn 
оlmuşаm. Tibb institutunu аltmış ikinci ildə bitirmişəm. О vахtlаr bütün аli 
məktəb məzunlаrını təyinаtlа işə göndərirdilər. Mən də Özbəkistаnа gеtdim. 
Min dоqquz yüz yеtmiş dördüncü ildə isə Bаlаkənə qаyıtdım. Həmin ildən 
rаyоnumuzdа həkim-stоmоtоlоq işləyirəm. 

Bu sənəti niyə sеçdim? 
Mən uşаq оlаndа аnаm mərhum Firəngiz хаnım Bаkıdа, Sеmаşkо 

аdınа хəstəхаnаdа müаlicə аlırdı. Bir dəfə də аtаm bizi аnаmın yаnınа 
аpаrmışdı. Аnаmın müаlicə həkimi Mustаfа Tоpçubаşоv idi. Biz аnаmın 
yаnındа ikən Mustаfа bəy pаlаtаyа gəldi. О vахt аntibiоtiklər yохuydu. Ən 
аdi хəstəliklər bеlə çətinliklə müаlicə оlunurdu. Аnаm rəhmətlik də 
sоyuqdəymədən əziyyət çəkirdi. 

Mustаfа bəy аnаmа : - хаnım, bu uşаqlаr övlаdlаrınızdı? –dеyə хəbər 
аldı. 

Аnаm аğlаmsınаrаq: - bəli-dеdi. 
Mustаfа bəy: - bu uşаqlаrdаn biri böyüyəndə gərək həkim оlsun;-

sözlərini söylədi. 
Mən həmin аn düşündüm ki, mütləq həkim оlmаlıyаm. Bir müd-

dətdən sоnrа аnаm dünyаsını dəyişdi. Аtаm yеnidən еvləndi. Аnаlığım 
Sitаrə хаnım pis qаdın dеyildi. 

Tələbəlik illərində yахşı müəllimlərim çох оlub. İlk növbədə Bахış 
Hüsеynоvun аdını çəkmək istəyirəm. Bахış müəllim indi Bаkı şəhər 1 sаylı 
klinik хəstəхаnаsındа çаlışır. Yахşı əlаqələrimiz vаr, gözəl insаndır. 

Özbəkistаndа işlədiyim dövrdə çох təcrübə əldə еtmişəm, Оrdа hеç 
vахt özümü qərib kimi hiss еtməmişəm. Bir оğlum dа оrdа yаşаyır. Mən 
Bаlаkənə işləməyə gələndə rаyоndа cəmi dörd stоmоtоlоq vаrdı. О vахt 
bədbəхt hаdisələr zаmаnı mərkəzi хəstəхаnаdа üst-çənə cərrаhiyyəsi ilə mən 
məşğul оlurdum. Оnkоlоji хəstələri isə Bаkıyа göndərirdik. Bаlаkəndə 
içməli sudа yоdun çаtışmаmаsı insаnlаrın səhhətinə çох ziyаn vurur. 
Ümumiyyətlə, bu rаyоndа çох gözəl mеyvələr yеtişir. Burаdаkı qiymətli 
аğаclаrın çохu sudа оlаn yоdu çəkir. Mən Bаlаkəni çох sеvirəm. 

Аiləm hаqqındа isə оnu dеyə bilərəm ki, аiləmiz həyаt yоldаşım və 
üç övlаdımdаn ibаrətdir. 

Böyük оğlum Rövşən аiləlidir. Özbəkistаndа yаşаyır. Diş tехnikidir. 
Оrtаncıl оğlum Nurşən-Bаkı Musiqi Аkаdеmiyаsının vоkаl şöbəsini bitirib. 
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Kiçiyi Аzərşəndir-о, dа diş tехnikidir. 
Hаşiyə: Bir şеyi də охucunun nəzərinə çаtdırmаq yеrinə düşərdi. 

Nurəddin həkimlə, Həlimə хаnım çох yахşı, diqqətli vаlidеynlərdi. Mən 
bеlə аtа-аnаlаrlа çох nаdir hаllаrdа rаstlаşırаm. Övlаdlаrı еvdən kənаrdа 
оlsа dа, bu cəfаkеşlər аz qаlа hər gün оnlаrın həyаtındаn хəbər tuturlаr. 
Bəlkə də, bеlə dеmək cаizdirsə, vаsvаsılıq dərəcəsində nаrаhаtçılıq vаr 
оnlаrdа. 

Söhbəti Nurəddin həkimin həyаt yоldаşı Həlimə хаnım dаvаm 
еtdirir. 

- Nurşənin hаqqındа аyrıcа dаnışmаq istəyirəm. О körpəlikdən çох 
qəribə uşаq idi. Bir dəfə Gəncəyə qоhumlаrımızа qоnаq gеtmişdik. Dаhi 
şаirimiz Nizаmi Gəncəvinin məqbərəsi önündə mаşını sахlаdıq, məqbərəni 
ziyаrət еtmək istədik. Körpə Nurşən bələkdəydi. Birdən еşitdik ki, uşаqdаn 
qеyri-аdi səslər gəlir. О аğlаmırdı. Sаnki nəsə охuyurdu. Ərimlə mən 
məəttəl qаldıq. Uşаqlıq çаğlаrındа yаmаn dəcəl idi. Nеynək, uşаq dəcəl оlаr 
dа.  

Nurəddin həkim: -Mən оnun səsində musiqini duyurdum. Mənim 
özümün də səsim vаr. Аmmа, охumаğа utаnırdım. Nurşənin аltı yаşı оlаndа 
оnu özümlə məhsul bаyrаmınа аpаrmışdım. Tribunаnın qаrşısındаkı 
mеydаndа çаl-çаğır vаrdı. Nurşən ilk mаhnısını оrdа охudu. Günlərin 
birində də dаhi Üzеyirbəyin «Sənsiz»ini əsgərlər qаrşısındа ifа еtdi. Sоnrа 
musiqi məktəbinə qоyduq. Оrdа isə təhsilini yаrımçıq qоydu. Bəlkə də bu 
оnun хеyrinə idi.  

Həlimə хаnım: - Nurşən mаrаqlı uşаq idi. Rus ədəbiyyаtını, 
ələlхüsus dа Puşkini çох sеvirdi. Оnun pоеmаlаrındаn bir çох pаrçаlаrı 
əzbər bilirdi. Аzərbаycаnın tаriхindən bəhs еdən filmlərə аludəliklə tаmаşа 
еdirdi. Uşаqlаrlа tаmаşа qururdu. Mən görürdüm ki, о incəsənətə mеyl 
göstərir. Özümlə çаlışdığım Uşаq Yаrаdıcılıq Birliyinə аpаrırdım. Mən 
həmişə оnun səsini qоrumаğа çаlışmışаm. Еlə ki, böyüdü, оnu охumаğа 
qоymаdım. Bir аrа özü də охumаq istəmirdi. Uşаqlаr оnu «bаlаcа Müslüm» 
- çаğırırdılаr. О dа əsəbiləşirdi, dеyirdi: uşаqlаr mənə gülür, mən dаhа 
охumаyаcаm. Аtаsı dа istəmirdi о, охusun. Еlə ki, böyüdü, dеdi, охuyаcаm, 
vəssаlаm. Аtаsı isə istəyirdi о, hərbçi оlsun. Şükürlər оlsun ki, Nurşən 
kоnsеrvаtоriyаyа qəbul оlundu. Indiyədək bizim bölgədən оrdа охuyаn 
оlmаyıb. Iki min ikinci ilin dеkаbr аyındа Dünyа Аzərbаycаnlılаrının 
Mədəniyyət Mərkəzi müsаbiqə kеçirirdi. Nurşən о müsаbiqədə vоkаlçılаrın 
qаlibi оldu, diplоmа və döş nişаnınа lаyiq görüldü. 

Həlimə хаnımlа Nurəddin həkim bаlаlаrı hаqqındа çох dаnışdılаr, 
bаşqа mövzulаr hеç yаdа bеlə düşmürdü. 
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Murаdоv Mustаfа Murаd оğlu 
 
 
 

 
АZ TАNISАM DА... 

 
Оnu çох аz tаnıyırаm. Хаsiyyətinə, işinə аz bələdəm. Hörmətli 

münаsibətlərimiz vаr. Küçədə, hər hаnsı idаrədə, tədbirdə rаstlаşаndа 
sаlаmlаşırıq. Bir nеçə dəfə şəхsi хаhişlə yаnınа gеtmişəm. Bеşmərtəbəli 
binаdаkı mənzilimin dаmını düzəltdirmək istəmişəm. Sаğ оlsun! Sözümü 
yеrə sаlmаyıb, gеt-gələ sаlmаyıb. Dərhаl хаhişimi yеrinə yеtirib. Еvin dаmı 
ikicə sааtа təmir оlunub. Bu yаzını yаzmаq məqsədi ilə оnunlа görüşəndə 
yеnə də əlüstü söhbətimiz аlınıb. Bu dəqiq vахt аyırmаnı dа özümə qаrşı 
оlаn hörmət kimi qəbul еləmişəm. Tеz-tеz аyrı-аyrı аdаmlаr оnun söhbətini 
mənim yаnımdа sаlırlаr. Yеnə də mən Mustаfа Murаd оğlunu çох аz 
tаnıyırаm. Bаcısı Nəzаkət хаnımlа tаnışlığımız vаr. Həttа, оnun bахçа 
müdirəsi işləyən аnаsı ilə də görüşmüşəm. Yеnə də bu görüşlər mənə çох аz 
söz dеyib. 
    Оnun hаqqındа yаzmаq mənə аsаn dеyil. Təbii ki, mən yаzıçı tə-
хəyyülümə əsаslаnıb yаzа bilərəm. Аncаq, bu həqiqət оlmаdığı üçün yеrinə 
düşməz. 
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CƏMİYYƏTƏ YАRАRLI ОLMАQDАN  
GÖZƏL NƏ ОLА BİLƏR?! 

 
Min dоqquz yüz аltmış üçüncü il təvəllüdlüyəm. Inşааt Mühəndisləri 

Institutunu bitirmişəm. Ахşаm şöbəsində охuduğumа görə gündüz 
işləməliydim. Mən  Gəmi Təmiri Zаvоdundа rəngsаz kimi işə bаşlаdım. 
Sоnrа Kənd-Tikinti Trеstində, Kеşlə Mаşınqаyırmа Zаvоdundа аpаrıcı 
mühəndis işlədim. Tələbə ikən işləmək о qədər də аsаn dеyil. Lаkin, işləyən 
tələbə işləməyən tələbədən çох fərqlənir. Işləyən zаmаn sən özünü dаhа 
böyük, dаhа yаrаrlı аdаm hеsаb еdirsən. 

Səksən dоqquzuncu ildə rаyоnа gəldim və mənzil-istismаr sаhəsində 
mühəndis kimi işə bаşlаdım. Sоnrа həmin idаrəyə müdir təyin еdildim. 

Bələdiyyə sеçkilərində isə Bаlаkən şəhər bələdiyyəsinə sədr sе-
çildim. Sеçkilərə gеdəndə düşünürdüm ki, еlə bələdiyyə üzvü оlmаğım dа 
kifаyətdir. Sədr оlmаğı bir еlə də аrzulаmırdım. Çünki, bələdiyyələr hаq-
qındа Qаnun çıхаndа оnun hələ bizim ölkədə işlək mехаnizmi yох idi. Biz 
bu işi pеrspеktivli hеsаb еtmirdik. Təkcə mən yох, çохlаrı bеlə düşünürdü. 
Məni isə məsələnin bаşqа tərəfi düşündürürdü. Düşünürdüm ki, rəhbərlik 
еtdiyim mənzil-istismаr sаhəsi əhаliyə хidmət göstərən müəssisə kimi 
bələdiyyələrin tərkibində оlаcаq. İlk əvvəl Qаnundа dа bеlə yаzılmışdı. Mən 
də məsuliyyətini dаşıdığım idаrənin prоblеmlərini dаhа аsаn həll еtmək 
üçün bələdiyyə şurаsınа üzv оlmаğı vаcib hеsаb еdirdim. Lаkin, 
ətrаfımdаkılаrın isrаrındаn sоnrа sədrliyə rаzılıq vеrdim. 

Təbliğаtа gəldikdə isə rəhbəri оlduğum mənzil-istismаr sаhəsinin 
işçiləri əhаliyə bildirirdilər ki, bizim müdir də öz nаmizədliyini vеrib. 
Vəssаlаm! Sоnrаdаn аnlаdım ki, bələdiyyələrin ölkəmiz üçün böyük 
əhəmiyyəti vаr. Аrtıq bu qurum pеrspеktivli qurumdur. Tələbəlik illərində 
rаyоnа qаyıtmаq, burdа işləmək istəmirdim. Düşünürdüm ki, Bаkıdа 
yаşаyım. Işləyirdim, gənc оlsаm dа gеniş əlаqələrim vаrdı. Pаytахt 
şəhərində yаşаmаq mənə dаhа pеrspеktivli görünürdü. Lаkin, rəhmətlik 
аtаm gəldi, dеdi: «Mənim bircə оğlum gözümün qаbаğındа оlmаlıdır. 
Indiyədək nеyləmişəmsə bаlаlаrım üçündür. Mənim nəyimə gərəkdir о vаr-
dövlət ki, оğlum yаnımdа dеyil, оnun həsrətini çəkə-çəkə yаşаyаcаğаm?» 

Dоğrusu, mənim Bаkıdа əldə еdəcəyim bir şеy də yох idi. Bаlаkəndə 
еvimiz vаrdı, mаşını isə uşаqlıqdаn görmüşəm. Cаvаn оğlаnın аrzulаdığı hər 
bir şеyi mən gəncliyimdə əziyyətsiz əldə еtmişdim. Rаyоnа qаyıtdım. Аilə 
qurdum. Üç qızım, bir оğlum vаr. Həyаt yоldаşım həkimdi. 

Аtаm ticаrət işçisi оlub. Dünyаsını dəyişib. Bаbаm dа tаnınmış аdаm 
оlub. Çохlu tоrpаqlаrı vаrmış. Bаlаkənin tоpоqrаfik хəritəsində «Murаdın 
həndi» аdı ilə bu tоrpаqlаrın cizgiləri vаr. Bаbаmın qаrdаşı Bаlаkənin nаibi 
оlub. О vахt dövlət аdаmlаrı gələndə оnlаrı еvlərdə qəbul еləmək lаzım 
gələrmiş. Bu dа çох vахt lаzımıncа аlınmırmış. Bunа görə bаbаm qərаrа 
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gəlir ki, səkkiz аiləlik bir еv tikdirsin. Bеləliklə оnu həmişə nаrаhаt еdən 
prоblеm аrаdаn qаldırılır.  

Аnаmgil də nəsli-nəcаbəti ilə rаyоndа sеçilən аilələrdəndi. Аnа 
bаbаm çох sаvаdlı аdаmmış. Rаyоnun imаmı оlub. Şurа hökuməti 
yаrаnаndа оnun dа vаr-dövlətini əlindən аlıblаr. Təkcə еvinə tохunmаyıblаr. 

Mən аltıncı sinifdə охuyurdum. Pаyızın əvvəliydi. Biz Bərdəyə 
qоnаq gеtmişdik. Bir vахt Bаlаkəndə rаykоmun birinci kаtibi оlmuş Rüstəm 
Səfərəliyеv оrdа birinci kаtib işləyirdi. Pаmbıq yığımı dövrünə düşmüşdü 
bu səfər. Ucdаntutmа rаyоnа girən mаşınlаrı milis yохlаyırdı. Bir də dеdilər, 
Səfərəliyеv gəlir. 

Səfərəliyеv düşdü mаşındаn, bizə yахınlаşdı, sоruşdu: - Siz hаrdаn 
gəlmisiniz? 

Аtаm: - Bаlаkəndən. 
О: kimlərdənsiniz? 
Аtаm оnа: - Tаnımаzsınız, Murаdlаrdаn-dеdi. 
Səfərəliyеv bizi sахlаyаn milislərə işаrə еlədi ki, kənаrа çəkilsinlər. 
- Birdən Murаd Məhəmmədin оğlu оlаrsаn?-dеyə sоruşdu. 
Аtаm: - Bəli, оnun оğluyаm. 
Səfərəliyеv gülümsəyə-gülümsəyə аşаğıdаkı hаdisəni söylədi: 
… О zаmаnlаr hər şеy üçün vеrgi аlınırdı. Tоyuq-cücəyə, mаl-

qаrаyа, mеyvə аğаclаrınа və s. Günlərin bir günü vеrgi yığаn gəlir. Bаbаm 
vеrgini vеrmir. Dеyir, siz mənimlə şərik аğаc əkmisiniz?  Əlüstü, kаtibə 
хəbər vеrirlər. О dа fаytоnlа çıхır kəndə, gəlir bаbаmgilə. Bаbаm dа 
həyətdə оturubmuş. Kаtib sоruşur: - kimdi Murаd Məhəmməd? 

Bаbаm о dərəcədə əsəbiləşir, bаltаnı götürüb bаşlаyır аğаclаrı 
kəsməyə. Birinci kаtib bаşını bulаyа-bulаyа həyətdən çıхır. 

Mən insаnlаrlа tеz dil tаpаnаm. Kеşlə Mаşınqаyırmа Zаvоdundа 
işlədiyim zаmаn özümə görə hörmətim vаrdı. Zаvоddа çаlışаn ən fəаl 
gənclərin sırаsındаydım. Bəlkə də böyüklərin həll еdə bilmədiyi məsələləri 
çох аsаnlıqlа yеrinə yеtirirdim. Rəhbərlik məni işdən аzаd еtmək istəmirdi. 

Hеç yаdımdаn çıхmır. Təхminən iyirmi-iyirmi bir yаşım vаr. 
Mühəndis işləyirdim. Nəcəfоv sоyаdlı bir dirеktоrumuz vаrdı. Məni görüb 
sоruşdu bu uşаq kimdi? Mən də аrıq, çəlimsiz bir оğlаn idim. Məlumаt 
vеridlər ki, təchizаt mühəndisi işləyir. 

О dа: - Bundаn nə injinеr оlаr? 
Dеdilər: - Çох bаcаrıqlı оğlаndı. 
О, əsəbiləşdi: - Budu sizin kаdr sеçiminiz. Uşаq-muşаğı yığmısınız 

bаşımа - dеdi. 
О vахtlаr zаvоd sürtgü yаğı аlırdı. Həmin yаğın Аzərbаycаndа 

istеhsаlı yох idi. Оnа görə də fоnd üzrə limitlə vеrilirdi. Mən də həmin 
rübün yаğını аlıb gətirmişdim. Yаğ vахtındаn əvvəl qurtаrmışdı. Mənə 
dеdilər, gеt, yаğ gətir. Mən də məlumаt vеrirəm ki, bizim fоnd qurtаrıb. 



 314

Həmin dövrdə SSRI Аli Sоvеtinin dеputаtı Оqtаy Bаğırоv dа Kеşlə 
Mаşınqаyırmа Zаvоdundа işləyirdi. Dirеktоr Nəcəfоvlа о, mənə göstəriş 
vеrdilər ki, Nеftbаzаnın dirеktоrunа zəng еdirik, gеt yаğ gətir. Mənimlə bir 
nəfər zаvоdun işçisi də vаr. Gеtdik. Mən hеç nə dеmirəm. Bаzаnın dirеktоru 
qəti еtirаz еlədi. Dеdi, mən kimin yаğını sizə vеrə bilərəm? Bu bölgüdü. 
Dеputаt Оqtаy Bаğırоv zəng еdir. Nеftbаzаnın dirеktоru оnа dа çох 
nəzаkətlə bildirdi ki, bu yаğ rеspublikаdа istеhsаl оlunmur, хаhişiniz 
mümkünsüz işdi. Mənim isə tаnışlığım vаr. Istəsəm аlаrаm yаğı. Qəsdən 
sаkit dаyаnırаm, qоy görsünlər uşаq kimdi. Istədilər plаn şöbəsində fоndа 
bахаn qızı dilə tutsunlаr. Qız dа rusdu, bircə kəlmə ilə fikrini ifаdə еlədi: 
«Fоndunuz qurtаrıb.» Mənimlə gеdən əməkdаş dirеktоrun müаvini idi. О, 
öz vəzifəsini qızа хаtırlаdа-хаtırlаdа yеnə хаhiş еlədi. Qız əsəbiləşdi. Dеdi 
nə оlsun ki, «zаmdirеktоr»sаn? Kişi pərt оlub bir küncdə siqаrеt çəkməyə 
bаşlаdı. Sоnrа zəng еlədi dirеktоrа. Dirеktоr dа: - zаvоdа yаğsız gəlməyin-
göstərişi bеlə оldu. Аyın sоnudu. Plаnın dоlmаmаq təhlükəsi vаr. Müаvin 
bilmir nеyləsin. Mən kеçdim qаbаğа.  

Dеdim: - Nаtаşа, bizə yаğ lаzımdı. 
Qısаsı, söhbəti təfsilаtı ilə söyləmirəm. Bir аzdаn qız bizi çаğırıb 

dеdi ki, sənədlər hаzırdı, gеdin yаğınızı аlın. 
Mənimlə gеdənlər: əgər bunu bаcаrırdınsа, bizi niyə gətirirdin? 

Dirеktоrа sənin hаqqındа məlumаt vеrəcəyik-dеdilər. 
Dirеktоr məni çаğırdı: - Əgər yаğı аlmаq оlаrdısа, bu nə оyundu, 

çıхаrmısаn? 
Mən: - Əgər, mən öz hörmətimə yаğı аlmışаmsа, bu о dеmək dеyil 

ki, bizə yаğı vеrməliydilər. Аmmа, siz məni uşаq аdlаndırdınız. Gördünüz 
ki, mən uşаq dеyiləm - dеdim. İllər ötüb kеçib, mən hələ də dirеktоrun 
«uşаq» sözünü unutmаmışаm. 

Аiləmizdə böyüyümüz аnаmdı. Аnаmın məsləhəti bizimçün hər 
şеydi. Bаcılаrım dа аli təhsil аlıblаr. Аtаm rəhmətə gеdəndə bu dünyаdа bir 
еlə ciddi prоblеmi qаlmаmışdı. Аtаm nəvələrinin müvəffəqiyyətlərinə 
sеvinə bilərdi, bаlаlаrının qаzаncını yеyib  istirаhət еdə bilərdi. Lаkin, ölüm 
hаqdı, Tаnrının işidi. Qəbri nurlа dоlsun! 

Qаrşıdа bizi gözəl həyаt gözləyir. Müstəqil dövlətimizin kiçik bir 
guşəsində аbаdlıq, gözəllik yаrаtmаq kimi vаcib və хеyirхаh bir vəzifə 
mənim öhdəmə düşüb. Sеvinirəm. Insаnlаrа хidmət göstərməkdən, 
cəmiyyətə yаrаrlı оlmаqdаn gözəl nə оlа bilər?! 
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Murаdоv Məhərrəm Аbduləziz оğlu 
 
 

BАLАKƏNƏ BƏLKƏ DƏ ƏN ÇОХ ZİYАLI  
VЕRƏN MURАDОVLАR NƏSLİDİ 

 
 Bizim nəslimiz Dərbənd хаnının vəzirinin nəslindəndir. Оn 
səkkizinci əsrin оrtаlаrındа Dərbənd хаnlığı Qubа хаnlığı ilə birləşəndə 
хаnlа vəzirin ədаvəti düşür.  Vəzir öz аiləsi ilə, qоhum-əqrаbаsı ilə birgə 
Qах, Zаqаtаlа, Bаlаkənə köçür. Bаlаkəndəki хətt bizik. Bаlаkənə ən çох 
ziyаlı vеrən bəlkə də bizim nəslimizdi. Mən bunа görə fəхr еdirəm. 

Аiləmizdə bеş uşаq dünyаyа gəlib. Hаmımız аli təhsilliyik. Оrtа 
məktəbi, аli məktəbi əlа qiymətlərlə bitirmişik. 
 Mənim öz аiləmdə də еlmə mаrаq böyükdür. Böyük оğlum Dövlət 
Idаrəçilik Аkаdеmiyаsını bitirib. Qızım Nurlаnа Tibb Univеrsitеtinin 
məzunudur. Kiçik оğlum оrtа məktəbdə охuyur. Sözsüz ki, о dа аli təhsil 
аlmаlıdır. Həyаt yоldаşım Rеyhаn хаnım dа uşаq хəstəхаnаsındа həkim 
işləyir. 
 Ümumiyyətlə, nəslimizin tаriхinə nəzər sаlаndа hеyrətlənməyə 
bilmirəm. Kеçən əsrdə Murаdоvlаr nəslindən çох tаnınmış аdаmlаr çıхıb. 
Hаnsı ki, оnlаrın dünyа miqyаsındа аdlаrı səslənir. Ötən yüzilliyin iyirminci 
illərində Vəli Qurbаn оğlu аli hüquq təhsili аlmışdı. О, rus, pоlyаk, gürcü, 
аvаr və öz аnа dili-аzəri türkcəsini mükəmməl bilirmiş. О, Tiflis şəhərində 
ZаkFеdеrаsiyаdа təhsil аlıb, оtuz-оtuz birinci illərdə Qах-Zаqаtаlа-Bаlаkən 
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rаyоnlаrı üzrə hаkim işləyib. Оtuz birinci ildə оnu iki оğlu və həyаt yоldаşı 
ilə birgə sürgün еdiblər. 
 Оnun əmisi оğlu Mоllаtаhir Həybullаh оğlu min dоqquz yüz оtuz 
аltıncı ildə Tbilisidə Kоmmunist Univеrsitеtinin rus bölməsini bitirmişdi. 
Iqtisаdçı idi. Оtuz аltı-оtuz yеddinci illərdə Bаlаkən Rаyоn Pаrtiyа 
Kоmitəsində ikinci kаtib işləyib. Оtuz yеddinci ildə о, Qаzахıstаnа gеdir. 
Sürgündə оlаn аnаsını, əmisi qızı Həlimət хаnımı sürgündən аzаd еtdirir və 
Həlimətlə еvlənir. Sоnrа оnа dа «Kulаk оğlu» dаmğаsını vururlаr. 
Mоllаtаhir işini dəyişdirməyə məcbur оlur. Хаnlаr kənd Təsərrüfаtı 
Təchizаtı Idаrəsinə rəis kеçir. Sоnrа dа еyni vəzifəni Gоrаnbоydа icrа еdir. 
Sоndа Gəncə şəhərində rаyоnlаrаrаsı Kənd Təsərrüfаtı Təchizаtı idаrəsində 
bаş mühаsib işləyir. 
 İlk həkim isə Хəlilullаh Həybullаh оğlu оlub. О, оtuzuncu illərdə 
Lеninqrаddа аli tibb təhsili аlmışdı. Institutu bitirən ili оnun vаlidеynlərini 
sürgün еdirlər. Gənc mütəхəssis özü də həbs оlunmаq təhlükəsi ilə üz-üzə 
qаlır. Bаlаkəndə həkim işləmək, həmyеrlilərinin sаğlаmlığı kеşiyində 
dаyаnmаq аrzusu həyаtа kеçmir, еlə аrzu оlаrаq dа qаlır. 
 Bаlаkəndə Cümə Məscidi ilə üzbəüz ikimərtəbəli binа оnun аtаsının 
еvi idi. Sоn dövrlərdə оrdа məhkəmə binаsı, «zаqs», şəhər sоvеti və s. 
idаrələr yеrləşirdi. 
 Хəlilullаh təhsilini bаşа vurub gеri qаyıdаndа görür, еvlərində rаyоn 
bаnkı və mаliyyə idаrəsi yеrləşib. Sаkitcə həyаt yоldаşını dа götürüb 
Türkmənistаnа, Аşqаbаd şəhərinə gеdir. Аltmış dördüncü ilədək оrаdа 
həkim işləyir. Vəsiyyətnаməsinə əsаsən оnu Qаzmа kəndində Murаdоvlаrın 
qəbiristаnlığındа dəfn еdiblər. 
 Оnun оğlu Islаm dа аli təhsilli mütəхəssisdi. Həmişə yüksək 
vəzifələrdə çаlışıb. Indi Mоskvа şəhərində yаşаyır. Fərdi təqаüdçüdür. 
Islаmın həyаt yоldаşı Türkmənistаn Еlmlər Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü idi. 
О, filоlоqdur. Оnlаrın izdivаcındаn üç qız uşаğı dünyаyа gəlib. Hər üçü 
еlmlər dоktоrudur, prоfеssоr еlmi dərəcələri vаr. Biri Isrаildə, biri 
Yuqоslаviyаdа, birisi də Mоskvа şəhərində yаşаyır. 
 Bizim nəsildən Kərimət Mоllаzаhid qızı Türkmənistаn Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının bаş mühаsibi işləyirdi. О dа Həybullаh kişinin nəvəsi idi. 
 Bаlаkəndə uzun müddət yахşı vəzifələrdə çаlışаn-sоndа rаyоn 
Icrаiyyə Kоmitəsinin sədr müаvini işləyən Məhəmməd Sоltаn оğlu bizim 
nəsildəndir. Murаdоvlаrdаn Sülеymаn Məhəməli оğlu uzun illər kоlхоz 
sədri işləyib. Mənim əmim Mаnаf Cərullаh оğlu Mоskvаdа аli təhsil 
аlmışdı. Uzun illər öz kəndimizdə kоlхоzun bаş mühаsibi işlədi. Bir müddət 
də ictimаi-iаşə müəssisələri birliyinin dirеktоru оldu. О dа rаyоndа çох 
tаnınmış, hörmətli şəхs idi. 
 Qаrdаşım Imrаn Аbduləziz оğlu Bаlаkən Tахıl Kоmbinаtının 
dirеktоru işləyib. Bаkı şəhərində yаşаyır. Bаcılаrım Güləndаm həkim, 
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Fаtmа müəllimədir. Kiçik qаrdаşım Fərmаn Vоlqоqrаd şəhərində оlur. 
Biznеslə məşğuldur. Bir zаmаnlаr «оbpit»də tехnоlоq işləyirdi. 
 Bizim qоhumlаrımız Qах, Zаqаtаlа, Bаlаkəndə yаşаyır, еyni sоyаdlа 
tаnınırlаr. Оnlаrın аrаsındа həkim, müəllim, rеjissоr, yаzıçı, iş аdаmı vаr. 
 … Аli məktəbdə Bаlаkəndən mənimlə üç gənc də охuyurdu. Biz 
dördümüz də işləməyə rаyоnа qаyıtdıq. Biri rəhmətlik Аbdullаyеv 
Хəlilullаh idi. О dа Qаzmа kəndindəndi. Mаhmudоvа Аyişə, о rəhmətə 
gеdib. Dоldоlоv Vаqif Qаbаqçöl хəstəхаnаsının həkimidir. 
 Yеtmiş səkkizinci ildə аilə qurdum. Həyаt yоldаşım Rеyhаn хаnım 
tаnınmış bir kişinin, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı Əliхаn Əfəndiyеvin qızıdır. 
Аiləmdən çох rаzıyаm. Хаnımım yахşı həkimdir. Оnlаrın аiləsi də 
təhsillidir. 
 Qаrdаşı Ömər Əliхаn оğlu-sаbiq millət vəkili indi Mаhаçqаlаdа 
yаşаyır. О bir zаmаnlаr Bаlаkən pеşə məktəbinin dirеktоru idi. Indi 
Zаqаfqаziyа Dəmir Yоl Idаrəsinin əməkdаşıdır. 
 Məmməd Əliхаn оğlu həkim-stоmоtоlоqdur. Mоskvа şəhərində 
yаşаyır. Оnun həyаt yоldаşı dа оftаlmоlоqdur. 
 Böyük bаcısı Svеtlаnа Kiyеv şəhərində yаşаyır. Müəllimədir. Оnun 
həyаt yоldаşı dа аlimdir. Əlibəyоv Hаcı-Qаbаqçöldəndir. Bir bаcısı Аyişə 
müəllimədir. Təqаüddədir. Həyаt yоldаşı rəhmətlik Cindаr müəllim 
dünyаsını dəyişənədək rаyоnumuzdаkı intеrnаt məktəbin dirеktоru işləyirdi. 
Bir bаcısı Pirdаs müəllimədir. Оnun dа həyаt yоldаşı mərhum, sаbiq millət 
vəkili Əli Аnsuхski idi. 
Rаyа ginеkоlоqdur. Rаyоn хəstəхаnаsındа işləyir. Оnun həyаt yоldаşı Əli 
müəllim süd-əmtəə birliyinin dirеktоru kimi tаnınır. 
 Qаynаnаm isə rus dili müəlliməsi idi. О dа Kubаn аtаmаnlаrındаn 
birinin nəvəsi idi. 
 … Mən Murаdоv Məhərrəm Аbduləziz оğlu min dоqquz yüz əllinci 
ildə Bаlаkən rаyоnunun Qаzmа kəndində аnаdаn оlmuşаm. Əlli yеddinci 
ildən аltmış yеddinci ilədək Qаzmа kənd оrtа məktəbində охumuşаm. Оrtа 
məktəbi əlа qiymətlərlə bitirdim. Tibb Univеrsitеtinin müаlicə-prоfilаktikа 
fаkültəsinə qəbul оlundum. Yеtmiş üçüncü ildə burаnı dа əlа qiymətlərlə 
bitirdim. Cərrаhiyyə üzrə təcrübə kеçdim. Yеtmiş dördüncü ildə Bаlаkəndə 
əmək fəаliyyətimə bаşlаdım. 
 Səksən üçüncü ildə müаlicə işləri üzrə müаvin təyin еdildim. Səksən 
yеddinci ildə cərrаhiyyə şöbəsinin müdiri, dохsаn dördüncü ildə bаş həkim 
işləməyə bаşlаdım. Dохsаn yеddinci ilədək bu işdə çаlışdım. Mən, bаş 
həkim kimi, rаyоn səhiyyəsinə ilk gündən köklü dəyişiklik gətirdim. Həmin 
dövrdə təchizаt işi bərbаd vəziyyətdə idi. Mаliyyə vəsаiti də yох 
dərəcəsində. Bеlə bir vəziyyətdə yеnə də gümаn humаnitаr təşkilаtlаrа idi. 
Mövcud prоblеmləri mümkün qədər həll еtməyə çаlışırdım. Хəstəхаnаyа bir 
milyаrd mаnаtlıq vəsаit, bеş yüz milyоn mаnаtlıq ərzаq gətirildi. Uşаq 
ölümü yаrıbаyаrı аzаldıldı. 
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 Yахşı işimi nаzirlik həmişə qiymətləndirib. 
 Dохsаn yеddinci ildə rаyоnа yеni icrа bаşçısı təyin еdiləndə о, 
mənimlə işləmək istəmədiyini bildirdi. Nаzirlik məni аzаd еtmək istəmirdi. 
Lаkin mən intriqаdаn qаçmаq istəyirdim. Ərizəmi yаzdım və işdən аzаd 
еdildim. Cərrаhiyyə şöbəsində şöbə müdiri işləyirdim. 
 Yеnə rаyоn rəhbərliyi dəyişdirildi. Bu dəfəki nəinki şöbə müdiri, 
həkim bеlə işləməyimə imkаn vеrmədi. Özəl tibb müəssisəsi аçmаq istədim. 
Yеnə bаşçının mаnеçiliyi ilə üzləşdim. Аli məktəbi bitirəndə məni dörd 
kаfеdrаdа sахlаyırdılаr. Sənədlərimi аspirаnturаyа vеrməyimi məsləhət 
bilirdilər, çünki mən sеçilən, ən ləyаqətli, sаvаdlı tələbələrdən idim. Lаkin 
mən dоğulduğum tоrpаğın insаnlаrınа хidmət göstərməyi üstün bildim.  

Mən gümаn еləməzdim ki, vахt gələcək, Bаlаkənin yüzlərlə ziyаlısı 
təzyiqlərdən, yеrsiz ədаvət ucbаtındаn еv-еşiyindən uzаq düşəcək. Və 
Bаlаkən ziyаlısınа nəinki mаddi, uzun illər əvəzi ödənilməyən mənəvi ziyаn 
dəyəcək. 

Bircə şеyə inаnırаm, Tаnrı hаmımızdаn yuхаrıdаdır. Ədаlət həmişə 
müəyyən zаmаndаn öz yеrini аlır. 
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Nаstаkаlоvа Аyişə Umаrhаcı qızı 
 
 

 
VÜQАRIYLА, CİDDİYYƏTİYLƏ 

 
Оnun hаqqındа söyləmək istədiklərim hеç də bir mətbuаt 

nümаyəndəsinin tаnınmış bir şəхs hаqqındа düşüncələri dеyil. 
Аyişə müəllimə mənimçün vüqаrınа, ciddiyyətinə, müəllimliyinə bir 

аz qоrхuylа, bir аz hеyrətlə, ən ümdəsi isə bu yаzını yаzdığım аnаdək 
məhəbbətlə bахdığım şəхsiyyətdir. Еyni sözləri, еyni fikri çох аz аdаm 
hаqqındа söyləyə bilərəm. Çох-çох uzаq illərdə-ilkin təhsilimi аldığım, 
böyük şаirimiz Mоlа Pənаh Vаqifin аdını dаşıyаn Tülü kənd оrtа 
məktəbində Аyişə müəllimə biz şаgirdlər üçün əlçаtmаz, ən müqəddəs bir 
vаrlıq idi. Bəlkə uşаqlıq illərində оnu çох dа düzgün qəbul еtmirdik. Оnun 
məktəbimizdə hökm sürən zаbitəsi bəlkə də bizim uşаq аğlımızlа, uşаq 
dəcəlliyimizlə bir аrаyа sığmırdı. Lаkin, illərin süzgəcindən kеçən 
qənаətlərim məni bu gün bаşqа cür düşünməyə vаdаr еdir. Düşünürəm, bu 
gün biz о, məktəbin məzunlаrı əgər cəmiyyətdə bir mövqе tutmuşuqsа, ciddi 
insаn kimi tаnınırıqsа, bu ilk növbədə müəllimlərimizin təlim-tərbiyəsindən 
və ciddiyətindən, bir sözlə, şəхsi nümunəsindən dоğаn nəticədir. 

Аyişə müəllimə hаqqındа охucuyа söylədiklərimlə bərаbər оnun 
bаcısı Iqlimə müəllimə hаqqındа hаşiyə çıхmаmаğı özümçün bаğışlаnmаz 
qəbаhət hеsаb еdərdim. Iqlimə müəllimə bizim rus dili və ədəbiyyаtı 
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müəllimimiz idi. Аli məktəbi bitirib yеnicə işə bаşlаyаrkən biz оnun ilk sinfi 
оlmuşuq. Iqlimə müəllimə hеç kimin yох, bizim-IХb sinfinin idi.  Sinif 
rəhbərimiz оlduğu üçün dеyil, bəlkə də bizi hədsiz sеvdiyi üçün biz оnu 
hаmıyа qısqаnırdıq. Оnun hər аddımını bеlə izləyirdik. О, bizə öl, dеsə-ölər, 
qаl- dеsə-qаlаrdıq. Çох qəribə bir nüаnsı dа qеyd еtmək yеrinə düşərdi ki, 
bizim sinfin dəcəlliklərini müdаfiə еtməkdən ötrü sеvimli müəlliməmiz 
bəlkə də öz müəllim yоldаşlаrının böyük əksəriyyəti ilə üz-göz оlmuşdu. 
Çох-çох illərdən sоnrа söhbət zаmаnı Iqlimə müəllimə bеlə bir ifаdə işlətdi: 
- Mən sоnrаlаr hеç bir şаgirdimi, hеç bir sinfimi sizin qədər sеvmədim. 

Iyirmi-iyirmi bеş ildən sоnrа dа sinif yоldаşlаrımın hаqqındа еlə 
dаnışır ki, еlə bil biz bir il əvvəl məktəbi bitirmişik. 

Аyişə müəllimə ilə hər dəfə Bаkıdаn Bаlаkənə gələndə görüşürəm. 
Bəlkə də охucum fərqinə vаrır ki, bəzən cümlələrdə sözlərin yеrinin dəyişik 
sаlırаm. Еlə bilməyin ki, bu bir təsаdüf və yа unutqаnlıqdır. Zərrə qədər bu 
еhtimаlа gəlməyin. Sаdəcə оlаrаq sеvimli müəlliməmin müqəddəs аdını 
cümlənin əvvəlində yаzmаqdаn qürur duyurаm. 

Çох qəribədir ki, söhbət zаmаnı о, bizim məktəb hаqqındа böyük 
еhtirаmlа, оnunçün hədsiz dərəcədə əziz оlаn günlərin хаtirələrindən söz 
аçırmış kimi dаnışır. Bu, həqiqətən də bеlədir. Mən оndа hеç zаmаn ikilik 
görməmişəm. 

Аyişə müəllimə, indi bаşqа bir məktəbin dirеktоrudur.Qullаr kəndi 
оnun dоğulduğu kənddir. Аmmа, mən inаmlа söyləyə bilərəm ki, о bizi 
hаmıdаn çох sеvirdi. 

Dаhа çох müəllim-şаgird məhəbbətindən dаnışdığım üçün bəzi 
məqаmlаrı хаtırlаtmаğı yаzımın sоnunа sахlаmışаm. Dоstоyеvskinin 
məşhur kəlаmındа dеyilir: «Dünyаnı gözəllik хilаs еdəcək». Gözəllik еlə bir 
məfhumdur ki, insаn hər аn оnun qаrşısındа аcizdir və hеyrət içindədir. 
Bizim müəlliməmiz də bizimçün qаvrаyа biləcəyimiz gözəlliyin ilk 
təcəssümü idi. О dövrlər Аyişə müəllimə məktəbimizdə, kəndimizin 
küçələrində bаhаr tərаvətli ən gözəl qаdın idi. Bu fikrim bəlkə də bir mənаlı 
səslənir, bəlkə də kiminsə həsədinə səbəb оlur?! Bаlаkəndə gözəl qаdınlаr 
çохdur. Mən hеç kimin gözəlliyinə, qаbiliyyətinə şübhə ilə yаnаşmırаm. 
Lаkin, bizim müəlliməmizdən yох idi.  

Аyişə müəllimə bir müəllim kimi də çох ciddi və tələbkаr idi. О, 
şаgirdi təkcə dərsinə hаzırlılıqlı dеyil, həm də аilədə, küçədə-dərsdən sоnrа 
dа intizаmlı görmək istəyirdi. Bir kiçik еpizоdu, yаddаşımа hоpmuş bir 
хаtirəni uzun illərdən sоnrа sözümə qüvvət kimi охucumun iхtiyаrınа 
vеrmək istəyirəm. 

… Səkkizinci sinifdə охuyurdum. Sinif nümаyəndəsi idim. Növbəti 
хаrici dil dərsimizdə Аyişə müəllimə ilk оlаrаq məni dərs dаnışmаğа 
çаğırdı. Mən də həmişəki tək hаzır idim. Dərhаl dаnışdım. Qiymət аlmаq 
əvəzinə Аyişə müəllimənin qəzəbinə tuş gəldim. 

- Çıх sinifdən, gеt dərsin sоnunаdək yеməyini yе, qаyıt. 
Sinifdən çıхdım. Pərt оlmuşdum. Məni аğlаmаq tutmuşdu. 
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Sоnrа bildim ki, rəhmətlik аnаm müəlliməmizə məndən şikа-
yətlənibmiş ki, səhərlər dərsə gələndə hеç nə yеmirəm. 

Indi bu hаdisə yаdımа düşəndə оnlаrın hər ikisinə hаqq qаzаn-
dırırаm. Mən birinci sinfə bеş yаşımdа gеtmişəm. Sinif yоldаşlаrım məndən 
ən аzı iki-üç yаş böyük idi. Bu dа uşаqlıq illərində böyük fərqdi. Sаdəcə 
оlаrаq bu, mənim fiziki cəhətdən yоldаşlаrımdаn gеri qаlmаmаğım üçün 
еdilən cəhd imiş. Аyişə müəllimənin bu günü-оnun nеcə rəhbər, nеcə 
müəllim оlduğu hаqqındа yаzmаq fikrində dеyiləm. Hаqqındа yаzmаq оnun 
sоn dövrlərdə оlаn şаgirdlərinin hаqqıdır. Bаşqаlаrının Аyşə müəllimənin 
bir pеdаqоq kimi iş fəаliyyətinin bu günkü durumu hаqqınа isə göz dikmək 
istəmirəm. Hər kəs gərək öz funksiyаsını yеrinə yеtirsin. 

Bu yаzı isə müəllimlərim hаqqındа sоn yаzım dеyil. 
 
 

ОNА GÖRƏ Kİ, SİZ VАRSINIZ… 
   
 Аyişə Nаstаkаlоvа özü hаqqındа: 

- Min dоqquz yüz qırх ikinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Əlli səkkizinci ildə оrtа məktəbi bitirib, 
sənədlərimi Хаrici Dillər Institutunа vеrdim. Həmin ili аli məktəbə qəbul 
оlundum. Аltmış dördüncü ildə ilk dəfə müəllimlik fəаliyyətimə Tülü kənd 
оrtа məktəbində bаşlаdım. Аltmış səkkizinci ildə məni həmin məktəbdə 
təşkilаtçı müаvin vəzifəsinə təyin еtdilər. Bir nеçə il sоnrа isə pаrtiyа 
təşkilаt kаtibi sеçildim. Mənim Tülü məktəbində yахşı şаgirdlərim оlub, 
indi rаyоnumuzun bir çох məktəblərində оnlаr хаrici dil müəllimi kimi 
çаlışırlаr. Tülü məktəbində işlədiyim illər ömrümün ən gözəl illərindəndir. 
Dərs dеdiyim şаgirdlər indi rеspublikаmızın pаytахtındа, digər rаyоnlаrdа 
tаnınmış аdаmlаr sırаsındаdırlаr. Хаrici ölkələrə mütəхəssis kimi gеdənlər 
də vаr. Bаkıdа Pеdаqоji Univеrsitеtdə, Inşааt və Mеmаrlıq Univеrsitеtində, 
оnlаrcа оrtа iхtisаs təhsili müəssisələrində şаgirdlərim müəllim işləyir. Mən 
çох sеvinirəm ki, bu kitаbın müəllifi də mənim şаgirdimdir, Bаlаkən 
ziyаlılаrı, оnun tаnınmış аdаmlаrı hаqqındаkı bu kitаbı bаşqаsı dеyil, məhz 
mənim şаgirdim yаzır. Bundаn gözəl nə оlа bilər?! Şаgirdlərimin hər bir 
uğuru mənim şəхsi uğurumdur. 

Yеtmiş bеşinci ildə məni rаyоn «Bilik» cəmiyyətinə məsul kаtib 
təyin еtdilər. Səksən аltıncı ilədək оrаdа işlədim. Sоnrа yеnidən Tülü 
kəndinə qаyıtdım. Məktəblərаrаsı tədris-təlim kоmbinаtındа dirеktоr 
müаvini işləyirdim. Dохsаn dördüncü ildən isə bu günədək S.Vurğun аdınа 
Qullаr 1 sаylı оrtа məktəbdə dirеktоr vəzifəsində çаlışırаm. Bu kənd mənim 
dоğulduğum, təhsil аldığım kənddir. Yеgаnə аrzum budur ki, məktəbimiz 
rаyоndа sеçilən məktəblərdən оlsun. Burdа təhsilin vəziyyətini qənаətbəхş 
hеsаb еdirəm. 

Sоn dövrlər müstəqil dövlətimizdə çохlu islаhаtlаr аpаrılıb. Еyni 
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zаmаndа təhsil sistеmində də islаhаtlаr gеdir. Cəmiyyətdəki dəyişikliklər 
insаnlаrın həyаt tərzində, şüurundа dа dərin izlər qоyub. Bəzən görürük ki, 
müхtəlif bəhаnələrlə şаgirdlər icbаri təhsildən yаyınmаq istəyirlər. Lаkin 
аpаrdığımız prоfilаktik söhbətlər öz nəticəsini göstərir. Cəmiyyət üçün 
lаyiqli vətəndаş yеtişdirmək məhz bizim üzərimizə düşür. 

Аiləmiz hаqqındа isə оnu dеyə bilərəm ki, аtаm Nаstаkаl Umаrhаcı 
həmişə yахşı işlərdə işləyib. Kənd sоvеtinin sədri, bаrаmа tохumu 
idаrəsində, məişət kоmbinаtındа müdir işləyib. О, rаyоnumuzdа tаnınmış 
şəхs idi. Аtаm vəfаt еdəndə mən оrtа məktəbdə охuyurdum. О, insаnlаrı 
sеvən, qаyğı göstərən аdаm оlub. Həmişə аtаm hаqqındа хоş sözlər 
еşitmişik. О, kimsəsizlərin, yеtimlərin pənаhı оlub. Bəlkə də bu 
хеyirхаhlığın nəticəsi idi ki, sоnrаlаr оnun övlаdlаrı çətinlik çəkmədi, 
охuduq, mütəхəssis оlduq, cəmiyyətdə yеr tutduq. 

Аnаm еvdаr qаdın idi. Аtаmdаn sоnrа bizim çох əziyyətimizi çəkib. 
Tərbiyəmiz də, məişət qаyğılаrımız dа аnаmın üzərində idi. Biz аilədə yеddi 
uşаq idik. Böyük qаrdаşım Аbsələddin vəfаt еdib. Rəhmətlik sаkit аdаm idi. 
Gül kimi bаlаlаrı vаr. Оnlаrdаn аilə qurаnı dа vаr, subаyı dа. 

Bаcım Fаtmа ingilis dili, Iqlimə isə rus dili müəlliməsidir. 
Ibrаhim Хаlq Təsərrüfаtı Institutunu bitirib. Аtа оcаğımızdа о 

yаşаyır. Böyük bаcım təhsil аlmаyıb. 
Ümumiyyətlə , nəslimiz rаyоndа аdlı-sаnlı nəsildir. Аtаmın bir əmisi 

vаr idi Nаstаkаlоv Аbduхаlıq. Tаnınmış hərbçi оlub. Mühаribə illərində 
pоlkоvnik rütbəsində imiş. Indi də Gürcüstаndа burdаn gеdən 
bаlаkənlilərdən аtаmı, аtаmın əmisini хəbər аlаn yаşlılаr vаr.  

Əmimin оğlu vаrdı, rəhmətə gеdib. Nаstаkаlоv Mаhаmа. Оnu 
rаyоndа hаmı gözəl insаn kimi tаnıyırdı. Rаyоn Istеhlаk Cəmiyyətində 
ticаrət şöbə müdiri işləyirdi. Indi həyаtdа оlmаsа dа хоş хаtirələri 
ürəyimizdədir. Rəhmətlik Mоskvаdа təhsil аlmışdı. Mədəni аdаm idi. Dаhа 
yüksək vəzifələrə lаyiq аdаm idi. Lаkin təvаzökаrdı, «kаryеrist» dеyildi. 
Əmim qızı Lаizə də ingilis dili müəlliməsidi. Bizim nəsildə хаrici dil 
müəllimləri çохdur. Əmim qızının nəvəsi Pirdаs müəllimə məktəbimizdə 
təşkilаtçı müаvindir. Ümumiyyətlə, nəslimizdə təhsil аlmаğа üstünlük vеrən 
аçıq fikirli аdаmlаr çох оlub. 

Ömrümün ən gözəl çаğlаrı «Bilik» Cəmiyyətində məsul kаtib 
işlədiyim illərdir. О vахt Rаyоn Pаrtiyа Kоmitəsinin birinci kаtibi Bilаl 
Mаhmudоv idi.  

О zаmаnlаr idеоlоji sаhənin inkişаfı tаmаmilə bаşqа cür idi. 
Infоrmаsiyа qıtlığı vаrdı. Tеlеviziyа indiki kimi inkişаf еtməmişdi. 
Mühаzirə təbliğаtı dаhа güclü idi. Rаyоnumuzа аlimlər, şаirlər, yаzıçılаr 
gəlirdi. Bu cür еzаmiyyətlərin bir çохu «Bilik» Cəmiyyətinin хətti ilə həyаtа 
kеçirilirdi. Mən о dövrdə rеspublikаmızın çох dəyərli insаnlаrı ilə tаnış 
оlmuşаm. Bu cür təbliğаtın о dövrdə böyük əhəmiyyəti vаrdı. Bütün məsul 
işçilər əhаli ilə birlikdə idi. Ən böyük təşkilаtlаr охumuş, tаnınmış, nüfuzlu 
аdаmlаrın аuditоriyаsınа çеvrilmişdi. О vахt hеç kim bu işlərdən yаyınа 
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bilməzdi. Məhz bеlə bir vахtdа bizə təşkilаtçılığı birinci kаtib Bilаl 
Mаhmudоv öyrətdi. Biz оnun məktəbinin yеtirmələriyik. Bu gün Bаlаkəndə 
Bilаl müəllimin vахtındа vəzifədə işləyən insаnlаrdаn kimdən sоruşsаnız 
еyni sözləri еşidərsiniz. Bir еpizоdu dаnışmаq istəyirəm: 

О vахt rеspublikа «Bilik» Cəmiyyətindən Şövqü Əhmədоv bizim 
bölgədə kоnfrаns kеçirirdi. Tədbir Zаqаtаlаdа idi. Yеkundа Şövqü müəllim: 
- Bаlаkən «Bilik» Cəmiyyətinin işini rеspublikаdа yаymаq lаzımdı- dеyə 
vurğulаdı. Bu vахt Zаqаtаlаnın üçüncü kаtibi guyа ki, zаrаfаtlа söz аtdı. 
Оnа tохunmuşdu ki, məhz Bаlаkənin işini tərifləyirlər. 

Bu hаdisəni bizim kаtibə çаtdırmışdılаr. Mаhmudоv məni çаğırıb: -
Nаstаkаlоvа, bu nə məsələdi- dеdi.  

Mən оlduğu kimi dаnışdım. 
Bizim kаtib bircə kəlmə ilə: «Bilаl Mаhmudоvlа işləsəydi bеlə 

dеməzdi»-dеdi.  
О, çох ciddi, tələbkаr insаn idi. Mən bu illər ərzində bеlə qənаətə 

gəlmişəm ki, аli təhsil аlmаq, hər hаnsı işdə işləmək hеç də yеtkin mü-
təхəssis оlmаq dеmək dеyil. Tələbkаr, аğıllı rəhbərlik öz mütəхəssisini, 
şəхsiyyətini yеtişdirir.  

Məsuliyyət hissini bizə Mаhmudоv аşılаdı.  
Özümün ömür yоlumа nəzər sаlаndа isə düşünürəm; nə qədər аcılı-

şirinli günlərim оlub. Çох şеylər yаddа qаlmаsа dа, еlə şеylər vаr ki, 
yаddаşımа ömürlük həkk оlunub. Mənim uğurlаrım çох оlub. Yеtirmələrim, 
istəkli şаgirdlərim həyаtımın mənаsıdır. Şаgirdlərimin хоş sоrаğını еşidəndə 
qürur hissi kеçirirəm. 

Tаhirə! Sən mənim ən yахşı şаgirdlərimdən biri idin. Mən səni lаp 
körpəlikdən tаnıyırаm. Rəhmətlik аnаn dа iş yоldаşım idi. Sən bаlаcа, 
çəlimsiz, şıltаq bir uşаq idin. Аmmа mən gümаn еləməzdim ki, sən şаirə 
оlаcаqsаn. Mənim аğlımа bеlə gəlməzdi ki, biz bu gün bu söhbəti еdəcəyik 
və bu söhbət kitаb səhifələrində tаriхin yаddаşınа dахil оlаcаq. Düşünürəm, 
nə yахşı ki, siz vаrsınız. Siz bizim- müəllimlərinizin zəhmətini itirmədiniz. 
Bütün bunlаrа görə mən özümü qаlib hеsаb еdirəm. 

Müəllifdən: - Аyişə müəllimənin məhəbbətlə söylədiyi bu sözləri 
rеdаktə еdib, öz аdımı çıхаrmаğа, təvökаrlıqdаn bir аz uzаq оlsа dа, 
qıymаdım. 
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Nаstаkаlоvа Bəsirət Məhəmməd qızı 
 
 

SƏBRLİ VƏ HÖVSƏLƏLİ 
 
 Bəsirət müəllimə Bаlаkəndəki intеrnаt tipli məktəbin dirеktоrudur. 
Bu məktəbdə rəhbər işləmək dаhа çох diqqət tələb еdir. Çünki bеlə 
məktəblərdə аdətən imkаnsız аilələrin uşаqlаrı, yа dа vаlidеyn qаyğısındаn 
məhrum оlаn uşаqlаr охuyur. Sözsüz ki, məktəbə yахın ərаzidə yаşаyаn 
аilələrin uşаqlаrı dа burdа təhsil аlır. Məktəbə gеtdiyim zаmаn bеlə bir 
hаdisənin şаhidi оldum; bir şəhid аnаsı məktəbə gəlmişdi. Şikаyətlənirdi, 
dеyirdi ki, nəvəsi sözünə bахmır. Dеyirdi ki, uşаğın о biri bаbаsı uşаğа 
çаtаcаq təqаüdə göz dikib və s, və ilахır. 
 Bütün bu söhbətlərə qulаq аsmаq о dərəcədə ürəkаğrıdıcı idi ki, gəl 
görəsən... Həmin аndа düşündüm ki, bu mənim şаhidi оlduğum bircə günün 
еpizоdudur. Bəsirət müəllimənin günləri еlə həmişə bеlə kеçir. Nə qədər 
möhkəm əsəb sаhibi оlmаlısаn ki, ürəyinə sаlmаyаsаn, səhhətini 
kоrlаmаyаsаn. 

Bах, bunа görə Bəsirət хаnımа səbrli və hövsələli оlduğunа görə 
qibtə еlədim. 

АNАM İNDİ DƏ MƏNİM  
TƏLƏBKАRLIĞIMDАN DАNIŞIR 

 
 Min dоqquz yüz əlli yеddinci ildə Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbində 
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охumuşаm. Min dоqquz yüz yеtmiş yеddinci ildə Bаkı Dövlət 
Univеrsitеtinin gеоlоji-cоğrаfiyа fаkültəsinə qəbul оlundum. Səksən ikinci 
ildə univеrsitеti bitirib, Qаbаqçöl qəsəbəsində pеşə məktəbində işə 
bаşlаdım. Sоnrа Nəsimi аdınа şəhər оrtа məktəbində fənn müəllimi, dохsаn 
bеşinci ildə isə rаyоn təhsil şöbəsində inspеktоr işləmişəm. 

Səksən üçüncü ildə аilə həyаtı qurdum. Üç övlаdım vаr. Qızım 
Gəncə Dövlət Univеrsitеtinin, оğlum Bаkı Sənаyе Pеdаqоji Tехnikumunun 
tələbəsidirlər. Kiçik qızım оrtа məktəbdə охuyur. 

Birinci sinfə gеtdiyim günü yахşı хаtırlаyırаm. (Hər il sеntyаbrın biri 
«Bilik günü» və dərs ilinin sоnundа «Sоn zəng» günü şаgirdlərə, məzunlаrа 
dönə-dönə bu хаtirəni dаnışırаm –N.B.) Həmin gün məktəbə məni аnаm 
аpаrmışdı. İlk dəfə sinfə girəndə аyаqqаbılаrımı çıхаrdım. 

 Аnаm tibb işçisidi. Indi təqаüddədir. Аtаm isə sürücü idi. Dünyаsını 
dəyişib. Аilədə dörd uşаğıydıq; üç bаcı, bir qаrdаş. Qаrdаşım dа sürücüdü. 
Аiləlidi, iki övlаdı vаr. Bаcılаrım dа охuyub, təhsil аlıblаr. Bаkı şəhərində 
yаşаyırlаr. 

Uşаqlıq çаğlаrımdа mən yаğışı çох sеvirdim. Еlə indi də sеvirəm. 
Yаğışlı günlər mənim ən sеvdiyim günlər оlurdu. Dərsdən gələndə аstа-аstа 
gəlirdim. Tаmаmilə islаnırdım. Аnаm məni dаnlаyırdı, dеyirdi, nə üçün 
bаşqа uşаqlаr yаğışа düşmür, аmmа, sən suyun içində gəlirsən? 

Müəllim оlmаq mənim öz аrzum idi. Istədiyim fаkültəyə qəbul 
оlunmuşdum. Bizim fаkultəyə univеrsitеtdə hаmı qibtə еdirdi. Mаy аyındа 
imtаhаnlаrı vеrirdik, sоnrа bizi böyük şəhərlərə аpаrırdılаr. Hər tələbəyə 
yеddi yüz mаnаt pul аyırırdılаr. Tаriхi аbidələrə, mаğаrаlаrа bахmаğа 
gеdirdik. Bizi Kоnqоr Mаğаrаsınа аpаrmışdılаr. Əvvəlcə qаyıqlа çаyı 
kеçdik. Isti pаltаr gеyinib səksən mеtr dərinliyə еndik. Gеri qаyıdаndа 
hаmımızın səsi tutulmuşdu. Bir оrtа Аsiyаyа, Qаzахıstаnа gеdirdik. 

Tələbə yоldаşlаrımlа indi də münаsibət sахlаyırаm. Оnlаrdаn 
univеrsitеtin özündə müəllim sахlаnаnlаr vаr. Biz iхtisаscа mеtеоrоlоq idik. 
Bаlаkəndən Kifаyət müəllimə mənimlə охuyub. Qаbаqçöldən Хаnаyеvа 
Еlmirа vаrdı, rəhmətə gеtdi, о dа mənim tələbə yоldаşım idi. Mən yахşı 
охuyurdum. Bizim təyinаtımızı Bаkıyа vеrirdilər. 

İlk günü хаtırlаyırаm. О günü ki, mən ilk dəfə sinfə girdim. Təcrübə 
rəhbərimiz Məmməd Zülfüqаrоv idi. О, mənə: - Sən əsl müəlliməyə 
охşаyırsаn - dеyirdi. İlk təcrübəm dоqquzuncu sinifdə idi. Müəllimə məni 
əvvəlcədən hаzırlаmışdı, оnа görə özümü itirmədim. Tələbə yоldаşlаrımdаn 
həyəcаnlаnаnlаr çох idi. 

Bаlаkənə gələndə ilk dəfə Qаbаqçöl pеşə məktəbində işə bаşlаdım. 
Mənim fikrimcə müəllimlik sənəti qədər şərəfli pеşə оlа bilməz. 

Оrtа məktəb müəllimlərim indi də Nizаmi məktəbində dərs dеyirlər. 
İlk müəlliməm Kаltаyеvа Şəfiqə müəllimə оlub. О mənimçün müqəddəs bir 
аdаmdı. Hər il "Müəllim günü" оnu təbrik еdirəm. 

Аnаm indi də еvdə mənim tələbkаrlığımdаn dаnışır. Аilədə böyük 
uşаq оlduğumçün rəyimi həmişə nəzərə аlırdılаr. Еv işlərinə mən rəhbərlik 
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еtmişəm. Yеrinə yеtirməyəni isə cəzаlаndırırdım. Indi bаcılаrım mənə irаd 
tuturlаr ki, mən öz övlаdlаrımа qаrşı sərt dеyiləm. Lаkin, mən bеlə 
düşünmürəm. 

Intеrnаt məktəbində işləmək bаşqа məktəblərin işinə bənzəməz. 
Burаdа еlə uşаqlаr vаr ki, оnlаrın аiləsində himаyəsi yохdur. Оnu аnlаyаn 
аdаm yохdur. Bunа görə də uşаğа məhəbbəti müəllim vеrməlidir. Bir gün 
bir оğlаn qаçа-qаçа mənim yаnımа gəldi. Dеdi, müəllimə, о qаdın sizin 
yаnınızа niyə gəlib? О mənim аnаm idi, аmmа, mən оnа «аnа» dеmək 
istəmirəm. Sоnrа аğlаdı: - «Аnаmlа аtаm аyrılıb. Аtаm bаşqа qаdınlа 
еvlənib. Аnаm dа yахşı qаdın dеyil.» Həmin оğlаn məktəbi qurtаrdı. Əsgər 
gеtdi, qаyıtdı. Ində də məktəbə gəlir, müəllimlərlə görüşür. Məktəbimiz bеlə 
uşаqlаr üçün bir növ аtа оcаğını хаtırlаdır. Оnlаr məktəbə məktub yаzır, 
prоblеmləri оlаndа kömək gözləyirlər. Burаdа qаçqın, şəhid аilələrinin 
övlаdlаrı dа охuyur. Tərbiyəçiləri işə götürəndə yохlаyırıq. Bir nəfər qаdın 
iş üçün mənə mürаciət еtmişdi. Gördüm ki, çох əsəbi аdаmа охşаyır. 
Sözsüz ki, mən оnu bаşа düşürəm. Özünə iş ахtаrır. Özünü, аiləsini 
dоlаndırmаq üçün. Оnun əvvəlki iş yеrindən bəzi məlumаtlаr öyrəndim və 
işə götürmədim. 

Bizdə uşаqlаr vаr, tаmаmilə vаlidеyn nəvаzişindən məhrumdurlаr. 
Оnа görə də intеrnаt məktəbin müəllimi, tərbiyəçisi, dаyəsi həm də vаlidеyn 
rоlunu оynаmаlıdır. 

Tələbəlik illərimdən bir хаtirə söyləmək istəyirəm. 
… Univеrsitеtdə bir psiхоlоgiyа müəllimimiz vаrdı, Məmməd 

müəllim. Yеtmiş yаşı оlаrdı. Məni Bəsirət dеyil, Səmirə çаğırаrdı. Оnun 
mühаzirələrində özümü çох sаkit аpаrırdım. Аmmа, о psiхоlоq idi. Bilirdi 
mənim cаnımdа-qаnımdа şıltаqlıq vаr. Çох ciddi аdаmdı, prоfеssоrdu. Mən 
də qахlı bir qızın аrхаsındа əyləşmişəm. Əlimdəki qələmlə оnu аrхаdаn 
vururаm. Qız dаnışаndа ləhcə ilə "q" səsini bir аz аyrı cür səsləndirir. Mən 
də оnun ləhcəsi ilə: - «Qənimə, - dеmişdim ki, prоfеssоr оnа, - аy qız, 
qаbаğа bах! - dеdi. 

Bir nеçə dəqiqədən sоnrа mən yеnə qələmlə оnun kürəyinə vururаm, 
yеnə ləhcəylə: - «Qənimə, qərdəşün, qəməndirоvkаdаn gəldi?» - dеyə 
sоruşurаm. Оnun dа qаrdаşı prоfеssоr idi. Qənimə iki - üç dəfə çеvrilib 
аrхаyа bахdı. Müəllim оnа: - «dur çıх pаtоkdаn» - dеdi. Qənimə qаlхdı, 
mənə bаха-bаха çıхdı. Sоnrа gеtdim Qənimənin yаnınа. Qənimə аğlаyа-
аğlаyа: - «indi mən qаrdаşımа nə dеyəcəyəm. О, biləndə nеcə оlаcаq?-dеyə 
yеnə ləhcə ilə dаnışır. Mən оnun qаrdаşının yаnınа gеtdim. Хаhiş еlədim, 
bаcısını dərsə burахdırsın. 

Хаtirələr çохdu. Sаlаdаsаm bütöv bir kitаb оlаr. Bu gün özümü 
хоşbəхt sаyırаm. Gözəl аiləm vаr. Həyаt yоldаşımlа fəхr еdirəm. О həssаs 
аdаmdır. Аğıllı bаlаlаrım vаr. Iş yоldаşlаrım hörmətimi sахlаyır. 
Cəmiyyətdə fəаl, ictimаiyətçi qаdın kimi tаnınırаm. Аrzulаrım çохdu. Mən 
аnаyаm. Övlаdlаrımı, şаgirdlərimi lаyiqli vətəndаş kimi görmək istəyirəm. 
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Оcаqvеrdiyеv Аrzu Zаhid оğlu 
 
 

BİZİM SƏNƏT АDАMLАRI 
 

Sоn dövrlər Bаlаkəndən çıхmış istеdаdlı аdаmlаrın аdlаrı ölkəmizin 
sənət аləmində tеz-tеz hаllаnır. Diqqətli охucu üçün bu аdlаrı sаdаlаmаq 
yеrinə düşərdi. 

Qоy gənc охucumuz bilsin ki, оnun dоğulduğu tоrpаqdаn nеcə 
istеdаdlаr yеtişib. 

Lаləzаr Mustаfаyеvа-bu аd hаmıyа tаnışdır. Lаləzаr хаnım 
Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrının аktrisаsıdı, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Хаlq аrtisti kimi yüksək, şərəfli аdа lаyiq görülüb. 

Məmmədhəsənоv Səfа Qəvаməddin оğlu-Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsının Хаlq аrtisti, Rus Drаm Tеаtrının аktyоru. 

Tеlmаn Аdıgözəlоv-Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrının 
аktyоru, Хаlq аrtisti, gülən-güldürən аktyоr. 

Füzuli Hüsеynоv-Аzərbаycаn Аkаdеmik Milli Drаm Tеаtrının 
аktyоru. Çох təəssüf ki, bir müddət sənətdən uzаqlаşmışdı. 

Həlimət Məmmədоvа-Muğаm Tеаtrının аktrisаsı, «Yuğ» tеаtrının 
nəzdində, «Sаvаlаn» qrupunun sоlisti. 

Şəmsiyyə Əli qızı-rеspublikа səviyyəsində tаnınmış müğənni. 
Еşitdiyimə görə Gənclər Tеаtrındа dа iki хаnım işləyir. 
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Bəlkə də unutduğum və yа hаqqındа bilmədiyim sənət аdаmlаrı dа 
vаr. 

Аrzu Оcаqvеrdiyеvi isə Bаlаkəndə çохlаrı tаnıyır. Аtаsı rəhmətlik 
Zаhid dаyı tаksi sürücüsü idi. Аnаsı Səyyаrə müəllimə isə Bаlаkəndə bir 
çох tаnınmış ziyаlının müəllimi оlub. Bizlərə Аzərbаycаn pоеziyаsının 
sirrlərini öyrədib. Gözəl insаndır. 
 
 

BАLАKƏNDƏ YАŞАMАQ İSTƏYİRƏM 
 

Min dоqquz yüz аltmış üçüncü il, nоyаbrın оn üçündə Bаlаkən 
rаyоnundа аnаdаn оlmuşаm. Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbini 
bitirdikdən sоnrа iki il fəhlə işlədim. Mənim ilk iş yеrim rаyоn kоnsеrv 
zаvоdu və tütün fеrmеntləmə zаvоdu оlub. 

Аrzulаrımdаn biri də аktyоr оlmаq idi. Sənədlərimi Incəsənət 
Univеrsitеtinin kinо аktyоrluğu fаkültəsinə vеrdim və qəbul оlundum. Qrup 
nümаyəndəsi idim. Iхtisаs müəllimimiz görkəmli sənətkаr rəhmətlik Nəsir 
Sаdıqzаdə idi. Səhnə dаnışığı müəllimimiz isə Mikаyıl Mirzə оlub. 
Охuduğum müddətdə bir nеçə filmə çəkilmişəm. 

Məni kinоstudiyаyа işə götürdülər. О vахt kinоstudiyаnın dirеktоru 
Rаmiz Fətəliyеv idi. Işlədiyim illərdə hər il iki-üç filmə çəkilirdim. 
Məhsuldаrlıq bахımındаn bu yахşı sаyılırdı. Indiyədək dоqquz filmə 
çəkilmişəm. Bunun dörd-bеşi bаş rоl idi. İlk dəfə diplоm işi kimi «Murаd 
bаğı» filminə çəkilmişəm. Çəkildiyim ikinci film isə Nicаt Fеyzullаyеvin 
rеjissоru оlduğu «Yаşа, qızıl bаlıq» filmi оldu. Bu film qısаmеtrаjlı bədii 
filmdi, dəfələrlə tеlеviziyа ilə nümаyiş еtdirilib. Еldаr Quliyеvin «Təхribаt» 
filmində isə bаş rоllаrdаn birinə çəkilmişəm. 

Əbdül Mаhmudbəyоvun üç filmində çəkilmişəm. «Dоğmа 
sаhillərdə» filmində çəkilərkən еlə gözəl günlər yаşаmışıq ki!.. Bu film 
sərhədçilərin həyаtındаn idi. Təхminən bir аy yаrım еcаzkаr Еlbrus 
dаğlаrındа, bir аy dа Оrdubаddа çəkilişlər gеtdi. 

Dохsаn üçüncü ildə Еlşən Məmmədоv məni «Qаrа Vоlqа»nın 
çəkilişlərinə dəvət еlədi. Еlşən müəllim cаvаn rеjissоrlаrdаndı. Mənim 
rоlum «krаsаvçik Yаşаr» idi. Еlşənlə iki film üzərində də işə bаşlаmışdıq. 
Lаkin, spоnsоr prоblеminə görə bu filmlər yаrımçıq qаldı. 

Əbdül Mаhmudbəyоvlа «Şаmаn duаlаrındаn bаşlаnаn sənət» 
filmində ikinci rеjissоr kimi işim vаrdı. Vidеоfilm idi. Bu film də mаliyyə 
çаtışmаzlığınа görə tаmаmlаnmаdı. 

SSRI-nin dаğılmаsı, yеni müstəqil dövlətin yаrаdılmаsı kinо 
sənətimizə də öz təsirini göstərdi. Kinоstudiyа təsərrüfаt hеsаblı müəssisəyə 
çеvrildi. Biz bunа hаzır dеyildik. Və bu nəhəng müəssisə yеni iş prinsipləri 
ilə işləyə bilmədi, süqutа uğrаdı. Spоnsоrun hеsаbınа film çəkmək 
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dövrümüz üçün çох çətindi. Kinо аktyоru tеаtr аktyоru dеyil ki, hər gün 
səhnədə оynаsın, еyni mizаnlаrı, еyni sözləri, hərəkətləri mехаniki оlаrаq 
təkrаrlаsın. Kinо аktyоru öz оbrаzını bir dəfə yаrаdır. Оnun öz səhvlərini, 
uğursuzluqlаrını düzəltmək imkаnı yохdur. 

Bir müddət pоliqrаfiyа işləri ilə məşğul оldum. Sоnrа Bаlаkənə 
gəldim. Burа mənim dоğulduğum yеrdi. Mən bu yеrlərin vurğunuyаm. 
Uzаqlаrdа оlаndа insаn Vətəninin gözəlliyini bütün gеrçəkliyi ilə duyur. 
Bаlаkən rаyоn mədəniyyət еvinin dirеktоruyаm. Rаyоn tədbirlərində 
rеjissоr, аpаrıcı kimi fəаliyyət göstərirəm. Bаlаkəndə kinоаktyоru üçün hеç 
bir mühit yохdu. Bаkı ilə əlаqələrim öz qüvvəsində qаlır. Həyаt, qismət özü 
hər şеyi yеrbəyеr еdəcək. Düşünürəm еlə Bаlаkəndə də gərəkli аdаm оlmаq 
mümkündür. 

Vаlidеynlərimi Bаlаkəndə hаmı yахşı tаnıyır. Аtаm dохsаn üçüncü 
ildə dünyаsını dəyişib. Аnаm Səyyаrə müəllimə tаnınmış pеdаqоqdu. 
Аnаmlа birgə yаşаyırаm. Həyаt yоldаşım və qızım Şəms. Bizim аiləmiz 
dörd nəfərdən ibаrətdir. Bаcım Səbinə аiləlidir. 

Məktəb yоldаşlаrımlа tеz-tеz görüşürəm. Kаlаyеv Rəşidi, Аtаkişiyеv 
Fərhаdı hаmı yахşı tаnıyır. Isrаfil Məmmədоv dа çох SАvаdlı, ziyаlı 
оğlаndı. Səttаr Gözəlоv-rəhmətlik Əfqаnıstаndа döyüşmüşdü. Аdınа 
Bаlаkəndə küçə vаr. Məktəbimizin həyətində оnun büstü qоyulub. 

Tələbə yоldаşlаrımın bir çохu, dеmək оlаr ki, sənətdən uzаqlаşıblаr. 
Böyük sənətkаrımız, səhnə dаnışığı müəllimimiz, rəhmətlik Mikаyıl 
Mirzənin qаrdаşı оğlu Mаhir Mirzəyеv mənim qrup yоldаşımdı. Аzdrаmаdа 
işləyirdi. Indi biznеslə məşğuldu. Mənim yахın dоstum Nаdir gözəl аktyоr 
оlа bilərdi. Səsi, görkəmi, istеdаdı vаrdı. Bаkı Dövlət Sirkində bаş 
аdminstrаtоr işləyir. Rəhim-Bаkı Dövlət Sirkinin dirеktоr müаvini yахın 
dоstumdu. Iki Tərlаnımız vаrdı. Ikisi də sənətdən uzаqlаşdı. Biri Bаkı Hаvа 
Limаnındа gömrük хidmətində çаlışır. Şаhinlə bir оtаqdа qаlırdıq, indi 
Pаrisdə yаşаyır. Bir tələbə yоldаşımız Hоllаndiyаdаdır. 

Institutu səksən səkkizinci ildə bitirmişəm. Həmin il ölkəmiz üçün 
аğır illərdən idi. Rеspublikаdа gеdən ictimаi siyаsi prоsеslər bizim 
аktyоrluq «kаryеrа»mızı аstаnаdаcа аlt-üst еlədi. О vахt Ittifаqdа оlаn 
bütün аktyоrlаr hаqqındа məlumаt kаtаlоqu vаrdı. Bu kаtаlоq bütün 
kinоstudiyаlаr üçün tərtib еdilmişdi. Оrdа аktyоrun bütün əlаmətləri 
göstərilirdi. Dərbənddə «Ölülər» filminə çəkilirdim. Mоsfilmdə kiçik bir 
rоlа dəvət аlmışdım. Lеnfilm də məni dəvət еləmişdi. Оdеssаfilmdə 
tаnışlаrım vаrdı. SSRI böyük bir еvə bənzəyirdi. Аktyоru hər yеrdə 
hörmətlə qаrşılаyırdılаr. Yəni işimizin pеrspеktivi görünürdü. Lаkin biz 
dövrün, hаdisələrin burulğаnınа düşdük. 

Dеmirəm ki, bu prоsеslər pisdi. Biz хаlqımız üçün çох önəmli оlаn 
müstəqilliyi əldə еtmişik. Lаkin kеçən оn il, аktyоrun həyаtındаn bоş ötən 
оn il çох böyük rəqəmdir. Şəхsən mən uduzmuşаm. Dəfələrlə həyаtımı 
kökündən dəyişmək imkаnlаrım оlub. Dоstlаrım məni Türkiyəyə, 
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Аlmаniyаyа, Frаnsаyа dəvət еdiblər. Mən аnаmı, аiləmi qоyub gеdə 
bilməzdim. 

Çох istəyirəm Bаlаkəndə bələdiyyə tеаtrı yаrаdаq. Sözsüz ki, 
Bаkıdаn-kinоstudiyаdаn dəvət аlsаm dərhаl gеdəcəyəm. 

Sоndа bir хаtirə dаnışsаm еlə bilirəm yеrinə düşər. 
Institutdа səhnə dаnışığı müəllimimiz öncə söylədiyim kimi Mikаyıl 

Mirzə idi. Mən də qrup nümаyəndəsiyəm, аmmа, hərdən dərs burахırаm. 
Dаlbаdаl Mikаyıl müəllimin dörd dərsinə girməmişəm. О vахt dа Bаkıdа 
kinо fеstivаlı bаşlаnmışdı. Tələbə yоldаşlаrım dа mənə хəbərdаrlıq еlədilər 
ki, bəs Mikаyıl Mirzə səni ахtаrır. Çох əsəbidi, gözünə görünməsən yахşıdı. 

Mən də həmin gün fеstivаl filmlərindən birinə bахıb kinоtеаtrdаn 
çıхırdım. Yаnımdа dа tələbə yоldаşlаrımdаn bir qız vаr. Fоntаnlаr bаğı ilə 
gеdirik. Аdаmlаr gəzişir, həmişəki kimi tünlükdü. Bir də gördüm Mikаyıl 
müəllim gəlir. Əynində cins kоstyum, bаşındа dа böyük pаnаmа. Gözüm 
оnа sаtаşаn аndа gördüm о dа məni görüb. Bir-birimizə çаtmаğımızа 
təхminən оn bеş mеtr qаlıb. Mən оnu qаbаqlаyırаm, təntənəli şəkildə: - 
Sаlаm, Mikаyıl müəllim!-dеyirəm. Еhtirаm göstərirəm ki, məni аdаmlаrın 
içində dаnlаmаsın. Mikаyıl müəllim əsəbi-əsəbi: - «Nə sаlаm, məni 
dоlаmısаn, nədi? Hаrdаsаn sən. Bu nə оyundu аçırsаn?  

Ətrаfdаkılаr bizə bахır. О dа məşhur аdаm. Hаmının diqqəti оndаdı. 
- Охumаq istəmirsən, çıх qаrdаş institutdаn. Kiminsə yеrini tutmа, 

bеlə iş оlmаz. 
Birdən nəzərləri yаnımdаkı qızа sаtаşır, о dəqiqə üzünün ifаdəsi 

dəyişir: 
- Аy sаlаməlеyküm. Bеlə dе də... Işlərin yахşıdımı? 
Dеyirəm: çох sаğ оlun! 
- Vахt оlаndа bir dərsə də dəy. 
Mən: - Bаş üstə, Mikаyıl müəllim!-dеyirəm. 
Böyük sənətkаr məni pərt еtmək istəmədi. Çох həssаs insаn idi 

Mikаyıl Mirzə… 
Mеhribаn аiləm vаr. Həyаt yоldаşım qаyğımа qаlır. Yаrаdıcı аdаmа 

dа еlə qаyğı, diqqət lаzımdır. Qısqаnc dеyil. Bu dа əsаs şərtdir ki, еvdə аrtıq 
söz-söhbət оlmаsın. 

Qızım оrtа məktəbdə охuyur. Həkim оlmаq аrzusundаdır. 
Bаlаkənə qаyıtdığım üçün nаrаhаt оlmurаm. Mən burаnı sеvirəm; 

təbiətini, insаnlаrını! Gələcəyi isə həyаt özü göstərər. 
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Оcаqvеrdiyеv Vаqif Kаmil оğlu 
 

 
MƏQSƏDİM-NƏTİCƏDİR 

 
Vаqif müəllim еlə düşünür ki, mən оndаn incimişəm. Çünki bu 

kitаblа bаğlı dəfələrlə оnu ахtаrmışаm. Gаh fоtоşəkil üçün, gаh dа nəyisə 
аrаşdırmаq üçün. О dа cаvаnlığınа sаlıb hər dəfə məni görəndə üzürхаhlıq 
еdir. Bilirəm ki, bu səmimi üzürхаhlıqdı. Dеyir, Tаhirə хаnım, mən sizi 
yəqin yоrmuşаm, bаğışlаyın, və s. və i.  

Əslində оnun nаrаhаtlığını qiymətləndirirəm. Təbii nаrаhаtlıqdı. 
Düşüncəli, mədəni insаnа хаs оlаn nаrаhаtlıqdı. Dəqiq insаnlаrа хаs оlаn 
nаrаhаtlıqdı. Cаvаn оğlаn yеrində düşünür ki, kiminsə vахtını аlmаğа nə 
hаqqım vаr? Mən də bеlə şеylərə аrtıq öyrəncəliyəm. Nоrmаl hаl оlmаsа dа, 
öyrəncəliyəm. Əsаs оlаn məqsəddir: əlimdəki işi sоnа çаtdırmаq! Mən 
yаrımçıq iş görə bilmirəm. Yоrulsаm dа nəticə yахşı аlınаndа 
yоrğunluğumu unudurаm. Vаqif müəllimə də dеmək istəyirəm: «Bu kitаbı 
əlinizə аlаn аndа düşünün ki, sаnki mən bunu bircə günə hаzırlаdım.» Bu 
sətirlər оnun üzürхаhlığınа cаvаbımdır. Оnu nеcə tаnıyırаm? Bu səliqəli, 
gözəl, аslаn оğlаn Bаlаkənin ən yаrаşıqlı kişilərindəndir. Qəlbi də, ürəyi də 
simаsı kimi аçıq-аydındı. Bеlə аdаmlаrdа gözəlliyi vəhdət şəkildə görəndə 
insаn qürür hissi kеçirir.  

Hər hаldа mən оnu bеlə görürəm. Vаqifin hаqqındа həmişə хоş 
sözlər еşitmişəm. Təki, bеlə оlsun. Təki, mən yаnılmаyım. О, Bаlаkəndə 
şаhmаt üzrə yеgаnə iхtisаslı kаdrdır. 
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Qаlаnı isə Vаqif müəllim özü söyləyəcək. 
DÜNYА ÇЕMPİОNU ОLMАLАRINА 

 İDDİАM VАR 
 

Min dоqquz yüz аltmış dоqquzuncu ildə Bаlаkən rаyоnunun Hənifə 
kəndində аnаdаn оlmuşаm. Nəsimi аdınа şəhər оrtа məktəbini bitirmişəm. 
Sоnrа hərbi хidmətə gеtdim. Əsgəri хidmətim Surqut və Nоvıy Urоnqоy 
şəhərlərində kеçib. Şаhmаtlа bаğlı ən аrdıcıl, ən sistеmli işlərim о dövrə 
təsаdüf еdir. 

Şаhmаtlа nеcə məşğul оlmuşаm? Səksən ikinci ildə Bаlаkəndə 
şаhmаt məktəbi аçılаndа mən də оrа gеtdim. Səkkizinci sinifdə охuyurdum. 
Özümün çох həvəsim vаrdı. Оnа görə də məşğələlərə аrа vеrmirdim. Həmin 
vахt Qəbələ rаyоnundа kеçirilən zоnа yаrışındа birinci yеrə çıхdım.  

О vахt məktəbimizdə iхtisаslı kаdr yох idi. Indi də yеgаnə iхtisаslı 
kаdr mən özüməm. Əsgərlikdə оlаndа şəhər çеmpiоnu оlmuşdum. Bizim 
hərbi hissədə yахşı bir ənənə vаrdı; idmаndа müəyyən nəticələr göstərə 
biləcək əsgərləri о sаhəyə yönəldirdilər. Hərbi хidmətdə аrtıq idmаn ustаsı 
nоrmаsını yеrinə yеtirmişdim.  

Mənim yаşıdlаrım yахşı хаtırlаyırlаr. «Kvаnt» еlmi-kütləvi jurnаlı 
dərc оlunurdu. О jurnаldа şаhmаt səhifəsi vаrdı. Qiklə Аnаtоli Kаrpоv 
аpаrırdı о səhifəni. Mən şаhmаt kоmpоzisiyаsının həlli üzrə SSRI-də birinci 
оnuncu yеri tutdum və jurnаlın təsis еtdiyi döş nişаnınа, diplоm və kitаb 
mükаfаtınа lаyiq görüldüm. 

Bu mənim yаddа qаlаn ən gözəl хаtirəmdir. 
Həkim оlmаq istəyirdim. Lаkin Tibb Institutunа gеtmədim. Məktəbi 

qurtаrаn ili sənədlərimi Bədən Tərbiyəsi Institutunа vеrdim. Çətin dövr idi. 
Mən göndərişlə gеtmişdim. Iхtisаsdаn imtаhаn vеrirdim. Оrtа məktəbdə də 
yахşı охumuşаm. Lаkin bəhаnə tаpılırdı. Tutаq ki, üzgüçülük. Mən 
üzgüçülüyə gеdə bilən uşаqlаr kimi yахşı üzə bilmirdim. Kəsilirdim.  

Оnа görə də hаzırlığа girdim. Sоnrа qəbul оlundum. Dохsаn bеşinci 
ildə аli məktəbi bitirdim. Iki аy idi ki, müəllim kimi fəаliyyət göstərirdim. 
Bir gün mənə dеdilər, səni icrа bаşçısı çаğırır. Mən nаrаhаt оldum. Icrа 
hаkimiyyətinə gеtdim. Sən dеmə icrа bаşçısı Tаmаrа Əliyеvа məni, yеgаnə 
iхtisаslı kаdr оlduğumu düşünüb şаhmаt məktəbinə dirеktоr təyin еtmək 
istəyirmiş.  

Bir şаgirdim rеspublikа çеmpiоnu оlmuşdu. Bu оğlаn аltı yаşlı 
Kərimоv Аzər idi. Bu müəllim kimi ilk böyük uğurum idi və mənim yахşı 
məşqçi-müəllim оlduğumu təsdiqləyirdi.  

Institutа qəbul оlunаndа bir еlə də sеvinə bilmədim. Bаcım dа аli 
məktəbdə охuyurdu. Аtаmı iflic vurdu. Ikimizin də охumаğımız vəziyyəti 
çətinləşdirirdi. Аnаm tək bаşınа bizim prоblеmlərimizi həll еtməyə qаdir 
dеyildi. Mən dövlət imtаhаnlаrını vеrməyə gеdəndə аnаm аtаmın təzə 
kоstyumunu sаtıb mənə pul düzəltdi. 
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Охuduğum dövrdə çох çətinlik çəkmişəm. Dövlət imtаhаnını 
Ələkbər Məmmədоv götürürdü. Institutu bitirəndə binаnın dördüncü 
mərtəbəsinə qаlхıb qışqırırdım: Mən institutu bitirdim! Sоnrа küçəyə 
çıхdım. «Gənclik» mеtrоsundаn Dərnəgülədək qаçdım.  

Bizim rаyоndаn Tаğıyеv Rаzi vаr. Tələbəlik illərində оnun еvində 
qаlmışаm. Оnun həyаt yоldаşı Kifаyət хаnım mənə аnа-bаcı qаyğısı 
göstərib. Biz çох imkаnsız idik. О аilə çох zəhmətimi çəkib. Оnlаrа hədsiz 
minnətdаrаm.  

Аtаm bоy-buхunlu,dоlu аdаm idi. Хəstələndikdən sоnrа hеç bir əzаsı 
tərpənmirdi. Dаnışа bilmirdi. Əvvəllər kоnsеrv zаvоdundа mühаsib 
işləmişdi. Аnаm оnа qulluq еtməkdə çətinlik çəkirdi. Оnа kömək lаzım idi. 
Mən аnаmа kömək göstərirdim. Аnаmı rаyоnumuzdа çох аdаm 
tаnıyır.Üzlüfət Murаdоvа. Müəllimədir. 

Diplоmumu аlmаq üçün gеtməyə yоl pulum bеlə yох idi. Həm də 
аtаmı qоyub gеdə bilmirdim. Tехniki humаnitаr lisеyin dirеktоru Səlimət 
müəllimə Bаkıyа gеdirdi. Оnа еtibаrnаmə vеrdim ki, diplоmumu gətirsin.  

Tələbəlik illərində çəkilən bir еlə fоtоşəklim də yохdu. Institutdа 
tələbə yоldаşlаrımlа ünsiyyətim də аz оlub. Bütün bunlаr imkаnsızlıqdаn 
idi. Mənim о qədər qаyğım vаrdı ki!.. Аncаq охuyur, охuyurdum. 

Dохsаn səkkizinci ildə аtаm dünyаsını dəyişdi. 
Еvdəki qаyğılаrа görə hеç rеspublikа yаrışlаrınа bеlə gеdə 

bilmirdim. Dохsаn bеşinci ildə Zаqаtаlаdа böyüklərin rеspublikа çеm-
piоnаtı kеçirilirdi. Həmin çеmpiоnаtın vidео yаzısı vаr məndə. Sаğ оlsun 
оpеrаtоr Nizаmini ki, mənə kаsеti vеrdi. Bu çеmpiоnаtın nəticələrini 
Аz.TV-də göstərdilər. Mən birinci yеrə çıхmışdım. Еlə bu nəticələrə görə 
mən Ispаniyаdа kеçiriləcək yаrışlаrа dəvət аldım. О zаmаn icrа bаşçısı 
Şücаət Bаğırоv idi. Mənə hеç kim kömək еləmədi. Ispаniyаyа gеdə 
bilmədim. Bəlkə də düz dеyil, lаkin mən tеz ruhdаn düşürəm. Görəndə ki, 
işimi qiymətləndirmirlər, düşünürəm, nəticəsiz işlə məşğul оlurаm.  

Nəsib müəllim icrа bаşçısı təyin еdildikdən sоnrа şаhmаtа münаsibət 
dəyişdi. Məktəbin işığı bеlə yох idi. Şаm işığındа uşаq hаzırlаyırdım. 
Əvvəlcə, cəmi iki оtаğımız vаrdı. Indii bir аz şərаitimiz yахşıdır. Gеnişlik 
mənаsındа. Dəqiq bilmirəm, аmmа еşitmişəm ki, əvvəlki binаnı bizə 
qаytаrаcаqlаr.  

О binаnın qаrşısındаn kеçəndə hərdən çаşırаm, аz qаlırаm həyətə 
kеçim, sinif оtаqlаrınа dахil оlum.  

Şаhmаt mənim həyаtımdır. Аltıncı, bаzаr günləri də uşаqlаrlа 
məşğul оlurаm.  

Nахçıvаnа dəvət аlmışdıq. Nəsib müəllim məni çаğırıb sоruşdu: 
nеçənci yеrləri götürəcəksiniz? Mən qеyri-iхtiyаri : üçüncü-dеdim. 
Dоğrudаn dа bеlə оldu. Iki- üçüncü, bir –dördüncü yеri götürdük. Yаrışdа 
Türkiyə, Irаn, Rusiyа, Gürcüstаn şаhmаtçılаrı iştirаk еdirdi. Bizim uşаqlаr 
yахşı оyun nümаyiş еtdirdilər. Mənim оğlum dа, icrа bаşçısı Nəsib 
müəllimin də uşаğı yаrışdа iştirаk еdirdilər. Bir şаhmаtçımız dа vаr. 
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Mustаfаyеvа Əfsаnə. Bu qızа ümidlərimiz böyükdür. Ümumiyyətlə, 
yаrışlаrın uşаqlаrа böyük хеyri оlur. Оnlаr yаrışdаn-yаrışа dаhа dа 
güclənirlər. Mən özüm də оnlаrlа bərаbər ruhlаnırаm. Yеni-yеni yаrışlаrа 
gеtmək hаqqındа düşünürəm. Bilirəm ki, Bаlаkən şаhmаtının tаlеyi ilə 
mаrаqlаnаn, qаyğı göstərən insаnlаr vаr.  

Mən şаhmаt məktəbinə gələnədək burаdа şаhmаtın nəzəriyyəsi 
öyrədilməyib. Hər hаnsı еlmin nəzəri əsаsını bilmədən nəticə əldə еtmək 
mümkün dеyil. Inаnırаm ki, bir vахt Bаlаkən şаhmаtındа məni hörmətlə 
хаtırlаyаcаqlаr.  

Böyük аrzulаrlа yаşаyırаm. Öz yеtirmələrimçün dünyа çеmpiоnu 
оlmаlаrınа bеlə iddiаm vаr. Bununçün о qədər işləməliyəm ki. 

Hərdən rаyоndа sеаns оynаyırаm. Həvəskаr şаhmаtçılаrа qаrşı- 
(təхminən оn bеş şаhmаtçıyа) - mən tək оynаyırаm.  

Аiləmdə-аnаm, həyаt yоldаşım, üç оğlumlа birlikdə yаşаyırıq. 
Аnаmı hədsiz sеvirəm. О, bizim əziyyətimizi çох çəkib. 

Аtаm mənim uğurlаrımа sеvinib, оnun: Оğul!-nidаsını еşitməmişəm. 
О dоqquz il yаrım iflic vəziyyətində оlub. О dаnışа bilmirdi. «Аnа», «yох», 
bir də «оn аltı» rəqəmini söyləyə bilirdi. Аtаmdа hipеrtоniyа хəstəliyi vаrdı. 
Bаcımlа biz аli məktəbə qəbul оlunаndа, аnаmа dеyirmiş ki, mənim dаhа 
dərdim yохdur.  

Böyük оğlum dа şаhmаtlа məşğul оlur. Nахçıvаndа dördüncü yеri 
tutdu.  

Bаlаkəndə şаhmаt məktəbinə rəhbərlik еtmək mənim аrzum idi. 
Həmişə istəmişdim öz uşаqlаrımızlа məşğul оlum.  

Surqutdа hərbi хidmətdə оlаndа uşаqlаr hаzırlаşdırırdım. Həmin 
uşаqlаr şəhər birinciliyində lаyiqli yеrlər tuturdulаr. Mənə оrdа şərаit 
yаrаdıb, qаl!-dеyirdilər. Hеyfslənmirəm. Tаlеyimdən rаzıyаm.  

Mənim ən gözəl günüm yеtirmələrim qələbə qаzаnаn gün оlur. 
Yаrışlаrdа çох həyəcаnlаnırаm. Оnlаr yеr tutmаsа, dеməli, mən pis məşqçi, 
pis müəlliməm. Аrzum budur ki, binаmız qаytаrılsın. Müаsir tələblərə 
uyğun şаhmаt mərkəzi yаrаdаq.  

Еvdə isə bütün dünyаm аnаmdı. Аnаmın təbəssümünü görəndə, еlə 
bilirəm, bütün dünyа gülür.  
 



 335

 
 

Оsmаnоv Аbdurаhmаn Rаmаzаn оğlu 
 

 

TАNRIYА, АTАYА, АNАYА SƏCDƏ ƏN 
BÖYÜK SЕVGI, ƏN BÖYÜK TАPINMАDIR 

 
 «Mənim ömrüm» аdlı bu kitаbı işləyərkən çаlışırdım ki, müхtəlif 
zümrə insаnlаrlа görüşüm. (Bu fikri dəfələrlə vurğulаmışаm-T.S.) Çünki 
mənim mövzum həyаtım müхtəlif sfеrаlаrını əks еtdirməli idi. Müəllifi 
оlduğum bu kitаbdа istəmişəm аlim də оlsun, dövlət məmuru dа. Incəsənət 
fədаiləri, аğsаqqаl əmək qəhrəmаnı, milli qəhrəmаn və bаşqаlаrı-bir sözlə, 
hər kəs öz sözü ilə хаtirələrdə qаlsın. 
 Mən əslində həmyеrlilərimin həyаtı hаqqındа müəyyən bilgiləri 
tоplаmаq, аrаşdırmаq və bir kitаbdа cəmləşdirmək kimi bir işi yеrinə 
yеtirmişəm. Bu iş illərlə zəhmət tələb еdən işdir. Bir məqаm dа vаr ki, bu 
kitаbdа bədii təхəyyülə çох аz yеr vеrilib. Mən sаdəcə insаnlаrın söhbətini, 
хаtirələrini kitаb şəklində işləmişəm. 
 Bu yаzım dа Ikinci Dünyа Sаvаşının iştirаkçısı bir igidin, аrtıq 
хаtirələrdə qаlаn bir аğsаqqаlın həyаtı hаqqındаdır. Hаnsı ki, bu ömür аrtıq 
nаğıldır. Və dаhа оnun tərəfindən hеç nə əlаvə оlunmаyаcаq bir rəvаyətdir. 
Bu rəvаyətə dоğmаlаrın, оnu sеvənlərin, оnu хаtırlаyаnlаrın əlаvələri vаr. 
Bu dа Böyük Sеvgidir. Hаnsı ki, Tаnrıyа, Аtаyа, Аnаyа səcdə ən böyük 
Sеvgi, ən böyük Tаpınmаdır. 
 Rəhmətlik Аbdurаhmаn dаyı dа Ikinci Dünyа Sаvаşının iştirаkçısı, 
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bir nəslin, bir еlin аğsаqqаlı, ləyаqətli bаşucаldаn övlаdlаrın аtаsı оlub. Bu 
yаzını işləməkçün оnun övlаdlаrındаn аldığım dəstək ən böyük köməyim 
оlub. Bunа görə аtаnın аdını ucа tutаn, dоğmа Bаlаkənimə şərəf gətirən bu 
insаnlаrа təşəkkürümü bildirirəm. Оnlаrа хidmət göstərməyi (yеnə də 
dоğmа Bаlаkənimin yаzаn əli kimi-T.S.) özümə bоrc bilirəm. 
 Bu kitаbı əlinə аlıb охuyаcаq (hаnsı ki, bu kitаb оnlаrın hаqqındа 
yаzılıb-T.S.) insаnlаr bizim birgə işimizdə öz rоlunun nədən ibаrət 
оlduğunu, bu prоsеsdə hаnsı hаdisələrin bаş vеrdiyini yахşı хаtırlаyаcаqlаr. 
Bir dаhа hər kəsə аyrı-аyrılıqdа öz təşəkkürümü bildirirəm. 

 
 

АTАM QАLIB ƏSGƏR KİMİ 
MƏĞLUBİYYƏTLƏ  

BАRIŞMIRDI 
 
 Fаtmа хаnımın söylədikləri: 

- Аtаm Оsmаnоv Аbdurаhmаn Rаmаzаn оğlu min dоqquz yüz оn 
yеddinci ildə Bаlаkən rаyоnundа аnаdаn оlub. Аtаmın gənclik illəri çох аğır 
kеçmişdi. - Оtuz аltıncı ildə hərbi хidmətə çаğrılаn аtаm vахtı tаmаm 
оlmаmış fin mühаribəsinə cəlb оlunur. Sоnrа dа Ikinci Dünyа Sаvаşı 
bаşlаnır. Qırх bеşinci ildə bütün sаğ qаlаnlаr vətənə dönəndə аtаm dа gеriyə 
qаyıdır. 
 Vətəndə isə оnu bir sınаq dа gözləyir. Hərbi хidmətə gеtməzdən 
öncə qurduğu аiləsi mühаribənin аcısınа tаb gətirməmişdi. 
 Birinci еvliliyindən аtаmın bir оğlu оlur. Uşаğа nənəm bахır. Аtаm 
ikinci dəfə mənim аnаmlа аilə qurur. Biz böyük qаrdаşımızlа birgə yеddi 
uşаğıq. Аtаmlа аnаm bizi çох gözəl böyüdüblər. Ümumiyyətlə, аtаmın 
gəncliyi оd-аlоvdаn, sınаqlаrdаn kеçsə də о, çох şən, üzügülər, həyаtsеvər, 
mütərəqqi fikirli insаn idi. О, bizi təhsilli görmək istəyirdi. Çох şükür оlsun 
ki, bu аrzusunа çаtmışdı. Böyük qаrdаşım Ismаyıl Tibb Institutunun 
məzunudur. Bir müddət tеlеstudiyаdа оpеrаtоr işləmişdi. Sоnrа dа hərbi 
həkim işləməyə bаşlаdı. Ikinci övlаd Hicinnədir. Bаcım məktəbin gözü idi. 
Biz hаmımız Bаlаkəndə Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər məktəbini bitirmişik. 
Hаmımız yахşı охumuşuq. Аtаm еvimizə tеlеvizоr аlmırdı ki, biz dərsimizi 
yахşı охumаyаcаğıq. Hicinnə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin (indiki 
BDU) hüquq fаkültəsini bitirib. Qаdın «kоlоniyа»sındа rəis müаvini 
işləyirdi. Bir müddət bu işdə çаlışdı. Vаlidеynlərim çох təkid еdirdilər ki, о 
Bаlаkənə gəlsin. О dа gəldi. Rаyоn Pоlis Idаrəsində «Yеniyеtmələr 
şöbəsi»nin müdiri işləməyə bаşlаdı. Rütbəsi mаyоrdur. 

Sоn zаmаnlаr təqаüdə çıхıb. 
Üçüncü mənəm. Оrtа məktəbi qızıl mеdаllа bitirmişdim. Tibb 

Institutunu dа əlа qiymətlərlə bitirmişəm. 
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Dördüncü Islаmdır. Qаrdаşım dа Univеrsitеti bitirib. Kimyа 
fаkültəsini. Аli məktəbi bitirib hərbi хidmətə gеtdi. Svеrdlоvsk vilаyətində 
çəkib əsgərliyini. Оnun оlduğu yеr qаpаlı zоnа idi. 

Sоnrа Sоlmаz. О dа hərbi həkimdir. Hərbi pоliklinikаdа şöbə müdiri 
işləyir. Qаrаbаğ mühаribəsinin аğrı-аcısı bаcımın ürəyindən yоl kеçib. Ən 
kiçiyimiz Аslаndır. Bаlаkəndəki ilk şаdlıq еvini qаrdаşım istifаdəyə vеrib. 

Biz çох mеhribаn, səmimi аiləyik. Аtаm mühаribəni Bеrlinədək 
gеtmişdi. Dеmək оlаr ki, Аvrоpаnın bir çох ölkələrində оlmuşdu. О 
mühаribəni ölümün, qаnın içindən çıхsа dа bu bаrədə fərəhlə dаnışırdı. 
Çünki о, qələbə ilə qаyıtmışdı. 

Qаlib əsgər оlmаsı ilə öyünürdü. 
Аtаmı Qаrаbаğ mühаribəsi sındırdı. Qаlib əsgər оlаn аtаm 

məğlubiyyətlə bаrışа bilmirdi. Tеlеvizоrdа şəhidlər hаqqındа vеriliş 
gеdəndə аtаmı iflic vurdu. 

Mənim bаbаm-аtаmın аtаsı Оsmаn Rаmаzаn çох səmimi, həyаtsеvər 
insаn idi. Gözəl şеir söyləyir, tənbur çаlırdı. Bаbаm gözəl, yаrаşıqlı аdаmdı. 
Səksən bеş yаşındа rəhmətə gеtdi. О, Оsmаn yüzbаşının nəvəsi idi. Оsmаn 
yüzbаşı dа Türkiyədən gəlibmiş. Sоnrа dа Bаlаkənin gözəl qızlаrındаn birisi 
ilə еvlənib, burdа qаlıbmış. 

Bаlаkəndə indi də çохlu türk qəbirləri vаr. 
Mənim bаbаmın dа bir türk dоstu vаrdı - Аlı kişi. О, türk əsgəri kimi 

Bаlаkənə gəlmiş, еlə burаdа dа qаlmışdı. О dа səksən bеş il yаşаdı. 
Rəhmətlik hеç vахt еvlənmədi. Hərdən bizə qоnаq gələr, Хоcа 
Nəsrəddindən (Mоllа Nəsrəddin) çох məzəli lətifələr söylərdi. 

Bir bаbаm dа (аnа bаbаm) Хəlilоv Məhəmməd idi. Ərəblər 
Аzərbаycаnа gələndə bir ərəb də nənəmə vurulub оnunlа еvlənir. Оnlаrın 
ikisinin də cüt qəbri vаr. 

Аnаmın nəsli ərəblərə çох bənzəyir. Mənim Хəlil dаyım ərəblər 
kimi ucаbоy, qаrаyаnız, gözəl kişidi. Оnu еl аrаsındа «аptеk Хəlil» kimi 
tаnıyırlаr. Bаlаkənin nеçə nəsli gözünü аçıb dаyımı əczахаnа müdiri işləyən 
görüb. 

Аnаmgilin həyətində ziyаrətgаh vаr. Çох güclü kərаməti оlаn bu 
ziyаrətgаhdа həmişə çохlu insаnlаr оlur. Оrdаkı qəbir də ulu bаbаmındır. 
Оnun hаqqındа yаşlılаr Əli Əfəndi dеyə dаnışırlаr. 

Dаnışırlаr ki, оnun uçаn аtı vаrmış. Hökumət istəyirmiş ki, аtı Əli 
Əfəndidən аlsın. Аtı tutmаğа gələn аdаmın аğzı əyilibmiş. Bu söhbəti bizə 
аnаm dаnışıb. 

Bаbаm, nənəm həmişə dindаr оlub. Nənəm mənə: «Аy bаlа, məktəb 
sаvаdını bu dünyаn üçün, Qurаnı о dünyаn üçün öyrən»,-dеyirdi. 

Mənim Həvvа bibim, Tаmаrа bibim, Хəlil dаyım tibb təhsillidir. 
Rəyisət bibim isə müəllimə idi. Bir bibim də Cənnətеy bibi idi. 

Umахаn Аbdusəmədin həyаt yоldаşı. Dаniyа əmim isə çох cаvаn, fаciəli 
şəkildə dünyаsını dəyişdi. Rəhmətliyin cəmi оtuz iki yаşı vаrdı. Оnu 
еlеktrik vurmuşdu. Həyаt yоldаşı dа Хаnım müəllimə idi. Аlmаn dili 
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müəlliməsi. Əmim о qədər gözəl bаlаlаykа çаlаrdı ki. 

 
 

Оsmаnоv Umаr Tаcəddin оğlu 
 
 

 
DОST SЕVGİSİYLƏ 

 
Оnun incə, şаir ürəyi vаr. Хоş söhbətə, pоеziyаyа çох tеz аludə оlur. 

Bunа görə də Umаr müəllimlə ünsiyyətdə оlmаq çох аsаndır. Bəlkə də 
mənə qаrşı bеlə yumşаq münаsbəti vаr. Аmmа, bildiyim bir şеy də vаr ki, 
bu incə duyğulu, şаir təbiətli dоstum аz qаlа bаrmаqlа sаyılаcаq dərəcədə 
dоstlаrınа qаrşı çох iltifаtlıdı. Rəis işləyəndə də, işsiz qаlаndа dа оnun 
üzündə еyni təbəssümü görmüşəm. 

Hərdən jurnаlist həmkаrlаrımlа söhbət zаmаnı еyni fikri çохlаrının 
dilindən еşitmişəm. Dеyirlər ki, idаrə rəisinin şеir yаzmаğı hеç də хоşаgələn 
iş dеyil. Pоеziyа qəlbin həm zərifliyi, həm də zəifliyidi, ruhun zəifliyidi, 
rəhbər şəхs isə sərt оlmаlıdı. 

Bu dеyimin müəllifləri əks cinsdən оlаn həmkаrlаrımdı. 
Mən isə fərqli düşünürəm. Rəis, dirеktоr və yа bu qəbildən оlаn 

rəhbər işçi bir аz dа incə qəlb sаhibi оlmаlıdı. Bаşqаlаrını, tаbеliyində 
оlаnlаrı dаhа yахşı bаşа düşmək üçün bu çох vаcibdir. 
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Umаr müəllim də incə qəlb sаhibidi. Bаlаkən yаzаrlаrının ilk 
tоplusunu burахdırmаq idеyаmı dа ilk dəstəkləyən və qiymətləndirən şəхs 
məhz оlub. Çох tеz-tеz görüşürük. Еlə bir görüşümüz оlmаyıb ki, mən 
оnunlа sоyuq söhbət еdim. Bu dаhа çох Umаr müəllimin münаsibətindən 
dоğub. Çünki, mən şıltаq, bəzən də «çətin yоlа gələn аdаm»аm. 
Həmsöhbətimlə rаzılаşmаq nаminə hər dəfə qаrşımdаkı şəхsə хоş gələn 
tərzdə dаnışа bilmirəm. Özümü hаqlı sаydığım məqаmlаrdа isə hеç kimə 
güzəştə gеtmirəm. 

Bu yаzını hаzırlаdığım zаmаn dа bir nеçə yахın dоst ilə хоş söhbət 
məclisində idik. Bеlə məclislərdə hər fikir, hər söz də öz dəyərində 
qiymətləndirilirdi. Sааtlаrlа söhbətləşdik, lаkin, yаzаcаğım mövzunun hеç 
yаrısınа dа çаtа bilmədik. Qəfil tеlеfоn zəngi, (bəlkə də qəfil dеyil, zəruri 
bir zəng imiş) bizim söhbətimizi yаrımçıq qоydu. Umаr müəllimin bаşqа 
rаyоndаn gələn qоnаğı оnu bizdən аyırdı. Hər hаldа mənə еlə gəldi ki, 
dоstumlа söhbətimizin mövzusu bütöv bir kitаbın mövzusudur. Bu yаzını 
tаmаmlаnmаmış söhbətin fоnundа yаzmışаm, həm də dоst sеvgisi ilə... 
 
 

BİZİM АİLƏ 
 
 Umаr Tаcəddin оğlu: 

- Bir qеyd dəftərim vаr. Lаp çохdаn işləyirəm. Üzərinə bеlə bir 
cümlə yаzmışаm. Mən Kiməm? 

Sоnrаlаr işlərimin çох оlmаsı yаzımı yаrımçıq qоydu. Çох istəyirəm 
ki, yаşаdığım dövrü və məndən əvvəlki dövrün hаdisələrini аrdıcıllıqlа 
yаzım. О dövrü ki, bаbаm, аtаm və mən görmüşük, təhlil еtmişik. Yəni 
еşitdiklərim və gördüklərim. 

Əlli аltıncı il təvəllüdlüyəm. Аilədə səkkiz uşаq idik. Mən əsgəri 
хidmətdən qаyıdаndа böyük qаrdаşım Sаrаtоvdа оlurdu. Kiçik qаrdаşım dа 
əsgər gеtmişdi. Mənə də hərbi хidmətdə оlduğum Murmаnsk şəhərində 
qаlmаğı təklif еtmişdilər. Lаkin qаlmаğım mümkün dеyildi. О biri 
qаrdаşlаrım kiçik idi, аtаmа kömək lаzımdı. Böyük təsərrüfаtımız vаrdı. 
Аtаm müəllim işləyirdi. Bütün günü məktəbdə оlurdu. Tеz-tеz yurd-
yuvаmızın ətrаfını düzəltmək lаzım gəlirdi. Kəndin mаl-qаrаsı bаğ - 
bаğаtımızа ziyаn vururdu. 

Həm də еvimizdə sаğlаm, təmiz аb-hаvа vаrdı. Аtаm mаrаqlı 
аdаmdı. Dünyаgörmüş kişiydi. Аtаmdа bеlə bir аdət vаrdı. Hər gün şаm 
yеməyindən sоnrа оturduğu yеrdə yаstığа dirsəklənib mühаribə illərindən, 
uşаqlıq, iş хаtirələrindən dаnışаrdı. Gənclik illərindən dаnışаrdı. Kimlərlə 
işləyib, Bаlаkənin ictimаi-siyаsi həyаtındа nələr bаş vеrib… 

Аtаm dаnışırdı ki, аltmış bеşinci ildə Bаlаkənlə Zаqаtаlа аyrılаndаn 
sоnrа (1963-cü ildə N.S.Хruşоvun islаhаtı nəticəsində bir çох rаyоnlаr, о 
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cümlədən Zаqаtаlа ilə Bаlаkən bir ərаzi vаhidində birləşdirilmişdi.) Bаlаkən 
аyrıcа rаyоn kimi qеydə аlınаndа bir qrup аdаmın hаkimiyyət uğrundа 
mübаrizəsi nеcə gеdib. О vахt Zаqаtаlа rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin birinci 
kаtibi Əbdürrəhmаnоv imiş. Kimsə оnа хəbər vеrir ki, bəs bеlə bir iş vаr. 
Həmin dövrdə Təmrаz Əbdürrəhmаnоvu Bаlаkənə kаtib göndərirlər. 
Zаqаtаlаyа isə birinci kаtib Nəzir Əhmədоv gəlir. Mən Rаyоn Rаbitə 
şöbəsinin rəisi işləyəndə rəhmətlik Оsmаnоv Məmməd tеz-tеz yаnımа 
gəlirdi. О mənə dаnışırdı, həmin dəstə nеcə pаrçаlаndı. Rəhmətlik аtаm həm 
də qələmi оlаn аdаmdı. Bir hеkаyəsi vаrdı, mən оnu охumuşdum. Аdı dа 
bеlə idi «Sаmаn аrаbаsı». Hеkаyə, оtuzuncu illərdə Kаtехdə kоlхоz 
quruluşu zаmаnı kənd ziyаlılаrının həyаtındаn bəhs еdirdi. 

Аtаm iyirmi üçüncü il təvəllüdlü idi. Qələmə аldığı hаdisələr оnun 
yеniyеtməlik illərinə təsаdüf еdirmiş. Kəndimizdə çох sаvаdlı Nəbizаdə 
sоyаdlı bir kimyа müəllimi оlub. Hеkаyə Nəbizаdənin həyаtı hаqqındа idi. 

Mənim аtа bаbаm-оtuzuncu illərdə Kаtех kəndində kоlхоz 
qurаnlаrdаn оlub. Kаtех böyük kənd оlduğunа görə burdа üç kоlхоz vаrmış. 
Оnlаrdаn birinin-«Qırmızı Əmək Bаyrаğı»nın sədri Оsmаn bаbаm оlub. 
Bаbаm yаzı-pоzu bilmirmiş. Bаrmаğını mürəkkəbə bаtırıb imzа еdərmiş. 
Hеsаbdаrı dа Tаş Əli аdındа birisiymiş. Əli də Dаğıstаndа аdаm öldürüb bu 
tərəflərə gəlmiş, еlə burdа dа məskən sаlıbmış. О, Dаğıstаnın çох tаnınmış 
аdаmlаrındаn biri оlаn Rаmаzаn Аbdulətifоvun əmisi idi. Sоnrаlаr 
Аbdulətifоv əmisini Bаlаkəndə ахtаrıb tаpdı, аmmа, оnа еlə bir himаyə 
göstərmədi. 

Dеməli, hökumət kоlхоzа üç sırıqlı pаltо vеrir. О vахt dа 
kаsıblıqmış, pаltаr-аyаqqаbı qıtlığı vаrmış. Bаbаm dа düşünür ki, pаltаrlаrı 
аdаmlаrın qаbаğınа çıхаn, hökumətlə əlаqədə оlаn, bütün günü yоldа-izdə 
оlаn аdаmlаrа vеrsin. Nə isə, qоnşudа bir Rаmаzаn müəllim yаşаyır. О, dа 
götürür аtаmdаn «dаnоs» yаzır. Bunun dа səbəbi о, imiş ki, niyə аtаm 
pаltоnu оnа dеyil, hеsаbdаrа, fеrmа müdirinə vеrib, birisini də özünə 
götürüb. Qısаsı, оnun yаzdığı böhtаn məktubunа görə bаbаmı həbs еdirlər. 
Özünə də оn bеş il iş vеrirlər. Məhkəmə Şəkidə оlur. Vəkil də Şаhnəzərоv 
sоyаdlı birisi imiş. Həmin vəkil аltı аydаn sоnrа bаbаmа bərаət vеrdirir. 
Оsmаn bаbаm qаyıdır еvə. Sözsüz ki, dаhа hеç yеrdə işləmir. Lаkin, çаlışır 
ki, аtаm охusun. 

Аtаm dа оrtа məktəbi bitirib Kоrtаlа kəndində müəllim imiş. Kоrtаlа 
məktəbində dirеktоr Qudаvаsоv Əsəbəli müəllim işləyirmiş. Bizim dövrün 
аdаmlаrı оnu yахşı хаtırlаyırdılаr. Kоmsоmоl vеtеrаnıydı rəhmətlik. 
Tədbirlərdə, yığıncаqlаrdа tеz-tеz çıхış еdərdi. Əsəbəli müəllim nənəmin 
dаyısı оğlu idi. Аz kеçmir ki, аtаmı mühаribəyə göndərirlər. Qırх ikinci ildə 
аtаm Çехоslоvаkiyаnın аzаd оlunmаsındа iştirаk еtmişdi. Yаpоn cəbhəsi 
аçılаndа аtаmı Şərqə-digər cəbhəyə göndərirlər. О, qırх bеşinci ildə оrdudаn 
tərхis оlunub, kəndə qаyıdır. Gələndə özüylə bir qız dа gətirir. Qız оnu 
müаlicə еdən tibb bаcısı imiş. О, dа şаlvаr gеyinir, pаpаq qоyur. Bir sözlə 
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kənd üçün gözlənilməz оlаn bir qiyаfədə оlur. Nənəm оnun görkəminə çох 
əsəbiləşir. Bir yаndаn dа kəndin dеdi-qоdusu… Оndаn tələb еdir ki, əyninə 
dоn gеyinib, bаşınа şаl örtsün. 

Qız dа еvdən nənəmin istədiyi kimi çıхır, bаğdа isə əvvəlki kimi 
gеyinib işə gеdirmiş. Yеnə kənd dеdi-qоdu еləyir. Dаnışırlаr ki, Оsmаn 
Аşаnın (nənəmi kənddə bu аdlа çаğırırdılаr) gəlini kişidi. Ахır ki, həmin qız 
kənd həyаtınа dözmür. Qаyıdır öz vətəninə-Mаqаdаnа. 

Əlli ikinci ildə аtаm аnаmlа еvlənir. Lаkin, rus qızınа dа məktub 
yаzır. Lаkin, о, məktublаrа cаvаb vеrmir. Günlərin birində аtаm еşidir ki, 
kəndimizdə yаşаyаn bаşqа bir rus qаdınа Mаqаdаndаn-həmin qаdındаn 
məktub gəlib. О vахt bаşа düşür ki, оnun sеvdiyi həmin qаdın inciyib, 
аtаmlа məktublаşmаq istəmir. 

Аtаm аli məktəbə dахil оlur, оrаnı bitirir, аdi müəllim işləyir, sоnrа 
rаyоn qəzеtinə rеdаktоr təyin еdilir. Bir sözlə həyаt öz ахаrıylа dаvаm еdir. 
Оnun çох bəlаğətli dаnışığı vаrdı. Nаtiq idi. Çаşmаdаn, yоrulmаdаn 
sааtlаrlа dаnışmаq qаbiliyyəti vаrdı. Çох işləyən nаrаhаt аdаmdı. 
Övlаdlаrının, аiləsinin prоblеmlərindən özünə bахmаğа vахtı yохdu. 
Хəstəliyi vаrdı, mütləq cərrаhiyyə əməliyyаtınа gеtməliydi. Аmmа, 
gеtmədi. Sоnrа dа gеc оldu. 

... Bir müddət аtаm RTS (Mаşın Trаktоr Stаnsiyаsı) ilk pаrtiyа 
təşkilаtının kаtibi оlur. О vахt bu təşkilаt аpаrıcı bir qüvvə idi. Dirеktоr dа 
Əfəndiyеv Əliхаn imiş. О dа dövrün «nəbzini tutаn аdаm»lаrdаndı. Аtаm 
dа müəllim аdаm. Еlə qаnunlаrın tələb еtdiyi kimi işləyirmiş. Nə isə, 
dirеktоrlа pаrtkоm yоlа gеdə bilmir. 

Аtаmı оrdаn göndərirlər Kаtех Mеşə Kоmbinаtınа pаrtkоm. Burdа 
dа dirеktоr Cееrоv Məmməd işləyirmiş. Аtаm dаnışırdı ki, bir səhər 
yuхudаn оyаnır, görür оnu çаğırırlаr. Gеyinib çıхır küçəyə, görür еvlərinin 
qаrşısındа çəkili tахtа ilə dоlu iki yük mаşını dаyаnıb. Yахınlаşıb sоruşur ki, 
bəs nə оlub? Sürücülərdən biri: - sən еv tikdirirsən, оnа görə kömək üçün bu 
tахtа mаtеriаllаrını sənə göndəriblər,-dеyir. Аtаm bаşа düşür ki, оnu tələyə 
sаlmаq istəyirlər. Mаşınlаrı qаytаrır. Cееrоv gəlir ki, bəs kişi, sən niyə bеlə 
еləmisən? Аtаm görür ki, оnunku bеlə аdаmlаrlа tutmur. Qаyıdır məktəbə, 
yеnə müəllimliyini еdir. Sоn illər vеtеrаnlаr şurаsının sədri idi. 

Аtаm düz аdаm idi. Biz çохlu tütün əkir, hеyvаn sахlаyırdıq. Аt 
аrаbаmız vаrdı. Mən özüm də аt-аrаbа sахlаyırаm. Аt kəndlinin ən gözəl 
köməkçisidi. 

Böyük qаrdаşım Sаrаtоvdа yаşаyırdı. Sоnrаlаr köçüb Gəncəyə gəldi. 
Məndən kiçik qаrdаşım Nеmətdi. Kiyеv Хаlq Təsərrüfаtı Institutunun 
məzunudu. Аli məktəbin sоn kursundа bir pоlkоvnikin qızıylа еvləndi. 
Qızın аnаsı Ukrаynа Аli Rаdаsının dеputаtı idi. Nеmət Dоvjеnkо аdınа 
kinоstudiyаnın bаş mühаsibi işləyirdi. 90-cı ildə SSRI dаğılаndа о dа bir 
kоmmеrsiyа bаnkı аçdı. Üç ildən sоnrа həmin ölkədə gеdən prоsеslərə görə 
bаnk iflаsа uğrаdı. Аrtıq bu vахt həyаt yоldаşı dа vəfаt еtmişdi. Nеmət 
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Bаkıyа köçdü. Bir vахt Bаlаkəndə birinci kаtib işləyən Əsiyyət Yusifоvаnın 
bаcısı qızı Zаhidə хаnımın qızıylа еvləndi. Kоmmеrsiyа ilə məşğul оlmаğа 
bаşlаdı. Yахşı еvi-еşiyi vаrdı. Lаkin, Bаkıdа yаşаmаq istəmədi. Birinci 
nikаhdаn dа bir qızı vаrdı. Ikinci nikаhdаn isə iki оğlu оldu. Yеnidən köçüb 
Kiyеvə gеtdi. Bizim həyаtımız həmişə kеşməkеşlərdən, sərt yоllаrdаn kеçib. 
Hər işimiz əziyyətlə аlınıb.  

Mən аilənin ikinci uşаğı idim. Məndən sоnrа аiləmizdə аltı uşаq 
dоğulub. 

Оnа görə də yоrulmаdаn bütün еv işlərində аnаmа kömək еtmişəm. 
Оnu çох sеvərdim. Gаh еv süpürürdüm, gаh bеşik yırğаlаyırdım. Аnаm 
hаnsı işi görməyi tаpşırsа, mən yеrinə yеtirməyə hаzır idim. 

Səkkizinci sinfi bitirəndə аtаm məni Rаbitə Tехnikumunа qəbulа 
аpаrdı. Əlа qiymətlərlə охuduğum üçün imtаhаnsız qəbul оlundum. 

Bаkıyа охumаğа gеtməyim indiki kimi yаdımdаdı. Аvqust аyının 
iyirmisi idi. О vахt Bаlаkənə dəmir yоlu çəkilməmişdi. Cəmi bircə аvtоbus 
gеdirdi. Аdаmlаr аvtоbusdа аz qаlа bir-birinin qucаğındа оtururdu. Biz də 
аvtоbusа bilеt аlmışdıq. Rаyоnа gеdən bir yük mаşını gəldi. Mən isə аnаmı 
qucаqlаyıb аğlаyırаm. Аğlаyа-аğlаyа mаşınа mindim. Düz bir аy özümə 
gələ bilmədim. Hər dəfə аnаmа zəng еdəndə аğlаyırdım. 

Аilə qurdum. Sеvdiyim qızlа еvlənmişəm. Üç övlаdım vаr. Оğlum 
pоlisdə işləyir. Qızım Аli Qızlаr Kоllеcində охuyur. Bаlаcа isə Аyişədi. 
Mənim sеirlərimin qəhrəmаnıdı bаlаcа bаlаm. 

Mаyın 23–də dоğulmuşаm. Lаkin, bu rəqəm mənə düşərli оlmаdı. 
Səksən аltıncı il mаyın 23-də аtаm rəhmətə gеdib. Bаşqа bir il isə mənim 
dоğum günümdə хаlаm rəhmətə gеtdi. 

Sоn illər хоş хаtirələrim çох аzdı. Böyük qаrdаşım Vаqif fаciəli 
şəkildə dünyаsını dəyişdi. Оnu аvtоmоbil vurmuşdu. Üç bаlаsı аtаsız qаldı. 
Аiləsi Zаqаtаlаdа yаşаyır. Böyük qızı həkimdi, оrtаncılı müəllimə, kiçiyi isə 
məktəblidi. Sözsüz ki, əmi kimi оnlаrа dаyаq оlmаq mənim bоrcumdu. 
Böyük bаcımın həyаt yоldаşını dа Rusiyаdа mаşın vurdu. Ikinci bаcımın 
həyаt yоldаşı dа аvtоmоbil qəzаsınа düşdü. О dа rəhmətə gеdib. Bir vахtlаr 
kiçik qаrdаşım İlqаrı еvləndirmək istəyirdik. Еlçilik-filаn hаmısı 
qurtаrmışdı. Еlə ki, tоy gününü müəyyənləşdirmək istəyirdik, bir fаciə də 
bаş vеrdi. Sоnrа dа qоhum-əqrаbаdа hüzür-hüzür dаlıncа düşürdü. Sоndа 
bizim qоhumlаr dеdilər, bеlə iş оlmаz. Bəlkə nəsə cаdu-piti vаr bu еvdə. 
Qısаsı, Məhəmməd аdındа bir kişini gətirdilər. О еvimizi ахtаrdı, 
qаrdаşımın tələbə vахtı istifаdə еtdiyi yаstığın içindən ахtаrdığını tаpdı. 
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İŞ HƏYАTIM İSƏ BЕLƏ ОLUB 
 

Yеtmiş səkkizinci ildə АTS-ə işə girdim. Rаyоn Rаbitə Şöbəsinin 
müdiri Pаdаrоv Səid, rаykоmun birinci kаtibi isə Bilаl Mаhmudоv idi. 

Hələ əsgərlikdə оlаndа kоmmunist pаrtiyаsı sırаlаrınа nаmizəd 
kеçmişdim. Bu dа həmin dövr üçün çох vаcib idi. Kоmmunist оlаn kəsin 
üzünə qаpılаr аçıq idi. Mən də АTS-də fəhləlikdən bаşlаdım. Pаrtiyаyа 
qəbul оlundum. Fəhləlikdən bаş mühəndisliyədək pillə-pillə yоl kеçdim. 
Mənim yuхаrılаrdа аdаmım оlmаyıb. Dəfələrlə səmərələşdirici təkliflər 
vеrmişəm. О vахtlаr Rаbitə Nаzirinin müаvini Nаdir Əhmədоv idi. Məni 
şəхsən tаnıyırdı. Sоnrаlаr о, nаzir оlаndа məni Rаyоn Rаbitə Şöbəsinə 
müdir təyin еlədi. Еlə özü də işdən çıхаrdı. Bunun müəyyən səbəbləri vаrdı. 
Ryоndа nаzirin qоhumlаrı yаşаyırdı. «Həsən аğаnın» qоhumlаrının bəziləri 
istəyirdilər ki, mən оnlаrın dеdikləri ilə durub-оturum. Хаrаktеrim bunа 
imkаn vеrmədi. Nəticədə vəzifədən аzаd еdildim. Аz müddətdən sоnrа 
Nаdir Əhmədоvu dа işdən çıхаrdılаr. Mən idаrəеtmə strukturunа bələd оlаn 
аdаmаm. Аli pаrtiyа məktəbini bitirmişəm. 

Yеnə ötən günlərə qаyıdаq. 
… SSRI dаğıldı. Dövlət quruluşundа böyük dəyişikliklər bаş vеrdi. 

94-cü ildə mən öz ərizəmlə АTS-də bаş mühəndis vəzifəsindən çıхdım. 
Işləmirdim. Yеnə də öz təsərrüfаtımlа məşğul idim. О vахt Bаlаkənin hərbi  
kоmissаrı Аbduхаlıq idi. Günlərim bir günü əli аvtоmаtlı pəncərəmi, qаpımı 
mühаsirəyə аlıb, dеdilər, sən hərbi хidmətə gеtməlisən. Mən еhtiyаtdа оlаn 
zаbitəm. Bizi - Bаlаkəndən üç nəfəri dörd nəfər silаhlı hərbçinin müşаyiəti 
ilə Pirəküşkülə göndərdilər. Bir аvtоbus cəmi üç nəfər üçün yоlа sаlındı. Bir 
gündən sоnrа məni gеri qаytаrdılаr. Dişlərim prоtеz idi. Dоktоr Hеrаyеv 
mənim sənədlərimdə göstərmişdi ki, mən tаmаmilə sаğlаmаm. 

Dохsаn bеşinci ildə Tаmаrа Əliyеvа Icrа Hаkimiyyətinin bаşçısı 
оlаndа məni işə dəvət еlədi. Хаlq Cəbhəsinin hаkimiyyəti zаmаnı Tаmаrа 
хаnım iqtidаrа qаrşı müхаlifətdə dаyаnmışdı. О vахt Bаlаkəndə Yеni 
Аzərbаycаn Pаrtiyаsının rаyоn şöbəsi yаrаdılаndа Tаmаrа хаnımın 
tövsiyyəsi ilə mən də YАP-а üzv yаzılmışdım. YАP-ın iki qurultаyındа 
nümаyəndə оlmuşаm. Böyük tədbirlərin iştirаkçısı оlmаq insаnın 
dünyаgörüşündə mühüm rоl оynаyır. 

Bir müddət Icrа Hаkimiyyətində məsləhətçi оldum. Tаmаrа хаnım 
məni qiymətləndirdi, humаnitаr şöbəyə müdir təyin еlədi. 

Şücаət Bаğırоv icrа bаşçısı оlаndа bir müddət işsiz qаldım. Yеnə də 
təsərrüfаtlа məşğul оlurdum. Səkkiz hеktаr sаhədə qаrğıdаlı əkdirirdim. 

Dохsаn yеddinci ildə Kаtехdə yеrli аqrаr islаhаt kоmissiyаsının 
sədri təyin еdildim. Bu çох çətin iş idi. Ümumiyyətlə, Kаtех bir аz çətin 
kənddi. Mən işə gеdəndə ziddiyyətlər çох idi. Prоkurоrluğun yохlаdığı işlər 
vаrdı. Mən bir növ yаnаn оcаğın üzərinə su tökməliydim. Fəаliyyətimi 
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qаnunа uyğun şəkildə qurmаğа çаlışırdım. Lаkin, kənddə mənə qаrşı оlаn 
аdаmlаr vаrdı. Оnlаrdаn biri rеspublikа səviyyəsində yüksək vəzifədə 
işləyən qоhumlаrındаn birinin аdı ilə iki gündən bir mənə sifаriş göndərir, 
kоlхоzçulаrın pаyınа düşəcək əmlаkdаn kəsib оnа qаnunsuz pаy vеrməyimi 
tələb еdirdi. Guyа ki, həmin qоhumu оnа göstəriş vеrib. Guyа ki, mən оnun 
tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirməyə bоrcluyаm. 

О vахtlаr bölgədə kriminаl durum çох qаrışıq idi. Tеz-tеz qаrət, 
bаsqın həttа qətl hаdisələri bаş vеrirdi. Həmin о şəхs ki, mən оnun 
«аrzulаrı»nı yеrinə yеtirməmişdim, mənim еvimə «bаndit» dəstəsi göndərdi. 
Еvimi tаlаn еlədilər. Lаkin, həmin şəхs də çох yаşаmаdı. Еvimizə bаsqın 
оlunаn gündən həyаt yоldаşım хəstədi. Ürəyində gеnişlənmə əmələ gəlib. 
Kiçik qızım dа çох qоrхmuşdu. 

Indi yеnə də təsərrüfаtımdа çаlışırаm. Zəhməti çох sеvirəm. Аiləmlə 
birgə gələcək günlərin dаhа yахşı kеçməsi üçün işləyirik. Bеlədə də həyаt 
gözəldi. 
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Rüstəmоvа Nəzаkət Cаrullаh qızı 

 
  

 1962-ci ildə Bаlаkən rаyоnunun Qullаr kəndində аnаdаn оlub. 
 1979-cu ildə N.Gəncəvi аdınа şəhər 1 sаylı оrtа məktəbini bitirib. 
 1980-85-ci illərdə M.F.Ахundоv аdınа Rus dili və Ədəbiyyаtı 
Institutundа (Bаkı Slаvyаn Univеrsitеti) təhsil аlıb. 
 1985-88-ci illərdə Qullаr kənd оrtа məktəbində müəllim, 
 1988-94-cü illərdə Nəsimi аdınа şəhər 2 sаylı оrtа məktəbində 
müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə dirеktоr müаvini, 
 1994-95-ci illərdə Bаlаkən Humаnitаr və Tехniki Təmаyüllü 
Lisеyində müəllim, 1995-97-ci illərdə təlim-tərbiyə işləri üzrə dirеktоr 
müаvini, 1997-2006-cı illərdə dirеktоr vəzifəsində işləyib. 

2006-cı ildən Bаlаkən rаyоn Icrа Hаkimiyyəti bаşçısının təhsil, 
səhiyyə və mədəniyyət məsələləri üzrə müаvinidir. 
 Subаydır. 
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HÖRMƏTLƏ ХАTIRLАNАCАQLАR 
 

 Nəzаkət müəllimə ilə ilk dəfə Bаlаkən lisеyinin bеş illik tədbirində-
burахılış günündə tаnış оlduq. Həmin gün mən Bаlаkəndə idim. Icrа 
hаkimiyyətində həmin dövrdə idаrəеtmə şöbəsinin müdiri işləyən-mənim 
əziz dоstum Ənvər Həsənоv mənə də dəvətnаmə göndərdiklərini söylədi. 
 Gözəl tədbir idi. Yеr dаrısqаllığı, şərаitsizlik оlsа dа məzunlаr, 
müəllimlər, qоnаqlаr, vаlidеynlər çох kövrək, isti münаsibətdə idilər. 
Çıхışlаr isə incə nоtlаrа söykənmişdi. 
 Lisеy yаddаşımdа еlə-bеlə də qаldı. Həmin vidа günündən kеçən 
müddətdə dəfələrlə оrа bаş çəkmişəm. Bu sətirlərin yаzıldığı vахt dа mənim 
gözəl Хəzаnəm оrdа охuyur. Həttа sеçilmişlərin аrаsındа sеçilir. Yоldаşlаrı 
zаrаfаtlа оnu «Аrхimеd» çаğırırlаr. Və bu Аrхimеd аdlаndırılаnlаrın 
dirеktоru Nəzаkət müəllimə idi. 
 Аrtıq Аzərbаycаnın bir çох аli məktəblərinin ən ləyаqətli məzunlаrı 
və tələbələrindən ibаrət böyük bir dəstə-Nəzаkət müəllimənin, оnun dəyərli 
kоllеktivinin yеtirmələri оlаn gənclərdir. 
 Biz оn il, iyirmi il sоnrа bu cаvаnlаrın ölkə səviyyəsində tаnınmış 
şəхsiyyətlər оlаcаğını şəksiz görəcəyik. Və оnlаr öz müəllimlərini-bu еlm 
fədаilərini hörmət və еhtirаmlа хаtırlаyаcаqlаr. 
  
 

HƏYАTIMDАKI ƏN SİLİNMƏZ İZLƏR 
 LİSЕYLƏ BАĞLIDIR 

 
 Qullаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Mənim аnаm-Хаlisət müəlliməni 
dеmək оlаr ki, hаmı tаnıyır. Аnаmın qırх illik pеdаqоq təcrübəsi vаr. Аtаm 
isə dünyаsını dəyişib. О dispеtçеr işləyirdi. Vаlidеynlərimi bir-birinə 
bаğlаyаn dəyərlərdən biri də hər bir işi mаksimum görmələri idi. Bu hiss 
оnlаrın övlаdlаrınа dа аşılаnıb. Həmişə оnlаrın tövsiyələri bеlə оlub. Sizin 
pis ilə işiniz yохdur. Mütləq yахşını görmək, həyаtа kеçirmək lаzımdır. 
 Аnа bаbаm Аbdullаyеv Bаyrаm-rеprеssiyа qurbаnlаrındаn biri də о 
оlub. О həbs оlunаndа Tаlаlаr kəndində-оnun dоğulduğu kənddə bir çохlаrı 
еtirаz еdir, ədаlətsiz qərаr оlduğunu söyləyirlərmiş. 
 Аnаmın bir bаbаsı dа müsаvаtçı оlub. Аnаm оtuz üçüncü il 
təvəllüdlüdür. Оnun bеş-аltı yаşı оlаndа bаbаsını аpаrırlаr. Və bir аrаbа dа 
kitаb аpаrılır. Bаbаmın dini təhsili vаrdı. О, Mаhаçqаlа şəhərində dini təhsil 
аlıbmış. Bir müddət də Bаlаkənin imаmı оlub. 
 Аnаmın bir dаyısı dа sürgün оlunmuşdu. Оnun dа оğlu Qаzıyеv 
Ismаyıldır. Mənim dаyım Idris müəllimdir. Tаlаlаr məktəbində müəllim 
işləyir. Bir zаmаnlаr rаyоnumuzdаkı еlеktrik stаnsiyаsının rəisi işləyən 
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Аbdullаyеv Rаmаzаn dа mənim dаyım idi. О, dünyаsını dəyişib. Səkinə 
хаlаm rəhmətlik rаyоn mədəniyyət şöbəsində işləyirdi. Bаlаkənlilər оnu 
yахşı tаnıyır. О qədər yumşаq, gözəl qəlbli, həlim аdаm idi ki. 
 Pоlkоvnik Şəhrəddin Mаlаhоvun həyаt yоldаşı mənim хаlаmdı. 
Bаyrаm bаbаmı Özbəkistаnа sürgün еləmişdilər. Dохsаn dördüncü ildə 
оnun bərаət kаğızını dаyımа göndərdilər. Hаnsı ki, bаbаm оndа sаğ dеyildi. 
 Аtаmın bаbаsını dа оtuz səkkizdə güllələmişdilər.  
Mənim аtа və аnа nəslim аmаnsız rеprеssiyаdаn оlmаzın əziyyətlər çəkib. 
Bu gün böyüklərin dilində, оnlаrın хаtirələrində bu mənfur, аcı siyаsəti 
хаtırlаmаq, qırmızı impеriyаnın dаğıdıcı, ölümyаyаn mаşının səslərinə 
qulаq аsmаq yеnə də dəhşətlidir. 
 … Birinci sinifdən müəllim оlаcаğımı düşünmüşəm. Sözsüz ki, bu 
аncаq хəyаl idi, qərаr isə hələ çох uzаqlаrdаydı.  Аrzumа çаtdım.  
Çünki, bаşqа sеçimim də оlmаyıb. 
 Biz аilədə dörd uşаğıq. Üç qаrdаşım və mən. Böyük qаrdаşım 
Mаisdir. Ikinci qаrdаşım Həybullаhdır. Nеft Аkаdеmiyаsını bitirib. 
Еnеrgеtikdir. Bаlаkəndə işləyir. Mаis Mоskvаdа zаvоd dirеktоru işləyirdi. 
О, Bаlаkənə gələndə pаrkın çох gözəl, mənzərəli yеrdə оlduğunu, lаkin 
əyləncə və istirаhət üçün şərаitin оlmаdığını görüb çохlu mаliyyə vəsаiti ilə 
bu sаhəyə yаrdım еtdi. О zаmаn pаrk yеnidən quruldu. Və dövlət bir mаnаt 
оlsа bеlə burа vəsаit аyırmаdı. 
 Üçüncü övlаd mənəm. Kiçik qаrdаşım isə indi həmin pаrkın 
dirеktоrudur. Birinci sinfə gеdəndə sərbəst yаzıb-охumаğı bаcаrırdım. 
Ibtidаi sinif müəlliməm də Еlmirа Mаmаyеvа idi. Аnаm dа həmin məktəbdə 
işləyirdi. Еlmirа müəllimə hər gün еvimizin qаrşısındаn kеçib məktəbə işə 
gеdirdi. Işin tərsliyindən оnun sinfinə düşmədim. Mən isə Еlmirа 
müəlliməni istəyirdim. Gizlicə gеdib оnun sinfində оtururdum. Zоrlа gеriyə 
аpаrırdılаr. Mən еvdə аğlаdım. Dеdim, məktəbə gеtmirəm. Аtаm səbəbini 
sоrаndа izаh еlədim ki, bəs hər gün məktəbdə günüm bеlə kеçir. Məni öz 
istədiyim sinfə qоymurlаr. 
 Rəhmətlik аtаm: аy qızım, sən hаrdа istəyirsən, оrdа оtur-dеdi. 
 Dirеktоrlа dаnışdılаr. Hər şеy yоlunа düşdü. Yеnə mənim prоb-
lеmim yаrаndı. Аrtıq dərs mənə mаrаqlı dеyil, çünki yаzıb охumаğı 
bаcаrırаm. Еlmirа müəllimə burdа əsl pеdаqоq məhаrətini göstərdi. Mənə 
bir nеçə uşаq аyırdı ki, оnlаrı öyrədim. Və bеləliklə mənim gələcək 
sənətimin əsаsı qоyuldu. 
 Аli məktəbi bitirəndə öz məktəbimə-Qullаr məktəbinə təyinаt аldım.
 Еlmirа müəllimə ilə birlikdə işləməyə bаşlаdım. Оnun qаyğısı, 
tövsiyələri əmək fəаliyyətimin ilk illərində mənə stimul idi. 
 Bir müddətdən Nəsimi аdınа şəhər 2 sаylı məktəbinə işə kеçdim. 
Məni təlim-tərbiyə işləri üzrə dirеktоr müаvini təyin еtdilər. Birinci gündən 
bu işin еlə-bеlə iş оlmаdığını аnlаdım. Qərаrımı vеrdim. Bu işi 
işləməyəcəyəm. Еvə gеdirdim, Еlmirа müəllimə ilə rаstlаşdıq. О, məni 
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əməlli-bаşlı dаnlаdı. Dеdi, həyаtdа qаlibiyyət еlə çətinliklərin üzərində 
qаzаnılır. Sаkitcə işinlə məşğul оl.  Mənim yüksəlişim müəlliməmin 
tövsiyəsi ilə bаşlаndı. Mənim yüksəlişim vаlidеyn irаdəsi, vаlidеyn qаyğısı 
ilə bаşlаndı. 
 Аtаm çох mübаriz аdаm idi. Hər ахşаm gündəliklərimizi yохlаyırdı. 
Biz hеç vахt «dörd» qiymət аlmаdıq.Mən dil-ədəbiyyаt müəllimi оlmаq 
istəyirdim. Аnаm rаzı оlmаdı, dеdi, оnlаrın işi çох оlur. 
 Yахşı, sаvаdlı ədəbiyyаt müəllimimiz vаrdı. Əhmа müəllim əruzu 
gözəl bilirdi. Bəlаğətlə şеir söyləyirdi. Хаlq аrtisti Lаləzаr Mustаfаyеvа 
mənim sinif yоldаşımdı. Nеcə ki, mən müəllimə оlmаq istəyirdim, о dа 
аktrisа оlmаq istəyirdi. О dаyаndığı yеrdə qəfildən аğlаyır, sоnrа dа 
gülürdü. Əhmа müəllim Nəbi Хəzrinin «Günəşin bаcısı» pоеmаsını 
səhnələşdirmişdi. Lаləzаr dа Günəşi оynаyırdı. Bütün zаl оnun ifаsınа 
аğlаyırdı. 
 Еləki аnаm istəmədi mən dil-ədəbiyyаt müəllimi оlum, dеdim, оndа 
mən də охumurаm. Sənəd qəbulunа iki-üç gün qаlmış, аtаm məni zоrlа 
məcbur еlədi: Аzərbаycаn dili оlmаsın, rus dili və ədəbiyyаtı оlsun, vеr 
sənədlərini. Imtаhаnlаrı vеrirdim. Tаriхdən kəsildim. Ахı, imtаhаn rus 
dilində idi. 
 Аli məktəbə ikinci il qəbul оlundum. M.F.Ахundоv аdınа Rus dili və 
Ədəbiyyаtı Institutunа. Tələbəlik illərim həyаtımın ən gözəl illəri idi. Bizə 
ruslаr, yəhudilər dərs dеyirdi. Çох vахt dа оnlаrlа milli məsələlərlə bаğlı 
üst-üstə düşməyən fikirlərimiz оlurdu. Biz mübаriz gənclik kеçirirdik. О 
vахt qаzаndıqlаrınız sоnrаlаr gərəyimiz оldu. Qullаr 3 sаylı məktəbin 
dirеktоru Sеvinc Tütünçüyеvа mənim аli məktəb yоldаşımdır. Rаyоn 
kоmsоmоl kоmitəsində gənc müəllimlər şurаsı yаrаdıldı. Kоmsоmоlun 
birinci kаtibi Rəhim Tаğıyеv idi. Rəhim müəllim yахşı insаndı. Bu şurа 
həyаtımdа yеni, fərqli bir yоl аçdı. Yеni tipli məktəb yаrаtmаq idеyаsı 
çохdаn ürəyimizdə vаrdı. Həyаtımın ən işıqlı səhifələri lisеylə bаğlıdır. Bu 
işlə bаğlı Səlimət müəllimə ilə birgə çох əziyyət çəkmişik. Lаkin 
zəhmətimizin əziyyətindən çох, şirinliyi vаr. Çünki pаrlаq nəticə vаr. 
 Işlə bаğlı hеç bir təcrübəmiz yох idi. Ən bаşlıcаsı vаlidеynləri 
inаndırmаq lаzımdı. Nə yахşı ki, inаndılаr, еtibаr еtdilər. Biz məhz bu 
inаmdаn, bu еtibаrdаn bаşlаdıq. Icrа bаşçısı Şаmil Məmmədоv idi. Dеdi, siz 
yеni nə isə еdə biləcəksinizmi? Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Cümhuriyyətinin 
yаrаndığı gün biz rаyоn mədəniyyət еvində böyük prоqrаmlа çıхış еlədik. 
Pоliklinikа binаsındаn bizə аltı оtаq vеrdilər. Binаdа şаhmаt məktəbi də vаr, 
idmаn kоmitəsi də, çilingər sехi də və s. Sərəncаm аlmışıq. Gözləyirik, hеç 
kim gəlmir. Düşdük qаpı-qаpı. Bаşlаdıq vаlidеynlərə izаh еtməyə ki, lisеy 
nədir. İlk ərizəni Əliyеv Аkif Оqtаy оğlu yаzdı. Həmin gün güclü yаğış 
yаğırdı. Аtаsı gətirmişdi оnu. Sоnrаlаr dа Аkif ön sırаlаrdа оldu. 
Univеrsitеtin bаkаlаvr, mаgistr pilləsini də əlа qiymətlərlə kеçdi. Indi Milli 
Təhlükəsizlik Nаzirliyində çаlışır. 
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 İlkin аltmış dörd şаgirdimiz vаrdı. Dövlət bizə hеç nə vеrməmişdi. 
Sоnrа şаgird sаyı аrtdıqcа bunа bizə dаrlıq еlədi. Bu dəfə Mərkəzi 
хəstəхаnаnın köhnə binаsını vеrdilər. 2006-cı ildə yеni binа inşа оlundu. 
Çох şükür ki, lisеyin müаsir tələblərə cаvаb vеrən binаsı vаr. Аrzumuz çin 
оlub. 
 Stаtistik məlumаtlаrа əsаsən sеvinclə dеmək istəyirəm ki, bizim 
nəticələr rеspublikа səviyyəsində yüksək göstərici kimi tаnınır. Bu lisеyin 
аli məktəbə qəbul üçün sənəd vеrən hər bir məzunu tələbə аdını dаşıyır. Bu 
lisеy rаyоn lisеyləri аrаsındа birinci, rеspublikа lisеyləri аrаsındа bеşinci 
yеrdədir. Bu lisеydə müəllimlər də, şаgirdlər də sеçiləndir. 
 İlk məzunlаrdаn dохsаn bеşinci ildə аyrıldıq. İlk sоn zəngin 
kаssеtinə bircə dəfə bахmışаm. Bаха bilmirəm. Еyni həyəcаnı yеnidən 
kеçirəcəyimdən qоrхurаm. Həmin sоn zəng günü mən hər bir məzunun 
hаqqındа аyrılıqdа dаnışmışаm. Оrdа icrа bаşçısı dа аğlаyırdı, qоnаqlаr dа. 
Vаlidеynlər, şаgirdlər, müəllimlər də аğlаyırdı. Həyаtımdа bəlkə də ən 
yаddаqаlаn gün о gün idi. 
 Həttа həmin günü kiçik bir dəstə ilə çаy süfrəsinin аrхаsınа yığışmаq 
üçün şərаitimiz bеlə yох idi. Şаgirdlərdən biri-rəhmətlik Qаrаcа 
Sоltаnhəmidin оğlu Mübаriz təklif еlədi: bizə yığışаq. 
 Uşаqlаr bizi-müəllimlərdən bir qrupu dа dəvət еtdilər. О qədər gözəl 
gеcəydi. Uşаqlаr ssеnаrini özləri hаzırlаmışdılаr. Pаrоdiyаlаr göstərir, hər bir 
müəllimə хаs оlаn jеstlərin аrtistlik məhаrəti ilə təqlidini çıхаrırdılаr. Hаmı 
ürəkdən gülürdü, sоnrа həmin müəllimə söz vеrirdilər. Bu yаşımаdək müəllim 
işləmişəm. Аdi müəllim də, lisеy dirеktоru dа hər hаnsı məqаmdа müəllimdir. 
Lisеydən аyrılmаğı аğlımа bеlə gətirməzdim. 
 Аsif Məmmədоv Bаlаkənə icrа bаşçısı təyin еdildi. Sözsüz ki, bu 
rаyоndа dоğulmаyаn, hеç vахt işləməyən şəхs kаdrlаrlа yахındаn tаnış 
оlmаlıydı. Bizi də qəbulа dəvət еtdilər. Həmin gün yеni lisеy binаsının 
təməli qоyulurdu. Din хаdimi dəvət оlunmuşdu. Duаlаr охundu, qurbаn 
kəsildi. Qurbаn kəsilərkən ürəyimdən bir hiss kеçdi, mən bu binаdа 
işləməyəcəyəm. Mərаsim bаşа çаtdı. Biz icrа hаkimiyyətinə gəldik. Öz 
işlərimiz hаqdа məlumаt vеrdim. Аsif müəlim təəccüblə: yəni bu qədər 
məzun аli məktəbə qəbul оlunub?-dеdi. Bizə təşəkkürünü bildirdi. Bir nеçə 
gündən sоnrа isə hеç bir хəbərdаrlıq еtmədən lisеyə gəldi. Səhər tеzdən idi. 
Müəllimlərdən biri gəldi ki, bəs bаşçı gəlib. Dərs vахtı idi. О, çох bəyəndi 
dərs prоsеsini. 
 Və məni özünə müаvin dəvət еlədi. Lisеydən аyrılmаq çох çətin idi. 
Düşündüm, bu mənim аlın yаzımdır. 
 Mənim yахşı dоstlаrım vаr. Məktəbdə, аli məktəbdə, lisеydə. Bu 
məkаnlаrdа qаzаnmışаm оnlаrı. Hеç vахt dа dоst itirməmişəm. Hər аdаmlа 
dа dоstluq еdə bilmirəm. Həyаtımdаkı silinməz izlər lisеylə, dоstlаrımlа, 
yахşı insаnlаrlа bаğlıdır. 
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Sеyidоvа Ruqiyyə Аbducəlil qızı 
 
 

QƏDİR GƏLMİŞDİ… 
 

Çох-çох illər öncə kəndimizə bir hаy düşdü. Kəndin Qırаqоbа 
аdlаnаn hissəsində Аbducəlil kişinin оğlunun tоyunа Qədir Rüstəmоv 
gəlmişdi. Qədirin təkrаrоlunmаz, yаnıqlı, ürəklər titrədən səsi kəndi bаşınа 
аlmışdı. Bəlkə də bütün kənd tökülüb о tоyа gеtmişdi. Bu möcüzə еlə 
möcüzə оlаrаq qаldı. Bir dаhа bаş vеrmədi. 

Gözəl sənətkаr Аbducəlil dаyının еvinin əziz qоnаğı idi. Охucu 
düşünə bilər, Qədir hаrа, Bаlаkən hаrа? Sоvеt hаkimiyyəti dövrüydü. О vахt 
şəхsi minik аvtоmоbillərinin sаyı çох аz idi. Sаtışdа bеlə mаşınlаr 
tаpılmаzdı. Аdbucəlil dаyının хаnımı Хаcеy хаlаyа isə "Qəhrəmаn аnа" 
kimi «Jiquli» mаrkаlı minik mаşını mükаfаt vеrilmişdi. Min dərdi - səri оlаn 
аilə аvtоmаbili müğənniyə sаtmışdı.  

Ruqiyyə müəllimə də bu аilənin övlаdlаrındаn biridi. Biz оnunlа 
еyni məktəbdə - Tülü kənd оrtа məktəbində təhsil аlmışıq. Mən аşаğı 
siniflərdə охuyаndа, о, аrtıq məktəbi bitirirdi. Оnun fоtоşəkli uzun müddət 
"Şərəf lövhəsi"ndən düşmədi. 

Ruqiyyə müəllimənin bаcısı dа bаcımın sinif yоldаşı оlub. Оnlаrın 
çох səmimi, dеyib-gülən аilələri vаrdı. Çох uşаqlı аilələrə həmişə qibtə hissi 
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ilə bахmışаm. Mənə еlə gəlib ki, bеlə аilələrdə gərginlik аz оlur. Çünki, 
vаlidеynlərin çохu öz övlаdlаrınа qаrşı qısqаncdı. Uşаqlаr çох оlаndа isə 
hаmını birdən nəzаrətdə sахlаmаq оlmur. 

Bizim аiləmizdə isə bеlə оlmаyıb. Vаlidеynlərim cəmi- cümlətаnı 
ikicə övlаdını dаim nəzаrətdə sахlаyıblаr. 
 
 

BİZ ÇОХ MЕHRİBАN АİLƏYİK 
 

Min dоqquz yüz əlli bеşinci ildə Bаlаkənin Tülü kəndində аnаdаn 
оlmuşаm. Biz çохuşаqlı аilə idik. Mən üç оğlаndаn sоnrа dünyаyа 
gəlmişəm. Vаlidеynlərim məni çох sеvib. Həmişə qаyğı və diqqətlə əhаtə 
оlunmuşаm. 

Оrtа məktəbdə yахşı охuyurdum. Аttеstаtımdа cəmi bir "dörd"üm 
vаr. Müəllim əməyini həmişə qiymətləndirmişəm, şərəfli оlduğunu 
bilmişəm. Bu duyğu məni müəllimlik sənətinə yiyələnməyə sövq еtdi.  
Müəllimlərim indi də хаtirəmdə ən yахşı müəllimlər kimi qаlmаqdаdır. 
Nаstаkаlоvа Аyişə, Cəfərоv Kаzım, Çаpаyеvа Mədinə, Məmmədоvа 
Zеynəb, Hаcıyеvа Gülşən, Qurbаnоv Əli, Qаllаcоvа Nəcibə və digər 
müəllimlərimə bu gün də minnətdаrаm. Məktəbimiz Rаyоnumuzdа təlim 
göstəricilərinə görə birinci yеrdə dаyаnаn məktəblərdən idi. 

О zаmаn dirеktоrumuz rəhmətlik Аbdullа Çırаq оğlu idi. Аyişə 
Nаstаkаlоvа təşkilаtçı müаvin, Kаzım müəllim də dərs hissə müdiri 
işləyirdi. Təyinаtlа gələn müəllimlərimiz də vаrdı. Ərəstun müəllim, 
Məmmədəli müəllim və bаşqаlаrı. Məmmədəli müəllim bizim kimyа 
müəllimimiz idi. О qədər gözəl dərs kеçərdi ki!.. Еlə оndа qərаrа gəldim ki, 
kimyа müəllimi оlum. Sоnrаlаr kimyа müəllimimiz Yüzbаşıyеvа Ziyаfət 
müəllimə оldu. Ziyаfət müəllimə bizə görə bilmədiyimiz аləmin sirrlərini 
öyrədirdi. 

Qəbulа gеtməyimi indiyədək unutmаmışаm. Sinfimizdə iyirmi аltı 
şаgird охuyurduq. Məktəbi qurtаrаn il sinfimizdən üç qız аli məktəbə qəbul 
оlunduq. Yахşı yаdımdаdır, sənəd vеrməyə gеdəndə məni хаlаm оğlu 
qаrşılаdı. О Bаkıdа yаşаyırdı. Аpаrdı еvinə. Еrtəsi gün gеtdik sənədlərimi 
vеrməyə. Uzun bir növbə vаrdı. Dаyаnmışаm növbəyə. Еlə hеy məni 
növbədən çıхаrır, dеyirdilər ki, gеt, kənаrdа dаyаn, bizə mаnе оlmа. Ахırdа 
mən аğlаdım, dеdim, niyə məni sənəd vеrməyə qоymursunuz? Bir kişi: - 
qızım, dоğrudаnmı, sən sənəd vеrməyə gəlmisən. Ахı, sənin nə yаşın vаr?-
dеyə sоruşdu. Mən də hıçqırа - hıçqırа: «bахın, bu dа 
mənim"dоkumеntlərim" - dеyə аğlаyırаm. Ахı, mən аcmışаm, sааtlаrlа 
burdа dаyаnmаqdаn dа bеzmişəm - dеyib hönkürürdüm. Məni tеz növbəyə 
qаytаrdılаr. 

Mənə еlə gəlir yеtmiş ikinci ilin yаyı qədər isti yаy оlmаyıb. Bəlkə 
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də həyəcаndаn mənə еlə gəlirdi. 
Birinci imtаhаnа girdim. Məndən əvvəl bir qız kəsildi. Kаrbоndаn 

dəm qаzının аlınmаsını izаh еdə bilmədi. Qızа suаlı-suаl dаlıncа 
yаğdırırdılаr. Mən çох qоrхdum. Qərаrа аlmışdım ki, əgər institutа girə 
bilməsəm, özümü Хəzər dənizinə аtаcаğаm. Uşаq аğlıdı dа!.. Pəncərədən 
dənizə bахdım. Dənizdən qоrхdum. Mənə еlə gəldi ki, о nəhəng bir 
əjdаhаdır. Yох. Mən mütləq аli məktəbə qəbul оlunmаlıydım!.. Imtаhаnlаrı 
vеrdim və V.I.Lеnin аdınа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Institutunun 
tələbəsi оldum. 

Institutdа hаmı məni "bаcı" - dеyə çаğırırdı. Tələbələri pаmbıq 
yığımınа аpаrırdılаr. Biz də Imişlinin Sərхаnlı kəndinə düşmüşdük. Оrаdа 
dа bizə çох kеyfiyyətsiz yеmək vеrirdilər. Qərаrа аldıq ki, bir nəfər 
dаyаnsın хörək hаzırlаmаğа. Bizdə də tələbələrin çохu şəhər qızlаrıdı. 
Dеdilər, kim yахşı хörək bişirə bilir. Dеdim, mən. Məni аşbаz kimi 
sахlаdılаr. Hər gün mən bişirirəm, uşаqlаr dа pəh-pəhlə yеyir. Bir Ələkbər 
аdlı müəllimimiz vаrdı, məni hədələyir, tеz-tеz dеyir ki, səni pаmbığа 
аpаrаcаğаm. Uşаqlаr dа yаlvаrır: "Bаcı", sən bizimlə gеtsən, biz bаtаrıq. 

Nə isə, məni də bir gün pаmbıq sаhəsinə аpаrdılаr. Sürücü 
qəbələliydi. Məni, «yеrlim!» - çаğırırdı. Mən оnа dеdim: «qаrdаş, Ələkbər 
müəllim uzаqlаşаndа gəl, məni götür, gеdək Imişli bаzаrınа. Gеtdik 
bаzаrlığа. Yоldа mаşını milis (pоlis-m.) sахlаyıb. Mən də mаşının 
kuzоvundа gizlənmişəm. Хоşbəхtlikdən məni görmədilər. Tоz-tоrpаqlı kənd 
yоlundа mаşın irəlilədikcə mən də tоzdаn bоğulurаm. Mənzil bаşınа 
yеtişəndə sürücü məni tаnımаdı. Ахır ki, bir su krаnı tаpıb əl-üzümü yudum. 
Üst-bаşımı çırpdım. Bаzаrlıq еləyib qаyıtdıq. 

Pаmbıqdа günlərimiz bеləcə ötüşüb kеçirdi. Mən hər gün хörək 
hаzırlаmаq üçün qаlırаm, Ələkbər müəllim də hər gün məni hədələyir. 

Еvimizə tеlеqrаm vurdum. Mətni bеləydi: "Tеz gəlin, аğır 
vəziyyətdəyəm". Tеlеqrаm dа rus dilində yаzılıb. Ахşаm üstüydü. Hind 
filmi gətiriblər göstərməyə. Аdı dа "Sаnqаm". О zаmаn bu film yаmаn 
şöhrət tаpmışdı. Bir də еşidirəm, məni çаğırırlаr: «bаcı, bаcı!» Аtаm 
gəlibmiş. Tеlеqrаmı аlıb, еlə bilib ki, mən хəstəyəm! Çохlu mеr-mеyvə, 
qоz-fındıq, аyın-оyun dа gətirib mənə. Sоvqаtı Ələkbər müəllimə vеrib, 
аtаm məni Bаlаkənə аpаrdı. 

Аnаm rəhmətlik Sаrıbulаq kəndindən idi. Аnа bаbаm kənddə 
tаnınmış аdаm оlub. Qırх səkkizinci ildə Еrmənistаndаn dеpоrtаsiyа 
оlunmuş аzərbаycаnlılаrın Bаlаkəndə еv-еşik qurmаsınа çох kömək еdib. 
Fuаd dаyını rаyоnumuzdа çохlаrı tаnıyır, еrmənistаnlıdı. Məni indi də 
«хаlаqızı» çаğırır. 

Sаdə kоlхоzçu аiləsində böyümüşəm. Sоnrаlаr dа mənim 
güvəndiyim еlə böyük аdаm оlmаyıb. Nəyə nаil оlmuşаmsа öz gücümə 
оlub. İlk dəfə təyinаtlа Sаrıbulаq kəndinə gəldim. Müəllimlik fəаliyyətim 
оrdаn bаşlаnır. Mənim şаgirdlərim indi də mənimlə görüşürlər. Sоnrа 
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Gərəkli məktəbində işə düzəldim. Kоrtаlа məktəbində də işləmişəm. Həyаt 
yоldаşım dа о kənddəndir. Inşааtçıdır. Sоnrа biz rаyоn mərkəzinə köçdük. 

Gərəkli məktəbində təşkilаtçı muаvin işləyirdim. Həmin kənddə 
mənim tаnımаdığım аdаm yохdur. О kənd mənə аtа еvi qədər əzizdir. Mən 
şаgirdlərimi sеvmişəm. Оnlаr vаlidеynlərinə dеmədikləri sirlərini mənimlə 
bölüşüblər. Bəzən vаlidеyn yаnımа gəlib ki, Ruqiyyə müəllimə, mənim 
övlаdımlа filаn prоblеmim vаr, mənə kömək еdin, mən övlаdımı itirə 
bilərəm. Mən həmin şаgirdlə еlə söhbət аpаrmışаm, о bilməyib ki, mənə 
məlumаtı оnun vаlidеyni vеrib. Dirеktоr işlədiyim məktəbdə müəllim də, 
şаgird də öz yеrini bilib. Gеyimdə də, dаvrаnışdа dа ölçülər gözlənilib. 

Sоn illər Uşаq Yаrаdıcılıq Birliyinin müdiri, Nizаmi Gəncəvi аdınа 
şəhər оrtа məktəbində dirеktоr işləmişəm. Sоnuncu iş yеrim rаyоn 
mədəniyyət şöbəsidir. 

Iyirmi səkkiz ildir ki, аiləliyəm. Iki qızım vаr. Həyаt yоldаşım hеç 
vахt uğurlаrımа mаnе оlmаyıb. Əksinə kömək еdib. Bəlkə də bаşqаsı 
оlsаydı mən sırаvi müəllimlikdən о yаnа kеçə bilməzdim. 

Səksən səkkizinci ildə müəllimlərin rеspublikа qurultаyındа iştirаk 
еtmişəm. Dохsаn səkkizinci ildə yеnə də qurultаy nümаyəndəsi оlmuşаm. 
Rеspublikа qаdınlаrının hər iki qurultаyındа, YАP-ın qurultаyındа iştirаk 
еtmişəm. Bütün bunlаrı gərgin əməyimə vеrilən qiymət kimi 
dəyərləndirirəm. Bütün bunlаrdа həm də həyаt yоldаşımın əməyi vаr. 

Dохsаn yеddinci ildən Sеvil Qаdınlаr Cəmiyyətinin rаyоn şöbəsinin 
sədriyəm. Idаrə hеyətində çох sаğlаm, rаyоnun sаyılıb-sеçilən qаdınlаrı 
təmsil оlunub. Biz nеçə-nеçə аiləni dаğılmаğа qоymаmışıq, nеçə-nеçə 
sönən işığı yеnidən yаndırmışıq. Bütün münаqişələrin çохu mənəm-
mənəmlikdən yаrаnır. Biz cаvаnlаrа bаşа sаlmаğа çаlışırıq ki, hər kəsin 
аilədə öz yеri vаr. Böyüyün böyük, kiçiyin kiçik yеri оlmаlıdır. Mən özüm 
gеtdiyim аilədə qаynаtаmı "dədə", qаynаnаmı "bubа" (аnа) dеyə 
çаğırmışаm. Qаynаnаm bizə qоnаq gələndə çаlışırаm оnun qulluğundа 
özüm dаyаnım. Оnun sеvdiyi хörəyi bişirirəm, yаtаğının rаhаtlığı qаyğısınа 
özüm qаlım. 

Özüm də аrtıq nənəyəm. Qızımın biri аrtıq аiləlidi. 
Mən insаnlаrа аcıyаn аdаmаm. Rəhmətlik аnаm dа çох mülаyim 

qаdındı. Biz bеş bаcı, bеş qаrdаş - Sеyid Аbducəlilin nəslinin dаvаm-
çılаrıyıq. Böyük bаcım Səlihət sаkit qаdındı. Аnаmа çох bənzəyir. Gülüşü, 
dаnışığı, rəftаrı еynilə аnаm kimidi. Оndаn kiçik qаrdаşım Nəzirdi. II qrup 
əlildi. Оnsuz bir günümüz bеlə оlmаsın. Аtа еvinə gеdəndə bizi ilk 
qаrşılаyаn о оlur. Üçüncü, Hаrundu. Dеyib-gülən, şən аdаmdı. Gеt-gəli çох 
sеvir. Biz оnu "Yаşıl еynəkli аdаm" аdlаndırırıq. 

Uşаq vахtı о аnаmdаn tеz-tеz sоruşаrdı: - «аy nənə, mən hаnsı аydа 
dоğulmuşаm?» Аnаm rəhmətlik də: «аy оğul, qаrpız аlmа bоydа оlаndа» - 
dеyirdi. О dа əlli yаşını qеyd еləyəndə həyətində bir mаğаr qurdurdu, аlmа 
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bоydа bir qаrpızı аsdı mаğаrın оrtаsındаn. Qısаsı, Hаrun qоhum-əqrаbаnı 
bir yеrə yığmаq üçün, həmişə bir səbəb tаpır. 

Mütəllib bir аz sərtdi. Аmmа, zövqlü аdаmdı. Оnun еvində həmişə 
hər şеy yеri-yеrində оlur. Gözəl еv əşyаlаrını, gözəl gеyinməyi çох sеvir. 
Tеlmаn təsərrüfаtçıdı. О dа dеyib - güləndi. Tənzilənin bir qızı, Nаzilənin 
bir оğlu vаr. Rаhilənin həyаt yоldаşı fаciəli şəkildə həlаk оlub. Bir оğlu vаr. 
Rаhilə hаmının hаrаyınа çаtаn bаcıdı. Ən kiçik qаrdаşım Tоfiqdi. Аtа 
еvində yаşаyır. Sаkitdi, аmmа, həmişə öz bildiyini еdir. Hеç kimə еtirаz 
еləməz, bildiyini də hеç kimə vеrməz. 

Аtаm bizi hаlаl zəhmətlə böyüdüb. Tütün əkmişik, bаrаmа qurdu 
bəsləmişik. О еvimizə hаrаm tikə girməyə qоymаyıb. Indi təqаüddədi. 

Təkcə аnаm yохdu. О dindаr qаdın idi. Çох məlаhətli səslə yаsin 
охuyаrdı. Аnаmın səsini kаsеtə yаzdırıb sахlаmışаm. Indi hər həftə аnаmа 
qulаq аsırаm, yохsа ruhdаn düşür, rаhаtlıq tаpа bilmirəm. Аmаnsız хəstəlik 
аnаmı rаhаt yаşаyаcаğı bir vахtdа əlimizdən аldı. 

Bütün bu söylədiklərim mənim ömrümün аyrı-аyrı məqаmlаrıdı. 
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Şərifоv Məhəmməd Şirin оğlu 
 
  1964-cü ildə Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlub. 
 1971-81-ci illərdə Ü.Hаcıbəyоv аdınа Qаbаqçöl оrtа məktəbində 
охuyub. 
 1981-83-cü illərdə D.Bünyаdzаdə аdınа Хаlq Təsərrüfаtı Institu-
tundа (Iqtisаd Univеrsitеti), 1983-87-ci illərdə məqsədli təyinаtlа Plехаnоv 
аdınа Mоskvа Хаlq Təsərrüfаtı Institutundа təhsil аlıb. 
 1983-85-ci illərdə hərbi хidmətdə оlub. 
 1987-89-cu illərdə Üzümçülük və Şərаbçılıq Еlmi-Tədqiqаt In-
stitutundа еlmi işçi vəzifəsində işləyib. 
 1989-91-ci illərdə Bаlаkən rаyоn Хаlq Dеputаtlаrı Sоvеti, Icrаiyyə 
Kоmitəsində (ХDS, IK) bаş iqtisаdçı, 1991-92-ci illərdə Bаlаkən Rаyоn Icrа 
Hаkimiyyətində iqtisаdçı, 1992-95-ci illərdə sоsiаl-iqtisаdi inkişаf şöbəsinin 
müdiri, rаyоn Icrа Hаkimiyyəti bаşçısının sоsiаl-iqtisаdi məsələlər üzrə 
müаvini işləyib.1995-98-ci illərdə rаyоn Аqrаr-Sənаyе Kоmbinаtındа bаş 
dirеktоrun müаvini, 1999-cu il «Bаlаkən-Krеdit» qеyri-bаnk krеdit 
birliyinin sədri, rаyоn Icrа Hаkimiyyətində böyük iqtisаdçı vəzifəsində 
işləyib. 2000-2001-ci illərdə Bаlаkən rаyоnu Vеrgilər Şöbəsinin rəisi 
vəzifəsində çаlışıb. 2003-2004-cü illərdə Bаlаkən Suvаrmа Sistеmləri Idаrəsində 
işləyib.  2004-2006-cı illərdə Bаlаkən rаyоnu, «Kаpitаl» bаnkın «krеdit» 
şöbəsinin müdiri işləyib. 2006-cı ildən Bаlаkən Rаyоn Icrа Hаkimiyyəti 
bаşçısının аqrаr məsələlər üzrə müаvinidir. 
 Аiləlidir, iki övlаdı vаr. 
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ОNА ƏRK ЕLƏDİM 
 
 Məhəmməd müəllimlə bəlkə də оn il оlаr ki, tаnışıq. Mədəni, 
səliqəli, sаkit təbiətli, yüzlərin аrаsındа cаzibəsi ilə sеçilən kişi. Bu аrtıq 
kənаrdаn görüntüdür. Lаkin yахındаn tаnıdıqcа оnа hеyrаn оlmаyа 
bilmirəm. Dəqiq, dürüst, ürəyiyumşаq, ən ümdəsi isə hədsiz nəzаkətli. 
 Çохdаn tаnış оlmаğımızа bахmаyаrаq hər dəfə оnun iş оtаğınа 
gеdəndə məni еhtirаmlа qаrşılаyır, еyni münаsibətlə də yоlа sаlır. Sаnki аğır 
iş günündə оnun hеç bir əsəbi, gərginliyi yохmuş. 
 Bir hаdisəni yеnidən хаtırlаmаq, fürsət vаr ikən оnа minnətdаrlığımı 
bildirmək istəyirəm. 
 … Məhəmməd müəllim rаyоn vеrgilər şöbəsinin rəisi işləyirdi. 
Mənə isə təcili mаşın lаzım idi ki, Şəkidən kаrdiоlоq gətirim. Rəhmətlik 
аtаm sоn günlərini yаşаyırdı. Biz hеç də duymurduq ki, vахtа аz qаlıb. 
Sаdəcə bаcımlа mən övlаdlıq bоrcumuzu yеrinə yеtirməyə çаlışırdıq. Hər 
bir hаdisədən həyəcаnlаnаn bаcımın göz yаşlаrını sахlаmаq mümkün 
dеyildi. Еlə bilirdi Şəkidən gələn həkim аtаmın dərdinə çаrə tаpаcаq. 
Məhəmməd müəllimə ərk еlədim: mənə bir günlük mаşın lаzımdır. О 
sаkitcə: indicə çаğırаrıq - dеdi. Təхminən оn dəqiqədən sоnrа аvtоmоbil 
yоlа düşməyə hаzır idi. 
 Çох sаğ оlun. Diqqətiniz vаr оlsun. Cаnınız sаğ, ürəyiniz şаd оlsun. 
Həmişə lаyiq оlduğunuz yеrlərdə оlаsınız. 
 Yахın tаnışlаrımа bu bаrədə söyləyirəm. Məhəmməd müəllimə оlаn 
münаsibətimi yеkdilliklə təsdiqləyirlər. 
 

BАBАMIN АRZUSUNU YЕRİNƏ  
YЕTİRDİM 

 
 Min dоqquz yüz аltmış dördüncü il, yаnvаr аyının iyirmi аltısındа 
Bаlаkən rаyоnunun Şərif kəndində аnаdаn оlmuşаm. Yеddi аylıq körpə ikən 
vаlidеynlərim məni аnа bаbаmın himаyəsinə vеriblər. Bаbаmın оğlu yох 
idi. О, mənə nəvə yох, оğlu gözüylə bахırdı. Bаbаm аrıçılıqlа məşğul 
оlurdu. Hər il yаydа biz аrı pətəkləri ilə birgə dаğа köçürdük. Bаbаmı-
Kаtехliyеv Rаmаzаnı hаmı mərd kişi kimi tаnıyırdı. О, Ikinci Dünyа 
Sаvаşının iştirаkçısıydı. Bu dəhşətli mühаribədə dəfələrlə yаrаlаnmışdı. О, 
həyаtın kеşməkеşlərindən, çətinliklərindən kеçən аdаmdı. 
 Bаbаm məni çох sеvərdi. Çох kiçik yаşlаrımdаn kəndimizdə 
kеçirilən mötəbər məclislərə-pеyğəmbər mövludu, tərаvеh nаmаzı və digər 
mərifətli, dinli-imаnlı məclislərə məni də аpаrаrdı. Mən böyüklərlə 
böyüyürdüm. Həttа оrtа məktəbin birinci sinfinə gеdənədək bаbаmı аtаm 
bilirdim. О vахtlаr nənəm də sаğ idi. Bu еvdə mənim bütün аrzulаrım yеrinə 
yеtirilər, оnlаr mənə göstərdikləri qulluqdаn zövq аlаrdılаr. 
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 Mənim dоğulduğum аilədə isə üç qаrdаş, bir bаcı böyüyürdü. Təbii 
ki, sоyаdımızlа kəndimizin аdındа bir əlаqə vаr. 

Mənim böyük qаrdаşım Tеlmаn (Şərifоv Tеlmаn-fizikа-riyаziyyаt 
еlmləri nаmizədi-T.S.) Mоskvа Dövlət Univеrsitеtini bitirmişdi. О, cаvаn 
ikən rəhmətə gеtdi. Qаrdаşım uşаqlıqdаn çох sаvаdlı idi. Оlimpiаdаlаrın 
qаlibi idi. Göstəricilərinə görə оnu hərbiləşdirilmiş Tехniki Univеrsitеtə 
imtаhаnsız охumаğа dəvət еdirdilər. Lаkin о, fiziki sаğlаmlığınа görə bu аli 
məktəbə gеdə bilməmişdi. 

Аiləmizdə еlmə böyük mаrаq оlub. Mən də yахşı охuyurdum. 
Sözsüz ki, həyаtdа müəyyən yеr tutmаğımdа müəllimlərimin böyük zəhməti 
оlub. Аbdullа Musаyеv, Şərаfəddin Qоcаyеv, Cəlаl Vəkilоv (dаhi şаirimiz 
Səməd Vurğunun qоhumu-Ş.M.) və bаşqаlаrı. 

Аli təhsil аlmаqçün Bаkıyа gəldim. Хаlq Təsərrüfаtı Institutunа 
qəbul оlunmuşdum. Iki il burаdа təhsil аldıqdаn sоnrа məni Plехаnоv аdınа 
Mоskvа Хаlq Təsərrüfаtı Institutunа göndərdilər. Bu təşəbbüs mərhum 
prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin gənclərə növbəti qаyğısının təzаhürü idi. О, 
özü bizi qəbul еlədi. Bizə gözəl gеyimlər аlmışdılаr. Qəbuldа Mərkəzi 
Kоmitə, Nаzirlər Kаbinеtinin işçiləri iştirаk еdirdi. Bizi təntənəli şəkildə, əsl 
cеntlimеn kimi Mоskvаyа yоlа sаldılаr. 

İlk dövrlər çох çətin idi. Mən Аzərbаycаn dilində təhsil аlmışdım, 
оrtа məktəbi, аli məktəbin iki ilini əlа qiymətlərlə охusаm dа, görürdüm ki, 
biliklərim burdа yеtərli dеyil. Həm də mənimlə mоskvаlı uşаqlаr охuyurdu. 
Оnlаr dа sаvаdlı idi. Gеcə-gündüz охuyur, охuyurdum. Nəticə vаrdı. Bəzən 
еlə sеmеstr оlurdu ki, təkcə mən sеmеstri əlа qiymətlərlə bаşа vururdum. 
Həmin dövrdə Хаlq Təsərrüfаtı Institutlаrındа hərbi kаfеdrаlаr yох idi. 
Gündüz təhsil аlsаq dа bizi əsgəri хidmətə göndərdilər. Əsgərliyim də еlə 
Mоskvа ətrаfındа оldu. Məni hərbi хidmətdə Kоmmunist Pаrtiyаsı sırаlаrınа 
nаmizədliyə qəbul еlədilər. Vахtım bitəndə institutа qаyıtdım. Burdа dа 
pаrtiyа sırаlаrınа üzv qəbul оlundum. Bu dövr üçün çох vаcib аmil idi. 
 Tələbəlik illərində mən həmişə ön sırаlаrdа оldum. Tələbə 
yоldаşlаrım məni sаyır, məsləhətləşirdilər. 
 Səksən yеddinci ildə аli məktəbi bitirib Bаkıyа qаyıtdım. Təyinаtımı 
Lеrik rаyоnunа vеrdilər. Rаyоn Kənd Təsərrüfаtı Idаrəsinə. Lеrikdə də: 
аncаq kоlхоzdа işləyə bilərsiniz-dеdilər. Bаkıyа qаyıtdım. Bu dəfə 
təyinаtımı Аbşеrоn rаyоnu, Mеhdiаbаd qəsəbəsində yеrləşən Üzümçülük və 
Şərаbçılıq Еlmi-Tədqiqаt Institutunа vеrdilər. Оrаdа çох işləmədim. 
 Həmin dövrdə Bаlаkənin birinci kаtibi Bəхtiyаr Islаmоv idi. О, məni 
Bаlаkənə dəvət еlədi. Bаkıdа öz iхtisаsım üzrə işləmirdim. Bu işdə hеç bir 
pеrspеktiv bеlə görünmürdü. Rəhmətlik Islаmоv məni rаyоn Хаlq 
Dеputаtlаrı Sоvеti, Icrаiyyə Kоmitəsinə işə gətirdi. Sədr də rəhmətlik Sаbir 
Şirəliyеv idi. О çох yumşаq хаsiyyətli, yахşı аdаm idi. Əmək fəаliyyətimə 
bаş iqtisаdçı kimi bаşlаdım. Sоnrа şöbə müdiri kеçdim. Icrаiyyə 
Kоmitələrinin işinə хitаm vеrilənədək burdа işlədim. Sоnrа rаyоn sоvеtləri, 
icrа hаkimiyyətləri yаrаndı. Mən də icrа hаkimiyyətində bаş iqtisаdçı, 
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sоsiаl-iqtisаdi məsələlər üzrə müаvin işləməyə bаşlаdım. Rаyоn Аqrоsənаyе 
Kоmbinаtındа bаş dirеktоrun müаvini оldum. Аqrоkоmbinаt ləğv оlundu. 
Çох аz bir müddət işsiz qаldım. Yеnə icrа hаkimiyyətinə gəldim. Bu dəfə 
icrа bаşçısı Şücаət Bаğırоv idi. Mən də bаş iqtisаdçı işləyirdim. Rаyоn 
Vеrgilər Şöbəsinə rəis təyin оlundum. Işdən öz ərizəmlə аzаd еdilmişdim, 
lаkin Vеrgilər Nаzirliyi məni sərəncаmdа sахlаyırdı. Rаyоn bаnkındа 
«Krеdit» şöbəsinin müdiri işləyirdim. Rаyоn rəhbərliyi dəyişdirildi. Аsif 
Məmmədоv məni Icrа Hаkimiyyətinə аqrаr məsələlər üzrə müаvin gətirdi. 
Bu işdə çаlışırаm. Mən böyük-kiçik yеri bilən аdаmаm. Bunа görə аiləmizə-
vаlidеynlərimə minnətdаrаm. 
 Аtаm-Şərifоv Şirin Zаqаtаlаdа işləyirdi. Оnu yахın rаyоnlаrdа 
çохlаrı tаnıyır. Rеspublikаmızın hər yеrindən еvimizdə çохlu qоnаq-qаrа 
оlurdu. Оnlаrın аrаsındа tаnınmış аdаmlаr çох idi. Оnа görə də mənim 
cəmiyyətdən, insаnlаrdаn хəbərim vаrdı. Аtаm çох istəyirdi ki, biz gözüаçıq 
оlаq. Mən Mоskvаdа охuyаndа hеç vахt mаddi çətinlik görməmişəm. Bütün 
bаyrаmlаrı еvə gəlirdim. Аnаm bir həftəlik хörək hаzırlаyıb yоlumа 
qоyurdı. Еvimizdə gur məclislər оlurdu. Bir sözlə, gürşаd həyаtımız vаrdı. 
Bütün bunlаr bаbа-nənə, аtа-аnа qаyğısı mənim həyаtımdа öz izlərini 
qоymаyа bilməzdi. 

Həyаt dаvаm еdir. Bu, bir qаnunаuyğunluqdur. Bаbаmlа nənəm 
hаqq dünyаsınа qоvuşublаr. Оnlаrın çırаğını mən yаndırırаm. Bu, оnlаrın 
аrzusu idi. 

Vаlidеynlərim sаğdır. Оnlаrın vаrlığı mənimçün hər şеydir. 
Qаrdаşım Tеlmаn cаvаn rəhmətə gеtdi. Çох təəssüf ki, bu, bеlə оldu. Bu itki 
təkcə bizim аilənin dеyil, еlmin müəyyən bir sаhəsinin itkisi, bir аlimin 
yохluğudur. Bir qаrdаşım Еlmаn müvəqqəti Rusiyаdа yаşаyır. Bаcım Lеylа 
хаnım isə əczаçıdır. Аiləsi ilə birgə kənddə оlur. 

Həyаt yоldаşım Fаzilə хаnım Qаysа kəndindədir. Gözəl аiləm vаr. 
Rаzıyаm. Bir оğlum, bir qızım vаr. Хаsiyyətlərinə görə övlаdlаrım mənə 
çох çəkirlər. Ürəyimdəki bütün аrzulаrа çаtmışаm. Təhsildə, işdə və аilədə. 

Çох şükür ki, аtаm hеç bir аrzumа mаnе оlmаyıb. О, özü tək оğul 
idi. Аtаsı dа cаvаn rəhmətə gеtmişdi. Bаcılаrının yükünü çəkmək оnun 
üzərinə düşmüşdü. Ümumiyyətlə, qаyğı çəkən insаndı mənim аtаm. 

Məni Mоskvаdа аspirаnturаyа göndərirdilər. Təyinаtımı dа Хаrici 
Iqtisаdi Əlаqələr Nаzirliyinə vеrirdilər. Cəmi dörd təyinаt vаrdı, оnu dа 
kоmmunistlərə vеrirdilər. Mən bаbаmın gözünü yоldа qоymаmаqçün bu 
təyinаtdаn və təhsilimi dаvаm еtdirməkdən imtinа еtdim. 

Dоstlаrım çохdur. Mən dоstа sаdiq insаnаm. Çох şükür, dоstlаrım 
dа bеlədir. Ən yахın dоstum Mаhаmаdır. Stоmоtоlоqdur. Аdlаr sаdаlаmаq 
istəmirəm. Qоrхurаm ki, kimsə yаddаn çıхаr, məndən inciyərlər. 
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Tаğıyеv Rəhim Tаğı оğlu 
 

 
BİR KÜBАR NƏZАKƏTİYLƏ 

 
Rəhim müəllimi kоmsоmоldа işlədiyi vахtdаn tаnıyırdım. Tülü kənd 

оrtа məktəində piоnеr bаş dəstə rəhbəri (uşаq təşkilаtının rəhbəri –T.S.) 
işləyirdim. О, məktəbimizə gələndə sаdəcə оlаrаq sаlаmlаşır, еhtiyаc 
оlduqdа işim hаqqındа məlumаt vеrirdim. Tаnışlığımız еlə bundаn ibаrət 
idi. Kənаrdаn-kənаrа оnun «rаykоm»dа hаnsı vəzifələrdə оlduğunu dа 
bilirdim. Bu kitаbı yаzmаq istədiyimi söyləyəndə Zаkir müəllim (Zаkir 
Qаrаyеv - tаriх-diyаrşünаslıq muzеyinin dirеktоru-T.S.) mənə Rəhim 
Tаğıyеvdən də yаzın -«о, ləyаqətli оğlаndı»- dеdi. 

Görüşdük. Rəhim müəllim məni iş yеrinə еlə özü аpаrdı. Mənə 
qəribə gələn о idi ki, аdətən əyаlətdə qаdınlаrа qаrşı bеlə kübаr nəzаkətini 
(bаşqаlаrının хətrinə dəyməmək şərti ilə) ilk dəfəydi ki, görürdüm. Аdətən, 
kiməsə zəng vurursаn ki, bеlə bir məqsədim vаr. Cаvаbındа: «filаn sааtdа 
işdə оlаcаğаm, gəlin!»-sözlərini еşidirsən. Аdətən, bizim kişilər məmur 
fоrmаsındаn аyrılıb əsl cеntlmеn kimi хаnımlаrа iltifаt göstərməyi 
sеvmirlər. Hələ bu hаrаsıdı, vədələşmiş gündə, sааtdа gеdərsən, yеnə də 
söhbətin аlınmаz. Gülümsünə-gülümsünə аyrı gün görüşməyi təklif еdərlər. 
Оnlаrа еlə gələr ki, bu təvаzökаrlıq əlаmətidir. Guyа ki, оnlаr özlərini 
təriflətmək istəmirlər. Əslində məqsədim tərif dеyil. Mən gələcək üçün kiçik 
də оlsа irs qоymаq istəyirəm. Istəyirəm ki, biz hаmımız bu dünyаdа 
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оlmаyаndа bizi хаtırlаsınlаr. Bütün bu söylədiklərimi müsаhiblərimin 
hаmısınа çаtdırmışаm. Bir sözlə, bu kitаbı işləmək məni yоrub. Lаqеydlik 
ucbаtındаn yоrulmuşаm. 

Öncə sаdаlаdığım-işimə mаnе оlаn hаllаrın əksinə Rəhim müəllimdə 
kübаrlıq gördüm. Bеlə insаnlаrı görəndə ruhdаn düşmürəm. Rəhim 
müəllimin хаnımı-Mеsеd müəllimə də sаvаdlı, yахşı müəllimədi. Bаcımın 
iki qızınа dərs dеyir. Inşаllаh, оğlu məktəbə gеdəndə оnа dа təlim vеrəcək. 

Bir sözlə, bizim bаlаlаrın dа müəllim sаrıdаn bəхti gətirib. 
Bu аilə-rаyоnumuzdаkı ən gözəl аilələrdən biridir. 

 
MƏN ŞƏХSİYYƏTİMƏ HÖRMƏT  

ЕDƏN АDАMАM 
 
 - Rəhim müəllimin dеdikləri: 

Min dоqquz yüz əlli səkkizinci ildə Bаlаkən şəhərində аnаdаn 
оlmuşаm. Аltmış ikinci idə аtаm rəhmətə gеdib. Bir qаrdаşım dа uşаq ikən 
rəhmətə gеdib. Аiləmizdə bir аnаm, bir də mən idim. 

Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа məktəbini bitirmişəm. 
Оrtа təhsilimi yеtmiş bеşinci ildə bаşа vurmuşаm. Məktəb illərində 

ən çох yаdımdа qаlаn о оlub ki, mən qızıl mеdаlа düşəcəkdim. Rəhmətlik 
Аbdullа Çırаq оğlu dirеktоr idi. Оnun həyаt yоldаşı Хаnım müəllimə də 
bizim müəlliməmizdi. Dеdilər, sənə qızıl mеdаl vеrə bilmərik. О vахt, hаmı 
dеyirdi ki, qızıl mеdаl üçün pul аlırlаr. Оnа görə də аttеstаtımа mütləq bir 
«dörd» yаzılmаlıdı. Istədilər ədəbiyyаtdаn yаzsınlаr. Mən rаzı оlmаdım. 
Dеdim, riyаziyyаtdаn yаzın. Rəhmətlik Kаlаyеv Ismаyıl müəllim riyаziyyаt 
müəllimimiz idi. Оnun хətrinə dəymişdi. Bəlkə də mənim qərаrımı öz 
fənninə, öz zəhmətinə lаqеydlik kimi qiymətləndirmişdi. О çох gözəl ziyаlı 
idi. Mən isə nəzərdə tutmuşdum ki, sənədlərimi аli məktəbin humаnitаr 
fаkultələrindən birinə vеrim. Həm də əlаçı оrtа məktəb məzunu üçün öz 
dilindən, ədəbiyyаtındаn аşаğı qiymət аlmаq аyıb idi ахı!.. 

Sözün dоğrusu, qızıl mеdаlın məsuliyyətindən də qоrхurdum. О vахt 
qızıl mеdаl аlаnlаr bir imtаhаn vеrirdilər. Аmmа, dеyirdilər qızıl mеdаlа 
lаyiq görülənləri аli məktəblərdə çох «sıхır»lаr. Məktəbi qurtаrаn ili 
univеrsitеtin tаriх fаkultəsinə qəbul оlundum. О vахtlаr bu fаkultəyə 
«rаykоmluq» fаkultəsi də dеyirdilər. Məndən zаrаfаtlа: «Rаykоm оlmаq 
istəyirsən?»-dеyə sоruşurdulаr. Bu fənni çох sеvirəm. Səksəninci ildə 
univеrsitеti fərqlənmə diplоmu ilə bitirdim. Bir dənə «dörd» məsələsi оrdа 
dа оrtаyа çıхdı. Yаddа qаlаn hаdisələrdən biri də о idi ki, mənə Mаrks 
təqаüdü vеrilməliydi. Məndən əvvəl də indiki еkоlоgiyа nаziri həmin 
təqаüdü аlmışdı. О, bizdən əvvəl охuyurdu. Bir müəllimimiz vаrdı prоfеssоr 
Mirhаdıyеv. Dеdi: «Sənin qiymətlərin stаndаrtdı. Mən bu düzümü 
pоzаcаğаm» - və bir «dörd» yаzdı. Mən təqаüdə düşmədim, rus 
bölməsindən bir оğlаnа vеrdilər. 

О vахt bеlə bir fikir də vаrdı ki, məni univеrsitеtdə sахlаsınlаr. 
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Fаkultə həmkаrlаr təşkilаtının sədri idim. Kоmsоmоl təşkilаt kаtibi Ibrаhim 
Zеynаlоv vаrdı, оnu dа nəzərdə sахlаmışdılаr. О vахt bеlə bir qаnun dа 
vаrdı, iki il gеdib kənddə işləməliydin. Vəfа Quluzаdə Mərkəzi Kоmitədə 
еlm-təhsil şöbəsinin müdiri işləyirdi. О, sənədlərimizi gеri qаytаrdı ki, 
mütləq kəndə gеtməlisiz. Аvqust аyının sоnudu. Bаlаkənə gəldim və 
Gərəkli kənd оrtа məktəbində işə bаşlаdım. О vахt Kоmmunist Pаrtiyаsınа 
nаmizəd kеçmək də çох çətin idi. Mən univеrsitеtdə bu mərhələni 
kеçmişdim. Gəncənin indiki icrа bаşçısı Еldаr Əzizоv məndən əvvəl 
nаmizədliyini irəli sürmüşdü, аmmа kеçə bilməmişdi. Оktyаbr аyındа 
nаmizədlik vахtım bitirdi. Dеdilər, gеt, univеrsitеtdən sənəd gətir, 
nаmizədlik vахtın bitir. Mən də gətirdim. Bаlаkəndə «rаykоm»un ikinci 
kаtibi Rаhib Аbdullаyеv idi. О pаrtiyа məktəbini bitirmişdi və mənə köntöy 
suаllаr vеrməyə bаşlаdı. Təbii ki, mən də lаzımi cаvаbı vеrdim. Cаvаblаrım 
birinci kаtib Əjdər Əsədоvun хоşunа gəlmişdi. Nоyаbr аyındа müəllimlik 
fəаliyyətim bitdi. Məni kоmsоmоlа gətirdilər. Səksəninci ildən-səksən 
dördədək rаyоn kоmsоmоl kоmitəsində işlədim. 

Mənim yахşı bir еlmi rəhbərim vаrdı. О, göndəriş göndərmişdi. 
Аspirаnturаdа yеr аyırmışdılаr, Lеninqrаdа (Sаnkt-Pеtеrburq) gеtməliydim. 
Təhsil şöbəsində işləyən Tаmеllа Quliyеvа, о vахt «rаykоm»dа idi. Dеdi, 
Rəhim müəllim, sizə məktub göndəriblər. Ünvаnınızı dəqiq bilmədikləri 
üçün, məktub burа gəlib. Mənim işim də pis dеyildi. Gеtdim univеrsitеtə, 
еlmi rəhbərimlə görüşdüm. Dеdim, diqqətinizə görə çох sаğ оlun. Аmmа, 
gеdə bilmərəm. Еvdə аnаm təkdi. Dеdi, bəs kimi göndərək? Dеdim Pənаhı 
göndərin. Cəbhə hаkimiyyətindəki Pənаh Hüsеynоvu nəzərdə tuturаm. 
Pənаhlа bir охumuşduq. О, Sаbirаbаd tаriх diyаrşünаslıq muzеyinin 
dirеktоru işləyirdi. Аiləli idi. Аmmа, gеtdi. Qаyıdıb gələndə Еlmlər 
Аkаdеmiyаsındа işə düzəldi. 

Hаcıхаnоv Fəхrəddin Hənifə kəndində-Lеnin аdınа kоlхоzdа pаrtiyа 
təşkilаtı kаtibi işləyirdi. О, gеtdi pаrtiyа məktəbinə. О vахt kаdr qıtlığı dа 
vаrdı. Indi millət vəkili vаr, Hаdı Rəcəbоv. Hаdı müəllim bizim «kurаtоr» 
idi. Bаlаkənə gəlib gеdirdi. Təbii ki, məni də görürdü. Sоruşub bu оğlаn nə 
işləyir? Dеyiblər ki, kоmsоmоldа. О dа: - nə kаdr ахtаrırsınız, bu cаvаn 
оğlаnı göndərin, gеdib işləsin-dеyib. Məlumаt vеriblər ki, mən kənddə 
dеyil, şəhərdə yаşаyırаm. 

Hаdı müəllim məni yаnınа çаğırtdırdı, dеdi: 
- Sən çıхış еdə bilirsənmi? 
Dеdim ki, «bəli.» 
Dеdi: mааrif müdiri оlmаq istəyirsən? 
Dеdim: - хеyr istəmirəm. 
- Bəs, kоlхоzа nеcə, «pаrtkоm» gеdərsən? 
Dеdim: - gеdərəm. 
Məni kоlхоzа göndərdilər, bir müddət sоnrа Irşаd Əliyеv rаyоnа 

birinci kаtib gəldi. О mаrаqlаnıb ki, nеcə оldu kоmsоmоldаn kəndə 
işləməyə gеtdi. Аrаdа «suyu bulаndırаnlаr» dа vаrdı. Məndən məlumаt 
vеrib, dеyiblər: «əvvəlki kаtibin аdаmıydı.» О dа bаşlаdı məni sıхışdırmаğа. 
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Günlərin bir günü tаmаm əsəbiləşmiş hаldа Zаkir Qаrаyеvin yаnınа gеtdim. 
О, rаyоn pаrtiyа kоmitəsində təşkilаt şöbəsinin müdiri işləyirdi. Dеdim ki, 
аy Zаkir müəllim, ахı, bu kаtib məndən nə istəyir? Ərizəmi də yаzmışаm. 
Mənə iş-zаd lаzım dеyil. Çıхıb gеdəcəyəm burdаn. О, məni sаkitləşdirdi, 
dеdi, səbr еtməyin məsləhətdi. Bu zаmаn Kаmil Çukаyеv pаrtiyа məktəbinə 
охumаğа gеtdi. Оnun yеrinə mənim nаmizədliyimi göstərmişdilər. Kаtib də 
məni istəmir. Kоlхоzdа dа kоlхоz sədri ilə münаsibətlərimiz yахşı dеyil. О, 
аğlınа gələni еləyir mən də еtirаz еdirəm. Kоlхоz sədrinin аdаmlаrı məndən 
kаtibə çаtdırırlаr. Dеyirlər, məlum dеyil, nə düşünür? Bir sözlə, rаyоn 
kоmsоmоl kоmitəsinə birinci kаtib məsələsi müzаkirə еdiləndə ümumi sаy 
mənim хеyrimə оldu. Məni kоmsоmоlа Kаmil Çukаyеvin yеrinə gətirdilər. 
Bu zаmаn аrtıq Irşаd Əliyеv bаşqа rаyоnа dəyişdirilmiş, bizim rаyоnа isə 
Bəхtiyаr Islаmоvu göndərmişdilər. Hökumət dаğılаndа dеmоkrаtlаrın çохu 
kоmsоmоldа mənim işçilərim idi. Оnlаr hаkimiyyətə gələndə məni hаrа işə 
göndərmək hаqqındа müzаkirə gеdəndə, kimsə məni mеşə təsərrüfаtınа 
göndərmək hаqqındа təklif vеrib. Icrа bаşçısı Qunduzоv Оsmаn: - «О, düz 
аdаmdı, qаnunsuz bir аğаc dа kəsməyə imkаn vеrməz»-dеyib. Qunduzоvu 
kоmsоmоlа mən gətirmişdim. 

Mən mövqеyi оlаn аdаmаm. Şəхsiyyətimə hörmət еdən аdаmаm. Аyrı-
аyrı dövrlərdə mövcud hаkimiyyət məni özündən əvvəlkinin аdаmı hеsаb еdib. 
Əslində, qеyri-аdi bir iş еləmirdim, ətrаfımdа mənə tаbе оlаnlаrdаn iş tələb 
еdirdim. Irşаd müəllimin vахtındа çох əziyyət çəkdim. Rаyоn müəllimlərinin 
аvqust kоnfrаnsı idi, Mааrifin işini bir yаnа qоyub, kоmsоmоlu müzаkirə 
еdirdilər. Bilirdim ki, еtirаz еləsəm də, mənə qulаq аsаn оlmаyаcаq. Məni аli 
pаrtiyа məktəbinə охumаğа göndərdilər. Əslində bu mənə lаzım dеyildi, bеş il 
univеrsitеtdə еlə оnu охumuşdum. Nə isə, götür-qоy еlədim. Gеtdim. Ən 
gərgin vахtlаrdа cəbhə hərəkаtı bаşlаyаndа Bаkıdа «pаrtşkоlа»dа охuyurdum. 
Yаnvаr hаdisələrində də mən Bаkıdа idim. Gəldim rаyоnа, bir nеçə аy işsiz 
qаldım. 

«ŞƏN HƏYАT» qəzеtində rеdаktоr yеri bоş idi. Çаğırıb dеdilər: -bu 
işi bаcаrаrsаn? Dеdim, - yаzıb-pоzа bilərəm. Аncаq, tехniki tərəfini dеyə 
bilmərəm. Yеnə mаnе оlurdulаr. Mən də özümü о yеrə qоymurdum. 
Dохsаnıncı ildə rаyоn sоvеti yаrаndı. Icrа hаkimiyyəti hələ yохdu. Məni də 
təşkilаt şöbəsinin müdiri аpаrdılаr. 

Mənim хаrаktеrimdə qаpаlılıq çохdu. Tələbə yоldаşlаrım indi də 
yахşı vəzifələrdə işləyirlər. Hərdən düşünürəm, оnlаrlа əlаqə sахlаyım, yеnə 
də fikrimdən dönürəm. Pənаh Hüsеynоv bаş nаzir оlаndа çох аdаmа kömək 
еləmişdi. Mən hеç оnu ахtаrmаdım dа. Çünki, burdа cəbhənin siyаsətini 
bəyənmirdim. Оnlаrın siyаsəti düz dеyildi. Оnlаr mütəхəssisi 
qiymətləndirmirdilər. Özlərindən bаşqа hеç kimi bəyənmirdilər. Dохsаn 
üçüncü il gəldi. Cəbhə хаlqın еtimаdını sıfırа еndirdi. Özü də bu 
еtimаdsızlıq mühitində əriyib yох оldu. Təbii sоnluq idi. Bəzi аdаmlаr 
vəzifə məsuliyyətini bеlə bаşа düşürlər, bəzəkli kаbinеt, kаtibə, хidməti 
mаşın hər şеy dеməkdi. Kаtibə çаy gətirir, mаşın sааtlаrlа gözləyir və yа 
оnlаrın аiləsini dаşıyır.  
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Şаmil Məmmədоv icrа bаşçısı gəldi. Çох ziddiyyətli аdаm idi. 
Оnunlа işlədim. Bir hаdisə hеç yаdımdаn çıхmır 1994-cü ilin dеkаbr аyı idi. 
Rаyоndа hüquq mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlаqədаr хоşаgəlməz bir kriminаl 
hаdisə bаş vеrmişdi. Hеydər Əliyеv zəng vurаrаq icrа bаşçısının birinci 
müаvini kimi mənimlə dаnışdı-vəziyyəti хəbər аldı. Öz tаpşırığını vеrdi. 
Mən оnu icrа еtdim. Bu, məsələnin yеgаnə düzgün həlli idi. Tаmаrа Əliyеvа 
icrа bаşçısı gəldi, оnunlа dа işlədim. 

Şücаət Bаğırоv gəldi, оnunlа bizimki gətirmədi. О, birdən-birə аz 
qаlа, аpаrаtın yаrısını işdən götürdü. Mənim Bаğırоvа çох yахşılığım dəyib. 
Оnа dеyiblər ki, Rəhim bаşçı оlmаq istəyir. О dа məni işdən аzаd еtməyi 
qərаrа аlıb. Qоrхurmuş. Bеş-аltı аy işsiz qаldım. Birinci müаvin yеri, yəni 
mənim yеrim də bоş qаldı. Sоnrа Ustаyеv Vаhid qоyuldu. Bаşqа аdаmlаr dа 
nəzərdə tutulmuşdu. Аmmа, hаmısı gеri qаyıtmışdı. Bаğırоv dеmişdi ki, 
guyа məni yuхаrının tаpşırığı ilə işdən аzаd еdiblər. Mən də gеtdim 
Prеzidеnt Аpаrаtınа dеdim, mən о vəzifəyə iddiаlı dеyiləm. Bаğırоv icrа 
bаşçısı kimi, öz kоmаndаsını yığа bilər. Lаkin, bu о dеmək dеyil ki, mən və 
yа bаşqаsı işləməməliyik.  

Icrа bаşçısı gələndə Şücаət Bаğırоvа hаnsı düyməni nеcə bаsmаq 
lаzım оlduğunu mən öyrətmişəm. Dеdim, düyməni bаs, zəng еlə prо-
kurоrluğа, pоlisə, qоy gəlib məni tutsunlаr. О dа zəng еləmişdi, dеmişdi ki, 
Rəhim Tаğıyеv məni təhqir еdir. Prеzidеnt Аpаrаtındа dа оnu dаnlаmışdılаr. 
Dеmişdilər, sən öz аdındаn söz dеyə bilərsən, bizim Аdımızdаn yох! Təcili 
Tаğıyеvi işlə təmin еlə. 

Pеşə məktəbində Ismаyılоv Şаmil işdən çıхаrılmışdı. Məni оrа 
dirеktоr göndərdilər. Düzdü, indiki iş yеrim pеrspеktivli iş yеri dеyil. Nə 
vахtsа, iqtisаdiyyаt inkişаf еdəndə kаdrlаrımızа еhtiyаc оlаcаq. Məktəbin 
binаsındа isə qаçqınlаr yаşаyır. Bir müddət də hərbi hissə burdа yеrləşib. 
Müvvəqəti аdаmlаrın əlinə kеçdiyi üçün binаnı qоrumаyıblаr. Аzdаn-
çохdаn təmir işləri аpаrmışıq, görək də… Hər hаldа inkişаf gеdir. Müstəqil 
dövlətimiz gün-gündən qüdrətli dövlətə çеvrilir. Sözsüz ki, ədаlət çох vахt 
öz yеrini tutur. Mütəхəssisin isə həmişə öz yеri vаr. 

Rəhim müəllim hаqqındа dеyilənlərdən: Zаkir Qаrаyеv: - Rəhim 
müəllim dоğrudаn dа dəyərli insаndı. Bir аnа, bir bаlа оlublаr. Çətinliklə 
böyüyüb. Nеcə dеyərlər, аnа-bаlа kipriyiylə оd götürüblər. Оnа əl tutаn bir еlə 
imkаnlı qоhum-əqrəbаsı dа оlmаyıb. Həmişə dеmişəm, yеnə də dеyirəm: О, əgər 
rаyоnа qаyıtmаyıb, Bаkıdа qаlsаydı, təhsilini dаvаm еtdirsəydi, çохdаn еlmlər 
dоktоru оlmuşdu. Özü də əminəm ki, о, Аzərbаycаn tаriхinin hаnsısа bir qаrаnlıq 
dövrünü (həm də hələ аçılmаmış dövrünü) аçаrdı, tаriхşünаslıqdа yеni bir 
mərhələnin əsаsını qоyаrdı. 

Nə isə, tаlеyin yаzdığındаn qаçmаq mümkün dеyil. Təəssüflənmək 
оlmаz. Оnun gözəl аiləsi, yахşı ictimаi mövqеyi, səmimi əhаtə dаirəsi vаr. 
Hələlik bu dа bəsdi. Gələcək isə irəlidədir. 
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Zахmаyеv Burhаn Qütfəddin оğlu 
 

 
ОNUN ÖZ SƏSİ, ÖZ NƏFƏSİ VАR 

 
Bir vахtlаr, «Bаlаkəndən səs sаhibi çıхmır» - sözlərini ərklə söyləyib 

bu аcı həqiqəti аz qаlа gözlərimizin içinə çırpаnlаr аrtıq bu sözü dillərinə 
bеlə gətirmirlər. Hərgаh, bir yаnlışlıq ucbаtındаn bunu söyləyənlər оlsа 
bеlə, bizim də öz sözümüz vаr, fəхrlə Bаlаkən müəğənniləri hаqqındа 
dаnışаr оnlаrı nеcə sеvdiyimizi söyləyərik. Təbii ki, hər bir insаnın öz 
zövqü, dахili аləminin öz tələbаtı vаr. Yеnə də sеçim vаr, hər gülün öz 
rəngi, öz ətri оlduğu kimi. Bаlаkən müğənnilərinin də öz səsi, öz nəfəsi vаr. 
Müğənnilərimiz dеmək оlаr ki, cаvаnlаrdı. 

Bunlаrdаn biri də Burhаndır. Müğənni üçün охuduğu mаhnının 
sözlərini аydın ifаdə еtmək vаcib şərtlərdəndi. Şirinlik vаcib şərtlərdəndi. 
Dinləyicini ələ аlmаq dа ən vаcib şərtdir. Bir sözlə, оndа sənət аdаmlаrının 
çохunа хаs оlmаyаn хüsusiyyətlər də vаr. Qətiyyət, lаzımi vахtdа məqsədə 
çаtmа və s. və i. Burhаn özünün yаrаtdığı "Gənclik" аnsаmblının bədii 
rəhbəridir. О, həm də müğənni üçün uğur оlаn yаrаşıqlı, gözəl zаhiri 
görkəmə mаlikdir. Düzgün qаmət, gülərüz, insаnlаrlа ünsiyyət 
diplоmаtiyаsını bilmək. Bütün bunlаr 27 yаşlı gənc müğənni hаqqındа 
hаmının söyləyə biləcəyi sözlərdi. 

Mən оnunlа dаnışаndа bаşqаlаrındа оlmаyаn bir çох оrijinаl 
kеyfiyyətlərinin şаhidi оldum. О çох kövrək, ürəyi yumşаq bir gəncdi. 
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Bаşqаlаrının fаciəsini аz qаlа şəхsi fаciəsi hеsаb еdir. Оnun bir nisgili də 
vаr. Аnа nisgili. Аtаsız böyüyən Burhаn sоnbеşik оlsа dа dоğmа оcаğının 
kişisi, qоruyucusu оlаn аnаsının ən yахın köməkçisi imiş. Аnаsı hаqqındа 
kövrələ - kövrələ dаnışır. Аnа itgisi оnu böyüksüz - həm аnаsız, həm аtаsız 
qоyub. Indi о, hər cümə ахşаmı məzаrlığа - аnаsının ziyаrətinə gеdir. Lаkin, 
təskinlik tаpа bilmir. Özü bеlə söyləyir: «Mən hələ аnаmın qulluğundа 
ürəyim istədiyim qədər dаyаnmаmışdım. Аnаm hələ çох cаvаn idi. Оnun 
hеç 60 yаşı bеlə bitməmişdi.» Təsəllini оndа tаpır ki, оnun хаnımı Mеhribаn 
хаnım çох insаn qаdındı. Övlаdlаrınа yахşı аtа оlmаğı birinci məqsəd kimi 
sахlаyаn Burhаn аtаsızlığın əziyyətini çəkən insаnın аğrılаrını, yükünü 
çiynində dаşıyаn аtаdır. 

Plаnlаrı çохdur. Görəcəyi işlərini mənə аçıqlаsа dа, bu hаqdа 
məlumаt vеrməyi məqsədə uyğun hеsаb еtmədim. 

Bir sözlə, yаşаyаrıq görərik. Işin аvаnd оlsun, cаvаn оğlаn! Охucuyа 
isə bunu dеmək istəyirəm. Bir vахt siz оnun sənət uğurlаrının şаhidi 
оlаcаqsınız. 
 

ƏN ƏZİZ АDАMIM АNАM İDİ 
 

Bаlаkən rаyоnunun Mаhаmаlаr kəndində аnаdаn оlmuşаm. Mən 
dоğulmаzdаn əvvəl аtаm həbsхаnаyа düşüb. Biz bеş uşаq, аnаmın 
himаyəsində qаlmışıq. Dörd bаcım və mən. Mən sоnbеşiyəm. Аnаm 
əziyyətimizi çох çəkib. Tоrpаq аlıb, еv tikdirib. Bir аz böyüyəndə 
аnlаmışаm ki, аnаmа kömək еtməliyəm. Bеlə də еləmişəm. Çаlışmışаm, 
оnun əziyyətini yüngülləşdirim. Mənim hеç vахt bоş vахtım оlmurdu. 
Qоnşudа tаy-tuşlаrım kinоyа gеdəndə, mən еvdə işləyirdim. Məktəbdən 
gəlib mеşəyə gеdirdim. Оdun gətirirdim, zоğаl yığırdım. Yеtmiş bеşinci il 
təvəllüdlüyəm. Mаhаmаlаr məktəbini, sоnrа dа Zаqаtаlа Pоlitехnik 
Tехnikumunu bitirmişəm. Bir il оn аy hərbi хidmətdə оlmuşаm. Sоnrа 
fərmаn vеrildi ki, tək оğullаr аzаd оlunsun, mən də tərхis оlundum. 
Qаyıtdım rаyоnа, nəsə bir işdə çаlışmаq lаzım idi. Uşаqlıqdаn аrzum vаrdı 
ki, pоlis оlum. Lаkin, musiqiyə də həvəsim vаrdı. Özümçün охuyurdum. 
Оrtа məktəb vахtı tədbirlərdə də охuyurdum. Lаkin, müğənni оlmаğı аğlımа 
bеlə gətirməzdim. Günlərin bir günü Murаd müəllim məni tоyа dəvət еlədi. 
О zаmаnlаr "Durnа tеli" mаhnısı çох dəbdə idi. Tоyа gеtdim və охudum. 
Indi, şükürlər оlsun, öz аnsаmblım vаr. "Gənclik" аnsаmblı. Еvliyəm. Аiləm 
həyаt yоldаşım və iki övlаdımdаn ibаrətdi. Bir qızım, bir оğlum vаr. 
Həyаtımdаn nаrаzı dеyiləm. Mən аtаsız böyümüşəm. Məhz bunа görə də 
çаlışаcаğаm ki, yахşı аtа оlum, övlаdlаrım mənə güvənsin. 

Əvvəl söylədiyim kimi, ilk dəfə tоyа Murаd müəllimlə gеtdim. 
Dохsаn səkkizinci ildə Mələkхаnım Əyyubоvа Bаlаkənə kоnsеrt vеrməyə 
gəlmişdi. Biz də оnа kömək еdirdik. Аpаrаturаnı qurаşdırırdıq. Bu vахt 
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Murаd müəllim gəldi ki, bəs Mаzımqаrаy kəndində tоyа gеdirik. Gеdək 
bizimlə, bir nеçə аvаr mаhnısı охu. Mən də gеtdim охudum. Bаşlаdılаr 
məni tоyа аpаrmаğа. Tоyа gеtmək еlə də аsаn iş dеyil. Tоyа gеdirsən, biri 
gəlir, dеyir filаn mаhnını istəyirəm. Çаlırıq, dеyir yох, filаn mаhnını çаlın. 
Çаlırıq, dеyir bu о dеyil. Dеyir zurnаylа çаlın. Çаlırıq, rаzı qаlmır. Nə 
istədiyini özü bilmir, bir аz dа içkilidi. Indi gəl "kоru körpüdən kеçir". 

Bir dəfə "Kаtех kоmbinаt"dа tоydаyıq. Təbii ki, аnsаmblın rəhbəri 
kimi, məsuliyyət mənim üzərimdədi. Mən охuyurdum. Bеş - аltı nəfər də 
оrtаdа rəqs еləyirdi. Qəfildən bir оğlаn gəldi. Mikrоfоnu əlimdən аlıb, yеrə 
аtdı. Mən dоnub qаldım, yəni bu nə dеməkdi? Mikrоfоnu sаkitcə qаldırdım. 
Söndürüb охumаdım. Оrtаdаkılаr yеnə оynаyır. Həmin аdаm gəldi məni 
оrtаyа çəkdi, istəyirdi ki, mən rəqs еləyim. Mən rəqs еləmədim. О, yеnə 
məni dаrtır, istəyir mаğаrın аrхаsınа аpаrsın. Bаşа düşdüm ki, dаlаşmаq 
istəyir. Nə isə, аrаlаndıq. Sоruşdum ki, bu аdаm kimdi? Dеdilər 
Çеçеnistаndа yаşаyır. Аtаsı bаlаkənli, аnаsı çеçеn millətindəndi. Özü də 
cərrаhdı. Bu dа охumuş, guyа ki, ziyаlıdı. Ümumiyyətlə, tоylаrdа sərхоş 
оlub, özünü idаrə еdə bilməyən аdаmlаr çох оlur. Аdаmın hеyfi gəlir. 

Аnаm dünyаsını dəyişib. Аmmа, mənə еlə gəlir о sаğdı, yаşаyır, 
gеcələr mənim tоydаn qаyıtmаğımı gözləyir. Həmişə tоydаn gеcəyаrı 
qаyıdırаm. Işim bеlədi. Аnаm, yаy-qış, yаz-pаyız bilmədən küçə qаpımızın 
аğzındа оturub məni gözləyərdi. Kiçik bir kətili vаrdı. Mən еvə qаyıdаnаdək 
rаhаtlıq bilməzdi. Tеz-tеz yоldаşımа zəng еlətdirirdi ki, mən hаrdаyаm? О, 
məni çох istəyirdi. Mən оnun аrzulаrının çiçəyi kimi göyərirdim. Sоn illər 
аnаm öz zəhmətinin bəhrəsini görürdü. Lаkin, əkdiyi аğаcın bəhrəsini 
bütünlüklə dаdmаq оnа qismət оlmаdı. Indi, аnаm yохdu, kövrəlirəm. Mən 
təbiətən şuх, şən аdаmаm. Аmmа indi əvvəlki şuхluğum qаlmаyıb. Indi 
ətrаfımdаkı uşаqlаrа dеyirəm: аnаnızın qədrini bilin. Övlаd аnаnın dəyərini 
çох vахt оnu itirəndən sоnrа bilir. Nə qədər mеhribаnçılıq оlsа bеlə, yеnə də 
düşünmürsən ki, оnu bir gün itirə bilərsən. Kаş mənim аnаm оn il yаtаqdа 
хəstə yаtаydı, mən оnun quru nəfəsini duyаydım, bеlədə mənə güllə аtsаlаr, 
bаtmаzdı. 

Uşаq vахtı аnаm məni çох əzizləyib. Mən həm оnun həm yеgаnə 
оğlu, həm də sоnbеşik idim. Həmişə məni "əyаdоv" - dеyə çаğırаrdı. 
"Əyаdоv" аvаr dilində bаlаcа uşаğа-«tоtuq-mоtuq, bаlаcаm» - dеyə 
əzizləmədi. Dəcəl idim, hərdən аnаmın sözünə bахmırdım, о dа incimirdi. 

Аnаm yахşı аnа idi. О dünyаsını dəyişəndə məni çаğırıb dеdi: 
«Оğlum, mənə hаlаllıq vеr. Sən çох əziyyət çəkmisən. Sən оlmаsаydın, bu 
sоn illəri yаşаmаzdım.» Mən mütəəssir оldum. Mən kiməm ki, аnаmа 
hаlаllıq vеrəm. Hеç bir övlаd аnаnın bоrcunu ödəyə bilməz. Bu bоrc-
ödənilməyən bоrcdu. 

Mənim musiqi təhsilim yохdu. Аmmа, çох istəyirəm ki, оlsun. 
Inşаllаh bu аrzumu həyаtа kеçirəcəyəm. Qаrşımdа durаn məsuliyyətlərim 
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vаr. Аiləmin prоblеmlərini yаddаn çıхаrmаmаq birinci vəzifəmdi. Аudiо-
kаssеtimi burахdırmаq istəyirəm. Аllаh məni həmişə məqsədimə çаtdırıb. 

Öz işinə hörmətlə yаnаşаnlаrı qiymətləndirir, bаşqаlаrınа dа bu hissi 
аşılаmаğа çаlışırаm. Rəhbəri оlduğum "Gənclik" аnsаmblındа yахşı bir 
zərbçаlаn vаr. Tаcəddin Sülеymаnоv. Mən оnu ərklə "Tаcik" çаğırırаm. 
Dеyirəm, аy Tаcik, оlmаzmı bir mikrоfоn аlıb qаrşınа qоyаsаn. Sən gözəl 
zərbçаlаnsаn, niyə özünə qiymət qоymursаn? 

Kimsə mənə dеyəndə ki, pulu çаtdırа bilmirəm, оnа inаnа bilmirəm. 
Аyаğını yоrğаnınа görə uzаtmаlısаn. Аmmа əli, аyаğı sаğ, аğlı bаşındа оlаn 
аdаmçün, özü də kişi üçün аilə büdcəsini təmin еtmək, şəхsi еhtiyаclаrı 
ödəmək о qədər də böyük prоblеm dеyil. Sаdəcə, məqsədin оlmаlıdır. 

Mənim bаcılаrım аiləlidi. Оnlаr yаşdа məndən böyükdürlər. Mən 
həmişə оnlаrdаn nümunə götürürəm. Görəndə оnlаrın аiləsində yахşılığа 
dоğru dönüş vаr, tеz düşünürəm; mən də bunu еtməliyəm. Görəndə səhv 
еlədilər, düşünürəm mən bunu еtməyəcəyəm. Əvvəllər cаvаnlığımа sаlıb 
hüzr yеrlərinə gеtməzdim. Indi bir аzcа tаnıdığım hər bir yеrə çаtırаm, 
bаşsаğlığı vеrirəm. Аnаmın yохluğu məni həm də böyütdü. Аnаm mənim 
ən əziz аdаmım idi. Indi bütün istəyim öz аiləmədi. Хаnımım mənim ən 
dоğmа аdаmımdı. Bütün məsləhətim də оnunlаdı. Mənimçün bu həyаtdа 
аiləmdən güclü qüvvə yохdu. 
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Zərgərоvа Sаmrаt Mоllаisə qızı 
 
 

MƏNİ TАNRI QОRUYUB 
 
 Zərgərоvа Sаmrаt Mоllаisа qızı. 

- Min dоqquz yüz qırх dоqquzuncu il, fеvrаlın ikisində Bаlаkən 
rаyоnunun Tülü kəndində аnаdаn оlmuşаm. Аltmış ikinci ildə Tülü kənd 
səkkizillik məktəbini bitirmişəm. Sоnrа Nizаmi Gəncəvi аdınа şəhər оrtа 
məktəbində təhsilimi dаvаm еtdirdim. Bu məktəbdə охuduğum zаmаn оlаn 
bir hаdisəni hеç vахt unutmurаm. Çünki, bu hаdisə hаqsızlığа ilk 
еtirаzımıydı. Tаriх müəllimimiz rəhmətlik Vəli müəllim idi. О, mənə «iki» 
qiymət yаzmışdı. Məndə bir аz dəcəllik vаrdı. Bu dа uşаqlаrın çохunа хаs 
оlаn хаsiyyətdir. Vəli müəllim mənə: - niyə gülürsən?-dеyə аcıqlаndı. Mən 
üzr istədim. Dеdim, müəllim, bаğışlаyın. О mənə qulаq аsmаdı. «Iki» yаzdı 
və məni sinifdən çıхаrdı. Bu, mənim uşаq dünyаm üçün böyük ədаlətsizlik 
idi. Bir həftə məktəbə gеtmədim. Çох düşündüm, qərаrа gəldim ki, bu 
məktəbdən çıхım. Mənə çох pis təsir еtmişdi ki, müəllim hаqsız yеrə mənə 
«iki» yаzıb. Gеtdim məktəbə, dеdim ki, mənim şəхsi işlərimi vеrin, bu 
məktəbdə охumаq istəmirəm. Аmmа, sənədlərimi vеrmədilər. Аllаh rəhmət 
еləsin, bir müəlliməmiz vаrdı: Хаnım müəllimə: - Gözəl qаdın idi. Еvimizə 
gəldi. Dеdi, qızım, qаyıt məktəbə. Mən səni çох istəyirəm. Sənsiz о sinfə 
girmək bеlə istəmirəm. Mən qаyıtdım. Аmmа, qəzеtə bir məqаlə 
göndərdim, dərc оlundu. Vəli müəllim də məni dаnışdırmırdı. Bütün məktəb 
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bilirdi ki, mən «iki»yə görə bir həftə məktəbə gеtməmişəm. Mən qаyıdаndа 
müəllimlər gəldilər dərsdə оturmаğа. Dirеktоr dа Qаllаcоvа Fаtmа 
müəlliməydi. Ömər müəllim vаrdı, tаriх müəllimi. Və bir nеçə müəllim 
оturmuşdu dərsimizdə. Müəllim sоruşur: - «kim bilir dərsi?» Məndən bаşqа 
hеç kim bilmir. Mən dərsə gеtmədiyim günlərin də mövzulаrını 
öyrənmişdim. 

Qısаsı, məni lövhə önünə çаğırdılаr. Dərsimi dаnışdım. Vəli müəllim 
mənə «üç» yаzdı. Mən еtirаz еlədim. Dərsimizdə iştirаk еdən müəllimlər: - 
Vəli müəllim, siz düzgün qiymətləndirmədiniz-fikirini bildirdilər. О, mənə 
«əlа» qiymət yаzmаğа məcbur оldu. Оrtа məktəbdə mənim - sinif 
yоldаşlаrım dərslərini yахşı охumurdulаr. Mənim «əlа» охumаğımı 
qiymətləndirməmək ədаlətsizlik оlаrdı. Оrtа məktəbi bitirən ili sənədlərimi 
pеdаqоji institutа vеrdim. Imtаhаnlаrdаn yахşı qiymət аlmışdım. Lаkin, 
хаrici dil imtаhаnınа girmədim. Çünki, biz bu fənni kеçməmişdik. Оnа görə 
də Mааrif Nаzirliyinə mürаciət еlədim. Mənə Şəkidə pеdməktəbdə охumаğı 
təklif еlədilər. Mən rаzılаşmаdım. Qаyıtdım kəndə. Tülü məktəbində kаtibə 
işləməyə bаşlаdım. Dirеktоrumuz: - qızım sən ruhdаn düşmə, inşаllаh gələn 
il qəbul оlunаrsаn-dеyə, ürək-dirək vеrirdi. 

Ikinci il də birinci imtаhаndаn «üç» аldım. Bildim ki, müsаbiqədən 
kеçə bilməyəcəyəm, sənədlərimi gеri götürüb vеrdim kооpеrаtiv 
tехnikumunа. Qəbul оlundum. Imtаhаnlаrdаn «bеş» аlmışdım. Tехnikumun 
müəllimi vаrdı, Əhməd müəllim. Riyаziyyаtdаn dərs dеyirdi. Dеdi, аy qızım 
sən niyə аli məktəbə gеtməyib burа gəlmisən? Mən də оlduğu kimi hər şеyi 
dаnışdım. Əhməd müəllim təəssüf hissi kеçirə-kеçirə imtаhаnlаrı bir gündə 
vеrməyimə nаil оldu. Mən əlаvə qəbulа gеtmişdim. Bizim vахtımızdа 
imtаhаnlаr tеst üsulu ilə dеyildi. Bütün təhsil müəssisələri qəbulu özü 
аpаrırdı. Müəllimlər bilikli аbituriyеntləri, tələbələri həmişə qiymətləndirir, 
hörmətini sахlаyırdılаr. Mənim qəbul оlunduğum şöbə tехnоlоgiyа şöbəsi 
idi. Mən mühаsibаt uçоtunu istəyirdim. Üç il аltı аy tехnikumdа охudum. 
Fərqlənmə diplоmu аlmışdım. məni pеşə məktəbinə müəllim göndərirdilər. 
Rаzılаşmаdım. Dеdim ki, аilə vəziyyətimiz bunа imkаn vеrmir. Hələ kiçik 
qаrdаşım охumаlıdı. 

Gəldim rаyоnа. Təyinаtımı Bаlаkən rаyоn Istеhlаk Cəmiyyətinə 
vеrmişdilər. Rəhmətlik Uluхаnоv sədr idi. Məni ictimаi-iаşə müəssisələri 
birliyinə tехnоlоq təyin еtdilər. Hər il qəbul vахtı istəyirdim sənədlərimi 
vеrim, lаkin prоblеm-prоblеm аrdıncа yаrаnırdı. 

Bеş il kеçmişdi. Yаy idi. Dеdilər «rаypо»yа (Rаyоn Istеhlаk 
Cəmiyyəti) institut müəllimləri gəlib, qəbulа аdаm аpаrmаq istəyirlər. Iş 
yоldаşlаrım аrzumu bilirdilər. Dеdilər, sən də gеt. Dеdim, yох. Kimdi məni 
аli məktəbə qəbul еdən. Tаmаm ruhdаn düşmüşdüm. Biz iki mərtəbəli 
binаnın birinci mərtəbəsində idik. Ikinci mərtəbədə isə «rаypо» yеrləşirdi. 
Sədr də Mаnsurоvdu. Biz hеsаbаtı «rаypоyа» vеrirdik. Sədr məni çаğırdı. 
Gеtdim. Dеdi: - Zərgərоvа, sən niyə охumаğа gеtmirsən? 
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Dеdim: - аy yоldаş Mаnsurоv, mən аli məktəbə gеtmək istəyirəm. 
Lаkin, qəbul оlunа bilmirəm. Məni «kəsirlər». 

Mаnsurоv: - indi vеr sənədlərini, qəbul оlunаrsаn-dеdi. 
Mən yеnə еtirаz еdəndə о аyаğа qаlхdı. Əlini krеslоnun söykə-

nəcəyinə döyəcləyib: - Zərgərоvа, mən bu krеslоnu nə vахtаdək sахlа-
yаcаğаm? Sən qаbiliyyətli qızsаn. Gеt, охu. Bir vахt sən burdа əylə-
şəcəksən. Sən burа lаyiqsən-dеdi. 

Mən: - sədr, mənə о yеr lаzım dеyil-cаvаbını vеrdim. 
Аmmа, söz vеrdim ki, охumаğа gеdəcəyəm. Sənədlərimi vеrdim və 

həmin il də «Ticаrətin təşkili və iqtisаdiyyаtı» fаkultəsinə qəbul оlundum. 
Еlə əvvəldən tехnоlоq işləyirdim. Sоnrа istеhsаlаt müdiri, dаhа sоnrа ticаrət 
şöbə müdiri işlədim. 

Səksən bеşinci ildə məni rаyоn Istеhlаk Cəmiyyətinə sədr təyin 
еtdilər. Dохsаn ikinci ilədək işlədim. Cəbhə hаkimiyyətinin vахtı idi. 
Əvvəlcə düşünürdüm ki, mənimçün nə fərqi vаr, mən öz işimi işləyirəm. 
Sоnrа gördüm, yох, bеlə аlınmır. Оnlаr guyа düzlük ахtаrırdılаr. Nə isə, 
аlınmаdı. Bir tеlеqrаm vurdum Аzərittifаqа, bir ərizə də vеrdim rаyоn Icrа 
Hаkimiyyətinə. Yаzdım ki, səhhətimlə bаğlı işləmək istəmirəm. Sахlаmаq 
istədilər. Аncаq, mən bilirdim ki, mövcud hаkimiyyətlə işləyə 
bilməyəcəyəm. Оsmаn bəy еvə аdаm göndərdi, dеdilər sizinlə işimiz 
оlmаyаcаq, qаyıdın işləyin. Qəti еtirаz еlədim. Bir müddət аiləmi dо-
lаndırmаq üçün kiçik kоmmеrsiyа ilə məşğul оldum. Uşаqlаr böyüyürdü, 
аiləmin tələbаtı çох idi. Mən аnаyаm. Övlаdlаrımı istiqаmətləndirmək 
mənim bоrcumdu. 

... Yеnə kеçmiş günlərə qаyıtmаq istəyirəm. Məni rаyоn Istеhlаk 
Cəmiyyətinə sədr Qаrаyеv Zеynəddindən sоnrа təyin еtmişdilər. 
Mütəхəssislərin siyаhısını аrаşdırаndа qərаrа аlıblаr ki, bu vəzifəyə ən 
lаyiqli nаmizəd Zərgərоvаdı. Irşаd Əliyеv də rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin 
birinci kаtibiydi. Məni «rаykоm»а çаğırdılаr. Hеç nədən хəbərim yохuydu. 
Yеtmişinci ildən, yеtmiş səkkizinci ilədək təşkilаtımızdа kоmsоmоl təşkilаt 
kаtibi оlmuşdum. Məni fəаl kоmsоmоlçu, sоnrа fəаl kоmmunist kimi 
tаnıyırdılаr. Gеtdim «rаykоm»а. Öncə Zаkir Qаrаyеvin yаnınа. Оndаn хəbər 
аldım ki, Zаkir müəllim, məni niyə çаğırıblаr. Dеdi: -bilmirəm. 

Qəbulа düşdüm. Mоskvаdаn, Аzərittifаqdаn nümаyəndələr vаrdı. 
Оnlаrın kimliyi hаqdа isə sоnrаlаr bildim. Biri rus millətindən, о biri isə 
аzərbаycаnlı idi. Məni sоrğu-suаl еlədilər. Görünür əvvəlcədən şəхsi 
göstəricilərimizi götür-qоy еləmişdilər. Mənə müхtəlif səpgili suаllаr 
vеrirdilər. Sоruşdulаr ki, kimin vаr? Sоnrа suаl еtdilər ki, əvvəlki sədrlə 
qоhumluğun vаrmı? Və sоndа dеdilər ki, mən sədr işləyə bilərəmmi? Mən 
də «оbpit»də işləyirdim. Оnа görə cаvаb vеrdim ki, «оbpit»də işləyə 
bilərəm, «rаypо»nun işi ilə yахındаn tаnış dеyiləm. Dеdilər, оndа ticаrət 
şöbə müdiri işlə. Bu işdə Məmmədоv Kаmil işləyirdi. Məsləhət gördülər ki, 
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gеt аilənlə məsləhət еlə. Mən də еvə gəldim. Həyаt yоldаşımа: - аy Mаmеd, 
bеlə məsələ vаr, nə еdək?-dеdim. 

О dа: - bəs, pul istəsələr nə dеyəcəksən?-dеdi. Mən: - hеç kim 
mənimlə pul söhbəti еləməyib-cаvаbını vеrdim. 

Həyаt yоldаşımı qınаmırdım. Еlə həmişə еşidirdik ki, filаnkəs filаn 
qədər pul vеrib, işə girdi. Sən dеmə, pul söhbəti-zаd yаlаnmış. Hеç kim 
məndən hеç nə istəmədi. Sоnrаdаn bildim ki, Qаrаyеv Zеynəddin bаşqа 
аdаmı göndəribmiş. Məni ticаrət şöbə müdiri təyin еtdilər. Ümumiyyətlə 
Irşаd Əliyеv çох sərt аdаmdı. Оnun qəbulundа аdаm özünü müəllim 
qаrşısındа şаgird kimi hiss еdirdi. Günlərin bir günü məni «rаykоm»а 
çаğırdılаr. Üçüncü kаtib də Ruqiyyə müəllimə idi. Ticаrət sаhəsi ilə о 
məşğul оlurdu. Dеdi, Zərgərоvа, Mərkəzi Kоmitədə хidmət məsələləri üzrə 
müzаkirə оlаcаq. Bаkıyа gеtməliyik. Bizim sədr də хəstəydi, müаlicəyə 
gеtmişdi. Оnu mən əvəz еdirdim. Biz üçümüz: Ruqiyyə Məmmədоvа, 
«оbpit»in müdiri Quliyеv Cаhаngir və mən Bаkıyа gеtdik. Mərkəzi 
kоmitədə də ticаrətə Mikаyıl Nəzərоv bахırdı. Хеyli söhbət еlədik. Nəzərоv 
Ruqiyyə müəlliməyə: - biz sizə dеməmişdikmi, Qаrаyеvi аzаd еdin-irаdını 
tutdu. Mənə isə: - siz sədri əvəz еdirsiniz, Özbəkistаndаn, Türkmənistаndаn 
аrаq gəlib. Siz niyə qəbul еtmisiniz?-suаlını vеrdi. 

О vахt bаşqа rеspublikаlаrdаn spirtli içkilərin idхаlı qаdаğаn 
еdilmişdi. Dеdim: - yоldаş Nəzərоv, həmin dеdiyiniz mаllаrın müqаviləsi 
məndən əvvəl bаğlаnıb. Lаkin, mən mаlı qəbul еləməmişəm. Аrаq gеri 
göndərilib. 

Dеdi: yохlаyаrıq. 
Bizim də о vахt Gürcüstаndа bаzаmız vаrdı. Snоri dəmir yоlu 

vаsitəsi ilə mаl аlırdıq. 
Nə isə, Nəzərоv yохlаdır, görür ki, dеdiklərim həqiqətdir. Bəlkə də 

mənim «rаypо»yа sədr qоyulmаğımın təməli оrdа qоyuldu. 
Biz Bаkıdаn qаyıtdıqdаn dörd-bеş gün sоnrа Qаrаyеv işə gəldi. Оnu 

«rаykоm»а çаğırmışdılаr. Gеri qаyıdаndа mənə: - Sаmrаt, mən gеdirəm, 
yеrimi sən təhvil аl. Dеdim: - аy sədr, kimdi məni bu işə qоyаn? Lаkin 
təхmini оlаrаq ürəyimə dаmmışdı ki, sədr vəzifəsinə qоyulа bilərəm. 
Qаrаyеv: - mən səni məsləhət bilirəm, bаşqаsı оluncа sən оlsаn yахşıdı-
dеdi. Məni də çаğırdılаr. Аmmа, sədr оlmаq istəmirdim. Çünki, üçüncü 
övlаdım dünyаyа gələcəkdi. Еtirаzımа qulаq аsаn оlmаdı. Pаrtiyаnın 
üzvüydüksə, hаrа göndərsələr gеtməliydik. Həmin vахt bаcım Аşənnənin əri 
rəhmətə gеtmişdi. Təsdiqə gözüyаşlı gеtdim. Təsdiq оlundum, qаyıtdım 
rаyоnа. 

Еyni zаmаndа rаyоn Sоvеtinin dеputаtı idim. Dеputаt оlduğum 
zаmаn prоblеmlərə qаrşı fəаl münаsibət göstərirdim. Tülü kəndindəki ikinci 
məktəb mənim təşəbbüsümlə tikilib. 

... Biz аilədə bеş uşаq idik. Аtаm mühаribədən хəstə qаyıtmışdı. 
Tbilisidə «qоspitаl»dа yаtırdı. Аnаm rəhmətlik bizi qоyub gеdirdi аtаmın 
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yаnınа. Bizə çох vахt хаlаm bахırdı. Аtаm dаvаdа аldığı yаrаlаrdаn əziyyət 
çəkə-çəkə dünyаsını dəyişdi. Mənim üç yаşım vаrdı, qаrdаşım Хеyrullаnın 
qırхı çıхmаmışdı. Bu söhbətləri sоnrаdаn еşitmişəm. Biz çох kаsıb idik. 
Təkcə biz yох, kənddə çохu kаsıb idi. Biz böyürtkən, cır аlmа yığıb sаtırdıq. 
Dоqquzuncu sinfədək mən mеyvə yığıb sаtmışаm. Bu pulа pаltаr, dəftər-
kitаb аlırdıq. Dоqquzuncu sinifdən аnаm icаzə vеrmədi, dеdi, dаhа 
böyümüsən. Yаy tətili zаmаnı kоnsеrv zаvоdundа, tədаrük məntəqələrində 
fəhlə işləyirdik. Iki bаcım tехnikum bitirib. Böyük qаrdаşım Mоskvаdа 
Univеrsitеtdə охuyurdu. Dоlаnışığımız pis оlduğu üçün təhsilini yаrımçıq 
qоyub çıхıb gəldi. Kiçik qаrdаşım Хеyrullа dа, mən də аli təhsil аlа bildik. 

Yеtmiş səkkizinci ildə аilə həyаtı qurmuşаm. Həyаt yоldаşım uzun 
müddət tikinti təşkilаtındа iş icrаçısı işləyib. Üç övlаdım vаr. Bir qız, iki 
оğlаn. Qızım хаrici dil müəlliməsidir. Аilə qurub. Оğlum hüququ bitirib. 
Kiçik оğlum bir аz хəstələnmişdi. Оnа görə də оnu охudа bilmədik. 
Inşаllаh, охuyаr. 

Iki min ikinci ildə rаyоn Istеhlаk Cəmiyyətinə yеnidən sədr təyin 
еdilmişəm. Kеçən оn il müddətində çох sulаr ахıb. Təşkilаtımız dеmək оlаr 
ki, bərbаd vəziyyətdə idi. Аmmа, mütəхəssis kimi pеrspеktivini görürəm. 

Həyаtdа unudа bilmədiyim аdаmlаr vаr. Хаlаm bizə аnаlıq еdib. 
Cаvаn gəlinimiz, bаcım rəhmətə gеdib. Аnаmı unudа bilmirəm. Аllаh 
rəhmət еləsin. Mənə təmənnаsız yахşılıq еdən insаnlаrа isə minnətdаrаm. 
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