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Musa NƏBİOĞLU
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

BÖYÜK ZƏHMƏTİN BƏHRƏSİ

Səməndər müəllimi çoxdan tanıyıram. Aramızda çox səmimi dostluq
münasibəti var. Hər zaman ona inanmışam, etibar etmişəm, güvənmişəm.
Çünki bütöv şəxsiyyətdir, yalandan, riyadan, ikiüzlülükdən uzaqdır,
verdiyi sözün qiymətini biləndir – yalandan söz verməz, söz verdisə
mütləq əməl edər. Kişiliyin, KİŞİ sözünün nə demək olduğunu yaxşı bilir.
Onu mənə ən çox sevdirən də məhz bu şəxsi keyfiyyətləridir.

Məni Səməndər müəllimlə bağlayan səbəblərdən biri də onun elinə-
obasına bağlı yaradıcı insan olmasıdır. Uzun illərdir təhsil sahəsində
çalışmaqla bərabər, həm də bədii-publisistik yaradıcılıqla məşğul olur.
Yaradıcılığında əsas mövzu isə Borçalı, onun ağır ellərindən olan Faxralı
və bu yerlərin yetirdiyi tanınmış şəxsiyyətlərdir. İndiyədək bu mövzuda
ondan çox kitabı işıq üzü görüb. Xoşbəxtlikdən bu kitabların
əksəriyyətinin nəşrə hazırlayanı və redaktoru da mən olmuşam. Necə
deyərlər, yazdıqlarının ilk oxucusu olmaq qisməti nəsib olub mənə. Onun
yazdıqları onsuz da yaxşı tanıdığım Faxralını və bu elin hər zaman böyük
hörmətlə andığım böyük şəxsiyyətlərini bir az da yaxından tanımağıma
səbəb olub.

2000-ci ildə nəşr etdirdiyi “Faxralı tək ağır elim var mənim”
kitabında bu qədim türk elinin neçə-neçə saz-söz adamının şeirlərini
toplayıb geniş oxucu kütləsinə, ədəbi ictimaiyyətə təqdim edən Səməndər
müəllim sonrakı illərdə “Ağır elsən, Borçalıda adın var” üçcildliyində
Faxralının yetirməsi olub, bu gün sorağı çox-çox uzaqlardan gələn
eloğlularından söz açır. Dördcildlik “El sevəni aləm sevər”də də əksər
oçerklər faxralılar haqqındadır. Bundan başqa, iki çağırış Azərbaycan
Milli Məclisinin üzvü, professor Şamil Qurbanovun xatirəsinə həsr
olunmuş “Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək” (bu sətirlərin müəllifi ilə
birlikdə), xeyirxah əməlləri ilə könüllərdə özünə əbədi yuva qurmuş Arif
Əliyevdən bəhs edən “İşıq ömrü yaşadı” və digər kitabları da işıq üzü
görüb. Özünün də dediyi kimi, əli qələm tutandan yaradıcılığının ana
mövzusu Faxralı və faxralılar olub. Hər dəfə yeni kitabı işıq üzü görəndən
sonra “artıq bəsdir” deyə düşünsə də, bu, uzun çəkməyib. Çünki görüb ki,
hələ haqqında yazılası eloğluları çoxdur.

Səməndər müəllimin bu kitabları Faxralıda boya-başa çatmış neçə-
neçə elm və sənət adamını, müxtəlif peşə sahibini daha geniş müstəvidə
tanıtmaqla yanaşı, həm də bu kəndin tarixi keçmişi haqqında bilgi əldə
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etmək baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu kitablardan
öyrənirik ki, hələ XVIII-XIX əsrlərdə Faxralıda neçə-neçə şair olub. XX
əsrin əvvəllərində Gürcüstanda Azərbaycan dilində məktəblərin
açılmasında, soydaşlarımızın maariflənməsində bu elin yetirmələrinin
xidmətləri ilə də S.Məmmədovun yazıları vasitəsilə tanış olmaq
mümkündür.

Səməndər müəllimin faxralılardan bəhs edən yazılarında diqqəti
çəkən bir məqam da odur ki, burada kənddəki hər bir nəslin
nümayəndələrindən söz açılır və elə nəsil var ki, bir neçə nümayəndəsi
barədə maraqlı bilgilər əldə etmək mümkündür. Hətta ata, oğul və nəvə
haqda yazılar da var ki, bu da haqqında danışılanların sözün yaxşı
mənasında nəsildə varislik ənənəsini qoruyub saxladıqlarının sübutu
olmaqla yanaşı, Səməndər müəllim tərəfindən də faxralılara göstərilən
qədirşünaslıq nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir.

...2017-ci ilin yanvar ayı idi. Səməndər müəllimin növbəti kitabını –
“El sevəni aləm sevər” kitabının IV cildini nəşrə hazırlayırdım. Beynimə
belə bir ideya gəldi ki, Səməndər müəllimin indiyədək faxrlılar haqda
yazdıqlarını bir yerə toplayıb ayrıca kitab halında nəşr etdirmək daha
yaxşı olar. Ertəsi gün bunu Səməndər müəllimə də dedim. Yaxşı fikirdir,
dedi və razılaşdı. Bu iş böyük maliyyə vəsaiti (nəşriyyat xərcləri) tələb
etsə də, bu, onu qorxutmadı. İndiyədək də bütün kitablarını şəxsi vəsaiti
ilə çap etdirən Səməndər müəllim doğma Faxralı və faxralılar naminə hər
zaman olduğu kimi, yenə də fədakarlıq göstərdi. Biz işə başlayaq, Allah
kərimdir, yəqin öhdəsindən gələrik, yaxşı adamlar var olsun, dünyada
yaxşılıqlar qalacaq, - dedi.

İllərin məhsulu olan bu kitabı beləcə ərsəyə gətirdik.
Faxralı və faxralılar haqqında digər müəlliflərin də dəyərli kitabları,

yazıları az deyil. Amma mənə elə gəlir ki, daha çox insanları əhatə
etməsi və yazılarda qiymətli tarixi faktlara istinad edilməsi baxımından
bu kitab böyük əhəmiyyətə malikdir. Üstəlik, kitabdakı hər bir yazı şirin
və oxunaqlı dillə yazılması və dərin məzmunu ilə də diqqəti çəkir. Və
mən inanıram ki, doğma eli-obası, eloğluları naminə hər əzab-əziyyətə
qatlaşan, Faxralının şöhrətini dünyaya yayanları tanıdan və özü də
əslində buna xidmət edən Səməndər Məmmədovun bu zəhməti eloğluları,
bütövlükdə borçalılar və dünənimizə biganə olmayıb, bu günümüzü
şərəfləndirən, sabahımızı daha nurlu görmək istəyən hər kəs tərəfindən
qədirşünaslıqla qarşılanacaq, onların stolüstü kitabına çevriləcək.

Həm də inanıram ki, Səməndər müəllimin yaradıcılığında bu da son
deyil, “Faxralılar” kitabının ikinci nəşri də belə məzmunlu və əhatəli
olacaq. Doğma el-oba naminə yorulmaz fəaliyyətində ona uğurlar
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arzulayır və fikrimi C.Ruminin sözləri ilə tamamlayıram: “Nə qədər ki,
sağlam və qüvvətlisən işlə. İşindən qalma və əgər sənə xoşbəxt tale
yazılıbsa, o səni tapacaq”.

Əli HÜSEYNOV
Əməkdar Müəllimi, professor.

SƏMƏNDƏRMÜƏLLİMİN ƏMƏYİ
HEÇ ZAMAN UNUDULMAYACAQ

Dünənki şagirdim, bu gün isə Borçalıda və Azərbaycanda məşhur
olan ziyalı, qələm əhli, müəllim, pedaqoq, tanınmış məktəb rəhbəri
Səməndər Eyvaz oğlu Məmmədlinin mənə olan etimadını necə
doğruldum?

O, hələ orta məktəbdə şagird ikən hamı tərəfindən sevilirdi. Bu gün
isə əlçatmaz zirvədə dayanıb və təkcə Faxralı elinin yox, Borçalı
mahalının, bütöv Azərbaycanımızın fəxridir. Səməndər müəllim
əvəzolunmaz, təkrarsız bir müəllifdir. O, müxtəlif vaxtlarda işlədiyi
məkandan asılı olaraq tərbiyəvi, elmi-metodiki sahələrə aid əsərlər
yazmışdır. O, DİN-nin tərbiyə müəssisəsində müəllim, direktor
işləyərkən “Bir gəncin taleyi alt-üst olarsa”, “Hər səhv cinayətdirmi”,
“Səadət qapını açmasa bu gün”, “Vətən sənə oğul dedi” kimi bu gün də
aktual olan bir çox əsərlərini məhbus uşaqların taleyinə həsr etmiş,
onların halına acımışdır.

Ünvanına deyilmiş bu sözlər də ona çox yaraşır: “Alışmaqdır
Səməndərin peşəsi!”

Səməndər müəllim pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı bədii yaradıcılığı ilə
daha çox məşhur olan ziyalıdır. Səməndər hələ orta məktəbdə oxuyarkən
o vaxtlar Bolnisi rayonunda çıxan “Qələbə bayrağı” və digər qəzetlərdə
şeirlər və müxtəlif mövzulu yazılar dərc etdirirdi. Ali təhsilini başa
vurduqdan sonra isə Azərbaycanda nəşr olunan müxtəlif qəzet və
jurnallarda (“Azərbaycan gəncləri”, “Sərbəst düşüncə”, “Xəzər xəbər”,
“Millət” və s.) hamını heyrətləndirən məqalələri nəşr olunub.

Səməndər müəllim həm də sanballı kitabların müəllifidir. Onun son
zamanlar nəşr olunan “Bir durna ayrıldı öz qatarından”, “Faxralıtək ağır
elim var mənim”, “Faxralı”, “Coşğun çay kimi”, ”Payız çiçəyi”, “Ümid
qapısı”, “Nur çiləyənlər” ,”Ağır elsən, Borçalıda adın var” kimi kitabları
bütün Faxralı eli üçün fəxrdir.

Səməndər Məmmədli bu gün də qələmi ilə öyünə bilər. Digər
kitablarını demirəm, təkcə Faxralı və faxralılardan bəhs edən kitabları
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onun adını zaman-zaman yaşadacaqdır. Bu kitabların hər biri (“Faxralı
tək ağır elim var mənim”, “Payız çiçəyi”, üçcildlik “Ağır elsən, Borçalıda
adın var”, dördcildlik “El sevəni aləm sevər”, “İşıq ömrü yaşadı” və s.)
elinə sözün əsl mənasında canyandıran ləyaqətli bir eloğlunun, böyük
ziyalının zəhmətin bəhrəsidir. Səməndər müəllimin istər publisistik
yazılarında, istərsə də şeirlərində Borçalı və Faxralı mövzusu əsas yer
tutur.

Səməndər müəllim böyük ruh yüksəkliyi ilə öz kəndinin, obasının
tarixində böyük rol oynamış şəxsiyyətlər haqqında oçerklər qələmə
almaqla böyük şücaət, vətənpərvərlik göstərir. Onun bu xeyirxah əməlləri
keçmişimizə ehtiram və qədirşünaslıq nümunəsi olmaqla bərabər, bu
günkü gənclər üçün bir örnəkdir, Vətən sevgisi nümunəsidir. Onun
Faxralı və faxralılarla bağlı hər yazısını oxuduqca insanın sevinci aşıb-
daşır. Qürur duyursan ki, nə yaxşı ki, mən də bu elin oğluyam, “Faxralı
tək ağır elim var mənim”.

Bir yaradıcı ziyalı kimi, o, nə qədər əsərlər yazmışdırsa, onun özü
haqqında da o qədər yazılar dərc olunmuşdur. “Ulu körpü”, “Təhsil
Problemləri”, “7 gün” kimi qəzet və jurnallarda işıq üzü görən “Bir
məktəbin uğurları”, “Yüksək təhsil uğrunda”, “Nəticələr ürəkaçandır”,
“Yaxşıların yaxşısı”, Yurdumuzun Səməndəri”, “Unudulmaz təqvim”
kimi məqalələr Səməndər müəllimin bir pedaqoq, jurnalist, şair kimi
fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Məhz bunlara görə, ona “Qızıl qələm” və s.
mükafatlar verilmişdir.

Elimizin ləyaqətli oğlu, “Qızıl qələm” və bir sıra digər mükafatlar
laureatı Səməndər Eyvaz oğlu Məmmədov son illərdə nəşr etdirdiyi
kitablarıyla Faxralının tarixinə yeni səhifələr yazıb. Onun əməyi,
vətənpərvərliyi, xalqına sədaqəti heç zaman unudulmayacaq. Ona uzun
və sağlam ömür, möhkəm cansağlığı arzu edirəm. Canı sağlam, qələmi iti,
sözü ötgün olsun, doğma Faxralımız naminə yaıb-yaratmaqdan, onu
tərənnüm etməkdən heç zaman yorulmasın.
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ƏZƏL ANDIM, SON
MƏKANIM – FAXRALI

“MƏN NƏBİYƏM, AŞIQLARIN ZƏRİYƏM”

Ustadı sən idin pir ozanların,
Şeiri-sənəti anlayanların.
Alxas ağaların, Ağacanların
Öndər sırasında əbədi varsan,
Ay Nəbi baba, sən daim yaşarsan!

Dünyamalı Kərəm

Türk dünyasının böyük söz fatehi Zəlimxan
Yaqubun bir müdrik kəlamı var: “Bizə, qalın
kitablar yox, qalan kitablar lazımdır”. Bu
mənada, təkcə Borçalıda deyil, Azərbaycanda, Türkiyədə və Cənubi
Azərbaycanda da sevilə-sevilə oxunan şair Nəbi Miskinin bütövlükdə
yaradıcılığı başdan-başa qalan şeir nümunələri, ədəbi abidələrdir.

Elə bir təhsili olmasa da, şair Nəbi o qədər məzmunlu, məntiqli
şeirlər yazıb ki, istər-istəməz onun şeirlərini oxuyanda adamın ruhu
qanadlanır. Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun dediyi kimi, şair Nəbi
Azərbaycan aşıq şeirinin bütün növlərində bir-birindən gözəl, qiymətli
ədəbi nümunələr yaradıb. Onun şeirləri bizim sümüyümüzə, iliyimizə
işləyib. Onu bu gün hər yerdə böyük bir el nəğməkarı kimi xatırlayırlar.
Bu, ona verilən ən böyük qiymətdir.

Borçalının elə bir rayonu, elə bir kəndi olmaz ki, ən azından
ağsaqqallar şair Nəbinin şeirlərini əzbərdən bilməsinlər. Şair Nəbinin
şeirlərini ən çox oxuyan, təbliğ edən və yayanların sırasında başda
unudulmaz ustad aşığımız Hüseyn Saraçlı dayanır.

Nəbi Oruc oğlu 1873-cü ildə Borçalı mahalının ağır ellərindən olan
Faxralı kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olub. Körpə Nəbinin
dünyaya gəldiyi gündə bu kasıb ailə eyni zamanda bir kədərə də düçar
olub: Nəbinin böyük qardaşı Həsənin əlindən xəta çıxıb, yerli bəylərdən
birinin yaxın adamını öldürdüyünə görə ömürlük sürgün edilib. Ehtiyac
içində böyüyən Nəbi erkən yaşlarından zəhmətə qatlaşmalı olub. Qonşu
kənddə varlı bir şəxsə nökərçilik edib. İti hafizəsi, hazırcavablığı ilə
fərqlənən yeniyetmə Nəbi axşamlar kənd toylarına gedib aşıqları maraqla
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dinləyirmiş. İlk qoşma, təcnis və müxəmməslərini yaradan gənc Nəbi
toylardan birində öz dövrünün tanınmış sənətkarlarından olan Aşıq
İsmayılla deyişməyə girişib və ona qalib gəlibmiş...

Şair Nəbi 1890-cı ildən 1910-cu ilə kimi müxtəlif yerlərdə nökər,
çoban, mülkədar malikanəsində gözətçi, Tiflisdə, Allahverdi mis
mədənlərində fəhlə işləyib. Yazı-pozu öyrənməyə vaxtı və imkanı
olmadığı və gürcü dilini yalnız güclü hafizəsi sayəsində mükəmməl
mənimsədiyi bildirilsə də, dərin savada və geniş dünyagörüşünə malik
olması onun yaradıcılığından aydınca görünür.

1910-cu ildən etibarən peşəkar bir sənətkar kimi toy və el
şənliklərində xalqa mənəvi xidmət göstərən şair Nəbi ömrünün axırına
kimi Faxralı kəndində yaşayıb-yaradıb. 1945-ci ilin mayında alman
faşizmi üzərində qələbənin qazanılması xəbəri isə onun üçün az təsəlli
olub. Çünki buna qədər o, cəbhəyə göndərdiyi dörd oğlundan ikisinin
qara kağızını almışdı. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, cəbhədən
qayıtmayan oğlanlarından biri – Nadir də şeir qoşurdu. Hətta onun atası
ilə deyişməsi də var.

Elə həmin ilin oktyabr ayında 72 yaşında dünyasını dəyişib Nəbi
Miskin.

Şair Nəbinin poetik irsinə, ədəbi həyatına işıq tutulmasının əsas
səbəbkarı böyük şairimiz Səməd Vurğun olub. Osman Sarıvəlli ilə
birlikdə 1955-ci ilin oktyabr ayında Faxralı kəndinə təşrif buyuran Səməd
Vurğun elimizdə müqəddəs sayılan Molla Qurban ocağında iki gün
qonaq qalıb. Qonaqların şərəfinə düzənlənən məclisdə o vaxtlar Faxralı
kənd orta məktəbində direktor vəzifəsində çalışan ədəbiyyat müəllimi,
sonralar Azərbaycanda görkəmli folklorşünas kimi tanınan, Dədə Qorqud
haqqında sanballı tədqiqat əsərləri yazan Hüseynqulu Məmmədli, Hacı
Həsənov və digər ziyalılar iştirak edirdi. Həmin məclisə Aşıq Nəsib də
dəvət edilib. Aşıq Nəsibin şair Nəbidən oxuduğu şeirlər Səməd
Vurğunun dərin marağına səbəb olub, xüsusən də bir beyt diqqətini çəkib:

...Qılıncın qınsızdı, qolun qüvvətli,
Baxmadın qocaya, cavana, dünya!

“Dünya” rədifli həmin qoşmanı bir daha oxutdurub dinlədikdən
sonra Səməd Vurğun həmin beyti “Kazbek” siqaret qutusunun üstünə
yazır, üzünü hörmətli Hüseynqulu müəllimə tutub: “Çox gözəl ədəbi
nümunələrdi, – deyir, – yaradıb şair Nəbi Miskin. Özünüz ədəbiyyat
müəllimisiniz, mən sizə tapşırıram, şair Nəbinin şeirlərini toplayın.
Bunların itib-batmasına yol vermək olmaz. Gözəl şeirlərdir, qoy ədəbi
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ictimaiyyətə təqdim olunsun. Siz toplayın, nəşrinə Osman müəllim
kömək edər”.

Şair Nəbinin yaradıcılığı Azərbaycanın üç böyük xalq şairini –
Səməd Vurğunu, Osman Sarıvəlini və Zəlimxan Yaqubu heyrətə
gətirmişdir. Azərbaycanın bu üç dahi şairinin heyrəti Şair Nəbinin
yaradıcılığına verilən ən böyük qiymətdir. Bunların hər ücü şair Nəbinin
taleyinə işıq tutanlardır.

Elə o illərdən Hüseynqulu müəllim şair Nəbinin şeirlərini toplamağa
başlamışdır. Həmin şeirlərin aqibəti barədə Hüseynqulu müəllimin oğlu,
AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin müdiri, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Elxan Məmmədli belə
yazıb: “Şair Nəbinin irsinin müəyyən qismi hələ S.Vurğun vəfat
etməmişdən bir qədər əvvəl toplanmışdır. S.Vurğunun vəfatından sonra
Hüseynqulu Məmmədov tərəfindən toplanılan bu şeirlər bir qədər
Azərbaycan SSR EA Ədəbiyyat İnstitutunun folklor şöbəsində, bir neçə il
Yazıçılar İttifaqının seyflərində, on ildən artıq “Yazıçı” nəşriyyatında
qaldıqdan sonra nəhayət, 1991-ci ildə nəşr olunmuşdur. Kitabın nəşrinə
qədər və ondan sonrakı illərdə Hüseynqulu müəllimin bir sıra məqalələri
“Ədəbiyyat və incəsənət” və “Sovet Gürcüstanı” qəzetlərində dərc
olunmuşdur. Daha sonra şair Nəbinin “Bilmədi”, “Gözəl” rədifli şeirləri
1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan, Əhliman
Axundovun tərtib etdiyi “Telli saz ustadları” kitabına daxil edilmişdir”.

Hüseynqulu Məmmədlidən sonra Şair Nəbinin yaradıcılığı
folklorşünas alim Elxan Məmmədli tərəfindən daha geniş şəkildə
tədqiqata cəlb edilib, eləcə də, mərhum akademik Valeh Hacılar, dosent
Pənah Mahmudov, filologiya elmləri doktoru, professor Şurəddin
Məmmədli, Arif Əmrahoğlu, professor Mahmud Kamaloğlu və
tədqiqatçı-dissertant Arzu xanım Bayramlı və digər tədqiqatçılar da onun
yaradıcılığına müraciət edibər.

Hüseynqulu Məmmədli tərəfindən toplanılmasına başlanılan şeirləri
Nəbi Miskinin anadan olmasının 130 illiyi ilə bağlı olaraq 2003-cü ildə
AMEA Folklor Mərkəzinin Elmi Şurasının qərarı ilə nəfis tərtibatda işıq
üzü görmüşdür. Kitabın tərtibçisi və nəşrə hazırlayanı Elxan
Məmmədlidir.

AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının 29 yanvar 2013-cü il
tarixli 1 saylı qərarı ilə nəşr olunan “Sığındım Mövlaya” adlı kitab isə
Nəbi Miskinin 140 illiyinə layiqli hədiyyədir. Bu kitabın araya-ərsəyə
gəlməsində də Elxan Məmmədlinin zəhməti böyükdür. Burada qeyd
etmək lazımdır ki, Hüsyenqulu Məmmədli Şair Nəbinin bütün
külliyyatını toplasa da, 1991-ci ildə nəşr olunan “Yazılanlar gəldi başa”
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adlı kitabda şairin dini mövzuda olan şeirləri yer almamışdı. Bu kitabda
isə həmin şeirlər də öz əksini tapıb.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun dediyi kimi, şair Nəbinin şeirləri
arasında elə tutumlu, elə dolu nümunələr vardır ki, hər biri bir kitaba
dəyər.

Səhərdən bəklədim mən yollarını,
Bir gəlib qarşımdan ötəsən, gözəl!
Sən özün bilmirsən öz murazını,
Mən yaxşı bilirəm, butasan, gözəl!

Yetmişə yetsən də, mən səni allam,
Dərgah-ilahiyə min dua qıllam.
Aylarnan xəstə düşsəm, sağallam,
Sən gəlib qolumdan tutasan, gözəl!

Mən Nəbiyəm, aşıqların zəriyəm,
Yanıram oduna, eşq əsəriyəm.
Gəlmişəm qapına, bil, müştəriyəm,
Ləbinin balından satasan, gözəl!

Bir başqa misal:

...Ləblərimlə ləblərindən gül üzəm,
Ac arıtək qonam, soram, bal çəkəm.

Yaxud:
...Günü-gündən bu gözəllik kəmələr,
Bar verib sinəndə bir cüt məmələr.
Lazım budu, tamarzılar əmələr,
Fəsildə qızarmış qönçə nar kimi.

Göründüyü kimi, nə qədər tutumlu, mənalı, məzmunlu beytlərdir.
Şair Nəbi bizim o vaxt yazıb-yaradan digər aşıqlara təkan, qol-qanad

verib. Təsadüfi deyildir ki, şeirlərinin birində deyirdi: “Mən Nəbiyəm,
aşıqların zəriyəm”. Deyilənlərə görə, şair Nəbi deyişmə zamanı bir dəfə
də olsun məğlub olmamış, qalib gəldiyi rəqibinin də heç vaxt sazını
əlindən almamışdır, əksinə, məğlub olanlara ürək-dirək vermiş, onları
pərt olmağa qoymamışdır. O, cılız maraqlardan, paxıllıq hisslərindən
yüksəkdə dayanan bir şair olmuşdur. Şeirlərindən birində o dövrdə
nisbətən cavan şairlər haqında belə deyib:



Faxralılar

11

Səxavət əhlidi, Alıynan Şaban,
İnşallah, çatallar bizə şairlər.

Şeirdən də göründüyü kimi, Miskin Nəbi həmkarlarının hər ikisini
şair kimi qiymətləndirir, eyni zamanda onların hələ cavan olduqlarını
xəfifcə vurğulayır. Həmin gənclərdən biri – şair Alı II dünya
müharibəsində həlak olub – yaradıcılığının çıçəklənən vaxtında ömrü
yarıda qırılıb. Şaban isə Allah verən ömrü tam yaşadı, gözəl şeirlər,
deyişmələr yaratdı.

Folklor İnstitutunun dissertantı Arzu Bayramlının araşdırmasına görə,
XIX əsrin sonu və XX əsrin ilk iki onilliyini əhatə edən dövrdə, yəni şair
Nəbinin yaşayıb-yaratdığı dövrdə Borçalıda fəaliyyət göstərən 116
poeziya təmsilçisindən 36 nəfəri şair, 61 nəfəri el şairi, 19 nəfəri isə
yaradıcı aşıq olub. A.Bayramlı “El şairi Nəbi Faxralının həyat və
yaradıcılığına baxış” məqaləsində yazır: “Bu qədər söz adamının
arasından şair Nəbinin ustad məqamına çatması, şöhrətlənməsi əlbəttə ki,
yalnız böyük istedadın nəticəsi ola bilərdi. Əhəmiyyətli olan bir məqam
da budur ki, şair Nəbi kimsəyə şəyirdlik etməmiş, kimsədən söz sənətinin
sirlərini öyrənməmişdi, amma özünün bir neçə yetirməsi vardı ki, onlara
Allah vergisi olan şairliyinin sirlərinə vaqif olmağa imkan vermişdir”.

Məhəbbət mövzulu qoşmaları şair Nəbinin yaradıcılığında mühüm
yer tutur və bu şeirlərində ülvi duyğuların vəsfinə geniş yer verilir.
Filoloq-alim Elxan Məmmədli çox düzgün qeyd edir ki, şair Nəbi bu
qəbildən olan qoşmalarında lirik qəhrəmanın zahiri və daxili gözəlliyinin
vəhdətdə olmasını vacib sayır. Məhəbbətdə xəyanəti, vəfasızlığı,
riyakarlığı pisləyir.

Nəbim deyər, nədən oldu yar ası,
Yaman olu yarın qəlbiqarası.
Könlümün sevdiyi, ömrüm çarası,
Sərin gizlər, gözüm qaldı bu dərdə.

Diqqətiçəkən bir məqam da şair Nəbi poeziyasının təbiətlə
harmoniya təşkil etməsidir. Onun Aşıq Ələsgərin “Dağlar” şeirinə
iqtibası bu nöqteyi-nəzərdən çox maraqlıdır:

...Səhər-səhər dan yelləri əsəndə,
Şərbət bulaqların tən edər qəndə,
Yığılar gözəllər, dövr edər səndə,
Çiçəkli, çəmənli gül olu, dağlar...
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...Şair Nəbi səndə gəzdi bir zaman,
Çəkilməz sərindən çiskinli duman.
Çuxur, Günavarda bənövşə, reyhan,
“Süsənli, sünbüllü, lalalı dağlar”.

Şair Nəbi dövrünün haqsızlıqlarına, cəmiyyətdə gördüyü
ədalətsizliklərə qarşı da öz etiraz səsini ucaldıb.

Nəbi Miskinin şeirləri, cinaslı təcnisləri, divaniləri, müxəmməsləri
ilə yanaşı, rəvayət və deyişmələri, bir-birindən gözəl dastanları da var.
Ədəbiyyat uzmanları şair Nəbinin mənzum yaradıcılığında özünü az qala
hər addımda büruzə verən ürfani mətləbləri, müəllifin təsəvvüf
dünyagörüşünü xüsusi qeyd edirlər. Bu dünyanın faniliyi, axirət üçün
rəhmət qazanmağın daha vacibliyi onun şeirlərinin əsas qayəsini təşkil
edir:

Şair Nəbi, pür kamalı yaxşı bil,
Zikr eylə, sən gecə-gündüz, ilbəil.
Ədəb-ərkanına qayıtmayan qul,
Cəhənnəm hazırdı, cənnəti olmaz.

Şair Nəbi yaradıcılığını izləyəndə bir həqiqətin də təsdiqini tapırıq:
mükafat layiq olduqda stimula çevrilir. Şairin qoşduğu məşhur “Mehdi
bəyin dastanı”nın aqibəti məhz belə olmuşdur. Haqqında yazılmış
kitablarda şair Nəbinin bir gecədə düzüb-qoşduğu həmin dastanın
mükəmməlliyi barədə yüksək fikirlər, yaranma tarixçəsi barədə maraqlı
əhvalatlar yer alıb. Daha maraqlısı budur ki, şair Nəbinin dastanları necə
eşidilibsə, eləcə də şirin Borçalı ləhcəsi ilə yazıya alınıb.

Heç təsadüfi deyil ki, Müzəffər Şükür doğru olaraq Faxralını yox,
bütün Borçalını şair Nəbinin yurdu adlandırırdı:

Qayaları dönməz ordudur,
Dərələri duman udur,
Şair Nəbinin yurdudur,
Müqəddəsdir Borçalımız.

Şair Nəbinin Aşıq Ələsgərin qıfılbəndinə cavabı da onun zəngin
biliyindən və həyat təcrübəsindən, geniş dünyagörüşündən xəbər verir:

Ələsgər:
Dünya altı gündə neçə don geydi,
Nə üstə əyləşdi, bərqərar oldu?
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Əzəli kimiydi ərşin bənnası,
Ulduzlar nə təhər yerbəyer oldu?

Nəbi:
Dünya altı gündə dörd don geyindi,
Ab üstə əyləşdi, bərqərar oldu.
Xey-xalığım haxda ərşin bənnası,
Ulduzun yeddisi səyahətkar oldu.

Ələsgər:
Nə qədərdi müğərrəbin mələyi?
Onların içində kim idi bəyi?
Canlıdı, cansızdı ərşin dirəyi,
Nə ilə çalındı, mötəbər oldu?

Nəbi:
Pənc-yek ayədi müqərrəbin mələyi,
Onların içində Cəbrayıl bəyi.
İsmi-əzəm cansızdı, ərşin dirəyi,
Çaldı lövhü-qələm, mötəbər oldu.

Ələsgər:
Ələsgər əl üzməz etiqadından,
Yer də xəbər verir göy büsatınnan.
Haqqınan peyğəmbər əhvalatınnan,
İslamam deyənə nə xəbər oldu?

Nəbi:
Nəbi də əl üzməz etiqadınnan,
Xilqəti hafizdi göy büsatınnan.
Haqqınan, peyğəmbər əhvalatınnan,
Mərifət İslama o xəbər oldu.

Nəzərdən keçirdiyimiz nümunə həm də onun göstəricisidir ki, şair
Nəbi dindar, Allaha yaxın adam olmuşdur. O, mömin kimi ömür sürmüş,
ömrünün sonunacan İslamın qanunlarına riayət etmiş, orucundan-
namazından qalmamışdır. Xalq arasında şair Nəbinin istedadı “Haqq
vergisi”, “Allah vergisi” hesab olunurdu. Şairin həyat yolunu öyrənən
tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, ruhanilərin Miskin Nəbi
yaradıcılığına münasibəti birmənalı olmamışdır. Onlardan bəziləri şair
Nəbini sınaqdan keçirməyə cəhd göstərmiş, amma uğursuzluğa düçar
olmuşdur. Bəli, yalnız qəlbi Tanrıya bağlı olan müsəlman və dərin iman
sahibi olması dünyaya gəldiyi gündən (qardaşının əlindən xəta çıxması
səbəbindən ailəsinin zillətə düçar olduğu gündən) ölənədək (ömrünün
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son beş ili iki oğul itirdiyi Böyük Vətən müharibəsi dövrünə təsadüf edib)
onu müşayiət edən ağrı-acıya sinə gərməsinə kömək etmişdir.

Zəmanəmizin böyük söz ustadı, Xalq şairi Zəlimxan Yaqub da istər
yaradıcılığında, istər çıxış və məqalələrində şair Nəbinin yaradıcılığını
həmişə yüksək qiymətləndirib. “Borçalıda qalan izlər” poemasında şair
Nəbinin də adını əbədiləşdirməsi dediklərimizə canlı sübutdur:

Deyəndə Nəbinin “Dünya” şeirini,
Aşıq lap Vurğunu sehirləmişdi,
“Tapar qiymətini, tapar yerini,
Elin sənətkarı ölməz”, – demişdi.
“Qılıncın qınsızdı, qolun qüvvətli,
Baxmadın qocaya, cavana dünya” –
Ay Osman, gör şair nə gözəl deyib,
Ağlının barıdır, qəlbinin səsi.
Çatdıraq ellərə, heyifdir, heyif,
İt-bata düşməsin bircə kəlməsi.

Nəbi Miskinin anadan olmasının 140 iliyini Xalq şairi Zəlimxan
Yaqubun rəhbərliyi altında Azərbaycan Aşıqlar Birliyi layiqincə qeyd etdi.
Və elə buradaca özümün və və şair Nəbini yetirən Faxralı kəndinin –
faxralıların bir arzusunu da dilə gətirmək istəyirəm: bu yubiley şairin adına
layiq onun doğma yurdunda da qeyd olunsun. Onun ruhuna hörmət kimi
adının əbədiləşdirilməsi, Faxralı kəndində ona abidə ucaldılması isə saza,
sözə verilən qiymət kimi təkcə faxralıların yox, bütün borçalıların arzusudur.
Nəbi Miskin bu ehtirama, bu diqqətə haqqı olan şairdir.

Bu yazını Borçalının ağsaqqal şairi Dünyamalı Kərəmin şair Nəbiyə
həsr etdiyi şeirdən bir parça ilə tamalayıram:

Şenliklə dost kimi girişdin bəhsə,
Heylini bağlayıb saldın “qəfəsə”.
Sığal çəkdin divanəyə, təcnisə,
Lirik şeirlərin tacıdarıydın.

Şagirdlərin oldu dövlətin-varın,
Hüseyn Saraçlıydı əziz simsarın.
Aşıq Əmrahların, Kamandarların.
Ən böyük hünərvər kamandarıydın.

2014-cü il.
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“HAQQ SÖZ İNCİ DƏ OLSA...”

Faxralı məscidinin bərpası zamanı
yaradılan süni əngəllər istər-istəməz məni bir
az əvvəllərə apardı. Kəndimizin tarixinə bir də
nəzər saldım. Bu dəfə başqa yöndən.
Azərbaycan elminə, ədəbiyyatına görkəmli
şəxsiyyətlər, ictimai-siyasi xadimlər bəxş
etmiş doğma Faxralımın din adamlarının
sorağına düşdüm. Tarixi mənbələrdən, yaşlı
nəslin nümayəndələrindən öyrəndiklərim məni
yaxşı mənada heyrətləndirdi. Qürur duydum ki,
Faxralıdan məşhur elm, ədəbiyyat adamları,
ictimai-siyasi xadimlərlə yanaşı, tanınmış din
xadimləri də çıxıb. Bu yazıda onlardan biri – Şeyx İsgəndər haqqında
söhbət açmaq istəyirəm.

XIX əsrin sonları, XX əsrin birinci yarısında yaşayıb fəaliyyət
göstərmiş İsgəndər Göyüş oğlunun doğum tarixi dəqiq məlum deyil.
Ondoqquzuncu yüzilliyin 70-ci illərində Borçalının Faxralı kəndində
anadan olub. Kiçik yaşlarından gözüaçıqlığı, fərasəti və qabiliyyəti ilə
fərqlənib. Bu qabiliyyətlər onda get-gedə daha qabarıq şəkildə özünü
göstərib. Hələ gənc yaşlarından dərin hafizəsi, hadisələrə özünəməxsus
yanaşma tərzi və təhliletmə qabiliyyəti, elmə böyük maraq göstərməsi və
mütərəqqi fikirliliyi ilə yaşıdlarından seçilib. Ailəsinin maddi durumu
təhsil almasına imkan verməsə də, onun qabiliyyəti, istedadı, bacarığı,
elmə olan həvəsi diqqətdən yayınmayıb və o, yerli ruhanilərin yanında
yazıb-oxumağı öyrənməyə başlayıb.

Təhsilə marağı ilə yanaşı, eldə-obada nümunəvi davranışı, ədəb-
ərkanı ilə də seçilib, yaşıdlarına örnək olub. Tay-tuşları arasında sözü
keçib, nüfuzu olub, onu eşidiblər, məsləhətlərinə əməl ediblər. Gününü
mənasız işlərlə keçirən bir neçə gənc onun təsiri sayəsində düzgün yola
qayıdıb ki, bu da gənc olmasına baxmayaraq, Faxralıda və ətraf
kəndlərdə onun hörmətini və doğmalarının ona olan inamını artırıb.

Vaxtı ilə Nizami Gəncəvi yazırdı:

Haqq söz inci də olsa, haqsız üçün acıdır,
Haqq acı, fəqət hamı həqiqət möhtacıdır.



Səməndər Məmmədov

16

Şeyx İsgəndər həmişə inci olan haqq sözü müdafiə edib, haqqın
tərəfində olub. Haqqın tərəfində olanları da xalq bir qayda olaraq həmişə
sevib. Və belə adamlar xalq içərisində xüsusi nüfuz sahibi olublar. Şeyx
İsgəndər həm də Allah adamı olduğu üçün insanlığı, xeyirxahlığı təbliğ
edirdi. Həmişə insanın kamalına üstünlük verirdi. İnsan kamalı əvəzsiz
əxlaqi fəzilətdi, deyirdi. Bütün mürəkkəb məsələlərin açarı kimi baxırdı
insan kamalına. Dini dəyərlərimizə hörmətlə yanaşıb, onu məqsədyönlü
şəkildə təbliğ edirdi. Bütün bu yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə görə Şeyx
İsgəndər bu gün də hörmət və minnətdarlıqla xatırlanır. Çünki həyatında
tərəddüdlü anlar olsa da, büdrəmədi, yıxılmadı. Yıxılmadı ona görə ki,
Allahın “əlini sıxmışdı”. Allahın “əlini sıxan” isə heç vaxt yıxılmaz.
Böyük söz fatehimiz Zəlimxan Yaqub demişkən:

Ağlayar yıxılan, sevinər yıxan,
Yıxılmaz Allahın əlini sıxan.

Faxralıda və ətraf kəndlərdə getdikcə artan nüfuzu onu daha böyük
işlərə sövq edir, qəlbində yeni-yeni arzular doğururdu. Arzularını həyata
keçirmək üçün isə daha geniş meydan, ilk növbədə isə yüksək təhsil
lazım idi. Doğma kəndindəki ruhanilərdən aldığı ilk təhsil təbii ki,
kifayət etmirdi. Odur ki, XX əsrin əvvəllərində o, mükəmməl dini təhsil
almaq üçün İranın Xorasan şəhərinə gedib, burada təhsil alaraq dinin
əsaslarını öyrənib, dünyəvi elmlərlə maraqlanıb. Yeni mühit ona çox şey
öyrədib, dünyagörüşü daha da zənginləşib, həyat təcrübəsi artıb. Bəlkə də
Xorasanda təhsil aldıqdan sonra doğma Borçalıya qayıdıb burada bir din
xadimi kimi böyük nüfuz qazanmaq olardı. Axı, o vaxtlar başqa ölkədə
dini təhsil alanlar o qədər də çox deyildi. Amma hansı sahədə olursa
olsun yarımçıqlığı sevməyən, daim inkişafa meylli olan İsgəndər Göyüş
oğlu bir müddət də İranda qalaraq təhsilini davam etdirməyi hər şeydən
üstün tutdu. Elmi-dini biliklərini daha da artırmaq üçün Tehran şəhərinə
gələrək burada ikinci ali ruhani təhsili aldı. Artıq onun qarşısında yeni
üfüqlər açılmışdı. Dərin savadı, qabiliyyəti, hadisələrə özünəməxsus
analitik təfəkkürlə yanaşması burada da ona böyük hörmət qazandırdı.
Bir müddət burada çalışaraq şeyx dini rütbəsinədək yüksəldi. Kim bilir,
bəlkə də sona qədər burada qalıb fəaliyyətini davam etdsirsəydi bu gün
onun adı dünyanın ən böyük dinşünas alimləri cərgəsində çəkilərdi.
Amma hər zamanın öz hökmü olur. Bəzən insan arzularının dalınca sona
qədər getmək istəsə də, bu, müəyyən səbəblərdən alınmır. Ya ailə
vəziyyəti, ya da başqa bir səbəb buna mane olur. Doğma vətəndən, eldən-
obadan, doğmalardan uzaqda olanlar üçün isə bu, ikiqat çətin olur. Vətən
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xiffəti, doğmaların həsrəti istər-istəməz səni məcbur edir ki, bir çox
istəklərindən vaz keçəsən.

Şeyx İsgəndərin valideynləri də hər dəfə onun xoş sorağını alıb eldə-
obada qürur duysalar da, onun yanlarında olmamasının xiffətini gizlədə
bilmirdilər. Əllləri çatmasa da, gəlib-gedəndən İsgəndərə ismarıc
edirdilər ki, oxuduğun daha bəsdir, doğma yurd-yuvana qayıt.

O vaxtlar hələ Oktyabr inqilabı baş verməmişdi və xarici ölkələrə
gediş-gəliş çətin deyildi. Faxralıdan da İrana gedib-gələnlər olurdu.
Günlərin bir günü faxralıların Molla Maşadı kimi tanıdığı Əli Namaz
İrana gedərkən Şeyx İsgəndərlə görüşüb valideynlərinin arzusunu ona
çatdırıb. Onsuz da vətən, el-oba, doğmalar üçün çoxdan darıxan şeyx bu
görüşdən sonra Faxralıya qayıtmağı qərara alıb. Faxralılar onu dövrünün
yüksək bilikli və rütbəli ruhanisi və varlı bir şəxs kimi qarşılayıb. O,
burada ailə quraraq dörd oğul, bir qız böyüdüb. Oğlu Qulamhüseyn
sovet-alman müharibəsi zamanı cəbhəyə gedib və geri qayıtmayıb.

Yaşlıların dediyinə görə, bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra
kəndin digər imkanlı və nüfuzlu şəxsləri kimi, Şeyx İsgəndərin də malı
və pulu əlindən alınıb, dəfələrlə müxtəlif bəhanələrlə onu sürgün etməyə
çalışıblar. Amma özünün savadı, dərin biliyi, uzaqgörənliyi, ölkədə baş
verən hadisələri düzgün qiymətləndirməsi sayəsində hər dəfə sürgündən
canını qurtara bilib.

Yaşlılar xatırlayır ki, Şeyx İsgəndər qarşısındakı şəxslə söhbət
zamanı fikirlərini elə aydın, səlis, inandırıcı və məntiqi şəkildə
əsaslandırıb çatdırırmış ki, müsahibinin onunla razılaşmaqdan başqa yolu
qalmırmış. Hətta bir dəfə NKVD işçisinin dinlə bağlı bir qədər ironik
suallarına özünəmxsus şəkildə elə tutarlı cavab verib ki, onun fəlsəfi
fikirləri, geniş dünyagörüşü müstəntiqi valeh edib, bir daha onu narahat
etməyəcəyini söyləyib.

1953-cü ildə dünyasını dəyişmiş Şeyx İsgəndərlə bağlı eldə-obada
belə yaddaqalan, maraqlı əhvalatlar olduqca çoxdur. Bu xatirələr
dillərdən dillərə, nəsillərdən nəsillərə keçərək onu əbədi yaşadacaq.
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MAARİF FƏDAİSİ

Müxtəlif dövrlərdə elmli, savadlı və
dünyagörüşlü insanlar olub. Ancaq onlar heç də
bir-birinə bənzəməyiblər. Elə insan olub ki,
millətin maariflənməsi yolunda bir qəpik pul
xərcləməyib. Adətən belə insanlar var-dövlət
toplamaq və özlərinə xoş güzəran yaratmaq
haqqında fikirləşiblər. Millətdən və xalqın
taleyindən çox özləri haqqında düşünüblər. Elə
istəklərinə də nail olublar. Amma onların nə
qədər var-dövləti, pulu olsa da, bu insanlar
dünyasını dəyişəndən sonra heç kimin yadında
qalmayıblar. Əgər xalqın xoş rifahı naminə

onlar bir yol çəkdirsəydilər, bir məktəb tikdirsəydilər və bir yetimə arxa
dursaydılar, yüz illər boyu onları kimlərsə xatırlaya bilərdi.

Amma gözəl ziyalı Mirzə Həbibulla bəy Əlizadə o qədər var-dövlətli
olmasa da, mənən çox pullu adamlardan varlı, qeyrətli və təssübkeş insan
olub. Onun o qədər böyük ürəyi və qəlbi var idi ki, həmişə öz millətini,
xalqını savadlı, vətənpərvər və gözüaçıq görmək istəyirdi. Onun üçün də
ömrünün sonuna qədər şam kimi millətin yolunda yanıb xalqına xeyirxahlıq
və kömək göstərmək istəyib.

O, 1875-ci ildə Tiflis Quberniyasının Yekatirinfeld qəzasının Faxralı
kəndində ziyalı-əsilzadə ailəsində anadan olub. Atası Axund Ələsgər
Əlizadə İstanbul Universitetinin ilahiyyət fakültəsini bitirib. Onu da qeyd
edək ki, atası Axund Ələsgər 1875-ci ildə Tiflis şəhərindəki ruhani məclisinə
dəvət edilib və 1885-1895-ci illərdə Tiflis Quberniyası və Gürcüstan Ruhani
Məclisinin sədri vəzifəsində çalışıb.

Qori Müəllimlər Seminariyası o dövrünün ən müqəddəs və tanınmış
təhsil ocaqlarından sayılırdı. Mirzə Həbibulla bəy Əlizadə də 1896-cı ildə bu
məşhur seminariyanı bitirir. Təbii ki, o, seminariyada müəllimlik ixtisasına
yiyələnir. Onun savadı və qabiliyyəti ilk gündən özünü büruzə verir. Yəni
sinif otaqlarında şagirdlərə başqa müəəlimlərdən fərqli olaraq, daha böyük
ideyalar və elmi biliklər aşılaya bilir.

Bir müddət Mirzə Həbibulla bəy Əlizadə Naxçıvanda müəllimlik edir.
Müəyyən zaman keçəndən sonra Borçalı qəzasında maarif şöbəsinə müfəttiş
təyin edilir. Paralel olaraq, Sarvan (indiki Marneuli) kəndində rus-tatar
məktəbində müdir işləyir. O fikirləşir ki, millətin gözünü təkcə dərs deməklə,
elm öyrətməklə açmaq mümkün deyil. Mirzə Həbibulla çox gözəl bilirdi ki,
insanların, xüsusən də gənclərin savadlı yetişməsi üçün yeni məktəblər və o
dövrün tələblərinə cavab verən kadrlar hazırlamaq lazımdır.
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Mirzə Həbibulla bəy az bir vaxtda bir neçə kənddə yeni məktəblər
açdırır. Bu məktəblərin savadlı kadrlarla təmin edilməsində böyük rol
oynayır və eyni zamanda dərs vəsaitlərinin tapılmasında və məktəblərə
gətirilib tədris edilməsində böyük zəhmət çəkir. Bir tərəfdən gənclərə
dünyəvi elmlərin, mədəniyyətin sirlərini öyrədir, digər tərəfədən isə
maarifçilik ideyalarının yayılması üçün daha geniş əhatə dairəsi axtarır.
Mirzə Həbibulla bəy yaxşı bilir ki, bir kənddə məktəb açmaqla savadsızlığı
aradan qaldırmaq olmaz. Ona görə də bu məktəblər neçə-neçə kənddə
açılmalı, əhatə dairəsini genişləndirməli və insanlara elmi biliklər
aşılamalıdır.

O, yay aylarında Başkeçiddə (indiki Dumanisi), Qocorda müəllimlər
üçün kurslar təşkil edir və özü də həmin kurslarda ziyalı kimi iştirak edirdi.
İbtidai məktəb dərsliklərinin hazırlanmasında dövrünün böyük ziyalıları
sayılan Əlyar Qarabağlı və Həsən Məcruhla böyük işlər görür.

Onu da qeyd edək ki, Mirzə Həbibulla bəy rus dilini gözəl bildiyinə görə,
tərcüməçilik də edib. O, bir çox rus yazıçılarının hekayələrini türk dilinə və
türk dilindən rus dilinə çevirib. Ən böyük arzusu isə doğma kəndi Faxralıda
məktəb açmaq idi. Şükürlər olsun ki, o bu arzusuna da çatır. Belə ki, 1921-ci
ildə onun təşəbbüsü ilə Faxralıda ilk dünyəvi məktəb, 1927-ci ildə isə
kəndli-gənclər məktəbi açılır. Həmin kənddəki məktəbə Başkeçid də daxil
olmaqla 16 kənddən ibtidai məktəbi bitirmiş uşaqlar gəlir və burda
təhsillərini davam etdirirdilər.

Belə maarifpərvər və ziyalı insanlar tək bir iş görməklə
kifayətlənmirdilər. Qori Müəllimlər Seminariyasında tibbi biliklərə
yiyələnən Mirzə Həbibulla bəy tibb sahəsində də xeyirxah işlər görüb və
xalqına əvəzsiz köməkliklər göstərib. Vaxtı ilə Faxralıda çiçək xəstəliyi
tüğyan eləyəndə bu ziyalının köməkliyi və maddi yardımı ilə uşaqlar çiçək
xəstəliyinə görə peyvənd edilib və onlar ağır xəstəliyin təhlükəsindən xilas
ediliblər.

Böyük filosof Martsini deyib: “Bir ideya uğrunda əzab çəkmək ən
yüksək məziyyətdir. Buna insan şəxsiyyəti qabildir”. Məhz böyük ziyalı
Mirzə Həbibulla bəy də öz maarifçilik ideyaları uğrunda böyük əziyyətlərə,
zəhmətə qatlaşıb. Vaxt olub ki, hansısa dairələr maarifçilik ideyalarını
yaydığına görə, o ziyalı insana təpki göstəriblər, onu incidiblər. Amma bu
təzyiqlər və təpkilər heç vaxt böyük ziyalı Mirzə Həbibulla bəyi tutduğu
işıqlı yoldan uzaqlaşdıra bilməyib. Mirzə Həbibulla bəyin ürəyi həmişə
alovlu, işıqlı və nurlu olub.

Dankonun ürəyi kimi, bu işıqlı ürəyi nə zamanın tufani, çovğunu, yeli
söndürə bilib, nə də ayrı-ayrı xain və xəbiz adamların xəyanətləri. Bu
əməllərin işığında Mirzə Həbibulla bəy 1929-cu ildə dünyasını dəyişib.
Dünyasını dəyişsə də, işıqlı və nurlu əməlləri onu yüz illər bundan sonra da
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yaşadacaq. Çünki onun tutduğu yol Allah yolu idi və xalqın yolu idi. Allahın
və xalqın yolu ilə gedənlər isə cənnətə qovuşurlar.
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İŞIQ SAÇAN ZİYALI

Ağıllı, dünyagörüşlü və şəxsiyyətli
insanların cəmiyyətdə həmişə öz yeri, öz
mövqeyi və öz nüfuzu olub. Belə insanlar
harda olmasından və işləməsindən asılı
olmayaraq, dərin düşüncələri, məntiqi
təfəkkürləri ilə həmişə fərqləniblər.

Gözəl ziyalı və el-obasının böyük
hörmətini qazanan Mirzə Seyfulla Ələsgər
oğlu Əlizadənin də həyat yolu həmişə mənalı,
eləcə də çox maraqlı olub. Daha doğrusu, o,
dünyaya gəldiyi gündən həyatda düzgün yol
tutub. Seyfulla Ələsgər oğlu Əlizadə 1892-ci
ildə Tiflis şəhərində ziyalı-əsilzadə ailəsində
dünyaya göz açıb. Onun göz açdığı məkan, öz
maraqlı aurası və zəngin mədəniyyəti ilə
seçilib.

Öncədən qeyd edək ki, Seyfulla
Əlizadənin atası Qazı Axund Ələsgər öz

kəndinin sayılan və seçilən ilk ziyalılarından olub. Onun elmi və fəlsəfi
dünyagörüşü, istər-istəməz övladına da təsir edib. Çünki Axund Ələsgər
İstanbul Universitetinin ilahiyyət fakültəsini bitirib. Allahı və insanları
çox sevməyi həmişə onun həyatına bir işıq, bir nur gətirib. Elə bu işıqdan
və nurdan oğlu Mirzə Seyfulla Əlizadəyə də pay düşüb.

O, Tiflisdə açılmış rus-tatar məktəbini bitirir. Gimnaziyanı bitirəndən
sonra bir müddət məktəblərdə maarifçilik işi ilə məşğul olur. Gənc nəslin
maarfiçilik ideyalarına yiyələnməsi üçün böyük işlər görür. Rus dilinə
gənclərə dünyəvi elmlərin sirlərini öyrətməyə çalışır. Bir müddətdən
sonra o, Boçalıda azərbaycalıların maddi və mənəvi həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması üçün xeyrixah işlər görür. Mirzə Seyfulla Əlizadə
öyrəndiyi bilikləri və elmi yenilikləri başqalarına əxz eləmək üçün çox
böyük əziyyətlərə qatlaşır. Görəndə ki, ondan nəsə öyrənir, nəsə
bəhrələnirlər, sevincinin həddi-hüdudu olmur.

Əlbəttə, insanın böyüklüyü odur ki, o, sirli aləmin möcüzələrini
kimlərəsə öyrətmək istəyir. Bax, onda insan başqalarının gözündə
böyüyür və ucalır. Seyfulla Əlizadə də insanlar arasında maarifçilik
ideyalarını yaydığına görə, zaman-zaman el-obada daha böyük nüfuzu
qazanır. Böyük filosof Katon Starşin deyib: “İnsan həyatı dəmirə
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bənzəyir, əgər ondan iş üçün istifadə edirsənsə, parlayır, istifadə
etmirsənsə, pas kəsir”.

Məhz Seyfulla Əlizadə həyatının bütün məqamlarında insanların
həyatına və ömrünə yaxşı ideylar və toxumlar səpməyə çalışır. O inanırdı
ki, onun səpdiyi bu maarifçilik toxumları nə vaxtsa göyərəcək və millətə
fayda verəcək. O dövrün xalq müəllimləri Həsən Qapalov, Hüseyn
Əfəndiyev, Seyfulla Əlizadə, Kazım Axundov həqiqi mənada öz
bildiklərini başqalarına öyrətməyə çalışırlar.

İllər keçir, bir müddətdən sonra Seyfulla Əlizadə Tiflisdə və yaxın
rayonlarda mühasibat uçotu üzrə müfəttiş vəzifəsində işləyir. 1940-cı ildə
isə gözəl ziyalı və maarifpərvər insan Seyfulla Əlizadə Bolnisi rayonuna
köçür. O, rayonda baş mühasib vəzifəsində işləyir. Həmin dövrdə də o öz
xeyrixahlığından və nəcib əməllərindən kənarda qalmır. Çünki bu cür
əməllər ona irsən və qanla keçib. O, həmin dövrdə yeni mühasib
kadrların hazırlanmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Və yaxşı bilir ki,
insan öz peşəsini, sənətini və bildiklərini başqalarına öyrədəndə savab
yiyəsi olur.

Bütün bunlar onun amalına və həyat mübarizəsinə çevrilir. Bu
mübarizənin sonunda isə həmişə uğur, sevinc və fərəh durur. Uğurun,
sevincin və fərəhin arxasınca addımlayan ziyalı insan Seyfulla Əlizadə
ömrünün sonuna kimi, Bolnisi rayonu İcrayyə Komitəsinin kənd
təsərrüfatı şöbəsində mühasib işləyir. Bir sözlə, həyatının mənasını ancaq
yaxşılıqda və xoş əməllərdə görən bu insan heç vaxt başqalarına əl
tutmaqdan və kömək göstərməkdən yorulmayıb.

Mirzə Seyfulla Əlizadə 1967-ci ildə öz doğma kəndi Faxralıda
dünyasını dəyişir və torpağa tapşırılır. Bu cür insanların həm el-oba, həm
də vətən qarşısında çox böyük xidmətləri var. Ona görə də onlar
uyduqları qəbirstanlıqda rahat yata bilirlər.O insan ki, xoş əməllər
sahibidir və sağlığında yaxşı işlər görüb, istər-istəməz dünyasını
dəyişəndən sonra da çoxlarını yadından və hafizəsindən çıxmır. Belə
insanların ruhları da sakit olur. Çünki, onlar heç kimin qəlbini
sındırmayıb və heç kimin könlünə dəyən söz deməyib.
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ZÜLMƏTƏ NUR SAÇAN ZİYALILAR

Nadanlığın, cəhalətin və savadsızlığın hökm
sürdüyü məqamlarda həmişə ziyalı, maarifçi və
işıqlı insanlar öz millətinə əl tutub, kömək
göstərib. Əlbəttə, harda ki savadsızlıq var,
elmsizlik var, orda bir yandan qanunlar pozulur,
digər yandan isə cəhalət və nadanlıq baş alıb gedir.
Belə bir dövrdə və belə bir zamanda savadlı
insanlara, maarifçilik ideyalarını daşıyan
şəxsiyyətlərə böyük ehtiyac olub. O şəxsiyyətlər
ki, onlar özləri üçün deyil, el-obası, vətəni üçün
yaşayıblar.

Vaxtı ilə qədim Borçalının ayrı-ayrı
kəndlərində də savadsızlıq üzündən əziyyət çəkənlər çox olub. Hətta elə
adamlar olub ki, kitab oxuya bilməyib, yazı yazmağı bacarmayıb. Onda bu
insanlar istər-istəməz zamanın çətin gərdişi ilə üzləşiblər. Hardansa gələn bir
parça məktubu kiməsə oxutmaq üçün qapı-qapı axtarıb bir savadlı adam
güclə tapıblar. Təbii ki, Gürcüstanda Nəriman Nərimanov, Abdulla Şaiq və
digər ziyalı, maarifçi insanların yetişməsi və parlaması istər-istəməz həmin
əyalətlərdə yeni düşüncənin, zəkanın və elmin zaman-zaman inkişafına
şərait yaradıb. Və bu insanların ağlının zəkası ilə nəinki qədim Borçalı
mahalında, eləcə də qonşu ölkələrdə nə qədər insan mənəvi cəhətdən
qidalanıb.

Borçalının Faxralı elində də ziyalılıq və maarifçilik ideyaları zaman-
zaman diqqət mərkəzinə çəkilib. Düzdür, elə adamlar olub ki, öz qaranlıq və
məkirli niyyətləri ilə maarifçilik ideyalarına, yeni düşüncə tərzinə qarşı
çıxıblar. Amma dövrün ağıllı və müdrik insanlarının əməlləri bədniyyət
adamların arzusunu ürəyində qoyub. Faxralıdan vaxtı ilə gimnaziyada
oxuyan savadlı ziyalılar yetişib. Və sonradan onlar öz el-obasına nur
paylayıblar.

Qədim Borçalıda Mirzə Həbiblə yanaşı, Mirzə Rzanın da maarifçilik
ideyalarından çox danışırlar. Bunu ən çox da o dövrün şahidi olan insanlar
dillərinə gətirirlər. Belə ki, Mirzə Rza Qori seminariyasını bitirdikdən sonra
1934-cü ilə qədər müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Və həmin vəzifələrdə
olarkən o, el-obasına çox arxa durub. Yəni bu kişinin gərgin əməyi
nəticəsində Faxralıda və digər yerlərdə əhalinin maariflənməsi və
savadlanması üçün əsaslı addımlar atılıb. Mirzə Rza öz dövrünün tanınmış
ziyalıları ilə yaxından dostluq edib. Elə yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
də onun yaxın dostlarından biri olub. Aydındır ki, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev mütərəqqi düşüncələri və işıqlı əməlləri ilə həmişə xalq
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arasında böyük nüfuz sahibi olub. Məhz Mirzə Rza da bu cür ziyalılardan
çox şey öyrənib və öyrəndiyi müsbət məziyyətləri zaman-zaman həyata
keçirib.

Təsadüfi deyil ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1917-ci ildə fevral
inqilabından sonra Tiflis İcrayyə Komitəsinin Mərkəzi Seçki Şurasının üzvü
seçilib. Elə həmin ilin mart ayında Borçalı qəzasına müvəkkil təyin edilib.
Mirzə Rza da burda çalışdığı il yarım ərzində onun müavini olub. Onu da qeyd
etmək istəyirik ki, Mirzə Rza kimi maarifçi bir insan 1922-ci ildən 1930-cu ilə
kimi Zaqafqaziya Federasiyası Maarif Komissarlığının türk məktəbləri üzrə
nazir müavini vəzifəsində çalışıb. Bu müddətdə o, Azərbaycan məktəblərinin
şəbəkəsinin artmasında, maarifçi ideyaların yayılmasında, milli kadrların
seçilməsində və hazırlanmasında əvəzsiz xidmətlər göstərib. Azərbaycan Milli
Demokratik hökümətinin lideri M.Ə.Rəsulzadə və Gürcüstan Milli Demokratik
hökümətin lideri Noe Jordaniya ilə çox yaxın dostluq əlaqələri qurub. Tiflisdə
və Borçalıda ayrı-ayrı texnikumları qurtaran müəllimlər xüsusi komissiya
qarşısında imtahan verməli idilər. Həmin komisiyanın sədri çox vaxtlar Mirzə
Rza Əlizadə olardı. Gənc müəllimlərə ilk olaraq xeyr-duanı da o verərdi.
M.Əlizadə sinəsində yanar ürək gəzdirən belə işıqlı
ziyalı idi.

Sonradan 1934-cü ildə Sovet hakimiyyətinin
onu təqib etməsi ilə əlaqədar olaraq, o Türkiyəyə
gedir. Və ali mühəndis təhsilli oğlu Hidayəti, qızı
Səltənəti də özü ilə aparır. Elə buradaca qeyd
etmək lazımdır Hidayət ki, Zaqafqaziya Yol
Tikintisi İnstitutunu bitirmişdi. Bir müddət
Tiflisdə Layihə İnstitutunda çalışmışdı. Qərbi
Gürcüstan yolunu layihələşdirmiş, Tuapsedə bir
körpü və bir tunel də onun layihəsi əsasında tikilmişdir.

Sonralar Hidayət Turan Türkiyədə çox böyük hörmət və nüfuz sahibi
olur, özü də uzun müddət energetika naziri işləyir. Təzəcə təşəkkül tapan
Türk Cumhuriyyəti tarixinə adını yazan Faxralı balası Hidayət Turanın
gördüyü işləri bir anlığa göz önünə gətirin. Onun oğlu Ənvər bəy hazırda
ABŞ-da yaşayır və məsul vəzifədə çalışır.

Bu cür ziyalılar zamanından və məkanından asılı olmayaraq bütün
dövrlərdə öz el-obasına, millətinə və məmləkətinə xeyir verir. İnsanların
beynində, düşüncəsində və həyat tərzində inqilab eləmək, onları yeni bir
həyata doğru aparmaq heç də asan iş deyil. Cəhalətdən işığa, nadanlıqdan ağ
günə çıxmaq yolunda millətə düzgün yol göstərən bu cür ziyalılar həmişə
özündən çox ətrafına işıq saçıb. Böyük ziyalı Hidayət Turan böyük Türk
dövlətini də öz dövləti sanır və onun çiçəklənməsi üçün əlindən gələni
əsirgəmir. Özünü əsl türk oğlu türk kimi göstərir. Elə bununla da özünün



Faxralılar

25

həmişəyaşar adını Böyük Türk dövlətinin şərəf kitabına yazır. El-el, ölkə-
ölkə tanınan belə oğullarla Faxralılar həmişə fəxr edir.
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“HƏR UCALIQ BIR ALÇAĞA DƏRD OLAR”

İnsan dünyaya gələndə fikirləşmir ki, onun
qarşısına hansı faciələr və çətin günlər çıxacaq.
Fikirləşsə də, buna heç cür əlac tapa bilməz. Ən
azından Allah-Təaladan başqa heç kim deyə
bilməz ki, insanı qarşıda nə gözləyir.
Olacaqlardan asılı olmayaraq, hər bir insan
özünün Allah-Təala tərəfindən bəxş edilən
ömrünü yaşayır. Ömür var ki, onu yaşamağa
görə insan heç vaxt peşmançılıq hissi keçmir.
Ömrün göz yaşları, sevinc yaşları, faciəsi və ağır
günləri də var. Bu ağır günləri və ağır anları
iradəcə və xaraktercə möhkəm olan insanlar

zaman-zaman arxada qoyur. Amma bir də görürsən ki, sənin iradəndən,
gücündən və savadından asılı olmayaraq, zaman səni uçurumun dibinə
yuvarlayıb. Uçurumun özü də hardasa dərin olsa belə, göy üzü görünəndə
insanda ümid yaranır ki, ordan çıxa biləcək. Məhz Abbas Hüseyn oğlu
Poladov da həyatın hər cür çətinliyini və faciəsini yaşamış insanlardandır.
O, Borçalının Faxralı kəndində Dadaş Hüseynin ailəsində dünyaya göz
açıb. Anadan olduğu il dəqiq bilinməsə də, təxmini hesablamalara görə,
Abbas Poladov 1886-1888-ci illərdə anadan olub. Deyilənlərə görə, çox
bacarıqlı, savadlı və mərd insan olub. Harda olmasından və kiminlə
dostluq eləməsindən asılı olmayaraq, Abbas Poladovun əsl kişilərə
məxsus bir sifəti olub. Həmişə hər hansı bir adamın nöqsanını, günahını
və səhvlərini üzünə şax deyib. Çəkinməyib ki, acı, amma düz söz dediyi
üçün nə vaxtsa onun başı ağrıya bilər. Bircə onu fikirləşib ki, haqq sözü
deyən insanı Allah da sevir.

O, orta məktəbdə ibtida isinif müəllimi işləyib. Sonradan Abbas
Poladovun istedadını, əməksevərliyini və bacarıqlı mütəxəssis olduğunu
görüb, Bolnisi rayon maliyyə şöbəsinə müdir təyin ediblər. Elə bundan
sonra onun həyatında faciəli və ağır günlər başlayıb. Burda böyük
şairimiz Musa Yaqubun aşağıdakı misraları yada düşür:

Dünyanın zəmisi heç imiş demə,
Dəryanın gəmisi köç imiş demə,
Heçimi, köçümü indi bilmişəm,
İndi bilməyim də gec imiş, demə.
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...Günlərin birində Abbas Poladovu həbs edirlər və ona qarşı böyük
təzyiqlər göstərməyə başlayırlar. Hətta ona ən ağır işgəncələr və əzablar
verməkdən belə çəkinməyiblər. Nə verilən əziyyət, nə də əzab ziyalı
insan olan Abbas Poladovu heç vaxt sındıra bilməyib. O, hər dəfə kəndə
at belində gələndə çoxları deyirmiş ki, Şah Abbas gəlir. Elə buna görə də
bəzi insanların, daha doğrusu, nadanların, cahillərin və qeyrətsizlərin
gözü onu götürmürmüş. Ağır əzab-əziyyətdən sonra Abbas Poladov
dünyasını həbsxanada dəyişir. Ancaq onun yaşadığı mərd və kişi ömrü
əbədi olaraq, insanların yaddaşına və hafizəsinə hopur.

Onun üç qardaşı olub: Məhərrəm Dadaş oğlu, Oruc və Alı. Onlardan
Məhərrəm kişi 101 il ömür sürüb. Övladı isə olmayıb. Amma övladı
olmasa da, insanların ürəyində özünə elə bir kişilik və mərdlik heykəli
ucaldıb ki, 100 illər keçsə də bu heykəli nə zamanın tufanı, nə çovğunu,
nə də seli-suyu yuyub apara bilib. Çünki Abbas Poladov kimi kişilər az
yaşasalar da, öz əməlləri ilə başqalarının 100 ildə, 150 ildə görə
bilmədikləri işləri həyata keçiriblər. Elə bunun nəticəsidir ki, Faxralılar
bu gün də Abbas kişidən ağzıdolusu danışırlar.

Abbas kişi sərt qaya dözümü yaşayıb. Sözünü həmişə mərdi-mərdanə
deyib. Əyilməyib, sınmayıb. Və hər dəfə onu xatırladıqda adama elə gəlir
ki, böyük şairimiz Zəlimxan Yaqub aşağıdakı bəndi məhz Abbas kişi
üçün yazıb:

Hər ucalıq bir alçağa dərd olar,
Üzdə gülər, ürəyində pərt olar,
Ömrü boyu mətin olar, mərd olar,
Sərt qayalar əyilməz ki, əyilməz.
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ÇƏRÇİ QIZI BƏDÖY
MİNİB ÇAPIBDI

Dünyada elə qadınlar var ki, igidliyinə,
mərdliyinə və cəsurluğuna görə, heç də
kişilərdən geri qalmırlar. Onlar da lazım
gələndə əlinə silah götürür, qılınc alır, at
belinə qalxaraq yağılara qarşı vuruşurlar. Və
elə vuruşurlar ki, onların döyüşkənliyi uzun
zaman tarixin yaddaşında qalır. Deyirlər ki,
tarix ən gözəl şahiddir. Bəli, bu, həqiqətən
belədir.

Tarix hər şeyi olduğu kimi görür və
olduğu kimi də yaddaşa yazır. Sadəcə olaraq,
hər zamanın öz ölçüsü-biçişi var. Əgər bir

zamanlar Azərbaycanda Tomris kimi, Həcər kimi, Nigar kimi mərd,
döyüşkən qadınlar olubsa, təbii ki, sonrakı dövrlərdə də onun davamı
olmalı idi.

Belə qeyrətli, cəsur, millətini sevən qadınlardan biri də el arasında Çərçi
qızı kimi tanınan Balaxanım Abbasəli qızı olub. Balaxanım Çərçi qızı 1888-
ci ildə Borçalının Faxralı kəndində dünyaya gəlib. Özü də bu insan elə-belə
və adi bir qadın olmayıb. Onun qardaşları Borçalının çox qeyrətli və
tanınmış kişilərindən olub. Qardaşı Çərçi oğlu Hümbət sərrast atıcı, qürurlu,
Borçalıda döyüşkən və igid qaçaqlardan biri kimi sayılıb-seçilib. Çərçi oğlu
Hümbətin adı gələndə ermənilər tülkü deşiyi axtarıb ki, orda gizlənsinlər və
onun gözünə görünməsinlər. Özündən deyən erməniləri həmişə yerində
oturdan Çərçi oğlu Hümbət onu hökümətə satan erməni Solomanın oğlunu
bir güllə ilə cəhənnəmə göndərib. Belə qorxmaz oğlu eldə-obada qoruyan,
ona dayaq olan kişilər olub. Onlardan biri Nəsiboğlu Nadir kişi də Çərçi
oğlu Hümbətin ələ keçməməsinə çox çalışıb, onun qeyrətinə, çevikliyinə
həsəd aparıb. Çərçi oğlu kimi şir ürəkli, şir biləkli igidi ələ vermək
satqınlıqdı, - deyib. Heç təsadüfi deyil ki, ömrü boyu Borçalıda yaşamış el
şairi İsmayıl Güllər yazırdı:

Orcunnu Hasanmış bir ətdən qala,
Çərçi oğlu bənzərmiş Rüstəmi-Zala,
Ordular dağıdıb düşəndə dara,
Görənlər danışır, eldə söylənir.
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Hümbətin bacısı Balaxanım Çərçi qızı da elə igidlikdə və qeyrətdə
qardaşı Çərçi oğlu Hümbətdən geri qalmayıb.

Bəzən məqam gəlib ki, o, ağır gündə el-obasına - kəndlilərinə arxa durub.
Yağı düşmənlərdən qorxmayıb, ümumən qorxunun nə olduğunu bilməyib. Bu
da təsadüfi deyil. Çünki Balaxanım Abbasəli qızı sözünün yiyəsi olub. Bütöv
xasiyyətli bir insan kimi hamının yaddaşında əbədi iz qoyub. Vaxt olub ki,
kənd camaatı soyuqdan yaylağa çıxa bilməyib, amma o boranlı havada Çərçi
qızı çəkinmədən həmin il hamıdan qabaq yaylağa qalxıb.

Balaxanım yaxşı at minməklə, tüfəng atmaqla Borçalıda ad çıxardıb.
Dumanlı havalarda at belində yaylağa qalxanda tüfəngi çiynindən yerə
qoymazdı. Deyərdi ki, dünyanın işini bilmək olmaz, bu yerlərdə yaramaz
əclaflar ola bilər. Birdən qabağıma çıxar, yaraqsız olaram, onların
cavabını verə bilmərəm. “Ehtiyat igidn yaraşığıdır”, - deyə həmişə
Balaxanım Çərçi qızı tüfəngi yanında gəzdirib. Bu qədər comərd,
döyüşkən və mübariz bir insanın son dərəcə yumşaq, ipək kimi bir ürəyi
olub. Bu bir faktdır ki, Balaxanım Çərçı qızı ağır vəziyyətdə olan xəstə
insanları özü ilə yaylağa aparıb, onlara qulluq edib və sağalandan sonra
yenidən həmin adamları öz ailələrinə göndərib. El şairi İsmayıl Güllər
Balaxanım Çərçi qızı haqqında yazdığı şeirlərdən birində deyir:

Səfalı yaylağın, sona kəkliyi,
Necədir əhvalın, mehriban bacı!
Eşitdim yaylaqlar boranlı keçir,
Qorxma, havasına döz, dayan, bacı!

Əzəldən öyrənib Çərçinin qızı,
Üşütməz heç onu dağların buzu.
Üşüyəndə kəsər bir əmlik quzu,
Bir də geri dönməz bu, dövran, bacı...

Xoş olur dəyələr qatar düşəndə,
İsmayıl Güllərəm, gəzmişəm mən də.
Şəfalı yaylaqda, o göy çəməndə,
Hər otundan olur bir dərman, bacı!

Balaxanım Abbasəli qızı kimi igid xanımlar dünyaya az-az gəlirlər.
Amma az-az gəlmələrinə baxmayaraq, adlarını bu tarixə qızıl həriflərlə
yazırlar. İllər ötsə də, onların igidliyi dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçir.
Balaxanım Abbasəli qızı 1971-ci ildə dünyasını dəyişib. Ancaq bu gün də
o, faxralıların xatirəsində kişi qeyrətli, kişi hünərli qadın kimi qalıb. Bəli,
Çərçi qızı heç vaxt yağılardan, düşmənlərdən qorxmayıb, namusunu və
qeyrətini hər şeydən üstün tutub. İsmayıl Güllər haqlı olaraq yazırdı:
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Cinsin qadın oldu, özün ər kişi,
Tay olmaz qeyrətdə sənə hər kişi.
Yaraşır deməyə bircə nər kişi,
Pozmasın yaradan halın, ay xala.

Eldə-obada da xüsusi
hörmət və nüfuzu olub.
Bu hörmət və nüfuz

bünövrəsindən,
təməlindən gəlirdi.
Çünki təməli qeyrət idi,
Çərçi ocağının mayası
kişilikdən yoğrulmuşdu.
Borçalının Qaraarxac
yaylağında iki qanlı
tayfalının bir-birini

ölüb-öldürmək məqamına gəldikdə Çərçi qızı özünü ortalığa ataraq -
mənim xatirimə əl saxlayın, siz birlikdə güclüsünüz, - deyərək qanlıları
barışdırır.

Çərçi qızının ömür tarixçəsində qeyrətlə yoğrulmuş epizodlar
çoxdur. İndinin özündə də bu epizodları görənlər danışır, eldə söylənir.
Vaxtilə Çərçi qızı haqqında yazdığım şeirdə demişəm:

Həssas idi həm haraya, həm küyə,
Mat qaldılar onda olan ürəyə.
Kişi kimi at da sürdü sürəyə,
Kim vurulmaz bu hünərə, bu soya,
Halal olsun belə igid anaya.

Hər yaylaqda, hər bulaqda izi var,
Ürəklərdə söhbəti var, sözü var.
Ocağında heç sönməyən közü var,
Ona heykəl olub o Qızılqaya,
Halal olsun belə igid anaya.

Çərçi qızı ömür-gün yoldaşı Alməmmədli İsmayıl kişi ilə birlikdə şərəfli
bir ömür yaşayıb. Ömürləri bulaqlar başında, yaylaqlarda keçib. Bir-birilərinə
çox etibarlı və sədaqətli olublar. Elə bunun nəticəsidir ki, şair İsmayıl Güllər
Çərçi qızını “Dəllək İsmayılın könül sultanı” adlandırıb. Borçalının digər çox
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savadlı və səviyyəli şairi Əli Səngərli işə Çərçi qızına həsr etdiyi “Unudulmuş
yerlər” poemasında onu “analar anası, sonalar sonası” adlandırır.

Aba, İlyas, Oruc, mən,
Bir can idik, dörd bədən.
Qayğımız çəkilərdi,
Baxalamın1 yanında.

O, analar anası,
O, sonalar sonası,
Qadın kimi örpəkli,
Kişi kimi papaqlı.
Nigar kimi mehriban,
Həcər kimi yaraqlı.

Yaylaqda, binədə yurd yeri bəlli,
Anamın dayısı İsmayıl kişi.
Əsli, nəcabəti qeyrət təməlli,
Çərçinin qızıdı hünər gərdişi.

Namərd təkləyənə dayaq idi o,
Fələk təkləyənə təsəlli, ürək.
Qonaq qismətiydi, ac toxluğuydu,
Açıq süfrəsində halal duz, çörək.

Çərçi qızı haqqında nə qədər yazsaq, yenə azdır. Fakt faktlığında qalır ki,
onun haqqında nə yazılıbsa, özü qazanıb. Uzun müddət rəhbər vəzifədə
işləmiş kənd ağsaqqallarından biri olmuş Aslan Alı oğlu deyərdi ki, yaylaq
Baxalama yaraşırdı, Baxalam da yaylağa. Aslan Əliyevin bu deyimi reallığa
və həqiqətə söykənirdi. Həqiqətən o, yaylaqların anası və sonasıydı. Elimizin
belə cəsur, qorxmaz qadınları bu gün də var, sabah da olacaq. Çərçi ocağınını
törəmələri bu gün Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Rusiyada, Türkiyədə və
Borçalının Faxralı, Qoçulu, Daşlıqullar, Həsənxocalı və digər yerlərində
yaşayıb, fəaliyyət göstərirlər. Demək həyat davam edir. Mən bu yazımı
mərhum el şairi, rəhmətlik cənnəti-məkan İsmayıl Güllərin “Faxralının
torpağıdı bu yerlər” poemasından bir bənd şeirlə tamamlamaq istəyirəm:

Çərçi qızı bədöy minib çapıbdı,
Yaraqlanıb Babaş qızını tapıbdı.

1 Baxala - Balaxanım sözünün qısa formasıdır.
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Hər ikisi nişan qoyub atıbdı,
Faxralının torpağıdı bu yerlər.



Faxralılar

33

UZAQDAN GÖRÜNƏN İŞIQ

Faxralı kəndi çox işıqlı insanlar yetirib.
O işıqlı insanlardan biri də uca zirvələr
səltənətinə ucalmış İsrafil Əlizadədir.

İsrafil Həsən oğlu Əlizadə işıq saça-
saça yaşayıb. O, harda olubsa, həmişə
amalı və əqidəsi uğrunda heç nədən qorxub
çəkinmədən mübarizə aparıb. Bu da
təsadüfi deyil. Çünki İsrafil Əlizadə
əsilzadə bir ailədə anadan olub. Onu da
qeyd edək ki, İ.Əlizadə 1891-ci ildə Tiflis
Quberniyasının Yekatirinfeld ( indiki
Bolnisi) qəzasının Faxralı kəndində ziyalı
ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Həsən
kişi dövrünün savadlı və tanınmış
ziyalılarından sayılıb. İllər keçdikcə İsrafil
Əlizadənin elmə, təhsilə marağı artıb.
Atasını erkən itirdiyinə görə, o, əmisinin
və anasının himayəsində böyüyüb. Eyni
zamanda anası Fatimə xanım və əmisi
Mirzə Rza bəy bu uşağın savadlı və

tərbiyəli böyüməsi üçün əllərindən gələn yardımı əsirgəməyiblər. Daha
doğrusu, anasının və əmisinin köməkliyi nəticəsində həyatda ilk
addımlarını İsrafil Əlizadə cəsarətlə ata bilib.

1914-cü ildə İsrafil Əlizadə Tiflisdə gimnaziyanı bitirir. Və bu
gimnaziyada o rus dilinin bütün incəliklərinə və dərinliklərinə yiyələnir.
Aydındır ki, həmin illərdə rus dilini o qədər də bilən ziyalı yox idi.
Amma İsrafil Əlizadə bu dili gözəl bildiyinə görə, Şahbuzlu ibtidai
məktəblərində bir müddət rus dilini tədris edir. Ziyalılığı və elmi
dünyagörüşü istər-istəməz hökümətin və həmyerlilərinin diqqətindən
yayınmır. Həmin dövrdə ziyalılara, xüsusən də rus dilində gözəl danışan
mütəxəssislərə böyük ehtiyac duyulurdu. Bu mənada İsrafil Əlizadəni
Sov.İKP sıralarına qəbul edirlər, daha məsul vəzifələrə irəli çəkilir. O,
müxtəlif vaxtlarda Saraçlı, Qoçulu, İmirhəsən və Borçalının bir sıra
kəndlərində kənd sovetinin sədri vəzifələrində işləyir.

Əlbəttə, bu vəzifələrdə işləmək, camaatın və xalqın hörmətini
qazanmaq o qədər də asan deyildi. Amma bu hörməti İsrafil Əlizadə qısa
zaman kəsiyində qazandı və el-obanın arasında nüfuzlu, hörmətli,
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tanınmış ziyalıya çevrildi. Elə buna görə də onu Bolnisi rayon maliyyə
şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edirlər. Bu vəzifədə də gözəl ziyalı
özünü bir daha bacarıqlı kadr kimi tanıtdıra bilib.

....1933-cü ildə kolxoz təşkil ediləndə ona öz doğma kəndlərində
kolxoz quruculuğu tapşırılır və o, Faxralıda ilk dəfə olaraq, “ Yeni yol”
kolxozunun bünövrəsini qoyur və həmin kolxoza sədr seçilir. Az bir
vaxtda təşkilatçılığı və təsərrüfatçılığı ilə böyük lahiyələrə, quruculuq
işlərinə imza atır. Ayrı-ayrı adamlar fərdi təsərrüfatlarda məhsuldarlıq
əldə edə bilmədikləri halda, yeni kolxozda yüksək məhsul bolluğu
yaranır ki, bu da insanlarda kolxoza inamı artırır. Kolxozda böyük
abadlıq, tikinti işlərinin görülməsi də İsrafil Əlizadənin adı ilə bağlıdır.
Bir sözlə, müasirlərinin dediklərinə görə, həmin dövrdə heç kimin görə
bilmədiyi işi, az bir zaman kəsiyində kənddə İsrafil Əlizadə görə bilib.
Elə buna görə də el-oba ona böyük hörmət bəsləyir.

Böyük filosof Nitşe deyib: “İnsan qəlbinin ən yüksək qabilliyəti,
məziyyəti xeyirxahlıqdır.”. Elə İsrafil Əlizadəni də insanların qəlbində
uzun müddət yaşadan və əbədi iz qoyan xeyirxahlığı olub. Təəssüf ki,
sonradan Stalin repressiyası dövründə onun başına olmazın müsibətlər
gəlib. Təmiz əqidəli və əxlaqlı bu insana ləkə atıblar.

Əmisi Mirzə Rza bəyin ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə getməsini
bəhanə edənlər onu ləkəliyir və həbs etdirirlər. 1937-ci ildə ona
məhkəmə orqanları tərəfindən 8 il iş kəsilir və o, uzaq şərqə - Maqadana
sürgün edilir. Ona qarşı olan bu haqsızlığa dayısı Mirzə Seyfulla Əlizadə
heç cürə dözə bilmir. Yuxarı orqanlara mütəmadi olaraq müraciətlər edir.
Onun müraciətlərindən sonra İsrafil Əlizadənin günahsız olması sübut
edilir və o, 1942-ci ildə Maqadandan öz vətəninə gətirilir. Məhkəmədə
bəraət alandan sonra ona başqa bir işə - kolxoz quruculuğunda əyintiyə
görə dörd ay iş verirlər.

Ağır məhbəs həyatında çətin günlər yaşayan İsrafil Əlizadə 1942-ci
ildə xəstələnir və rəhmətə gedir, yaxınları və qohumlarının iştirakı ilə
Tiblisinin yuxarı hissəsindəki Avçala qəbiristanlığında dəfn edilir.

Əzablı və əziyyətli bir ömür sürən bu cür ziyalı insanın ömür yolu
çoxlarına örnək sayıla bilər. Ən azından gənclərimiz belə insanların həyat
yoluna bələd olanda necə mübarizə aparmağın və yaşamağın sirlərini
öyrənirlər. Həyatda o insanlar zirvəyə ucala bilir ki, onlar bütün
çətinlikləri arxada qoyur və zirvəyə doğru “uf” demədən addımlayırlar.
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BÖYÜK ÜRƏKLİ ZİYALI

O insanlar ki, ömürlərini şam kimi əridirlər və
millətin yolunda canlarından keçirlər, onları heç
vaxt nə xalq nə millət unudur. Çünki yaşadıqları
bütün dövrü kişi kimi alnıaçıq üzüağ başa vururlar.
Bu cür insanlar dünyaya gələndə özləri üçün yox,
el-oba üçün, millət, xalq üçün yaşayırlar.

Dünyanın elə sirləri var ki, heç də insan övladı
onun hamısından baş aça bilmir. O sirlərdən biri də,
həyata gələn və dünyaya göz açan insanın həqiqi
mənada bütün insanlar tərəfindən böyük sevgi və
məhəbbətlə əhatə olunmasıdır. Yəni belə insanlar

harada olmasından asılı olmayaraq, özündən, ailəsindən çox başqalarının
ömrünə işıq salırlar. Təsadüfü deyil ki, bu cür adamlara el üçün yanan
insanlar deyillər. Rəhim Molla Qurban oğlu Həsənov da məhz belə
sayılıb-seçilən və tanınan şəxsiyyətlərdən olub, Borçalının Faxralı
kəndində dünyaya gəlsə də yaxşı əməlləri və xeyirxah işləri ilə bu kəndi
və bu mahalı çox yerlərdə tanıdıb. Daha doğrusu o, Faxralının oğlu
olmaqla qürur duyduğu kimi, Faxralı eli də onunla fəxr edir. Rəhim
Həsənov elə bir ailədə dünyaya göz açıb ki, o ailənin ağsaqqalının
tutduğu yol haqq yolu, əməli isə insanlara xidmət olub. Çünki atası Molla
Qurban öz dövrünün ağıllı, uzaqgörən, müdrik və maarifpərvər ziyalısı
kimi tanınıb. Elə bu şölə, bu işıq da zaman-zaman Rəhim Həsənovun
həyatına və fəaliyyətinə təsir göstərib.

O, ilk təhsilini doğma kəndində alıb. Sonra Tiflisdə gimnaziyada
oxuyub. Sonra Peterburqa gedib Maaliyyə Akademiyasına daxil olur.
Peterburq Maliyyə Akademiyasını bitirdikdən sonra 1929–1934-cü
illərdə Gürcüstan Dövlət Bankında müdir müavini, daha sonra 1934-
1937-ci illərdə Bolnisi rayonunda maaliyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsində
işləyir. Alman dilini gözəl bilirmiş. Elə bu dili bilməsi ona bir çox
məsələlərin həllində və məqsədinə çatmasında yaxından köməklik
göstərir. Əlbəttə, insan nə qədər dil bilərsə, bir o qədər də həmin
millətlərə, onların mədəniyyətinə, tarixinə və əxlaqına daha yaxından
bələd olur. Rəhim Həsənov da alman dilini mükəmməl mənimsəməklə o
xalqın mədəniyyətini, tarixini və dəyərlərini daha yaxşı öyrənib.

Bir faktı da qeyd edək ki, Rəhim Həsənovun atası Molla Qurbanın çox
zəngin kitabxanası və folklor nümunələri olub. Təsadüfü deyil ki,
Hüseynqulu Məmmədli “Görüm Faxralının biri olsun beş” kitabında
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yazdığına görə, Molla Qurbana məxsus folklor və başqa sənəd
nümunələri akademik Həmid Araslının şəxsi arxivində saxlanılıb. Təəsüf
ki, 1937-ci ildə qırmızı terror tərəfindən ata və oğul hər ikisi həbs edilir.

Təbii ki, 1937-ci ilin kabusu o adamların başı üstündə dolanırdı ki,
onlar millətə xeyir verir, yol çəkdirir, körpü salır və insanları
maarifləndirirdi. Maarifçilik ideyaları və düşüncələri Rəhim Həsənova
atası Molla Qurbandan keçmişdi. Rəhim Həsənov tək Faxralıda deyil,
Borçalı mahalında yaşayan azərbaycanlıların yaşadığı bir çox kəndlərdə
də məktəblərin açılmasına, azərbaycanlı uşaqların savad almasına və
onların oxumasına böyük yardım göstərib. Kəndin ağsaqqalları bildirirlər
ki, Rəhim Həsənovgilin nəsli-nəcabəti həmişə millətə və xalqa öz
sevgisini əməli işi ilə göstərib. Yəni onlar söz deməklə deyil, konkret iş
görməklə məktəb açmaqla, yol salmaqla, su çəkməklə savab işlər
görüblər. Hüseynqulu Məmmədli kitabında Rəhim Həsənovun
xeyirxahlığı və insanlığı haqqında yazır: “Dayım mənə 30 manat yol
xərcliyi verdi və Lüksemburqa (Bolnisiyə) yola saldı. O illərdə
Lüksemburqda maaliyyə şöbəsinin müdiri işləyən Rəhim Həsənova
məktub yazdı. Xahiş etdi ki, dayımın aylıq məvacibi müqabilində mənə
əl tutsun və Tiflisə getməyimə kömək göstərsin. Dayım xoşbəxt adam idi.
Onun dostları da özü kimi xeyirxah, mərdanə və sədaqətli adamlar idi.

Rəhim Həsənov məni çox mehriban, gülərüzlə qarşıladı. Dayımın
xahişini yerinə yetirib mənə öz cibindən xeyli pul verdi. Yaxşı
oxumağımı, gələcəkdə böyük adam olmağımı arzu etdi. Həmin günü
məni Tiflisə yola saldı. İndi artıq o günlərdən 63 il keçir.

Belə insanları necə unutmaq olar. Əgər həyatda yaxşı adamlar
olmasaydı, yəqin ki, dünya çox yoxsul və eybəcər görünərdi”.

Axı o da faktdır ki, “ötən sənələr sevdalı başında şimşəklər çaxan,
Aygünün qovğası könlünü sıxan” XX əsrin dahi şairi Səməd Vurğun bu
ocağın qonağı olmuşdu. Təsadüfü deyil ki, ömrü boyu Borçalıda yaşayan
həmişəyaşar şairimiz Əli Səngərli Səməd Vurğunun Faxralıya gəlməsinə
gözəl şeir yazmışdır. Həmin şeirin bir beytində deyir:

Sənəm anamızın gözləri gülüb,
Başına bir dünya sevinc tökülüb,
Açıb qollarını Vurğun bükülüb,
Şəhərdən bir təzə oğlun gəlibdir,
Ana, görüşünə Vurğun gəlibdir.

Şeirdə adı çəkilən Sənəm ana Rəhim Həsənovun anasıdır.
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Həqiqətən də Rəhim Həsənov Tiflisdə, Lüksemburqda (Bolnisidə)
işlədiyi dövrdə neçə-neçə azərbaycanlı tələbəyə arxa durub, dayaq olub
və onlara maddi köməklik göstərib.

Sonuncu qəpiyini və pulunu millətin maariflənməsi yolunda
xərcləməkdən belə çəkinməyib. Axı, bu cür insanlar olmasaydı təbii ki,
savadlı gənclər heç vaxt gedib başqa ölkələrdə təhsil ala bilməz və
yendiən el-obasına qayıdaraq, xalqına xidmət etməyi bacarmazdı. O
yerdə ki, insanın böyük ürəyi var, onun işıqlı arzuları, əməlləri yaşayır,
deməli bu cür insanlar həmişə xalqın, elin içində olmaqla bacardıqları
xeyirxahlıqları və yaxşlıqları heç vaxt kimdənsə əsirgəməyəcəklər.

Böyük ziyalı və maarifpərvər insan Rəhim Molla Qurban oğlu
Həsənovu da bu gün xalq arasında yaşadan gördüyü xeyirxah işlərdir.
İşıqlı ideyalar və əməllər gün işığı kimi, heç vaxt sönmür, əksinə zaman
keçdikcə daha da parlayır və ətrafa nur saçır.
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MƏĞRUR KİŞİ

Özümü dərk edib yaxşını yamandan, xeyiri
şərdən seçməyə başladığım andan eldə-obada
həmişə böyüyə hörmət görmüşəm. “Allahsız
yerdə otur, böyüksüz yerdə oturma” deyimi
sanki borçalıların həyat devizinə çevrilib. Bircə
kəlməsi qanlar yatıran, dəyərli məsləhətləri və
xeyir-duaları ilə cavanların yoluna nur çiləyən
el ağsaqqallarına, hər kəlməsi alqışla başlayıb
alqışla da bitən ağbirçəklərə hər yerdə böyük
sayğı göstərilib, məclislərdə yuxarı başda
əyləşdiriliblər.

Həyatda rastlaşdığım, bəziləri ilə yaxından
münasibətdə olub tez-tez ünsiyyət qurduğum, bu gün isə tarixə çevrilərək
yaddaşlara hopan ağsaqqallar çox olub. Özü də onlar təkcə mənim yox,
eldə-obada hər kəsin yaddaşında müdriklikləri, xeyirxahlıqları və
alicənablıqları ilə əbədiləşiblər. Mən də onların xatirəsini həmişə əziz
tutmuş, imkan olduqca onlardan bəziləri haqda bədii oçerklər yazmışam.
Əslində bunu özümə bir mənəvi borc saymışam. Hesab etmişəm ki,
xeyirxah əməlləri ilə yolumuza nur çiləyən, hər zaman bizi düzlüyə,
sədaqətə, etibarlı olmağa, yurdu sevməyə, haqqı nahaqqa qurban
verməməyə çağıran, daha doğrusu, bu keyfiyyətləri tərbiyə edən, bəzən
hətta heç bir təhsilləri olmasa belə həyat məktəbinin ən böyük
müəllimləri olan bu insanlar üzərimizə həm də böyük məsuliyyət qoyub.
Bu məsuliyyətin tərkib hissəsinin biri də məhz onları unutmamaq,
qədirlərini bilmək, tarixdən gələn varislik ənənəsini yaşatmaqdır. Və bu
gün haqlı bir qürur hissi duyuram ki, nəşr olunmuş kitablarımın demək
olar ki, hamısında el ağsaqqalları haqda yazılarım özünə yer tapıb. Hər
dəfə bu kitabları əlimə alıb yenidən nəzərdən keçirəndə də hesab
etmişəm ki, onların xeyir-duası bu gün də mənimlədir.

Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı kəndində xeyirxah əməlləri
ilə yaddaşlarda yaşayan belə ağsaqqallardan biri də Oruc Qərib oğludur.
1903-cü ildə anadan olan Oruc kişi sən deyən elə bir təhsil ala bilməsə də,
savadı, bacarığı, iti ağlı və dərin zəkası, ən başlıcası isə qoçaqlığı,
qorxmazlığı, cəsarəti ilə tanınıb. Ömrü at belində keçən bu gözəl insan
hələ gəncliyindən at sürməsi ilə eldə-obada adla tanınıb. El şənliklərində
həmişə cıdır təşkil edib və təbii ki, hər dəfə də nəmər ona çatıb. Onun
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mahir ovçuluğundan, sərrast güllə atmasından bu gün də danışırlar. Bircə
gülləsi hədəfdən yayınmaz, ovdan heç zaman əliboş qayıtmazmış.

Oruc kişinin qoçaqlığından, qorxmazlığından və cəsurluğundan onu
görənlərin yaddaşında onlarla şirin xatirələr var. Faxralının ünlü ziyalısı,
folklorşünas alim, mərhum Hüseynqulu Məmmədli özünün “Görüm
Faxralının biri olsun beş...” adlı kitabında onunla bağlı bir epizodu belə
xatırlayır:

“Yaxşı xatırımdadır, 1936-cı ildə Borçalının Aşağı Saral kəndində
yaşayan atamın maması oğlanları Mirzəli və Baxşəli (Allah hər ikisinə
rəhmət eləsin) bizə qonaq gəlmişdilər. Bu iki qardaş ipə-sapa yatmayan
dəliqanlı cavanlar idi. Onların xatakarlığı və qorxmazlıqları bütün
Borçalıda məlum idi. Qardaşların biri digərindən bir yaş fərqli idi. 26-27
yaşları olardı. Ortaboylu, tökmə bədənli, ennikürəkli idilər.
Həmyaşlarından onların arxasını yerə gətirən olmamışdı.

...Qardaşlar bizdə olduqları vaxt kəndin yuxarı hissəsində toy var idi.
Bu vaxtı meydanda gənclər qızğın güləşirmiş. Kənddə nə qədər
qabağından yeməyən, mənəm-mənəm deyən varsa hamısı toya yığılıbmış.
Toya çatmamış qohumlar Baxşəlidən xahiş edirlər ki, təklif etsələr də,
güləşməsin, sonra dava-dalaş olar, peşmançılıq baş verər.

Toya çatanda görürlər ki, Qazaxlı tayfasından Hətəm adlı bir gənc
meydana tək sahib olub. “Kimin hünəri var meydana çıxsın”, – deyə əl-
qol ata-ata var-gəl edir. Ancaq meydana heç kəs çıxmaq istəmir.
Vəziyyəti belə görən Baxşəli qeyrətinə sığışdırmır, cəld meydana atılır.
Hamı təəccüblə bu qərib oğlana baxır və kim olduğunu soruşurlar.
Baxşəli elə ilk əlbəyaxada Hətəmin arxasını yerə vurur. Toya çaxnaşma
düşür, gənclər bir-birinə dəyir. Güləş iki-üç dəfə təkrar olunur. Baxşəli
hər dəfə Hətəmin sarmasından məharətlə çıxır və onun kürəyini yenidən
yerə vurur. Bu arada Hətəmin yaxın adamları, qohumları, xənçərə əl atır,
dava-dalaş salmağa cəhd göstərirlər, ancaq ağsaqallar işə qarışır, məclisi
sakitləşdirirlər, güləşənləri əl verib barışdırırlar.

Az keçmədən yallı başlayır. Halayın (cərgənin) bir başına Hətəmi, o
biri başına Baxşəlini yallıbaşı seçirlər. Yallı başlanır, çubuqlar işə düşür.
İntiqam hissi ilə ürəyi dolu olan Hətəm fürsət düşən kimi qəfıldən
Baxşəlinin qıçına elə zərbə endirir ki, çubuq onun şalvar qarışıq
çəkmələrinin boğazını bıçaq kimi kəsir və qıçı qapqara yanır. Baxşəli
özünü o yerə qoymur, ağrıya dözür. Ancaq növbəti dairədə Baxşəlinin
güclü çubuq zərbəsi Hətəmi sarsıdır, əlindəki çubuq yerə düşür. Dərhal
yallı pozulur, Hətəmin qohum-əqrabası yenidən Baxşəliyə hücum çəkir,
kimi xəncər, kimi tapança çıxarır. Bu vaxt toybabası, kənddə ad-san
sahibi, qanından belə qorxmayan Oruc Qəriboğlu meydana atılır və
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Baxşəlinin tərəfınə keçir. Qəzəbli-qəzəbli: “Hər kəsin hünəri var, əl
qaldırsın”, – deyərək xənçərini sıyırır. Rəhmətlik Oruc kişinin səsi çıxan
kimi elə bil “qurbağa gölünə daş atılır”, asıb-kəsməkdən, vurub
öldürməkdən dəm vuran cavanlar sakitləşir. Baxşəlini qohumlar
məzəmmət edə-edə bizə gətirirlər. Bu vaxt mən IX sinifdə oxuyurdum,
hadisələrin də canlı şahidi olmuşam”.

Həyatının ən qaynar, enerjili vaxtı Sovet hakimiyyətinin qurulması
illərinə, kənddə kolxoz quruculuğu dövrünə təsadüf edib. Kolxozda
briqadir işləyib. Özünün alın təri, halal zəhməti ilə oğul-qız böyüdüb
ərsəyə çatdırıb. Üzərinə düşən hər işə vicdanla, məsuliyyətlə yanaşıb. Bu
səbəbdən də el içində alnıaçıq olub, qürurla gəzib. Onu seviblər, hörmət
ediblər. Çünki o, səhər işə gedib, axşam evə dönməklə işini bitmiş hesab
etməyib. Elin xeyir-şərində fəal olub, kəndin abadlaşdırılması işlərində
çəkilib gendən seyrçi mövqeyində durmayıb. Bu mənada onun özünün
həyata keçirdiyi və yaxından iştirak etdiyi işləri sadalamaqla qurtaran
deyil. Qədirbilən faxralılar onun Qaraarxac yaylağında “Qaranlıq
dərə”nin qılıcından keçən yolu düzəltməsini də, kəndə yol çəkilişi
zamanı “Təpələr” deyilən ərazidə çətin sahənin yarılmasındakı xidmətini
də, qəbristanlığın hasarlanmasındakı zəhmətini də minnətdarlıqla
xatırlayırlar.

Əlinin səxavəti, alnının təri, sözünün bütövlüyü, dosta sədaqəti,
elinə-obasına dərin məhəbbəti ona böyük hörmət qazandırıb, həmişə
başını uca edib. Dedi-qodudan uzaq olub, aravuranları, söz gəzdirənləri
sevməyib. Yerində dediyi bircə kəlməsi bəzən qan tökülməsinin qarşısını
alıb, küsülülər barışdırıb. Aşıq Müsəllim, Gönalların Nədir,
Alməmmədlinin Eyvaz (el arasında Aba kimi tanınıb, onunla həm də
kirvə olub), Alqazax oğlu Mahmud və digərləri ilə onun dostluğu əsl
dostluq nümunəsinə çevrilib.

Təəssüf ki, belə elcanlı, yurda bağlı bir ağsaqqal ömrünün ən gözəl
çağında – 1966-cı ildə dünyasını vaxtsız dəyişib. Amma təsəllimiz
ondadır ki, bu gün o, sadəcə cismən aramızda deyil. Xeyirxah əməlləri ilə
hər birimizin qəlbində yaşayır.
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ÖLMƏZ İNSAN

Hər dəfə Borçalı və borçalılar haqqında
nəsə yazmaq istəyəndə mütləq bu qədim türk
yurdunun böyük alim oğlu, ictimai xadim,
Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru,
professor, mərhum Şamil Qurbanovun
dediklərini xatırlayıram: “Borçalı Azərbaycanın
ən müqəddəs və ən sağlam yerlərindən
biridir”. Bu müqəddəs torpaq tarixin bütün
dönəmlərində həyatın sərt sınaqlarından üzüağ
çıxmış, igid, ərən oğulları ilə fəxr etmişdir.

Borçalıda ağır el kimi tanınan Faxralı
kəndi də həmişə sözü ilə əməli bir olan, xeyirxahlığı, müdrik
məsləhətləri ilə seçilən ağsaqqallarla tanınmışdır. Onlardan bir çoxu
bu gün həyatda olmasalar da, daim minnətdarlıqla xatırlanır, barələrində
xoş sözlər söylənilir.

Qədirbilən faxralıların yaddaşında ölməz xatirələri və xeyirxah
əməlləri ilə yaşayan belə kişilərdən biri də İsrafil Məmmədovdur.
Faxralıya həsr etdiyim bir şeirimdə yazmışam:

Məməşoğlu İsrafilin ər idi,
Əli Bayramoğlu eldə bir idi.
Məhəmmədin ocaq idi, pir idi,
Ləl naxışlı xanimanım, Faxralı.

...İsrafil Məhəmməd oğlu Məmmədov 1905-ci ildə anadan olub.
Kənddə dünyəvi məktəb olmadığından ruhani təhsili alıb, sonralar isə
savadsızlığı ləğvetmə kursunda oxuyub. Hələ uşaqlıqdan zirəkliyi ilə
seçilən İsrafil atasını erkən itirdiyindən əmək fəaliyyətinə yaşıdlarından
tez başlayıb, kənddə kolxoz quruculuğunda fəal iştirak edib.

O vaxtlar Faxralı kəndində iki kolxoz yaradılmışdı. İsrafil
Məmmədov 1933–1936-cı illərdə Budyonnı adına kolxozda briqadir
kimi fəaliyyət göstərib, təşkilatçılıq, adamlarla işləmə qabiliyyəti və
təsərrüfat işini dərindən bilməsini nəzərə alan həmyerliləri ona daha
böyük etimad göstərərək kolxoz sədrinin müavini seçiblər və o,
1936–1941-cı illərdə bu vəzifədə şərəflə çalışıb.

İkinci dünya müharibəsinin ağrı-acısı, vurduğu yaralar Borçalıdan
da yan keçməyib, əli silah tutan minlərlə igid oğullar müharibəyə
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yollanıb. 1941-ci ildə sovet–alman müharibəsi başlayanda cəbhəyə ilk
gedənlər arasında İsrafil Məmmədov da var idi. O, cəbhədə mərdliklə
vuruşub, 1943-cü ildə yaralandıqdan sonra tərxis olunaraq doğma
yurda qayıdıb.

HAŞİYƏ: Cəbhəyə getməmişdən əvvəl bacarıqlı bir təsərrüfatçı
kimi rayonda İsrafil Məmmədovu yaxşı tanıyır, hörmətini
saxlayırdılar. El arasında və rayon rəhbərliyi yanında sözü keçənlərdən,
sayılıb-seçilənlərdən idi. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanlılardan
ilk dəfə olaraq gəncəli İsrafil Məmmədova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı
veryləndə Bolnisi rayonunun rəhbərliyi, fəalları onun məhz həmyerliləri,
Faxralıdan olan İsrafil Məmmədov olduğunu zənn edərək o vaxtlar
kolxoz sədri işləyən əmisi oğlu Əli Xəlilovu təbrik etmiş, dəfələrlə
ziyafətlər vermişlər.

Bütün ömrünü torpağa bağlayan İsrafil Məmmədov 1943-cü ildə
cəbhədən qayıtdıqdan sonra da əmək fəaliyyətini doğma təsərrüfatda
davam etdirib. Onun işgüzarlığı, işə can yandırması rayon rəhbərliyinin
diqqətindən yayına bilməzdi. 1944-cü ildə o, Saraclı kəndindəki
kolxoza sədr vəzifəsinə irəli çəkilib. Bu, o vaxt idi ki, hələ müharibə
qurtarmamışdı, əli silah tutan başıpapaqlılar cəbhədə idi. Əhalini
aclıqdan qorumaq və eyni zamanda cəbhəyə də kömək etmək üçün
gecə-gündüz çalışmaq, bütün işçi qüvvəsini səfərbər etmək lazım idi.
Belə çətin məqamda bir rəhbər işçi kimi onun şəxsi keyfiyyətləri böyük
rol oynayırdı.

O, 1949-cu ildə Faxralıdakı Budyonnı adına kolxoza sədr seçildi.
Beş il bu vəzifədə çalışdıqdan sonra, 1954-cü ildə rayonun Qoçulu,
İmirhəsən və Əsmələr kəndlərini birləşdirən kolxoza sədr vəzifəsinə
irəli çəkildi, 1958–1964-cü illərdə isə Faxralıdakı “Qələbə” kolxozunda
idarə heyəti sədrinin müavini və digər vəzifələrdə çalışdı.

Harada çalışmasından asılı olmayaraq daim işgüzarlığı və
prinsipiallığı ilə seçilən İsrafil Məmmədov tabeliyində olanlara qarşı
tələbkarlığı ilə yanaşı, həssaslığı, qayğıkeşliyi, səmimiliyi ilə də
seçilmiş, xeyirxahlığı ilə yaddaşlara hopmuşdur.

Bir ağsaqqal kimi həmişə elin xeyir-şərində öndə olmuş, əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılmasına, kəndin abadlığına böyük diqqət
yetirmiş, təkcə Faxralıda, Bolnisi rayonunda deyil, bütövlükdə Borçalıda
sözü keçən, məclislərdə başda yer göstərilən ağsaqqal olmuşdur. Onun
çoxlarına örnək ola biləcək natiqlik qabiliyyəti bu gün də dillərdə
danışılır. Başına buxara papaq qoyar, həmişə səliqəli geyinər, şux
yeriyərdi. Şair Z.Yaqub demişkən, onun səliqə-səhmanı sanki haqdan
gəlmişdi.
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El-oba hörməti, ümumxalq məhəbbəti hər kişiyə nəsib olmur. Tək-
tək adamlar hələ sağlığında ikən insanların könlündə özünə yuva qurur,
ölməzlik statusu qazanır. İsrafil Məmmədov belə nadir kişilərdən olub.
Elə bunun nəticəsidir ki, 1969-cu ildə dünyasını dəyişsə də, ölümündən
keçən onilliklər onu unutdura bilməmişdir. Çünki cəbhədəki igidliklərinə
və əmək fəaliyyəti dövründəki halal zəhmətlə əldə olunan uğurlarına
görə bir sıra orden və medallarla təltif olunan İsrafil Məmmədovun
ən böyük mükafatı məhz ümumxalq sevgisi olmuşdur.

İsrafil Məmmədovu yaşadan xeyirxah əməlləri ilə yanaşı, bir də
cəmiyyətdə layiqli yerlərini tutaraq onun adına hər yerdə şərəf gətirən
övladları – 4 oğlu, 2 qızı olmuşdur. Burada onun mərhum oğlu Məmməd
Məmmədovu xatırlamaq yerinə düşər. Azərbaycan mətbuatının
inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan Məmməd müəllim uzun
müddət “Sovet kəndi” qəzetində şöbə müdiri olmuş, “Qızıl qələm”
mükafatına, “Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi” və
“Azərbaycanın əməkdar jurnalisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, tarix
elmləri namizədi kimi Texniki Universitetdə dərs vəsaitləri yazmış,
proqramlar hazırlamışdır.

...İllər ötəcək, nəsillər dəyişəcək. Amma nə qədər ki, Faxralı
kəndi və qədirbilən faxralılar var İsrafil Məmmədov da
yaşayacaqdır.



Səməndər Məmmədov

44

EL HÖRMƏTİ QAZANDI

İnsanın ömrü təkcə onun yaşadığı illərlə
ölçülmür. Adam var ki, yüz il ömür sürür,
amma dönüb keçdiyi həyat yoluna nəzər
salanda yadda qalası, öyünüləsi bir şey tapmır.
Belələri sadəcə olaraq cəmiyyətdə mövcud olur,
insan kimi yaşamırlar. Necə deyərlər, oldusu
ilə öldüsünün fərqi olmur. Amma elə
adamlar da var ki, yaşadığı illərin az və
çoxluğundan asılı olmayaraq xeyirxah
əməlləri ilə təkcə öz qohum-əqrəbasının yox,
bütövlükdə elin-obanın sevimlisinə çevrilir.
Özü bu dünyadan köçsə də, sözü qalır, əməlləri yaşayır. Bax, bu,
insanın ikinci ömrüdür.

...Ulu Borçalının qədim və ən böyük kəndlərindən olan
Faxralıda da zaman-zaman sayılb-seçilən, sözün əsl mənasında qeyrət
mücəssəməsi olan kişilər olub.

Əli Xəlil oğlu Xəlilov 1907-ci ildə Faxralıda anadan olub. Hələ
erkən yaşlarından əməyə bağlanan Əli kişinin gənclik illəri kolxoz
quruculuğu dövrünə təsadüf edib. O, 1953-cü ilədək kənddəki kolxozda
torpaqölçən, briqadir və kolxoz idarə heyətinin sədri vəzifələrində çalışıb,
1953–1964-cü illərdə isə kolxoz sədrinin müavini, ferma müdiri və briqadir
kimi əmək fəaliyyətini davam etdirib. Atalar yaxşı deyib: elin gözü
tərəzidir. Ə.Xəlilovun zəhmətsevərliyi, işgüzarlığı, təşkilatçılıq bacarığı
diqqətdən kənarda qalmayıb. 1964-cü ildə daha böyük etimad göstərərək
Faxralı kənd Sovetinin sədri seçiblər. O, bu vəzifədə 1972-ci ilədək şərəflə
çalışıb, sonra isə təqaüdə çıxıb. Təqaüddə olsa da, ömrünün sonuna – 1988-
ci il avqustun 13-dək elin-obanın xeyir-şərində yaxından iştirak edib, el
ağsaqqalı kimi dəyərli məsləhətlərini əsirgəməyib.

İlk baxışda çoxlarına adi görünə biləcək bu sadə tərcümeyi-halın
arxasında bütün ömrünü xalqına xidmətə həsr etmiş, insan həyatının
kitablara sığmayacaq xatirələri yaşayır. Bu gün təkcə Faxralıda deyil,
bütövlükdə Borçalıda onu tanıyanlar haqqında ancaq xoş sözlər söyləyirlər.
O, sözünə bütöv adam olub. İşdə prinsipiallığı və tələbkarlığı ilə seçilib.
Əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılmasına çalışıb və bu yöndə çox işlər
görüb. Xüsusilə, kolxoz sədri olanda kəndin abadlaşdırılmasına diqqət
yetirib. Səkkizillik məktəb binasını əsaslı təmir etdirib. Deyirlər su
çəkdirmək savabdır. İndi həmyerliləri Əli kişini belə savab işinə görə də
minnətdarlıqla xatırlayırlar. Ondan yadigar qalan iki bulaq bu gün də xalqın
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istifadəsindədir. “Duman aşan” bulağından faxralılarla yanaşı, Saraçlı
camaatı da istifadə edir. İkinci bulaq isə kəndin içindədir. Elə buradaca
könlümdən süzülüb gələn bir bayatını xatırlamaq istəyirəm:

Əli Xəlil bulağı,
Üstünə gəl yaz çağı.
Tamamlanmış kitabdır,
Tarixdir hər varağı.

Faxralıya həsr etdiyim bir şerimdə isə yazmışam:

Əli Xəlil el hörməti qazandı,
Bütöv oldu, uca tutdu düz andı.
Xalq üçün yaşadı, xalq üçün yandı,
Adı bəlli şöhrət-şanım, Faxralı.

Doğrudan da, eli-obası, xalqı üçün yaşadı, düzlüyü, təmiz adı hər
şeydən uca tutdu, heç zaman haqqı-nahaqqa qurban vermədi. Elə bu
keyfiyyətləri də ona el hörməti qazandırdı. Əməyi layiqincə qiymətləndirildi.
Sovet hökümətinin ən yüksək mükafatlarından sayılan “Şərəf nişanı”
ordeninə layiq görüldü, bir sıra medallarla təltif olundu. Ən böyük mükafatı
isə xalqının ona olan məhəbbəti, hörməti idi. Elə bir məhəbbət ki, artıq 20
ildən çoxdur ki, həyatdan köçməsinə baxmayaraq, onu yaddaşlarda,
xatirələrdə yaşadır və hələ bundan sonra da yaşadacaqdır. Nəsillər dəyişsə
də, o, heç zaman unudulmayacaq. Ən azından onun çəkdirdiyi bulaqlardan
su içənlər minnətdarlıqla “Allah sənə rəhmət eləsin, Əli kişi” deyəcəklər.
Beləcə, bulaqlarla qoşa yaşayacaq onun adı. Bu yerdə Borçalıda yazıb-
yaradan şair Əli Səngərlinin ona həsr etdiyi şeirdən bir bənd yadıma
düşür:

Bülbül məskənidir, saldığım bağlar,
Çəkdiyim bulaqlar hər zaman çağlar.
Məndən bir məktəb də qaldı yadigar,
Uğurlu yollarda qocaldı ömrüm.

Əli Xəlilov ömrünü xalqının yolunda faydalı işlər görməkdə qocaltdı,
qara saçlarını bu yolda ağartdı. Ağaran saçları elini-obasını nura
boyamaqla yanaşı, onun öz ömür yoluna da bir mayak kimi işıq saçdı.
Elə bir ömür yaşadı ki, qaranlıq bircə səhifəsi də olmadı. Bu gün
çoxlarına örnək ola biləcək bir ömür yolu keçən Əli Xəlilov hər zaman
xatirələrdə yaşayacaqdır.
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QAZANILAN SƏRVƏT

Faxralılar haqqında yazanda türk
dünyasının böyük şairi, hamımızın
sevimlisi Zəlimxan Yaqubdan misallar
gətirmişəm. Yenə o söz fatehinin bir beyti
yadıma düşür:

El yadda saxlamaz evdən gedəni,
İnsan əzizlənər eldən gedəndə.

Nə qədər dəqiqiliklə, həssaslıqla
verilmiş bir qiymətdir. Xalq şairinin böyük
bədii ustalıqla ifadə etdiyi bu məlum
həqiqət indiyədək tarixin sınaqlarından
azmı çıxıb. Hər eldə, obada ömrünü xalqı
yolunda gilə-gilə əridənlərə dünyalarını
dəyişəndə bircə kəlmə ilə “o, eldən getdi”
deyiblər. Bəli, eldən gedənlər həmişə, hər
yerdə əzizlənib, hörmətlə anılıblar. Bu, insanın dünyasını dəyişəndən sonra
qazandığı tituldur: o, eldən getdi.

Bu hörməti, bu şərəfli titutlu qazanmaq üçün isə elin, oban üçün bir
ömür şam kimi yanmalı, sözün əsl mənasında el adamı olmalısan. Bayram
müəllim də eldə hörməti olan mülayim, sakit təbiətli bir insan idi.

...Bayram Ayvaz oğlu Ayvazov 1909-cu ildə Borçalının Faxralı
kəndində anadan olub. Kənd orta məktəbində təhsil alıb. Faxralı orta
məktəbini əla qiymətlərlə bitirib. O vaxtlar orta məktəbi əla qiymətlərlə
bitirmək məzuna keçmiş SSRİ-nin istənilən ali məktəbinə imtahansız daxil
olub oxumaq imtiyazı verirdi. Amma ailə vəziyyəti ona bu fürsətdən
yararlanmaq imkanı verməyib. Bununla belə, ali təhsil almaq istəyindən də
tamamilə vaz keçməyib.

Türk yazıçısı R.N.Güntəkinin bu sözləri gələcək həyat yolunu
müəyyənləşdirməkdə onun köməyinə çatıb: “Gənc adam, iyirmi yaşına
çatdın, artıq özünə bir məslək seçmək məcburiyyətindəsən”.

O vaxtlar ali təhsilli mütəxəssislər barmaqla sayıldığından, bəlkə də orta
məktəbdə aldığı savad da kifayət edərdi ki, kənddə, hətta rayon mərkəzində
hər hansı bir vəzifədə çalışsın. Bayram Ayvaz oğlu isə yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, ailə vəziyyətini nəzərə alaraq əyani ali təhsil ala bilməsə də,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Pedaqoji Universitet)
qiyabi şöbəsinə daxil olub. Böyük arzularla yaşayıb. Amma atalar yaxşı
deyib ki, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Bayram Ayvazov hələ birinci
kursda ikən – 1939-cu ildə SSRİ-nin Finlandiya ilə müharibəsi başlandı və o,



Faxralılar

47

hərbi xidmətə çağırılararaq cəbhə bölgəsinə göndərildi. Bu döyüş yolu çox
uzun çəkdi. Finlərlə müharibənin ardınca da alman faşizmi ilə müharibə
başlandı və o, 1941-1945-ci illər müharibəsinin də iştirakçısı oldu.

Cəbhənin odlu-alovlu yollarından keçən Bayram Ayvaz oğlu doğma
Faxralıya yalnız 1945-ci ildə ikinci dünya müharibəsi bitdikdən sonra
qayıtdı. Bəllidir ki, o vaxtlar Cənubi Qafqaz birbaşa döyüş zonası olmasa da,
müharibənin vurduğu yaralar buradan da yan keçməmişdi, əhalinin
dolanışığı çox çətin idi. Belə bir vaxtda cəbhədən qayıdan B.Ayvazov ilk
növbədə ailə qayğısı ilə yükləndi. Elə bu səbəbdən rayonun İncəoğlu
kəndində baş mühasib vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başladı. Bir müddət
burada çalışdıqdan sonra doğma kəndinə qayıdaraq ibtidai və orta
məktəblərdə pedaqoji fəaliyyət göstərdi. Şahbuzlu ibtidai məktəbində
müəllimlik etdi, həmin məktəbdə təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini
vəzifəsində çalışdı.

Bayram Ayvazovun müəllimlik fəaliyyətindən, müəllim kimi
faxralıların yaddaşına necə hopmasından danışmazdan öncə böyük türk
yazıçısı R.N.Güntəkinin bir fikrini də xatırlatmaq istəyirəm: “Ləkəli bir
adam necə müəllim olar”.

Müəllim şəxsiyyəti üçün deyilmiş çox yığcam, amma böyük məna
tutumu olan bir fikirdir. Doğrudan da, eldə-obada gözükölgəli, vicdanı ləkəli,
mənəvi cəhətdən kasıb olan birsinin müəllim kimi başqalarına nə isə
öyrətməsinin özü absurddur. Axı, məktəbdə şagirdlər müəllimdən təkcə
ayrı-ayrı elmlərin sirlərini yox, həm də həyat dərsini öyrənirlər. Həyat
dərsini isə həyatda öz yolunu müəyyənləşdirənlər, bu yolda zəngin təcrübəsi
olanlar öyrədə bilərlər. Bu mənada yetirmələri Bayram müəllimdən çox şey
öyrəniblər. O, yetirmələrinə öyrədirdi ki, klassiklərdən birinin dediyi kimi,
“həyat insanın məktəb pəncərələrindən gördüyü kimi deyildir”. Bir də
öyrədirdi ki, “bu dünyada düz yolla getmək üçün gərək axıradək özünü
qurban verəsən. İnsanın məqsədi ancaq xoşbəxt olmaqdan ibarət deyil. İnsan
dünyaya yalnız vicdanlı olmaqdan ötrü gəlmir. O, bəşəriyyət üçün böyük bir
şey açmalı, nəcib olmalı, insanların əksəriyyətinin keçirdiyi bayağı həyata
üstün gəlməlidir”. Hər bir insan haqqında ölçü və meyarlar çoxdu. Onlardan
ən əsası gözəl övladlardır. Bayram müəllimin də həyatda qazandığı ən
böyük sərvət onun gözəl, ziyalı övladlarıdır. Övladlarının hər biri Bayram
müəllim üçün əvəzi olmayan mükafatlardır.

1993-cü ilin oktyabr ayında dünyasını dəyişərən Bayram Ayvazov
haqqında təbii ki, kiçik bir yazıda hərtərəfli söhbət açmaq mümkünsüzdür.
Bu yazı elimin-obamın daha bir ziyalı oğlu haqqında bir qələm adamının
mənəvi borcundan doğulan bir yazıdır. Amma bu, birinci olsa da, sonuncu
olmayacaq. Bayram müəllim haqqında hələ çox danışılacaq, çox yazılar işıq
üzü görəcəkdir.
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ARİF VƏ AQİL ZİYALI

Hər dəfə onu xatırlayanda məşhur Çin
filosofu, eramızdan əvvəl VI əsrdə yaşamış Lao
Tsizin sözləri yadıma düşür: “Kim adamları
tanıyırsa – arifdir. Özünü tanıyırsa – aqildir.
Adamlara qalib gəlirsə, – güclüdür. Özünə qalib
gəlirsə – qüdrətlidir. Biliyi çoxdursa – dövlətlidir.
İnadkardırsa – iradəsi var. Təbiətini dəyişirsə –
uzunömürlüdür. Öləndən sonra unudulmursa –
deməli, ölməzdir”.

Bəli, o, doğrudan da arif idi, aqil idi. Böyük
iradə sahibi olduğundan həyatda hər şeyə qalib
gələ bilirdi. Çünki qüdrətli idi. Elə bu
səbəblərdəndir ki, ölümündən xeyli vaxt keçsə də, unudulmayıb, Lao
Tsizin demiş, ölməzdir. Ölməzdir ona görə ki, o, sözün əsl mənasında
müəllim idi.

Qədim yunan şairi Homerin “İliada” poemasında əsərin
qəhrəmanlarını tərənnüm edən fikirlər arasında belə birisi diqqəti çəkir:
“Nə vaxtsa onların müasirləri barədə danışanda deyəcəklər ki, bu adam
Axillesin dövründə, Hektorun zəmanəsində yaşayıb”...

Tarix üçün bir insan ömrü dəryada bir damcı qədər kiçik zaman
kəsiyidir. Ancaq doğrudan da elə insanlar var ki, adları tarixin
səhifələrinə qızıl hərflərlə düşür və bəzən həmin səhifənin sərhlövhəsinə
çevrilir. Dolayısı ilə, müasirlərinin də adlarını tez tapmaq, asan tapmaq
üçün orientirə çevrilir, yol göstərən mayak olur. Düşünürəm ki,
müəllimlərin məhz belə qəhrəmana çevrilmək üçün şansları daha
böyükdür. Çünki onların saldıqları iz həmişə canlıdır, daima
mütəhərrikdir. Həmin ləpirlər yetirmələrinin addımları ilə daha da
dərinləşir, aydınlaşır. Şanslıdırlar ona görə ki, missiyaları başqalarına yol
göstərməkdir. Cəmiyyət onlara öz müasirlərini inandırmaq, təlim-tərbiyə
etmək, öyrətmək səlahiyyəti verib.

Belə bir şansdan yetərincə yararlanıb adını bir elin “Şərəf kitabı”na
qızıl hərflərlə yazdıran şəxslərdən biri də məhz bu cür keyfiyyətləri ilə
əbədiləşib, yaddaşlara hopan Nəbi müəllimdir. Sevinirəm ki,
yetirmələrinin şöhrəti dünyaya yayılan, xoş sorağı ölkəmizin
hüdudlarından cox-çox kənarlardan gələn Nəbi müəllimin müasiri olmaq
xoşbəxtliyi, onun barəsində söz demək qisməti mənə də nəsib olub.
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Qohumu olduğum Nəbi müəllimin qayğısını mən də daim öz üzərimdə
hiss etmişəm, məsləhətlərindən faydalanmışam.

...1910-cu ilin baharında Borçalının ağır ellərindən olan Faxralıda
Bayraməli kişinin ocağında dünyaya göz açan Nəbi Gülməmmədov
doğma kəndindəki məktəbi bitirdikdən sonra o vaxtlar Tiflis şəhərində
fəaliyyət göstərən Pedaqoji texnikuma daxil olub. Burada görkəmli
riyaziyyatçı alim Zahid Xəlilovdan dərs alıb. Onun gələcəyin güclü
riyaziyyatçısı olacağına böyük ümid bəsləyən bu görkəmli alimin
məsləhəti ilə də texnikumu bitirib bir müddət Faxralı orta məktəbində
müəllim işlədikdən sonra təhsilini davam etdirmək qərarına gəlib. 1935-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olub. Xoşbəxtlikdən bu ali təhsil ocağında da akademik
Zahid Xəlilovdan, digər məşhur alimlərdən dərs alıb.

Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Nəbi müəllimi Gürcüstanın
Axalsıx bölgəsində fəaliyyət göstərən Pedaqoji texnikuma müdir təyin
ediblər. Sonralar isə pedaqoji fəaliyyətini Qarayazıda və Faxralıda dərs
hissə müdiri və məktəb direktoru kimi davam etdirib. Heç zaman öz
əqidəsindən, peşəsinə sədaqətindən dönməyib. Gənc nəslin təlim-
tərbiyəsi yolunda ömrünü gilə-gilə əridib. Prinsipiallığı, tələbkarlığı
qədər də səmimi və sadə olub. Onu sevdirən, böyük hörmət qazandıran
bir də o olub ki, pedaqoji fəaliyyətlə işini bitmiş hesab eləməyib. Elin
xeyir-şərində yaxından iştirak edib, dəyərli məsləhətlərini əsirgəməyib.
Bu səbəbdən də eldə-obada hər hansı bir məclisdə yeri həmişə yuxarı
başda olub.

Bu gün cismən aramızda olmasa da, qədirbilən faxralılar, Borçalının
pedaqoji ictimaiyyəti, ondan təkcə elm, bilik deyil, həm də həyat dərsi
alan yetirmələri onun xatirəsini həmişə və hər yerdə əziz tutur, haqqında
minnətdarlıqla danışırlar. İki çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü
olmuş filologiya elmləri doktoru, professor, adı Faxralının tarixində qızıl
hərflərlə yazılanlardan biri olan Şamil Qurbanovun təbirincə desək, bu
məğrur və qeyrətli insana ithaf olunmuş şeirlərdə də onun tamlığı və
bütövlüyü öz poetik əksini tapmışdır. Ulu Borçalınınn təhsil
fədailərindən olan Məhyəddin Sultanov ona həsr etdiyi şeirdə Nəbi
müəllimi saf, müqəddəs, pak əməlli ziyalı kimi qiymətləndirir. Borçalının
digər nəğməkar oğlu Əli Səngərlinin şeirini isə həyəcansız oxumaq olmur:

Qoyuldun məzara bir dəfinətək,
Qapısız otağın Günəşə qənşər.
Alim olmasan da, şagirdlərinin
Bəşəri kəşfindən sənə pay düşər.



Səməndər Məmmədov

50

Gəncliyin təlim-tərbiyəsi yolunda qəlbini sönməz məşələ döndərən
Nəbi Gülməmmədov müəllimə verilən bütün tələblərə cavab verirdi. Əsl
müəllim dedikdə isə ixtisası üzrə yüksək elmi-nəzəri hazırlığı olan,
öyrətmə ustalığı ilə fərqlənən, geniş dunyagörüşü, mədəni və intellektual
səviyyəsi, ziyalılığı, ədalətliliyi və obyektivliyi, ləyaqəti, mənəvi saflığı,
vətəndaş təəssübkeşliyi, vətənpərvərlik ruhu ilə nümunə olan, cəmiyyətdə
nüfuzu olan, həmkarlarının, şagirdlərinin rəğbətini qazanan yetkin
gənclərin meydana çıxmasına öz nəticələri ilə nail olan, şagirdinə
insanlığı öyrədən, həyatı sevdirən, onu vətəndaş amallarına çatdıran
müəllim başa düşülür.

Təkcə doğulub boya-başa çatdığı Faxralı kəndində deyil, bütövlükdə
Borçalıda yüksək pedaqoji ustalığa və dərin savada malik bir müəllim
kimi böyük hörmət və nüfuz qazanmışdı bu böyük insan. Azərbaycanda
görkəmli elm adamları da onu yaxşı tanıyır, yüksək dəyərləndirirdilər.

Elə H.Həsənlinin 2006-cı ildə Bakıda işıq üzü görmüş “Ömür
körpüləri” adlı kitabı da bu minnətdarlığın ifadəsi, qədirşünaslıq
nümunəsidir.

Görkəmli pedaqoq, Borçalıda ən məşhur riyaziyyat müəllimlərindən
biri, qabaqcıl təhsil işçisi və bacarıqlı maarif təşkilatçısı Nəbi
Gülməmmədovun ömür yoluna işıq salan bu kitabda onun yetirmələrinin,
dostlarının, həmkarlarının, eloğlularının xatirələrinə geniş yer verilib, ona
həsr olumuş şeirlər dərc olunub. Ürək çırpıntısı və böyük məhəbbətlə
yazılan bu xatirələrin hər birini həyəcansız oxumaq olmur. Elə təkcə
həmin yazıların sərlövhələrinə nəzər salmaq kifayətdir ki, ona olan
məhəbbətin böyüklüyünü duyasan. Professorlardan Tahir Pənahov onu
“Qayğıkeş və istedadlı müəllim” kimi səciyyələndirir, Şəmistan
Mikayılov isə “Nəbi müəllim xatirələrdə yaşayır” deyir. Gürcüstanın
əməkdar jurnalisti, şair Dünyamalı Kərəm “O, tiranlar tiranı idi”,
professor Qulu Bədəlov “Nəbi müəllim səxavətli insan idi”, BDU-nun
riyaziyyat kafedrasının dosenti Qurban Qasımov “Onun dərsi mənim
üçün böyük bir sınaq olardı”, professor Lətif Güləhmədov “O, mənim
idealımdır” deyir. Filologiya elmləri doktoru, professor, iki çağırış
Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü seçilmiş mərhum Şamil Qurbanov onu
“Məğrur və qeyrətli insan”, Kərim Kərimov “El ağsaqqalı”, Bakı Slavyan
Universitetinin dosenti İdris Kərimov “Ziyalılıq və paklıq mücəssəməsi”,
iqtisad elmləri namizədi Əmirxan Babaşov “Müəllimliyin zirvəsində
duran insan”, Məmmədəli Şərifov “Nurlu insan”, AKTA-nın kafedra
müdiri, dosent Əli Əlizadə “Müdrik ağsaqqal, mahir insan”, dosent
Bahəddin Nəbiyev “Böyük insan və gözəl müəllim”, Azərbaycan Dövlət
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Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri Əli Hüseynov “Əsl müəllim”
kimi səciyyələndirir, Oruc Əlizadə “Biz sizdən öyrəndik ədəb-ərkanı”,
Sabir Xəlilov “O, mənim mənəvi atam idi”, Gürcüstanın əməkdar
müəllimi Rəhim Mahmudov isə “Mən onu doğma atam kimi sevirdim”
deyir. Şair Əli Səngərli isə yazır: “...Nəbi müəllimin əvvəl şagirdi, sonra
həmkarı olmuşam, daha doğrusu, o, mənim və o zamankı məktəbimizin
gənc müəllimlər ordusunun müəllimi olubdur”.

Nəbi müəllimi görənlər, tanıyanlar, onunla heç olmasa bircə dəfə
ünsiyyətdə olanlar yaxşı bilirlər ki, o, sözübütöv, düz sözü çəkinmədən
üzə deyən, heç zaman haqqı nahaqqa qurban verməyən, ədalət prinsipini
hər şeydən üstün tutan adam idi. Bir dəfə ondan soruşurlar ki, Nəbi
müəllim, riyaziyyat müəllimi kimi siz güclüsünüz, Binnət müəllim, yoxsa
Camal müəllim? Nəbi müəllim bu suala özünəməxsus müdrikliklə belə
cavab verir: Bizim birimiz baltanın ağzı, birimiz küpü, birimiz isə sapıyıq.
Üçümüz bir yerdə olanda daha güclüyük.

Şagirdlərinə həmişə ata qayğısı ilə yanaşar, daim diqqət göstərər,
məktəbi bitirdikdən sonrakı həyat yolları ilə də maraqlanardı. Həm də
qohum olduğumuz Nəbi müəllimin qayğısını mən də daim öz üzərimdə
hiss etmişəm. Məktəbdə oxuduğum illərdə tez-tez mənimlə söhbət edər,
hansı ixtisası seçəcəyimlə maraqlanaraq məsləhətlərini verərdi.

İllər keçəcək, amma heç zaman unudulmayacaq Nəbi müəllim. Və
mən inanıram ki, onun haqqında hələ çox danışılacaq, çox yazılacaqdır.
Elə bu inamla da mən bu yazını hələlik burada Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri Əli Hüseynovun sözləri ilə
bitirirəm: “Əziz müəllimim, Siz indi cismən bizimlə deyilsiniz, lakin,
şagirdlərinizin qəlbində həmişə yaşayırsınız! Biz Sizin adınızı daim
şərəflə yad edirik və uca tuturuq!”
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SAYILAN VƏ SEÇİLƏN ZİYALI

Elə insan var ki, o, uzun illər yaşayır,
amma heç bir əməli, yaxşılığı və işi ilə yadda
qalmır. Daha doğrusu, bu cür insanlar dünyasını
dəyişəndən sonar da heç kimin yadına düşmürlər.
Heç sağ olanda da sağlıqları ilə yaşamaqları
bilinmir. Yəni bir insan ki, el-obasının xeyrinə-
şərinə yaramır, çətin gündə camaatın içində
olmursa, əlbəttə belələri nə sağ olanda yada
düşəcək, nə də dünyasını dəyişəndə. Ona görə də,
insanlar dünyaya gələndə hərə öz bacardığı
səviyyədə insanlara yaxşılıq etmək, həyatda yaxşı
əməlləri ilə iz qoymaq istəyir.

Hər hansı bir insana bir xoş söz demək, onun könlünü ələ almaq
özü də böyük xoşbəxtlikdir. Elə bir xoşbəxtlik ki, bu, hər insana qismət
olmur. El-obasının dəyərli kişilərindən və sayılıb-seçilən insanlarından
olan Binnət Hüseyn oğlu Mahmudov da məhz belə bir ömür yaşayıb. Elə
ömür yaşayıb ki, heç vaxt yaşadığı illər, aylar və günlər üçün peşmançılıq
hissi keçirməyib. Əksinə qürur duyub ki, mən bir işi aşırmaqla, kiminsə
qolundan tutub ayağa qaldırmaqla hardasa böyük xeyirxahlıq eləmiş
olmuşam. Çünki bu kənddə, bu mahalda həmişə yaxşı insanları çoxları
yada salır və xatırlayırlar.

Binnət Mahmudov 1910-cu ildə Borçalının Faxralı kəndində
dünyaya göz açıb, bu kəndin havasını udub, suyunu içib, çörəyini yeyib.
Yediyi çörək həmişə hallalıqdan yoğrulub. O, elə ilk təhsilini də həmin
kənddəki məktəbdə alıb. Bu kəndin ziyalı ocağı və maarifçilik məkanı
olduğunu çoxları yaxşı bilir. Təbii ki, Binnət Mahmudov da belə bir
ziyalı mühitində yaşayıb. O, 1935-1936-cı illərə kimi Faxralı məktəbində
müəllim işləyib. Öz biliyini, bacarığını və savadını şagirdlərə
öyrətməkdən çəkinməyib. Hətta ən dəcəl şagirdin dilini belə asanlıqla
tapıb və onu yoluna qaytarıb. Həmin dəcəl şagirdlər də sonradan Binnət
müəllimi daha çox istəyiblər ki, onları adam eləyən və düz yola qaytaran
bu kişi olub.

Binnət Mahmudov Bakıda Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika
fakültəsində təhsil alıb. Ömrünün 1936-1941-ci illərdə təsadüf edən
hissəsini gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr edib. 4-cü kursdan sonra
pedaqoji istehsalat təcrübəsi keçmək üçün Gürcüstan Maarif Nazirliyinin
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sərəncamına göndərilib. Təbii ki, orada da Binnət müəllim öz bacarığı,
savadı və insanlarla yaratdığı ünsüyəti sayəsində böyük hörmət qazanıb.

Hər bir insanın həyatında hərbi xidmət böyük rol oynayır. Yəni
əsgərlik həyatını keçənlər, ordu sıralarında xidmət edənlər başqalarına
nisbətən çətinliyə daha tez alışır və həyatın enişli-yoxuşlu yollarında
özünə gec-tez bir yer tapa bilir. Bu cür insanlar zamanın bütün
cətinliklərinə, ağrı-acısına dözür və addım-addım istəyinə doğru irəliləyir.

Bir il hərbi xidmətdən sonra o Sadaxlı kənd orta məktəbində
müəllim işləyir. Binnət Mahmudovun həm pedaqoji, həm də həyat
təcrübəsi daha da zənginləşir. Elə buna görə də onu Borçalı Pedaqoji
Texnikumuna direktor vəzifəsinə təyin edirlər.

Binnət müəllim texnikumda direktor işlədiyi dövrdə özünün qeyri-
adi bacarığı, təşkilatçılığı və insanlarla ünsiyyət yaratmaq bacarığı ilə də
seçilib. Kollektivin üzvləri bu ziyalı insanın obyektiv mövqe tutmasına,
yaxşını pisdən ayırmasına, haqqı-nahaqqa qurban verməməsinə hörmətlə
yanaşıblar. Hörmətlə yanaşıblar ki, Binnət müəlllim gözünün işığı olsa
belə, imkan verməzdi ki, bir kimsə haqqı-ədaləti tapdalasın. Birinin
günahı, qəbahəti olanda, onu elə başa salardı, səhvini elə inçəliklə
deyərdi ki, bu, həmin adamın qətiyyən xətrinə dəyməzdi. Təbii ki, bu da
Binnət Mahmudovun pedaqoji ustalığı, insan pisixologiyasını gözəl
bilməsi ilə bağlı idi.

Məyyən zaman kəsiyindən sonra, yəni 1947-1950-ci illərdə Binnət
müəllim Faxralı orta məktəbində direktor işləyir. Pedaqoji sahədə
qazandığı uğurlar onun kənd camaatı arasında nüfuzunu daha da artırır.
Belə ki, “K.N.Çarkivani” və “Budyonnu” adına kolxozlar birləşib
“Qələbə” kolxozu yarandıqdan sonar onu bu təsərrüfata sədir seçiblər.
Fasilə ilə o, 15 il bu vəzifədə çalışıb. Rəhbər işçilərin diqqətini Faxralıya
yönəldib. Xalq şairləri Səməd Vurğun və Hüseyn Arif dəfələrlə Faxralıda
qonaq olublar. Həmin anlarda Faxralı ziyalıları Binnət Mahmudov,
Hüseynqulu Məmmədli, Hacı Həsənov, Musa Həsənov, Əli Bayramoğlu
və xalq şairlərinin görüşünə gələn digər ziyalılarımız dünya ilə bir idilər.
Sevinclərinin həddi-hüdudu yox idi. “Otaqların küncünə çəkilməyən,
düzlər keçib dağlar aşan, dünya il dünyalaşan dünya şairi” Hüseyn Arif
Faxralıya səfərini belə təsvir edirdi:

Oldum Faxralıda, oldub bir payız,
Məni qarşıladı, neçə oğul, qız.
Hanı Musa kişi, Binnət qağamız,
Zamanın hökmüdür, neynəyə billəm.
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Binnət müəllim yüksək çinni qonaqlara diqqət göstərən insan kimi,
həm də təsərüfat rəhbəri kimi böyük ürək sahibi idi.

Aydındır ki, böyük bir təsərrufatı idarə etmək, insanların əməyini
qiymətləndirmək o qədər də asan iş deyil. Bu, Binnət müəllimdən bir çox
keyfiyyətlər tələb edirdi. Yəni birincisi, o, tabeliyində olan ayrı-ayrı
təsərrüfat rəhbərlərinə qarşı çox tələbkar idi. Bəzən elə olurdu ki, məhsul
yığımı vaxtı isti yay günlərində nə özü, nə də tabeliyində olan təsərrüfat
rəhbərləri bir saat belə dinçəlmirdilər. Bax onda, Binnət müəllim onun
yanında olan insanlara deyərdi ki, siz heç də qanınızı qaraltmayın, gərək
yayda möhkəm işləyəsən ki, qışda da evində rahat oturub qazandıqlarını
yeyə biləsən. İndi tər tökürsünüz, qışın soyuğunda isti sobanızın
qarşısında və balalarınız da ətrafınızda bir parça çörəyinizi rahat yeyə
biləçəksiniz.

O, heç vaxt heç kimə fərq qoymazdı; istər kəndin yad adamı olsun,
istərsə də qohumu. Hamıya eyni gözlə baxardı. Gözünün işığı da olsa, işi
yarıtmasaydı, heç vaxt ona hörmət eləməzdi. Elə bu keyfiyyətlərinə görə
də, el-oba həmişə Binnət Mahmudovu çox istəyib.

Təsərrüfatın dirçəlişındə, kəndin abadlaşmasında zəhməti
danılmazdı. Və onu da deməyi özümə borç bilirəm ki, Binnət müəllim
Borçalı mahalında sayılıb-seçilən, el təəssübü çəkən ziyalılardan olub.
“Qələbə” kolxozu sovxoza çevrildikdən sonra isə Binnət Maxmudov bu
təsərrüfatda baş mühasib, kənd sovetinin sədri və başqa müxtəlif
vəzifələrdə işləyib. 1984-cü ildə ürək tutmasından qəflətən dünyasını
dəyişib.

Binnət Mahmudov dünyasını dəyişsə də, köhnə kişilərin və Faxralı
camaatının yadında çox dəyanətli, qeyrətli və namuslu bir insan kimi
qalıb. Elə bir insan ki, ömrünün ilk günündən sonuna qədər heç kimin
yanında gözükölgəli olmayıb və heç kimin də haqqını tapdalamayıb.
Bunun nətiçəsidir ki, ona ünvanlanan rəhmət sözü elin dilindən düşmür.
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YAXŞILIQ CARÇISI

Bəzən kiminsə haqqında söhbət
düşəndə, cəmiyyətdəki mövqeyindən
danışanda çoxları ilk növbədə onun
daşıdığı vəzifə ilə maraqlanırlar. Sanki hər
şey vəzifənin böyük və ya kiçikliyindən
asılıdır. Məncə bu, düzgün yanaşma deyil.
Vəzifənin böyüklüyü sadəcə olaraq insanın
səlahiyyətlərini genişləndirə bilər, onun
qəlbindəki vətən yanğısı, el-oba sevgisi,
xeyirxahlıq və səmimiyyət kimi
keyfiyyətlər isə hər kəsin qanında, canında
olan bir şeydir. Onu pulla, vəzifəylə almaq
olmaz. “Kəlilə və Dimnə”də deyildiyi kimi:
“İstedadlı və bacarıqlı adamın vəzifəsi
kiçik, nüfuzu az, düşməni çox olsa da, o,
əql və kəlamı sayəsində özünü büruzə verər,

şöhrət tapar. Belə adamlar çıraq kimidirlər, fikir verməmisinizmi ki,
çırağı söndürmək istərkən o yüksəyə qalxmağa meyl göstərir”.

Rəvayət edirlər ki, ulu peyğəmbərimizin yaxın adamları ondan
soruşmuşlar: “Ey Allahın peyğəmbəri, dünyada görülən işlərin ən yaxşısı
nədir?” Peyğəmbər cavab vermişdir: “Elm öyrənmək”. O, elmi “İmanın
meyvəsi və İslamın çırağı” adlandıraraq bildirib ki, “Mən bir müəllim olaraq
göndərildim. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün gəldim”.

Müəllimə hörmət zaman-zaman Allaha hörmət kimi sayılıb, müəllimlik
Tanrı peşəsi hesab edilib. Tarixin bütün dönəmlərində bu peşənin
daşıyıcılarına xüsusi hörmət və ehtiram olub. Dünyanın ən böyük fatehləri də
müəllim şəxsiyyəti qarşısında baş əyiblər.

Mustafa Kamal Atatürk müəllimləri belə dəyərləndirib: “...Millətləri
azad edənlər yalnız və yalnız müəllimlərdir. Müəllimdən, maarifdən
məhrum bir millət hələ millət adını daşımağa layiq deyildir. Ona adi kütlə
deyirlər. Bir kütlənin millət ola bilməsi üçün mütləq yaxşı müllimlərə
möhtacdır”.

İşıqlı insanlardan – ömürlərini maarifçilik yolunda şam kimi
əridənlərdən yazmaq mənim ən çox toxunduğum mövzudur və bu qədər
uzun girişdən sonra diqqətli oxucu bu yazımda da müəllim
şəxsiyyətindən, müəllim əməyindən söhbət gedəcəyini duymamış olmaz.
Bəli, elimin-obamın daha bir hörmətli müəllimindən söhbət açmaq
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istəyirəm. Elə bir insandan ki, keçdiyi ömür yolu, tərcümeyi-halı
çoxlarından fərqlənməsə də, yaşadığı ömür adlı zaman kəsimindəki
əməlləri ilə yaxşı mənada seçilib, fərqlənib. El adamı olub, eldən ayrı bir
günü olmayıb. Xeyir-şər adamı kimi tanınıb.

Oxucuları çox da intizarda saxlamaq istəmirəm. Söhbət Qurban
müəllimdən gedir, Qurban Hüseynovdan. O, 1912-ci ildə Faxralı
kəndində anadan olub. Faxralı orta məktəbində oxuyub və bu məktəbi əla
qiymətlərlə bitirib. Özünə bir peşə seçməyə gəldikdə isə müəllimliyə
üstünlük verib. O zamanlar Tiflisdə fəaliyyət göstərən A.S.Puşkin adına
Pedaqoji İnstituta daxil olub. İnstitutda təhsilini Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı ixtisası üzrə başa vuraraq pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Uzun
illər Faxralı orta məktəbində müəllim işləyib. Pedaqoji ustalığını,
təşkilatçılıq qabiliyyətini nəzərə alaraq onu Faxralı orta məktəbinə
direktor vəzifəsinə irəli çəkiblər. Təkcə Bolnisi rayonunda yox,
bütövlükdə Gürcüstanda qabaqcıl ümumtəhsil məktəbi kimi tanınan, hər
il onlarla məzunu ölkənin müxtəlif ali məktəblərinə daxil olan bu təhsil
ocağına rəhbərlik etmək təbii ki, böyük bilik və bacarıq, zəngin təcrübə
tələb edirdi. Qurban müəllim bu işin öhdəsindən layiqncə gələrək adını
həm məktəbin, həm də kəndin tarixinə şərəflə yaza bilib. Müəllim
şərəfini həmişə uca tutub, işdə ciddi və tələbkar olduğu qədər də
qayğıkeş olub. Səmimiyyəti və həssaslığı onun hörmət və nüfuzunu daha
da artırıb.

Türk dünyasının böyük yazıçısı Çingiz Aytmatov yazır: “İnsan
dünyanın bu keşməkeşində həyatla ölüm arasında hərlənən zaman onu
azı yüz dəfə öldürə bilərlər. Amma sağ qalır, çox şeylər öyrənir: Xeyir
və şər, həqiqət və yalan”.

Həyat təcrübəsi Qurban müəllimə də çox şey öyrətmişdi. Həyatın
sərt sınaqlarından çıxan bu gözəl insan, təcrübəli müəllim özünün zəngin
həyat təcrübəsinə söykənərək yetirmələrinə həm də həyat dərsi keçir,
onlara zamanın hər çətinliyinə hazır olmağı öyrədirdi. Şagirdlərinə bir də
onu öyrədirdi ki, “həyatda yeganə və əsl xoşbəxtlik yaxşılıq eləməkdir və
yaxşılıq eləməkdən duyulan həzzdir”. Demək, müəllim həm də yaxşılıq
carçısıdır.

Qurban Hüseynov 1995-ci ildə dünyasını dəyişib. Ölümündən illər
keçsə də, qədirbilən faxralılar tərəfindən həmişə minnətdarlıqla xatırlanır.
Çünki bu hörməti sağlığında ikən onun özü qazanıb.
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“VAR OLAN DÜNYADA SİZ DƏ VARSINIZ”

Borçalıda ağır el kimi tanınan Faxralıdan
söhbət düşəndə Dünyamalı müəllimi
xatırlamamaq sadəcə olaraq günah olardı. O
Dünyamalı müəllimi deyirəm ki, hər zaman adı
çəkiləndə Borçalının ömrünü şam kimi əridən
gözəl müəllimləri xatırlanır.

Faxralı deyiləndə ləngərli yerişi, şahanə
duruşu, ədəb-ərkanı ilə seçilən, eldə-obada bir
sözü iki olmayan, bircə kəlməsi düşmənlər
barışdıran, elin xeyir-şərinin yaraşığı olan ağır-

batman kişilər yada düşür. Dünyamalı müəllim bir də ona görə çox, özü
də hər dəfə minnətdarlıqla xatırlanır ki, Faxralıda böyük bir ziyalı
ordusunun, bu gün şöhrətləri dünyanı dolaşan alimlərin yetişməsində bu
böyük insanın, dəyərli ziyalının – müəllimlər müəlliminin böyük
xidmətləri var. Müəllimlər müəllimi ifadəsini təsadüfən işlətmədim.
Çünki mənim aləmimdə müəllim təkcə məktəbdə hansısa elmi öyrədən
deyil, həm də bütövlükdə həyatı, hələ dünyanın sərt üzünü görməyən
yeniyetməyə həyatın enişli-yoxuşlu yollarında inamla addımlamağı
öyrədən bir ağsaqqaldır, yolgöstərəndir. Onun üçün müəllimlik təkcə
məktəb divarları arasında, sinif otaqlarında məhdudlaşmayıb. Və
məndən, onu ikicə kəlmə ilə necə xarakterizə etməyi soruşsaydılar,
cavabım elə beləcə də olardı: Müəllim-İnsan.

...Dünyamalı Həsən oğlu İmanov 1912-ci ildə Borçalının Faxralı
kəndində anadan olub. Kənddəki orta məktəbdə oxuyub, təhsilini davam
etdirmək arzusu onu 1931-ci ildə Borçalı Pedaqoji Texnikumuna gətirib.
1933-cü ildə burada təhsilini başa vuraraq Faxralıya qayıdıb, kənddəki
orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb, o vaxtkı qaydalara uyğun
olaraq beş il pedaqoji sınaq dərsi deyib. Bu beş il onun üçün uğurlu keçib,
bir müəllim kimi çalışdığı pedaqoji kollektivdə və el arasında böyük
hörmət və nüfuz qazanıb və 1938-ci ildə Faxralı orta məktəbinə müəllim
təyin olunub.

Yeni təyinat həm də yeni məsuliyyət demək idi. Bu, o vaxtlar idi ki,
Faxralı orta məktəbi Gürcüstanda nümunəvi təhsil ocağı kimi tanınır,
hətta qonşu kəndlərdən də orta təhsil almaq üçün bu məktəbə üz
tuturdular. Məktəbdə güclü pedaqoji kollektiv var idi. Əslində
Dünyamalı müəllim üçün burada heç bir çətinlik yox idi. Kollektiv onun
qabiliyyətinə, o da kollektivə yaxşı bələd idi. Üstəlik beşillik təcrübəsi də
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ona göstərilən etimadı doğrultmaq üçün bəs edirdi. Dünyamalı müəllim
böyük həvəs və enerji ilə işə girişmişdi. Amma atalar yaxşı deyib, sən
saydığını say... 1939-cu ildə ikinci dünya müharibəsinin başlanması
çoxları kimi onun da arzularını yarımçıq qoydu, sevimli kollektivindən,
doğma balası qədər sevdiyi şagirdlərindən ayırdı. O, cəbhəyə yola düşdü.
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, 1941-ci ildə sovet-alman
müharibəsi başlayanda isə onun qardaşları Nəbi və Həsən də döyüşən
ordu sıralarına yollandılar və bir daha geri qayıtmadılar.

Müharibənin od-alovunu görmüş Dünyamalı Həsən oğlu əsasən
Bessarabiya uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, göstərdiyi şücaətə
görə “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunub. Müharibə qurtardıqdan
sonra doğma yurd-yuvasına qayıdaraq yenidən pedaqoji fəaliyyətini
davam etdirmək qərarına gəlib. 1945-ci il oktyabrın 20-də Faxralı orta
məktəbinə ibtidai sinif müəllimi təyin olunub.

İbtidai siniflərdə dərs demək bu gün bəlkə də kimlərəsə asan gələ
bilər. Amma özümün uzunillik təcrübəmə söykənərək deyə bilərəm ki, bu,
zahirən göründüyü kimi, elə də asan iş deyil. Ailədən yenicə ayrılıb yeni
mühitə düşən uşaqla işləmək müəllimdən sözün əsl mənasında böyük
ustalıq tələb edir. İkinci dünya müharibəsinin yenicə qurtardığı o dövrdə
isə bu, ikiqat çətin bir iş idi. kənddə elə ailə tapmaq çətin idi ki,
müharibənin ağrı-acısını yaşamamış olsun. Bu ağrı-acı uşaqlara daha çox
təsir edirdi. Kiminin atası, kiminin əmisi, dayısı, yaxud hansısa bir əzizi
cəbhədə həlak olmuş ya da şikəst qayıtmışdı. Üstəlik iqtisadi çətinlik də
öz sözünü deyirdi. Bəzən hətta ibtidai sinif şagirdi belə təsərrüfat işində
valideynlərinə kömək etmək məcburiyyətində qalırdı. Belə bir şəraitdə
məktəbdə şagirdlərə dərs demək, özü də ibtidai sinif şagirdlərinə - elə
döyüş cəbhəsindəki qədər qəhrəmanlıq demək idi. Gərək yaxşı mənada
hər şagirdin nazıyla oynamağı, sınıq könüllərini ovutmağı bacarıb
onlarda gələcəyə inam, elmə, təhsilə həvəs yaradasan. Dünyamalı
müəllim bu işin öhdəsindən çox böyük ustalıqla gəlməyi bacardı. Yüksək
pedaqoji ustalığı, zəngin həyat təcrübəsi və özünün də qanlı döyüş
yollarından keçməsi və tanınmış pedaqoqlarla çiyin-çiyinə çalışması da
böyük rol oynayırdı. Təsadüfi deyil ki, Dünyamalı müəllim təkcə
Faxralıda, Bolnisi rayonunda deyil, eyni zamanda Gürcüstanda bacarıqlı
riyaziyyat müəllimi kimi tanınan Nəbi Gülməmmədov və sonralar
folklorşünas kimi Azərbaycanda məşhur olan Hüseynqulu Məmmədlinin
Faxralı orta məktəbinə rəhbərlik etdiyi illəri ömrünün ən mənalı, uğurlu
dövrü hesab edir, vaxtilə dərs dediyi Şamil Qurbanov, İdris Kərimov,
Mahal Qurbanov və digərləri ilə fəxr edir, onların Azərbaycan elminə
verdiyi töhfədən haqlı qürur hissi duyurdu. Özü böyük elmin dalınca
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getməsə də, yetirdiyi alimlər ordusu ilə hər yerdə öyünürdü. Yetirmələri
də öz müəllimlərini heç zaman unutmayıb, hər dəfə yolları Faxralıya
düşəndə mütləq ona baş çəkib, hal-əhval tutublar. Təxminən yarıməsrlik
pedaqoji fəaliyyətinin ən böyük qazancı da məhz yetirmələrinin ona olan
sonsuz məhəbbəti, sayğı və diqqəti olub. Bunu zəhmətinə verilən ən
böyük mükafat sayıb.

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, Dünyamalı müəllim təkcə dərs
deməklə kifayətlənməyib, kəndin ictimai həyatında fəal olub, elin xeyir-
şərində fərqlənib, nümunəvi davranışı, yerişi-duruşu, yüksək ziyalı
mədəniyyəti, sözünün qiymətini və yerini bilməsi, ağır-batmanlığı ilə də
örnək olub, ondan nümunə götürüblər. Qohum kimi də müəllim olub,
qonşu kimi, eloğlu kimi də.

Dünyamalı Həsən oğlu İmanov 1990-cı il iyunun 15-də dünyasını
dəyişib. Hər hansı bir insan haqqa qovuşandan sonra xatirələrdə,
ürəklərdə yaşayırsa, demək o, həmişə sağdı, həmişə diridi. Dünyamalı
müəllim də belədir. O, Faxralının yaddaşında, faxralıların isə qəlbində
yaşayır və zaman-zaman da yaşayacaq.
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ELİMİN ŞAİR OĞLU – ŞAİR ŞABAN

Azərbaycan elminə 100-dən artıq alim və
tanınmış ictimai-siyasi xadimlər bəxş etmiş
Faxralı kəndi təkcə Borçalıda yox, Azərbaycanda
da həm də saz-söz ustadları – məşhur aşıq və
şairləri ilə tanınır. Təkcə XX əsrin ortalarında öz
şeirləri ilə xalq şairləri Səməd Vurğun və Osman
Sarıvəllinin diqqətini çəkmiş şair Nəbinin adını
çəkmək kifayətdir ki, burda necə qüdrətli qələm
sahiblərinin yetişdiyi haqda oxucuda təsəvvür
yaransın. XVIII-XIX əsrlərdə də bu kənddə neçə-
neçə el şairi olub ki, onların çoxunun şeirlərini yaddaşlardan toplayıb
vaxtilə kitab halında nəşr etdirmişəm. Bu yazıda isə XX əsrdə yaşayıb
yaratmış daha bir şair – Şair Şaban haqqında söhbət açmaq istəyirəm.

Şair Şaban – Şaban Məmmədəli oğlu Qurbanov 1914-cü ildə
Borçalıda sazın-sözün beşiyi kimi tanınan Faxralı kəndində anadan olub
və ömrünün sonuna kimi də bu kənddə yaşayıb. 7-illik fəhlə-kəndli
gənclər məktəbini bitirib. Nümunəvi ailə başçısı kimi ləyaqətli övladlar
böyüdüb. Oğlanlarından Əli 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin
iqtisadiyyat fakültəsini bitirib və uzun müddət Sumqayıt şəhər ticarət
idarəsində məsul vəzifədə çalışıb. Kamal el-obaya bağlılığı, yurdsevərliyi,
vətənpərvərliyi və xeyirxahlığı ilə seçilib hər zaman. Digər oğlanları
Qurban, Məmmədəli və Mahal isə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olublar. Yeri gəlmişkən, Mahal Qurbanov həm də professordur. Bir sözlə,
övladlarının hamısı onun adına layiq olub, cəmiyyətdə layiqli mövqe
tutublar.

Şaban Qurbanov 1980-ci il iyunun 2-də 66 yaşında vəfat edib.
1932-ci ildən şeir yazmağa başlayan və Borçalıda Şair Şaban kimi

tanınan bu el şairi görkəmli el sənətkarı Şair Nəbini özünün ustadı hesab
edib. Şair Nəbi də onun istedadını yüksək qiymətləndirib, ilhamına qol-
qanad verib. Şeirlərinin birində dedikləri də bunu sübut edir:

Səxavət əhlidir Alıynan Şaban,
İnşallah, çatarlar bizə şairlər.

Bu yazı mənim Şair Şaban haqqında ilk yazım deyil. 1997-ci ildə
Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatında çap etdirdiyim “Faxralı tək
ağır elim var mənim” adlı kitabımda onun haqqında qısa məlumat və
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şeirlərindən nümunələr vermişəm. İki il sonra – 1999-cu ildə isə şairin
şeirlərini, deyişmələrini toplayıb Bakıda “Hərbi nəşriyyat”da “Payız
çiçəyi” adlı kitabını nəşr etdirmişəm. Bu kitabın nəşrindən 15 ildən artıq
vaxt keçməsinə baxmayaraq bu gün də hesab edirəm ki, Şair Şabanın heç
də bütün şeirlərini əldə edə bilmədik, xalqın yaddaşında yaşayan neçə-
neçə şeirini toplayıb daha mükəmməl bir kitabının nəşrinə ehtiyac var.

Şair Şabanın yaradıcılığından danışanda öncə onun deyişmələrini,
bədahətən şeir demə qabiliyyətini qeyd etmək lazımdır. Onun Qara
Qəriblə, dağlar qızı Şövkət xanımla, Dünyamalı Əsgərovla deyişmələri
bu gün də dillər əzbəridir. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, bu
deyişmələr çox zaman bağlama, qıfılbənd şəklində olub, özündə dərin
məna daşıması və düşündürücülüyü ilə fərqlənib. Fikrimin təsdiqi kimi,
belə deyişmələrdən bir neçə numunə gətirmək istəyirəm:

Şövkət:

Sizdən xəbər alım, ay Şaban əmi,
İnsan bu dünyaya nə vaxt gəlibdir?
Dünya tar-mar olub, alt-üst olanda,
Həvvanın gözyaşın kimlər silibdir?

Şaban:
Atamız Adəmdir, bəyan eyləyim,
İnsan bu dünyaya o vaxt gəlibdir.
Həvva ana qövr eyləyən zamanı
Gözünün yaşını övlad silibdir.

Kərbalayı Qara Qəriblə deyişməsindən bir nümunə:

Qara Qərib:

Şaban, danışma daldada,
Meydan aç mərdi-mərdana!
Kükrəyib dəryalar kimi,
Qayna, daş mərdi-mərdana.
Yer titrəsin, göy kişnəsin,
Nərə çəkib dayangınan.
Dağıt düşmən qalasını,
Qoyma daş, mərdi-mərdana!
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Şaban:

Qurmuşam nər meydanında
Mən savaş, mərdi-mərdana.
Sallam düşmən qalasından
Kərpic, daş mərdi-mərdana.
Yaxan keçibdir əlimə,
Tufan qopsa buraxmaram.
Vurub salaram meydana,
Bu gün baş, mərdi-mərdana.

Göründüyü kimi, bu cür deyişmələrdə Şair Şabanın hazırcavablığı,
geniş dünyagörüşü, sözü məqamında demək qabiliyyəti özünü göstərir.
Deyişmənin daşıdığı məzmun və məna, şeirdə istifadə olunan sözlərin
yerli-yerində işlədilməsi müəllifin zəngin erudisiyasını bir daha sübut
edir.

Şair Şabanın deyişmələrdəki ustalığı özünü lirik şeirlərində də
göstərir:

Həsrətinə dözəmmərəm,
Bircə gəl insafa, gözəl.
Bu dünyada gəzəmmərəm,
Etmə mənə cəfa, gözəl.

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, Şair Şabanın şeirlərinin heç də
hamısını əldə edib nəşr etdirmək mümkün olmayıb. Əldə etdiyimiz
şeirlər əsasən yaddaşlardan götürülərək yazıya alınıb. Bu işin nə qədər
çətinliyini isə bu sahə ilə məşğul olanlar daha yaxşı bilirlər. “Payız
çiçəyi” kitabına yazdığı ön sözdə diqqəti bu məsələyə yönəldən hörmətli
alimimiz İsa Musayev yazır: “Səməndər müəllim Şair Şabanın şeirlərini
misra-misra, zərrə-zərrə toplamış, xeyirxah bir iş görmüşdür. Sinədəftər
yurddaşların yaddaşlarından toplanan yaradıcılıq nümunələri təbii olaraq
müəyyən təhriflərə uğramışdır. Çünki bu şeirləri Səməndər müəllimə
təqdim edənlərin, demək olar, əksəriyyəti azsavadlı, yaşlı adamlardır”.

Bəli, Şair Şabanın yaddaşlardan yazıya köçürüləsi şeirləri hələ
çoxdur. İnanıram ki, xeyirxah eloğlularımızın sayəsində onun bütün
şeirlərini toplayıb yeni bir kitabını nəşr edirə biləcəyik.
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EL ŞAİRİ, EL ADAMI

Dünyada heç də hər insanın ürəyi təmiz və
böyük olmur. O insanların ürəyi təmiz və
böyükdür ki, Allah-Təala onlara öz sevgisini,
məhəbbətini heç vaxt əsirgəməyib. Daha doğrusu,
insanın ürəyi böyük olanda onun dünyaya sevgisi
də, istəyi də, arzusu da tükənməz olur. Ürəyin
böyüklüyü insanın ən böyük xoşbəxtliyi, sadəliyi
və səmimiyyəti deməkdir. İnsanlar kimliyindən
asılı olmayaraq, o adamla ünsiyyət yaradır, dil
tapır və az bir vaxtda həmin insanın ürəyinə yol
açır. Belə insanlar az olsa da, həmişə var olub və

olacaq.
Böyük ürək sahibi olan İsmayıl Güllər 1914-cü ildə Boçalı

mahalının Faxralı kəndində dünyaya göz açıb. Təbii ki, bu el-obada elmə,
təhsilə və bədii yaradıcılığa həmişə böyük maraq olub. Başqa sözlə demiş
olsaq, Allah bu yurda əsrarəngiz gözəllik bəxş etməklə yanaşı, çox
istədiyi insanlarına da qeyri-adi istedad verib. Həmin insanlardan biri
olan İsmayıl Güllər 16 yaşında gecə kursuna gedir. Bir müddətdən sonra
onu 5-ci sinifə qəbul eləyirlər. 7 illik məktəbi Faxralıda bitirir. Amma
sonra daha böyük arzular arxasınca getmək istəyir və daha doğrusu, gedir.
Və bu məqsədlə Lüksemburqdakı (indiki Bolnisidəki) xalçaçılıq kursuna
gedir və oranı uğurla bitirir. Bir müddət xalçaçılıq idarəsində işləyir.
Sonra yenidən təhsilini davam etdirmək üçün Borçalı Pedaqoji
Texnikumuna daxil olur və oranı da uğurla bitirir, Faxralıya qayıdaraq
Şahbuzlu ibtidai məktəbində müəllim işləyir.

Böyük filosof Nitşenin çox gözəl bir fikri var. O deyir: “İnsan
qəlbinin ən yüksək qabilliyəti, məziyyəti xeyirxahlıqdır.” İsmayıl Güllər
də harda işləməsindən, fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, həmişə
insanlara qayğı, məhəbbət göstərib. Elə bu nəvazişləri, istiqanlılığı da
onu çoxlarına sevdirib.

Böyük Vətən Müharibəsi başlayanda o da vətənin müdafiəsinə
çağırılır və əlinə silah alıb cəbhəyə gedir, orda ağır döyüşlərdə, ölüm-
dirim mübarizəsində iştirak eləyir. Düzdür, müharibə böyük fəlakətlər
gətirir, şəhərlər, kəndlər yerlə-yeksan olur, milyonlarla insanlar bu
müharibənin qurbanına çevrilir. Müharibənin odlu-alovlu səngərlərində
İsmayıl Güllər qanlı döyüşlərdə iştirak eləyir və qələbə gününü
səbirsizliklə gözləyir. O günü görür və yenidən vətəninə qayıdır.
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Təbii ki, oxumaq, öyrənmək və elm sahibi olmaq həmişə onun əsas
məsləki və əqidəsi olur. Elə bu əqidə ilə də Tiflisdə A.S.Puşkin adına
ikiillik Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan dili bölməsinə daxil olur.
Ömrünün son anına kimi doğulub boya-başa çatdığı Faxralı kənd orta
məktəbində müəllim işləyir.

İsmayıl Güllərin “şinelindən” çıxan ziyalılar çox olub. Onlardan biri
də mənəm. Onun mənə xüsusi diqqəti və qayğısı olub. Sinif müəllimim
olub. Qohumluqdan əlavə, həm də qonşu olmuşuq. Hər xırda uğuruma
sevindiyinin dəfələrlə şahidi olmuşam. Faxralı toponomik adlarının
mahir bilicisi, el nəğməkarı İsmayıl Gülləri həmişə minnətdarlıqla
xatırlayıram. Səksən üç yaşında mənə şeir yazmasını isə şagirdinin uğuru
hesab edirəm. Ruhun şad olsun, hörmətli müəllimim. Çalışıram həmişə
etimadını doğruldum. Oxucular üçün maraqlı olduğunu nəzər alıb səksən
üç yaşında mənə yazdığı şeiri bu yazıya əlavə edirəm.

Səməndər, belədir diləyim mənim,
Kişitək yaşasın, qocalsın bala.
Oğullar atanın gələcəyidi,
Atanın başında tac olsun bala.

Sən özün oğulsan, mən də bir ata,
Səni mən öyrədib atdım həyata.
Şükür ki, çatıbsan belə büsata,
Şair meydanında bac alsın bala.

Nəbinin nəvəsi, Faxralı eli,
Yaşasın, yaratsın, var olsun əli,
Kitablar bağlasın; sevinsin eli,
İstərəm hər yerdə ucalsın bala.

Oğullar atanın göz nurasıdı,
Oğullar atanın göz qarasıdı,
Oğullar atanın yurd-yuvasıdı,
Tacını verməsin, tac alsın bala.

Beş yüz əlli addan ilham almışam,
Səksən üç baharı yola salmışam.
İsmayıl Güllərəm, ta qocalmışam,
Özündən güclüdən güc alsın bala.

İsmayıl Güllər kimi insanlar həmişə həyatda qeyri-adiliyi,
qabilliyyəti və istedadı ilə seçiliblər.
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A.Bakıxanov yazır: “Əsl adam o adamdır ki, o şəxsi qüsurlarını
özgədən yaxşı görür və öz qabiliyyətini əhəmiyyətsiz hesab edir”.
İsmayıl Güllər kimi insanlar hər şeyi yaxşı görür, səhvlərini bilir, istedadı
və zəkası ilə heç vaxt öyünmür. Bax, belə insanlar uzun müddət söz-
söhbətlərdə, xeyir-şərdə yada düşür, xatırlanır.

İsmayıl Güllər həm də 5 övlad sahibi olub. İndi onların hər biri onun
adına şərəf gətirir, əməlləri ilə onun ruhunu şad edirlər.

Görkəmli folklorşunas alimimiz Hüseynqulu Məmmədli 1993-cü il
14 oktyabr tarixdə “Oğuz eli” qəzetində “İsmayıl Güllər (Hüseynoğlu)”
adlı məqaləsi ilə çıxış edərək, onun yaradıcılığından ətraflı söz açmışdır.
Və ilk olaraq İsmayıl Gülləri respublika ədəbi ictimaiyətinə geniş təqdim
etmişdir. 1998-ci ildə isə mən “Faxralı tək ağır elim var mənim” kitabıma
İsmayıl Güllərin də şeirlərinin bir hissəsini daxil etdim. İsmayıl Güllərin
1998-ci ildə “Faxralının torpağıdır bu yerlər” adlı şeirlər kitabı işıq üzü
görüb. (Tərtibçi gözəl ziyalı alimimiz İbrahim Əlizadədir)

İsmayıl Güllər 2003-cü ilin may ayında rəhmətə gedir.
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BELƏ OĞULU UNUDARMI BORÇALI

“O kəs ki, qırx yaşına çatıb və yaxşı
əməlləri pis əməllərini üstələməyib, qoy
cəhənnəmə hazır olsun”. Hər dəfə İmam
Qəzalinin bu müdrik kəlamını xatırlayanda
qədim türk yurdu Borçalının ağır ellərindən
olan Faxralı və bu kəndin kişilikdə, qeyrətdə,
mərdlikdə, səxavətdə ad çıxarmış kişiləri
gözlərim önündə canlanır. Xəyalən onlarla
görüşür, söhbətləşir, şirin, duzlu-məzəli
söhbətlərinə qulaq kəsilir, öyüd-nəsihətlərini
dinləyir, dünyanın gərdişi ilə bağlı fikirlərni
öyrənirəm. Əslində mən onların çoxunu heç görməmişəm də. Yəni bu
gün sözü-söhbəti şirin xatirə kimi yaddaşlarda yaşayan, nəsildən-nəslə
ötürülən, xeyirxah əməlləri minnətdarlıqla xatırlanan bu kişilərin çoxu
hələ mən dünyaya gəlməmişdən dünyalarını dəyişiblər. Və onların yaxşı
əməllərinin sorağı aləmə car olanda nəinki İmam Qəzali demiş, qırx
yaşında, ondan da xeyli cavan olublar. Gənc yaşlarından igidlikləri,
cəsurluqları, xeyirxahlıqları ilə ad-san qazanıblar, el içində sözləri keçib,
məsləhətlərinə ehtiyac duyulub. Bu kişilər ölümün gözünə də dik
baxmağı bacarıblar, Tanrının onlara bəxş etdiyi ömrü KİŞİ kimi
yaşayıblar. Çünki yaxşı biliblər ki, böyük Türk şairi Yəhya Kamal demiş:

Ölmək deyildir ömrümüzün ən fəci işi,
Müşkül odur ki, ölmədən əvvəl ölür kişi.

Elimizin bu ağır-batman kişiləri haqqında düşünəndə yadıma bir də
R.Taqorun bir fikri düşür: “Böyük torpaq adicə otun sayəsində
qonaqpərvər olur”. Bəli, torpaq üstündəki adicə otların sayəsində
qonaqpərvər olduğu kimi, el-oba da mərd oğullarının çiynində daha da
yüksəklərə qalxır, onların sayəsində tanınır, səsi-sorağı hər yana yayılır,
şöhrət qazanır.

Bu gün Faxralıda adı minnətdarlıqla xatırlanan, dövrünün tanınmış
ziyalılarından olan həmin kişilərdən biri də Qara Hümbət oğlu
Alməmmədlidir. O, 1914-cü ildə Faxralı kəndində dünyaya gəlib. Atası
Hümbət kişi də kənddə sayılıb-seçilən kişilərdən olub. Aşıq Şenliyin
Faxralıya həsr etdiyi şeirdə adıçəkilən Hümbət məhz Qara müəllimin
atası Hümbət Alməmmədlidir (yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Aşıq
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Şenliklə birlkdə Faxralıda cüyür ovunda olanlardan biri də məhz Hümbət
Alməmmədli olmuşdur):

Usta Əhməd hər yanı hasar etdi,
Hümmət iqdam ilə tutmağa getdi.
Tüfəngin lərzəsi əflaka yetdi,
Cəng vurulmuş Nuh tufanı gördünmü.

Səfil Şenlik bu lisanı gördü xoş,
Görüm Faxralınının biri olsun beş.
Abbas tülək tərlan, Musa qızıl quş,
Əhli-mərfət kamandarı gördünmü.

Hələ erkən yaşlarından zirəkliyi ilə yaşıdlarından seçilib. Ölkədə
sovet hakimiyyətinin yenicə qurulduğu dövrə təsadüf edən gənclik
illərində təhsil almağa böyük önəm verib və o vaxtlar yenicə açılmış
Borçalı Türk Pedaqoji Texnikumunda oxuyub. Əmisi oğlu İsa
Məmmədovla (həyatdan erkən köçməsəydi bu gün öz el-obasının işıqlı
gələcəyi naminə yorulmadan fəaliyyət göstərən faxralılar sırasında onun
adı da öncüllər sırasında çəkiləcəkdi) birlikdə həmin texnikumun ilk
məzunlarından olub.

O zamanlar savadlı adamları barmaqla göstərirdilər. Millətin
gələcəyini, onun inkişafını maarifdə, təhsildə görən Qara Hümbət oğlu
Borçalıda yaşayan soydaşlarının savadlanmasına, yeniyetmə və gənclərin
təhsilə cəlb olunmasına çalışıb. Bu, o zamanlar idi ki, həmin ərəfədə
qardaş Türkiyəni azadlığa çıxarmış böyük dövlət xadimi, Mustafa Kamal
Atatürk də cəhalətin, geriliyin aradan qaldırılmasında müəllimin öhdəsinə
böyük vəzifələr düşdüyünü göstərərək deyirdi: “...Millətləri azad edənlər
yalnız və yalnız müəllimlərdir. Müəllimdən, maarifdən məhrum bir millət
hələ millət adını daşımağa layiq deyildir. Ona adi kütlə deyirlər. Bir kütlənin
millət ola bilməsi üçün mütləq yaxşı müəllimlərə möhtacdır”.

Qara Hümbət oğlu da elə bu amalla müəllimlik peşəsini hər şeydən
üstün tutub. Taleyini pedaqoji sahə ilə bağlayıb. Doğrudur, bundan öncə
müxtəlif sahələrdə çalışmışdı. Bunu o vaxtlar adına yazılmış əmək
kitabçası da təsdiq edir. Belə ki, 1937-ci ildə Borçalı rayonunun (onda
indiki Marneuli rayonu belə adlanırdı) Candar kəndindəki natamam orta
məktəbinin direktoru vəzifəsinə təyin olunanda onun artıq dörd illik
əmək stajı vardı.

Bu gün müəllimlik bəlkə də çoxlarına asan peşə kimi görünür.
Amma dünyada ən çətin peşə bəlkə də elə müəllimlikdir. Müəllimdən
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dərin biliklə yanaşı böyük pedaqoji ustalıq, hər şagirdə fərdi yanaşma
qabiliyyəti, yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər tələb olunur. Böyük rus
pedaqoqu A.S.Makarenko vaxtilə yazırdı: ”Mən yalnız o zaman həqiqi
usta oldum ki, “bura gəl” sözunu 15-20 çalarda ifadə edə bildim, sifətimi,
səsimi 20 formada ifadə etməyi bacardım”. Bu, doğrudan da belədir. Axı,
bir sinifdə oturan müxtəlif xarakterli, müxtəlif sosial təbəqəni təmsil edən
uşaqlarla işləmək o qədər də asan iş deyil. Yetmiş il bundan əvvəl isə bu
işin nə demək olduğunu o dövrü görənlər daha yaxşı bilir.

Vaxtilə Qara Hümbət oğlunun şagirdi olmuş filologiya elmləri
doktoru, professor Həsrət Həsənov öz müəllimini həmişə minnətdarlıqla
xatırlayaraq deyir:

– Qara Hümbət oğlu savadlı və böyük pedaqoji ustalığa, zəngin
həyat təcrübəsinə malik bir müəllim idi. Mən özüm müəllim kimi
fəaliyyətə başlayandan sonra onun nə dərəcədə yüksək pedaqoji ustalığa
malik olduğunun bir daha şahidi oldum. O, təkcə dərs deməklə
kifayətlənmirdi, rayonun ictimai həyatında yaxından iştirak edir,
yeniyetmələr və gənclər aarsında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin
gücləndirilməsinə böyük önəm verirdi. Çalışdığı Candar kəndində el
arasında böyük hörmət və nüfuz sahibi idi.

Qara müəllimin yetirmələrinin hamısı həyatda öz layiqli mövqelərini
tutdular, elmin müxtəlif sahələrində uğur qazandılar. Mənim bu günkü
uğurlarımda Qara müəllimin xidmətləri əvəzsizdir.

Təkcə Faxralıda deyil, bütövlükdə Borçalıda adı həmişə fəxrlə
çəkilən dəyərli ziyalı, el ağsaqqalı, şair Əli Səngərli isə Qara müəllimdən
söz düşəndə belə deyərdi:

– Qara Hümbət oğlu böyük ziyalı idi. Onun zəngin kitabxanası vardı
və bu kitabxana hər kəsin üzünə açıq idi. Doğma kəndində də geniş
maarifləndirmə işi aparırdı. Xüsusilə də çalışırdı ki, gənclər öz tarixi
keçmişlərini öyrənsinlər, klassik şair və yazıçılarımızı daha yaxından
tanısınlar. Tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatının
Nizami Gəncəvi, Füzuli və digərləri kimi klassiklərinin Faxralıda ilk
təbliğatçısı, ilk tanıdanı məhz Qara Hümbət oğlu olmuşdur.

Dörd il Candar məktəbində direktor işləyən və burada böyük
uğurlara imza atan Qara müəllimin işgüzarlığını, təşkilatçılıq bacarığını
nəzərə alan rəhbərlik 1941-ci ilin may ayında ona daha böyük etimad
göstərərək Borçalı rayon partiya komitəsində məsul vəzifəyə irəli çəkdi.
İndi onun fəaliyyət meydanı genişlənir, bacarıq və səriştəsini, gücünü,
nəyə qadir olduğunu tam olaraq göstərmək üçün yeni imkanlar yaranırdı.
Hələ hər şey qabaqda idi. Yeni zirvələr də, daha böyük nüfuz, hörmət-
izzət də. Amma atalar yaxşı deyib, sən saydığını say... İkinci dünya
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müharibəsinin başlanması çoxları kimi Qara Hümbət oğlunun da
arzularını yarımçıq qoydu, böyük həvəslə işə başladığı yeni təyinatında
uzun müddət çalışa bilməyərək cəbhəyə yollandı. O vaxtlar deyildiyi
kimi, Böyük Vətən müharibəsinə yola düşdü ki, Vətəni alman
faşizmindən qorusun. Cəbhədən son məktubu 1943-cü ildə gəldi. Sonra
isə bir soraq gəlmədi ondan. Müharibə qurtarandan sonra da onun
yollarına dikilən gözlər sevinmədi...

Görünür onun qismətini də tale belə yazıbmış. Qara Hümbət oğlu
yaşadığı bu qısa zaman kəsimində elə işlər görə bildi ki, aradan neçə
onilliklər keçsə də, bu gün adı minnətdarlıqla xatırlanır, haqqında xoş
sözlər söylənilir. Özündən sonra elə ad qoydu ki, bu gün eloğluları,
yaxınları bu adla fəxr edir, nəvə-nəticələri Qara Hümbət oğlunun nəsil
davamçıları olmalırından haqlı qürur duyurlar.
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ÇAĞLAYAN ÇEŞMƏ

Dahilərdən biri deyib: “Dünyada ən uzun
və eyni zamanda ən qısa şey bizim
həyatımızdır”. Əlbəttə, insan ömrü heç də çox
yaşamaqla ölçülmür. İnsan ömrü onunla
ölçülür ki, həmin adam həyatda yaşadığı
dövrdə hansı işlər görüb, əməlləri necə olub və
ən nəhayət, insanların yadında necə qalıb.
Adam var ki, elə sağlığında insanların
ürəyində özünə əbədi məhəbbət qazanır və
heykəlləşir. Aylar, illər ötsə də, həmin insanlar
heç vaxt unudulmur və yaddan çıxmır. Bax,
onda yaxşı əməlin və yaxşı işin nəyə qadir
olduğunu insan daha dərindən dərk edir. Çünki yaşadığı, arxada qalan
uzun illər üçün heç vaxt təəssüf və peşmançılıq hissi keçirmir.

Gözəl ziyalı və pedaqoq olan Telli Məmməd qızı Məmmədova da
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan biri olub. O, 1914-cü ildə Tiflis
şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tiflis Pedaqoji
Texnikumuna daxil olub. Texnikumu bitirdikdən sonra isə Gürcüstanın
Aspindza rayonunun Aşağı Oşam kəndində müəllim kimi pedaqoji
fəaliyyətə başlayıb. O, həm də Gürcüstanda qadın pedaqoji kadrların ilk
qaranquşlardan biri sayılır.

İllər ötür, Telli müəllimə özünün pedaqoji təcrübəsi və dərin savadı
ilə nəinki şagirdlərin, hətta müəllimlərin belə təəccüblənməsinə səbəb
olur. Çünki o, hansı sinifdə dərs deyirsə, o sinfin şagirdləri savadları və
elmə maraqları ilə başqalarından seçiliblər. Elə ona görə də çoxları öz
uşaqlarını Telli müəllimənin dərs dediyi sinifdə oxutmaq istəyiblər.

1947-ci ildə İsa müəllimlə ailə həyatı qurur və Faxralı kəndində işə
başlayır. Elə həmin illərdə də əsl Azərbaycan ziyalısının, müəlliminin və
xanımının necə olmasını öz əməli ilə təsdiqləyir. O, dərs dediyi
uşaqlardan tutmuş məktəb direktoruna qədər hər kəsin ürəyinə yol tapa
bilir. Hətta zəif oxuyan şagirdlərin belə boş damarını tapır, onları ələ alır
və dərsə, elmə, kitaba böyük maraq yaradır. Bu marağın altında isə heç
bir təmənna və heç bir məqsəd olmayıb. Sadəcə olaraq, Telli
Məmmədova həmişə öz vicdanının və qəlbinin səsini eşidib.

Telli xanım gözəl müəllimə, gözəl pedaqoq, həm də ailəsinə
sədaqətli bir xanım olub. Allah-Təala ona qeyri-adi bir şirin səs də verib.
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O, muğamlarımızı və xalq mahnılarımızı elə gözəl ifa edib ki, səsi çox
sənətkarları tərpədib. Bu məlahətli səsinə görə çoxlarının diqqətini cəlb
eləyib.

Günlərin birində Gürcüstanda qastrol səfərində olan Azərbaycanın
tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri onun ifa etdiyi muğamı
dinləyəndən sonra həyəcanlarını və təəccüblərini gizlədə bilməyiblər.
Deyiblər ki, müəllimdə də belə şirin və zil səs olar? Gəl, səni aparaq
Bakıya, Azərbaycan Dövlət Flarmoniyasında çıxış elə. Amma Telli
xanım müəllimlik sənətini hər şeydən uca tutub və bu təklifi qəbul
eləməyib.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub şerlərinin birində yazır:

Çağlayan çeşməyəm, kükrəyən çayam,
Dirilik suyundan yoğrulub mayam.

Telli müəllimə çağlayan çeşməyə, kükrəyən çaya bənzəyirdi. Gözəl
səsi olduğu kimi, gözəl də natiqlik qabiliyyəti vardı. Sanki mayası dirilik
suyundan yoğrulmuşdu.

Telli Məmmədova pedaqoji təcrübəyə malik olmaqla yanaşı, fəallığı
ilə də seçilib, Bolnisi rayonunun seçki komissiyasının katibi vəzifəsində
çalışıb. Harda olubsa, öz işinə məsuliyyətlə yanaşıb. O, bu illərdə Faxralı
kənd orta məktəbinin həmkarlar komitəsinin sədri olub. Elə bir tədbir
olmayıb ki, Telli müəllimə orda gözəl danışığı, qeyri-adi nitqi ilə
iştirakçıları özünə cəlb eləməsin. Aydındır ki, bu təcrübəli pedaqoqun
zəhməti heç vaxt yerdə qala bilməzdi. Ona görə də Gürcüstan SSR Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin 1968-ci il 3 oktyabr tarixli fərmanı ilə Telli
Məmməd qızı Məmmədovaya Gürcüstan SSRİ-nin “Əməkdar müəllimi”i
fəxri adı verilib.

Çox maraqlıdır ki, Telli xanım haqqında “Azərbaycan müəllimi”
qəzetinin 7 mart 1969-cu il tarixli sayında gözəl bir yazı dərc olunub.
Ə.İsmayıllı və D.Əliyevin onun barəsində qələmə aldıqları məqalədə
yazılır: “Şagirdlərin biri son vaxtlar dərsə hazırlıqsız gəlir, ev tapşırığını
yerinə yetirmirdi. Telli müəllimə qızın ailəsinə gedib, ata-anası ilə
görüşüb, söhbət etdi. Məlum oldu ki, qız ev işləri ilə həddindən çox
yüklənib. Telli müəllimənin qızın valideynləri ilə söhbəti nəticəsiz
qalmadı. İkinci rübdə həmin qız bütün dərslərdən yüksək qiymət aldı”.
Bax, əsl pedaqoq və əsl müəllimə belə olmalıdır. Yəni bacarığı, savadı
olan şagirdləri axtarıb tapmalı, onların istedadının üzə çıxmasına kömək
etməlidir.
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Telli Məmmədovanın pedaqoji tərcümeyi-halında bir neçə kəndin
adı var. Onların arasında Adıgün rayonunun Çiçela kəndi, Ağbulaq
rayonunun Şıxlı və Kosalar kəndi və Bolnisi rayonunun Dəllər (Muşevan)
kəndləri xüsusi yer tutur. Çünki həmin kəndlərdə Telli müəllimə müxtəlif
dövrlərdə dərs demiş, şagirdlərin həyata müstəqil yetişib addım
atmasında öz köməkliyini etmişdir. Faxralı, Telli müəllimənin
fəaliyyətində və taleyində xüsusi yer tutur. Uzun müddət bu kənddə
işləyib, Faxralılarla qaynayıb-qarışır. Bütün Faxralılar indi də onu
minnətdarlıqla xatırlayırlar. Faxralı ziyalılarından gözəl alim və
məmurumuz Eldar Hüseynqulu oğlunun təbirincə desək, Telli müəllim
Faxralıya həm də şəhər mədəniyyəti və şəhər mətbəxi də gətirmişdir.
Eldar müəllim tamamilə haqlıdır. Mən də Telli müəllimənin insanlarla
münasibətini, ünsiyyətini, onun oturuşunu-duruşunu, ağır yerişini, savad
və səviyyəsini yaxşı xatırlayıram. Və mənə elə gəlir ki, onda olan insani
keyfiyyətlərin hər biri etik norma və əxlaqi fəzilətlər idi.

Heç təsadüfi deyil ki, Faxralı orta məktəbinin direktoru olmuş
Hüseynqulu Məmmədov “Görüm Faxralının biri olsun beş” kitabında
Telli müəlliməni “Bu gün artıq xatirəyə dönmüş ibtidai siniflərdə dərs
deyən müəllimlər” sırasında xatırlayır.

Telli Məmmədova çox namuslu, şərəfli bir ömür yaşayıb. Elə bir
ömür ki, şagirdlərin yolunda şam kimi əriyib. Ancaq şam kimi əriyən və
bu yolda saçlarını ağardan Telli xanım heç vaxt o illər üçün
heyfslənməyib. Yaşa dolandan sonra 1980-cı illərin əvvəlində Telli
Məmmədova Bakıya oğlu Nadirin yanına köçür və 1997-ci ildə dünyasını
dəyişir.

Belə bir şərəfli ömürlə Telli Məmmədova yüzlərlə şagirdin qəlbində
özünə əbədi bir heykəl ucaldıb.
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TÜRK OĞLU NƏ DÜŞMƏNƏ,
NƏ BİR YADA ƏYİLƏR

“Hər cür yasarın at oynada bilmədiyi, dost
qarşılayıb, yağı basan” bir mahaldı Faxralı. Yad
önündə sınmayan, yol-ərkan gözləyən, dünya
şöhrətli ziyalılar yetirib Faxralı. Belə məşhur
kəndin oğullarından biri də Əsmələr Əlidir.
Əsrimizin böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqubun
təbirincə desək - “Türk oğlu nə düşmənə, nə bir
yada əyilər, əyilsə, əqidəyə, etiqada əyilər!”
Faxralılar da zaman-zaman belə olublar.

Xəlilov Əli Süleyman oğlu – Əsmələr Əli də
Faxralı kəndinin tarixində haqq-ədalət müdafiəçisi, şəraitdən asılı
olmayaraq öz haqq sözünü deyən və dediyi sözün hər zaman arxasında
duran, köməksizə arxa olan, kəndin abadlaşdırılmasında böyük zəhmət
çəkən, hadisələri böyük dəqiqliklə qabaqcadan görməyi bacaran, heç bir
halda vicdanının əleyhinə getməyən, mərd və məğrur bir kişi kimi həmişə
yaşayacaqdır. Onun nəinki Faxralıda, eləcə də Borçalının əksər
kəndlərində böyük hörmət və nüfuzu vardı.

Xəlilov Əli Süleyman oğlu - Əsmələr Əli 1918-ci ilin baharında
anadan olub. Atası Əsmələr Süleyman İbrahimxəlil oğlu XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərində iki qardaşı ilə birlikdə Əsmələr kəndindən
Faxralıya köçüb. Köçmənin əsas səbəblərindən biri də əvvəllər Faxralıya,
Qurbanalılar (Şeşə Namaz) nəslinə gəlin köçmüş bacıları olmuşdur. O,
Borçalıda, Türkiyənin Qars vilayətində geniş tanınan Kalvalı nəslindəndir.
Bu nəslin nümayəndələri hal-hazırda Əsmələr, Başkeçidin Qızılkilsə və
Qəmərli, Marneulinin Ağaməmmədli kəndlərində, Bakıda eləcə də,
Türkiyənin, Rusiyanın və Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində yaşayırlar.
Əsmələr Süleymanın süd tərəfi Cəfərli kəndinin Şatırlı nəslindəndir.

Əsmələr Süleyman 1923-cü ildə sətəlcəm xəstəliyindən vəfat edir.
Bundan sonra Əsmələr Əli Güllər nəslindən olan anası Yetər xanımın
himayəsində böyüyür. 1929-cu ildə Şahbuzlu məktəbinin birinci sinfinə
gedir və 1938-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirir. Həmin ilin
sentyabrında ordu sıralarına çağırılır. 1940-cı ilin dekabr ayınadək Uzaq
Şərqin Vladivostok şəhərində dəmir-yol batalyonunun 73-cü bölümündə
xidmət edir.

1941-ci ilin iyununda müharibə başlayan kimi yenidən orduya çağırılır.
Müharibə illəri Əsmələr Əlinin həyatında ən şanslı səhifələrdən biri olmuşdur.
Əvvəlcə az bir müddətdə Marneuli hərbi hissəsində starşina rütbəsində xidmət
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etdikdən sonra Telavi şəhərində hərbi zabit məktəbinə göndərilir. 1942-ci ilin
avqustunda hərbi məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək birbaşa leytenant rütbəsi
alır. O zaman hərbi məktəbi bitirən 300-dək zabitdən yalnız iki nəfərinə əla
oxuduqları üçün birbaşa leytenant rütbəsi verilmişdir. Qalanları kiçik
leytenant rütbəsi almışlar. Hərbi məktəbi bitirən kimi 46-cı ordunun 394-cü
qırıcı diviziyasının 810 saylı qırıcı alayında qırıcı rotanın komandiri
vəzifəsində Qafqaz dağlarının Marux aşırımında müharibəyə girmişdir. 1942-
ci ilin dekabr ayınadək burada düşmən ordusu ilə vuruşmuşdur. 1942-ci ilin
dekabr ayında Suxumi şəhərindən Tuapseyə gedərək orada öz rotası ilə
hücuma keçmişdir. Burada Severskaya stanisasında almanlarla amansız
toqquşma olmuşdur. Əsmələr Əlinin rotasında cəmisi 12 nəfər qalmasına
baxmayaraq onlar stanisanı ələ keçirmişlər. Arxadan kömək gəldikdən sonra
onlar almanları qovmağa başlayırlar. Geriyə çəkilən almanlar Axtırski
qəsəbəsində möhkəm müdafiə qururlar. Alay komandiri Əsmələr Əlini öz
rotası ilə Bereqovoy kəndi istiqamətinə göndərir. Onun başçılığı altında gecə
kəndə hücum edən rota böyük qələbə qazanır. 300-dək alman əsgəri məhv
edilir, çoxlu sayda əsir götürülür. Severskaya və Bereqovoy yaşayış
məntəqələrindəki uğurlu hərbi əməliyyatlara görə Əsmələr Əli müharibə vaxtı
ən yüksək medal sayılan “Rəşadətə görə” medalı ilə təltif edilir və “Qırmızı
ulduz” ordeninə təqdim olunur.

Əsmələr Əli 1943-cü ilin avqust ayında növbəti döyüşlərdə
kontuziya alaraq xəstəxanaya düşür. 1943-cü ilin sentyabrından 1944-cü
ilin yanvar ayına kimi Dnepropetrovsk şəhərində hərbi komendaturada
işləyir. 1944-cü ilin yanvar ayından mart ayına kimi Dnepropetrovsk
şəhəri hərbi komendantının müavini vəzifəsində çalışır. Sonra onu Kiyev
hərbi dairəsinin Ternopol vilayətində Kozlov rayonuna hərbi
komendaturaya göndərirlər. 1944-cü ilin 28 aprel tarixində hərbi
çağırışçıları orduya yola salarkən Ternopol şəhərində alman qırıcı
təyyarəsindən açılan atəş nəticəsində qəlpə yarası alır. Qəlpə gicgah
nahiyəsində yerləşdiyindən onu çıxarmaq mümkün olmamış, ömrününü
sonuna kimi həmin qəlpəni özü ilə gəzdirmişdir. Sağaldıqdan sonra
1944-cü ildən 1946-cı ilə kimi iki il müddətində qərbi Ukraynada bender
bandit dəstələri ilə vuruşmalarda olmuşdur. Orada Marusya adlı bir
ukraynalı qadınla evlənmiş və ondan bir qızı olmuşdur.

Müharibə illərində Faxralı kəndindən 500-dək kişi müharibəyə
yollanmışdır. Onlardan təxminən 300 nəfəri döyüşlərdə həlak olmuşdur.
Ən ağır itkisi olan nəsillərdən biri də Əsmələr nəsli olmuşdur. Əsmələr
Əlinin 3 doğma əmisi oğlanlarının hamısı - Xəlil, Eyvaz və Vəli
müharibədə həlak olmuşlar. Müharibədən qayıdanlar arasında Faxralı
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kəndində ən yüksək hərbi rütbə - baş leytenant ancaq Əsmələr Əlinin
olmuşdur.

Orduda böyük prespektivləri olmasına baxmayaraq kənddə tək qalan
anasına görə 1946-cı ilin aprel ayında ordudan tərxis olunaraq Faxralıya
qayıtmış və 1948-ci ildə yenidən ailə qurmuşdur. Bundan sonra onun 3
oğlu və 4 qızı dünyaya gəlmişdir. 1947-ci ildən kolxozda hesabdar, 1948-
1949-cu illərdə heyvandarlıq fermasının müdiri, 1950-ci ildə kolxoz təftiş
komissiyasının sədri, 1951-ci ildə tikinti briqadiri, 1952-də anbar müdiri,
1955-1962-ci illərdə qoyun fermasının müdiri, 1963-1967-ci illərdə yenə
tikinti briqadiri, 1968-1970-ci illərdə heyvandarlıq fermasını müdiri,
1971-1977-ci illərdə sovxozda anbar müdiri və 1980-1986-cı illərdə su
kəmərinin texniki vəzifələrində çalışmışdır. Çalışdığı çoxlu sayda
kollektivlərdə işçilərinin böyük rəğbətini qazanmışdır. Əsmələr Əli 1989-
cu il martın 21-də ürək çatışmazlığından vəfat etmişdir.

Əsmələr Əli hörmətli, qururlu kişilərdən biri olmuşdur. Onun hərbi,
riyaziyyat, hüquq, coğrafiya, islam dini kimi elmlərdən dərin bilikləri
olmuş, inşaat işləri və maldarlıq sahəsində də böyük təcrübəyə malik
olmuşdur. Heç təsadüfi deyildir ki, kənddə məhkəmə işi ilə bağlı
problemləri olan çox adam hüquq elmini yaxşı bildiyinə görə kömək və
məsləhət üçün onun yanına gələrdi. Əsmələr Əli həmişə haqq-ədalətin
müdafiəçisi olmuş və ədalətin zəfər çalmasına var qüvvəsini sərf etmişdir.
O, 1950-ci ildə Moskvada Malenkovun qəbulunda olmuş, Gürcüstanda baş
verən haqsızlıqları yoxlamaq məqsədi ilə Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin komissiyasının yaradılmasına nail olmuş, o
zaman Bolnisi rayonunda ədalətin bərpasında xidməti olmuşdur. 80-cı
illərin əvvəllərində Andropovun qəbuluna yollanan Gürcüstan
azərbaycanlılarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibinə Borçalı
ziyalıları Bolnisi rayonundan Əsmələr Əlini də daxil etmişlər. Lakin o,
yaşlı və nasaz (bir neçə ay əvvəl infakt keçirmişdi) olduğu üçün bu
səfərdən imtina etmişdir.

Əsmələr Əlinin kəndin abadlaşdırılması işində də böyük xidmətləri
olmuşdur. Şahbuzluya qədər çınqıl yolun salınması, Şahbuzluya
Təhməzdən suyun çəkilməsi, əlavə elektrik transformatorunun qurulması
işlərinin birbaşa təşəbbüskarı olmuşdur. Onun ferma müdiri olarkən
yaylaqdakı fəaliyyətini Yırğançaq, Soyuqbulaq və s. yaxın kəndlərin
sakinləri yaxşı bilir. Müharibə illərində yaylaqda Hasanlının Yurd yeri
deyilən ərazini gürcülər zəbt etmişdilər. O, 1948-ci ildə gürcülərin böyük
müqavimətinə baxmayaraq kolxozun mal fermasını zor yolu ilə həmin
ərazidə yerləşdirmiş və həmin yurdun yenidən Faxralıya qayıtmasına nail
olmuşdur.
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“ŞAM ƏGƏR YANMIRSA, YAŞAMIR DEMƏK”

Bu qoca dünyanın yaşı qədər ulu bir həqiqət
də var: “Əbədi dirilərin” olan dünyada
qazanılmış yaxşı ad əbədi yaşayır. Ad da
mirasdır, özü də elə bir miras ki, xərcləndikcə
tükənməz, illər keçdikcə qiymətindən düşməz.

Qədim Borçalı elindən çıxan və şərəflə
yaşayan ziyalılarımız saysızdı, çoxdu. Onlar
xalqımızın mədəni həyatında, şüurunda,
təfəkküründə böyük bir iz qoyub gediblər. Xalq
şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək:

Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək
Həyatın mənası yalnız ondadır.
Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək,
Onun da həyatı yanmağındadır.

Həyatını el üçün yanmaqda görən ziyalılardan biri də Pənah
Mahmudov idi. Yüzlərlə insanlara öz ziyasını əsirgəməyən Pənah
Mahmudov geniş dünyagörüşlü, el üçün yana-yana yaşayan zəka sahibi
olub. Onun söz ehtiyatı olduqca zəngin idi. Gözəl natiqlik qabiliyyəti
vardı. Müdriklərimizdən biri deyirdi: “Sözü məqamında deməmək, döyüş
vaxtı qılıncı qında saxlamaq kimi bir şeydir”. P.Mahmudov obyektiv,
ədalətli və heç nədən çəkinmədən sözü məqamında deyən ziyalı idi.
İxtisası üzrə ölkəmizdə tanınmış alimlərən biri idi. Uzun müddət
vəzifələrdə işləməyinə baxmayaraq haqqı, həqiqəti deməkdən çəkinmirdi.
Haqqa tapınmış ziyalı idi. Yolu da haqq yolu idi. Pənah Mahmudovun bu
və ya digər elmi və ya bədii əsər barədəki mülahizələri reallığa və
həqiqətə söykənirdi.

Pənah Hüseyn oğlu Mahmudov 1919-cu ildə Borçalı mahalının
Bolus nümayəndəliyinin Faxralı kəndində anadan olub. İlk təhsilini
1927-ci ildə Faxralı yeddiillik məktəbində alıb. 1934-cü ildə məktəbi
bitirib Borçalı Türk Pedaqoji Texnikumuna daxil olub, 1937-ci ildə oranı
bitirib müəllimliyə başlayıb. Baydar, Qasımlı, Aşağı Saral kənd
məktəblərində dərs hissə müdiri, məktəb direktoru vəzifəsində çalışıb.
1944-cü ildə rayonun partiya komitəsinə işə qəbul olunan gənc Pənah
Mahmudov 1947-ci ildə Tiflisdəki ikillik partiya məktəbinə göndərilib və
oranı bitirdikdən sonra o, 1949-cu ildə Marneuli rayonunun maarif
şöbəsinə müdir təyin olunub. Qorqudşünas alim Hüseynqulu Məmmədli
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“Görüm, Faxralının biri olsun beş” adlı kitabında yazır: ”Pənah
Mahmudov xalqının mənafeyini müdafiə etdiyinə görə Gürcüstan Maarif
nazirinin müavini Berozaşvili ilə aralarında qarşıdurma yaranıb və bunun
nəticəsində MK-nın bürosunda qərəzli şəkildə vəzifəsindən azad edilib”.

1951-ci ildə ali təhsil almaq məqsədi ilə Bakıya gələn Pənah
Mahmudov rayondakı maarif işindən ayrılaraq Azərbaycan Dövlət
Universitetinin fəlsəfə bölməsinə daxil olub. ADU-nu bitirib fəlsəfə
kafedrasında saxlanılıb, kafedrada laborant, müəllim işləməklə yanaşı din
sahəsində araşdırmalar aparıb. 1964-cü ildə namizədlik dissertasiyası
müdafiə edib.

Pənah Mahmudovun “Elm və din” adlı kitabı nəşr olunub. Onun
“Marksist ateizm və humanizm”, “Kommunist tərbiyəsində ateizm
təbliğatı” kitabları da nəşr olunub. Bu tədqiqatlarda dinin elmi şərhini
verməklə, Pənah Mahmudov həm də filosof alim kimi özünü təsdiq edir.

İllər keçdikcə Pənah Mahmudov pedaqoji fəaliyyətini gücləndirib,
dosent elmi vəzifəsini qazanıb. Pənah Mahmudovun son tədqiqatı filosof
alimlər Mikayıl Məmmədov və Maqsud Cəlilovla birgə yazdıqları
“Cəmiyyət, din və ateizim” kitabıdır.

Pənah Mahmudov zəhmətkeş, məhsuldar alim kimi böyük hörmət və
nüfuz sahibi idi, yüzdən çox elmi məqalə yazmışdır. Respublikada və
keçmiş İttifaq miqyasında elmi konfranslarda, simpoziumlarda
məruzələrlə çıxış etmişdir.

Pənah Mahmudov həm də gözəl müəllim idi. Azərbaycan
Respublikasının “Əməkdar müəllim”i fəxri adına layiq görülmüşdü.
Tələbələrini çox sevirdi. Tələbələri də onu çox sevirdi. Və tələbələri çox
yaxşı bilirdilər ki, Pənah müəllim fənnini sevə-sevə tədris edir. Pənah
müəllim tələbələrini öyrədə-öyrədə ucaldırdı. Öz ucalığını da məhz yana-
yana tələbələrini öyrətməsində görürdü. Hazırda Pənah müəllimin
çoxsaylı tələbələri cəmiyyətimizin aparıcı sahələrində ləyaqətlə çalışırlar.

Həyatda olduğu kimi, elmdə də tapdanmış yolla getmək, asanı
seçmək Pənah Mahmudovun təbiətinə yad idi. Pənah Mahmudov
xalqımızın folklor yaradıcılığına xüsusi maraq göstərən ziyalılarımızdan
olmuşdur. Xüsusən Borçalı saz-söz ustaları Aşıq Əmrahın, Aşıq
Kamandarın və türk dünyasının böyük aşığı Aşıq Şenniyin sənəti barədə
məqalələr yazaraq onların Azərbaycanda tanınmasına kömək etmişdir.
Görülən işlərin heç də tam olmayan bu siyahısı onun elmi irsinin
əhatəliyindən və zənginliyindən xəbər verir.

2000-ci ildə vəfat edən Pənah Mahmudov həyatının son günlərinə
qədər yazı masasından ayrılmadı. Ümumiyyətlə, P.Mahmudovun təbiəti
elə idi ki, o, daha çox yaxşı şeyləri, müsbət və işıqlı məqamları, xoş
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duyğuları yaddaşında saxlayırdı. Onun ən böyük hünəri yaşadığı müddət
ərzində Azərbaycan elminə bacardığı qədər xidmət göstərməsində idi. O,
sözü ilə işi bir olan insan idi. Qəlbən xalqına bağlı idi, mənəviyyat adamı
idi və zamanında öz sözünü deməyi, öz mövqeyini nümayiş etdirməyi hər
şeydən üstün tuturdu. Bunun nəticəsidir ki, onu tanıyanlar yaxşı bilirlər
ki, yeganə ziyalılardan idi ki, həqiqəti demək naminə vəzifəli məmurları
tənqid etməkdən belə çəkinmirdi. Belə vətəndaş mövqeyi də onun
hörmətini qat-qat artırırdı. R.Kərimlinin bu şeiri isə heç vaxt dilindən
düşmürdü:

Zireh olsa, geyərəm mən,
Əyriləri əyərəm mən,
Oğul ona deyərəm mən,
Arxasıza arxa olsun.

Pənah müəllim həm də qayğıkeş ata idi. Tərbiyə etdiyi övladları
cəmiyyətimizə başucalığı gətirən ziyalılardır. Övladlarından Nazim
prokuror, Hüseyn isə generaldır. Ordu quruculuğunda fəal iştirak edir.
Belə oğullar kökündən cücərib min budaq olsunlar.
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ÖYRƏDƏNİN VƏ ÖYRƏNƏNİN HAQQ SƏSİ

Hər bir fərdin sırf özünəməxsus ömür
payı var. İnsan həmin ömür yolunu elə
keçməlidir ki, baxanlar orada qoyulan
izlərin xeyirxahlıq və qüdsiyyət çəkisini
görə bilsinlər. Görüb qiymətləndirsinlər.
Qiymətləndirib onu gələcək nəsillərə
ərməğan versinlər. Bu yazıda elə bir insan
haqqında söz açıram ki, özünəməxsus
ömür payını təkcə özu üçün yaşamayıb.
Həmin şəxs ömür yolunu elə keçib ki,
onun izlərinin xeyirxahlıq çəkisinin
ağırlığı heç bir tərəziyə sığan deyildir.
Onu qiymətləndirməyə cəhd ediblər və
gələcək nəsillərə ərməğan qoyublar. Bu

ərməğan “Özü üçün yaşamayan insan” adlı kitabdır. O insanın adı isə
Hüseynqulu Məmməd oğlu Məmmədlidir.

2008-ci ildə Bakıda “Nurlan” nəşriyyatında nəşr olunan həmin kitab
ömrünün yarısından çoxunu Gürcüstan və Azərbaycan respublikalarında
xalqın maariflənməsinə, təhsilin inkişafına və keçən əsrin 80-ci illərindən
həyatının sonuna kimi Dədə Qorqud boylarının araşdırılmasına həsr
etmiş Hüseynqulu Məmmədov haqqında Azərbavcanın görkəmli
alimlərinin, iş yoldaşlarının, tələbələrinin və onu yaxından tanıyan
insanların xatirələrindən ibarətdir. Kitaba həm də H.Məmmədlinin
yaradıcılığından nümunələr və onun kitabları haqqında mətbuatda dərc
olunmuş məqalələr və s. daxil edilmişdir.

Fəxr edirəm ki, bu kitabda mənim də “El adamı” sərlövhəli xatirə
məqaləm yer almışdır. Sevinirəm ki, onun haqqında söz demiş müqtədir
ziyalıların arasında mənim də adım vardır. Qürur duyuram ki,
Hüseynqulu muəllim müəllifi olduğum “Faxralıtək ağır elim var mənim”
adlı kitabıma yazılmış ön sözün müəllifidir.

Hüseynqulu Məmmədli 1919-cu ilin bahar bayramında Gürcüstanın
Borçalı mahalının Faxralı kəndində anadan olub. 1941-1962-ci illərdə
Gürcüstanın təlim Azərbaycan dilində olan orta məktəblərində direktor
müavini, direktor vəzifələrində çalışıb. 1962-ci ildə Bakıya köçüb. 1963-
1980-ci illərdə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində məktəb inspektoru
vəzifəsində çalışıb. Qalan ömrünü Dədə Qorqud boylarının tədqiqinə həsr
edib. Faxralı orta məktəbinin məzunları arasından çıxmış yüzdən çox alimin
yetişməsində onun müstəsna xidmətləri olmuşdur. Professor, Azərbaycan
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Respublikası Milli Məclisinin birinci və ikinci çağırış deputatı seçilmiş
Şamil Qurbanov, ipəkçilik üzrə respublikada ilk elmlər doktoru olmuş
Namaz Bədəlov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Tahir Pənahov, şair
Abbas Abdulla və başqaları məhz Hüseynqulu Məmmədlinin yetirmələridir.

Zəmanəmizin Dədə Qorqudu

Fransız bəstəkarı və dirijoru Şarl Quno (1818-1893) yazıb: “Bizi
özümüzdə saxladığımızdan daha çox başqasına verdiyimiz
zənginləşdirir”. Hüseynqulu müəllimin xarakterinin bütövlüyünü və
zənginliyini ümumiləşdirmək üçün onun gördüyü əzəmətli işlər
sırasından yalnız Qorqudşünaslığa verdiyi töhfələri sadalamaq yetər:
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun 1300 illik yubileyi ərəfəsində işıq üzü
görmuş “Dədə Qorqud” ensiklopediyasının ərsəyə gəlməsində
Hüseynqulu müəllimin məsul katib kimi böyük zəhməti olmuşdur.
H.Məmmədli müxtəlif vaxtlarda eposla bağlı nəşr etdirdiyi məqalələri bir
yerə toplayaraq “Dədəm Qorqud gəzən yerdi bu yerlər...” kitabını araya
gətirmişdir. O, “Dünyanı düşündürən Dədə Qorqud” adlı tədqiqat əsərini
çapa hazırlamışdı. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiq tarixi, coğrafiyası,
“Kitabi-Dədə Qorqud”un qədim yunan mifologiyası ilə, həmçinin türk
xalqlarının digər eposları ilə süjet bağlılığı və digər problemlər onun əsas
tədqiqat mövzuları olmuşdur.

Akademik Bəkir Nəbiyev Hüseynqulu müəllimin “Dədəm Qorqud
gəzən yerdi bu yerlər” monoqrafiyasına münasibət bildirərkən bu əsərə
bütövlükdə müəllifin verdiyi ad üstündə dayanmışdır: “Dədəm Qorqud
gəzən yerdi bu yerlər”. Bunun özü elə əslində çox gözəl bir estetik
folklor nümunəsidir. Mən inanıram ki, bu məqalənin başlığından
götürülüb dönə-dönə şeirlər yazılacaq, mətləblər izhar olunacaq, aşkar
ediləcək. Onda hamı Hüseynqulu müəllimi məmnun-məmnun
xatırlayacaqdır”.

Gürcüstan Respublikasının Əməkdar jurnalisti, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü Dunyamalı Kərəm (Əliyev) isə Hüseynqulu Məmmədlini
“Zəmanəmizin Dədə Qorqudu” adlandırır.

Dövrünü 50 il qabaqlayan müəllim

Biologiya elmləri namizədi Nadir Qurbanov Huseynqulu müəllim
haqqında xatirə məqaləsində yazır: “Yadımdadır, o, bizə dərs deyəndə
mövzuya aid suallar verilərdi və hər bir şagird ona paylanmış vərəqdə
başa düşdüyu kimi sualı cavablandırardı. Sonra şagirdlərin düşünmə
qabiliyyətini yoxlamaq məqsədilə, fikirləşmə sərbəstliyini müəyyən
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etmək üçün şifahi suallar verilərdi. Hal-hazırda bu metod “interaktiv
metod - beyin həmləsi” adlanır. Hüseynqulu müəllim belə dərs
metodundan hələ 50-60 il bundan əvvəl istifadə etmişdir və
müəllimlərdən də bunu tələb etmişdir. Odur ki, Faxralı orta məktəbinin
müəllimləri öz məzunları ilə fəxr edirlər”.

Mərhum filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanov
“Mənim ilk ədəbiyyat müəllimim” xatirə məqaləsində yazır: “...Şahbuzlu
ibtidai məktəbində oxuyurdum. Həmin məktəbi bitirib orta məktəbə
keçəndə Hüseynqulu müəllim yuxarı siniflərdə dərs deməyə başladı. Cox
aydın və sirin diksiyası vardı, ədəbiyyatı da çox gözəl bilirdi. Konkret
əsərlərin təhlili gələndə hər şeyi unuduruq, bütün fikrimiz-zikrimiz
obrazlarda olurdu. Mən onda Hüseynqulu müəllimə və onun dərslərinə
vuruldum”.

Stereotiplərə qarşı çıxan ziyalı

“Mənəviyyatın əsası ləyaqətlə düşünməkdir”. Bu fəlsəfi qənaət
fransız riyaziyyatçısı və filosofu Blez Paskalın (1623-1662) müdrik
fikirlərindən biridir. Hüseynqulu müəllim millətin işıqlı sabahı naminə
ləyaqətlə düşünməyi bacarırdı. Bacardığını inam və qətiyyətlə
reallaşdırırdı. O hətta milli mentalitetimizdəki köhnə stereotiplərə də
cəsarətlə qarşı çıxırdı. H.Məmmədlinin cəsurluğu təfəkkür dərinliyinə,
cəsarəti hünərvər zirəkliyə söykənir. Bu hünərvərliyə misal olaraq,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iqtisadi qanunvericilik
şöbəsinin baş məsləhətçisi, dövlət qulluğunun baş müşaviri, iqtisad
elmləri namizədi, baş elmi işçi Əmirxan Babaşovun xatirə yazısından
bəzi sətirlərin altını cızmaq istəyirəm: “XX əsrin əvvəllərində
azərbaycanlı qızların tez nişanlanıb ərə getməsi bir ənənə halını almışdı.
Bu, bizim Faxralı kəndində də özünü göstərirdi. Məktəbli qızlar
məktəbdən yayınırdılar. Hüseynqulu müəllim məktəb direktoru işlədiyi
vaxtlar bu meylə son qoyuldu. O illərdə bir nəfər də olsa məktəbyaşlı qız
məktəbdən yayınmırdı. Elə bu səbəbdən də orta məktəbi qurtaran qızlar
ali təhsil almaq üçün Bakıya və digər şəhərlərə oxumağa gedib, ali
məktəblərə daxil olurdular.

Bu gün Faxralı orta məktəbini bitirən qızlar arasında onlarca elmlər
namizədi və müxtəlif sahələr üzrə yetərincə kadrlar vardır”. Hüseynqulu
müəllim hətta bu stereotipi tənqid edən “Kitabxanaçı qız” məqaləsini də
yazıb Bolnisi rayonunun “Al bayraq” qəzetinin 1961-ci il mart
buraxılışında dərc etdirmişdi.
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Yurdunun dəyərini birə-beş artıran insan

Hüseynqulu Məmmədli haqqında xatirələr toplusunun adı orada yer
alan məqalələrdən birinin adına uyğundur: “Təkcə özü üçün yaşamayan
insan”. Həmin məqalənin müəllifi görkəmli pedaqoq, şair Əli Səngərlidir.
Ə.Səngərli məqalədə əsas vurğunu Hüseynqulu Məmmədlinin müəllifi
olduğu “Görüm Faxralının biri olsun beş...” adlı kitabının üstünə salır.
“Kitabın adı bir kəndə aid olsa da, bəhrəsi bir millət üçün faydalıdı”.
Qeyd edim ki, H.Məmmədli həmin kitabda Faxralı kəndindən, orda olan
tayfalardan, xalqının məişətindən, o cümlədən də dağlı, aranlı, binəli
keçmiş həyat tərzindən və onun maraqlı məqamlarından söhbət açır.
Cahil və savadsız komsomolçuların və firqəçilərin, kolxoz
quruculuğunun ilk illərində yol verdikləri zorakılığı, özbaşınalığı, xalqın
başına gətirilən müsibətləri xatırlayır, 1937-ci il repressiyalarının
günahsız qurbanlarını yada salır. “Görüm Faxralının biri olsun beş...”
kitabında həmçinin XX əsrin sonunda keçmiş SSRİ ərazisində yaşayan
türk soylu xalqlara qarşı millətçilik ruhunu qızışdıran xoşagəlməz hallar
da qeyd olunmuşdur. Kitabın məzmunu təkcə Faxralını deyil, butövlükdə
Borçalı mahalını, Tiflis şəhərinin Saburtala məhəlləsindən başlamış
Sarvan, Bolnis, Başkeçid rayonundan tutmuş Ermənistan ərazisinə daxil
olan Amasiyaya qədər böyük bir coğrafi ərazini əhatə edir.

Keçən əsrin əvvəllərində bu yerlərdə baş verən qanlı-qadalı hadisələr
kitabda öz əksini tapmışdır. Kamil tarixçi zəhmətinin məhsulu olan bu
kitab barədə kitabın sərlövhəsinə çıxarılmış sözlər də Aşıq Şenliyin
Faxralıya həsr etdiyi məşhur şeirindəndir. “Görüm Faxralının biri olsun
beş...” kitabı Hüseynqulu Məmmədlinin el-oba qarşısında mənəvi
borcunu yerinə yetirməsinin tarixi təsdiqidir. Görün, akademik Bəkir
Nəbiyev Hüseynqulu Məmmədlinin “Görüm Faxralının biri olsun beş...”
kitabı haqda nə yazır: “Bu (kitabın adı nəzərdə tutulur), türkiyəli aşıq
Şenliyin bir misrasıdır. Belə misralar Borçalıda da, Azərbaycanın butün
folklorunda da minlərlədir. Amma Hüseynqulu müəllimin həm birinci,
həm də bu kitabında misranı monoqrafiya, fundamental kitabın başlığına
çıxarması ona əbədiyyət verdi”.

Əbədiyyəti qazanmış Hüseynqulu Məmmədlinin əsərləri haqqında
mətbuatda çoxsaylı məqalələr dərc olunmuşdur. Həmin məqalələrin,
rəylərin səhih ünvanı “Özu uçün yaşamayan insan” xatirələr kitabında



Faxralılar

83

göstərilmişdir. Həmin kitaba ön sözu filologiya elmləri namizədi Şərəf
Cəlilli yazmışdır. Ön söz müəllifi Hüseynqulu müəllimin məmur kimi
təmənnasızlığının, heç zaman şöhrət dalınca qaçmamasının altını cızır:
“Maarif Nazirliyində tutduğu vəzifənin adı mufəttiş olsa da, elə müəllim
olaraq qaldı! Öyrədənin, öyrənənin haqq səsinə döndü. Qubadan ağ
almanı, Göyçaydan narı, Gəncədən xurmanı, Lənkərandan limonu,
Salyandan, Ağdaşdan heyvanı, Şuşadan xarıbülbülü, Gədəbəydən tər
bənövşəni onun eşqinə dərib xonça tutdular. Ayağının altında qoç
kəsdilər. Çırağa çıraq kimi baxdılar. Səbəb bir idi: Bu müfəttiş o
birilərdən deyildi. Elin-dilin, öyrədənin və öyrənənin Adamı idi! Haqqın
tərəzisinə pərsəng vurmazdı. Düzü əyri, əyrini düz yazmazdı...”

Vətəndən nigaran gedən dahi

Ş.Cəlilli yazır ki, bütün dahilər, istedadlı insanlar kimi Hüseynqulu
müəllim də Vətəndən, Qarabağdan nigaran getdi: “Təbrizi, Dərbəndi,
Borçalını, İrəvanı, Göyçəni, Zəngəzuru, Dərələyəzi, Dərəçiçəyi gavur
qabağında qolubağlı görmək onun onsuz da yuxa könlündən qəmli
bayatılar cücərtdi...”

Ancaq onu da qeyd etmək yerinə duşər ki, Hüseynqulu Məmmədliyə
adi bir insan kimi həyatdan nigaran köçdü demək olmaz. Yenə də
Ş.Cəlillinin təbirincə desək, bütün olmuşlara, olanlara baxmayaraq Tanrı
ona hər şey nəsib etmişdi. Oğul-qız, nəvə-nəticə payı vermişdi. Oğlu evli,
qızı göylü olmuşdu. Elçi gedib gəlin gətirmişdi. Qız köçürüb “taxtını
mən verdim, baxtını Tanrı versin” söyləmişdi. Xalq şairi Zəlimxan
Yaqub yazır ki, Hüseynqulu müəllimin yaşı 80-i keçib, 90-nı haqlasa da,
həmişə sərrast qalmışdır: “Adətən həmişə görmüşük ki, insan yaşlandıqca
danışığını itirir, Hüseynqulu muəllimdə isə Allahın vergisi ilə bir yerdə o
məktəbdən, müəllimdən gələn nizam-intizam, səliqə-sahman var di...

El ağsaqqalı

Zəlimxan Yaqub Hüseynqulu Məmmədlinin bir ağsaqqal kimi örnək
olduğunu vurğulayır: “Bizim anlamımızda, mən Zəlimxan Yaqubun
şəxsində, Borçalıda yetişən ziyalıların anlamında ağsaqqal sözünün
çəkisi çox böyükdü, cox şərəflidi. Elə bu gün bizi bu mərtəbələrə gətirib
çatdıran, bəlkə də ağılkəsməz mərtəbələrə gətirib çatdıran bax həmin o
ağsaqqallara ehtiramımız idi ki, biz onlardan öyrənə-öyrənə özümüz
cavan yaşında ağsaqqal olduq. Yəni Hüseynqulu muəllimin bir xidməti
də ondan ibarətdir ki, özünün rəftarı ilə, ünsiyyət mədəniyyəti ilə, insani
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dəyərləri ilə, əxlaqi keyfiyyətləri ilə bir ağsaqqal kimi bizə örnək oldu.
Və biz həmişə fikirləşirdik ki, bax, ağsaqqal belə olar, alim belə olar,
ziyalı belə olar. Adam öz elini-obasını belə sevər, müəllimini belə sevər,
tələbəsi ilə belə fəxr eləyər. Bax, bu mənada biz şadıq, xoşbəxtik ki,
Hüseynqulu müəllimin şəxsində Borçalı mahalının Azərbaycana, türk
dünyasına bəxş etdiyi böyük şəxsiyyətlər, böyük ziyalılar var və onlar
tükənmir, davam eləyir, getdikcə də davam eləyəcək. Mən çox böyük
ehtiram hissi ilə hörmətli ağsaqqalımızın – bizim üçun adı da, yaradıcılığı
da, övladları da, yetirmələri də, torpağı da, kəndi də həmişə əziz olan,
unudulmaz olan Hüseynqulu müəllimin ruhu qarşısında bir şair olaraq
baş əyirəm və fəxr edirəm ki, bizim torpağın belə ağsaqqalı olub”.

Qayğıkeş ata

Hüseynqulu müəllim böyük və gözəl bir ailəyə başçılıq edib. Üç qızı
və üç oğlu var. Övladlarının hamısı ali təhsil alıb. Böyük oğlu tanınmış
folklorşünas alim Elxan Məmmədli Azərbaycan MEA-nın Folklor
İnstitutunda şöbə müdiri, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisidir.
Eldar iqtisad elmləri namizədidir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirliyində çalışır. Ramiz “Ozon” zavodunun işçisidir. Ulduz bağçada
tərbiyəçi müəllim, Firuzə fransız dili müəlliməsi, Firəngiz isə
sənətşünasdır. Həmin ailənin özəllikləri barədə iqtisad elmləri namizədi
Hətəm Həsənov 2002-ci ildə belə yazırdı: “Maraqlı faktdır ki, nəvələrinin
körpə vaxtı hamısının tərbiyəsi ilə özü və xanımı məşğul olurlar. Odur ki,
nəvələrinin əksəriyyəti babalarına oxşamağa çalışırlar. Ailədə hər kəsin
öz kitabxanası var. 5 otaqlı mənzilin 3 oatğı kitabxanadır. Uşaqlar ailə
qurub getdikcə ata payı kimi onlara böyük bir kitabxana bağışlanır. Göz
gördüyünü götürər deyiblər. Övladlar atalarını daima oxuyan, yazan
görmüşlər. Odur ki, ailə tamamilə ziyalılar ailəsidir”.

İngilislərdə belə bir müdrik deyim var: Bir cavan yaxınlaşıb aqil
qocadan soruşur ki, kamil insan olmaq üçün nə etmək lazımdır. Pirani
qoca cavab verir ki, üç kollec qurtarmaq lazımdır. Gənc təəccüblənir və
sual verir: - Nə üçün məhz üç? Mütəfəkkir gülümsəyib deyir: - Kollecin
birini baban, birini atan, birini də sən qurtarmalısan.

Bu nöqteyi-nəzərdən Hüseynqulu muəllimin nəvələri də babalarından,
ata-analarından əxz etdikləri ziya işığı ilə kamilliyə yetişiblər. Onlar bu
borcun əvəzini qismən də olsa çıxmağa çalışıblar. Belə ki, “Özü üçün
yaşamayan insan” kitabı Hüseynqulu müəllimin nəvəsi Toğrul
Bayramlının vəsaiti ilə nəşr olunub. Toplayanı və tərtib edəni isə Eldar
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Hüseynqulu oğludur. Beləliklə, Hüseynqulu müəllimin övladlarının,
nəvələrinin kitabxanalarına bir qiymətli kitab da əlavə olunmuşdur.

Əlavə ştrixlər

Hüseynqulu Məmmədlinin şəxsiyyətini səciyyələndirən üstün
məziyyətlər barədə söylənilən gözəl fikirlər kitabda yer alan xatirə
məqalələrin sərlövhələrində öz əksini tapmışdır. Onların sırasından
bəzilərinə bir yerdə göz ataq: “Əməli ilə özünə heykəl qoyan kişi”
(B.Nəbiyev), “Cəfakeş, təmənnasız və unudulmaz insan” (H.İsmayılov),
“Faxralı elinə ilahi tərəfindən göndərilən insan” (V.İsmayılov), “Dədə
Qorqud kimi bir kişi” (K.Əliyev), “Hüseynqulu müəllim həm də həyat
müəllimi idi” (G.Yoloğlu), “Abidə insan” (H.Həsənov), “Onu Dədə
Qorqud ruhu yaşadırdı” (İ.Kərimov), “Qəmlərə Sarvan” (Ş.Cəlilli), “El
üçün yaşayanlar ölməz olur” (G.Əliyeva), “Şagirdlərini doğma balaları
kimi sevirdi” (K.Nuriyev).

Topluda Hüseynqulu Məmmədliyə bağışlanan kitabların avtoqrafları
da yer almışdır. Həmin avtoqrafların müəllifləri Hüseynqulu
Məmmədliyə bəslədikləri dərin hörməti “Əzizim”, “Köhnə dostum”,
“Hörmətli müəllimim”, “Böyük qardaşım”, “Ata əvəzi Hüseynqulu
müəllim”, “Elimizin, obamızın ağsaqqal ziyalısı”, “Əziz ağsaqqalımız”,
“Ustadımız” deyərək izhar edirlər. Avtoqraflar arasında orijinallığı ilə
seçilənləri də vardır.

Əbədiyyətə qovuşan insan

Bu sətirlərin müəllifi də Hüseynqulu müəllimin yüz illər yaşamasını,
yaratmasını istəmişdi. Ancaq Abdulla Bədəlov demişkən, neyləyəsən,
çox təəssüflər olsun ki, ömrün yaşanma meydanı məhdud, arzuların at
oynatdığı meydan isə hüdudsuzdur. Elmi-tədqiqatlar aparıb onlardan
özündən sonra gələnlərin bəhrələnməsi üçün var gücü ilə çalışan
Hüseynqulu müəllim ömrünün son gününədək, yəni 2005-ci il sentyabr
ayının 21-də həyata əbədi göz yumanadək xoş arzuları yoluna parlaq işıq
saçan şamtək yanmaqdan nəinki qorxmur, əksinə, tükənməz arzuların
gerçəkləşməsi - həyati ifadəsini tapması naminə Ulu Tanrıdan möhlət
diləyirdi.

Hüseynqulu müəllimin oğlu Elxan Məmmədli “Son söz və ya atama
sonsuz məhəbbətim” adlı xatirə məqaləsində yazır: “Atamız şərəfli bir
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ömür yaşadı, mərd yaşadı. Heç vaxt nə əlinin, nə də sözünün arxasını
yerə vurdu. Bildiyi işə girişdi. Bilmədiyi işdən yapışmadı. Obyektiv oldu,
həmişə haqqın tərəfində durdu. Haqqı qorudu, haqq da onu qorudu".

Həmin xatirələrdən məlum olur ki, H.Məmmədli həm də çox
haqsızlıqlar görmüşdü. Onun Dədə Qorquddakı fəaliyyəti vaxtında
layiqincə qiymətləndirilməmişdir.

Ancaq Huseynqulu müəllimin əsl qiymətini tərbiyə üsulu,
danəndəliyi, alicənablığı, qayğıkeşliyi, yuksək mədəniyyəti və savadı ilə
nümunə göstərdiyi ardıcılları verdilər. Ərsəyə gətirdikləri “Özu üçün
yaşamayan insan” kitabı ilə. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində zəhməti olan,
işıq üzü görməsində xidməti olan hər bir kəsə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Əsl qədirşünaslıq nümunəsi kimi dəyərləndirilməyə layiq olan
bu kitab oxuculara həm də Hüseynqulu müəllimin müəllifi olduğu
kitabların, elmi və məktəbşünaslığa aid məqalələrinin, oçerklərinin,
xatirələrinin və şeirlərinin də adını və ünvanını göstərəcəkdir. Fikrimcə,
“Özü üçün yaşamayan insan” haqqında kitab təkcə Hüseynqulu
Məmmədlinin övladlarından, qohumlarından, dostlarından, ellilərindən,
həmkarlarından ibarət dar çərçivədə deyil, bütün Azərbaycan və Türk
dünyasında maraqla qarşılanacaqdır.
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DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...

İnsana hər şey bəxş eləyən Ulu Tanrıdır.
Ulu Tanrı hansı bəndəsini çox istəyirsə və
sevirsə, ondan heç bir “mükafat”ını əsirgəmir.
Bu mükafata, bu sevgiyə o insanlar layiq
görülürlər ki, onlar Allahın yolu ilə gedirlər və
getdikləri bu yolda özlərini şam kimi yandırıb,
elini, obasını ağ günə çıxarmaq istəyirlər.

Belə insanlar, həm də dünyaya bir pəncərə
kimi baxmırlar. Yarandığı gündən son günə
qədər həyatda öz izlərini, öz əməllərini və
yaxşılıqlarını qoyurlar. Belə insanlardan biri

də 1920-ci ildə Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan
olan Mürsəl Qərib oğlu Budaqovdur. O Mürsəl ki, həmişə el-obası,
Vətəni və torpağı üçün yaşayıb, yaradıb. Mürsəl müəllim doğma
kəndində orta təhsil alandan sonra Borçalı Türk Pedaqoji texnikumuna
daxil olub və 1940-cı ildə həmin məktəbi bitirib. O, bir il Faxralı
kəndindəki Şahbuzlu ibtidai məktəbində müəllim işləyib. Ancaq İkinci
Dünya müharibəsinin başlaması ilə onun bu işi yarımçıq qalıb.

Mürsəl Budaqov 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinə yola düşüb
və 1943-cü ilə qədər Böyük Vətən müharibəsində müxtəlif istiqamətlərdə
gedən döyüşlərdə vuruşub. Ancaq o, döyüşlərin birində yaralanıb və
1943-cü ilin aprel ayında müharibədən əlil kimi tərxis olunub. Amma
onun döyüş qəhrəmanlığı, Vətən uğrunda mübarizəsi yüksək
qiymətləndirilib. Belə ki, M.Budaqov birinci və ikinci dərəcəli “Böyük
Vətən müharibəsi” ordenlərinə və medallara layiq görülüb.

Onun ürəyi həmişə öz eli, obası üçün döyünüb. Daha doğrusu, Mürsəl
müəllim bir ziyalı, bir elm adamı kimi öz həyatını elmin keşməkeşli
yollarında sınayıb. Bu da təsadüfi deyil. Çünki Mürsəl müəllimin
ürəyində həmişə qurub-yaratmaq, gənc nəslə tərbiyə və elm öyrətmək
duyğuları vardı. Elə ona görə də 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinə daxil olub. Universiteti bitirdikdən sonra müxtərlif illərdə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix və Fəlsəfə İnstitutunda kiçik elmi
işçi, 1952-ci ilədək mühazirəçi işləyib. Həyatın bu keşməkeşli və çətin
yolları Mürsəl müəllimi daha da mətinləşdirib və möhkəmləndirib. Yəni
Mürsəl müəllim hər hansı bir işi görmək istəyəndə həmişə onu uğurla
həyata keçirməyə can atıb. İçində olan yaradıcılıq istedadı və elmə həvəs
zaman-zaman bu ziyalı insanı məqsədinə bir addım da yaxınlaşdırıb.
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Artıq o, 1963-cü ildən taleyini Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər
İnstitutu ilə bağlayıb. Mürsəl müəllim 1973-cü ildə dissertasiya müdafiə
edərək fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb və ömrünün axırınadək
demək olar ki, düz 30 il həmin institutun fəlsəfə kafedrasında baş
müəllim, dosent vəzifələrində işləyib. Həyatının ən çətin və ən ağır
məqamlarında zəhmətə, əməyə, bir də içindəki Vətən sevgisinə güvənib,
necə fikirləşibsə və necə düşünübsə, elə də hərəkət eləyib. Çünki onun
başlanğıc götürdüyü yol ürəyində yaşatdığı arzuya doğru aparıb. O arzu
ki, onun içində həmişə boy atıb, çiçəkliyib və Mürsəl müəllimi
məqsədinə yaxınlaşdırıb. O, təkcə müəllim yox, həm də tələbələrinə,
yaxınlarına və başqa çoxlarına düz yol göstərən müdrik və uzaqgörən bir
ziyalı olub. Hansı məclisdə, hansı xeyir-şərdə olubsa, həmişə onu
hörmətlə, məhəbbətlə qarşılayıblar. Ən azından ona görə ki, Mürsəl
müəllimin içində həmişə bir Borçalı sevgisi, bir Faxralı məhəbbəti, bir
yurd istəyi olub. O, təpədən-dırnağa əsl azərbaycanlı, əsl türk kimi ömür
sürüb. Yəni bu həyata gələndə yemək üçün yaşamayıb, yaşamaq üçün yeyib.
Ona görə də harada işləməsindən və yaşamasından asılı olmayaraq, o,
insanların ürəyində özünə əbədi bir iz və əbədi bir məhəbbət duyğusu
yaradıb...

Bu gün Mürsəl Qərib oğlu Budaqov həyatda olmasa da, onun yazıb-
yaratdığı onlarla elmi məqalələr, metodik vəsaitlər tarixin yaddaşına hopub
və bu yaddaşda hər an Mürsəl müəllimin nəfəsi, izi görünür.

Mürsəl müəllim 1994-cü ildə dünyasını dəyişib. Amma bu gün də qoyub
getdiyi xoş izlərdə, müxtəlif elmi məqalə və monoqrafiyalarda və ən
nəhayət insanlara bəxş elədiyi xoş ovqatın içində hər an xatırlanır. Çünki
xoş əməlləri, yaxşılıqları, və müxtəlif insanlara arxa durması çoxlarının
yadında və ürəyində əbədi iz salıb.

O insan ki, dünyaya gələndə özü üçün yox, el-obası üçün, vətəni üçün
yaşayır, onlar heç vaxt yaddan çıxmırlar. Bu gün təkcə doğma yurdu
Faxralıda deyil, bütöv Borçalı mahalında Mürsəl Qərib oğlu Budaqovun
yaddaqalan izləri var. İllər keçəcək, zaman ötəcək, yenə günlərin birində
onu unutmayan insanlar deyəcəklər ki, bizim Faxralı kəndində çox ziyalı,
qeyrətli və el-obasını sevən bir kişi vardı – Mürsəl Budaqov. Bu cür
kişilər heç vaxt nə el-obanın, nə də tarixin yaddaşından silinmirlər.
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“SEVGİDİ İNSANIN MƏKKƏSİ, PİRİ”

Bəzən deyirlər ki, filankəsin yaxşı bəxti
var. Yəni bəxti gətirdiyinə görə, gedib oturub
yüksək vəzifədə. Bu fikirdə bir qədər yanlışlıq
var. Heç də dünyada hər şeyi həll edən bəxt
deyil. Düzdür, müəyyən zamanda insanın bəxti
də gətirə bilər. Ancaq bu, o demək deyil ki,
insan həmişə bu bəxtə arxayın olub, oturub
nəyisə gözləməlidir. Bəxt zəhmətə söykənsə,
daha yaxşı olar.

İnsanın özünə güvənməsindən və
arxalanmasından böyük xoşbəxtlik yoxdur.
Əgər bir adam özünə arxalanır və özünə

inanırsa, deməli, onun işləri zamanından və məkanından asılı olmayaraq,
bütün məqamlarda rəvan gedəcək və bu adam heç kimin yanında
gözükölgəli olmayacaq.

Oruc Bayram oğlu Piriyev də həmişə göydə Allaha inanıb, yerdə də
öz qüvvəsinə. Haqqın dərgahına sığınan və Allahdan kömək istəyən
adamlar gec-tez istədikləri işıqlı yolu tapa biliblər. Amma belə bir el deyimi
də var: “Allahdan bərəkət, səndən hərəkət”. Oruc Piriyev də harda
olmasından asılı olmayaraq, bayaq dediyimiz kimi, həyatın haqq yolunu
axtarıb tapa bilib.

O, 1921-ci ilin dekabrın 25-də Gürcüstanın Borçalı mahalının
Faxralı kəndində dünyaya göz açıb. Başqa tay-tuşları kimi, o da 1928-ci
ildə məktəbə gedib. Amma tay-tuşlarından fərqli olaraq, uşaq
vaxtlarından kitaba olan sevgisi onu başqa bir istiqamətə - elmə doğru
yönəldib. Əlbəttə, elmə gedən yol o qədər də rahat olmayıb. İlk baxışda
bir çoxlarına elə gəlir ki, bu yolla gedənlər öz istəklərinə və arzularına
daha tez qovuşurlar. Bəlkə də bu fikirdə müəyyən qədər həqiqət var.
Ancaq ən böyük həqiqət odur ki, elmə gedən yol çox enişli-yoxuşlu və
sərt döngəli olur. Faxralıdan çıxıb Moskvaya getmək və orda mötəbər bir
ali məktəbin tələbəsi olmaq xoşbəxtliyi heç də hər insana nəsib olmur.
Amma o, uzaq bir kənddə boya-başa çatdı, orda təhsil aldı, sonra da
1940-cı ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsinə daxil oldu.

Azərbaycanın və eləcə də dünyanın tarixini çox gözəl bilən, hər
dövrün özünün rəngini, adət-ənənəsini və etnoqrafiyasını mükəmməl əxz
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edən Oruc Piriyev Moskva mühitində də özünü istedadı və savadı ilə
göstərə bildi.

Bir çox millətlərin övladlarının təhsil aldığı bu mötəbər ocaqda Oruc
Piriyev qeyri-adi qabilliyəti və bacarığı ilə başqalarından seçilir. Böyük
Vətən müharibəsinin başlanması çoxları kimi, Oruc müəllimin də
təhsilini yarımçıq qoyur. O, cəbhəyə yola düşür və əlinə silah alaraq
müxtəlif istiqamətlərdə faşist Almaniyasına qarşı gedən döyüşlərdə
vuruşur. Ürəyi həmişə vətən eşqi ilə döyünən bu insanı cəbhə həyatı da
sınağa çəkir.

Günlərlə, həftələrlə və bəzən də aylarla ölümlə üz-üzə qalır, şaxtalı,
soyuq günlərdə səngərlərdə qələbəmizin təmin olunması üçün mərdliklə
döyüşür. İnanır ki, bu döyüşlər günlərin birində qələbə ilə başa çatacaq
və o, öz vətəninə dönəcəkdir.

Bəlkə də Oruc Piriyev dərin savada və zəngin dünyagörüşə malik
olmasa idi cəbhənin, eləcə də həyatın çətinliklərinə bir o qədər tab gətirə
bilməzdi. Amma o, hər, bir çətinliyə və ağrı-acıya dözür və qələbə
uğrunda döyüşür. Günlərin birində qələbə xəbərini eşidir. Cəbhədən sağ-
salamat qayıdır. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə, müxtəlif orden və
medallarla təltif edilir. İllər keçir və o, yenidən Moskva Dövlət
Universitetinin auditoryalarına qayıdır. 1955-ci ildə dissertasiya müdafiə
edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi alır. 1961-ci ildə isə doktorluq
dissertasiya müdafiə edir. Həyatda və elmdə qazandığı uğurlar bir-birni
tamamlayır.

1960-cı ildən isə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb
İnstitutunun partiya tarixi kafedrasında işləyir. Burada o, professor və kafedra
müdiri vəzifəsində çalışır. Ali məktəbdə dərs dediyi dövrdə 30 elmi məqalə, 3
kitab və bir neçə dərs vəsaitinin müəllifi olur. Elmdə qazandığı uğurlar ona
zaman-zaman şan-şöhrət və sevinc gətirir. Amma bu şan-şöhrət və sevinc heç
vaxt Oruc Piriyevə arxayınçılıq, özündənrazılıq duyğuları aşılamır. Əksinə, bu
gözəl ziyalı insan həyatda və elmdə qazandığı uğurları bir az da artırır.

Fikirləşir ki, mən xalqıma və millətimə ancaq bu yolla xidmət eləyə
bilərəm. O, “Əməkdar ali məktəb işçisi” fəxri adına layiq görülüb.

1997-ci ilin dekabrın 15-də dünyasını dəyişib.
Hər anın, hər dəqiqəsinin qədrini bilən və ondan səmərəli istifadə

edən insanlar az-az olur. Çünki bir çoxları nə canının, nə də Allahın ona
verdiyi ömrün qədrini bilir. Amma Oruc Bayram oğlu Piriyev kimi
insanlar isə ömrü boş-boşuna keçirmir. Arxada qalan illərə, günlərə
boylananda onun elmdə qoyduğu izlər göz önünə gəlir. Bax, bütün bu
xoş hisslər və duyğular Oruc Piriyev kimi ziyalıları bugünkü gənclərə və
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gələcək nəslə daha çox sevdirir. Oruc müəllim də çox gözəl bilirdi ki,
sevgi insanın Məkkəsidir, piridir. Zəlimxan Yaqub demiş:

...Sevgidi insanın Məkkəsi, piri,
Əqidən yolunda yan diri-diri...
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“MƏN QORXARDIM ÖLÜMDƏN”...

Qara torpağına sürtdüm üzümü,
Üzüm el yanında ağardı, Vətən.

Abbas Abdulla

...Müharibənin çətin anlarını və
məşəqqətlərini yaşayan insanlar çox yaxşı
bilirlər ki, bu nə deməkdir. Müharibə həm
dəhşətdir, həm də ölüm! Bu dəhşətli anın
içində olan insanlar həmişə müharibəni maraqlı
filmə bənzədiblər. Çünki odun-alovun içində
olan döyüşçülər hər an irəliyə getməyə can
atıblar. Fikirləşiblər ki, qarşıda ya qələbə var,
ya da ölüm! Müharibənin ölümü də gözəldi,
qələbəsi də!

Ənvər Allahyar oğlu Qasımov 1921-ci
ildə Faxralı kəndində anadan olub. Əlbəttə, hər bir insanın ömür yolu və
alın yazısı var. Öncədən Ulu Tanrı bu alın yazısını insana yazır və insan
da yaşadığı ömürdə həmin anların şahidi olur.

Ənvər Qasımov son dərəcə ziyalı və ağayana bir nəslin nümayəndəsi
olub. O, Gənc kommunistlər məktəbini bitirib. Elə ilk günlərdən
məktəbin pioner baş dəstə rəhbəri, sonra isə komsomol təşkilatının katibi
vəzifələrində çalışıb. Savadlı və bacarıqlı olması onu müəllim kimi elm
oçağına aparıb. Yəni orta məktəbdə müəllim kimi dərs deyib.

Müharibə hər insanın ömrünə bir cür həkk olunur: biri müharibədə
həlak olur, digəri qəhrəman adını qazanır, başqa birisi isə sağ-salamat
odun-alovun içindən Vətəninə dönür. Ənvər Qasımov 18 yaşında Sovet
ordusu sıralarına çağırılır. Həmin dövrdə o, SSRİ ilə Finlandiya arasında
gedən döyüşə göndərilir. Döyüşdən öncə hərbi məktəbə qəbul olur və
pulemyot atıcısı kimi yetişir. Sonra vzvod komandiri kimi döyüşə
başlayır. Hər an od-alov, hər an ölüm saçan güllələr olur. Amma bu ölüm
saçan güllələrin heç biri ona dəymir. Finlandiya müharibəsi bitən kimi o,
yenidən 1941-ci ildə 1-ci Ukrayna cəbhəsinə göndərilir.

Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Hörmətli şairimiz və
müəllimimiz mərhum Əli Səngərli öz xatirələrində yazırdı: Mən orta
məktəbin aşağı siniflərində oxuyurdum, Ənvər Qasımov isə mənim
böyük qardaşım Hüseynqulu müəllimlə yuxarı sinifdə oxuyurdular. Onlar
həm də yaxın dost idilər. Birlikdə gəzərdilər, dərslərini hazırlayıb
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qurtardıqdan sonra idmanla məşğul olar və öz yoldaşlarına güləşməyin
sirrini öyrədərdilər. Ənvər Qasımov özünün cəldliyi və çevikliyi ilə
həmişə həmyaşıdlarından seçilirdi. Yay aylarında birlikdə binələrimizi
dolaşar, sərin bulaqlarımızdan içə-içə meşələrimizi, dağlarımızı
gəzərdilər.

Onların ən çox əyləndiyi yer Təhməz bulağı idi, bu bulağın ətrafında
olan Vələs ağacının kölgəsində toplaşardılar.

Əli müəllim danışırdı ki, bir dəfə onların söhbətinin şahidi oldum.
Belə ki, müharibənin başlanacağı haqqında danışırdılar. Ənvər inad
edirdi ki, mən mütləq müharibəyə gedəcəm. Hüseynqulu isə yaşlarının az
olmasını bildirirdi və bizi müharibəyə aparmazlar deyirdi.

Ənvər fikrindən dönmədi və könüllü olaraq 1939-cu ildə hərbini
seçdi və hərbi məktəbə daxil oldu. O, müharibə dövründə Hüseynqulu
müəllimə yazdığı məktublarında vətən sevgisindən və göstərdiyi
şücaətindən danışırdı.

Sonralar Əli müəllim, Ənvər Qasımova və daha yeddi nəfər olan
həmyaşıdlarına özünün “Qoca Vələsin hekayəti” poemasını həsr etdi.
Poemada Qoca Vələsdən soruşulur: Sənin ətrafında toplaşıb deyib-gülən
gənclər indi haradadırlar?

“Qoca Vələs” gənclərin hamısının haqqında məlumat verir. Əli
Səngərlinin həmin poemada Ənvər Qasımova həsr etdiyi bir parçanı
nəzərinizə çatdırıram:

Bayrm şahin kimi qanad çalırdı,
Mürsəl vuruşduqca ilham alırdı.
Adətkar olmuşdu Ənvər savaşa,
Əlini atdığı çıxmazdı boşa.

...Mürsəl, Bayram, Ənvər, Cəbrayıl, Əli,
Hər biri bir ordu, bir hünər əli.
Düşdülər alova, düşdülər oda,
Yandılar quruda, batdılar suda.
Namuslu ölümü şərəf sandılar,
Vətən torpağına arxalandılar.

Alman faşist işğalçılarına qarşı hər döyüşdə qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərir. Təbii ki, onun döyüş taktikası, çevikliyi diqqəti cəlb etməyə
bilməzdi. Buna görə də Ənvər Qasımovu İjevsk Hərbi Akademiyasına
göndərirlər. Akademiyanı bitirib baş leytenant rütbəsi alır və yenidən
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odun-alovun içinə atılır. Kiyevin azad olunması uğrunda döyüşlərdə öz
sözünü deyir.

Düşmənin neçə-neçə zabit və əsgərini məhv edir, mövqelərini
darmadağın etməklə yeni qələbələrə imza atır. Ancaq bir müddətdən
sonra 1942-ci ilin sonlarında Kiyev uğrunda gedən döyüşdə
qəhrəmancasına həlak olur. Onun həlak olması ilə bağlı kəndə məktub da
gəlir. Ancaq bu «qara kağız»a heç kim inanmaq istəmir. Çünki Borçalıda
hamı yaxşı bilirdi ki, Ənvər Qasımov necə ürəkli oğlandı.

Müharibədə döyüşərkən silahdaşları bir-birinə öz ünvanlarını
verirmiş. Ənvər də bir silahdaşına öz yaşadığı ünvanı yazıb verir. Həmin
adam ötən əsrin 80-ci illərində Azərbaycan radiosunda çıxış edərkən
deyib ki, mən cəbhə yoldaşım Ənvər Allahyar oğlu Qasımovu axtarıram.
O, mənimlə birlikdə döyüşüb və Berlinin azad olunması uğrunda vuruşda
iştirak edib. Bu adam müharibə iştirakçısı, əslən Kürdəmirdən olan və
Bakının 8-ci km. qəsəbəsində yaşayan Mazan Əliyev idi. O bildirib ki,
Ənvər Qasımov, mən, Qambay Məmmədov (60-70-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasının keçmiş baş prokuroru işləyib) bir yerdə döyüşmüşük.
Mən ağır xəstə olanda kapitan Qasımov iydə meyvəsi ilə məni sağaltdı.
Hər üçümüz müharibənin sonuna kimi bir yerdə olduq. Qələbəyə iki gün
qalmış Berlin uğrunda gedən döyüşdə Ənvər Qasımov ağır yaralandı və
onu hospitala göndərdik. Ondan sonra bizim əlaqəmiz kəsildi.

Bax, beləcə, bilmək olmur ki, Ənvər Qasımov 1942-ci ildə həlak
olub, yoxsa 1945-ci ilin mayında. Hər halda, Allah hər şeydən ucadır və
insanın köməyində olur. Otaqların küncünə cəkilməyən, düzlər keçib,
dağlar aşan şairimiz, Hüseyn Arif yazır:

Mən qorxardım ölümdən,
Dünyaya məndən sonra
Gələnlər olmasaydı.
Mən qorxardım dənizdən,
Sinəsi sal qayalı
Sahillər olmasaydı.

Hazırda Ənvər Qasımovun adını daşıyan Ənvər Qasımov
Vətənimizin dəyərli oğullarından biridir. Deməli həyat davam edir.
Qəhrəmanlarsa heç vaxt ölmürlər!
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QÜRUR DUYULASI NƏSLİN ZİYALI OĞLU

Bu yazımın qəhrəmanı haqqında
düşünəndə nədənsə həmişə ilk növbədə onun
soyköükünü və bir də “Kəlilə və Dimnə”də
oxuduğum bir fikri xatırlayıram: “İstedadlı
və bacarıqlı adamın vəzifəsi kiçik, nüfuzu az,
düşməni çox olsa da, o, əql və kəlamı
sayəsində özünü büruzə verər, şöhrət tapar.
Belə adamlar çıraq kimidirlər, fikir
verməmisinizmi ki, çırağı söndürmək
istərkən o, yüksəyə qalxmağa meyil göstərir”

Soykökünü ona görə xatırlayıram ki, bu
nəslin XX əsrin əvvəllərində təkcə Faxralıda
yox, bütünlükdə Borçalıda maarifin inkişafı yolunda sözün əsl mənasında
böyük fədakarlıqlar göstərmiş Mirzə Rza, Mirzə Seyfulla, Mirzə
Həbibulla və digərləri kimi tanınmış nümayəndələri olub. Onların hər biri
xalqın maariflənməsi yolunda çırağa dönərək bu yolda ömürlərini şam
kimi əritmişlər. Nə zamanın amansız sərt küləkləri, nə də o illərin
təlatümləri bu çırağı söndürə bilməmiş, əksinə yuxarıdakı sitatda
deyildiyi kimi, bu alov daha da şölələnmişdir.

Qori seminariyasının məzunu olan Mirzə Rza Əlizadə hələ ötən əsrin
əvvəllərində Zaqafqaziya Seyminin vaxtında Təhsil nazirinin Azərbaycan
məktəblərfi üzrə müavini olub. O, eyni zamanda vaxtilə Borçalı
qəzasının sədri işləyən Ə.Haqverdiyevin də müavini vəzifəsində çalışıb.
Sonradan Sovet hakimiyyəti illərində haqsız təqib və təzyiqlərdən yaxa
qurtarmaq üçün Türkiyəyə keçib və onun oğlu Hidayət Turan XX əsrin
otuzuncu illərində Türkiyə Cümhuriyyətinin energetika naziri vəzifəsində
çalışıb.

Həbibulla Əlizadə Borçalı qəzasında maarif üzrə inspektor
vəzifəsində çalışıb. Seyfulla Əlizadə də xalqın maariflənməsi
istiqamətində yorulmaz fəaliyyət göstərib, Faxralıda və digər kəndlərdə
məktəblərin açılmasında böyük xidmətləri olub. Faxralıya həsr etdiyim
bir şeirimdə yazmışam:

Mirzə Rzam, Mirzə Həbim, Gül Pərim,
Hümmət, Musa kimi kəsərli ərim,
Telli sazda həm zilimsən, həm bəmim,
Nəbim kımi gövhər-kanım, Faxralı.
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Atalar yaxşı deyib ki, ot kökü üstə bitər. Faxralıda Koxalılar kimi
tanınan bu nəslin el yolunda həyata keçirdiyi xeyirxah işlər sonralar da
davam etdirilib. Faxralıda kolxoz sədri vəzifəsində çalışmış İsrafil
Əlizadəni bu gün faxralılar yol salan, körpülər tikdirən bir rəhbər işçi, el
yolunda can yandıran eloğlu kimi minnətdarlıqla xatırlayırlar.

Bu nəslin Faxralının və bütövlükdə Borçalının tarixinə öz adlarını
əbədi yazmış nümayəndələrinin siyahısını bir qədər də uzatmaq olar.
Amma məqsədimiz heç də bütövlükdə bu nəsildən yox (bu, ayrıca, özü
də daha geniş bir mövzunun söhbətidir), onun layiqli davamçılarından
olmuş Yolçu müəllimdən danışmaqdır.

Yolçu Əhməd oğlu Əlizadə 1922-ci il sentyabrın 2-də Faxralıda
dünyaya gəlib. Burada orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan
Dövlət Universitetinə daxil olub. Amma o, hələ tələbə ikən 1941-ci ildə
İkinci dünya müharibəsi başladığından təhsilini yarımçıq qoyaraq
cəbhəyə yollanıb. Müharibənin sonunadək cəbhə bölgələrində olan
Y.Əlizadə döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə bir sıra orden və
medallarla təltif olunub. 1945-ci ildə müharibə bitdikdən sonra doğma el-
obaya qayıdıb və yenidən ali təhsil almaq qərarına gəlib. Bu dəfə
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olub və oranı 1956-cı ildə
bitirib. Doğma Faxralıya ali təhsilli mütəxəssis kimi qayıdaraq kənddəki
“Qələbə” kolxozunda baş mühasib kimi fəaliyyətə başlayıb və 1968-ci
ilədək bu vəzifədə çalışıb. O zamanlar bu, heç də balaca vəzifə deyildi.
Və bəlkə də bir başqası olsaydı belə “yağlı vəzifədə” oturduqdan sonra
ancaq dolanışığını, gün-güzəranını düşünərdi. Amma o, həyatın mənasını
təkcə var-dövlət toplamaqda, tutduğu vəzifədən yararlanaraq şəxsi
ambisiyalarını həyata keçirməkdə görənlərdən deyildi. Hər müşküldən
nicat yolunun elmdə olduğnu yaxşı bilirdi. Elə buna görə də kolxozda
çalışdığı müddətdə həm də elmi araşdırma ilə məşğul olub. İstehsalatdan
ayrılmadan Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun dissertantı kimi elmi
iş üzərində çalışıb. Və yuxusuz gecələr, gərgin elmi axtarışlar öz
bəhrəsini verib, 1968-ci ildə o, “Mühasibat uçotunda maya dəyərin
hesablanması metodu və təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi
dərəcəsi alıb. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Yolçu Əlizadə o
vaxtlar SSRİ məkanında kənddə kolxozda baş mühasib işləyə-işləyə elmi
tədqiqatla da məşğul olaraq elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış ilk
mütəxəssis idi.

Mütaliəli və məlumatlı kişi idi Yolçu müəllim. Ə.H.Bəhmənyar
uzaqgörənliklə deyirdi: Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı
kitaba bərabər olsun, elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla
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söhbətə dəysin. Yolçu müəllimlə hər söhbət həqiqətən bir kitaba bərabər
idi. Özüm bunun dəfələrlə canlı şahidi olmuşam.

Artıq onun üçün daha geniş fəaliyyət meydanı lazım gəlirdi. Kənd
yerində yaşamaq onun daha geniş sferada elmi-tədqiqatla məşğul olmaq
imkanını məhdudlaşdırırdı. Elmi mühitə daha da yaxın olmaq məqsədi ilə
1968-ci ildə Bakı şəhərinə köçdü və burada müsabiqə yolu ilə Xalq
Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki İqtisad Universiteti) “Mühasibat
uçotunun təşkili və təhlili” kafedrasında baş müəllim vəzifəsini tutdu. Az
sonra həmin kafedranın dosenti seçildi və ömrünün sonunadək burada
elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul oldu. Eyni zamanda 1972-1983-cü
illərdə “Mühasibat uçotu və maliyyə-kredit” fakültəsinin dekan müavini
və dekanı vəzifələrində də çalışıb.

35 elmi məqalənin və 3 dərs vəsaitinin müəllifi idi Yolçu müəllim.
Qürur duyulası bir keçmişi olan Yolçu müəllim üçün də həyatda ən

böyük xoşbəxtlik L.Tolstoy demiş, yaxşılıq eləmək və yaxşılıq
eləməkdən duyulan həzz olmuş və övladlarına da bunu təlqin etmişdir.
Buna görədir ki, 2001-ci il martın 3-də dünyasını dəyişən Yolçu
Əlizadəni təkcə doğmaları və faxralılar yox, borçalılar, dostları, tanışları,
həmkarları və dərs dediyi minlərlə yetirməsi hər zaman minnətdarlıqla
xatırlayırlar.
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DÜNYA DURDUQCA

İnsan dünyaya gələndə hər şeyin asanlıqla
qarşısına çıxdığını görmür. Başqa sözlə demiş
olsaq, o həyatda nəyisə əldə etmək, uğur
qazanmaq, pillələri yüksəlmək üçün mütləq
əziyyət çəkməlidir. Elə insanlar var ki, bu
əziyyəti çəkir və sonra da bəhrəsini görür. Bir
qədər tənbəllik eləyənlər isə demək olar ki,
həyatda ömrünü boş-boşuna keçirir və yaşadığı
müddətdə heç bir iz qoymur.

M.Ş.Vazeh yazır: “Həyat əta deyil,
bilməlisən ki, hər addımı atdıqca məzara
yaxınlaşırsan, həyatda naümüd, bədbin olma,

ondan səmərəli istifadə et.” 1922-ci ildə Borçalı mahalının Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olan Həsənəli Əli oğlu Əlizadə də
məhz həyatını zəhmətin, əməyin üstündə qurub. Daha doğrusu, bu inamla
yaşayıb ki, insan yalnız və yalnız alın təri ilə istəyinə qovuşa bilər.

O, 1941-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbini bitirib. Sonra isə Böyük
Vətən Müharibəsi başlayanda digər yaşıdları kimi, o da cəbhəyə yola
düşüb. Bilib ki, vətən ona oğul deyirsə, o da əlinə silah alıb sevdiyi
vətəni qorumalı, yağı düşmənlə ölüm-dirim mübarizəsinə atılmalıdır.

Bəziləri elə təsəvvür edir ki, müharibənin odunda-alovunda
döyüşmək, həmin anlarda səngərdə düşmənlə üzbəüz olmaq asandır.
Müharibənin yazılmamış qanunları var. O qanunlardan biri ondan
ibarətdir ki, orda ya ölməli, ya da öldürməlisən. Həsənəli Əlizadə isə
müharibəyə getdiyi ilk gündən vətənə sevgisini göstərib. Yəni ağır
döyüşlərdə heç nədən çəkinməyib və son gülləsinə qədər vuruşmağı
bacarıb. Belə döyüşlərin birində o, yaralanıb və 1943-cü ildə ordudan
təxris olunub. Əlbəttə, müharibə həyatını yaşamış, odun-alovun içində
olmuş bu insan üçün arxa cəbhədə işləmək, fəaliyyət göstərmək daha
asan idi. Amma özü arzulayırdı ki, qələbə gününə qədər cəbhədə olub
düşmənlə döyüşsün və yağılardan intiqamını alsın. Başqa sözlə demiş
olsaq, o, bu intiqamı faşistlərdən aldı.

Arxa cəbhə isə ona yeni bir məktəb oldu. Bu məktəbdə o, bir az da
yetkinləşdi və kamilləşdi. Belə ki, 1943-1945-ci illərdə H.Əlizadə doğma
kəndlərindəki kolxozda mühasib işləyib. Sonradan müharibə bitəndə ali



Faxralılar

99

təhsil arxasınca Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna gəlib və ora
qəbul olub. Həmin ali məktəbi də uğurla bitirib.

1949-1950-ci illərdə Mərkəzi Statistika İdarəsinin Tovuz rayon
şöbəsində müfəttiş, 1950-1952-ci illərdə isə mühasib vəzifələrində çalışıb.
1952-1955-ci illərdə isə Gəncə Vilayət Maliyyə Şöbəsində vergi üzrə baş
müfəttiş vəzifəsində işləyib.

1955-ci ildən ömrünün sonunadək bu ziyalı insan Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı Akademiyasının mühasibat uçotu və statistika kafedrasında
dosent vəzifəsini daşıyıb. Əlbəttə, illər keçdikcə kamilləşən və
müdrikləşən Həsənəli Əlizadə elm aləmində öz izlərini qoymağa başlayıb.
Daha doğrusu, o, özünü, sözünü elm sahəsində də təsdiq eləməyi bacarıb.
Yəni sübut edir ki, digər sahələrdə uğur qazandığı tək, elmdə də nəyəsə
nail ola bilər. O, 1971-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və
iqtisad elmləri namizədi adını alıb.

Təbii ki, elmlə məşğul olduğu illərdə o elə-belə oturmayıb, neçə-
neçə elmi məqalələrini və metodik vəsaitləri araya-ərsəyə gətirib. Onun
nə az, nə çox – 40-dan artıq elmi və elmi-metodik məqalələri olub. Bütün
bu məqalələrdə Azərbaycan elminə və təhsilinə Həsənəli Əlizadə öz
töhfəsini verir.

Maksim Qorki yazır: “Həyat gedir, kim onunla ayaqlaşa bilmirsə,
tənha qalır”. İstedadlı alim Həsənəli Əlizadə isə həmişə həyatla ayaqlaşıb,
el-obanın içində olub və bütün dövrlərdə öz sözünü deməyi bacarıb.

Həsənəli müəllim həm də Borçalıda məşhur olan bir nəslin
nümayəndəsidir. Və təbii ki, bu məsuliyyəti hər addımda hiss edirdi.
Həsənəli müəllimi yetirən Koxallı nəsli elə bağ salıb ki, dünya durduqca
barı yeyiləcək. İstedadlı şair Rasim Kərimlinin yazdığı kimi:

Rasim, bir bağça sal, əhsən deyilsin,
Bu dünya durduqca barı yeyilsin.
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OT KÖKÜ ÜSTƏ BİTƏR

...Kim nə deyir-desin, hər bir insanın əsli-
kökü və nəsli-nəcabəti olmalıdır. O insanın ki,
damarlarından axan qan təmiz olur, duru olur,
həmin insanlar həmişə xalq, millət üçün
çoxlarının görə bilmədiyi işləri həyata
keçirirlər. O işləri ki, yeri gələndə bu adamlar
canından belə keçməyə qorxmurlar. Bir də,
heç kəs dünyaya qəhrəman kimi göz açmır,
həmin insanı zamanın özü yetişdirir,
formalaşdırır və püxtələşdirir... Belə
insanlardan biri də öz ziyalılığı və təmizliyi ilə
seçilən Niyazi Allahyar oğlu Qasımovdur. O

Niyazi ki, 1923-cü Faxralı kəndində dünyaya göz açıb. Çoxlarına yaxşı
bəllidir ki, Faxralıdan çox böyük ziyalılar, qəhrəman oğullar, millətini və
xalqını sevən insanlar çıxıbdır...

İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Niyazi Qasımov 10-cu sinifdə
oxuyurdu. Hər oğulun, hər gəncin işi deyildi ki, 10-cu sinifdən gedib
Sovet Ordusu sıralarında alman faşistlərinə qarşı vuruşsun. Taqanroq
diviziyasının tərkibində döyüşə gedən gənc Niyazi nələr görməmişdi? O,
alman faşizminin cinayətkar sifətini, qəddarlığını və amansızlığını
döyüşdüyü torpağın hər addımında görürdü. O, görürdü ki, faşistlər işğal
elədikləri yerlərdə nə uşağa, nə qocaya, nə də hamilə qadına aman vermir.
Almanların törətdiyi vəhşilik Niyazi Qasımovun ürəyinə çalın-çarpaz
yara vurmuşdu. O, 1943-cü ildə general Tolbuxinin komandanlığı altında
Cənubi Belarus cəbhəsində döyüşərək bir Vətən oğlu kimi öz sözünü
demişdi. Bir müddətdən sonra isə Niyazi Qasımovu Cənubi Ukrayna
cəbhəsinə göndərirlər.

Odun-alovun və güllələrin ölüm saçdığı məqamlarda heç vaxt Niyazi
Qasımov qorxmayıb və əksinə, sinəsini vətən torpağına sipər edib. O,
rabitəçi-kəşfiyyatçı kimi çox böyük xidmətlər göstərib. Əlbəttə, alman
qoşunlarının içərisinə girmək, ordan lazımı məlumatları ötürmək o qədər
də asan deyildi. Ən azından ona görə ki, hər dəfə kəşfiyyata gedərkən
Niyazi Qasımov o dünyanı görüb gəlirdi. Müharibənin yazılmamış çox
qanunları var. Yəni müharibə elə bir dəhşətdir ki, onun əhatəsində və
içində olan hər hansı adam istənilən anda qurban gedə bilər. Bunların
hamısını Niyazi Qasımov çox yaxşı bilirdi, amma onun ürəyindəki vətən
eşqi, ailə məhəbbəti və bir də geriyə dönəcəyi günün ümidi heç vaxt onu
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tənha buraxmırdı. Çünki o bilirdi ki, müharibə ağır qanlar, ölüm-itim
beşiyidir. Və bu beşikdən, bu məkandan sağ çıxmaq hər oğulun işi deyil.
Burada da bir Allah sevgisi, Allah məhəbbəti vardı. Onu həmişə ən ağır
döyüşlərdə belə o Allah sevgisi qorumuşdu. Elə buna görə də
Ukraynadan keçən döyüş yolunu Rumıniyada, Bolqarıstanda,
Macarıstanda və Avstriyada davam etdirmiş, döyüşlərdə öz sözünü demiş
və həmin məmləkətlərin azad olunmasında Niyazinin böyük xidmətləri
olmuşdu. Ona görə də o, “Macarıstanın azadlığı uğrunda” medalı ilə təltif
olunmuşdu. Belə ki, Niyazi Qasımov Macarıstandakı döyüşlərdə və
Balaton gölü sahilində bir neçə kəndin azad olunmasında qəhrəmanlıq
nümunəsi göstərmişdi.

...İnsanlar bəzən elə fikirləşirlər ki, onların qəhrəmanlığını və
igidliyini kimlərsə yaddan çıxarır, unudurlar. Amma bu belə deyil. Ola
bilər, bəzən hansısa insan, hansısa adam kiminsə xidmətlərini və
qəhrəmanlığını yaddan çıxarsın. Ancaq tarixin yaddaşı çox möhkəmdi,
yəni tarix elə bir andır ki, ona yazılan məqamlar min illər də keçsə,
unudulmur və yaddan çıxmır...

...Müharibənin dəhşətlərini yaşamış Niyazi Allahyar oğlu Qasımov
sonradan doğma el-obasına dönür və burada yaşayıb-yaradır. Ailə qurur
və 3 oğul, 1 qız atası olur. Onları da çox tərbiyəli və istiqanlı böyüdür.
Ancaq Niyazinin ürəyində əbədi bir sağalmaz yara qövr edir, çünki o,
müharibədə qardaşı Ənvər Qasımovu itirir. Elə bu ağrı-acı zaman-zaman
onun ürəyində öz izini qoyur.

Niyazi Qasımov həmişə bir Allah sevgisinə, bir Allah məhəbbətinə
sığınıb. Və Allah da onu çətin sınaqalara salsa da, bu sınaqlardan üzüağ
çıxarıb. Buna görə də o, Ulu Yaradana duaçı olub.

Övladlarının hamısı elimizə, xalqımıza başucalığı gətirən, canında-
qanında xalq məhəbbəti, millət sevgisi gəzdirən övladlar olublar. Niyazi
Qasımovun atasının adını daşıyan Allahyar isə özünə sözün həqiqi
mənasında oğul dedizdirdi. Bəli, vətən Allahyara oğul dedi. Həyatda ən
ali mükafat da elə budur. Onu da Allahyar sağlığında qazandı.

Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu ailə ilə mən çox yaxın olmuşam,
Niyazi əmi böyüklə böyük, kiçiklə kiçik idi. Bizimlə hər görüşəndə
sifətində təbəssüm yaranar və bizi bağrına basardı. Tofiqi, Şamili, məni
Səyyaddan seçməzdi. Bizi göstərib deyirdi: Mənim yoldaşlarım və
dostlarım bunlardı. Bu yüksək əxlaqi fəzilət Niyazi əminin saflığından
irəli gəlirdi. Dəfələrlə bir məclisdə olmağımız Niyazi əmini bizə daha
yaxından tanıtdı. Niyazi əmi bu insanlığı özü qazanmışdı. Niyazi əmini
eli, obası və bizim 70-ci illərin gəncləri həmişə minnətdarlıqla
xatırlayırlar.
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Daha bir haşiyə: ADU-nun axırıncı kurs tələbəsi idim. Həmişə
olduğu kimi, yay tətilini doğma Faxralımızın füsünkar təbiətində
istirahət edərdik. Dostum Səyyad dedi ki, ay Səməndər, səni və o
biri dostlarımızı Niyazi əmi Darvazdakı (Faxralının yaxınlığındakı
kiçik kənd nəzərdə tutulur) evinə qonaq dəvət edir. Eldar Qurbanov,
Şamil Əliyev və Tofiq Bədəlovla birlikdə Niyazi əminin dediyi
vaxtda onlarda görüşdük. Həmin görüşdə Niyazi əmi bizə elan etdi
ki, heç yana getməyin, mənim müharibə yoldaşım və dostum
Madayev bu günlərdə Faxralıya görüşümüzə gəlir.

Bu görüşdə, nəinki kəndimizin ağsaqqalları, rəhbər işciləri,
ziyalıları, hətta rayonumuzun hərbi komissarı və başqa məsul
vəzifəli şəxsləri də iştirak edirdi. Mən də bu görüşdə birmənalı
olaraq gənc yazar – bir qələm əhli kimi iştirak edirdim. İndiyə
qədər o görüşü xatırlayıram: Əslən Çeçenistanlı olan Madayev tək
gəlməmişdi. Həyat yoldaşı Tamara xanım, oğlu Əli, həmyerlisi və
müharibə dostu Xizri Zakriyev ilə birlikdə gəlmişdi.

Bu dostlar bir-birinə sarıldılar, gözlərindən axan sevinc
gözyaşları dayanmaq bilmirdi. Bu görüşü seyr edən bütün qonaqlar
da qəhərlənmişdi. Bir həftə müddətində bu dostlar nəinki Niyazi
əminin, hətta bütün faxralıların sevimlisinə çevrilmişdi.

Abdul-Məcid Madayev danışırdı ki, mənim Niyazi Qasımova
bir can borcum da var. Belə ki, biz müharibə zamanı kəşfiyatçı idik.
Bir gün komandanlıq bizi – məni, Niyazi Qasımovu və milliyitcə
rus olan Qulyayevi yanına çağırdı və tapşırıq verdi. Biz almanların
bir-biri ilə rabitə əlaqəsini kəsməli idik. Əməliyyatı uğurla yerinə
yetirdik və qayıdan zaman atəşə tutulduq. Bir anda mənim
ətrafımda böyük partlayış oldu və sağ ayağımdan ağır yaralandım.
Niyazi bir anda özünü mənə çatdırdi və köynəyini çırıb mənim
yaramı sarıdı. Çox qan itirmədən Niyazi Qasımov məni düşmənin
ərazisindən uzaqlaşdırdı... Baxın, Faxralının bu igid oğlu yanımda
olmasaydı, mən indi həyatda olmazdım və nə sizin kəndin füsünkar
mənzərəsini, nə də Faxralının belə cəsur insanlarını görməzdim.

Müharibə veteranlarının və müharibə dostlarının 1978-ci ildə
baş verən bu görüşünü rayonumuzun “Qələbə bayrağı” qəzetində
geniş şəkildə işıqlandırdım. Bu cəbhə dostlarının xatirələrinin
hamısını qələmə alsaydım, böyuk bir qəhrəmanlıq dastanı olardı.

Bu cəbhə dostları axırınçı dəfə 1943-cü ilin may ayında ayrı
düşmüşdülər. Onların görüşü 35 il sonra, 1978-ci ildə baş tutdu və
qələbənin də 33-cü ildönümünə təsadüf etdi. Sonra bu veteranlar



Faxralılar

103

Madayevin təşkilatçılığı altında sağ qalan cəbhə dostları ilə bir neçə
dəfə görüş təşkil etmişdilər (Qələbə günü bayramlarında).

Mən bir daha dostluğun, sədaqətin və qardaşlığın necə
olduğunun qələmimlə birlikdə şahidi oldum. Bu dostluq nəinki iki
ailə arasında, hətta iki böyük rayon – Gürcüstanın Bolnisi rayonu
və Çeçenistanın Qudermes rayonu arasında boyük dostluğa çevrildi.

Hal-hazırda bu dostluğu Niyazi əminin oğlu, mənim yaxın
dostum Səyyad Qasımov və nəvələri Ənvər və kiçik Niyazi davam
etdirir.

Elinə-obasına ürəkdən bağlı olan bu insan düz 70 il yaşayıb və
1993-cü ildə dünyasını dəyişib. Amma elə insanlar var ki,
dünyasını dəyişsələr də, öz əməlləri ilə minlərlə insanın qəlbində
özünə əbədi iz qoyurlar. Faxralının ziyalısı olan Niyazi Qasımov da
məhz belə kişilərdən olub!
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ELDƏ BİR, ELLƏ BIR OLMUŞ İNSAN

Hər dəfə yenicə işıq üzü görmüş kitabı
əlimə alanda onu böyük maraqla oxuyuram.
Axı, hər bir kitabın böyük və gərgin zəhmət
hesabına ərsəyə gəldiyini yaxşı bilirəm.
Belə böyük zəhmət və axtarışların nəticəsi
kimi ortaya çıxarılan kitabda isə təbii ki,
öyrənməli çox şey olur. Bu günlərdə mənə
təqdim olunan kitab isə bir oxucu kimi
diqqətimi çəkməklə yanaşı, həm də hədsiz
sevincimə səbəb oldu. Təkcə ona görə yox
ki, kitabda mənim də yazım çap olunmuşdu
və üç ildən artıq idi ki, bu kitabın yolunu

gözləyirdik. Həm də ona görə ki, kitab bütün ömrünü xalqına, insanların
rifahının yaxşılaşmasına həsr edərək şərəfli ömür yolu keçmiş və elə bu
səbəbdən də hələ gənc yaşlarından bir el ağsaqqalı kimi tanınan qeyrətli
eloğlum Əli Bayram oğlu Əliyevə həsr olunub. O Əli Bayram oğluna ki,
təkcə boya-başa çatdığı Faxralı kəndində deyil, bütövlükdə Borçalıda bir
ağsaqqal, bacarıqlı təşkilatçı və rəhbər işçi kimi tanınıb, adı həmişə
hörmətlə çəkilib, məclislərdə yeri başda olub. Onu Azərbaycanda da
yaxşı tanıyıb, hörmətlə yanaşıblar.

…Tarixin bütün dövrlərində cəmiyyətin əsas ağırlığı ayrı-ayrı
şəxsiyyətlərin çiyninə düşmüşdür. Şəxsiyyətlər tarixi yaratdıqları kimi,
özləri də tarixin səhifələrində əbədiləşmişlər. Amma nədənsə belə
görkəmli şəxsiyyətlər müasirimiz olanda çox zaman onların
böyüklüyünün fərqinə varmır, xeyirxah əməllərini görmürük. Yalnız
aradan illər keçəndən sonra layiq olduqları qiyməti veririk. Burada şair
Cabir Novruzu xatırlamamaq olmur: “Sağlığında qiymət verin insanlara”.
Vətən üçün, el üçün canlarını fəda edənlərin qədrini bilmək,
qiymətləndirmək lazımdır. Bununla belə, etiraf etmək lazımdır ki,
sağlığında, özü də gənc yaşlarından rəhbər vəzifədə olub ümumxalq
məhəbbəti qazanmaq hamıya nəsib olmur. Üstəlik nəzərə alsaq ki, söhbət
sovet rejiminin hakim olduğu dövrdən gedir, fikrimiz daha da aydınlaşar.
Bu baxımdan, Əli Bayram oğlu Əliyevə həsr olunmuş kitab vaxtında
atılmış xeyirxah addım, çox da uzaq olmayan tarixi keçmişimizə ayna
tutan bir vəsait və sözün əsl mənasında qədirşünaslıq kimi
qiymətləndirilməlidir.
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1923-cü ildə Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı kəndində
dünyaya göz açan Əli Bayram oğlu Əliyev 1941-ci ildə doğma kəndində
orta məktəbi bitirmiş və 1942-ci ilin yanvarında könüllü olaraq
müharibəyə getmiş, burada şərəfli bir döyüş yolu keçmişdir. 1945-ci ildə
cəbhədən qayıtdıqdan sonra bir müddət Faxralı kəndindəki kolxozda
mühasib köməkçisi və mühasib vəzifələrində çalışıb, Faxralı orta
məktəbində rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. Bacarığını və
təşkilatçılıq qabiliyyətini görüb ona daha böyük etimad göstəriblər.
Rayonun ən böyük təsərrüfatlarından olan Faxralı kəndindəki “Qələbə”
kolxozuna sədr seçilib. 1964-cü ilin dekabrında isə daha yüksək və
məsuliyyətli vəzifəyə – Bolnisi rayon İcariyyə Komitəsinin sədri
vəzifəsinə irəli çəkilib. 1971-ci ilin iyul ayından ömrünün sonuna – 1973-
cü ilin avqust ayına kimi isə əmək fəaliyyətini Bolnisi rayon Su
Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi kimi davam etdirib. Əlbəttə, ilk baxışda
bunlar hər bir kəsin tərcümeyi-halında ola biləcək və heç bir qeyri-adiliyi
ilə seçilməyən avtobioqrafik məlumat təsiri bağışlayır. Ancaq Əli
Bayram oğlunu yaxından tanıyanlar, onunla təmasda olanlar yaxşı bilirlər
ki, o, necə bir böyük ürək sahibi, sözün əsl mənasında xalqının cəfakeşi
idi. Neçə il öncə yazdığım şeirin bir bəndini xatırlamaq istəyirəm:

Məməşoğlu İsrafilin ər idi,
Əli Bayram oğlu eldə bir idi.
Məhəmmədin ocaq idi, pir idi,
Ləl-naxışlı xanimanım, Faxralı.

Yaxından tanımayanlar isə bu kitabı oxuyub onun barəsində zəngin
məlumat əldə edəcəklər. Məhz bu kitabdan öyrənəcəklər ki, Əli Bayram
oğlu hələ o vaxtlar rayonda baş qaldıran milli ayrı-seçkilik siyasətinə
dözməyərək qəti etiraz səsini ucaldıb. Faxralının fəxri, iki çağırış
Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü olmuş professor, mərhum Şamil
Qurbanov onun barəsində nahaq yerə deməmişdi ki, “Allah ona boy, şirin
dil, gözəl danışıq qabiliyyəti vermişdi”. Oxucular həmçinin digər
görkəmli elm xadimlərinin və müxtəlif peşə sahiblərinin millətinin,
vətəninin və doğma el-obasının fədaisi olan bu böyük şəxsiyyət barədə
ürək sözləri, onunla bağlı maraqlı və heç zaman unudulmayacaq
xatirələri ilə tanış ola biləcəklər.

Kitabda ayrı-ayrı şəxslərin imzası ilə verilən yazıların sərlövləsinə
nəzər salmaq kifayətdir ki, Əli Bayram oğlunun kimliyi haqqında
təsəvvür yaransın: “Elimizin fəxri”, “Alı hamıya nümunə idi”, “Bütün
şərəflərə layiq insan”, “Yaddaşlardan silinməyən arkadaşım”, “Əfsanəvi
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ictimai xadim və alim”, “O, bacarıqlı rəhbər idi”, “Arxasızların arxası”,
“O, elin gücünə arxalanırdı”, “Xalq üçün yaşanan ömür”, “Bütün
borçalıların dayağı”, “Əli Bayram oğlu cəsarət və mərdlik rəmzi idi”, “O,
xalqın polad dayağı idi” və s. Özü də bu sözləri deyən, onu belə yüksək
qiymətləndirən təkcə öz soydaşlarımız deyil. Əli Bayram oğlunu tanıyan,
onunla işləyən müxtəlif vəzifə sahibləri və yaxud ondan yaxşılıq görən
gürcülər və digər millətlərin nümayəndələri də onu eyni məhəbbətlə, eyni
səmimiyyətlə xatırlayırlar.

Bu kitabdan oxucular həmçnin ölməz söz ustadlarımız Səməd
Vurğunun, Osman Sarıvəllinin və Hüseyn Arifin Faxralıda olması, Əli
Bayram oğlunun onlarla görüşü barədə məlumat əldə edəcək, həmin
tarixi görüşü əks etdirən və bəlkə də indiyədək mətbuat səhifələrinə
çıxmayan nadir fotoşəkillərlə də tanış olacaqlar. Həmçinin onu da
öyrənəcəklər ki, bu gün Bolnisi şəhərində, Faxralıda və rayonun digər
kəndlərində əhalinin xidmətində olan neçə-neçə ictimai və sosial
obyektlər məhz Əli Bayram oğlunun yadigarıdır. Bütün bunlara görə də
qədirbilən ellərimiz onu həmişə minnətdarlıq hissləri ilə yad edirlər.

Əli Bayram oğlu haqqında yazılmış xatirələrdə bir məqam diqqəti
çəkəcəkdir. Oxucu ayrı-ayrı epizodlarda mənfur ermənilərin necə yaltaq,
ikiüzlü, xain, məkrli olduğuna dəlalət edən xatirələrə rast gələcəkdir.
Məsələn, biləcəklər ki, Əli Bayram oğlu ona hərbi-tibbi komissiyada
xəstəlik kağızı düzəltdirməyi, rüşvət verməklə hərbi xidmətdən
yayınmağı təklif edən Şulaver ermənisini necə əzişdirib. Məlum olacaq
ki, Böyük Vətən müharibəsinin qızğın getdiyi dövrdə ermənilər dəllallıq
etməklə məşğul imiş. Başqa bir epizodda isə Əli Bayram oğlu ilə yaxın
dostluq münasibətində olan böyük şair Səməd Vurğunla erməni aktyorlar
arasında düşən insidentin tarixçəsi ilə tanış olacaq. “Vaqif” dramını
erməni dilində tamaşaya qoyan Şaumyan adına erməni dram teatrının
aktyorlarının dəvət etdikləri ziyafətdə iştirakdan imtina edən şair erməni
aktyorları arasından Vaqifi oynayanın ampulasına bələd olduğundan, ona
belə bir irad tutur: “Sən səhnədə özünü lotu, bambılı kimi aparırsan,
Vaqif təkcə Qarabağ xanlığının vəziri deyil, o həm də Azərbaycan
xalqının beynidir”. Bu iki xatirəni xatırlayan qocaman jurnalist Hacı
Qurban oğlu Həsənov “Onlar mənim qəlbimdə qoşa heykəldirlər!”
sərlövhli məqaləsində Səməd Vurğunla Əli Əliyevin oxşar cəhətlərini
ortaya qoyan misallar çəkir.

Bölgədə kompakt halda yaşayan azərbaycanlıların sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməyən Əli Əliyevin milli
vətənpərvərliyi, xalqına bağlılığı ona həm də böyük maneələr yaradır,
tez-tez milli şovinizmin təzyiqlləri qarşısında qalırmış. Milli ruhu, milli
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əxlaqı və etik keyfiyyətləri ilə, eyni zamanda onu həmakarlarından
fərqləndirən təbii rəhbərlik-təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə seçilən Əli
Əliyevin necə paxıllıq hədəfinə çevrilməsini əks etdirən xatirə yazılar da
təsirli fraqmentlərlə zəngindir.

Oxucu təkcə Əli Bayram oğlu haqqında əlisevərlərin xatirələri ilə
deyil, bu böyük insanın Vətən uğrunda savaş və əmək cəbhəsində
göstərdiyi fədakarlığı, rəşadəti əks etdirən sənədlərin surətləri, şəxsi
arxivindəki diplomlar, fəxri fərmanlar, arayışlar, vəsiqələr, təşəkkürnamə
və ünvanına göndərilən minnətdarlıq məktubları ilə də tanış olacaqdır,
haqqında yazılmış, öz sağlığında işıq üzü görən məqalələrə göz atmaq
imkanı qazanacaqdır.

Tərəqqipərvər, maarifpərvər insan olan Əli Bayram oğlunun
müəllimlərə hörmətlə yanaşmasını sübut edən hadisələrdən biri oğlu
Bayramın qələmə aldığı xatirələrdə əksini tapıb. Bir oxucu, əlbəttə ki, bir
müəllim kimi həmin epizod məni çox təsirləndirdi. Bayram Əli oğlu
yazır: “Atam müəllimlərə hörmətlə yanaşar, onların problemlərini həll
edərdi. Bir dəfə atam maşınla məktəbə tərəf gedirdi. Mən ondan məni də
məktəbə aparmağını xahiş etdim. O, mənə dedi: “Sənin müəllimlərin
avtobusla gedərkən sənin dövlət maşınında məktəbə getməyin onlara
qarşı hörmətsizlikdir. Sən də hamı kimi avtobusla getsən yaxşı olar”.
Əlbəttə, öz övladına müəllimə qarşı bu cür ehtiram hissi aşılayan
valideyn sağlığında rəğbətə, haqq dərgahında isə rəhmətə layiqdir.
Şəxsən mənim üçün maraqlıydı – görəsən Əli Bayram oğlu haqqında
mənim öz müəllimim, şair Məmmədov Əli Səngərli nə yazıb. Zənnimdə
yanılmamışdım. Kitabda toplanmış xatirə məqalələrinin bəlkə də ən
həcmlisi, ən zəngini Əli Səngərliyə məxsusdur. Əli Bayram oğlunu
Gürcüstan azərbaycanlılarının keçən yüzillikdə yetirdiyi nadir
şəxsiyyətlərdən biri kimi təqdim edən Əli Səngərli onu öz şeirlərində
tərənnüm edib. Məqalə elə Əli Bayram oğlununa xitab ifadə olunmuş
şeirlə də bitir:

Çünki yaranışından
Allahsız yol seçmədin,
Ölməzlərə qovuşdun,
Ölüm yolu keçmədin!

Əli Bayram oğlu Əliyev haqqında xatirə kitabını oxuyan oxucu
nəhayətdə bir qənaətə gələcək ki, onu təkcə bir el yox, iki xalq – həm
Azərbaycan, həm gürcü xalqı itirmişdir. Təəssüflənəcək ki, bu itki çox
erkən baş vermişdir. Amansız ölüm onun arzularını cəmi 50 yaşında
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yarımçıq qoymuşdur. Əlbəttə, hər bir insanın ölümü faciədir. Əli Bayram
oğlu da insan idi. Lakin necə insan?! Doğrudan da hədsiz dərəcədə
təəssüflüdür. Axı, Əli Bayram oğlunu həyatda xoşbəxt insan adlandırmaq
üçün hər cür imkan var idi. 16 yaşında əlaçı, qabaqcıl şagird, 18 yaşında
müharibədə komandir, 23 yaşında nəslinin ağsaqqalı, 35 yaşında
kəndinin ağsaqqalı, 40 yaşında isə rayonun rəhbəri və Borçalı elinin
hörmətli ağsaqqalı kimi yaşanan ömür nə üçün 50 yaşda sona yetməliydi?

Ölümə xüsusi münasibəti vardı Əli Bayram oğlunun. Bu münasibəti
açıqlamaq üçün özünə istinad edək. Xəstə yatağında olarkən Abdulla
Məhəmməd oğlu Bədəlovun onu fikirdən ayırmaq üçün verdiyi “Əli lələ,
nə fikirləşirsiniz?” sualını belə cavablandırıb: “Dayıoğlu, mən ölümdən
qorxmuram, mənim tay-tuşlarım 30 il bundan əvvəl mənim də iştirakçısı
olduğum müharibədə, ömürlərinin bahar çağında həlak olublar, taleyin
mənə bəxş etdiyi ömürdən istifadə edib çox məqsədlərimi həyata
keçirmiş, arzularımın çin olmasına nail olmuşam. Anam həyatla qollarım
üstündə vidalaşdı, həmin anlarda o, mənim gözümün dərinliyinə baxırdı.
Bu isə özlüyündə yaxşı, xoş məna verən əlamət deyil. Nə qədər nikbin
olsam belə, yenə mənə elə gəlir ki, məni arxasınca aparacaq”.

Xatirələr toplusunun ərsəyə gəlməsində böyük əməyi olan, “Əliyev
Əli Bayram oğlu” adlanan kitabın müəllifi Loğman Çıraqovun da
zəhməti ölçüyəgəlməzdir. Əlisevərlərdən biri kimi mən bunu
dəyərləndirirəm.

Təbii ki, bir qəzet yazısında bu sanballı kitab haqqında əhatəli söhbət
açmaq mümkünsüzdür. Kitabın əsl qiymətini hörmətli oxucular
verəcəklər. Biz isə elimizin məğrur və polad kimi sınmaz, 50 illik
ömründə öz xalqı üçün neçə-neçə ömrə belə sığışmayacaq qədər
fədakarlıqlar və xeyirxahlıqlar etmiş bir insanın xatirəsini əbədiləşdirmək,
onu gənc nəslə tanıtmaq kimi nəcib bir işə qol qoymuş insanlara –
Loğman müəllimə və bütövlükdə bu kitabın işıq üzü görməsində zəhməti
olanların hamısına təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm
ki, bu minnətdarlıqdan ən çox pay düşənlərdən biri də Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Ulu Körpü” qəzetinin baş redaktoru,
borçalışünas eloğlumuz Musa Nəbioğludur.

2006
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GÖZƏL ANA, ZƏHMƏTKEŞ MÜƏLLİM

Uzun illərdir ki, pedaqoji sahədə çalışıram.
Təhsilimizin dünəni və bu günü, bu sahədə əldə
olunan uğurlar və problemlərlə bağlı dəfələrlə
mətbuatda çıxış etmiş, müxtəlif səviyyəli
konfrans və simpoziumların iştirakçısı olmuşam.
Və hər çıxışımda, məqaləmdə ana xətti müəllim
şəxsiyyəti, müəllim zəhmətinin qüdrəti və şərəfi
təşkil edib. Bəlkə də bəziləri bunu özümün də
müəllim olmağımla əlaqələndirə bilər. Amma
mənim üçün bir məlum həqiqət var: hansı
peşənin sahibi olmağımdan asılı olmayaraq,
əlim qələm tutduqca bu şərəfli peşə
sahiblərindən yazmaq mənim borcumdur. Bir peşənin sahibi ki yer
üzünün əşrəfi olan insanın özünü şərəfləndirmək üçün çalışır, ömrünü bu
yolda şam kimi əridir, ondan necə yazmayasan, niyə yazmayasan.

Hər dəfə müəllim zəhmətindən, bu peşənin özəlliklərindən söhbət
düşəndə mən üstünlüyü daha çox kənd müəllimlərinə verirəm. Çünki
əgər şəhər məktəblərində müəllimlə şagirdin ünsiyyəti əsasən məktəbdə,
sinif otaqlarında olur, dərsdən sonra şagird öz müəllimi ilə demək olar ki,
görüşmürsə, kənddə mənzərə tamamilə fərqlidir. Burada şagird öz
müəllimindən təkcə elmin sirlərini yox, həm də bütövlükdə həyat dərsini
öyrənir. Daha doğrusu, müəllim öz şagirdinə təkcə kitabları yox, həm də
həyat dərsini öyrədir: özünün kənddəki nüfuzu, hörməti, tərbiyə etdiyi
övladları – bir sözlə, şəxsi nümunəsi ilə. Kənd yerində hamı bir-birini
yaxşı tanıyır, kimin kim olduğunu gözəl bilir. Öz ailəsində ləyaqətli
övlad tərbiyə edə bilməyən müəllimin əxlaq dərsi şagirdlərinə necə təsir
edə bilər? Bu baxımdan qadın müəllimlərin üzərinə ikiqat məsuliyyət
düşür. Axı, onlar həm də anadır.

Bu yazıya belə uzun girişlə başlamağımın da səbəbi odur ki, yenə də
müəllimdən söhbət açmaq istəyirəm. Özü də kənd müəllimindən, üstəlik
müəllim-anadan.

...Sənəm Hüseyn qızı Mahmudova 1926-cı ildə Borçalıda – o
vaxtkı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan
olub. 1933-cü ildə Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə gedib. 1941-ci
ildə səkkizinci sinfi bitirib. Pedaqoji təhsil alaraq müəllim olmaq
arzusuna düşüb. Elə həmin il sovet-alman müharibəsinin başlanması da
onu arzusundan daşındırmayıb və o, Borçalı Pedaqoji Texnikumuna
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daxil olub. Ağır müharibə illərində hər çətinliyə dözərək təhsilini davam
etdirib. 1943-cü ildə texnikumu bitirərək Faxralı orta məktəbində ibtidai
sinif müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Cəmisi iki il əvvəl ona
dərs demiş müəllimlərlə birgə fəaliyyət göstərib. Və təbii ki, müəllimləri
yenə də onun köməyinə çataraq, texnikumda qazandığı nəzəri biliklərin
əməli fəaliyyətdə möhkəmlənməsində, təcrübəsinin zənginləşməsində
böyük rol oynayıblar. İllər bir-birini əvəzlədikcə Sənəm xanım da bir
pedaqoq kimi püxtələşib, işindən zövq alıb və məsuliyyətlə yanaşıb, buna
görə də çalışdığı kollektivin və şagirdlərinin sevimlisinə çevrilib.

1948-ci il isə onun həyatında daha əlamətdar hadisə olub: Əhməd Əli
oğlu Əlizadə ilə ailə qurub. Şərəfli müəllim adına bir ad da əlavə olunub:
Ana.

Ləyaqətli ömür-gün yoldaşı olan Sənəm xanım dörd övlad böyüdüb
boya-başa çatdırıb. 1949-cu ildə anadan olmuş böyük oğlu Yusif Əlizadə
uzun müddət Azərbaycan Ədliyyə polisi sistemində xidmət edib, hazırda
isə Müdafiə Sənayesi nazirliyinin müəssisələrinin birində çalşır. İkinci
oğlu Tahar da Müdafiə Sənayesi nazirliyinin müəssisələrinin birində
mühasibdir. Böyük qızı Zemfira evdar qadındır. Bahar isə Bakıda
Mərkəzi Klinik Xəstəxanada çalışır.

Ömrünün 40 ilini Faxralıda gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr edən
Sənəm Mahmudova sözün əsl mənasında zəhmətkeş olub. Bunun
nəticəsidir ki, barəsində söhbət düşəndə faxralılar onu həmişə
minnətdarlıqla xatırlayır. Bu gün çoxları böyük qürur hissi ilə deyir ki,
mənə qələm tutmağı, yazıb-oxumağı Sənəm müəllimə öyrədib. O, təkcə
dərs deməklə kifayətlənməyib, şagirdlərinə ana qayğısı, ana nəvazişi
göstərib. Yetirmələri orta məktəbi bitirib pərvazlandıqca, baxıb
qürurlanıb, həyat yollarında onlara uğur diləyib, ağbirçək xeyir-duası
verib. Onların hər xoş sorağından qəlbi dağa dönüb, doğma anaları qədər
sevinib.

40 il bir igidin ömrüdür. Və bu 40 ildə neçə-neçə nəslin yetişməsində
əməyi olub Sənəm Mahmudovanın. Kimiyə müəllim olub, kimiyə ana,
kimiyə bacı. Qayğısını, nəvazişini əsirgəməyib heç kəsdən. 1997-ci ildə
dünyasını dəyişsə də, heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır.

Hər bir insanın həyatında unudulmaz tarixi məqamlar, sevimli
şəxsiyyətlər olur. Bu, ayrı-ayrı əlamətdar hadisələrlə bağlı da ola bilər,
yəni hərənin həyatında özünəməxsus taleyinə uyğun əlamətdar günləri,
insanlar olur. Amma bununla belə, hamı üçün eyni əhəmiyyət daşıyan bir
əziz gün və unudulmaz insan da var: ilk dəfə məktəbə qədəm qoyduğun
gün və ilk müəllimin. Doğrudur, müəllimin pisi-yaxşısı olmaz, müəllim
elə hər zaman müəllimdir. Onu sevmək, hər zaman qayğı və diqqətlə
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yanaşmaq, minnətdarlıqla xatırlamaq hamımızın borcumuzdur. Bununla
belə, o adam xoşbəxtdir ki, qismətinə çıxan ilk müəllim həm də ona ana
ola bilir. Sənəm Mahmudova belə müəllimlərdəndir. Yüzlərlə yetirməsi
bu gün də Sənəm müəllimi minnətdarlıqla xatılayır.

Sənəm müəllimə haqqında saatlarla danışmaq olar. Nə qədər
şıltaqlığımıza dözüb, nazımızla oynayıb, başımıza sığal çəkərək
əlimizdən tutub bizə yazıb-oxumaq öyərdib. Təkcə elm öyrətməyib, həm
də bizə həyat dərsi keçib. Hələ uşaqkən bizi halallığa çağırıb, əyri yoldan,
haram tikədən uzaq olmağı tövsiyyə edib. El-oba, yurd məhəbbəti
aşılayıb, Vətən sevgisi öyrədib bizə. Belə insanlar heç zaman ölmür,
sadəcə olaraq dünyalarını dəyişirlər. Sənəm Mahmudova da bu gün haqq
dünyasındadır, yəni sadəcə olaraq məkanını dəyişib. Ruhu isə həmişə
bizimlədir, alqışları, xeyri-duaları yenə də yollarımıza işıq saçır.

Bəli, ömrünü şam kimi əridib minlərlə ocağa işıq saçan insanlar heç
zaman unudulmur, xeyrixah əməlləri ilə yaşayırlar. Sənəm Mahmudova
kimi...
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ELİN ŞAİRİ

Borçalı elinin ağsaqqal ziyalısı, xalq dilində
yazan şairi Əli Faxralının qoşmaları, gəraylıları,
gözəlləmələri, ustadnamələri, müxəmməsləri,
divaniləri Azərbaycan oxucusuna tanışdır. O
qədər ürəyə yatımlıdır ki, onları ilk dəfə oxuyan
adam sanki çoxdankı tanışına rast gəldiyini zən
edir. Amma tezliklə anlamaq olur ki, onların
bənzəri yoxdur.....

Əli Qurban oğlu Məmmədov (Əli Faxralı)
1926-cı ildə Borçalının qədim kəndlərindən olan, mən deyərdim ki,
Borçalının tacı sayılan, şair Nəbinin yurdu, çox böyük ziyalılar yetirmiş
Faxralıda anadan olmuşdur. Özü uzun müddət Marneuli rayonunun
Böyük (Qaş) Muğanlı kəndində yaşamışdır. Ancaq Əli Faxralının harada
doğulmasından, harada yaşamasından asılı olmayaraq, Borçalının hər bir
nöqtəsi onun üçün əzizdir, müqəddəsdir. Bu, Əli müəllimin şeirlərində öz
də geniş poetik əksini tapıb. Məsələn, şair “Borçalı” adlı şeirində yazır:

Göz açıb dünyaya gələnnən bəri,
Anamı – mən səni gördüm, Borçalım.
Laylalı beşiyim dillər əzbəri,
Yapışdım, ayağa durdum, Borçalım.

Can demişəm, hər cəfana dözmüşəm,
Demirəm ki, oynamışam, bezmişəm.
Qarış-qarış sinən üstə gəzmişəm,
Köhlənnər oynadıb yordum, Borçalım.

Əli Faxralı əsasən el şairidi, ömrünü elin içində keçirib. Elin
xeyrindən-şərindən qalmaz, toylarda həmişə yeri başdadır. Hara gedirsə,
ona yuxarı başda yer göstərir, hörmətlə yanaşırlar. Bütün bunlar ona
xalqın təkcə bir şairi kimi deyil, həm də çox müsbət xüsusiyyətlərə malik
bir insan kimi böyük qiymət verdiyini göstərir.

Əli Faxralı Allah adamıdır. Onun müəllifi olduğu, 2000-ci ildə işıq
üzü görən “Ellər var olsun” şeirlər kitabı “Bismillah” “Allah”,
“Məhəmməd”, “Ya Əli!” şeirləri ilə başlayır.

Əli Faxralı şair-rəssamdır. Ona görə də onun yaradıcılığında təbiətə
həsr olunmuş şeirlər xüsusi yer tutur. “Boyanıbdı”, “Dağlarım”, “Ölməz”
kimi şeirləri bu qəbildəndir:
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Hər məclisdə söyləmişəm,
Muğanlıdan keçən ölməz.
Mən də niyyət eyləmişəm,
Faxralıya köçən ölməz.

Yolum düşə Til dağınnan,
Cüyür, ceyran oylağınnan,
Aşıq Hasan bulağınnan,
“Nəzik su”dan içən ölməz.

Məhəbbət lirikası Əli Faxralının yaradıcılığında əsas istiqamətlərdən
birini təşkil edir. Söz yox ki, sevgi motivli şeirləri əsasən gənclik dövrünə
təsadüf edir. 1948-ci ildə Süxumi şəhərində hərbi xidmətdə olarkən
yazdığı şeirlər bu sıradandır. Məsələn:

Nə qədər qocalsa, şairin yaşı,
Xəyalı sevginin sorağındadı.
Yüz yerdən oxlansa bağrımın başı,
Əzbəri sinəmin varağındadı.....

Faxralı Əli, çəkmə, ahu-zar nədi,
Yar yolunda boran nədi, qar nədi,
Kama yetdin, dövlət nədi, var nədi,
Ləzzəti dilində, dodağındadı.

Aşıq poeziyasının yaxşı bilicisidir, sazımızın-sözümüzün fanatıdır
Əli Faxralı.

Həmişə xalqın arasında olduğundan xalq adət-ənənəsini gözəl bilir.
Şeirlərində elə sözlər işlədir ki, oxuyan adama ləzzət eləyir. O, bütün
yaradıcılığı ilə sübut edir ki, söz sənətində aparıcı xətt xəlqilikdir, xalqın
təfəkkürüdür. Yaradıcılığındakı bu xüsusiyyət Azərbaycanın və
Gürcüstanın görkəmli ziyalıları tərəfindən qeyd edilmişdir. Filologiya
elmləri namizədi, İ.Cavaxaşvili adına TDU-nun Marneuli şöbəsinin
prorektoru Mahmud Hacıxəlilov yazır: “Bu yurdu qarış-qarış gəzən, onu
sevə-sevə tərənnüm edən Əli Faxralı əsl el şairidir.... Eldə də özünün
sadəliyi, şirinliyi, eyni zamanda, müdrikliyi ilə seçilən
ağsaqqallardandır”. S.S.Orbeliani adına TDPİ-nin kafedra müdiri,
professor Valeh Hacıyev isə Əli Faxralını Miskin Nəbidən sonra
Borçalının ən böyük el şairi adlandırmışdır. Şair Osman Əhmədoğlu, Əli
Faxralının təhsili olmasa da, “anadan şair doğulduğunu”, Gürcüstanın
Əməkdar jurnalisti, şair Dünyamalı Kərəm Əli Faxralının “öz
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qələmindən çıxmış bütün şeirləri əzbər bilməsini” vurğulayırlar və bunu
Allah vergisi, onun fitri istedada malik olması ilə əlaqələndirirlər.
Bakıdakı 271 saylı məktəbin müəllimi, şairə Qönçə Qəribi Əli Faxralı
barədə çox yüksək fikirdədir: “Borçalı mahalının müdrik ağsaqqalı, el
şairi Əli Faxralının aşıq şeiri tərzində poeziyası ilə tanışam. Onun
qələmindən çıxan hər bir şeiri mənim üçün çox əzizdir. Öz elinin
ruhunda, sadə bir dildə yazılan qoşmaları, gəraylıları, gözəlləmələri
insana hədsiz könül xoşluğu, qəlb rahatlığı verir. Əli Faxralı çox həssas,
səmimi bir insandır. Bu səmimiyyət onun bütün yaradıcılğında qabarıq
şəkildə özünü göstərir. Öz hiss və duyğularını bədii boyalarla əks etdirən
Əli Faxralı obasından-elindən aldığı zövqlə qəlbinin lirik notlarını duyub
yaşadığı dünyaya kökləmək istəyir. Bəli, bu, belədir. O, fitri,
anadangəlmə istedada malik əsl sənətkar, şeirləri incə duyğular üstündə
köklənmiş, el-obaya bağlı sinədəftər bir adamdır”.

Əli Faxralınını özünün də ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlər, Azərbaycanın,
o cümlədən Borçalının görkəmli ziyalıları haqqında yazdığı şeirləri var.
Onun Faxralılı şair Qara Qəribə, qorqudşünas alim Hüseynqulu
Məmmədliyə, Elxan Məmmədliyə, aşıq Qəhrəmana, şair Osman
Əhmədoğluna, Xalq şairi Zəlimxan Yaquba, Faxralı aşıq Şəmistana, aşıq
Kamandara və başqa görkəmli şəxsiyyətlərə yazdığı şeirlər onun
dostluqda mehriban, həm də qədirşünas bir insan olduğunu göstərir.
Sevinirəm ki, Əli Faxralının diqqətinə layiq olanlardan, onun şerlərinin
qəhrəmanlarından biri də mən olmuşam.

Bir məqamın üstündə dayanmağa da dəyər ki, Əli əmi mənim atam
Eyvaz Məmmədovla möhkəm dost olublar. Atam haqq dünyasına
qovuşandan sonra da Əli Faxralı həmin dostluğa sadiqliyini mənimlə
münasibətlərində davam etdirir. Əli Faxralının oğlu Binnət Borçalıda
çıxan “Region press” qəzetinin redaktorudur, gözəl ziyalıdır, yaxşı
publisistdir, Borçalı mövzusunda çox gözəl yazıların müəllifidir. Həm də
atasına layiq gözəl övladdır.

Bu yaxınlarada Əli əminin 85 yaşı tamam olacaq. Mən Əli əmiyə
cansağlığı, uzun ömür arzulayıram. İndiyə qədər sağ olub, bir yeri
ağrımayıb, qoy, bundan sonra da ağrı-acı ondan uzaq olsun. Ona
dadından doyulmayan ulu Oğuz ömrü arzulayıram. İnşallah, səksən beş
yaşını da yüksək səviyyədə qeyd edərik, “doxsanı”nı, “yüzünü” də.

P.S. Bu yazı Əli Faxralının sağlığında yazılıb. Artıq o, dünyasını
dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
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DAĞ VÜQARLI İNSAN

Borçalıda ağır ellərdən biri kimi tanınan
Faxralı kəndində bir ağsaqqal yaşayırdı.
Zirvələrin başından qar əskik olmadığı kimi,
onun saçı ağarmış və ağardıqca bir müqəddəs
amal yolunda yanar çırağa dönərək el-obasını
işıqlı gələcəyə aparmaq üçün şölə saçmışdı. O,
sözün əsl mənasında el adamı, ağsaqqal idi.
Faxralıda böyükdən-kiçiyə hamı onun yolunu
gözləyər, sözünü eşidər, dəyərli
məsləhətlərindən faydalanardı. Kəndin xeyir-
şərində bir ağsaqqal kimi daim başda olardı.
Bir sözünü iki etməzdilər. Vaxtilə
N.Nərimanov əbəs yerə demirdi ki: “Siz özünüzü bir millətdən hesab
edirsinizsə, özünüzün müəyyən bir vətəniniz vardırsa, həmin millətin,
həmin vətənin dərdi-qəmi sizin dərdiniz, qəminizdir və ya bir millət və
ya vətən sizi öz üzvlərindən hesab edirsə, sizin dərdiniz, qəminiz millət
və vətən üçün ümumi dərd və qəm olmalıdır”. Və yaxud böyük şairimiz
M.Müşfiq deyirdi

Xalq ilə titrəyən, xalqilə gülən,
Vətənçün yaşayan, vətənçün ölən,
Səmimi bir insan nə bəxtiyardır.

Həqiqətən Aslan Əliyev elin kədərinnən, sevincinnən yaşayan səmimi
bir insan idi. Ocağında əxlaqi dəyərlərimizə söykənən sağlam bir mühit
yaratmışdı.
Sinəsi sözlə dolu, özü canlı tarix idi. Üzündəki hər qırış yaşadığı illərin,

ömür kitabının səhifələri idi. Adam onun söhbətindən doymaq bilmirdi.
Elə ki, söhbətə başladı, bircə an içində xatirələr çözələnir, ötən çağlar
kino lenti kimi gözlərin önündə canlanırdı. İstər-istəməz bu müdrik el
ağsaqqalının dərin hafizəsinə heyran qalır, ömrünü elinin-obasının
yolunda şam kimi əridərək gördüyü işlərə həsəd aparırdın.
Onu başqalarından fərqləndirən, hörmət qazandıran bir də onun

böyüklüyündən doğan sadəliyi idi. Özünü böyüklə böyük, kiçiklə kiçik
kimi aparırdı. Kimsənin xətrinə dəyməzdi. Sözü ilə əməli bir olan bütöv
şəxsiyyət idi. Haqqı nahaqqa qurban verməzdi.
Canında olan torpaq, vətən təəssübkeşliyinin nəticəsidir ki, Faxralının

İsrafil Məmmədov, Əli Xəlilov, Əli Bayram oğlu, Sədrəddin Namazov,
Uğurlu Hüseynov və neçə-neçə digər ər kişiləri kimi, o da hələ sağlığında
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ikən adını bu kəndin tarixinə həkk etmiş, ölməzlik statusu qazanmışdı.
Neçə il bundan öncə Faxralıya həsr etdiyim şeirdə yazmışam:

Məməşoğlu İfrafilin ər idi,
Əli Bayram oğlu eldə bir idi.
Məhəmmədin ocaq idi, pir idi,
Sədrəddinim, həm Aslanım Faxralı.

...Aslan Alı oğlu Əliyev 1927-ci ildə Borçalının Faxralı kəndində
anadan olmuş, ilk təhsilini də burada almışdır. Əmək fəaliyyətinə hələ
erkən yaşlarından, 1939-cu ildə kənddə yeni yaradılmış kolxozda
başlamışdır. 1948–1951-ci illərdə hərbi xidmətdə olarkən Orta Asiyada
baş verən zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak
etmişdir. Ordudan tərxis olunduqdan sonra yenidən doğma yurda
qayıdaraq kolxoz komsomol təşkilatının katibi, mühasib müavini,
xəzinədar vəzifələrində çalışmışdır. O, 1954-cü ildə Kommunist Partiyası
sıralarına daxil olmuş, 1970-ci ildə isə Azərbacan Dövlət Universitetinin
xalq təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsini bitirmişdir.

Hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq işə vicdanlı münasibəti,
prinsipiallığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, adamlarla işləmək bacarığı
diqqətdən kənarda qalmır, təkcə Faxralıda deyil, rayon ictimaiyyəti
arasında onun nüfuzunu, hörmətini artırırdı.

1973–1979-cu illərdə əvvəlcə kolxozda, sonra isə Gürcüstanda ən
böyük təsərrüfatlardan biri olan Faxralı üzümçülük sovxozunda partiya
təşkilatının katibi işləyən A.Əliyev artıq yetkin bir rəhbər işçi kimi
tanınırdı. Elə bunun nəticəsidir ki, 1979-cu ildə ona daha böyük etimad
göstərərək Faxralı kənd sovetinə sədr seçdilər. O, 1982-ci ilədək bu
vəzifədə çalışaraq kəndin abadlaşdırılması, əhalinin sosial rifahının
yüksəldilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Məhz həmin dövrdə
Gürcüstan KP-nın XXVI qurultayına Bolnisi rayonundan nümayəndə
seçildi. A.Əliyev 1983-cü ildən 1986-cı ilə kimi sovxozda anbardar,
1986-1987-ci illərdə isə iqtisadçı-mühasib vəzifəsində çalışmışdır.

Həyatını doğma el-obasının abadlaşdırılmasına, əhalinin rifahının
yaxşılaşdırılmasına həsr edən Aslan Əliyev təkcə yaşadığı Faxralı
kəndində deyil, bütünlüklə Borçalıda tanınan, sayılıb-seçilən, hər bir
məclisdə yuxarı başda yer göstərilən, dəyərli məsləhətlərinə, öyüd-
nəsihətlərinə ehtiyac duyulan müdrik el ağsaqqalı idi. Qədirbilən
faxralılar, yaxından tanıyanlar bu gün də onu böyük minnətdarlıqla
xatırlayırlar. 1994-cü ildə dünyasını dəyişən A. Əliyev sözün əsl
mənasında el adamı, hər cür hörmətə layiq bir KİŞİ idi.
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A.Əliyevi yaxından tanıyanlar onu da yaxşı bilirlər ki, o, həm də
nümunəvi ailə başçısı idi. Uşaqlarının tərbiyəsinə, təhsilinə böyük diqqət
yetirirdi. Elə bunun nəticəsidir ki, onun övladlarının hamısı ali təhsil
almışlar. Hamısı da atalarının adını, şərəfini hər yerdə ucaldırlar.

Atalar yaxşı deyib: adam var evdən gedər, adam var eldən. Aslan
Əliyevin bu dünyadan köçməsi təkcə onun ailəsinin yox, bütün
Faxralının itkisi idi. Ölümündən uzun illər keçməsinə baxmayaraq bu
gün də böyük məhəbbət və ehtiramla xatırlanması dediklərimizin
sübutudur. Axı, onun qəlbi doğma el-obasına sevgi ilə o qədər dolu idi ki,
sözlə ifadə etmək belə çətindir. Elə buradaca bu gün Faxralı orta
məktəbində ədəbiyyat müəllimi işləyən Fatma Aslan qızının atasına həsr
etdiyi şeirin bir bəndini xatırlamaq yerinə düşər:

Bir peyğəmbər atam getdi,
Bizi oda atan getdi.
El-obaya məhəbbəti
Ulduzlara çatan getdi.

Neçə ki, Faxralı, qədirbilən faxralılar və bir də hər yerdə üz ağardan
övladları var Aslan kişi də yaşayacaq, hər zaman minnətdarlıqla
anılacaqdır. O, bu ümumxalq sevgisinə layiqdir.
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ŞEİRƏ SIĞIŞMAYAN DASTANI QALDI

Bu günlərdə elimizin ləyaqətli oğlu,
şəxsiyyətinə və yaradıcılığına həmişə böyük
hörmət bəslədiyim mərhum müəllimim, şeirlərini
hər zaman sevə-sevə oxuduğum Əli Səngərlinin
“Şair ürəyi” kitabını növbəti dəfə oxuyurdum.
Hər misrasından Borçalı ətri, Vətən qoxusu gələn
şeirlərinin birindən digərinə keçdikcə sanki
aranlı-dağlı Borçalını, Faxralının yaylaq yerlərini
bir də gəzirdim, xəyal məni ötən illərə aparırdı. O
illərə ki, valideynlərim sağ idi və mən də
qayğılardan çox-çox uzaq idim. Bir anlığa ötüb-
keçənlər, atalı-analı günlərim kino lenti kimi

gözlərim önündə canlandı. Həyatda qazandığı bütün uğurlara görə ancaq
əllərinin qabarına, alnının tərinə borclu olan və həmişə Allahın verdiyi
qismətə şükür edən atamı xatırlayanda özümü bir az qınadım da.
İndiyədək ondan artıq kitabım işıq üzü görüb, özü də bu kitabların
əksəriyyəti böyüyüb boya-başa çatdığım Faxralıya – bu kəndin
yetirmələri olan, şöhrəti çoxdan Borçalının hüdudlarını aşan elm
adamları, təhsil işçiləri, saz-söz adamları, bir sözlə, kəndimizin şöhrətini
ucaldanlara həsr olunub, amma doğmaca atam haqqında bircə kəlmə də
yazmamışam. Bəlkə də bunun əsas səbəbini bizim mental
xüsusiyyətlərimizdə axtarmaq lazımdır: atamdan yazsam, eldə-obada
mənə necə baxarlar? Digər tərəfdən də, sənə doğma olan adam haqqında
nəsə yazmaq həmişə çətindir. Doğma ata haqqında yazmaq isə daha da
çətindir. Övlad ataya necə qiymət verə bilər?! Axı, ata hər zaman atadır.

Beləcə, atamla bağlı bu düşüncələr içərisində götür-qoy edərkən də
köməyimə Əli müəllimin kitabı çatdı. Və qərara aldım ki, atamla bağlı
heç olmasa Əli müəllimin düşüncələrini yazıya alım. Onun yazdıqlarına
keçməzdən öncə isə Məmməd Sarvan və Musa Nəbioğlunun 2003-cü ildə
Bakıda işıq üzü görmüş “Borçalı” kitabında atam haqqında yazılan
avtobioqrafik məlumatı oxucuların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm:

“Eyvaz İsmayıl oğlu Məmmədov 1927-ci ildə anadan olub. Burada
orta məktəbdə oxuduqdan sonra Tiflisdə birillik kurs bitirərək inşaatçı
peşəsinə yiyələnib.

Hələ erkən yaşlarından əmək fəaliyyətinə başlayan E.Məmmədov
kənddəki “Qələbə” kolxozunda ağac emalı sexinə başçılıq edib. 1949-
1952-ci illərdə gürcü diviziyasında hərbi xidmətdə olub.
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1960-cı ildə “Qələbə” kolxozunda briqadir kimi fəaliyyətə başlayan
Eyvaz İsmayıl oğlu sonralar Faxralı üzümçülük sovxozunda fəaliyyətini
davam etdirərək 1988-ci ilədək bu vəzifədə çalışıb. 1988-1994-cü illərdə
isə həmin sovxozda anbar müdiri olub.

E.Məmmədov təsərrüfatda çalışdığı müddətdə yüksək nəticələrə nail
olmuş, adı həmişə qabaqcıllar sırasında çəkilmişdir. Qazandığı uğurlara
görə medallarla təltif olunmuş, ona o dövr üçün əlamətdar hadisə olan
növbədənkənar “Jiquli” markalı minik maşını verilmişdir. O, 1964-cü
ildə Moskvada Gürcüstan kommunistlərini təmsil edən nümayəndə
heyətinin tərkibində yeganə azərbaycanlı olmuşdur.

E.Məmmədov halal zəhməti ilə eldə-obada böyük hörmət qazanmış,
cəmiyyətdə özlərinə layiqli yer tutmuş övladlar böyütmüşdür.

E.Məmmədov 1999-cu il sentyabrın 23-də vəfat etmişdir.”
Borçalımızın nəğməkar şairi Məmmədəli Əlləzov o qəmli anlarda

atama həsr etdiyi şeirdə deyirdi:

Oğuzlardan yadigardı,
Faxralı tək oba, dağlar.
Səngər qəmli, pərişandı,
Bilsin Qoşqar, Baba dağlar.

“Ceyran” şeiri dodağında,
Gözü zümrüd bulağında.
Gəzdi ceyran sorağında,
Çiynində göy əba, dağlar.

Quru yanar, yaş axıdar,
Dələveri daş axıdar.
Qoşabulaq yaş axıdar,
Qardı abı-səba, dağlar.

Yusif, şirin xəyal kimi,
Eldə əhli-əyal kimi,
Zirvələrdə qartal kimi,
Qalacaqdı Aba, dağlar.

Atam təhsilə həmişə önəm verən çox maarifpərvər kişi idi. Qohumum,
folklorşünas alim Elxan Məmmədlinin və Bəhlul Abdullanın redaktoru
olduğu “Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabına bu sözləri yazaraq
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mənə bağışlamışdı: “Könlünü bu kitablara ver, ay oğul! Kitabı sev, atanı
sevdiyin tək.”

Faxralı ziyalılarına həmişə hörmətlə yanaşardı. Elimizin gözəl alim
ziyalıları, həm də öz qohumları Hüseynqulu Məmmədli, Şamil Qurbanov,
Namaz Bədəlov, Məmməd Məmmədov, Şamil Orucov, Sabir Xəlilov və
başqaları ilə fəxr edər, onlarla bir yerdə olmasını həyatının ən gözəl
anlarından sanardı. Onlara qonaqlıq verəndə elə bilərdi dünya onundu.

İxtisasca mühəndis olan qardaşım Alməmmədin dediklərindən: “İki
“5”-lə (o vaxtlar ali məktəbə dörd fəndən qəbul imtahanı olurdu. İlk iki
imtahandan “5” alanlar sonrakı imtahanları vermədən eksperimentlə yolu
ilə ali məktəbə qəbul olunardı) Texniki Universitetə qəbul oldum. Atam
Eyvaz Məmmədovun sevinci yerə-göyə sığmırdı. O, məni təbrik edib
dostları ilə birlikdə əsrarəngiz və füsunkar gözəlliyi ilə dünyamıza
meydan oxuyan Dağ Borçalıya gəzməyə apardı. O təkrarolunmaz gəzinti
– atalı günlərim heç vaxt yadımdan çıxmır. Atamın o sevincli anları
təhsil aldığım illər boyu zərrəcə azalmadı...”

...El arasında hamının “Aba” deyə müraciət etdiyi atamla Əli
Səngərlinin qohumluğunu və dostluğunu Faxralıda, demək olar ki,
bilməyən yoxdur. Yaxşı xatırlayıram, atam dünyasını dəyişəndə Əli
müəllim dünyada ən əziz adamını itiribmiş kimi, özünə gələ bilmirdi.
Sonralar əziz qohumunun xatirəsinə şeirlər həsr etməklə sanki özünü
ovundururdu.

Sağlığında el içində sayılıb-seçilən, hörmət-izzət sahibi olan,
dünyasını dəyişdikdən sonra isə xatirəyə dönərək yaddaşlara hopan, elin
xeyir-şərində adı həmişə hörmətlə anılan və gənclərdə iftixar doğuran bir
insan kimi, ömrünü elinə-obasına xidmətə həsr edən əmək veteranı
Eyvaz Məmmədovun əziz xatirəsinə “Möylə bulağı” adlı poema həsr
edib Əli Səngərli. Əlli il sonra yenidən “Möylə bulağı”nın görüşünə
gələn Əli müəllim “biçənəkləri yetim, cığırları fağır” görüb bir az
kövrəlir, “burda Hümmət kişi tütək çalanda heyrət eyləyərdi o tay-bu tay
da”, – deyir, “hanı Çərçi qızı, İsmayıl dayı”, – deyə haray qoparır və
təbii ki, Eyvaz Məmmədovu xatırlayır:

Dönüb xatirəyə elim, elatım,
Oğlanların ərki, qızların nazı.
İllərdən bəridir “Möylə bulağı”
Həsrətlə gözləyir Dəli Eyvazı...

Cavanlıq çağları beyni dolu qan,
Gah xəncər gəzdirdi, gah zağlı tüfəng.
Zəhmət fədaisi oldu sonralar,
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Dəydi qədəmləri lap Kremlədək.

Kolxozda, sovxozda bağı-bağatı,
Zəmisi, tarlası, bostanı qaldı.
Bulaqlar başında, kef yerlərində
Şeirə sığışmayan dastanı qaldı.

Əli müəllim atam haqqında niyə bu qədər sevgiylə, məhəbbətlə, eyni
zamanda bir qohum yanğısıyla danışır? Bunun cavabını da poemada
tapırıq:

Gülümsər qarşılar məni həmişə,
Məndən ürəkaçan söz umardı o.
Özümdən özümə əzbər deyərdi,
Sözdən məntiq, məna, köz umardı o.

Şeirim dilndəydi, adım dilində,
Deyib güldürərdi, deyib gülərdi.
“Hünərin varsa da, dayan, deyişək,
Mənim də ilhamım gəlib”, – deyərdi.

“Bu kimsəsiz bulaq başında” xəyala dalan, “bilmirəm qayayam,
kötüyəm, daşam”, – deyib dərdini sulara danışan Əli müəllim xəyalən
ötən illərə qayıdır: “Tarixlər yazmışdıq dostlarla burda”.

Əli müəllimin qohumuna sədaqəti, “Aba”sız günlərin nisgili, onunla
keçirdiyi günlərin həsrətini çəkməsi “İtirdiyimiz yerlər” poemasında da
öz əksini tapıb:

Qızılqayanın üstü, Alməmmədlinin yurdu...
Bu yay ora getmişdim, bulaqlar səni sordu,
Oylaqlar səni sordu,
Yaxınlar səni sordu,
Uzaqlar səni sordu...
Soruşdu Almalıqda qoca armud ağacı,
Soruşdu ağcaqayın – biçənəklərin tacı...
“Möylə bulağı” üstə meşələr də soruşdu,
Qoynunda gəzdiyimiz guşələr də soruşdu.
Hara ayaq basdımsa, cığırlar dilə gəldi,
Təpələr dilə gəldi, yamaclar dilə gəldi,
Dağlar üstümə gəldi, dərələr zilə gəldi,
– Aba hanı? – dedilər, niyə tərk edib yurdu?
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Dağ da, daş da, dərə də, təpə də, yamac da, çəhlim də, yol da, cığır da
Əli müəllimdən Abanı soruşur, sanki tək gəldiyinə görə onu qınayırlar və
şair könlü qubarlanır:

Susub nəğməkar quşlar mat-mat baxdı üzümə,
Dağlar çiynimə endi, şeh sarmaşdı dizimə.
Keçid keçirdi məni, cığır sarvanım oldu,
Qayıtdım yurd yerinə, kədər karvanım oldu.

Azərbaycanın xalq şairi Hüseyn Arif yazır: “Mən qorxardım ölümdən,
dünyaya məndən sonra gələnlər olmasaydı!” Həyat davam edir. Və
inanırıq ki, kökünüz üstə pərvəriş tapmış budaqlar da adınızı uca tutub
babaları – Dəli Eyvazı zaman-zaman minnətdarlıqla xatırlayacaqlar. Bu
yolu gediblər, biz də gedirik. Axı, bu yol Tanrı yoludur. Çox yolçuları
yoracaq hələ bu yollar. İnşallah.



Faxralılar

123

YADDAŞLARDA YAŞAYACAQ

Məni tanıyanlar yaxşı bilir ki, əlim qələm
tutandan – hələ orta məktəb illərindən müxtəlif
mövzulu yazılarımla, şeirlərimlə Gürcüstandakı
Azərbaycan dilində nəşr olunan qəzetlərdə,
xüsusilə də Bolnisi rayonunda çıxan “Qələbə
bayarğı” qəzetində çıxış etmişəm. Sonralar
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU-nun) filologiya fakültəsində oxuyarkən isə
əvvəllər bəlkə də ötərki bir həvəs saydığım
yazmaq marağı daha da artdı, çap olunmaq
imkanlarım isə genişlənd, yazılarım
Azərbaycanın müxtəlif qəzet və jurnallarında
çap olunmağa başladı. Üstəlik filologiya
fakültəsində oxuma-ğım da məni daha çox yazmağa sövq etdi, bir növ
əlavə stimul verdi. Faxralının saz-söz adamları haqqında araşdırmalara
başladım, neçə-neçə el şairinin şeirlərini yaddaşlardan yazıya köçürüb
nəşr etdirdim. Son on ildə isə yaradıcılığımda yeni bir istiqamət yarandı –
doğma Faxralımın, ulu Borçalımın tanınmış şəxsiyyətləri haqqlnda
publisistik məqalələr yazdım, onları ictimaiyyətə təqdim etdim. Etiraf
edim ki, bu səpkili yazıları yazmağa başlayanda heç düşünmürdüm ki, nə
vaxtsa bunları toplayıb kitab halında oxuculara təqdim edəcəyəm.
Məqsədim sadəcə ləyaqətli eloğlularım haqqında öz ürək sözlərimi
demək, onların xidmətlərini təqdir etmək idi. Amma aylar, illər keçdikcə
bu yazılar da çoxaldı. Özü də təkcə faxralılar haqqında deyildi bu yazılar.
Qəhrəmanlarımın arasında Borçalının görkəmli elm və ədəbiyyat
adamları, tanınmış ictimai-siyasi xadimlərlə yanaşı, Azərbaycanın ayrı-
ayrı guşələrindən olanlar da az deyil. Bu məşhurların həm özləri haqda,
bəzilərinin həm də kitabları haqda yazılarım respublika mətbuatında işıq
üzü gördü. Və sonunda bu yazıları kitab halında nəşr etdirməyin
zəruriliyi meydana çıxdı. Faxralı və faxralılar haqda yazdığım yazılar
üçcildlik “Ağır elsən, Borçalıda adın var”, digər yazılar isə ikicildlik “El
sevəni aləm sevər” adlı kitablarımda toplanaraq nəfis şəkildə işıq üzü
gördü. Bütün bunları sadalamaqda heç də məqsədim öz yaradıcılıq yolum
haqqında oxucuya müfəssəl məlumat vermək deyil. Demək istədiyim
odur ki, əlim qələm tutandan yaradıcılığımın ana mövzusu Faxralı və
faxralılar olub. Hər dəfə kitabım işıq üzü görəndən sonra artıq bəsdir
deyə düşünsəm də, bu, uzun çəkməyib. Çünki görmüşəm ki, hələ
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haqqında yazılası eloğlularım çoxdur. Bu yazıda da elə onlardan biri
haqqında söhbət açmaq istəyirəm.

Əslində bu yazı çoxdan yazılmalıydı. Hər kəs layiq olduğu qiyməti
sağlığında almalı, ünvanına deyilən xoş sözləri eşitməlidir. Amma
neyləyəsən ki, bəzən bu, alınmır. Bir də gözünü açıb görürsən ki,
gecikmisən... Etiraf edim ki, Faxralının yetirməsi olan alimlərin böyük
əksəriyyəti ilə yaxın münasibətim, tez-tez görüşlərim olsa da, onunla
əlaqəm zəif olub. Bunun səbəblərindən biri odur ki, aramızda xeyli yaş
fərqi olub, mən dünyaya gələndə o, artıq Bakıda idi və 20 ilə yaxındır ki,
vəfat edib. Ancaq həm eloğlularımdan, həm də onun həmkarlarından,
dostlarından həmişə ünvanına xoş sözlər eşitmişəm.

Bəli, bu yazıda elimin-obamın daha bir alim oğlundan – Vəli
Sultanovdan söhbət açacam. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, Vəli
müəllim Faxralı orta məktəbinin yetirməsi olan 100-dən çox alimdən
biridir. Vəli Dərgah oğlu 1928-ci ildə Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. Uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü ikinci dünya
müharibəsinin çətin illərinə təsadüf edib. Amma bu çətinliklər onu
təhsildən yayındırmayıb. Orta təhsilini Faxralı kəndindəki məktəbdə alıb.
Ali təhsil almaq üçün Bakıya gəlib və 1950-ci ildə Azərbaycan Sənaye
İnstitutuna (indiki Neft Akademiyası) daxil olub. Beşillik tələbəlik
həyatını uğurla tamamlayaraq 1955-ci ildə Neft və qaz quyularının
qazılması ixtisası üzrə institutu bitirib. Ali təhsilli neft mütəxəssisi kimi
bir müddət neft buruqlarında çalışıb. 1958-ci ildən isə əmək fəaliyyətini
elm sahəsində davam etdirib – Ümumittifaq Təhlükəsizlik Texnikası
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda (ÜİTTETİ) çalışıb, elmi-tədqiqatla məşğul
olub. 1968-ci ildə elmi axtarışları öz bəhrəsini verib – namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edib. Bundan sonra elmi fəaliyyətinə
pedaqoji fəaliyyət də əlavə olunub – əmək fəaliyyətini AzPİ-nin (indiki
Azərbaycan Texniki Universiteti) əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik
texnikası kafedrasında dosent kimi davam etdirib. Elmi axtarışla pedaqoji
fəaliyyəti bacarıqla uzlaşdıran Vəli Sultanovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti
öz əksini 20-dən çox elmi əsərdə tapıb. İki kitabın müəllifi, 4 kitabın isə
həmmüəllif olub. Vəli Sultanov 15-ə qədər ittifaq və respublika səviyyəli
konfranslarda məruzələrlə çıxış edib və elmi materiallar çap etdirib.

Bu gün dostları, yaxınları və qədirbilən faxralılar Vəli müəllimi
minnətdarlıqla xatırlayırlar. Ondan söhbət düşəndə ilk yada gələn isə
onun saza-sözə vurğunluğu, aşıq sənəti və aşıqlara bağlılığı olur. Aşıqları
dinləməkdən doymazmış.

1998-ci ilin iyun ayında Bakıda vəfat edən Vəli Dərgah oğlu
Sultanovun işıqlı xatirəsi faxralıların qəlbində əbədi yaşacaqdır.
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DİLƏKLƏR GÜL AÇIR DAŞIN İÇİNDƏ

Bu gün Faxralı kəndi Borçalıda həm də ən
çox alimi olan kəndlərdən biri, bəlkə də birincisi
kimi tanınır. Bu kəndin yetirməsi olan onlarla
alim elmin müxtəlif sahələrində əldə etdikləri
uğurlarla təkcə böyüyüb boya-başa çatdıqları
kəndə yox, eyni zamanda Borçalıya başucalığı
qazandırır, Azərbaycan elminin şərəfini
dünyanın hər yerində yüksəldirlər. Bununla belə,
rayonda və kənddə rəhbər vəzifələrdə çalışaraq
Borçalıda ad-san qazanan oğulları, həyatda
qazandıqları hər şeyə görə yalnız əllərinin
qabarına və alnının tərinə borclu olan əmək
adamları da çoxdur bu kəndin. Və onların hər biri adını bu kəndin
tarixinə yazmışlar. Bu gün onlardan bəziləri həyatda olmasalar da,
faxralıların qəlbində şirin xatirələri yaşayır. Daha doğrusu, hərədən
özünəməxsus bir iz, bir xatirə qalıb ürəklərdə. Axı, nahaq deməyiblər ki,
elin gözü tərəzidir.

Bu yazıda onlardan biri haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Elə bir
adam haqqında ki, elmlə istehsalatı çox ustalıqla uzlaşdıra bilib. Doğma
yurddan, eldən-obadan ayrılmadan elmlə məşğul olmağın
mümkünlüyünü göstərib. Burada sevimli şairimiz Zəlimxan Yaqubun bir
bəndini xatırlamamaq olmur:

Əgər ağıl varsa başın içində,
Diləklər gül açar daşın içində.
Zəlimxan yaz tapar qışın içində,
Tək arzu tükənib, ömür bitməsin!

Həm bacarıqlı kənd təsərrüfatı işçisi, həm də alim kimi tanındı
rayonda. Təsərrüfatdakı uğurları elmi işində karına gəldi, elmdə əldə
etdiyi nəticələri isə təcrübədə asanlıqla tətbiq etdi.

...Kərim Məmmədəli oğlu Kərimov 1929-cu ildə Borçalıda -
Faxralı kəndində kəndli ailəsində anadan olub. 1937-ci ildə Faxralı kənd
orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub. İkinci dünya müharibəsi
başlayanda atası Məmmədəli kişi cəbhəyə yola düşüb. Müharibənin ağrı-
acısı yaşıdları kimi, onun da qayğısız uşaqlıq illərini əlindən alıb,
ailəsinin ehtiyacı üzündən bəzən məktəbdən ayrılaraq təsərrüfat işləri ilə
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məşğul olmaq məcburiyyətində qalıb. Müharibə qurtardıqdan sonra
təhsilini davam etdirib və 1948-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirib. Ali
təhsil almaq arzusu 1949-cu ildə onu da Azərbaycana gətirib çıxarıb.
Amma o, yaşıdlarının çoxu kimi Bakıda yox, Gəncədə təhsil almağı
üstün tutub. Bu da səbəbsiz deyildi. Bütün varlığı ilə doğma el-obasına
bağlılıq, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmağa meyilli olması onu bu
şəhərə gətirmişdi. İstəyirdi ki, ali təhsilli kənd təsərrüfatı mütəxəssisi
olsun. Elə bu arzu-istəklə də Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun
zoomühəndislik fakültəsinə daxil olub. Tələbəlik illərində Ümumittifaq
Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının (ÜKTEA) həqiqi üzvü
F.Ə.Kərimov və həmin Akademiyanın müxbir üzvü A.Ə.Ağabəyli kimi
görkəmli alimlərdən dərs alıb. 1954-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu
ilə bitirərək ali təhsilli zootexnik kimi Faxralıya qayıdıb və kənddəki
“Qələbə” kolxozunda baş zootexnik vəzifəsinə təyin edilib. Təsərrüfat
işini bilməsi, təşkilatçılıq qabiliyyəti rayon rəhbərliyinin diqqətindən
yayınmayıb, 1967-ci ildə o, kolxoz partiya təşkilatının katibi vəzifəsinə
seçilib. Bir il sonra – 1968-ci ildə isə ona daha böyük etimad göstərərək
həmin kolxozun sədri vəzifəsinə irəli çəkiblər. Bu vəzifədə 1973-cü ilə
kimi çalışan Kərim Kərimov məsul rəhbər vəzifədə çalışmasına
baxmayaraq, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdətini əsas tutaraq, əmək
fəaliyyəti ilə yanaşı, eyni zamanda elmi işlə də məşğul olub. 1968-1973-
cü illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun qiyabi
aspiranturasında oxuyub. Hələ tələbəlik illərindən tanıdığı hörmətli
müəllimi – görkəmli alim, professor, Əməkdar Elm Xadimi
A.Ə.Ağabəyli onun elmi rəhbəri olub. 1974-cü ildə namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək “kənd təsərrüfatı elmləri
namizədi” elmi dərəcəsi alıb.

K.Kərimov kəndin sosial həyatının yaxşılaşdırılması və abadlıq
sahəsində də işlər görüb. Kəndə su çəkilməsi də onun kolxoz sədri
olduğu illərə təsadüf edir.

K.Kərimov həm də zəhmətkeş ata olub. Gözəl övladlar tərbiyə edib.
Övladlarının hər birinə ali təhsil verib.

Maarifpərvər ziyalı kimi elmə, təhsilə həmişə xüsusi önəm verirdi.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deməliyəm ki, bir dəfə mənim çox
hörmətli ədəbiyyat müəllimim, Borçalımızın çox səviyyəli ziyalısı, gözəl
şairimiz Əli Səngərliyə dedi: “Əli müəllim! Neçə ildir dərs deyirsən
bilmirəm, amma, Səməndərə çəkdiyin zəhmətə görə sənə minnətdaram”.

Kərim müəllim həm də gözəl həmsöhbət idi. Hər görüşümüzdə
Bakıda yaşayan ziyalıları soruşardı. Onların uğurlarından söhbət açardıq.
Azərbaycanda publistska tarixində müstəsna xidməti olan, Respublikanın
Əməkdar jurnalisti, maarifçi alim Məmməd Məmmədovdan söz düşəndə
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sifətində təbəssüm yaranar, sevinərdi. Məmməd müəllimlə bağlı xatirələr
danışardı. Bir sözlə, yaxınlarının, doğmalarının uğuruna necə sevinirdisə,
elin hər bir ziyalısının uğuruna da eləcə sevinirdi.

Böyük oğlu Almaz məsul vəzifədə işləyir. Yurdcanlı, elcanlı bir
ziyalıdır. Valideynlərinin, elinin, obasının adını uca tutan oğuldur. Hər
bir ləyaqətli övlad elin əvəzsiz sərvətidi. Kərim Kərimovun da ən böyük
sərvəti və mükafatı cəmiyyət üçün tərbiyə edib yetişdirdiyi övladlarıdır.

Bir neçə çağırış rayon və kənd Sovetinin deputatı seçilən
K.Kərimovun zəhməti dövlət tərəfindən qiymətləndirilib, o dövrün ən
yüksək mükafatlarından sayılan “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və bir
sıra medallarla təltif olunub. Təqaüdə çıxdıqdan sonra da o, kəndin
ictimai işlərində yaxından iştirak edib.

K.Kərimov 2007-ci ilin noyabr ayında vəfat edib.
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SADİQ ƏQİDƏLİ MÜƏLLİM

Yaranışdan kişilikdən payı olan Faxralının
yurda şərəf olan oğulları bir deyil, beş deyil. Hər
əsrin, hər dövrün öz qəhrəmanı olub bu kənddə.
Hələ keçən əsrlərdən kimi sazı-sözü, kimi
qocaqlığı, cəsurluğu, kimi də müdrikliyi,
küsülülər barışdıran bircə kəlməsi ilə ad-san
qazanıb. Təkcə Faxralıda yox, bütövlükdə
Borçalıda tanınıb, hər yerdə hörmət-izzətlə
qarşılanıb bu elin igidləri, ağsaqqalları. XX
əsrdə isə Faxralı ziyalıları, Faxralı orta
məktəbinin yetirmələri olan alimlər bu ağır-

batman elin şöhrətini daha da artırıblar. Bu gün onların sorağı Borçalının,
Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlardan gəlir. Və qürur duyulası
haldır ki, ixtisasından, tutudğu vəzifədən asılı olmayaraq onları bir şey
birləşdirir: tarixən faxralılara xas olan kişilik, mərdanəlik, qeyrət və
qətiyyət, səxavət və sədaqət kimi insani keyfiyyətlər bu gün də hər bir
Faxralı balasının qanında, canındadır və dünyanın harasında olmasından
asılı olmayaraq onların hər biri içində bir Faxralı gəzdirir.

Bu gün Azərbaycan elminin elə bir sahəsini tapmaq çətindir ki, o
sahədə Faxralıda doğulub boya-başa çatmış, orta təhsilini bu kənddə
almış ən azı bir alim fundamental elmi-tədqiqatla məşğul olmasın.
Azərbaycan elminə, təhsilinə böyük töhfələr vermiş onlarla alimin adını
çəkmək olar. Onlardan biri də həmişə böyük hörmət və rəğbətlə,
minnətdarlıq hissi ilə xatırladığım Şamil Orucovdur. Və onu bu cür
xatırlayan təkcə mən deyiləm. Qədirbilən faxralılar, borçalılar,
bütövlükdə dostları, tanışları, yaxınları, alim həmkarları və bir də
minlərlə yetirməsi onun haqqında sözün əsl mənasında ürəkdən gələn
səmimi sözlər söyləyirlər. Çünki bunu sağlığında özü qazanmışdı. Şamil
müəllimin, sağlığında hər yerdə böyük sayğıyla qarşılanmasına, bu gün
isə minnətdarlıq və qədirşünalıqla yad edilməsinə səbəb dərin erudisiyalı,
məhsuldar fəaliyyət göstərən alim olamsından da çox onun sadəliyi,
səmimiliyi, halallığı və daim haqq-ədalət tərəfdarı olması idi. Heç kəsə
sirr deyil ki, heç də uzaq olmayan keçmişdə – sovet dönəmində, lap elə
indinin özündə də ali məktəblərdə çalışan alim-müəllimlərə qarşı
cəmiyyətdə münasibət birmənalı olmayıb. Bəzilərinin cəmiyyətin rüşvət
və s. kimi çirkablrından özünü qoruya bilməyərək ictimaiyyətin haqlı
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qınağına tuş gəldiyi vaxtda Şamil Orucov əqidəsinə sadiq qalıb öz
təmizliyini, saflığını qoruya bilmişdi. Şeyx Sədi Şirazinin yazdığı kimi:

Düzlüyü çox sevir taleyi yazan,
Görmədim düz yolda yolunu azan.
Həqiqət yolundan dönməsə hər kəs,
Çatar arzusuna, diləyi sönməz.

Şamil Orucov heç vaxt həqiqət yolundan dönmədi, çünki yolunu düz
getdi. Və çox arzularına da beləcə çatdı.

...Şamil Oruc oğlu Orucov 1929-cu ildə Faxralı kəndində anadan
olub. 1937-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbinə daxil olub, 1948-ci ildə
həmin məktəbi bitiribdir. 1950-1953-cü illərdə keçmiş SSRİ Silahlı
Qüvvələrində xidmət edib. Ordudan tərxis olunduqdan sonra doğma
yurda qayıdıb və bir müddət Faxralı kəndindəki kitabxananın müdiri
vəzifəsində çalışıb. 1954-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun
(indiki Texniki Universitet) “Avtomobil nəqliyyatı” fakültəsinə daxil
olub, 1959-cu ildə həmin fakültədə təhsilini başa vurub. Ailə vəziyyətilə
əlaqədar olaraq Şamil Orucov institutda oxuduğu müddətdə eyni
zamanda Azərbaycan Dəmiryol İdarəsinin anbarında təchizatçı işləyib.
1959-cu ildə institututu bitirdikdən sonra isə həmin müəssisənin təchizat
və nəqliyyat şöbəsində böyük mühəndis, 1961-ci ildə texniki şöbənin
mühəndisi vəzifəsində çalışıb. 1962-ci ildə Azərbaycan SSR Tikinti
Nazirliyinin maddi-texniki bazasında nəqliyyat şöbəsinin rəisi vəzifəsinə
irəli çəkilib.

Müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışsa da, hələ tələbəlik illərindən elmi
axtarışlara olan böyük maraq onu bir an da tərk etməyib və o, 1964-cü
ildə Azərbaycan SSR EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasına
daxil olub. 1967-ci ildə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə
edərək EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətini
davam etdirib.

1968-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin İqtisadiyyat
İnstitutuna keçən Şamil Orucov burada böyük mühəndis-iqtisadçı
vəzifəsinə təyin olunub. Həmin ilin sonunda isə Xalq Təsərrüfatı
sahələrinin yerləşdirilməsi şöbəsinə müdir vəzifəsinə irəli çəkilib və elə o
vaxtdan eyni zamanda Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun
“Sənayenin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması” kafedrasında müqavilə
yolu ilə müəlim kimi pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 1971-ci ildən
1997-ci ilə – ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı
İnstitutunda elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan professor Şamil
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Orucov 1983-cü ildə iqtisadiyyatın təşkili və planlaşdırılması kafedrasına
müdir təyin olunub. Və bir müddət İnstitut xalq nəzarəti komissiyasının
sədri vəzifəsində işləyib. Onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti 35 elmi
məqalədə və 3 kitabda, 17 tezis-məruzələrdə öz əksini tapıb. Eyni
zamanda 10 kitabı redaktə edib, bir neçə aspirantın elmi rəhbəri olub.

Yaşasaydı bu il onun 80 yaşı tamam olacaqdı. Amma təəssüflər olsun
ki, heç 70 yaşını qeyd eləmək də ona nəsib olmadı. Volterin belə bir fikri
var: “Ölümdən kimlər qorxar və kimlər ondan boyun qaçırmaq istər?
Günahkar ondan qorxur, bədbəxt onda nicat axtarır, igid ona meydan
oxuyur, müdrik isə təəssüf hissi keçirmədən onu qəbul edir”. Şamil
müəllim ölümü də müdrikcəsinə qarşıladı və 1997-ci ildə bizləri tərk
edərək haqq dünyasına qovuşdu. Əziz xatirəsi isə bu gün də bizimlədir,
sabah da bizimlə olacaq.
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NƏCİB TƏBİƏTLİ ALİM

Onun haqqında yazmaq istəsəm də, yaza
bilmirdim. Və bu, heç də ondan irəli gəlmirdi ki,
mən tənbəllik edirdim. Sadəcə olaraq elimin-
obamın bu gözəl, “ellər məclisinə bərəkət kimi
sifətindən nur yağan” ziyalısı və alimi haqqında
nəsə yazmağın olduqca məsuliyyətli olduğunu
bilirdim. Bilirdim ki, uzun illərdir
respublikamızda ədəbiyyatşünas alim, daha
doğrusu orta məktəblərdə ədəbiyyat proqramları
və dərsliklərinin müəllifi kimi tanınan bir alim
haqqında nəsə yeni bir şey yazmaq elə də asan
məsələ deyil. Amma hər müşküldən, çətinlikdən çıxmaq üçün Allah adama
bir qapı açdığı kimi, məni də darda qoymadı. Bu günlərdə şəxsi
kitabxanamdakı kitabları gözdən keçirir, rəflərdəki kitabların hər birini
oxumuş olsam da, yenə oxumağa nəsə axtarırdım. 1999-cu ildə Bakıda işıq
üzü görmüş “Şəmistan Mikayılov – 70” kitabını görəndə isə uzun illər
axtardığım bir xəzinəni tapırmış kimi sevindim. Etiraf edim ki, həm də
təəccübləndim. Necə yəni, “Şəmistan Mikayılov – 70”. Bu hesabla demək
artıq onun 80 yaşı tamam olur...

Kitabı yenidən vərəqləməyə başladım. İlahi, bir insan haqqında nə qədər
gözəl sözlər demək olarmış. Hamısı da bir-birindən qiymətli, bənzərsiz.
Dediklərimin sübutu kimi kitabda yer almış yazılardan bəzilərinin
sərlövhəsinə nəzər salmaq kifayətdir: iki çağırış Azərbaycan Milli
Məclisinin üzvü olmuş filologiya elmləri doktoru, professor Şamil
Qurbanov onu “təhsil fədaisi”, pedaqoji elmlər doktoru, professor Nurəddin
Kazımov “elmdə və həyatda tarazlıq nümunəsi”, iki çağırış Azərbaycan
Milli Məclisinin üzvü olmuş filologiya elmləri doktoru, professor Zahid
Qaralov “Soykökünə, elmi əqidəsinə həmişə sadiq olan alim”, professor
Camal Mustafayev “nəcib təbiətli, aydın zəkalı”, folklorşünas alim
Hüseynqulu Məmmədli “xoş ünsiyyətli, dost qədri bilən insan”, pedaqoji
elmlər doktoru, professor Yusif Talıbov “ədəbiyyat metodikamızın mahir
tədqiqatçısı”, ”Əməkdar müəllim Sədi Pənahov “mərifət əhli”, pedaqoji
elmlər doktoru, professor Sabir Quliyev “poetik təbiətli görkəmli alim” deyə
xarakterizə edir, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Tahir Pənahov
“əziz müəllimim, alicənab insan”, pedaqoji elmlər doktoru, professor Əjdər
Ağayev isə “hara getsən Şəmistanı yada sal”, – deyir. Qızıldan qiymətli olan
bu kəlmələrin hər biri ona çox yaraşır.
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“Soykökünə, elmi əqidəsinə həmişə sadiq olan alim”. Ömrünü elmin
yollarında gilə-gilə əridən bir alim, elinə-obasına bağlı olan bir insan üçün
bundan böyük qiymət, bundan gözəl keyfiyyət ola bilməz. Bu iki
keyfiyyətdən birinə malik olmayan alim dünyanın ən böyük kəşflərinin
müəllifi olsa belə, bir şəxsiyyət kimi ucala bilməz. Həyatdakı mövqeyindən,
tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq soykökünə bağlılıq hər kəs üçün
birinci dərəcəli şərtdir. Soyuna bələd və bağlı olmayan adamda vətən sevgisi
də olmaz. Elmi əqidəsinə sadiq olmayanın isə uğur qazanacağı absurddur.

Bayaqdan bəri haqqında ayrı-ayrı müəlliflərdən sitat gətirərək söhbət
açdığım Şəmistan Abdu oğlu Mikayılov 1929-cu ilin oktyabr ayında
Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı kəndində anadan olub. İlk təhsilini də
burada alıb. Sonra o vaxtlar fəaliyyərt göstərən Borçalı Türk Pedaqoji
Texnikumunda oxuyub. 1947-ci ildə texnikumu bitirdikdən sonra Faxralıda
müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1948-ci ildə isə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsinin məntiq-
psixologiya şöbəsinə daxil olub. Universitetdə təhsilini başa vurduqdan
sonra yenidən doğma Faxralıya qayıdan Şəmistan müəllim kənddəki orta
məktəbdə məntiq-psixologiya və ədəbiyyat müəllimi kimi pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olub. 1958-ci ilin payızında isə Bakıya gələrək
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun aspiranturasına
daxil olub. Professor Əliyar Qarabağlının elmi rəhbərliyi altında apardığı
“V-VIII siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi anlayışlarının öyrədilməsi”
mövzusunda tədqiqat işinin nəticəsi kimi namizədlik dissertasiyasını 1963-
cü ildə müdafiə edib. 1974-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib,
çalışdığı institutda ədəbiyyatın tədrisi metodikası şöbəsinin müdiri
vəzifəsinə irəli çəkilib. 1996-ci ildə Təhsil Problemləri İnstitunun direktoru
vəzifəsinə irəli çəkilən Şəmistan Mikayılovun fəaliyyət dairəsi daha da
genişləndiyi kimi, daşıdığı məsuliyyət də artıb. Bu, o dövr idi ki, ölkə keçid
dövrünü yaşayırdı və həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, təhslidə də
yeniləşməyə ciddi ehtiyac vardı. Xüsusilə də humanitar fənlər üzrə dövrün
tələblərinə cavab verən, milli ideologiyaya söykənən, dünya təhsil
sisteminin tələb etdiyi standartlara uyğun dərslik və dərs vəsaitləri nəşr
olunmalı, test sistemi üzrə tələbə qəbulu sahəsində proqramlar
təkmilləşdirilməli idi. Bəlkə də bu gün çoxlarına bu işlər adi görünə bilər və
düşünərlər ki, bu işləri görmək təhsillə bağlı bir institutun birbaşa vəzifəsidir.
Burası belədir, amma gəlin razılaşaq ki, həmin dövrdə – yəni cəmiyyətin bir
sistemdən başqa sistemə keçdiyi bir vaxtda bu işləri həyata keçirmək yüksək
elmi potensial və zəngin təcrübə ilə yanaşı həm də vətəndaş yanğısı, milli-
mənəvi dəyərlərə dərindən bağlılıq, peşəkarlıq və təşkilatçılıq qabiliyyəti
tələb edirdi. Şəmistan müəllimin rəhbərliyi və şəxsən onun özünün gərgin
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zəhməti hesabına o illərdə təhsilimizin yeni dövrün tələblərinə uyğun
inkişafı sahəsində olduqca faydalı işlər həyata keçirildi. Hal-hazırda həmin
institutda şöbə müdiri vəzifəsində çalışan Ş.Mikayılov bu istiqamətdə
fəaliyyətini yorulmadan davam etdirməkdədir.

Şəmistan Mikayılovu mənə doğmalaşdıran, sevdirən təkcə həmyerlim
olması deyil. Mən onu həm də bir alim kimi həmişə yüksək qiymətləndirmiş,
elmi tövsiyyələrindən, kitablarından bəhrələnmişəm. Özüm də ədəbiyyat
müəllimi olduğumdan, yaxşı bilirəm ki, o, bir alim kimi orta məktəblərdə
ədəbiyyat fənninin tədrisinin bütün problemləri ilə maraqlansa da,
tədqiqatının ana xəttini ədəbiyyat nəzəriyyəsi tədrisinin nəzəri-metodik
problemlərinin öyrənilməsi təşkil edir. Bu baxımdan onun hələ 1981-ci ildə
nəşr olunmuş “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” kitabı xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla qarşılanan bu kitab sonralar
bir neçə dəfə təkrar nəşr olunub. Professor Ş.Mikayılov ayrı-ayrı illərdə orta
məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitlərinin də müəllifi olub. Bir sıra
elmi şuraların üzvü seçilib. Uzun illər “Azərbaycan məktəbi” jurnalının və
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsinin redaksiya heyətinin
üzvü kimi də fəaliyyət göstərib, ölkənin aparıcı universitetlərində
mühazirələr oxuyub. Respublikamızda elmi kadrların hazırlanmasında da
Şəmistan müəllimin müstəsna xidmətləri vardır. Onun elmi rəhbərliyi
altında iyirmidən çox gənc alim namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə
etmişdir. Bu gün qürurla demək olar ki, respublikamızda ədəbiyyatın tədrisi
ilə məşğul olan gənc alimlərin əksəriyyəti məhz onun yetirməsidir. O,
həmçinin onlarla namizədlik və doktorluq dissertasiyasının müdafisəində
rəsmi opponent kimi öz dəyərli elmi tövsiyələrini vermişdir. Elmi kadrların
hazırlanması sahəsində fəaliyyətinin dairəsi təkcə Azərbaycanın coğrafi
hüdudları ilə məhdudlaşmır. Bu gün onu Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Gürcüstan və digər ölkələrdə də yaxşı tanıyırlar. Müxtəlif
vaxtlarda Daşkənddə, Tbilisidə, Bişkekdə namizədlik və doktorluq
dissertasiyalarına opponentlik edib. Almatıda və Bişkekdə təşkil olunmuş
birdəfəlik müdafiə şuralarının üzvü seçilib. Türkiyə mətbuatında haqqında
dəfələrlə maraqlı məqalələr dərc olunması isə onun bu ölkədə də böyük
nüfuz qazanmasından xəbər verir.

Şəmistan müəllim vaxtilə Aşıq Şenliyin “görüm Faxralının biri olsun
beş” deyə tərif etdiyi ağır elli Faxralı kəndində anadan olub. O Faxralıda ki,
təxminən 40 il bundan əvvəl elə Şəmistan müəllimlə bu kəndə qonaq gəlmiş
pedaqoji elmlər doktoru, professor Əjdər Ağayev bu elin qonaqpərvər
insanlarından, gözəlliyi göz oxşayan təbiətindən vəcdə gələrək deyirdi:
“Faxralıya qonaq gəlib qalmasan, qohum-qonşu haray salar, el qınar”. Və
bir də deyirdi ki:
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Təhməz bulaq donur dildə-dodaqda,
Bülbüldümü, cəh-cəh vurur budaqda.
Laləyə bax, nərgizə bax bu dağda,
Toplamasan göz yorular, əl qınar.

Aşıqların sazında, şairlərin sözündə öz vəsfini tapan Faxralıda
dünyaya gəlib Azərbaycandan bütün dünyaya boylanan professor,
Prezident təqaüdçüsü Şəmistan Mikayılov bu gün ömrünün ən mənalı
çağlarını yaşayır. Bu günlərdə 80 yaşı tamam olan bir alim haqqında mən
də nəsə demək istədim. O alim haqqında ki, cəmiyyətdə, elmi-pedaqoji
ictimaiyyət arasında elm fədaisi kimi ad qazanıb, nəcib təbiəti, aydın
zəkası ilə könüllər oxşayıb, hər sahədə tarazlıq nümunəsi kimi tanınıb,
sağlam əqidəsi, dost qədri bilməsi ilə çoxlarına nümunə olub, şairanə
təbiəti ilə seçilib, barəsində söz düşəndə mərifər əhlidir, – deyiblər. O
alim ki, professor Əjdər Ağayev böyük məhəbbətlə hər kəsə məsləhət
görür ki: “Hara getsən Şəmistanı yada sal!” Əslində Şəmistan müəllimi
kiminsə yadına salmağa ehtiyac yoxdur. Çünki o, heç vaxt yaddan çıxmır.
Yazdığı onlarla kitabı ilə hər evə ayaq açan, neçə-neçə alimin
yetişməsində zəhməti olan bir insan yaddan çıxarmı? Elini-obasını heç
zaman unutmayan, elin xeyir-şərində tapılan, dəyərli məsləhətləri,
xeyirxah əməlləri ilə hər gün yanımızda olan əsl el adamını unutmaqmı
olar.

Bəli, onun haqqında mən də nəsə demək istədim. Ancaq qeyd
etdiyim kimi, gördüm ki, bu, mən düşündüyüm qədər də asan iş deyildir.
Yuxarıda adını qeyd etdyim kitab onu mənə sanki yenidən tanıtdı.
Gözlərimdə bir az da böyüdü. Qəlbim fərəhdən dağa döndü. Qürur hissi
duydum ki, mən də məhz Şəmistan Mikayılov kimi alimlər yetişdirən
Faxralı kəndində dünyaya gəlmişəm. Bu məqamda vaxtilə doğma
Faxralıya həsr etdiyim şeirdən bir bəndi xatırladım:

Hümbət oğlu Qara idi ziyalı,
Belə oğlu unudarmı Borçalı.
Canpoladın tökməbədən, arxalı,
Hüseynqulum, Şəmistanım, Faxralı.

Barəsində yazıya gəlincə isə üzümü hörmətli Şəmistan müəllimə
tutub unudulmaz şairimiz Hüseyn Arifin sözləri ilə deyirəm:

“Bəzən əlli də yorur insanı,
Bəzən bilinmir yüz bu dünyada”.
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Yüz yaşayın, Şəmistan müəllim! Atalar demiş, borclu borclunun
sağlığını istər. Bu dəfə mən sizə borclu. Allah sizə sağlam və uzun ömr
bəxş etsin, inşallah yüzünüzdə görüşək. Və sizin adınıza daha çox
yaraşan yazını da mən elə onda yazacam!

“SAFLIQ ÖRNƏYİ”, ÜSTƏGƏL...

Ölməyən, torpağa qarışıb vətən olan
ziyalımız Hüseyn Səmədovun sağlığında
gerçəkləşdirilməyən mütərəqqi ideyalarına işıq
tutulmalıdır!

XVII əsr ispan yazıçısı Qrasian tövsiyə edirdi ki, “şah olmasan da,
tutduğun əməllər şaha layiq olsun, ağlın ilə seçdiyin mühit çərçivəsində özünü
şah kimi apar; işlərində böyük, fikirlərində yüksək ol. Mənsəbin olmasa da,
həmişə hər şeydə şahlara yaraşan ləyaqət göstər, çünki əsl şahlıq ürəyin
böyüklüyündədir”.

Haqqında söhbət açdığım kitabın qəhrəmanı, rus dilçiliyi üzrə
istedadlı tədqiqatçı alim, görkəmli pedaqoq, gözəl insan Səmədov
Hüseyn Səməd oğlu da öz mühitində şah idi, şahlardan da üstün idi,
əzəmət nümunəsiydi.

Bütün ömrünü rus dilçiliyinin nəzəri problemlərinin öyrənilməsinə
həsr etmiş ensiklopedik biliyə malik alim, peşəkar pedaqoq, vətənpərvər
ziyalı, fədakar insan Hüseyn Səmədovun mənalı həyat yolundan, elmi-
pedaqoji fəaliyyətindən bəhs edən “Saflıq örnəyi” adlı xatirə kitabı 2012-
ci ildə Bakıda “İdeal-Print” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Mərhum
alim barədə xatirə oçerkləri toplayıb tərtib edənlər onun qohumları – İsa
Babaşov, Əmirxan Babaşov, və Məhəmmədəli Babaşov, redaktoru isə
Musa Nəbioğludur. Kitabda görkəmli alimlərin, müəllim həmkarlarının,
keçmiş tələbələrinin və yaxınlarının Hüseyn Səmədov haqqında
xatirələri təqdim olunur. Şadam ki, bu kitabda mənim də müəllifi
olduğum “Ölüm yalan sözdür, ziyalılar ölmür” sərlövhəli oçerkim yer
almışdır.
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Doğrudan da, öz əməlləri ilə yalnız müasirlərinin deyil, həm də gələcək
nəsillər qarşısında da cavabdehlik daşıdığını dərk edən kamil insanlar
ölmürlər, həyatın dərin qatlarını duyub, yaşadıqca özlərindən sonra dərin iz
qoyurlar. Elə bir iz ki, bizi özündən sonra neçə-neçə sabahlara aparacaq,
həyatın fəlsəfəsini, onun açılmayan sirlərinin qapısını üzümüzə açacaq. Bu
gün arxaya boylanıb yaxın keçmişimizə nəzər saldıqda, vaxtilə qarşımızda
öz nuraniliyi ilə seçilən bu müdrik insanların ağıllı kəlamlarını və bizə
verdikləri öyüd-nəsihətləri xatırlayırıq. O kəlamları ki, bizi həmişə təmizliyə,
saflığa aparıb bütövləşdirib, əsl insani keyfiyyətləri özümüzdə cəmləşdirib.
O dəyərlər ki, həyatın özüdür, o keyfiyyətlər ki, insanlara xasdır,
cəmiyyətimizin sağlamlığına xidmət edir. O insanlar xoşbəxtdirlər ki,
həmişə böyük olurlar və özlərinin böyüklüyünü özgələrinin gözlərindən hiss
edirlər. Zaman-zaman, vaxt ötüb keçdikcə onlar ürəklərə hoparaq şirin
xatirələrə çevrilir, ətrafımıza işıq sala-sala nağıllara dönürlər.

Ölməyən, torpağa qarışıb vətən olan ziyalımız Hüseyn Səməd oğlu
1930-cu ildə Borçalı mahalının Faxralı kəndində dünyaya göz açmışdır;
kəndin tarixi köklərə malik Babaşlı nəslinin nümayəndəsi olan Hüseyn
Səməd oğlu həm ata, həm ana tərəfdən ziyalı qohumlarının olduğunu
bildiyindən, bu amil onun təhsilə hədsiz maraq göstərməsinə səbəb
olmuşdur. Kitabda Hüseyn müəllimin şərəfini daşıdığı Babaşlı nəslinin
və anası Səkinə xanımın təmsil etdiyi Koxallı nəslinin görkəmli
nümayəndələrinin adları hörmətlə çəkilir.

Orta təhsil aldığı 1937-1948-ci illər müharibə dövrünə düşdüyündən
çoxuşaqlı ailənin övladı olan Hüseyn Səməd oğlu bütün “müharibə uşaqları”
kimi, “tez böyümüş”, məhrumiyyətlərə qarşı dözümlülük vərdişlərinə
yiyələnmişdi. Yaxın qonşusu və qohumu, rəhmətlik Nəbi Gülməmmədov
onun təhsilə marağının artmasında, bir şəxsiyyət, vətəndaş kimi
formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır. Orta təhsilini başa vurandan
sonrakı ilk ildə maddi imkanının məhdudluğu səbəbindən ali məktəbə daxil
olmaq planını təxirə salmalı olan Hüseyn Səmədov bir il kitabxanada işləmiş,
bumüddətdə onunmüta-liəyə sevgisi daha da artmışdır.

Sonrakı il müvəffəqiyyətlə imtahan verən Hüseyn Səmədov
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət İkiillik Müəllimlər İnstitutuna
daxil oldu. 1951-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək rus dili
və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasına yiyələndi və sonrakı iki ildə Faxralı
kənd orta məktəbində müəllimlik etdi. 1953-cü ildə M.F.Axundov adına
Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olan
Hüseyn Səmədov tələbəlik illərində rus dili üzrə öz üzərində gərgin əmək
sərf edərək ensiklopedik biliyə yiyələndi. Çalışqanlığı ilə institut
rəhbərliyinin diqqətini çəkən H.Səmədov Stalin təqaüdünə layiq görüldü
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və təhsilini bitirdikdən sonra elə həmin institutda rus dili kafedrasında
laborant vəzifəsinə qəbul edildi. Daha sonra baş laborant, müəllim,
institut komsomol təşkilatının katibi vəzifələrinə irəli çəkildi. 1957-ci ilin
noyabr ayında Hüseyn müəllim İnstitut Elmi Şurasının qərarına əsasən
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsi nəzdində məqsədli aspiranturaya göndərildi. Qəbul
imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib aspirantura təhsilinə başlayan
Hüseyn Səmədov rus dilçiliyi sahəsində biliklərini zənginləşdirdi.
Aspiranturada təhsil aldığı 1957-1961-ci illərdə məşhur dilçi alim,
filologiya elmləri doktoru, professor Timofey Petroviç Lomtevin elmi
rəhbərliyi altında rus dilinin ən çətin problemi olan “Felin fərz
kateqoriyasının mahiyyətinin açılması” mövzusu üzrə elmi araşdırmalar
aparan Hüseyn Səmədovun əldə etdiyi nəticələr dilçilikdə çox böyük
rezonansa səbəb olacaq dərəcədə yeniliklər olduğuna, elmi dövriyyədə
olan o vaxtkı nəzəriyyələri inkar etdiyinə görə qəbul edilmədi. Elmi
rəhbərinin, müəyyən tezislərdən imtina etmək hesabına işi başa
çatdırması barədə çoxsaylı təkidlərinə baxmayaraq, namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etməyə tələsmədi.

Hüseyn müəllim bu prinsipial mövqeyindən ona görə geri durmadı ki,
elmi tədqiqatı elmi dərəcəyə sahib olmaq naminə deyil, məqsəd olaraq
aparırdı. Kitabda bu məqama xüsusilə yer ayırılmışdır. Bu sırada Hüseyn
müəllimin özünün nəql etdikləri əsasında qələmə alınan xatirələr maraqlıdır:
“70-ci illərin əvvəlində elmi rəhbərinin Bakıya gəlişi zamanı onun qaldığı
“Cənub” mehmanxanasında görüşürlər. Səhər saat 10-dan başlayan qızğın
müzakirə növbəti gün axşama qədər davam edir. Elmi rəhbərinin bir-birinin
ardınca gətirdiyi dəlillərin müqabilində Hüseyn müəllim məntiqi cavabları ilə
öz elmi mülahizələrini açıqlayır. Nəhayət, onun gətirdiyi əks dəlillərdən sonra
elmi rəhbəri əllərini qaldıraraq – “Yaxşı, mən təslim oldum. Ancaq unutma ki,
sənin bu fikirlərini heç bir elmi jurnal dərc etməyəcək”, – deyir. Sonra
köksünü ötürərək əlavə edir: “Deməli, sən türksən”.

Bu sətirləri oxuyarkən yadıma məşhur qazax şairi, alimi və ictimai
xadimi Oljas Süleymenov düşdü. Onun “Az-Ya” kitabı türk xalqlarının
tarixinə, dilinə yeni yanaşma və tamamilə orijinal bir münasibətə görə
əsassız hücumlara məruz qalmışdı. O, “İqor polku haqqında dastan”da
slavyan sətirlərində türk-qıpçaq sözlərini tədqiq etmiş və maraqlı
nəticələrə gəlmişdi.

“Saflıq örnəyi” kitabında Hüseyn Səmədovun həqiqətən də məhz
Böyük Türk Alimi adını şərəflə daşıdığına dəlalət edən faktlar sadalanır.
Məsələn: “Həyatı boyunca “Elmin vətəni yoxdur, ancaq alimin vətəni
vardır” prinsipinə sadiq qalan Hüseyn müəllimin ən böyük arzularından



Səməndər Məmmədov

138

biri də müstəqillik əldə etmiş türkdilli xalqların elm sahəsində də
birliyinə nail olunması idi. Bunun üçün sovet hakimiyyəti illərində əldə
edilmiş elmi-texniki nailiyyətlərdən türk dünyasının gələcəyi naminə
səmərəli istifadə edilməsini vacib sayırdı. Eyni zamanda, bu
respublikalarda təbiət və texnika elmləri, kosmik tədqiqatlar sahəsində
əldə olunmuş təcrübənin Türkiyə üçün də maraq kəsb etdiyinə inanırdı.
Bu məsələlərdən bəhs edərkən Corc Soros Fondunun keçən əsrin 90-cı
illərində Rusiyada və Şərqi Avropa ölkələrindəki fəaliyyətlərini örnək
gətirirdi. Mətbuatda və elmi dairələrdə həmin fəaliyyətlərin xeyriyyəçilik
kimi təqdim olunduğunu qeyd edirdi: “Corc Soros Rusiya elminə 2
milyard dollar ayırdı deyə hər yerdə təbliğat gedir, az qala onu Rusiya
elminin xilaskarı kimi təqdim edirlər. Əslində, burada diqqətdən kənarda
qalan son dərəcə ciddi bir məqam var. Sovet bürokratiyasının həyata
keçirilməsinə imkan vermədiyi, onillərlə yığılıb qalan orijinal elmi
ideyaların xeyriyyəçilik pərdəsi altında çox ucuz qiymətə satın alınması
prosesi gedir. Bənzər aqibətlə birinci növbədə kifayət qədər güclü elmi
potensiala malik olan tatarların, daha sonra digər türkdilli xalqların da
üzləşməsi qaçılmazdır. Bunun qarşısını almaq, mövcud elmi potensialın
yad əllərə keçməməsi üçün mütləq müəyyən addımlar atmaq lazımdır.
Lakin yenicə müstəqilliyinə qovuşmuş türkdilli respublikalardan bunu
gözləmək doğru olmazdı. Bu məsələnin öhdəsindən ancaq Türkiyə
dövləti gələ bilər”. Bununla da Hüseyn müəllim türk dövlətləri arasında
iqtisadi və mədəni inteqrasiya ilə yanaşı, gecikmədən elmdə də bənzər
prosesin həyata keçirilməsinin vacib olduğuna diqqət çəkirdi. Onun
fikrincə, əgər bu baş tutsaydı, o zaman Qərbə yönələn “beyin axını”nın
qarşısını almaq və bu prosesi Türkiyəyə yönəltmək, həm də daha mütəşşəkil
şəkildə həyata keçirmək mümkün olardı. Təəssüflər olsun ki, onun 90-cı
illərin əvvəllərində gündəmə gətirdiyi bu taleyüklü məsələ ancaq sonralar
anlaşıldı və qismən gerçəkləşdirildi”.

1967-ci ildən 20 noyabr 2002-ci ilə – yəni ömrünün sonuna kimi
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Rus dilçiliyi kafedrasında baş
müəllim işləyən Hüseyn müəllimin rəhbərliyi altında yerinə yetirilən
diplom işlərinin hər biri öz elmi sanbalı, səviyyəsi və mükəmməlliyi ilə
fərqlənib. Hüseyn müəllim özü bir çox nəzəri seminarlar təşkil etmiş,
görkəmli alimlərin iştirakı ilə yetərincə aktual və dinləyici marağına
səbəb olacaq problemlərin müzakirəsinə nail olub.

Kitabda Hüseyn müəllimin elmi, pedaqoji fəaliyyəti, ana dili və xarici
dillərə aid fikirləri barədə, milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərə çox yüksək
qiymət verməsi, haqq-ədalət və paklıq tərəfdarı olması, gənclərin
maarifləndirilməsində rolu haqqında müfəssəl məlumatlar verilir, onun
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gözəl insan, sədaqətli dost, qayğıkeş ailə başçısı olduğunu isbatlayan
faktlar sadalanır.

Hüseyn Səmədov pedaqoji fəaliyyətdə olduğu müddətdə mütəmadi
olaraq, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmış, haqqın-ədalətin keşiyində
dayanmışdı. O, 1967-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə keçdikdən sonra
ilk dəfə olaraq müəllim uşaqlarına “5” qiymət yazmaq ənanəsini pozmuş,
tələbənin biliyini hər şeydən üstün tutmuşdur. Ədalət hissini qətiyyən
itirməyən Hüseyn müəllim imtahanlarda biliklərin qiymətləndirilməsində
daim obyektiv mövqe tutduğundan, hətta rektorun gəlininə belə “qeyri-
kafi” qiymət yazmaqdan çəkinməmişdi. Onun hətta ən yaxın dostlarına
belə bu məsələdə güzəştə getməməsinə dair kitabda çoxlu misallar
gətirilir. Eyni zamanda Hüseyn Səmədovun insanpərvərliyinə dair faktlar
sadalanır. Mentalitetimizin antipodlarına qarşı çıxan Hüseyn müəllim
oğlunun toy məclisinə dəvət etdiyi şəxslərdən pul və hədiyyə qəbul
etməməsi ilə də özünün qeyri-ordinar şəxsiyyət olduğunu təsbitləmişdir.
Ad günlərinə, yubileylərə münasibətdə də israfçılığın əleyhinə idi
Hüseyn müəllim.

Kitabda Hüseyn müəllimin təmənnasızlığına, dünya malında gözü
olmadığına sübut kimi xatırlanan olaylar sırasında ən maraqlısı onun
mənzilinin oğurlanması ilə bağlı baş verənlər və bu zaman özünü necə
aparması olmuşdur. “Saflıq örnəyi”ndə oxuyuruq: “Hüseyn müəllim
nəfsini saxlamağı bacarırdı, halal çörək yeyirdi. Pula, mala tamahı yox
idi, özgə malına, haram çörəyə əl uzatmazdı. Bunu evini oğurlayan
cinayətkarların tapılmasından sonra Bakı şəhəri milis idarəsində baş
verən hadisə zamanı bir daha büruzə verdi. Milisin oğrulardan əldə etdiyi
əşyalar adıçəkilən idarədə bir zala toplanmışdı. Hüseyn müəllimlə
Kordeliya xanımı ora dəvət etmişdilər ki, gəlib bu əşyaların arasında
onların əşyaları varsa, tanıyıb götürsünlər. Kordeliya xanım zaldakı
əşyaların arasında iki süfrəsini, bir Yaponiya istehsalı məcməyisini, bir
çarpayı örtüsünü, bir dənə də konfet qabını tanıdı. Qalan əşyaları, o
cümlədən xalçaları oğrular xırd etmişdilər. Milis mayoru xırd edilmiş
şeylərin əvəzinə çox qiymətli bir xalçanı və ya antikvar qızıl əşyanı
götürməyi məsləhət görür. Hüseyn müəllim bu əşyalara heç gözünün ucu
ilə də baxmır və təklif olunan əşyaları götürməkdən imtina edir. O, öz
qərarını belə əsaslandırır: “Başqalarına aid olan əşyaları qəbul edə
bilmərəm”. Eyni zamanda oğurlanmış qiymətli əşya sahiblərindən birisi
özünün antikvar əşyasına yaxın dura bilməməsi səbəbindən dolayı yolla
həmin əşyanı öz adına götürməsinin müqabilində Hüseyn müəllimə
böyük məbləğdə pul verməyə hazır olduğunu çatdırır və bu məsələdə
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köməklik göstərməsini xahiş edir. Hüseyn müəllim qəti şəkildə bu təklifə
də rədd cavabı verir.”

Evinin yarılması ilə bağlı daha bir diqqətə layiq məqam Hüseyn
müəllimin heç nədən yox, məhz kitablarından narahat olmasıydı.
Qardaşı Məhərrəm Babaşov kitabda yer alan “Çətinliklər qarşısında
sınmayan iradə” başlıqlı məqaləsində xatırlayır: “...Hüseyn 1965-ci ildə
üçotaqlı bir ev aldı. Həmin ildə də evləndi. Qohumlarının, dostlarının
iştirakı ilə elə evdəcə toy məclisini keçirdik. Evlənəndən bir müddət
sonra Hüseynin mənzilində oğurluq baş verdi. Hadisədən xəbər tutan
qardaşım evə gələr-gəlməz tez kitablar olan otağa keçir. Baxıb görür ki,
kitabların hamısı yerə dağılıb. Sən demə, oğrular kitabların arasında pul
axtarırmışlar. O, görəndə ki, kitabların hamısı yerindədir, sevinərək otaqdan
çıxır və üzünü həyat yoldaşına tutaraq: “Allah bunları qorusun, mənim
kitablarıma toxunmayıblar”, – deyir”.

“Saflıq örnəyi” kitabında Hüseyn müəllimin mütaliəyə olan hədsiz
sevgisi barədə çox yazılıb. Demək olar ki, onun barəsində xatirə sözü
yazanların hamısı onun kitabsevərliyini xüsusi vurğulayıblar. Onu
yorulmaz oxucu, “canlı ensiklopediya”, elmin gerçəklik fədaisi kimi
xatırlayan alim və pedaqoq həmkarları Hüseyn müəllimi ətrafındakılara
mütaliə mədəniyyəti öyrədən, kitabı anlayaraq oxumaq vərdişi aşılayan
tükənməz bir xəzinə kimi təqdim edirlər. Xatirə oçerklərin daşıdıqları
sərlövhələr Hüseyn müəllim haqqında arayış verir: “Hüseyn müəllim
insanlıq etalonu idi” (Tahir Pənahov), “Ulu Borçalının sadə və böyük
insanı” (Əmirxan Xəlilov), “Dupduru gözlər və işıqlı təbəssüm” (Eyvaz
Borçalı), “Səmimi insan və kamil alim” (Qiyas Kazımov), “Xeyirxahlıq
abidəsi” (Oruc Əlizadə), “Zirvələrin yaraşığı” (Bayraməli
Gülməmmədov), “Şərəfli ömrün sahibi” (Məhəmməd Babaşov), “Alim
bilən deyil, bildiklərini vicdanında duyan kimsədir” (Məmmədəli
Babaşlı), “Söz və əməl vəhdətinin timsalı” (Tahir Qasımov) və s. Oğlu
Azər Səmədovun uşaqlıq xatirələri isə daha təsirlidir. O, yada salır ki,
Hüseyn müəllim necə barmağı ilə havada xəyali hərflər və rəqəmlər cızıb
sözlər və formullar “yazırmış”. Xatırlayır ki, bacısı ilə birgə atasını işdən
gələndə necə sevincək qarşılayırmışlar. Çünki bilirmişlər ki, onun nəhəng
ölçülü portfelində mütləq onlarçün gətirdiyi yeni kitablar var. Dərslərini
hazırlamaqda Hüseyn müəllimin onlara necə kömək elədiyini, ailəvi
istirahətə getdiklərini, atasının anasına necə gül dəstəsi bağışlamasını
həzinliklə xatırlayan Azər Hüseyn oğlu atası ilə ünsiyyətdən aldığı üç
əsas dərsin də nədən ibarət olduğunu qələmə alıb. Birinci dərs budur ki,
əksər insanlardan fərqli, daha mənalı yaşamaq mümkündür. İkinci dərs
odur ki, atasının öyüd-nəsihətləri zamanla özünü doğrultmuşdur və Azər
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istəyir ki, onun övladları həmin nəsihətlərə daha erkən yaşlarından əməl
etsinlər. Üçüncü dərs ondan ibarətdir ki, qarşıya qoyulmuş məqsədə
doğru inamla irəliləmək üçün zamanın hər anında daha dərin və geniş
bilgilərə yiyələnməyə çalışmaq lazımdır.

Filologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Slavyan Universiteti
klassik rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Məmməd Orucovun arzusuna
qoşuluram. O, öz müəllimi barədə yazıb: “Hüseyn müəllimin elmi irsinin,
onun şah əsərinin itib-batması günahdır və tarix bu günahı bizə
bağışlamaz. Həmçinin Hüseyn müəllimin elmi məqalələrinin və
həyatının sonuna qədər üzərində çalışdığı elmi işinin əlyazmasının nəşr
edilməsi yerinə düşərdi... Əminəm ki, o, ömrü boyu bir dəfə də olsun
təəssüf hissi keçirmədi ki, onun nə doktorluq dərəcəsi, nə də cild-cild
kitabları vardır, hərçənd, ola bilərdi, istəmədi. Ona görə istəmədi ki, elm,
elmə olan eşq onun üçün həm şan-şöhrətdən, həm də maddi dəyərlərdən
qat-qat üstün idi, müqəddəs idi. Bu eşqi, elmə, biliyə olan o ali məhəbbəti
Hüseyn müəllim heç bir həyat nəşəsinə, şan-şöhrətə, mənsəbə və s.
praqmatik dəyərlərə dəyişməzdi və dəyişmədi də. Öz dünyasında yaşadı,
aşağı qatlara enmədi, səma əhli olaraq qaldı, kimin onu necə başa
düşəcəyindən, onu necə dəyərləndirəcəyindən asılı olmayaraq özü olaraq
qaldı – Hüseyn Səmədov olaraq qaldı”.

“Saflıq örnəyi” kitabını oxuduqca, Hüseyn Səmədov şəxsiyyətinin
ucalığını, ləyaqətini təsdiqləyən fikirlərlə tanış olduqca, daha artıq qürur
duyuram ki, Hüseyn müəllimin mənə ünvanladığı “halal olsun”, – alqış
nidasını eşitmişəm, qazanmışam. Ali məktəbi yaxşı və əla qiymətlərlə
bitirdiyimi öyrənəndə uğurlar arzulamışdı.

İnid atası, babası, necə deyərlər, yeddi arxa dönəni haqda kitab yazan,
yazdıran çoxdur. Qohumbazlığın, yerlibazlığın ifrat təzahürü kimi ortaya
çıxan nəşrlər az deyil. “Saflıq örnəyi” belə bir zəmanədə doğulsa da,
qəhrəmanı kimi təmənnasızdır. Onu ərsəyə gətirənlər təkcə Hüseyn
Səmədovun cənnətməkan ruhunu sevindirməyiblər, həm də indiki və
sonrakı nəsillərə sözün hərfi mənasında, həqiqi mənasında saflıq örnəyi
kimi xidmət edəcək gözəl bir əsər yaradıblar. Oxucular bu kitabdan,
qəhrəmanın adı məchul olsaydı belə, adları hətta şərti qəbul etsələr belə,
özləri üçün fayda kəsb edə bilərlər. Bəlkə də nəşrin yetərincə uğurlu
alınmasının bir səbəbi də onun tələsik deyil, Hüseyn Səmədovun haqq
dünyasına qovuşmasından düz on il sonra araya-ərsəyə gətirilməsidir.
“Saflıq örnəyi” çox qiymətli qədirşünaslıq nümunəsi olsa da, bununla
belə, yenə hesab edirəm ki, Hüseyn Səmədovun ruhunu şad etmək üçün
ən yaxşı hadisə məhz onun ideyalarının gerçəkləşdirilməsi olardı.
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“DAŞI MUM ELƏYƏN İNAMIN OLSA...”

Dünyada heç nə bir-birinə bənzəmədiyi kimi,
insanlar da bir-birinə oxşamır. İlk baxışdan
adama elə gəlir ki, hardasa tanıdığın bir
adamda digər bir insanın oxşarlığı və cizgiləri
var. Ancaq bir qədər dərindən fikirləşəndə və
düşünəndə görürsən ki, hərənin öz görünüşü,
düşüncəsi və həyat tərzi var. Sadəcə olaraq, bu
insan elə özüdür.

Böyük filosof Ruminin belə bir fikri var:
“Ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi
görün”. Zəhmətkeş alim Polad Məhəmməd
oğlu Poladov da belə insanlardan olub. O,

həmişə alicənablığı, mərdliyi və eyni zamanda qeyri-adi qabiliyyəti ilə
böyük nüfuz qazanıb. Daha doğrusu, harda olmasından və işləməsindən
asılı olmayaraq, halal bir yol tutub. Elə o yolla da ömrünü davam etdirib.

Polad Poladov 1930-cu ildə Borçalı mahalının Lüksemburq
rayonunun (indiki Bolnisi rayonu) Faxralı kəndində dünyaya gəlib. 1947-
ci ildə orta məktəbi bitirib, ali məktəbə qəbul olmaq üçün sənədlərini
hazırlayıb. O, yaxşı bilib ki, ömrün başlanğıc yolunun yeni səhifəsi ali
məktəbin cığırlarından keçir. Bunun üçün isə o, 10 il böyük əziyyətlər
çəkib və zəhmət sərf edib. Böyük mütəfəkkir Emil Zolya bu cür insanlar
haqqında deyib: “Ən böyük həqiqət əməkdir, həyatın nəşəsi
yaradıcılıqdır. Yaratmaq ölümü öldürmək deməkdir”. Həqiqətən də,
böyük həyatın astanasında hər şeyə sinə gərən bu dəyərli insan zaman-
zaman öz arzusuna qovuşub.

O, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) kimya-biologiya
fakültəsinə daxil olub. 1951-ci ildə həmin ali məktəbi bitirir, doğma
kəndinə qayıdır. Doğma kəndində öz el-obasının övladlarına kimya-
biologiya fənninin sirlərini öyrədir. Hər addımbaşı öz el-obasının alqış və
duasını eşidir. Əlbəttə, insanlar öz tutduqları yolla gedəndə, el-obasına
xeyir verəndə, həmişə onun üçün yeni yollar açılır. Bu yollar bir-
birindən çətin olsa da, zəhmətkeş və mübariz insanlar o yolu asanlıqla
gedə bilirlər. Polad Poladov həm də bir ziyalı, bir insan kimi dupduru
adam olub. Onun böyük ürəyində heç vaxt ləkə olmayıb. Əksinə bu
ziyalını tanıyan insanlar həmişə ona hörmətlə yanaşıblar ki, Polad
müəllimin çox təmiz qəlbi var.
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İllər onu elmin daha çətin yollarına doğru aparır. O,1962-ci ildə
Bakıya gələrək əvvəlcə Azərbaycan Politexnik İnstitunda (indiki AzTU)
kimya kafedrasında baş laborant, assistent, baş müəllim işləyib. 1972-ci
ildə kimya elmi üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Müdafiədən
sonra dosent və 1991-ci ildən professor kimi fəaliyyət göstərib.

Təbii ki, illər ötdükcə elm aləmində Polad Poladovun nüfuzu daha da
yüksəlib və artıb. O nüfuz da elə-belə qazanılmayıb. Çünki bu illər
ərzində o, 50 elmi əsərin, 7 kitabın və bir neçə dərs vəsaitinin müəllifi
olub. Həmin elmi kitabları araya-ərsəyə gətirmək üçün gecəsini-
gündüzünə qatıb. Düzdür, onun gözünün nuru və işığı bu kitablara sərf
olunub, amma bu kitablar da nə qədər insanların gözünə nur, beyninə
qida verib. Aydındır ki, həmin dərslikləri mənimsəyən tələbələrin bir
çoxu sonradan elm dalınca gedərək müdafiə eləyib, alimlik dərəcəsi
qazanmaq istəyiblər. Onlarda bu fikri və duyğunu Polad Poladov
zəhmətsevərliyi aşılayıb. Bununla yanaşı, müxtəlif dövrlərdə bu istedadlı
alim və gözəl ziyalı 10-a yaxın elmi konfransda böyük maraq doğuran
məruzələrlə çıxış edib. Və hər dəfə də bu zəhmətkeş alimin kimya və
biologiyanın xalq təsərrüfatına tətbiqi və sair problemlərlə bağlı çıxışları
alqışlarla qarşılanıb.

Böyük alimin elmi-pedaqoji fəaliyyəti 1981-ci ildə yüksək
qiymətləndirilib. O, XII Mendeleyev qurultayının 2 medalı, “Gənc
kimyaçılar” Ümumittifaq Olimpiyadasının qalibi diplomu və “Əmək
veteranı” medalı ilə təltif edilib. Bütün bunlar onun zəhmətinin nəticəsi
idi. Yenə yadımıza dünya şöhrətli filosof İ.P.Bexerin aşağıdakı sözləri
düşür: “Nə vaxt ki, qəmlisən, işlə. Bu, kədəri qovmaq üçün yeganə
vasitədir. Heç nə iş qədər adamı cansıxıcı boşluqdan xilas etmir”. Ömür
yolunu şərəfli bir işə sərf edən gözəl ziyalı Polad Poladovun doğrudan da
tutduğu yol aydın yol olub. Və bu yol onu nurlu və işıqlı sabaha
qovuşdurub. Zəlimxan Yaqub demişkən: “Daşı mum eləyən inamın olsa,
daşın da qəlbinə yol açmaq olar”...
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ƏLİ SƏNGƏRLİ – SÖZÜNDƏ
ETİBARLI İNSAN

Bu günlərdə 60 ildir ki, yazılan bir kitab
işıq üzü görüb – Əli Səngərlinin “Şair
ürəyi” şeirlər kitabı. Əli Məmməd oğlu
Məmmədov 1930-cu ildə Borçalı
mahalının Faxralı kəndində anadan olub.
Uşaqlığı və yeniyetməliyi çətin dövrə
təsadüf edib. Əvvəlcə kolxoz quruculuğu
və kollektivləşmə, ardından repressiya illəri,
daha sonra isə müharibə...

Tariximizin bu dəhşətli səhifələri arxada
qalanda Əli Məmmədov artıq gənc idi. Əli

üçün də, ilk şeirlərində vəsf etdiyi Ana Vətəni üçün də bir qış arxada
qalmışdı. Yaza çıxmışdılar...

Ordu sıralarında xidmətdən qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olan Əli Məmmədov 1957-ci
ildə ali təhsil ocağını bitirərək doğma Faxralıya təyinat aldı və kənd
məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi kimi işləməyə başladı. Ə.Sultanlı,
M.H.Təhmasib, M.C.Paşayev, C.Xəndan, M.Hüseynzadə kimi böyük
alimlərdən ədəbiyyat dərsi alan Əli Məmmədov, onlardan aldığı bilgini
dərs dediyi uşaqlara ötürməyə başladı. Əli müəllim pedoqoji fəaliyyətlə
yanaşı, poeziya ilə, yaradıcılıqla da məşğul olur, Gürcüstanda və
Azərbaycanda nəşr olunan nüfuzlu qəzetlərdə şeirləri dərc olunurdu.

Faxralı kəndindəki uca bir dağın – Səngərin adını özünə təxəllüs
götürən Əli Məmməd oğlu Səngərli mənim müəllimim, həm də
qohumumdur. Vətənin qıraqda qalan hissəsi Faxralının ən qabiliyyətli, ən
savadlı şairlərindəndir. Müəllifi olduğu bu sanballı kitab gec işıq üzü
görsə də, mən deyərdim ki, ən böyük mükafata layiqdir. Bizim Borçalıda
yazıb-yaradan şairlərin əksəriyyəti, necə deyərlər, onun “şinelindən
çıxıb”. Hamısının ustadı olub, hamısına yol göstərib, əllərindən tutub, kömək
eləyib.

Əli Səngərli hələ universitetdə oxuyarkən öz qabiliyyəti ilə tələbə
yoldaşları arasında seçilib. Mərhum professor Əli Sultanlının nəşr etdiyi
“Roma və yunan ədəbiyyatları müntəxəbatı”nda Əli Səngərlinin antik
ədəbiyyatdan etdiyi tərcümələr də yer alıb. O, həmçinin SSRİ xalqları
ədəbiyyatından da etdiyi tərcümələrlə tanınmışdır. SSRİ və dünya
xalqları ədəbiyyatını bilməsi və başqa üstün keyfiyyətləri Gürcüstan
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maarif-çilərinin də diqqətini çəkmiş, A.S.Puşkin adına Tbilisi Dövlət
Pedaqoji İnstitutunun rəhbərliyi onu Azərbaycan bölməsində dünya
ədəbiyyatından dərs deməyə dəvət etmişdir. Bu dəvəti qəbul edən Əli
Səngərli 1961-ci ildən başlayaraq 20 ildən artıq bir müddətdə həmin
institutda dərs demişdir.

Pənah Xəlilovun hazırladığı “SSRİ xalqları ədəbiyyatı
müntəxabatı”nda Əli müəllimin etdiyi tərcümələr xüsusi yer tutur.
Ələlxüsus, ukraynalı şairə Lesya Ukrainkanın yaradıcılığından etdiyi
tərcümələr son dərəcə uğurlu alınıb.

Düşünürəm ki, Əli Səngərlinin “Şair ürəyi” kitabı elə ilk səhifələrdən
– ilk şeirdən oxucunun marağını çəkəcəkdir.

Qızmar yay günündə donar da bəzən,
Şaxtalı bir qışda yanar da bəzən,
Baharda baharı anar da bəzən
Şair ürəyi!

Bəzən bir ümmandır – sakit ləpəli,
Bəzən bir dənizdir – dağlı, təpəli.
Bəzən bir mərmidir – saysız qəlpəli,
Şair ürəyi!

Günəşli bir gündə gecələşər də,
Kobudlar içində incələşər də,
Zamanla, dövranla pəncələşər də
Şair ürəyi!

Olsun ki, şair qəlbi haqqında söz deyən, “şair kimdir” sualına cavab
vermək istəyən bütün şairlərin sözlərini izləməmişəm. Ancaq onun “Şair
ürəyi”nə bənzərinə rast gəlməmişəm. Mənim də qələmim var, arabir şeir
də yazıram. Əli Səngərlinin “Şair ürəyi” adlanan şeirini oxuyan hər bir
şair qəlbli insan şair olmasından fəxarət hissi keçirir, ürəyi riqqətə gəlir,
sanki güzgüdə özünü görür. Nə vaxtsa keçirdiyi, lakin heç vaxt tam
olaraq sözlə ifadə edə bilməyəcəyi qənaətinə gəldiyi hissləri yenə oyanır.
Və əlbəttə ki, öz şair həmkarı Əli Səngərliyə bir az həsəd aparır, bir az da
minnətdar olur. Əli Səngərlinin dühası ilə bütün şairlərin qəlbinə yol
tapan, şair qəlbinin ehtişamını əks etdirən, şərəflərinə ucaldılan bu ədəbi
abidəyə görə mən də müəllifə minnətdaram. Yəqin “Şair ürəyi”nin
mükəmməl bir sənət əsəri olduğunu özü də bildiyindən Əli Səngərli
həmin şeiri yeni işıq üzü görən kitabda birinci vermiş, şeirin adını da
kitaba qoymuşdur.
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Əli Səngərlinin fikrincə, mən şairəm deyən kəsin könül açan sözü,
gələcəyi seçə bilən uzaqgörən gözü olmalıdır. Məhəbbəti ürəklərdə
gəzməli, hər evdə ondan danışılmalı, hər yanda hörməti olmalıdır.
Dünyadan köçəndə də izi silinməməlidir.

Əli Səngərli hesab edir ki, şeirləri oxucu süzgəcindən keçməyibsə, hər
kəsin özünə şair deməyə haqqı yoxdur. Onun şeirə verdiyi tələb çox
yüksəkdir. Şeir məşəl kimi öndə olmalı, qaranlıqlara işıq saçmalı, könlü,
gözü, ruhu oxşamalıdır, əks halda şair də hədərdir, söz də hədərdir.

Şair yox, şeir dəlisi olanlara, yazdıqları özündən tez ölənlərə isə
məşhur bayatıdakı sözləri xatırladır Əli Səngərli: “Bu dünya pəncərədir,
hər gələn baxar gedər!” – deyir. Talantı az, iştahı çox olanları yolunu
itirmiş dəliqanlı adlandıran şair öz poeziyasında izah edir ki, şeir ilham
ilə gəlir, ilhamı isə belə vəsf edir:

İlham gələr, saqqalı ağ, saçı qar,
İlham gələr nəfəsində ilk bahar.
İlham gələr vaxtlı-vaxtsız, qəflətən,
Tapar səni lap dənizdə çimərkən.

Tapar səni, harda olsan yaxalar,
Yuxuda da qıdıqlayar, çalxalar.
Oyanarsan, təzə bir şey yazarsan,
Sən axtarsan, o gizlənər, azarsan.

Yaxşı odur, heç özünü üzmə sən,
Dağa-daşa düşüb ilham gəzmə sən.
Öz işidir, haçan olsa gələr o,
Öz vaxtını, vədəsini bilər o.

Bu sətirlərin müəllifi Əli Səngərliyə üçqat minnətdaram. Minnətdaram
həm də ona görə ki, o, mənim atamın və anamın timsalında bütün zəhmət
adamlarını öz poeziyasında tərənnüm edib. Müəllifi olduğu “Möylə
bulağı” poeması mənim atama həsr olunub. Atam Eyvaz Məmmədov
əmək veteranı olub. 1964-cü ildə Sovet İKP MK-nın fevral plenumunun
iştirakçısı olub. Sovet hökümətinin vaxtında planları artıqlaması ilə
yerinə yetirdiyinə görə Gürcüstan nümayəndə heyətinin tərkibində
yeganə azərbaycanlı kimi Kremlə gedib çıxıb.

Atam həmişə imkanı daxilində xeyirxah işlərlə məşğul olub. Bizdə bir
yer var, adına “Daşlıburun” deyirlər, keçilməz qayalıq olub. Əhali bu
maneəyə görə gedib-gələrkən çox əziyyət çəkərmiş. Atam xüsusi alətlərlə
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qayanı parçalayıb o yolu düzəltdi. Bunu el-oba, kəndin camaatı yaxşı
bilir. İndi bizim əmək veteranlarından Pənah Musayev orda yaşayır. O,
qeyd eləyir ki, bir vaxt Əli Bayramoğlu təşəbbüs göstərib kənd
qəbiristanlığının dörd tərəfinə hasar çəkməyi qərara aldı. Ağsaqqallar
yığılandan, bütün dini tədbirlər icra olunandan sonra, işə başlayanda
divarın çəkilməsinə rəhbərlik etməyi Ə.Bayramoğlu Eyvaz Məmmədova
tapşırıb. Atam da bu işin öhdəsindən bacarıqla gəlib.

Əli Səngərli həm də qohumcanlı adamdır. O, mənim atamın maması
(bibisi) oğludur. Qohum kimi çox əvəzolunmazdir Əli Səngərli.

Bir həqiqəti də qeyd edim ki, Əli müəllim çox cəsarətli, sözü
məqamında deyən adamdır. Borçalıda bir azərbaycanlı kimi
maarifləndirmə işi görən gözəl ziyalıdır. O vaxt Sovet höküməti vaxtında,
totalitar rejimin tüğyan etdiyi dövrdə həqiqəti demək hər adamın hünəri
deyildi. Bu, çox böyük cəsarət tələb edirdi. Əli müəllim o cəsarəti özündə
tapan ziyalıydı. Bunu sübut edən bir hadisə yadda qalıb: Faxralının igid
oğullarından biri – Fikrət Eyvaz oğlu Məmmədov uzaq Çitada hərbi
xidmətdə olarkən qəhrəmancasına həlak oldu. Rəşadətinə görə onu dəfn
edərkən fəxri qarovul düzülür. Hərbiçilərdən ibarət iki bölmə
avtomatlardan havaya atəş açır. Belə mərasim sovet hakimiyyəti
dövründə çox nadir hadisələrdən sayılırdı. Həmin mərasimdə Əli
Səngərli heç nədən çəkinmədən, cəsarətlə məzar üstündə çıxış edərək
yazdığı gözəl bir şeiri söyləyib. O şeirə görə Əli Səngərlini xüsusi xidmət
orqanlarına çəkmiş, çox incitmişdilər. Həmin şeirin təkcə bir beyti
kifayət idi ki, müəllifin başı ağrısın:

Torpaq yad, komandir ögey,
Dərdlinin dərdini bilən olmadı.

Ona sual verdilər: “Hansı yad torpaqdan söhbət gedir. O ögey
komandir kimdir?” İndi demək asandır, amma o dövrdə belə cəsarətli
sözlərə görə adamın dilini kəsərdilər. Əli Səngərli isə bunu edə bildi və
bütün çək-çevirə dözdü.

Əli Səngərlinin mərhum Şamil Qurbanov haqqında sanballı xatirə
yazısı var. Həmin məqalə “Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək” kitabında
– Şamil Qurbanov haqqında xatirələr topluda dərc olunub. Məqalədə
Şamil Qurbanovu qorxmaz, inadkar, hər sözü yerində deyən cəsarətli bir
insan kimi tərənnüm edir. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, Əli Səngərlinin
özü də, yaradıcılığı da məhz həmin xüsusiyyətlərə malikdir.

Müəllimlərimizdən biri deyirdi ki, qabiliyyətli şair o şairdir ki, sözü
məqamında deyə bilsin. İşlətdiyi sözün yeri dar, mənası geniş olsun, az
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sözlə böyük fikir ifadə etməyi bacarsın. Əli müəllim bütün bunların
öhdəsindən çox bacarıqla gəlirdi. Özünün bütün yardıcılıq
nümunələrində, hətta təmsillərində də Əli Səngərli yığcamlıq və tutarlılıq
prinsipinə sadiq qalmışdır. Onun bir neçə təmsilindən misal çəkmək
istəyirəm:

Zibil təpəciyi küllüyə lağ edirdi,
Küllük isə altında xəzinə gizlədirdi...

Adama elə gəlir ki, bu misralarda ehtiva olunan mənanı bundan daha
yaxşı heç cür ifadə etmək olmaz.

Və yaxud:
Bir buynuzlu qoç
Hər yanı çaldı.
Axır özü də
Buynuzsuz qaldı...

Təmsilləri barədə Əli Səngərli belə deyir: “Ara-sıra təmsil də
yazardım. Çap etdirdiklərim tez yayılar və xeyli sensasiyaya səbəb olardı..
Lakin məndən hədəf nöqtələri soruşanlar və özlərindən düşmən tiplər
uyduranlar da çox olurdu. Elə buna görə də özümə qarşı güclü rəqiblər
yarandığını duyurdum. Bir də dünyanın ilk təmsilçilərindən yaşadığım
dövrə qədər oxuduğum təmsillərdən belə nəticəyə gəldim ki, orijinal
təmsil yazıb yaratmaq çox da asan iş deyil”.

Əli Səngərli dövrün nəbzini tutan, həmişə yeni bir söz deməyi bacaran
şairdir.

Məsələn, ana, ata haqqında şeirlərinin hamısında məzmun eynidir.
Ancaq şairin şairliyi ondadır ki, eyni məzmunlu şeirdə yeni fikir çaları
işlətməyə nail olsun. Biz bunu həmişə tapıntı kimi qəbul edirik. Bu
xüsusiyyət Əli müəllimdə çox güclüdür.

Söz ustadlarına çox böyük qiymət verəndir Əli Səngərli. Onun xalq
şairi Səməd Vurğuna, şair Abbas Abdullaya, Rəsul Rzaya, Əliağa
Kürçaylıya, Zəlimxan Yaquba, el şairi Kəblə Qaraya, başqa xalqların
şairlərindən Oljas Süleymanova, Sergey Yeseninə aid şeirləri buna
misaldır. Həmin şeirlərin bir qismi ünvanlanmış fikir, bir qismi xatirə, bir
qismi də nəzirə məzmunludur. Ümumiyyətlə, hamısı isə qədirşünaslıq
nümunəsi, sözə və söz ustalarına verilən dəyərdir. Xalq şairi Səməd
Vurğun Faxralıya gələndə Əli Səngərli deyib:

Başına döndüyüm, a Gözəl dağı,



Faxralılar

149

Könlümə sualın, sorğun gəlibdir...
...Şəhərdən bir təzə oğlun gəlibdir,
Ana, görüşünə Vurğun gəlibdir...

Şeirlərinin hamısında elə gözəl ayrıclar, bənzətmələr var ki, bu,
ədəbiyyatda yalnız Əli Səngərliyə məxsusdur. Məsələn, ürəyi gölə
bənzətmək... Şəxsən mən buna ədəbiyyatda rast gəlməmişəm. Amma Əli
müəllim bunu elə məqamında, elə gözəl işlədib ki, istər-istəməz
oxuyanda adam özü də zövq alır:

Bağları gəzirəm, bahar fəslidir,
Ağaclar bəzəkli gəlinə bənzər.
Bülbüllər Kərəmdi, güllər Əslidi,
Tikanlar keşişin dilinə bənzər.

Ey Səngərli, bir bağban oğlusan sən də,
Çırma qollarını, dayanma gendə.
Bu gözəl fəsildə, bu gözəl gündə
Ürəklər məhəbbət gölünə bənzər.

Əli Səngərli dövrünün ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrə
həmişə münasibət bildirib, obyektiv əks etdirib. Qələmini sınadığı hər
müstəvidə qarşıya qoyduğu məqsədə nail olub.

Eyni zamanda, Əli müəllim çox məsuliyyətli adamdır. Hər şeirinin
üstündə nanə yarpağıtək əsəndir. İndi çox dayaz, səviyyəsiz “şairlər”
kitab nəşr elətdirir. Hansı ki, onların heç biri poeziya nümunəsi,
ədəbiyyat nümunəsi hesab oluna bilməz. Kitabların artdığı, oxucularınsa
azaldığı indiki dövrün əcaib işlərindən gileylənən Əli Səngərli “Zər
qədrini zərgər bilər” şeirində yazır:

Çoxaldıqca çapxanalar,
Bağlanır kitabxanalar.
Oxucu doğmur analar,
Bundan çətin bələnmi var.

Varlı inci, sədəf gəzir,
Yoxsul kalça, mədək gəzir,
Qələm əhli tütək gəzir,
Şeir üçün ölənmi var.
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Hansısa bir müdrikin sözüdür: istedad, qabiliyyət, hamıda var, onların
üzə çıxması üçün mühit lazımdır, o mühiti formalaşdırmaq lazımdır.
Aydındır ki, Əli müəllim Azərbaycan ədəbi mühitindən, qələm
adamlarının təmərküzləşdiyi Bakıdan uzaqda – Borçalıda yaşayıb-
yaradıb. Buna baxmayaraq, Əli müəllimin şeirlərinə diqqət yetirəndə elə
bilərsiniz ki, onu, doğrudan da, ədəbi mühit formalaşdırıb, ədəbi mühit
yetişdirib. Şeirlərinin hamısı sənət nümunəsidir. Əli müəllimin bu
kitabında tək-tük zəif şeirlərə rast gələ bilərsiniz. Hamısı dolğun, mənalı,
məzmunlu şeirlərdir.

“Şair ürəyi” şeirlər kitabı Əli Səngərlinin ilk kitabıdır. Vaxtında bu
işin dalınca düşsəydi, indiyə qədər çoxdan kitab çap etdirmişdi. Məsələ
kitabın azlığında-çoxluğunda deyil, əsas məsələ budur ki, həmişə
yaddaqalan kitablardan olsun. Bir də ki, şairin qiyməti kitablarının sayı
ilə ölçülmür ki. Səməd Vurğunun şair dostu Tixonov deyirdi:

“Qurbanidən heç nə qalmasaydı, təkcə

Ayrılıqmı çəkib, boynu əyridi,
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni

– beyti qalsaydı belə, o, yenə ədəbiyyatda qalacaqdı”.
Burda elə şeirlər var ki, bu sanballı kitabı olmasaydı belə, iki-üç şeiri

ilə Səngərli ədəbiyyatımızda yer tutacaqdı. Ötən əsrin 50-ci illərindən bu
yana ədəbiyyatda külüng çalanlar bu kitab olmasa belə, Əli Səngərlini
tanıyır, bilirlər ki, belə bir şair var. Səngərli kitabının gecikməsi səbəbini
belə izah edir:

Gənclikdə yaltaqlanmaq bacarmadım,
qocaldıqda qazanmaq,
Nə yazdım, taxçada, buxçada qaldı....
İşıq gözü görmədi ancaq,
Kimə tapşırım köçüm yetimlərimi, kimə?
Bilmərəm...
Bu istəklə ölüncə gülmərəm,
Gülmərəm!

Əli müəllim sözündə çox etibarlı insandır. O, bütün qohumlarına, o
cümlədən mənim atama qarşı etibarını qoruyub saxladı, mərdliyini
göstərdi. Bu gözəl ziyalı bu gün də Borçalıdadır, Borçalıda yaşayıb-
yaradır, Borçalının dayaqlarından biridir. Atam Əli müəllimi görəndə
deyərdi:
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Ey Səngərli, sən özün də
Etibarlı ol sözündə.
Nə ki varsan, yer üzündə
Mərd olasan, düzü, gərək.

Əli Səngərli hələ son sözünü deməyib. Şeirlərindən biri elə-belə də
adlanır: “Son sözümü deməmişəm”.

Kitabın ərsəyə gəlməsində zəhməti olan hər kəsə – filologiya elmləri
namizədi Elxan Məmmədliyə, şairin övladlarına və yaxın qohumu, hər
zaman ona böyük qayğıyla yanaşan, əsərlərinin nəşr olunaraq geniş
oxucu kütləsinə çatdırılmasında sözün əsl mənasında fədakarlıq edərək
qədirşünaslıq nümunəsi göstərən İsa Namazlıya minnətdarlığımı
bildirirəm. İsa bəyə bir də ona görə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu
kitabı mənə ərməğan etməklə, yetirməsi olmağımla fəxr etdiyim
müəllimimi mənə daha yaxın etdi, ona hər an müraciət etmək,
məsləhətindən istifadə etmək imkanı verdi.

Sonda əziz müəllimim, görkəmli şair Əli Səngərliyə uzun ömür,
cansağlığı, yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

2006-cı il.

P.S. Bu kitabından sonra 2008-ci ildə Əli Səngərlinin irihəcmli
daha iki şeirlər kitabı işıq üzü gördü. Artıq Əli müəllim də haqq
dünyasına qovuşub. Allah rəhmət eləsin.
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QÜDRƏTLİ QƏLƏM SAHİBİ

Azərbaycan müstəqilliyə qovuşandan sonra
əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biri də
ölkəmizdə söz azadlığının bərqərar olması,
müstəqil mətbuatın inkişafı oldu. Senzura ləğv
edildi. Mətbuatın inkişafına dövlət qayğısı
göstərildi. Azərbaycanın mətbuat aləminə yeni
qəzet və jurnallarla yanaşı, gənc jurnalistlər də
gəldi. Mətbuatda sözün əsl mənasında yeni ab-
hava yarandı.

Ancaq, heç kəsə sirr deyildir ki, hər bir iş o
vaxt səmərəli, faydalı və uzunömürlü olur ki,
sağlam təmələ söykənsin. O, vaxt uğur qazanılır

ki, ən əvvəl üstündə ağsaqqal xeyir-duası və üz tutub nümunə götürə
biləcəyin örnək olsun. Elə bu gün Azərbaycanda azad sözün inkişafına
yaradılan şərait və jurnalist peşəkarlığının səviyyəsinin MDB ölkələrinin
bir çoxu ilə müqayisədə öndə olması da məhz bu faktorlarla sıx bağlıdır.
Bəli, ölkəmizdə müstəqil mətbuatın yükünü çiyinlərində daşıyan müasir
nəsil jurnalistlər də ilk növbədə mətbuatımızın ağsaqqallarına üz tutdu,
onlardan çöx şey öyrəndi. Çox da uzaq olmayan tariximizə nəzər salanda
görürük ki, Azərbaycanda sözün əsl mənasında bütün həyatını mətbuata
həsr edən, iqtisadi münasibətlər və ideoloji baxımdan indikindən
tamamilə fərqli bir qurumda da öz peşəsinə daim sədaqətli olan, sözün
qüdrətinə sığınan, dövrün müəyyən çətinliklərinə mətanətlə sinə gərərək
haqq sözü deməkdən heç zaman çəkinməyən qələm sahibləri olmuşdur.
Elə jurnalistlətimiz olub ki, həyat və yaradıcılıqları nəinki bu gün, hələ
çox-çox sonralar da çoxlarına örnək ola bilər. Belələrindən biri də
yaradıcılığına və şəxsiyyətinə hər zaman böyük hörmət bəslədiyim
MəmmədMəmmədovdur.

Məmməd İsrafil oğlu Məmmədov 1930-cu ildə Borçalının ağır
ellərindən olan Faxralı kəndində anadan olub. Dövrünün sayılıb-seçilən
kişilərindən olan, Faxralıda kolxoz quruculuğunda fəal iştirak edən, təkcə
doğma kəndində deyil, bütövlükdə Borçalıda böyük nüfuz və hörmət
sahibi olan atası İsrafil kişi elmə, təhsilə böyük qiymət vermiş,
övladlarının ali təhsil almasına çalışmışdır. Məmməd 1947-ci ildə Faxralı
orta məktəbini bitirdikdən sonra Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU-nun) jurnalistika şöbəsinə daxil olmuşdur.
1954-cü ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilı bitirən M.Məmmədov
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təyinatla “Sovet kəndi” qəzetinə işə göndərilmişdir. Uzun müddət həmin
qəzetdə müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq yüksək peşəkarlığı və tələbkarlığı
ilə seçilmişdir. Onun üçün əhəmiyyətsiz mövzu olmamış, heç nəyə
başdansovdu yanaşmamışdır. İstər bir neçə cümləlik xəbər yazsın, istərsə
irihəcmli oçerk – hamısına eyni peşəkarlıq və məsuliyyətlə yanaşmış,
yüksək zövqlə yazmışdır. Onun yazıları adamı yormurdu. Çünki
toxunduğu mövzular yeknəsəq olmurdu. Bəzən çoxlarının hər gün
rastlaşdığı, narahat olduğu, lakin dilə gətirməyə belə cəsarət eləmədiyi
elə problemləri qəzet səhifələrinə çıxarırdı ki, adam heyrətə gəlirdi. Sərt
senzuranın hökm sürdüyü, mətbuatın bütünlüklə Kommunist Partiyasının
nəzarətində olduğu bir vaxtda əsl həqiqəti qəzet səhifəsinə çıxarmaq
doğrudan da böyük cəsarət tələb edirdi.

Məmməd müəllim daim axtarışda idi, sadəcə olaraq yazmaq xatririnə
yazmırdı. Nə də rastlaşdığı bir problem, neqativ hal barədə qəzetdə
məqalə yazmaqla işini bitmiş hesab etmirdi. Təkcə jurnalist yox, həm də
bir vətəndaş yanğısıyla həmin problemin həlli prosesini izləyər, müsbət
dəyişiklik olmayanda, o mövzuya yenidən qayıdardı.

Yaxşı yadımdadır ki, “İstisu” kurortu ilə bağlı “İstisu”da qaynar alver”
adlı kəskin bir məqalə yazmışdı. Məqalədə bu kurort zonasında
özbaşınalıqlara toxunulur, onu dünyanın ən yaxşı istirahət və müalicə
mərkəzinə çevirməyin zəruriliyi əsaslandırılırdı. Yazı bütün respublikada
böyük əks-səda doğurmuşdu. Aradan bir müddət keçəndən sonra o,
yenidən həmin mövzuya qayıdaraq “Bir daha “İstisu” adlı məqalə ilə
çıxış etdi.

Onda əsl jurnalistə və ziyalıya xas ola biləcək bütün müsbət
keyfiyyətlər öz əksini tapmışdı. Mətbuat işçiləri və respublika
ictimaiyyəti arasında kəsərli sözü, iti qələmi ilə böyük hörmət və nüfuz
qazanmışdı. Səmərəli jurnalistlik fəaliyyətinə görə Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuş, “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdü.
M.Məmmədov həm də elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olmuşdur. Professor

Xəlil Əlimirzəyevin elmi rəhbərliyi ilə “Azərbaycan kolxozçusu” qəzeti
Azərbaycan kəndinin yenidən qurulması uğrunda mübarizədə”
mövzusunda dissertasiya işini 1972-ci ildə uğurla müdafiə edərək tarix
elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. O, 1978-ci ildən Politexnik
İnstitutunda (indiki Texniki Universtitetdə) tarix kafedrasında müəllim
kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, BDU-nun mətbuat tarixi
kafedrasında diplom rəhbəri kimi müntəzəm fəaliyyət göstərmişdir.
Müəllimlik dövründə də prinsipiallığı ilə seçilmiş, həssaslığı və
qayğıkeşliyi ilə dərs dediyi tələbələrin böyük rəğbətini qazanmışdır.



Səməndər Məmmədov

154

Təsadüfi deyildir ki, onun bu keyfiyyətlərini yüksək dəyərləndirən
tələbələr öz aralarında Məmməd müəllimi “Qızıl Məmməd”
adlandırırdılar.

Özü də o, təkcə tələbələrinə qarşı yox, bütün dostlarına, eloğlularına
qarşı da eyni münasibət bəsləyirdi, onu hamı sevirdi. Elə bu sevginin
nəticəsi idi ki, namizədlik dissertasiyasının müdafiəsində iştirak etmək
üçün yüzlərlə adam gəlmişdi.

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti zamanı bir neçə monoqrafiya, 100-ə yaxın
elmi məqalə yazan M.Məmmədov ömrünün sonunadək publisistik
yazılarla mətbuatda çıxış etdi. Qarabağ müharibəsi, torpaqlarımızın işğalı
və öz dədə-baba torpaqlarından didərgin düşmüş həmvətənlərimizin
taleyi ona rahatlıq vermirdi. Bədnam qonşularımızın əsassız torpaq
iddiası ilə üzləşən Azərbaycanın haqq səsini dünyaya car çəkmək üçün
Moskvaya “Pravda” və “İzvestiya” qəzetlərinə yazdığı məqalələr
qısqanclıqla qarşılanır, onun kəsərli sözünün qabağında duruş gətirə
bilməyən erməni havadarları çıxış yolunu həmin məqalələri dərc
etməməkdə görürdülər.

Bu gün kimi dindirsən Məmməd müəllim barədə ancaq xoş sözlər
söyləyər. Borçalıda yaşayıb yaradan “Şöhrət” ordenli istetadlı qələm
ustası, Gürcüstanın Əməkdar jurnalisti Dünyamalı Kərəm də onu
minnətdarlıqla xatırlayaraq deyir:

– Mən universitetdə Məmmədlə birlikdə oxumuşam. Hələ tələbəlik
illərindən istedadı və prinsipiallığı ilə seçilirdi. Onun hər uğuru məni
sevindirirdi. Məmməd sözün qədrini bilən, onu urvatdan salmayan,
dediyi hər sözün məsuliyyətini dərk edən qələm sahibi idi. Buna görə
uzun müddət Azərbaycan mətbuatında səmərəli fəaliyyət göstərərək
şərəfli ada layiq görüldü. Mən hər dəfə Bakıya yolum düşəndə onun necə
böyük nüfuz və hörmət sahibi olduğunun şahidi olurdum. Təəssüf, min
təəssüf ki, belə gözəl insan, istetadlı jurnalıst və alim aramızdan tez getdi.

Bəli, qəlbi Vətən eşqi, yurd yanğısı ilə dolu, böyüyüb boya-başa
çatdığı Borçalıya bağlı olan istetadlı qələm sahibi, səriştəli pedaqqoq-
alim Məmməd Məmmədov ömrünün müdriklik çağında – kəsərli sözünə,
dəyərli məsləhətlərinə, ağsaqqal öyüd-nəsihətlərinə daha çox ehtiyac
duyulduğu bir vaxtda – 1994-cü ildə aramızdan getdi. Azərbaycan
mətbuatı istetadlı jurnalistini, elmi ictimaiyyət dəyərli bir alimi,
həmyerliləri qeyrətli bir eloğlunu, dostları sadiq bir sirdaşı, övladları dağ
vüqarlı bir atanı, xanımı isə sədaqətli ömür-gün yoldaşını itirdi.

Məmməd müəllimlə bağlı mənim də şirin xatirələrim vardır. O çox
qayğıkeş və diqqətcil insan idi. Hələ Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinə qəbul imtahanı verdiyim gündən daim mənimlə
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maraqlanar, dəyərli məsləhətlər verərdi. Ona o qədər isinişmişdim ki, ən
çətin anlarımda yanına gələr, məsləhət istərdim.

Elə şirin söhbət edər, tövsiyələr verərdi ki, bir anlığa bütün çətinliklər
yaddan çıxardı. Bu gün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü kimi 8
kitabımın işıq üzü görməsində, bir neçə mükafat almağımda ilk növbədə
məhz Məmməd müəllimə borcluyam.

Deyirlər dərd batmanla gəlir. Məmməd müəllimin ölümündən hələ
özünə gəlməyən ailə yeni – özü də dəhşətli bir faciə ilə üzləşdi. Məmməd
müəllimin oğlu – Texniki Universitetin məzunu, bacarıqlı mühəndis,
səmərəli təkliflərinə görə neçə-neçə müəlliflik şəhadətnaməsi alan Elşən
Bakı metrosunda baş verən terror aksiyası zamanı həyat yoldaşı və uşağı
ilə birlikdə həalk oldu.

...Bəzən həyat öz amansız qanunları ilə bizləri sınağa çəkir.
İtirdiklərimiz nə qədər ağır olsa da, inam, sabaha ümid isə hər şeyə üstün
gəlir.
Bu gün Məmməd müəllimin və oğlu Elşənin dünyalarını vaxtsız
dəyişmələri bizi sarsıtsa da, təsəllimiz bir ondadır ki, onların hər
ikisindən xoş xatirələr, xeyirxah əməllər yadigar qalmışdır. Bir də ki,
özündən sonra layiqli övladları, davamçıları olan valideyn heç vaxt
ölmür. Məmməd müəllimin ixtisasca iqtisadçı olan oğlu Fikrət, filoloq
qızı Sevda da atalarının adına layiq vətən övladlarıdırlar.
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ÇÖHRƏSİ NURLU HƏKİM

Yaddaşıma adı qızıl hərflərlə yazılıb,
nurlu bir insan kimi xətri mənim üçün
həmişə əziz olanlardan biri də Faxralının
ilk ali təhsilli həkimlərindən olan Şamil
Əlizadədir. Özü də tam məsuliyyətlə
deyə bilərəm ki, o təkcə mənim qəlbimdə
yox, bütün faxralıların, borçalıların, bir
sözlə onu tanıyanların qəlbində özünə
mənəvi abidə qurub, heykəlləşib. Təkcə
özü üçün yaşamayıb Şamil Əlizadə, həm
də başqalarının yaşaması üçün yaşayıb,
fəaliyyət göstərib. Sözün birbaşa

mənasında, yaşayıb ki, başqalarını yaşatsın: onun şəfalı əlləri sayəsində
miunlərlə xəstə şəfa tapıb, ömürlərinin üstünə ömür calanıb. Əllərinin
şəfasına dilinin şirinliyi, xasiyyətinin həlimliyi, sadə təbiəti daha da güc
verib. Onu hər yerdə seviblər: həkim kimi, xeyirxah insan kimi, yurdcanlı
eloğlu kimi, sadiq dost, qeyrətli vətəndaş kimi. Sözü ilə əməli bir olan
bütöv şəxsiyyət – kişi sözünü hər şeydən üstün tutan Türk oğlu türk kimi!
O, elə bir nəsildə böyüyüb boya-başa çatmışdı ki, başqa cür ola da
bilməzdi. Yeri gəlmişkən Faxralıda bu nəsil həm də saza-sözə daha çox
bağlılığı və tanınmış ziyalıları ilə seçilir. Borçalıda məşhur olan el
şairləri Güllər Pərisi, İsmayıl Güllər, aşıq Şəmistan, həyatdan nakam
getmiş istedadlı şair Məmmədəli Zəngin və bir çox başqaları Güllər
nəslinə, el-obaya başucalığı gətirənlərdir. Azərbaycan İnşaat
Mühəndisləri Universitetinin müəllimi, fizika-riyaziyyat elmləri
namizədi, bir neçə kitabın müəllifi alimliyi insanlığından, insanlığı
alimliyindən gözəl və hər ikisi bir-birini tamamlayan ziyalı qardaşımız
İbrahim Əlizadə də məhz bu nəslin nümayəndəsidir.

...Şamil Rza oğlu Əlizadə 1930-cu ildə Faxralıda anadan olub.
Uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü ikinci dünya müharibəsinə təsadüf
etdiyindən yaşıdları kimi o da müharibənin ağrı-acılarını görüb. 1950-ci
ildə Faxralı orta məktəbini bitirib. 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunun (indiki Tibb Universiteti) pediatriya fakültəsinə daxil olub
və burada təhsilini 1959-cu ildə başa vurub. Həkim kimi ilk əmək
fəaliyyətinə Şəkidəki birləşmiş uşaq xəstəxanasında pediatr kimi başlayıb.
1963-cü ildə Bakıya qayıdaraq elmi mühitə yaxın olmaq, tibb elminin
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son nailiyyətlərini öyrənərək təcrübədə tətbiq etmək məqsədilə bir
vaxtlar təhsil aldığı Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun “Uşaq
infeksiyası” kafedrasında klinik-ordinator, 1964-cü ildə Respublika
Onkoloji dispanserində onkoloq-cərrah kimi fəaliyyətini davam etdirib.
1965-ci ildən fəaliyyətini Respublika kliniki xəstəxanasında ordinator-
onkoloq kimi davam etdirən Ş.Əlizadə 1970-ci ilədək bu sağlamlıq
ocağında çalışaraq minlərlə xəstəyə şəfa verib. Bir həkim kimi ixtisasına
dərindən bələd olması, yüksək peşəkarlığı və təşkilatçılıq qabiliyyəti,
mənəvi dəyərlərə böyük önəm verərək hər şeyin fövqündə insanlığı və
insanlara xidməti görməsi sadə insanlar arasında onun hörmət və
nüfuzunu artırdığı kimi, yuxarıların da diqqətindən yayınmayıb. Ona
böyük etimad göstərərk 1970-ci ildə Sumqayıt şəhər Onkoloji
dispanserinin baş həkimi vəzifəsinə təyin ediblər. Yeni təyinat isə təkcə
onun vəzifə səlahiyyətlərinin genişlənməsi deyil, həyatın mənasını
insanlara xidmətdə görən Şamil Rza oğlu üçün insan-ların sağlamlığı
naminə daha geniş fəaliyyət dairəsi, ehtiyacı olanlara kö-mək etmək üçün
daha geniş meydan demək idi. Ona etibar olunan vəzifənin məsuliyyətini
dərk etsə də, heç zaman özünü məmur kimi aparmadı, tabeliyində
çalışanların hamısı ilə səmimi münasibətdə oldu, şəxsi problemləri ilə
maraqlandı. Təşkilatçılıq qabiliyyəti, səhiyyə işini dərindən bilməsi və
eyni zamanda səmimiyyəti, başqalarına qarşı həssaslığı və diqqətcil
olması sayəsində qısa müddətdə kollektivdə sağlam ab-hava yaradaraq
hər kəsin hörmətini qazandı. Müalicə etdiyi xəstələr də, tabeliyində
çalışan həkim və orta tibb işçiləri də onu eyni dərəcədə sevdi,
dəyərləndirdi. Təkcə çalışdığı kollektivdə yox, Sumqayıtda,
respublikanın səhiyyə işçiləri arasında sayılıb-seçildi, hər yerdə adı
hörmətlə çəkildi və ömrünün sonunadək bu vəzifədə çalışdı.

Şamil həkimi tanıyanlar yaxşı bilir ki, o, xəstələri təkcə dərmanla
müalicə etmirdi. Onun hər kəlməsi, hər cümləsi dərman idi. Ona müraciət
edən xəstə ilk andaca ağ xalatın vahiməsi ilə deyil, çöhrəsindən nur
yağan bir insanın xoş təbəssümü ilə qarşılaşırdı. Cəmisi bir neçə
dəqiqəlik söhbəti kifayət idi ki, ən ağır xəstədə belə tam müalicə
olunacağına sonsuz inam yaransın. Həkimə inanmaq isə xəstənin
sağalmasında mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən də Şamil həkim əvvəlcə
xəstənin həyata inamının sönməməsinə çalışır, onu mütləq sağalacağına
inandırır, yalnız bundan sonra müalicəyə başlayırdı.

Şamil Əlizadənin ailəsi həkimlər ailəsi kimi tanınıb eldə-obada, dost-
tanışlar arasında. Onun həyat yoldaşı Sədaqət xanım, övladları Çingiz,
Fəridə, Rəna və Zöhrə də insanların sağlamlığı keşiyində dayanmağı
həyatlarının mənası sayıblar həmişə.
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Hüseynqulu Məmmədli özünün “Görüm Faxralının biri olsun beş...”
adlı kitabında Şamil Əlizadə barəsində belə yazır: “Şamil Rza oğlu
Əlizadə xoşxasiyyət, xəstələrə qarşı diqqətli və qayğıkeş həkimlərdən idi.
Onun şəfalı əlləri neçə-neçə ağır xəstəni həyata qaytarmışdı. Ən ağır
xəstə ilə ilk dəfə görüşəndə onun mülayim rəftarı, xəstənin çəkdiyi ağrı-
acını dərindən duyması, daxilən bir an da olsa xəstənin vəziyyətini
yüngülləşdirirdi. Həkimə qarşı inamı, ümidi artırırdı. O, insanlıq
ləyaqətini hər şeydən üstün tuturdu. Qohum üçün də, yad üçün də eyni
dərəcədə mehriban və istiqanlı idi. Yaşından asılı olmayaraq bütün
xəstələri onu üzü nurlu, əlləri şəfalı həkim kimi müqəddəs sayırdılar.
Onun peşəkarlığını yüksək qiymətləndirir, ona ümid və inam
bəsləyirdilər”.

Ancaq təəssüflər olsun ki, belə bir gözəl insan, təcrübəli və yüksək
səviyyəli bir həkim ömrünün ən gözəl çağında – 1988-ci ildə 57 yaşında
bu dünyadan köçdü. Həyatda xeyirxah əməlləri ilə başqalarına nümunə
olan, çoxlarından fərqlənən Şamil Əlizadə ölümü ilə də fərqləndi, hamını
heyrətə saldı. Ölümdən qorxmadı, ondan boyun qaçırmadı, ona meydan
oxudu və bir toy məclisində mərdi-mərdanə, müdrikcəsinə ölümü
qarşıladı... Vaxtsız ölümü təkcə yaxınlarını və doğmalarını deyil,
eloğlularını, həmyerlilərini, onun tanıyanların hamısını sarsıtdı, göynətdi.
Xalq şari Zəlimxan Yaqub onun bu qəfil ölümündən təsirlənərək
yazmışdı:

Bəd xəbər pis yerdə döydü qapını,
“Şamil Əlizadə getdi!” dedilər.
Toyda yaxaladı loğmanımızı,
“Əcəl bildiyini tutdu” dedilər.

Biz indi bildik ki, son nəfəsdə də
Sevinmək olarmış, gülmək olarmış.
Bu, mələk ölümüdü, quş yuxusudu,
Oynaya-oynaya ölmək olarmış.

Hər qaranlıq gecənin bir sabahı var deyiblər. Oynaya-oynaya
haqqa qovuşan, adını ölməzlərin cərgəsinə yazan Şamil Əlizadə üçün bir
gecə sabahsız gəldi. Amma hər gecə ardında yanan sübh çırağı onun
övladlarının, nəvələrinin daim yol yoldaşıdır.
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MƏNALI ÖMÜR YOLU

Hər dəfə yolum Borçalıya – boya-başa
çatdığım doğma Faxralıya düşəndə mütləq
bir vaxtlar mənə dərs demiş müəllimlərlə
görüşürəm. Sanki yenidən məktəb illərinə
qayıdıram. Şirin xatirələr çözələnərək kino
lenti kimi gözlərim önündə canlanır. Elə bil
hər şey dünən olubmuş, orta məktəbi
bitirdiyimizdən heç onilliklər də keçməyib.
Adama elə gəlir ki, indicə müəllim sinfə
daxil olub dərsə başlayacaq.

...Yetirmələrinin sorağı Borçalının
hüdudlarını aşaraq dünyanın müxtəlif
güşələrindən gələn Faxralı orta məktəbində minlərlə könüldə özünə yuva
quran, ümumxalq məhəbbəti qazanan müəllimlər çoxdur. Ondan biri də
Rəhim Mahmud oğlu Mahmudovdur.

Rəhim Mahmud oğlu 1930-cu ildə Faxralıda kəndli ailəsində anadan
olmuş, 1937-ci ildə burada orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuşdur.

Uşaqlığı qanlı-qadalı ikinci dünya müharibəsi illərinə təsədüf
etdiyindən, bir çox yaşıdları kimi, o da təhsilini yarımçıq qoymaq
məcburiyyətində qalmış, Faxralı kəndindəki kolxozda böyüklərlə birlikdə
işləmişdir. Sonralar onun bu fədakarlığı, zəhmətə bağlılığı layiqincə
qiymətləndirilmiş və o, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində
şərəfli əməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Müharibədən sonra Rəhim Mahmudov təhsilini davam etdirmiş və
1952-ci ildə Faxralı orta məktəbini gümüş medalla bitirərək Azərbaycan
Dövlət Unmiversitetinin fizika fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1957-ci ildə
universiteti bitirərək ali təhsili mütəxəssis kimi Borçalıya qayıdan Rəhim
müəllim Faxralı orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

Elmin sirlərinə dərindən bələd olması, pedaqoji ustalığı, kəndin və
rayonun ictimai həyatında, elin xeyir-şərində yaxından iştirak etməsi və
bir də ən əsası, əsl ziyalı mədəniyyəti nümayiş etdirməsi diqqətdən
kənarda qalmamış və ona böyük etimad göstərilmişdir. O, 1968-1986-cı
illərdə Faxralı orta məktəbində direktor və dərs hissə müdiri vəzifələrində
çalışmışdır. Rayonun pedaqoji ictimaiyyəti arasında böyük hörmət və
nüfuz qazanan Rəhim müəllim 1960-cı ildən 1990-cı ilədək Bolnisi rayon
Təhsil Şöbəsində fizika üzrə metodbirləşməyə rəhbərlik etmiş,
həmkarlarına köməyini əsirgəməmiş, gənc müəllimlərə öz təcrübəsini
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öyrətmişdir. Onun bu zəhməti də öz qiymətini almışdır. Gürcüstan
Maarif Nazirliyi tərəfindən ona “Metodist müəllim” adı verilmiş,
“Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Rəhim Mahmudov dəfələrlə kənd və rayon Sovetinə deputat
seçilərək müəllimliklə yanaşı, rayonun ictimai həyatında, müxtəlif
problemlərin həllində yaxından iştirak etmişdir.

Ömrünün müdriklik zirvəsini yaşayan Rəhim müəllimin keçdiyi
həyat yoluna nəzər salanda fəxr etməyə sözün tam mənasında haqqı
vardır. İndi onun yetirmələrinin sorağı dünyanın müxtəlif güşələrindən
gəlir. Müxtəlif peşə sahibi olan bu insanların qəlbində Rəhim müəllimə
böyük rəğbət və məhəbbət vardır.

Gözəl ailə başçısı, qayğıkeş ata olan Rəhim müəllimin qızları onun
yolu ilə gedərək müəllimlik peşəsini seçmişlər. Aygün Məmmədova
Faxralı orta məktəbində fizikadan, Tamam Babaşova isə Bakıdakı 169
saylı orta məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyir. Sevinc Mahmudova da
müəllimədir, Faxralıda ibtidai siniflərdə dərs deyir. Hər üçü də atalarının
layiqli davamçıları kimi onun adına layiq övladtək fəaliyyətlərini davam
etdirilər.

Rəhim müəllim hərdən şeir də yazır. Könlünü belə boşaltmasından
zövq alır. Xalası oğlu İlyas müəllimlə yaxşı deyişməsi və məktublaşması
var. Mən onlarla tanışam. Xalasıoğlu İlyas müəllimə yazdığı şerdən misal
çəkmək istəyirəm:

Gəlib çatdıq biz zbora1
İşlər pisdir, ay xalaoğlu.
Qaçırdırlar sağa, sola.
Gəl günləri say xalaoğlu.

Sözün doğrusu budur,
Komandirin hirsi tutur.
Kazarmanız uçub gedir.
Günlər geçir zay, Xalaoğlu.

Hazırda təqaüddə olan Rəhim müəllimə uzun ömür, cansağlığı
arzu edirik. Biz bilirik ki, o, indi də müəllimlik peşəsindən əl çəkməyib.
Yenə də gənclərin, yaxın və uzaq ətrafının tərbiyəsi və düzgün yol
tutması üçün daim narahatlıq keçirir.

P.S. Bu yazı Rəhim müəllimin sağlığında yazılıb. Allah rəhmət eləsin!

1 Hərbi toplanış nəzərdə tutulur
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EL SEVƏNİ ALƏM SEVƏR

İlhamıdı coşqun çaylar, dənizlər,
Saflığıdı müqəddəslər, təmizlər.
El sevəni, aləm sevər, əzizlər,
Zaval yoxdu qiymətinə bu xalqın.

Zəlimxan Yaqub

İnsanın ömrünü yaşadığı illərlə deyil, onun
əməlləri ilə hesablayanlar nə qədər haqlıdırlar.
Kim Tanrının ona bəxş etdiyi ömür payını
ləyaqətlə, kişi kimi yaşayaraq hələ sağlığında
ikən könüllərdə özünə yuva qura bilirsə, o,
ölməzlik qazanır. Özü cismən bu dünyada olmayanda da xeyirxah
əməlləri, şirin xatirələri ilə yaşayır. Belə ləyaqətli ömür yaşayıb bu gün
şirin xatirəyə çevrilənlərdən biri də Hüseyn dayıdır.

...Hüseyn Dünyamalı oğlu Qurbanov 1932-ci ilin avqustunda
dünyaya gəlib. 1939-cu ildə 1-ci sinfə gedib və 1946-cı ildə yeddiillik
məktəbi bitirdikdən sonra rayon mərkəzindəki peşə məktəbində (o
zamanlar bu məktəblər FEZO adıyla məşhur idi) birillik mexanizatorluq
kursunda oxuyub. Erkən yaşlarından əmək fəaliyyətinə başlayıb, 13-14
yaşlarından sürücü yanında köməkçi olub, sonra isə mexanizator kimi
traktor və kombayn idarə edib. Qısa müddət ərzində zəhmətsevərliyi,
bacarığı və iş təcrübəsi ilə təsərrüfatda hamının diqqətini çəkib. Ona
böyük etimad göstərərək o vaxtlar Faxralıda yaradılmış MTS-in (Maşın-
traktor stansiyası) 1№-li Traktor parkında briqadir vəzifəsinə irəli
çəkiblər və o, təsərrüfat dağılana – Sovet hökumətinin sonuna kimi bu
vəzifədə ləyaqətlə çalışıb.

Hüseyn Dünyamalı oğlu sadəcə olaraq adicə bir əmək adamı olmayıb,
faxralılar onu həm də fəal ictimaiyyətçi kimi tanıyıb. İstər çalışdığı
təsərrüfatın, istərsə də yaşadığı kəndin ictiami həyatında həmişə yaxından
iştirak edib. O vaxtlar çoxları üçün əlçatmaz olan Kommunist Partiyasına
üzv olması isə onun üçün bu sahədə əlavə imkanlar açıb. Dəfələrlə Bolnisi
rayon və Faxralı kənd Sovetinin deputatı seçilib, kənd soveti şurasının, yerli
partiya təşkilatının və rayon partiya komitəsinin büro üzvü olub.

Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra yeni iqtisadi münasibətlərin
formalaşması təbii ki, onun çalışdığı sahədə də yenilik tələb edirdi. Artıq
kolxoz və sovxozlar dağılmışdı. Torpaq isə əkilməli, becərilməli idi.



Səməndər Məmmədov

162

Hüseyn Dünyamalı oğlu kimi kənd təsərrüfatını dərindən bilən, bu
sahədə uzunmüddətli zəngin təcrübəyə və bacarığa malik olan insanlara
belə məqamda daha çox ehtiyac duyulurdu. H.Qurbanov da özünün
bilik və bacarığına, zəngin həyat təcrübəsinə söykənərək fermer
təsərrüfatına rəhbərlik etdi və böyük uğurlar qazandı.

Əmək fəaliyyəti bütövlükdə doğma kəndindəki təsərrüfatla bağlı olsa
da, o, daim təhsilə yüksək qiymət verib, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) hüquqşünaslıq fakültəsində qiyabi təhsil
alaraq bilik və bacarığını elinin-obasının rifahı naminə səmərəli şəkildə
sərf edib, bundan mənəvi zövq alıb.

Olduqca qohumcanlı idi Hüseyn dayı. Kim bilir, bəlkə də bunun bir
səbəbi də o idi ki, hələ gənclik illərindən ata-anasını itirdiyindən ailənin
bütün yükü onun çiyinlərinə düşmüşdü. Uşaqlıq və gəncliyinin ölkənin
çətin dövrünə düşdüyü o illərdə özündən kiçik iki qardaşının ali təhsil
almaları üçün gecəli-gündüzlü çalışırdı. Bu işdə ona böyük qardaşı Həsən
də dəstək verirdi. İki qardaş əl-ələ verərək kiçik qardaşları Şamil və
Orucun Bakıda ali təhsil almaları, sonra isə Şamilin təhsilini
aspiranturada davam etdirməsi üçün sözün əsl mənasında böyük
fədakarlıq göstərdilər. Lazım gəldikdə qardaşlarının yükünü öz
çiyinlərində daşımağa necə hazır olduğunu təkcə qohumlar, qonşular
deyil, bütün faxralılar yaxşı bilir.

Gül kimi, lətif bir ömür sürdü Hüseyn dayı. Həyatın fövqündə
insanlığı görərdi həmişə. Sözün həqiqi mənasında beş övladına nümunəvi
ata idi. Hüseyn dayının medalları, mükafatları çoxdu. Ən böyük mükafatı
isə hamı tərəfindən sevilən ali təhsilli, ləyaqətli, nəzakətli övladlarıdır.
Hər övladı bir tərbiyə məktəbidi Hüseyn dayının. Hamısı da elə bağlı,
elnən nəfəs alan ziyalılardır. Və onu da qeyd etməliyəm ki, Hüseyn dayı
qardaşı övladlarını öz övladlarından heç vaxt seçməyib. Qardaşı övladları
da Hüseyn dayını öz övladlarından az sevməyiblər. Bütün bu əxlaqi
fəzilətlər kökdən, ocaqdan gələn dəyərlərin sübutudur.

Elinə-obasına, doğma yurduna çox bağlı idi. Doğma Faxralıdan ayrı
bircə günüm də olmasın, deyirdi. Yaxşı yadımdadır, ötən əsrin
doxsanıncı illərində Gürcüstanda soydaşlarımıza qarşı yeridilən ayrı-
seçkilik siyasəti nəticəsində çoxları öz dədə-baba yurdundan köçmək
məcburiyyətində qalaraq Azərbaycana üz tutmalı oldular. O çətin illərdə
Hüseyn Dünyamalı oğlu el-obaya, doğma yurda əsl sədaqət nümunəsi
göstərdi, hətta qardaşı Həsənin ona rahatlığı üçün Bakıya köçmək
təklifini də qəbul etmədi. Ata yurdunu boşaltmadı, onun çırağını daha da
gur yandırdı, ocağının istisini azalmağa qoymadı.
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Onu tanıyanlar, ünsiyyətdə olanlar yaxşı bilir ki, çox danışmağı sevməzdi.
Sözünün qiymətini, məqamını yaxşı bilirdi. Danışanda elə danışardı ki,
hər kəlməsi onun nüfuzunu, hörmətini daha da artırardı. Sözünü üzə
deyərdi, şax deyərdi. Mübahisəli anlarda kəskin mövqeyini ortaya qoymağı
da bacarırdı. Belə məqamlarda deyərdi: “O qədər sözdən anlamayanlar var
ki...”

Dilindən nalayiq söz çıxmazdı. Dostluqda isə olduqca sədaqətli, əsl
sirdaş idi. Elə bu səbəbdəndir ki, bu gün Faxralıda ondan söhbət düşəndə
istər yaşlı nəslin nümayəndələri olsun, istərsə də gənclər – onu
minnətdarlıqla xatırlayır, haqqında ancaq xoş sözlər deyirlər. Alimləri,
igidləri, ictimai-siyasi xadimləri, cəsur oğulları ilə məşhur olan Faxralı
kəndi həm də sadə, alicənab insanları ilə məşhurdur. Belə sadə, alicənab
insanların arasında Hüseyn dayı həmişə sevilib.

Onun barəsində saatlarla, günlərlə danışmaq olar. Hüseyn
Qurbanovun keçdiyi ömür yolu sanki bir dastan, özü isə bu dastanın həm
qəhrəmanı, həm də ozanıdır. Yaxşı yadımdadır, bir dəfə xəstə olarkən
demişdi: siz məni yetmişə çatdırın, 100-ə özüm çatacam. Amma 100-ə
çatmasa da, 80-i haqladı.

Hüseyn dayının keçdiyi şərəfli həyat yollarında onunla çiyin-çiyinə
addımlayan, ona sözün əsl mənasında “çətin gündə, ağır anda arxa olan,
el içində tanıdan da, ucaldan da şirin sözlü, düz ilqarlı, özünün də son
günlərdə “analar anası” adlandırdığı ömür-gün yoldaşı Yetər xanımın
xidməti danılmazdır.

Ömər Xəyyam demişkən:
Yaşasan beş yüz il, min il,
Bu köhnə dünyadan gedəcəksən, bil.

Bir nağıl ömrü yaşayan Hüseyn dayının haqqa qovuşmağı da
nağılvari oldu – 2011-ci ilin 11-ci ayının 11-də, hətta saat 1100-da şair
Zəlimxan Yaqub deyən kimi, “elini sevən Hüseyn dayı elin sevgisini”
görə-görə dünyamıza əlvida dedi. Həmin gün Faxralı eli “dünyadan nə
gözəl bir insan köçdüyünün” şahidi oldu.

Təəssüflənirəm ki, mən bu yazını niyə onun sağlığında yazmadım.
Yaza bilərdim. Amma onun tərifdən xoşlanmaması məni bu işdən
çəkindirmişdi. Yenə də gec deyil. Aqillər demişkən: “Böyüklük odur ki,
elin dərdini çəkə biləsən, sınıq könülləri tikə biləsən”.

Yazdım ki, gələcək nəsillər “el yükü çəkənlərdən, sınıq könülləri
tikənlərdən” öyrənsinlər, ibrət dərsi alsınlar.

Böyük nəğməkar şairimiz Məmməd Rahim aşağıdakı beyti sanki
Hüseyn Qurbanov üçün yazmışdır:
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Yarat! Sən köçəndə ellər söyləsin,
Dünyadan nə gözəl bir insan gedir.

Bu yazını hələ sağlığında – 70 illik yubileyində qızı Şahpəri
xanımın atasına həsr elədiyi şeirlə tamamlayıram.

ATAM

Həyatda çox bərkdən-boşdan çıxıbdı,
Alovdan keçibdi, oddan çıxıbdı,
Çörəyi dəmirdən, daşdan çıxıbdı,
Əlləri zəhmətdən qabarlı atam.

Vəfalı qardaşdı, qayğıkeş ata,
Ləyaqətli oğullar verib həyata.
Dözümdə, səbirdə ona kim çata,
Hörmətli, izzətli, vüqarlı atam.

Yaxşılığı özünə edibdi peşə,
Yaxşı adla ucalıbdı həmişə.
Halalca haqqıyla yetib yetmişə,
Yaşasın yüz qışlı, baharlı atam.
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TARİXİNDƏ ÇOX NAMAZLAR QALACAQ...

Doğma Vətəni arana, dağa, ayrı-ayrı
bölgələrə bölməyin hər zaman əleyhinə
olmuşam. Çoxları kimi mən də “Vətən birdir,
onu bölmək olmaz” deyə, düşünmüşəm. Can
Azərbaycanımızla yanaşı onun bu gününkü
siyasi-coğrafi sərhədlərindən kənarda qalmış
Təbriz də vətəndir, Borçalı da, Dərbənd də
vətəndir, Kərkük də... Amma bu, danılmaz
həqiqətdir ki, doğulub boya-başa çatdığın yer –
istər şəhər olsun, istərsə də ən ucqar, ən kiçik
kənd – fərqi yoxdur, sənə daha şirin, daha
doğma olur. Sanki dünyanın ən cənnət guşəsi
elə sənin doğulduğun yerdir. Bu mənada, mən
həmişə Borçalıda – onun dilbər guşələrindən biri olan ağır elli Faxralı
kəndində doğulub boya-başa çatmağımla, burda orta məktəbi bitirməyimlə
fəxr etmiş, bu elin sorağı hər yana yayılmış oğulları ilə öyünmüş, kəndimin
adı çəkiləndə haqlı qürur hissi keçirmişəm. Bu yaxınlarda “Borçalı alimləri”
kitabını yenidən gözdən keçirərkən Faxralı kəndinin yetirmələri olan alimlər
haqqında oxuduqca, bir daha bu hissləri yaşadım. Azərbaycan elminə şərəflə
xidmət edərək onun şöhrətini uzaq-uzaq ellərə yayan və bununla da həm də
Faxralını şöhrətləndirən alimlərdən biri də Namaz Bədəlovdur.

...Namaz Hüseyn oğlu Bədəlov 1932-ci il may ayının 20-də anadan
olub, Faxralı orta məktəbində təhsil alıb. O vaxtlar Faxralıda elmə, təhsilə
maraq çox güclü idi. Orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti müxtəlif ali
məktəblərə daxil olurdular. Namaz Hüseyn oğlu da orta məktəbi bitirdikdən
sonra kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis olmaq qərarına gələrək Gəncədə
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Kənd
Təsərrüfatı Akademiyası) daxil olub. 1954-cü ildə ali təhsilini başa
vurduqdan sonra institutda qalıb elmi işlə məşğul olmaq imkanı olsa da, o,
doğma yurduna qayıdaraq əvvəlcə istehsalatda işləməyi üstün sayıb. Elə
həmin ildən 1959-cu ilədək Faxralı kəndindəki “Qələbə” kolxozunda
aqrotexnik kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb, sonra isə baş aqronom
vəzifəsinə irəli çəkilib.

Amma istehsalatda çalışması onun elmi tədqiqata olan həvəsini azalda
bilməyib və o, 1959-cu ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik
İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 1961-ci ildə aspirantura təhsilini
müvəffəqiyyətlə bitirib və elə o vaxtdan da bu institutun elmi katibi
vəzifəsinə irəli çəkilib. 1964-cü ildə “Azərbaycanda tut ipəkqurdunun
damazlıq yemləməsi üçün çəkil sortlarının seçilməsi” adlı namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edib, biologiya elmləri namizədi elmi
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dərəcəsi alan Namaz Bədəlov 1972-ci ilədək İpəkçilik İnstitutunun elmi
katibi vəzifəsində çalışıb.

1972-ci ildə çalışdığı institutun kollektivi ona daha böyük etimad
göstərib və o, Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun elmi işlər
üzrə direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. Bu vəzifədə 1990-cı ilədək
işləyib. O, 1990-cı ildən ömrünün sonuna – 1999-cu ilə kimi isə həmin
institutun direktoru vəzifəsində çalısıb.

Rəhbər vəzifədə çalışmaq onun elmi tədqiqatlarına mane olmayıb,
əksinə yeni-yeni elmi nəticələrin əldə edilməsinə rəvac verib. Gərgin
zəhmətin, yorulmadan aparılan elmi axtarışların nəticəsi kimi, 1985-ci ildə
Rusiyanın Rostov vilayətinin Don Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda “Tut
ipəkqurdunda yemi ödəmənin yüksəldilməsinin ekoloji və genetik seleksiya
əsasları” adlı doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edib kənd
təsərrüfatı elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

Namaz Bədəlov Azərbaycanda ipkəçiliyin inkişaf etdirilməsi sahəsində
böyük işlər görmüş alimlərdəndir. 1964-cü ildə namizədlik dissertasiyasının
müdafiəsindən sonra məhz onun tərəfindən tut ipəkqurdunun seleksiyası və
damazlıq işinə aid aktual məsələlər müvəffəqiyyətlə işlənilib. O, əldə etdiyi
nəticələrə dair Ümumittifaq (keçmiş SSRİ), respublika və zona elmi-
təsərrüfat müşavirələrində məruzə edib, məqalələri çap olunub, istehsalatda
tətbiq edilib.

Namaz Bədəlov 150-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın,
6 ixtiranın müəllifi olub. O, eyni zamanda 60-dan çox elmi-publisistik
məqalənin müəllifidir.

Respublikamızda bu sahə üzrə yüksək ixtisaslı elmi kadrların
yetişdirilməsində də onun böyük xidmətləri olub. F.A.Məlikov adına
Heyvandarlıq İnstitutunda təşkil olunmuş ixtisaslaşmış müdafiə şurasının
dəfələrlə üzvü seçilib. Onun rəhbərliyi altında 5 nəfər dissertasiya müdafiə
edərək elmlər namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 15 il ardıcıl olaraq
AzKTİ-da və H.Əliyev adına Özəl Aqrar Ekologiya İnstitutunda ixtisas
fənnindən mühazirə oxuyub. 12 beynəlxalq simpozium və konfranslarda
iştirak edib.

Namaz Bədəlov keçmiş ÜKTEA Koordinasiya Şurasının üzvü,
Azərbaycan SSR-də ipəkçilik üzrə kənd təsərrüfatının idarə edilməsi
sisteminə baxan komissiyanın sədri, Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar Sənaye
Komitəsinin heyvandarlıq problemləri üzrə elmi-metodiki Şuranın və “Şelk”
elmi-texniki Ümumittifaq məcmuəsi redkollegiyasının üzvü kimi ipkəçiliyin
inkişaf etdirilməsi üçün tədbirlər planının işlənməsində və elmi
nailiyyətlərin həyata keçrilməsində fəal iştirak edib.

Namaz Bədəlovun elmi fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib, aqrarçı alim kimi 1970-ci ildə “Rəşadətli əməyə görə” və
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“Lenin” yubiley medalları, 2 dəfə ÜXTNS-nın gümüş medalı və 1974-cü
ildə «Əmək veteranı» medalı ilə təltif olunub.

Bütün varlığıyla doğma Faxralıya bağlı olan Namaz müəllim tez-tez
ana vətənə baş çəkir, həmyerlilərinin hər uğuruna sevinirdi. Bir vaxtlar
özünün də təhsil aldığı, yetirmələrinin sorağı dünyanın hər yerindən gələn
Faxralı orta məktəbi isə onun üçün ən müqəddəs bir yer idi. Bu təhsil
ocağının uğurlarından həmişə böyük fərəh hissi ilə danışır, qürur duyur,
müəllimlərini minnətdarlıqla xatırlayırdı. 1994-cü ildə Azərbaycan Radio və
Televiziya Verilişləri redaksiyasına Elxan Məmmədlinin adına göndərdiyi
məktubda özünün Faxralı orta məktəbində oxuduğu illəri xatırlayaraq
yazırdı: “Hüseynqulu müəllimin uzun illər direktor işlədiyi Faxralı orta
məktəbini 1948-1949-cu dərs ilində cəmi 9 nəfər bitirmişdi. Niyəsə
attestatların verilməsi rayonda iyul ayının 30-na kimi gecikdirilmişdi.
Hüseynqulu müəllim bir ata kimi həmin 9 nəfər gəncin əlindən tutub 3
nəfərini Gəncəyə, 6 nəfərini Bakıya gətirdi. Onların hamısı həmin il ali
məktəbə daxil oldu. Sonralar onlardan 8 nəfəri alim, o cümlədən 2 nəfər
elmlər doktoru oldu”.

Mən Namaz müəllimə həmişə əmi deyə müraciət edərdim. Olduqca
qohumcanlı, nəcib insan idi. Dəfələrlə həmsöhbət olmuşuq. Bir dəfə də
Gəncədən Faxralıya bərabər getmişik. Yolboyu etdiyi maraqlı söhbətlərini
bu gün şirin xatirə kimi xatırlayıram. O, Bakı şəhərində xəstəxanada müalicə
olunarkən mərhum atam Eyvaz Məmmədovla yanına gedib günün çox
hissəsini yanında qalmağımızı isə unuda bilmirəm.

Namaz əmi təbiəti olduqca çox sevirdi. Qohumluqdan əlavə, atamın
həm də uşaqlıq dostu idi. Bir gün atama müraciətlə deyir:

Gəzək binələri, lap əldən düşək,
Yağışda islanaq, gün altda bişək.

Atam baş üstə deyir, hərəsi bir at minərək buz bulaqlarımızdan su içə-
içə binələrimizi gəzib “Möylə bulağı” üstə çörək yeyib dincəlirlər.
Düşünürəm ki, həmin anlarda onlar, bəlkə də, dünyanın ən xoşbəxt adamları
imişlər. Çox qəribədir ki, hər ikisi də dünyalarını eyni ildə - 1999-cu ildə
dəyişdilər.

1999-cu ildə dünyasını dəyişən Namaz Bədəlovun əziz xatirəsi
yaxınlarının, dostlarının, qədirbilən faxralıların və bütövlükdə onu
tanıyanların qəlbində əbədi yaşayacaq. Və hər dəfə xatırlandıqca vaxtilə
yazdığım “Faxralı” şeirindən bir bənd bu xatirəni daha əziz, daha şirin
edəcək:

Övladların alnıaçıq, üzüağ,
Tarixində çox Namazlar qalacaq.
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Vəzirlərin zaman-aman olacaq,
İncim, dürrüm, zər-nişanım, Faxralı.
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KAMİLLİYƏ GEDƏN YOL

Kamil insan, müdrik adam olmaq üçün
insan çox mərhələdən keçməlidir. Ən
azından çox oxumalı, çox öyrənməli və çox
da gəzməlidir. İnsanın yorulmadan
çalışması və mübarizə aparması bu zirvəyə
gedən bir yoldur.

Nizami Gəncəvi yazır:

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərir həyat.
Öz adına layiq işlər gör ki, sən,
Axırda utanma xəcalətindən.

Əli Mahmud oğlu Əlizadə bu ucalığa gedən yolda həmişə
inamla addımlayıb. İnamla addımlayıb ki, kamala çatsın və
vətəninə, elinə-obasına gərəkli insan olub.

Əli Əlizadə 1933-cü ildə Borçalıda - Lüksemburq (indiki
Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Həyatın ilk yolu
orta məktəbdən keçdiyindən, o da başqaları kimi Faxralıdakı orta
məktəbi bitirir. Təbii ki, orta məktəbi bitirəndə hər bir şagirdin
ürəyində müqəddəs bir arzu olur - ali məktəbə daxil olmaq. O, elə
həmin məqsədlə də Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun
baytarlıq fakültəsinə daxil olur. Kənd təsərrüfatını və kənd həyatını
yaxşı bilən və çox şeyi də öyrənməyə çalışan bu adam ali məktəbi
bitirəndən sonra doğma kəndə qayıdaraq “Qələbə” kolxozunda baş
baytar işləyir. Həmin illərdə onun elmə marağı birə-beşə artır və
günlərin birində, yəni 1962-ci ildə professor Məhəmmməd Əsəd
oğlu Mehdiyevin rəhbərliyi altında elmi-tədqiqat işi aparır. İşlədiyi
mövzu tanınmış professorun xoşuna gəlir. Əlbəttə, bu mövzuda
elmi iş yazmaq, onu araya-ərsəyə gətirmək və bu işi Elmi Şurada
müdafiə etmək o qədər də asan deyildi. Amma Ə.Əlizadə gərgin
zəhməti və elmi axtarışları nəticəsində bütün çətinlikləri dəf edib
arxada qoyur. Onun arxada qoyduğu həm də yaddaqalan xoş
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xatirələr və izlər idi. O izlər ki, Əli Əlizadə onu elm sahəsində
qoymuşdu.

1965-ci ildə biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alan bu
ziyalı insan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında assisent və dosent
işləmiş, bir müddət ötəndən sonra isə “Yoluxmayan xəstəliklər və
klinik diaqnostika” kafedrasında müdir vəzifəsində çalışıb.
Sonralar isə ali məktəbin hazırlıq şöbəsində müdir və baytarlıq
fakültəsinin dekanı olub.

Bu gün isə böyük alim Əli Əlizadə “Terapiya, klinik
diaqnostika və cərrahiyə” kafedrasının müdiri işləyir. Onun nə az,
nə çox – 60-a yaxın elmi əsəri və 5 dərs vəsaiti var. Müxtəlif
dövrlərdə Əli müəllim ittifaq və respublika səviyyəli konfranslarda
çıxış edib. Elmi məqalələri ilə çoxlarını təəccübləndirən Əli
Əlizadə həmişə bir alim kimi yeni söz və fikir deməyi bacarıb.
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ƏSL MÜƏLLİM, XEYİRXAH İNSAN

Müəllim təkcə o deyil ki, müvafiq sahədə
təhsil alıb məktəbdə dərs deyir. Bu, olsa-olsa onun
vəzifə borcunu yerinə yetirməsidir. Əsl müəllim
odur ki, ondan həmişə və hər yerdə öyrənirlər.
Sadəcə orta məktəb müəllimi olanlar tədris etdiyi
fənni öyrətməklə işini bitmiş hesab edirlər, adı hər
zaman böyük hərflərlə yazılan müəllimlərdən isə
insan bütün ömrü boyu öyrənir. Həyat özü bir
məktəbdir deyənlər bu sözü nahaqdan deməyiblər.

İnsanın orta məktəbi bitirib müstəqil həyata atıldıqdan sonra öyrənəcəkləri isə
daha çoxdur və bu zaman məhz əsl müəllimlərin sözünə, məsləhətinə, öyüd-
nəsihətinə ehtiyac duyulur. Orta məktəbdə sənə dərs demiş müəllim sonradan
da sənə düzgün yol göstərə bilirsə, dəyərli məsləhətlər verirsə, - yəni həyat
məktəbinin də müəllimi ola bilirsə, bu, ikiqat xoşbəxtlikdir. Doğrudur, belə
müəllimlərə az-az rast gəlinir, amma hər kəsin həyatında ən azından bir nəfər
də olsa, var. Onlar heç zaman unudulmurlar. Hətta özləri həyatda olmayanda
belə, vaxtilə verdikləri öyüd-nəsihət sənin karına gəlir, dar məqamda
köməyinə çatır, yoluna işıq salır.

Mənim də bütün ömrüm boyu minnətdarlıqla xatırladığım belə
müəllimlərim az deyil. Orta məktəb illərimi, o illərdə mənə dərs demiş
müəllimləri xatırlayanda ilk yada düşənlərdən biri də məhz İmaməli
müəllimdir. Müəllimlərimin hamısının xatirəsi mənim üçün əzizdir, amma
İmaməli müəllim kimi şəxsiyyətləri unutmaqmı olar?! Bu işıqlı, təpədən-
dırnağa nur olan gözəl insanın mənim həyat salnaməmdə ayrıca yeri var.
Onun insanlığı, alicənablığı və xehyrxahlığı yaddan çıxarmı?! Oturuşu-duruşu,
insanlara münasibəti, səmimi ünsiyyəti ilə də sözün əsl mənasında müəllim idi,
bir nümunə idi. İstedadlı və bacarıqlı şagirdlərə xüsusi diqqət göstərər, onların
hər uğuruna sevinərdi. Mən bunu özümə qarşı münasibətində də görmüşdüm.
Həmişə necə oxumağımla maraqlanar, gələcəkdə hansı peşəni seçəcəyimi
soruşar və öz məsləhətlərini verərdi. Onunla bağlı işıqlı xatirələrim çoxdur.
Birini isə heç vaxt unutmaram. Orta məktəbdə oxuyarkən ədəbiyyatdan
imtahan verirdim. Ədəbiyyat müəllimim tanınmış şair, unudulmaz Əli
Səngərli idi. Yeri gəlmişkən, Əli müəllim təkcə Faxralıda deyil, bütövlükdə
Borçalıda ən savadlı ədəbiyyat müəllimlərindən idi. İmaməli müəllim Əli
müəllimdən xahiş etmişdi ki, Səməndərin imtahanında iştirak etmək istəyirəm.
Əli müəllim də, təbii ki, razılaşmışdı. İmaməli müəllim imtahanda iştirak etdi



Səməndər Məmmədov

172

və suallara verdiyim cavablar hər ikisini qane etdi, biliyimi əla
qiymətləndirdilər. İlk xeyir-duanı da mənə elə ordaca İmaməli müəllim və Əli
müəllim birlikdə verdilər.

...İmaməli Babaşov 1933-cü ildə Borçalıda – Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. 1940-cı ildə Faxralı orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil
olub. Uşaqlığı ikinci dünya müharibəsinin ağır illərinə təsadüf edib, yaşıdları
kimi, o illərin ağrı-acılarını yaşayıb. Orta təhsilini 1951-ci ildə başa vurub.
1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun alman
dili fakültəsinə daxil olub. 1957-ci ildə institutu bitirib, təyinatını Gürcüstan
SSR Maarif Nazirliyinə alaraq Borçalıya qayıdıb. Ömrünün 35 ilini pedaqoji
sahəyə həsr edir.

Ömür yolu haqda bu qısa məlumatdan da göründüyü kimi, sadə bir həyat
yolu keçib. Amma ilk baxışda sadə görünsə də, həyat təcrübəsi ilə zəngin,
xeyirxahlıqlarla dolu, hər anı ilə öyünüləsi, qürur duyulası bir ömür yaşayıb
İmaməli müəllim. Həm elin-obanın, həm də dərs dediyi şagirdlərin hörmət və
məhəbbətini qazanıb. Nahaq deməyiblər ki, insanın ömrü yaşadığı illərin sayı
ilə yox, əməlləri ilə ilə ölçülür, onu tanıyanların yaddaşına necə yazılması ilə
mənalı olur. İmaməli müəllim də ölməzliyini, əbədi yaşarlığını xeyirxah
əməlləri ilə qazananlardandır. Buna görədir ki, o, dünyasını dəyişəndə hamı
təəssüf hissi keçirdi. Elimizin şairi oğlu Məmmədəli Əlləzov isə onun
ölümündən təsirlənərək hisslərini poetik dillə belə ifadə etdi:

Bir müəllim itirdi yenə elimiz,
Susdu baxçamızda ötən dilimiz.
Köçdü bu dünyadan İmaməlimiz,
Bu dərdə, kədərə yandı bu torpaq.

Bəli, onun itkisinə el-oba yandı. Amma hamının bir təsəllisi oldu ki,
İmaməli müəllim şərəfli, ləyaqətli bir ömür yaşayaraq dünyadan köç
elədi. Elə bir ömür yaşadı ki, onu ölməzliyə qovuşdurdu. Bu gün təkcə
dərs dedyiyi şagirdlər yox, bütün el-oba onu minnətdarlıqla xatırlayır,
xatirəsini əziz tutur. 2015-ci ildə işıq üzü görmüş “Maarif və ədalət
fədaisi” adlı kitab da ona olan böyük ehtiramdır. Kitabda İmaməli
müəllimin yetirmələrinin, qohumlarının, dostlarının, övladlarının bu işıqlı
insan haqqında ürək sözləri, xatirələri yer alıb. Burada yer alan yazıların
hamısında bu fikirlər öz əksini tapıb: İmaməli müəllim əsl insan və əsl
müəllim, sadiq dost, nümunəvi ailə başçısı, xeyirxah və qədirbilən eloğlu
idi.

İmaməli müəllimə Allahdan rəhmət diləyirəm. Ruhun şad olsun,
xeyirxah insan, böyük müəllim!
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“YALANA İNANMAZ İDRAKI OLAN”

Allah–Təala Hədsi-Qudsidə buyurur: “Mən
bir gizli xəzinə idim, istədim ki, tanınam,
insanları yaratdım ki, məni tanısınlar”.

Doğurdan da, Tanrı əqil-kamal və şüur sahibi
olan insanı elə yaratdı ki, gözəlliyi, kamilliyi
yalnız insan dərk edə bilər. Həm də yaradanımız
bu dünyanı ədalətli imtahan və araşdırıcı keçid
meydanı kimi yaradıb. Keçid meydanında
məxluqlar özləri öz xüsusiyyətlərinə görə yaxşı
əməl qazanırlar. Buna isə insanlıq deyilir. Bir

ömür yaşayır insan. Gərək o ömrü elə yaşayasan ki, sonra günlər
keçdikcə ona təəssüflənib ömrümü boş, mənasız yerə keçirdim
deməyəsən. Həyatın özünün də bir axarı var. Dolub-boşaldıqca gedən
nəsillər onu yenisiylə əvəz edir. Amma zamanı, vaxtı saxlayan, onu
dolduran nəcib əməllər sahibinin heykəlinə çevrilir, onun adını tarixin
əbədi yaddaşına həkk edir.

Məhəbbət, sədaqət, mərifət, dəyanət insanlığın ən yüksək əxlaqi
fəzilətləridir. Biz bunu Əli Əliyev kimi şəxslərin timsalında görmüşük.
Həqiqətən də Əli müəllim belə bir ömür sürüb, nəcib əməlləri ilə təmasda
olduğu insanların qəlbinə yol tapıb, onların sonsuz məhəbbətini qazanıb.

Ə.Əliyevin doğum günü İkinci Dünya müharibəsinin ağrılı-acılı
günlərinə təsadüf edib. 1934-cü ildə qədim Borçalı mahalının Faxralı
kəndində dünyaya göz açıb, böyüyüb ərsəyə gəlib, burada orta məktəbi
bitirib. 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin İqtisad
fakültəsinə daxil olub, 1965-ci ildə oranı bitirib. İki il Sovet ordusunda
xidmət edib. Və 1967-1989-cu illərdə “Azərittifaq”ın ticarət aparatında
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

1989-1990-cı illərə kimi Ticarət Nazirliyinin “Azərbaqqaliyə”
topdansatış idarəsində böyük əmtəəşünas və plan-iqtisad şöbəsinin rəisi,
1990-1991-ci illərdə “Azərbkontrayd” xarici iqtisadi əlaqə firmasının baş
direktorunun müavini vəzifəsində çalışıb. Bir sözlə, ömrünün 31 ilini
ticarət sistemində keçirib. Həmişə gördüyü işə məsuliyyətlə yanaşıb,
vicdanla, alnıaçıq işləyib. Həyatda xeyirxahlığa çalışıb, yaxşı nəcib
əməlləri onu qəlbi məhəbbətlə dolu adamların gözündə ucaldıb. Bu
məhəbbət başqalarının yoluna da işıq salıb. Ə.Əliyevin xəmiri düzlükdən
yoğrulub. Doğulduğu torpağa, Vətənə, valideynlərinə, iş yoldaşlarına,
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ana təbiətə sevgi, onun həyatının məramını, qayəsini təşkil edərdi. Əli
müəllim bütün gözəlliklərə qəlbində yer saxlamağı bacaran adam idi.
Onun keçdiyi həyat yoluna nəzər salanda adam bir az kamilləşir,
müdrikləşir, ətrafındakı gözəllikləri, yaxşılıqları daha da yaxından duya
bilir. Həqiqətən də Ə.Əliyev sadiqliyi ilə əsl insan ömrü yaşayıb. Bir
ömür ki, hər adama nəsib olmur. Təbiətcə həlim olub, olduğu kimi
görünərdi Əli müəllim. Elə həyatının sonuna kimi belə yaşadı. Əli
ömrünü, bir Tanrı ömrünü... Allah sevgisinə çevirildi. Yaradanın
dərgahına sığındı. O sevgi hər adama nəsib olmur, o sadəlik ki, hər kəsə
qismət olmur. Gərək elə yaşayasan, elə sevəsən ki, öləndən sonra da
yaşaya sevə biləsən.

Əli müəllim vaxtdan səmərəli istifadə edirdi.
Əli müəllim Vətənə vətəndaş idi. Hətta Vətənin bir parça daşını da

doğma bilirdi, əzizləyirdi. Uzaqgörənliyi ilə, tam varlığı ilə duyurdu ki,
özü də vətənin bir zərrəsi, xırda bir daşıdır. Elə bu sevgini yaşaya-yaşaya
sonsuz Vətən, torpaq sevgisi qəlbində sönməz bir alova çevrilmişdi, hər
an yandırırdı onu. Xalqımıza qarşı edilən haqsızlıqlara dözməzdi Əli
müəllim. O, dövrün sərt rejimindən qorxmayaraq səsini daha da ucaldıb,
xalqımızın həqq səsinə qatmışdı. Bir Vətən oğlu kimi “20 Yanvar”
faciəsini, Qarabağ ağrılarını yaşadı.

Hikmət sahiblərindən biri deyib ki: İnsanın ömrünün saniyələri
dəqiqələrindən, dəqiqələri saatlarından və saatları günlərindən, günləri
həftələrindən və ayı illərindən hesab olunur. Buna görə insan heç bir
vaxtını bihudə keçirməsin gərək. Və Əli müəllim onu da bilirdi ki, ömür
keçir, yaman keçir. Görüləsi işlərisə çoxdur.

Nəslin ağırlığı onun çiyinlərinə düşmüşdü. Bakı şəhərindəki ikiotaqlı
mənzili onu tanıyanların üzünə açıq idi.

Əli müəllim el adamı idi, nuraniliyi ilə seçilirdi. Üzündən xoş
təbəssüm çəkilməzdi. Şəxsiyyətinə hörmət edən adam idi. Əyri yolda
olanları həmişə doğru yola çağırardı. Ağıllı məsləhəti ilə çirkin əməl
sahiblərini yolundan uzaqlaşdırar və onu cəmiyyətimizin ən yaxşı,
xeyirxah simalarından birinə çevirərdi. Son dövrün hadisələri onu çox
sıxırdı. Özünə rahatlıq tapa bilmirdi. Ə.X.Dəhləvinin sözlərini tez-tez
təkrar edirdi:

Yalana inanmaz idrakı olan,
Şübhəsiz, yeriməz dünyada yalan.

Əli müəllim çox gözəl bilirdi ki, ermənilər yalanı necə yeridir. Və
ermənilərə havadarlıq edən dövlətlərə də necə sırıyırlar. Təbii ki, belə
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haqsızlıqlara dözə bilmirdi Əli müəllim. Ermənilər həmişə ölməz
qüvvəni həqiqətdə yox, yalanda axtarıblar. Erməni lobbisinin əsirinə
çevrilmiş dövlətlər isə bunu çox gözəl bilirlər. Sinəsində yanar ürək
gəzdirən bir insan belə alçaqlığa dözə bilərdimi?

Əli müəllim üç övlad böyüdüb boya-başa çatdırıb. Allahyar Müdafiə
Nazirliyi sistmində çalışır. Kiçik oğlu Vüqar Sankt-Peterburq şəhərində
beyin cərrahiyyəsi üzrə güclü mütəxəssis kimi çalışır. Qızı Şəlalə xanım
isə Bakı şəhərində Diaqnostik analiz üzrə lobaratoriyasının müdiridir.

Əli müəllim zəngin bir həyat yolu keçib, el-oba arasında şöhrət
qazanıb. Yaşadığı bir ömür məkanında ləyaqətlə çalışıb, xalqına vicdanla
xidmət göstərib. Hamının ağrılarına ortaq olmaq istəyən bir insan
yaddaşlarda da belə qalacaq.
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OCAQDI ŞAMİLİM, PİRDİ ŞAMİLİM

Hər elin-obanın özünün məşhurları,
tanınmışları, yurda şöhrət olan oğulları olur. Və bu
oğulların içərisində elələri də olur ki, adını təkcə
doğulub boya-başa çatdığı elin, mahalın yox, bir
ölkənin, millətin şərəf tarixinə yazır. Təkcə bir
kəndi, rayonu, mahalı yox, mənsub olduğu milləti,
vətəndaşı olduğu dövləti dünya miqyasında
ləyaqətlə təmsil edərək onun üzağlığına çevrilir.
Böyük alim, böyük ziyalı, ictimai-siyasi xadim,
bir eldə pərvəriş tapıb bir millətin oğlu olan
filologiya elmləri doktoru, professor, iki çağırış
Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü olmuş Şamil
Qurbanov kimi. O Şamil Qurbanov ki, türk şairi
Mehmet Akif demiş, heç zaman “zülmü alqışlamadı, zalımı sevmədi, gələnin
keyfi üçün gedəni söymədi”. O Şamil Qurbanov ki, zəmanəmizin böyük şairi
ZəlimxanYaqub ona ünvanladığı şeirdə deyir:

Yeridin, başına səpələndi qar,
Baxmadın yolların uzaqlığına.
Elmin yollarında ağaran saçlar,
Döndü bir millətin üz ağlığına.

Təbiətən sakit, mülayim xasiyyətli, üzündən nur tökülən Şamil
müəllim həmişə başqalarının (əslində onun üçün başqası yox idi – hətta
ilk dəfə görüşdüyü adamı da doğması, əzizi kimi qarşılayar, olduqca
həssas münasibət göstərərdi) dərdini öz dərdi bildi, şair demiş, “dərdli
görüb, öz dərdini” unutdu, qayğıya möhtac olana qayğısını əsirgəmədi,
ehitiyacı olanın hoyuna yetdi, dadına çatdı, elin ağrı-acısı kövrək qəlbini
göynətdi, sevincli günlərində isə uçmağa qanadı olmadı.

Allah ona hər şeyi vermişdi. Şux qamətinə mütənasib olan ağayana
yerişi, nurlu çöhrəsindən heç zaman əksik olmayan təbəssümü, uca
dağların zirvəsini xatırladan ağ saçları ona çox yaraşırdı. Uzaqdan
gələndə elə bilirdin bir vüqarlı dağ gəlir. Zahirən sakit təbiətli bir adam
təsiri bağışlasa da, daxilən təlatümlü dəniz kimi qabarıb-çəkilən, dağ çayı
kimi coşğun idi və elə coşğun çay ömrü də yaşadı Şamil müəllim. Səsi ən
yüksək tribunalardan gəldi, millətin, dövlətin taleyüklü məsələləri həll
olunanda bəziləri kimi seyrçi mövqe tutmadı, millət vəkili, ziyalı və
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vətəndaş kimi prinsipial mövqedən çıxış etdi. Heç zaman əməldə bir,
dildə başqa cür olmadı. Düşündüklərini cəsarətlə dilə gətirdi. Hətta
dedikləri çoxunun xoşuna gəlməsə də, düz sözü söyləməkdən çəkinmədi.
Milli Məclisdə Qarabağla bağlı məsələ müzakirə olunarkən çoxunun bu
gün də həsəd apardığı bir cəsarətlə Avropanın ən böyük dövlətlərindən
birinin prezidentinin ünvanına haqlı olaraq işlətdiyi olduqca kəskin ifadə
bu gün az qala zərb-məsəl kimi dillərdə dolaşır. Həmin sözləri demək
üçün böyük cəsarət, ən azı məhz Şamil Qurbanov olmaq lazım idi. Və
haqsızlığa qarşı bu dözümsüzlük onda sadəcə olaraq bir millət vəkili kimi
mandatının ona verdiyi səlahiyyətlərə arxayınçılıqdan gəlmirdi.

Onu tanıyanlar yaxşı bilir ki, həyatdakı mövqeyindən, daşıdığı
vəzifədən asılı olmayaraq o, həmişə haqqın, haqlının tərəfində olub.
Burada bir hadisəni xatırlatmaq istəyirəm. Hələ orta məktəbdə oxuduğu
illərdən kommunist partiyasının üzvü olan Şamil müəllim universitetdə
oxuyarkən ona dərs deyən müəllimlərlə bərabər partiya iclaslarında
iştirak edirdi. İlk partiya təşkilatının növbəti iclaslarının birində erməni
məsələsi ilə bağlı sərt mövqe sərgiləyən professor Abbas Zamanovun
partiya sıralarından çıxarılması məsələsi müzakirə olunurdu. İclasda
iştirak edən müəllimlərin hamısı onun partiyadan çıxarılmasına səs versə
də, yalnız tələbə Şamil Qurbanov narazılığını bildirdi, müəllimlərindən
fərqli olaraq Abbas müəllimin partiya sıralarından çıxarılmasına səs
vermədi. İndi bəlkə də çoxlarına adi görünsə də, ötən əsrin 50-ci illərində
bunun nə demək olduğunu yaşlı nəslin nümayəndələri yaxşı bilirlər.
Xüsusən də bir tələbə üçün bunun çox ağır nəticələri ola bilərdi. Amma
hər zaman haqqın-ədalətin tərəfində olan Şamil Qurbanov universitetdən
xaric olunmaq təhlükəsi ilə üzləşsə də, vicdanının səsini dinlədi,
əqidəsinə xilaf çıxmadı. Baxmayaraq ki, onun səsi heç nəyi həll etmirdi
və Abbas müəllim onsuz da partiyadan xaric edildi. Sonralar Abbas
Zamanov Şamil müəllimin bu qətiyyətini, qeyrətli addımını – haqqın,
ədalətin yolundakı fədakarlığını həmişə minnətdarlıqla xatırlayar,
razılığını bildirərdi.

Bir alim kimi də yorulmaq bilmədi Şamil müəllim, məhsuldar işlədi.
Gecəsi-gündüzü olmadı, yazdı, yaratdı. Onun tədqiq edib üzə çıxardığı
ləyaqətli insanları saymaqla qurtaran deyil. Məmməd Qarayevi, Həmzət
bəy Qəbulov-Şirvanskini, Rəhim bəy Məlikovu, Sona xanım Axundovanı,
Kərim Yaycılını, Əlibəy Hüseynzadəni, Əhmədbəy Ağaoğlunu və başqa
ziyalılarımızı xalqa tanıtdı. Cəmaləddin Əfqanini tədqiq etdi, onun
milliyyət etibarı ilə Azərbaycanlı olduğunu sübuta yetirdi. Yubileyinin
qeyd olunması yolunda qeyrət və qətiyyət nümayiş etdirdi. Əlaqədar
təşkilatlara müraciəti nəticə verməyəndə isə XX əsrdə ədəbiyyatımızın
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böyük himayədarı və bilicisi olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə
müraciət etdi və onun şəxsi göstərişi ilə C.Əfqaninin 160 illik yubileyinin
dövlət səviyyəsində qeyd olunmasına nail oldu. XX əsrin əvvəllərində
xalqımızın taleyində mühüm rol oynamış iki böyük şəxsiyyət – Nəriman
Nərimanov və Məmməd Əmin Rəsulzadədən, bu günkü Türkiyənin
qurucusu M.K.Atatürkdən və XX yüzilliyin sonlarında öz milli
müstəqilliyinə qovuşmuş müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı
Heydər Əliyevdən yazdı. Neçə-neçə açılmamış səhifələrə işıq saldı. Və
mən onda böyük qürur və iftixar hissi ilə dedim:

El bilir o, elmin zirvəsindədi,
Ocaqdı Şamilim, pirdi Şamilim.

Sədası bütöv Azərbaycandan və türk dünyasından gələn Şamil
müəllim doğma Borçalını bir an da olsa unutmadı. Bu qədim türk
yurdunun son illərdəki ağrı-acısını içində yaşatdı, onun problemlərini ən
yüksək tribunalardan cəsarətlə söylədi. Ötən əsrin 90-cı illərində
Borçalıda, xüsusilə də Bolnisi rayonunda soydaşlarımızın yaşadığı
kəndlərin adlarının dəyişdirilərək mənası bəzən heç gürcülərin özlərinə
də məlum olmayan adlarla əvəzlənməsinə etirazını dəfələrlə Gürcüstanın o
vaxtkı prezidenti E.Şevardnadzeyə bildirdi. Bütün cidd-cəhdinə baxmayaraq,
bu problem öz həllini tapmadıqda isə bir ziyalı və vətəndaş yanğısı ilə son
ümid yeri kimi bir əli həmişə borçalıların üstündə olan Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevə müraciət etdi:
“Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu!
İşinizin çox olduğuna və vaxtınızın məhdudluğuna görə Sizə zəhmət

vermək istəməzdim. Amma xalqımızı, vətənimizi, istiqlaliyyətimizi bütün
varlığınızla sevdiyinizi hamımız görürük. Bilirik ki, Siz gecə-gündüz
çalışır və dünya azərbaycanlılarının taleyinə də biganə qalmırsınız. Odur
ki, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti haqqında sizə
müraciət etmək qərarına gəldim”.

Ulu Borçalının ağrı-acıları, burada yaşayan soydaşlarımızın üzləşdiyi
problemləri ilə yanaşı hər biri bu torpağın şöhrətini artıran görkəmli
ziyalıların həyatına da bir işıq saldı. Faiq Əfəndi, Hüseyn Minasazov,
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Həsən Seyidov, Həsən Həsənov, Zəlimxan
Yaqub, Pənah Xəlilov, İman İldırımtürk, Əli Bayramoğlu, Nəbi
Gülməmmədov, Hüseynqulu Məmmədov, Hacı müəllim və Xalidə
müəllimədən yazdı. Faxralının hər qarışına bələd olduğu əsrarəngiz
təbiətindən vəcdə gəldi, Təhməz bulaqdan, Səkkizayaqdan yazdı. Sədası
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Qoşabulaqdan, Qızılqayadan, Səngərdən, Muşur bulağından, Babəkər
dağından gəldi.

Oxucular üçün də maraqlı olacağını nəzərə alıb, bu böyük insanın
keçdiyi ömür yoluna bir də nəzər salmaq istəyirəm. Şamil Dünyamalı
oğlu Qurbanov 1934-cü il may ayının 10-da Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. 1955-ci ildə bu kənddə onbirillik orta məktəbi
bitirib və həmin ildə ADU-nun (indiki BDU-nun) jurnalistika şöbəsinə
daxil olub. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib və “Azərbaycan
məktəbi” jurnalında ədəbi işçi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1961-ci ildə
universitetin jurnalistika fakültəsində baş laborant vəzifəsinə keçib,
1962-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası üzrə aspiranturaya
daxil olub və 1965-ci ildə “Zaqafqaziya rusdilli mətbuatında Azərbaycan
ədəbiyyatı (1905-1917)” mövzusunda dissertasiyanı vaxtından əvvəl
müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.
Müdafiədən sonra o, “Bakı” və “Baku” qəzetlərində ədəbiyyat şöbəsinin
müdiri işləyib. 1968-ci ildə yenidən universitetə qayıdıb və “Azərbaycan
dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasında dosent kimi pedaqoji
fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycan dilindən dərs deyib. 1971-ci ildə
universitetin Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasına keçib və rus
ədəbiyyatından mühazirə oxuyub. 1973-cü ildən Türk və Şərqi slavyan
xalqları ədəbiyyatı kafedrasına (o zaman «SSRİ xalqları ədəbiyyatı»
kafedrası adlanırdı) keçib və həmin kafedranın dosenti, sonra isə
professoru olub. 1975-ci ildə “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb. 1989-cu
ildən isə həmin kafedraya rəhbərlik edib.

Şamil Qurbanovun Azərbaycan ədəbiyyatında açdığı yeni səhifələrdən
qismən yuxarıda danışdığımızdan, burada yalnız onu qeyd etmək
istəyirəm ki, onun ən böyük ədəbi xidməti Ömər Faiq Nemanzadə və
Şeyx Cəmaləddin Əfqani haqqında tədqiqatlarıdır. Bunların hərəsi
haqqında məqalələrdən əlavə 4-5 kitab nəşr etdirib.

1978-ci ildən 1992-ci ilə qədər doktorluq elmi dərəcəsi verən Elmi
şuranın elmi katibi olub, 1981-1992-ci illərdə filologiya fakültəsinin
qiyabi və axşam şöbəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Dəfələrlə
beynəlxalq simpozium və konfranslarda (Ankara, Bursa, Tehran, Bağdad,
İsfahan, Moskva, Tiflis, Daşkənd və Düşənbə) iştirak edib, Daşkənd və
Tiflis ali məktəblərində Azərbaycan ədəbiyyatından dərs deyib.

30-a qədər kitabın, 300-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
Məqalələri İran, İraq, Türkiyə, Gürcüstan və s. ölkələrin nüfuzlu elmi
jurnallarında çap olunub. 1995 və 2000-ci illərdə majoritar yolla Bakı
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şəhərinin Nizami rayonundakı 12 saylı seçki dairəsindən Azərbaycan
Milli Məclisinə deputat seçilib. Ömrünün sonuna – 2004-cü ilin
yanvarına kimi Milli Məclisin üzvü olmaqla yanaşı, həm də Bakı Dövlət
Universitetinin “Türk və Şərqi slavyan xalqları ədəbiyyatı” kafedrasına
rəhbərlik edib.

Tanrının ona verdiyi yetmişillik ömür payını ləyaqətlə yaşadı, KİŞİ kimi
yaşadı Şamil müəllim! Həmişə qürurlu oldu, məğrur dayandı. Ən çətin
anlarında belə qeyrətinə, qüruruna sığındı, şəxsiyyətinə, mənliyinə kölgə
salacaq bir işə yol vermədi. Bu yetmiş ili elə yaşadı ki, millətimizin
həmişəyaşar üzağlığına çevrildi, az-az adamlara nəsib olan ümumxalq
məhəbbəti qazandı, ürəklərdə özünə yuva qurdu, yaddaşlara yazıldı. Bu oldu
onun zəhmətinin ən böyük bəhrəsi, həyatda qazandığı ən böyük mükafatı.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və vurğunu olduğu dövlətimizin,
dövlətçiliyimizin başında duran möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev
cənabları da onun bir alim və ictimai-siyasi xadim kimi fədakar əməyini
yüksək qiymətləndirdilər. Bütün bunlar isə işıqlı insanların onun keçdiyi
şərəfli ömür yoluna verdiyi qiymət idi. Xalqın məhəbbətindən, dövlətin
qayğısından ruhlanan Şamil müəllim bütün zülmətlərə nur saçan işığa
dönmüşdü. Yeriyən, gəzən nur parçasıydı, nuruna ehtiyac duyulan hər yerdə
tapılardı. Bu ehtiyac isə həmişə, hər yerdə duyulurdu.

Dünyasını vaxtsız dəyişməsi ilə bütün dostlarını, yoldaşlarını,
doğmalarını, soraqları türk dünyasının hər bucağından gələn tələbələrini
yandırıb-yaxdı Şamil müəllim. Ölmədi, ölməzliyə qovuşdu. Torpaq,
vətən təəssübkeşliyi, dövlətə, dövlətçiliyə məhəbbəti və bağlılığı,
ədəbiyyatımıza, Türk elmi dünyasına verdiyi töhfələriylə, bərəkət kimi
məclislərə nur gətirən nurani çöhrəsi, incə yumoru, haqqa, ədalətə
çağıran qərəzsiz çıxışlarıyla yenə də bizimlədir, həmişə sıramızdadır.
Özündən sonra bizə neçə-neçə qiymətli kitab yadigar qoyan Şamil
Qurbanov haqqında hələ çox deyiləcək, çox yazılacaqdır. Çünki
şeirlərimin birində dediyim kimi:

Bəhrəsi hardadı, özü ordadı,
Söhbəti ordadı, sözü ordadı,
Odu içindədi, közü ordadı,
Hələ açılmamış sirdi Şamilim.
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HƏYATDA AMALI HALALLIQ OLDU

Heç də uzaq olmayan tarixi keçmişimizdə –
Sovetlər dönəmində çox zaman insanlara şəxsi
keyfiyyətlərinə, el-oba arasında qazandığı
hörmətə görə yox, sadəcə olaraq tərcümeyi-hal
göstəricilərinə görə qiymət verirdilər. Yəni
filankəs filan yerdə təhsil alıb, filan vəzifədə
çalışıb. Kimisə bir rəhbər vəzifəyə təyin edəndə
də ilk növbədə bu göstəricilər əsas götürülürdü.
Amma atalar nahaqdan deməyib ki, elin gözü
tərəzədir. Eldə-obada adama tutduğu vəzifəyə
görə yox, insanlığına, el adamı olmasına görə
hörmət edirlər. Vəzifəni gəldi-gedər, insanlığı,
xeyirxahlığı isə əbədi, heç zaman unudulmayan

kimi dəyərləndiriblər. Vəzifəni məqsəd yox, elinə-obasına daha çox xeyir
vermək üçün bir vasitə hesab edənlər isə vəzifə adamı olmaqdan çox el adamı
olmağa çalışıblar, bundan qürur duyublar. Çünki yaxşı biliblər ki, insanı
yaşadan onun əməlləridir.

Borçalıda ağır el kimi tanınan Faxralıda dövlətin etibar etdiyi vəzifə
ilə el-oba qarşısındakı məsuliyyəti uğurla uzlaşdırıb böyük hörmət və
nüfuz qazanan kişilər çox olub. Belə kişilərdən söz düşəndə yadıma ilk
düşənlərdən biri də Uğurlu Hüseynovdur. O Uğurlu Hüseynov ki, uzun
müddət kənddə rəhbər vəzifədə çalışdı, el hörməti qazandı, çünki düz
oldu ilqarı, düz oldu andı. Heç kəsi özündən incik salmadı, eli-obası
yolunda şam kimi yandı. Ömür yollarında dolub-boşalsa da, həyatda
amalı yalnız halallıq oldu. Elə buna görə də başıuca, alnıaçıq yaşadı,
xalqın gözündə ucaldı. Ona həsr etdiyim şeirdə dediyim kimi:

Ömür yollarında boşaldı, doldu,
Həyatda amalı halallıq oldu.
Başı uca, alnıaçıq yaşadı,
Xalqın da gözündə daim ucaldı.

Hər dəfə onun haqqında düşünəndə ilk növbədə yadıma sevimli xalq
şairimiz Zəlimxan Yaqubun sözləri düşür:

Adam var, zəhərə döndərir balı,
Zəhəri bal edən dodaqlar da var.
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Otuz beş yaşında el ağsaqqalı,
Altmış yaşında uşaqlar da var.

Nə qədər sərrast və dəqiq ifadə olunmuş və özü də Uğurlu müəllim
kimi böyük kişilərə yaraşan fikir: otuz beşi yaşında el ağsaqqalı!

...Uğurlu Oruc oğlu Hüseynov 1934-cü ildə Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. Kənddəki orta məktəbi və 1961-ci ildə Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı institutunun aqronomluq fakültəsini bitirib. İnstitutu
bitirdikdən sonra doğma Borçalıya qayıdıb və Bolnisi rayonunun Abdallı
kəndindəki kolxozda aqronom vəzifəsinə təyin olunub. Bu vəzifədə çalışdığı
dörd il müddətində bacarıqlı mütəxəssis kimi rəhbərliyin diqqətini
çəkdiyindən, sonra o, doğma kəndində – rayonun böyük təsərrüfatlarından
olan “Qələbə” kolxozunda baş aqronom və partiya komitəsinin katibi kimi
məsul vəzifələrdə çalışıb. Eldə-obada qazandığı hörmətlə vəzifə pillələrindəki
yüksəlişi bir-birini üzvi şəkildə tamamlayıb. Sübut etməyə çalışıb ki, vəzifə
daşımaq ona şəxsi karyerası üçün yox, el-obasına xeyir vermək üçün lazımdır.
Və bu işgüzarlığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, adamlara maksimum diqqətlə
yanaşması ona daha böyük etimadlar göstərilməsinə səbəb olub. 1971-ci ildə
Faxralı kənd sovetinin sədri vəzifəsinə seçilib. İki il bu vəzifədə çalışdıqdan
sonra “Qələbə” kolxozunun sədri vəzifəsinə irəli çəkilib. 1973-1975-ci illərdə
həmin kolxozun sədri olub, 1975-ci ildən isə həmin kolxozun bazasında
yaradılmış Faxralı üzümçülük sovxozuna 16 il fasiləsiz olaraq rəhbərlik edib.

Mənalı bir ömür yaşayan, taleyini dogma elinin iqtisadi yüksəlişinə,
mənəvi yetkinliyinə və ağır elli Faxralının şərəfinin əbədiliyinə həsr edən
Uğurlu Oruc oğlunun əməyi həm eldə-obada, həm də dövlət tərəfindən
yüksək qiymətləndirilib. O, sovet dövrünün ən böyük dövlət
təltiflərindən sayılan “Qırmızı Əmək bayrağı” və “Sərəf nişanı” ordenləri,
çoxsaylı medal və tərifnamələrlə təltif edilib, 1978-ci ildə isə XTNS-in
qızıl medalına layiq görülüb, dəfələrlə Bolnisi Rayon Sovetinin deputatı,
Gürcüstan KP qurultaylarının nümayəndəsi seçilib.

1982-1991-ci illərdə Marneuli rayonunundakı Sadaxlı meyvə-
tərəvəzçilik sovxozunun partiya komitəsinin katibi işləmiş Arif Mustafa
oğlu Məsməliyevin dediklərindən:

- Cumber İliç Patiaşvili Gürcüstan KP MK-nın kənd təsərrüfatı
üzrə katibi işləyən zaman zona müşavirələrində Uğurlu Hüseynovun ən
qabaqcıl, bacarıqlı təsərrüfat rəhbərlərindən olduğunu, onun idarə etdiyi
təsərrüfatın dövlət plan və öhdəliklərini artıqlaması ilə yerinə yetirdiyini
xüsusilə qeyd edərdi. Çıxış üçün sözü birinci ona verər, onu digər
təsərrüfat rəhbərlərinə nümunə göstərərdi. Sonralar Gürcüstan KP MK-
nın birinci katibi vəzifəsində işləyərkən həmin zona müşavirələrində
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U.Hüseynovu həmişə yaxşı təsərrüfat rəhbəri kimi təqdim edər, onun
timsalında işlək camaat olan borçalılara rəğbətini heç vaxt gizlətməzdi.

Onu təkcə faxralılar yox, bütövlükdə borçalılar bir el ağsaqqalı kimi qəbul
edir, sözünü eşidir, dəyərli məsləhətlərinə əməl edirdilər. Təkcə bir fakta
diqqət yetirmək istəyirəm ki, 1990-cı ilin qanlı 20 Yanvar faciəsi zamanı
Uğurlu müəllim Borçalıda hansı fədakarlıqları göstərmişdi. O zamanlar mən
Faxralıda olmasam da, yaxşı bilirəm ki, Borçalıda, xüsusilə Bolnisi rayonunda
soydaşlarımıza qarşı münasibətin o qədər də ürəkaçan olmadığı, milli
zəmində ayrı-seçkilik aparıldığı bir vaxtda o qanlı hadisədən iki gün sonra
rayonun bütün kəndlərindən nümayəndələrin iştirakı ilə Arıxlı kəndində
böyük mitinq keçirilmişdi. Və təbii ki, belə bir həssas məqamda bu mitinqi
təşkil edənlərdən biri də məhz Uğurlu Hüseynov idi. Sovet imperiyasının hərb
maşınının törətdiyi bu dəhşətli faciəyə etirazını bildirən Uğurlu müəllim eyni
zamanda rayonun digər kəndlərindən olan ağsaqqallarla birgə Bakıdakı şəhid
ailələrinə və yaralılara yardım etmək qərarına gəlmiş və qısa müddətdə rayon
üzrə təşkilat komitəsi yaradılmışdı (təbii ki, ancaq ayrı-ayrı kəndlərdəki
ağsaqqalların və rəhbər vəzifədə olanların hesabına). Tezliklə bu təşəbbüsə
rayonun bütün kəndləri qoşulmuş və yanvar ayının 30-da Bolnisi rayonundan
50-dək yük maşınında müxtəlif ərzaq məhsullları Bakıya gətirilərək şəhid
ailələrinə və yaralılara paylanılımışdı.

Hər dəfə kəndə gedəndə mütləq onunla görüşərdim. İşlərimlə
maraqlanar, hər kiçik uğurumdan belə böyük qürur duyduğunu söyləyər
və deyərdi ki, mənim atam Oruc kişi ilə sənin baban İsmayıl kişi
möhkəm dost olublar. Keçmişinə daim böyük hörmətlə yanaşan Uğurlu
müəllim bu dostluğu mənim atam Eyvaz Məmmədovla davam etdirirdi.
Aralarında olduqca səmimi münasibət vardı.

Bir dəfə çox mötəbər məclislərin birində Uğurlu əmiyə (mən ona belə
müraciət edərdim) dedim ki, biz qardaşların ali təhsil almasında sizin
zəhmətiniz atam Eyvaz Məmmədovun zəhmətindən az olmamışdır. O,
mənim sözlərimdən məmnun olub razılığını bildirdi. Və mən hiss elədim
ki, ən böyük mükafatı xalqın hörməti olan Uğurlu əmi mənim bu
sözlərimi də bir mükafat kimi qəbul elədi. Sonralar eşidirdim ki, dəfələrlə
məclislərdə mənim ona dediyim sözləri cavanlara nümunə göstərib deyir
ki, hər hansı bir diqqət və qayğını dilə gətirib qiymətləndirmək insanın
içindən gəlir və onun mənəvi kamilliyinə dəlalət edir.

Həyatda bütün çətinliklərə mətanətlə sinə gərən, heç nəyin və heç
kəsin qarşısında əyilməyən Uğurlu Hüseynov həyatında tək bircə dəfə
dözümlü ola bilmədi: qardaş itkisi qəddini əydi, oğlu Fərmanın dağına
dözə bilmədi. Dərd onu üzdü. 2003-cü ilin payızında dünyasını dəyişdi.
Ürəklərdəki yeri isə dəyişməz olaraq qalır.
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İNSANLIĞI, ALİMLİYİ VƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİYİ
VƏHDƏT TƏŞKİL EDƏN ZİYALI

Əli Hüseynov - 80

Haqqında söz açdığım Əli müəllimin –
professor Əli Məhərrəm oğlu Hüseynovun
şəxsiyyətinə böyük hörmətim var. O da mənim
xətrimi çox istəyir. Elmin zirvələrini fəth etsə
də, ilk növbədə gözəl insan olan Əli müəllim
həmişə həyatda təvazökarlığı, sadəliyi ilə
seçilib. Sadəlikdən yüksək alilik yoxdur.
Bəzək-düzək kamil insanı həmişə gözdən salıb.
Əli müəllim isə sadəliyinə bir az da yumor
hissi qataraq, necə deyərlər, uşaqla uşaq,
böyüklə böyük kimi davranır. Mən, həkim
Səməd və Əli müəllimin başqa yetirmələri
dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, o, bizimlə əlaqə saxlamağa, zəng etməkdə
qabağa düşməyə önəm verib. Qətiyyən bunu öz böyüklüyünə xələl
gətirəcək hal saymayıb. Həmişə hal-əhval tutanda yerində işlətdiyi
baməzə sözləri ilə ovqatımızı oxşayır, “hardasan, ay etibarsız?” – deyə
sual verir.

Əli Hüseynov bizim Faxralı yurdunun, Borçalı elinin, Azərbaycan
adlı Vətənimizin çox dəyərli, hər şeyin fövqündə insanlığı görən, işıq
ömrü yaşayan ziyalılarındandır. Göydə Allahın qüdrətini təqdis edən,
Yerdə bəndənin qədrini-qiymətini biləndir. Zəlimxan Yaqub demişkən,
Haqdan gəlib Haqqa gedən yolun yolçusudu.

Yolçuluqdan söz düşmüşkən, Əli müəllimin çox gözəl yoldaşlığı var.
Bu barədə bir az sonra. İndi isə hələlik Əli müəllimin zəngin və şərəfli
bioqrafiyasına nəzər salaq:

Əli Məhərrəm oğlu Hüseynov 1935-ci il dekabrın 5-də Gürcüstanın
Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan olub.
1941-ci ildə Faxralıda ibtidai məktəbin birinci sinifinə gedib, sonra
təhsilini orta məktəbdə davam etdirib. Orta məktəbi başa vurduqdan
sonra ilk əvvəl kolxozda əmək fəaliyyətinə başlayıb, lakin ali təhsilə
yiyələnmək qərarından da vaz keçməyib. 1954-cü ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) biologiya fakültəsinə daxil olub,
1959-cu ildə ali təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirərək, doğma Faxralıya
dönüb. Buradakı orta məktəbdə kimya-biologiya müəllimi kimi pedaqoji
fəaliyyətə başlayıb, eyni zamanda dərs hissə müdiri vəzifəsində çalışıb.
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Elmi işlə məşğul olmağa qərar verən Əli müəllim 1965-ci ildə Bakı
Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin nəzdində biokimya ixtisası
üzrə aspiranturaya daxil olub, elmi-tədqiqat işlərini Leninqrad (indiki
Sankt-Peterburq) şəhərində apararaq uğurla namizədlik dissertasiyası
müdafiə edib, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə yiyələnib.
1969-cu ildən D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki
İqtisad Universiteti) saathesabı dərs deməklə yanaşı, həm də AMEA-nın
Botanika İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib.

Elmin zirvəsinə doğru pillə-pillə irəliləyən Əli müəllim 1971-ci ildə
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (indiki Təhsil
Problemləri İnstitutu) baş elmi işçi vəzifəsinə keçib. 1980-ci ildə isə
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Marksizm-
Leninizm Universitetinin ideologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə
bitirərək, ikinci ali təhsil alıb.

Əli Hüseynov 1982-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunda
(indiki ADPU) dosent vəzifəsində çalışaraq, həm də pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olub. Daha sonra Bakıda fəaliyyət göstərən Naxçıvan Özəl
Universitetinin biologiya kafedrasında professor vəzifəsinə dəvət olunub.
1995-2001-ci illərdə Bakıda Naxçıvan Universitetində əvəzçiliklə profes-
sor olub. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində
Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin
olunub.

Əli Hüseynov 2003-cü ildə “Orta məktəbdə biologiya tədrisinin
nəzəri və metodik əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
edib. Xatırlatmağa dəyər ki, bu, müvafiq sahədə ilk doktorluq
dissertasiyasıdır. 2004-cü ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetində Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrasının
professoru seçilən Əli müəllim 150-dən çox elmi və elmi-metodik
məqalənin, kitabın və dərsliyin müəllifidir. Orta və ali məktəblər üçün 37
dərslik və dərs vəsaiti, 32 proqram yazıb hazırlamışdır.

Əli müəllimin elmi-pedaqoji sahədə xidmətləri layiqincə
qiymətləndirilib. Belə ki, o, 1990 və 1993-cü illərdə “Təbiətşünaslıq”
orjinal dərsliyinə görə Təhsil Nazirliyinin mükafatına və akademik Xudu
Məmmədov adına mükafata layiq görülüb. O, 1998-ci ildə Beynəlxalq
Biologiya Cəmiyyətinin diplomuna layiq görülüb. Elə həmin ildə
İngiltərənin Kembric Universitetinin nəşr etdirdiyi “Whois who” (Kim
kimdir) Beynəlxalq Ensiklopediyasında dünyanın 500 məşhur alimləri
içərisində professor Əli Hüseynovun da tərcümeyi-halı vardır. Daha
əvvəl isə o, 1981-ci ildə Azərbaycan SSR-nin “Qabaqcıl maarif xadimi”
döş nişanına layiq görülmüşdü. 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası
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Təhsil Nazirliyinin mükafatı ilə təltif olunub. 1999-cu ildə isə Amerika
Bioqrafiya İnstitutunun “Qızıl heykəl” mükafatını qazanaraq, həmin
instituta üzv seçilib.

Professor Əli Hüseynov 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülüb.
2007, 2008 və 2009-cu illərdə “İlin müəllimi”, 2008 və 2009-cu illərdə
isə həm də “İlin alimi” müsabiqəsinin qalibi olub.

Elmi fəaliyyəti dövründə 10 aspirant və dissertantın elmi rəhbəri
olub, onlardan 3 nəfəri biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

Bitki fiziologiyası və biokimyasına aid 8 elmi əsərin, biologiya üzrə
5 monoqrafiyanın, 27 dərslik və dərs vəsaitinin, 20 proqramın, 17
metodik vəsaitin və müxtəlif elmi jurnallarda dərc olunmuş 150-dən çox
məqalənin müəllifi olan professor Əli Hüseynov Kiyevdə (1973),
Daşkənddə (1978), Moskvada (1978), Türkiyədə (2007, 2008, 2010) və
digər yerlərdə beynəlxalq elmi simpoziumlarda məruzə ilə çıxış edib.
Eyni zamanda, orta məktəblərin III-VI sinifləri üçün “Təbiətşünaslıq”,
III və IV sinifləri üçün “Həyat bilgisi” (2005-2008), X-XI siniflər üçün
“Ümumi biologiya”, ali məktəb tələbələri üçün “Təbiətşünaslığın tədrisi
metodikası” (2001), “Biologiya tədrisinin ümumi metodikası” (2003),
“Biologiya tədrisindən mühazirələr” (1998), “Biologiya tədrisinin ümumi
və xüsusi metodikası” (2008), “Təbiətşünaslığın əsasları” (2001),
magistrlər üçün “Biologiya tədrisi metodikasının elmi əsasları” (2009)
kimi orjinal dərsliklərin, 30-dan çox qəzet məqaləsinin müəllifidir.
Dəfələrlə televiziyada, radioda təhsillə bağlı çıxışları olub. İctimai
fəaliyyətinə görə 9 dəfə fəxri fərmanla təltif olunub. 3 beynəlxalq
diploma, 2012-ci ildə isə “Qızıl qələm” mükafatına və “Bizim lider” fəxri
diplomuna layiq görülüb.

Elmi-metodik fəaliyyəti xarici ölkələrdə də yüksək qiymətləndirilən
Ə.Hüseynov 2005-ci ildə Amerika Bioqrafiya İnstitutunda Beynəlxalq
Nobel mükafatı müsabiqəsində də iştirak etmək üçün dəvət olunub.
(S.M.Evans, prezident, 22 aprel 2005).

Fəal vətəndaşlıq mövqeyinə malik ziyalı olan professor Əli
Hüseynov siyasi orientasiyasını da düzgün müəyyənləşdirib, 1993-cü
ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 1993-cü ildə Ümumilli lider
Heydər Əliyev Bakıya gələrkən onu qarşılayanlardan olan Əli müəllim
Ulu Öndərin yaratmış olduğu partiyanın uğrunda M.Əsgərov,
Z.Bünyadov, N.Xudiyev, Z.Qaralov, Ş.Mikayılov və başqa vətənpərvər
ziyalılarla birgə fəaliyyət göstərib. Siyasi fəaliyyətinə görə Yeni
Azərbaycan Partiyasının Səbail rayon təşkilatı tərəfindən “Fəxri
Fərman”a layiq görülüb.
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Professor Əli Hüseynov son dərəcə istedadlı, işgüzar, əməksevər,
təvəzökar, xeyirxah alimlərdən, nadir şəxsiyyətlərdəndir. Bəşəri
duyğulara malik əsl insandır. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövründə öz
xeyirxahlığı və yüksək səviyyəli xidməti ilə xalqın hörmət və rəğbətini
qazanıb. Onun kimi mütəxəssislərə heç də hər yerdə, hər vaxt rast
gəlinmir. O, elm aləmində, praktik müəllimlikdə, eləcə də ictimai
həyatda nadir incidir. Gərgin və müntəzəm çalışır. İşinə o qədər böyük
sevgi və şövqlə yanaşır ki, nəticədə bütün araşdırmaları səmərəli olur.
Əsas məziyyətlərindən biri və bəlkə də birincisi məhz alimliyi ilə
insanlığının vəhdət təşkil etməsidir. Bu səbəbdən də hamı onu sevir,
hörmətini saxlayır, ehtiram göstərir. Həyatının bütün dövrlərində amalını,
məqsədini, məramını xeyirxahlıq üstə kökləmiş bu nəcib insan, böyük
alim haqqında alim və pedaqoqlar, müqtədir qələm sahibləri yazmış və
yazacaqlar. İllər keçdikcə biz Əli müəllimin böyüklüyünü, kamilliyini və
zənginliyini daha yaxşı duyur, daha dərindən dərk edirik. Onun hansı
cəhətini daha qabarıq vermək, hansı məziyyətini ön plana çəkmək
müşkül məsələdir. Çünki Əli müəllimdəki bu cəhətlər bir-biri ilə elə
möhkəm çuğlaşır ki, onları ayırmaq qeyri-mümkündür. İstər-istəməz ona
hərtərəfli yanaşmalı, ondan hərtərəfli bəhs etməli olursan. Yüksək
vəzifələr, elmi titullar, ictimai həyatda fəallıq onu malik olduğu ümdə
insani keyfiyyətlərdən əsla məhrum edə bilməmişdir. İnanılmaz zəka,
zəhmətkeşlik, qayğıkeşlik, həssaslıq, dostcanlıq, səmimiyyət, yüksək
əxlaq – bütün bunlar Əli müəllimə xas olan keyfiyyətlərdir.

Əli Hüseynovu yaxşı tanıyanlar onun son dərəcə zəhmətkeş və özünə
qarşı həddindən artıq tələbkar bir alim olduğunu yaxşı bilirlər. Onun
qələmindən çıxan hər bir əsər gərgin, böyük bir zəhmətin nəticəsidir.
Professorun bütün yaradıcılığı onun müasirləri olan bizlərə və gələcək
nəsillərə öz həyat anlayışımızı və mənəvi dünyamızı
zənginləşdirməyimizdə böyük əhəmiyyət kəsb edir və edəcəkdir. Əli
müəllimin bütün elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti bütövlüyə, vəhdətə
can atan xarakterin ifadəsidir. Onun indiyədək keçdiyi 80 illik ömür yolu,
həyatın, varlığın əsasında duran mənəvi bağları qurmağa, tamlığa,
vəhdətə can atan bir insan idrakının, bir kişi ruhunun təcəssümüdür. Əli
Hüseynov həqiqət, düzlük, səmimiyyət amilini, ailəsini, övladlarını sevən,
qoruyan səxsiyyətdir.

Əli müəllimlə yaxından ünsiyyətdə olmaq, onun əsərlərini oxumaq,
elmi söhbətlərini dinləmək, gözəl əxlaqının, mənəviyyatının, davranış və
rəftarının şahidi olmaq belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, o, İslam
peyğəmbərinin nəsihət və vəsiyyətlərini nəzərə alaraq “elmi eşitmək, onu
öyrənmək, yaymaq və ona əməl etmək”lə məşğuldur. Əli müəllim
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alimliyin və insanlığın zirvəsinə gərgin, yorulmaz zəhməti, təmkini,
çətinliklərə mətanətlə sinə gərməsi sayəsində çatıb. Bu yolda gecəsini
gündüzünə qatıb və əziyyəti hədər getməyib. Pillə-pillə ucalıb, hörməti,
nüfuzu, şöhrəti artıb. Gözəl əxlaq sahibi Əli Hüseynov işləmiş olduğu
kollektivlərdə həmkarlarının qayğıları ilə yaşayıb, çiyindaşlarının
sevincinə və kədərinə şərik olub. Həssasdır, obyektivdir. Alim, müəllim
və ləyaqətli insan adlarını şərəflə daşıyıb və bu gün də daşımaqdadır.

Həqiqətən də insanlar səfərdə, yol yoldaşı olduqda, bir-birlərini daha
yaxşı tanıyırlar. Əli müəllimlə birgə keçirdiyim günlər, hesab edirəm ki,
sözün həqiqi mənasında ömrümün ən gözəl günlərindəndir. İki il bundan
qabaq biz onunla Naftalandakı sanatoriyada bir yerdə olduq. Şəxsi
maşınımla getmişdim. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Əli müəllimlə
birlikdə ən görməli yerləri gördük, ən gəzməli yerləri gəzdik, ən
əsrarəngiz mənzərələri seyr etdik. O yerlərin təbiəti biz tərəfin –
Borçalının, Başkeçidin mənzərəsinə oxşayır. Sərhəd kəndimiz
Tapqaraqoyunluda dəfələrlə olduq. Düşmənlə üz-üzə olan mövqedə qərar
tutan bu kənddə qonaq olanlar əslində özlərini bir növ nişangahda hiss
edirlər. Amma Əli müəllimdə əksinə, vətənpərvərlik ruhunun
gücləndiyini hiss etdim: “Ay Səməndər, gəlsənə, adama bir silah götürək,
dığaların dərsini verək!”...

O yerlərdə çox gəzdik, şəhidlərin məzarını ziyarət etdik, ruhlarına
rəhmət oxuduq. Sonra Qaşaltıda, Dost qapısında oturub çay dəsgahı
arxasında söhbət elədik. Orada çox yaxşı göl düzəldiblər, kənarında
əyləşib istirahət eləmişik, Allah verən ruzidən yemişik. Əli müəllimin
çox gözəl, dərin söhbətlərini dinləmişəm.

Əli müəllimin sadəliyinə, səmimiliyinə, insaniliyinə dəlalət eləyən
daha bir hadisəni xatırlayıram: Bir gün həyat yoldaşım Şahpəri xanımın
ad gününü qeyd edirdik. Həyat yoldaşıma nənəsinin adını qoyublar. Əli
müəllim də onlarla qonşu olduğundan, qonşu qızı Şahpərini necə çağırıb-
sa, nəvəsinə də eləcə cavanlıq şövqüylə müraciət edir, adını ərklə çəkir.
Baxmayaraq ki, elmlər doktorudu, əməkdar müəllimdi, daha başqa neçə-
neçə titulların, fəxri adların sahibidi, bizim tarixi məhrəm məclisdə necə
oxuyub-oynamağı, deyib-gülməyi ailəmizin xatirəsində silinməz izlər
buraxıb.

Bir dəfə də elə oldu ki, qərara gəldik yığışaq gedək Ağcakəndə.
Kəlbəcərin sərhəddidi, gözəl təbiəti var. Dağ çaylarının şırıltısı, oxuduğu
nəğmə adama ləzzət eləyir, mənəvi zövq alır insan. Orda gözəl, amma
dağın o üzündə, keçilməsi çətin bir yer də var ki, cənnətməkan istirahət
guşəsidi. Təklif elədim Əli müəllimə ora getməyi.
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Dumduru bulaq suyundan içdik. O səfərə ailəvi çıxmışdıq. Özümüzə
də, ailəmizə də xüsusi ləzzət elədi. Bizimlə bərabər gedən İlham müəllim
də, həyat yoldaşı da çox məmun qaldı. Belə ziyalılarla ünsiyyətdə, yol-
yoldaş olanda adamın ruhu qanadlanır.

İndi Əli müəllim ömrünün elə bir zirvəsinə çatıb ki, o zirvədən Yer
kürəsi görünür. Şair yaxşı deyib:

Bəzən əlli də yorur insanı,
Bəzən bilinməyir yüzü dünyada.

Səksən yaş nə yaşdı ki, Əli müəllim?! Ömrünün, ahıllığının
çiçəklənən vaxtıdı, müdrikliyindən həmvətənlərinə, gənclərə pay verən
vaxtların hələ qabaqdadı. Yaşa, yarat, bizlərə göstərdiyin gözəl
nümunələrin sayını artır, örnək olduğunu, öndər oduğunu təkrar-təkrar
sübuta yetir. Necə ki, bizim el şairi İsmayıl Güllər demişdir:

Ondu – dondu,
İyirmidi – dəyirmidi,
Otuzdu – toppuzdu,
Qırxdı – nırxdı,
Əllidi – bəllidi,
Altmışdı – çatmışdı,
Yetmişdi – bitmişdi,
Səksəndi – sərsəmdi,
Doxsandı – nöqsandı,
Yüzdü – düzdü!

Allah qoysa, sənnən yüzdə – düzdə görüşəcəyik, inşallah!
Əli müəllim, sizə uzunömürlülüyün də zirvəsini fəth etməyi

arzulayıram. Allah sizi qorusun!
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ZİRVƏYƏ GEDƏN YOL

İnsanın hər addımı, hər yerişi və hər gedişi
sanki bir qeyri-adi hadisəyə bənzəyir. Yəni heç
kimin xasiyyəti bir-birinə bənzəmədiyi kimi,
heç kimin də yerişi və gördüyü iş başqa birinə
oxşamır. Daha doğrusu, insan dünyaya gələndə
onun içində, ürəyində və qəlbində qeyri-adi
hisslər və duyğular olur. Adam var ki, bu
duyğuya ötəri və ani bir hiss kimi baxır. Adam
da var ki, əsən küləyə, yağan yağışa, çıxan
günəşə biganə qalmadığı kimi, içindəki
duyğularına da laqeyid yanaşmır. Və bu
duyğular zaman-zaman onu harasa aparır. İnsan onun izinə düşəndə,
onun ardınca gedəndə bir də görür ki, ürəyində arzuladığı xoşbəxtliyə bir
az da yaxınlaşıb.

Mehrəli Qulu oğlu Əhmədov da məhz ömrünün bütün çağlarında
içindəki bu odlu-alovlu istəyi duyub. Elə duyduğuna görə də, zaman-
zaman əməlinə və arzusuna bir addım da yaxınlaşıb.

Mehrəli Əhmədov 1935-ci ildə Borçalı mahalının Faxralı kəndində
anadan olub. Aydındır ki, doğma kəndinin hər qarış torpağını ürəkdən
sevən bu insan özünəməxsus və qeyri-adi bir yol tutub. Bu yolun hara
getdiyini və harda başa çatacağını özü də hiss eləməyib. Bircə onu hiss
edib ki, 1943-cü ildə günlərin birində kəndlərindəki 1-ci sinifə gedib və
parta arxasında əyləşib. Müəllimlərinin nəsihətlərini, məsləhətlərini və
tövsiyələrini heç vaxt yaddan çıxartmayıb. Başqa yaşıdlarından fərqli
olaraq, ancaq başı oxumağa, yazıb-pozmağa və kitablara qarışıb. Təbii ki,
heç də nahaq yerdən deməyiblər ki, kitab bilik mənbəyidir. Onun dostu
da, qardaşı da və ən yaxın sirdaşı da kitab olub. Kitaba sevgisi Mehrəli
Əhmədovun dünyagörüşünü daha da zənginləşdirib. Orta məktəbi
medalla qurtarıb ki, bu da heç də hər gəncə nəsib olmur. Bu, onun
ürəyində tutduğu arzusuna bir addım da yaxınlaşmasına kömək edir və
Mehrəli Əhmədov 1954-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun mexanika fakultəsinə daxil olur. İstedadlı tələbə artıq o
illərdə ilk ixtiralarını yaradır. Onun ixtiraları metaltökmə zavodunda
istehsalata tətbiq edilir və böyük gəlir gətirir. Çox maraqlıdır ki, Mehrəli
Əhmədovun ixtiraları tək Sovet İttifaqında deyil, hətta xaricdə də böyük
maraq doğurur. Qonşu İran dövlətindən onun ixtirası ilə maraqlananlar
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olub. Onun lazer şüalarından istifadə ixtirası 1957-ci ildə İran
istehsalatına tətbiq edilir və böyük səmərə verir.

Ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən Mehrəli 1958-ci ildə
İnstitutun metalşünaslıq kafedrasında fəaliyyətə başlayır. Az müddətdə
öz ixtiraları və yenilikləri ilə çoxlarının diqqətini cəlb eləyir. Hətta, o,
İnstitutun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olur. 1961-ci ildə Metalların
Emalı İxtisası üzrə Moskva şəhərində aspiranturaya daxil olur. Elmin
yolllarında zirvəyə doğru zaman-zaman irəliləyən bu istedadlı gənci
ölüm vaxtsız yaxalayır. O, 1962-ci ildə dünyasını dəyişir. Xalq onun
ölümü ilə heç cür razılaşa bilmirmiş. Deyilənə görə Faxralıda belə
izdihamlı matəm olmayıbmış. Bu, az vaxt ərzində özünün qazandığı
hörmətin nəticəsi idi. Ancaq qısa zaman kəsiyində zirvəyə gedən yolda
Mehrəli Əhmədov öz istedadını, ixtirasını və kəşflərini ortaya qoya bilir.

Daha doğrusu, yaratdığı ixtiralarla nəinki sovet alimlərini, hətta xarici
ölkələrin tanınmış professorlarını təəcübləndirir. Sadəcə olaraq, ömür
vəfa etməyib ki, o, öz istedadını üzə çıxara bilsin və sözünü desin. Amma
gördüyü işlər xalqımızın tarixində qalmasına bəs edir. Sözün həqiqi
mənasında Mehrəli Qulu oğlu Əhmədov elmin zirvəyə gedən yolunda öz
sözünü deyə bilib və çox alimləri ixtiraları ilə təəcübləndirib.
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HƏR TELİ BİR TARİX

Elə insanlar var ki, dünyaya gözünü
açandan çətinlik içində olur. Yəni bu
insanlar hər şeyi ya özləri etməli olurlar, ya
da yaxınlarından kimsə onlara əl tutur,
himayədarlıq edir. Belə insanlar həyatın hər
üzünü görmüş olurlar. Yəni onlar həm
dünyanın ağrı-acısından xəbərdar olurlar,
həm də ən çətin anlarda belə özlərini
itirmirlər.

Gözəl ziyalı və alicənab insan olan
Roza Məhəmməd qızı Nuriyeva da
valideyn nəvazişindən tez məhrum olub. O, əvvəl anasını, sonra isə
müharibədə atasını itirib. Bu ayrılıq və həsrət istər-istəməz onun
ömründə ağır anlar yaşadıb. Amma bu ağır, dözülməz və bəzən də
ümidsiz günlərdə onları babaları Qapqoy Novruz və əmisi Abbas
Nuriyev tənha qoymayıb. Kiçik bacısı Firuzə və qardaşı Kamran da bu
qayğını üzərlərində hiss eləyiblər. Hiss eləyiblər ki, valideynlərini tez
itirsələr də, onların arxasında duran, qolundan tutan və “qorxma” deyən
əzizləri var. Göydə Allah, yerdə də yaxşı insanlar onların böyüyüb, boya-
başa çatmasında əsaslı rol oynayıb.

Roza Məhəmməd qızı Nuriyeva 1935-ci ildə Borçalı mahalının
Faxralı kəndində bir qulluqçu ailəsində anadan olub. Həyatın
çətinliklərini, ağrısını-acısını hiss eləyə-eləyə günlərin birində Faxralı
kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Kitaba, müxtəlif elmi və bədii
ədəbiyyatlara böyük maraq göstərib. Hətta o zaman oxuduğu məktəbin
direktoru Hüseynqulu Məmmədli öz şəxsi kitabxanasından istifadə etmək
üçün ona icazə verib. Elə o kitabxanada da Roza Nuriyeva Azərbaycan
ədəbiyyatının nümayəndələri ilə yanaşı, rus və Avropa yazıçılarının
əsərləri ilə də yaxından tanış olub. Onun həyatda bir insan, ziyalı kimi
yetişməsində həmin kitabların böyük təsiri danılmazdır. Təbii ki, insanın
həyatda mövqe tutmasında onun müəllimlərinin və xeyirxah insanların
əvəzsiz xidmətləri olur. Ona görə Roza müəllimə Hüseynqulu müəllimi
həmişə minnətdarlıqla xatırlayır.

Bu mənada Roza xanımın savadlı, ziyalı kimi yetişməsində və
həyatda mətin insan kimi formalaşmasında müəllimlərinin – Nəbi
Gülməmmədovun, Binnət Mahmudovun, Hacı Həsənovun, Xalidə
Həsənovanın böyük zəhməti olub. Hətta tanınmış professor Şəmistan
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Mikayılovun da onun həyatda yetişməsində zəhməti az olmayıb. Ona
görə də Roza xanım həmin insanların zəhmətini, əməyini və işığını heç
vaxt yaddan çıxarmır. Həmişə deyir ki, mənim həyatda mövqe
tutmağımda, ziyalı kimi yetişməyimdə bu insanların haqqı, əməyi çox
olub.

Roza Nuriyeva 1954-cü ildə S.M.Kirov adına (indiki BDU-nu)
ADU-nun tarix fakultəsinə qəbul olub və həmin universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirib. Ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirəndən sonra
öz doğma kəndlərində tarix müəllimi işləyib. Kənddə hamı ona böyük
hörmət və məhəbbət bəsləyir. Çünki o, kənddə ali təhsil alan ilk qız
olduğuna görə, bir çoxları onun yolu ilə getmək istəyiblər. Hətta kəndin
sayılıb-seçilən adamlarından İsrafil Məmmədov, Musa Həsənov, Binnət
Mahmudov, Əli Əliyev bu qızla fəxr edirdilər. Və onlar da öz qızlarını bu
cür oxumuş, savadlı və ziyalı kimi görmək istəyirdilər. Sanki Roza
Nuriyevanın ali məktəbi qurtarıb gəlməyi bu kənddə qızlar arasında
böyük bir hadisə yaratmışdı. Digər qızlar da onun kimi ali məktəblərdən
birində təhsil almağa can atırdılar. Kəndin bir neçə ziyalı insanı öz
qızlarının ali məktəbdə oxumasına icazə verdilər və onlara lazımı şərait
yaratdılar.

Ələsgər Nuriyev, Qurban Baytalov, İsmayıl Musayev, Qulaməli
Əhmədov, Aslan Əliyev və başqaları belə ziyalılardan idi. Nizami
Gəncəvinin belə bir hikmətli deyimi var: “İnsan zəkası təbiət və
cəmiyyətin inkişaf qanunlarına, həyatın sirli mənalarına getdikcə daha
çox yol açır”. İllər ötdükcə Roza Nuriyeva da öz zəkasının işığında neçə-
neçə insan övladına elm, savad və əxlaq dərsi verdi. Onun işığından və
savadından nur alan şagirdlər bağlı qapıları açmağın sirlərini öyrəndilər.
Və ən nəhayət bu ziyalı insan özü kimi bacısını da arxasınca çəkə
bilmişdi. Onun bacısı Firuzə Nuriyeva da orta məktəbi gümüş medalla
bitirib və Xarici Dillər İnstitutuna qəbul olur və indi də Boçalıda müəllim
işləyir.

Ziyalı və oxumuş qızları görəndə Roza xanımın sevincindən ürəyi
köksünə sığmır, deyir ki, kəndimizin oxumuş qızlarını görəndə elə bil
dünyanı mənə verirlər. Axı, bu qızlar, bu oxumuş uşaqlar bizim
əkdiyimiz ağacın meyvələridir. Roza Nuriyeva 1962-1969-cu illərdə
Faxralı kənd orta məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini işləyib,
ömrünü-gününü şam kimi şagirdlərin yolunda əridib. Ağaran saçları,
hirsli anları heç vaxt onu hövsələdən çıxarmayıb. Ən azından ona təsəlli
olan bu olub ki, çəkdiyi zəhmət hədər getməyib. İşlədiyi müddətdə
müxtəlif vaxtlarda Gürcüstan SSR Maarif Nazirliyinin Fəxri Fərmanları
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ilə təltif olunub. 32 il maarif sahəsində qüsursuz fəaliyyətinə görə “Əmək
veteranı” medalı ilə təltif edilib. 1991-ci ildə təqaüdə çıxıb.

1959-cu ildə o, maarifpərvər bir insanla – Həsən Əlizadə ilə ailə
həyatı qurub və xoşbəxt bir ömür yaşayırlar. Onların 2 oğlu və 2 qızı var.
Və eyni zamanda 9 nəvələri ilə fəxr edirlər. Oğlanları Moskva Və
Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində yaşayırlar. Nəvələri Moskvanın və
Luqanski şəhərlərinin ən yaxşı universitetlərində təhsil alırlar. Nəvəsi
Aydan Əlizadə universitetdə təhsilini uğurla davam etdirir. Başqa bir
nəvəsi olan Türkan Qurbanova Moskvada orta məktəbi əla qiymətlərlə
bitirib. Bir test imtahanı ilə iki universitetə daxil olub.

Bir sözlə, mayası ziyalılıqdan yoğrulan bu ailənin çəkdikləri
zəhmətdən sonra, işıqlı anları başlayıb. Bu işıqlı anları yaşatmaq, davam
etdirmək isə nəvələrin boynuna düşür. Nənələri və babaları öz ömürlərini
mənalı yaşayıblar, şərəflərini və qürurlarını həmişə qoruya biliblər.
Şərəfini və qürurunu qoruya bilən insansa, həmişə yaddaşlarda qalır. Və
Roza müəllimənin saçlarını ağardan şagirdləri indi üzünü ağardırlar. Hər
teli bir tarixə dönmüş Roza müəllimə isə bundan şərəf duyur.
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UMACAĞIM, QAZANCIM
AD-SANIMDI DÜNYADA

Məmmədəli Şərifov – şagirdlərinə bir neçə
siniflik deyil, bir ömürlük dərs deyib, təkcə alim
olmağa yetəcək qədər deyil, kamil insan olmağa
çatacaq qədər savad, tərbiyə verən müəllim!

Elimiz-obamız haqqında, Borçalının gözəl
güşələrindən olan, çox böyük ziyalılar, böyük
alimlər, gözəl xadimlər yetirmiş Faxralı
haqqında həmişə yazanda ürəklə yazmışam,
sevə-sevə yazmışam, özümü gücə salmadan
yazmışam. Nə demişəmsə, hamısını ürəkdən

demişəm, özümü bir dəfə də yormamışam, incitməmişəm. Və bütün bu
yazılarıma görə həmişə özümü xosbəxt sanıram ki, heç olmasa, elimin-
obamın iki yüzdən yuxarı ziyalısı haqqında mərkəzi mətbuatda yazı yazıb
onları üçcildlik “Ağır elsən, Borçalıda adın var” və dördcildlik “El sevəni
aləm sevər” adlı kitablarımda toplamışam. Hələlik, bu missiyamı davam
etdirirəm.

Haqqında söhbət açdığım Məmmədəli müəllim də Faxralının ağır-
batman ziyalı kişilərindəndir. Məmmədəli Dünyamalı oğlu Şərifov
1936-cı ildə Faxralı kəndində anadan olub. İkinci Dünya müharibəsinin
başalnması çoxları kimi, Şərifovlar ailəsinin də bütün planlarını alt-üst
edir. 1942-ci ildə atası Dünyamalı Şərif oğlu vəfat edir. Yeddi kiçik yaşlı
uşaq – iki qız, beş oğlan anası Həcər Əfəndi qızının himayəsində qalır.
Çox qoçaq və ağıllı qadın olan Həcər xanımın atası Molla Mahmud
Əfəndi də zamanın qabaqcıl adamlarından biri olub. Mahmud Əfəndi
XIX əsrin 90-cı illərində İstanbul Universitetinin İlahiyyət fakültəsinin
Astronomiya şöbəsini bitirmişdi. Tezliklə Həcər ana iki böyük qızını ərə
verir, iki böyük oğlunu kolxozun tikinti biriqadasında ustalığa düzəldir.
Qalan üç oğlunun hər birini çox böyük çətinliklə də olsa, ali təhsilə
yiyələndirir.

Məmmədəli müəllim məktəbə çox gec gedir. Ailədə böyük maddi
sıxıntılar yaşanırdı. Uşaqlar kəndin malını, buzovunu otarmağa məcbur
idilər. Ona görə də Şahbuzlu ibtidai məktəbinə gedəndə onun on yaşı var
idi. İbtidai məktəbi bitirdikdən sonra Faxralı orta məktəbinə daxil olur
və 1957-ci ildə həmin məktəbi gümüş medalla bitirir. Məktəbdə oxduğu
illərdə həm kolxozda işləyər, həm də dərsə gedərdi. 1952-1956-cı illərdə
kolxozda çalışaraq ailəsinə maddi yardım göstərib.
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Belə bir vaxtda, 1956-cı ildə ÜİLKGİ-nin Mərkəzi Komitəsinin ölkə
gənclərinə müraciətinə cavab olaraq Qazaxıstana xam və dincə qoyulmuş
torpaqlara yollanan Məmmədəli Şərifov sinif yoldaşı İsmayılov Nəciblə
birlikdə bol məhsul yığımında iştirak edir. 1957-ci ildə Faxralı orta
məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirən kimi Bakıda M.F.Axundov adına Rus
dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olur. 1958-ci ildə 2-ci kursda
oxuyarkən yenidən, ikinci dəfə könüllülər dəstəsində Qazaxıstanın
Aktubinsk vilayətinə bol buğda məhsulu yığmaq üçün köməyə gedir.
Yaxşı işlədiyinə görə elə həmin il ÜİLKGİ Mərkəzi Komitəsinin təsis
etdiyi “Xam torpaqların kəşfi” döş nişanı ilə təltif edilir.

1962-ci ildə təcrübə keçmək üçün Zəngilan rayonuna göndərilir.
Rayon Maarif Şöbəsi xeyli söhbətdən sonra onu əmrlə Ördəkli 8-illik
məktəbinə rus dili müəllimi göndərir. 1962-ci ildə ali məktəbi
müvəffəqiyyətlə bitirib doğma rayonuna gəlir və qonşu Saraçlı orta
məktəbinə rus dili və ədəbiyyat müəllimi təyin edilir. Növbəti dərs ilində
Məmmədəli müəllim Bolnisi Rayon Maarif Şöbəsinin təyinatı ilə doğma
Faxralı kəndinə gəlir, orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi
işləyir. Tezliklə o, zamanında dəbdə olan kommunist partiyası sıralarına
üzv qəbul olunur. 1968-ci il sentyabr ayının 1-də Faxralı orta məktəbinə
direktor vəzifəsinə irəli çəkilir. Həmin vaxt məktəbdə şagirdlərin sayı
həddindən çox idi. Onları iki növbədə belə yerləşdirmək mümkün deyildi.
Bu məsələyə rayon Maarif Şöbəsində, Rayon İcraiyyə Komitəsində,
Partiya Komitəsində baxılır.

İkinci bir 8-illik məktəb açmaq qərara alınır. Məktəb üçün kəndin
yuxarı hissəsində bina seçilir. Sayı 300-350 nəfəri keçən şagirdlər üçün
müəllimlərin seçilməsi məsələsi də həll olunmalı idi. Rayon Maarif
Şöbəsi bütün təşkilatı işləri Məmmədəli müəllimə həvalə edir. O, qısa bir
zaman ərzində Gürcüstan Maarif Nazirliyində problemin həllinə nail olur
və 8-illik məktəbin açılmasına icazə verilir. 1969-cu ildə Məmmədəli
Şərifovu yeni yaranmış məktəbə direktor və rus dili müəllimi təyin
edirlər.

Artıq yeni dərs ilində məktəbdə hər şey hazır idi. Tam könüllülük
əsasında bütün ixtisaslar üzrə müəllim, 300 nəfərdən çox şagird
kollektivi və hər ləvazimatla təmin olunmuş sinif otaqları şagirdlərin
üzünə açıq idi.

Məmmədəli müəllim doğulub boya-başa çatdığı Faxralı kəndində
pedaqoji fəaliyyət göstərməyə başladığı elə ilk gündən müəllim
kollektivinin, şagird kontingentinin hörmətini qazanır. Təbii ki,
Məmmədəli müəllim özü haqqında hamının fikirlərini dəqiqləşdirə bildi.
O, gözəl insan, gözəl pedaqoq kimi tanındı, harada işlədisə, hörmət
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qazandı. Bu yerdə “otaqların küncünə çəkilməyən, düzlər keçib dağlar
aşan, dünya ilə dünyalaşan” şair Hüseyn Arifin bir məşhur kəlamı yada
düşür:

Alim nədir, kitaba bax,
Şair kimdir, xalqdan soruş!

İnsanın insanlığını, ziyalının ziyalılığını ölçmək üçün bir meyar
varsa, o da xalqın sevgisi, məhəbbətidi. Müşahidələrimdə gəldiyim
qənaət bundan ibarətdir ki, Məmmədəli müəllim xalqın mehr-
məhəbbətini qazana-qazana, sevgi içərisində yaşayıb.

Gözəl pedaqoq olmaqla yanaşı, Məmmədəli müəllim həm də
bacarıqlı təşkilatçı, təsərrüfatcıl kimi dəyərləndirilib. 1973-cü ildə
Hüseynov Uğurlu kənd soveti sədri vəzifəsindən kolxoz sədri vəzifəsinə
keçiriləndə Məmmədəli Şərifov da kənd soveti sədri vəzifəsinə seçilir və
1979-cu ilin sonunadək həmin vəzifədə çalışır. 1975-ci il aprelin 1-də
kolxoz ləğv edilir, əvəzində Faxralı Üzümçülük və kartofçuluq sovxozu
yaranır. Lakin sovxozda adıçəkilən sahələrdən başqa maldarlıq,
qoyunçuluq, donuzçuluq, quşçuluq, arıçılıq kimi sahələr də var idi.
Tezliklə, sovxozun adı, bütün respublikada məşhur oldu. Sovetlik həmin
illərin çoxunda sosializm yarışının qalibi çıxırdı. İki dəfə (1974, 1977)
sovetliyə VAZ-2101 və VAZ-2106 markali minik maşını ayrıldı.
Məmmədəli müəllim 1979-1998-ci illərdə sovxozun kadrlar şöbəsinin
inspektoru və sonralar müdiri vəzifəsində işləyir. Hal-hazırda
təqaüdçüdür. Həyat yoldaşı və üç övladı ali təhsillidir.

Ömrünün müdriklik çağını yaşayan Məmmədəli müəllimin
öyünməyə, sevinməyə mənəvi haqqı var. Ən böyük mükafatı xalqın
sevgisini, məhəbbətini qazanmasıdı. Bizim elimizin-obamızın yetirməsi,
Amerikanın “Qızıl heykəl” mükafatı laureatı, Azərbaycan KİVİHİ-nin
“Qızıl qələm” mükafatını almış, respublikanın Əməkdar müəllimi,
professor Əli Hüseynov da qeyd edir: “Elin-obanın içərisində olan, elnən
nəfəs alan, elnən duran, elində-obasında fəaliyyət göstərən ziyalıları
qəhrəman ziyalılar adlandırıram. Səməndər müəllim, Məmmədəli Şərifov
bizim o ziyalılarımızdandır ki, bu gün də elində, obasında yaşayır, xalqın
içərisindədir. Müəllim kimi də yaxşı müəllimdir. Hansı vəzifədə çalışıbsa,
çəkinmədən xalqın sözünü deyib”.

Məmmədəli müəllimin də imkanı olub ki, gəlib şəhərdə yaşasın.
Amma o, qət edib ki, nə qədər həyatda vardır, nə qədər Allah-təala ömür
verib, ancaq və ancaq xalqla olmalıdır, xalqın içində olmalıdır. Ən
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azından, ətrafı, el-oba bilir ki, Məmmədəli müəllim kimi ziyalıların
xalqın içərisində olması bir çox baxımdan, el üçün arxadı, dayaqdı.

Bunun üçün biz Məmmədəli müəllimə yalnız sağ ol deyə bilərik.
Fəxarət hissi keçirirəm ki, Məmmədəli müəllim mənim də müəllimim
olub, özü də yaxşı müəllimim olub, ciddi müəllimim olub. Hər bir
mövzuya çox ciddi yanaşıb. Mən Dədə Camal haqqında yazmışam ki,
onun barəsində tədqiqat əsəri yazılmalıdı, şəxsiyyəti bir insan materialı
kimi öyrənilməlidi. Oturuşunda tərbiyə, duruşunda tərbiyə, yerişində
müşahidə olunan tərbiyəvi cəhətlərin altı cızılmalıdı. Bunu mən
Məmmədəli müəllimə də aid edirəm. Ən azından ona görə ki,
Məmmədəli Şərifov bunu örnək həyatı ilə, məhsuldar pedaqoji fəaliyyəti
ilə, insanlığı ilə qazanıb. O, indi də məktəblə əlaqəsini kəsməyib. Mən
Məmmədəli müəllimin tərcümeyi-halına baxanda keçən illər yadıma
düşür, xatirələrim canlanır. Orta məktəbdə oxuduğum 1968-ci ildə
Məmmədəli Şərifovun istedadlı yazıçı, görkəmli pedaqoq
L.A.Makarenko haqqında rayonun “Qələbə bayrağı” qəzetində yazdığı
məqalədən tutmuş, 1973-cü ilə qədər kommunist şair və yazıçılar
M.Qorki, Lesya Ukrainka, F.Dostoyevski, dahi sənətkar N.Nekrasov,
görkəmli söz ustası K.Fedin, dahi dramaturq A.Ostrovski, polyak yazıçı
Yulius Fuçik haqqında yazdıqlarını o dövrdə böyük əks-səda doğuran,
maraqla qarşılanan, “A.S.Puşkin Gürcüstanda”, “Mixail Stelmax və
Ukrayna”, “Müəllim və həyat” kimi məqalələrini nəzərdən keçirirəm.
Onların bir çoxundan sonralar xəbər tutmuşam. Əlbəttə, bu yazıları
yazmaq üçün birinci növbədə insanın içində gərək nəsə olsun, haqqında
yazdığın qəhrəmanların həyat və fəaliyyəti barədə zəngin məlumatın
olsun, onların dəyər verdiklərini sən də qiymətləndirsən, həyata
baxışlarını, dünyagörüşlərini müəyyən mənada bölüşəsən. Yazarlar bilir
ki, bu, çox məsuliyyətli işdir. Belə bir məsuliyyətin altına çiyin verən
şəxs həm də bir növ maariflənmə işi aparır. Məmmədəli müəllim də
orada – Borçalıda rus yazıçılarının həyat və yaradıcılığı haqqında gənc
nəslə məlumat verir, oxucularını maarifləndirir. Onun hər bir yazısı,
məqaləsi həm də tarixdi, o dövrün mənzərəsidi, görüntüsüdü. Bu mənada
yazıçı həm də bir növ salnaməçi kimi çıxış edir. Məmmədəli müəllim
üzərinə götürdüyü bütün bu çətin vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlmişdir
və gəlməkdədir.

Poeziyaya böyük marağı olan Məmmədəli müəllim bəzən özü də
şeirlər yazır. Onun yaradıcılığında vətənpərvərlik motivləri üstünlük
təşkil edir, doğma yurda bağlılıq, qeyrətin tərənnümü, xəyanətlə
barışmazlıq ön planda yer tutur:

Hər yanda gurlasın “Cəngi”nin səsi,



Faxralılar

199

Satqının, alçağın ocağı sönsün.
Odlar diyarının hər bir guşəsi
Gül-çiçək açaraq cənnətə dönsün.

Görüb sezdiyimi öz gözlərimlə,
Yazmaq istəyirəm, yaza bilmirəm.
Satqının qəbrini öz əllərimlə
Qazmaq istəyirəm, qaza bilmirəm.

Qılıncdan kəsərli qələminlə sən,
Onların qəbrini tez qazmalısan.
Namuslu, qeyrətli bu ulu kəndin
İndi dastanını sən yazmalısan.

Düşmən tapdağı altında inləyən Qarabağımızın nə vaxtsa yalnız
danışıqlar yolu ilə geri qaytarılacağına boş yerə ümid edənlərə də öz
tövsiyəsini verir Məmmədəli müəllim:

Tarixin amansız bir qanunu var,
Davasız hər zaman torpaq alınmaz.
Vətən də, millət də birlikdə deyir:
Qurbansız heç zaman zəfər çalınmaz.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bir sözü var, deyir ki:

Gözümdə eynək yox, əlimdə əsa,
İstədiyin qədər sağlamam, sağlam.
Necə saçlarını ağartmışamsa,
Elə də üzünü ağardacağam.

Demək, Məmmədəli müəllimin dərs dediyi şagirdlər, çox önəmli
haldı, doğrudan da onun üçün sözün həqiqi mənasında üzağlığına
çevriliblər. Onlardan biri də Moskva Dövlət Universitetində müdafiə
etmiş kimya elmləri namizədi Arif Bədəlovdu. O, Məmmədəli Şərifov
haqqında yazır: “Məmmədəli müəllimin timsalında mən həqiqi mənada
bir ciddi müəllim gördüm, ədalətli müəllimdən dərs aldım. İndinin
özündə də Məmmədəli müəllim mənim aləmimdə özünə hörmət edən,
peşəsinə hörmət edən, savadlı, səviyyəli bir müəllim kimi qalıb”. Arif
Bədəlovun özünün yaşı 60-ı haqlamasına baxmayaraq, müəllimi
haqqında yüksək fikirdə olması, əlbəttə ki, Məmmədəli Şərifovun
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əməyinin qiymətidi. Bu o deməkdi ki, Məmmədəli müəllim şagirdlərinə
bir neçə siniflik deyil, bir ömürlük dərs deyib. Təkcə alim olmağa
yetəcək qədər deyil, kamil insan olmağa çatacaq qədər savad, tərbiyə
verib.

Hər dəfə görüşəndə səmimi görüşürük, mənim ona bir ziyalı kimi,
elin-obanın bir dəyərli oğlu kimi çox böyük hörmətim var. Məmmədəli
müəllimə cansağlığı arzulayıram. Elimizi-obamızı, Faxralımızı,
Borçalımızı orada və Borçalıdan kənarda layiqlə təmsil edən bizim bütün
ziyalılarımız var olsun! O, ziyalılara dərs demiş, bu gün də elində-
obasında, xalqımızın içərisində fəaliyyət göstərən Məmmədəli müəllim
kimi eloğlularımız var olsun! Zəlimxan Yaqub demişkən:

Var olan dünyada siz də varsınız,
Gözəl bir kəssiniz, bəxtiyarsınız.

Allah insanı xəlq eləyəndə hər kəsə yaxşı kəs demir, yaxşı insan
demir. Allaın yaxşı bəndələri məhz ona görə yaxşıdırlar ki, həyatda
yaxşılıqları yaşadırlar. Yaxşılıqları yaşadan yaxşılardan biri də Sizsiniz,
hörmətli Məmmədəli müəllim!
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“İNSANIN NƏ GÖZƏL DİLƏKLƏRİ VAR”

Müəllim peşəsi həmişə müqəddəs sayılıb.
Müəllim şəxsiyyət olub və çoxlarına düzgün yol
göstərib. Həyatın çətin sınağından çıxmağın
sirlərini öyrədib. Dünyada elə bir insan olmaz ki,
onun müəllimi və düzgün yol göstərəni olmasın.
Müəllimin şərəfi, ləyaqəti və qüruru heç nə ilə
ölçülə bilməz. Bu şərəf və qürur dünyanın ən
qiymətli varlığından da qat-qat dəyərlidir.

1936-cı ildə Borçalının Faxralı kəndində anadan
olan Möhübbət Mustafa oğlu Hüseynov da
özünün həyat yolunu müəyyənləşdirərkən çox

fikirləşməyib. Bircə fikirləşib ki, seçdiyim sənət ürəyimcə olmalıdır.
Aydındır ki, müəllim olmaq, kimlərəsə dərs demək və düzgün yol
göstərmək o qədər də asan iş deyil. Amma bu yolun çətinliyini zaman-
zaman dərindən dərk edən Möhübbət Hüseynov öz yolunu seçdi və o,
orta məktəbi bitirəndən sonra Tbilisidə Puşkin adına Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun tarix-filologiya fakültəsinə daxil oldu.

Təbii ki, Möhübbət müəllim həmin illərdə bir müəlllim kimi biliyini
artırmağa başladı. Və o, 1960-cı ildə həmin institutu bitirdi. Uzağa
getmədi, elə doğma kəndi olan Faxralıda orta məktəbdə müəllim işlədi.
Əvvəlcə müəllim, sonra təşkilatçı, daha sonra isə tədris hissə müdiri oldu.
Bu vəzifələrdə işləyəndə dünyagörüşü və təşkilatçılığı Faxralı kənd
məktəbinin kollektivini, eləcə də rayonun vəzifəli ziyalılarının diqqətini
cəlb elədi. Elə bu bacarığına görə də həmin məktəbə direktor vəzifəsinə
təyin etdilər. Direktor işləmək olar, ondan da böyük vəzifədə əyləşmək
mümkündür. Amma şagirdlərin və müəllim kollektivinin hörmətini və
məhəbbətini qazanmaq hər insana nəsib olmur. Ən azından bunun üçün
hamı ilə ünsiyyət qurmağı bacarmalısan və çoxları ilə ünsiyyət
yaratmalısan.

Elə ilk gündən Möhübbət Hüseynov həm şagirdlərin, həm də
müəllimlərin sevimlisinə çevrilib. Daha doğrusu, o, hərəni “öz dili” ilə
danışdırmağı bacarırdı. Heç kimin yanında heç kimin xətrinə və qəlbinə
toxunmazdı. Düzdür, kiminsə bir balaca səhvi olanda onu danlayıb,
məzəmmət edib. Ən çox da yolunu azan şagirdləri diqqətdən kənarda
qoymayıb. Deyib ki, əgər mən bir müəllim və direktor kimi pis yola
düşən uşaqları, şagirdləri normal həyata qaytarmasam, nə vaxtsa bunu
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özümə bağışlaya bilmərəm. Buna görə də onu ən dəcəl şagird belə başa
düşüb. Möhübbət müəllim dəcəl şagirdə bir şillə vuranda o şillə yadda
qalıb. Bu şillədən çoxları yararlanıb və haqqın yoluna qayıdıb. O şillədən
yararlananlardan biri də mənəm.

Böyük rus şairi Puşkinin belə bir fikri var: “Həyatda hamar, aynatək
yol olmur. Yolda rast olduğun kiçik çuxurlar ümidsizlik, kədər
gətirməməlidir”. Bu mənada təcrübəli pedaqoq və gözəl ziyalı Möhübbət
Hüseynov zamanın hər bir sınağından və çətinliyindən uğurla çıxıb.
İnanıb ki, harda və necə işləməsindən asılı olmayaraq, həmişə təmiz
vicdan və mənəviyyat onu düz yola aparacaq və məqsədinə qovuşduracaq.
O, 1969-cu ildən 1971-ci ilədək Faxralı kənd orta məktəbində direktor
işləyib. Sonradan 1971-ci ildə öz təşəbbüsü ilə Şahbuzlu ibtidai
məktəbinin bazasında Şahbuzlu səkkizillik məktəbi yaradıb. 1971-1993-
cü illərdə həmin məktəbin direktoru olub.

Möhübbət müəllimin yaxın dostlarından biri olan gözəl ziyalı Zahid
Xəlilov deyir ki, mən onun kimi etibarlı və sədaqətli insan görməmişəm.
Möhübbət özünə qarşı nə qədər tələbkardısa, ətrafına da bir o qədər
diqqətlidir. O adamın işinə, səliqə-səhmanına və əməlinə söz ola bilməz.
Bu cür insanların həyat yolu çoxları üçün örnək sayıla bilər. Vaxtı ilə
Möhübbət müəllimin şagirdi olmuş, sonra işə həmkarı kimi Faxralı orta
məktəbində müəllim işləmiş Tofiq Bədəlovun dediklərindən: “Əvvəla,
Möhübbət müəllim hamının qəlbini ələ almağı bacaran ziyalıdır. Böyüklə
böyükdür, kiçiklə kiçik. Uzun müddət Faxralı orta məktəbində direktor
işlədi. Möhübbət müəllimin yetirmələrinin yaxşı soraqları indi çox-çox
uzaqlardan gəlir. Möhübbət müəllimin ən böyük xidmətlərindən biri də
elin hörmətini qazanması oldu. Bu da az-az insanlara nəsib olur.
Möhübbət müəllim gəncləri ətrafına toplayıb böyük müəllim ordusu
yaratdı. Gənclik isə daha böyük enerji və uğur deməkdir. Həyatının bütün
anlarında özünə və bir də çəkdiyi zəhmətə inanıb Möhübbət müəllim. Və
zaman-zaman öz əqidəsinə sadiq olub”.

İnsanın ürəyi həmişə gözəl diləklər üçün çırpınır. Yarada-yarada
yaşamaq istəyir insan. “Gah açıb gülə dönən, gah sakit gölə dönən insan”
çalışır ki, həyatdan zövq alsın. Çünki arzular və diləklər tükənmir:

“Yarada-yarada yaşamaq istər,
İnsanın nə gözəl diləkləri var”.
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DAMLADAN ÜMMANA

Hər millət özünün dahiləri – alimləri,
yazıçıları, şairləri, sərkərdələri və digər
məşhurları ilə tanınır. Xalq özünün tanınmışları,
ona şöhrət gətirənləri ilə fəxr edir. Vətənə
başucalığı olan belə insanlarla onların kiçik
vətənlərində - doğulub boya-başa çatdıqları
kənddə öyünənlər isə daha çox olur. Mənim
boya-başa çatdığım Faxralı kəndində də el-
obaya hər zaman başucalığı gətirənlər çoxdur.
İndiyədək onlar haqqında çox yazılıb. Elə mən
özüm bu mövzuya iki kitab həsr etmişəm.
Amma hər uğurundan qürur duyduğum

eloğlularım o qədər çoxdur ki, onların hamısından yazmağa bir ömür də
çatmaz.

...Faxralının yetirməsi olan şöhrətli alimlərdən biri də Almas Abdu
oğlu Mikayılovdur. O, 1936-cı ildə Borçalıda - o vaxtkı Lüksemburq
(indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Uşaqlığı ikinci
dünya müharibəsinin qanlı-qadalı illərinə təsadüf edib. 1946-cı ildə
Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə gedib. Məktəb illərində yaxşı
oxuması, nümunəvi davranışı ilə seçilib, müəllimlərinin rəğbətini qazanıb.
Onu tanıyan hər kəs gələcəyinə böyük ümid bəsləyib. C.London “Martin
İden” əsərindəki bir fikri sanki onu nəzərə alaraq deyib: “Həyat sübut
edir ki, inadkar və iradəli adam tay-tuşlarından çox yüksəklərə qalxa
bilər”. Almas Mikayılovun gələcəyinə ümid bəsləyənlər də məhz onun
möhkəm iradəsinə, inadkarlığına, əzmkarlığına, qarşısına qoyduğu
məqsədə çatmaq yolunda dönməzliyinə güvənirdilər.

O, 1957-ci ildə Faxralı orta məktəbinin XI sinfini bitirib və ali təhsil
almaq arzusu onun da yolunu Bakıya salıb. Sənədlərini Azərbaycan
Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsinə verib. İlk cəhdi
uğurlu olub, qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək tələbə adını
qazanıb.

1962-ci ildə həmin fakültədə təhsilini fiziki-coğrafiya ixtisası üzrə
bitirərək təyinatla Azərbaycan EA-nın Coğrafiya İnstitutuna göndərilib.
Burada geomorfologiya ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olub.

1967-ci ildə aspiranturanı bitirən A.Mikayılov 1968-ci ilin yanvar
ayında Coğrafiya İnstitutunun “Landşaftşünaslıq” şöbəsində kiçik elmi
işçi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1971-ci ildən isə Azərbaycan EA-nın
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“Landşaftşünaslıq” şöbəsində baş elmi işçi, laboratoriya müdiri, aparıcı
elmi elmi işçi vəzifəsində çalışaraq landşaftşünaslıq və geomorfologiya
elmi sahələri üzrə tədqiqat işləri aparıb.

“Qabusnamədə” deyilir ki, “Elmi olub, ağlı olmayan adama elm
əziyyət verir”. A.Şmoklin isə yazır ki: “İnsana çox az vaxt verilmişdir.
Bütün bir ömür mühüm bir iş görmək üçün çatmır. Bir halda ki, bu
belədir, insan öz qiymətli günlərini boş şeylərə nə cür sərf edə bilər!” Bu
baxımdan A.Mikayılov vaxtdan səmərəli istifadə edən, elmdəki
uğurlarının tətbiqi yönündə həm də ağıllı təkliflər verən bir alim kimi
tanınır. Məhsuldar elmi-tədqiat işləri ilə yanaşı, o, eyni zamanda gənc
alimlərin yetişməsində də böyük əmək sərf edib. Onun elmi rəhbərliyi
altında bir neçə nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək coğrafiya
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

O, həmçinin son iyirmi ildən artıq müddətdə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən
ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının elmi katibi olub. 100-dən çox elmi
əsərin, o cümlədən iki monoqrafiyanın, 20-dən artıq elmi hesabatın
müəllifidir. Hələ 1978-ci ildə nəşr olunmuş “Qusar maili düzənliyinin
geomorfologiyası” və “Yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqədar Cənub-Şərqi
Qafqaz landşaftının formalaşması və inkişafı” əsərləri mütəxəssislər
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Bu sadaladıqlarım Almas Mikayılovun bir alim kimi zəhmətinin
bəhrəsidir. Yuxusuz gecələr, gərgin zəhmət, elmi kitabxanalarda və
laboratoriyalarda keçən günlər hesabına əldə olunan və bu gün onun özü
ilə yanaşı doğma el-obasına da başucalığı qazandıran uğurlar. Və mən
hesab edirəm ki, onun həyatdakı ən böyük uğuru, ən böyük qazancı və
mükafatı həmyerlilərinin sevgisi, el-obanın məhəbbətidir. Zərrə-zərrə,
damla-damla qazanılıb böyük bir ümmana çevrilən məhəbbət. Bu
məqamda nə vaxtsa oxuduğum bir fikir yadıma düşdü: “Qazanmaq
asandır, qazancı saxlamaq çətin. Yüz il əlləşib-vuruşub qazandığını bir
kərə ağılsız hərəkət üzündən itirmək mümkündür”.

Almas müəllimin xoşbəxtliyi isə ondadır ki, həm alim, ziyalı, həm də
bir eloğlu kimi qazandıqlarının bünövrəsində halallıq durur, yəni hamısı
halal haqqıdır, ona görə də təməli möhkəmdir və deməli bundan sonra
itirilməsi mümkün deyildir.

P.S. Bu Yazı Almas müəllimin sağlığında yazılıb. Artıq o, dünyasını
dəyişib. Allah rəhmət eləsin!
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ZƏKANIN İŞIĞI...

Deyirlər ki, insan dünyaya gələndə
Allah-Təala onun taleyini yazır. Yəni alnına
yazılan taleyin yolu ilə insan addımlayır və
Allahın verdiyi bütün gözəlliklərdən
bəhrələnir. İnsanın ömrünün bütün çağlarında
onu yaşamağa və yaratmağa ruhlandıran,
döyünən bir ürək olmalıdır. Əgər bir ürək
döyünürsə, deməli, insan yaşayır və öz amalı
uğrunda mübarizə aparmağa can atır.

Dahi filosoflardan biri gözəl bir fikir
işlədib: “Həyat mübarizədir və mübarizə

aparanlar həmişə istəklərinə nail olurlar”. Bu deyimdə və bu fikirdə
böyük bir həqiqət var. O həqiqət ki, onu hamıdan çox alın təri ilə
yaşayan, ömrünü zəhmətə, elmə həsr edən və bu yolda ən çətin anlar
yaşayan insanlar bilirlər. O insanlar da onu yaxşı bilirlər ki, dünyanın
bütün sirlərindən xəbər tutmaq üçün ən müasir və yeni kəşflərdən belə
agah olmalısan. Daha doğrusu, insan hər gün, hər an oxumalı və
öyrənməlidir.

Borçalının Faxralı kəndində dünyaya göz açan Tahir Musa oğlu
Pənahov da belə insanlardandır. Yəni o, həyatın mənasını zəhmətdə,
elmdə və gərgin axtarışlarda görüb. Tahir Pənahov 1936-cı ildə Faxralı
kəndində dünyaya göz açıb. Əlbəttə, bu, qədim və zəngin mədəniyyətə
malik olan kəndin ziyalıları həmişə elmə, təhsilə və biliyə böyük
üstünlük veriblər. Başqa sözlə demiş olsaq, ziyalılıq və maarifçilik
onların qanına işləyib. O yerdə ki, ziyalılıq var, o yerdə ki, insanlara nur
verən, elm öyrədən insanlar var, həmin el-oba, sözün həqiqi mənasında
xoşbəxtdir. Ona görə xoşbəxtdir ki, o yurdun ziyalı oğulları
qazandıqları nurdan və işıqdan başqalarına da pay verirlər. Tahir
Pənahov məhz belə bir məkanda, özü də başqa tanınan ziyalılardan işıq
alıb və bu işığı zaman-zaman başqalarına paylayıb.

O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olub və oranı bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan
Politexnik İnstitutunun fizika kafedrasına işə göndərilib. Təbii ki, elm
aləminə gələn bu ziyalı insan qazandığı uğurla kifayətlənə bilməzdi.
Ona görə də zaman-zaman yeni uğurlar əldə edib. Tahir Pənahov
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İstitutunda aspiranturaya
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qəbul olunub. Burada o, elmi işlər aparıb, 1966-ci ildə namizədlik
dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını
qazanıb. Hər günü və hər anı elmi axtarışlara və yeni uğurlara köklənib.
Elə bunun da nəticəsində 1988-ci ilə o, “Nikel əsasında ikiqat və üçqat
ərintilərin strukturası və fiziki xassələri” mövzusunda doktorluq
dissertasiyasını müdafiə edib, professor adına layiq görülüb.

Gecəsini gündüzə qatan və həmişə elmi axtarışlardan yorulmayan
Tahir müəllim daha böyük elmi uğurlara nail olub. Belə ki, onun 18
elmi işinin nəticəsi istehsalata tətbiq edilib və bu, böyük iqtisadi
səmərə verib. Bununla yanaşı, onun 7 müəlliflik şəhadətnaməsi var.
Tahir müəllimin 100-dən çox elmi məqaləsi müxtəlif ölkələrdə çap
edilib. Eyni zamanda bu istedadlı alim 40-dan çox beynəlxalq və
respublika konfraslarında məruzə oxuyub.

Bir sözlə, professor Tahir Pənahov elmin hansı kürsüsündə çıxış
edibsə, öz orijinal fikri, elmdə yaratdığı yeniliklərlə çox alimləri
təəccübləndirib. Ona görə təəccübləndirib ki, az zaman kəsiyində böyük
uğurlara, elmi yeniliklərə imza atıb. Onu da qeyd edək ki, Tahir
Pənahov bu gün “Metal və ərintilərin fizikası” elmi-tədqiqat
laboratoriyasına rəhbərlik eləyir. Qeyd etdiyimiz kimi, Tahir müəllim
zamanından və məkanından asılı olmayaraq, müxtəlif ali təhsil
ocaqlarında, beynəlxalq konfranslarda özünün elmi mühazirələri və
fikirləri ilə auditoriyanı hər zaman təəccübləndirib. İnsan var ki, adi bir
uğura, qazandığı müvəffəqiyyətə arxayınlaşıb sonradan heç bir iş
görmək istəmir.

Amma Tahir müəllim tamamilə başqa düşüncənin, başqa amalın
sahibi olub. Yəni elmdə və təhsildə qazandığı bir uğur onu növbəti bir
uğura doğru aparıb. Bu gün ölkəmizdə Tahir Pənahovun yetişdirdiyi 10-
dan çox alim var və onların hər biri elmdə qazandığı uğurlara və
müvəffəqiyyətlərə görə Tahir müəllimə minnətdardır.

Azərbaycan elmində yeni söz demək o qədər də asan deyil. Ona
görə asan deyil ki, bu gün ölkəmizdə xarici ölkələrdə tanınan çox sayda
alim, elmlər doktoru və professor var. Və indiki dövrdə elm aləmini də
təəccübləndirmək o qədər də asan deyil. Amma bu baryerləri və
maneələri, demək olar ki, professor Tahir Pənahov çoxdan aşıb. Onun
bir-birindən gözəl mühazirələri M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetində alimlərin böyük marağına səbəb olub. O da sirr deyil ki,
indiki elm və texnikanın inkişaf etdiyi bir məqamda xarici ölkələrin
auditoriyasında istənilən qədər alim mühazirə oxuya bilir. Amma bu
alimlərin arasında Faxralı kəndində böyüyüb, boya-başa çatan və bu
gün Azərbaycan elmində xüsusi yeri, çəkisi olan professor Tahir
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Pənahov həmişə seçilib. Təbii ki, onu başqalarından ayıran və
fərqləndirən bir cəhət var: zəhmət. Zəhmətə və alın tərinə güvənən
insan istər elm, istərsə də digər sahədə həmişə başqalarından seçiləcək,
həyata baxışı orijinal münasibətləri ilə həmkarlarının diqqətini cəlb
edəcək.

Elmin yolları elə də hamar deyil. Ancaq enişli-yoxuşlu yollar o
kəsləri sevir ki, onlar bu yollarla gedib zirvəyə çata bilirlər. Professor
Tahir Pənahov da bu yolla elmin zirvəsinə çatıb və Azrbaycan elmində
öz sözünü deyib. Və bundan sonra da təbii ki, gözəl ziyalı yeni fikirləri
və axtarışları ilə çoxlarını təəccübləndirəcək. Buna isə ən çox sevinən
onun yurdu və böyüyüb, boya-başa çatdığı el-obası olacaq.
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SƏRT QAYALAR ƏYİLMƏZ Kİ, ƏYİLMƏZ

Maksim Qorkinin gözəl bir fikri var:
“Gələcək təmiz adamlara məxsusdur”. Bu
sözün dərinliyinə enəndə hiss edirsən ki,
həqiqətən də dünyanın ən çətin anında, ən ağır
vəziyyətində təmiz və yaxşı insanlar onu
çiynində daşıyır. Yəni bu insanlar istəməyiblər
ki, dünyamızda mizan-tərəzi pozulsun, haqq-
ədalət ayaq altına atılsın, gecələr-gündüzü
üstələsin.

Əlbəttə, insanın ürəyi təmiz olanda onun getdiyi yol daha çox işqılı
və çox da rahat olur. Belə insanlardan biri də Mustafa Rəhim oğlu
Hüseynovdur. O Mustafa ki, 1936-cı il yanvarın 1-də dünyaya göz açıb,
elə hər şeyi də gördüyü və hiss etdiyi kimi dərk edib. Fikirləşib ki, hər
şey Allahın yaratdığı kimi olsa, onda həyat daha gözəl və daha rahat olar.

O, orta məktəbi bitirəndən sonra ordu sıralarında olub. Təbii ki,
Sovet ordusunda olmaq, orda bərkə-boşa düşmək elə özü bir həyat
məktəbi idi. O da orduda qulluqdan sonra Nalçikdəki milis məktəbini
bitirir və bir müddət Bolnisi rayonunun Daxili İşlər Şöbəsində kiçik
serjant işləyir. Zaman keçdikcə bir qədər də təcrübə toplayır,
peşəkarlığını artırır və günlərin birində Mustafa Hüseynov polis kapitanı
rütbəsi alır.

Onun həyatında çox risqli anlar və çox da ağır məqamlar olub. Təbii
ki, milis işçisi olaraq qanunu qoruyan və cinayətkara qarşı mübarizə
apararkən ən ağır anlarla üzləşib və bu anlarda həmişə ona peşəkarlığı
kömək edib. O, polis işçisi olmaqla yanaşı, fəaliyyət göstərdiyi dövrdə
ictimai vəzifə də daşıyıb. Başqa sözlə demiş olsaq, Mustafa polis
şöbəsində “partkom” kimi də fəaliyyət göstərib. Zaman keçib, illər ötüb
və polis orqanlarında günlərin birində xidməti müddətini başa vurub,
təqaüdə çıxıb. 1989-cu ildən o, başqa bir sahədə fəaliyyət göstərməyə
başlayıb. Belə ki, 1989-1990-cı illərdə Bolnisi rayonu Mülkü Müdafiə
Şurasının rəisi vəzifəsində işləyib. Bu müddətdə də onun vətənpərvərliyi
və sonsuz məhəbbəti üzə çıxıb. Yəni həmin dövrdə Azərbaycan
kəndlərinə qarşı gürcülər tərəfindən basqınlar və quldurluq olunurdu.
Aydındır ki, elə məqamda el-obanı başına yığıb onlara ağsaqqallıq
eləmək və insanlara düz yol göstərmək hər adama nəsib olmur. Camaat
çətin gündə Mustafa Hüseynovu yaratdıqları Ağsaqqalar Şurasına sədr
seçir. Ona görə sədr seçir ki, azərbaycanlılar Gürcüstanda sıxışdırılırdı.
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Bu məqamda Mustafa müəllim camaatı başına yığıb, onlara ürək-dirək
verir və deyir ki, biz ata-babalarımızın qəbrini burda qoyub gedə bilmərik.
Ya öləcəyik, ya da Faxralını saxlayacağıq. Elə bu cür oğulların hesabına
bu gün Faxralı camaatı dədə-baba yurdunda duruş tapıb və öz isti
ocaqlarında yaşayırlar. Əgər bu cür insanlar olmasaydı çoxdan
Göyçədəki kimi, azərbaycanlılar öz el-obalarına tərk edib, Azərbaycana
pənah gətirmişdilər. Nə yaxşı ki, Mustafa Hüseynov kimi ürəyində böyük
təpər, biləyində güc olan insanlar varmış.

Mustafa Hüseynov həm də gürcü və rus dilini çox gözəl bilirdi. Ona
görə də gürcülərin və azərbaycanlıların iştirak etdiyi məclislərdə çox vaxt
o tamada olardı. Ədəbiyyatı, aşıq sənətini o qədər gözəl bilirdi ki,
onlardan danışanda gürcülər də ona qibtə edərdi. Gürcü dilini gürcüdən
yaxşı bilən, rus dilində çox səlis danışan bu insana qarşı gürcülər öz xəbis
niyyətlərini gizlədə bilmirdilər. Axı,heç kimə sirr deyil ki, bəzi millətlər
bizim kimi deyil, özlərini hamıdan çox istəyirlər.

Mustafa müəllim son dərəcə təmiz, vicdanlı və mənəvi cəhətdən
zəngin insan idi. Onun elə bir kitabxanası vardı ki, bu kitabxanadan
çoxları istifadə edər, lazım gələndə məsləhət üçün Mustafa müəllimə üz
tutardılar. Nizami Gəncəvinin sözləri ilə demiş olsaq “Adam yüksələndə
əhdini pozmaz”. Elə Mustafa Hüseynov da hansı yüksəkliyə ucalıbsa, o
ucalıqdan həmişə eyni cür görünüb: sadə, səmimi və ziyalı bir insan kimi.
Həm də sərt qaya dözümünü yaşayıb. Heç vaxt əyilməyib.

O, 2005-ci ilin mayın 4-də dünyasını dəyişib. Ancaq camaatın, elin-
obanın xatirəsində və yaddaşında haqq-ədalətin, insanlığın və kişiliyin
simvolu kimi qalıb. O kişiliyin ki, son ana qədər Faxralıya və camaatına
sadiq olub. Onun itgisinə eloğlu Qıcı Tahar şeir də həsr edib. Şeirin bir
yerində deyir:

Sevindin saldığın bağça-bağınla,
Mehriban oldun qonşularınla.
Təmiz adınla, namus-arınla,
Kişi tək yaşayıb, kişi tək getdin.

Ona görə də bu cür kişilər uzun illər ötsə də, xatirələrdən və
yaddaşlardan silinmir və elin-obanın xatirəsində həmişə yaşayır.
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BAĞRIM OLUR ŞANA-ŞANA, BORÇALIM

Faxralının tanınmışlarından, bu kəndin
şöhrətinin üstünə şöhrət gətirən oğullarından
söhbət açılanda ilk olaraq yadıma düşənlər
Faxralıya tac olan oğullardır. Və hər dəfə belə
oğulları xatırlayanda istər-istəməz bir məşhur
deyimi xatırlayıram: oğul var atasına görə tanınar,
ata var oğluna görə. Oğul da var mahalı tanıdıb.
Belə oğullar xoşbəxt bəndələrdən olub ki, ata-
anasının, əsil-nəcabətinin kimliyindən asılı
olmayaraq, özünün həyatdakı fəal mövqeyi,
xeyirxah əməlləri, keçdiyi mənalı ömür yolu ilə nəinki mənsub olduğu
nəslə, üstəlik elinə-obasına onilliklər boyu yaşayacaq başucalığı
qazandırıb, şəxsi nümunəsi ilə çoxlarına örnək olub. Ərləri, ərənləri ilə
məşhur olan bu kəndin övladlarından biri də polkovnik Bahəddin
Həsənov idi. Onun atası Mehrəli Həsənov on il Faxralı kəndindəki
kolxoza rəhbərlik etmiş, 1938-1943-cü illərdə Gürcüstan SSR Ali
Sovetinin deputatı olmuşdu. Onun ən böyük fədakarlığı isə İkinci Dünya
müharibəsi illərinə təsadüf edir. O qanlı-qadalı illərdə arxa cəbhədə var
gücü ilə çalışmış, qələbə naminə faxralıları səfərbər etmişdir. Məhz onun
rəhbərliyi altında faxralılar öz vəsaitləri hesabına SSRİ Hərbi Hava
Qüvvələrinə təyyarə bağışlamışdılar. Bununla bağlı SSRİ-nin o vaxtki
rəhbəri, ölkənin Ali Baş Komandanı İ.Stalindən M.Həsənovun adına
təşəkkür məktubu gəlmişdi. Və bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, kənd
haqqında fikrimi qısaca olaraq necə ifadə edə biləcəyimi soruşsalar, belə
deyərdim: eşq olsun faxralılara!

Haqqında söhbət açdığım Bahəddin Həsənov saz-söz adamıydı,
hərdən şeir də yazırdı.

...Bahəddin Mehrəli oğlu Həsənov 1937-ci il dekabr ayının 19-da
Borçalıda – o zamankı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. Kənddəki orta məktəbdə təhsil alıb. Yaşıdlarının
əksəriyyəti kimi onun da arzusu olub ki, ali təhsil alsın. Amma orta
məktəbi bitirən kimi bu arzusunu reallaşdıra bilməyib. Çünki atası
Mehrəli kişi 1950-ci ildə 45 yaşında ikən uzun sürən ağır xəstəlikdən
sonra vəfat etmiş və bundan sonra da ailənin bütün ağırlığı anasının
çiyinlərinə düşmüşdü. O illərlə bağlı xatirələrini qələmə alan Bahəddin
müəllim belə yazırdı: “Atamdan miras qalmış 20 m2-lik bir otaqda anam,
bacım, mən və balaca qardaşım əl-ələ verərək çətin günlərə dözürdük.
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1957-ci ildə Faxralı orta məktəbini bitirdikdən sonra maddi vəziyyətim
imkan vermədiyinə görə, Bakıda ali məktəblərin birində təhsilimi davam
etdirə bilmədim. İki ay kolxozda siravi işçi kimi işlədikdən sonra
kolxozun baş mühasibi, atamla birgə işlədiyinə və dost olduqlarına görə
məni öz yanında mühasib vəzifəsinə təyin etdirdi və mütəmadi olaraq
öyrətdi. Bir neçə aydan sonra mənə sərbəst uçot hesablarını tapşırdı və
həmin vaxtlar kolxozda ayrı-ayrı sahələrin uçotunu və hesabatlarını
apardım.”

O, kolxozda çalışdığı dövrdə kmsomol təşkilatının katibi seçilib və
gənc kolxozçular arasında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinə nail olub.

1958-ci il noyabr ayının 28-də onu hərbi xidmətə çağırıblar və o,
1961-ci ilin iyununadək orduda qulluq edib. Əsgərlikdə olduğu müddətdə
də ali təhsil almaq arzusu bir an da olsa onu tərk etməyib, arada vaxt
tapıb orta məktəb kitablarını bir də oxuyub, qəbul imtahanlarına
hazırlaşıb. Və hələ hərbi xidmətdə ikən - 1961-ci ilin may ayında
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin
əyani şöbəsinə göndərib. Universitetin dəvəti ilə qəbul imtahanlarında
iştirak etmək üçün Bakıya gəlib. İmtahanları müvəffəqiyyətlə verib,
yuxarıda adıçəkilən fakültəyə daxil olub və ordudan tərxis olunub.

Tələbəlik illəri ilə bağlı xatirələrində o özü belə yazır: “Birinci
kursda əyani oxuyarkən maddi çətinliklərlə üzləşdim və qəti qərara
gəldim ki, axşam şöbəsinə keçim, gündüzlər isə işləyim. Bir müddət iş
axtardıqdan sonra Azərbaycan SSR-in Daxili İşlər Nazirliyinin polis
alayına qəbul edildim. Orduda Ali Partiya məktəbini bitirmişdim. Həm
də Sovet İttifaqı Kommunist partiyasının üzvü olduğuma görə, məni bu
orqanda işə qəbul etdilər. Lakin bu, uzun çəkmədi. Oxumağımla iş
rejimim uyğun gəlmədiyinə görə oranı tərk edərək, Bayılda yerləşən 1
saylı istintaq təcridxanasında nəzarətçi vəzifəsinə düzəldim. Üçüncü
kursda oxuyarkən - 1965-ci il noyabrın 7-də 28 yaşımda ikən kiçik
leytenant rütbəsi aldım. 1967-ci ilin sentyabrında leytenant, 1970-ci ildə
işə baş leytenant rütbəsi aldım.”

Artıq çətin günlərin arxada qaldığını demək olardı. Bahəddin
Mehrəli oğlu onu xoş günlərə aparan bir yoldaydı. Amma bu dəfə də
talenin amansız zərbəsi onu haqladı. 1971-ci ilin mart ayında dünyalar
qədər sevdiyi, saçının birini ağ, birini qara hörüb övladlarının xoşbəxt
gələcəyi üçün hər cür fədakarlığa hazır olan anası dünyasını dəyişdi. O
zaman yaşadığı kövrək hisslər şeirə çevrilərək könüllər oxşadı:

Gözümün sevinci, sözümün tamı,
Dilimin nübarı anadır, ana!
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Qolumun qüvvəti, başımın tacı,
Könlümün baharı anadır, ana!
Eh, nə var dünyada anadan əziz,
Nə var o bişirən xörəkdən əziz,
Hayıf, zamanında bilməyirik biz.

İllər keçdikcə onun vəzifə pillələrindəki uğurları da get-gedə artır,
rütbəsi böyüyürdü. 1973-cü ildə ona kapitan, 1978-ci ildə mayor, 1983-
cü ildə podpolkovnik rütbəsi verilib. 1989-cu ildə - 51 yaşında ikən isə
polkovnik rütbəsinə layiq görülüb. 1992-ci ilin fevral ayında daxili işlər
orqanlarından tərxis olunaraq təqaüdə çıxıb.

Bahəddin Həsənov asudə vaxtlarında saz çalmağı sevərdi. Saz
çalmaq ona babası aşıq Həsəndən keçmişdi. Şeirlərinin birində babasını
xatırlayıb belə yazırdı:

Şair Nəbi hörməti var hər yanda,
Sazsız Həsən yaşamadı bir an da.
Əmrah dayı “Dilqəmi”ni çalanda,
Bağrım olur şana-şana, Borçalım.

Daxili işlər orqanlarında xidmətdən ayrılsa da, qurub-yaratmaq eşqi
tükənməz olan B.Həsənov təbii ki, işsiz dayana bilməzdi. Odur ki, elə
həmin vaxtdan - yəni 1992-ci ilin fevralından “Azneftkimyamaş” dövlət
şirkətinə işə qəbul olundu və ömrünün sonuna kimi burada şöbə müdiri
vəzifəsində çalışdı.

Bahəddin Mehrəli oğlu 2008-ci il iyunun 3-də dünyasını dəyişdi.
Onun çox gözəl övladları var. Atalarının adını uca tutan övladları -
Mehrəli, Elçin və Mehriban xanım cəmiyyətimizin ayrı-ayrı sahələrində
namusla çalışırlar.
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“İLLƏR KEÇDİ, DÖNDÜ QARA SAÇLARIN”

Hər dəfə Borçalının ağır elllərindən
olan Faxralı və soraqları Gürcüstanın
hüdudlarından çox-çox uzaqlardan gələn
və təkcə Faxralıya yox, bütövlükdə
Borçalıya, Azərbaycana, bir sözlə
millətimizə başucalığı gətirən faxralılar
haqqında yazanda bu kəndin ziyalı qızı
Anaxanım Şahnəzərovanı da mütləq
xatırlamış, onun haqqında da yazmaq
istəmişəm. Bu günlərdə fikrimi
qətiləşdirib kağız-qələm götürdüm.

İllərlə elimin bu xanım-xatın ziyalısı barədə beynimdə dolaşdırdığım
fikirləri vərəqlərə köçürmək istədim. Və bəlkə də ilk dəfədir ki, bu işin
nə qədər çətin olduğunu gördüm. Olduqca çətin, məsuliyyətli, bununla
belə, şərəfli bir işin altına girdiyimi hiss elədim. Ona görə yox ki, onun
haqqında deməyə söz tapmırdım. Əksinə ona görə ki, hardan başlayıb
harda qurtarmaqda çətinlik çəkirdim. Nə deyim, necə deyim ki, onun
adına yaraşsın, özündən sonra minlərlə könüldə qoyduğu xatirələri bir də
oyatsın, üstünə işıq salsın. Nə deyim ki, heç olmazsa, minlərlə
yetirməsinin ömür yoluna nur saçmış, həm müəllimə, həm də ana kimi
qayğı göstərərək öyüd-nəsihətləri ilə onları müstəqil həyata hazırlamış
bir insanın şəninə yaraşan olsun.

Oxucuların daha da yaxından tanıması üçün deyim ki, Anaxanım
Süleyman qızı Şahnəzərova 1937-ci il fevralın 4-də Borçalıda – o
vaxtkı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan
olub. Yaşıdları kimi onun da uşaqlığı qanlı-qadalı ikinci dünya
müharibəsi illərinə təsadüf edib, müharibənin vurduğu ağrı-acıları görüb.
O vaxtlar dolanışığın çətin olması ucbatından çoxları orta məktəbdə
təhsilini yarımçıq qoyub kolxozda işləmək məcburiyyətində qalırdı. Qız
uşaqlarının orta məktəbdə sona qədər oxuması isə daha çətin idi. Üstəlik
qızların ali təhsil almasına isə o dövrdə az-az rast gəlinərdi. Bunun da
əsas səbəbi maddi vəziyyətlə yanaşı, həm də valideynlərin qız uşağının
tək-tənha şəhər yerində oxumasına razı olmamaları idi.

Anaxanım Süleyman qızı 1956-cı ildə Faxralı orta məktəbini
bitirəndə qərarı qəti idi: ali təhsil almaq. Özünün möhkəm iradəsi,
arzusuna çatmaq istəyi və böyüklərin də onun bu istəyinə qarşı
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çıxmamaları onu elə həmin il Bakıya gətirib çıxardı. Sənədlərini
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya-biologiya
fakültəsinə verdi. Orta məktəbdə aldığı dərin savad burda onun köməyinə
gəldi: o, tələbə adını qazandı. Qaynar tələbəlik illəri bir-birini əvəz
etdikcə gələcək ixtisasının sirlərinə yiyələnir, müəlimlik sənətinin
incəliklərini öyrənməyə çalışırdı. Nəhayət, kövrək xatirələrlə dolu
tələbəlik illəri arxada qaldı. Anaxanım Süleyman qızı 1962-ci ildə
Faxralıdan ali təhsil alan qadınların ilk qaranquşu kimi Borçalıya –
doğma Faxralıya qayıtdı. Möhübbət Hüseynovla ailə həyatı qurdu
(Möhübbət müəllim sonralar uzun müddət Faxralıda məktəb direktoru
işlədi. Borçalıda təhsilin inkişafında, Faxralı ziyalılarının yetişməsində və
formalaşmasında xüsusi xidməti oldu.) Faxralı orta məktəbində adına
əmək kitabçası açıldı – burada pedaqoji fəaliyyətə başladı. 1969-cu ildən
fəaliyyətini Faxralı səkkizillik məktəbində davam etdirdi, 1973-1991-ci
illərdə isə Şahbuzlu səkkizillik məktəbində çalışdı. Və çox təəssüflər
olsun ki, o, ömrünün ən gözəl çağında, əsl ağbirçəklik eləyəsi vaxtında –
1995-ci il sentyabrın 5-də dünyasını dəyişdi.

Bu sadaladıqlarımız ilk baxışda bəlkə də sadəcə olaraq hər bir insanın
həyatında bu və ya digər formada rast gəldiyimiz avtobioqrafik
məlumatlar təsiri bağışlayır. Amma dəftər-kitab arasında keçən bu illərin
arxasında görün nələr dayanır?! Yuxusuz gecələr, müxtəlif xarakterli
şagirdlərin nazı ilə oynamaq, onların bir ana kimi qayğısına qalmaq,
düzgün yol göstərmək və bütün bunların qarşılığında bircə şey qazanmaq:
el məhəbbəti, bir də sorağı el-el dolaşan yetirmələrinin hər uğurundan
haqlı fərəh hissi keçirmək, qürur duymaq!

Hər dəfə Anaxanım Süleyman qızını xatırlayanda istər-istəməz
sevimli xalq şairimiz Zəlimxan Yaqubun bir bəndi yadıma düşür:

Cavan idin, kəlağayın ağ idi,
Yaraşırdı ağa qara saçların.
Örpəyinin rəngi hopdu tellərə,
İllər keçdi, döndü qara saçların.

Bəli, Anaxanım Süleyman qızı da qara saçlarını elinin-obasının işıqlı
sabahı, yeniyetmələrin savadlı və qəlblərində Vətən məhəbbəti, yurda
bağlılıq hissi ilə böyümələri naminə ağartdı. Ağartdı ki, dərs dediyi
şagirdlərinin yolunu bir az da çox işıqlandıra bilsin. Bu gün Anaxanım
müəlliməni sevdirən, könüllərdə yaşadan bir də odur ki, o, təkcə dərs
deməklə kifayətlənmirdi. Şagirdlərə həm də həyat dərsi keçir, oğlanlara
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ilk növbədə qeyrətli kişi, qızlara isə ləyaqətli ana olmaq barədə dəyərli
tövsiyələrini verirdi.

Uzun müddət Faxralı orta məktəbinin direktoru və Azərbaycan
Maarif nazirliyinin inspektoru vəzifələrində çalışmış görkəmli
folklorşünas alim Hüseynqulu Məmmədli Anaxanım Şahnəzərovadan
söhbət düşəndə onu Faxralının ali təhsilli qadınlarının ilk qaranquşu kimi
xarakterizə edərək haqqında ürəkdolusu xoş sözlər söyləyər, onun bir
müəllim kimi pedaqoji ustalığını yüksək qiymətləndirərdi. Özünün
“Görüm Faxralının biri olsun beş” adlı kitabında da elimizin bu ziyalı
qızına yer ayırmış, barəsində ürək sözlərini yazmışdır.

Vaxtilə onun şagirdi olmuş Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
Bakının Suraxanı rayonundakı 278 saylı orta məktəbin müəllimi Şahpəri
Hüseynqızı isə onu belə xatırlayır:

– Anaxanım müəllimə ilə biz kənddə qonşu olmuşuq. Deyərdim ki, o,
qonşu kimi əvəzsiz, tayı-bərabəri olmayan bir insan idi. Paxıllıq nədi
bilməzdi. Atalar demiş, qonşusunu iki, özünü bir inəkli görmək
istəyənlərdən idi. Daim çalışardı ki, qonşuluqda söz-söhbət olmasın,
həmişə mehribançılıq olsun. Müəllim kimi də olduqca tələbkar idi.
Bununla belə, həm də həssas idi. Gözündən bircə şey yayınmazdı. Hər
şagirdə fərdi qaydada yanaşar, problemi ilə maraqlanar, qayğı və
diqqətini əsirgəməzdi. Şagirdlərə elmin sirləri ilə yanaşı, həm də həyat
dərsi keçir, daim sadəliyə, düzgünlüyə, yaxşılıq etməyə çağırırdı. Deyirdi
ki, adam gərək harda nə danışdığını bilsin. Tez-tez müdriklərdən sitat
gətirərək deyərdi: “O yerdə ki, sadəlik, yaxşılıq və həqiqət yoxdur, orda
böyüklük də yoxdur”. Şərdən uzaq olmağı tövsiyə edər, şər iş
görməkdən qorxsan, heç nədən qorxmazsan, – deyərdi. Bir də deyərdi ki,
insan gərək nə bədbəxtliyə görə hədsiz kədərlənməsin, nə də xoşbəxtliklə
də çox sevinməsin. Həm onu, həm də bunu qəlbində mərdliklə daşımağı
bacarmaq lazımdır.

Şahpəri xanımın öz müəllimi haqda bu minnətdarlıq dolu sözləri
yadıma müəllifini unutduğum bir bənd şeiri də saldı:

Ömür əmanətdi, hədiyyə deyil,
Qaytarır bir nəsil, alır bir nəsil.
Vay o şəxslərə ki, yaşayır yüz il,
Düşməyir ünvanı, izi bir yana.

Haqqında söhbət açdığımız Anaxanım Süleyman qızı haqq dünyasına
qovuşsa da, bu dünyada adı, ünvanı yaşayır. Qədirbilən faxralılar və
vaxtilə dərs dediyi şagirdləri ilə yanaşı bir də Arzu və Elmira kimi
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ləyaqətli övladları onun mənəvi ömrünə ömür calayırlar. Bu gün Arzunu
faxralılar qeyrətli, el-oba təəssübü çəkən, elin xeyir-şərində həmişə başda
olan bir eloğlu kimi tanıyırlar. Arzunun Vyana Beynəlxalq universitetinin
biznes inzibatçılığı fakültəsində təhsil alan oğlu Qara və Sabunçu
rayonundakı 271 saylı orta məktəbin məzunu, hazırda Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin biznesin təşkili fakültəsinin tələbəsi olan qızı
Lamiyə də ziyalı, el ağbirçəyi olan nənələrinin arzualrını reallaşdırırlar.
Anaxanım xanımın qızı Elmira isə Azərbaycan Vergilər nazirliyində
çalışır.
Anaxanım Süleyman qızı talenin ona bəxş elədiyi qısa ömrü elə yaşadı

ki, bir ömürdə bir neçə ömrə sığmayacaq qədər xeyirxahlıqlarla
yaddaşlara yazıldı, özünə əbədilik qazandı. Elə bu yerdə bir tacik xalq
misalı yerinə düşür: “İnsanın ömrü – onun dünyaya baxması və dünyanın
onu görməsi ilə deyil, insanların onu yadda saxlaması ilə ölçülür”. Bu
mənada Anaxanım Süleyman qızı Tanrının ruhu həmişə şad olan xoşbəxt
bəndələrindəndir desək yanılmarıq. Çünki hər zaman xatırlanır,
minnətdarlıqla yad edilir. Deməli yaşayır!
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“GÜLƏ GÜLDƏN AĞIR SÖZ DEMƏMİŞƏM”

XX əsrin 50-ci illərində Bakı şəhərində ali
təhsil alan tələbələri barmaqla saymaq olardı.
Bunlar ağır müharibə illərindən sonra Faxralı
kəndinin ali təhsil dalınca Azərbaycana üz tutmuş
qaranquşları idi. Bu gənclər sırasında Qulu Bayram
oğlu Əliyev özünəməxsus yer tuturdu. Qulu
Bayram oğlu Əliyev 1938-ci il fevral ayının 14-də
Faxralı kəndində anadan olmuşdur. Atası
Qarammədoğlu Bayram həm kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olur, həm də dəmirçilik və nalbəndlik edirdi.

Anası Fatma Məşədi Haqverdi qızı qoçaq, cəsur, qeyrətli bir qadın
olmaqla 5 övlad böyüdür və tərbiyə edirdi. Qulu Bayram oğlu 1945-ci
ildə Faxralı orta məktəbinə qəbul olmuş, 1955-ci ildə isə onun
müharibədən sonra azsaylı məzunlardan biri olmuşdur. Elə həmin ildə
müvəffəqiyyətlə Ç.İldırım adına Azərbaycan Dövlət Politexnik
İnstitutunun Avtomobil nəqliyyatı fakültəsinə daxil olmuşdur. Politexnik
İnstitutunu 1960-cı ildə avtomobil nəqliyyatının istismarı ixtisası üzrə
bitirən Qulu müəllim mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnmiş və
Faxralının ilk ali təhsilli mühəndislərindən olmuşdur. O, əmək fəaliyyə-
tinə təyinat üzrə Bakı şəhəri 4 saylı avtomobil bazasında dispetçer kimi
başlamış, işlədiyi kollektivdə texnikanı mükəmməl bilən yüksək ixtisaslı
bir mütəxəssis kimi özünə hörmət qazanmış və elə təqaüd zamanına
qədər doğma kollektivdən ayrılmamış, kolon rəisi, mühəndis, baş
mühəndis, rəis vəzifəsinə yüksəlmişdir. Xasiyyətcə təmkinli və mülayim
olan Qulu müəllim çoxmillətli, böyük sürücü ordusuyla yüksək
səviyyədə iş qurmuşdu, qarşılıqlı hörmət və anlaşma bu kollektivdə
həmişə hökm sürərdi. Sürücülər problemlərinin həllini humanist və
qayğıkeş bir insan olan Qulu müəllimlə birlikdə tapardılar.

Bütün bu keyfiyyətləri Qulu müəllim hələ uşaq vaxtlarından
qazanmışdı. Erkən uşaqlıq dövrü müharibə illərinə və müharibədən
sonrakı ağır illərə təsadüf edən Qulu müəllim zəhmətə çox tez alışmışdı.
Atasını 1944-cü ildə itirən balaca Qulu, böyük qardaşı Alı da müharibədə
olduğundan əmisi Allahyar kişi, dayısı Əhməd kişi ilə birlikdə ailənin
qayğısını çəkməyə başlayır. Xırman döyməkdə, dərz bağlamaqda, odun
gətirməkdə, mal-qaraya baxmaqda əməlli-başlı fərasəti vardı. Anası
rəhmətlik Fatma nənə elə hey deyərdi: “Qulunun nə işi varıydı şəhərdə,
onun yeri kənddir”. Elə ömrünün sonuna qədər Fatma nənə Qulu
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müəllimin Bakıda qalması ilə barışa bilmirdi. Qulu müəllim həyatdan
qəfil namərd gülləsi ilə getmiş atası rəhmətlik Bayram kişiyə həm
zahirən, həm xasiyyətcə çox bənzədiyindən Fatma nənə onu o biri
oğullarından fərqləndirirdi.

Qulu müəllimi isə Bakıda saxlayan səbəb onun 1957-ci ildə hələ
tələbə ikən şəhərli qızı Tamara xanımla ailə qurması idi. Tamara xanım
şəhərli olsa da, yayda Faxralıya gələndə inək sağmaq da öyrənir, gözəl
ləziz xörəkləri ilə, tikib-biçmək qabiliyyəti ilə tezliklə ailənin böyük
hörmətini qazanır. Tamara xanım uzun müddət 4 saylı Bakı şəhər
xəstəxanasında təcrübəli bir tibb bacısı işləməklə yanaşı, Azərbaycan
Pedaqoji Dillər İnstitutunu da rus dili ixtisası üzrə bitirir. O vaxt Bakıda
yaşayan gənclər arasında və onların ailələri arasında böyük bir
mehribanlıq və həmrəylik var idi. İstirahət günləri bu eloğlular bir-birinin
evinə qonaq gedər, xanımlar ləzzətli yeməklər hazırlayar, bilmədiklərini
bir-birindən öyrənər, bəzi vaxtlarda isə birlikdə məşhur incəsənət
ustalarının konsertlərinə gedərdilər. Bu ailələrin sayı isə cəmi 7 idi və
gənc ailələr qaynar şəhər həyatına alışırdılar. İndi isə Bakıda yaşayan
ailələrin sayı bilinməz. O vaxtlar Qulu müəllimin ətrafında olan və
ünsiyyət qurduğu dostları bunlar idi: millət vəkili mərhum Qurbanov
Şamil (oğlu Aydının kirvəsi), tarix elmləri namizədi Məmmədov
Məmməd (ana tərəfdən qohum), Məmmədov Oruc (ana tərəfdən qohum),
Hüseynov Qulu (qohum, xalası qızının əri), Mikayılov Şəmistan (eloğlu -
sonralar filologiya elmləri dok-toru), Həsənov Hacı (əmioğlu, böyük,
yolgöstərən, respublikanın əməkdar jurnalisti), Budaqov Mürsəl (yaxın
qonşu və yaxın dost) və bunların da dostları. Bu insanlar arasında səmimi
münasibətlər hökm sürər, bir-birinə can deyib can eşidərdilər. Lakin
onlar haqqında xoş xatirələr bu gün də yaşayır. Bu kitab isə onların
xatirələrini əbədiləşdirməyə xidmət edəcəkdir. Allah onların hamısına
qəni-qəni rəhmət etsin.

Qarammədoğlu Bayramın ortancıl oğlu digər iki oğlundan
fərqlənirdi. Qulu müəllim hündürboylu, qarayanız, ala gözlü, şux qamətli
bir insan idi. O, mehriban, həlim xasiyyətli, nizam-intizamlı, səliqə-
səhmanı sevən və çox məsuliyyətli idi. Gənc yaşlarından şəhər mühitinə
düşən ilk Faxralı gənclərindən olan Qulu müəllim 1960-cı illərdə
inkişafda olan Bakının canlı şahidi olmuş, özü də bu quruculuq işlərində
fəal iştirak etmişdir. Şəhərli qızla ailə quran Qulu müəllim şəhər
mədəniyyətinə yiyələnməklə, özündən sonra Bakıya üz tutanların bir
məsləhət və güvənc yeri idi. Qulu müəllim təkcə Qarammədli nəslinin
deyil, həm də Faxralı gəncləri üçün bir arxa, dayaq idi. Köhnə 4-cü
Dağlıq məhəlləsindəki ikiotaqlı balaca mənzil kənddən şəhərə üz tutub
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gələnlər üçün sanki bir ata eviydi, çünki bu ünvanda onlara atalıq qayğısı
göstərən əmi, qardaş, dayı, əmioğlu, mamaoğlu, xalaoğlu, bir sözlə hələ
gənc yaşlarından özündən 6-7 yaş fərqlənən gənclərə böyüklük edən
humanist, qohum-qardaşlı bir insan yaşayırdı. Neçə-neçə gənc ailə Qulu
müəllimin Bakının köhnə 4-cü Dağlıq məhəlləsindəki evindən
pərvazlanıb, ev-eşik sahibi olublar. Qulu müəllimin və onun həyat
yoldaşı Tamara xanımın Bakıya üz tutan yaxınlarının ali təhsil
almalarında böyük əməyi olub. Qulu müəllim gənclərin dərsləri ilə,
maddi durumları ilə çox yaxından maraqlanardı. Qulu müəllim kiçik
qardaşı Vəli müəllimin, dayısı oğlu Səməd müəllimin, qardaşı oğlu
Bayramın, Rəşidin, Azadın, qardaşı qızları Güləsərin, Sonanın, Lalənin,
bacısı qızları Əsli və Nəzakətin, bacısı oğlanları Almazın, Səlimin,
Qurbanın şəhər mühitində özlərini necə aparmalarına, geyimlərinə
nəzarət edər və məsləhət verərdi. Təsadüfi deyil ki, qardaşı oğlu
Bayramın və bacısı oğlu Almazın da avtomobil nəqliyyatı ixtisasını
seçmələrində Qulu müəllimin bu ixtisası mükəmməl bilməsi böyük rol
oynayır.

Qulu müəllimin ürəyi daima Faxralı həsrəti ilə döyünüb və həmişə
də deyərdi: “Gedib qocalanda kənddə özümə şərait düzəldib orda
yaşayacam”. Qulu müəllim qandan gələn bir fəaliyyətlə Abşeronda
özünəməxsus bir sevgi və şəfqətlə gözəl bir bağ salmışdır. Şəhərin səs-
küyündən, yeknəsəgliyindən bezəndə Qulu müəllim bu bağda dincələr,
dədə-babaları kimi bağbanlıq edərdi. O, burada Faxralıdan ata
yurdundakı bağlardan alma, armud, nar, tut, albalı, ərik ağacları gətirib
əkmiş və böyütmüşdü. O, Faxralının ətrini bu ağaclardan alardı. Bağ da
Qulu müəllimin şəfqətli əllərinin sığalı qarşısında borclu qalmazdı. Payız
olanda bağın barı aşıb-daşardı. Zənbil-zənbil bu meyvələri yığıb qohum-
qardaşa, dost-tanışa göndərəndə Qulu müəllimin sevinci aşıb-daşar və o,
bir rahatlıq tapardı. Bağda da Qulu müəllim ətrafına yenə də əziz
qohumlarını yığmış, əmisi oğlu Əli müəllimi, qardaşının kürəkəni
Əmirxan müəllimi özünə bağ qonşusu eləmişdir. Qulu müəllimin
məsləhətləri ilə qonşu bağlarda da ağaclar əkildi, calaqlar edildi, tezliklə
həmin bağların da məhsulları aşıb-daşdı... Çox heyflər olsun ki, bu
mehriban qonşuluq və qohumluq ünsiyyətləri uzun sürmədi. Əvvəl Əli
müəllimi aramızdan alan əcəl sonra elə bağda da Qulu müəllimi qəfil
yaxaladı. O, ömrünün 63-cü ilində dünyaya vida dedi və vətənə qayıtmaq
arzusu da ürəyində qaldı... Elə bil onlar rəhmətə gedəndən sonra bağların
da üzü döndü, ağaclar elə həmin ildən nə qədər qayğıları çəkilsə də,
qurumağa başladılar. Allah sənə rəhmət etsin Qulu müəllim, qəbrin nurla
dolsun, yerin də bağın kimi cənnət olsun!
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Qulu müəllimin qardaşı qızı Lalə xanım əmisinin ölümündən
təsirlənərək onu belə yad edir:

Bir torpaq niskili vardı qəlbində,
Onunçun bağ saldın, ağaclar əkdin.
Bir cənnət yaratdın qumlu sahildə,
Doğma torpağından gözünü çəkdin!

Dədə ocağından ağ tut, qumral tut,
Gətirdin Abşeron torpağına sən.
Bəslədin, hər yana saldı çətrini,
Sən onlardan aldın vətən ətrini.

Hər kolun, ağacın dibinə, söylə,
Gündə neçə dəfə sən dolanardın.
Yetişmiş meyvələr yerdə qalanda,
Köksünü ötürüb necə yanardın!

Körpə fidanlara sığal çəkərdin,
Dibini belləyib kübrə tökərdin.
Etdiyin bir calaq əgər tutmasa,
Körpə uşaq kimi boyun bükərdin.

Belinə yükləyib dərdi-qəmini,
Dərviş tək, sən tənha, tək dolanardın.
Son vaxtlar toplayıb qohum-qardaşı,
Deyəsən yamanca qayğı umardın!

Zənbillər doldurub sən bağ-baxçadan,
Sevdiyin kəslərə pay göndərərdin.
Hamının payını bölənnən sonra,
Yalnız ondan sonra nəfəs dərərdin.

Əkdiyin ağaclar səndən yadigar!
Hələ zaman-zaman bar gətirərlər,
Ağaclar yarımçıq ömrünü yaşar,
Çiçəklər üzlərə gülər hər bahar!

Fərhad da, Anar da səndən yadigar!
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Bağdakı o qoşa çinara bənzər.
Aydın ürəyində nisgil, intizar,
Ata itiribdir, daima gəzər!

Nənəmin hamıdan əziz balası,
Sən dönə bilmədin doğma vətənə!
Ananın gözləri yolda qalası,
Qürbətdə büründün sən ağ kətana!

İtirdik biz səni, mehriban əmi!
İndi də pay etdin qəmi, möhnəti.
Gəzərik yerini hər zaman, əmi,
Allah qismət etsin sənə cənnəti!

Qulu müəllimin elmə, təhsilə böyük həvəsi övladlarına da keçmisdir.
Oğlu Aydın müəllim Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika
fakültəsini 1980-ci ildə bitirib. Hal-hazırda BP şirkətində neft axtarışı
üzrə mühəndisdir. Dünyanın bir çox ölkələrində neft kəşfiyyatı
aparmışdır. Böyük nəvəsi Anar Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasını bitirmiş, magistratura təhsilini Amerikada almış, o da BP
şirkətində aparıcı mütəxəssislərdəndir. Kiçik nəvəsi Fərhad Əliyev Bank
işi üzrə mütəxəssisdir və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını
bitirmişdir.

Dünyanın səfasını başa qədər sürən olmayıb. Bu da Tanrı işidir.
Tanrının işinə heç kim qarışa bilməz. Məlumdur ki, Allah yaxşıları
həmişə sevib və sevir. Qulu müəllim Allahın yaxşı bəndələrindən olub.
Lalə xanım əmisinə həsr etdiyi şeirdə onu çox gözəl xarakterizə edib. Və
türk dünyasının böyük söz sultanı Zəlimxan Yaqub “Gülə güldən ağır söz
deməmişəm” ifadəsini sanki Qulu müəllim üçün deyibmiş:

Çiçəkli baharam, şaxtalı qışam,
Soyuq bir nəzərəm, odlu baxışam,
Tikanı olanı tikanlamışam,
Gülə güldən ağır söz deməmişəm.
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“ANCAQ ÖZ GÜCÜMƏ GÜVƏNƏNDƏ MƏN,
BƏRƏKƏT OLURAM, DÖZÜM OLURAM”

Hər dəfə “Borçalı alimləri” kitabını əlimə
alanda sanki ilk dəfə görürmüş kimi, əvvəlcə
başdan-ayağa gözdən keçirir və sonradan ayrı-
ayrı alimlər haqqında yazılanları oxuyuram.
Burada barəsində söhbət açılan alimlərin
əksəriyyətini şəxsən tanıyıb, haqlarında
yazılanları dönə-dönə oxumuş olsam da, kitabı
bir də gözdən keçirir, Azərbaycan elminə
samballı töhfələr vermiş alimlərimizlə haqlı
qürur duyuram. Məhz bu kitabdan öyrənmək
olur ki, Borçalının ayrı-ayrı kəndləri ilə
müqayisədə ən çox alim Faxralı kəndindən çıxıb.
Təbii ki, bu kitabda müəyyən səbəblərdən heç də əslən Faxralıdan olan
alimlərin hamısından söhbət açılmayıb, üstəlik adıçəkilən kitab 10 il
bundan əvvəl işıq üzü görüb. Və bu 10 ildə də müsbətə doğru çox
dəyişikliklər olub, alimlərimizin sırasına yeni adlar əlavə olunub. Deməli,
müvafiq olaraq Faxralı alimlərinin sırası da genişlənib.

Bu gün elmin elə bir sahəsini tapmaq çətindir ki, Faxralıda böyüyüb
boya-başa çatmış, bu kənddə orta təhsil almış heç olmasa bircə nəfər o
sahə ilə məşğul olmasın. İstər humanitar, istərsə də dəqiq, texniki və
tibbi-bioloji elmlər sahəsində kifayət qədər tanınmış bir alim kimi öz
sözünü demiş faxralılar az deyil. Əgər 30-40 il bundan əvvəl alim
həmyerlilərimizin sorağını əsasən Azərbaycanın və qismən də keçmiş
ittifaqın ali təhsil müəssisələrindən alırdıqsa, indi onların səsi dünyanın
bir sıra aparıcı universitetlərindən, elmi-tədqiqat ocaqlarından gəlir. Bu
günlərdə “Borçalı alimləri” kitabını gözdən keçirərkən diqqətimi çəkən
faxralılardan biri haqda söhbət açmaq istəyirəm.

...Ələddin Bayraməli oğlu İmanov 1938-ci ildə Faxralıda anadan olub.
1946-cı ildə Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə gedib, 1957-ci ildə həmin
məktəbdə tam orta təhsilini başa vurub. Elə həmin ildə də ali təhsil almaq
arzusu ilə Bakıya gələrək sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU) fizika fakültəsinə verib və qəbul imtahanlarından uğurla
çıxaraq universitetin tələbəsi adına layiq görülüb. Tələbəliyin ilk
günlərindən dərin savadı, elmi mühakiməsi, zəhmətsevərliyi və heç bir
çətinlikdən qorxmaması ilə ona dərs deyən müəllimlərin diqqətini cəlb edib.
Qısa müddətdə tələbə yoldaşları arasında bu kimi xüsusiyyətləri ilə seçilib,
fakültədə barmaqla göstərilən tələbələrdən biri olub. İstər tələbə yoldaşları,
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istərsə də professor-müəllim heyəti onun simasında gələcəyin böyük alimini
görüblər. Elə bunun nəticəsidir ki, 1962-ci ildə universitetdə təhsilini
fərqlənmə diplomu ilə başa vuran Ələddin İmanov təyinatla Moskva
şəhərindəki Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Elektromexanika Qapalı İnstitutuna
göndərilib. Moskva elmi mühiti onun qarşısında yeni üfüqlər, böyük
imkanlar açıb. Tələbəlik illərindən arzusunda olduğu bir sıra planlarını
reallaşdırmaq üçün münbit şərait yaranıb. Elmi-tədqiqatla məşğul olub.
Nəhayət, gərgin zəhmət öz bəhrəsini verib və o, elmi axtarışlarının nəticəsi
kimi, 1972-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, Ələddin İmanov elmin və texnikanın elə bir
sahəsi üzrə tədqiqatla məşğul olurdu ki, onun elmi əsərləri ancaq dar
çərçivədə yayılan qapalı elmi məcmuələrdə nəşr olunurdu. O, keçmiş
ittifaq əhəmiyyətli 4 ixtiraya görə müəlliflik şəhadətnaməsi alıb. Qeyd
edək ki, bu şəhadətnamələr ona 1970, 1978, 1980 və 1981-ci illərdə
verilib.

“Kəlilə və Dimnə”də belə bir fikir var: “Nəzəriyyə təcrübəsiz, şəkil
məzmunsuz, dövlət ədalətsiz, elm hikmətsiz, sədəqə niyyətsiz fayda verə
bilməz”. Ələddin müəllimin əldə etdiyi elmi-nəzəri nəticələr də müvafiq
olaraq SSRİ Kosmik Tədqiqatlar sahəsində istifadə olunaraq öz
əhəmiyyətini sübut edib, böyük səmərə verib.

Təbii ki, onun bir alim kimi fəaliyyəti haqda dediklərimiz olsa-olsa yalnız
bizə məlum olanlardır. Axı, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, o, elmin elə bir
sahəsi üzrə tədqiqatla məşğul olub ki, bu haqda nəinki geniş ictimaiyyət, hətta
heç elmi ictimaiyyət də ətraflı bilgilərə malik olmayıb. Elə təkcə bu fakt onun
fəaliyyət sahəsinin nə qədər gərəkli və vacib olduğundan xəbər verir. Belə
vacib bir sahə üzrə elmi axtarışlar aparıb 4 ixtiranın müəllifi olmaq da onun
bir alim kimi potensialının göstəricisidir. Və o, bir alim kimi hələ çox uğurlara
imza ata bilərdi, təbii ki, ömür vəfa etsəydi. Amma ömür vəfa etməyib və bir
alim kimi ömrünün ən məhsuldar çağını yaşayan Ələddin İmanov 1993-cü
ildə Bakı şəhərində vəfat edib. Ondan bizə qalan isə bu gün də aktuallığını və
əhəmiyyətini itirməyən elmi əsərləri, bir də heç zaman unudulmayacaq parlaq
xatirəsidir. Sadə ziyalı, zəhmətkeş alim idi Ələddin İmanov. İnsanlığı da çox
yüksək səviyyədə idi. Biz həm də qohum idik. Onun bacısı Sara xanım
qardaşım Fərhadın həyat yoldaşıdır. Dəfələrlə həmsöhbət olmuşduq.
Səviyyəli və savadlı insan idi. Nəyə nail olmuşdusa ancaq öz gücünə
olmuşdu. Böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqub aşağıdakı misraları sanki, onun
üçün yazmışdı:

...Ancaq öz gücümə güvənəndə mən?
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Bərəkət oluram, dözüm oluram...

ZƏHMƏT ƏHLİ

Onunla hər görüşümdə xəyal məni çəkib bir
anlığa uzaqlara aparır. Vurğun könlümün pərvanə
kimi başına dolandığı, canımdan əziz sevdiyim,
səcdəgahım, din-imanım sandığım, saz-söz mahalı,
hər çəməni, hər talası bir xalı olan yerim-göyüm,
asimanım, kitab tutmaz min dastanım olan Faxralı
gəlib dayanır gözlərim önündə. Bu elin Qızılqayası,
Böyükgü-neyi, Qaradağı, Səngəri və məğrurluğu,
vüqarı bu dağlardan geri qalmayan, daha doğrusu
bu dağlardan güc alan, hər yerdə doğma yurda
şöhrət-şan olan oğullarını xatırlayıram. Neçə-neçə
el ağsaqqalını, alimi, həkimi, mühəndisi, müəllimi anıram. Və məşhur bir
deyim yadıma düşür: “Görüm Faxralının biri olsun beş!”

O qədər şirin söhbət edir ki, adam vaxtın necə gəlib-keçdiyini belə
bilmir. Özünü Faxralı yaylaqlarında, qoca Səngərin zirvəsində hiss edirsən.
Bulaqların duruluğundan süzülüb gələn saflığı səni özünə elə cəlb eləyir ki,
ayrılmaq istəmirsən. Sual oluna bilər ki, nədən danışır axı, o? Bəlkə də –
nədən danışmır? – demək daha düzgün olardı. Ulu Borçalının, onun ağır
ellərindən olan Faxralının qəhrəmanlıqlarla dolu tarixi keçmişindən, sorağı
el-el, oba-oba dolaşan igid oğlanlarından, şöhrəti hər yana yayılan
alimlərdən, uzaq-uzaq ölkələrdə Azərbaycan bayrağını ucaldan
idmançılardan... böyük iftixar hissi ilə danışan bu böyük insan Borçalının bu
gününkü problemlərindən də yanğı ilə danışır, bu mahalın sabahı üçün
narahatlığını gizlədə bilmir.

Oxucuları çox da intizarda saxlamadan demək istəyirəm ki, böyük
ziyalı, sözün əsl mənasında zəhmətkeş alim, daim el-oba təəssübü çəkən bu
insan – Bakı Slavyan Universitetinin dosenti İdris Kərimovdur. Onun ömür
yoluna nəzər salmadan, daha doğrusu geniş təqdim etmədən də
Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da bu adın çəkilməsi kifayətdir
ki, söhbətin olduqca cəfakeş və məhsuldar elmi fəaliyyət göstərən bir
alimdən getdiyi bəlli olsun. Bununla belə, onu alim İdris Kərimova gətirib
çıxaran yola nəzər salmaq da pis olmazdı. Bu yol isə şərəfli olduğu qədər də
çətin, əzab-əziyyətli, hər günü zəhmətlə keçən bir ömür yoludur.

...İdris Məmmədəli oğlu Kərimov 1938-ci ildə Borçalıda – Faxralı
kəndində anadan olub. 1957-ci ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirərək ali
təhsil almaq məqsədilə Bakıya gəlib və elə həmin ildə də M.F.Axundov
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adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olub. 1962-ci ildə institutda
təhsilini başa vuraraq Borçalıya ali təhsilli müəllim kimi qayıdıb. 1968-ci
ilədək Bolnisi rayonunun ayrı-ayrı kəndlərində rus dili və ədəbiyyatını tədris
edib. 1968-ci ildə daha böyük arzularla yenidən Bakıya qayıdan İdris
Kərimov pedaqoji fəaliyyətini Bakı Dövlət Universitetinin rus dili
kafedrasında davam etdirib. Bir il burada çalışdıqdan sonra ixtisasını
təkmilləşdirmək məqsədilə Moskvaya gedib və 1969-1970-ci illərdə
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin rus dili kafedrasının
nəzdindəki ixtisasartırma kursunda oxuyaraq burada görkəmli rus dilçiləri
akademik N.Y.Şvedovanın, professorlar T.P.Yotmer və
V.A.Beloşapkovanın mühazirələrini dinləyib. 1971-ci ildən ömrünün
sonunadək M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki
Bakı Slavyan Universitetində) çalışıb.

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı elmi axtarışlarını da davam etdirən İdris
müəllim əsasən lüğətçiliklə məşğul olur. Respublikamızın elmi ictimaiyyəti
onu bu sahədə böyük uğurlar əldə etmiş bir mütəxəssis kimi tanıyır. Onun
hələ 1972-ci ildə məşhur dilçi alim, professor M.F.Tağıyevin rəhbərliyi
altında tərtib olunmağa başlayan dördcildlik “Azərbaycanca–rusca lüğət”in
redaksiya heyətinin üzvü və baş redaktorun müavini seçilməsi bir
mütəxəssis kimi elə o vaxtdan gələcəyinə böyük ümidlər bəslənilməsindən
xəbər verirdi. Və bu etimadı o, gərgin zəhməti, yorulmaz fəaliyyəti ilə
doğrulda bildi.

1972-ci ildən yazıya alınan bu fundamental əsərin (lüğətin) nəşri 2000-
ci ildə başa çatdırıldı. 2001-ci ildə keçirilən təntənəli təqdimat mərasimində
kitabın tam nüsxələri ümummilli liderimiz H.Əliyevə və RF-nin prezidenti
(o vaxt baş nazir idi) V.Putinə bağışlanıldı. Müasir standartlara cavab verən
bu əsər mütəxəssislər tərəfindən lüğətçilik elminə sanballı bir töhfə kimi
dəyərləndirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bundan bir neçə il sonra İdris
müəllim həmin lüğətin latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə nəşrini də
redaktə edib çapa hazırlayaraq 2006-cı ildə işıq üzü görməsinə nail
olmuşdur.

Vaxtilə akademik H.N.Hüseynov və sonralar görkəmli lüğətçi
Ə.Ə.Orucovun redaktəsi ilə nəşr olunmuş üçcildlik “Rusca-azərbaycanca
lüğət”in latın qrafikası ilə 6-cı nəşri də məhz İdris müəllimin redaktəsi ilə
2005-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Onun bir alim kimi bu xidmətləri diqqətdən
kənarda qalmamış, zəhməti qiymətləndirilərək Bakı Slavyan Universitetinin
Elmi Şurasının qərarı ilə ona dosent vəzifəsi verilmişdir.

İdris Kərimov lüğtçiliklə məşğul olmaqla yanaşı professor
M.F.Tağıyevin elmi rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyası üzərində də
işləyərək 1980-ci ildə “Rus dilinin morfologiyası” movzusunda elmi işini
uğurla müdafiə edib.
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50 ilə yaxındır ki, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan və bir çox
uğurlara imza atan İdris müəllim bu gün ömrünün müdriklik çağlarını
yaşamaqdadır. Onsuz da elmimiz üçün çox səmərəli işlər görmüş bu gözəl
insan bir alim kimi bundan sonra heç nə ilə məşğul olmasa da, indiyədək
etdikləri onun alim şöhrətinin daim zirvələrdə dayanması üçün kifayətdir.
Amma İdris müəllim bu gün də əlini işdən soyutmur, müdriklər demiş, əli
işsiz, başı fikirsiz qoymur. Gənclik eşqi, gənclik həvəsi və yorulmazlığı ilə
axtarışlarını davam etdirir. O, hazırda rus dilçiliyinin çox çətin sahələrindən
biri olan felin tərz kateqoriyasının mənimsənilməsini asanlaşdırmaq
məqsədilə tərtib etdiyi “Учебный словарь видовых коррелятов русских
глаголов» (“Rus fellərinin tərz cütlükləri lüğəti”) adlı kitabını nəşrə
hazırlayır.

İdris müəllimlə hər görüşümüzdə mən həm də ulu Borçalının ustad
aşıqlarını xatırlayır, bu qədim türk yurdunun sazlı-sözlü dünyasına yenidən
qayıdıram. Çünki İdris müəllim saza-sözə olduqca bağlı adamdır. Özü də
aşıq sənətini təkcə sevmir, həm də onu dərindən bilir və təbliğ edir. Bəlkə də
burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki heç ağla sığası deyil deyil ki,
Borçalıda dünyaya göz açıb sazın laylasında böyüyəsən, özün də sazı
sevməyəsən. Bir də ki, sevimli xalq şairimiz, İdris müəllimin də həmişə
sevə-sevə oxuduğu Zəlimxan Yaqub nahaqdan deməyib ki:

Millətimi saz anladar, saz anlar,
Saza baxsın tariximi yazanlar.

Onunla sənətlə bağlı çox söhbətlərimiz olur. Və hər dəfə də o qədər
məhəbbətlə, sevgi ilə danışır ki, onun bu sahədəki zəngin biliyinə və bu
sənətə vurğunluğuna heyran olmaya bilmirsən. Bir şeyi də qeyd etmək
yerinə düşərdi ki, Faxralının çox ləyaqətli oğlanlarından biri, uzun müddət
hüquq-mühafizə orqanlarında çalışmış polkovnik, saz-söz xiridarı Bahaddin
Həsənovun sazda ifasına da İdris müəllimin böyük heyranlıqla qulaq
asdığının dəfələrlə şahidi olmuşam.

İdris müəllimi mənim gözümdə daim ucaldan bir də onun əsl el adamı
olmasıdır. İşinin çoxluğuna baxmayaraq daim elin xeyir-şərində tapılan
adamdır.

Bu gün ömrünün səkkizinci onilliyində inamla addımlayan İdris
müəllim Bakı Slavyan Universitetində səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətini
davam etdirməkdədir. Ona möhkəm cansağlığı arzulayaraq bu yazını
M.Şəhriyarın sözləri ilə tamamlayıram:

Dünyada ən gözəl şah əsərləri
Yaratdı zəhmətin cəsur əlləri.
Zəhmətə arxalan, işə güvən sən,
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Budur tərəqqinin yolu əzəzldən.

P.S. Bu Yazı İdris müəllimin sağlığında yazılıb. Artıq o, dünyasını
dəyişib. Allah rəhmət eləsin!
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“ALİM NƏDİR KİTABA BAX,
ŞAİR KİMDİR - XALQDAN SORUŞ”

Xalq sevməyən insanı heç bir tərifdolu
məqalələr, monoqrafiyalar yaşada bilməz. Hər bir
insanın ömrünü uzadan həm də yaxın və uzaq
ətrafının sevgisidir. Şərif həkim tale verən ömrü
sevgilərin, sağolların içində keçirdi. İnsanları bir-
birindən seçmədi. Hamını bir gözdə gördü. Və bu
əxlaqi keyfiyyət onun kişiliyindən, insanlığından
xəbər verirdi. Evinin qapısı hamının üzünə açıq
idi. İçi çölünnən, çölü içinnən duru idi. Bu
duruluq və dirilik onu həmişə sevdirirdi.

Şərif Məhəmməd oğlu Ayvazov 1939-cu il
oktyabrın 12-də Faxralı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Faxralı orta məktəbini gümüş medalla bitirərək
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.

Lakin o, uşaqlıqdan həkim olmaq istəyirdi. Buna görə də Pedaqoji
İnstitutda təhsilini yarımçıq qoyaraq səndələrini Tibb İnstitutuna
vermişdir. 1960-cı ildə o, Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuşdur.

1966-cı ildə institutu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Bolnisi
rayonunun Kəpənəkçi kəndində öz ixtisası üzrə fəaliyyətə başlayır. 6
aydan sonra öz doğma kəndi Faxralıya həkim-terapevt təyin olunur.

1979-cu ildə SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı
ilə təltif olunmuşdur.

Ş.Ayvazov eyni zamanda ictimai həyatda da fəal iştirak etmiş,
dəfələrlə rayon sovetinə, ölümündən qabaq isə kənd məclisinə deputat
seçilmişdir. Ş.Ayvazov 2004-cü ilin iyun ayının 7-də dünyasını
dəyişmişdir.

R.Rollan yazırdı: “Yaşamaq ölümü öldürmək deməkdir”. Şərif həkim
yaxşı bilirdi ki, insan yerdə, göydə olmasından asılı olmayaraq torpaqdan
yaranıb, torpaq da olacaqdır. Ona görə həyatda bircə yol var – insanlıq
yolu, haqq yolu. Şərif həkim də haqqa tanınıb, haqqa qovuşana qədər bu
yolu qaralıyıb getdi.

Baharsansa barın hanı?
Zirvəsənsə qarın hanı?
Günəşsənsə nurun hanı?
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İsinməyə köz gərəkdir.

Şərif həkimin barı, qarı, nuru da, isinməyə közü də var idi. Özü də
canlı aparat idi. Onun aparatı əvəz edən əlləri çox xəstələrə şəfa verdi.
Elnən durub, elnən nəfəs alırdı. Sözün həqiqi mənasında el adamı idi.
Onun vaxtsız getməsinə də uzun müddət el dözə bilmədi. Bütün Faxralı,
İmirhəsən və Saraçlı camaatı Şərif həkimin timsalında əziz bir
eloğulularını itirdiklərini söylədilər.

Şərif həkim həyat yoldaşı Sultan xanımla həm də gözəl övladlar
böyüdüblər. Oğlu Məhəmməd çox istedadlı həkim idi. Təəssüf, min
təəssüf həyatının çiçəkləndiyi bir dövrdə həyatdan nakam getdi. Qızı
Vəfa xanım da həkimdir, oğlu Novruz isə Borçalıda işləyir.

Demək həyat davam edir. Nə qədər Faxralı və faxralılar var, Şərif
həkim də var.

Dirilər heç vaxt ölmür. Torpağa qarışıb Vətən olurlar.
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ZƏHMƏTDİ TƏRƏQQİNİN YOLU ƏZƏLDƏN

Böyük Azərbaycan şairi Şəhriyarın belə
bir misrası var:
Zəhmətə arxalan, işə güvən sən,
Budur tərəqqinin yolu əzəldən...

Həqiqətən, zəhmətə qatlaşan, əziyyət
çəkən və gecə-gündüz yuxusuna haram qatan
adam nə vaxtsa həyatında bir inkişaf hiss
edəcək. Hiss edəcək ki, günlərin birində
çəkdiyi zəhmət yerdə qalmayıb və arzuladığı
məqama doğru bir addım da yaxınlaşıb.

Həyat heç də bəzilərinin düşündüyü kimi
rahat və sakit keçmir. Yəni insanın çox şeydən xəbəri olduğu kimi, bəzən
elə məqamlar var ki, onun haqqında az bilgiyə malik olur. Amma
məsələnin o tərəfi də var ki, insan hər şeyə əziyyət çəkməklə, oxumaqla
və işləməklə çata bilir.

Bu mənada, Oruc Abbas oğlu Şərifov da özünəməxsus və qeyri-adi
bir ömür yaşayıb. O, 1939-cu ilin aprelin 25-də Borçalıda – o vaxtkı
Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan olub.
Onun anadan olduğu ailə kənddə çox əməksevər və halal bir ailə sayılıb.
Daha doğrusu, bu ailənin mayası halallıqdan yoğrulub.

Ömür yolu onu 1947-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbinin 1-ci
sinifinə aparır. Amma başqa birincilərdən fərqli olaraq, o istedadı, zəkası
və qabiliyyəti ilə müəllimlərini təəccübləndirir. Dəqiq elmlərdən
riyaziyyata böyük maraq göstərir. Riyaziyyat onun həyatında bir önəmli
rol oynayır. Orta məktəbi bitirib, 1958-ci ildə Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun avtomobil nəqliyyatının istismarı fakültəsinə daxil olur.

Təbii ki, ali məktəbin özünün yazılmamış qanunları və həyat tərzi
var. Axı, hamı bilir ki, tələbəlik illərində xüsusən də rayonlardan,
kəndlərdən oxumağa gələn gənclər daha çox əziyyətlə üzləşirlər. Yəni
onların bir çoxu yataqxana həyatı yaşayır, isti xörək yemir və özləri
müxtəlif xörəklər bişirməyə məcbur olurlar. İstər məişət qayğıları, istərsə
də oxumaqla bağlı məsələləri bu cür həyat tərzi yaşayan insanlar daha
asanlıqla həll edə bilirlər. Çünki onlar nə əmilərinə, nə dayılarına, nə də
xalalarına arxayın olurlar. Sadəcə olaraq hər şeyi özləri yoluna qoyur və
özləri də müəyyən zaman kəsiyindən sonra rahat bir yola çıxırlar. Ona
görə rahat yol deyirik ki, narahat bir yolu gedən adam sonradan mütləq
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rahat və işıqlı yola çıxır. Onun üçün narahat yolda hərəkət eləmək də asan
olur, işıqlı yolda da. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, onlar həyatın bərkinə-
boşuna, istisinə-soyuğuna dözürlər və günlərin birində rahat yola doğru
irəliləyirlər.

O, ali məktəbi bitirəndən sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Hələ
tələbəlik illərində ali məktəbin ictimai həyatında yaxından iştirak edir.
Ali məktəbi bitirdikdən sonra onu təyinatla Özbəkistana göndərirlər. Elə
həmin ili də ordu sıralarına yollanır. Hərbi xidməti başa vurandan sonra
1965-ci il dekabrın 1-də vətəninə dönür. Cəmi bir ay sonra Marneuli
rayonunda mühəndis vəzifəsində işləməyə başlayır. Bu müddətdə də o,
mühəndis olaraq, işinə yaradıcı yanaşır.

Ali məktəbdə qazandığı biliklər və elm onun köməyinə çatır.
Mühəndis olaraq ilk fikirlərini irəli sürür. Bu məqsədlə o, Faxralı-
Marneuli, Faxralı-Tbilisi marşrutu üzrə avtobus xətti açdırır. Bununla
yanaşı, gənc mühəndis həmişə öz üzərində çalışır, axtarışlar aparır, nə isə
bir şey əldə etmək istəyir. Çox fikirləşəndən sonra belə bir təşəbbüslə
çıxış edir: Faxralı-Marneuli-Bakı marşrutu üzrə avtobus reysi açmaq.
Təəssüf ki, gənc mühəndisin bu arzusu gözündə qalır. Çünki o, bir
cinayətin qurbanına çevrilir və 1972-ci ildə dünyasını dəyişir.

Hər bir insan dünyasını dəyişə bilər. O, Allah-Təalanın insanın
alnına yazdığı bir qismətdir. Kimi tez, kimi gec bu dünyadan köçür.
Amma sadəcə olaraq, elə insanlar var ki, onlar dünyadan köçəndə tək bir
evin, bir ailənin adamları deyil, bir kəndin, bir elin, bir oymağın insanları
göz yaşı tökür, ağlayır və kədərlənir. Oruc Abbas oğlu Şərifov da
dünyasını dəyişəndə bax, beləcə, el-oba onun üçün heyifslənir və təəssüf
hissi keçirir. Camaat deyir ki, bu oğul bir evdən deyil, bir eldən gedib.

Onun həyat yoldaşı Zərifə xanım ailəsinə çox sədaqətli olub. Amma
ömür-gün yoldaşının vaxtından tez dünyasını dəyişməsi onun ürəyinə
sağalmaz bir yara vurub. Daha doğrusu, Zərifə xanım Orucun yoxluğuna
dözə bilməyib və günlərin birində dünyasını dəyişib. İki körpə uşaqlarını
ana qayğısından, ana nəvazışındən də məhrum edir.

Bəzən qəmli bir tale, qəmli bir ömür digər insanlara çox böyük nisgil
gətirir və fikirləşirsən ki, bu cür gözəl insanlar nə üçün qısa zaman
kəsiyində dünyasını dəyişir?!.. Amma bir qədər fikirləşəndən sonra bir
rəyə gəlirsən: Yaxşı insanları Allah da çox sevir və görür ki, yaxşı
insanların qədrini bəndələr bilmir, bax onda onu götürüb aparır öz
dərgahına.

İndi Oruc bəy də, Zərifə xanım da Allahın dərgahındadırlar. Allahın
dərgahında olan bu insanları bu dünyada yaşadan isə onların əməlləri və
insanların ürəklərində qoyduqları xoş duyğulardır. O xoş duyğular ki,
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tez-tez çoxlarına onları xatırladır. Onları xatırladır ki, yaxşı əməl
sahiblərini heç vaxt unutmaq olmaz.

ÖMÜR YOLU

Hərənin bir ömür yolu var. Bu ömür yolu
insanı hara aparır və sonu necə qurtarır, onu
Allah-Təaladan başqa heç kəs deyə bilməz. Onu
da heç kəs deyə bilməz ki, insanın kədərli anları
nə vaxt olacaq, qəmli məqamları haçan baş
verəcək. Bir sözlə, həyatı yaradan hər şeyi
əvvəlcədən yazıb qoyur. Və sonradan insan
həmin anları yaşayır. Böyük filosof Monteskye
yazır: “Biz üç şəkildə təhsil alırıq. Birinci təhsili
valideynlərimiz, ikinci müəllimlərimiz, üçüncü
isə həyat verir. Sonuncunun dərsləri əvvəlcədən
öyrəndiklərimizin hamısını yalana çıxardır”.

İsa Səməd oğlu Babaşov həyatın hər cür çətinliklərini görüb
yaşamış insanlardandır. O, 1939-cu il avqustun 1-də Faxralı kəndində
dünyaya göz açıb. Aydındır ki, o kənddə orta məktəb olduğuna görə,
həmin təhsil ocağında 1-ci sinfə gedir. Orta məktəbdə digər tay-
tuşlarından, yoldaşlarından istedadı və savadı ilə fərqlənən İsa Babaşov
məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaq məqsədilə sənədlərini
Azərbaycan Politexnik İnstitutuna verir və ora qəbul olur.

Tələbəlik illərində də o digər yoldaşlarından seçilir. Yəni başqa tay-
tuşları yeyib-içməyə, istirahətə gedəndə onun həyat amalı kitabxanaya
getmək, orda oxumaq və imtahanlara hazırlaşmaq olur. Yuxusuz gecələr,
əzablı anlar heç də onu bezdirib ruhdan salmır. Əksinə, İsa Babaşov
yaxşı bilirdi ki, o yuxusuz gecələrin bir neçə ildən sonra bəhrəsini
görəcək, elmin enişli-yoxuşlu yolları ilə addımlayacaq və bir alim kimi
özünü təsdiq edə biləcəkdir.

Ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən İsa Babaşov ordu
sıralarında xidmət edəndən sonra yenidən bitirdiyi ali məktəbə -
Azərbaycan Politexnik İnstitutuna qayıdır və orda metallurgiya
kafedrasında müəllim işləyir.

Təbii ki, ali məktəbdə çalışdığı dövrdə yeni axtarışlar aparır və özü
yolunu tapır. Daha doğrusu, 1968-1971-ci illərdə Moskva Polad və
Ərintilər İnstitutunda aspiranturada oxuyub, “Dəmir-kükürd sisteminin
təzyiq-temperatur-tərkib koridantlarındakı diaqramının tədqiqi”
mövzusunda namizədlik işi müdafiə edib, elmlər namizədi adını qazanır.
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Alimin axtarışları heç də bu uğurla tamamlanmır. Yəni ö, öz üzərində
daim işləyir, müxtəlif elmi kitablarla və tədqiqat əsərləri ilə maraqlanır,
elm aləmində yeni söz demək üçün axtarışlarını davam etdirir.

O, Moskvadakı ali məktəblərdən birində bir müddət işə dəvət olunur
və həmin institutda 1985-ci ilin sentyabr ayına qədər baş elmi işçi və
elmi qrupun rəhbəri vəzifələrində çalışır. Moskva mühitində yaşamaq və
işləmək alimin həyatında əsaslı dönüş yaradır. O, bu illərdə SSRİ-nin
tanınmış elm adamları, alimləri və ziyalıları ilə tanış olur, onlardan
bəhrələnir. Müəyyən illər ötdükdən sonra İsa Səməd oğlu Babaşov
yenidən vətənə qayıdıb, əvvəlcə elmi fəaliyyətini Azərbaycan Politexnik
İnstitutunda, sonra isə “Azərelektromaş” Elmi-İstehsalat Birliyinin
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elektronika İnstitutunda davam etdirir.
Vətənə dönüşü və qayıdışı da ona uğur gətirir. Müxtəlif vaxtlarda yazdığı
40-a yaxın elmi əsərin müəllifi olan bu alim Azərbaycanda da tanınır və
məşhurlaşır. Təbii ki, onun elmi-tədqiqat əsərləri böyük maraq doğururdu.
Elə bu marağa görə də Sovet İttifaqının vaxtında alim Moskva,
Leninqrad, Sverdlovsk və Bakı şəhərlərində keçirilən konfranslara dəvət
olunur və həmin konfransda maraqlı çıxışları ilə alimlərin diqqətini
özünü cəlb edir.

A.Bakıxanov yazır: “Dövlət və mənsəb həmişə bir qərarda qalmaz.
Nə qədər məşhur və nəcib silsilədən olursa ol, vaxt ki, özündə layiqli bir
şey yoxdur, xalqın nəzərində qədir-qiymətini itirmiş olursan. Ancaq...
elm və fənlər aləmində bir bilik və bacarıq qazanırsansa, lazımınca bilik
hasil edib özündən sonra gələnlərə, elmdən və biliyindən bir səmərə
qoyursansa o vaxt özünü xoşbəxt hesab etməyə haqqın var”.

Sanki bu sözləri böyük yazıçı İsa müəllim haqqında deyib. Çünki İsa
müəllim elm aləmində çox böyük işlər görüb. Ən azından onun elm
aləmindəki yenilikləri deməyə əsas verir ki, bu insan şam kimi elm
yolunda ömrünü yandırmaqdan peşiman deyil. Çünki onun şöləsi və işığı
çox insanın köməyinə çatıb.

Alim və gözəl insan İsa Babaşov həm də “Riyazi üsulların elmi-
tədqiqat işlərinə tətbiqi” adlı kitabın müəllifidir. Elə bu kitabın özü bu
ziyalını çoxlarına tanıtdırıb.

İsa Babaşov 2012-ci il may ayının 17-də dünyasını dəyişib. Allah
rəhmət eləsin!
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...DÜNYADAN NƏ GÖZƏL BİR İNSAN GEDİR

Yəqin diqqətli oxucunun nəzərindən
yayınmayıb ki, hər dəfə Faxralıdan,
faxralılardan yazanda vurğulayıram ki, bu elin
yetirmələrinin sorağı çoxdan Borçalının
hüdudlarını aşaraq Azərbaycana və bütün türk
dünyasına yayılıb. Təbii ki, bu kəndin hər bir
övladı kimi, həmyerlilərimin uğurundan mən də
böyük iftixar hissi keçirir və hər yazımda bunu
dönə-dönə vurğulamaqdan zövq alıram. Niyə də
qürur duymayım?! Bu gün həyatımızın elə bir
sahəsini tapmaq çətindir ki, Faxralının yetirməsi

olan heç olmasa bircə nəfər bu sahənin tanınmış mütəxəssisi olmasın.
İctimai-siyasi həyatda da belədir. Neçə-neçə ictimai xadimi, incəsənət
ustası ilə öyünür həm də faxralılar. Bu yazıda isə mən şəfalı əlləri ilə
minlərlə ailəyə sevinc bəxş edən hakimlərimizdən biri haqqında söhbət
açmaq istəyirəm.

...Qurban Bayraməli oğlu Piriyev 1939-cu il may ayının 9-da Borçalıda
- o zamankı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində anadan
olub. 1946-cı ildə kənddəki orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub. 1956-cı
ildə orta təhsilini başa vurub. Təbii ki, yaşıdlarının çoxu kimi, onun da arzusu
olub ki, ali təhsil alsın. Amma hərbi xidmətə çağırılması bu arzusunun
reallaşmasını bir qədər ləngidib. Yalnız 1959-cu ildə ordu sıralarında tərxis
olunduqdan sonra Bakıya gələrək sənədlərini Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunun stomotologiya fakültəsinə verib və imtahanlardan uğurla çıxaraq
tələbə adını qazanıb. Tələbəllik illərinin əziyyətli, lakin şirin illərini yaşayıb.
Oxumaq sarıdan çətinliyi olmasa da, maddi durumu onu həm də işləməyə
vadar edib. Gündüzlər oxuyub, gecələr isə kiçik tibb işçisi kimi fəaliyyət
göstərib. Kim bilir, bəlkə bu da talenin onun qismətinə yazdığı yazı imiş ki,
hələ tələbə ikən nəzəri biliklərini təcrübədə möhkəmlətmək imkanı qazanıb,
ali məktəbi bitirib müstəqil fəaliyyətə başlayanda çətinlik çəkməyib.

1966-cı ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib və təyinatla
Naftalan şəhərinə göndərilib. Buradakı sanatoriyada həkim-stomotoloq
kimi fəaliyyətə başlayıb. Savadı, qabiliyyəti ilə yanaşı səmimiliyi,
ürəyigenişliyi və həssaslığı ilə qısa vaxtda çalışdığı kollektivin
sevimlisinə çevrilib. Adı hər yerdə hörmətlə çəkilib. Sanatoriyaya
istirahətə gələnlər də ondan razılıqla ayrılıblar.
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Qurban Bayraməli oğlunun buradakı fəaliyyəti təkcə həkim-
stomotoloq kimi çalışmaqla məhdudlaşmayıb. Daim axtarışda olub,
tibbin ən son yeniliklərini belə mənimsəməyə çalışıb. Bir sıra elmi-
praktik konfrans və seminarlarda iştirak edib. Dəfələrlə Moskva, Almatı,
Tbilisi və digər şəhərlərdə xidməti ezamiyyətdə olub.

O, çalışdığı kollektivin və şəhərin ictimai həyatında da yaxından
iştirak edib. 1971-ci ildə onu həm də Naftalan şəhər Kurort Birliyi
həmkarlar komitəsinin sədri vəzifəsinə seçiblər. Həkim-stomotoloq kimi
fəaliyyətini davam etdirməklə yanaşı, ömrünün sonuna qədər həm də bu
vəzifədə çalışıb.

Bütün əmək fəaliyyəti Naftalanla bağlı olan Q.Piriyev bu şəhərin
sayılıb-seçilən, hörmətli sakinlərindən olub. Onu burada həm də
nümunəvi ailə başçısı kimi tanıyıblar. 1969-cu ildə ailə həyatı qurub və 3
övlad boya-başa çatdırıb.

İnsanın özü bilməsə də, Allah hərəyə bəlli bir ömür payı yazır.
Yazıqlar olsun o adama ki, ömrü ləyaqətlə yaşayıb yaddaşlara köçə
bilmir. Qurban həkim cəmisi 66 il ömür sürüb, 2005-ci il mayın 20-də
vəfat edib. İnsan üçün 66 il elə də böyük zaman kəsimi hesab olunmasa
da, ləyaqətlə yaşaya bilənlər üçün az da deyil. Bu mənada, Q.Piriyevi
xoşbəxt talelilərdən hesab etmək mümkündür. Çünki qismətinə yazılan
ömür payını şərəflə yaşayıb, istər çalışdığı kollektivdə, istərsə də
ictimaiyyət arasında böyük hörmət və nüfuz qazanıb, kimsənin yanında
gözükölgəli olmayıb. Bir də ona görə xoşbəxt talelərindəndir deyirəm ki,
özündən sonra ləyaqətli övladları qalıb.

Tale elə gətirdi ki, Qurban Piriyevin vəfatından neçə il sonra
Naftalana gedəsi oldum. Dostları və iş yoldaşları ilə həmsöhbət oldum.
İnsan sağlığında nə qədər sevilərmiş. Qurban həkimi sevgi ilə,
məhəbbətlə xatırlamayana rast gəlmədim. Möcüzəli Naftalan
sanatoriyasının baş həkimi Gültəkin həkimdən başlamış, Tapqaraqoyunlu
kəndinin sakini, iş adamı Rafiq Oktay oğlu İbrahimova kimi hamı
Qurban həkimdən ağızdolusu danışırdı. Qurban həkim əməlləri ilə
insanlıq zirvəsinə qədər ucalmışdı. Naftalan şəhərinin sakinləri indi də
onun yoxluğu ilə barışa bilmirlər. Hamısı bir ağızdan deyir ki, Qurban
həkimin timsalında ən gözəl insanı itirdik.

Xalq şairi Məmməd Rahimin bir müdrik kəlamını xatırlayıram:

Yarat! Sən köçəndə ellər söyləsin,
Dünyadan nə gözəl bir insan gedir.
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Bəli! Bu, həqiqət idi. İnsanların qəlbində heykəlləşən həqiqət. Bir
ömrü kisi kimi yaşayıb, kişi kimi başa vurub, şirin xatirəyə çevrilərək
yaddaşlara köçüb. Deməli, əbədi ölməzlik qazanıb Qurban həkim.



Faxralılar

237

QARA TORPAĞINA SÜRTDÜM ÜZÜMÜ

Faxralıya qonaq gəlib qalmasan,
Qohum-qonşu haray salar, el qınar.
“Misri” üstə Koroğludan çalmasan,
Sədəfli saz, şüşə barmaq, tel qınar.

Əjdər Ağayev

Əli Şaban oğlu Qurbanov 1939-cu ildə
qonaqpərvər, təbiət gözəlliyi ilə dünyaya
meydan oxuyan bir eldə anadan olmuşdur.
Həmin ildə Faxralı elində bu işıqlı aləmə gələn
övladların sayı da çox olub. Bu övladların
içərisində sayılıb-seçilən, elinə-obasına
başucalığı gətirən, xeyirxah, nəcib əməlləri ilə
yadda qalan, hər zaman minnətdarlıq hissi ilə
xatırlananlar az deyil. Onlardan biri də
haqqında söhbət açdığımız Əli Qurbanovdur.
1958-ci ildə orta məktəbi bitirən Əli bir müddət

istehsalatda çalışıb. Əksər yaşıdları kimi, universitet tələbəsi adına layiq
görülmək arzusuna 1960-cı ildə nail olub. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinə (Bakı Dövlət Universiteti) qəbul olunan Əli 1965-ci ildə
orada Əmtəəşünaslıq və ərzaq malları ticarətinin təşkili ixtisası üzrə tam
ali təhsil kursu-nu fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. Təyinatla
Sumqayıta göndərilib və ömrünün sonuna qədər şəhərin ticarət müəssisə
və təşkilatlarında məsul vəzifələrdə işləyib. Kollektiv üzvlərinin
hörmətini qazanıb, böyük nüfuz sahibi olub. Nəcib, xeyirxah bir insan
kimi tanınıb, çətinə düşənə həmişə kömək əli uzadıb. Məhz bu
keyfiyyətləri bu gün yaddaşlarda yaşayır və daima xatırlanır.

Əli Qurbanov gözəl bir ailənin övladı idi. Atası Şaban öz alın tərinə
və zəhmətinə tapınan, hamı tərəfindən sevilən gözəl bir el şairi olub.
Rayon mərkəzində çayxanası var idi. Əslində adı çayxana idi. O çayxana
ədəbi dərnəyi, şeir-sənət evini xatırladırdı. Şair Şaban həmişə xalqın
içərisində olub, xalqla nəfəs alıb. Bir məlum həqiqəti qeyd etmək
istəyirəm ki, Şabanın şeirlərini ilk olaraq əziyyətini mən çəkib, toplayıb
“Payız çiçəyi” adı altında nəşr etdirmişəm. O zaman kitab haqqında
respublika mətbuatında maraqlı yazılar dərc edildi. Ən maraqlısı alim-
filosof İsa Musayevin məqaləsi idi. “Payız çiçəyi” kitabı Borçalıda böyük
sevinclə qarşılandı. Əli Qurbanov bax belə bir atanın övladıdı. O, sıravi
işçi olanda da, rəhbər vəzifələrdə çalışanda da həmişə içində böyük



Səməndər Məmmədov

238

səmimiyyət olub. Eloğlu kimi həmişə bir ayağı Borçalıda idi.
Qardaşlarına ata əvəzi olub: ali təhsil almalarında da, ailə qurmalarında
da, əllərinin çörəyə çatmasında da. Əli Qurbanov haqqında çox danışmaq,
çox yazmaq olar...

Qardaşı Məmmədəli Qurbanovun dediklərindən: – “Tale elə gətirdi
ki, qardaşım Əli erkən yaşlarından ayrı-ayrı vəzifələrdə işləməli oldu.
Vəzifəsi əvvəl kiçik olsa da, onun özünəməxsus qabiliyyətindən və
dünyagörüşünün zənginliyindən xəbər verirdi. Əli Qurbanov böyük
qardaşımız olsa da, bizim üçün ata əvəzi idi. Bütün qardaşlarına, o
cümlədən qahumlarına, eloğlularına xüsusi diqqət göstərirdi. Harada
işlədisə, xüsusi hörmət və nüfuz qazandı. Bütün bunlar kollektivin ona
olan əvəzsiz hörmətindən irəli gəlirdi. O, həm də vətənpərvər bir ziyalı
idi. Maksim Rılski mükafatı laureatı, şair-tərcüməçi Abbas Abdullanın
bir məşhur kəlamı var: “Qara torpağına sürtdüm üzümü, üzüm el yanında
ağardı, Vətən”. Abbas Abdulla bu müdrik kəlamı sanki qardaşım Əli
Qurbanov üçün demişdi. Qardaşım “Vətənin qıraqda qalan” yerini –
Borçalı mahalını canı-qanı qədər sevirdi. Borçalıya tez-tez baş çəkər,
onun əsrarəngiz gözəlliyindən zövq alardı. Respublika Təhsil Şurasının
sədri, pedaqoji elmləri doktoru, professor, vaxtı ilə Faxralının əziz qonağı
olmuş Əjdər Ağayevin:

“ Təhməz bulaq donur dildə, dodaqda,
Bülbüldümü, cəh-cəh vurur budaqda.
Laləyə bax, nərgizə bax bu dağda,
Toplamasan, göz yorular, əl qınar”.

– misraları dilindən düşməzdi.
Qardaşımızın timsalında biz bir əzizimizi, Borçalımız bir

vətənpərvər ziyalısını, bütöv Azərbaycanımız isə bir insan oğlunu itirdi”.
Əli Qurbanovun övladları Asif hüquqşünas, Arif iqtisadçı, Afaq isə

şərqşünasdır. Bu gün onlar atalarının xeyirxah əməllərini layiqincə
davam etdirirlər.

1996-cı il noyabr ayının 17-də dünyasını dəyişən Əli Şaban oğlu
Qurbanov doğma kəndində – Faxralıda torpağa tapşırılıb. Bu nurlu, nəcib
xeyirxah insanın xatirəsi onu tanıyanların qəlbində yaşayır və
yaşayacaqdır.
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XATİRƏYƏ DÖNƏN ZİYALI

İnsanlar iki məqamda bir-birinə dah çox
doğmalaşır: bir qəmdən, bir də sevincdən. Hər
ikisində də insan dünyanın bütün pisliklərini
unudub ancaq xeyirxahlıq haqqında düşünür.

Bu yaxınların söhbətidir. Bir dostumun
oğlunun toyuna getmişdim. Təsadüf elə gətirdi
ki, əvvəllər heç yerdə görmədiyim,
tanımadığım adamlarla bir masada əyləşəsi
oldum. Bir-birimizi tanımasaq da, həmin gün
hamımızı birləşdirən bir məqam var idi:
dostumun sevincinə şərik olmaq, ona xeyir-dua,

gözaydınlığı vermək üçün gəlmişdik. Elə bu səbəbdən də sanki illərdi
bir-birimizi tanıyırıqmış kimi səmimi söhbətə başladıq. Qonaqlardan biri
söhbət əsnasında biləndə ki, əslən Borçalıdanam, mənə qarşı diqqəti bir
az da artdı. Əlavə təqdimatsız-filansız birbaşa Aslan Poladovu tanıyıb-
tanımadığımı soruşdu. Və biləndə ki, Aslan müəllimlə bir kənddənəm,
söhbətə bir az da şirinlik qatdı. Sən demə, Aslan Poladov institutda ona
dərs deyib, onun ən sevimli müəllimlərindən olub. Müsahibim deyirdi ki,
olduqca səmimi bir insan olan Aslan müəllim tələbələrə münasibətdə nə
qədər tələbkar idisə, o qədər də diqqətli idi. Hər tələbəyə fərdi yanaşmağı
bacarır, onların probleminə biganə qalmırdı.

Aradan illər keçməsinə baxmayaraq, onun öz müəllimi haqqında
belə vurğunluqla, böyük məhəbbətlə danışmasından qürur duyurdum.
Axı, söhbət mənim eloğlumdan gedirdi.

Xoşbəxtlikdən həmin məclis və Aslan müəllimlə bağlı söhbətimiz
mənim “Ağır elsən, Borçalıda adın var” adlı kitabımın 3-cü cildini
hazırladığım ərəfəyə təsadüf etmişdi. Və mənim Aslan Poladovla bağlı
onsuz da hazırlayacağım yazının bir az da tezləşməsinə səbəb oldu.

...Aslan Nəbi oğlu Poladov 1939-cu il yanvarın 2-də Borçalıda –
Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı kəndində kolxozçu
ailəsində anadan olub, burada orta məktəbi bitirib. 1959-1961-ci illərdə
ordu sıralarında xidmət edib. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra ali
təhsil almaq arzusunu reallaşdırmaq qərarına gəlib. 1961-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) əmtəəşünaslıq
fakültəsinə daxil olub. 1966-cı ildə həmin fakültədə təhsilini fərqlənmə
diplomu ilə başa vurub.
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Universiteti bitirdikdən sonra o, əmtəəşünas kimi Azərbaycan Dəmir
Yolu İdarəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Amma elmi axtarışlara olan
həvəsi onu bir an da tərk etməyib, bu sahədəki potensialından istifadə
etmək qərarına gəlib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi
nəzdindəki Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasına daxil
olub. 1972-ci ildə “Azərbaycan SSR-də şəxsi yardımçı və ev
təsərrüfatında məşğul olan əmək ehtiyatlarından istifadənin ictimai-
iqtisadi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

Aspiranturada təhsilini bitirdikdən sonra fəaliyyətini bütövlükdə
elmə həsr etmək qəarına gələn A.Poladov Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitututnda kiçik elmi işçi kim işə qəbul
olunub.

Bir iqisadçı alim kimi səmərəli fəaliyyəti, əldə etdiyi uğurlar
diqqətdən kənarda qalmayıb və o, 1977-ci ildə həmin institutda baş elmi
işçi vəzifəsinə irəli çəkilib. 1983-cü ilə kimi burada çalışan A.Poladov
bundan sonra elmi fəaliyyətlə yanaşı, həm də pedaqoji sahədə də
çalışmaq qərarına gəlib, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
İnstitutunda dosent vəzifəsni tutub. Və elə o vaxtdan ömrünün sonunadək
bu ali təhsil ocağında çalışaraq respublikada idman mütəxəssisləri
hazırlanmasında böyük əmək sərf edib. Minlərlə tələbənin sevimlisinə
çevrilib. Elə yuxarıda xatırlatdığım söhbət də Aslan müəllimə tələbə
sevgisinin təzahürü idi.

Aslan Poladov cəmisi 62 il ömür sürüb – 2001-ci ildə dünyasını
dəyişib. Onun yaşadığı ömür elə də uzun olmasa da, məhsuldar olub - bir
monoqrafiyası və 50-dən çox elmi məqaləsi dərc olunub. Yaddaqalan
olub, xatirələrə dönə bilib. Və əgər bu gün doğmaları, eloğluları ilə
yanaşı, minlərlə yetirməsinin qəlbində də şirin xatirəsi yaşayırsa, deməli
onun mənəvi ömrü fiziki ömründən qat-qat uzun olacaq.
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“BU DÜNYA ƏBƏDİ DİRİLƏRİNDİ”

Eldə-obada belə bir adət, yazılmamış
qanun var: birinci dəfə rastlaşdığın adamla
tanış olmazdan əvvəl onun kimin oğlu, yaxud
qızı olması ilə maraqlanırsan. Və bu ilk
məlumat, qarşındakı adamın hansı ocaqdan
od, hansı kökdən güc alması, hansı bulaqdan
su içməsi sənə çox şey deyir. Atalar nahaq
deməyib ki, ot kökü üstə bitər. Nadir
istisnaları nəzərə almasaq, adətən övlad
valideynlərin əmələrinin davamçısı, adının
üstünə ad gətirəni olur. Təbii ki, burada

valideynlərdən də çox şey asılı olur. Əsil övlad əsil atadan törəyər.
Ulu Borçalının ağır eli kimi tanınan Faxralı kəndində də belə ağır-

batman, ədəb-ərkanı, yüksək mədəniyyəti, əsl el-oba adamı olmaları ilə
seçilən ailələr çoxdur. Onlaradan biri də Alməmmədli nəslində Əli
Xəlilovun ailəsidir. O Əli Xəlilov ki, uzun müddət Faxralıda kolxozun və
kənd sovetinin sədri vəzifələrində ləyaqətlə çalışaraq böyük hörmət və
nüfuz qazanmışdı. 20 ildən çoxdur ki, aramızda olmasa da, qədirbilən
faxralılar bu gün də onu minnətdarlıqla xatırlayırlar. Bu arada vaxtilə
yazdığım şeirin bir bəndi yadıma düşür:

Əli Xəlil el hörməti qazandı,
Bütöv oldu, uca tutdu düz andı.
Xalq üçün yaşadı, xalq üçün yandı,
Adı bəlli şöhrət-şanım, Faxralı.

Bəli, Əli Xəlilov el hörməti qazandı. Ona görə ki, həmişə xalq üçün
yaşadı, xalq üçün yandı, xırda hisslərlə yaşamadı, hər əməlində bütöv
oldu. Və Əli Xəlilovdan söz düşəndə Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bir
beytini xatırlamamaq olmur:

Дири вар ки, тез бцкясян аьлара,
Юлц вар ки, дайаг олуб саьлара.

Bu yazıda məqsədim Əli Xəlilov haqqında söhbət açmaq olmasa da
(onun haqqında ayrıca yazı yazmışam), söhbətə onunla başlamağım
səbəbsiz deyil. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, barəsində söz açacağım
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Yasin Xəlilov haqqında oxucuda ilkin təsəvvür yaratmaq üçün öncə
məhz onun atası barədə məlumat verdim. Yeri gəlmişkən onu da qeyd
edim ki, Əli Xəlilovun əmisi oğlu, uzun müddət Bolnisi rayonunun ayrı-
ayrı kəndlərində kolxoz sədri işləmiş İsrafil Məmmədov da sayılıb-
seçilən, adı həmişə hörmətlə çəkilən kişilərdən olmuşdur.

Belə bir ailədə boya-başa çatan Yasin Əli oğlu Xəlilov 1939-cu ildə
anadan olub. Uşaqlığı qanlı-qadalı ikinci dünya müharibəsi illərinə
təsadüf edən Yasin 1946-cı ildə Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1957-ci ildə orta təhsilini başa vurub. Elə həmin ildə də ali
təhsil almaq arzusu ilə Bakıya gəlib və o vaxtkı M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Dillər İnstitutuna daxil olub. 1962-ci ildə
institutun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirdikdən sonra yenidən
Borçalıya – doğma Faxralıya qayıdıb və bir vaxtlar təhsil aldığı Faxralı
orta məktəbində müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Bir il burada
müəllimlik fəaliyyətindən sonra hərbi xidmətə çağırılıb və 1963-1965-ci
illərdə sovet ordusu sıralarında qulluq edib. Hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra doğma kəndinə qayıdan Yasin müəllim yenidən burada
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. 1969-1972-ci illərdə məktəbdə dərs
hissə müdiri, 1972-1974-cü illərdə isə Faxralı orta məktəbinin direktoru
kimi daha böyük qayğılarla məşğul olub. Sonrakı illərdə də təcrübəli
müəllim, bacarıqlı maarif təşkilatçısı kimi əlindən gələni əsirgəməyib.

İlk baxışda adi avtobioqrafik məlumat xarakteri daşıyan bu
məlumatların, qeyd olunan illərin arxasında gərgin zəhmət, elinə-obasına
canyandıran, onun maariflənməsi yolunda ömrünü gilə-gilə əridən böyük
bir ziyalının yanar ürəyi dayanır. Bir pedaqoq kimi, Yasin müəllim yaxşı
bilirdi ki, Xalq şairi Zəlimxan Yaqub demiş, “gənclik üzünü dədələrə
tutanda, yönünü sənət Məkkəsinə, elm məbədinə, fikir ehramına, hikmət
türbəsinə çevirəndə kamilləşmə yolunda yorulmaq bilmədən irəliləyir və
kamilləşir”. Ona görə də çalışırdı ki, gənclər daha çox elmə bağlansınlar.
Bunun üçün isə gecəli-gündüzlü çalışmaq lazım idi. O dövrdə isə
Faxrlıda təlim-tərbiyənin səviyyəsinin yüksəliş dövrü olmasına
baxmayaraq müəyyən problemlər də var idi. Bu da hər şeydən əvvəl
məktəb binasının kiçik olmasından, tələbatı ödəyə bilməməsindən irəli
gəlirdi. 1968-1969-cu tədris ilində Faxralıda səkkizillik məktəbin
açılması da yeni məktəb binasına olan tələbatı aradan qaldırmamışdı.
Faxralı orta məktəbinə yeni bina tikilməsinə böyük ehtiyac vardı.
Məktəbin direktoru vəziyyətdən çıxış üçün yollar arayır, yuxarı
təşkilatlara müraciətlər edirdi. O dövrdə Bolnisi rayon İcraiyyə
Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışan Faxralının qeyrətli oğlu, təkcə öz
kəndi üçün yox, bütövlükdə Bolnisi rayonu üçün çox işlər görmüş Əli
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Bayram oğlu Əliyev növbəti müraciətlərinin birində Yasin müəllimə belə
cavab vermişdi: “O kəndi mən də çox istəyirəm, bir neçə dəfə tikinti
nazirinin yanında və Maarif nazirliyində olmuşam. Bir dəfə yenə
gedəcəyəm, bu dəfə bir az ciddi danışacağam”. Əli Bayram oğlunun
növbəti müraciətinə isə Maarif nazirinin müavini ironik bir cavab
vermişdi: “Faxralıda hər ailənin on uşağı var, biz borclu deyilik ki, onlara
hər il bir məktəb tikək”. Bu cavaba Əli Bayram oğlunun sərt
reaksiyasından ehtiyatlanan Maarif naziri Tamara Laşkaraşvili Faxralıda
yeni məktəbin tikintisinə başlamağı tapşırmışdı. Artıq yeni binanın
tikintisinə razılıq alınmışdı. Bundan sonra layihə-smeta sənədlərinin tez
bir zamanda qaydaya salınması lazım idi ki, tikinti işləri yubanmasın,
vaxtında başlasın. Əli Bayram oğlunun qətiyyəti hesabına yaranan bu
fürsəti əldən vermək olmazdı. Yasin müəllim böyük zəhmət bahasına bu
işin öhdəsindən gələ bildi. Məktəbin tikintisi aparılan vaxt artıq Bolnisi
rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə T.Xelaşvili seçilmiş,
Ə.Əliyev isə Bolnisi rayon Su Təsərrüfatı və Meliorasiya idarəsinin rəisi
vəzifəsinə keçirilmişdi.

Nəhayət, gözlənilən gün gəlib çatdı. 1973-cü ilin sentyabrında yeni
dərs ilini Faxralı məktəbliləri yeni məktəbdə qarşıladılar. Məktəbin
açılışına həsr olunmuş böyük təntənədə raykomun birinci katibi
T.Xelaşvili də iştirak edirdi. Məktəbin direktoru Yasin Xəlilovun və
bütün faxralıların həmin andakı sevincinə isə bir kədər də əlavə
olunmuşdu: yeni məktəbin tikintisi üçün əlindən gələni edən, böyük
zəhmət çəkən Əli Bayram oğlu Əliyev bu təntənədə iştirak etmirdi.
Tədbir iştirakçıları onun əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.

...Dünya şöhrətli yazıçı Cek London yazırdı: “Düşünməyi
bacarmayanlar elə bilirlər ki, düşünürlər və odur ki, doğrudan da düşünə
bilən adamların müqəddəratını həll edirlər”. Bu mənada Yasin müəllim
doğrudan da eli-obası, onun daha firavan gələcəyi üçün düşünməyi bacaran
insan idi. Nə etmək, necə etmək lazım olduğunu bilirdi. Bir müəllim kimi
onu əsas düşündürən isə təbii ki, yeniyetmə soydaşlarının yüksək səviyyədə
təlim-tərbiyə əldə etmələri idi. Heç zaman yersiz söz danışmaz, boş vədlər
verməzdi. Onun bu xarakterinə bələd olan həmkarları, eloğluları bilirdilər ki,
Yasin müəllim bir söz dedisə, deməli onu yüz ölçüb, bir biçdikdən sonra
qərara gəlib və bu fikir, bu təklif ümumi işin xeyrinədir. O, danışmağı, özü
də yerində və gözəl danışmağı bacarırdı. Elə burdaca müdriklərdən birinin
dediyi fikir yada düşür: «Данышмаг цчцн инсана ики ил лазым олдуьу
щалда, данышмаьы юйрянмяк цчцн 60 ил вахт тяляб олунур».

Zəlimxan Yaqubun tez-tez işlətdyi bu sözlər heç vaxt yadımdan
çıxmır: “Müsəlmanların qibləsi Məkkədirsə, bəşəriyyətin qibləsi dahi
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şəxsiyyətlər, ustadlar, sərkərdələr, dühalar, peyğəmbərlərdir”. Bəli,
bəşəriyətin qibləsi dahilərdir. El-obada, daim böyük-kiçik yeri bilinən
kəndlərimizdə isə bu qiblə el ağsaqqaları, ağır-batman kişilərdir. Yasin
Xəlilov kimi kişilər... O Yasin müəllim ki, ləyaqətli ömür yaşadı,
xeyirxah əməlləri ilə adını Faxralının tarixinə yazdı. 2005-ci ildə haqq
dünyasına qovuşan Yasin müəllim bu gün də bizimlədir, bizim
sıramızdadır, elmin sirlərini öyrətdiyi minlərlə yetirməsinin qəlbində,
qədirbilən faxralıların yaddaşındadır. Sonda yenə də fikrimi elə Xalq
şairi Zəlimxan Yaqubla tamamlamaq istəyirəm:

Baxmağa güzgüsü, aynası yoxdu,
Yüz il yaşasa da mənası yoxdu.
Diri ölülərin dünyası yoxdu,
Bu dünya əbədi dirilərindi.
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YANAR ÜRƏK

Onun barəsində nəsə yazmaq mənim üçün
həm çətindir, həm də asan. Çətindir ona görə ki,
Faxralı tək bir ağır eldə dünyaya göz açıb,
sonralar nəinki təkcə bu kənddə, bütünlükdə
Borçalıda ad-san, böyük nüfuz qazanaraq hörmət
sahibi olmuş, hələ gənc yaşlarından ağsaqqallıq
zirvəsinə ucalmış bir adam haqqında söz demək
böyük məsuliyyət tələb edir. Asandır ona görə ki,
mən onu yaxından tanımış, bir şəxsiyyət kimi
daim böyük hörmət bəsləmişəm. Bir də axı, hər
kəsin özü haqqında öz əməlləri ilə dediyini adi
bir qəzet yazısında necə deyəsən. Xeyirxah

əməlləri, gördüyü işlərlə hələ sağlığında ikən ölməzlik zirvəsinə ucalaraq
minlərlə ürəkdə özünə yuva quran Sədrəddin Namazov da belələrindəndir.
Özü haqqında ən yaxşı sözü əməlləri ilə deyib bir səlnamə yaradan bu
böyük şəxsiyyət haqqında xatirələr bir kitaba belə sığmaz. Adam bilmir
hardan başlayıb harda qurtarsın, hansı işindən söhbət açsın. Hər dəfə də bu
mövzuda düşünürkən bir fikir qəlbimə hakim kəsilir: o, yanar ürək idi.
Ürəyini şam kimi yandırıb doğma yurduna nur çiləyirdi Sədrəddin müəllim.

...Sədrəddin Səməd oğlu Namazov 1939-cu il iyul ayının 23-də
Borçalıda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində dünyaya gəlmişdir. 1946-cı
ildə Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş, 1957-ci ildə həmin
məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə ali təhsil almaq arzusu onu Bakıya
gətirib çıxarmış və o, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1962-ci ildə institutda təhsilini başa vuran
Sədrəddin Səməd oğlu Borçalıya ali təhsilli riyaziyyat müəllimi kimi
qayıdaraq doğma Faxralıda – bir vaxtlar özünün təhsil aldığı məktəbdə
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Bir müddət burada çalışdıqdan sonra hərbi
xidmətə çağırılmış, 1964-cü ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra yenidən
həmin məktəbdə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur.

1969-cu ildə pedaqoji ustalığını və təşkilatçılıq qabiliyyətini nəzərə
alaraq onu Faxralı natamam orta məktəbinə dərs hissə müdiri vəzifəsinə irəli
çəkdilər. Bu, o vaxtlar idi ki, Sədrəddin müəllim tükənməz enerji və böyük
həvəslə çalışır, elin gözündə pillə-pillə ucalır, rayon pedaqoji ictimaiyyətinin
böyük rəğbətini qazanırdı. Onun işinə məsuliyyətlə yanaşması, işdə
prinsipiallığı və qayğıkeşliyi, tələbkarlığı, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə
malik olması diqqətdən kənarda qalmadı və 1974-cü ildə həmin məktəbin
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direktoru vəzifəsinə irəli çəkildi. 4 il bu vəzifədə çalışaraq məktəbin rayon
səviyyəsində qabaqcıllar sırasına çıxarılmasına nail oldu. 1978-ci ildə isə
ona daha böyük etimad göstərildi: bu dəfə böyük kollektivə – Faxralı orta
məktəbinə direktor təyin olundu. Əlbəttə, Sədrəddin müəllim üzərinə düşən
işin məsuliyyətini dərk edirdi. Yetirmələrinin sorağı ittifaqın hər yerinə
yayılmış, neçə-neçə alimi, həkimi, mühəndisi və qələm adamları
yetişdirməsindən haqlı olaraq qürur hissi keçirən belə böyük kollektivə
başçılıq etmək asan iş deyildi. Ancaq, bu vəzifəyə təyin edənlər ona inanır,
ümid edirdilər. O, isə işdən yorulan, usanan deyildi. Sanki Allah onu iş üçün
yaratmış və daim uğurla irəliləməsi üçün bütün müsbət keyfiyyətləri
vermişdi. Xalqına xeyir verməyi bacaran və daim buna can atan adam idi.
Özünü böyüklə böyük, kiçiklə kiçik kimi aparır, hər kəslə ünsiyyət
yaratmağı bacarırdı. Eldə-obada gündən-günə hörməti artır, nüfuzu
yüksəlirdi. Rayon rəhbərliyi də ona perspektivli bir rəhbər işçi kimi baxırdı.
Elə bu inam və etimadın nəticəsidir ki, bir il Faxralı orta məktəbinin
direktoru işlədikdən sonra 1979-cu ildə o, təkcə Bolnisi rayonunda deyil
həm də Gürcüstanda böyük və qabaqcıl təsərrüfatlardan biri olan Faxralı
üzümçülük sovxozu partiya təşkilatının katibi kimi daha məsul bir vəzifəyə
irəli çəkildi.

Atalar yaxşı deyib: elin gözü tərəzidir. Sədrəddin müəllimin fədakar
əməyi, doğma elinin abadlaşdırılması, əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılması naminə yorulmaz fəaliyyəti qədirbilən faxralıların
diqqətindən yayınmırdı. Onun işgüzarlığından, böyük-kiçik yeri
bilməsindən, ağsaqqallara, ağbirçəklərə böyük sayğı ilə yanaşmasından,
tabeliyində olanlara qarşı tələbkarlığı ilə yanaşı həssaslığından ağız dolusu
danışırdılar. Dəyərli məsləhətləri çoxunun karına gəlirdi. Dəqiqliyi və
düzgünlüyü çox sevirdi.

1982-ci ildə həmyerliləri ona daha böyük etimad göstərərək Faxralı kənd
sovetinin sədri vəzifəsinə seçdilər. Ömrünün sonuna – 1991-ci ilədək bu
vəzifədə çalışan S.Namazov rayon ictimaiyyətinin və faxralıların böyük
hörmət və rəğbətini qazandı.

O, hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, halallıq prinsipini hər
şeydən üstün tutdu, elinə-obasına sədaqətlə xidmət etdi. Sözü ilə əməli bir
olan bütöv bir KİŞİ ömrü yaşadı. Təkcə Faxralıda deyil, bütövlükdə Borçalıda
ad-san qazandı. Bu gün də o, minnətdarlıqla xatırlanır, haqqında ancaq xoş
sözlər söylənilir, qədirbilən Faxralı camaatı onun xatirəsini daim əziz tutur.

...Xalqın mənafeyini şəxsi mənafeyindən üstün tutanlar heç vaxt
ölmür, əbədi ölməzlik zirvəsinə ucalırlar. Ömrünü xalqının yolunda şam
kimi əridən S.Namazov haqqında şirin xatirələr də onu tanıyanların
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qəlbində əbədi yaşayacaq, onun Yanar ürəyinin şöləsi hələ neçə-neçə
könülləri isidəcək, yollarına nur saçacaqdır.
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İNCƏDƏN İNCƏ, ZƏRİFDƏN ZƏRİF

Ulularımızın təfəkküründən süzülüb gələn bir
el misalında gözəl deyilib: alim olmaq asandır,
adam olmaq çətin. Doğrudan da həyatda azmı
şahidi olmuşuq ki, bəzən elmdə ən yüksək zirvələr
fəth edən birisinin eldə-obada bir qara qəpiklik
hörməti olmur. Çünki belələri elm adamı olsalar
da, el adamı ola bilmirlər. Unudurlar ki, el
hörməti, el sevgisi dünyanın ən böyük rəsmi
dövlət mükafatından, hər cür təltifdən yüksəkdə
durur. El məhəbbəti adama yazılı fərmanla
verilmir, zərrə-zərrə, qətrə-qətrə yığılır. Haqqında
söhbət açmaq istədiyim Qulu Bədəlov da məhz el
hörməti qazanan alimlərdəndir, sözün əsl

mənasında böyük ziyalıdır. Xoşbəxtliyi ondadır ki, elm adamı olmaqla
yanaşı, həm də el adamıdır. Həyatı boyu bu iki adı qoşa daşımağı bacarıb,
el-obaya olan məhəbbətini elmə, elm naminə yorulmaz fəaliyyəti isə el
yolunda qurban verməyib. Əksinə bu iki müqəddəs işi bir-biri ilə
uzlaşdırmağı bacarıb, hər ikisindən zövq alıb. Özünü həm elin, həm də
elmin sıravi əsgəri sayıb, gördüyü işlərlə yersiz öyünməyib, əksinə daha çox
işlər görməyə çalışıb. Onu tanıyanlar yaxşı bilir ki, olduqca sadə, təvazökar,
mərifətli bir insan olub.

Onun keçdiyi ömür yoluna nəzər salmazdan əvvəl eldə-obada qoçaqlığı,
mərdliyi, igidliyi, cəsarəti və şücaəti ilə böyük nüfuz qazanmış atası Əhməd
(el arasında ona Qara Əhməd deyirdilər) ilə bağlı bu gün dillərdə dastana
dönmüş bir hadisəni xatırlamaq istəyirəm. Yaşlılar danışır ki, 1924-cü ildə el
yaylaqda olarkən Varonsovkada (indiki Ermənistanın Kalinino – hazırda isə
Taşir adlanan rayonunda) ermənilərlə Faxralıdan olan çobanlar arasında
dava düşür. Ermənilər bir nəfəri öldürürlər. Heç nədən çəkinməyən, necə
deyərlər qanından qorxmayan Əhməd Bədəl oğlu həmin andaca qisas alır:
ermənilərdən iki nəfəri – özü də həmin davanın qızışdıranları öldürür. Onu
tutub Cəlaloğluya (Kirovakan) apararaq qazamata salırlar. Qorxmazlığı,
cəsarəti hesabına Əhməd kişi sıldırım qayanın başında yerləşən qazamatdan
qaça bilir və sonralar bir neçə il qaçaqlıq etməli olur.

Belə bir igid kişinin oğlu olan Qulu Bədəlov 1939-cu il avqust ayının 15-
də Faxralı kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Faxralı orta məktəbini gümüş
medalla, 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisad fakültəsini əla
qiymətlərlə bitirib.

1963-1965-ci illərdə Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İqtisadiyyatı
İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib. 1965-ci ildə Dövlət Statistika
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Komitəsində şöbə rəisi vəzifəsinə təyin olunub və dörd il bu vəzifədə çalışıb.
1970-ci ildə yenidən elmi-tədqiqat işinə qayıdaraq Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda əvvəlcə kiçik, sonra isə baş elmi
işçi kimi fəaliyyətini davam etdirib. 1973-cü ildə dissertasiya müdafiə
edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

1982-ci ildən isə elmi fəaliyyətlə yanaşı həm də pedaqoji işlə də məşğul
olmağa başlayıb: Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Texniki
Universitet) siyasi iqtisad (iqtisadi nəzəriyyə) kafedrasının dosenti olub,
1990-cı illərin əvvəllərindən isə həmin kafedraya rəhbərlik edib.

Səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərən Qulu Bədəlov 80-dən çox
elmi əsərin, o cümlədən bir çox monoqrafiya və kitabçanın, dərs
vəsaitlərinin və tədris-metodiki işlərin müəllifidir. Ümumi iqtisadi
nəzəriyyəyə dair dərsliyin müəlliflərindən biridir. 10-dan çox namizədlik
dissertasiyasının rəsmi opponenti olmuş, çox sayda avtoreferata rəy
vermişdir. Bir çox respublika səviyyəli, eləcə də respublikadan kənar elmi-
praktik konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Uzun müddət Respublika Təhsil Nazirliyinin elmi-metodik şurasının
«İqtisadiyyat və idarəetmə» bölməsinin üzvü olaraq dərslik və dərs vəsaitlərinə,
tədris proqramlarına rəy verilməsində yaxından iştirak etmişdir. Görkəmli
mütəfəkkir Əbül Fərəc nə qədər gözəl, dəqiq və yerində deyib: “Daş-qaş əvəzinə
özünə bilik yığsan daha çox tanınarsan. Ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən
sadə biliyi isə səndən heç kim ala bilməz”. Müdriklərimizdən digəri isə belə
deyirdi: “Kitab həyatın ən uzaq və qaranlıq yollarında insana işıq bəxş edən
əfsanəvi çıraqdır”. Qulu müəllim qəlbini ən çox kitablara verən bilik adamı,
nümunəvi tərbiyəçi və vətənpərvər ziyalı idi. Mənə qarşı diqqətini isə heç vaxt
yaddan çıxarmaram. Hər yazıma diqqət yetirər, hər kiçik uğuruma sevinərdi. El-
oba ilə bağlı yazılarımı xüsusilə yüksək qiymətləndirərdi. İncədən incə, zərifdən
zərif olan, mərifət bağından min cür gül dərən, elimizin və elmimizin əvəzsiz oğlu
idi Qulumüəllim.

Bu gün Qulu müəllimdən söz düşəndə ilk növbədə bir müəllim kimi onun
qayğıkeşliyindən, həssalığından, tələbələrə qarşı həddən çox isti münasibət
bəsləməsindən, çətinliyi olana yardım etməsindən danışırlar. Özü də təkcə
faxralılar yox, bütün borçalılar, onu tanıyan, vaxtilə ondan dərs almış hər kəs.
Çünki o, təkcə elm yox, həm də həyat dərsi öyrədirdi. Özü də təkcə kitablarla yox,
şəxsi nümunəsi ilə. Öyrədirdi ki, başqalarına qarşı diqqət və qayğı göstərmək,
münasibətlərdə səmimiyyət, riyadan, yalandan, şər-böhtandan uzaq olmaq nə
deməkdir, el-oba, yurd, Vətən, millət sevgisi necə olmalıdır. İmtahanlarda
problemi olan tələbələrə maksimum diqqət göstərərdi. Və bu kömək sadəcə
olaraq hansısa müəllimdən xahiş edib qiytmət yazdırmaq olmazdı. Bir müəllim
kimi kömək əlini uzadar, hazırlaşmasına şərait yaradar, çalışardı ki, tələbə özü
oxuyub kəsirini düzəltsin. Tələbələrinə başa salırdı ki, diplom almaq yox, savad
almaq, biliklərə yiyələnməkdir əsas şərt.
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ƏQİDƏLİ ZİYALI

Faxralı ziyalılarından söz düşəndə həmişə
adı hörmətlə çəkilənlərdən biri də artıq
ömrünün yeddinci onilliyini tamamlamış
Səyyad Hüseynovdur. Uzun müddətdir ki,
Faxralıdan aralıda – Sumqayıt şəhərində
yaşayıb fəaliyyət göstərsə də doğma yurddan
bircə an aralı olmayıb Səyyad müəllim. Tez-
tez Borçalıya – ağır elli Faxralıya baş çəkib,
eloğlularının gün-güzəranından,
dolanışığından halı olub. Bakıda və
Sumqayıtda yaşayan faxralılarla isə əlaqəsi
daha sıx olub, həmyerlilərinin xeyir-şərində

tapılıb. Heç vaxt nə sözündə, nə də əməlində saxtakarlıq olmayıb, heç nə
onu əqidəsindən, inamından döndərə bilməyib. Xarakter bütövlüyü ilə
seçilib və bu bütövlük onun həyatda qayəsinə çevrlib, yol yoldaşı olub.
Bir vətəndaş kimi bütöv olub, ziyalı kimi, müəllim kimi bütöv olub.
Bəziləri kimi zaman, şərait dəyişəndə mövqeyini dəyişməyib.
Borçalımızı hər yerdə ləyaqətlə təmsil edib, onun adına xələl gətirəcək
addım atmayıb. “Səngərim” şeirində yazdığım kimi:

Yüksəkdəsən qəm – qüssədən, qəhərdən,
At üstəsən, düşməmisən yəhərdən.
Dosta dostsan, düşməninə zəhərdən
Daha da acısan, acı Səngərim.

Faxralıda Səməndərə qalasan,
Sinən üstə nəyin varsa qala san.
Arzum budu, qaldığın tək qalasan,
Möhtəşəm Səngərim, uca Səngərim!

Səyyad müəllim heç vaxt dəyişmədi, necə var elə də qaldı. Birüzlü
kişilərdən olmasını günümüzə qədər qoruyub saxlaya bildi.

Son zamanlar çoxları insani dəyərlərin aradan çıxdığından, milli
mentalitetimizə məhəl qoyulmadığından gileylənirlər. Amma Səyyad
müəllim kimi kişilərlə ünsiyyətdə olanda qəlbin bir az rahatlanır,
özlüyündə bir təskinlik tapırsan ki, yüksək əxlaqi dəyərlərin nə demək
olduğunu yalnız bu dəyərləri qoruyub saxlayan, yaşadan, onu nəsillərə
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ərməğan etməyə çalışanlar bilər və nə yaxşı ki, belə insanlar var. Deməli,
hələ yaşamağa dəyər.

...Səyyad Əhməd oğlu Hüseynov 1939-cu il sentyabr ayının 5-də
Gürcüstanın o vaxtkı Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonunun Faxralı
kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub. 1948-ci ildə Faxralı orta
məktəbinin birinci sinifinə gedib və 1958-ci ildə həmin məktəbi gümüş
medalla bitirib. Ali təhsil almaq istəyi ilə Bakıya gələn S.Hüseynov
sənədlərini Azərbaycan Politexnik İnstitutunun inşaat fakültəsinə verib
və qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə çıxaraq tələbə adına layiq
görülüb. 1963-cü ildə həmin fakültədə təhsilini uğurla başa vuraraq
sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə inşaatçı-mühəndis diplomu alıb. O
vaxtlar ali məktəbi bitirənlər gənc mütəxəssis kimi işlə təmin olunurdular.
Səyyad Hüseynov da təyinatla Sumqayıt şəhərinə göndərilib. Burada o,
respublika Sənaye Tikintisi Nazirliyinin Sumqayıtdakı 1 saylı tikinti
trestində əmək fəaliyyətinə başlayaraq bu şəhərdə tikilməkdə olan Kimya
Kombinatının inşasında çalışıb. Bir neçə ay burada tikinti ustası kimi
fəaliyyət göstərdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılıb və 1963-cü ilin
oktyabrından 1965-ci ilin dekabr ayınadək Belorusiyada hərbi xidmətdə
olub. Hərbi xidmətdə olduğu müddətdə – 1965-ci ildə həmçinin Brest
şəhərində ehtiyat zabitlər hazırlayan üç aylıq kursu da bitirib.

1965-ci ildə orduda xidmətini başa vuran Səyyad Hüseynov yenidən
Sumqayıt şəhərinə - əvvəlki iş yerinə qayıdıb və burada tikinti ustası, iş
icraçısı və sahə rəisi vəzifələrində çalışıb.

Dörd il istehsalatda çalışdıqdan sonra pedaqoji sahəyə keçən
S.Hüseynov 1969-cu ilin oktyabr ayından Sumqayıt Politexnik
texnikumunda çalışmağa başlayıb. Burada ixtisas fənn müəllimi kimi ilk
pedaqoji təcrübəsinə başlayan Səyyad Əhməd oğlu tezliklə kollektivdə
böyük hörmət və nüfuz qazanıb, istehsalatda tətbiq etdiyi nəzəri bilikləri
tələbələrə böyük uğurla öyrədə bilib. Qısa müddətdə qazandığı pedaqoji
təcrübə texnikum rəhbərliyinin diqqətindən yayınmayıb və o, fənn
komissiyasının sədri, sonra qiyabi şöbənin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.

1977-ci ildə Azərbaycan KP MK Marksizm-Leninizm Universiteti
Sumqayıt fılialının ikiillik partiya-təsərrüfat şöbəsini də fərqlənmə
diplomu ilə bitirən Səyyad müəllim texnikumun və Sumqayıt şəhərinin
ictimai həyatında da yaxından iştirak edərək müxtəlif illərdə burada xalq
nəzarəti qrupunun və yerli həmkarlar komitəsinin sədri, partiya
təşkilatının katibi olub.

1985-ci ildə isə ona daha böyük etimad göstərərək tədris işləri üzrə
direktor müavini vəzifəsinə irəli çəkiblər. 1988-ci ilədək bu vəzifədə,
1989-cu ilin yanvar ayından 2000-ci ilin oktyabr ayınadək yenə Sumqayıt
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Politexnik Texnikumunda, sonra isə Bakı Texniki Kollecinin Sumqayıt
şöbəsində, Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecində müəllim kimi pedaqoji
fəaliyyətini uğurla davam etdirib.

Səyyad müəllim pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, şəhər və texnikum
miqyaslı tədbirlərin aparıcılarından olub, müxtəlif mətbuat səhifələrində
müxtəlif mövzulu yazıları dərc olunub, respublika və şəhər radiosunda
müntəzəm olaraq çıxış edib. Eyni zamanda bir çox elim-nəzəri və praktik
konfranslarda müxtəlif mövzulara və tarixi hadisələrə həsr edilmiş
məruzələrlə çıxış edib.

Səyyad Hüseynovun bu fədakar əməyi diqqətdən yayınmayıb, öz
layiqli qiymətini alıb. Hələ ordu sıralarında xidmət edərkən – 1965-ci
ildə “1941-1945-ci illər – Böyük Vətən müharibəsində qələbənin iyirmi
illiyi” yubiley medal və iki dəfə – 1973 və 1978-ci illərdə “Sosializm
yarışının qalibi” döş nişanı ilə təltif olunub.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, dönməz əqidəyə malik olan
Səyyad Əhməd oğlu Azərbaycan Kommunist Partiyasının və Sov. İKP-
nin üzvüdür. Fəal ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə “Lenin ordeni” ilə təltif
olunub.

İki oğul, bir qızın atası, üç istəkli nəvənin sevimli babası olan
Səyyad müəllim ömrünün səkkizinci onilliyində ilk addımlarını
atmaqdadır. Faxralılar üçün qədirbilən eloğlu, övladları üçün qayğıkeş
ata, nəvələri üçün hər kəlməsi hikmət dolu baba olan Səyyad müəllimə
talenin ona bəxş etdiyi ömür payını bundan sonra da ağrı-acısız, qayğısız
yaşamağı arzu edirik.

P.S. Təəssüflər olsun ki, bu yazını oxumaq Səyyad müəllimə qismət
olmadı. 2009-cu ilin dekabrında qəflətən dünyasını dəyişdi. Allah
rəhmət eləsin!
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YAŞAMAQ YANMAQDIR...

Dünya bərqərar olandan üzü bu yana hər
dövrün iqtisadi inkişafına görə çox şeylər
dəyişib, hətta bəzi mənəvi dəyərlər də müəyyən
mənada yeniləşib. Amma bununla belə elə
dəyərlər də var ki, min illər boyu dəyişməz qalıb.
Əslində, dəyişilməsi heç mümkün də olmayıb.
Və nə yaxşı ki, bu, belə olub. Yoxsa yaşamaq
mənasız olardı. Nədir bu dəyərlər?! Bu,
ululularımızdan bizə miras qalaraq nəsildən-
nəslə keçən halallıq, paklıq, düzlük, sədaqət,
etibar, yurd sevgisi, Vətən yanğısıdır. Təbii ki,
bunları bu günümüzə qədər yaşadan ilk növbədə
gələcəyə gedən yolda daim mayak olan müdriklər, sözün əsl mənasında
ziyalı adını daşıyanlardır. Zaman öz süzgəcindən keçirərək bəzən
insanları dəyişə bilir. Amma müdriklər, ziyalılar heç zaman dəyişmir, öz
müdriklik mərtəbəsindən enmirlər. Elə bu səbəbdəndir ki, hər dövrün
özünəməxsus kasıbı və zəngini olsa da, bütün dövrlərin müdrikləri sanki
bir-birinə bənzəyir: aqilliyi, aliliyi, mənəvi ucalığı ilə. Başqa cür ola da
bilməz, çünki haqqın, ədalətin, halallığın, sədaqətin, etibarın həmişə bircə
rəngi olub, bir üzü olub.

Bəli, zaman-zaman dünya nehrə kimi çalxanır, “yağı yağ üstə
çıxdıqca, ayranı altda qalır”. Belə məqamlarda insanları bir az da
yaxından tanımaq mümkün olur: kimi pul hərisi, kimi var-dövlət, vəzifə.
Əməllərindən baş açılmayan bu dünyada çox suallara cavab arayaraq
xəyal dünyası ilə baş-başa qalanda üz tutub dərdimizi bölüşə biləcəyimiz
ünvan kimi yadımıza ilk düşən də məhz bu müdriklərimiz, əsl
ziyalılarımız olur. Və adamın içindən bir nida qopur: yaxşı ki, siz
varsınız.

...Hər dəfə yolum doğma Borçalıya – böyüyüb boya-başa çatdığım
Faxralı kəndinə düşəndə mütləq bir vaxtlar təhsil aldığım orta məktəbə
baş çəkir, mənim üçün dünyanın ən müqəddəslərindən olan
müəllimlərimlə görüşürəm. Xəyal məni çəkib yenidən keçmişə – bir
vaxtlar şagird kimi təhsil aldığım bu təhsil ocağına ayaq döydüyüm illərə
aparır. Xatirələr çözələnir, yaddaşlar təzələnir. Elə bil hər şey dünən
olubmuş. Mən müəllimlər haqqında soruşuram, onlar da borclu qalmırlar.
Bircə-bircə uşaqların hamısını xatırlayıb, bugünkü vəziyyətləri ilə
maraqlanırlar. Elə ki, kiminsə xoş sorağını eşitdilər, sevincdən qəlbləri
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dağa dönür. Və mən Müəllim adının böyüklüyü qarşısında bir daha baş
əyərək dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin müdrik kəlamını
xatırlayıram:“Cəmiyyət haradan olursa olsun, nədən olursa olsun,
kəsib təhsilə xərcləməlidir, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək
etməlidir”.

Zəmanəmizin böyük şairi Zəlimxan Yaqub isə məktəb və müəllimə
belə qiymət verir: “Məktəb Məkkə, müəllim peyğəmbər, qələm Allahın
danışan dilidir”.

Tale məni həyatda çox gözəl müəllimlərlə rastlaşdırıb. Onlardan biri
də bu gün də pedaqoji fəaliyyətini yorulmadan davam etdirən Həmid
müəllimdir. Onunla hər görüşüm mənim üçün undulmaz bir tarixə
çevrilir. Ona görə ki, təpədən dırnağa halallıq və müdriklik mücəssəməsi
olan Həmid müəllimin heç vaxt dünya malında, naz-nemətdə, vəzifədə
gözü olmayıb. Həmişə sadəliyi və səmimiliyi ilə seçilib, boğazdan yuxarı
söz deməyib, “ütülü adamlardan” gen durub. Şagirdlərinə də bunları
təlqin edib. Yetirmələrinin ona olan xoş münasibətini ən böyük mükafat
sayıb, ucuz şöhrət dalınca qaçmayıb. Bəlkə elə buna görədir ki, şöhrət
özü onu axtarıb tapıb: uzunmüddətli və səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə
görə 2001-ci ilin sentyabrında Gürcüstan Respublikasının “Şərəf” ordeni
ilə təltif olunub. Müstəqil Gürcüstanın yüksək mükafatına layiq görülənə
qədərsə, Həmid müəllim şərəfli bir ömür yolu keçmişdir.

...Həmid Kərimov 1940-cı ildə Borçalıda – Bolnisi rayonunun
Faxralı kəndində dünyaya gəlib. 1959-cu ildə orta məktəbi bitirib və elə
həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya-biologiya
fakultəsinə daxil olub. 1963-cü ildə Universiteti bitirərək Faxralı orta
məktəbində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Elə o vaxtdan da bu məktəbdə
şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. 1993-cü ildə keçirilən
attestasiya zamanı birinci dərəcəli müəllim adına layiq görülüb. Maarif
işinin gözəl bilicisidir.

Bu gün ömrünün müdriklik çağlarını yaşayan, halallığı hər şeydən
uca tutan, haqqı nahaqqa qurban verməyən, dini və milli dəyərlərimizə
böyük önəm verən Həmid müəllim hər bir müsəlman üçün əziz olan
Həcc ziyarətində də olub.

Эюзял инсан, сюзцн ясл мянасында бюйцк зийалы олан Həmid
müəllim haqqında данышмаг мяним цчцн щям асандыр, щям дя
чятин. Асандыр она эюря ки, бизим мцнасибятимиз садяъя олараг
елоьлу вя йахуд şagird-müəllim мцнасибятiля мящдудлашмыр, neçə
illərdir aramızda səmimi münasibət formalaşıb. Həmid müəllim mяним
эюзцмдя дцнйанын ян мцдрик insanlarından biri, ən böyük
müəllimlərdəndir. Barəsində данышмаг мяним цчцн она эюря
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чятиндир ки, о, щяр аддымындан, щяр кялмясиндян юйряниляси,
nümunə götürüləsi адамдыр. Щяйатда ондан юйрянməli isə чох шей
вар: doğma yurda bağlılıq, el-obaya sədaqət, səmimiyyət, sadəlik,
лəyaqət, ясл вятяндаш və зийалы mədəniyyəti, yüksək pedaqoji ustalıq,
щяр ан эцвяниля биляъяк гohum, вяфалы юмцр-эцн йолдашы олмаг,
даща няляр, няляр… Олдугъа мараглы мцсащибдир. Онунла
сющбятдян доймаг олмур. Еля илк кялмялярдян онун сямимиййяти,
щяссаслыьы адамы еля овсунлайыр ки, вахтын неъя кечдийини
билмирсян. Онун кечдийи юмцр йолу, щяйат тяърцбяси чохларына
юрняк ола биляъяк бир мяктябдир.

Elə burada ARDNŞ-də məsul vəzifədə çalışan Tahir Qasımovun
Həmid müəllimlə bağlı fikirlərini qeyd etmək istəyirəm:

– Həmid müəllimin həyat yolu bu günkü gəncələrə əsl örnəkdir. O,
dərs dediyi şagirdlərə təkcə elm öyrətməklə kifayətlənmir, onları əsl
həyata hazırlayır. Necə deyərlər, həyat dərsi keçir, bərkə-boşa düşüb
sınaqlardan çıxmağın yollarını da öyrədir. Elə bunun nəticəsidir ki,
yetirmələri bu gün də bir ağsaqqal kimi onun dəyərli məsləhətlərini
dinləyir, hər yerdə hörmətini saxlayırlar. Həmid müəllim eldə-obada
böyük hörmət və nüfuz sahibir. Bu, həm onun yetirməsi, həm də yaxın
qohumu kimi mənim qəlbimi fərəhdən dağa döndərir.

Onun çalışdığı məktəbin direktoru Söhbəddin Məmmədov da razılıq
hissi ilə danışaraq qeyd edir ki, Həmid müəllim zəngin təcrübəyə, yüksək
pedaqoji ustalığa malik bir müəllimdir. Elə bu səbəbdən də onun kimi
müəllimlərə hər zaman ehiyac duyulur və biz işimizdə daim onun iş
təcrübəsindən yararlanmağa çalışır, dəyərli məsləhətlərinə qulaq asırıq.

Cəmiyyətdə nüfuz sahibi olmaq, eldə-obada tanınmaq, xeyirdə-şərdə
yuxarı başa çəkilmək böyük şərəfdir. Amma bunlar asanlıqla əldə olunan
deyil. Hər kəs bu hörmətə o vaxt layiq olur ki, həyatını kimə və nəyə həsr
etdiyini bilir, məqsədsiz yaşamır. Həmid müəllim ömrünün 40 ildən
çoxunu gələciyimiz olan uşaqların təlim-tərbiyəsinə həsr etməklə, elin
xeyir-şərində də fəallığı ilə seçilib. Və hələ bundan sonra da uzun illər
səmərəli pedaqoji fəaliyyəti ilə məktəbdə, dəyərli məsləhətləri və
ağsaqqal xeyir-duası ilə eldə-obada seçiləcəkdir.
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ZİYANSIZ ZİYALI

Vaxtın, zamanın qədrini bilən adam heç
vaxt uduzmaz. Daha doğrusu, belə adamların
hər dəqiqəsi qızıl kimi qiymətləndirilir. İnsan
var, aylar, illər ötür heç dünyanı vecinə də
almır. Əslinə qalanda onun görüləsi işi də
olmur. Yəni bu cür adamlar nə ailə yanında,
nə də eldə-obada söz sahibi deyillər. Ancaq
insan da var ki, bayaq dediyimiz kimi, hər
dəqiqəsinin qədrini bilir, hər sözünün çəkisini
hiss edir, hər addımının yerini bilir. Bilir ki,
həmin yerdə addımlamaq olar, yoxsa olmaz.

Böyük filosof S.Ricardson yazır: “Vaxtı
qoruyun, bu, həyatdan düzəldilmiş bir toxumadır”. Deməli, vaxtı
qorumağın özü, qədirbilməyin mənası hardasa insanın böyüklüyündən,
iradəsindən və ən nəhayət uğurlarından xəbər verir.

Borçalı mahalının Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində 1940-cı ildə
anadan olan Nadir İsa oğlu Qurbanov sözün həqiqi mənasında öz
zəhməti ilə böyüyən, yetişən və püxtələşən insanlardan sayıla bilər. Yəni
adam var ki, keçmişi unudur, yaddan çıxarır və bu günü ilə öyünür.
Ancaq Nadir Qurbanov həm keçmişini, həm bu gününü, həm də sabahını
düşünən adam olub. Başqa sözlə demiş olsaq, keçmişdə qazandıqları ilə
heç vaxt qürrələnməyib. Əksinə, fikirləşib ki, mən bu gün və sabah nə
etmişəm və nə edəcəyəm?

O, orta məktəbi bitirəndən sonra Sovet Ordusu sıralarında qulluq
edib. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
biologiya fakültəsinə daxil olub və oranı bitirib. Elmi axtarışları və
təhsilə olan böyük maraq gənc alimi özünə çəkib. Nadir Qurbanov 1974-
cü ildə Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunda aspiranturaya
daxil olub. Həmin illərdə o elmi axtarışlarını davam etdirərək bu sahədə
uğurlarını artırıb.

Aydındır ki, Sovet dönəmində elmi dərəcə almaq üçün çox əziyyətlər
çəkmək lazım gəlirdi, daha doğrusu, elm adamı kimi özünü təsdiq etmək
çox çətin idi. Özü də müdafiələrin çoxu Bakıda deyil, Moskvada
keçirilirdi. Şovinsit ruslar isə bəzən bizim istedadlı, ziyalı və elm
adamlarına qısqanclıqla yanaşır, gözləri onları götürmürdü. Amma bütün
bu təzyiqlərə və soyuq münasibətlərə baxmayaraq, Nadir Qurbanov
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1983-cü ildə Moskvada “Azərbaycanda qazkimillərin ekologiyası”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

Onun müxtəlif dövrlərdə 8 elmi əsəri çap olunub.
O, 1969-1971-ci illərdə Xaçmaz rayonunun Aşağı Zeid kəndində

müəllim işləyib. Təbii ki, müəllimlik şərəfli bir peşədir, ancaq müəllim
şərəfini qorumaq, onun adını uca tutmaq hər insana nəsib olmur. Nadir
Qurbanov harda işləməsindən asılı olmayaraq, bu adı həmişə uca tutub,
öz şərəf və ləyaqəti qədər onu qoruya bilib. Elə bu əməllərinə görə də,
1971-ci ildə o, “Qabaqcıl maarif xadimi” adına layiq görülüb. Sonralar
isə Nadir Qurbanov Respublika Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda
metodist vəzifəsində çalışıb. 1995-ci ildən isə Səbail rayon təhsil
şöbəsində metodist işləyib. Deməli, hər şey insanın öz əlindədir. İnsan
həyatını düzgün quranda, vaxtını dəqiq bölüşəndə istər-istəməz öz
məqsədinə çətinliklə də olsa çata bilir. Böyük Nizami çox yerində deyib:

Gözəl bir həyat qur, şən yaşa hər an,
Kimsəyə dəyməsin səndən bir ziyan.

Özünə gözəl həyat quran böyük ziyalı və xeyirxah insan Nadir
Qurbanovdan indiyə kimi heç kəsə bir ziyan dəyməyib, əksinə, o,
yıxılanın qolundan tutub, büdrəyənə arxa durub. Bir sözlə həmişə özünü
əsl ziyalı və əsl müəllim kimi təsdiqləyə bilib.
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VAR-DÖVLƏT DOST DEYİL,
DOST VAR-DÖVLƏTDİR

Başqalarını bilmirəm, amma qələm adamları
yəqin mənimlə razılaşar ki, bəzən ən yaxından
tanıdığın, insanlığına, xeyirxahlığına bələd
olduğun, səmimiyyətinə vurulduğun ən doğma
adam haqqında nəsə yazmaq elə də asan olmur. Nə
qədər ki, əlinə qələm götürüb düşüncələrini
vərəqlərə köçürməyə başlamamısan, düşünürsən ki,
sənə bunca doğma və əziz olan bir insan haqqında
yazmağa nə var ki?! Amma elə ki, əməli işə
keçirsən – ürəyindən keçənləri ipə-sapa düzməyə

başlayırsan, görürsən ki, yox, bu iş sən düşündüyün qədər də asan
deyilmiş. Bilmirsən nədən başlayıb nədə qurtarasan. Sabir Budaqov
haqqında yazmaq istəyərkən bu hissləri bir də yaşamalı oldum.
Düşüncələr içində var-gəl edirkən birdən ağlıma nə vaxtsa oxuduğum və
müəllifini unutduğum şeirdən bir beyt düşdü:

İnsan olduğumu düşündükcə mən,
Daim yüksəlirəm, fəxr ilə qəlbən.

Doğrudan da xoşbəxt o adamdır ki, bu dünyada Allahın verdiyi ömür
payını sözün əsl mənasında insan kimi yaşayır, qürurunu, mənliyini hər
şeydən uca tutur. Qürurunu qoruya bilməyənin qeyrəti də ola bilməz. Öz
mənliyini ucuz tutanlar başqalarının da qədir-qiymətini bilməz. O,
adamlar başıuca, alnıaçıq və üzüağ gəzə bilir ki, şərdən, böhtandan,
yalandan, riyakarlıqdan, ikiüzlülükdən, təkəbbürdən və saxta
təbəssümdən, tamahdan uzaq olur, insanlara var-dövlətinə, tutduğu
vəzifəyə görə yox, daxili dünyasına, ləyaqətinə görə qiymət verir, haqqa
inanır, haqqa güvənir. İnanır ki, M.S.Ordubadi demiş, “lap dünya dağılsa
da, haqq-ədalət həmişə olacaq”. Və bir də dünyada hər şeyi pulla ölçmür.
Bilir ki, “pula, layiq olduğundan artıq qiymət vermək olmaz, o, yaxşı
nökər və pis ağadır” (A.Düma).

Sabir Alı oğlu Budaqov 1941-ci ildə Faxralı kəndində kolxozçu
ailəsində anadan olub. Yaşıdlarının çoxu kimi müharibənin ağrı-acılarını
öz taleyində yaşayıb. Yetimliklə böyüsə də, hələ uşaqlıqdan qürurunu
sındırmayıb, kimin və nəyin qabağındasa əyilməyib. 1958-ci ildə Faxralı
orta məktəbini bitirib ali təhsil almaq üçün Bakıya gəlib. Sənədlərini
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Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna verib və tələbə adını qazanıb. Ancaq cəmisi
bir neçə aydan sonra tələbə həyatı ilə vidalaşmaq zorunda qalıb. Maddi
durumu imkan verməyib ki, təhsilini davam etdirsin. Həyatda hər şeyi öz
gücünə əldə etməyə çalışan Sabir Budaqov kömək üçün kiməsə ağız
açmağı da özünə sığışdırmayıb, şəninə yaraşdırmayıb. Sadəcə olaraq
qüruru buna yol verməyib. Düşünüb ki, bu da tale verən bir qismətdir.
İnstitutda təhsilini yarımçıq qoyaraq kəndə qayıdıb. 1960-cı ildə hərbi
xidmətə çağırılıb. İkiillik hərbi xidmət dövrü onu ali təhsil almaq
arzusundan uzaqlaşdıra bilməyib və o, 1962-ci ildə ordudan tərxis
olunduqdan sonra ali məktəbə daxil olmaq üçün yenidən Bakıya gəlib.
Bu dəfə sənədlərini Politexnik İnstitutuna (indiki Texniki Universitet)
verib və təbii ki, imtahanlardan uğurla çıxaraq tələbə adını qazanıb.
Amma onu dabanbasaraq izləyən maddi çətinlik burada da təhsilini
sonadək davam etdirməyə imkan verməyib. İki il oxuduqdan sonra
yenidən tələbəlik həyatı ilə vidalaşaraq Neft Daşlarında fəhlə kimi əmək
fəaliyyətinə başlayıb.

Bəlkə də ali təhsil almaq üçün iki cəhdi uğursuz alındığından
başqaları artıq bu arzudan vaz keçərdi. Amma Sabir Budaqovun möhkəm
iradəsi, arzusu yolunda dönməzliyi və ən başlıcası isə yuxarıda da qeyd
etdiyim kimi, qüruru buna yol verməzdi ki, inamsızlıq ona üstün gəlsin,
taleyin çətin sınaqları onu öz yolundan döndərsin. Hər çətinlikdən
çıxmaq üçün Allahın bir qapı açdığına, hər zülmət gecənin bir işıqlı
sabahı olduğuna inandığından, bu illər ərzində ali təhsil almaq
arzusundan vaz keçməyib. Əksinə, öz üzərində daha ciddi, daha
inadkarlıqla çalışıb, düşünüb ki, oxumaq heç vaxt gec deyil. Nəhayət
1965-ci ildə Xarici Dillər İnstitutunun ispan dili fakültəsinə daxil olub.
Burada sadəcə elmin sirlərinə yiyələnməklə kifayətlənməyib, institutun
ictimai həyatında yaxından iştirak edib. Həyat təcrübəsini, məsuliyyətini,
təşkilatçılıq qabiliyyətini, və işgüzarlığını nəzərə alaraq təşkilatı işlərdə
ona böyük etimad göstərilib və o, iki il institut tələbə həmkarlar
təşkilatına rəhbərlik edib. 1970-ci ildə ali təhsilini başa vurub.

1971-ci il onun həyatında dönüş ilidir desəm, yəqin ki səhv etmərəm.
Həmin ildə Sabir Budaqov Azərbaycan Respublikasının Daxili işlər
orqanlarında işə düzəlib. Qətiyyəti və dözümü, inadkarlığı, möhkəm
iradəsi hər zaman olduğu kimi, burada da onun əsas güvənc yeri olub,
həmişə köməyinə çatıb. Elə bu keyfiyyətləri ilə kollektivdə yaxşı mənada
seçilib, fərqlənib, xidməti fəaliyyəti rəhbərliyin diqqətindən yayınmayıb.
Üç il Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində çalışdıqdan sonra Daxili İşlər
Nzirliyində baş inspektor vəzifəsinə təyin olunub. İki il həmin nazirlikdə
Viza və Qeydiyyat şöbəsinin rəisini əvəz edib.
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1980-ci ildə keçmiş SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyasına
daxil olub. Elə həmin ildən Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Sosialist
Əmlakını Dağıdanlara Qarşı Mübarizə (SƏDM) İdarəsinin əməkdaşı olub.
1983-1987-ci illərdə Sumqayıt şəhər Daxili İşlər İdarəsinin SƏDM
şöbəsində əvvəlcə baş əməliyyatçı, sonra isə həmin şöbənin rəisi
vəzifəsində, 1991-ci ildə daxili işlər orqanlarından təqaüdə çıxdıqdan
sonra isə dörd il gömrük sistemində çalışıb.

Sabir Budaqovu tanıyanlar daha çox onun dostluqda sədaqətindən
danışır, dostluq timsalı kimi gənclərə nümunə göstərirlər. Çünki o, Pablo
Nerudanın təbirincə desək, dünyanı dostlarla görmək istəyənlərdəndir və
düşünür ki, insanın tənhalığı cinayətdir. Onun mərhum həkim, şəfalı
əlləri ilə minlərlə ailəyə sevinc bəxş etmiş, xeyirxahlığı, insanpərvərliyi,
səmimiyyəti ilə könüllərdə özünə abidə qurmuş Hümbət Nağıyevlə
dostluğunun mən də şahidiyəm. Hər ikisinin şəxsi taleyi – yetimliyin,
ehtiyacın ağrı-acıları ilə yanaşı, onların xarakter bütövlüyü, KİŞİ sözünü,
ləyaqəti, mənliyi hər şeydən üstün tutmaları, el-oba yolunda hər şeyə
hazır olmaları bu dostluğu daha da möhkəmləndirirdi. Yunan filosofu
Stobeyin “var-dövlət dost deyil, dost var-dövlətdir” kəlamı sanki bu
dostlar üçün deyilmişdir. Sabir Budaqovun dostlarından ürəkdolusu
danışdığının dəfələrlə şahidi olmuş və danışdıqca da yüngülləşdiyini
görmüşəm. Sabir Budaqovla Hümbət Nağıyevin dostluğu ona görə
davamlı, dayanıqlı və etibarlı idi ki, bünövrəsində kişilik və halallıq
dururdu. Kəlbəcərin nəğməkar oğlu Əli Qurbanovun yazdığı kimi:

Kim qurban eyləməz dosta yağını,
Yedirtməz bağrının dosta yağını.
Qoysun gözüm üstə dost ayağını,
Dolaşım ellərdə ay şişə-şişə.

Onun həmçinin Kərim Gülməmmədov, Arçil Nuriyev, Veysəl
Aşırov, Yahaların Abbas və digərləri ilə heç bir təmənnaya söykənməyən,
qarşılıqlı hörmət və sədaqət üstündə qurulan dostluğu da çoxlarına,
xüsusən də bu günkü gənclərə əsl örnəkdir.

Sabir Budaqovu faxralılar və bütövlükdə borçalılar sözdə yox,
əməldə elə-obaya bağlı, qəlbi yurd məhəbbəti ilə dolu bir qeyrətli eloğlu
kimi tanıyırlar. Bu mənada, Sabiri çoxlarından fərqləndirən bir də odur ki,
o, dədə-baba yurdunu təkcə sevmir, həm də onun daha işıqlı sabahı üçün
əlindən gələni edir. Yaxşı bilir ki, müdriklərdən biri demiş, “yardım edən
əllər dua oxuyan ağızlardan müqəddəsdir”. Hər il ən azı 1-2 ay doğma
Faxralıda olub, elin dərd-sərindən halı olur, kəndin sosial inkişafı naminə
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bacardığı qədər maddi və mənəvi köməklik göstərir. Özü gördüyü işləri
yeri gəldi-gəlmədi dilə gətirməyi xoşlayan olmasa da, onun kənddə
həyata keçirdiyi işlərdən birini qeyd etmək istəyirəm: Faxralıda
tikilməkdə olan məscidin dörd tərəfini şəxsi vəsaiti hesabına hasara
aldırıb, dəmir darvaza qoydurub.

Sabir Budaqov həm də gözəl ailə başçısı, Vətənə layiqli övladlar
böyüdən atadır. Oğlu Fuad Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, qızı
Ofeliya isə xarici şitkətdə bank sistemində çalışır. Heç şübhəsiz ki, onlar
da ömrünün müdriklik çağlarını yaşayan ataları Sabir Budaqov – elimizin
bu qeyrətli oğlu kimi Vətən təəssübü, el-oba təəssübü çəkəcək, od
aldıqları ocağın adına layiq olacaqlar.
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YAŞADI ƏR KİMİ, GETDİ ƏR KİMİ

Faxralının görkəmli ziyalıları
haqqında kitab hazırlamaq qərarına
gələndə yadıma ilk düşənlərdən biri
də Hümbət həkim oldu. Yaxından
tanıyıb vaxtilə barəsində yazı ilə
mətbuatda çıxış etsəm də, nədənsə
bu məqamda bir şəxsiyyət kimi onu
xarakterizə edəcək ən yığcam ifadə
kimi sadiq dostu Cəfər Quliyevin
sözlərini xatırladım: “Əzizlər əzizi
Hümbət həkim!”

Bəli, Hümbət Nağıyev əzizlərin
əzizi idi. Təkcə yaxınları, doğmaları,
ailə üzvləri üçün yox, böyüyüb

boya-başa çatdığı Faxralı, canından artıq sevdiyi Borçalı və ömrünün
çox hissəsini keçirdiyi can Azərbaycanda onu tanıyanların hamısı
üçün. Çünki dostları demiş: “O, yaşamaqla bəhrələnmək yox, qəlbinin
odunun bütün gücündən xalqını bəhrələndirmək üçün yaşamaq
istəyirdi”. Bu da səbəbsiz deyildi. O, Borçalıda qüruruna tapınan,
kimsənin qabağında əyilməyən, sınmayan adlı-sanlı bir nəslin
nümayəndəsi idi. Atası və əmiləri eldə-obada böyük ad-san
qazanmışdılar. Sağlam kökdən güc alan Hümbət Nağıyev mənsub
olduğu soyun qeyrət genini canında, qanında daşıyırdı. Elə bu
səbəbdən də Borçalıya, onun ağır ellərindən olan Faxralıya hər gəlişi
bir bayrama çevrilərdi. El-oba özünün ləyaqətli övladına hərarətlə qol
açardı.

...Hümbət Əhməd oğlu Nağıyev 1941-ci ildə Faxralıda anadan
olub. Orta məktəbi də burada bitirib. 1961-ci ildə arzuların qanadında
Bakıya gələrək ali təhsil almaq arzusu ilə sənədlərini N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna verib və bu ali məktəbin
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olub. 1967-ci ildə institutu
bitirən Hümbət Əhməd oğlu təyinatla Azərbaycanın Naftalan şəhərinə
göndərilib və buradakı “Naftalan” sanatoriyasında həkim-ordinator
kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Bir müddət burada çalışdıqdan sonra
hərbi xidmətə çağırılıb. 1971-ci ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan
sonra yenidən Azərbaycana qayıdan Hümbət həkim bu dəfə Sumqayıt
şəhərində təcili tibbi yardım stansiyasında işə düzəlib. 1974-cü ildən
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isə fəaliyyətini Sumqayıt Onkoloji dispanserində davam etdirib. O,
1982-ci ildə burada şöbə müdiri vəzifəsinə irəli çəkilib. Ötən əsrin 80-
ci illərinin sonlarında ölkədə nisbətən aşkarlıq ab-havasının
duyulduğu bir vaxtda – 1988-ci ildə çalışdığı kollektivin üzvləri
qətiyyət göstərərək böyük hörmət və nüfuz sahibi olan cərrah-onkoloq
Hümbət Nağıyevin dispanserin baş həkimi vəzifəsinə təyin
olunmasına nail olublar. Həmkarlarının etimadını ləyaqətlə doğruldan
Hümbət Əhməd oğlu qısa müddətdə kollektivdə sağlam atmosfer
yaratmağa nail olub, Sumqayıt şəhərində səhiyyənin inkişafı, əhaliyə
yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilməsi yönündə məqsədyönlü işlər
həyata keçirib. On il bu vəzifədə ləyaqətlə çalışıb. 1998-ci ildən
ömrünün sonunadək isə həmin müalicə ocağında cərrahiyyə şöbəsinə
başçılıq edib.

Fəaliyyətinin böyük hissəsi Sumqayıt şəhərindəki Onkoloji
dispanserlə bağlı olan Hümbət Nağıyevi vaxtilə onunla birlikdə
çalışmış həkimlər, tibb bacıları, şəfalı əllərindən müalicə tapan
minlərlə insan, bir sözlə, bütün sumqayıtlılar bu gün də minnətdarlıqla
xatırlayırlar. Bir həkim kimi savadlı olması ilə yanaşı o, həm də
təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə fərqlənirdi. Dispanserin rentgen şöbəsində
müasir rentgen diaqnostik aparatlarının quraşdırılması, patohistoloji
laboratoriyanın yaradılması və lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməsi
məhz onun adı ilə bağlıdır. O, Sumqayıt şəhərində onkoloji
xəstəliklərin törənmə səbəblərini öyrənmək məqsədilə sənaye
müəssisələrində tez-tez yoxlamalar, araşdırmalar aparardı. Rəhbərlik
etdiyi dispanserin və bütövlükdə Sumqayıt şəhərində səhiyyənin
inkişafı naminə çox işlər görən Hümbət Nağıyev həm də Sumqayıtda
fəaliyyət göstərən ekoloji cəmiyyətin yaradıcılarından idi.

Dərin zəkası, şəfalı əlləri ilə minlərlə xəstənin ömrünə ömür
calayan Hümbət həkim həm də yüksək insani keyfiyyətləri, elitar
mədəni səviyyəsi, ünsiyyət qurmaq bacarığı sayəsində insanlarla tez
qaynayıb-qarışması ilə seçilirdi. O, hətta ona qarşı haqsızlıq edənlərə
də yaxşılıq etməyi bacaran insan idi. Hümbət həkimi haqqın varlığı
adlandıran Azərbaycanın Xalq şairi Məmməd Araz yazır: “Mən
Hümbət həkimlə 25 il əvvəl Cəfər həkimin bağında tanış olmuşam. O
vaxtdan mənim Hümbət həkimə olan hörmətim birə min artdı”.

Şair Qəhrəman Tovuzlu isə Hümbət həkimi belə xarakterizə edir:

Dünyaya əzəldən fani deyildi,
Hər an haqq olanın haqqı yeyildi.
Nə bir yol büdrədi, nə də əyildi,
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Elə qurban dedi canı Hümbətim.

Tibb elmləri doktoru, akademik Rəhim Rəhimov isə onun
barəsində belə deyib: “Onun xarici gözəlliyi, davranışı, sadəliyi, elmi
diskussiyaları düzü, məni həmişə sevindirir, heyran edirdi. Sevindirici
haldır ki, xalq ona sağlığında öz yüksək qiymətini verə bildi”.

Deyirlər vəzifə insan üçün bir növ məhək daşıdır. İnsanın bütün
xarakterik xüsusiyyətlərini üzə çıxarır. Kreslo çoxlarının gözünü tutur,
dost-tanışı tanımır, el-oba qeyrətinə, Vətən məhəbbətinə aparan bütün
yollar belələrinin cibindən o yana keçə bilmir. Bu hisslər Hümbət
həkim üçün yad idi. O, sözün əsl mənasında böyük ziyalı, bütün
varlığı, canı, qanı ilə Vətəninə, xalqına bağlı olan bir insan idi. Elə bu
səbəbdəndir ki, onu şöhrətin zirvəsinə aparan cığırı böyük yola
çevirərək əsl xalq adamı ola bilmişdi. Daim ürəyigenişliyi ilə seçilən
Hümbət həkim tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq həmişə böyüklə
böyük oldu, kiçiklə kiçik. Gülərüzü, xoş təbəssümü və sadəliyi ilə
seçildi, ehtiyacı olanlara əl tutdu. Ürəyi xalqı ilə bir vurdu, vətənin
ağrı-acısını qəlbində daşıdı. Ancaq təkcə bu ağrı-acıya ağlayıb-
sızlamadı, ondan çıxış yollarını düşündü. Adını yuxarıda qeyd
etdiyimiz sədaqətli dostu, mən deyərdim ki, dostluqda çoxlarına
nümunə göstərilə biləcək Cəfər Quliyev xatirələrində yazır: “1987-ci
ilin noyabr ayında Hümbət həkimlə Elçibəyin görüşünə getdik. Onda
Elçibəy Bakıda qardaşının evində qalırdı. Evin pəncərəsi naxışlanmış
qəzetlə örtülmüşdü. Bəy döşəmənin üstündə oturub nəsə yazırdı.
Divardan böyük Atatürkün portreti asılmışdı. Atatürkün iti, qartal
baxışlarının təsirindən çıxmaq olmurdu. Biz xeyli söhbət etdik.

... Bəy bizi yola salanda Atatürkün şəklini mənə bağışladı və biz
Hümbət həkimin maşınında Sumqayıta qayıtdıq. Şəkil iki il Hümbət
həkimin qarajında qaldı”.

Cəfər həkimin təbirincə desək, Vətən üçün ağlayan göz, sızlayan
ürək, düşünən beyin olan Hümbət həkim Vətənin dar günündə gendə
durub seyrçi mövqeyi seçməmiş, hadisələri dəqiq qiymətləndirərək
daim kömək əlini uzatmış, əlindən gələni əsirgəməmişdir. Elə
buradaca yenə C.Quliyevin xatirələrini diqqətə çatdırmaq istəyirəm:

“...1988-ci ildə Hümbət həkimlə Nasosnu qəsəbəsindəki “N” hərbi
hissəsindən 150 yeşik patron alıb yük maşınına yüklədik. Maşının
banında milis nəfəri oturdub düz aeroporta sürdürdük. O zaman
aeroportun rəisi, mənim yaxın dostum Məhərrəmin köməyilə
patronları hücuma məruz qalmış Naxçıvana yola saldıq. Həmin
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patronların 20 yeşiyi Ordubadda “Soyuqqala”nın müdafiəsində
istifadə olunmuşdu. Bütün bunlar sənədləşdirilmiş halda arxivdə qalır”.

Xeyirxah insan olan Cəfər həkim bunları yazmasaydı, bəlkə də,
çoxlarının bundan xəbəri olmayacaqdı. Çünki Hümbət Nağıyev
kiməsə etdiyi yaxşılığı heç zaman dilinə gətirməyi sevməzdi. Vətənin
dar günündə isə əlindən gələni etməyi hər bir vətəndaşın sadəcə olaraq
borcu sayırdı. Bununla yerli-yersiz öyünmək, etdiklərini müxtəlif
məqamlarda gözə soxmaq, bundan özünü reklam kimi istifadə etmək
onun təbiətinə yad idi. Vətənin ağır günlərində gördüyü işləri isə
sadalamaqla qurtarmaz. Məhz həmin ərəfədə iki dost dörd ədəd
“Mayak” ötürücü qurğusu alıb “Əlincə” cəmiyyətinin xəttilə
Naxçıvana göndərmişdilər. Bu gün bəlkə də çoxlarına adi görünə
biləcək bu işlərin həyata keçirilməsi o vaxtlar hər addımda təhlükəli,
bəzən hətta həyat bahasına başa gələcək olduqca riskli bir iş idi.
Amma Vətən sevgisi, Vətən qeyrəti, Vətən təəssübü hər şeydən üstün
olduğundan heç bir çətinlik onları qorxutmamışdı.

Həmişə, hər yerdə qüruruna, qeyrətinə söykənən Hümbət Nağıyev
talenin ona bəxş etdiyi ömür payını ləyaqətlə yaşadı, kişi kimi yaşadı.
Kimsənin qarşısında əyilmədi, sınmadı. Başqa cür ola da bilməzdi.
Əyilməzlik, əqidəsindən dönməzlik, qətiyyət və cəsarət ona soyundan-
kökündən gəlirdi. Axı o, həm də Sovet hakimiyyətinin ilk illərində
Borçalıda qaçaqçılıq hərəkatında qeyrəti və qüruru ilə tanınan, heç
kəsdən çəkinməyən, heç nədən qorxmayan, sərrast atıcı kimi ad
çıxaran əmisi Çərçioğlu Hümbətin adını daşıyırdı. O Hümbətin ki, el
şairi İsmayıl Güllər onun haqqında belə yazırdı:

Orcunnu Hasanmış bir ətdən qala,
Çərçioğlu bənzərmiş Rüstəmi-Zala.
Ordular dağıdıb düşəndə dara,
Görənlər danışır, eldə söylənir.

Atası Əhməd də eldə sayılıb-seçilən kişilərdən olub. İyirminci
əsrin ilk onilliklərində Faxralıda savadsızlığın ləğvi üçün açılmış
kurslara məhz o rəhbərlik etmişdir.

Belə bir sağlam kökə, qeyrətə və qürura söykənən Hümbət
Nağıyev həmişə haqqa güvəndi, yalanı sevmədi, ikiüzlüləri qəbul
etmədi. Böyük arzularla yaşadı, xırdalıqlara enmədi. Həyatın tör-
töküntüsü sayılacaq vecsiz adamcıqlara qarşı amansız olsa da, heç
zaman özündən çıxmadı, təmkinini pozmadı, öz mərtəbəsində dura
bildi. Kişi kimi yaşadı, öləndə də kişi kimi öldü – 2001-ci ildə haqq
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dünyasına qovuşdu. Əslində ölmədi, cismi torpağa qarışıb Vətən oldu,
ruhu isə yenə də bizimlədir, onu sevənlərlədir. Şəfa verdiyi minlərlə
insanın, dostlarının, tanışlarının, doğmalarının və qədirbilən
soydaşlarımızın qəlbində zaman-zaman yaşayacaq Hümbət Nağıyev.

Doğuldu ər kimi, sevdi ər kimi,
Yaşadı ər kimi, getdi ər kimi.
Vuruldu Vətənə Səməndər kimi,
Xalqımın qürurlu balası Hümbət!

Onilliklər bir-birini əvəz edəcək, nəsillər dəyişəcək. Dünyaya yeni
əhmədlər, hümbətlər gələcək – gələcəyinə böyük ümid-lər
bəslədiyimiz nəvə Hümbət kimi! Dəyişməyən isə bir şey olacaq: hər
yeni gələn nəsil özünün ulu babalarının adını ləya-qətlə daşıyacaq,
hünər üstə hünər, zəfər üstə zəfər gətirərək bu nəslin şərəfini daha da
artıracaqdır.
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DİLƏKLƏR GÜL AÇAR DAŞIN İÇİNDƏ

Faxralılar və bütövlükdə məni tanıyanlar
yaxşı bilri ki, dilim söz, əlim qələm tutandan
Faxralı sözü dilimin əzbəri, hər cümləmin əzəl
mübtədası olub. Özüm böyüdükcə doğma
yurduma olan sevgim də böyüyüyb, harda
olmağımdan, hansı vəzifədə çalışmağımdan
asılı olmayaraq Faxralı mənim qibləgahım,
faxralılar qüruru mənbəyim olub.
Ağsaqqallardan, ağbirçəklərdən bu elin dünəni
ilə bağlı maraqlı bir şey öyrənmək bir növ
mənim xobbimə çevrilib. Bu ağır elin ağır
taxtalı kişilərini, hər kəlməsindən alqış yağan sinəsi bayatalı, qoşmalı
ağbirçək nənələrimizi vəsf etməyə çalışmış, tələbəlik illərindən
başlayaraq neçə-neçə elə şairinin şeirlərini toplayıb kitab halında çap
etdirmişəm.

Borçalının tarixi ilə bağlı hər hansı bir kitab əlimə keçərkən ilk
növbədə orada Faxralı ilə bağlı bir məlumatın olub-olmaması ilə
maraqlanmış, son illərdə müxtəlif peşə sahələri ilə bağlı çıxan
ensiklopedik kitablarda da ilk növbədə faxralıları axtarmışam. Özü də
təkcə ona görə yox ki, bu kənd mənə doğma və əzizdir, həm də oan görə
ki, Faxralı özünün ləyaqətli övladlarıyla təkcə Borçalıda yox, bu gün
bütün Türk dünyasında məşhurdur.

Bu günlərdə alimlərlə bağlı ensiklopedik bir kitabı vərəqləyərkən
Faxralıda doğulub boya-başa çatmış bir alim diqqətimi çəkdi. Üstəlik
2011-ci ilin onun üçün yubiley ili olması marağımı bir az da artırdı. Onun
keçdiyi ömür yoluna nəzər salmaq və bu şərəfli ömür yolunun bəzi
məqamları ilə oxucularımızı da tanış etmək istədim.

...Sabir Məhəmməd oğlu İsgəndərov 1941-ci il iyunun 10-da
Borçalıda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Orta
təhsilini bu kənddə alıb. Ali təhsil almaq arzusu onu da Bakıya gətirib
çıxarıb və o, 1960-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (indiki
Texniki Universitet) daxil olub.

1965-ci ildə İnstitutu bitirən Sabir İsgəndərov Azərbaycan Dövlət Su
Təsərrüfatı Qurğuları Layihələndirmə İnstitutunda mühəndis-hidrotexnik
kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Təbii ki, böyük arzularla yaşayan,
gələcək üçün özünəməxsus planları olan bir gənc üçün bu vəzifə olsa-
olsa başlanğıc, böyük uğurlara gedən yolda tramplin idi. Hər şey hələ
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qabaqda idi və istəyə çatmaq üçün sadəcə olaraq inadkarlıq və bir də
gərgin zəhmət tələb olunurdu. Sabir Məhəmməd oğlu tezliklə çalışdığı
kollektivdə bacarığı və işgüzarlığı ilə seçildi, öz gələcəyinə
ətrafındakılarda da böyük inam yaratdı. Elə bu inamın nəticəsi idi ki,
burada işlədiyi müddətdə Rusiyanın Novoçerkassk şəhərindəki
Mühəndsi-Meliorasiya İnstitutunun nəzdində su təsərrüfatı üzrə ali rəhbər
kadrlar hazırlayan kursu da bitirdi. Bir müddət isə Uzaq Şərqdə –
Vladivostok şəhərində su təsərrüfatı qurğularının layihələndirilməsində
çalışdı.

Artıq demək olar ki, institutda yiyələndiyi nəzəri bilikləri
istehsalatda bir az da möhkəmləndirmiş, qarşıda duran daha böyük
arzulara doğru inamlı addımlar atmaq üçün yeni üfüqlər açılmışdı.

1969-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun
aspiranturasına daxil olan Sabir müəllim elmi-tədqiqatlarını davam
etdirmək üçün Moskva Hidromeliorasiya İnstitutuna göndərilib. Moskva
elmi mühiti ona daha geniş imkanlar açıb və o, Moskva Hidromeliorasiya
İnstitutunun elmi-tədqiqat bölməsində çalışaraq dissertasiya mövzusu
üzrə elmi tədqiqatlarını davam etdriməklə yanaşı, həm də Moskva Xalq
Universitetinin texnika və iqtisadiyyat kursunu da bitirib.

Nəhayət yuxusuz gecələr, elmi-tədqiqat laboratoriyaları və
kitabxanalardakı gərgin zəhmət bahasına ərsəyə gələn “Çay axımının
mürəkkəb növ tənzimlənməsinin bəzi məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda
disser-tasiya işini yekunlaşdıraraq 1973-cü ildə Moskva
Hidromeliorasiya İnstitutunda uğurla müdafiə edib.

Bütün elmi potensialını və zəngin təcrübəsini Azərbaycanda
hidromeliorasiya elminin inkişafına, su təsərrüfatının elmi problemlərinin
öyrədilməsinə həsr edən S.İsgəndərov 1972-1974-cü illərdə Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun su ehtiyatlarının kompleks
istifadəsi laboratoriyasında baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hidrometeorologiya
kafedrasının dosenti seçilən Sabir müəllim elə o vaxtdan həm də pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olur. Özü də pedaqoji fəaliyyət nəinki onu elmi
işindən ayırmayıb, əksinə bu sahədəki işini genişləndirmək üçün əlavə
stimul olub. Elmi-təcrübi biliklərini gələcəyin mütəxəssislərinə həvəslə
öyrədib. Kafedradakı işi ilə yanaşı, təsərrüfat müqavilələri əsasında
Lənkəran zonasında Viləşçay su anbarının gile kranlı bəndinin
tikilməsində hidrometeoroloji amillərin nəzərə alınması, səthi axımın
tədqiqi, Ceyranbatan su anbarında lillənmənin öyrənilməsi, Böyükşor
gölünün hidroloji rejimi və s. mövzularda tədqiqat işlərinin aparılmasına
rəhbərlik edib.
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Sabir müəllim həmçinin 1976-cı ildə YUNESKO xətti üzrə
Beynəlxalq hidrologiya kursunu da bitirib. 1995-ci ildən Lənkəran
Dövlət Universitetində və Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində də
çalışıb. Fakültə “Bilik” cəmiyyətinin sədri və dekan müavini vəzifəsində
çalışıb.

Məhsuldar alim ömrü yaşayan Sabir İsgəndərov 100-dək elmi
məqalənini, elmi hesabatın, bir neçə dərs vəsaiti və fənn proqramlarının
müəllifidir. Apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri respublikamızda,
Orta Asiyada və Şimalı Qafqazda həyata keçirilən bir sıra su təsərrüfatı
layihələrində istifadə olunur.

...Bəli, əziz, oxucu sizinlə birlikdə bir alim ömrünün ayrı-ayrı
məqamlarına nəzər saldıq. Bəlkə də burada qeyri-adi bir şey də yoxdur,
hər bir ziyalının keçdiyi bir ömür yoludur. Amma gəlin etiraf edək ki, nə
qədər bir-birinə bənzəri olsa da, hər bir ömür yolunun öz gözəlliyi və
özəlliyi var. İnsanın arxada qoyduğu hər il, bəzən hətta bircə gün belə
özündə bir ömrə sığmayacağ qədər böyük xatirə daşıyır. Sevimli xalq
şairimiz Zəlimxan Yaqub demiş, illərin izi var xatirələrdə. Sabir
müəllimin arxada qoyduğu bu illərdə də nə qədər şirin xatirələr yaşayır
və ömrünün yeddinci onilliyinin zirvəsindən arxaya boylananda çox
şeylə öyünə bilər: həm yaşadığı alim ömrü ilə, həm də əsl Faxralı oğlu
olmasıynan. Əslində bunların hər ikisi daha çox faxralıların qürur
mənbəyidir. Sabir müəllimin özünə gəldikdə isə hesab edirik ki, keçmişin
şirin xatirələri ilə ovunmaq onun üçün hələ tezdir. Bu gün ömrün elə
məqamındadır ki, istər elm üçün, istərsə də eli üçün daha böyük işlər
görə bilər. “Təki arzu tükənib, ömür bitməsin”. Ağıllı insanların diləkləri
daşın içində də gül açır. Şair Zəlimxan Yaqub demişkən:

Əgər ağıl varsa başın içində,
Diləklər gül açar daşın içində.
Zəlimxan yaz tapar qışın içində,
Tək arzu tükənib ömür bitməsin.

Sabir müəllimə bu yolda uğular arzulayır və anadan olmasının 70
illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirik.
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ƏSL İNSANI EL YAŞADIR

10 may 1941-ci ildə Faxralıda anadan
olmuşdur. Güllər nəslindəndir. 1948-ci ildə 1-ci
sinfə getmiş, 1959-cu ildə məktəbi bitirib, həmin
il Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb
Universitetinin pediatriya fakültəsinə qəbul
olmuşdur.

1965-ci ildə həmin İnstitutu fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. Tələbə vaxtı evtikmə
kombi-natında feldşer işləmişdir.

1965-ci ildə İnstitutu bitirdikdən sonra
Şamaxı rayonuna işləməyə göndərilmişdir. Ona

instututda qalıb aspiranturaya daxil olması və elmi işlə məşğul olması
təklif olunsa da, o dövrdəki vəziyyət, ailəsinin ağır maddi durumu,
atasının yaşlı olması (qarovulçu işləyirdi), aspirantın maaşının az olması
onu xəstəxanada işləməyə məcbur etmişdir.

4 avqust 1965-ci ildən 31 avqust 1965-ci ilədək yəni cəmi 1 ay
həkim-pediatr işləmişdir. 1965-ci ildən 1979-cu ilədək 14 il fasiləsiz
olaraq Mərəzə qəsəbə uşaq xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində
çalışmışdır. Mərəzə qəsəbə sovetinin deputatı olmuşdur.

1979-cu ildə öz xahişi ilə (uşaqları böyüdüyündən və axıra kimi
Mərəzədə yaşamağın mümkün olmadığından, qocalıqda Faxralıya
qayıtmaq istəyirdi) tutduğu vəzifədən azad olmuş, 1979-cu ildən
Sumqayıt şəhər birləşmiş uşaq xəstəxanasının somatika şöbəsində
çalışmış və az müddətdən sonra 5-ci yoluxucu şöbənin müdiri vəzifəsinə
keçmişdir.

İşlədiyi müddətdə dəfələrlə həkimləri təkmilləşdirmə kurslarında
olmuş, elmi-praktik konfranslarda iştirak etmişdir. O, praktik
pediatriyanın ən yaxşı nümayəndəsi olmuşdur. Məhz bu səbəbdən
Sumqayıt şəhərində həkim Təhmiraz Əlizadənin 60 illik yubileyi Şəhər
İcra Hakimiyyətinin, Şəhər səhiyyə şöbəsinin və Birləşmiş uşaq
xəstəxanasının kollektivinin iştirakı ilə qeyd olunmuşdur. T.Əlizadə işdə
və həyatda insanlar tərəfindən sevilmiş və onu sadəcə doktor Əlizadə
deyə çağırmışlar. Qüsursuz əmək fəaliyyəti zamanı minlərlə uşağın
sağlam böyüməsinə və bəzilərinin hətta ölümün pəncəsindən azad
etmişdir.

Sumqayıt birləşmiş uşaq xəstəxanasının baş həkimi Abbas
Şahverdiyevin dediklərindən: “Qazandığı nüfuz onun sadəliyi,



Faxralılar

271

təvazökarlığı, mədəniyyəti, sağlamlığını damla-damla peşəsi uğrunda
əritməyi ilə əldə edilmişdir. Elə buna görə də biz hər zaman onunla fəxr
etmiş, nümunə götürmüşük.

Şair necə də gözəl deyib:

Gərəklilik insanın dəyər ölçüsü,
Gərək bilirlərsə dünyada səni,
Böyründə-başında dost görəcəksən.
Elə ki, itirdin gərəkliyini,
Dünyada özünü yox biləcəksən.

T.Əlizadə öz gərəkliliyini heç bir zaman itirməyəcək həkimdir.”
Tanrı yaradanda hər bir insanı fərqli yaradır. T.Əlizadənin yaşadığı

ömür fərqli və bənzərsiz ömürdür. O, nəinki ictimaiyyətin, həm də
həkimlərin özlərinin uşaqlarının sağlamlığı keşiyində durmuşdur. Onun
həyatda tutduğu mövqe insanlar üçün elə nümunə olmuşdur ki, hər bir
insan necə yaşamalı sualına məhz onun yaşadığı ömürlə cavab verə bilər.

Olduqca təmkinli olmaqla yanaşı, heç bir zaman səbirsizlik
göstərməzdi, danışanda belə heç vaxt yüksək səslə danışmazdı.

Uşaqlıq dostu, uzun müddət Sumqayıt birləşmiş Onkolojı
xəstəxanasında baş həkim işləmiş doktor H.Nağıyev isə onun barəsində
belə deyərdi: “ O, həm xalqının, həm nəslinin, həm ailəsinin, həm də
dostlarının, bir sözlə bütün yaxınlarının başucalığıdır. O, həddindən artıq
incə ruhu və xoş təbiəti ilə seçilirdi.”

O, hətta ən ağır xəstələrinin belə sağalacağına ümid bəslər, onlar
üçün əlindən gələndən də artıq fədakarlıq göstərərədi.

Öz peşəsinin ağırlığından söz düşəndə belə deyirdi: “Uşağın dili
yoxdur ki, harasının ağrıdığını deyə bilsin. Pediatrın yaxşı həkim olması
bir növ vergi kimidir”.

Bir də, doktor Əlizadə sanki uşaq həkimi olmaq üçün doğulmuşdu. O,
uşaqları çox sevirdi, onları danışdırmağın yollarını yaxşı bilirdi. Bir də ki,
uşaqlar onu görəndə rahatlaşırdılar, ağlamaqlarını kəsirdilər, sanki hiss
edirdilər ki, onları sağaldacaq adamın yanındadırlar, sanki onlar bu
adama etibar etməyin mümkünlüyünü söyləyirdilər. Yadımdadır ki, neçə
qohumumuz uşaqları xəstələnəndə maşın tutub ya Mərəzəyə, ya da
Sumqayıta dayımın yanına gətiriridilər. Və təbii ki, heç vaxt
yanılmırdılar. Onlar həm qonaq olurdular, həm də uşaqlarını təzədən
qazanmış olurdular. Belə misalları çox göstərmək olar (İ.Əlizadə)

Mərəzədən Sumqayıta gəldikdən sonra da həmişə Şamaxının
kəndlərindən Təhmiraz həkimin dalınca Sumqayıta gəlirdilər. Onların bir
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hissəsini evdə qəbul edər, dava-dərmanını yazdıqdan sonra rayona
qayıdardılar. Vəziyyəti ağır olanları xəstəxanada yatızdırar, onların
sağalması üçün başqalarının məsləhətini də dinlərdi. Bu gün də həkim
yoldaşları onu minnətdarlıqla yad edir, ölüm günü qəbirinin üstünə gedib,
gül dəstələri qoyur, quran oxutdururlar.

T.Əlizadənin həyat yoldaşı Əbruzə xanım onunla tələbə yoldaşı
olmuş, onu sevmiş və evlənmişlər. 4 oğlan övladı vardır: Şakir, Samir,
Faiq və Fuad.

Təhmiraz həkim çoxlu sayda fəxri fərmanlar almış, “Əmək veteranı”
medalı ilə təltif olunmuşdur. Yaşadığı müddət ərzində heç vaxt insanlıq
zirvəsindən enməmişdir. Əsl el adamı idi və eldə də böyük hörməti,
nüfuzu vardı.

Təhmiraz həkim kimi insanlar ölmür, şəfa verdiyi min-min
insanların qəlbində yaşayır. Xalq üçün yaradan, xalq üçün yanan
insanları el-mahal əbədi yaşadır. Təhmiraz həkim də belə nurlu
insanlardan biri idi.
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“YAXŞILAR YAŞADIR YAXŞILIQLARI”

El-obasına bağlı, doğulduğu yurdla nəfəs
alan insanlar çoxdur. O insanların hər biri öz
məhəbbətini doğulduğu mahala müxtəlif cür
ifadə eyləyib. Adam var ki, uzun müddət yaşayır,
amma el-obası, milləti və xalqı üçün bir qara
qəpiklik iş görmür. Bu cür adamların nə el-
obada, nə də ailədə hörməti olmur. Amma elə
insan da var ki, özünün qazandığı xətir-hörmətlə,
yaxşı əməllə nəinki ailəsində, el-obada da böyük
nüfuz sahibi olur. Belə kişilərdən biri də Sabir
Eyvaz oğlu Xəlilovdur.

Sabir Xəlilov 1941-ci ildə Borçalı mahalının Faxralı kəndində
anadan olub. 1958-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbini bitirib. Maksim
Qorkinin belə bir deyimi var: “Həyatın mənası gözəlliyə və məqsədə
meyl etməklə güclüdür”. Həyatın hər bir anının öz məqsədi, məramı
olmalıdır. Bu mənada Sabir Xəlilov da ilk vaxtlarda öz məramını və
məqsədini müəyyənləşdirə bilib. Daha doğrusu, müəyyənləşdirdiyi
arzunu reallaşdıra bilib.

1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mexanika
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Ali məktəbdə o, ürəyi istədiyi
ixtisasa – Avtomobil nəqliyyatı üzrə mühəndis-mexanik ixtisasına
yiyələnib. Əmək fəaliyyətinə 26 Bakı komisarı adına NMİ-nin nəqliyyat
sexində başlayıb. Əvvəlcə sex ustası, qaraj müdiri vəzifələrində işləyib.
Sonradan isə elmi fəaliyyət barəsində götür-qoy edib. Elə bu məqsədlə də
1965-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində çalışmağa başlayıb.
Çəkdiyi əziyyət və zəhmət müəyyən zaman kəsiyindən sonra öz bəhrəsini
verib. Sabir Xəlilov 1974-cü ildə namizədlik disertasiyasını müdafiə
edərək texniki elmlər namizədi elmi dərəcəsi alıb. 1980-ci ildən isə
dosent kimi fəaliyyətə başlayıb. Elmi fəaliyyətlə yanaşı, M.Tores adına
Moskva Xarici Dillər İnstitutunda 1 illik fransız dili kursunu bitirib.
Kursu bitirəndən sonra Fransanın Poc Valeri Universitetində 2 aylıq dil
təcrübəsində olur. Bununla yanaşı o, 1981-1985-ci illərdə Əlcəzairin
Milli Yüngül Sənaye İnstitutunda dossent vəzifəsində işləyir. 1996-2010-
cu illər ərzində Erciyez Universitetində dosent vəzifəsinə çalışır.

Onun bu illər ərzində çox maraqlı mülahizələri və çıxışları olub.
“Maşın hissələri”, ”Mexanizmlər nəzəriyyəsi”, ”Maşın
dinamikası”, ”Motorlar” fənlərindən mühazirələri çox maraqla qarşılanıb.
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Ən maraqlısı ondan ibarətdir olub ki, Sabir Xəlilov mötəbər kürsülərdən
çıxış edəndə onun çıxışlarını əcnəbi alimlər belə böyük maraqla
qarşılayıblar. Hətta onun söylədiyi fikirlərə məşhur alimlərdən
təəccüblənənlər də olub. İstedadlı alimin illər ötdükcə yeni ixtiraları
yaranır. Təbii ki, bütün bu yeniliklər və orijinal fikirlər kitab şəklində öz
əksini tapmalı idi. Təsadüfü deyil ki, tanınmış alimin 40-dək elmi əsəri
respublikamızda və xaricdə çap olunub. Elə bir konfrans və
simpoziumlar olmayıb ki, orada çıxış edərkən Sabir müəllimin fikri
hörmətlə qarşılanmasın, böyük maraq doğurmasın. Hər şeydən öncə onun
hər hansı elmi mövzuya yaradıcı yanaşması, fikirlərinin digər alimlərin
fikirlərinə bənzəməməsi istər yerli alimlərimizin, istərsə də xarici
mütəxəssislərin diqqət mərkəzində olub.

Təbii ki, insan qarşısına məqsəd qoyanda çox arzularına nail olur.
Tanınmış alim heç də bu uğurları asanlıqla qazanmayıb. Yəni o, həyatda
nə əldə edibsə, alın təri tökərək, gecəsini gündüzünə qataraq bu
nailiyyətləri qazana bilib. Böyük Nizami Gəncəvi deyib: “İnsanın
bacarmadığı iş yoxdu”. Bəlkə də bu amalı, deyimi özünə əsas məqsəd
kimi seçən Sabir müəllim elmin zirvələrinə doğru zaman-zaman
irəliləyib.

Sabir Xəlilov hər addımı atıb irəlilədikcə növbəti uğura doğru inamla
irəliləyib. Gözəl ziyalı və istedadlı alim Sabir Xəlilov həm də üç oğul
atasıdır. Onun həyat yoldaşı Sona Əlizadə Azərbaycan İnşaat
Mühəndisləri Universitetində çalışır. Oğlu Rövşən Xəlilzadə həkimdir –
beyin cərrahıdır və Tibb Universitetində çalışır. Digər oğlu Eyvaz
Xəlilov xarici şirkətlərin birində auditor vəzifəsində işləyir. Oğlu Elçin
Xəlilov isə “Britiş American Tobacca”nın Qafqaz üzrə maliyyə
menecceridir.

Atalar yaxşı deyib: “Ot kök üstə bitər”. Onun övladları da zəhmətkeş
və ziyalı insanlardır. Bu övladlar gözlərini açanda kitab, dəftər, qələm
görüblər. Kitab, dəftər, qələm olan yerdə isə ziyalılığa gedən, işığa gedən
bir yol başlanır. Bu yolun yolçuları həyatda öz yerini tapa bilir və digər
insanlardan qabiliyyətinə görə seçilir, yaxşıların yolu ilə tale yollarını
gedirlər. Çünki, yaxşılıqları yaxşılar yaşadır. Xalq şairi Zəlimxan Yaqub
deyən kimi:

Can yerin payıdı, ruh göylərindi,
Pislər pisliyindən əl çəkməsə də,
Yaxşılar yaşadır yaxşılıqları.
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İLLƏRİN İZLƏRİ...

Bəzən aylar, illər və günlər bir göz
qırpımında gəlib keçir. İnsan hiss eləmir ki,
həmin ayları, illəri və günləri necə yaşadı. Bircə
onu hiss edir ki, bu illərin arasında o, bir az da
yaşa doldu, bu illərdə bir az da təcrübə topladı
və bu illərdə ömrün müəyyən hissəsi arxada
qaldı.

Dünya dərk ediləndən ta bu günə qədər
tarixdə və insanların yaddaşında həmişə yaxşı
insanlar qalıb. Düzdür, qədddar, amansız və
cəllad adamlar da olub. Onlar hakimiyyətdə, vəzifədə olarkən xətir-
hörmət sahibi kimi tanınıblar. Ancaq hakimiyyətə və taxt-taca son
qoyulandan sonra həmin insanların həyatı və taleyi çox acınacaqlı olub.
Çünki yaşadıqları dövrlərdə padşah olsalar da, taxt-tacda əyləşsələr də,
böyük var-dövlət sahibi olsalar da, insanların ürəyində özünə yuva tapa
bilməyiblər. Elə taxt-tac sona çatandan bir az ötməmiş onların içi üzü
açılıb və el-oba yanında hörmətləri olmayıb.

Amma adi bir insan, adi bir vətəndaş elə bir ömür yaşayır, elə bir iz
qoyur ki, onu həmişə yaxşı əməllərinə görə yada salırlar. Belə insanlrdan
biri də Ələddin Nəsib oğlu Həsənovdur. O, 1941-ci il dekabrın 31-də
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Dünyanın hər üzündən
xəbər tutan, başqa sözlə demiş olsaq, hər şeyi dərindən dərk edən
Ələddin Həsənov özünəməxsus bir ömür və həyat yolu seçib. Düzdür, o
yolun enişi, yoxuşu çox olub amma enişli-yoxuşlu yolarda necə və nə cür
hərəkət eləməyi çox yaxşı bilib. Nizami Gəncəvinin gözəl bir kəlamı var:

İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.

Həqiqətən də insan özünə inananda və ən nəhayət, dünyada elmə,
biliyə, savada yiyələnəndə çox yolu rahat gedə bilir. Ələddin Həsənov
belə bir yolla gedib və istəyinə də nail olub. İndi biz bu yazıda onun
həmin yolu necə getməyini bir daha oxucuların nəzərinə çatdırmaq
istəyirik.

Belə ki, Ələddin Həsənov 1958-ci ildə M. Əliyev adına Teatr
İnistutuna (indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə) sənəd versə
də, müsabiqədən keçə bilməyib. Amma bu, onu ruhdan salmır. Ordu
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sıralarına yollanır və üçillik hərbi xidmətdən sonra yenidən sənədlərini
həmin instituta verir və mədəni-maarif fakültəsinə daxil olur.

Ələddin Həsənov yaradıcı və istedadlı adam olub. Sadəcə olaraq,
instituta qəbul olmaqla bu istedadı bir qədər də cilalamaq və inkişaf
elətdirmək istəyib. İnstitutu bitirəndən sonra təyinatla Daşkəsən şəhərinə
gəlib və orda mədəniyyət evinin xalq teatrında rejissor vəzifəsində işləyib.
Həmin illərdə o, bir cox tamaşalara və pyeslərə yeni quruluş verib və
səhnə həyatı bəxş edib. Sonradan isə o, Gürcüstan radiosunun
Azərbaycan redaksiyasında diktor işləyib.

Təbii ki, yaradıcı adamın bütün sahələrdə istedadı nə vaxtsa üzə
çıxmalıdı. Ələddin Həsənov da Gürcüstanda Tbilisi Dövlət Azərbaycan
Teatrının yenidən bərpa olunmasında böyük əziyyətlər çəkib. Eyni
zamanda teatrda yeni tamaşaların səhnəyə qoyulması üçün həm rejissor,
həm də direktor kimi böyük addımlar atıb. Düzdür, o, həmin teatrda
direktor işləsə də, səhnəyə çıxan hər bir tamaşada Ələddin müəllimin
dəsti-xətini, ruhunu və nəfsini hiss etmək olurdu. Onun içində həmişə bir
öyrətmək həvəsi vardı. Yəni o, bildiyini, öyrəndiyini və əxz etdiyini
kimlərəsə ötürməkdə paxıllıq etməyib. Teatrda işlədiyi dövrdə Faxralı
kənd orta məktəbində nəğmə və musiqi dərsləri deyib, eyni zamanda
Tbilisi Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan fakültəsində öz bildiklərini
tələbələrə öyrədib.

O da maraqlıdır ki, hər hansı adam çox savadlı olur, ancaq bildiyini
və öyrəndiyini kimlərəsə öyrədə bilmir. Amma bayaq dediyimiz kimi,
Ələddin Həsənov bu qabiliyyətə də malik olub və Tbilisi Teatrının
truppasının əsasını qoyub. Yəni bu kişi milli mədəniyyətimizin və teatr
sənətimizin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Eyni zamanda, bu
cür istedadlı adamın əməyi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Vaxtı ilə
Gürcüstan hökuməti onun zəhmətini yüksək qiymətləndirərək «Şöhrət»
ordeni ilə mükafatlandırıb.

Abbasqulu ağa Bakıxanov yazır: «Elmini, təhsilini fürsət varkən
əldən buraxma». Sanki Ələddin Həsənov üçün deyilib. Çünki o, yaşadığı
ömrü öyrənmək və öyrətməklə keçirib. Mədəniyyətin, teatrın, incəsənətin
və musiqimizin çiçəklənməsi, inkişafı üçün bu gözəl insan heç vaxt
zəhmətini əsirgəməyib. Əksinə, gecə-gündüz çalışıb ki, özündən sonra
insanların yaddaşında xoş duyğular qoysun, izlər yaratsın.

Ələddin Nəsib oğlu Həsənov 2007-ci il aprelin 13-də dünyasını
dəyişib. Bu gün o, cismən dostların, tanışların arasında yoxdur. Mənən
isə Ələddin Həsənov həmişə qurub-yaratdığı və böyük iz qoyduğu sənət
aləmində və dostların arasında özünə böyük bir məkan tapıb. Belə
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insanlar heç vaxt ölmürlər. Onların yaratdıqları mədəni nümunələr və
sənət zaman-zaman digərlərinə ötürülür və onu yaşadır.
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GÖYLƏRİ SEYR ETSİN ŞEİR VƏ SƏNƏT

Məmmədəli Zəngin (Novruzov) 1940-
cı ildə Ulu Borçalının saz söz oylağı Faxralı
kəndində anadan olmuşdur.

Məmmədəli Zənginin şeirləri
tərəfimizdən toplanıb, 1997-ci ildən bəri
dəfələrlə haqqında məlumat verilib, şeirləri
dərc edilib. Məmmədəli özünə Zəngin ləqəbi
seçmişdir. Zəngin ləqəbi onun yaradıcılığını
poetik şəkildə əks etdirir və yazdığı bütün
şeirlərdə özünü doğruldub. Yazdığı və bu
gün əlimidə olan şeirlərinin zənginliyi həm
də yaza bilməyib, özü ilə sinəsində haqqa
apardığı sənət incilərinin rəngarəng və zənginliyindən soraq verir. Qısa
vaxt kəsiyində yazdığı əsərlərində poeziyanı, sənəti uca tutub, yüksək
qiymətləndirir:

Ucalaq, boy ataq ağaclar kimi,
Qoy şən olsun, abad olsun təbiət.
Gərib qanadını turaclar kimi,
Göyləri seyr etsin şeir və sənət.

Məmmədəli Zəngin gəlimli-gedimli dünyanın ağrı-acısından tutmuş
məhəbbətin ucalığına və əbədiliyinə qədər bütün sahələrdən yazıb. Özü
də yana-yana yazıb, ürəkdən yazıb:

Əlindən xudaya şikayətim var,
Kimini qaldırdın ucaya, dünya.
Kiminin gözündə gündüzə döndün,
Kiminin gözündə gecəyə, dünya.

Müdriklərimizdən biri, “məhəbbət sevdiyini yüksəkdə görmək
arzusudur”, – deyib. Zənginin bütün sevgi şeirlərinin cövhərində də bu
fikir görünür. Və bu görüntüləri ilə insanları saflığa çağırır:

Sevgilim, əfsanə deyil məhəbbət,
Onun da özünün bir şöləsi var.
Sanki ondan almış öz işığını,
Gecəyə nur verən ulduzlar, aylar.
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Zəngin cəmiyyətin tör-töküntülərini, talançı və gəmirçilərini görəndə
də şair qəzəbini saxlaya bilmir. “Dünən xalqı çapan bu gün mərd olub”,
“çəmənlərdə bəyquşlara yurd olub”, - deyərək ittiham edir.

Məmmədəli Zəngin heç bir ali təhsil almamasına baxmayaraq sözləri
yerli-yerində, çox böyük ustalıqla işlədir. Onun poetik deyimlərindən
görünür ki, şair Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatını dərindən öyrənmiş,
aşıq şeir uslubunu mənimsəmiş, çağdaş ədəbiyyata yaxından bələd
olmuşdur.

Şeirlərində dahi şairimiz Səməd Vurğunun güclü təsiri də
duyulmaqdadır. Lakin Məmmədəli heç də təkrarçılığa yol vermir, orjinal
deyimlər və ümumiləşdirmələr onun təcrübəli qələm sahibi olduğunu bir
daha sübut edir. Adama elə gəlir ki, bu şeir, beyt yox, müdrik kəlam,
yaxud atalar sözüdür:

Nə qədər gizlinə çəksəm canımı,
Yenə hər atılan yaya tuş gəlir.

Yaxud:
Görüm, qalsın yerdə yanı,
Od alsın, yansın peymanı.
Dostu dostdan ayıranı
Ahu-zara qismət eylə .

Və ya:
Gəlməyir özümə daha gümanım,
Loğman tapılsa da, dərman tapılmaz.

Məmmədəli Zənginin həyatı və taleyi barədə fikirləşəndə yadıma
M.Rahimin aşağıdakı şeiri düşür:

Ömür dedikləri çoşqun çay kimi,
Kükləyib-köpürüb hər zaman gedir.
Ona bel bağlama o qədər də sən,
Bəzən açılmamış gül, bağban gedir.

Əfsus, min əfsus, yaradıçılığı coşqun çaya bənzəyən sinəsi söz dolu
Məmmədəli Zəngin açılmamış şeir-sənət bağbanı tək həyatdan nakam
getdi. Amma təzə-tər şeirləri ilə əbədilik qazandı Məmmədəli Zəngin.
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“İNSAN HEYKƏL OLUR XATİRƏLƏRDƏ”

Nuşirəvan Adil öyüd və nəsihətlərinin
birində deyirdi: “Ey oğul, oxuyarkən bu
sözlərə xor baxma. Bunlardan həm hikmət
iyi gəlir, həm də hökmranlıq iyi. Çünki
bunlar həm alim sözüdür, həm də
həkimlərin. Bunların hamısını öz malın et.
İndi nə qədər cavansan, öyrən”.

Əvvəla, Vəli müəllim mütaliəni sevən,
məlumatlı ziyalı idi. Sözdən məharətlə
istifadə edib onu yerində işlətməyi sevərdi.
Sözdən hikmət iyi gəldiyini də gözəl bilirdi.
Onu da bilirdi ki, söz əvəzolunmaz xəzinə
və sərvətdir. Şərqin Şekspiri böyük Cavid Əfəndi vaxtilə yazırdı:

Söz var, kəsdirər başı,
Söz var, kəsər savaşı.

İçi çölündən, çölü içindən duru olan insanlar həmişə savaş kəsən
sözlərdən istifadə edirlər. Vəli müəllim də belələrindən idi.

Vəli Bayram oğlu Əliyev 1959-cu ildə Gürcüstan Respublikasının
Bolnisi rayonunun Faxralı kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1959-cu ildən 1961-ci ilə qədər Bolnisi rayonunun “Qələbə”
kolxozunda işləyib. 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinə daxil olub, birinci kursdan – 1961-ci ilin noyabr
ayından 1964-cü ilin sentyabr ayına kimi Sovet Ordusu sıralarında
aviasiya polkunda hərbi xidmətdə olub. Ordudan tərxis olunduqdan sonra
universitetdə təhsilini davam etdirərək 1969-cu ildə “dilçi, ədəbiyyatçı,
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə diplom almış və həmin ildən
də Faxralı kənd orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. O,
əvvəlcə məktəbdə dil və ədəbiyyat müəllimi kimi, 1975-ci ildən 1978-ci
ilə kimi isə həmin məktəbdə direktor vəzifəsində çalışmışdır.

1978-ci ildə Əliyev Vəli Bayram oğlu öz ailəsi ilə birlikdə Bakıya
köçüb və Abşeron rayonu Güzdək qəsəbəsində orta məktəbdə dərs hissə
müdiri və dil və ədəbiyyat müəllimi kimi çalışmışdır.

Vəli müəllim həm də gözəl şeirlər müəllifi idi. Onun şeirləri
işərisində ömrünün son illərində yazdığı Qarabağ mövzulu şeirləri daha
çox diqqəti cəlb edir və bu gün də aktuallığı ilə seçilir. Bu ağır, anoloqu
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olmayan olaylara Vəli müəllim dözə bilmir, Şəhriyarın “Azərbaycan”
şeirindən təsirlənərək özünə xas şəkildə yazırdı:

Əsrlərlə dilim-dilim bölünmüsən,
Bəsdir yatdın, indi oyan, Azərbaycan.
Mayan oddur, sən günəşdən törəmisən,
Bəsdir tüstüləndin, gəl alovlan, Azərbaycan.

“Bir canım var, sənə qurbandı Azərbaycan”, - deyən Vəli müəllim
başqa bir şeirində yazır:

Hər bir yaran sağalantək sağalacaq bu yaran da,
Şən nəğmələr oxunacaq aranında, dağında.
Dalğalanacaq ay-ulduzlu bayrağın da Savalanda,
Qardaş ellər qovuşacaq, ağlama, Vətən ağlama.

O taylı bu taylı Azərbaycanın bir-birinə qovuşacağına inanır, Vətənin
gələcəyinə nikbin baxırdı Vəli müəllim. “Mərdlik, hünər yurd saldığı,
igidliklə ucaldığı” Faxralısını – Borçalısını canı qədər sevirdi. Və o
kənddə doğulması, Səngər dağından qürur alması ilə fəxr edirdi. Vəli
müəllim üçün Vətən məhəbbəti hər şeydən üstün idi. Vətənin qıraqda
qalan yeri – “Dost qarşılayıb, yağı basan” Borçalını, Faxralını başının
tacı bilirdi. Yurdumuza düşmən gözü ilə baxanların başını isə kəsməyə
belə hazır idi. M.Cəlil demişkən:

Ölümün qolları güclü olsa da,
Vətən məhəbbəti güclüdür ondan!
Bax, bu məhəbbətdir aparan bizi
Ağır döyüşlərə hər vaxt, hər zaman.

Vəli müəllim həmişə deyərdi ki, Vətən, sinəsində Vətən məhəbbəti
gəzdirən, yenilməz və basılmaz oğullarındı. Belə oğullardı dar gündə
sinəsini Vətən torpağına sipər edənlər. Onu da deməyi özümə borc
bilirəm ki, Vəli müəllim ədalətli, qorxmaz, qüruruna tapınan bir kişi idi.
Hər adam cəsarət edib onun qabağında at oynada bilməzdi. Gözəl
bilirdilər ki, Vəli müəllimin dava kitabında “geriyə dön” yoxdur.
N.Gəncəvi demişkən “haqq olan inci sözün” tərəfində idi Vəli müəllim.
“Həqiqət möhtacı” olanların qəlbinə sərinlik gətirəndə rahatlıq tapırdı.
Yerişində də bir əzəmət və ağayanlıq vardı.Məsuliyyətli, intizamlı, həm
də tələbkar müəllim idi. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın əksər idarə
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və təşkilatlarında Vəli müəllimin şagirdləri ləyaqətlə çalışırlar.
Müəlliminin etimadını doğruldan, oxuduğu məktəbə şöhrət gətirən
məzun, həm də elinin, obasının başucalığıdır. Bu mənada Vəli müəllimin
öyünüləsi yetirmələri çoxdur. Hansı ki, Vəli müəllimi həmişə
minnətdarlıqla xatırlayırlar. Onlardan biri də mənəm. Çünki, Vəli
müəllim bəziləri kimi papağı günə yandırmadı. Xatirələrdə yaşayacaq
mənalı bir ömür yaşadı. Böyük şairimiz Zəlimxan Yaqubun dediyi kimi:

...Ömrü yaşadıqca bir ömür kimi,
İnsan heykəl olur xatirələrdə...

Xatirələrdə heykəlləşən Vəli müəllim həm də gözəl övladlar tərbiyə
edib. Onun qaladığı ocaq indi də gur yanmaqdadı. Oğul oğul olanda ata
ocağı həmişə yanır. Vəli müəllimin oğulları da məhz belə oğullardandı.
Vətənə şərəf olan oğullar atanın dövləti, varıdı. Nəğməkar şairimiz
Rasim Kərimlinin yazdığı kimi:

Qəlbinin həyatda bir varı varsa,
O sənin dövlətin, sənin varındır.
Əgər bircə sözün könül açırsa,
O sənin nişanən, yadigarındır.
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BAHARA DÖNDƏRƏR QIŞI NƏFƏSİ

Faxralıda dərə gözəl, dağ gözəl,
Bu yerlərə bir glmisən, bir də gəl.
Gözlərə bax, qəlbi anla əlbə-əl,
Anlamasan ürək küsər, dil qınar.

Özünəməxsus əsrarəngiz və füsünkar
gözəlliyi olan Faxralıda dil-dodaqda
donan bulaqları, budaqlarda cəh-cəh
vuran bülbülləri, dağlarında ətri insanı
bihuş edən gül-çiçəkləri seyr etməyə iki
göz azlıq edir. Bu elin-obanın oğulları da
təbiəti kimi safdı, təmizdi, içi çölündən,
çölü içindən duru olan vətən övladları
yurda özləri boyda şan-şöhrətdi. Səməd
həkim də belə oğullardan biridi.

Səməd Bəxtiyar oğlu Məmmədov 10
may 1942-ci ildə Borçalının dilbər

guşələrindən sayılan, göz oxşayan meşələri, göylərə baş çəkən dağları,
diş göynədən sərin bulaqları, dillər əzbəri olan Faxralıda anadan
olmuşdur. Budaqlı nəslindəndir. Lakin sənədlərdə soyadı Budaqlıdan
olan babası Boz Məmmədin adı ilə Məmmədov yazılmışdır. Atası
Bəxtiyar Boz Məmməd oğlu müharibədə iştirak edib, 1945-ci ilin
axırlarında müharibədən qayıdıb. El-oba, qonu-qonşu, qohumlar yığılır
onun sağ-salamat qayıtmasına sevinirlər, şadyanalıq edib, bir-birlərinə
gözaydınlığı verirlər. Lakin bu sevinc uzun sürmür. Məsəl var: “Sən
saydığıvı say, gör fələk nə sayır”. Qəflətən Səməd həkimin əziz anası
Səhnə xanım xəstələnir. Dava-dərman kömək etmir 46-cı ilin payız
aylarında ömrünün çiçəklənən vaxtında 35 yaşında vəfat edir. Atası
bütün əziyyətlərə qatlaşıb uşaqların korluq çəkməsinə imkan vermir.
Səməd həkimin dediyinə görə, atası çox nurani, mülayim xasiyyətli,
təmkinli, dözümlü, zəhmətsevər, sinəsi şeirlə və müdrük məsəllərlə dolu
olan sinədəftər bir insan imiş. Borçalının Ələsəgəri sayılan şair Nəbinin
demək olar ki, bütün şerlərini əzbər bilirmiş
Səməd həkimin dediklərindən:
Bizim balaca evimizə kimlər gəlmirdi. Bizim əzizimiz, anamızın

qardaşı, dayımız şair Şaban, əziz, hörmətli Qızyetər mamam və anamızn
istəkli bacısı Tonta xanım gəliş-gedişin çətin vaxtında bizi yaddan
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çıxarmazdılar. Onların gəlişi bizim üçün toy-bayram olardı. Qonu-qonşu
yığılıb gecə keçənə kimi şirin söhbət eləyərdilər. Dayımız şair Şaban
deyərdi:

İnsi-cinsi o mövlamdı yaradan,
Onları zaftına alandı dünya!
Yaranmış insanlar çıxar qaradan,
Axırı bilinmir, yalandı dünya.

Əzbər söyləyirəm mən də lisanı,
Qarşımda durubdu haqqın divanı.
Fizuli, Firdovsi, Qurbanı hanı,
Şaban deyən namərd olandı dünya.

Sonra atam da şeyirlər söylərlərdi, məclis gecə yarıya qədər davam
edərdi. Şair Əli Faxralı da o vaxtlar bizə tez-tez gələrdi, atamla şirin
söhbətlər eləyər və deyişərdilər. Yavaş-yavaş biz qərib yerə öyrəşirdik.

Mamam Qızyetər atama “əllə” deyə müraciət edərdi, çox şirin-şirin
söhbət edərdilər.

Mənim kiçik əmim Oruc müharibədən qayıtmamışdı, qara kağızı
gəlmişdi. Atam və mamam tez-tez kövrələrdilər və mamam deyərdi:

Əzizinəm, hər aylar,
Hər həftələr, hər aylar.
Başım cəllad əlində,
Dilim qardaş haraylar.

Əzizinəm, qar daşı,
Bağrım üstə yar daşı.
Xəstə olan nar istər,
Mən istərəm qardaşı.

Belə bir neçə gün bizdə qalardılar, bizi ovundurardılar. Onlar gedəndə
maşın yoluna kimi onları yola salardıq. Hiss edirdik hamısı tez-tez
gözlərinin yaşını silirdilər. Əlbətə, bu da aydın idi. Qərib yerdə qardaş
balaları yaşayırdılar.

Onlar gedəndən sonra biz neçə gün özümüzə gələ bilmirdik. Artıq biz
böyüyürdük. Böyük qardaşım Məmməd, Allahyar və böyük bacım Hilal
işləyirdilər. Mən və kiçik bacım Zərqələm isə evdə olurduq və ev işlərinə
kömək edirdik.
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1953-cü ildə mən Muğanlı orta məktəbinin 1-ci sinfinə getdim. Yaxşı
oxuyurdum, müəllimlər xətrimi çox istəyirdilər.

Artıq böyük qardaşım Məmməd ailə qurdu. Bacım Hilal Muğanlı
kəndində qonşumuzda yaşayan Sabirlə ailə qurdu. Kiçik bacım Zərqələm
isə Muğanlı kəndində yaxın, Əzizkənddə Mehdi əminin oğlu Aydəmirlə
ailə qurdu. Hal-hazırda hamısının oğul-qız nəvə-nəticələri var.

Bir gün atamız bizi çağırdı, bir yerə yığdı və dedi: Balalarım, artıq
mən qocalıram, qəriblik ürəyimi sıxır, kəndimizə köçməliyik. Düzü, biz
atamızın bu sözünə təəccübləndik. Gözləmirdik ki, atamız birdən-birə bu
fikrə düşsün. Lakin o, fikrindən dönmək istəmirdi. Atam bu fikrini
rəhmətlik dayıma Qəhrəmana bildirdi. Deyilənə görə, Qəhrəman çox
ciddi və zəhmli adam idi, atamla isə şirin-şrin söhbət edər, şeirlərinə,
məsləhətlərinə qulaq asır, başını aşağı salır, fikirləşir və deyir: Bəxtiyar
kişi, sənin bu el-obada böyük hörmətin var, oğlunu evləndirmisən,
qızlarını ərə vermisən, balaca oğlun Səməd də məktəbdə oxuyur, birdən-
birə belə fikrə niyə düşmüsən? Atam deyir:

Əzizinəm, Vətən yaxşı,
Geyməyə kətan yaxşı.
Gəzməyə qərib ölkə,
Ölməyə Vətən yaxşı.

Qəhrəman dayı artıq bir söz demir, bizə bir maşın ayırır və 1960-cı
ildə biz öz kəndimizə – Faxralıya köçürük. 2 il mən Faxralı orta
məktəbində oxudum və məktəbi gümüş medalla bitirdim. 1962-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinə
daxil oldum. İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatımı SSRİ-nin Yollar
Nazirliyinə verdilər. Mənim arzum isə Gürcüstana qayıtmaq və orada
doğma xalqıma xidmət etmək idi. Mən təyinatdan imtina etdim, o vaxtlar
Bolnisi rayonu Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin sədr
işləyən eloğlumuz Əliyev Əli Bayram oğluna müraciət etdim və o,
“Dayıoğlu, kömək edərik,” – dedi. Əli müəllim hörmətli şairimiz Osman
Sarıvəlliyə belə bir məzmunda məktub yazdı: “Salam, əmioğlu, bizim
Bolnisi rayonunun əhalisinin çoxu Azərbaycanlılardır və xahiş edirəm
həkim Səməd Məmmədovun təyinatına kömək edəsiniz. Öpürəm, sizin
Əli!”

Məktubu götürüb Bakıya yollandım. Axtarıb, soraqlaşdım, Osman
əminin evini tapdım. Qapının zəngini basdım. Məni evə dəvət etdi və
gülümsədi və mənim yanımda telefonu götürüb o vaxt Azərbaycan
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Səhiyyə Naziri işləyən rəhmətlik Fəxri Vəkilova zəng etdi və mənə
kömək etməsini xahiş etdi.

Ərizəmlə nazirin qəbulunda oldum və o da məni qəbul etdi, mənə azad
təyinat verdilər və qayıtdım Gürcüstana.

Hər işıqlı baxışı özünə mükafat sanan Səməd həkim əvvəl Bolnisi
rayonunun Saraçlı kəndində ambulatoriya müdiri, sonra 7 kəndi
birləşdirən 25 çarpayılıq Rəncbər (Xanqızı) xəstəxanasına baş həkim
göndərilir. Sonra uzun müddət Marneuli xəstəxanasında həkim-kardioloq
kimi fəaliyyət göstərir. Marneuli xəstəxanasında işləyərkən çox böyük
hörmət və nüfuz qazanır. Ötən əsrin 90-cı illərindən sonra Bakıda
yaşayıb fəaliyyət göstərən Səməd həkim uun müddət Sabunçu rayon
Hərbi Həkim komissiyasında həkim-terapevt işləyir. “Səhiyyə əlaçısı”
döş nişanından başlamış, çoxsaylı diplom və fəxri fərmanlarla təltif
olunub. Gözəl ailə başçısıdır, həyat yoldaşı Zenfira xanım tibb işçisidir. 3
övlad böyüdüblər. Dörd nəvəsi var: Aysel, Məhəmməd, Osman və Polad.
Faxralı şair Mahmudoğlu Hüseyn demişkən, hər biri kökündən cücərib
min budaq olsun, inşallah. Səməd həkim həm də hazırcavab kişidir. Sözü
məqamında deməyi bacarır. Bir dəfə bir nəfərin “haralısan” sualına belə
cavab verir:

Budaqlının boz Məmmədi babası,
Şair qəlbli Bəxtiyardı atası.
Kərimöyünün Qızyetərdi maması,
Səməd həkimə arxa-dağdı, Faxralı.

Səməd həkim işlədiyi vaxt ərzində həmişə insanların hörmətini
qazanıb. Hazırda Borçalıda işləməməyinə baxmayaraq ona müraciət edən
borçalıların sayı-hesabı yoxdur. Çünki, həmişə yıxılanın əlindən tutub.
Şair Rasim Kərimlinin dediyi kimi:

Səsi həyat səsi, məhəbbət səsi,
Bahara döndərər qışı nəfəsi.
Çarəsiz, köməksiz qoymaz bir kəsi,
Yıxılsan, əlindən tutandır həkim.
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BİR QƏLBİN DÖYÜNTÜSÜ

Bəzən illər, günlər, həftələr bir göz
qırpımında ötüb keçir. Həmin illərin və
günlərin necə keçdiyini, ötdüyünü insan yaşa
dolduqca zaman-zaman hiss eləməyə başlayır.
Hiss eləyir ki, arxada bir il qaldı, on il qaldı,
iyirmi il qaldı. Elə ki, insan arxada qalan illərdə
bir iş görə bilir, iz qoyur, ürəklərdə xoş
duyğular yaradır, onda fikirləşir ki, mən ötən
günlərimi və ömrümü heç də boş-boşuna
keçirməmişəm. Yəni ötən günlərin hər biri
ömürdən getsə də, bu ömrün izləri var. Elə bu
ləpirlər və izlər də insanda müəyyən xoş

duyğular yaradır, ömrünün boşu-boşuna keçmədiyini yadına salır.
Ürəyi həmişə qurub-yaratmaq, el-obasına xidmət etmək, insanların

qayğısını çəkmək yolunda döyünən ziyalılardan biri də Oruc Dünyamalı
oğlu Qurbanov olub. O, Oruc ki, ürəyi həmişə döyünüb ki, sahibini xoş
bir günə qovuşdursun. Ürək möhkəm olanda, ürək möhkəm döyünəndə
insanın nə ölümdən qorxusu olur, nə də həyatın çətinliklərindən.

Oruc Qurbanov 1942-ci il fevralın 12-də Faxralı kəndində dünyaya
göz açıb. Əlbəttə, hər bir insan dünyaya göz aça bilər, gələ bilər, amma
böyük insanlar o insanlardır ki, dünyaya gələndə yadda qalırlar və
çoxlarının qəlbində xoş duyğular yarada bilirlər. Oruc Qurbanov da heç
də dünyaya elə-belə gəlmədi. Düzdür, o, bu dünyanı cavan yaşlarında
tərk edib. Ancaq bu o demək deyil ki, Oruc Qurbanov nəsə bir iş
görməyib gedib. Oruc müəllim 1959-cu ildə Faxralı kənd orta məktəbini
bitirib. Elə həmin ildə də Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olaraq,
tələbə adını qazanıb. Tələbəlik illərində özünəməxsus bir ömür yolu
yaşayıb. Başqalarından sadəcə olaraq, zəhmətsevərliyinə və halallığına
görə fərqlənib. Elə tələbə dostları da, onu tanıyanlar da məhz bu
cəhətlərinə görə Orucu həmişə çox istəyiblər. Kimsə dara düşəndə, çətin
anlar yaşayanda birinci o, özünü həmin dostlarına çatdırıb və kömək
əlini uzadıb. Həmişə də onu tanıyanlar deyir ki, Orucun çox gözəl və
təmiz ürəyi vardı. Təmiz ürəyin sahibi olan bu insan son tikəsini də heç
kimdən əsirgəməyib. Sadəliyi, səmimiyyəti və əl tutmağı ilə həmişə
dostları arasında sayılıb, seçilənlərdən olub.
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Oruc Qurbanov 1965-cı ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun
avtomatik elektrik rabitəsi fakültəsini bitirəndən sonra təyinatla
Ermənistan SSRİ-nin Basarkeçər rayonunda işləməyə başlayıb. Orda da
öz işinə və peşəsinə çox məsuliyyətlə yanaşıb. Hətta ermənilər bu
istedadlı gəncin qabiliyyətinə və işgüzarlığına həmişə paxıllıq eləyiblər.
Ona görə paxıllıq eləyiblər ki, erməninin bir həftəyə, on günə görə
bilmədiyi işi Oruc Qurbanov bir neçə saatın ərzində yoluna qoya bilirdi.
Təbii ki, ermənilər həmişə millətpərəst, özünü sevən bir xalq olub.
Amma Oruc müəllim sübut edib ki, onun milləti ermənilərdən qat-qat
zəngin tarixə, mədəniyyətə və maddi, mənəvi dəyərlərə malikdir.

Sonradan Oruc Qurbanov 1967-ci ildə Bakıya gəlir və Nərimanov
rayonunda rabitə qovşağında iş icraçısı işləyir. Təbii ki, o harda çalışıbsa
və harda işləyibsə, həmişə qabilliyyəti və işgüzarlığı ilə seçilib.

Elə bu zəhmətsevərliyinə görə də 1982-ci ildə onu Azərbaycan
Rabitə İnşaat Trestində rəis vəzifəsinə təyin edirlər. Həmin vəzifədə də
Oruc Qurbanov işgüzarlığı və zəhmətsevərliyi ilə fərqlənib. Yəni sıravi
işçidən tutmuş, rəhbər vəzifədə olanlara qədər hər kəsə eyni məhəbbət
bəsləyib, heç kəsə fərq qoymayıb. Kim yaxşı işləyibsə, ona hörmətlə
yanaşıb. İşi bacarmayanlara isə düzgün yol göstərib və öyrənmələrini
məsləhət bilib.

Ürəyi həmişə qurub-yaratmaq eşqi ilə döyünən Oruc Qurbanov
1990-cı ilin avqustun 29-da 48 yaşında dünyasını dəyişib. Ömrünün
qaynar çağında və enerjili vaxtında dünyasını dəyişən bu insan çox işlər
görə bilərdi. Amma görürsən ki, ölüm bir çox halda nə cavana baxır, nə
də yaşlıya. Sadəcə olaraq, bu cür insanlar az yaşamalarına baxmayaraq,
öz sözlərini deyə bilirlər və zamanın müəyyən kəsiyində nəyə qadir
olduqlarını sübut edirlər. Elə ona görə də Oruc Dünyamalı oğlu
Qurbanov kimi insanlar da heç vaxt yaddan çıxmırlar.
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İŞIQLI HƏR BAXIŞ MÜKAFATINDIR

İnsanın ən ağır günündə ona şəfa verən,
sağlamlığının keşiyində duran həkimə, təbibə
böyük ehtiyacı var. Əgər bir adam xəstələnərsə,
o həmin anda göydə Allahdan, yerdə isə
həkimdən şəfa istəyir. Adətən deyirlər ki,
insana şəfanı da, bəlanı da verən Allahdır.
Həkimlər də deyirlər ki, Allahın izni və köməyi
olmadan biz heç bir xəstəni həyata qaytara
bilmərik. Hər hansı əməliyyata girəndə ilk
növbədə həkim olaraq Allahı köməyimizə
çağırırıq. Sonradan isə o xəstənin üzərində
əməliyyata başlayırıq.

Bəli, həqiqətən də ağxalatlı və insanların qayğısını çəkən səhiyyə
işçilərinə bütün dövrlərdə böyük inam olub. Elə ki, o ağ xalatlı həkimlər
içəri girir, bax onda xəstənin çöhrəsində sevinc hissi oyanır.

Qədir Mənsur oğlu Babaşov 1942-ci ildə Faxralı kəndində dünyaya
göz açıb. Hamı kimi o da orta məktəbə gedib, kitab oxuyub,
müəllimlərinin və valideynlərinin məsləhətini dinləyib. O məsləhətlərdə
bir fikir səslənib ki, insan həyatda savadlı, elmli olanda daha güclü olur.
Çünki bütün sirli qapıların açarı elm adamlarının əlində olur. Elə bir çətin
iş yoxdur ki, onun yolunu elmdə tapmaq mümkün olmasın.

Bunların hamısını Qədir Babaşov yaxşı bilirdi. Onu da yaxşı bilirdi
ki, insan çətinlik görmədən, ağır anlar yaşamadan yaxşı günlərin də
qədrini duya bilməz. Ona görə duya bilməz ki, yaxşı günlərə qovuşmaq
üçün alın təri tökməlisən, oxumalısan və ən nəhayət günlərin birində
istəyinə qovuşmalısan. O, hərbi xidmətə yollanır və hərbi xidmətdən
qayıtdıqdan sonra 1965-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olur. Əyninə ağ
xalat geymək və xəstələrə şəfa vermək onun ən böyük arzusu idi. Təbii ki,
hər şeyi arzulamaq olar, amma heç də həmişə insan arzusuna çata bilmir.

Nizami Gəncəvinin aşağıdakı misralarına diqqət yetirəndə çox şey
aydınlaşır:

Bacarsan hamının yükünü sən çək,
İnsana ən böyük şərəfdir əmək.
Sən də əldən düşüb yorulsan əgər,
Sənin də yükünü bütün el çəkər.
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Qədir Babaşov insanların yükünü, əziyyətini çəkmək istəyirdi. O
istəyirdi ki, hardasa ağır vəziyyətdə olan xəstənin yanına birinci çatsın və
onu həyata qaytarsın. O istəyirdi ki, yaşamağa ümidi belə olmayan
xəstəyə ürək-dirək verib onda yaşamaq eşqini oyatsın. Axır ki, günlərin
birində, yəni 1971-ci ildə institutun müalicə-profilaktika fakültəsini
bitirən Qədir Babaşov əyninə ağ xalat geyinir və Sumqayıt Birləşmiş
Şəhər Xəstəxanasında həkim işləyir. Həkim işləyəndə bir daha hər şey
onun üçün gün kimi aydın oldu. Gün kimi aydın oldu ki, ağır vəziyyətdə
olan insanları həyata qaytarmaq o qədər də asan deyilmiş. Bunun üçün
gərək son dərəcə savadlı və bilikli olasan, öz üzərində işləyəsən və daim
axtarışlar aparasan. Tibbdə baş verən yenilikləri əxz edəsən. İşlədikcə
təcrübəsi daha da artdı və çox xəstələrin sevimlisinə çevrildi. Bir müddət
həmin xəstəxanada həkim, sonra xəstəxananın poliklinika şöbəsində
həkim, şöbə müdiri işləyib. Paralel olaraq həkim əmək ekspert
komissiyasında və Sumqayıt Şəhər Hərbi Komissarlığında da həkim
işləyib. Uzun müddət Sumqayıt Tibb Texnikumunda dərs deyib. Bu gün
isə o, Sumqayıt şəhərində həkimlik fəaliyyətini davam etdirir.

Onun tutduğu yol düz yoldur. Düz yol isə insanı həqiqətə doğru
aparır.

Şair Sədi Şirazi deyib:

Düz yol istəyirsən – ədalətli ol,
Xalqına, elinə sədaqətli ol…

Xalqına, elinə sədaqətli olan insanları isə həmişə seviblər. Ən
azından ona görə ki, onların tutduğu yol düz yol olub. Qədir həkim də
gözəl bilirdi ki, insanı ucaldan onun zəhmətidir. Və Qədir həkim də nəyə
nail olubsa, alın tərinin və zəhmətinin hesabına olub. “Sənin əlin dərdə
dərman ay həkim, sənin əlindədir dərman ay həkim” mahnısının eşidəndə
sevincinin həddi-hududu olmur. Bir də Rasim Kərimlinin “həkim
qayğısına” həsr elədiyi şeri dilindən düşmür.

Qayğısız, zəhmətsiz insan ucalmaz,
Tanınan, yaşayan eşqin adıdır.
Bir kəsdən başqa cür təmənnan olmaz,
İşıqlı hər baxış mükafatındır.
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ÖYÜNSÜN BARIYLA,
BAĞÇA-BAĞ SALAN

Faxralının alimlərindən söhbət düşəndə
barəsində xoş sözlər söylənilənlərdən biri də
Yusif müəllimdir. Onun haqqında çoxdan
yazmaq istəsəm də, görünür qismət bu günə
imiş.

...Yusif Əli oğlu Musayev 1942-ci ildə
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində kolxozçu
ailəsində anadan olub. 1948-ci ildə kənddəki
orta məktəbin birinci sinfinə gedib, 1958-ci ildə
bu məktəbi bitirdikdən sonra yaşıdlarının çoxu
kimi, o da ali təhsil almaq arzusuyla Bakıya üz
tutub. Sənədlərini Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun (indiki Texniki Universitet)

maşınqayırma fakültəsinə verib. İmtahanlardan uğurla çıxaraq tələbə
adını qazanıb. 1963-cü ildə ali təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla
“Bakıelektroştamp” zavodunda mühəndis-texnoloq kimi əmək
fəaliyyətinə başlayıb. Bir il burada çalışdıqdan sonra hərbi xidmətə
çağırılıb və 1964-1965-ci illərdə ordu sıralarında qulluq edib. Hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra elm sahəsində çalışmaq qərarına gəlib və
1965-ci ildə, bir vaxtlar tələbəsi olduğu Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun “Maşın detalları və yükqaldıran-nəqledici maşınlar”
kafedrasında assistent kimi fəaliyyətə başlayıb. Üç il burada çalışdıqdan
sonra 1968-ci ildə Moskvada o vaxtkı SSRİ EA-nın “Maşınşünaslıq”
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Nəhayət, üçillik
aspirantlıq dövrü – yuxusuz gecələr, gərgin elmi axtarışlar öz bəhrəsini
verib və o, namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək texnika
elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

Dissertasiya müdafiəsindən sonra yenidən doğma kollektivə –
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Maşın detalları və yükqaldıran-
nəqledici maşınlar” kafedrasına qayıdan Yusif Musayev burada əvvəlcə
assistent kimi fəaliyyətini davam etdirməyə başlayıb. Bir müddətdən
sonra həmin kaferada baş müəllim, daha sonra isə dosent vəzifəsini tutub.

Elmin çətin, lakin şərəfli yollarında inamlı addımlar atan Yusif
müəllimi qarşılaşdığı heç bir çətinlik qorxuda bilməyib, üzləşdiyi hər bir
maneəni özünəmxsus ustalıqla dəf edib. Öz məqsədi yolunda dönməz
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olub, daim yeni axtarışlara can atıb. Yenilik axtarışlarında olması onun
bir alim kimi uğurlarının artması ilə yanaşı, həm də fəaliyyətinin
coğrafiyasının genişlənməsinə səbəb olub. 1975-1976-cı illərdə və 1998-
ci ildə Almaniyanın Münxen Texniki Universitetində ezamiyyətdə olması
isə onun imkanlarını genişləndirib, təcrübəsi daha da artıb.

O vaxtlar SSRİ adlı nəhəng bir ölkəni təmsil edərək bir alim kimi
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərmək hər kəsə nəsib olmurdu. Xaricdə
işləməyə göndərilənlərin qarşısında böyük tələblər qoyulurdu. Təbii ki,
hər şeydən öncə öz ixtisasını yüksək səviyyədə bilməli idin. Bu
baxımdan Y.Musayev bu sahəyə cavabdeh olanların diqqətini cəlb
etmişdi. Odur ki, ingilis dilini öyrənmək üçün Moskvadakı Moris Torez
adına Xarici Dilllər İnstitutuna göndərilən Yusif müəllim 1981-1982-ci
illərdə bu dili mükəmməl öyrəndikdən sonra 1983-cü ildə çalışmaq üçün
Efiopiyaya göndərilib. 1983-1987-ci illərdə bu ölkədə Bahar-Dar
Politexnik institutunda müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət göstərib.

Maşın və mexanizmlərdə sürtünmə, yeyilmə və yağlama problemləri
ilə məşğul olan Y.Musayev 50-dən çox elmi məqalənin, 10-dan çox
müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Eyni zamanda 10-dan artıq dərs
vəsaiti yazıb nəşr etdirmişdir ki, bunların da dördü Efiopiyada ingilis
dilində çap olunub. 1997-ci ildə Türkiyədə nəşr olunmuş rusca-
azərbaycanca-türkcə-ingiliscə “Makina elamanları sözlüyü”nün
müəlliflərindən biridir. Elmi məqalələri əsasən Rusiya, Almaniya,
Türkiyə, Yuqoslaviya və digər ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında çap
olunub.

Yusif müəllim hər bir tələbəsinə inam kimi, işıq kimi baxıb.
Tələbələrin tam əksəriyyəti də Yusif müəllimin etimadını doğruldub. Və
belə tələbələri ilə həmişə qürur duyub, öyünüb. Yusif müəllimin adlı-
sanlı tələbələri saysızdı, çoxdu. Layiqli, ləyaqətli tələbə müəllimə hər
yerdə başucalığı gətirib. Bağban bağı, barı ilə öyündüyü kimi, müəllim
yetirməsi ilə öyünür. Nəğməkar şairimiz Rasim Kərimlinin dediyi kimi:

Taxıl zəmiləri ümmana dönsün,
Öyünsün barıyla bağça-bağ salan.

P.S. Bu Yazı Yusifəli müəllimin sağlığında yazılıb. Artıq o, dünyasını
dəyişib. Allah rəhmət eləsin!



Faxralılar

293

SAZ ÖMÜR VƏ DADINDAN DOYULMAYAN
SAZ ÖMRÜ YAŞA, ƏMİOĞLU!

2016-cı ilin yeni nəşrlərindən biri də
tanınmış folklorşünas alim Elxan
Məmmədlinin anadan olmasının 70 illiyi
münasibətilə hazırlanmış, onu yaxından
tanıyan ziyalıların, mütəxəssislərin, aşıq və
sənətçilərin, tələbə yoldaşlarının, yaxın
qohumlarının ürək sözləri ilə yanaşı,
yubilyarın poetik yaradıcılığından
nümunələrin də daxil edildiyi “Elxan ömrü,
saz ömrü” kitabıdır. Kitabın redaktoru

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mahmud Allahmanlı, tərtib
edəni Vüsal Abiyev, sponsoru t.e.f.d, dosent Hüseyn Artıkoğludur. Kitab
AMEA Folklor İnstitutunun xətti ilə Bakıda “Ağrıdağ” nəşriyyatında işıq
üzü görüb.

Elxan Hüseynqulu oğlu Məmmədli 1 yanvar 1946-cı ildə Borçalı
mahalının Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1971-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Əmək
fəaliyyətinə fəhləlikdən başlayan Elxan Məmmədli bir müddət pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olduqdan sonra, 1976-1979-cu illərdə Pedaqoji Elmlər
İnstitutunda elmi işçi işləyib.

1979-cu ildən etibarən müsabiqə yolu ilə Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun Folklor şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilib.

1994-cü ilə kimi Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor şöbəsində çalışan
E.Məmmədli böyük elmi işçi kimi həmin ildən Folklor Elmi-Mədəni
Mərkəzinə köçürülüb.

1998-ci ildə “Azərbaycan aşıq yaradıcılığında təcnis” mövzusunda
namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi alıb. 1999-cu ildən AMEA-nın Folklor İnsitutunda Aşıq
yaradıcılığı şöbəsinin müdiridir.

1969-2009-cu illər ərzində Azərbaycan radio və televiziyasında
“Bulaq”, “Ustadnamə”, “Sazın-sözün sehrində”, “Gözəlləmə” və
“Sarıtel” verlişlərinin müəllifi və aparıcısı olub.

O, bir monoqrafiya, 10-dan çox toplama-tərtib kitabını nəşr etdirib,
30-dan çox kitabın redaktoru, rəyçisi olub.

2008-ci ildə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülüb.
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Azərbaycan Aşıqlar Birliyi İdarə heyətinin və Azərbaycan
Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

Elxan Məmmədlinin rəhbərlik etdiyi Aşıq yaradıcılığı şöbəsində
Azərbaycan aşıq yaradıcılığı araşdırılır, nümunələri toplanılır,
sistemləşdirilir və nəşrə hazırlanır. Aşıq sənətinin poetik
xüsusiyyətlərinin, ideya-məzmun məsələlərinin tədqiqi, ayrı-ayrı
aşıqların bədii irsinin toplanması və nəşri, onlar haqqında monoqrafik
tədqiqatlar aparılması, “Azərbaycan aşıqları” çoxcildliyinin tərtib və nəşr
edilməsi də bu şöbənin əsas vəzifələrindəndir. Şöbə Azərbaycan
folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri istiqamətində folklorumuzun
tarixi və nəzəri problemləri ilə məşğuldur. Şöbədə 21 nəfər elmi əməkdaş
fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfəri AMEA-nın həqiqi üzvü, 1nəfəri
elmlər doktoru, professor, 5 nəfəri elmlər namizədi, qalanları isə laborant,
kiçik elmi işçi və böyük elmi işçilərdir.

Aşıq sənətinin kökləri qədim dövrə gedib çıxsa da, Elxan Məmmədli
aşıq sənətinin əsasının XV əsrin sonu XVI əsrin əvvəllərində qoyulduğu
qənaətindədir. Mətbuata verdiyi müsahibələrin birində Elxan müəllim
deyir ki, xalqın tarixi dəyəri və mənəvi inkişaf səviyyəsi həmin xalqa
mənsub yaradıcılıq fəaliyyətlərinin nəticələri ilə müəyyən olunur: “Təbii
ki, Azərbaycan xalqının yaradıcılıq istiqamətlərindən biri də çoxəsrlik
aşıq musiqisində təzahür olunur. Bu, xalqın fəlsəfi mədəniyyətinin
formalaşdığı xüsusi bədii təfəkkür sahəsidir. Bu incəsənət növündə
poeziya, musiqi, rəqs, ifaçılıq sintezi özünü göstərir. Aşıq musiqisi, aşıq
insanın mənəvi dəyərlərini, əməllərini tərənnüm edir və bundan ilham
alır. Aşıq sənətinin əsas mövzuları məhəbbət və təbiət gözəlliyi, insan və
onun əməlləridir. Özü də bu yaradıcılıq prosesi sintez, yeni
teatrlaşdırılmış şəkildə improvizator aşıq tərəfindən sazda ifa kimi
tərənnüm olunur”.

Elxan Məmmədli əmindir ki, Azərbaycan, aşıq sənəti, saz yalnız
Azərbaycan xalqına məxsusdur: “Televiziya kanallarında, etdiyimiz
səfərlərdə görürük ki, Türkiyədə, Mərkəzi Asiya ölkələrində saza bənzər
musiqi alətləri var. Ancaq bizim saz sənətimiz bizə məxsusdur. İstər qərb
bölgəsi, itərsə də Şirvan bölgəsi olsun, bu sənət sırf Azərbaycana
məxsusdur. Arzuolunan oldu ki, dövlətin dəstək və qayğısı nəticəsində
2009-cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni
irs siyahısına daxil edildi. Bir var, şəhər musiqisi, şəhər ədəbiyyatı, biri
də var elat musiqisi. Elat musiqisinə aşıq yaradıcılığı daxildir. Şəhər
musiqisinə isə muğam daxildir. Son zamanlar şəhər və elat mədəniyyəti
qovuşmaq üzrədir. XIX əsrdə Sadıqcan tarı dizdən sinəyə qaldırdı, tarın
texniki imkanlarını artırdı. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının istedadı
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muğama öz töhfəsini verdi, muğamın məzmununa təsir göstərdi.
Nəticədə muğam hazırda əlçatmaz mövqedədir. Demək istəyirəm ki, aşıq
sənəti doğmamızdır, muğam sənətini isə doğmalaşdırmışıq. Hər iki
sənətimiz böyük sənətdir. Bədnam qonşularımız muğam sənətimizə, aşıq
sənətinə, mətbəximizə əl atırlar, mənəvi-maddi irsimizi özlərininki kimi
dünyaya təqdim etməyə çalışırlar, can atırlar. Azərbaycan xalqı nə qədər
zəngindir ki, onun süfrəsinin tör-töküntüləri başqalarını da dolandırır,
yaşadır”.

Elxan müəllim uzun illərdən bəri respublika televiziya və radiosu
vasitəsilə aşıq sənətinə dair silsilə verlişlər hazırlayıb, aşıqsevərlərə
ərməğan edib. Bu verlişlər demək olar ki, bütün Azərbaycan aşıqlarının,
habelə Gürcüstan, Türkiyə və İran İslam Respublikasının saz-söz
ustalarının həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən qiymətli audio-
video sənədləridir. Hörmətli alim əsl milli qeyrət göstərərək təmənnasız
olaraq bu qiymətli sənət nümunələrini Azərbaycan Respublikası Dövlət
Səs Yazıları Arxivinə təqdim edib. Sonradan həmin materiallar elmi-
texniki cəhətdən işlənərək rəqəmsal formata keçirilmişdir. Arxiv
rəhbərliyi Elxan müəllimin bu addımını “əsl milli qeyrət nümunəsi”
adlandırıb.

Professor M.Allahmanlının redaktoru olduğu “Elxan ömrü, saz
ömrü” kitabına müqəddimədə yazdığı kimi, Elxan Məmmədliyə olan
rəğbət və sevgidən yoğrulan bu kitabda folklorşünas alimin həyat və
fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri təfərrüatlı şəkildə özünün ifadəsini tapmış,
onun Azərbaycan folklorşünaslığı, mədəni mühiti, sazımızın, sözümüzün
təbliği üçün gördüyü işlər boy göstərir, sonsuz, daha doğrusu, ilahi sevgi
ilə milli mədəniyyətin qorunub saxlanılması və gələcəyə ötürülməsi
yolunda apardığı mücadilə təqdim olunur. Şadam ki, kitabda Elxan
Məmmədli haqda yüksək fikirləri paylaşılan müqtədir söz sahiblərinin
qələm məhsullarının sirasında mənim də müəllifi olduğum, daha əvvəl
“Ağır elsən, Borçalıda adın var” kitabımın II cildində getmiş “El üçün
yaradan, el üçün yanan, diridir həmişə, sağdır həmişə” başlıqlı oçerkim
yer almışdır. Yaxın adamım, doğmam, əmim oğlu olduğundan, onun
barəsində yazmağa çətinlik çəkirəm. Orta məktəb illərində də, ali
məktəbdə oxuduğum dövrdə də məndən bir neçə yaş böyük, seçdiyim
Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin məzunu olan əmim
oğlundan gördüyüm diqqət və qayğı ölçüyəgəlməzdir desəm, yanılmaram.
O vaxt yazdığımın indi də üstündə dururam ki, Elxan əmioğlu bəxti
gətirən insanlardandır. Belə ki, o tale verən ömrü elə yaşayıb ki, hər an
nəfəs dərib arxaya boylanmağa, bir növ özü özünə hesabat verməyə
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haqqı var. Vay o adamın halına ki, bu məqamda geriyə boylanmağa üzü
olmasın.

Elxan Məmmədli ilə birgə 1986-cı ilin yayına təsadüf edən Göyçay
səfərindən yazan AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Muxtar İmanov yubilyarın portret cizgilərini təsvir edərkən,
ilk növbədə təvazökarlığının, təmənnasızlığının altını cızır: “...Aşıq
ədəbiyyatına aid neçə-neçə elmi yazının müəllifi olan bu adam biz
yoldaşlarından fərqli olaraq, elmlər namizədi olmağa o qədər də həvəs
göstərmirdi. Bu baradə yoldaşlar arasında söz düşəndə mən zarafatla
deyirdim ki, savadsız namizədlərin günü-gündən artmağı müdafiə
məsələsini Elxanın gözündən salıb. Zarafat zarafat yerində, amma
namizədlik məsələsinə E.Məmmədlinin adi bir şey kimi baxmağında,
bəlkə, aşıq şeirinin özündən gələn bir fəlsəfə vardı. Hadisələrə yumorla
yanaşan E.Məmmədli hər xırda şeyi özünə dərd eləmək istəmir, hər xırda
uğurla qürrələnməyi uşaq işi sayırdı”.

Filologiya üzrə elmlər doktoru, Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar
elm xadimi Məhərrəm Qasımlı çağdaş Azərbaycan folklorçuları
içərisində onun qədər xalqa yaxın ünsiyyətdə olan ikinci bir
araşdırmaçının olmadığını təxmin edir: “Saz-sözdən söhbət gedən elə bir
məclis olmaz ki, orada Elxan Məmmədli xatırlanmasın. Bu sahənin ən
mübahisəli, qaranlıq problemlərinin aydınlaşmasında onun faktoloji biliyi
hər zaman həlledici olur. Elxan sazı və bütövlükdə aşıqlığı ustad aşıqların
özü səviyyəsində bilir. Mən dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, onun olduğu
saz-söz məclislərində aşıqlar öz çalğı və oxumalarına xüsusi həssaslıqla
diqqət yetirirlər”.

Filologiya elmlər doktoru, professor Mədəd Çobanov isə qənaətini
belə bölüşür ki, Elxan Məmmədli hər bir ədəbi-bədii məclislərdə çıxış
edərkən sanki dinləyiciləri ovsunlayır, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
adını harada olmasından asılı olmayaraq ləyaqətlə doğrulda bilir: “O,
ziyalılarımız arasında, demək olar ki, özünün azərbaycançılığı,
vətənpərvərliyi, milli ruhu, milli ideyası, alicənablığı, insanpərvərliyi, əxlaqi-
etik görüşlərinə və ümumi dünyagörüşünə görə hamımızın sevimlisinə
çevrilən ən yaxşı eloğlulardan və həmkarlardan biridir, bəlkə də,
birincisidir...”

Rəhmətlik şair, böyük müəllimimiz Əli Səngərlinin qardaşı oğlu
Elxan Məmmədliyə yazdığı şeir də kitabda yer alıb:

Qocalıq gözümdən yaman alıbdır,
Daha köç üstəyəm, a qardaş oğlu.
Qaçqını, köçkünü görəndən bəri,
Sağlamaz xəstəyəm, a qardaş oğlu.
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Dolu divan tutub, tağım quruyub,
Bostanım soğulub, bağım quruyub,
Çəmənli, çiçəkli çağım quruyub,
Sanki qəfəsdəyəm, a qardaş oğlu.

Ağrımı, acımı bilənim yoxdu,
Könlümün pasını silənim yoxdu,
Gözlərim yoldadı, gələnim yoxdu,
Qulağım səsdədi, a qardaş oğlu.

Şair Osman Əhmədoğlu (Dərviş) Elxana hər zaman bir dastan kimi
baxdığını yazıb: “Duruşunda, yerişində, cah-cəlallı söz-söhbətində bir
dastan tamlığı, bütövlük və yetkinlik urvatı görmüşəm. Özünün sambalı
sözünün sambalıyla tən gəlib hər zaman. Sərrast düşüncələri, hədəfə
deyən fikirləri onu köklü-köməcli bir tamlıq simgəsi kimi tanıdıb əhli-
ürfan aləmində. “Zər qədrini zərgər bilər” demiş atalar. Onun duruş
gətirə bilmədiyi söz oyununa rast gəlmədim onu tanıyanı və biləni.
Əslində çox uzun zamana ehtiyacı var onu başdan-ayağa oxumağın.
Çünki bir dəfəyə oxunan və ya bir tənliklə həll olunan məsələyə
bənzəyən döyül Elxam Məmmədli”.

Dosent, dövlət qulluğunun müşaviri Eldar Hüseynquluoğlu böyük
qardaşını folklora gətirən yoldan yazır və onun xətrini Azərbaycanın hər
yerində əziz olduğunu sübuta yetirən bir əhvalat nəql edir: “Mən Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində işləyəndə iş yoldaşlarımla
(Onlardan biri Tovuz, digəri isə Gədəbəy rayonundan idi) söhbət edirdik.
Söz aşıqlardan, “Sarıtel” verlişlərindən və Elxandan düşdü. Yoldaşlarım
bir-biri ilə mübahisə etməyə başladı, biri deyir Elxan Tovuzludur, digəri
isə Gədəbəydən olmasını israr edirdi. Mən isə bunlara baxıb gülürdüm.
Mənə dedilər ki, Eldar müəllim, nəyə gülürsüz? Mən dedim ki, mənim
böyük qardaşımın üstündə bir-birinizin “qırmağınıza” gülürəm. İksi də
bir ağızdan “Elxana yiyə çıxanın biri də artdı” dedilər. Nə isə, mən səhəri
gün rəhmətlik atam Hüseynqulu müəllimin “Görüm Faxralının biri olsun
beş”... kitabını gətirib bunlara verdim və onlar bizim ailəvi şəkilmizi
kitabda gördükdən sonra Elxanın Borçalıdan olmasına inandılar və hər
iksi qeyd etdi ki, Elxanı bizim rayonda bütün xeyir və şərdə iştirak edən
və aşıqlarımızın yubileylərini aparan görmüşük, ona görə də elə bilirdik
ki, bizim rayondandır”.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi,
“Ozan dünyası” jurnalının baş redaktoru Musa Nəbioğlu Elxan
Məmmədli haqda yazısının əvvəlini Çingiz Aytmatovun ibrətamiz fikri
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ilə başlayıb: “İnsanın başqaları üçün görə biləcəyi ən yaxşı iş öz ailəsində
ləyaqətli uşaqlar tərbiyə etməkdir”. Musa müəllim bu fikri ona görə
xatırladır ki, Hüseynqulu müəllim təkcə öz elmi-pedaqoji fəaliyyəti, bir
el ağsaqqalı kimi dəyərli məsləhətləri ilə yox, həm də böyük yazıçının
dediyi kimi, ailəsində ləyaqətli övladlar böyütməklə cəmiyyətə öz
töhfəsini vermişdir və elə bu səbəbdən də bu gün onun ruhu şaddır:
“Onun ruhu bir də ona görə şaddır ki, övladlarından biri həm də onun
elmi fəaliyyət sahəsindəki işinin layıqli davamçısıdır. Elxan müəllimin
bir folklorşünas kimi yetişməsində, tanınmasında təkcə bir ata kimi yox,
həm də tanınmış bir pedaqoq kimi Hüseynqulu Məmmədlinin böyük rolu
olub”.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şair-publisist Qiymət Məhərrəmli də
Elxan müəllim haqqında qiymətli fikirlərini qələmə alıb: “Elxan
Məmmədli o qisim kimsələrdəndi ki, ağır-ağayana yerişi-duruşu, salğarlı-
səbatlı danışığı, doğruluğu-dürüstlüyü ilə hər kəsə nümunə, örnək ola
biləcək halaldan halal bir ömür yaşayıb. 15-20 il qabaq onu necə görmüş,
necə tanımışamsa, bu gün də həmin xislətdə, həmin sanbalda, həmin
insanlıq pilləsində qərarlaşıb. Yolunu həmişə düz gedib: hər cür
pisliklərdən, xəbisliklərdən uzaq, müdrik, nurani-pirani bir dərviş
ömrünü davam etdirməkdədir. Yorulub-usandığını görmədim əsla!
Yaxşılıqdan, halallıqdan usanılarmı heç?! Çünki bu cür Tanrı övladları
yalnız xeyirxahlıq missiyasını həyata keçirmək üçün göndəriliblər Yer
üzünə. Həmişə... kimə görəsə narahat, nigaran, sevgili, sayğılı... – belə
bir missiyanın daşıyıcısıdır bizim Elxan Məmmədli!”

Kitabda Elxan Məmmədlinin haqqında yer alan yazıların
əksəriyyətinin elə sərlövhələri yubilyarın barəsində çox şey deyir.
Məsələn, “Aşıq sənətinin yorulmaz yolçusu” (İsrafil Abbaslı),
“Folklorlaşan folklorşünas” (Mahmud Allahmanlı), “Şaman Elxan”
(Mürsəl Həkimov), “Aşıq sənətini Elxandan soruş” (Səadət Buta),
“Dostluğun fövqündə dayanan insan” (Tariyel Abbaslı), “Elin xanı”
(Miraslan Bəkirli), “Güney aşıqlarının sevimlisi” (Böyükbəy
Ələkbəroğlu), “Ozan kimi” (Həzi Həsənli), “Bir ömürdə iki həyat
yaşayan alim” (Elbəyi Cəlaloğlu), “Aşıq sənətinin məcnunu” (Şöhlət
Əfşar), “Folklorumuzun cəfakeşi” (Maşallah Xudubəyli), “Dədə Elxan”
(Aşıq Altay Məmmədov), “Sazın bəstəsində yaşayan ömür” (İsmayıl
İlməzli) və s.

Hələ Xalq şairi, Türk dünyasının böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqub
sağlığında Elxan Məmmədlinin 60 illik yubiley gecəsindəki çıxışında
demişdi: “Elxan öz səsini elə səslərə qoşdu ki, ona nə ayrılıq, nə də
zaman sədd, sərhəd şəkə bilmədi. Türküstanda da, Qafqazda da, İranda



Faxralılar

299

da, Türkiyədə də, Şərq aləmində də, Türk dünyasında da, bütövlükdə
Şərqi, Qərbi qucaqlayan böyük dünyada da dalğalara qoşuldu Elxan səsi,
şairlərimizin, alimlərimizin, aşıqlarımızın, ozanlarımızın, ustadlarımızın,
övliyalarımızın, dədələrimizin təbliğatı ilə məşğul ola-ola özü də
nuraniləşdi, piraniləşdi, gözəlləşdi, duruldu, saflaşdı, oldu saz, oldu aşıq,
oldu şair, oldu folklorşünas. Bax, bu mənada, bunun bir səbəbi də onu
yetirən, onun doğulduğu ailədi. O ailədi ki, Borçalı ziyalılarının
hamısının ocağı olub Hüseynqulu müəllimə görə. Və saçları qar kimi
dümağ olan qibləgahımız, anamız Fatma xanım bu gün bu məclisdə
iştirak edirsə, o deməkdir ki, bu əsərin baş qəhrəmanı Fatma xanımdır.
Ən böyük folklorşünas alim odur. Buna görə, əzizim, iki gözlüm, Fatma
ana, Səməd Vurğun deyirdi ki:

Dünya binasını qurandan bəri,
De, hansı dahinin xəyal şahpəri,
Ucala bilmişdi barı bir kərə,
Ana qəlbindəki sonsuz göylərə”.

Saz ömür və dadından doyulmayan, saz ömrü yaşa, əmioğlu!
Mərhumə ananız və hamımızın anası Fatma xala hər söhbətimizdə

mənə deyərdi: “Atan Eyvaz Məmmədov Hüseynqulu əminin sıxıntılı
günlərində həmişə tərəzinin Hüseynqulu müəllim olan gözündə olardı”.
Hörmətli bükülməz biləkli pələng əmioğlu! Bu fikrə şərh vermək çətindi.
Özümüzü biləndən bu fikrin üstündə köklənmişik, bir-birimizə arxa-
dayaq olmuşuq. Bundan belə də Allah verən ömrü beləcə, şərəflə və
şərəfimizi qoruya-qoruya yaşamalıyıq.



Səməndər Məmmədov

300

SİRLİ DÜNYANIN AÇARI

Dünyada elə bir insan yoxdur ki, onun qəlbi
arzularla döyünməsin. Amma insanın qəlbində
təkcə arzu olması onu məqsədinə çatmağa kömək
eləmir. Bu arzu o vaxt həyata keçir ki, insan hər
bir çətinliyə, həyatın hər bir sınağına sinə gərir.
Başqa sözlə demiş olsaq, insan ömrünün
müəyyən məqamında oxumağa, öyrənməyə və
kimlərdənsə nəyisə əxz eləməyə böyük önəm
verir.

Həyat həmişə o insanların çiyni üstündə
dayanır ki, həmin insanlar hər cür çətinlik görüb
dünyanın bütün tufanından, boranından və
burulğanlarından alnıaçıq çıxıb. İnsan hər cür çətinliyə yalnız və yalnız dərin
savadla, elmlə və eyni zamanda gərgin axtarışlarla sinə gərə bilər. O insan ki,
həmişə öz üzərində çalışır, əziyyət çəkir və sonra da alın təri hesabına
çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görür.

Borçalının Faxralı kəndində anadan olan Qurban Rəhim oğlu Qasımov
da məhz belə insanlardandır. Qurban Qasımov bir qış günündə - 1946-cı il
dekabrın 28-də Faxralı kəndində dünyaya göz açıb. O, orta məktəbə getdiyi
ilk gündlərdən elmə, təhsilə və oxumağa böyük maraq göstərib. Bu, təkcə
həvəs olaraq qalmayıb. Q.Qasımov digər tay-tuşlarından və sinif
yoldaşlarından öz savadı, dərin mütaliəsi və məntiqi təfəkkürü ilə fərqlənib.
Elə bu zəhmətin bəhrəsidir ki, Qurban müəllim 1962-ci ildə Faxralı kənd
orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Ona valideyinləri kimi müəllimləri də
böyük ümid bəsləyirdilər. Böyük ümid bəsləyirdilər ki, orta məktəbi qızıl
medalla bitirən Qurban Qasımov ürəyi istədiyi ali məktəbin tələbəsi adını da
qazanaçaq. Belə də oldu. O, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Tələbəlik
illərində də orta maktəb dövründə olduğu kimi Qurban bütün gününü
kitabxanada və oxumaqda keçirib. Ali məktəb müəllimləri bu istedadlı
gəncin gələçəyinə böyük ümidlə yanaşıblar.

Qurban Qasımov universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirir və
aspiranturaya daxil olur. O, 1968-1969-cu illərdə Sovet Ordusu sıralarında
xidmət edir. Əsgərlik həyatı onu bir qədər də bərkə-boşa salır və
mətinləşdirir. Daha doğrusu, kişilik məktəbini keçəndən sonra Qurban
Qasımovun el-oba və müəllimləri arasında nüfuzu bir qədər də artır. Təbii ki,
əsgərlik həyatı ona cox şey öyrədib.

Q.Qasımov 1970-ci ildən ADU-nun (indiki BDU-nun) fizika fakültəsinin
riyaziyyat kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışıb.
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Bir alim və bir ziyali kimi universitetdə də həm professor-müəllim heyəti,
həm də tələbələr onun xətrinr cox istəyib. Ona görə ki, harada işləməsindən
asılı olmayaraq, o, həmişə bir şəxsiyyət kimi yetişib və öz üzərində çalışıb.
Elə bu məziyyətlərinə görə də o, digərlərindən seçilib.

İstedadlı alim 1997-1999-cu illərdə Liviya Ərəb Respublikasında Nasir
adına Universitetin riyaziyyat bölməsində riyazi-fizika üsullarını, kompleks
analiz, diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə aid xüsusi kursları ərəb dilində
tədris edir. Onu da qeyd edək ki, tanınmış alim 1973-cü ildə Moskva Dövlət
Universitetində namizədlik dissertiyasını müdafiə edərək elmi dərəcə alıb.

Elmi işləri qeyri-xətti hiperbolik parabolik tənliklər üçün korrektlik,
approksimasiya həyəcanlanma mövzusunda olub. Onun 20-dən cox
məqaləsi çap edilib. Qurban Qasımovun aspirantura dövründən indiyə qədər
elmi nəzəri məqalə və materialları keçmiş Sovetlər Birliyinin elmi
mərkəzlərində və eləcə də respublikanın elm ocaqlarında keçirilmiş
konfransların bülleten və jurnallarında çap olunub.

Əlbəttə, elm aləmində axtarışlar aparıb hansı yeniliyi isə əldə etmək o
qədər asan deyil. Bunun bir neçə səbəbləri var. O səbəblərdən biri ondan
ibarətdir ki, elm aləmində baş verən yeniliklər hec də birdən-birə yaranmır.
Yəni hər bir elmi kəşf və yenilik müəyyən zaman kəsiyində üzə çıxır. Bir-
birindən möhtəşəm kəşflərin və elmi yeniliklərin bolluğunda hansısa bir
azərbaycanlı aliminin yeni kəşfi təbii ki, bir çoxlarının təəccübünə, bir
qədər də, başqa sözlə demiş olsaq xəbisliyinə səbəb olur.

Ancaq bütün bu çətinliklərdən və mərhələlərdən inamla kecən Qurban
Qasımov istənilən auditoriyada öz bilik və bacarığını, elmdə yaratdığı
yenillikləri alimlərə çatdırıb, eyni zamanda özünün nəyə qadir olduğunu
zaman-zaman təsdiq edib. Qurban Qasımov onu da təsdiq edib ki, hər bir
elmin açarı insanın öz əlindədir.

Yəni insan istəsə, əziyyət çəksə, yuxusuz gecələr keçirsə, o açarla
istənilən sirli aləmin qapısını aça bilər. Amma bunun üçün ən azından
Qurban Qasımov kimi əziyyətə qatlaşmaq, elmi axtarışlar aparmaq və
qazanılan uğurlarla kifayətlənməmək lazımdır. Bu cür istedadlı və ziyalı
insanlar harda olmasından, işləməsindən və yaşamasından asılı olmayaraq
onların həmişə böyük hörməti və nüfuzu olub. Qurban müəllimi ən çox
sevdirən isə tək-tək adama nəsib olan təmizliyi, pak vicdanı, bir də içinin və
çölünün duruluğudur. Qurban müəllim alimliyindən başlamış insanlığına
qədər bütün cəhətləri ilə tamdır, bütövdür: R.Kərimli şeirlərinin birində
gözəl yazıb:

Yarımçıq nifrət də, sevgi də heçdir,
Ürəklə düşmən ol, ürəklə dost ol.
Mərmər döşənsə də, nəyə gərəkdir
İnsanı mənzilə çatdırmayan yol?
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HAQQINI DƏRK EDƏN OĞUL

Hər bir insanın heç kimə bənzəməyən
taleyi və həyat yolu var. Aydındır ki, bu yolu
seçmək insandan mübarizlik, zəhmətkeşlik,
bir qədər də iradə tələb edir. Adam var ki,
həkim olur, adam var ki, mühəndis peşəsini
seçir, adam da var ki, hər hansı bir sənətin
arxasınca gedir.

Oruc Bayram oğlu Nağıyev isə ürəyi
istədiyi bir işin dalınca gedib. Daha doğrusu,
həmişə qanun keşikçisi olmaq və çiynində
zabit rütbəsi daşımaq istəyib. Ancaq bu istəyə
çatmaq o qədər də asan olmayıb. Böyük
Nizami Gəncəvi deyib: “İş bərkə düşəndə bədbin olma sən.” Belə
baxanda Oruc Nağıyevin işi heç bərkə də düşməyib. Amma həyatın
bərkindən-boşundan və çətinliklərindən çıxmaq məcburiyyəti qarşısında
qalıb. Hər bir çətinliklə üzləşəndə inanıb ki, onu qarşıda uğurlu bir aləm
gözləyir. Bu aləmə çatmaq üçün isə təbii ki, zəhmətə qatlaşmaq, əziyyət
çəkmək və mübarizə aparmaq lazımdır.

Abbasqulu Ağa Bakıxanov yazır: “Həyatda olduğu kimi təmiz,
alicənab olmaq, on minlərlə adamın içindən seçilmiş olmaq deməkdir”.
Elə Oruc Nağıyev də başqalarından seçilən və fərqlənən insan olub. O,
1946-cı il fevralın 20-də Borçalı mahalının Faxralı kəndində anadan olub.
Orta məktəbi bitirib və 1968-ci ildə Kazanda hərbi xidmətdə olub. Hərbi
xidmətini başa vurandan sonra nə vaxtdır ürəyində gəzdirdiyi arzusunun
dalınca addımlayıb.

Artıq 1969-cu ildə o, milis orqanlarında işə düzəlir. Milisdə
işləməklə Oruc Nağıyev ali məktəbə daxil olur və hüquq fakültəsini
bitirir. 1975-ci ildə leytenant rütbəsi alır. Çiynində rütbə gəzdirmək və
qanunu qorumaq xoşbəxtliyi ona nəsib olur. Düzdür, rütbə qazanmaq olar,
hətta ən yüksək mərtəbəyə qalxmaq belə mümkündür, ancaq o rütbənin
şərəfini qorumaq hər zabitə məxsus olan məziyyət deyil.

Bütün bunlara Oruc Nağıyev nail olur. Fəaliyyəti və işi göstərir ki, o, heç
də milis orqanlarına təsadüfən düşməyib. Bir müddət sahə inspektoru və baş
axtarış müfəkkili işləyir. Təbii ki, işdəki uğurları bu zabitin daha yüksək
pillələrə qalxmasına kömək edir. Elə buna görə də öz işini yaxşı bilən Oruc
Nağıyev müstəntiq vəzifəsində çalışır və mayor rütbəsi alır. O, milis
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orqanlarında işlədiyi dövrdə ağır cinayət hadisələri, kriminal elementlər və
qanun pozucuları ilə üzləşir. Bəzən elə olur ki, silahlı cinayətkarları
zərərsizləşdirərkən ölümlə üzbəüz qalır. Belə anlarda peşəkarlığı və çevikliyi
onun köməyinə çatır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Nazirlik və rəhbərlik
tərəfindən çoxsaylı diplom və təşəkkürlərə layiq görülüb. Oruc Nağıyev milis
orqanlarında xidməti vəzifəsini yaşı ilə əlaqədar olaraq başa çatdırıb təqaüdə
çıxır. Sonra bir müddət “Tatmebel” fabrikində kommersiya məsələləri üzrə
direktor vəzifəsində işləyir. O, harda işləyibsə, həmişə həmin kollektivdə və
həmin yerdə özünə böyük xətir-hörmət, nüfuz qazanıb.

Oruc Nağıyev 2001-ci il yanvarın 5-də dünyasını dəyişib. Ancaq onun
yurdunda çox ağıllı, çox da istedadlı oğlu Ruslan böyüyüb. O, boya-başa çatıb
və Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. İndi atasının yolunu
davam etdirir. O, Tatarıstan Vəkillər Palatasında vəkil işləyir.

Deməli, ataların qoyduğu yolu oğullar davam etdirir və onlar
əməlləri ilə atalarına oxşamağa və yeni izlər qoymağa çalışırlar.

Onu da qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Orucu Kazanda dostları
və yoldaşları Kazıbek kimi tanıyırdılar. Hamı ona bu adla müraciət edirdi.
Dostluqda etibarlı və sədaqətli idi.

Ocağında dövlət daşa, var daşa,
Dostun yoxsa kasıblardan, kasıbsan,

- beytini tez-tez işlədirdi. İnsanlara tez qaynayıb-qarışan idi. Sanki,
Kazanda bir Faxralı nümayəndəliyi yaratmışdı. Dəfələrlə Bakıda qo-
nağım olmuşdu. Onunla həmsöhbət olmaq toy-bayram idi. Bu
keyfiyyətlər isə Orucun içinin təmizliyindən irəli gəlirdi. Onda olan bu
yüksək əxlaqi keyfiyyətləri dədə-baba qonşusu və dostu Nadir Allahverdi
oğlu Məmmədov da təsdiq edir. Nadirin dediklərindən: Oruc uşaqlıqdan
diribaş və çevik idi. Tənbəlliyin nə olduğunu bilməzdi. Öz üzərində daim
çalışırdı. Sanki mühüm xidməti orqanlar üçün doğulmuşdu. Bu bir faktdır
ki, Kazanda elini-obasını yüksək səviyyədə təmsil edirdi. Harda
millətinin nümayəndəsini görürdüsə, ona öz doğması kimi baxırdı. Onun
Faxralıya hər gəlişi bayram idi. Uşaqlıq xatirələrimiz çözələnirdi. Həm
də Orucun yaxşı yaddaş və yoldaşlarını yamsılamaq məharəti vardı.
Elimizin yaxşı oğlu idi və öz haqqını, hüququnu yaxşı bilirdi. Böyük söz
sultanı Zəlimxan Yaqubun təbirincə desək:

...Öz haqqını dərk etməyən,
Qeyrətsizdi, təpərsizdi!

Allah Oruca rəhmət eləsin, ruhu şad olsun!
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MAARİF YOLLARINDA AĞARAN SAÇLAR

Faxralıda doğulsa da, şüurlu həyatı və əmək
fəaliyyəti Bakıda keçmiş və elinin-obasının
adını uca tutmuş ziyalılardan biri də, Güləsər
Əli qızı Əliyevadır.

O, 1946-cı il aprelin 14-də Gürcüstanın
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində ziyalı
ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ailənin ilk
övladı olmaq həm də məsuliyyətdir. Hələ uşaq
vaxtından Güləsər özündən kiçik bacı-
qardaşlarının da qayğısına qalır, onların təlim-
tərbiyəsində ata-anasına yardım edirdi. Məhz uşaq vaxtından onda
yaranmış qayğıkeşlik və məsuliyyət hissi bir müəllim kimi onun
fəaliyyətinin əsasını təşkil edirdi. O, orta təhsilini Faxralı orta
məktəbində almış və 1962-ci ildə oranı bitirmişdir. Böyük Vətən
müharibəsindən sonrakı dövrün uşaqları olduqlarından o il Faxralı orta
məktəbinin məzunlarının sayı 15-20 nəfər ancaq olardı, qızların sayı isə
5-6 nəfər idi. Düz 50 il bundan qabaq Güləsər xanım da Faxralıdan
pərvazlanmış barmaqla sayılan ilk ali təhsil almış qızlardandır. O, 1962-
ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutuun rus
dili və ədəbiyyatı fakültəsinə daxil olub və ali təhsilini 1967-ci ildə bitirib.
Tələbəlik illəri rəhmətlik əmisi Qulu müəllimin və onun həyat yoldaşı
Tamara xanımın qayğısı altında başa çatdıqdan sonra elə həmin ildən
təyinatla Bakıdakı 8 nömrəli Musiqi təmayüllü İnternat Məktəbində
(Hazıkı Milli Konservatoriyanın tərkibində Respublika İncəsənət
Gimnaziyası) tərbiyəçi-müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Gənc Güləsər
o zaman məktəbdə işləyən Kəbirə müəllimə, Sadıq müəllim kimi
təcrübəli müəllimlərdən öyrənərək özü də bir pedaqoq kimi püxtələşib və
öyrəndiklərini başqalarına da öyrədib. Onunla çiyin-çiyinə eyni
məktəbdə işləyən bacısı Sona xanım, bacısı qızları Aynur, Aytən, Leyla
Güləsər müəllimənin yetirmələri sırasındadırlar.

İnternatda təhsil alan şagirdlərin əksəriyyəti valideyn qayğısından
mərhum olan uşaqlar idi. Onların qəlbinə yol tapmaq üçün həm pedaqoji
ustalığın, həm təcrübən, həm səmimiyyətin, həm də ana ürəyin olmalı idi.
Bütün bu xüsusiyyətlər Güləsər müəllimədə həm ailədən qaynaqlanıb,
həm də öz daxilindən gəlib. O, öz övladları ilə tərbiyə etdiyi şagirdlər
arasında fərq qoymayıb. Qayğıdan mərhum olan uşaqları evinə gətirib
çimizdirb, əyin-başını səliqəyə salıb və hərtərəfli diqqət yetirib.
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Güləsər müəllimə nəinki, şagirdlərinə, həm də Gürcüstan
azərbaycanlıları arasında böyük hörmət-izzət sahibi olan atası Əli
Bayram oğlunun vaxtsız vəfatından sonra öz kiçik bacı-qardaşlarına
həyat yoldaşı rəhmətlik Əli müəllimlə birlikdə böyük qayğı göstərmişdir.
27 yaşlı Güləsər öz zərif çiyinlərinə ağır yük alaraq bacı-qardaşlarının
Bakı şəhərində kiçik 2 otaqlı mənzilində yaşayıb ali təhsil almaları üçün
hər cür fədakarlıq edib. Onların təhsilinə, əyin-başlarına bir bacı kimi
diqqət yetirib, nə çətinlikləri olsa, həll etməyə çalışıb. Güləsər müəllimə
tək bacı-qardaşlarının deyil, qayın, baldız övladlarına da öz qapısını
açmış, onların da ali təhsil almalarına şərait yaratmış və qayğılarını
çəkmişdir. Ümumiyyətlə, Güləsər müəllimə həm işdə, həm də evdə
pedaqoji fəaliyyət göstərib. Onun evi də sanki bir təhsil ocağı olub. Bu
evdə onlarla insan ali təhsilə yiyələnib. Üç övlad anası olan Güləsər
müəllimə övladlarına da müəllimlik etmiş və onların mükəmməl təhsil
almalarına öz töhfəsini vermişdir. Böyük oğlu Allahyar bəy, kiçik oğlu
Vüqar bəy və qızı Şəlalə xanım həkimdirlər. Vüqar bəy Rusiya
Federasiyasında Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır, neyrocərrahdır, tibb
elmləri namizədidir və doktorluq dissertasiyasını tamamlamaq üzrədir.
Güləsər xanım həm də mehriban və qayğıkeş nənədir, bu gün də
nəvələrinin tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olur, çalışır ki, ailə ənənələrini
onlara da aşılasın.

Güləsər müəllimə rus dilini sevə-sevə nə çox, nə az düz 45 il
İncəsənət Gimnaziyasında tədris edib. Dəfələrlə yenidən təşkil etdiyi rus
dili kabineti məktəbdə Güləsər müəllimənin adı ilə bağlı olub. Bu
kabinetdə zəngin kitabxana, rus klassiklərinin portretləri olub. Dərs
zamanı əyani vəsaitlərdən istifadə edib, beyin həmləsi, Vyen diaqramı,
söz zənciri, rollu oyunlar, dialoqlardan istifadə edərək şagirdlərə yeni
mövzuları daha səmərəli öyrətməyə çalışıb. Uzun illər Slavyan
Universitetinin gənc tələbələri Güləsər müəllimənin pedaqoji
təcrübəsindən yararlanıblar. Güləsər müəllimə əmək fəaliyyətində fəal və
yaradıcı olub. O, məktəbdə rus dili metodbirləşməsinin sədri və rus dili
dərnəyinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. Onun elmi metodik
məqalələri “Русский язык и литература в Азeрбайджане” jurnalında
dəfələrlə nəşr olunub. Əmək fəaliyyəti dövründə tədrisin problemlərinə
həsr olunmuş konfranslarda müxtəlif mövzularla çıxışlar edib. Məhz
Güləsər müəllimənin öz işinə yaradıcı yanaşması və can yandırması
nəticəsində onun dərs dediyi şagirdlər rus dilində sərbəst danışır və
savadlı yazıb-oxuyurlar. Gimnaziyada təhsil alan şagirdlər müxtəlif
sahələrdə istedadlı olduqlarından Güləsər müəllimə onların hər birinə
fərdi yanaşıb, respublikadan kənara çıxdıqda dil bilməyin necə vacib
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olduğunu onlara başa salıb. Onun şagirdləri müxtəlif müsabiqələrdə
işirak edərək laureat adı qazanıblar və sevimli müəllimlərinin sevincini
birə-beş artırıblar. Güləsər müəllimənin işinə can yandırması, rus dilinin
tədrisindəki müvəffəqiyyətləri məktəbin rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə
yüksək qiymətləndirilib: 12.12.1993-cü il şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür;
01.05. 2006-cı ildə 60 illik yubileyi ilə əlaqədar şəxsi işinə yazılmaqla
Fəxri fərman; 2009-cu ildə Respublika İncəsənət Gimnaziyasının 50 illik
yubileyi münasibəti ilə Fəxri Fərman; 2010-cu ildə 8 mart qadınlar
bayramı münasibəti ilə təbrik və mükafat; 2011-ci ildə 65 illik yubileyi
münasibəti ilə Fəxri Fərman və mükafat onun əməyinə verilən
dəyərlərdir.

Güləsər müəllimə hər şeydən əvvəl sagirdlərinə şəxsiyyət kimi
yanaşıb, onlara hörmət edib, onların məğrur, mübariz, vətənpərvər ruhda
tərbiyə edib. O, təbiətcə həm qürurlu, həm təvazökar, həm də işinə ciddi
və məsuliyyətlə yanaşan bir pedaqoqdur. Həmişə müəllim adını uca tutan,
müəllim müqəddəsliyini özündə cəmləşdirən, öz ixtisasını yüksək
səviyyədə tədris edən bir müəllimdir, bunu onun uzun illər işlədiyi
kollektivdə hamı qeyd edir. Güləsər müəllimənin sinif otağı da başqa
siniflərdən həmişə səliqə-səhmanı və tərtibatı ilə fərqlənib. Onun sinfi
həmişə təlim-tərbiyəsinə və tədrisin səviyyəsinə görə məktəbdə birinci
yerə layiq görülüb. Pedaqoji fəaliyyəti dövründə yetişdirdiyi yüzlərlə
sagirdinin sorağı dünyanın hər yerindən gəlir. Fərəhləndirici haldır ki,
Güləsər müəllimənin şagirdlərindən bir neçəsi onunla çiyin-çiyinə
işləyiblər. Onları görəndə fikirləşib ki, zəhməti hədər getməyib:
“Yaşamağa dəyər. Axı o, müəllimlərin müəllimidir”.

Şəhərin hansı hissəsində olursan ol, mütləq Güləsər müəllimənin bir
şagirdinə rast gələcəksən. Və onlar yenə də məktəbdəki kimi deyəcəklər:
“Здравствуйте, Гюласар Алиевна! Как поживаете?” O, isə cavab
verəcək: “Спасибо, мои дорогие, все хорошо!”

Müəllim üçün bundan yüksək qiymət olarmı?
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HARADA NUR VAR, MƏN DƏ VARAM

Bəzən illər ötür, bu illərin ötdüyünü
hansısa insanın həyatında və taleyində
dərindən hiss eləyə bilmirsən. Hiss eləyə
bilmirsən ki, bu günlər, illər həmin adamın
ömründə necə iz qoyub. Amma elə insanlar
da var ki, nəinki aylar, illər, hətta həftələr və
günlər onun həyatında silinməz və əbədi izlər
qoyur. Yəni, bu insanlar hər dəqiqənin, hər
saatın və hər günün qədrini bilir, ondan
səmərəli istifadə eləyirlər. Nizami Gəncəvi

deyib ki, “İnsan zəkası təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunlarına, həyatın
sirli mənalarına getdikcə daha çox yol açır”. Əlbəttə, ağıllı və zəkalı
insanlar hər addımına fikir verir, hər yerişinə diqqət yetirir, hətta
oturuşunu-duruşunu belə düşünürlər. Bizim böyük şairimiz, Türk
dünyasının söz fatehi Zəlimxan Yaqub şeirlərinfən birində yazır:

Palçığa baxanda içi bulanır,
Bulağa baxanda durulur insan.

Haqqında söz açdığım bulaq kimi duru insan, gözəl ziyalı Allahyar
Niyazi oğlu Qasımov 25 iyul 1947-ci ildə Gürcüstan SSR-nın Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Eldə-obada hörməti, nüfuzu
olan, ətrafı tərəfindən həmişə birmənalı şəkildə mehr-məhəbbətlə
qarşılanan Allahyar Qasımov sadə bir həyat tərzi yaşasa da, onun qədrini
bilib, ötən günlərin hər dəqiqəsini mənalı keçirməyə çalışıb. Orta məktəbi
bitirəndən sonra 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub. 1968-ci ildə D.Bünyadzadə adına
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə
bitirib. O dövrdə savadlı və bacarıqlı iqtisadçı kadrlara daha çox ehtiyac
hiss olunub. Elə buna görə də Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində
“Qələbə” kolxozunda iqtisadçı işləyib. İşgüzarlığını və təşkilatçılıq
qabiliyyətini nəzərə alıb kolxoz komsomol komitəsinin katibi vəzifəsinə
seçiblər. Sonradan dəfələrlə Bolnisi rayon mərkəzində vəzifəyə dəvət
olunsa da, imtina edib, Bakı şəhərində işləməyə üstünlük verib. Sonra isə
mühasib vəzifələrində çalışıb.



Faxralılar

309

İllər keçdikcə, o özünü başqa sahələrdə və çətin iş yerlərində
sınamaq istəyib və daha doğrusu, sınayıb. Hərbi xidmətdən qayıdandan
sonra Azərbaycan SSR Sosial Təminat və Maliyyə nazirliklərinin
müxtəlif qurumlarında əmək fəaliyyətinin davam etdirib. Hər yerdə
olduğu kimi, həmin qurumlarda da bacarıqlı kadrlara üstünlük
verildiyindən, Allahyar Qasımov başqalarından fərqlənib. Elə buna görə
də o, 1973-cü ildə Yeyinti Sənayesi Nazirliyində Nəzarət Təftiş
İdarəsinin müfəttişi, idarənin rəis müavini və daha sonra isə Nəzarət-
Təftiş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1987-1988-ci illərdə Kənd
Təsərrüfatı, Yüngül Sənaye, Balıqçılıq, Yeyinti Sənayesi nazirlikləri və
ona bərabər tutulan dövlət qurumlarınında məsul vəzifələrdə çalışıb.
Onun bacarığı və işgüzarlığı zaman-zaman diqqətdən kənarda qalmayıb.
Odur ki, Allahyar Qasımov Aqrar-Sənaye Dövlət Komitəsi yaradıldıqdan
sonra onun aparatında Nəzarət Təftiş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə irəli
çəkilib.

Allahyar Qasımov elinə, obasına bağlı, xeyirxah, köməyə ehtiyacı
olanlara əl tutan, həyan duran, arxa-dayaq olan eloğlu idi. Adam var,
müəyyən mənsəbə, vəzifəyə yetişir, istər-istəməz dəyişilir, xasiyyətindəki
əvvəllər üzdə olan xeyirxahlıq, sadəlik, təvazökarlıq kimi cəhətlər artıq
arxa plana keçir. Çox az-az insanlar var ki, yüksək vəzifədən, şöhrətdən
başları gicəllənmir. Allahyar Qasımovu da vəzifə dəyişdirmədi. Əksinə,
elə bil ki, o özü daşıdığı vəzifəni daha da gözəlləşdirirdi. O, xeyirxahlığı,
insanlığı hər şeyin fövqündə tutan bir adam idi.

Yazarkən adam təzə söz demək istəyir. Ancaq yaxşı insanlar
haqqında tez-tez istifadə etdiyim fikirləri Allahyar Qasımova da şamil
etmək məcburiyyətindəyəm: Onun şəxsiyyətində ziyalılıqla insanlıq
birləşmişdi... Adam var, görürsən ki, daşıdığı dövlət vəzifəsinin ləyaqətli
icraçısıdır, amma ziyalıya verilən bütün tələblərə cavab vermir. Ancaq
Allah-Təala hansı fəzil sifətləri əta etmişdisə, hamısı Allahyar Qasımova
yaraşırdı. Onun özünə xas, orijinal xüsusiyyətlərindən biri də bu idi ki,
çox yerini bilən, haqq-salamı gözləyən, böyüyə sayğı, kiçiyə qayğı ilə
yanaşan adamdı.

Müdriklərdən biri deyib ki, istedadın, qabiliyyətin üzə çıxması üçün
real mühit lazımdı. Allahyar müəllim də o mühitdə, münbit şəraitdə
formalaşmış ziyalılardan idi. Böyük filosof Katan Stariş deyib: “İnsan
həyatı dəmirə bənzəyir, əgər ondan iş üçün istifadə edirsənsə, parıldayır,
istifadə etmirsənsə, pas çəkir”. Həqiqi mənada Allahyar Qasımov öz
ömrünü yaşaya bilib və həmişə əməlləri, istedadı ilə parlayıb.

Bizim atalarımız da bir-biriləriylə mehriban münasibətdə olublar.
Allahyarın kiçik qardaşı Səyyad isə mənim sinif yoldaşım olmaqla, həm
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də dostumdur. Səyyadla xeyirdə-şərdə bir yerdə oluruq, bir-birimizi
“xalaoğlu” deyə çağırırıq. Elə ona görə də atalarımızın ruhu qarşısında
özümə bir övladlıq borcu bilirəm ki, mərhum Allahyar Qasımov
haqqında bu sətirləri qələmə alım. Son 20 ildə doğma elimə-obama həsr
etdiyim bir neçə kitabım mənim təsəllim olmuşdur. Borçalının ağır eli
Faxralının tanıdığım, haqqında eşitdiyim, oxuduğum, öyrəndiyim gözəl
ziyalıları barədə bilgiləri gələcək nəslə çatdırmaqdan şərəf duyuram.
Nurlu şəxsiyyətləri üzə çıxarmağı həm də bir növ tariximizə xidmət,
yetişməkdə olan nəsilçün tərbiyə vasitəsi hesab edirəm. Qoy bilsinlər ki,
bizim şərəfli keçmişimiz olub, deməli, gələcəyimiz də ehtişamlı olmalıdır.

Allahyar Qasımovun çox az sürən mənalı ömründə qazandığı ən
böyük var-dövlət onun dostları olub. Müdriklər deyiblər ki, dostluğun,
yoldaşlığın əvvəli nə qədər asan olsa da, onu axıradək davam etdirmək
çətindir. Hər adama müyəssər olmayan bu üstün keyfiyyət Allahyar
Qasımovun xarakterinin əsas cizgisi idi. Şair yaxşı deyib:

Ocağında dövlət daşa, var daşa,
Dostun yoxsa, kasıblardan kasıbsan.

Allahyar Qasımovun sağlığında qazandığı dostları indi cəmiyyətdə
yüksək mənsəb, vəzifə sahibləridir. Onların hansından Allahyar müəllim
haqda sual etsən, barəsində ağızdolusu danışacaq, yüksək fikirlər
söyləcəklər. Hansını dindirsən, yüzdə yüz deyəcəkdir ki, Allahyarın
ünvanına nə qədər gözəl, ürəyəyatan söz deyilsə, yenə azdır. Elə dostu,
Respublika Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsində idarə rəisi
işləyən Həsənov Mirzə Qulam oğlu da deyir ki, Allahyar Qasımov özü
barəsində deyilən bütün yaxşı sözlərdən yüksəkdə dayanır. Onun
dediklərindən: “Allahyar yaxşı dost, yaxşı ata, gözəl ailə başçısı,
vətənpərvər ziyalı, böyük-kiçiyin yerini bilən mərifət sahibi idi.
Vətənindən, elindən ötrü hər cür fədakarlığa hazır olan, nəinki
doğmalarından, yaxınlarından ötrü, bütün insanlıq naminə canından
keçməyə hazır olan, yüksək dəyərlərə, mənəvi zənginləyə malik
şəxsiyyət idi. Onun zahiri görünüşü də batini zənginliyini bir növ
tamamlayırdı. Allah-təala Allahyara gözəl sima, yaraşıq vermişdi. Bircə
uzun ömür vermədi. Yaradanın bu qərarı əlbəttə ki, öz işidir. Ancaq yenə
qeyd etmək lazımdır ki, Allahyar Qasımov qısa həyatında uzun bir ömrə
yetəcək qədər uğurlara, savab işlərə imza atdı... O, həm də vəzifəsinin
ləyaqətli icraçısı idi. Allahyar Qasımov bacarıqlı iqtisadçı, təcrübəli
maliyyəçi kimi iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının doğruluğunu
və onların həyata keçirdikləri maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının
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normativ aktlara uyğunluğunu müəyyənləşdirmək, məsrəflərin, gəlirlərin
və maliyyə nəticələrinin əks etdirilməsinin tamlığını, dəqiqliyini
yoxlamaq, təmin etmək vəzifəsini lazımınca yerinə yetirir və rəhbərliyi
altında işləyən təftişçilərə münasibətdə də tələbkarlıq nümayiş etdirirdi.
Əfsus, Allahyar müəllimin ömrü Azərbaycanın müstəqilik dövründə
qzandığı sosial-iqtisadi nailiyyətləri görməsinə çatmadı. Söz yox, onun
kimi mütəxəssis ölkənin tərəqqisinə hələ xeyli töhfələr verə bilərdi”.

Düzdür, vaxtsız ölüm onu 43 yaşında yaxalayıb, ancaq bu 43 ildə o,
çox şeyə nail olub. Gözəl ailə qurub, özünə Gülzar xanım kimi sədaqətli
həyat yoldaşı tapıb. Oğlanlarından Ənvəri daha yaxşı tanıyıram. Bu gün
məsul vəzifədə çalışır. Atasının yolunu uğurla davam etdirir. Ənvərlə tez-
tez ünsiyyətdə oluram. Ənvər işıqlı insandı, çünki işıq ömrü yaşayır.
Ənvər nurlu insandı, çünki nur ömrü yaşayır. İçi duru, çölü duru, cismi-
canı da durnanın gözündən duru. Bütün bu əxlaqi fəzilətlər Ənvərə
süddən və sümükdən keçib.

Mən Allahyarı həmişə minnətdarlıqla xatırlayıram. Özünəməxsus
danışığı, gülüşü, ən əsası gözəl ləngərli yerişi vardı. Elimiz-obamız
tərəfindən də həmişə sevilirdi. Elə bil “Qoca Qafqazın çeşmə tək
durulub” dibindən çıxmışdı. Nərimanov rayonunda (Montində) həyət evi
vardı. On il orda yaşamışdı. Səyyatla dost olduğum üçün o evə tez-tez
gedərdim. Allahyarın indi də səsi, nəfəsi həyatının gözəl günlərini
yaşadığı yerlərdə yaşayır. Allayar Allah adamı, Allaha yaxın adam
olduğu üçün insanlıq durduqca yaşayacaq. Allah onun məkanını cənnət
eləsin.

Ənvər əmiləri Qurban və Süleyman müəllimin qayğısını unutmur,
onların etimadını doğrultmağa çalışır. O da, qardaşı Niyazi də ataları
kimi bacarıqlı, işgüzar və vətənpərvər insanlardır. Ən çətin anda belə öz
el-obalarını, yurd yerlərini, babalarının daşı daş üstə qoyduqları ocaqları
yaddan çıxarmırlar. Allahyar Qasımovun bir-birindən ağıllı, gözəl və
yaraşıqlı dörd nəvəsi də var: Allahyar, Üzeyir, Ayşən, Gülzar.

İndi Allahyar Qasımov bu dünyada olmasa da, övladlarının və
nəvələrinin ömründə yaşayır, ellilərinin xatirində, dostlarının ürəyində
yaşayır, qədirbilən həmvətənlərin qəlbində yaşayır, tarixdə yaşayır.

Xoşbəxt o adamdır ki, özündən sonra gözəl iz qoyur. Mərhum Xalq
şairi Hüseyn Arifin gözəl sözü var:

Mən qorxardım ölümdən,
Dünyaya məndən sonra
Gələnlər olmasaydı...
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Allahyar Qasımov həyatdan vaxtsız köçsə də, nümunəvi ocaq yaratdı,
bu ocağın istisinə qızınanlara təlim verdi, tərbiyə verdi, yaxşı valideynin
övladı olmaq statusu verdi. Deməli, həyat davam eləyir. Allahyar
Qasımovun ocağında Allahyar yaşayır. Mikayıl Müşfiq demişkən,
“dünyada nə ölüm, nə də itim var, dünyada müqəddəs çevrilmələr var”.
Yəni, fiziki cəhətdən insanın yoxluğu hələ onun sonu və mütləq ölümü
demək deyil. Yaxşı əməlləri isə insanı zamanından və məkanından asılı
olmayaraq, bütün dövrlərdə yaşadır, yada salır və ona yeni bir ömür verir.

Allahyar Qasımov heç kimə bənzəmirdi, Özünün iç dünyası, öz
düşüncə tərzi vardı. Həyatda necəydisə, elə də görünürdü. Həmişə özü
olmaq istəyirdi. İşıqlı, nur-ipək kimi kişiydi. Belə insanlara hec cür öldü
demək olmur. İnsanlıq durduqca varlıqları ilə elə bağlanıb yaşayırlar.
Böyük söz xiridarı Rasim Kərimlinin yazdığı kimi:

Rasim elsiz tutmaz aram,
Harda nur var, mən də varam.
Səni desəm, Sən olaram,
Özüm olmaq istəyirəm.
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“CAN AY QARDAŞ” ÇAĞIRMAĞA NƏ VAR Kİ...

İnsan öz insanlığını, alicənablığını özüylə
birgə dünyaya ana bətnindən gətirmir, bu
gözəl xasiyyətləri həyatda qazanır. İnsanlığa
verilən çox ölçülər, meyarlar var. Onların
sırasında ən əsası yaxın və uzaq ətrafında olan
kəslərin mehr-məhəbbətidir, insanın bu
sevgini qazanmasıdır. Elinin-obasının
məhəbbətini, həmvətənlərinin hörmətini
qazanan, hörməti Faxralıya yayılan belə
insanlardan biri də Əmirxan Babaşovdur.
Bunu onun zəngin və şərəfli bioqrafiyası da
təsdiq edir.

İstedadlı alim, təcrübəli pedaqoq
Əmirxan Mehralı oğlu Babaşov 5 fevral 1947-ci ildə Gürcüstanda –
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində kəndli ailəsində anadan olub. 1954-
cü ildə Faxralı kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib, 1965-ci ildə
həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirib və S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) iqtisad
fakültəsinə daxil olub. 1966-cı ildə həmin fakültə yeni təşkil edilmiş
D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun
tabeliyinə verilib və Ə.Babaşov 1969-cu ildə həmin institutun
Əmtəəşünaslıq və ticarətin təşkili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə
bitirib. Gənc mütəxəssis kimi bir müddət Ticarət Nazirliyi sistemində
işləyib. Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi (indiki İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi) yanında Elmi-Tədqiqat İqtisad İnistitutunun (ETİİ) direktoru,
iqtisad elmləri doktoru professor M.M.Allahverdiyev Ə.Babaşovun elmi-
tədqiqat işinə olan həvəsini nəzərə alıb, onun təyinatını dəyişdirib
İnstituta gətirib və kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə qəbul edib. Ə.Babaşov
1971-ci ilin may ayından 1972-ci ilin may ayına kimi həqiqi hərbi
xidmətdə olub.

Ə.Babaşov 1972-ci ildə ETİİ-də əyani aspiranturaya daxil olmuş və
Moskva şəhərinə – SSRİ Dövlət Plan Komitəsi yanında İqtisadiyyat Elmi
Təqiqat İnstitutuna ezam olunub. SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin əhalinin
həyat səviyyəsi və sosial inkişaf şöbəsinin müdiri, professor
N.S.Laqutinin rəhbərliyi ilə “Azərbaycan SSR əhalisinin sosial
qruplarının həyat səviyyəsinin yaxınlaşdırılması problemləri (İqtisadi
təhlil və planlaşdırma məsələləri)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
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müdafiə edib, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1991-ci ildə
SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Ə.Babaşova elmi-tədqiqat
fəaliyyətinə və çap olunmuş elmi əsərlərinə görə baş elmi işçi attestatı
verilib.

1975-ci ilin noyabr ayından 1994-cü ilin may ayına kimi Azərbaycan
Respublikası Dövlət Plan Komitəsi yanında ETİİ-də kiçik elmi işçi
vəzifəsindən şöbə müdiri vəzifəsinə kimi yüksəlib.

Ə.Babaşov elmi işə hələ tələbəlik illərindən meyl göstərib. 1967-ci
ildə K.Marksın “Kapital” əsərinin I cildinin çap olunmasının 100 illiyi
münasibəti ilə keçirilən ümumrespublika müsabiqəsində yazdığı elmi iş
III dərəcəli diploma (I dərəcə heç kimə verilməyib) və pul mükafatına
layiq görülüb.

Ə.Babaşov “Azərbaycan Respublikasında şəhər və kənd əhalisinin
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması problemləri” mövzusunda elmi
əsərinə görə respublika komsomolu mükafatı laureatı olub.

Erməni separatçıları öz xəbis niyyətlərini həyata keçirmək üçün
Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi cəhətdən guya geri qalmasını
“əsaslandırdıqları” dövrdə ETİİ-nin əməkdaşları elmi dəlillərlə bu
ideyanı alt-üst etmişdilər. Ə.Babaşov həmin fundamental elmi işin
mühüm bölmələrindən birini – “Əhalinin həyat səviyyəsi və sosial
inkişafının tədqiqi”ni yerinə yetirib. Həmin tədqiqatda əhalinin həyat
səviyyəsini və sosial inkişafını xarakterizə edən (əhalinin hər on min
nəfərinə düşən həkimlərin sayı istisna olmaqla) bütün göstəricilərin
Dağlıq Qarabağda Azərbaycandan və Ermənistandan üstün olduğu
göstərilib. Həkimlərin sayının belə az olması isə onunla əlaqədar
olmuşdur ki, İrəvandan ermənilər Dağlıq Qarabağa işləməyə gəlmirdilər,
Bakıdan gedən azərbaycanlıları isə işə qəbul etmirdilər. Bu məsələlər
Moskvadan gələn akademik T.Xaçaturovla görüşdə də bir daha
vurğulanmışdır. O, Azərbaycan iqtisadçı alimlərinin faktlarını eşitdikdən
sonra səhəri günü kor-peşman Moskvaya qayıdıb.

Ə.Babaşov ETİİ də yerinə yetirilən “1976-1990-cı illərdə
Azərbaycan SSR-də məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin
əsas istiqamətləri ” (Bakı, 1978), “2000-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-
nin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi” (Bakı
1982), “1985-2005-ci illərdə Azərbaycan SSR-də elmi-texniki tərəqqinin
kompleks proqramının” (Moskva 1983) və “1990-2005-ci illərdə
Azərbaycan SSR-də məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi baş
sxemi” (3 cilddə) kimi fundamental sənədlərin müəllifləri sırasında olub.

Ə.Babaşov SSRİ Dövlət Plan Komitəsi yanında İqtisadiyyat Elmi-
Tədqiqat İnstitutu ilə birgə yerinə yetirilən “Müttəfiq respublikalarda
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minimum istehlak büdcəsi və minimum əmək haqqı problemləri” üzrə
dörd blokdan ibarət elmi-tədqiqat işinin əsas müəlliflərindən biridir.

Ə.Babaşov Bakı, Tbilisi, Moskva, Minsk və digər şəhərlərdə
keçirilən simpozium və konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edib, üç
kitabçanın və 90-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. O, “İqtisadiyyat və
həyat” jurnalının və iqtisadiyyata aid bir çox kitabların elmi redaktoru
olub.

Ə.Babaşov 1994-cü ildə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi
Komissiyasına ekspert kimi qəbul edilib, həmin ilin noyabr ayından Milli
Məclis Aparatının İqtisadi qanunvericilik şöbəsində böyük məsləhətçi
olub. 1996-cı ilin aprel ayından bu günə kimi həmin şöbədə baş
məsləhətçi vəzifəsində işləyir. Dövlət qulluğunun baş müşaviridir.

Ə.Babaşov iqtisadi və aqrar qanunvericilik bazasının yaradılmasında
fəal iştirak edir. İşlədiyi müddətdə 30-a yaxın qanun layihəsinin
hazırlanmasında, onların müzakirəsinin təşkilində, həmçinin
qanunvericilik məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra konfrans və
seminarlarda iştirak edib. Əmirxan müəllim Azərbaycan Respublikasında
uzun müddət dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyət göstərdiyinə görə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 23 iyun
2008-ci il 2889 saylı sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fəaliyyətinə görə”
medalı ilə təltif olunub.

Ə.Babaşov 2008-ci ilin sentyabr ayında Avropa Şurasının Fransa və
Almaniyada keçirdiyi yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin nümayəndəsi kimi aktual iqtisadi mövzuya aid çıxış edib.

Ə.Babaşov elmi iş və iqtisadi qanunvericilik bazasının yaradılması
ilə yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. O, ayrı-ayrı illərdə
Neft Akademiyasında, Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya
İnstitutunda, Təfəkkür, Asiya, Memarlıq və İnşaat, Azərbaycan Dövlət
İqtisad universitetlərində iqtisadçı bakalavr və magistrantlara iqtisad
elminin aktual problemlərindən mühazirə oxuyub. Magistr və namizədlik
dissertasiya işlərinin elmi rəhbəri olub, bir çox namizədlik
dissertasiyalarına opponentlik edib.

Ə.Babaşov Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun fəaliyyət
göstərməyə qadir olan auditor kadrların hazırlanması, onların peşə -
ixtisas səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi işində Azərbaycan
Auditorlar Palatasına yaxından köməklik edib. O, Auditorlar Palatasında
təşkil olunmuş hazırlıq kurslarında dinləyicilərə “Sahibkarlıq
fəaliyyətinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi” barəsində mühazirə
oxuyub.
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Əmirxan Babaşov Azərbaycan Respublikasında yaşayıb-yaratsa da,
necə deyərlər, bir ayağı Borçalıdadır. Gürcüstan azərbaycanlılarının
güzəranı, sosial vəziyyəti, problem və qayğıları daim onun diqqət
mərkəzində olub. O, sanki Borçalı ilə, Faxralı ilə nəfəs alır. Bu da təbiidir.
Axı nəcabətli nəslin nümayəndəsi olan Ə.Babaşovun dünyaya göz açdığı
yerin elə füsunkar təbiəti vardır ki, heç cür unudulası deyil. Mərhum xalq
şairi Hüseyn Arif dmişkən:

Gəl çıxaq seyrinə uca dağların,
Çəmən olan yerdə xalça nə lazım?
Gözündən su içək buz bulaqların,
Lilpar olan yerdə dolça nə lazım?

Nə kaman götürək, nə tar, nə qaval,
Orda nəğmə də var, nəğməkar da var.
Qıy vurub dinəndə qayada qartal,
O səsə bərabər bir səs harda var?

Yurdunu hədsiz dərəcədə sevən oğullardan biridir Əmirxan Babaşov.
Elə bil, o yerlərə gedib baş çəkəndə Ə.Babaşov bir az da cavanlaşır.
Həqiqətən də, Borçalının Qaraarxaç yaylağında, elə bil, təravətləndirici
hava var, Divsiz (Dibsiz) və Keçiqıran göllərində sanki cavanlıq eliksiri –
“dirilik suyu” vardır. Allahın heç nəyi əsirgəmədiyi bu əsrarəngiz yerləri
öz bayatılarımda belə vəsf etmişəm:

Keçiqıran buradı,
Üzü günə, nuradı,
Binə düşən sevinir,
Hasil olur muradı.

Dağ başında tüldü bu,
Çiçəkdi bu, güldü bu,
Adı Divsiz olsa da,
Mavi gözlü göldü bu.

Ə.Babaşov hər dəfə doğma el-obanı ziyarət edəndə ulularının,
əcdadların ruhunu şad eləmək üçün nəsə etməyə çalışır. Bundan ötrü,
həm də özündən sonra gələcək nəsillərə görk eləmək naminə Ə.Babaşov
Qaraarxaç yaylağında, Keçiqıran gölünün, Nazar oğlu bulağının, kiçik
Xram çayının yanında daşdan süfrə düzəldib. Bizim ellərdə hər ünvanı
orada izi, əməli qalan insanın adı ilə çağırmaq adətdir. Sözsüz ki,
Əmirxan müəllimin də adını onun təkcə elmi işləri yox, həm də Daş
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süfrəsi əbədiləşdirəcəkdir. Faxralı meşəsində Mahmudoğlu deyilən yerdə
dədə-baba binə yerində Əmirxan müəllim Vladivostokda, əsgərlikdə
nakam ölən qardaşı Şabanın və atası Mehralı kişinin adına bulaq
düzəltdirib. Hər il Qaraarxac yaylağına gedəndə mütləq Aralıqda Cənnət
bulağında və Təyyarədüşən yerdə olan ulularının yurd yerinə özü ilə
bərabər övladlarını və nəvələrini də aparır. Ə.Babaşov bununla gələcək
nəsillərə ismarıc verir ki, dədə-baba yurdunu yaddan çıxarmaq olmaz.

Ə.Babaşov da özündən sonra gələnlərə görk eləyir ki, baxın,
sizinçün belə nümunə yaratmışam ki, öyrənin.

O, həm də saz-söz adamıdır. Sazı sevəndir, sazı sevməyi öyrədəndir.
Bu yerdə sazla bağlı yazdığımı xatırlatmaq istəyirəm:

Səməndərəm, sazı ruhum bilmişəm,
Yurd- yuvamdı, ona könül vermişəm.

Ə.Babaşov da saza könül verən oğullardan biridir. Ona qalsa, deyər
ki, başda “Ruhani” olmaqla, bütün saz havaları məhz Faxralıda yaranıb.
Əslində Faxralı da elə Böyük Türk Dünyasının ən gözəl ərazilərindən
biridir. Təki kənarda yarandığını iddia edən olmasın “Ruhani”nin. “Sarı
gəlin” kimi onu da əlimizdən qapmağa çalışmasınlar.

İndiyədək saz haqqında çox deyilib, çox yazılıb, şəninə çox təriflər
səslənib. Ancaq xalq şairi Zəlimxan Yaqubun sözləri hamısından fərqlənib:

Tut ağacı tutum olsun,
Taxtası qutum olsun,
Saz özü tabutum olsun,
Tabut məndən inciməsin.

Mərhum xalq şairi Cabir Novruzun sözü var:

“Can, ay qardaş” çağırmağa nə var ki,
Bax, o canın özü olmaq çətindi.
Böyük yerdə oturmağa nə var ki,
Lazım olsa, kiçik olmaq çətindi.
Kişilikdən dəm vurmağa nə var ki,
Lazım olsa, kişi olmaq çətindi.

Ə.Babaşov da alimdir, məmurdur, vəzivəsi var. Amma böyük yerdə
oturmağına baxmayaraq, o, həmişə xalqın arasındadır. Yeri gələndə,
məqamı gələndə cəsarətlə sözünü deməyi bacarandır.
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Əmirxan Babaşov prinsiplərinə daim sadiq qalmağı bacaran insandır.
Prinsipiallıq bir çox hallarda zamandan və məkandan asılı olmur.
Həyatını prinsiplər üzərində quranlar bir çox çətinliklərlə üzləşsələr də,
nəticə etibarı ilə xalqın sevimlilərinə çevrilirlər. Ən çətin məqamlarda
belə prinsiplərindən əl çakmədikləri üçün hamı onlara etibar edir, onları
olduqları kimi qəbul edir və sevir.

Əmirxan Babaşov kimi prinsipial insanlar vicdanlarının səsi ilə
yaşayırlar. Onları düzgün istiqamətləndirən yeganə amil isə vicdandır,
onun səsinə qulaq asan insanlar həmişə doğru qərarlar verir, bataqlığa
sürüklənmirlər. Əmirxan müəllim üçün vicdan daxili tənzimləmə
mexanizmidir, prinsipləri müəyyənləşdirən də odur. Vicdan, eyni
zamanda, gözəl davranışlardan həzz alan, pis hərəkətə görə məyus olan
hissləri də özündə cəmləşdirir. Əmirxan müəllim bu hissləri vicdanın ən
mühüm xüsusiyyətləri hesab edir. Onun fikrincə, vicdanının səsinə qulaq
asanlar maneələr qarşısında iztirab çəksələr də, daxilən bir həzzqarışıq
rahatlıq yaşayırlar.

Əmirxan Babaşovun həyatının, məqsəd və niyyətlərinin mərkəzində
insan var. Belələri başqalarını xoşbəxt görəndə özləri də xoşbəxt olurlar.
Heç vaxt kin saxlamırlar, mənfəətpərəst deyillər. Onlara hamı, hətta
düşmənləri belə güvənir, etibar edir. Çünki özləri və sözləri birdir,
riyakarlıqdan və yalandan uzaqdırlar. Əmirxan müəllim kimi insanların
missiyaları konkretdir, həyatın gerçəkləri onları dəyişmir. Onların
həyatında daim bir tarazlıq var, daxilən zəngindirlər.

Artıq sübuta yetirilmiş həqiqətdir ki, insanı dəyərli edən onun prinsip
və düşüncələridir. Onu dəyərli edən nə mənsub olduğu millət, nə vəzifə,
nə də var-dövlətdir. Yalnız prinsipial həyat yaşamaqla həqiqi xoşbəxtliyə
nail olmaq mümkündür.

Əmirxan Babaşov həm də gözəl ailə başçısı, qayğıkeş atadır.
Ə.Babaşovun iki oğlu, iki qızı, altı nəvəsi var. Böyük oğlu Etibar Ankara
Universitetinin məzunudur. Etibar Babaşlının magistr elmi dərəcəsi var,
hazırda rəhbər vəzifəli bank işçisidir. Əmirxan müəllimin böyük qızı
Aytən xanım Neft Akademiyasında bakalavr və magistratura pillələrini
bitirmişdir. O, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA-nın) Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aspirantdır. Digər qızı Aynur
xanım Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin bakalavr və
magistratura pillələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. O, hazırda AMEA-
nın Mikrobiologiya İnstitutunda aspiranturanı bitirib. Əmirxan müəllimin
ikinci oğlu Mehralı Babaşlı isə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində təhsil alıb.
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Göründüyü kimi, Əmirxan Babaşovun başçılıq etdiyi ziyalı ailəsində
böyüyüb başa çatan övladların hamısı ali təhsilə yiyələnmiş və elmi
fəaliyyət yolunu seçmişlər. Bu, onların atalarından əxz etdikləri həm
genetik xüsusiyyətlərin təzahürüdür, həm də ailədə aldıqları tərbiyənin
məntiqi nəticəsidir. Əmirxan müəllim üçün həm övladlarının böyüyüb
boya-başa çatmasında, onların tərbiyəsində, həm də ümumiyyətlə, həyat
yolunda ən böyük dayaq onun ömür-gün yoldaşı Sona xanım olmuşdur.
Sona Əli qızı Babaşova otuz ilə yaxındır ki, Respublika İncəsənət
Gimnaziyasında rus dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edir.

Müsəlman ailəsinin, Azərbaycan ailəsinin mehriban və firavan
yaşamasının təməlini ailə üzvlərinin bir-birinə olan məhəbbəti
müəyyənləşdirir. Atanın başçı, ananın isə idarəçilik məqamını gözlədiyi
ailələrdə bir qayda olaraq, cəmiyyətin saf üzvləri yetişdirilir. Valideyn-
övlad münasibətlərinə dair bütün məsləhətlərdə göstərilir ki,
valideynlərin dediklərinə əməl etmək hər bir işdə, hətta vacib olub-
olmaması şübhəli olduqda belə, vacibdir. Əmirxan müəllimin başçılıq
etdiyi ailədə hamı öz yerini bilmiş, valideyn və övladın bir-biriləri
üzərində haqqı gözlənilmişdir.

Həyatda nailiyyətlər qazanmaq üçün mütləq müəyyən mərhələlərdən
keçmək lazımdır. Təbiətdə də belədir. Bəhrə götürmək, məhsul almaq
üçün dörd fəsil zəhmət çəkmək – torpağı şumlamaq, toxum səpmək,
sulamaq, becərmək lazımdır. Beləliklə, bütöv bir ili əhatə edən əmək sərf
etmək gərəkdir. İnsan özünü də yetişdirməli, öz üzərində əmək sərf
etməlidir ki, nəyəsə nail olsun. Kəsə yolla nəsə əldə etməklə
uzunmüddətli xoşbəxtliyi təmin etmək qeyri-mümkündür. Əmirxan
Babaşov da əldə etdiklərini gərgin zəhməti, yorulmaz elmi fəaliyyəti
sayəsində qazanıb.

Əmirxan müəllimə uzun ömür, cansağlığı, qanunvericilik elmi və
pedaqoji fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, o, hələ
Azərbaycan elminə çox töhfələr verəcək. Vətənimizin, o cümlədən ulu
yurdumuz Borçalının çiçəklənməsi üçün çox xidmətlər göstərəcəkdir.
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HƏQİQƏT YOLUNDAN DÖNMƏSƏ, HƏR KƏS
ÇATAR ARZUSUNA, DİLƏYİ SÖNMƏZ…

Məqaləyə böyük Sədi Şirazinin
poeziyasından bu nümunəni sərlövhə
seçməkdə yanılmadığımı düşünürəm. Çünki
həqiqətən bu məqalədə haqqında söz açdığım
eloğlum Bayraməli Gülməmmədov həqiqət
yolunun yolçusu, cəmiyyət içində həmişə
özünün yerini bilən tərəqqipərvər ziyalıdı.

“Ot kökü üstə bitər” deyib müdriklərimiz.
Nəcabətli bir nəslin övladı olan Bayraməli
Gülməmmədov hər şeyin qədərinin bilindiyi

riyaziyyatçı ailəsində təlim-tərbiyə alıb. Adətən məktəbə aid edilən
“təlim” sözünü heç də əbəs yerə işlətmirəm, Bayraməlinin atası rəhmətlik
Nəbi Gülməmmədov nəinki Faxralının, ümumən Borçalının sayılıb-
seçilən, hörmətli ziyalılarından olub, çox güclü riyaziyyat müəllimi kimi
tanınıb. Bu nöqteyi-nəzərdən, Bayraməlinin həm valideyni, həm də
birinci müəllimi olan Nəbi Gülməmmədovun işıqlı xatirəsi indi
Azərbaycanın və Gürcüstanın iqtisadi, sosial həyatında fəal iştirak edən
çoxsaylı yetirmələrinin qəlbinin ən isti guşəsində qorunub
saxlanmaqdadır. Hətta tədris etdiyi fənnə həvəs göstərməyən, başqa sözlə,
riyaziyyatı sevməyən keçmiş şagirdləri də gözəl insani xüsusiyyətlərinə
görə Nəbi müəllimə dərin rəğbət, hörmət bəsləyirdilər. Bu barədə bir az
sonra. İndi isə Nəbi müəllimin verdiyi təlim-tərbiyədən yetərincə
faydalanan, Nəbi müəllimin qurduğu ocağın istisinə qızınıb, işığına
pərvazlanan B.Gülməmmədovun tərcümeyi-halına nəzər yetirək:

Bayraməli Gülməmmədov 1947-ci il mart ayının 14-də Faxralıda
Nəbi müəllimin ailəsində anadan olub. 1953-cü ildə Şahbuzlu ibtidai
məktəbinə 1-ci sinifə qəbul olunub, 4-cü sinifdən isə təhsilini Faxralı orta
məktəbində davam etdirib. 1963-cü ildə həmin orta məktəbi bitirərək,
Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (indiki Azərbycan Texniki Universiteti)
daxil olub.

1968-ci ildə adıçəkilən institutu bitirib, təyinatla Bakı
Elektromexanika İnstitutuna mühəndis vəzifəsinə təyin olunub. 1968-ci
ilin dekabr ayında hərbi xidmətə çağırılıb. 1970-ci ildə hərbi xidmətdən
qayıdandan sonra indiki “Azon” zavoduna mühəndis vəzifəsinə təyin
olunub, 1984-cü ilədək “Azon” zavodunda mühəndis, böyük mühəndis,
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aparıcı mühəndis, laboratoriya müdiri, zavodun baş konstruktorunun
müavini vəzifələrində çalışıb.

1984-cü ilin fevral ayından zavod direktorunun müavini, 1996-cı
ildən zavodun baş mühəndisi, 1999-cu ildən etibarən isə zavodun
direktoru vəzifəsində çalışıb.

Həmin illər ərzində rəhbərlik tərəfindən pul mükafatlarına və
təşəkkürnamələrə layiq görülüb. Zavodun 1-ci direktoru Mahmud
Qəribovun (o, sonralar Azərbaycan Texniki Universitetində professor və
dekan vəzifəsində çalışıb) təkidi ilə Texniki Universitetdə Dövlət
Attestasiya Komissiyasının sədri vəzifəsini də daşıyıb (2002-2006-cı
illər).

2006-cı ilin oktyabr ayından Azərbaycan Neft Şirkətinin Dalma
qurğularının istehsalı zavodunda rəisin 1-ci müavini vəzifəsində çalışıb.
2011-ci ilin aprel ayından isə Ceyranbatan Su Kəmərləri İdarəsində rəis
müavini olub.

2014-cü ilin iyul ayında təqaüdə çıxıb.
Həyat yoldaşı Gülnarə xanım Nəbi müəllimin ailəsinin ənənələrini

davam etdirir. O, Azərbaycanın “Əməkdar müəllim”i adına layiq görülüb.
Hazırda Avropa liseyində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

Üç övladı var – Elşad, Anar və Nicat. Hər üçü də dövlət qulluğunda
çalışırlar. Baba kimi də özünü pis hiss etmir – 6 nəvəsi var. Çalışır ki,
övladları və nəvələri Nəbi müəllimin adına layiq olsunlar.

Bütün fəxri adlardan, titullardan əfzəl bildiyi öz adını şərəflə daşıyır
Bayraməli müəllim. Bu barədə özü belə yazır:

“Bəzən mənim həmkarlarım (Faxralıdan olmayanlar) mənə Bayram
kimı müraciət edirlər (Bayram kimi tanıyırlar). Əsla mənim adımın təhrif
olunmasının tərəfdarı olmamışam. Ona görə ki, Bayraməli, Xondal
Bayraməlinin adıdır. Onun adını daşımaq mənim üçün şərəfdir. Xondal
Bayraməli Faxralıda bir kişilik nümunəsinə çevrilmiş insan olub”.

Dostu və həmkarı Əli Əmirov onun haqqında “Dostunu mənə
göstər...” adlı gözəl bir oçerk qələmə alıb və demək olar ki, elə başqa
dostlarının da ürəyindən keçənləri ifadə edib. Yəqin ki, Bayraməli
müəllim qəhrəmanı “Bayram” olan həmin məqalənin müəllifini
səmimiyyətdən irəli gələn bu “nöqsan”ına görə bağışlayıb. Düşünürəm ki,
nəinki Bayraməli müəllimi şəxsən tanıyanlar, eləcə də, dost qədri bilən
bütün oxucular həmin oçerki dəyərləndirəcəklər:

“Belə bir el məsəli var: dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu
deyim. Mən bu məsəli çəkənə böyük məmnuniyyətlə və fəxrlə sevimli
dostum Bayram Gülməmmədovu göstərərdim. Bəli, Bayram müəllim
həqiqətən fəxr olunası bir dostdur.
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Bayram Nəbi oğlu Gülməmmədovla tanışlığım təxminən on beş il
əvvələ gedib çıxır. Həmkar idik. Respublikamızın müstəqillik illərində
yaradılmış keçmiş Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya
Komitəsinin tabeliyində o, “AZON” zavoduna, mən isə
“NEFTQAZAVTOMAT” Elm İstehsalat Birliyinə rəhbərlik edirdik. Elə
ilk tanışlıqdan onunla aramızda səmimi bir münasibət yaranmış və bu
münasibət həmkarlıqdan gözəl bir dostluğa çevrilmişdir. Sonradan ailəvi
tanışlığımız isə bizi daha da mehribanlaşdırdı, bir-birimizin xeyir-şərində
yaxından iştirak edirik. Bayram müəllim əmək fəaliyyətini başqa
sahələrdə davam etdirdiyi son illərdə də, bizim dostluğumuz axar çay
kimi öz məcrasında davam etməkdədir.

Bayram müəllim sadə davranışlı, zəngin daxili aləmə malik ziyalı bir
şəxsiyyətdir. Nəinki yaxın dostlarına qarşı, deyərdim, hər bir kəsə qarşı
çox qayğı ilə yanaşan, başqasının dərdinə şərik olan, öz dərdini isə heç
kimə yük etmək istəməyən, olduqca xeyirxah bir insandır. Onun dostlar
arasında yeri müstəsnadır. Kövrək qəlbi var, eyni zamanda yumoru
sevəndir, zarafat etməklə də arası yaxşıdır. Daxilində təlatüm olsa belə,
özündən çıxmaz, təmkinlə dinləməyi bacaran, səbirli bir insandır. Çox
təvazökardır, heç vaxt qürurlanmır. Bayram müəllim haqqında nə xoş söz
desəm, ona yaraşar!

Biz dostları mütəmadi olaraq onun ətrafında toplaşırıq. Bu
məclislərimizin əsas təşkilatçısı əlbəttə ki, Bayram müəllim olur. Hər
birimizlə dil tapır, hər kəsin istəyini diqqətdə saxlayır. Düzünü deyim ki,
biz də ərkyanə olaraq, bundan sui-istifadə edirik! Bir sözlə, onunla
təmasda olmaq dostlar üçün olduqca xoşdur. Bu illər ərzində görmədim
ki, o, kiminsə xətrinə dəymiş olsun. Bu cəhətinə görə elə bil ki, heç bu
zəmanənin adamı deyil, halbuki, zəmanəmizin Bayram müəllim kimi
insanların varlığına böyük ehtiyacı var.

Bayram müəllim ixtisasca mühəndis-konstruktordur. Onun bilavasitə
iştirakı və rəhbərliyi ilə cihazqayırma sahəsində çox əhəmiyyətli olan bir
sıra elm tutumlu cihaz və qurğular yaradılmış və tətbiq edilmişdir. Hansı
sahədə işləməyindən asılı olmayaraq o, həmişə öz bacarığı ilə dərin
hörmət qazanmışdır.

B.Gülməmmədov qədim türk ellərindən biri olan Borçalının çox
məşhur bir kəndində – Faxralıda dünyaya göz açmışdır. Bu elin saf ab-
havası onun saf bir insan olaraq formalaşmasında misilsiz rol oynamışdır.
O, ziyalı bir ailənin tərbiyəsini almışdır. İndi isə o özü gözəl ziyalı bir
ailənin başçısıdır. Öz ləyaqətli xanımı ilə birlikdə nümunəvi övladlar
böyütmüş, nənə-baba kimi şərəfli bir ada da layiq olmuşlar!
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Biz fəxr edirik ki, Bayram Gülməmmədov kimi gözəl bir dostumuz,
sirdaşımız var! Allah hifz eləsin!”

Əli müəllimin sözlərinə qüvvət olaraq mən də təsdiqləyirəm ki,
Bayraməli Gülməmmədovdan zərər gördüyünü deyə biləcək, ondan incik
düşən kimisə tanımıram. Təbii ki, xasiyyətində bu və digər yaxşı nə
keyfiyyət varsa, daim özünə, ziyalılığına hörmət eləmiş atası Nəbi
müəllimdən əxz etmişdir Bayraməli. Onu tanıyan hamı – yaxın-uzaq
qohum-əqrəba, dost-tanış, həmkarları, həmyerliləri rastlaşanda ürəklə
görüşür, saflığına, səmimiyyətinə, şərəfinə bel bağlayırlar. Nəbi
müəllimdəsə əxz olunmalı, görüb-götürməli dəyərlər çox idi, lap çox.
Belə gözəl xüsusiyyətlərindən biri də təvazökarlığı idi. Yazılarımdan
birində bu məqamı təsdiqləyən bir hadisəni qələmə almışam:
Tələbələrindən biri tez-tez ondan soruşur ki, “Nəbi müəllm, bizim
kənddə üç savadlı riyaziyyat müəllimi var – biri siz, biri Binnət müəllim,
biri də Camal müəllim. Deyə bilərmisiniz ki, hansınız daha güclüsünüz?”
Məlum səbəbdən hər dəfə Nəbi müəllim bu sualdan yayınsa da, axır bir
dəfə cavab verməyə məcbur olur: “Ay bala, birimiz baltanın ağzı, o
birimiz sapı, digərimiz də küpüyük”. Yalnız bu cavab Nəbi müəllimin
içinin saflığını, yetkinliyini, kamilliyini göstərmiş oldu. Bəlkə də başqa
müəllim olsaydı, bir çox riyazi məsələlərdən də çətin olan bu suala başqa
cür cavab verərdi. Lakin Nəbi müəllim bu məsələnin də ən uğurlu həllini
tapmışdı…

Yuxarıdakı sətirlərdə vurğulamışdım ki, hətta riyaziyyatda
fərqlənməyən şagirdləri də Nəbi müəllimi sevirdilər. Bu sıraya mən də
daxiləm. Orta məktəbdə oxuyanda riyaziyyatdan zəif idim. Nəbi müəllim
həm də bizim qohum olduğundan, bu naqisliyimi heç bir vəchlə mənə
bağışlamırdı. Bir qohum kimi istəyirdi mən də riyaziyyatı əla oxuyum.
Hiss edirdim ki, onun nəzərində sanki bütün fənlərdən qeyri-müvəffəq
olan zəif şagirdəm. Ta o vaxtadək ki, orta məktəbin sonuncu pilləsi olan
onuncu sinifdə oxuduğum il “Qələbə bayrağ”ında bir şeirim işıq üzü
gördü. Yazmışdım ki:

Cığırlar misra-misra,
Bənzəyir qırışlara.
Toxunur buludlara,
Ucadır Gözəl dağı.

Bu bənzətməm Nəbi müəllimin də xoşuna gəldi. Oxudu, əlini
kürəyimə vurub, “oxu, yaxşı oxu, çalış!” – dedi. O gündən Nəbi
müəllimin mənə qarşı münasibəti dəyişdi, harda gördüsə, ürəklə hal-
əhval tutdu, oxumağımla maraqlandı. Bax, belə gözəl insan idi Nəbi
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müəllim rəhmətlik! Məsəl var, deyir, adam var evdən gedir, adam var
eldən gedir. Nəbi müəllim də dünyasını dəyişəndə eldən getdi, haqqa
qovuşdu. Elin qəlbində bu gün də yaşayır, sabah da yaşayacaq,
minnətdarlıqla xatırlanacaqdır. Həyat budur, İnsanlıq budur! Həyatı məhz
bu qiymətə layiq olmaq üçün yaşamağa dəyər, başqa cür ömürlər
yaşanmamış deməkdir. Bu yerdə xalqımızın gözəl şairi Səməd
Vurğunun misraları yada düşür:

Həyat daimidir, ömür amanat,
Əldən ələ keçir vəfasız həyat,
Biz gəldi-gedərik, sən yaşa, dünya.

Dünya öz işindədi, dolur-boşalır. Amma ona müvəqqəti sakin olan
hər bir insan öz sözünü necə deyirsə, elə də qalır yaddaşlarda. Nəbi
müəllim də alicənab, xeyirxah insan kimi qalıb xatirələrdə. Təbiidir və
anlaşılandır ki, B.Gülməmmədov da o kişinin canından can alıb, qanı ilə
yoğrulub. Bayraməli müəllim haqda bir də onu deyə bilərəm ki, nə qədər
yaşayıbsa, xalqın məhəbbətini, millətin sevgisini qazanıb. Uzun müddət
rəhbər vəzifələrdə çalışmasına baxmayaraq, həmişə sadəliyi hər şeydən
üstün tutub, saflığa dəyər verib, mənəvi kamilliyə can atıb, daim nəzərə
alıb ki, sünilik, təkəbbürlülük insana başucalığı gətirməz. Birmənalı
qəbul edib ki, saflıq ömrün şərəfidi. Qərar verib ki, Allah nə qədər ömür
verib, saf yaşamalıdır və xalqın hörmətini qazanmalıdır.

Hörmətli Bayraməli qağa! Sən Allah adamısan, Allaha yaxın
adamsan, Haqqdan gəlib Haqqa gedən yolun yolçususan. Demək olar,
əksər arzularına çatmısan. Gözəl ailən, ləyaqətli həyat yoldaşın, ocağına
layiq övladların, şirin-şəkər nəvələrin var. Onların kökü sənsən, hamısı
sənin budaqlarındı. Doğru deyilib ki, bir kök yüz budaq saxlar, yüz
budaq bir kökü saxlaya bilməz. Arzu edirəm, Tanrının sənin taleyinə
yazdığı qalan ömrü də bütün arzularına çatasan! Hər zaman adın uca,
eşqin-diləyin sönməz, tükənməz olsun!
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YARATMAQ EŞQİNİN QÜDRƏTİNƏ BAX!

Borçalının ağır ellərindən olan Faxralıda
zaman-zaman ər oğlu ərlər olub. Və elə bu
səbəbdən də burada hər yetən at oynada
bilməyib. Qeyrətinə, qüruruna sığınan, hər
şeyin fövqündə kişiliyi görən ər oğlu ərlərdən
biri də Bayram Əliyevdir. Ulularımızın
təfəkküründən süzülüb gələn bir el bayatısında
gözəl deyilib:

Eləmi, üç oğul,
Bərkdən, boşdan kec, oğul.
Satqından satqın törər,
Qoç kişidən qoç oğul.

Bayram Əliyev qoç kişinin qoç oğludur.
...Bayram Əli oğlu 1948-ci il iyul ayının 31-də Bolnisi rayonunun

Faxralı kəndində qulluqçu ailəsində anadan olub. Qanlı-qadalı Böyük
Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqlar göstərmiş Əli Bayram oğlu üçün
oğlunun olması əsil sevinc və fərəh gətirib. Əli Bayram oğlu balaca
Bayramı 5 yaşından Bolnisi şəhərində yaşayan dostu Aleksey
Platonoviçin ailəsinə qoyur ki, bu ailədə o, gürcü dilini və gürcü xalqının
adət-ənənələrini öyrənsin. Atasının və Bayramın bu əziyyətləri hədər
getmir, indi Bayram müəllim 4 dil – Azərbaycan, rus, gürcü və erməni
dillərini bilir. O zamanlar Bolnisidə çox az sayda azərbaycanlı ailəsi
yaşayırdı və rus məktəbində oxuyan azərbaycanlılar yox dərəcəsində idi
və Bayram o zaman Bolnisidə rus məktəbində oxuyan tək-tük
azərbaycanlılardan idi. O, 7-8 il müxtəlif ailələrdə yaşayaraq həm həmin
xalqların adət-ənənələrin öyrənir, həm də təhsil alırdı, yalnız şənbə və
bazar günləri doğma Faxralıya gələ bilirdi...

1964-cü ildə atası Əli Bayram oğlu Əliyevin Bolnisi Rayon
Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin sədri seçilməsi ilə
əlaqədar olaraq Bayramın kiçik qardaşları da rayon mərkəzinə
köçdüyündən, o, böyük oğul kimi, ev işləri ilə də məşğul olur, kiçik
qardaşlarının qayğısını çəkir, dərslərini hazırlamağa kömək edirdi.
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Bolnisi 1 saylı orta məktəbini 1966-cı ildə bitirdikdən sonra Əliyev
Bayram Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mexanika
fakültəsinə (avtomobil nəqliyyatının istismarı ixtisası üzrə) qəbul olunur.

Tələbəlik illəri də məktəb illəri kimi əziyyətli keçirdi, Politexnik
İnstitutunda oxumaq üçün xeyli çertyoj çəkməli, imtahana buraxılmaq
üçün bu çertyojlar üzrə kurs işləri təhvil verməli idi, rus bölməsində
təhsil almaq isə ikiqat çətin idi. İlk günlərdən Bayram İnstitutun ictimai
işlərində, idman yarışlarında fəal iştirak edir. Onun tələbəlik illəri əmisi
Qulu Bayram oğlunun nəzarəti altında keçir. Qulu müəllim də Politexnik
İnstitutunu avtomobil nəqliyyatı mühəndisi ixtisası üzrə bitirdiyindən
çertyojların işlənməsi və layihələşməsində, kurs işlərinin təhvilində,
imtahanlara hazırlaşmaqda qardaşı oğluna yaxından köməklik göstərir.

İnstitutu 1971-ci ildə bitirdikdən sonra B.Əliyev təyinatla Rusiyaya
göndərilir. Lakin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar, həm də Bolnisidə ali təhsilli
yerli mühəndislərə ehtiyac olduğundan o, rayona qayıdır və
Avtonəqliyyat müəssisəsində əmək fəaliyyətinə başlayan B.Əliyev
tezliklə kollektivinin sevimli üzvünə çevrilir və müəssisədə avtomobil
texnikasının təmiri və xidmətində yeni avadanlıqların tətbiqi sahəsində
xeyli işlər görür. 1972-ci ildə B.Əliyev Gürcüstan Kənd
Təsərrüfatıtexnika İdarəsinin Rayon şöbəsinə stansiya rəisi vəzifəsinə
irəli çəkilir. Onun rəhbərliyi altında kiçik stansiya böyük zavoda çevrilir,
zavodda yük avtomobillərinin əsaslı və cari təmir işləri görülür. Həmin
ərəfədə o, işlə əlaqədar bütün Gürcüstanı gəzir, texnikanın təmiri üçün
ehtiyat hissələri alır.

1973-cü ildə atası Əli Bayram oğlunu itirdikdən sonra böyük bir
ailəyə başçılıq etmək də onun üzərinə düşdüyündən B.Əliyevin həyatında
daha məsuliyyətli və gərgin dövr başlayır. 1974-cü ildə Bolnisi
Avtonəqliyyat müəssisəsinin baş mühəndisi vəzifəsinə təyin olunur.

Əliyev Bayramın işgüzarlığını, gənclərlə iş aparmaq bacarığını
görüb onu 1975-ci ildə Gürcüstan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının
Bolnisi Rayon Komitəsinə II katib seçirlər. B.Əliyevin həyatında bu illər
çox maraqlı və məsuliyyətli illər olur. O, müxtəlif millətlərdən olan
gənclər arasında ideoloji iş aparır və yerli komsomol katibləri arasında
seminarlar keçirir. Beynəlmiləl ruhda tərbiyə alması, Gürcüstanda
yaşayan müxtəlif xalqlar və millətlərin adət-ənənənlərini və dillərini
bilməsi onun köməyinə çox gəlir.

...Rayon Partiya Komitəsi Rayon İcraiyyə Sovetinin binasında
yerləşirdi. Bu bina Əli Bayram oğlunun keçmiş iş yeri idi. Burada hamı
onun haqqında xoş sözlər deyir, onu hörmət və ehtiramla yad edirdi.
Rayispolkomun sədri Əliyev Məsim Pənah oğlu, rayon partiya
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komitəsinin katibi Abbasov Mehralı Məmməd oğlu, Partiya komitəsinin
şöbə müdiri Quliyev Şakir Mahmud oğlu Əli Bayram oğlunun xatirəsinə
hörmət əlaməti olaraq Bayram Əliyevin bir gənc kadr kimi inkişaf
etməsinə, irəli getməsinə həmişə dəstək oldular. İşlə əlaqədar Gürcüstan
Mərkəzi Komitəsinin əməkdaşları ilə ünsiyyətdə olan Bayram Əli
oğlunun bir siyasi rəhbər kimi formalaşmasında onlardan gördüyü atalıq
qayğısının böyük rolu olmuşdur.

Bayram Əliyev 1976-cı ildə komsomol komitəsinin göndərişi ilə
Zaqafqaziya Ali Partiya məktəbinə daxil olur və oranı müvəffəqiyyətlə
bitirdikdən sonra 1977-ci ildə Bolnisi Rayon Partiya Komitəsinə
təlimatçı vəzifəsinə təyin olunur. Bir il keçmiş 1978-ci ildə 30 yaşlı
Bayram Əliyev rayon Partiya Komitəsinin ən aparıcı şöbəsi olan təşkilat
şöbəsinin müdiri təyin olunur və 4 ilə yaxın bu vəzifədə fəaliyyət göstərir.
Artıq onun müqəddəs arzuları yerinə yetmişdi, o, atası Əli Bayram
oğlunun yarımçıq qalmış işlərini onun silahdaşları – Bolnisi rayon
Partiya Komitəsinin büro üzvləri ilə çiyin-çiyinə davam etdirirdi.
Tezliklə o, Bolnisi rayon PK-nin büro üzvü və rayon Xalq Deputatları
Sovetinin deputatı seçilir. Bu illər Bayram Əliyevin həyatında gərgin iş
dövrü olur: iclasların, konfransların, plenumların, bayram nümayişlərinin,
mədəni və kütləvi tədbirlərin təşkili, keçirilməsi böyük zəhmət tələb
edirdi və bütün bunların öhdəsindən o, bacarıqla gəlirdi. Bayram
müəllimin bu sahədə fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilir və 1981-ci ilin
oktyabrında onu Bolnisi Rayon Partiya Komitəsinin katibi seçirlər və
rayonun təhsil, səhiyyə, ideloji işləri ilə məşğul olmaq ona tapşırılır.

Bu illərdə Bayram Əliyev hərbi vətənpərvərliyin inkişafına xüsusi
diqqət yetirir, azərbaycanlı balalarını ( Darbaz, Saraclı və digər kəndlərin
gənclərini) ölkənin ali Hərbi məktəblərinə təhsil almağa göndərir. O,
rayonda acınacaqlı vəziyyətdə olan səhiyyənin səviyyəsini qaldırmağa,
uşaq ölümünün aradan qaldırılmasına çalışır, ağır cinayətlərin açılmasına
nəzarət edir, millətlərarası münasibətlərin inkişafına, xalqlar arasında
dostluğun möhkəmlənməsinə, gənclərin beynəlmiləl ruhda
tərbiyələnməsinə xüsusi diqqət yetirir. Qeyd etmək olar ki, Bayram
Əliyevin Partiya komitəsi katibi işlədiyi dövrdə Bolnisi rayonunda heç
bir dəfə də olsun milli zəmində münaqişə baş verməyib, rayonda
yaşayan bütün xalqların nümayəndələri bir ailə kimi sülh və əmin-
amanlıq içərisində yaşayıb.

1985-ci ildə isə Bayram Əliyev heç bir səbəb olmadan rayon partiya
komitəsinin katibi vəzifəsindən azad edib, İmirhəsən kəndindəki sovxoza
direktor təyin edirlər. O, bu təyinata kənd təsərrüfatı sahəsində
mütəxəssis olmadığına görə etiraz edir və dəfələrlə Gürcüstan KP MK-na
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müraciətlər etsə də, onun ixtisası üzrə işlə təmin olunmaq ümidləri puça
çıxır.

Ruhdan düşməyən Bayram Əliyevin təşkilatçılıq qabiliyyəti özünü
göstərir, o, qısa müddətdə kənd təsərrüfatı sahəsində də müsbət
irəliləyişlərə nail olur. Mütəxəssislərin köməyi ilə İmirhəsən kəndində
yeni, iqtisadi cəhətdən güclü, varlı sovxoz yaradır. 200 baş mal-qaralıq
heyvandarlıq kompleksi, sovxozun yeni inzibati binası inşa olunur, yeni
yol çəkilir, traktor parkı və ambulatoriya təmir olunur. Bütün bunlar
İmirhəsən kəndində zəhmətkeşlərin maddi rifahının yaxşılaşmasına,
əmək məhsuldarlığının üçqat artmasına səbəb olur. Fəhlələr vaxtlı-
vaxtında əmək haqlarını, ilin sonunda isə mükafat alırlar, ilk dəfə olaraq
sovxozda briqada podratı iş üsulu tətbiq olunmağa başlayır. 1991-ci ilin
mart ayında isə onu doğma Faxralıdakı sovxoza direktor təyin edirlər.

Faxralı sovxozu ərazi cəhətdən İmirhəsən sovxozundan böyük olsa
da, gəlirsiz, torpaqları dəmyə idi. Bayram Əliyev doğma kəndində də
təsərrüfat quruculuğuna başlayır və bütün qüvvəsini səfərbər edir. O, öz
işinə təsərrüfatı iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirməkdən başlayır,
yanacağın işlənməsinə nəzarəti gücləndirir, toxumun qənaətlə istifadəsinə
fikir verir, dövlət əmlakının talanmasına qarşı mübarizə aparır.
Gürcüstanda şərabçılıq qədim köklərə malik olduğundan üzümçülüyün
inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Onun gərgin əməyi nəticəsində Faxralı
sovxozu dirçəlir, məhsuldarlıq yüksəlir. Atası Əli Bayram oğlunun
kolxoz sədrliyi etdiyi təsərrüfatda indi də oğlu öz doğma el-obası üçün
gecəli-gündüzlü yorulmaq bilmədən çalışır. Vaxtilə atası tərəfindən
salınmış 15 hektarlıq gilas bağını bərpa etdikdən sonra toplanan 55 ton
məhsul sovxozun çətin vaxtında karına gəlir. O dövrdə yanacaq qıtlığı
var idi və əldə olunan hə-min vəsaitlə Bayram müəllim Azərbaycandan
öz təsərrüfatı üçün yanacaq alır.

Bayram Əliyev Faxralı zəhmətkeşlərinin yaxından köməyi ilə
sovxozda bolluq və firavanlıq yaradır. O illər Azərbaycan dilində
informasiyaya həsrət qalmış Faxralı camaatı üçün Gözəldağının
zirvəsində yeni televiziya retranslyatoru qurduraraq əhalini informasiya
blokadasından xilas edir. Kənd zəhmətkeşlərinin maddi durumunu
yaxşılaşdırır, ehtiyacı olanlara, qocalara sovxozun vəsaitindən yardım
ayırır. Sərf olunan əmək öz bəhrəsini verir.

Onun dəyanəti, mərdliyi, halallığı, cəsurluğu, təkcə azərbaycanlıları
deyil, regionda yaşayan başqa millətləri də heyrətə gətirir. Dəfələrlə
mərkəzdən soyğunçular Faxralının əmlakını dağıtmağa gəlsələr də, əliboş,
üzüqara kənddən çıxarılmışlar. Bayram Əliyev Faxralı sovxozunun
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özəlləşdirmə dövrünə qədər qoruyub saxladı, el-obanın var-dövlətini el-
obaya da qaytardı.

Bu gün də Bayram Əliyev Faxralıda öz elinin-obasının arasındadır.
İndi o, ömrünün ağsaqqal dövrünü yaşayır. Ona dəfələrlə rayon
miqyasında vəzifə təkilf edilsə də, bu təklifləri qəbul etməmiş, “Sünbül”
kiçik təsərrüfat müəssisəsində yenə də əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur.
Yenə öz elinə-obasına arxa-dayaq olur, elin xeyir-şərində fəal iştirak edir.
Novruz bayramının təntənəli keçməsi üçün cıdır təşkil edir, qaliblərə
mükafat təqdim edir, sökülüb dağılmış bulaqları təmir etdirir, bir sözlə,
yenə də elin xidmətindədir.

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda yaşayıb öz millətinin arasında
müəyyən nailiyyətlər qazanmaq asan olsa da, Gürcüstan kimi başqa
respublikada azlıq qismində yaşayıb cəmiyyətdə müəyyən mövqe
qazanmaq, ictimai xadim kimi yetişmək yüz qat çətindir. Bayram
Əliyevin üzərinə təkcə özünün deyil, həm də bütöv bir elin-obanın,
Azərbaycan xalqının təmsilçisi kimi məsuliyyət düşmüşdür. O, atası Əli
Bayram oğlunun qoyduğu yolun əsl davamçısı olmuş, onun işlərini
ləyaqətlə davam etdirmiş gözəl təsərrüfatçı, ictimai xadim kimi rayon,
respublika miqyasında tanınmış şəxsiyyətlər sırasındadır. Bayram Əliyev
atası kimi dövlətin və dövlətçiliyin keşiyində sədaqətlə dayanıb,
qaraguruhcuları heç vaxt yaxına buraxmayıb. İçindən gələn saflıqdan
çıxış edərək həmişə sağlam qüvvələrlə olub. Elin böyük hörmətini
qazanan Bayram Əliyev mətinliyi və mərdliyi ilə bu gün də elin
içindədir.

Bayram Əliyevdə yaşamaq və yaratmaq eşqinin qüdrəti həmişə
güclü olub, bu gün də güclüdür, sabah da güclü olacaqdır. Zəlimxan
Yaqub şeirlərinin birində vəsf etdiyi kimi:

Palıdın kökləri yarır qayanı,
Yaşamaq eşqinin qüdrətinə bax!...
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GETMƏZ SİNƏMİZDƏN
BU DAĞIN, FƏLƏK

Düzü, əvvəllər onun şeir yazdığını
bilmirdim. Amma bilirdim ki, özünün sadə və
halal zəhməti ilə dolanan ləyaqətli
eloğlularımdan biridir. Onu da bilirdim ki, bu
gün az-az rast gəlinən bir sənətin sahibidir –
dəmirçidir. Bu yaxınlarda isə öyrəndim ki, sən
demə, böyük fiziki güc, iradə və mətanət tələb
edən bir sənətin sahibi olan Ələddin dəmiri
döyüb müxtəlif formalara saldığı, ondan
cürbəcür əşyalar düzəltdiyi kimi, sözlə işləməyi
də bacarırmış. Bəlkə də çoxlarına qəribə gələcək
ki, dəmirçi kürəsində bişmək hara, həm də

duyğulu könül, incəlik, zəriflik tələb edən şairlik hara? Hesab edirəm ki,
bu yaxınlarda Bakıda “Elm və təhsil” nəşriyyatında nəfis tərtibatla işıq
üzü görmüş “Sən kövrəlmə, mən kövrəlim” adlı şeirlər kitabı bu sualla
baş-başa qalanlara tutarlı cavabdır, yardımçıdır. Elə kitabın adı da çox
mətləblərdən xəbər verir. Sən demə, indiyədək həmyerlilərinin öz işini
yaxşı bilən bir dəmirçi kimi tanıdıqları Ələddin həm də kövrək qəlbli bir
şair imiş...

Ələddinin mənsub olduğu Alməmmədli nəsli çox böyük dühalar
yetirmişdir. Onlardan Borçalının Ələsgəri olan Şair Nəbinin vəsf elədiyi
Alməmmədoğlu Möylə, Aşıq Senliyin qəhrəmanı Alməmmədoğlu
Hümbət, Axund Alı, Borçalının ayrı-ayrı kəndlərində təsərrüfat rəhbərləri
olmuş İsrafil Məmmədov, Əli Xəlilov, Aslan Əliyev, türk dünyasının
böyük alimi Şamil Qurbanov, elmlər doktoru, professor Namaz Bədəlov,
tarixçi-alim, respublikanın Əməkdar jurnalisti Məmməd Məmmədov,
Qara Hümbətov, İsa Məmmədov, Yasin Xəlilov və bütün Borçalının
fəxri olan Arif Əliyevin adlarını çəkə bilərik. Ələddin də o nəslin
sinəsində yanar ürək gəzdirən oğullarından biri idi.

...Ələddin Musa oğlu – bu gün hamımızın həm də şair kimi
tanıdığımız Ələddin Dəmirçi 1948-ci ildə Borçalının Faxralı kəndində
anadan olub. Hələ uşaq ikən o illərin repressiya acısını dadıb. Belə ki,
Ələddin təxminən 2 yaşında olarkən onun valideynləri Qazaxıstana
sürgün olunub. Yalnız Stalinin ölümündən sonra – 1954-cü ildə doğma
yurda – Faxralıya qayıda biliblər. Valideynləri yenidən özlərinə gün-
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güzəran qurub, övladlar böyüdüblər. Ələddin də böyüdükdən sonra
atasının sənətinə yiyələnib, eldə-obada dəmirçi kimi tanınıb.

O, eyni zamanda qəlbinin incə duyğularını sözün ecazkar
qüdrətindən istifadə edərək ipə-sapa düzüb. Bir-birindən gözəl şeirlər
yazsa da, təvazökarlıqdanmı, yoxsa nədənsə, yazdıqlarını üzərə
çıxartmayıb, onların nəşri barədə düşünməyib.

Yuxarıda adını qeyd etdiyim “Sən kövrəlmə, mən kövrəlim” adlı ilk
və hələlik son kitabı da onun ölümündən sonra işıq üzü görüb. Tanınmış
fölklorşünas alim, Əməkdar Mədəniyyət işçisi, elimizin ləyaqətli oğlu,
Ələddinin qohumu və uşaqlıq dostu Elxan Məmmədlinin redaktorluğu ilə
çapa hazırlanan kitabın sponsoru da digər xeyirxah əmioğlumuz İbrahim
Alməmmədlidir. Kitaba geniş və səmimi, ürəkdən gələn bir ön söz yazan
Elxan Məmmədli Ələddinin şeir yazmasıyla bağlı həmin yazıda belə
deyir:

“Ələddinin ali təhsili olmasa da, zəngin mütaliəsi vardı. Daha çox
poeziyanı sevərdi. Çox sonralar bildim ki, “Dəmirçi” təxəllüsü ilə şeirlər
yazır. Bunu mənə bir neçə il öncə mərhum əmim şair Əli Səngərli
demişdi.

Ələddin Dəmirçi təvazökar insan idi. Bu illər ərzində onun şeir
yazdığını özündən eşitməmişdim. Hər dəfə əmim onun şeirlərini tərifləsə
də, Ələddin məndən gizlədirdi.”

Elxan müəllim yazır ki, onun öz dilindən şeirini ölümündən iki həftə
əvvəl – dostu Aydın müəllimin dəfnində iştirak etmək üçün Faxralıya
gedəndə eşidib: “Kənddə böyük izdiham var idi, bütün kənd bu hörmətli
müəllimi haqq dünyasına yola salmağa gəlmişdi. Dəfn mərasimindən
sonra Ələddin Dəmirçi məni adamlardan aralayıb bir kənara çəkdi. Dedi,
“əmioğlu”, Əkrəm Əylisliyə bir şeir yazmışam, gəl sənə oxuyum”.

O zaman Elxan müəllim hardan biləydi ki, aradan 20 gün keçməmiş
onun öz dəfninə gələcək. Amma bu gün bir onda təsəlli tapır ki, həmin
görüşdə Ələddinin oxuduğu həmin şeiri onun öz səsiylə (özündən
xəbərsiz) diktofona yazıb və bu gün Ələddinli günlərin şirin xatirələriylə
baş-başa qalanda diktofonun düyməsini basıb o həzin səsi dinləyir.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Ələddinin uşaqlığı Qazaxıstan
çöllərində sürgündə keçib. Onun valideynlərinin sürgün olunmasını öz
gözləri ilə görən və yaddaşında bu gün də yaşadan Elxan müəllim yazdığı
ön sözdə bir az da o illərə qayıdır. Qayıdır ki: “Bunları hamı bilməlidi.
Musa kişinin ailəsinin başına gələn bu müsibətlər təkcə onların faciəsi
deyildi, bu, həm də xalqımızın faciəsi idi”.

Bəli, hələ körpə ikən həyatın sərt sınaqlarına tuş gəlib Ələddin.
E.Məmmədli bu haqda belə yazır: “Ömrü yağ-bal içində keçmədi, həyatı
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boyu çoxlu əzab-əziyyətlər gördü. Zəhmətə bağlandı, cavan yaşlarından
əməyi sevdi, çalışdı, vuruşdu. Körüyü, zindanı, çəkici özünə çörək ağacı
elədi. Oddan, qığılcımdan özünə çörək çıxartdı. Gözəl balalar böyütdü.
Baba oldu, nəvə sevinci daddı. Və heç kimin gözləmədiyi halda, bir gün
belə yorğan-döşəyə düşmədən 31.03.2013-cü il tarixində quş kimi uçub
getdi, əzizlərini tərk etdi”.

Bəli, düz bir il əvvəl ana yurdumuz Faxralı daha bir şair oğlunu itirdi.
Sağlığında şair kimi tanınmasa da, ölümündən sonra işıq üzü görən kitabı
onu poeziyasevərlərə daha yaxından tanıtdı, yaradıcılığı haqqında yüksək
fikirlər söyləndi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ağasən
Bədəlzadə onun kitabıyla bağlı “Təhsil problemləri” qəzetində böyük
məqalə ilə çıxış edib. Ələddin Dəmirçinin poetik yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirən A.Bədəlzadə yazır: “Ələddin Dəmirçinin şeirlərini
oxuduqdan sonra məndə təbii bir təəssürat yarandı. Bu şairin sevimli
peşəsi olan dəmirçiliklə poeziya arasında qəribə assosiasiya olduğuna
inandım. Təəssürat ruhən məni elə tərpətdi ki, bu şeirlər haqqında
ürəkdən gələn sözləri demək ehtiyacı duydum”.

A.Bədəlzadə daha sonra yazır: “Ələddin Dəmirçinin hətta zəif
şeirlərinin özü də odlu dəmirçi kürəsindən çıxan şeirlərdir. Dəmirçi
zindan üstündə xam dəmir parçasını döyüb istədiyi şəklə, formaya sala
bildiyi kimi, Ələddin də öz ürəyinin odlu kürəsindən çıxanı bizə təqdim
edir”.

Elimizin qeyrətli oğlu, əmisioğlu Arif Əliyevə yazdığı şeiri insan
gözyaşları ilə oxuyur:

Kökümü qurutdun, kökün qurusun,
Heç puçur açmasın budağın, fələk.
Bir oğul apardın Gözəl dağından,
Getməz sinəmizdən bu dağın, fələk.

Ələddinin şeirləri haqqında çox danışmaq olar. İnanıram ki, hələ
bundan sonra barəsində çox danışılacaq, çox yazılacaq. Nə qədər ki,
qədirbilən faxralılar var, onun sadiq dostları və doğmaları var, o,
ürəklərdə yaşayacaq.

Şeirləri şəxsiyyətini, şəxsiyyəti şeirlərini tamamlayan Ələddin
Dəmirçi ləyaqətli eloğlu, sadiq dost, istedadlı şair ömrü yaşayıb haqqa
qovuşdu. Allah rəhmət eləsin! Ələddin hamımızın əzizi idi! Biz hamımız
ona əmioğlu deyə müraciət edirdik. O da bizə əmioğlu deyirdi. Həqiqətdə
də belə idi. Təbiətin qoynuna tez-tez səfərimiz olardı. Yemək hazırlanıb
süfrəyə gələnə qədər onun əl-ayağını görmək olmurdu. Ələddin o qədər
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ayağına yüngül idi. Əmioğluları bir yerə yığışanda (İbrahim, Tofiq, Eldar,
Sərdar, Cavanşir və digərləri) sevincinin həddi-hüdudu olmazdı. Bir gün
dedi, əmioğlu, səndən bir xahişim var. Dedim buyur, mənim gözüm üstə.
İstəyirəm bir şeir yazasan, orda “Mən insan ömrünü bahar istərəm”
kəlamı öz əksini tapsın. Çox çəkmədi mən həmin şeiri yazdım və belə
tamamladım:

Həyatın min cürə fəndi-feli var,
Taledən işıqlı səhər istərəm.
Səməndər, dünyanın nuru insandır,
Mən insan ömrünü bahar istərəm.

Heyif, işıqlı səhərin və baharın zövqü-səfasını az sürə bildi.
Ö.Xəyyam rubailərinin birində yazır:

Bir ucsuz-bucaqsız dairədə sən,
İki cür insanı xoşbəxt görərsən:
Bir qismi, hər şeyi bilən, o biri
Xəbərsiz yaşayar dünya işindən.

Ələddin hər şeyi bilirdi, hətta ölümü də ona əyan olmuşdu. Cənnəti-
məkan ol, Ələddin. Elin-oban var olsun, balaların, qohumların var olsun.
Bir də sənin hər kəlmənə işıq tutanlar – Elxanlar, İbrahimlər və
Səməndərlər var olsun.
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BELƏ UCALASAN, UCALANDA DA!...

Neçə dəfə yazı masasının arxasına keçib
əlimə qələm götürsəm də, etiraf edim ki,
çətinlik çəkmişəm. Və bu mövzu məni özünə
necə bağlayıbsa, başqa heç nə yazmağa da
əlim gəlməyib. Bəlkə burada qeyri-adi heç nə
yoxdur, əvvəlcə mütləq bu yazı yazılmalıydı.
Çünki son illərdə mənim bir şah mövzum var:
doğulub boya-başa çatdığm Faxralı və bu ağır
elin şöhrəti el-el, oba-oba yayılan, ölkələrin
sərhəddini aşıb ulu Borçalının şöhrəti üstə
şöhrət gətirən övladları haqda yazıram. Artıq
bu mövzuda bir neçə kitabım işıq üzü görüb.

Bəzən hətta saatlarla masa arxasında otursam da, özümü toplayıb
bircə cümlə də yaza bilməmişəm. Beynimdən min fikir keçib, ona
yaraşası cümlələr qurub, xəyalən onunla söhbətləşmişəm, fəqət, bunların
heç birini kağıza köçürməmişəm. Ona görə yox ki, adına
yaraşdırmamışam. Yox, yox, o, dünyanın ən gözəl sözlərinə layiqdir.
Mənim qəlbimi göynədən, hisslərimi cilovlayıb düşüncələrimi vərəqlərə
köçürməyə qoymayan başqa şeydir: onun barəsində keçmiş zamanda
danışmaq çətindir mənim üçün. Bilmirəm, mənmi yazını yazmaqda
gecikdim, yoxsa o tələsdi haqq dünyasına qovuşmaq üçün. Hər halda
ortada olan budur ki, özü bu yazını oxuya bilməyəkcək...

Çox böyük həvəslə yazını yazmağa hazırlaşdığm bir vaxtda aldığım
acı bir xəbər məni elə sarsıtdı ki, ovqatım tamamilə dəyişdi. Günlərdi
içimdə bir növ bişirdiyim yazını kağıza köçürməyə fürsət tapmamış onun
ölüm xəbəri gəldi...

Vəkil Abbasov haqqında “Region Press” qəzetində (№04(068)
10.02.2011 ci il) gedən yazıdan: “2011-ci il yanvarın 27-də amansız
ölüm Ulu Borçalının çox dəyərli oğlu elinə-obasına şərəf gətirən,
dostluqda, qonşuluqda sədaqətli, duz-çörəkli, qayğıkeş ailə başçısı, gözəl
həkim Vəkil İsrafil oğlu Abbasovu aramızdan apardı... O, beş övladını
Vətənə və xalqa məhəbbət və qayğı ilə tərbiyə etmiş, hər birinə ali təhsil
vermək üçün şam kimi ərimişdi”.

Oxucunu çox da intizarda saxlamayıb, mətləbə keçmək istəyirm.
Haqqında söhbət açmaq istədiyim Vəkil Abbasov 1948-ci ildə Borçalıda
– Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1966-cı ildə Faxralı
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orta məktəbini bitirib və yaşıdlarının əksəriyyəti kimi ali təhsil almaq
üçün Bakıya üz tutub. Sənədlərini N.Nərimanov adına Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun (indiki ATU) müalicə-profilaktika fakültəsinə
verib və qəbul imtahanlarından uğurla çıxaraq tələbə adını qazanıb.
1973-cü ildə institutda təhsilini başa vurub. Həkim kimi gələcək həyat
yolunu müəyyənləşdirmək də onun üçün çətin olmayıb, doğma yurda, el-
obaya bağlılığı onu Borçalıya qaytarıb. Qayıdıb ki, burada
soydaşlarımızın sağlamlığının keşiyində dursun, bilik və bacarığını bu
yolda sərf etsin. Həkim kimi ilk əmək fəaliyyətinə Bolnisi rayon mərkəzi
xəstəxanasında başlayıb, sonra isə Saraçlı və Qoşakilsə kəndlərində
əhalinin sağlamlığını qoruyub. 1976-cı ildə isə Bolnisi rayonundakı
Rəncbər xəstəxanasına baş həkim vəzifəsinə təyin olunub və ömrünün
sonuna – 2011-ci ilin yazına kimi bu vəzifədə çalışıb.

Otuz beş il bir igidin ömrüdür və bu müddətdə eyni vəzifədə
çalışmaq elə də asan deyil. Üstəlik ötən əsrin 90-cı illərində Gürcüstanda,
xüsusilə də Bolnisi rayonunda soydaşlarımıza qarşı milli zəmində ayrı-
seçkilik siyasətinin aparılmasını, rayon xəstəxanasından milliyətcə
azərbaycanlı olan həkimlərin və tibb bacılarının bir nəfər kimi işdən
çıxarılmalarını nəzərə alsaq, Vəkil Abbasovun burada qalıb fəaliyyətini
davam etdirməsini əsl fədakarlıq adlandırmaq olar. Ona görə fədakarlıq
deyirəm ki, o vaxtkı təzyiqlər qarşısında Vəkil də Azərbaycana, yaxud
digər respublikalra üz tuta, özünə daha rahat şərait yarada, fəaliyyətini
böyük kilinikalarda davam etdirə bilərdi. Amma V.Abbasov bu yolu
seçmədi. Daha doğrusu, heç bu barədə düşünmədi ki, seçim qarşısında da
qalsın. Vüqarlı palıd əzəmətiylə doğma yurdunda necə oturmuşdusa,
eləcə də davam etdi. Zamanın sərt küləkləri onu yerindən tərpədə bilmədi.
Bir daha sübut elədi ki, kökü dərinlərdə olanı heç nə yerindən oynada
bilməz.

Mən Vəkil Abbasovu təkcə Faxralının ləyaqətli oğlu kimi yox, həm
də mənə gözəl münasibəti olan yaxşı qonşu kimi tanımışam. Aramızda
həmişə səmimi münasibət olub. Onun özünəməxsus səliqəli geyimi,
özünəməxsus yerişi və danışığı gözlərim önündən getmir. Dəfələrlə
Faxralıda bulaqlar başında adlı-sanlı cərrahlar Hümmət Nağıyev və Vəkil
həkimin tələbə yoldaşı, Hümmət həkimin yaxın dostu Tahir həkimlə
birlikdə məclislərdə olmuşam. Hər dəfə də onda olan yüksək insani
keyfiyyətlərin şahidi olmuşam. Aramızdakı münasibət bir yana,
faxralılardan onun ünvanına eşitdiyim xoş sözlər də ona olan
məhəbbətimi qat-qat artırıb.

Deyirlər xəstənin müalicəsində həkimin dərmanı ilə yanaşı onun
səmimiyyəti, mənəvi dəyərlərə söykənən insan keyfiyyətləri də böyük rol
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oynayır. Bu baxımdan mübaliğəsiz demək olar ki, Vəkil həkimin sadəcə
olaraq xəstəyə yanaşması yazdığı dərmanlardan qat-qat yüksək təsir
göstərib onun sağalmasında, xəstələrdə əvvəlcə özünə, sağalıb həyata
qayıdacağına inam yaradıb, həyat eşqini gücləndirib. Elə buna görədir ki,
bacarıqlı bir həkim kimi adı el-el, oba-oba yayılıb, çalışdığı xəstəxananın
əhatə elədiyi kəndlərlə yanaşı, rayonun digər kəndlərindən və qonşu
rayonlardan da şəfa tapmaq üçün ona müraciət edənlər çox olub.

V.Abbasovu faxralılar həm də ləyaqətli bir eloğlu kimi tanıyıb,
seviblər. Elin xeyir-şərində tapılıb, dərdlinin dərdini bölüşüb, sevinclərə
şərik olub. Həkim kimi Faxralıda çalışmasa da, heç vaxt öz köməyini
eloğlularından əsirgəməyib, kimsədən təmənna ummayıb, etdiklərini
həkimlik və eloğluluq borcu sayıb.

Vəkil Abbasov heç zaman ucuz şöhrət gəzmədi, elinə söykəndi,
ilhamını, gücünü eldən aldı. El-oba da borclu qalmadı, adı hər yerdə iftixarla
çəkildi, bir də gördü ki, şöhrət özü gəlib onu tapıb. Damla-damla qazanılan
el hörməti sonunda sahili görünməyən ümmana çevrildi. İnsanlar ona təkcə
sağlamlığını etibar etmədilər, həm də dövlət orqanlarında fikirlərinin
ifadəçisi kimi görərək dəfələrlə Arıxlı kənd sovetinə deputat seçdilər.
Həkimliklə yanaşı, ictimai fəaliyyətdə də üz ağartdı. Xalq kimi, dövlət
orqanları da borclu qalmadı, necə deyərlər, ona qarşı xalqın sevgisi ilə
hökumətin diqqəti üst-üstə düşdü. Gürcüstanın Səhiyyə nazirliyi onu
“Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı ilə təltif etdi, dəfələrlə fəxri fərmanlara layiq
görüldü. Adının üstünə elə bir şərəfli ad qazandı ki, özü bu dünyada olmasa
da, zaman-zaman onu yaşadacaq, nəsillərdən-nəsillərə, tarixlərdən tarixlərə
ötürəcək.

Ailədə hörməti, nüfuzu olmayanın, evində ləyaqətli övladalar
böyüdə bilməyənin cəmiyyət üçün nəsə faydalı bir iş görə biləcəyinə
inanmaq özü sadəlövhlükdür. Vəkil Abbasov həm də nümunəvi ailə
başçısı idi. Boya-başa çatdırdığı beş övladının ali təhsil alaraq
cəmiyyətdə fəal mövqe tutmaları üçün bir ata kimi əlindən gələni etdi.

...Bu yazını başlamaq mənim üçün nə qədər çətin idisə, tamamlamaq
ondan da çətindir. Və düşünürəm ki, bu yazı gözəl insan, bacarıqlı həkim
Vəkil Abbasov haqqında mənim ilk yazım olsa da, son yazım olmayacaq.
Onun barəsində hələ çox xatirələr dilə gələcək, çox yazılar yazılacaq.

Vəkil həkimin Qoşqar dağı da, Şah dağı da insanların qəlbi idi. Vəkil
həkim insanların qəlbindən insanlıq zirvəsinə qədər ucaldı.

Ruhun şad olsun Vəkil həkim. Allah rəhmət eləsin.
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ELLƏ AĞLAMIŞAM,
ELLƏ GÜLMÜŞƏM

İnsanın qəlbinin dərinliyində o qədər də
asanlıqla hiss olunmayan və görünməyən işıq
olur. Bəlkə də bu işıq müəyyən illər keçəndən
sonra daha da güclənir və o insanı istədiyi yerə,
məkana aparır. İstər-istəməz həmin məkana
çatanda insan daxilən sakitləşir, özünü rahat hiss
edir. Hiss edir ki, ötən illəri, arxada qalan
həftələri və ayları hədər yaşamayıb. Bax onda,
zamanın içində bəşər övladı özünü bayaq
dediyimiz kimi, daha rahat hiss eliyir.

Dahilərdən biri deyib: “Mənim üçün insan
heç nədir. Ancaq onun məsləki, əqidəsi hər şeydir; yalnız məslək məni
insanlara bağlayır, ya da ondan ayıra bilər”. İnsanın ki, məsləki oldu, o
məslək həmişə insanı ardınca çəkib aparacaq və hardasa uca bir zirvəyə
çatmaqda sənə kömək olacaq. Bahəddin Alı oğlu Nəbiyev də həyatda öz
izi, öz sözü olan insanlardandır. O, 1948-ci ildə Bolnisi rayonunun
Faxralı kəndində anadan olub. Həmin kənddə orta məktəbi bitirib və
sonradan ali təhsil arxasınca Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsinə daxil olub.

Tələbəlik illərinin özünəməxsus çətinlikləri, ağrı-acısı və problemi
olur. Təbii ki, o illərdə əziyyətə qatlaşan, kitabı özünə dost, qardaş və
sirdaş bilən insanlar daha tez məqsədlərinə və istəklərinə qovuşublar.
Bahəddin Nəbiyev də tələbəlik illərində çoxlarından seçilib və dərslərini
əla qiymətlə oxuyub. Elə bunun nəticəsidir ki, o, universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirib. Fərqlənmə diplomu almaq və o adı doğrultmaq
insandan böyük zəhmət, alın təri və bir də yuxusuz gecələr tələb edir.
Sonrakı illərdə Bahəddin müəllim öz ömrünü Əli Bayramlı (indiki Şirvan)
şəhərindəki 5 saylı orta məktəblə bağlayır. Və bir müddət, daha doğrusu,
1971-1972-ci illərdə həmin tədris ocağında kimya müəllimi işləyir. Sonra
isə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasınını Qeyri-üzvü və
Fiziki Kimya İnstitutunda aspiranturaya daxil olur. O, burda da özünü
elm adamı kimi bir daha təsdiqləyə bilir. Təsdiqləyir ki, elmin yollarına
təsadüfən gəlib çıxmayıb.

O, SSRİ Elmlər Akademiyasınını N.D.Zelinski adına Üzvü Kimya
İnstitutuna elmi ezamiyyətə göndərilir. Bahəddin Nəbiyev Üzvi Kimya
İnstitutunda aspiranturaya qəbul olur və “Seolitlərin quruluşunun və
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adsorbsiya xassələrinin infraqırmızı spektroskopiya üsulu ilə tədqiqi”
mövzusunda namidəzlik dissertasiyası yazır, 1976-cı ildə isə həmin elmi
işi müdafiə edərək kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alır.

İllər ötdükcə ömrünü elmə həsr edən bu ziyalı insanın təcrübəsi daha
da artır. Düşünür ki, həyat mübarizədir və nə qədər mübarizə aparsan bir
o qədər də tez istəyinə nail olarsan. Belinski yazır: “Mübarizə həyatın
şərtidir. Mübarizə qurtaranda isə həyat məhv olur.” Bütün bunların
hamısını bir alim, bir ziyalı olaraq Bahəddin Nəbiyev çox yaxşı bilir və
hər addım atanda da fikirləşir ki, atdığı addım sonda hansı nəticəni
verəcək.

Azərbaycan Elmlər Akedemiyasının Qeyri üzvü və Fiziki Kimya
İnstitutunda mühəndis, elmi işçi vəzifələrində çalışan alim öz uğurlarını
daha da möhkəmləndirir.

Sonradan 1978-2003-cü illərdə o, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunun (indiki Aqrar Universiteti) kimya kafedrasında assistent,
dosent və kafedra müdiri vəzifələrində işləyir. İllər keçdikcə yeni-yeni
uğurlar qazanır.

Bahəddin Nəbiyev 2003-cü ildən Azərbaycan Təhsil Problemləri
İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır. Maraqlıdır, həmişə elmi
axtarışların və yenilikərin müsbət nəticə verdiyini dərindən duyan alim
bir an da olsun axtarışlarını azaltmır. Elə bunun nəticəsidir ki, 80 elmi
əsəri, o cümlədən 3 kitabçası, 2 tədris proqramı, 5 dərs vəsaiti, 20
metodik vəsaiti, 25 jurnal məqaləsi, 23 tezis və 3 müəlliflik
şəhadətnaməsi və s. Bahəddin Nəbiyevin alim kimi nəyə qadir olduğunun
göstəriciləridir.

O, “Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə müəllim hazırlığının
səmərəliliyinin artırılması üçün təhsilin məzmununun təkmilləşdirlməsi”
mövzusunda elmi araşdırmalarını və axtarışlarını davam etdirir. Hər bir
çəkilən zəhmətsə öz bəhrəsini nə vaxtsa verəcək. Bahəddin Nəbiyevin
yetirmələri yüzlərlədir. Bahəddin Nəbiyev ləyaqətli yetirmələri ilə fəxr
edir. Müdriklərimizindən biri deyib ki, “Həyatda tam olmaq, bütöv
olmaq lazımdır”. Bu mənada Bahəddin Nəbiyev bütöv adamdı, sözünün
yiyəsidir. Bahəddin müəllim həm də elnən nəfəs alan ziyalıdır. İstedadlı
şairimiz Rasim Kərimlinin vəsf etdiyi kimi:

Ellə ağlamışam, ellə gülmüşəm,
Elimdən ayrılsam bil ki, ölmüşəm.
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YENİLİYƏ CAN ATAN İNSAN

Hər şey insanın qanında olmalıdır. Daha
doğrusu, gərək əvvəlcədən hər hansı bir adama
Alllah-Təala tərəfindən bir istedad verilsin. Əgər
o istedad varsa, nə vaxtsa həmin istedad üzə
çıxacaq və insanı istədiyi mərtəbəyə yüksəldəcək.
Bəzən də elə insanlar olur ki, istedadlarına
arxayın olub, öz üzərində işləmir, tənbəllik edir
və günlərin birində o istedad da məhv olub gedir.
Başqa sözlə desək, qılınc qınından çıxmırsa,
kotan torpaq əkmirsə, mütləq günlərin birində
paslanacaq və öz kəsərini itirəcək.

Amma həyatda elə insanlar da var ki, Allah-Təala ona verdiyi payı
və istedadı zaman-zaman cilalayır və günlərin birində də məqsədinə çatır.
Bu cür adamlar heç vaxt yoruldum, usandım və ruhdan düşdüm demirlər.
Sadəcə olaraq, bu cür insanlar öz həyat yollarını tapır, o yolu və izi
addımlaya-addımlaya istəklərinə doğru irəliləyirlər.

Həsən bəy Zərdabi deyib: “Əql və elm ilə insan bütün dünyanı təsrif
edə bilər”. Bu fikirdə böyük hikmət var. İnsanlar hər şeyə əql və elm
sayəsində çatırlar. Gözəl ziyalı, texniki elmlər namizədi Məmməd
Məmmədəli oğlu İbrahimov da öz həyat yolunu asanlıqla
müəyyənləşdirə bilməyib. Hər atdığı addım ona çətinliklə başa gəlsə də,
heç vaxt və heç nədən usanmadan irəliyə doğru gedib. Məmməd
İbrahimov 1948-ci ilin yanvarında Faxralı kəndində anadan olub. Bir
müddət Faxralı kənd orta məktəbində, sonra isə Marneuli rayonundakı
internat məktəbində oxuyaraq 11-ci sinifi bitirir. İllər ötür və günlərin
birində o, Gürcüstandan Sumqayıt şəhərinə köçür. 1967-ci ildə
Sumqayıtdakı Boruyayma Zavodunda çilingər işləyir. Daha doğrusu, elə
bərkə-boşa da o illərdə düşür və o illər Məmməd İbrahimovu sanki
sınağa çəkir. Sınağa çəkir ki, görüm Məmməd mənim imtahanıma
dözəcək, yoxsa dözməyəcək.

Həyat o adamları sevir ki, o, zamanın dalğalarına, gərdişinə tab
gətirə bilir və möhkəm duruşu ilə yolunu davam etdirir. İradəsi zəif
insanlar isə bu dalğaların qoynunda itib-batırlar. Ancaq Məmməd
İbrahimov zamanın dalğalarının qoynunda itib batmadı. Əksinə, o daha
da bərkidi, möhkəmləndi və günlərin birində öz istəyinə çatdı.



Səməndər Məmmədov

340

Məmməd İbrahimov ordu sıralarında xidmət edir və sonradan 1975-
ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda imtahan verərək
Dnepropetrovski şəhərindəki Metallurgiya İnstitutuna (texnoloji
fakültənin boruyayma ixtisası üzrə) qəbul olur. Tələbəlik illəri hamı kimi
onu da sınağa çəkir. Tələbə yoldaşlarından fərqli olaraq, o, başqa bir yolu
seçir. Yəni daha çox kitab oxuyur, daha çox dərsə hazırlaşır və daha çox
da öz vaxtını səmərəli keçirir. Elə buna görə də ali məktəbi fərqlənmə
diplomu ilə bitirir. Həmin ildə institutun əyani aspiranturasına daxil olur.

Məmməd İbrahimov fikirləşmirdi ki, nə zamansa böyük bir alim
olacaq. O fikirləşirdi ki, günlərin birində həyatda öz yerini tapacaq,
elmdə qaazandığı uğurları ilə çoxlarını sevindirəcəkdir. Belə də olur.
1986-cı ildə “Mürəkkəb formalı dövri profillərin (qaz-turbin
mühərriklərinin pərləri) yan tərəflərə deformasiya olunmadan yayılması
texnologiyasının işlənməsi və təhqiqatı” mövzusunda dissertasiya işini
müdafiə edərək texniki elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülür.
1986-cı ildə yenidən Sumqayıta qayıdır və ordakı Boruyayma zavodunda
texniki şöbənin rəisi, baş mühəndisin müavini vəzifələrində işləyir.

İstehsalatı bilmək, yeni texnoloji prosesləri mənimsəmək o qədər də
asan iş deyildi. Çünki əvvəlcə Məmməd İbrahimov nəzəri elmi biliklərin
incəliklərinə, dərinliklərinə yiyələnmişdir. Elə həmin bilik də istehsalatda
çalışdığı zaman onun köməyinə çatır və yardımçısı olurdu. İndiyə kimi
alimin 20-dən artıq elmi məqaləsi nəşr edilib. O, ali məktəblər üçün bir
neçə dərslik və metodik vəsaitlər yazıb və çoxlu sayda texniki tərcümələr
edib.

Məmməd İbrahimov təkcə alim və güclü mütəxəssis kimi tanınmayıb.
O həmişə yeniliyə, ixtiralara imza atıb. Təsadüfi deyil ki, 8 ixtiranın
müəlliflik şəhadətnaməsini alıb. Bütün bu uğurlar onu göstərir ki, insan
addımladığı yolda nə istəyirsə əldə edə bilər və qazanmaq gücünə
malikdir. Bakıxanov yazır: “Hər bir müvəffiyyətli iş ağıl sayəsində olur”.
Ömrünü axtarışlara, elmi kəşflərə və yeni ixtiralara sərf edən Məmməd
İbrahimov arxada qalan o illər üçün heç vaxt təəssüflənmir. Əksinə qürur
duyur ki, arxada qalan illərdə onun əbədi bir izi qalıb.

O, bu gün “AZENCO” ASC-nin Sumqayıt Texnologiyalar parkı
Metaləritmə Zavodunun texniki istehsalat və keyfiyyətə nəzarət şöbəsinə
rəhbərlik edir. Alimin 2 övladı var. O, ailəsi və balaları ilə həmişə qürur
duyur və ömrünü elmə sərf etməkdə yanılmadığını bildirir.
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ALİM XALQIN SƏSİ, ƏSRİN SƏSİDİR

İstedad, qabiliyyət çox adamda ola
bilər. Amma istedadın, qabiliyyətin üzə
çıxması üçün lazım olan şərtlərdən biri və
birincisi mühitdir. Bizim hörmətli Eldar
əmioğlu da həmin əlverişli mühitdə
formalaşmış, püxtələşmiş, savadlı,
səviyyəli bir ziyalıdır.

Haqqında söz açdığım şəxs 1949-cu
ilin may ayının 5-də Borçalı mahalının
ağır ellərindən Faxralı kəndində müəllim
ailəsində anadan olan istedadlı iqtisadçı alim Eldar Hüseynqulu oğlu
Məmmədovdur.

O, 1955-ci ildə Faxralı orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib. 1962-ci
ildə ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçüb və təhsilini Bakı şəhərinin 208
saylı məktəbində davam etdirib. 1965-ci ildə ekstern yolu ilə Bakı
şəhərinin 190 saylı məktəbini bitirib. Həmin il M.Əzizbəyov adına
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. 1966-cı ildə
D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu təşkil
edildikdən sonra II kursdan təhsilini həmin institutda davam etdirib və
1969-cu ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirib. İnstitutda oxuduğu dövrdə
Xalq Təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsinin tələbə elmi
cəmiyyətinin sədri olub.

İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan SSR DPK nəzdində
Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutuna (ETTİ) işə göndərilib. 1991-ci ilin
oktyabr ayına kimi həmin institutda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, qrup
rəhbəri, sektor və şöbə müdiri vəzifələrində işləyib.

1971-1972-ci illərdə ETİİ-nin Komsomol komitəsinin katibi olub.
İnstitutda işlədiyi müddətdə İnstitutun “Ən yaxşı gənc elmi işçisi” adı
uğrunda müsabiqədə 1979-cu ildə I yeri, 1980-ci ildə II-ci yeri tutduğuna
görə mükafatlandırılıb və həmin illər Azərbaycan LKGİ-nin Oktyabr
RK-nin Fərmanları ilə, 1981-ci ildə isə məhsuldar elmi-tətdiqat
fəaliyyətinə və ictimai həyatda aktiv iştirak etməsinə görə Azərbaycan
LKGİ-nin MK-nin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

1987-ci ildə “Pedaqoji kadrların hazırlanmasının planlaşdırılmasının
və istifadəsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda dissertasiya
müdafiə edərək Azərbaycan SSR EA İqtisadiyyat İnstitutu Elmi



Səməndər Məmmədov

342

Şurasının 22 aprel 1987-ci il tarixli qərarı ilə iqtisad elmləri namizədi
alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali
Attestasiya Komisiyasının 1991-ci il 2 oktyabr tarixli qərarı ilə ona
“Əməyin iqtisadiyyatı və elmi təşkili” ixtisası üzrə baş elmi işçi elmi
dərəcəsi verilmişdir.

1991-ci ilin oktyabr ayından 1993-cü ilin mart ayına kimi Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqının Mərkəzi Şurasında məsul vəzifədə çalışmışdır.

1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyində idarə rəisi vəzifəsində çalışmış, hal-
hazırda isə həmin nazirlikdə şöbə müdirinin müavini vəzifəsində işləyir.
Nazirlikdə işlədiyi müddətdə Respublika NK tərəfindən təsdiq edilmiş
30-dan artıq dövlət əhəmiyyətli proqram, qərar və digər normativ
səndələrin lahiyələrini hazırlamışdır.

Gəlin görək Eldar müəllimi savadlı, səviyyəli, ziyalı kimi yetişdirən o
mühit hansı mühit idi: Eldar müəllimə ziyalılıq atasından gəlib. Atası
Hüseynqulu müəllim uzun müddət Faxralı orta məktəbinin direktoru və
Bakı şəhərinə köçdükdən sonra 1963–1980-ci illərdə Azərbaycan SSR
Maarif Nazirliyinin aparatında məsul vəzifədə işləyib. O, gözəl ziyalı,
qorqudşünas alim idi. Allah rəhmət eləsin! Qorqud Ataya həsr olunmuş
bir neçə sanballı kitabın müəllifidir.

Eldar müəllim nəinki iqtisadiyyatı, elə ədəbiyyatı da gözəl bilir,
mədəniyyətimizi də, folklorumuzu da, tariximizi də. Həm də sazımızın-
sözümüzün vurğunudur. Ona ədəbiyyatımıza, folklorumuza məhəbbətin
ulu nənəsi, el içərisində sözü məqamında deməyi bacaran, sinəsi sözlə
dolu, dili bayatılı Səkinə xanım Alməmmədlidən və onun qızı, hamımızın
nənəsi ağzı xeyir-dualı Yetər nənədən keçdiyini desək, yanılmarıq.

Onu da qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Eldar müəllimin
ədəbiyyatımıza, folklorumuza, tariximizə məhəbbəti bir də ondan irəli
gəlir ki, o, gözəl ziyalı – alim Hüseynqulu müəllimin, əmisi – şair Əli
Səngərlinin və böyük qardaşı, Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi,
folklorşünas alim, sazımızın-sözümüzün keşiyində kişi kimi dayanan
Elxan Məmmədlinin əhatəsində böyüyüb.

Eldar Məmmədovun bir iqtisadçı alim kimi fəaliyyəti barədə
qeydlərimi axıra saxlamağıma səbəb bu yöndə sadalaya biləcəklərimin
kifayət qədər geniş olmasıdır. Bu sırada ən əvvəl qeyd etmək istərdim ki,
E.Məmmədov külli miqdarda (Azərbaycan, türk, rus, ingilis, erməni
dillərində nəşr olunmuş 120-dən çox) elmi əsərlərin, hesabatların,
məqalələrin müəllifidir. O, ETİİ-də işlədiyi dövrdə “2000-ci ilə qədər
Azərbaycan SSR-in məhsuldar qüvvələrinin inkişafı və yerləşdirilməsi
sxemi” ikicildliyinin, “Azərbaycan SSR-in məhsuldar qüvvələrinin
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yerləşdirilməsinin inkişafının müasir vəziyyətinin təhlili (1971-1985)”
(Bakı,1982), ”Azərbaycan SSR-in məhsuldar qüvvələrinin
yerləşdirilməsi və perspektiv inkişafının əsas istiqamətləri və sosial-
iqtisadi şəraitin kompleks qiymətləndirilməsi” (Bakı, 1982), ”1985-2005-
ci illərdə Azərbaycan SSR-də elmi-texniki tərəqqinin kompleks
Proqramı” (Moskva, 1983) və “1991-2010-cu illərdə SSRİ-də elmi-
texniki tərəqqinin kompleks Proqramı (Regional bölmə)” (Moskva, 1989)
dövlət əhəmiyyətli fundamental elmi tədqiqatların müəlliflərindən biri
olmuşdur. Doğrudur, alim üçün öz elmi əsərlərinin başqası tərəfindən
əhəmiyyətinə görə birinci və ikinci dərəcəliyə bölünməsi xoşagələn
deyildir. Amma mən bu cəsarət tələb edən addımı atıram, ona görə ki,
əmioğlum tərəfindən nəhayətdə bağışlanacağımı qabaqcadan bilirəm.
Üstəgəl, bu əsərlərin siyahısı bir kitab məqaləsinə sığışan deyildir.
Bundan başqa, mən iqtisadçı alim deyiləm. Ən nəhayət, belə bir bölgünü
tarix özü aparmışdır. Belə ki, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi formasiya
dəyişmiş, Sovet İttifaqı süqut edəndən sonra yeni iqtisadi münasibətlər
yaranamışdır. Böyük könül sultanı M.Şəhriyar şerlərinin birində deyir:

Şair xalqın səsi, əsrin səsidir,
Vətənin ağsaçalı sərkərdəsidir.
Hökmüylə ordular ayağa qalxar,
Şeirin nəhrində daşlar da axar.

Alimlər də şairlər kimidir. Elm və milli maraqlar naminə gecə-gündüz
düşünür, yazıb-yaradır. Alim də xalqın səsi, əsrin səsidir.
E.Məmmədovun yazılarına, çıxışlarına nəzər salanda adamın gözləri
qaralır. Bütün bunlar xalqa, millətə, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqətlə
xidmətin bariz nümunəsi, canlı göstəricisidir. Bir şeyi də qeyd etmək
istəyirəm ki, Eldar Məmmədov elmi fəaliyyətlə məşğul olduğu və dövlət
qulluğunda çalışdığı müddət ərzində Bakı, Ankara, Moskva, Minsk,
Almata, Tbilisi, İrəvan, Riqa, Kiyev, Saratov, İtalyanın Turin,
Almaniyanın Berlin və Şervin, Bolqarıstanın Borobes, Qırğızıstanın
Çolpan-Ata, Kiprin Nikosya şəhərlərində 50-dən artıq Beynəlxalq elmi
simpozium, konqres, konfrans və seminarlarda iştirak edərək məruzə ilə
çıxış etmişdir. Ona görə də Eldar Məmmədovun elmi əsərləri sırasında
indiki iqtisadi, sosial münasibətlər kontekstində də cazibədarlığın və
əhəmiyyətini itirməyən az bir hissəsinin, eləcə də müstəqillik dövründə
yazılanların altını cızmaq istəyirəm.
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E.H.Məmmədovun iştirak etdiyi və məruzə ilə çıxış etdiyi konqres,
simpozium, konfrans və seminarların, göründüyü kimi, siyahısı böyükdür.
Bu sıradan bəzilərini sadalayıram:

“Elmi-tətdiqatların və işlərin planlaşdırılması və idarə edilməsi
problemləri üzrə IV Ümumittifaq simpoziumu.” Moskva-Zveniqorod,
27-28 noyabr, 1977-ci il.

“Xalq təhsilinin aktual sosial-iqtisadi problemləri” Ümumittifaq
konfransı. Moskva,14-16 noyabr 1979-cu il.

“Qazaxıstan SSR-in regional inkişafı” respublika konfransı. Alma-Ata,
22-28 noyabr 1989-cu il.

“Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiasi prespektivlər” Beynəlxalq
konfransı, Bakı, 15 aprel, 1998-ci il.

“Əməyin mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konqres.” Moskva, mart 1997-
ci il.

“Uluslararası İş Sağlığı və Güvənliyi Simpoziumu”. Ankara şəh., 5
may 2000-ci il.

“Əmək müfəttişliyinin funksiyasının inteqrasiyalaşdırılması, təlimin
effektivliyi” beynəlxalq konfransı. Bolqarıstan, Borovets şəhəri, 21-23
sentyabr 2003-cü il.

“Əməyin təhlükəsizliyi və mühafizəsi – 2004” Beynəlxalq Konqresi.
Moskva 3-4 noyabr 2004-cü il.

IV Uluslararası İş Sağlığı və Güvənliyi Bölgesel Konfrans. Ankara
şəh., 15-17 noyabr 2005-ci il.

“Qarşılıqlı maraq doğuran sosial problemlərin həlli yönündə MDB
iştirakçı dövlətlərinin əlaqələrinin aktivləşdirilməsi” elmi-texniki
konfransı. Qırğızıstan Respublikası, Çolpon-Ata şəhəri 5-7 iyun 2008-ci
il.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
ölkələrində istehsalat zədəsindən sosial təminat sistemləri: islahatlar üçün
meyllər, məsələlər və strategiyalar” mövzusunda üçtərəfli seminarı.
İtaliya, Turin, 11-17 fevral 2008-ci il.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
ölkələrinin koordinatorları üçün “NIV/AIDS və iş dünyası” mövzusunda
seminar, Moskva, Bekasovo, 21-23 oktyabr 2008-ci il.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində
maliyyə və iqtisadi böhran şəraitində əmək haqqının müəyyən edilməsi”
mövzusunda üçtərəfli seminarı. Kipr Respublikasının Nikosiya şəh. 2-3
noyabr 2009-cu il.



Faxralılar

345

Almanyanın Berlin və Şevrin şəhərlərində Qafqaz Tərafdaşlıq
Lahiyəsi çərçivəsində “Sosial dialoq” mövzusunda seminar. 17-23
yanvar 2010-cu il.

Bütün bunlar Eldar müəllimin gördüyü işlərin canlı mənzərəsini
yaradır. Eldar müəllimin gördüyü işlərin az bir qismidi bunlar. Bu yazılar,
çıxışlar həm də Eldar müəllimin savadının və səviyyəsinin göstəricisidir.
Müdriklərimizdən biri yazır:

“Həqiqi alimlərin ömür və zəkalarının, həyat təcrübələrinin və ağır
sınaqlarının məhsulu olan kitablar əbədi olaraq bütün bəşəriyyəyin
ixtiyarına verilmişdir. Hər kəs bu süfrədən istədiyini götürə bilər”. Biz
inanırıq ki, Eldar müəllimim gərgin zəhmətinin, yuxusuz gecələrinin
hesabına yaratdığı süfrədən çox insanlar yararlanacaq. “Fikir dənizindən
incilər çıxaran” belə ziyalılar xalqımızın tarixində əbədi olaraq
qalacaqdır. Eldar müəllim həm də əqidəli və vicdanlı ziyalıdır. Ona yol
göstərən və rəhbərlik edən də təmiz vicdanıdır. Xalq heç vaxt paklıq
zirvəsinə doğru gedənləri unutmur. Çünki Xalqın da dayağı dirilər və
durulardır.

Eldar müəllim həm də gözəl yol yoldaşıdır. Dəfələrlə Borçalının
əsrarəngiz, füsünkar guşələrində, bulaqlar başında əylənmişik.

Bizim Faxralı kənd orta məktəbinin direktoru Söhbəddin Məmmədov,
mən, bir də Eldar əmioğlu bir yerdə çoxlu tarixi səfərlərimiz olub.
Onlardan bir neçəsi mənə unudulmaz təsir bağışlayıb. Faxralının
Təhməzbulağı deyilən yerində, Qarasu, Qızılqaya, Qoşabulaq və digər bu
kimi əsrarəngiz təbiət guşələrində sürdüyümüz səfa cənnətə bərabərdir.

Allah-Təala Eldar müəllimi yaradanda ona, maşallah olsun, gözəl
boy-buxun, yeriş, duruş, baxış, ağıl-kamal verib. Eldar müəllim gözəl
ailə başçısıdır. İki oğlu var. Eldar müəllimin həm elmi dünyagörüşünün
genişlənməsində, həm də cavan qalmasında onun ömür-gün yoldaşı
Mirvari xanımın zəhməti ölçüyəgəlməzdir.

Böyük şairimiz Zəlimxan Yaqub yazır:

...Ümid ölür, xeyir şərə dönəndə,
Könül gülür, yanaq zərə dönəndə.
İnsan oğlu peyğəmbərə dönəndə
Yol cənnətə, yol meraca açılır.

Eldar müəllim! Sizə cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Və
arzu edirəm ki, yolunuz cənnətə və meraca açılsın.
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SƏNƏTDƏ TƏSADÜF YOXDUR

Teatr mədəniyyətin elə bir qoludur ki,
bəlkə də bura təsadüfən gəlib düşmək olar,
ancaq heç vaxt böyük sənətdə qeyri-adi bir
iz qoymaq mümkün deyil. Yəni insana
Allah-Təala əvvəlcədən istedad verməsə,
nə həmin insandan şair çıxar, nə rejissor
olar, nə də böyük aktyor kimi formalaşa
bilər. Deməli, onda məntiqi təfəkkürə
söykənsək, belə nəticə çıxarmaq
mümkündür ki, elə şeylər var, insana

Allah-Təala tərəfindən bəxş olunur. Amma gərək Allahın verdiyi bu
istedadı da illərlə içində, ürəyində və beynində saxlayıb məhv etməyəsən.
Çünki dahilərdən biri deyir ki, 10 faiz istedaddırsa, 90 faiz zəhmətdir.
Başqa sözlə demiş olsaq, istedadla zəhmət birləşəndə hər şey öz bəhrəsini
verir.

Nasir Xosrovun belə bir fikri var: “Şüur, düşüncə, azad fikir –
təbiətin, həyatın, varlığın gizli sirlərini açacaq açar budur”. Bu sözə
dərindən diqqət yetirəndə hər şeyin insanın düşüncəsindən və
istedadından asılı olduğu bir daha dəqiqləşir. Dəqiqləşir ki, insan bir işin
dalınca gedəndə və məqsədli mübarizə aparanda nə vaxtsa onun bəhrəsini
görür.

Həsən Nəsib oğlu Həsənov da həmişə qarşıya qoyduğu məqsəd
uğrunda mübarizə aparmağı özününü əsas həyat simvoluna çevirib. O,
1950-ci il iyulun 7-də Faxralı kəndində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi
bitirib və müstəqil həyata qədəm qoyub. İlk vaxtlar Bakıdakı 1 nömrəli
şəhər texniki peşə məktəbinə daxil olub və demək olar ki, oranı
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həsənin ürəyində və qəlbində həmişə
musiqiyə, teatr sənətinə və mədəniyyətə böyük sevgi olub. Elə bu
məqsədlə də 1970-ci ildə N.K.Krupskaya adına Bakı Kitabxanaçılıq
Texnikumunun mədəni-maarif şöbəsinə qəbul olub. Ancaq hərbi
xidmətlə əlaqədar olaraq, onun təhsili yarımçıq qalır. O, Lelinqrad
vilayətinin Lomonosov şəhərində ordu sıralarında xidmət edərkən də
musiqiyə böyük həvəs göstərir. Elə hərbi hissədə də onun istedadı və
bacarığı bir daha üzə çıxıb.

Belə ki, Həsən Həsənov Lomonosov şəhərindəki hərbi hissədə
“Arzu” vokal instrumental ansamblı yaradır və ansamblda çox maraqlı
proqramlar hazırlayır. Onun konsert proqramları hər dəfə tamaşaçıların
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alqışları ilə qarşılanır. Festivallarda uğurlu çıxışına görə laureat adını
qazanır. Eyni zamanda, onun yaratdığı ansamblın uğurları çoxlarını
təəccübləndirir və bu məqsədlə onun barəsində 12 dəqiqəlik sənədli film
çəkilir. Bu film qısametrajlı sənədli filmlər arasında xüsusi mükafat alır.
Ordudan qayıtdıqdan sonra təhsilini davam etdirir və texnikumu
fərqlənmə diplomu ilə bitirir. O, Gürcüstan Respublikasının Bolnisi
rayonu mədəniyyət evində bədii təşviqat briqadasında rəhbər vəzifəyə
gətirilir. İlk gündən o, xalq çalğı alətləri ansamblı yaradır. Bununla
yanaşı, həvəskarlardan ibarət teatr truppasına da xeyir-dua verir.

Yaradıcılığı günbəgün irəliyə doğru bir addım da yaxınlaşır. O, bir
çox klassik Azərbaycan əsərlərini səhnəyə qoymaq üçün də özünü sınayır
və bu sınaq uğurlu alınır. Şıxəli Qurbanovun “Əcəb işə düşdük”, Məcid
Şamxalovun “Qayınana” tamaşaları onun yeni quruluşunda təzə səhnə
ömrü yaşayır.

Əlbəttə, Həsən müəllimin istər musiqi, istərsə də teatr sənətində
uğurları heç vaxt diqqətdən kənarda qala bilməzdi. Elə ona görə də 1976-
cı ildə onu Bolnisi rayonunun mədəniyyət şöbəsində avtoklubun müdiri
təyin edirlər. Bu müddətdə də yaradıcı insan özünün yeni uğurları ilə
həm tamaşıçıları sevindirir, həm də sənət adamlarına böyük köməklik
göstərir. O, A.S.Puşkin adına Tbilisi Pedaqoji İnstitutunda incəsənət
tarixindən dərs deyir və eyni zamanda doğma kəndi Faxralıdakı orta
məktəbdə nəğmə və musiqi müəllimi işləyir.

Həsən Həsənov orta ixtisas təhsili ilə razılaşmır. Elə bu məqsədlə də
Mirzağa Əliyev adına İncəsənət İnstitutuna daxil olur və 1981-ci ildə
həmin ali məktəbi bitirir. Çox qəribədir ki, Həsən müəllim avtoklubun
müdiri işlədiyi dövrdə də musiqi aləmində özünəməxsus yeniliklər edir
və “Könül” vokal-instrumental ansamblını yaradır. Həmin ansambl da
tamaşaçılar qarşısında rəngarəng proqramlarla çıxış edir və dinləyicilərə
xoş ovqat bəxş eləyir. 14 il fəaliyyət göstərmiş ansamblın lent yazıları
hazırda Gürcüstan radiosunun fondunda saxlanılır. Həsən müəllim harda
işləyibsə, elə orda da bir yeniliyə imza atıb. 1986-cı ildə o, Bolnisi
rayonunun Cəfərli kənd mədəniyyət evinin direktoru vəzifəsinə təyin
olunur. Az sonra isə Gürcüstan Respublikası Marneuli şəhər mədəniyyət
evinin bədii rəhbəri vəzifəsinə irəli çəkilir.

1990-cı ildə Bakıya gəlir və burda özünə yeni bir həyat qurur. Bir
müddət “Azərelektromaş” HİK-nin mədəniyyət sarayında direktor
müavini işləyir. Onun istedadı burda da üzə çıxır və ona görə də onu
İrəvan Azərbaycan Dram Teatrında sərəncamçı direktor vəzifəsinə irəli
çəkirlər, 1994-ci ildən 2006-cı ilə qədər isə Dövlət Gənclər Teatrında
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sərəncamçı direktor vəzifəsində çalışıb. Əlbəttə, ilk öncə onun istedadı və
bacarığı üzə çıxır. Elə buna görə də o, yeni vəzifələrə təyin olunur.

2006-cı ildə Həsən Həsənov həmin teatra direktor təyin olunur. Təbii
ki, teatrda işə başladığı ilk gündən sənətə gətirdiyi yenilikləri, orjinal
münasibəti və ən nəhayət yeni əsərlərin uğurlu rejissor yozumu ilə
çoxlarının yenidən diqqətini cəlb edir. Yeniliklər üçün isə insan gərək
həmişə axtarışlar apara. Onun da axtarışları zamanından və məkanından
asılı olmayaraq öz bəhrəsini verir.

Teatrda islahatların aparılması ilə əlaqədar iki teatr Gənc
Tamaşaçılar Teatrı ilə birləşdirildi və H.Həsənov həmin teatra direktor
müavini təyin edildi. Tamaşaçını indiki dövrdə teatra gətirmək və onu
sevdirmək o qədər də sadə iş deyil. İlk növbədə indi teatra gedənlər
yoxdur. Çünki teatrı tamaşaçılar əvvəlki kimi görə bilmirlər.

Amma Həsən Həsənov hansı teatra gəlirsə, müəyyən müddətdən
sonra tamaşaçılar həmin teatra getməyə can atırlar. Çünki teatrda bu
günlə, insan həyatı ilə səsləşən tamaşalar səhnəyə qoyulur. Məhz bu
qabiliyyətlərinə görə 2010-cu ilin oktyabr ayının 1-dən Həsən Həsənovu
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrına direktor təyin ediblər.

O həmişə öz sənətinə və işinə sədaqətli olub. Sadəcə olaraq, o, bu
işləri səhnədə sübut edib. Məhz buna görə də Həsən Həsənov Azər-
baycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür və bu adı şərəflə daşıyır.

O, yaxşı rejissor, istedadlı sənət adamı və məsuliyyətli ailə başçısıdır.
Belə ki, Həsən Həsənovun 2 qızı, 1 oğlu var. Yaradıcı insan həmişə bu
uğurlara görə, göydə Allaha, yerdə də öz müəllimlərinə və sənət
adamlarına minnətdarlıq edir. Allahını və sənətini sevən insanları isə
həmişə xalq arasında alnı açıq, üzü ağ görmək olar.

Dahilərdən biri deyib: “İnsanlar arasında qarşılıqlı məhəbbət insan
həyatının əsas qanunudur”. Həsən Nəsib oğlu Həsənov da ömrününü
bütün anlarında bu qanuna söykənib və həyatını səmimiyyət üstündə
qurub.
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MƏŞHUR SOYADIN LAYİQLİ DAVAMÇISI

Bəzən böyük bir eli bircə nəfərə görə
tanıyır, elə ona görə də həmin el haqqında
yaxşı, yaxud pis fikir yürüdürlər. Xoşbəxt o
el-obadır ki, taledən payına ləyaqətli övladlar
düşür. Elə övladlar ki, bir evdə böyüyüb
pərvazlansalar da, bir elin şan-şöhrətinə,
güvənc yerinə çevrilir, əməlləri ilə
eloğlularının dilini hər yerdə uzun, başını uca
edir. Belələri ilə istər-istəməz hər yerdə
öyünür, onunla bir kənddən, bir rayondan
olduğuna görə haqlı qürur duyursan. Bu
baxımdan, qismətinə xoşbəxt tale yazılan eldir
mənim doğma Faxralım. Tarixin bütün dönəmlərində bu elin sayılıb-
seçilən, sözü qılıncdan kəsərli olan ağsaqqalları, mahalda ad çıxaran
igidləri, könüllər oxşayan saz-söz ustadları olub bu kəndin. El-obaya,
yurda, kökə, soya, milli adət-ənənələrə sadiqlik miras qalmışdır burda
babalardan. Bu ənənə bu gün də yaşamaqdadır. Tutduğu vəzifədən,
ixtisasından, həyatdakı mövqeyindən və harada yaşamasından asılı
olmayaraq bu elin yetirmələri ilk növbədə sözübövlüyü, haqqı nahaqqa
qurban verməmələri və ana yurda bağlılıqları ilə seçilirlər. Bu gün sorağı
dünyanın hər yerindən gələn faxralılar Azərbaycan elminə,
mədəniyyətinə, təhsiliniə böyük töhfələr verir, dünya miqyaslı idman
turnirlərində Azərbaycan bayrağını yüksəldir, ölkənin ictimai-siyasi
həyatında yaxından iştirak edirlər. Özünün zəhməti hesa-bına ucalan,
həyatda layiqli mövqe tutan, son illərdə Azərbaycanın ictima-siyasi
həyatında önəmli rol oynayaraq təkcə faxralılara deyil, bütövlükdə
Borçalıya başucalığı qazandıranlar onlarladır. Vahid Qurbanov da bu elin
yetirdiyi hörmətli, nüfuzlu ziyalılardan biridir. Vahid müəllim həm də iki
çağırış Milli Məclisə deputat seçilmiş türk dünyasının böyük alimi Şamil
Qurbanovun qardaşı oğlu, məşhur Qurbanov soyadının layiqli
davamçılarından biridir.

Vahid Həsən oğlu Qurbanov 1950-ci il avqust ayının 30-da Faxralı
kəndində anadan olub. 1968-ci ildə burada orta məktəbi bitirib. 1970-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsinin
axşam şöbəsinə daxil olub. 1972-ci ildə Sovet Ordusu sıralarında hərbi
xidmətə çağırılıb. İki illik hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən
təhsilini davam etdirərək 1978-ci ildə universiteti bitirib.
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Universitetdə axşam şöbəsində təhsil aldığından hələ tələbəlik
dövründən əmək fəaliyyətinə başlayan Vahid Qurbanov 1976-cı ildə
M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunda Pedaqoji fəaliyyətə
başlayıb və iyirmi ilədək bu tədris ocağında çalışıb. Burada çalışdığı
müddətdə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, pedaqoji
kadrlar hazırlanmasının yüksək səviyyədə təşkil edilməsi üçün əlindən
gələni əsirgəməyib, özünü bacarıqlı maarif təşkilatçısı kimi tanıda bilib.
Təkcə çalışdığı texnikumda yox, daha yüksək dairələrdə bacarıqlı maarif
işçisi, zəngin təcrübəyə malik müəllim kimi adı həmişə hörmətlə çəkilib,
iş təcrübəsi başqalarına nümunə göstərilib.

Ötən əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması, Azərbaycanın müstəqil
ölkə kimi dünya birliyində öz yerini tutaraq bu yolda ilk inamlı
addımlarını atması bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də köklü
keyfiyyət dəyişikliklərinin aparılmasına zəmin yaratdı. Hər millətin,
dövlətin işıqlı sabahına aparan yolların təhsildən keçdiyi hamıya bəllidir.
Bu səbəbdən də müstəqillik yolunda addımlamağa başladığı ilk anlardan
respublikamızda təhsilin inkişafına diqqət artırıldı. Xüsusilə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanın rəhbəri kimi
fəaliyyətə başlamasından sonra bu istiqamətdə daha məqsədyönlü işlər
həyata keçirildi. Hər bir işdə kadr böyük rol oynadığından, ilk növbədə
kadrların düzgün seçilməsinə önəm verildi. Necə deyərlər, işi iş bilənə
tapşırdılar. 1995-ci ildə Vahid Qurbanov da təcrübəli maarif işçisi kimi
Bakı şəhərinin Sabunçu rayon təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin
olundu.

O, bu vəzifədə də üzərinə düşən işin öhdəsindən layiqincə gələrək
Bakının ən böyük rayonlarından olan Sabunçu rayonunda təhsilin
keyfiyyətinin günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması üçün bütün
imkanları səfərbər etdi. Onun gərgin zəhməti və məqsədyönlü
fəaliyyətinin nəticəsidir ki, respublikamızda geniş vüsət alan təhsil
islahatı Sabunçu rayonunda uğurla həyata keçirildi. Qısa müddət ərzində
rayonun məktəbləri respublika miqyasında qabaqcıl təhsil ocaqları kimi
tanınmağa başladı. Ali məktəblərə yüksək balla daxil olan abituriyentlər
arasında Sabunçu rayonundakı məktəblərin məzunlarının sayı ildən-ilə
artmağa başladı.

Vaxtilə M.Əhvədi yazırdı: “Söz, bilik zəkaya əsaslanarsa, inci kimi
hamı onu qulağına taxar”. Zəngin dünyagörüş və bilik insanın arxası,
dayağıdır. Biləklə birini yıxırsansa, biliklə minini yıxarsan. Həyatın
sınağından çıxmış bu kəlamı Vahid müəllim həmişə xalqımızın
balalarında görmək istəyib. Təhsil işçisi kimi təhsilimizin uğurlarına necə
sevindiyinin dəfələrlə şahidi olmuşam. İşlədiyi müddət ərzində bir ayağı
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Borçalıda olub. Çalışıb ki, (qeyd etməliyəm ki, neçə illər Borçalı
məktəblərinin dərsliklə təminatı Nazirlik tərəfindən ona həvalə olunub)
“Vətənin qıraqda qalan yeri” Borçalıda məktəblər dərsliklərlə təmin
olunsun.

Dünya müdriklərindən N.Xosrov nahaq yerə demirdi ki:

Hikmətlə, biliklə, comərdliklə sən,
Hər iki dünyada şahsan, hakimsən!

Fakt budur ki, dünyanın ən böyük fatehləri, şahları, hakimləri də
ağıla, savada tapınmalıdırlar. Əks tədqirdə işləri düz getməz, pərənləri
pozular. Vahid Qurbanov bir qayda olaraq vurğulayır ki, həyatın
fövqündə və cövhərində təhsil və maariflənmə dayanır.

2006-cı ildə Bakı şəhərinin ayrı-ayrı rayonları üzrə təhsil şöbələri
ləğv edildikdən sonra yeni yaradılan Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin
Metodiki Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. Hal-hazırda da
bu vəzifədə fəaliyyətini davam etdirir.

Vahid Qurbanov pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, rayonun və
respublikamızın ictimai-siyasi həyatında da yaxından iştirak edir. O,
Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının yaradıcılarındandır.
Təşkilat yarandığı gündən onun sədri seçilib və on ildən artıq həm də bu
vəzifədə çalışıb.

Vahid müəllim həm də gözəl ailə başçısı, iki oğul və bir qız atasıdır.
Vahid müəllimə bundan sonra da təhsilimizin inkişafı naminə səmərəli
fəaliyyət arzulayırıq.
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“HAQQ YOLUNDA ZAMAN-ZAMAN
DÖYÜŞ OLUR, SAVAŞ OLUR”

Həyat heç də hər adamın üzünə gülmür.
Bir çoxları elə bilir ki, görüləcək işləri bir
neçə ayın ərzində həll etmək mümkündür.
Amma dünyanın çox çətin, həm də mürəkkəb
yazılmış və yazılmamış qanunları var. O
qanunları bilənlər, həyatın “dili”ni tapanlar,
başqa sözlə demiş olsaq, içində istedad və
qeyri-adi xüsusiyyətlər hiss edən insanlar
həmişə istəyinə nail olublar. Düzdür, bu
istəyin yolunda zəhmət çəkib müəyyən
çətinliklərini yaşamalısan. Buna baxmayaraq,
özünə inanan və güvənən insanlar həmişə

ürəkdən gələn arzuların dalınca addımlayıblar. Dahilərdən biri deyib ki,
insan onda xoşbəxtliyə qovuşur ki, o, bütün arzularını və inamlarını
gerçəkləşdirə bilir. Xəyallar aləmində yaşayan insanlar hər şeydən
yarımçıq qalırlar. Bu mənada, özünün qəlbindəki arzularının arxasınca
addımlayan Etimad Bayram oğlunun ömür yolu da çox maraqlıdır.

O, 1951-ci ilin mart ayının 14-də Borçalı mahalının Faxralı kəndində
qulluqçu ailəsində anadan olub. Çoxları elə fikirləşə bilər ki, Etimad
Ayvazov hər şeyə çox asanlıqla çatıb. Ancaq bu, qətiyyən belə olmayıb.
Hər dəqiqənin qədrini bilən, bundan zaman-zaman düzgün istifadə edən
Etimad məqsədinə doğru həmişə addım-addım irəliləyib. O, 1958-ci ildə
Faxralı kənd orta məktəbinə gedib və 1968-ci ildə bu orta məktəbi əla
qiymətlərlə bitirib. Aydındır ki, orta məktəbdən sonra insanın həyatında
başqa bir səhifə başlanır. Bu da ali məktəb həyatıdır. Həmin həyatı
yaşamaq üçün isə insan çox zəhmətə qatlaşmalıdır. Elə Etimad da həmən
zəhmətin içində zaman-zaman müxtəlif elmlərin sirlərinə yiyələnərək
1968-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki ATU) mexanika
fakultəsinə daxil olub. Təbii ki, tələbəlik illərində çox şeyi öyrənmək və
bilmək onun maraq dairəsində həmişə önə çəkilib. O, ali məktəbi
bitirdikdən sonra Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodunun xüsusi layihə-
konstruktor texnoloji bürosunda müxtəlif vəzifələrdə işləyib. İstehsalatda
topladığı təcrübə onun dünyagörüşünü bir qədər də zənginləşdirib. Artıq
Etimad Ayvazov 1974-cü ildən həyatını ali məktəbə bağlayıb. Və 4 ilə
yaxın tələbələrin diplom işlərinə rəy verib, rəhbərlik edib. Savadlı kadr
kimi 1978-ci ildən Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitunda materiallar
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müqaviməti fənndindən dərs deməklə yanaşı, institutda əyani
aspiranturaya daxil olub. Aspirantura illərində elmin sirlərini daha
dərindən mənimsəməyə başlayıb. Çəkdiyi zəhmət öz bəhrəsini verib.
Etimad Ayvazov 1983-cü ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi
dərəcəsini alıb. Elə həmin il də Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə
universitetin nəzəri mexanika kafedrasına göndərilib və burada
müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.

İllər ötdükcə onun həm təcrübəsi artıb, həm də elmi dünyagörüşü
daha da zənginləşib. Hər bir insanın taleyi onun öz əlindədi. Bu mənada
Etimad müəllim də həyatını məqsədyönlü zəhməti və alın təri üstündə
qurub. Zaman-zaman qarşısına qoyduğu məqsədə doğru irəliləyib. O, bir
alim kimi ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda latın qrafikası ilə ali məktəblər
üçün “nəzəri mexanika” fənni üzrə yüksək tirajlı dərs vəsaitinin müəllifi
olub. Hər bir axtarışı və tədqiqatı səmərə verib. Etimad müəllim yüzə
qədər elmi məqalənin və o cümlədən ali məktəblər və aspirantlar üçün 6
elmi-metodik əsərin yazılması üçün çox əziyyətlər çəkib. Bayaq
dediyimiz kimi, əziyyətlərsə zaman-zaman meyvə ağacı kimi öz
bəhrəsini verib. Onun içindən gələn arzuları illər keçdikcə əməli işlərə və
konkret təcrübəyə çevrilib. Bu da Etimad Ayvazovu bir az da ruhlandırıb.
Axı, insan qarşıya qoyduğu məqsədin arxasınca gedəndə istər-istəməz öz
arzusuna qovuşmalıdır. Bu gün də Etimad Ayvazov İnşaat Mühəndisləri
Universitetinin nəzəri mexanika kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
Bununla yanaşı o, həm də Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak
Komitəsində şöbə rəisi vəzifəsində işləyib. Hazırda müəllimlik
fəaliyyətini davam etdirir. Görünür, həyat o şəxsləri sevir ki, onlar
düzgün yol tutur və bu yolla gedərək işığa doğru hərəkət edirlər. Etimad
Bayram oğlunun yolu da Tanrı yolu, haqq yoludur. Etimad müəllim də
elin məhəbbətini qazana-qazana bu yolun yolçusu olub. Böyük şairimiz
Zəlimxan Yaqubun dediyi kimi:

...Haqq yolunda zaman – zaman
Döyüş olur, savaş olur.
Ona çatmaq qəfil olmur,
Gediş yavaş-yavaş olur...
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YOLU DÜZ, ƏMƏLI SALEH,
MAYASI HALAL...

“Vətənin qıraqda qalan yeri” Borçalı
mahalının Faxralı kəndi özünün igid övladları
ilə, ziyalıları ilə bütün Türk dünyasında məşhur
olan bir eldir. Son illərdə apardığım
tədqiqatlarda da bu kəndin şöhrətinin təsdiqini
tapmışam. Bu elin-obanın ləyaqətli adamları,
nüfuz sahibləri haqqında dövri mətbuatda
təxminən yüz yetmiş məqaləm dərc olunub.
Sonra həmin məqalələri toplu halında nəşr
etdirmiş, üç hissədən ibarət kitab ərsəyə
gətirmişəm. “Ağır elsən, Borçalıda adın var....”

(eyni zamanda “El sevəni aləm sevər” adlı dördcildlikdə) adı altında işıq
üzü görən həmin kitablarda kimlərin adı yoxdur?!.

Vaxtilə bütün Zaqafqaziyada məşhur olan, Gürcüstanın Təhsil
nazirinin türk məktəbləri üzrə müavini işləmiş, çox görkəmli ziyalı,
Borçalıda həyata keçirilən maarifləndirmə işində, türk məktəblərinin
açılmasında müstəsna xidmətləri olan Mirzə Əlizadədən başlayaraq, ta
hazırda ABŞ-ın Texas ştatında fəaliyyət göstərən elmlər doktoru Rəhilə
Ramazanovaya, Amerikanın Klivlend ştatında yaşayıb-yaradan böyük
alimimiz Tahir Qasımova qədər olduqca nüfuzlu isimləri, çox böyük
coğrafiyanı, geniş spektri əhatə edən həmin toplular həm də tarix
baxımından böyük bir zaman kəsiyinin tədqiqi kimi qəbul edilə bilər. Bu
tarixə nəzər yetirib öyrənəndə ki, ötən əsrin üçüncü onilliyində Mustafa
Kamal Atatürk müasir Türkiyəni quranda onun ilk energetika naziri
Hidayət Turan məhz Faxralıdandır, onda bu kəndin, həqiqətən, Türk
dünyasının məşhur obalarından biri olduğunun növbəti dəfə sübutunu
tapırsan, üstəgəl, bu kəndin yetirməsi olduğun üçün, bu kənddə
doğulduğun, bu kəndin övladı olduğun üçün qürur hissi keçirir, iftixar
duyursan. Tarixdəki “Faxralı” izinə düşüb ta bu günümüzə gəlib çıxanda
və aşkar edəndə ki, əslən Faxralıdan olan və özünə “Faxralı” soyadını
götürən Əfqan Faxralı hazırda Almaniyada yaşayıb-yaradır, almanca
şeirlər yazır, öz şeirlərinə mahnı bəstələyir, Avropanın dünyaca məşhur
“Cənnət qrupu” ansamblının rəhbəridir, təkcə ehtişamlı keçmişinlə deyil,
bu gününlə də öyünməyə əsas tapırsan. Bir daha bu qənaətə gəlirsən ki,
hər bir faxralılı özünün şərəfli, şanlı keçmişi ilə fəxr eləyə bilər. Bu
fəxarətin, bu qürurun mənbəyi, səbəbkarları olan Faxralı övladları
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arasında ən müxtəlif zümrələrin nümayəndələri, ən müxtəlif peşələrin
sahibləri – həkimlər, müəllimlər, mühəndislər, dövlət qulluqçuları, iş
adamları olub, var və olacaqdır. Onların sırasından dünyalarını
dəyişənlərin xatirəsini əziz tutmaq, müasirlərimizin isə dəyərini bilmək,
layiq olduqları qiyməti sağlıqlarında vermək lazımdır. Yüksək qiymətə
layiq olanlardan biri də bu qəbildən olan son məqaləmin qəhrəmanı, işıqlı
ömür sürmüş, xalqını, millətini sevərək yaşamış, həmvətənlərinin,
ellilərinin sevgisini qazanmış rəhmətlik Arif Aslan oğlu Əliyev idi.
Cavan yaşlarından başlayaraq uzun müddət Gürcüstanda “Qruzneft”ə
rəhbərlik etmiş Arif Əliyev Azərbaycan və Gürcüstan müstəqillik əldə
edəndən sonra bu iki ölkə arasında dostluq körpüsünün
möhkəmlənməsinə sanballı töhfələr verdi. ARDNŞ-in Gürcüstanda,
ələlxüsus da azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları kəndlərdə bir çox
sosial layihələri gerçəkləşdirən, ehtiyacı olanlara əl tutan, kasıb-füqəraya
köməklik göstərən, ayrı-ayrı kəndlərin abadlaşdırılmasında müstəsna
xidmətləri olan Arifin 52 yaşında erkən vəfat etməsi bütün Borçalı
mahalını göynətdi. Onun haqqında nekroloq-məqaləni yazandan sonra
fikirləşirdim ki, hələ xeyli müddət Faxralı və faxralılar haqqında heç nə
yaza bilməyəcəyəm. Ancaq nə yaxşı ki, Faxralıdan olan ləyaqətli
insanların siyahısı Ariflə qapanan deyil. Onlardan daha birisi – böyük
hörmət və nüfuz sahibi olan Zahid Nadir oğlu Nuriyevin yubileyinin
yaxınlaşdığını xatırlayanda onu təbrik edəcək istəkliləri arasında ən
birinci olmaq fürsətini qaçırmaq istəmədim.

Faxralının fəxrinə, güvənc ünvanına çevrilən oğullarından olan Zahid
Nadir oğlu Nuriyev 1952-ci ildə Faxralıda dünyaya gəlib. 1969-cu ildə
Faxralı orta məktəbini bitirib. Elə həmin il ali təhsil almaq üçün Bakıya
gəlib və ilk cəhdi uğurlu alınıb; O, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
İnstitutuna daxil olub. 1974-cü ildə ali təhsilini başa vurduqdan sonra
ixtisası üzrə müxtəlif müəsisələrdə, o cümlədən “Azəryollayihə” və
“Azəryol” təmir-tikinti idarələrində çalışıb, böyük kollektivi olan “Yol
inşaatçısı” MMC-yə rəhbərlik edib. Hazırda isə Bakı şəhərindəki 3 saylı
Yol istismar idarəsinin rəisidir.

Yolun həm yüksək mədəniyyətin göstəricisi, həm də qüdrətli
iqtisadiyyatın vacib şərti olduğunu bilən Zahid Nadir oğlu Nuriyev
üzərinə götürdüyü yol-inşaat işlərini həmişə yüksək keyfiyyətlə yerinə
yetirib. Onun işi həmişə bəyənilib, fəaliyyəti təqdir olunub, tərəf-
müqabilləri tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Yol çəkmək kimi müqəddəs
bir işi görməyin məsuliyyətini dərindən dərk edən Zahid Nuriyev
vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməklə, savab əməllərinin sırasını artırıb.
Zahid müəllim belə qənaətdədir ki, əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan,
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şərqlə qərbin, şimalla cənubun qovuşuğunda, Böyük İpək Yolunun,
TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin üstündə yerləşən Azərbaycan get-gedə
nəhəng tranzit ölkəsinə çevrilməkdədir. Bu şərtlər, üstəgəl, güclənən
iqtisadiyyat yol-nəqliyyat infrastrukturumuzun təkmilləşdirilməsini həm
mümkün edir, həm də vacib zərurətə çevirir. Ancaq bütün hallarda ən
zəruri, ödənilməsi vacib olan şərt bu işin mayası halallıqdan yoğrulan
Zahid Nuriyev kimi əli düz, əməli düz insanlara etibar edilməsidir.

Xeyirxah əməlləri ilə mənim ürəyimdə və rəhbərlik etdiyim məktəbin
pedaqoji kollektivinin də, şagirdlərinin də qəlblərində yer almış Zahid
Nuriyevin ismi Borçalının ağır eli Faxralıdan və faxralılardan bəhs edən
kitabımda öz mötəbər yerini tutmuşdur. Onun haqqında yazmış olduğum
məqalənin sərlövhəsini xalq şairi Osman Sarıvəllidən əxz etdiyim misra
təşkil edir:

“Düz yollar çəkməyə düz əllər gərək”. Həqiqətən də, düz əlin, düz
əməlin sahibi olan Zahid Nuriyevi rəhbəri olduğum 271 saylı məktəbin
kollektivinə sevdirən, necə deyərlər “bir köynək yaxın edən” özəl bir
səbəb də vardır. Bu barədə irəlidə söz açacağam. Amma o səbəb Zahid
Nadir oğlunu faxralılara, borçalılara, azərbaycanlılara, ümumən onu
tanıyan bütün insanlara sevdirən səbəblərdən, ona hörmət qazandıran
cəhətlərindən yalnız biridir.

Həyatda nəyəsə nail olmaq üçün müəyyən mərhələlərdən keçmək
lazımdır. Bu, həyatın bütün sahələrində belədir. Məsələn, təbiətə baxaq.
Məhsul almaq üçün dörd fəsil işləmək lazımdır. Torpağı şumlamaq,
toxumu əkmək, onu sulamaq və becərmək lazımdır ki, bu da bütün bir ili
əhatə edən əmək tələb edir. Təbiətdəki nümunələrdə olduğu kimi, insani
münasibətlərdə və cəmiyyətdə baş verən proseslərdə də riayət etməli
olduğumuz müəyyən qayda-qanunlar vardır. Həmin qaydaları
gözləmədən, kəsə yollarla həyatda nəyəsə nail olmaqla uzun müddət
xoşbəxt olmaq mümkün deyildir. Hər şey bir zəhmət tələb edir. İnsan da
özünü yetişdirməli, özünə əmək sərf etməlidir ki, nəyəsə nail olsun. Hətta
gənc yaşında döyüş meydanında rəşadət göstərərək, qəhrəmanlıq
zirvəsinə yüksələn, cavan ikən şöhrət qazanan döyüşçülərin belə riayət
etməli olduqları qaydalar vardır. Əgər basdıqlarını kəssəydilər, onlara
qəhrəman deyən olmazdı.

Zahid Nuriyev də halal həyatın, doğru yolun qaydalarına dürüst riayət
edərək kamilləşmiş, hörmət və izzət sahibi olmuşdur. Əliaçıqlıq, pul və
malını xeyirxah işlərə sərf edib, onlardan mənəvi ləzzət almaq səxavət və
comərdlik sayılır. Comərd insanları çox vaxt dolmuş buluda da
bənzədirlər. Lakin bu ifadə comərdliyi tam əhatə etmir. Çünki bulud
verərkən ağlar, fəqət comərd verərkən gülər. Mənbələrə görə, Həz. Əli
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namazın rukisində ikən içəriyə bir dilənçi daxil olub əlini uzadır, Həz.
Əli dilənçini qapıdan boş qaytarmamaq üçün üzüklü barmağını ona
uzadır. Dilənçi sakitcə üzüyü onun barmağından çıxardıb gedir. Namaz
vaxtı belə comərdlik, səxavətlilik nümunəsi tarixdə analoqu olmayan bir
hadisədir. Comərdliyi və gözəl əxlaqı ilə seçilən Zahid Nuriyevin də
bəyənilən cəhətlərinin biri məhz onun səxavətliyidir. El üçün yaşayan, el
üçün yanan, elin qədrini bilən bu böyük ağıl və böyük ürək sahibinin
səxavətindən çoxlarına pay düşüb. Bakının Sabunçu rayonunun
Bakıxanov qəsəbəsindəki 271 saylı tam orta məktəb üçün 2008-ci ilin
baharında əlavə korpus tikilirdi. İnşaat işlərinin sonuna yaxın məlum
oldu ki, köhnə korpusla yeni tikilən bina arasında üstübağlı keçid
olmayacaq. Bunun əlavə çətinliklər törədəcəyini nəzərə aldığımdan
əvvəlcə iş icraçısına müraciət etdim ki, iki korpus arasında keçid olsun.
İcraçı belə bir keçidin inşasının layihədə nəzərdə tutulmadığını bildirərək,
öz işini bitmiş hesab elədi. Üz tutduğumuz başqa əlaqədar
instansiyalardan da bizə dəstək verən olmadı. Hamı layihədən kənara
çıxmağın mümkünsüzlüyünü deməklə kifayətlənirdi. Bununla belə,
ümidimi üzmür, nəyin bahasına olur-olsun, iki binanın arasında keçidin
inşasına nail olmağa çalışırdım. Ağlıma gəldi ki, Zahid müəllimə də
müraciət edim. Nədənsə, məndə belə bir ümid yaranmışdı ki, birbaşa
onun sahəsi olmasa da, bu işə bir əncam çəkə bilər. Ona müraciət etməyə
qərara verməyimin tutarlı səbəbləri var idi. Əvvəla, Zahid Nadir oğlu
doğma yurdum Faxralının övladı olduğu üçün ona ərk edirdim. İkincisi,
təhsilə böyük önəm verdiyini, gənc nəslin dövrün tələbləri səviyyəsində
təhsil alması üçün əlindən gələn köməyi əsirgəmədiyini yaxşı bilirdim.
Ən nəhayət, yüksək nüfuzuna rəğmən müəyyən dairələrdə sözü keçən
dəyərli bir ziyalı olduğunun fərqindəydim. Görüşüb fikrimi ona
bildirəndə Zahid müəllim ondan gözlədiyim dəstəyi məndən əsirgəmədi.
Bu işi görməyin vacibliyini dərhal başa düşdü, bildi ki, bu, təkcə mənə
deyil, məktəbin bütün müəllim və şagirdlərinə, hətta onların
valideynlərinə də lazımlı işdir. Üstündən heç bir həftə keçmədi ki, o
vaxta qədər bizi narahat edən problem Zahid Nuriyevin səxavəti,
comərdliyi sayəsində öz həllini tapdı. İndi məktəbimizin müəllim və
şagird kollektivi ilə yanaşı, valideynlər də bu rahatlığa görə ilk növbədə
məhz Zahid müəllimə minnətdarlıq edirlər.

Deyirlər, hər bir kəs öz insanlıq xüsusiyyətini öz ana bətnindən
gətirmir, onu həyatda yaxşı əməllərinə görə qazanır. Zahid Nadir oğlu da
gözəl əməlinə görə, xalqla nəfəs aldığına görə, öz şəxsi maraqlarını
xalqın mənafeyindən üstün tutmadığına görə cəmiyyətin hörmətini
qazanıb.



Səməndər Məmmədov

358

Kamil olmayan kəsin inancı zahirən sağlam görünə bilər, ancaq
söylədiyinə əməl etməz. O, halaldan dəm vura bilər, fəqət özünü haram
xəstəliyindən qurtara bilməz. Gözəl geyinə, danışa və özünü ətrafdakılara
yaxşı təqdim edə də bilər. Lakin bu sünilik axıra qədər gedə bilməz. Və
nəticədə o, bu gün qazandığını sabah itirər. Bu gün sevinərkən, sabah
nifrətə məruz qalar. Çünki hər şeyin sünisi, təqlid və yanlışı heç zaman
həqiqi və fitri kimi ola bilməz. Zahid Nuriyev də xalqına, millətinə
elədiklərini reklam xatirinə deyil, vicdanının səsinə qulaq asaraq yerinə
yetirir. Özündən böyüklərə sayğı və diqqət, kiçiklərə qayğı və nəvaziş
göstərən Zahid Nuriyev həmişə sünilikdən qaçıb, təvazökarlığı və yüksək
mədəniyyəti ilə seçilib. Rəhbərlik etdiyi inşaatçılar kollektivinin
sevimlisinə çevrilən, tabeliyində çalışanlara həmişə maksimum diqqət
göstərən Zahid Nuriyev daim onların məişət problemləri ilə maraqlanıb,
ehtiyacı olana kömək əlini uzadıb.

Zahid müəllimin həyat prinsiplərindən biri və birincisi “əl tutmaq
Əlidən qalıb” kəlməsində ehtiva olunan fikirdir. Çünki o, hər hansı bir
məsələ ilə bağlı ona müraciət edən insanların qayğısına qalmağı, onun
dərdinə şərik olmağı, mümkün olan köməkliyi göstərməyi özünün birinci
vəzifəsi hesab edir. Həyatda alnıaçıq, başı uca yaşamağı, hər bir kəsin
gözünə dik baxmağı dünya malından üstün tutmaq, dostluqda sədaqətli
olmaq onun həyat fəlsəfəsidir. Ən çox nifrət etdiyi riyakarlıq, yaltaqlıq,
nəyinsə xətrinə kiməsə layiq olmadığı tərifli sözləri deməkdir və yeni
maraq naminə, təqdirə layiq olanı görməmək, haqsız tənqid eləmək,
kiməsə yarınmaq üçün həmin şəxsin opponentlərinə şər və böhtan
atmaqdır. Zahid Nuriyev həmişə belə intriqalardan kənarda olmuş, ancaq
müşahidəçi mövqeyində qalmayaraq, haqqı müdafiə etmişdir. Müxtəlif
rəhbər vəzifələrdə çalışsa da, quru bürokratiya, tabeliyində olanlara
yuxarıdan aşağı baxmaq Zahidin təbiətinə yaddır. Heç kəs deyə bilməz ki,
o, kiminləsə yüksək tonla danışıb.

Zahid müəllimi tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, o, doğma Faxralı kəndinə
hansı məftunluqla vurğundur. Bu məziyyəti onun vətənpərvərliyi ilə düz
mütənasibdir. Zahid Nuriyev o insanı vətənpərvər hesab edir ki, o,
ədalətlidir, qeyrətlidir, zəhmətsevərdir, obyektivdir, dostluqda
sədaqətlidir. Onun fikrincə, heç cür ola bilməz ki, işdən çəkinən, etibarsız,
obyektiv olmayan adam vətənpərvərlik nümunəsi göstərə bilsin. Əsl
insana verdiyi bu cür tələblərə görə, Zahid Nadir oğlu ilə yoldaşlıq edən
insanlar onunla dostluq etməyin mahiyyətini anlayır və münasibətlərində
bu xasiyyətlərini nəzərə alırlar. Yaxşı bilirlər ki, Zahid Nuriyev yaxşı
mühəndis olmaqdan daha əfzəl gözəl insandır. Təbii ki, bu gözəl
xasiyyətlərinin formalaşmasında onun atası Nadir kişinin ocağında
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halallığa verilən yüksək dəyər mühüm rol oynamışdır. Zahid artıq bu
yüksək dəyərləri öz övladlarına ötürmüş, onlar üçün kamil həyata vəsiqə
vermiş, ən yaxşı nümunə sayılacaq əməllərə imza atmışdır.

Ziyalılıq insanın özünün qazandıqları, dərin elm, bilik əldə etmələri ilə
deyil, millətə, xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə, bütövlükdə bəşəriyyətə
verdikləri ilə ölçülür. Zahid müəllim də xalqımızın xoşbəxt gələcəyi
naminə töhfəsini verir, Vətənimizin tərəqqisi, abadlığı üçün yorulmadan
çalışır. Onun fikrincə, hazırkı keçid mərhələsində Azərbaycan
ziyalılarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onun qənaəti belədir ki,
ziyalı, hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, istər müəllim olsun,
istər həkim olsun, yaxud inşaatçı, fərqi yoxdur, millətinin, xalqının
tərəqqisi üçün çalışan, bu yolda ömrünü-gününü şam kimi əridən,
insanları işıqlı, nurlu sabaha aparan, torpağı müqəddəs Vətən edən
insandır. Başqa sözlə, ziyalı milli dayaqlar üzərində millətin, xalqın,
dövlətin gələcəyi üçün geniş yol açan, ayrı-ayrı fərdlərin deyil,
bütövlükdə millətin yoluna işıq salan insandır. Şəxsən Zahid Nuriyevin
özü əsl ziyalıya verilən tələblərə artıqlaması ilə cavab verir. Necə
deyərlər, “təpədən dırnağadək” ziyalı olan Zahid Nuriyev daim vicdanının
səsi ilə yaşayan insandır. Bizi əhatə edən reallıqlar, ətrafdakı insanların bu
və ya digər təzyiqləri, xüsusilə də çətinliklərə sinə gərmək istəməməyimiz
qulaqlarımızı vicdanımızın səsinə bağlayır. Əgər belə vaxt diqqət kəsilsək,
içimizdən gələn sualları eşidərik: Daha yaxşı vətəndaş, daha yaxşı müəllim,
mühəndis, yaxşı övlad, valideyn, dost olmaq üçün nə etməliyik? Daha
dürüst bir həyat yaşamaq üçün necə davranmalıyıq? Bu sualları bizə verən,
təbii ki, vicdanımızdır. Əslində bu suallar həm də imtahandır. Bu
imtahandan uğurla, alnıaçıq, üzüağ çıxmaq üçün nümunə, örnək, etalon
sayıla biləcək şəxslər vardır. Belələrindən biridir Zahid Nuriyev.

Zahid müəllim dönüb geridə qoyduğu illərə, izlərə baxanda ancaq
qürur hissi keçirə, şərəf duya bilər, “mən elim üçün yaşamışam, xalqım
üçün yaşamışam”, – deyə bilər. Onu da qeyd edim ki, hər adam şərəfli
həyat sürə bilmir. Şərəflə yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir. Zahid müəllim
bu şərəfə elin qədrini bilməklə, eldə-obada sınıq ürəkləri tikməklə nail
olub. Buna qədərki həyatı gözəl olub, şərəfli olub, İnşallah, bundan sonra
Allah verən ömrü də şərəflə yaşasın Zahid Nadir oğlu! Bu yerdə otaqların
küncünə çəkilməyən, düzlər keçib dağlar aşan, dünya ilə dünyalaşan,
dünya şöhrətli şairimiz Hüseyn Arif şeirlərindən bir beyti xatırlatmaq
istəyirəm:

Bəzən əlli də yorur insanı,
Bəzən bilinməyir yüz bu dünyada.
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Zahid Nadir oğlunu “əlli” yora bilməyib, arzu edirəm ki, “yüz” də
bilinməsin. Qoy, xalqın sevgisi, məhəbbəti Zahid Nadir oğlunu yaşatsın.
Arzu edirəm ki, xalqımızın, millətimizin belə layiqli, ləyaqətli oğulları
yüzlərlə olsun, öz ellərinin, Vətəninin şərəfinə şərəf qatsınlar. Yenə də
ölməz şairimiz Hüseyn Arifdən sitat gətirmək istəyirəm:

Solsa da tər çiçəklər,
Heç vaxt solan deyiləm.
Yorulsa da küləklər,
Mən yorulan deyiləm.

Oylağımdı dağ, dərə,
Ötmərəm əbəs yerə.
Qədir bilməyənlərə
Yoldaş olan deyiləm.

Fil üzülüb qalsa da,
Qartal qanad salsa da,
Hər palıd qocalsa da,
Mən qocalan deyiləm.

Arzu edirəm ki, Zahid Nadir oğlu da həmişə cavanlıq eşqi ilə yaşasın,
gənclərə xas olan enerjisini qoruyub saxlasın, yaşlandıqca da cavanlaşsın,
İnşallah!

Yazımın əvvəlində Faxralının məşhurlarını xatırlatmağım əbəs deyil.
Zahid Nuriyev də Faxralının belə ləyaqətli oğullarındandır. Doğma el-
obasını çox sevir. Elin xeyir-şərindən kənarda qalmır. Doğma Faxralımız
naminə atılan hər adımı alqışlayır, öz dəstəyini əsirgəmir. Yetər ki,
doğma el-obamız naminə bir xeyirxah işə qol qoyulsun, Zahid müəllim
birincilər sırasında kömək əlini uzadır. Hələ görməmişəm ki, hər hansı
bir səbəbdən ona üz tutanları, əl açanları əliboş qaytarsın.

Yol çəkmək kimi xeyirxah bir işlə məşğul olan və daim savab işi ilə
seçilən Zahid Nuriyevə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər, ölkəmizin
çiçəklənməsi naminə məhsuldar fəaliyyətində uğurlar diləyirəm.
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ŞƏRƏFLİ HƏYAT YOLU

Həyatda hər kəsə Allah-Təala tərəfindən bir
ömür payı verilir. Bu ömür payında insanların
seçdiyi bütün peşələr şərəflidir. Lakin bunların
içərisində ən vacib və şərəflisi müəllimlik
peşəsidir.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müəllim
əməyini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Mən
yer üzərində müəllimdən yüksək ad tanımıram.
Hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir
zərrəciyi vardır. Məhz müəllim doğma
yurdumuzu sevməyi, hamının rifahı naminə
vicdanla işləməyi, müdrikliklə və səbirlə bizə öyrətmiş və öyrədir. Hər
birimizin öz müəllimi vardır və biz bütün ömrümüz boyu onun xatirəsini
hörmətlə, minnətdarlıqla qəlbimizdə yaşadırıq”. Bu müdrik kəlamda
böyük bir hikmət var. İnsanların cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən,
vəzifəsindən asılı olmayaraq, hamı öz müəllimlərinə borcludur. Sadə
peşə sahiblərindən tutmuş ən yüksək vəzifələrdə çalışanlar belə hər
zaman müəllimlərini ehtiramla yad edir, onların zəhmətini yüksək
qiymətləndirirlər.

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tərkibində Respublika
İncəsənət Gimnaziyasında çalışan Sona müəllimə də belə ehtiram
göstərilən müəllimlər sırasındadır.

Borçalı mahalının Faxralı kəndi “yerdən göydən güc alan, igidlikdə
ucalan” şir ürəkli, şir biləkli oğul və qızlar yetirib. Bunlardan biri də
haqqında söhbət açacağımız Sona xanımdır.

Sona Əli qızı Babaşova (Əliyeva) 1952-ci ilin yanvar ayının 4-də
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində Borçalıda ad-san qazanmış, şərəfli
həyat sürmüş, bütün 50 illik ömrünü xalqına vermiş, saysız-hesabsız
xeyirxah işlər görmüş, el fədaisi, eldə bir olan, Borçalının aktiv
ziyalılarından biri Qaraməmmədli nəslinin görkəmli oğlu Əli Bayram
oğlu Əliyevin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ailə çoxuşaqlı olsa da, hər
bir uşağa xüsusi diqqət və qayğı göstərilərdi. Hələ uşaqlıq illərindən
balaca Sona əməksevərliyi, çalışqanlığı və cəldliyi ilə seçilir, hər işdə
fərqlənməyə cəhd edirdi.

Sona xanım orta təhsilini Faxralı orta məktəbində almış və 1969-cu
ildə məktəbi bitirmişdir. Rus dilini mükəmməl bilən Əli Bayram oğlu
övladlarının da rus dilini öyrənməsi üçün əlindən gələni edirdi. Ailədə
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oğlanlar – Bayram, Rəşid və Azad rayon mərkəzində rus dilində orta
təhsil alırdılar. Qızlar da rus dilini öyrənir və ali təhsili rus dilində almaq
qərarına gəlirlər. Əvvəl ailənin böyük qızı Güləsər, sonra isə Sona 1969-cu
ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji Dillər İnstitutunun Rus dili
və Ədəbiyyatı fakültəsinə daxil olmuşdur. Tələbəlik illəri bacısı Güləsər
xanımın və əmisi Əli müəllimin ailəsində keçmişdir.

Gənc Sona 1974-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji
Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisası
üzrə bitirmiş və gənc mütəxəssis kimi təyinatla Gürcüstan maarif
nazirliyinə göndərilmişdir. O, 1974-cü ildən 1978-ci ilə kimi savadlı
müəllimləri və tələbələri ilə respublika miqyasında seçilən Faxralı orta
məktəbində pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, məktəb direktoru işləyən əmisi
Vəli Əliyev və öz müəllimləri ilə çiyin-çiyinə çalışmış, onlardan
öyrənmiş, bununla qürur hissi duymuşdur. Sona xanım cəmi 4 il doğma
elində müəllim kimi fəaliyyət göstərsə də, bu gün də doğma Faxralıda o
illərin şagirdləri ona hörmət və ehtiramlarını bildirirlər. Sona müəllimə
öz çalışqanlığı və məsuliyyəti ilə əmək fəaliyyətində də fərqlənirdi. Aktiv
ictimai və pedoqoji fəaliyyətinə görə o, 1977-ci ildə Gürcüstan SSR
Maarif nazirliyinin tərifnaməsi ilə təltif olunmuşdur.

Sona xanım 1975-ci ildə Faxralı kəndinin yetirməsi, kəndin dərin
tarixi kökə malik nəsillərindən biri, halal zəhmətlə yaşayan, sakit həyat
tərzi sürən, kimsəyə zərər verməyən, xeyirxahlığı, insanpərvərliyi ilə
fərqlənən Babaşlı nəslindən Əmirxan Mehralı oğlu ilə ailə həyatı qurmuş
və 1978-ci ildə ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinə
köçmüşdür. Bir müddət azyaşlı övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olan
Sona xanım pedaqoji fəaliyyətinə fasilə vermiş və 1 oktyabr 1982-ci
ildən Bakı şəhərindəki 8 saylı internat məktəbində rus dili və ədəbiyyatı
ixtisası üzrə yenidən pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Artıq 30 ildir ki,
Sona müəllimə həmin internatın bazasında yaradılmış Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının tərkibində Respublika İncəsənət Gimnaziyasında rus
dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edir. Bu illər ərzində Sona müəllimə,
böyük bacısı Güləsər xanım, Kəbirə xanım kimi rus dili müəllimlərilə
çiyin-çiyinə çalışmış və öz bilik və bacarığını dil öyrətmək kimi çox səbir
və hövsələ tələb edən incə bir işə sərf etmişdir.

İncəsənət Gimnaziyasının direktoru, qayğıkeş insan Mahizər xanım
Şabanbəyova deyir: “Sona müəllimə zəhmətkeş, öz üzərində daima
çalışan, yenilik axtarışında olan, fənnini, peşəsini sevən və şagirdlərinə
öz övladı kimi qayğı göstərən, bilik və bacarığını şagirdlərindən
əsirgəməyən bir insandır. Mən onu təcrübəli, şagird və müəllim
kollektivinin hörmətini qazanmış bir müəllimə kimi tanıyıram.
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Sona müəllimə şagirdlərinə bilik verməklə yanaşı, onlara xeyirxahlıq,
düzlük öyrədir, humanist və cəsarətli olmağı, Vətəni sevməyi, onun
müstəqilliyini göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamağı təbliğ edir.”

Sona müəllimə dərslərini günün tələbinə uyğun qurur, yeni tədris
metodlarından, müxtəlif əyani və texniki vəsaitlərdən istifadə edir. O,
müxtəlif illərdə bir neçə dəfə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və
Yenidən Hazırlanma İnstitutunda rus dili müəllimləri üçün təşkil edilmiş
İxtisasartırma kurslarını bitirmişdir. O, rus dili ilə yanaşı, doğma
Azərbaycan dilinin də incəliklərini öyrənir və daha da mükəmməl bilik
almaq üçün 2004-2005-ci illər Bakı Slavyan Universitetində Azərbaycan
dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə yenidən hazırlanma təhsilinin tam kursunu
bitirir və Dövlət İmtahan Komissiyasının 13 iyul 2005-ci il tarixli qərarı
ilə ona Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisası verilir.

Sona müəllimənin şagirdləri sırasında onun doğma övladları da vardır.
Evdə nə qədər qayğıkeş və mehribandırsa, məktəbdə o qədər ciddi və
tələbkar olur. Məhz bu tələbkarlıq nəticəsində Sona müəllimənin 3 övladı
bu məktəbi müxtəlif illərdə müvəffəqiyyətlə bitirmiş və gələcək uğurları üçün
möhkəm bünövrə qurmuşlar.

Respublika İncəsənət Gimnaziyası orta təhsil verməklə yanaşı,
yüzlərlə musiqiçi, rəssam, kino və teatr aktyorları, rejissor, rəqqas və s.
kimi ixtisasçılar yetişdirmişdir. Bunların yetişməsində Sona müəllimənin
də İncəsənət Gimnaziyasındakı uzunmüddətli gərgin əməyi olmuşdur.
Sona müəllimə uzun illər gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki xidmətlərinə
görə 2006-cı ilin fevral ayında Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad
Həmkarlar İttifaqı Respublika komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif
edilmişdir.

Bu gün onun istər Faxralı orta məktəbində, istərsə də Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının tərkibində Respublika İncəsənət
Gimnaziyasında dərs dediyi yüzlərlə şagird Azərbaycan iqtisadiyyatının
müxtəlif sahələrində, Gürcüstanda, yaxın və uzaq xarici ölkələrdə
müxtəlif vəzifələrdə şərəflə çalışır və öz müəllimlərinə minnətdarlıqlarını
bildirirlər. Sona müəllimə öz yetirmələri ilə fəxr edir.

Sona xanım böyük bir nəslin – Babaşlı nəslinin hörmətli gəlini və həm
də ağbirçəyidir. O, artıq 40 ilə yaxındır ki, öz taleyini qayğıkeş və
səmimi insan olan Əmirxan müəllimlə bağlamış, həyatın enişli-yoxuşlu
yollarında çiyin-çiyinə addımlamış, birlikdə acılı-şirinli günlər yaşamış,
böyük bir nəslin təəssübünü birlikdə çəkmişlər.

Sona müəllimə nəslin gəncləri üçün hansı qapıya elçi gedibsə, əliboş
qayıtmayıb və onun xeyir-duası ilə neçə-neçə möhkəm ailələr qurulub.
Sona müəllimə tələbkar, qayğıkeş zəhmətkeş, səliqəli, fədakar indiki
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dövr üçün qəhrəman bir anadır. Məhz onun bu xüsusiyyətlərinin dörd
övladının – böyük oğlu Etibar bəyin Türkiyədə ali təhsil almasında, kiçik
oğlu Mehralı bəyin müvəffəqiyyətlə magistraturaya qəbul olunmasında,
böyük qızı Aytənin kimya ixtisası üzrə aspiranturanı bitirməsində, kiçik
qızı Aynurun biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq
görülməsində böyük rolu vardır. Sona müəllimə həm də qayğıkeş nənədir,
bu gün də o, nəvələrini başına yığaraq onların təlim-tərbiyəsi ilə
yaxından məşğul olur, qayğılarını çəkir. O, həmişə uşaqlarına və
nəvələrinə rus dilinin mükəmməl öyrədilməsinə xüsusi fikir verir. Heç
təsadüfi deyildir ki, onların hamısı rus dilini sərbəst bilirlər.

2012-ci ilin yanvar ayının 4-də həyat yoldaşının və uşaqlarının təkidi
ilə təvazökar Sona xanımın təntənəli yubileyi keçirildi. Yubiley bir də
ona görə əlamətdar idi ki, burada Sona xanımın 85 yaşlı ağbirçək anası
Fatma Şeyx Molla Qurban qızı, bacıları, qardaşları, övladları, nəvələri,
mehriban iş yoldaşları, yaxın qohumları, şagird və tələbə yoldaşları,
ailənin dostları iştirak edirdi. Yubileydə hər kəs ürək sözünü deyir və
Sona xanımı təbrik edirdi. Sona xanımın kiçik bacısı, fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi Lalə xanım isə öz kövrək hisslərini bacısına aşağıdakı
şeirlə ünvanladı:

Qışda göz açsan da sən bu dünyaya,
Bahar nəfəslisən, sağ ol, ay bacı!
Qeyrətin bəllidir elə-obaya,
Bahar həvəslisən, sağ ol, ay bacı!

Gecə də, gündüz də hey çalışıbsan,
Zəhmətə uşaqkən çox alışıbsan,
Bir od parçasısan, hey alışıbsan,
İnsanlar gözündə dağ ol, ay bacı!

Mehriban nənəsən, qayğıkeş ana,
Vəfalı yoldaşsan sən Əmirxana,
Ərköyün övladsan doğma anana,
İstərəm hey üzü ağ ol, ay bacı!

Evində həmişə çırağın yansın,
Qəm-kədər qoy səndən uzaq dolansın,
Ömrün sevinclərlə nura boyansın,
Bir budaqdan min budaq ol, ay bacı!

Süfrəyə düzdüyün xörəklər ləziz,
Qapını döyən kəs səninçün əziz,
Sən də sevinirsən sevinəndə biz,
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Özünü gəl məndən soraq al, ay bacı!

Qoy bağında qaranquşlar uçuşsun,
Ağaclarda hər cür meyvə yetişsin,
Nübarından hər bir kəsə pay düşsün,
Barlı-bərəkətli bağ ol, ay bacı!

Altmış yaş nədir, sən yüzdən danış,
Yaşamaq eşqiylə daima alış,
Lalə də söyləyir, afərin, alqış!
Gur çağlayan bir bulaq ol, ay bacı!

Qoy oxunsun “Sona bülbül”,
Sən də nazlan, ürəkdən gül,
Yaşamağın qədrini bil,
Kef-damağı çağ ol, ay bacı!

Nəvələrin böyüsün,
Sona nənə öyünsün,
Qəlbin fərəhlə döyünsün,
Məhəbbətlə yanan ocaq ol, ay bacı!
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“QIZILDAN- GÜMÜŞDƏN, ZƏRDƏN, ZİBADAN,
İNSANIN BİR TƏMİZ ADI GÖZƏLDİR”

Hər kəsə öz eli-obası, doğulub boya-başa
çatdığı yer doğmadır, əzizdir deyənlər nə
qədər haqlıdır. İnsan dünyanın harasında
yaşamasından asılı olmayaraq həmişə öz
doğma yurdu ilə fəxr edir. Hətta bəzən
müəyyən səbəblərdən sənə doğma olan yerlərə
illərlə baş çəkə bilməsən də, bu məhəbbət
azalmır. Eldən-obadan bir xoş soraq alanda,
kiminsə uğurundan xəbər tutanda qürur hissin
birə-beş artır. Bu mənada, mən dünyanın ən
xoşbəxtlərindənəm desəm, heç də mübaliğəyə

yol vermiş olmaram. Çünki böyüyüb boya-başa çatdığım Faxralı kəndi
təkcə Borçalıda yox, Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarlarda da
özünün məşhur elm və sənət adamları, dövlət və ictimai xadimləri ilə
məşhurdur. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının, ədəbiyyatının və
incəsənətinin elə sahəsini tapmaq çətindir ki, orada bu kəndin yetirməsi
çalışmasın. “Ağır elsən, Borçalıda adın var” adlı kitabımın indiyədək işıq
üzü görmüş iki cildində onlardan bir çoxu - məşhur alimlər, ictimai-siyasi
xadimlər, saz-söz adamları, adıbəlli həkimlər və mühəndislər haqqında
qələmimin gücünə söykənib söhbət açmışam. Və hər dəfə də yeni yazı
yazanda bir şey məni yaxşı mənada heyrətləndirib: həyatda elə bir
fəaliyyət sahəsi tapmaq çətindir ki, orada Faxralıdan heç olmasa bircə
nəfər çalışmasın.

Yuxarıda adını çəkdiyim kitabın üçüncü cildinə hazırlıq görərkən də
özüm üçün bir yeniliyin şahidi oldum: mənim kəndimdən qızılaxtaran da
çıxıb. Bəli, məhz sözün əsl mənasında qızılaxtaran. Özü də elə bir
mütəxəssis ki, onun sayəsində hələ vaxtilə SSRİ kimi böyük imperiyanın
iqtisadiyyatı böyük fayda götürüb.

...Səlim Nadir oğlu Həsənov 1952-ci il dekabrın 23-də Borçalıda -
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1959-
cu ildə kənddəki orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub. 1969-cu ildə
həmin məktəbi bitirərkən gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirməkdə çox
da tərəddüd etməyib. Yaşıdları kimi, ali təhsil almaq arzusu ilə Bakıya
gəlib. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
geoloji-coğrafiya fakültəsinə verib və qəbul imtahanlarından uğurla
çıxaraq tələbə adını qazanıb.
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Səlim Həsənov Faxralıda məşhur bir ocağın - Molla Qurban ocağının
övladıdır. Qonaqlı-qaralı, sazlı-sözlü bir ocağın. Türk dünyasının məşhur
söz sultanları, Azərbaycanın xalq şairləri Səməd Vurğun, Osman
Sarıvəlli, Hüseyn Arif bu ocağın qonaqları olmuşlar. Dünyamızın böyük
söz fatehi Zəlimxan Yaqub “Borçalda qalan izlər” poemasında “Mola
Qurban” ocağını böyük məhəbbətlə belə tərənnüm etmişdir:

Hacının anası Sənəm qarının
Bu gün qapısında toy-bayramıydı.
Evində əyləşən qonaq-qaranın
Hər biri gözündə yanan şamıydı!

Sığışmır sevinci bir belə kəndə,
Axşamdan bəridir almır dincini.
Analar belədir, qonaq gələndə
Bölər, bölüşdürər öz sevincini.

Ömrü boyu Borçalıda yazıb-yaradan Əli Səngərli isə S.Vurğunun
Faxralıya gəlməsini tərənnüm edən şeirinin bir bəndində yazır:

Sənəm anamızın gözələri gülüb,
Başına bir dünya sevinc tökülüb....
Şəhərdən bir təzə oğlun gəlibdi,
Ana, görüşünə Vurğun gəlibdi.

Şeirlərdə adı çəkilən Sənəm ana, Səlimin nənəsi, haqqında oçerk
yazdığım, Gürcüstanda məsul vəzifələrdə işləmiş Rəhim Həsənov isə
əmisidir. Azərbaycanda publisistikanın inkişafında müstəsna xidməti
olan Hacı Həsənov da Səlimin əmisidir. Belə ocaqda tərbiyə alıb
böyüyən Səlim Həsənov təbii ki, ləyaqətli oğlu olmalıydı, oldu da.

1974-cü ildə universitetdə təhsilini uğurla başa vuran S.Həsənov o
vaxtkı SSRİ Geologiya Nazirliyinin sərəncamına göndərilib və bu
nazirliyinin təyinatı əsasında Sverdlovsk (indiki Yekaterinburq)
şəhərindəki Ural axtarış partiyasında ilk əmək fəaliyyətinə başlayıb. Qısa
müddətdə özünü savadlı bir mütəxəssis kimi göstərib, çalışdığı
kollektivdə hörmət qazanıb, rəhbərliyin diqqətini çəkib. Elə bunun
nəticəsidir ki, burada bir il çalşdıqdan sonra 1975-ci ildən fəaliyyətini
SSRİ Geologiya Nazirliyinin Moskva şəhərində yerləşən Mərkəzi Elmi-
Tədqiqat Geoloji Kəşfiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi davam
etdirib. Burada da bacarığı və təşkilatçılıq qabilliyyəti ilə seçilib, tezliklə
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partiya rəisi vəzifəsinə irəli çəkilib. Özünün elmi potensialını və
bacarığını daha yaxşı göstərmək üçün yeni imkanlar yaranıb, fəaliyyət
dairəsi və coğrafiyası genişlənib. 1991-ci ilədək burada çalışaraq keçmiş
SSRİ-nin cənub bölgələrinin (Azərbaycan, Gürcüstan, Tacikistan,
Özbəkistan, Qazaxıstan və Türkmənistan) dağlıq ərazilərdə (Pamir,
Tyan-Şan, Kopet-Dağ, Altay və s.) bir sıra sənaye əhəmiyyəti faydalı
qazıntı yataqlarının açılıb kəşf olunmasında, bu yataqların istehsalata
verilməsində bilavasitə iştirak və rəhbərlik edib. Məhz həmin ərəfədə
Azərbaycan Respublikası tarixində ilk dəfə olaraq respublikamızın
geoloqlarının kütləvi şəkildə ölkənin hüdudlarından kənarda (keçmiş
ittifaqın müxtəlif guşlərində) fəaliyyət göstərmələri üçün uzunmüddətli
müqavilələr bağlanıb. Sovetlər Birliyinin cənub bölgələrinin qızıllılıq
prespektivliyi elmi və təcrübi şəkildə əsaslandırılıb. Bu dövrdə güclü
geoloqlar kolektivi formalaşıb ki, hazırda onlar hətta respublikamızda
fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə də bacarıqlı mütəxəssislər kimi işə
cəlb olunublar.

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra keçmiş
ittifaqın müxtəlif guşələrində çalışan bir çox soydaşımız respublikamıza
qayıdaraq öz bacarıq və təcrübələrini əldə olunmuş müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsinə, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirlməsinə
yönəltdilər. Uzun müddət Rusiyada çalışsa da, həmişə doğma
Azərbaycanın mənafeyini hər şeydən üstün tutan, hər addımında onun
şöhrətini daha da ucaltmağa çalışan Səlim Həsənov da 1991-ci ildə
Azərbaycana dönərək bundan sonra zəngin təcrübəsini, bilik və
bacarığını respublikamızda iqtisadiyyatın çiçəklənməsinə yönəldib.
1992-ci ildə “Azərqızıl” Dövlət Şirkəti yaradılarkən o, bu şirkətin
tabeliyindəki “Azərqızılkəşfiyyat” dövlət firmasının baş direktoru
vəzifəsinə təyin olunub. 1992-2002-ci illər ərzində Azərbaycanın
müxtəlif regionlarında onlarca perspektivli və potensial perspektivli
qızıllı strukturların, yeni köklü və səpinti qızıl yataqlarının, qızıl-barıt-
polimetal formasiyasına aid olan Çovdar yatağının qızıllığının
öyrənilməsi, Göygöl qalxımında “Buzluq”, “Kəpəz”, “Tullar” yataqları
və bri sıra qızıl təzahürləri olan sahələrin aşkar edilməsi birbaşa onun
rəhbərlik etdiyi “Azərqızılkəşfiyyat” dövlət firmasının adı ilə bağlıdır. Bu
axtarışlar sayəsində əldə edilən nəticələrə görə də Azərbaycanın qızıl
ehtiyatları yenidən qiymətləndirilib ki, bütün bunlar da Azərbaycanın
potensial, irihəcmli qızıl yataqlı əyalət olduğunu deməyə imkan verib.

Bu uğurlardan böyük həvəslə danışan S.Həsənov deyir ki,
Azərbaycanın qızıllığı üzrə tövsiyələr və təkliflər dəfələrlə xarici
ekspertlərlə yoxlanıldıqdan sonra 9 qızıl yatağının işlənməsi barədə
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Amerika şirkəti ilə kontrakt bağlanıb. Həmin kontraktın imzalanmasında
ümummilli liderimiz H.Əliyev də iştirak edib.

Təcrübədə sınaqdan çıxmayan, istehsalata tətbiq olunmayan elmi
biliklərin faydası olmadığı kimi, praktik fəaliyyət də elmi əsaslara
söykənmədən uğur gətirə bilməz. Bu baxımdan Səlim Həsənovun
xoşbəxtliyi və onun uğurlarının bir səbəbi də o idi ki, istehsalatdakı işini
elmi fəaliyyəti ilə uzlaşdırmağı bacarıb. Daha doğrusu, həm də elmi
axtarışlarla məşğul olub. Dəfələrlə müxtəlif elmi simpozium və
konfranslarda (Bakı, Tbilisi, Moskva, Novosibirsk, Blaqovşensk və s.
şəhərlərində) məruzələrlə çıxış edib, onlarla elmi məqalənin, hesabat və
metodiki tövsiyələrin müəllifidir.

Səlim Nadir oğlu hazırda Azərbaycan Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyində məsləhətçi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Bütün bu sadaladıqlarım şərəfli ömür yaşayan bir insanın keçdiyi
həyat yolunun bir hissəsi, daha doğrusu, ancaq peşə fəaliyyəti ilə bağlı
olan hissəsidir. Elə bunlar da yetər ki, faxralılar yeri düşəndə onunla
öyünsün, fəxr eləsin. Amma bunlardan da önəmli olan və qürur duyuran
bir şey də var ki, o da Səlim Həsənovun harda olmasından, hansı
vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq həmişə Faxralının adını uca
tutması, bu elin şöhrətinin üstünə şöhrət gətirməsidir.

Və son olaraq şair Alqayıtın təbirincə demək istəyirəm ki, qızıldan,
gümüşdən, zərdən, zibadan insanın bir təmiz adı gözəldir. Səlim Həsənov
ömrü boyu qızılla işləyə-işləyə öz təmiz adını hər şeydən uca tutdu.
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“SEVGİ ILƏ BAŞ-BAŞA
NURDU, NUR İNSAN”

Hər ömrün öz rəngi var. Bu rənglər o
qədər çalarlı və zəngindir ki, ona baxanda
insan ömrünün müxtəlif anları yada düşür.
Rənglər aləmi həm də insanın dərin
düşüncəsindən, fəlsəfi duyumundan və
gələcəyə nikbin baxışından xəbər verir.
İnsanın içinə, varlığına və dünyasına hopur.
İnsan bu rəngləri yaşadaraq daha gözəl və
daha əsrarəngiz bir aləmə qovuşur.

Firəngiz Hüseynqulu qızı Hüseynova da
özünə rənglər aləmindən bir dünya qurub. O
dünyanın rəngləri bir-birinə bənzəmir. Sadəcə

olaraq, bu rənglərin hər biri onun ömrünün bir anı deməkdir. Rənglərin
ona gətirdiyi həyat yolu heç də başqalarına bənzəmir. Bir sözlə, özünü,
ömrünü mədəniyyətə, incəsənətə və gözəl bir sənətə həsr edən insan
zaman-zaman addımladıqca öz iç dünyasında bu əsrarəngiz gözəllikləri
hiss edir və onu başqalarına da ötürür.

Firəngiz xanım Hüseynova 1953-cü ildə Gürcüstanın Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Uşaqlığı heç də başqa
yaşıdlarından fərqlənməyib, amma zaman ötdükcə və bir az da
böyüdükcə onun həyatı və yaşayışı dəyişməyə başladı. Orta təhsil almaq
üçün əvvəlcə Faxralıdakı kənd məktəbində gedib və sonradan təhsilini
Bakıda davam etdirib. 1970-ci ildə Bakıdakı 226 saylı ota məktəbi bitirib.
O vaxtı hər bir gəncin ən böyük arzusu ali məktəbə daxil olmaq, tələbə
adı qazanmaq idi. Ozü də universitet tələbəsi olmaq ikiqat xoşbəxtlik idi.
Ən azından ona görə ki, universitet tələbəsi olmaqla çoxları fəxr edir və
qürur hissi keçirirdi. Bir məlum-məşhur faktı da qeyd edək ki, Firəngiz
xanımın atası Qorqudşünas tədqiqatçımız Hüseynqulu Məmmədli də,
qardaşları gözəl ziyalı alimlərimiz Elxan və Eldar Məmmədli də
universiteti bitirmişlər. Firəngiz xanım ocaqdan gələn bu ənənəni pozmaq
istəmirdi. İçindən gələn bu arzu ilə Firəngiz xanım da 1972-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya
fakültəsinə daxil olur. 1977-ci ildə universiteti bitirir.
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Təbii ki, Firəngiz xanım özünə ali məktəbdə qazandığı ixtisasa
uyğun iş tapmalı idi. O, bu işi də tapır və Bakıdakı 126 saylı orta
məktəbdə kitabxana müdiri vəzifəsində işləyir.

İllər ötdükcə onun təcrübəsi və peşəkarlığı artmağa başlayır. 1981-ci
ildə Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində
işləyir. Muzey işində işləmək, çalışmaq, xalçaçılıq və tətbiqi sənəti
öyrənmək o qədər də asan iş deyil. Çünki bu sənətin özünəməxsus
gözəllikləri və özəllikləri var. Ən azından incəsənətin bir növü sayılan bu
qədim sənət nümunələri haqqında kifayət qədər bilgiyə və
dünyagörüşünə malik olmalısan.

Universitetdə qazandığı biliklər Firəngiz xanımın köməyinə çatır. O,
bu sahədə zaman-zaman özünü doğrultmağa başlayır. Elə ona görə də
1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər muzeydə elmi işlər üzrə direktor müavini
vəzifəsində işləyir. İllər ötdükcə zəngin təcrübə toplayan və biliklərini
daha da artıran Firəngiz Hüseynova irəliyə doğru addımlayır. Elə buna
görə də o, bir müddət Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
“Mədəniyyət sərvətlərinin tarixi, bədii və elmi dəyərinin
müəyyənləşdirilməsi, xüsusi bədii ekspertiza keçirilməsi və mühafizə
şəhadətnaməsi verilməsi üzrə” ekspert komissiyasının üzvü seçilir. Bu
müddətdə də o, xalq tətbiqi sənəti ilə bağlı kataloqların, bukletlərin
araya-ərsəyə gətirilməsində böyük işlərə imza atır.

Əlbəttə, uzun illər muzey işində çalışması və zəngin təcrübə
toplaması, bu işə dərindən bələd olması onun səriştəli bir mədəniyyət
işçisi kimi yetişməsinə səbəb olur. Elə məhz buna görə də Firəngiz
Hüseynova Mədəniyyət Nazirliyi və muzey müdriyyəti tərəfindən yaxşı
işinə görə dəfələrlə mükafatlandırılıb.

Firəngiz Hüseynovanın öz işinə novatorcasına yanaşması, orijinal iş
metodları və Azərbaycan incəsənətini və muzey işini dərindən bilməsi bir
çoxlarının diqqətini özünə cəlb edir. Elə buna görə də 2006-cı ildən
etibarən Milli Aviasiya Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Mülki Aviasiya muzeyinə direktor müavini təyin olunur,
sonradan onu direktor vəzifəsinə irəli çəkirlər. Bu muzeyin
yaradılmasında və eksponatların zənginləşməsində Firəngiz xanımın
müstəsna xidmətləri var. O, zəngin təcrübəsindən və incəsənət işinə olan
böyük həvəsindən yararlanaraq Azərbaycan Mülki Aviasiyasının
dünəninin, bu gününün öyrənilməsi üçün gərgin axtarışlar aparır, bu
sahədə lazımı sənədlər toplayır, elmi-tarixi klassifikasyası əsasında
muzeyin ekspozisyasının qurulması işini orijinal bir formada həyata
keçirir. O, Milli Aviasiya Akademiyasının Mülki Aviasiya muzeyində elə
bir sənət ocağı yaradır ki, çoxları bu insanın qurduğu möcüzəyə
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təəccüblənir. Çünki həqiqətən də onun Aviasiya muzeyində yaratdığı
sənət nümunələri böyük muzey işindən, zəngin təcrübədən və ən nəhayət
bu insanın sonsuz dərəcədə qurub yaratmaq eşqindən xəbər verir. Elə
bütün bunların nəticəsi olaraq Firəngiz xanım respublikanın “Əməkdar
Mədəniyyət İşçisi” fəxri adına layiq görülür.

Eyni zamanda Firəngiz Hüseynovanın qısa zaman kəsiyində
Azərbaycan Aviasiya tarixinin təbliği ilə əlaqədar “Azərbaycan
aviatorları Böyük Vətən Müharibəsində”, “Azərbaycan Mülki Aviasiya
muzeyi - 2005-2010. Hesabat”, “Səma cəsurları sevir” adlı bukletlər
hazırlayıb, Azərbaycan Aviasiyasında müstəsna xidmətləri olan şəxslərə
həsr olunmuş görüşlər, sərgilər təşkil edib və eyni zamanda davamlı
olaraq dövri mətbuatda - “Xalq qəzeti”, “Respublika” qəzetlərində və
“Azərbaycan dünyası” jurnalında Aviasiya ilə bağlı məqalələr çap etdirib.

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Firəngiz Hüseynova kimi ömrünü
incəsənətə həsr eləmiş insanın həyat yolu müxtəlif rənglərlə zəngindir. O
rənglərin ən gözəli, ən yadda qalanı isə ağ rəngdir. Ağ rəng onun yoluna
ağ işıq salır və Firəngiz xanımı ağ yolla ağ günə doğru aparır. Qoy bu yol
həmişə işıqlı və açıq olsun.

Firəngiz xanım bu hörmət və nüfuz zirvəsinə içindən gələn sevgi ilə
çatıb. Böyük şairimiz Zəlimxan Yaqubun yazdığı kimi:

Sevgi ilə baş-başa nurdu, nur insan,
Sevgi tükənəndə qurtarır ömrü.

Arzu edək, bu nurlu insanın ömür yoluna həmişə Ay nur çiləsin.
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EL OĞLU

Çox qədim zamanlardan xalq arasında belə
bir deyim var: “Az danışıb çox iş görmək
lazımdır”. Çox təəssüflər olsun ki, sirli-sehirli
dünyamızda çox danışıb az iş görənlərin sayı
artır. Cəmiyyətimizdə iş görənlərin sayı az olsa
da, onlar sona qədər öz insanlığını və
müqəddəsliyini saxlayırlar. Çünki onlar ətrafını
da özləri kimi müqəddəs bilirlər. Belələri
haqqın dərgahına tapınıb öz ləyaqətlərinə
hörmət edərək xalqa xidməti özlərinə şərəf
bilirlər. Belələrindən biri də Vaqif Nəbi oğlu
Nəbiyevdir.

Nəbiyev Vaqif Nəbi oğlu 1953-cü ildə Borçalı mahalının Faxralı
kəndində anadan olmuş, 1970-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbini əla
qiymətlərlə bitirmişdir. Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Tibb
İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuş və 1976-cı ildə
həmin fakültəni müvəffəqiyyətlə bitirmiş, bir il Gəncə şəhəri Təcili
yardım xəstəxanasında internatura kursu keçmişdir. O, 1978-1981-ci
illərdə təyinatla Xanlar rayonunun mərkəzi xəstəxanasında həkim-
onkoloq işləmiş, 1983-cü ildən isə Bakı şəhər Onkoloji Dispanserində
Endoskopiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Onun səyi
nəticəsində Endoskopiya şöbəsinin bazasında şəhər Endoskopiya mərkəzi
yaradılmış, Həmin mərkəzə rəhbərlik Vaqif Nəbiyevə tapşırılmışdır.

Vaqif Nəbiyev 1990-cı ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq)
şəhərində SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin S.M.Kirov adına Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda “Yemək borusu xərçənginin erkən
diaqnostikasının təkmilləşdirilməsi yolları” mövzusunda dissertasiya
müdafiə etmiş və tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

O, 21 elmi məqalənin müəllifidir, onkoloji və endoskopiya üzrə tibbi
kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətləri var. Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetində, 2 saylı Tibb məktəbində, orta tibb işçilərinin
ixtisaslaşdırılma kurslarında dərs deyib. Bakı şəhərinin baş endoskopisti,
Daxili qoşunların hospitalının məsləhətçisi və endoskopisti işləmişdir.

Vaqif Nəbiyev 2009-cu ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
Üzü el yanında həmişə ağ olan Vaqif həkim hər şeydən öncə “Dost

qarşılayıb yağı basan” böyük Faxralının insan oğlu idi. Doğma Səngəri,
Gözəl dağını, Qızılqayanı, Tənəklini, Daşlıgəzdəyi, Yovşanlını canı
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qədər sevirdi. Elcanlı, yurdcanlı Vaqif həkim heç vaxt öz zirvəsinin
ucalığından enmədi. Elə-obaya münasibəti ilə, insanlara təmənnasız
xidmətilə haqqa qovuşana qədər öz ucalığını saxlaya bildi. Yediyi duz-
çörəyə heç vaxt kəm baxmadı. Elinin gül-çiçəyinə də biganə qalmadı.
Xalqımızın nəğməkar oğlu Rasim Kərimlinin yazdığı kimi:

Kəm baxma ellərin duz-çörəyinə,
Bahar diləyinə, dağ ürəyinə.
Biganə qalanda gül-çiçəyinə,
Çəmən gileylənib, çöl inciməzmi?

Vaqifin vaxtsız ölümü onu tanıyanları, elini-obasını yandırıb-yaxdı.
Ona görə ki, bir evin oğlu deyildi, bir elin oğlu idi. El oğlu kimi heç kimi
özündən incik salmadı. Ona pənah gətirən bir xəstəni də naümüd
qaytarmadı. Tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq ərəfəsində idi.
Təəssüf, min təəssüf ki, əcəl imkan vermədi. Bütün bunları öz gücünə
etmişdir. “Dayı” gücünə vəzifə pillələrinə çıxanları qəbul etmirdi.
Belələrinə R.Kərimlinin dilə ilə cavab verirdi:

Biri at oynadır dayı gücünə,
Biri arxalanır ayı gücünə.
Vermirlər hər kəsə payı gücünə,
Belə deyirlərsə, gerçək deyirlər.

Vaqif həm də gözəl ailə başçısı idi. Elimizə başucalığı gətirən övladlar
tərbiyə edib. Sevindirici haldır ki, qızı Elnarə atasının və anasının
davamçısıdır. 2004-cü ildə Bakı Onkoloji Disponserində ginekologiya və
cərrahiyə şöbələrində internatura keçmişdir. 2005-ci ildə universiteti
qırmızı diplomla bitirdiyinə görə, Azərbaycan Tibb Univsersitetinin
Pediatriya fakültəsinin “Cərrahi xəstəliklər” kafedrasında baş laborant
vəzifəsində saxlanılmışdır.

Hal-hazırda “Mədənin maliqnizasiya etmiş xoralarının patoqenezinin
bəzi aspektləri və onların erkən diaqnostikası” mövzusunda dissertasiya
müdafiə edib. Ulularımızın təfəkküründən süzülüb gələn bir el misalında
yaxşı deyilib: ”Ot kökü üstə bitər”.
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ÖYRƏDƏN VƏ ÖYRƏNƏN ZİYALI

Allah verən ömrü şərəflə yaşamaq hər bir
insanın insanlıq borcudur. Gərək onu elə
yaşayasan ki, sonradan keçən hər mənasız gün
üçün təəssüf hissi keçirməyəsən.

“Sənət meydanının tufanı” böyük Səməd
Vurğun vaxtı ilə yazırdı:

Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşı dünya.

Sirrini sirdaşa verməyən dünyanın nəbzini hər
adam tuta bilmir. Əxlaqi fəzilətlərə tapınıb zamanın nəbzini tuta bilən
insan isə sağlığında heykəlləşir, yaxın və uzaq ətrafının mehri-
məhəbbətini qazanır. Nəcib əməlləri ilə içi məhəbbətlə dolu insanlar
cərgəsində durur. Bu məhəbbətin işığı, nuru onların çöhrəsinə hopur.
Bəzən belə insanlar vaxtın azlığından gileylənə-gileylənə, qayğıların
içində aza-aza ömürlərini şam kimi əridirlər, zaman adlı bir qazanın
içində. Vətənin qıraqda qalan yeri “Borçalı mahalının şəfalı əlləri ilə
min-min xəstəyə şəfa” verən həkim qızı - alim Minayə xanım Nəbiyeva
da belə xeyirxah insanlardan biridir.

Nəbiyeva (Əlizadə) Minayə Yolçu qızı 25 yanvar 1953-cü ildə
Borçalı mahalının Faxralı kəndində qulluqçu ailəsində anadan olub.
1960-cı ildə o, Faxralı kəndində birinci sinfə gedib, sonralar isə ailəsi
Bakıya köçdüyünə görə, 1970-ci ildə Bakı şəhərindəki 111 saylı orta
məktəbi bitirib.

1970-1976-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Sanitariya-
gigiyena fakültəsində təhsil alıb.

1976-1980-ci illərdə təyinatla Xanlar rayonu Sanitar Epidemioloji
Stansiyasında həkim-epidemioloq vəzifəsində çalışıb.

1980-ci ildə müsabiqə yolu ilə indiki ATU-nun “Əmək gigiyenası və
peşə xəstəlikləri” kafedrasına assisent seçilib.

1994-cü ildə “İri sənayə şəhərinin atmosfer çirklənməsinin
məktəbəqədər yaşlı uşaqların sağlamlıq vəziyyətinə və immunoloji
göstəricilərinə təsiri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, tibb
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
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O, 4 metodik tövsiyyənin, 3 tədris-metodik vəsaitin, 1 dərslik
kitabının, cəmi 54 elmi əsərin müəllifidir.

Hal-hazırda “Uşaq və yeniyetmələr gigyenası və əmək gigiyenası”
kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. Kafedrada mülki-müdafiə işinin
rəhbəridir. Bu işinə görə 1983-cü ildə şəxsi işinə yazılmaq şərtilə
təşəkkür, 2007-ci ildə isə mükafat almışdır. 2004-cü ildə “XXI əsrin
tanınmış alimi” Beynəlxalq Diplomu ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan
Tibb Universitetinin Qadınlar Şurasının üzvüdür.

Tibb elmləri namizədi Minayə Nəbiyeva öyrənə-öyrənə həm də
öyrədir. İ.V.Hötenin dediyi kimi: “Təkcə bilik azdır, onu tətbiq etmək
lazımdır, istəmək azdır, fəaliyyət göstərmək lazımdır”. Bu mənada
Minayə xanım bildiyini öyrətməkdən zövq alır. Tanrı verən ömrü öyrənə-
öyrənə, öyrədə-öyrədə yaşayır.

Minayə xanım yalnız həkim kimi yox, bir insan kimi də sadəliyi ilə
seçilir, həyatın fövqündə insanlığı görür. Adət-ənənəmizə hörmətlə
yanaşır, sazımızın, sözümüzün fanatıdır. Ömür yollarının bütün
mərhələlərində insanlara birinci növbədə hörmət edir, əvəzində isə
hörmət görür. Minayə xanım həm də qürur duyulası adlı-sanlı Koxallı
nəslinin işıqlı övladıdır. O işıq Minayə xanımın ömür yollarının sədaqətli,
etibarlı bələdçisidir.
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“CAHİLLİK ÖLÜMDÜ, ALİMLİK HƏYAT,
KAMALA YETƏNDƏ DOĞULUR İNSAN”

Vətəni oğul tək qorudun,
Nə usandın, nə yoruldun,
Sən od-alovdan doğuldun,
Düşmən başın üz, qardaşım!
Ey, əhdinə düz qardaşım!

Lalə Əliyeva

O, hamıdan fərqli bir ömür yaşadı.
Ölümlə çarpışan ağır bir ömür. Bu çətin
anlarda içindən, kökündən, aldığı tərbiyədən
gələn qürura sığındı. Qorxmadı, əyilmədi,
sınmadı. Qucağında böyüdüyü Səngər dağı kimi. Savadınnan,
səviyyəsiynən və tutarlı məntiqinnən qalib gəldi. Kamal zirvəsinə ucaldı.
Və o zirvədə ikinci dəfə yenidən doğuldu. Bu maraqlı, yenilməz, basılmaz ər
oğlu ər gözəl alim-ziyalımız Rəşid Əliyevdir.

Rəşid Əli oğlu Əliyev 1954-cü il yanvar ayının 30-da Faxralı
kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. O, 1961-ci ildə Faxralı
orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olsa da, 1965-ci ildə təhsilini Bolnisi
şəhər rus orta məktəbində davam etdirmişdir, həmin məktəbi də
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. İlk zamanlar rus məktəbində oxumaq dili
bilməyən bir uşaq üçün çətin olsa da, Rəşid atası Əli Bayram oğlunun və
özünün böyük səyi nəticəsində bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə
gəlmiş, artıq 6 aydan sonra başqa millətlərdən olan yaşıdlarını
qabaqlamağa başlamışdı. Atası Əli Bayram oğlu hələ kiçik yaşlarından
Rəşidin şəxsiyyətinə hörmət edir, onunla bir çox mövzularda söhbətlər
aparır, fikirlərinə dəyər verirdi. Rəşidin oxuduğu rus məktəbində təhsil
yüksək səviyyədə aparılır və dəqiq elmlərə üstünlük verilirdi. Ona görə
də, hələ uşaq yaşlarından onda radiorabitəyə, təyyarə modelləşdirməyə,
fotoşəkil çıxartmağa xüsusi həvəs yaranmışdı və onun arzusu Moskva
Təyyarəçilik İnstitutuna daxil olmaq idi. İstirahət və ya tətil günlərində o,
qardaşları Bayram və Azadla birlikdə otağın birində öz balaca
fotolaboratoriyasını qurar, hər tərəfi qaranlıq edər və həvəslə şəkil
çıxardardı. Sonralar texnikaya və fizika elminə olan bu sevgi onu
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə gətirdi və 1971-ci
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ildə o, həmin fakültənin axşam şöbəsinə qəbul olundu. Hələ tələbəlik
illərindən gənc Rəşid Universitetin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmuş
və fiziki təcrübə sahəsində öz biliklərini zənginləşdirmişdir. Məhz Sovet
ordusu sıralarında xidmət edərkən onun qazandığı təcrübə karına
gəlmişdi. O, zenit-raket qoşunlarının kəşfiyyat bölməsinin 6 aylıq təlim
kurslarını “əla” qiymətlə bitirmiş və buna görə də serjant rütbəsi
qazanmış, bölük komandiri və təlim siniflərinin rəisi təyin olunmuşdur.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra o, universitetdə təhsilini davam
etdirmiş və 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika
fakültəsini bitirmiş və Universitetin fizika fakültəsində də saxlanılmışdır.
35 ildən artıq bir müddətdir ki, həmin fakültədə fəaliyyət göstərərək, baş
laborantdan aparıcı mühəndis vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. O, hal-
hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun “Bioloji sistemlər fizikası” laboratoriyasında aparıcı
mühəndis vəzifəsində çalışır. BDU-da savadlı, yüksək ixtisaslı
mütəxəssis kimi tanınmış Rəşid Əliyev bir çox elmi məqalələrin,
ixtiraların, səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.

Rəşid Əliyev Azərbaycan elmi ictimaiyyətində kifayət qədər tanınan,
müasir texnika və texnologiyanı mükəmməl bilən, eksperimentin
incəliklərini dərindən duyan nadir qabiliyyətə malik bir fizik-mühəndis
olmaqla, nəinki Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki Fizika
Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutunda, həm də AMEA Genetik
Ehtiyatlar İnstitutunda və AMEA-nın digər institutlarındakı ən mürəkkəb
rentgen, lazer və digər optik qurğuların sazlanması və işlək vəziyyətdə
qalmasını təmin etmişdir. Rəşid müəllim “LAZER” Elmi-texniki
Mərkəzdə işlənib hazırlanmış xüsusi təyinatlı lazer texnikasının N saylı
hərbi hissədə sınqalarının təşkili və keçirilməsində yaxından iştirak
etmişdir. Rəşid müəllim BDU-dakı elmi fəaliyyəti ilə yanaşı,
respublikada gəmi təmiri üzrə də əhəmiyyətli işlər görmüşdür. Son
dövrlərdə Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının “Keşikçi
gəmisi”nin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ə.Hacıyev adına
“Tədqiqat gəmisi”nin əsaslı təmirinə cəlb edilmiş, oradakı mürəkkəb
qurğuların bərpası və yenidən qurulmasını uğurla yerinə yetirmişdir.

Rəşid Əliyev təmiz adı, şərəfi hər şeydən üstün tutan bir nəslin
oğludur. O, 1937-ci ildə Sovet rejimi tərəfindən öz əqidəsi uğrunda
güllələnmiş Şeyx Molla Qurbanın və müharibə illərində fərarilərin
gülləsinə tuş gəlmiş dəmirçi Qarammədoğlu Bayramın nəvəsi, 1941-
1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində igidliklər göstərmiş bir kişinin
- Əli Əliyevin oğlu olmaqla öz nəslinin layiqli davamçısıdır.
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Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda Rəşid müəllim ön
cərgələrdə olmuş və Azadlıq Meydanında onun qurduğu mikrofonlardan
Azərbaycan xalqının haqq səsi hər yana yayılmışdır. Mitinqlərdə iştirak
etdiyinə görə o, 1989-cu ildə Vəzirov dövründə Sovet rejimi tərəfindən
həbs edilmiş, yalnız Azərbaycan Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin və
əməkdaşlarının səyi nəticəsində tezlikə azad olunmuşdur. Rəşid müəllim
ölkəmizin həyatında baş verən bütün taleyüklü proseslərdə həmişə bir
əsgər kimi səfərbər olmuş və iştirak etmişdir. O, 1990-cı il 20 yanvar
hadisələrindən də kənarda qalmamış, 19 yanvar gecəsi Sovet Ordusunun
yerləşdiyi keçmiş “Salyan kazarmasının” yaxınlığında əliyalın Rus Sovet
ordusunun tanklarının qabağına çıxmışdı.

Rəşid Əliyev vətənpərvər, cəmiyyətdə müəyyən hörmətə malik əsl
ziyalı bir insandır. Erməni faşistləri tərəfindən xalqımızın başına
gətirilmiş Xocalı soyqrımından sonra Rəşid müəllim bu müsibətlərə
dözməyərək, 1992-ci ilin may ayında öz dissertasiyası üzərində elmi
fəaliyyətini dayandıraraq 36 yaşında könüllü silaha sarılmış, Vətənin
müdafiəsinə qalxmışdır. O, 1999-cu ilə qədər öz bilik və qabiliyyətindən
istifadə edərək 776-cı xüsusi təyinatlı hərbi hissədə əvvəlcə kəşfiyyatçı
rota komandiri, sonra isə rabitə rəisi vəzifəsində çalışmış, hərbi hissənin
rabitə sistemini yaratmış və müvafiq kadrlar hazırlamışdır. Onun bu
xidmətləri hərbi hissənin fərmanı ilə qeyd olunmuş və bu dövr ərzində o,
baş çavuşdan kapitan rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. O, Füzuli, Qubadlı,
Ağdam, Ağdərə, Murov, Tərtər döyüşləri kimi qanlı döyüşlərdə iştirak
etmiş və onun xidmət etdiyi hərbi hissə yeganə hissədir ki, heç bir
döyüşdə məğlub olmamışdır. O, Qarabağ müharibəsi veteranı, ehtiyatda
olan kapitandır. Rəşid müəllimin vuruşduğu hərbi hissənin döyüş yoluna
həsr olunmuş iki kitab işıq üzü görmüşdür: Dünyamalı Kərəmin
“Qələbəni odlu qəlb əldə edir” və Aleksey Saprıkinin “Да, несудимы
будем!” kitabları.

Bu kitablarda da Rəşid müəllimin obrazı vətənpərvər bir alim,
istedadlı bir rabitəçi, tabeliyində olan əsgərlərə atalıq qayğısı göstərən bir
zabit kimi canlanır. Rəşid müəllim müharibə qurtardıqdan sonra da həlak
olmuş şəhid dostlarının ata-analarına baş çəkir, övladlarının toyunda
iştirak edir və həmişə də həyatdan nakam getmiş şəhidləri ürəkağrısı ilə
xatırlayır. Rəşid müəllim yeri gələndə dövri mətbuatda Qarabağın
azadlığı uğrunda canlarından keçmiş döyüş yoldaşlarının qəhrəmanlıqları
haqqında məqalələrlə çıxış edir və onları yad edir.

Rəşid müəllimin həyatında bir dövr də onun İrana bir mütəxəssis
kimi müqavilə əsasında dəvəti lə bağlıdır...
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O, 2007-ci il yanvar ayından İran İslam Respublikası tərəfindən
müqavilə əsasında elmi-tədqiqat işlərinə dəvət almışdır. O, İran İslam
Respublikasında kvant elektronikası sahəsində elmi-tədqiqat işlərində
iştirak etmişdir. Şirkətin rəhbərliyi ona dəfələrlə İran vətəndaşlığını qəbul
etməsini və daimi İranda qalıb işləməsini təklif etsə də, o vətənini
canından artıq sevən və lazım gələndə sinəsini vətən üçün sipər edən bir
insan olduğu üçün bu təklifləri qətiyyətlə rədd edərək Azərbaycana
qayıtmışdır. Sonradan onu qısa müddətdə İrana dəvət edərək müəmmalı
şəraitdə həbs etmiş, günahsız olaraq məşhur siyasi “Evin” zindanında
qondarma ittihamla 1 il 10 ay saxlamışlar.

Rəşid müəllimin müdafiəsinə bütöv Azərbaycan cəmiyyəti ayağa
qalxdı. Onun hüquqlarının müdafiə olunması üçün Azərbaycan
alimlərindən ibarət Müdafiə Komitəsi yaradıldı, hüquq müdafiəçilərinin
və Milli Məclisin deputatlarının iştirakı ilə dəfələrlə mətbuat konfransı
keçirildi, dəfələrlə İran səfirliyinin qarşısında toplantı oldu və müraciətlər
edildi. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə və bütün rəsmi dövlət qurumları,
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə
Nazirliyinin əməkdaşları, Rəşid müəllimin döyüş dostları, mətbuat da
geniş miqyasda fəaliyyət göstərərək, onun ailəsinə dəstək oldu və
vətənpərvər eloğlumuz, dəyərli ziyalımız Rəşid Əliyevi İran rejiminin
caynağından qurtara bildi.

Rəşid müəllim qürbətdə zindan həyatı görsə də, ata-babalarından
ona qanla keçmiş mübarizlik, mətinlik, igidlik sayəsində sınmadı, zindan
həyatı dövründə də doğma Azərbaycanı təmsil etdi, ona qarşı edilən
əsassız ittihamlara qarşı öz dərin məntiqi, iradəsi ilə sinə gərdi və
ittihamların əsassız olduğunu sübut etdi. O, İrandakı Milli Azadlıq
hərəkatının fəallarına Azərbaycanın müstəqillik, dövlətçilik və
demokratiya ruhunu çatdırdı, onlarla həmrəy oldu.

Lalə xanımın dediklərindən: “Rəşid müəllim ləyaqətli bir insan
olmaqla yanaşı, qayğıkeş bir oğul, qardaş, ata və zəngin həyat yaşayan
ağsaqqaldır. Rəşid müəllimin mübarizliyi, mətinliyi, qorxmazlığı gənc
nəslə bir örnəkdir. Qoy bizim yetişən gənc nəsil Rəşid müəllim kimi
insanlardan öyrənsinlər, onun kimi qədim el-obamızı sevsinlər,
Faxralımıza sahib dursunlar, onun kimi mübariz və qorxmaz olsunlar və
dünyanın harasında olsalar da, həmişə el-obaya layiq övlad olsunlar.”
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XATİRƏYƏ DÖNƏN ÖMÜR

Bu yazını başlamazdan öncə xəyal məni
bir neçə on illik əvvələ apardı. Doğma Faxralı,
qayğısız uşaqlıq illərimiz və bir də o illərin
dostları yenidən gözlərim önündən keçdi.
Aman Allah, illər necə də tez keçirmiş. İndi
ömrün altıncı onilliyindən o illərə boylananda
adam bir az uşaqlaşır, bir az kövrəlir, bir az
da... Yaxşı ki, könlümüzü ovunduran, bizə
təsəlli olan xatirələri qalıb o illərin. O
xatirələrdən biri də Teymurazla bağlıdır. O
Teymurazla ki, bizi çox şey birləşdirib, bir-birimizə bağlayıb – eyni ildə,
eyni kənddə dünyaya gəlmiş, eyni məktəbdə oxumuşuq. Və bu bağlılığı
daha da möhkəmləndirən həm də atalarımızın dost olması idi. İkimizin də
atamız briqadir işləyirdi, dost idilər. Bu səbəbdən də biz bir-birimizə
əmioğlu deyə müraciət edərdik.

...Teymuraz Muxtar oğlu Hüseynov 1954-cü il iyun ayının 12-də
Borçalıda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1971-ci
ildə bu kənddə orta məktəbi bitirib.

1972-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) daxil olub. Sonradan göndərişlə
təhsilini Moskvada davam etdirib. O zamanlar tələbələr arasından seçilib
təhsilini davam etdirmək Moskvaya göndərilmək hər tələbəyə nəsib olan
şey deyildi. Gərək yaxşıların yaxşısı olaydın ki, bu xoşbəxtlik nəsibin
olaydı.

Teymuraz 1978-ci ildə Moskva İqtisad-Statistika İnstitutunu bitirib.
İnstitutu bitirdikdən sonra – 1978-ci ilin avqust ayından Azərbaycan SSR
Statistika Komitəsində böyük mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb
və 1982-ci ilin may ayınadək bu vəzifədə çalışıb. 1982-ci ilin may ayında
onun bilik və bacarığını, işdə tələbkarlığını və prinsipiallığını nəzərə
alaraq daha məsul vəzifəyə – Bakı şəhərinin Oktyabr (indiki Yasamal)
rayon Xalq Nəzarəti Komitəsində inspektor vəzifəsinə irəli çəkiblər.
Yaşlı və orta nəslin nümayəndələri sovet hakimiyyəti zamanı bu
vəzifənin nə demək olduğunu yaxşı bilirlər. O zamanlar hər adamı bu
sistemdə işə qəbul etməzdilər. Savad və zəngin təcrübə ilə yanaşı, həm də
mənəvi cəhətdən zəngin, təmiz adamlar cəlb olunurdular bu sahədə
vəzifələrə. Axı, adından da göründüyü kimi, bu komitədə çalışanlar xalq
təsərrüfatının (iqtisadiyyatın) bütün sahələrinə, eləcə də, qeyri-istehsal
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sahələrində (təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və s.) çalışanların fəaliyyətinə
nəzarət edir, nöqsanları aşkar edib tez bir zamanda aradan qaldırılmasına
nail olurdular. Xidməti vəzifəsi başqalarının işinə nəzarət etmək olan bir
adamın özünün isə bütün parametrlərlə qüsursuz olması vacib şərtdir.
Axı, elin gözü tərəzidir. Şəxsi mənəvi keyfiyyətləri bu tələblərə cavab
verməyəni belə bir məsul vəzifəyə nəyin və yaxud kimin xətrinə təyin
etsələr də, belələri uzun müddət çalışa bilməzdi. Teymuraz isə bu
vəzifədə doqquz il çalışdı, yəni 1991-ci ildə SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar
bu komitənin ləğv olunmasına qədər. Özü də ləyaqətlə çalışdı, kişi kimi
çalışdı. Burada çalışdığı müddətdə eyni zamanda Azərbaycan KP MK
yanında Marksizm-Leninizm universitetini də bitirdi ki, bu da o zaman
üçün böyük üstünlük sayılırdı.

Sıradan bir işçi olmadı Teymuraz – savadı və zəngin həyat təcrübəsi,
işdə tələbkarlığı ilə yanaşı, kollektivdə səmimiyyəti ilə özünə böyük
hörmət və nüfuz qazandı. Hər zaman onu eşitdilər, dəyərli
məsləhətlərindən faydalandılar. Onun qazandığı bu hörmət və nüfuzdan
qürur duyan təkcə ailəsi və yaxınları yox, həm də böyüyüb boya-başa
çatdığı Faxralı kəndi və faxralılar oldu. Vaxtilə orta məktəbdə ona dərs
demiş müəl-limlər isə zəhmətlərinin hədər getmədiyini görüb yetirmələri
ilə həmişə öyündülər, fəxr etdilər.

SSRİ-nin dağılması ilə ölkədə yeni iqtisadi münasibətlər
formalaşmağa başladı, bazar iqtisadiyyatına keçid hər sahədə öz diqtəsini
etməyə başladı. Yeni sistemə keçid həm də yeni idarəetmə formalarının
yaranması, sovet dönəmində alışdığımızdan fərqli strukturların
yaranmasını da zəruri edirdi. Bununla belə, sistem yenilənsə də, adamlar
həmin adamlar idi. Yeni tələblərə, yeni qaydalara uyğunlaşmaq, yeni
şərtlər altında çalışmaq lazım gəlirdi. Bu yenilik bəzən hətta bəzilərini
çaşbaş salır, işdə müəyyən çətinliklər yaradırdı. Ancaq biliyə zaval
yoxdur deyiblər. Keçmiş ittifaqın hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda
da yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması, yeni idaretmə
mexanizmlərinin və strukturlarının yaranması Teymuraz üçün heç bir
problem yaratmadı. Əksinə, bilik və təcrübəsini daha geniş miqyasda
tətbiq etmək üçün yeni imkanlar yarandı. 1991-ci ilin iyun ayından əmək
fəaliyyətini Bakı birjasında qrup rəhbəri kimi davam etdirməyə başladı
və iki il bu vəzifədə çalışdı. 1993-cü ildə isə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Bakıda akkreditə olunmuş “Makvel mühəndis treyginq”
firmasında baş direktorun iqtisadi məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə
təyin olundu və dörd il də bu vəzifədə çalışdı. Sonra isə biznes fəaliyyəti
ilə məşğul olmağa başladı. Dərin savadı və zəngin təcrübəsi, vəziyyəti
vaxtında qiymətləndirə bilməsi və iqtisadi təhliletmə qabiliyyəti ona bu
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sahədə də uğur gətirdi. Qazandığı hər uğur onu daha böyük işlərə
həvəsləndirir və o, gələcək üçün yeni-yeni planlar cızır, daha böyük
arzularla yaşayırdı. Amma nə yazıqlar ki, insanın ömrü də arzuları kimi
tükənməz deyil. Bəzən qəfil əsən acı yellər bu arzuları yarıyolda qoyur.
Qapını vaxtsız kəsən əcəl heç nəyə baxmadan hər şeyi alt-üst edir. Sən
demə böyük arzularla yaşayan Teymurazın qismətinə də belə bir tale
yazılıbmış. Amansız ölüm Teymuraz Muxtar oğlu Hüseynovu 2004-cü il
noyabr ayının 9-da yaxaladı.

Bu fani dünyadan belə vaxtsız köçəcəyini sanki bilirmiş kimi,
xatirəyə dönən bir ömür yaşadı – bu qısa ömründə istər işində, istərsə də
dostları, doğmaları və yaxınları üçün bu gün hər an minnətdarlıqla
xatırlanan çox işlər gördü Teymuraz. Gözəl bir ailə başçısı kimi,
övladları üçün də mümkün olan hər şeyi etdi: onların ali təhsil almasına
nail oldu, gün-güzəran yaratdı. Həyatdan nakam getsə də, nigaran
getmədi.

Yazının əvvəlində olduğu kimi, sonunda da yenə xəyal məni bir neçə
il əvvələ – Teymurazlı günlərimizə apardı. Onun 50 illik yubileyini qeyd
etdiyimiz o xoşbəxt günü xatırladım. Və qarşıdan gələn növbəti
yubileylərini özü olmadan keçirəcəyimizi düşündükcə içimdən bir
göynərti keçdi. Eyni zamanda düşündüm ki, doğrudan da, olacağa çarə
yoxmuş və bir də yaşanan hər ömür xatirəyə çevrilmir. Teymuraz isə elə
bir ömür yaşadı ki, bu gün hər an yeri görünür, minnətdarlıqla yad edilir.
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ÖLÜM YALAN SÖZDÜ...

Əli Kəlbəcərlinin (Əli Qurbanovun) gözəl
bir şeiri var:

Kim qurban eylməz dosta yağını,
Yedirtməz bağrının dosta yağını?
Qoysun gözüm üstə dost ayağını,
Dolaşım ellərdə ay şişə-şişə.

Haqqında söz açdığım Musa Məmmədov
da həqiqətən canında yağı olan dost idi, etibarlı,

sədaqətli yoldaş idi. Biz onunla həddindən artıq yaxın olmuşuq. 10 il bir
sinifdə oxumuşuq...

Məmmədov Musa Eyvaz oğlu 1954-cü il aprel ayının 1-də Faxralı
kəndində anadan olmuş, 1961-ci ildə Faxralı orta məktəbinin I sinfinə
getmiş, 1971-ci ildə həmin məktəbin X sinfini bitirmiş və elə həmin ildə
Sumqayıt Çörək Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1972-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “İctimai
iaşənin texnologiyası və təşkili” fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuş,
həmin institutu 1980-ci ildə bitirmişdir. 1974-1976-cı illərdə ordu
sıralarında xidmət etmişdir. Ömrünün sonunadək Sumqayıt Çörək
Zavodunda fəhlə, aparatçı, sex rəisinin müavini, təchizat şöbəsinin
müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Faxralı orta məktəbinin 1971-ci il Xc sinfinin məzunları bir-biriylə
gözəl münasibətləri ilə həmişə seçiliblər. Bizim sinifdə bir neçə yoldaş
vardır ki, bunlar ayrı-ayrı fənlərə daha çox meyil göstərirdilər. Deyək ki,
Səməndər ədəbiyyata, tarixə, Sənəm və Məmmədəli riyaziyyata, Musa
kimya fənninə üstünlük verirdi. Gözəl bir sinif rəhbərimiz var idi – İslam
Göyüşov. O qədər şirin, mehriban olmuşuq ki, birimizin problemi olanda
hamımız qayğılanır, dərhal o yoldaşın başının üstünü alardıq. İstəmirdik
ki, o adam çətinliklə üz-üzə qalsın. Çalışardıq ki, problemi birgə həll
edək.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub demişkən, alnıma nə yazılıbsa, Allahım
bilir. Ramiz Rövşən deyir: Kimini tale səsləyir, kimi bəxtə-bəxt doğulur.
Biz də taleyin hökmünə, alnımıza yazılana uyğun olaraq, hərəmiz bir
yolu seçdik. Mən Bakı Dövlət Universitetinə, Musa Xalq Təsərrüfatı
İnstitutuna qəbul olunduq. Bütün bu illər ərzində bir-birimizi daim
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axtardıq-aradıq. Bir tikə çörəyimizi yarı böldük. Bir-birimizin sevincinə,
kədərinə şərik olduq.

Maraqlı məqamdı ki, mənim böyük qardaşım Musanın böyük qardaşı
Almazla qardaşlıq idi. Həm də bir sinifdə oxumuşdular. Musa ilə də mən
qardaşdan artıq dost olduq. Familyamız da eyni idi, atalarımızın adı da.

Beləliklə, hərəmiz bir sahəni seçməli olduq. Musa da taleyini
Sumqayıtla bağladı. Yaxşı insanların əhatəsində, yaxşı vəzifələrdə işlədi.
Sayılıb-seçilən, hallalığa tapınan iş adamı oldu. Vəzifələrinin ləyaqətli
icraçısı olmaqla bərabər, özünün alicənablığını, səxavətini,
insanpərvərliyini də hər yerdə, hər zaman göstərdi. Elin xeyir-şərində
həmişə tapılar, öz yardım əlini uzadardı. Dost-yoldaş arasında, cəmiyyət
içində görünən adamdı, həmişə özünün mədəniyyətilə, mərifətiylə
seçilərdi.

Qazi Bürhanəddinin bir sözü var:

Gələn birdi, gedən birdi, qalan bir,
Gedən gəlməz, gələn qalmaz – əcəb sirr!
Bir əvvəl var, bir axır var, deyirlər,
Yalan sözdü, nə əvvəl var, nə axır.

Musa üçün əvvəl də insanlıq idi, axır da. Hər şeyin fövqündə
insanlığı görürdü həqiqi mənada.

Bir də, bizim taleyimizdə bir növ yaxınlıq var idi. Borçalının Faxralı
kəndində bizim Alməmmədlinin ata-baba yurdu “Qızıl Qaya” deyilən yer
dağın sağ tərəfində qərar tuturdu. Dağın sol-arxa tərəfinə isə Tənəhli
deyilir, Musagilin binəsiydi. Xatırlayıram, babası arı saxlayırdı. Musa o
doğma yerləri vaxtaşırı ziyarət edərdi. Vaxtsız ölümündən azca qabaq da
elə bil ürəyinə dammışdı. Anasını Sumqayıtdan götürüb aparıb. Böyük
qardaşı Almaza təklif edib ki, Tənəhli meşəsinin əsrarəngiz bir guşəsində
oturub çörək yesinlər. Musa elə ordaca qərar qəbul edir ki, uşaq vaxtı
qarışbaqarış gəzdiyi bu dağları bir daha dolaşsın. Deyir ki, cığır-cığır,
cəhlim-cəhlim, iz-iz tanıdığım bu yerləri istəyirəm bir də gəzəm. Elə də
edir. Qayıdıb gələndə isə özünü yaxşı hiss eləmədiyini deyir. Onun
vəziyyətinin doğrudan da ağır olduğunu görüb təcili tibbi yardım
çağırırlar. Lakin onu həyatda saxlamaq cəhdləri uğursuz olur. Musa elə
ordaca haqqa qovuşur. Təbiətin möcüzəsiydi sanki. Təbiətin bir parçası
olan İnsan oğlu uşaqlığında boylandığı yalçın, sıldırımlı qayalardan bir
daha halallıq alıb bu dünyaya vida edir.

Eyvaz Borçalının sözüdür:
Ölüm yalan sözdü, oğullar ölmür,
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Torpağa qarışıb Vətən olurlar.

Musa özünün insanlığıyla, mərifətiylə, mənsub olduğu nəsilə, öz
yaxınlarına, doğmalarına münasibətiylə, el-obaya qarşı həssaslığıyla
həmişə yaxşı insanların qəlbindədi. Həmişə xeyirxahlıqla xatırlanacaqdır.
Faxralı orta məktəbinin 1971-ci il məzunlarının qəlbini Musanın vaxtsız
vəfatı çox göynətdi, çox ağrıtdı. Bizim sinfin hazırda yaşayan “uşaqları”
Musanın ölüm xəbərindən sonra xeyli müddət özlərinə gələ bilmədilər.
Musa, mən və əmioğlu Tofiq Bədəlov – biz üçümüz daha yaxın olmuşuq.
O və Qurban Zamanov həmin o müdhiş hadisə baş verəndən sonrakı ilk
üç günü bir yerdə olduq. Heç cür bu gerçəkliklə barışmaq istəmirdik,
amma buna məcbur idik.

Dostlarının, qohumlarının rəhmətlik Musa Məmmədov haqqında
söylədiklərini qeydə almaq, ürək sözlərinə işıq tutmaq vəzifəsini də mən
öz üzərimə götürməli oldum. Daha doğrusu, onlar bu işi mənə etibar
etdilər.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, “Ozan dünyası” jurnalının baş
redaktoru, Əməkdar Mədəniyət İşçisi Musa Nəbioğlu deyir ki, Musa
Məmmədov sözə, saza dəyər verən adam olub: “Musa Məmmədov gözəl
insan idi. Əsl insanın xarakterik cizgilərindən biri də onun sözə dəyər
verməsi, poeziyaya vurğunluğu, yüksək estetik zövqə malik olmasıdır.
Musa Eyvaz oğlu təbiətlə təması çox sevirdi ki, bu da onun incə
ruhundan doğan təzahür idi. Düzlük onun həmişə yol yoldaşı olub. Bəzən
xırda bir yalan insanı etibardan salır. Musanın dünyasında isə yalana yer
yox idi. Onu ətrafındakılara sevdirən də məhz bu cəhəti idi.

Müəyyən anlayışların, davranışların məcmusundan ibarət dəyərlər
sistemi vardır ki, cəmiyyətdə əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir və tətbiq
olunur. Bu qaydaların haradan meydana gəldiyi, nə dərəcədə doğru
olduğu isə müzakirə edilmir və yanlışları mühakimə olunmur. Çünki
oturuşmuş bu sistemi sorğulamaq və ona zidd olmaq geniş bir kütlənin
hədəfi olmaq təhlükəsi deməkdir. Musa Məmmədov bütün bunları gözəl
bilsə də, özünün müəyyən etdiyi sistem vardı. O, yamanlığa yaxşılıqla
cavab verə bilən böyük qəlbə malik bir insan idi”.

Neft Şirkətində məsul vəzifə daşıyan Tahir Qasımov rəhmətlik Musa
müəllimlə Sumqayıta birlikdə gəliblər. Ömürlərinin mənalı hissəsini o
vaxtlar “gənclər şəhəri”, “sənaye şəhəri” deyilən Sumqayıtla bağlayıblar.
Onun dediklərindən: “Musanın qəfləti ölüm xəbəri hamımızı sarsıtdı.
Tale elə gətirmişdi ki, onunla həyat yolumuz paralel alınmışdı. Tez-tez
təmasda olduğumuzdan, ayrılığı təsəvvürümüzə belə gətirmirdik. Ömrü
boyu bir kollektivdə işləməsi bir tərəfdən onun qazandığı xətir-hörmətin,
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digər tərəfdən qüsursuz işləməsinin göstəricisiydisə, üçüncü yandan,
dəyişməz xarakterindən irəli gəlirdi. Nə özünə verilən vəzifələr görə
öyünər, nə də rastlaşdığı müvəqqəti çətinliyə görə ümidsizliyə qapılardı.
Çörək Zavodundan ayrılmaması onun daim xeyir-bərəkət, ruzili
yaşamasını təmin etmişdi. Çox artıqda isə gözü yox idi”.

Sinif yoldaşı Tofiq Bədəlov isə Musa Məmmədovun xeyirxahlığının
altını cızır: “Xeyirxah olmaq üçün insan ilk növbədə mənən zəngin,
böyük ürək sahibi olmalıdır ki, bunlar da rəhmətlik Musa Məmmədovda
var idi. Elədiyi yaxşılığı ogey-doğmalıq qoymadan, təmənna-minnət
gözləmədən, Allah rızasına eləyəndi. Bu, hər bəndəyə qismət olmayan
ilahi bir qabiliyyətdir. İmkanlı kəslər var ki, Tanrı onu xeyirxah olmaq
səadətindən məhrum edib. Çörəyi yeyilmir, suyu boğazdan keçmir,
əməlinin urvatı, parasının bərəkəti bilinmir. Xeyirxahlıq pul kisəsinin
qalınlığı ilə deyil, ürəyin genişliyi ilə ölçülən bir jestdir, kəmiyyət
göstəricisidir. “Əl tutmaq Əlidən qalıb”, “Allah min əvəzini versin!” –
kimi kəlmələr xalqımızın milli-əxlaqi keyfiyyətlərindən süzülüb gələn
şükranlıq, alqış nidalarıdır. İslam peyğəmbərindən insanların ən sevimlisi
kimdir? – deyə soruşduqda belə cavab vermişdi: “İnsanlara fayda verən
xalqın ən sevimlisidir”. Bu mənada, xeyirxah əməlləri ilə zəngin olan
Musa müəllim də əbədiyaşarlıq və ehtiram qazanmışdır”.

Sumqayıt sakini, ağsaqqal Abdulla Bədəlov isə rəhmətliyin fəzil
xüsusiyyətləri sırasında ilk növbədə alicənablığını qeyd edir: “Ta
qədimdən peyğəmbərlər, mütəfəkkirlər, filosoflar, imamlar, övliyalar
deyiblər ki, alicənab, davranışca gözəl adam dünyanın ən gözəl
adamıdır. Əgər bir adam zahirən gözəl deyilsə belə, incə və zərif
davranışı onu hamının gözündə gözəlləşdirər. Bəziləri gözəl davranışa
zahiri əlamət kimi baxır, davranış gözəlliyini mənəvi aləmin ayrılmaz,
ülvi bir hissəsi kimi özlərində yaşada bilmirlər. Bax, kobud rəftar, qaba
davranış kimi alicənablıqdan uzaq xüsusiyyətlər də bu səbəbdən yaranır.

Alicənab insan yalnız özünü sevməklə kifayətlənməz. O, bütün
insanlarla həssas rəftar edər, hamını insan olaraq sevər. Musa
Məmmədov davranışı ilə, əməlləri ilə alicənablıq nümunəsi idi. Özündən
kiçiyə qayğı göstərmək, özündən böyüyə ehtiram etmək, qıza, qadına
qarşı son dərəcə diqqətli olmaq, valideyn məhəbbətini uca tutmaq, qarşı
tərəfin fikrinə hörmət etmək alicənablığın əbədi təzahürləridir. Bu
xüsusiyyət Musanı uşaqlığında da, gəncliyində də, yarıyaşında da
müşayiət elədi. Heyif ki, qocalığa qədər yaşamadı Musa! Allah rəhmət
eləsin”.

Musa Məmmədovun qudası, kəlbəcərli Məmmədhəsənov Vəli
İbrahim oğlu rəhmətliyin gözəl qohum olduğunu təqdir edir: “Qurani-
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Kərimdə dəfələrlə qohumlar barədə tapşırıqlar verilib. Qohumluq
münasibətlərinin kəsilməsi qətiyyətlə rədd edilir. Valideyn-övlad, bacı-
qardaş ən yaxın qohum sayılırlar. Həyat yoldaşının yaxınları da qohumlar
çərçivəsinə aiddir. Onların arasındakı ictimai əlaqələr təbii və başqa
əlaqələrdən daha möhkəm və köklüdür. Qohumlar mümkün qədər bir-
birinə yardım etməyə və qayğı göstərməyə borcludur. Ehtiyac zamanı
bir-biririnin əlindən tutmalıdırlar. Musa müəllim qohumluqda bütün bu
tələbləri artıqlaması ilə yerinə yetirən kamil insan idi. Bu mənada ondan
nümunə götürülməli şeylər çox idi, ələlxüsus da cavanlar üçün. Allah
rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun”.

Qohumu, həm də qonşusu İsa Namazlı deyir ki, Musa müəllim
qohumluq, qonşuluq haqqını yerli-yerində bilən çox həssas adam idi:
“Qurani-Kərim”də qohum olan və ya olmayan, yaxın və ya uzaq
qonşulara yaxşılıq etmək əmr olunmuş, qonşuluq haqqları diqqətə
çatdırılmışdır. Qonşulara yaxşılıq etmək kamil möminliyin bir şərti kimi
göstərilmişdir. Allah Rəsulu xəbərdarlıq edir: “Qonşusu ac ola-ola tox
yatan həqiqi mömin deyildir” (Əl Həkim, Əl-Müstədrək), “Qonşun
səndən zərər gəlməyəcəyinə arxayın deyilsə, Cənnətə girə bilməzsən”
(Buxarı, “Ədəb”, 29; Müslim. “İman”, 73). Bəli, Allaha inanan insan
əlində olan bütün gözəllikləri qonşuları ilə bölüşməyi bacarır. Musa
müəllim qohumları və qonşuları arasında etibar və etimad mühiti yaradan
yüksək əxlaq sahibi idi. Təəssüf ki, bu gün qonşuluq münasibətləri ciddi
zədələnmiş, dəyərlərimizə xələl gəlmişdir.

Bu gün qutu kimi mənzillərdə, binalarda yalnız özünü düşünən, öz
dünyasını yaşayan toplumlar var. Allah Rəsulu möminlərin münasibətini
kərpicləri bir-birinə pərçimlənmiş möhkəm bir binaya bənzədir ki, belə
bir toplumun təşəkkülündə də ana-ata haqqına riayət, möhkəm qohumluq
bağları, yoxsullara arxa durmaq və qonşuluq hüququna əməl etmək kimi
əməllər mühüm rol oynayır. Musa müəllim cəmiyyətdə belə
münasibətlərin tərəfdarı idi ki, fərdlər bir-birinə təmannasız dəstək
olsunlar, biri yıxılanda digəri əlindən tutsun, bir-birinə yaxşılıq etməkdə
yarışsınlar. Ziddiyətsiz, ideal bir cəmiyyət qurulsun. Yəqin, həmin ideal
cəmiyyət yalnız haqq dünyasında mövcuddur. Musa da o dünyaya
qovuşdu”.

Sədar Məmmədov da Musa müəllimlə bağlı kövrək xatirələrini
bölüşür. “Həm şəxsi, həm ailəvi münasibətlərimiz olub. Mən onun
qardaşıyla, o da mənim qardaşımla dostluq münasibətində olmuşuq.
Haqqım var ki, deyəm, Musanı çox gözəl tanıyırdım.

Hər bir insanın daxili və xaric cazibəsi, təmizlik və gözəlliyi onun
təkcə şəxsi işi deyil, başqa insanlar və ümumiyyətlə cəmiyyət qarşısında
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borcun yerinə yetirilməsidir. Musa müəllim ailə qarşısında, qohum-
əqrəba qarşısında, dost-tanış qarşısında məsulliyyətini dərindən dərk
edən, zahiri və mənəvi gözəlliyə çatmış kamil bir insan idi. Ömür vəfa
etsəydi, zaman onun portretinə daha da fəzil cizgilər əlavə edəcəkdi”.

Ömər Xəyyam rübaisində deyib:

Yaşasan da beş yüz il, min il,
Bu köhnə dünyadan gedəcəksən, bil.
İstər dilənçi ol, istərsə şah ol,
Məzarda qiymət birdi, iki cür deyil.

Əzizim, Musa! Sən özünün haqq dünyandasan. Allah sənə qəni-qəni
rəhmət eləsin. Sənin dostların, yoldaşlarının hamısı səni hər zaman, hər
saat xatırlayır və xatırlayacaqlar. Bundan sonra da nə qədər Allah verən
ömrümüz var, yaşadıqca sən bizim qəlbimizin ən isti guşəsində
qalacaqsan. Cənnətməkan ruhuna rəhmət diləyi ilə bu məqaləni sənin
həmişəyaşar xatirəsinə həsr etdiyim “Eldə haqqa qovuşdu” adlı şeirimlə
yekunlaşdırıram:

Lap əzəldən qardaşımız
Yaxşıları yaxşı gördü.
Dostlarıydı sərvət, varı,
Sərvət, vardan bina hördü.

Keçdi neçə çətin yolu,
Kürəyini yelə verdi.
Məhəbbəti Vətən oldu,
Ürəyini ələ verdi.

Ocaq kimi, işıq kimi,
O, baxırdı bu həyata.
Dünyanı fani bilirdi,
Əl tutardı dosta, yada.

Yaxşı qohum, ata idi,
Hamıya sağlıq dilərdi.

Kəlmələri bal dadırdı,
Ətrafını çox sevərdi.

Fələk qıydı vaxtsız ona,
O, bir kəsə oxşamadı.
Yurdum dedi, yuvam dedi,
Ömrü hədər yaşamadı.

Elnən yatdı, elnən durdu,
Vurulmuşdu obasına.
Ürəklərdə yuva qurdu,
Bir dünyaydı anasına.

Yaradan verən ömürdə,
Çox xatalardan sovuşdu.
Elim-obam deyə-deyə,
Yurdunda haqqa qovuşdu.
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“KİMSƏNİN DALINCA DEMƏRƏM YAMAN”
Kimsənin dalınca demərəm yaman,
Utanım üz-üzə gəldiyim zaman.

N.Gəncəvi

İnsan yer üzünün əşrəfidir. Hər adam isə
yer üzünün əşrəfi ola bilməz. Həyatda,
cəmiyyətdə insan kimi formalaşıb, hər şeyin
fövqündə insanlığı görənləri görəndə adam
sevinir, həyatdan zövq alır. Belə insanların
sırasında “yerdən-göydən güc alan, igidliklə
ucalan, dost qarşılıyıb, yağı basan” Faxralının
Sərdar Qasımov kimi ziyalısı da vardır.

Qasımov Sərdar Yusub oğlu 22.01.1955-
ci ildə Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində
anadan olub. 1963-cü ildə Faxralı orta

məktəbinin I sinfinə daxil olub, 1973-cü ildə həmin məktəbin X sinfini
əla qiymətlərlə bitirib.

1973-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin
mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub və 1978-ci ildə həmin
fakültəni riyaziyyat ixtisası üzrə əla və yaxşı qiymətlərlə başa vurub.
Təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetika institutuna
göndərilib və baş laborant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb.

1983-cü ildə Kibernatika İstitutunda “Hesablama riyaziyyatı” ixtisası
üzrə qiyabi aspiranturaya daxil olub. 1987-ci ildə elmi rəhbəri dos.
K.F.Şirinovla Moskvada elmi ezamiyyətdə olub və aldığı elmi nəticələr
barədə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində görkəmli
riyaziyyatçı, akademik A.A.Samarskinin elmi seminarında
müvəffəqiyyətlə çıxış edib.

1992-ci il sentyabrın 30-da Azərbaycan EA Kibernetika institutunda
akademik C.E.Allahverdiyevin sədrlik etdiyi ixtisaslaşmış Elmi Şurada
“Qeyri-stasionar çoxfazalı qeyri-xətti süzülmə proseslərinin ədədi
modelləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib
və həmin ilin noyabrında SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının qərarı ilə ona “fizika-riyaziyyat elimləri namizədi”
alimlik dərəcəsi verilib.

Dissertasiya işində alınan elmi nəticələr əsasında yaradılmış “NEFT”
tətbiqi proqramlar paketi ARDNŞ-in “Balaxanıneft” neftqazçıxarma
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idarəsində tədqiq olunan proseslərin əsas xarakteristikalarını və
istismarın rasional rejimlərini təyin etmək üçün tətbiq olunub.

S.Y.Qasımov uzun illər Kibernetika İnstitutunda baş laborant, kiçik
elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

Elmi fəaliyyətlə yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də sıx məşğul olub. Belə
ki, 1986-cı ildən indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
“Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasında saat hesabı ilə, 0,5 ştat əvəzçi assistent
və dosent vəzifələrində, həmçinin Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasında 0,5 ştat dosent vəzifəsində çalışıb. 1996-cı
ildən ADNA-nın “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində
çalışır.

Dəfələrlə respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslara dəvət
olunub və maraqlı elmi məruzələrlə çıxış edib.

Onun 40-a yaxın elmi məqaləsi, həmçinin “Ehtimal nəzəriyyəsi və
riyazi statistika”, “Fərq sxemləri nəzəriyyəsi”, “C/C++ dillərində
proqramlaşdırma”, “Riyazi fizika tənlikləri” adlı dərs vəsaitləri və iki
metodik vəsaiti çap olunub. Hələlik sonuncu kitabı “Riyazi analizin və
cəbrin ədədi üsulları”dır.

S.Y.Qasımov Dövlət Neft Akademiyasının ictimai həyatında da fəal
iştirak edir. İqtisadiyyat, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Menecment
fakültəsi Elmi Şurasının üzvü olmaqla yanaşı, “Tətbiqi riyaziyyat”
kafedrası müdirinin müavini vəzifəsini də icra edir.

ADNA-nın “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının dosenti, riyaziyyatçı-
filosof-alim, şair, Əməkdar müəllim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü, Ə.Ə.Hüseynovun dediklərindən:

“Faxralı elinin tanınmış saz-söz ustadı Aşıq Orucun nəvəsi olan
hörmətli Sədar Yusub oğlu Qasımov olduqca təvəzökar, mehriban, həlim
xasiyyətli bir yoldaşdır. O, gözəl alim, yaxşı pedaqoq olmaqla bərabər,
həm də şair təbiətli vəfalı dostdur, gözəl ailə başçısı, sevimli və şirin
babadır. Belə insanlar Borçalı mahalının mənəvi sərvətidir, dəyərli
ziyalısıdır və gənclərimizə yaxşı nümunədir. Allah qorusun!”

ADNA-nın “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının müdiri, AMEA-nın
müxbir üzvü, professor, Əməkdar müəllim K.R.Ayda-zadə isə
S.Qasımov haqqında belə deyir:

“Sərdar müəllimlə mən 1980-cı illərdə tanış olmuşam. O vaxtlar
təhsilini başa vurduqdan sonra o, təyinatla Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Kibernetika institununa göndərilmişdi. Bütün bu illər
ərzində mənim onun haqqında fikirim ildən-ilə zənginləşir. Həmkarları
arasında da onun nüfuzu daim artır.
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Özünə belə münasibəti o, dərin və hərtərəfli biliyi, əməksevərliyi,
düzgünlüyü, öz ətrafında olanlarla hər an, hətta lazım gəldikdə belə
özünə və öz işinə ziyan vurmaq hesabına köməklik göstərməyə hazır
olması ilə qazanmışdır.

Haqlı olaraq o, ADNA-nın professor-müəllim heyəti və tələbələr
arasında böyük nüfuza malikdir. Mən çox şadam ki, mənim Sərdar
müəllim kimi dostum var”.

Sərdar Qasımov ailəlidir, 2 oğlu və 1 nəvəsi var.
Böyük oğlu Orxan ADNA-nın “Qaz-neft mədən” fakültəsini bitirib

və hal-hazırda ARDNŞ-in İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə
İdarəsində mühəndis vəzifəsində çalışır.

Kiçik oğlu Elnur isə ADNA-nın İPA fakültəsində oxuyur.
İnsan mənən təmiz olanda daha kamil olur. Kamil insanlar isə bu

millətə, bu xalqa arxa olurlar. Müdriklərimizdən birinin dediyi kimi:
“Gələcək təmiz adamlara məxsusdur”. Gözəl ziyalımız Sərdar Qasımov
isə təmizliyi və insanlığı ilə fəxr edə bilər.

Sərdar Qasımov elinnən durub, elinnən nəfəs alan yurdcanlı Vətən
oğludur, nəcib insandır. Həmişə sadəliyi ilə seçilir. Əxlaqi fəzilətlərə
tapınan xeyirxah ziyalıdır. Əlindən, istəsə də, pislik gəlməz, lovğalığın nə
olduğunu bilməz. Sərdar Qasımov çox gözəl bilir ki, Böyük söz
sultanımız Səməd Vurğun demişkən:

Yeridir, bir məsəl desəm yadigar,
Deməsəm ürəyim sıxılacaqdır:
Birinci addımda lovğalananlar,
İkinci addımda yıxılacaqdır.

Sərdar müəllim yaxşı riyaziyyatçı olmaqla bərabər həm də yaxşı
müəllimdir. Tələbələrin psixologiyasını gözəl bilir. Riyaziyyatın sirlərini
tələbələrə çox böyük həvəslə öyrədir. Tələbələrinin xoş sədasını eşidəndə
sevincinin həddi-hüdudu olmur. Fikirləşir ki, zəhməti hədər getməyib.
Müəllim üçün həyatda bundan böyük mükafat nə ola bilər.

Sərdar Qasımov çox gözəl bilir ki, “qızıldan gümüşdən, zərdən,
zibadan insanın bir təmiz adı gözəldir”. “İnsan qəlbinin mühəndisi” Əbül
Fərəcin təbirincə desək: “Daş-qaş əvəzinə özünə bilik yığsan daha çox
tanınarsan. Ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən sadə biliyi isə səndən
heç kəs ala bilməz”. Sərdar Qasımov sadə bilik yolunu qaralayıb ömür
yolunu davam edir. Uca zirvələr səltənətinə aparan yolunu.
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HƏR KİMİN DEYİLSƏ MAYASI ELDƏN...

Borçalıda həmişə öz çəkisi, sanbalı ilə
seçilən Faxralıdan söz düşəndə nədənsə ilk
növbədə bu elə şöhrət qazandıran görkəmli
alimlər, saz-söz adamları yada düşür. Doğrudan
da, bu gün Borçalının kəndləri içərisində Faxralı,
bəlkə də yetirmələri arasından ən çox alimi olan
kənddir. Amma bu kəndə daha yaxından bələd
olanlar yaxşı bilirlər ki, həyatımızın elə bir sahəsi
yoxdur ki, o sahədə Faxralıdan görkəmli
mütəxəssis olmasın. Bu mənada hüquq sahəsi də
istisna deyil. Bu gün faxralılar haqlı olaraq həm
də özlərinin bacarıqlı, sorağı Borçalının hüdudlarından çox-çox
uzaqlardan gələn hüquq-mühafizə işçiləri ilə fəxr edirlər. Daim
haqqlının tərəfində olan, haqqı nahaqqa qurban ver-məyən, bir kəlməsi
qanlar yatıran ağır-batman kişiləri ilə seçilən Faxralı-dan belə tanınmış
hüquq-mühafizə işçilərinin çıxması da tam qanunauyğun, el-oba
ənənəsinin bir növ məntiqi davamıdır.

Bu yazıda mən onlardan biri – təkcə faxralıların yox, bütövlükdə son
onillikərdə Azərbaycan hüquq-mühafizə sistemində çalışanların
hamısının yaxşı tanıdığı Sabir Aşırov haqqında söhbət açmaq istəyirəm.
O şəxsdən ki, həyatda qazandığı bütün uğurlarına görə ilk növbədə
özünün zəhmətsevərliyinə, əzmkarlığına borcludur.

Sabir Məcid oğlu Aşırov 1955-ci il dekabrın 17-də anadan olub.
1965-1975-ci illərdə Faxralı orta məktəbində təhsil alıb, 1975-1977-ci
illərdə keçmiş SSRİ-nin Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olub.
Və kişilk məktəbi adlandırılan orduda xidmətini başa vurduqdan sonra
gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirmək qərarına gəlib. Daha doğrusu,
gələcəkdə hansı peşəni seçəcəyini çoxdan götür-qoy etmişdi və qərarı
qəti idi: ali hüquq təhsili almaq. İndi bu arzunu reallaşdırmaq vaxtı idi.
Bu arzunun işığı ilə 1978-ci ildə Bakıya gələn Sabir sənədlərini
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) hüquq fakültəsinin
əyani şöbəsinə verir və qəbul imtahanlarından uğurla çıxaraq onu böyük
uğurlara aparan yolda ilk inamlı qələbəsini qazanır. Yaşlı və orta nəslin
nümayəndələri yaxşı bilirlər ki, o vaxtlar universitetlərin hüquq
fakültəsinə daxil olmaq nə demək idi və belə fakültələrdə daha çox
kimlərin övladları təhsil alırdılar. Sabir isə öz gücünə, kimə və nəyəsə
arxalanmadan bu fakültəyə daxil olmuşdu.
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1983-cü ildə universiteti bitirərək Borçalıya qayıdan Sabir Aşırov
Gürcüstan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyində olan İslah
Əmək Müəssisələrinin birində dəstə rəisi vəzifəsində xidmətə başlayıb.
1991-ci ilədək burada çalışdıqdan sonra xidmətini davam etdirmək üçün
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlar Baş
İdarəsinə keçirilib. Burada əvvəlcə kadrlar şöbəsinin rəis müavini
vəzifəsində çalışıb. Peşəsinin sirlərinə dərindən bələd olması, işinə
məsuliyyətlə yanaşması diqqətdən yayınmayıb və o, vəzifə pillələrində
irəliləyib. Kadrlar şöbəsinin rəisi, sonra Kadrlar İdarəsinin rəisi, daha
sonra isə İşlər İdarəsinin rəisi kimi məsul vəzifələrdə çalışıb.
Respublikamızın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda Dağlıq
Qarabağda erməni işğalçılarına qarşı aparılan müharibə zamanı dəfələrlə
döyüş bölgələrində (Ağdam, Tərtər, Füzuli, Zəngilan və b.) olaraq
komandanlıq tərəfindən verilən xidməti-döyüş tapşırıqlarını ləyaqətlə
yerinə yetirib. 2004-cü ilin sentyabrında Daxili İşlər nazirinin əmrilə ona
polkovnik rütbəsi verilib. Polkovnik rütbəsi aldı demək asandır. Fakt
budur ki, polkovnik rütbəsi alana qədər keçirdiyi yuxusuz gecələri və
çəkdiyi zəhməti göz önünə gətirmək lazımdır. Gərək elnən nəfəs alıb,
elnən durasan ki, elin – Vətənin qədrini biləsən. Söz sultanı xalq şairi
O.Sarıvəlli vaxtı ilə yazırdı:

İlham bulaqları quruyacaqdır,
Hər kimin deyilsə mayası eldən.

Sabir Aşırov mayası eldən olan, sinəsini Vətən torpağına sipər edən
Borçalı balasıdır.

2000-ci ildən 2006-cı ilin iyulunadək Daxili Qoşunların Beynəlxalq
Əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Sabir Aşırov daşıdığı
vəzifənin spesifikasına uyğun olaraq xidməti işlə əlaqədar son illərdə bir
sıra xarici ölkələrdə (Türkiyə, ABŞ, Rumıniya və s.) ezamiyyətlərdə
olaraq respublikamızı ləyaqətlə təmsil edib. 2005-ci ilin may ayında
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən Avropa və Aralıq dənizi
ölkələrinin (Fransa, İtaliya, İspaniya, Niderland, Portuqaliya, Türkiyə)
Jandarm təşkilatlarının beynəlxalq konfransında iştirak edib.
Respublikamızda Daxili qoşunların dünya təcrübəsindən bəhrələnərək
müasir tələblərə uyğun səviyyəyə çadırılmasında, bir sıra xarici ölkələrin,
o cümlədən Türkiyə və İspaniya jandarm təşkilatları ilə əməkdaşlıq
əlaqələrinin yaradılmasında və bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsində xüsusi
fəallığı ilə seçilib.
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Onun fədakar xidməti diqqətdən kənarda qalmayıb. Hüquq-mühafizə
sistemində çalışdığı müddət ərzində qüsursuz xidmətə, nümunəvi nizam-
intizama və göstərdiyi yüksək peşəkarlığa görə dəfələrlə Daxili
Qoşunların Komandanlığı və Daxili İşlər Naziri tərəfindən “Fəxri
fərman”lar, adlı hədiyyələr və pul mükafatlarına layiq görülüb. 2005-ci
ildə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər nazirinin müvafiq əmrlərinə
əsasən, “Qüsursuz xidmətə görə” II və III dərəcəli medallarla və “Silahlı
Qüvvələrin 10 illiyi (1991-2001)” yubiley medalı ilə təltif olunub.

2006-cı ilin iyulundan təqaüddə olan Sabir Aşırov həm də gözəl ailə
başçısı – üç övlad atasıdır. Yaxşı bilir ki, O.Balzak demiş “atalar həmişə
öz atalıq səadətlərindən feyz almalıdırlar. Atanın vəzifəsi həmişə
verməkdir, almaq deyil”. Övladlarının firavan gələcəyi, onların
cəmiyyətdə layiqli mövqe tutmaları üçün hər şeyi edən Sabir Məcid
oğlunun böyük qızı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini, kiçik qızı
isə İqtisad Universitetini bitirib. Oğlu Bakı Dövlət Universitetinin
şərqşünaslıq fakültəsini bitirib. Heç şübhəsiz, onlar həyatda atalarının
adını doğruldacaq, xoş soraqları ilə təkcə valideynlərini yox, bütün
faxralıları sevindirəcəklər.
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DÜNYANIN DƏRDİNƏ SALAM
VERƏN QƏLƏM DOSTUM

2015-ci ildə milli mətbuatımızın
yaranmasının 140 illiyi tamam oldu.
Azərbaycan Respublikasının Przeidenti cənab
İlham Əliyev bu yubileyin ölkəmizdə geniş
şəkildə qeyd olunması üçün ayrıca sərəncam
imzaladı və bu münasibətlə silsilə tədbirlər
həyata keçirildi. Təbii ki, bu bayram ərəfəsində
mən də yaxından tanıdığım, dostluq
münasibətində olduğum jurnalistləri təbrik
elədim. Ancaq etiraf edim ki, ümumiyyətlə milli

mətbuatımızdan, mətbuat tariximizdən söz düşəndə, hər şeydən öncə
yadıma Gürcüstandakı azərbaycandilli mətbuat düşür. “Sovet
Gürcüstanı” (indiki “Gürcüstan”) və “Qələbə bayrağı” qəzetləri gəlir
gözlərimin önünə. Bu qəzetlərin yazarlarını xatırlayıram. O qəzetləri ki,
kiçik bir yazımızın, yaxud bircə şeirimizin bu qəzetlərdə çıxması bizim
üçün toy-bayrama çevrilərdi. O yazarları ki, hər yazılarını böyük
səbirsizliklə gözləyərdik. Mənim üçün bu qəzetlər bu gün də ayrıca bir
jurnalistika məktəbi olaraq qalır. Bu kollektivləri mənim üçün əziz edən
bir də odur ki, ilk qələm təcrübələrim məhz bu qəzetlərdə işıq üzü görüb.
Əslində, bu gün harda yaşayıb fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq,
əslən Borçalıdan olan qələm adamlarının böyük əksəryiyytəi üçün,
xüsusilə də, indiki “Gürcüstan” – o vaxtkı “Sovet Gürcüstanı” qəzeti ilk
təcrübə meydanı, jurnalistika məktəbi olub.

Milli mətbuat günü ərəfəsində mənə həmişə əziz olan qəzetləri, bu
qəzetlərin yaradıcı kollektivini xatırlamağım heç də təsadüfi deyil. Ötən
əsrin 90-cı illərində “Sovet Gürcüstanı” qəzeti adını dəyişib sadəcə
“Gürcüstan” olsa da, əqidəsini, məramını və məqsədini dəyişmədi,
Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın mətbu tribunası rolunu oynamaqda
davam etdi. Qəzetin əməkdaşları min bir əzab-əziyyət bahasına olsa da,
nəşri dayanadırmadılar. Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra bir
sıra yeni qəzetlər nəşr olunmağa başlasa da, “Gürcüstan” bu
respublikadakı Azərbaycan dilli mətbuatın flaqmanı olaraq qaldı. Elə
yeni yaranan qəzetlərdə çalışanların əksəriyyəti də vaxtilə ilk qələm
təcrübələri “Gürcüstan”da işıq üzü görənlər, bu qəzetdə çalışanlar idi.

Bu gün Gürcüstanda Azərbaycan dilində işıq üzü görən bir sıra
mətbuat orqanları və böyük potensiala malik jurnalistlərimiz vardır. Bu
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qəzetlərdən biri də təkcə Borçalıda, Gürcüstanda yox, Azərbaycanda və
Türkiyədə də sevilə-sevilə oxunan “Region press” qəzetidir. Bu qəzet
yüksək peşəkarlıq səviyyəsi baxımından bu gün Azərbaycanda çıxan
qəzetlərlə rəqabət aparmaq gücündədir. Çünki qəzetin başında duran, onu
yönətən təsadüfi adam deyil, peşəkar jurnalistdir. Və nə yaxşı ki, qəzetin
təsisçiləri vaxtında uzaqgörənlik edərək çörəyi çörəkçiyə veriblər. Çörəyi
çörəkçiyə verəndə isə arxayın olursan ki, işlər rəvan gedəcək.

Bu yazıda da mən elə “Region press” qəzetindən, daha doğrusu onun
redaktoru Binnət Əlioğludan söhbət açmaq istəyirəm. Ancaq yazının
əvvəlində daha çox “Gürcüstan” qəzetindən danışmağım da təsadüfi
deyil. Əvvəla, yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, milli mətbuatımızın
inkişaf yolundan danışanda keçmiş “Sovet Gürcüstanı” – bu günkü
“Gürcüstan” qəzetini xatırlamamaq ən azından insafsızlıq olardı. İkincisi
də, bu yazımın qəhrəmanı Binnət Əlioğlunun keçdiyi yaradıcılıq yolu da
bu qəzetlə sıx bağlıdır.

Bu gün hamının Binnət Əlioğlu imzasıyla tanıdığı və yazılarını sevə-
sevə oxuduğumuz Binnət Əli oğlu Məmmədov 1956-cı il martın 16-da
Marneuli rayonunun Böyük Muğanlı kəndində anadan olub. Onun atası,
məşhur el şairi Əli Faxralı (Məmmədov Əli Qurban oğlu) əslən Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndindəndir.

Doğulduğu kənddə orta məktəbi bitirən Binnət Məmmədov təhsilini
Bakıda davam etdirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-
nun) şərqşünaslıq fakültəsində oxuyub. 1982-ci ildə universitetdə
təhsilini başa vurub.

1984-cü ildə o vaxtkı “Sovet Gürcüstanı” – indiki “Gürcüstan”
qəzetində tərcüməçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb və 1991-ci ilədək
bu vəzifədə çalışıb. Bu müddətdə əsas işi olan tərcüməçiliklə yanaşı,
aktual mövzularda yazıları ilə də tez-tez qəzetdə çıxış edib, özünəmxsus
yazı üslubu, dəst-xətti ilə seçilib. 1991-ci ildən isə həmin qəzetin böyük
müxbiridir.

2008-ci ilin martında Marneulidə fəaliyyət göstərən
Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin təsis etdiyi “Region press”
qəzetinə kimin redaktor olması məsələsi gündəmə gələndə rəhbərlik
tərəddüd etmədən mətbuatdakı uzunillik iş təcrübəsini nəzərə alaraq
məhz Binnət müəllimin üzərində dayanıb. Hesab edirəm ki,
yanılmayıblar da. Elə Binnət müəllim də ona göstərilən yüksək etimadı
əməli işiylə qısa müddətdə doğruldub. Qəzet tezliklə Gürcüstandakı
soydaşlarımızın inam və etibarını qazanıb, öz dillərində informasiya
aldıqları etibarlı bir mətbu orqana çevrilib. Oxucular həm də bu qəzetə
inam yeri, güvənc yeri kimi baxıblar. Regionda baş verən ictimai-siyasi
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hadisələrə ayna tutan qəzet öz səhifələrində sosial problemlərə də yer
ayırıb, eləcə də, Gürcüstan respublikasının rəsmi dövlət xəbərlərini də
vaxtında əldə edə bilmələrində soydaşlarımızın yardımçısına çevrilib. Öz
ətrafında Borçalıda yazıb-yaradan ədəbi qüvvələri birləşdirib, tez-tez
onların yaradıcılıq nümunələrini dərc edib.

Binnət müəllim bu gün həm də Gürcüstanda yaşayan gənc
azərbaycanlı jurnalistlərin yetişməsində böyük əmək sərf edən bir qələm
adamı, peşəkar jurnalistdir. Onun peşəkar qələmindən çıxan və müxtəlif
mətbuat orqanlarında da dərc olunan publisistik məqalələri oxucular
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Çünki o, həyatda olduğu kimi,
yazılarında da səmimidir. Boğazdan yuxarı danışmağı sevmir, aktual
mövzulara müraciət edir, düşündüyünü, onu düşündürən mövzunu
qələmə alır. Elə buna görə də oxucusunu da düşündürə bilir.

Binnətin atası Əli Faxralı (Əli əmi) atam Eyvaz Məmmədovla dost
idi. Xeyirdə-şərdə bir birlərini axtarardılar. Onların arasında olan
yaxınlığı, doğmalığı və qohumluğu bu gün də biz (qohumlarımız) davam
etdiririk. Tez-tez Binnətlə danışıb hal-əhval tuturuq. Bir-birimizə
əmioğlu deyə müraciət edirik. Şad günlərimizdə bir-birimizi axtarırıq.
Açığını deyim ki, bunun üçün də şərəf duyuruq.

Binnət Əlioğlu 1991-ci ildən Gürcüstan Jurnalistlər Federasiyasının
üzvüdür. 1997-ci ildə Gürcüstan prezidentinin “Təşəkkürnamə”sinə layiq
görülüb.

O, eyni zamanda bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. Şeirləri və
publisistik məqalələrindən ibarət “Salam, dünyanın dərdi” adlı kitabı işıq
üzü görüb. Eyni zamanda onlarla ədəbi-bədii, elmi-tədqiqat toplularının
tərtibçisi, ön söz müəllifi və redaktorudur.

Jurnalistlik fəaliyyəti ilə yanaşı B.Məmmədov eyni zamanda
Gürcüstanın müxtəlif ali məktəblərində pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
olub. Ali məktəb tələbələrinə Azərbaycan dilini tədris edib. 1993-1998-ci
illərdə Kvemo Kartli Müstəqil Universitetində, 1998-2007-ci illərdə isə
İvane Cavaxişvili adına Tiflis Dövlət Universitetinin Kvemo Kartli
filialında dekan müavini vəzifəsində çalışıb.

Binnət Əlioğlu bu gün ömrünün və yaradıcılığının ən məhsuldar
dövrünü yaşayır. Ona daha böyük uğurlar arzu edir və deyirəm: canın
sağlam, ömrün uzun, qələmin isə kəsərli olsun, əziz eloğlu!
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VƏTƏNİN BİR PARÇASI...

Ağıllı adamlar, yaxşı adamlar!
Bilik kitabdadır, axtarsan əgər.
Kitabı sevənlər tənhalıq bilməz,
Elmə arxalanar, sınar, əyilməz.
Kitab işıq saçar bir Günəş kimi,
Kitabdır arifin könül həmdəmi.

Ə.Cami

Onun haqqında çox danışmaq, çox yazmaq olar. Təkcə ona görə yox
ki, o, sadəcə mənim həmyerlim yox, həm də qohumumdur. Həm də ona
görə ki, aramızda elə də böyük yaş fərqi olmadığından, hələ orta məktəb
illərindən tez-tez ünsiyyətdə olardıq. Tələbəlik dövründə və sonrakı
illərdə də bu səmimi ünsiyyətimiz davam edib. Təbii ki, burda onun
böyük qardaşı Tahirlə yaxınlığımın da rolu az olmayıb. Necə deyərlər,
həmişə söhbətimiz tutub, bir-birimizə ürək qızdırmışıq. O mənim, mən
də onun hər uğuruna sevinmişik. Bu gün isə onu bircə kəlmə ilə
xarakterizə etməli olsam, sadəcə belə deyərdim: gözəl insan, bütöv
şəxsiyyət idi!

Bu kəlmələr qəlbimdən su içib dilimin ucuna gələnə qədər isə
mənim nələr yaşadıqlarımı bir özüm bilirəm, bir də uca Yaradan. Axı,
sənə bu qədər doğma olan, elin-obanın şərəfini qoruyan, onun şöhrətinin
üstünə şöhrət gətirən biri haqqında keçmiş zamanda danışmaq asan deyil.
Doğrudur, ölüm haqdır, hamımız bu körpüdən keçəcəyik. Amma, bunun
da geci-tezi var. Rəşid kimi oğulların ömrün ən məhsuldar vaxtında qara
torpağa yem olması təkcə bir ailənin yox, bir elin faciəsidir, itkisidir.
Belələri evdən yox, eldən gedirlər...

...Rəşid Mehrəli oğlu Qasımov 1956-cı ildə Borçalının Faxralı
kəndində anadan olub. 1963-cü ildə Faxralı orta məktəbinin birinci
sinfinə gedib, 1973-cü ildə həmin məktəbdə təhsilini uğurla başa vurub.
Elə həmin il qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə
daxil olub. 1978-ci ildə “riyaziyyat” ixtisası üzrə universiteti bitirib.

Universiteti bitirdikdən sonra 1978-ci ildə gənc mütəxəssis kimi
təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutuna
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göndərilib və burada baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1980-
ci ildən fəaliyyətini Akademiyanın “Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə
Sistemləri” şöbəsində davam etdirib və 1990-cı ilədək burada mühəndis,
böyük mühəndis, aparıcı mühəndis və riyaziyyatçı-mühəndis
vəzifələrində çalışıb.

Rəşid Qasımovun sonrakı əmək fəaliyyəti neft sektoru, daha dəqiq
desək, ARDNŞ ilə bağlı olub. Bu o vaxtlar idi ki, SSRİ adlı nəhəng
imperiya dağılmaq üzrəydi. İndiyədək Azərbaycan neftini sorub daşıyan
Moskva öz hayına qalmışdı. Artıq müttəfiq respublikalar müstəqilliyin
bir addımlığındaydı. Azərbaycanda müstəqillik mübarizəsi isə daha güclü
idi. Tezliklə bu müstəqillik də qazanıldı, ölkəmiz öz sərvətlərinə sahib
oldu. Həmişə dünyanın aparıcı ölkələrinin diqqətini cəlb edən, 70 il
ərzində isə Sovet hökümətinin iqtisadiyyatına böyük fayda vermiş
Azərbaycan neftinin üzərində sərəncam vermək müstəqil Azərbaycan
dövlətinin səlahiyyətlərinə keçdi. Belə bir vaxtda Rəşid də özünün elmi
və təşkilatçılıq potensialını ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olan neft
sektoruna yönəltməyi qərara aldı. 1990-1992-ci illərdə
“Dənizneftqazlayihə” Dövlət Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunda aparıcı
mühəndis-texnoloq, 1992-2001-ci illərdə isə Dövlət Neft Şirkəti Xarici
Sərmayələr İdarəsində baş mütəxəssis və şöbə rəisi vəzifələrində çalışıb.
2001-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsində
“Layihələrin kommersiya şərtlərinin təşkili” şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
irəli çəkilib və 2006-cı ilədək bu vəzifədə çalışıb. 2006-cı ildən ömrünün
sonunadək isə “Əlibayramlıneft” MMC-nin İçraçı meneceri vəzifəsində
fəaliyyət göstərib.

Rəşid müəllim məsul vəzifələrdə çalışşa da, elmi araşdırmalarını da
davam etdirib. BDU-nun fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasının
dissertantı kimi, müntəzəm olaraq elmi fəaliyyətlə məşğul olub. Elmi-
tədqiqat işlərinin yekunu kimi, 1996-cı il yanvar ayının 10-da
“Hiperbolik tənlik üçün qeyri-requlyar qarışıq məsələnin həllinin
approksimasiyası” mövzusunda dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülüb. Bir sıra
sanballı elmi məqalələrin də müəllifi olan R.Qasımov eyni zamanda
nüfuzlu elmi konfrans və seminarlarda məruzələrlə çıxış edib.

O, eyni zamanda çalışdığı sahə üzrə təhsilini artırmağı da unutmayıb.
1996-cı ildə Sankt-Peterburq Beynəlxalq Menecment İnstitutunda, 1997-
ci ildə isə ABŞ-ın Boston şəhərində İnsan Resurslarının İnkişafı
Beynəlxalq İnstitutunda Petrol menecmenti üzrə kurs keçərək müvafiq
sertifikat alıb.
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Rəşid Qasımov hansı vəzifədə çalışır çalışsın, daim işinin
öhdəsindən bacarıqla gəlib. Elmi-tədqiqatla məşğul olması isə nəinki
onun işinə mane olmayıb, əksinə, daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə
yardımçı olub. Ölkəmizin iqtisadiyyatının daha da möhkəmlənərək dünya
birliyində öz yerini tutmasında bilik və bacarığını əsirgəməyib. Onun
çəkdiyi zəhmət də diqqətdən kənarda qalmayıb, layiqincə
qiymətləndirilib. 2006 və 2010-cu illərdə neft və qaz sənayesindəki
xidmətlərinə görə ARDNŞ-nin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. Çalışdığı
kollektivdə böyük hörmət və nüfuz sahibi olub.

Rəşid Qasımov sözünün yerini bilərdi. “Az danışmağın gözəlliyini”
yaxşı dərk edirdi. Dinləməyə daha çox üstünlük verərdi. Sədi Şirazi
demişkən, əvvəl fikirləşib sonra danışardı. Hansı müdriksə yaxşı deyib,
“adamlarda iki qulaq və bir dil” çox eşidib, az danışmaq üçün verilmişdir.
Bunlar əvəzsiz əxlaqi fəzilətlərdir. Rəşid Qasımov bu ülvi keyfiyyətləri
unutmurdu. Canında, qanında əvəzsiz Ana, Vətən sevgisi vardı. Hər ikisi
onun üçün əvəzsiz varlıq idi. Doğulduğu Borçalının Faxralı kəndinin əziz
qonağı olmuş “düşgün bir ananın gözlərini güldürən, başına bir dünya
sevinc tökülən” böyük Səməd Vurğunun bir bənd şeri dilindən düşməzdi:

Ananın qəlbinə toxunmaq olmaz,
Ana nəfəsindən çiçək də solmaz,
İnsanlıq süd əmmiş ana döşündən,
Soyuq bir məzardır anasız Vətən.

El ağsaqqalı Hacı Həmid Kərimovun dediklərindən: “Rəşid
hörmət, nəcabət, mərdlik yolundan heç vaxt kənara çıxmadı. Heç kimi
incitmədi. Əxlaqi dəyərlərimizə tapındı. Sevdi, sevildi. Vaxtsız haqqa
qovuşması isə hamımızı yandırdı, yaxdı. Təsəllimiz odur ki, Rəşid hər
zaman müəllimlərinin, yoldaşlarının, dostlarının və qohumlarının
qəlbindədir”.

Təəssüf ki, amansız olüm Rəşid Mehrəli oğlunu da aramızdan
vaxtsız apardı. O, 2010-cu ilin iyul ayının 27-də dünyasını dəyişdi.
Ancaq bu gün Rəşid aramızda yoxdur deməyə adamın dili gəlmir. Çünki,
cismən aramızda olmasa da, o, hər an, hər yerdə bizimlədir, eloğlularının,
yaxınlarının, doğmalarının, dostlarının və iş yoldaşlarının qəlbindədir.
Özündən sonra bizə yadigar qoyduğu əməlləri ilə bizimlədir. O əməllər
ki, bu dünya durduqca onu yaşadacaq.

Rəşid Allah verən ömrü az yaşadı, amma, şərəflə yaşadı. Həm də
şərəfini qoruya-qoruya yaşadı. Şərəflə yaşamaq, şərəfini qoruya-qoruya
yaşamaq hər adama qismət olmur. Ona insanlıq, sadəlik, gözəllik, ləyaqət
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haqdan gəlmişdi. Ulularımız deyəndə ki, “insan yer üzünün əşrəfidir”
Rəşid kimi oğullar nəzərdə tutulmuşdur. “Ölüm yalan sözdür, oğullar
ölmür, torpağa qarışıb Vətən olurlar”. Rəşid də uyuduğu torpaqda
Vətənin bir parçasına çevrildi.

Nizami Gəncəvi vaxtı ilə yazırdi:

Ömrünü boş yerə vermə əlindən,
Ötən gün qayıtmır, yaxşı anla sən.
Çatacaq kamına istedadlılar,
İşləri işbilən aparsa əgər.

Rəşid Qasımov ömrü hədər yaşamadı. O, yaxşı bilirdi ki, ötən gün
qayıtmır. Ona görə günlərdən səmərəli istifadə edirdi. Onu da gözəl anlayırdı ki,
istedadlılara hər yerdə yaşıl işıqdı. Məlum-məşhur həqiqəti də unutmurdu ki, işi
işbilən aparsa, pərənimiz pozulmaz, ölkəmiz günü-gündən çiçəklənər. Rəşid bu
günü həmişə arzulayırdı. Ölkəmizin imzasınının imzalar içərisində olmasına
sevinirdi. Heyif, ölkəmizin belə inkişafını, uca zirvələr səltənətində yerini görə
bilmədi. Neyləmək olar, həyatdı. Reallıqlardan qaçmaq olmur. 60 illik
yubileyini qohumları, dostları onsuz qeyd etdi.

Övladları ilə, eli-obası ilə bağlı yaxşı nə varsa, Rəşidin ruhuna əyan olsun.
Yeri cənnət olsun, inşallah.



Faxralılar

403

KÖKÜNƏ TAPINAR DÜŞÜNƏN, QANAN

İndiyədək Faxralının işıqlı ziyalılarından
– təkcə bu kəndi deyil, bütövlükdə Borçalını
onun hüdudlarından kənarlarda da ləyaqətlə
təmsil edən, onun şöhrətini daha da ucaldan
oğul və qızlarından çox yazmışam. Onların
arasında heç üzlərini belə görmədiklərim –
məndən çox əvvəl yaşayanlar da olub, mənə
dərs deyənlər də, yaşıdlarım və cavanlar da.
Və hər biri haqda böyük məhəbbətlə, eyni
səmimiyyətlə yazmışam. Amma etiraf edim
ki, bütün qələm adamları kimi, mən də daha
çox doğmalardan, dostlardan, bir sözlə,
yaxından tanıdıqlarımdan yazanda çətinlik çəkmişəm. Bunun səbəbi də
bəllidir: bilmirsən nədən başlayıb nədə qurtarasan.

Elə bu yazını başlayanda da eyni hissləri yaşadım. Üstəlik bir az da
artıq. Çünki haqqında söhbət açmaq istədiyim Adil mənim az-az görüşüb,
çox sevdiyim dostlarımdandır. Özü də bu yaxınlığın, doğmalığın kökü bir
neçə onillik keçmişə gedib çıxır. Aramızda iki yaş fərq olsa da, hələ
uşaqlıqdan bir-birimizə bağlanmış, dost olmuşuq. Sonradan tale
yollarımızın oxşarlığı, eyni dövrdə Bakıda ali təhsil almağımız isə bu
münasibəti daha da möhkəmləndirdi və elə o vaxtdan sevincimiz də bir
oldu, kədərimiz də. İkimiz də Bakı Dövlət Universitetində oxumuşuq –
mən filologiya, o isə coğrafiya fakültəsində. Universiteti bitirdikdən
sonra təyinatla Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına göndərilmişik...

...Adil Muxtar oğlu Həsənov 1956-cı ildə Borçalıda – Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Atası Muxtar kişi Həsənli
nəslindən, anası Balaxanım isə Əhmədalılar nəslindəndir, Allah hər
ikisinə rəhmət eləsin.

Hələ uşaqlıqdan Faxralının aranına, dağına vurulan Adildə
böyüdükcə bu maraq da artıb, gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirməkdə,
ixtisas seçməkdə stimul olub. 1973-cü ildə orta məktəbi bitirib ali təhsil
dalınca Bakıya gələrək sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya
fakültəsinə verib. 1978-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra təyinatla
Balakən rayonuna göndərilib. Rayonun Qullar kəndində iki il çalışdıqdan
sonra pedaqoji ustalığını, təşkilatçılıq qabiliyyətini nəzərə alan rəhbərlik
onu işlədiyi məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, 1981-ci
ildə isə rayon təhsil şöbəsində metodist vəzifəsinə irəli çəkib.
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Yaxşı iş üz ağardar deyib atalar. Adil də qısa müddət ərzində
qabaqcıl maarif işçisi kimi rayon ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib,
zəhmətkeşliyi və çalışqanlığı, işinə məsuliyyətlə yanaşması onu vəzifə
pillələrində də yüksəldib. 1983-cü ildə o, rayon Təhsil şöbəsində
Metodiki mərkəzin direktoru vəzifəsinə irəli çəkilib. Artıq 30 ilə yaxındır
ki, bu vəzifəni daşıyır. Bu 30 ildə Balakən məktəblərinin əldə etdiyi
uğurlarda Adil müəllimin böyük xidməti olub. O, eyni zamanda 1998-ci
ildən TQDK-nın ali məktəblərə sənəd qəbulu işində də məsul katib kimi
yaxından iştirak edib. Çəkdiyi zəhmət öz bəhrəsini verib, rayon
məktəblərinin məzunlarının sorağı təkcə Azərbaycanın deyil, həm də
xarici ölkələrin ali təhsil ocaqlarından gəlir. Təhsil sahəsində qazanılan
uğurlar onun rayon ictimaiyyəti arasında hörmət və nüfuzunu artırıb,
əməyi layiqincə qiymətləndirilib. “Baş müəllim”, “Metodist müəllim”,
“Ali kateqoriyalı metodist”, “Ali dərəcəli müəllim” və “Ali kateqoriyalı
müəllim” titullarına layiq görülüb, dəfələrlə Fəxri fərman və diplomlarla
təltif olunub. Rayonun ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir,
YAP-ın üzvüdür.

Əlbəttə, Adilin keçdiyi ömür yolu ilə bağlı bu sadaladıqlarımda
qeyri-adi bir şey yoxdur. Ömrünü maarif işinə həsr etmiş bir ziyalının
tərcümeyi-halıdır. Amma bununla belə, onu başqalarından fərqləndirən
özəllikləri də az deyil. Təhsil işçisi kimi böyük hörmət və nüfuz sahibi
olan Adil Həsənov həm də bir eloğlu, sadiq dost və nümunəvi ailə başçısı
kimi də əvəzsizdir. Faxralıdan uzaqda olsa da, hər zaman bu ağır elin
adını uca tutur, şərəfini qoruyur.

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, Adillə tez-tez görüşə bilmirik. O,
Balakəndə, mən isə Bakıda yaşadığımdan hər zaman bu imkan olmayıb.
Amma ürəklərimiz həmişə bir olub, əlaqələrimiz heç zaman kəsilməyib.
Bir-birimizin uğuruna sevinmiş, kədərimizi bölmüşük. Hər dəfə yolu
Bakıya düşəndə mütləq məni axtarıb tapır. Nahaq yerə deməyiblər ki,
dost gəlişi bayram olar. Onunla hər görüş mənim üçün bayrama çevrilir.
Ta uşaqlıq illərindən bəri xatirələr dilə gəlir, elə bil hər şey dünən
olubmuş kimi kino lenti tək yenidən gözlərimiz önündə canlanır. Məktəb
illərindən, tələbəlikdən danışır, müəllimlərimizi xatırlayırıq, xəyalən də
olsa uşaqlıq illərinə qayıdır, gəncləşirik.

Görüşə bilməyəndə isə mütləq telefonla əlaqə saxlayırıq. Qəzetdə
çıxan bir yazıma oxuyan kimi zəng edib münasibətini bildirir, kitabım
nəşr olunanda ilk təbrik edənlərdən biri o olur.

Adil həm də nümunəvi ailə başçısıdır. Oğlu Elnur ali təhsillidir,
Gəncə aeroportunda çalışır. Qızı Balaxanım həkimdir. Könül isə
Müəllimlər İnstitutunu bitirib. Adil müəllimin sədaqətli könül sultanı
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Minayə xanım Balakən rayonu Mahomalar kənd poçtamatının rəisidir.
Özü Balakəndə adlı-sanlı Dibirovlar nəslindəndir. Adil müəllimin 3
nəvəsi var. Sevimli nəvələrindən biri – Ayxan bala məkətəblidir. Məşhur
Həsənli və Dibirovlar nəslinin hər bir davamçısı kökündən cücərib min
budaq olsunlar.

Bu gün Balakəndə Adil Həsənovu təkcə bacarıqlı maarif işçisi kimi
yox, həm də səmimi, mehriban, xeyirxah, hər kəsə təmənnasız yaxşılıq
etməyə çalışan, dəyərli məsləhətlərini əsirgəməyən, daim düz yol
göstərən bir insan kimi tanıyırlar. Rayonda elə hörmət və nüfuz sahibidir
ki, bu, onun yaşında hamıya qismət olmur. Üstəlik hələ həyatın bərkində-
boşunda bərkiməmiş bir gənc ikən yeni bir mühitə düşüb də bu şöhrəti
qazanmaq elə də asan deyil.

Adil artıq ömrün 60 ilini arxada qoyub. Artıq ömrün bu məqamının
ləzzətini dadmış bir adam kimi, deyə bilərəm ki, insan ömrünün ən gözəl
çağı, bəlkə də qızıl dövrüdür bu yaş. Çünki ömrün bu məqamında insan
bir anlığa nəfəs dərib keçdiyi ömür yolunu saf-çürük edir, özü-özünə
hesabat verir. Yazıq o adamdır ki, arxaya boylananda qürur duyası bir
əməlini xatırlaya bilmir. Adil isə bu mənada zənginlərin zənginidir,
qazandığı mənəvi sərvətlə haqlı qürur duya bilər. Mən inanıram ki,
bundan sonra bu sərvət ilbəil yox, günbəgün artacaq və onun bəhrəsini
təkcə Adil özü yox, həm də övladları, yaxınları, dostları və böyüyüb
boya-başa çatdığı el-oba görəcək. O el oba ki, qeyrətli oğulları, məşhur
dövlət xadimləri, işıqlı ziyalıları ilə məşhurdur. “Yerdən-göydən güc alan,
igidliklə ucalan” böyük bir elin oğludu Adil Həsənov. Adil müəllim həm
də yurd istəkli, Vətən istəkli, sinəsində yanar ürək gəzdirən səviyyəli bir
ziyalıdır. Onunla söhbət edən adam saflaşır, durulaşır. Çünki özü təmizdi,
durudu, durnanın gözü kimi. Mən Adil haqqında düşünəndə böyük
şairimiz Zəlimxan Yaqubun bir məşhur beyti könlümdən keçir.

...Əslindən uzaqdır əslini danan,
Kökünə tapınar düşünən, qanan.

Adil müəllim şərəfi kökünə tapınan eloğludur, ağzı xeyir-dualı, dili
bərəkətdir.

Dilindən düşməyən duası isə Maksim Rılski mükafatı laureatı Abbas
Abdullanın aşağıdakı bir bənd şeiridir:

Dörd tərəfi dağdan hasar,
Dost qarşılar, yağı basar.
At oynatmaz hər cür yasar,
Əroğlu ər Faxralıda!
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EL ÜÇÜN YANMAĞI
MÜQƏDDƏS BORC SAYAN ZIYALI

Uzun illər hər hansı bir istəyin
arxasınca gedəndə ona çatmaq və
qovuşmaq bir o qədər də də çətin olmur.
Sadəcə olaraq, o yolu getmək və o
addımı atmaq lazımdır. Elmə doğru
gedən yol yuxusuz gecələrdən və əxlaqi
fəzilətlərdən keçir. Mirzə Fətəli Axundov
yazırdı: “Elm öyrənmək və mərifət sahibi
olmaq insanlar üçün təkcə məişətlərini
təmin etmək vasitəsi deyildir. Elm
insanları, eyni zamanda onların

əxlaqlarını, rəftarını və əməlini yaxşılaşdırmaq üçün təcrübədən
keçirilmiş bir vasitədi”.

Elə məhz buna görə də bir çoxları öz həyat yolunu və ömrünü çətin
olsa da, elmə və təhsilə həsr edib. Yəni Borçalının Faxralı kəndində
1956-cı ildə anadan olan İbrahim İlyas oğlu Əlizadə də özünə bu yolu
seçir. Orta məktəbi bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin
fizika fakültəsinə qəbul olur, orda təhsilini uğurla başa vurur. Bir müddət
Ağsu rayonunun İlxıçı kənd orta məktəbində müəllim işləyir. Sonradan
1980-cı ildə “Azon” zavodunun xüsusi konstruktur bürosunda mühəndis-
konstruktur işləyir. 1982-ci ildə isə elmi fəaliyyətə başlayır və
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun fizika kafedrasında baş
laborant vəzifəsində çalışır. O vaxtlar “Bərk cisimlər fizikası” ixtisası
üzrə əyani aspiranturaya daxil olur. İllər keçir, İ.Əlizadə öz uğurlarını bir
qədər də artırır. O, 1984-cü ildə təhsilini Moskva Fizika Mühəndislər
İnstitutunda davam etdirir. İllər ötür və günlərin birində o, namizədlik
dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi
dərəcəsi alır. Hər bir yenilik və uğur onda böyük həvəs və mübarizlik
ruhu yaradır. Onun elmdə qazandığı uğurlar tez bir vaxtda gənc alimin
nüfuzunu daha da artırır. O, ABŞ, İtaliya, Türkiyə kimi ölkələrin elmi
jurnal və toplularında məqalələr çap etdirir. Bütün bunlar isə ona dəlalət
edir ki, İbrahim Əlizadə bu yolu – elm yolunu təsadüfən seçməyib. 1987-
ci ildən o, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin fizika
kafedrasında əvvəl baş laborant, sonra assistent işləyir. Onu da qeyd edək
ki, bu alim və gözəl ziyalı fizikadan laboratoriya dərslərində tədris-
metodik vəsaitin müəlliflərindən biridir.
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İllər ötdükcə alimin axtarışları davam edir. Taleyini elmə bağlayan
bu insanı qarşıda daha böyük uğurlar gözləyir. Burda böyük Səməd
Vurğunun aşağıdakı misraları yada düşür:

Həyat dediyimiz o gözəl məna,
Tale dediyimiz müqəddəs dünya,
Yaranır insanın arzularından,
Hər təmiz vicdanın ilk baharından.

Onun arzularından yeni bir dünya yaranıb. O yeni dünyanın adı isə
elmdir. Elmin dalınca gedib uğur qazanmaq asan başa gəlmir. Ancaq
İbrahim Əlizadəyə bu sevincli anları Allah-Təala qismət edibmiş. Onun
bir-birindən maraqlı elmi məqalələri, “Fizika”, “Abuturyentlər üçün
vəsait” kitabları çap edilib. 1996-cı idlə “Fizika. Ali məktəblərə daxil
olmaq üçün testlər” kitabı çap olunub. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin qrifi ilə əcnəbi vətəndaşların hazırlıq fakültələri üçün fizika
fənn proqramının müəllifi olub. Ümumiyyətlə, onun hər bir məqaləsi,
monoqrafiyası və elmi kitabı əks-səda doğurur. Buna görə də işlədiyi ali
məktəbdə - Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetində onu ümumi
texniki fənlər kafedrasına müdir təyin ediblər. Təbii ki, istedadlı alimin
axtarışları bəhrə verdikcə, o daha da ağır işlərdən yapışır və sanballı
əsərlər ortaya qoyur. İbrahim Əlizadə işlədiyi ali məktəbdə dosent
vəzifəsində çalışır. Bununla yanaşı, həmin ali məktəbin nəzdində
fəaliyyət göstərən fizika-riyaziyyat təmayüllü litseyin direktor müavini
vəzifəsində işləyib. Bu gün də o, kafedra müdiri və dosent vəzifələrini
şərəflə daşıyır. İbrahim müəllim həm də adlı-sanlı, sazlı-sözlü bir nəslin
oğludu. Mayası insanlıqdan, xeyirxahlıqdan yoğrulub İbrahim müəllimin.
Təpədən-dırnağa işıqdı, nurdu İbrahim müəllim. Bu nəsil həm də nə
qədər istedadlı şairlər və görkəmli insanlar yetirib. Faxralının adlı-sanlı
oğullarını nəzərdə tutub vaxtı ilə yazmışam:

Oğullar yetirdin, el-el tanındı,
Qışın da çevrildi yaza Borçalı.

Gözəl ziyalı 50-yə qədər elmi məqalənin, dərs vəsaitinin və metodik
göstərişin müəllifidir. Bu isə ona dəlalət edir ki, illər ötsə də, və böyük
eloğlu yaşa dolsa da, yenə öz yolundan dönmür, axtarışları davam etdirir,
yeni elmi kitablar, monoqrafiyalar üzərində çalışır. Bu isə onun elmə
təsadüfən gəlmədiyindən xəbər verir və eyni zamanda həyatın bütün
dolanbac yollarında inamla addımladığını göstərir. Həyat göstərir ki, kim
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hansı yolu seçirsə, gec-tez zəhmətə qatlaşmaqla ürəyindəki bütün
arzularını gerçəkləşdirə bilir.

İbrahim Əlizadə Vətənini sevən ziyalı, gözəl dost, qayğıkeş ata,
sədaqətli ər, əvəzsiz yoldaş və Qurbaninin bənövşəsi kimi torpağına
əyilən, vətənini ürəkdən sevən torpaq oğludur. İlham və məhəbbət
şairimiz Rasim Kərimlinin yazdığı şeiri isə dilinin duasıdır:

Torpağın halına gərək biz yanaq,
Yanmağı müqəddəs borcumuz sanaq.
Rasim, keşiyində elə dayanaq,
Dəyməsin köksünə yara torpağın.

Qızıldan qiymətli torpağımızı canı, qanı qədər sevən, üzü el yanında
həmişə ağ olan qardaşım İbrahimə dadından doyulmayan ulu Oğuz ömrü
arzulayıram.
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BİLİK CAN QUŞUNA QANADDIR

Faxralının ziyalılarından, alimlərindən in-
diyədək çox yazmışam. Elimizin qürur mənbəyi
olan belə insanlardan hər dəfə yazdıqca özümdə
daxli rahatlıq tapmışam. Barələrində yazılası
həmyerlilərimiz isə bir deyil, beş deyil.

...Sabir Ömər oğlu Ömərov 1956-cı il
aprelin 5-də Borçalının Faxralı kəndində
anadan olub. Orta təhsilini də burada alıb –
1973-cü ildə əla qiymətlərlə Faxralı kənd orta
məktəbini bitirib. Ali təhsil almaq arzusu
yaşıdları kimi onu da Bakıya gətirib və
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU-nun) “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsinə verib, qəbul
imtahanlarından uğurla çıxaraq tələbə adını qazanıb. Beş illik tələbəlik
həyatını da uğurla başa vurub və 1978-ci ildə universiteti də əla
qiymətlərlə bitirib. Təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Kibernetika İnstitutuna göndərilən S.Ömərov 1978-1980-ci illərdə burada
mühəndis-proqramçı vəzifəsində çalışıb.

Hələ tələbləlik illərində ikən elmi fəaliyyətlə məşğul olmağı
qarşısına məqsəd qoyan Sabir Ömər oğlu bu arzusunu da reallaşdırmaq
üçün aspirantura təhsli almaq qərarına gəlib və məqsədli aspiranturaya
göndərilərək 1980-1983-cü illərdə Kiyev Dövlət Universitetinin “Ehtimal
nəzəriyyəsi və riyazi statistika” kafedrasının aspirantı olub. Burada
Ukrayna Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri
doktoru M.İ.Yadrenkonun elmi rəhbərliyi altında tədqiatla məşğul olub.
Nəhayət, üçillik aspirantlıq dövrü də arxada qalıb və o, yuxusuz gecələr,
gərgin elmi axtarışlar bahasına araya-ərsəyə gətirdiyi namizədlik
dissertasiyasını 1983-cü ildə müdafiə şurasına təqdim edib. Çəkilən
zəhmət öz bəhrəsini verib: 1984-cü ildə Kiyev Dövlət Univerisitetinin
“Riyaziyyat” fakültəsində “Təsadüfi proseslərin və meydanların
interpolyasiyası haqqında” namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə
edərək fizika-riyaziyyat elm-ləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

Dissertasiyanın uğurlu müdafisəsindən sonra yenidən elmi
fəaliyyətini Elmlər Akademiyasında davam etdirən Sabir Ömərov 1985-
1987-ci illərdə Akademiyanın AİS şöbəsində böyük mühəndis-proqramçı
vəzifəsində çalışıb. 1988-1990-cl illərdə isə Gəncə Regional Elmi
Mərkəzində laboratoriyaya rəhbərlik edib.
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1990-cı ildən elmi axtarışlarla yanaşı həm də pedaqoji fəaliyyətə
başlayıb. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində assistent kimi
fəaliyyətə başlayan Sabir müəllim tezliklə baş müəllim və dosent
vəzifələrini tutub. 2001-2009-cu illərdə isə “Statistika və maliyyə”
kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

Sabir Ömərov elmi axtarışla pedaqoji fəaliyyəti bacarıqla uzlaşdıran
alimlərimizdən olub. Bir alim kimi məhsuldar fəaliyyət göstərib.
Təsadüfi deyildir ki, o, 50-yə yaxın elmi məqalə və tədris-metodiki
vəsaitin, o cümlədən iki dərsliyin (“Riyazi statistika” I hissə, və “Riyazi
statistika və ehtimal nəzəriyyəsi” I hissə) həmmüəllifidir. Elmi
məqalələrinin Azərbaycanın elmi jurnalları ilə yanaşı “Ukrayna Milli
Elmlər Akademiyasının xəbərləri”, Kiyev Dövlət Universitetinin
“Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”, “Kiyev Dövlət Universitetinin
xəbərləri” kimi aparıcı nəşrlərdə və ABŞ-da (Amerika Riyaziyyatçılar
Cəmiyyəti) çap olunması da onun bir alim kimi elmi axtarışlarının
sanbalının, tədqiqatlarına dünya elmi ictimaiyyətinin marağının
göstəricisidir.

Sabir Ömər oğlu istedadlı alim olmaqla yanaşı, həm də sadiq dost, gözəl
insan, vəfalı həyat yoldaşı, qayğıkeş ata idi. Çalışdığı kollektivdə, dost-tanış
yanında, eldə-obada böyük hörmət-izzət qazanmışdı. Hər yerdə hörmətlə
qarşılanırdı, məclislərdə yeri yuxarı başda olurdu. Bunu zərrə-zərrə
qazanmışdı. Sanki ömrün vəfasızlığını duyurmuş kimi, hər addımında yaxşılıq
etməyə, heç kəsin qəlbinə dəyməməyə çalışırdı. Sanki yaxşılıq etməyə, qurub-
yaratmağa tələsirdi. Hardan biləydi ki, ömür yolu yarımçıq qalacaq. Amansız
əcəl onu qəflətən yaxaladı – 2012-ci il iyunun 1-də dünyasını dəyişdi.
Ömrünün ən gözəl çağında – daha səmərəli elmi axtarışlar aparmalı, yüksək
ixtisaslı kadrlar hazırlamalı, elinə-obasına yararlı işlər görə biləcəyi bir vaxtda
– 56 yaşında dünyadan köçdü. Amma bu 56 illik ömründə bir neçə ömrə
sığmayacaq qədər işlər gördü. Bu gün ondan bizə qalan təkcə elmi əsərləri,
kitabları deyil, həm də könüllərdəki şirin, unudulmaz xatirələridir. O,
həmkarlarının, tələbələrinin, dostlarının, eloğlularının qəlbində özünə
ölməzlik abidəsi ucaldıb. Elə bir abidə ki, əbədi yaşayacaq, onu yaşadacaq.

Sabir ölməzlik abidəsini biliyinnən, savadınan qazanmışdı. Sabir
müəllim yaxşı bilirdi ki, böyük söz ustası Əvhədi demişkən:

Bilik can quşuna qanaddır, inan,
Ruhunu göylərə odur qaldıran.

Ondan bizə yadigar qalan bir də ləyaqətli övladlarıdır. O övladlar ki,
atalarının təmiz adıyla fəxr edirlər, o adı şərəflə yaşadır, cəmiyyətdəki
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layiqli mövqeləri ilə doğma Faxralının başını hər yerdə ucaldır, Sabir
müəllimin ölməzliyini təmin edirlər.
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BİR YAXŞILIQ QALIR, BİR DƏ YAMANLIQ

Əlim qələm tutandan doğma Faxralımı –
Borçalının bu ağırı elini, bu elin yetirmələrini
vəsf etməkdən doymadım. Harda bir eloğlumun
xoş sorağını eşitdimsə, sevincdən, fərəhdən
qəlbim dağa döndü. Qazanılan uğuru öz uğurum
saydım, elimizin başucalığı hesab elədim.
Faxralının şöhrətinin üstünə şöhrət gətirən
eloğlularımla qürur duydum. Onların şəninə
kitablar həsr elədim. Amma nə qədər yazsam da,
neçə-neçə kitab nəşr etdirsəm də, hesab edirəm
ki, bu müqəddəs məkan – Faxralı kəndi
qarşısında borcumu verə bilmərəm. Hansı övlad öz valideynlərinə olan
borcunu qaytara bilib ki?!

İndiyədək barələrində yazdığım faxralılar arasında alimlər çoxluq
təşkil edir. Bu da təbiidir. Axı, kəndimizdən indiyədək elmin müxtəlif
sahələri üzrə fəlaiyyət göstərən yüzdən artıq alim çıxıb. Və bu rəqəm
ildən-ilə artmaqdadır. Bu gün onların sorağı nəinki Borçalının, hətta
Azərbaycanın da hüdudlarından kənarlardan gəlir. Türkiyədə, Avropa
ölkələrində, hətta ABŞ-da belə çalışan, bir alim kimi nüfuz qazanan
alimlərimizlə fəxr etməmək olarmı?

Faxralı məktəbinin yetirməsi olan alimlərdən biri də Dünyamalı İsa
oğlu Şərifovdur. O, 1957-ci il dekabrın 1-də Borçalıda – Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1965-ci ildə Faxralı orta
məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1975-ci ildə həmin məktəbi bitirib.
Təbiətə olan sonsuz sevgisi və marağı, kənd təsərrüfatına bağlılığı onun
elə bu istiqamətdə də ali təhsil almasına rəvac verib. 1976-cı ildə Kənd
Təsərrüfatı Akademiyasının əyani şöbəsinə daxil olub. 1981-ci ildə
fərqlənmə diplomu ilə Akademiyada təhsilini başa vurub. Artıq müstəqil
həyatın astanasında olan Dünyamalı ali təhsilli kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi kimi özünə karyera qura, ixtisasına uyğun olaraq hər hansı
bir müəssisədə işə düzə bilərdi. Kim bilir, bəlkə də, bu yolu seçsəydi
maddi təminatını da təmin edərdi. Amma o, bu yolu seçmədi, bu sahəni
təsadüfən seçmədiyini, elmin bu sahəsi üzrə axtarışlarını davam edirmək
arzusunda olduğunu sübut etdi. Elmi-tədqiqatla məşğul olmağa üstünlük
verdi. Bu məqsədlə 1982-ci ildə Moskvadakı Kənd Təsərrüfatı
Akademiyasının əyani aspiranturasına daxil oldu. Üç il burada oxuduğu
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müddətdə vaxtının çoxunu elmi kitabxanalarda, laboratoriyalarda keçirdi,
elmi axtarışla məşğul oldu. Onun bu zəhməti hədər getmədi, yuxusuz
gecələr, gərgin axtarışlar nəhayət öz bəhrəsini verdi. Bu zəhmətin yekunu
kimi namizədlik dissertasiyasını yekunlaşdırıb müdafiə şurasına təqdim
etdi. Mütəxəssislərin müsbət rəyindən sonra onun elmi işi müdafiəyə
buraxıldı və 1985-ci il may ayının 27-də Moskvada namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək elmlər namizədi alimlik dərəcəsi
aldı.

Bundan sonra bir alim kimi onun qarşısında yeni üfüqlər açıldı. 1985-
1987-ci illərdə elmi işçi kimi fəaliyyət göstərdi. 1987-ci ildə alim kimi
məhsuldar elmi fəaliyyətini, potensialını nəzərə alan rəhbərlik onu aparıcı
elmi işçi vəzifəsinə layiq bildi. Bir il sonra – 1988-ci ildə isə Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda laboratoriya müdiri vəzifəsinə irəli çəkildi və 1990-
cı ilədək bu vəzifədə çalışdı.

1990-cı ildən sonra müxtəlif sahələrdə məsul vəzifələrdə çalışıb
Dünyamalı Şərifov. 1990-cı ildə Səhiyyə nazirliyinin Farmakologiya və
Xalq Təbabəti Elm-İstehsalat Birliyində şöbə rəisi vəzifəsinə təyin
olunub və 1993-cü ilədək burada çalışıb. 1993-cü ildə fəaliyyət sahəsini
dəyişərək “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə keçib, 1996-cı ilədək burada
şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb. 1996-cı ildən isə fəaliyyətini Azneft
İstehsalat Birliyində davam etdirib və 2000-ci ilədək sahə rəisi vəzifəsini
daşıyıb. 2001-ci ildə Azneft İstehsalat Birliyində aparıcı müxtəxəssis
vəzifəsinə irəli çəkilib, bu vəzifədə 2009-cu ilədək çalışıb.

Sonradan fəaliyyətini Gürcüstanda davam etdirən Dünyamalı Şərifov
2012-2014-cü illərdə burada “Aqroinvest 146” MMC-nin direktoru
vəzifəsində çalışıb.

Sədi şeirlərinin birində yazır:

Xalqa bu dünyanı etmə qaranlıq,
Bir yaxşılıq qalır, bir də yamanlıq.

Dünyamalı da ömrü boyu yaxşılıqları yaşada-yaşada yaşayan
ziyalılardandır. Yamanlıqdan uzaq bir ocağın oğludu Dünyamalı. Atası
mərhum İsaxan əmi tərbiyənin bünövrəsini elə qoyub. Bütün yaxşılıqları
yaşadan eloğlularımız var olsun.

Bəli, bütün bunlar Dünyamalı Şərifovun keçdiyi ömür yolundan
səhifələrdir ki, biz onu sizinlə birlikdə vərəqlədik. İlk baxışda hər bir
normal adam üçün məqbul sayıla biləcək bir ömür yoludur. Amma bu
illərin arxasında nələr dayanır, hansı hisslər, həyəcanlar var? Əsas olan
da budur. Tərcümeyi-halından da gördüyümüz kimi, Dünyamalı müəllim
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müxtəlif sahələrdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Ancaq iş yerləri müxtəlif
olsa da, onun üçün ümumi olan bir şey də var: harda və hansı vəzifədə
çalışmasından asılı olmayaraq Dünyamalı Şərifov həmişə işinə vicdanla
yanaşıb, hər şeydən öncə öz vicdanının səsini dinləyib. Haqqın, haqlının
yanında olub həmişə, haqqı nahaqqa qurban verməyib. Tabeliyində
olanlara qarşı tələbkarlığı ilə yanaşı, qayğıkeşliyi və səmimiyyəti ilə də
seçilib. Elə bu keyfiyyətlər də ona rəhbərlik etdiyi kollektivlərdə hörmət
qazandırıb.

Və bir də Dünyamalı müəllim böyüyüb boya-başa çatdığı Faxralının,
Borçalının adına layiq olmağa çalışıb. Doğma yurda məhəbbət bircə an
da onu tərk etməyib.
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SAĞLAM FİKİRLİ ZİYALI

Onu nəinki faxralılara və
borçalılara, bütövlükdə Azərbaycan
ictimaiyyətinə təqdim etməyə
ehtiyac yoxdur. Çünki onu hər yerdə
təqdimatsız-filansız sadəcə olaraq
Əflatun Amaşov kimi tanıyırlar.
Artıq bu ad Azərbaycan
ictimaiyyətinə o qədər doğmalaşıb ki,
son illərdə respublikamızda
mətbuatdan söz düşəndə mütləq
Əflatun Amaşov, Əflatun Amaşovun

adı çəkilən yerdə isə ilk növbədə mətbuatımız yada düşür. Borçalıda və
Faxralıda isə onu həm də bu yurdun layiqli təmsilçisi, daim el-oba
təəssübü çəkən bir eloğlu kimi tanıyırlar.

Eloğlu dedim, yadıma iki çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü
olmuş filologiya elmləri doktoru, professor, rəhmətlik Şamil Qurbanov
düşdü. Elimizin bu ən böyük oğlu Əflatundan həmişə razılıqla danışar,
gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyini deyər, onun hər uğuruna sevinərdi.
Elə Əflatun Amaşov da öz müəllimini həmişə minnətdarlıqla xatırlayır.
Bu gün əminliklə demək olar ki, Əflatun Amaşov vaxtilə Şamil
müəllimin ona bəslədiyi etimadı tam doğruldub.

Məlumat üçün deyək ki, Amaşov Əflatun Əhməd oğlu 26 aprel
1957-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Faxralı kənd orta məktəbini bitirib.
1976-1978-ci illərdə sovet ordusunda xidmət edib. 1979-cu ildə Bakı
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olub. 1984-cü ildə
Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. 1985-1994-
cü illərdə “AzərTAc” Dövlət Teleqraf Agentliyində müxbir, şöbə müdiri,
redaktor, baş redaktor və baş direktorun I müavini vəzifələrində çalışıb.

Ə.Amaşov 2003-cü ildə Azərbaycan Jurnalistlərinin I qurultayında
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri seçilib. 2005 və 2008-ci illərdə
keçirilən qurultaylarda bu vəzifəyə təkrarən seçilib. Dünya Mətbuat
Şuraları Təşkilatının İdarə Heyətinin üzvüdür. Avropa Mətbuat Şuraları
Assosiyasının üzvüdür.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2009-cu il tarixli
sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi
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İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə
Şurasının üzvü təyin edilib.

Ailəlidir, bir övladı var.
Ötən əsrin səksəninci illərinin sonlarında keçmiş SSRİ-nin hər

yerində milli azadlıq hərakatı güclənməyə başladığı vaxtda xalqın doğru
sözə, tarixi keçmişimiz, qan yaddaşımız haqqında əsl həqiqətləri
öyrənməyə böyük ehtiyacı vardı. Sovet rejiminin çürük ideologiyasının
təbliğat qrupu olan mətbuatdan bezikmiş cəmiyyət azad sözə təşnə idi.
Bu ehtiyacı isə həmişə olduğu kimi, söz adamları doldurmalı idi. Belə bir
həssas məqamda mətbuatımıza yeni ruh, yeni nəfəs gətirmək
istəyənlərdən biri də Əflatun müəllim idi. Təsadüfi deyildir ki, 1994-cü
ildə yaradılan “Yeni nəsil” Jurnalistlər Birliyinin təsisçilərindən biri
Əflatun Amaşov idi. 1997-ci ildə isə “Ruh” Jurnalistlərin Hüquqlarının
Müdafiəsi Komitəsini təsis edərək ona rəhbərlik etdi.

Ölkəmizdə yeni keyfiyyətli, yeni ruhlu azad bir mətbuatın
formalaşmasında böyük zəhməti olan Əflatun Amaşova respublikanın
mətbuat işçiləri, ictimaiyyətin nümayəndələri böyük etimad gösdərərək
onu yeni yaradılan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri seçdilər.
Sonradan bu vəzifəyə təkrar seçilərək artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan
Mətbuat Şurasının sədri kimi olduqca məsul və çətin bir vəzifəni daşıyır.

Yeri gəlmişkən bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Əflatun Amaşov
elə bir vaxtda Azərbaycan Mətbuat Şurasının rəhbəri seçildi ki, keçid
dövrünü yaşadığımızdan cəmiyyətimizin bütün sahələrində olduğu kimi,
mətbuatın da özünəməxsus spesifik problemləri vardı. Üstəlik keçmiş
SSRİ məkanında bu yöndə ilk qurumlardan olan Şuranın özünün təşkil
olunması da böyük zəhmət tələb edirdi. Hər işin başlanğıcı çətin olsa da,
möhkəm iradə, prinsipiallıq və peşəkarlıq olan yerdə bütün maneələri dəf
etmək mümkün olur. Əflatun Amaşov da Mətbuat Şurasının sədri
seçilərkən ona necə böyük etimadın göstərildiyinin, hansı yükün altına
çiyin verdiyinin fərqində idi. Amma nə işin çətinliyi, nə də bəzən
ünvanına söylənən yersiz iradlar onun əlini işdən soyuda bilmədi. İqtidar
və müxalifət yönümlü olmaqla iki cəbhəyə bölünmüş mətbuatımızın
problemlərinə eyni prizmadan baxmağı bacardı.

Böyük yapon alimlərindən sayılan Nişi buyurur: “Əsas hadisələr
deyil, əsas sənin ona münasibətindir”. Bu hikmətli fikir bugünkü
Azərbaycan reallığında olduqca aktual səslənir. Bu gün cəmiyyətdə baş
verən hər hansı bir hadisəyə ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında müxtəlif
fikirlərin səsləndirilməsinin azmı şahidi oluruq? Bəzən eyni hadisəyə bir-
birindən kəskin fərqlənən, əks qütblərdə dayanan elə fikirlərə rast gəlirik
ki, hətta mənafeyinə toxunulduğunu hesab edən tərəf Əflatun Amaşovun
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obyektivliyinə, olaya ədalətli münasibət göstərəcəyinə inandığından
haqqının qorunması üçün ilk növbədə Mətbuat Şurasına üz tutur. Çünki
yaxşı bilir ki, Əflatun müəllim ağa qara, yaxud da əksinə deyən deyil.
Bilir ki, müdriklərdən biri demiş: “Əgər biz, doğurdan da, xəstəyiksə,
camaatın bizi sağlam hesab etməsinin bizə nə xeyri?! Əgər biz, doğurdan
da, sağlam olanda bizi xəstə hesab edirlərsə, bunun bizə nə zərəri ola
bilər”.

F.Köçərli çox haqlı olaraq yazırdı: “Doğru və salamat fikirli
adamların kamalı həmişə aydın, açıq və düzgün olur”. Ə.Amaşov doğru
və salamat fikirli, sözü urvata mindirən ziyalıdır. O, sözü havayı yerə
xərcləmir. Fikrini az sözlə yerində ifadə edir. Yaxşı bilir ki, söz insan
mənəviyyatının sultanıdır və sultanı sevmək lazımdır. Sultanı sevmək
sözümüzü sevmək, fikrimizi sevmək, mənəviyyatımızı sevməkdir.
N.Gəncəvi nahaq yerə demirdi ki:

Ağıllı adamın söylədikləri
Yer altına düşsə, itməz dəyəri.
Söz deyən düşünüb söyləsə əgər,
Pis söz də söyləsə, yenə xoş gələr.

O, eyni zamanda jurnalistikanın nəzəri məsələləri – müasir
jurnalistikanın qlobal problemleri ilə də məşğul olur. Çoxsaylı kitablar
müəllifidir.

Əflatun Amaşov keçmişlə gələcək arasında özünün yerini
müəyyənləşdirə bilən ziyalı, çox iş görüb az görünən, etdiklərini gözə
soxmağa çalışamayan təmənnasız adamdır. Bu gün Azərbaycan
mətbuatının başında duran, sözün əsl mənasında onun cəfakeşlərindən
biri olan Əflatun müəllim bu cəbhədə general kimi külüng çalsa da,
özünü sıravi əsgər kimi aparır. Fəxri ad, müxtəlif mükafatlar almaq üçün
hər cür imkanı və üstəlik buna layiq olsa da, belə şeylərdən həmişə gen
durub. Düşünüb ki, xalq şairi Osman Sarıvəlli demiş, şan-şöhrət dalınca
qaçmaq əbəsdir, ləyaqəti olanı cəmiyyət özü onsuz da axtarıb tapacaq.
Jurnalistikamızın inkişafında onun xidmətləri isə nəinki respublikamızda,
həm də dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməkdədir. Hələ 2001-ci
ildə ona BMT-nin “Söz” mükafatının verilməsi də dediklərimizin
sübutudur.

Əflatun Amaşovu mənsubu olduğu elimiz Faxralıda da çox sevir,
oxuduğu Faxralı kənd orta məktəbində ona dərs deyən müəllimlər də hər
uğurlu addımına sevinirlər. Sadə bir ailənin övladı olan Əflatun
Amaşovun çox hörmətli, nüfuzlu bir ziyalıya çevrilməsi, respublika
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miqyasında, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınması, əlbəttə ki,
onun həmkəndlilərinin, ellilərinin qəlbini qürur hissi ilə doldurur.
Azərbaycana çox böyük ziyalılar bəxş etmiş Borçalı mahalının, Faxralı
kəndinin yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər içərisində özünəməxsusluğu ilə
seçilən Əflatun Amaşov artıq növbəti beş il müddətinə də Mətbuat
Şurasına sədr seçilmişdir. Bu, tərəqqipərvər Azərbaycan jurnalistikasının
onun zəhmətinə verdiyi qiymətdir.

Əflatun Amaşovun Azərbaycan mətbuatının sağlamlaşdırılması
naminə xidmətləri dövlətimiz, onun başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən
də yüksək qiymətləndirilir. Məlum olduğu kimi, bu yaxınlarda möhtərəm
prezidentimiz “Jurnalistlərin dostu” seçildi. Belə bir seçim media
nümayəndələri tərəfindən atılmış tamamilə doğru addımdı. Məsələ
burasındadı ki, jurnalistlər Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısını
hər zaman hiss ediblər. Həm jurnalistlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, həm prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dəstək Fondunun yaradılması, jurnalistlərin ali dövlət
mükafatları ilə təltif olunması və digər kifayət qədər faktlar sadalamaq olar
ki, bu, dövlətin, xüsusilə dövlət başçısı İlham Əliyevin bu sahəyə
diqqətinin nümunəsidir. Yeri gəlmişkən, cənab İlham Əliyevin
jurnalistlərin dostu seçilməsi ilə əlaqədar tədbirdə dövlətimizin başçısı
mətbuatımızın yaxın gələcəkdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı ümidverici
mesajlar verdi. Prezident çıxış edən jurnalistləri dinləyərək, mövcud
problemlərin həlli istiqamətində tapşırıqlar verdi, Azərbaycan
jurnalistikasının durumu ilə bağlı öz düşüncələrini açıqladı. Bildirdi ki,
Azərbaycanda digər hüquq və azadlıqlar kimi, söz və mətbuat azadlıqları
da qorunur. Mətbuat azadlığı Azərbaycan üçün çox mühüm əhəmiyyət
kəsib edir: “Bu gün biz dünyanın mütərəqqi medialarının təcrübəsindən
istifadə etməliyik. Azərbaycanda müxtəlif dillərdə medialar fəliyyət
göstərməli və Azərbaycan mənafeyini, haqq sözünü dünyaya çatdırmalıdır.
Əsasən də dövlətimizi qara piardan qorumalıyıq”.

Prezident həmçinin qəzet satışında yaranmış problemlərin həll
olunacağını vəd etdi, gələcəkdə mətbuatın inkişafına öz dəstəyini
əsirgəməyəcəyini və bu şəkildə üçüncü dəfə də “Jurnalistlərin dostu”
mükafatına layiq görüləcəyinə ümid etdiyini bildirdi.

Həmin tədbirdə çıxış edən Əməkdar jurnalist, professor Şirməmməd
Hüseynovun nitqi, yaddaqalan oldu: “Mən 65 ildir dövlət rəhbərliyinin,
rəsmi adamların çıxışlarını eşidirəm. Əksəriyyəti şparqalkadan oxuyanlar
olub. Qarşımızda yalnız Prezident şparqalkasız danışdı, qəlbində olanları,
düşündüklərini söylədi. Burdakı jurnalistlərə, sözün həqiqi mənasında,
Prezident dərs keçdi. Biz Vətən abadlığından yazanlarıq, Vətəni abad
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edən deyilik. Biz millət salamatlığından yazanlarıq. Biz camaat
tərəqqisindən yazanlarıq. Bu işləri – Vətənin abadlığı işlərini kim həyata
keçirir? Siz və Sizin başçılıq etdiyiniz iqtidar. Müstəqilliyimizin qarantı
kimdir? Siz! Ona görə əgər Siz bu işləri görməsəniz, biz jurnalistlər nə
yazarıq? Bizim vəzifəmiz nə olar? Ona görə də Sizə “Jurnalistlərin
dostu” adını vermək qanunidir, təbiidir, seçim düzdür”.

Şirməmməd müəllim həmçinin, Prezident İlham Əliyevə Rəsulzadə
ilə bağlı Sərəncama görə təşəkkürünü bildirdi.

Əlbəttə, bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, dünyada Azərbaycan kimi
elə bir demokratik dövlət yoxdur ki, jurnalistlərə bunca qayğı, qələm
adamlarına diqqət göstərilsin. Bu həssas münasibətin əsasını vaxtilə Kremlə
sancılmış Türk Bayrağı Heydər Əlirza oğlu Əliyev qoyub. Ulu Öndərimizin
mətbuatın inkişafına qayğı siyasəti bu gün Ümummilli liderimizin siyasət
məktəbinin ən kamil məzunu, möhtərəm Prezidentimiz İlham Heydər oğlu
Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Belə həssas münasibət jurnalistlərə qol-
qanad verir, yazısının siqlətini dəyişir, mənasını dəyişir. Hörmətli
Prezidentimizi özünə dost seçən Əflatun Amaşov və ölkəmizin digər
tərəqqipərvər, salamat fikirli jurnalistləri, heç şübhə yoxdur ki, bundan
sonrakı fəaliyyətlərində sübut edəcəklər ki, bu dostluğa sədaqətlidirlər.

Bəlkə də bəziləri, elə Əflatun Amaşovun özü də heç bunun fərqində
deyil ki, o, bu gün Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün hansı böyük
işləri görür, bu yolda necə fədakarlıq edir. Amma illər ötəcək,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının qurucularından biri və ilk sədri kimi adını
mətbuat tariximizə yazmış Əflatun müəllimin xidmətləri daha aydın
görünəcək. Və o zaman bu gün hətta müəyyən məqamlarda nəyisə irad
tutanlar da onun azad, demokratik mətbuatımızın təşəkkül tapması və
inkişafı naminə ardıcıl və yorulmaz xidmət göstərdiyini etiraf edəcəklər.
Hələliksə o, mətbuatımızın sükanı arxasındadır və inanırıq ki, bundan
sonra da hələ uzun müddət azad sözün daha da güclənməsinə,
mətbuatımıza, onun sözün əsl mənasından dördüncü hakimiyyət kimi
cəmiyyətdə mövqelərini möhkəmləndirməsinə sanballı töhfələr
verəcəkdir.

Bu gün Əflatun Amaşovun həm də Millət vəkili kimi qayğıları
çoxdur. 2015-ci ildə Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə parlamentin üzvü
seçilib, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupuna
başçılıq edir. Tez-tez Gürcüstana gedib bu ölkənin rəhbərliyi ilə görüşür,
Borçalıda yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin aradan qaldırılmasına
çalışır. Bu yolda ona uğurlar arzulayırıq.

Əflatun müəllimin xidmətləri dövlətimiz tərəfindən layiqincə
qiymətləndirilib. 2015-ci il iyulun 15-də Azərbaycan Respublikası



Səməndər Məmmədov

420

Preidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni, 2017-ci il aprelin 25-də isə anadan olmasının 60 illik
yubileyi münasibəti ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub. Əziz eloğlumu
yubileyi və bu təltifi münasibəti ilə təbrik edirəm.
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KİM QALA BİLMƏSƏ EL YADDAŞINDA...

“İçi parıldasın gərək adamın,
insanı parıldadan güzgülər
olmur”. Bəli, insanın gərək
daxili aləmi gözəl olsun. Çünki
zahiri gözəllik daxili gözəlliyə
söykənməyəndə, ömrü uzun
olmur. Nahaq deməyiblər ki,
insanı geyiminə görə qarşılayıb,
ağlına görə yola salırlar. O
kəslər eldə-obada hörmət
qazanır, nüfu sahibi olur ki,
mənən zəngin olur, göründüyü kimi olur, olduğu kimi görünür,
şəraitə, düşdüyü vəziyyətə uyğun olaraq sifətini dəyişmir. Qəlbi eli-
obasıyla, doğma yurdu ilə döyünür. Elin sevincinə sevinib, kədərini
bölməyi bacarır. Ulu Borçalının hər elində olduğu kimi, Faxralıda
da bu keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən eloğlularımız çoxdur.

Vətənin qıraqda qalan yeri Borçalının Faxralı kəndi oğullar
yetirib el-el tanınıb. Faxralı orta məktəbinin məzunlarının xoş
soraqları bu gün Amerikadan, Almaniya və Türkiyə kimi nüfuzlu
dövlətlərin ali məktəblərindən gəlir. Torpağa tac olan belə övladları
el sevir, mahal sevir. İnsanlıq üçün ən böyük qiymətdi el sevgisi,
mahal sevgisi. Türk dünyasının böyük şairi Zəlimxan Yaqub bir-
birindən gözəl şerlərinin birində yazır:

.....Ellərə doğmadır şairin səsi,
Mən necə sevməyim el sevən kəsi?

Belə yurdcanlı eloğlu, etibarlı dost, qayğıkeş ata, səxavətli baba,
əvəzsiz insanlardan biri də Eldar Qurbanovdur.

“Dörd tərəfi dağdan hasar olub, dost qarşılayıb, yağı basan
Faxralı” Eldar Qurbanovun qibləgahı və səcdəgahıdır. Ömrünün
çox hissəsini Bakıda yaşasa da, özünü bircə an da olsa Faxralıdan
ayrı sanmayıb. Elin xeyir-şərində daim yaxından iştirak edib.
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El sevən və eli sevənlərdəndir Eldar Qurbanov.
Eldar Həsən oğlu Qurbanov 1957-ci ildə noyabr ayının 19-

da Borçalının Faxralı kəndində anadan olub. 1964-cü ildə Faxralı
kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib, 1975-ci ildə orta təhsilini
başa vurub. 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq
fakultəsini bitirib. 1988-ci ildən Bakı şəhərindəki 15 saylı dövlət
notariat kontorunda Baş Dövlət Notariusu vəzifəsində fəaliyyətə
başlayıb. Bu gün də bu sahədə çalışmaqdadır.

Uzun müddət qüsursuz işlədiyinə görə, dəfələrlə Ədliyyə
Nazirliyinin təşəkkürünü alıb.

Eldar Qurbanov Məşhur Qurbanov soyadının layiqli
daşıyıcılarındandır. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, elnən nəfəs
alıb, elnən durandır. El adamıdı, həmişə elin içindədir. Qohumlara,
ərki çatanlara da həmişə el sevgisini, vətənpərvərlik hissini
aşılamağa çalışır.

Elini sevəni Allah da sevər. Hər bir adam çalışır ki, haqqın
dərgahına qədər ucalsın. Haqqın dərgahına ucalmaq üçün isə
insanlıq yolunu tutub, el sevgisini qazanmaq lazımdır. Eldar Həsən
oğlu Qurbanov kimi. İçindən gələn bu sevgi Eldara atası Həsən
əmidən (Yumru əmidən) və kökündən gəlir. Çox haqlı olaraq Xalq
şairi Zəlimxan Yaqubun bu şeri Eldarın dilindən düşmür:

......Sözə şahlıq eylə, nə əyil, nə sın,
Ömrü əbədidi nəğmənin, səsin.
Qoy, özündən küssün, eldən küsməsin,
Kim qala bilməsə el yaddaşında.
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UĞURA APARAN YOL

Bu vaxta qədər işıq üzü görmüş
kitablarımda haqqında bəhs etdiklərimin
arasında müəllimlər çoxluq təşkil edib. Düzü,
indiyədək bunun fərqinə varmamışdım.
Hansı peşənin sahibi olmasından asılı
olmayaraq, el-obası, doğma Vətəni üçün
layiqli olan hər kəs haqqında yazıb onları
geniş ictimaiyyətə təqdim etməyə çalışmışam.
Yazılarımın qəhrəmanları Azərbaycanımızın
müxtəlif guşələrindən olub. Amma bunu da
etiraf edim ki, daha çox Borçalıdan və
borçalılardan, bu qədim türk yurdunun ağır
ellərindən olan Faxralı kəndindən və bu

kəndin oğul və qızlarından yazmışam. O kəslərdən yazmışam ki, əməlləri
ilə təkcə doğulub boya-başa çatdıqları Faxralı kəndinə yox, bütövlükdə
Borçalıya başucalığı gətiriblər, Azərbaycanımızın şərəfini hər yerdə
qoruyublar.

Qələm adamı üçün yeni kitabının işıq üzü görməsinin nə demək
olduğunu ancaq bu hissi yaşayanlar daha gözəl bilərlər. Mənim üçünsə
yeni kitabımın nəşr olunmasından doğan hiss və həyəcan ikiqat olub. Axı,
hər kitabda elimin-obamın şöhrətinin üstünə şöhrət gətirən neçə-neçə elm
adamından, qabaqcıl müəllimdən, şəfalı əlləriylə ailələrə sevinc bəxş
edən həkimdən, elin güvənc yeri kimi üz tutduğu ağsaqqaldan, dili xeyir-
dualı ağbirçəkdən, doğma yurdunun abadlaşdırılması və həmyerlilərinin
daha xoş güzəranı üçün şəxsi vəsaitini əsirgəməyən xeyirxah iş
adamlarından yazmışam. Və hər yazının arxasında bir insan taleyi
dayandığından, bir nəfərin keçdiyi ömür yoluna qısa da olsa ayna
tutmağa çalışdığımdan, yazdıqlarımın oxucular, xüsusən də eloğlularım
tərəfindən necə qarşılanacağı mənim üçün böyük əhəmiyyət daşıyıb.
Düşünmüşəm ki, görəsən, filankəs haqqında yazdıqlarımı eldə-obada
necə qarşıladılar. Və bir də hər dəfə kitabı tamamlayıb çapa verəndə
düşünmüşəm ki, görəsən diqqətdən kənarda qalan olmayıb ki?! Elə bu
düşüncələr də məni vadar edib ki, hər dəfə bu səpkili kitabım işıq üzü
görəndən sonra öz-özümə “artıq bu bəsdir” desəm də, aradan bir az
keçmiş yeni kitabın ilk səhifələri yazılıb.

Bu yazıda eloğlum Mahal müəllim haqqında söhbət açmaq istəyirəm.
O, sözün əsl mənasında bütün həyatını elmə, təhsilə həsr etmiş fədakar
bir müəllimdir. Və mən onun haqqında danışmazdan əvvəl Mustafa
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Kamal Atatürkün müəllim əməyinə, müəllimin cəmiyyətdəki mövqeyinə
verdiyi böyük qiyməti diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Böyük dövlət xadimi,
Türkiyəni azadlığa çıxarmış Mustafa Kamal Atatürk cəhalətin, geriliyin
aradan qaldırılmasında müəllimin öhdəsinə böyük vəzifələr düşdüyünü
göstərərək demişdir: “...Millətləri azad edənlər yalnız və yalnız
müəllimlərdir. Müəllimdən, maarifdən məhrum bir millət hələ millət
adını daşımağa layiq deyildir. Ona adi kütlə deyirlər. Bir kütlənin millət
ola bilməsi üçün mütləq yaxşı müəllimlərə möhtacdır”.

Müəllim əməyi üçün bundan böyük qiymət nə ola bilər. Doğrudan da,
müəllimi olmayan millətin gələcəyi olmaz. Hər bir millətin gələcəyi onun
müəllimlərinin əlindədir. Bu yazımın qəhrəmanı da müəllim əməyinin nə
demək olduğunu, müəllim məsuliyyətini yaxşı bilən ziyalılarımızdandır,
doğma Faxralımın ləyaqətli yetirməsi olan alim-müəllimdir. Onun
keçdiyi ömür yolu da dediklərimizin sübutudur.

...Mahal Şaban oğlu Qurbanov 1957-ci il fevralın 16-da Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1964-cü ildə doğma kəndində
orta məktəbin birinci sinfinə gedib, 1974-cü ildə orta təhsilini başa
vurub. Elə həmin il ali təhsil almaq arzusu yaşıdlarının çoxu kimi, onun
da yolunu Bakıya salıb. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU-nun) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə verib. O dövrdə təhsil
alanlar yaxşı bilirlər ki, bu fakültədə oxumaq necə prestij sayılırdı. Axı,
bu fakültəyə ancaq orta məktəbi əla biriənlər, xüsusilə də riyaziyyatdan
güclü olanlar gəlirdilər və qəbul zamanı da böyük müsabiqə olurdu.

1979-cu ildə universitetdə təhsilini başa vuran Mahal Qurbanov ali
təhsilli gənc mütəxəssis kimi Borçalıya qayıdır. Marneuli şəhərindəki 70
saylı texniki peşə məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlayır və eyni
zamanda Marneuli şəhərindəki orta məktəblərdə də dərs deyir,
universitetdə öyrəndiyi nəzəri bilikləri gənc nəsilə böyük həvəslə öyrədir.
Qısa müddətdə burda pedaqoji ictimaiyyətin, rayon sakinlərinin hörmət
və rəğbətini qazanır. Heç də hər bir gəncə belə tezliklə nəsib olmayan
nüfuz sahibi olur. Bəlkə də onun yerində kim olsaydı artıq əldə etdikləri
ilə razılaşıb burada müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirərdi. Amma
Mahal Şaban oğlunun içindəki oxumaq, daim yeniliyə can atmaq həvəsi
onu daha uca zirvələrə çağırırdı. Elə bu istək, elmə olan bu maraq onu
1984-cü ildə istehsalatdan ayrılmadan Azərbaycan ETPEİ-nin
aspiranturasına daxil olmağa sövq etdi. Həm pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
oldu, həm də vaxtdan səmərəli istifadə edərək elmi axtarışlara başladı.
Nəhayət, gərgin zəhmət öz bəhrəsini verdi və o, 1987-ci ildə Tbilisi
Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə edib pedaqoji
elmlər namizədi elmi dərəcəsi aldı.
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Artıq bir alim kimi onun qarşısında daha geniş üfüqlər açılırdı. Elmi-
pedaqoji potensialını daha böyük auditoriyalarda sərf etməyi düşünürdü.
Bu arzuyla da 1989-cu ildə Gəncə şəhərinə köçüb, 30 saylı orta məktəbdə
müəllimlik fəaliyyətini davam etdirib. 1990-cı ildə müsabiqə yolu ilə
H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Ümumi texniki
fənlər kafedrasına müəllim təyin olunub. Bilik və bacarığı,
zəhmətsevərliyi ilə burada da qısa müddətdə fərqlənib, kollektivin
hörmətini qazanıb, çalışdığı kafedrada dosent vəzifəsinə seçilib. Hətta
daha böyük etimad göstərilərək H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun tərbiyə işləri üzrə prorektoru vəzifəsinə irəli çəkilib.

Nə tutduğu vəzifə, nə də qazandığı karyera onu elmi-tədqiqatdan
uzaqlaşdırmayıb, axtarışlarını davam etdirərək doktorluq dissertasiyası
üzərində çalışıb. Nəhayət, gərgin zəhmətin bəhrəsi kimi, 2013-cü ilin
yanvar ayında “Müasir dövrdə 8-11-ci sinif şagirdlərinin əxlaqi
münasibətlərinin formalaşdırılması” mövzusunda doktorluq
dissertasiyasını müdafiə edərək pedaqoqika üzrə elmlər doktoru elmi
dərəcəsini alıb. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, onun doktorluq işinin elmi
rəhbəri görkəmli pedaqoq-alim Zahid Qaralov olub.

Mahal Qurbanov məhsuldar alim ömrü yaşayır. Onun elmi-pedaqoji
fəaliyyəti 140-dan çox elmi əsərdə öz əksini tapıb. Dəfələrlə elmi
konfranslarda məruzələrlə çıxış edib. Xaricdə nəşr olunan nüfuzlu
jurnallarda 10 elmi məqaləsi dərc olunub. 4 metodik vəsaitin, 2 dərs
vəsaitinin, 16 tezisin, 2 ixtiranın, 2 monoqrafiyanın, 12 fənn
proqramlarının müəllifidir. Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin
professoru kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətini uğurla davam etdirir.

Bəli, Mahal müəllim bu gün çox məhsuldar bir alim ömrü yaşayır,
səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirərərk uğura aparan yolda
inamla addımlayır. Elimin bu alim oğluna uzun və sağlam ömür, elmi-
pedaqoji fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
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TƏHSİL XƏZİNƏ,
ZƏHMƏT İSƏ ONUN AÇARIDIR

Şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, Ukraynanın
Maksim Rılski adına ədəbi mükafatı laureatı
Abbas Abdulla Borçalının müxtəlif kəndləri
haqda şeirlər yazıb. Şəxsən mənim doğulub
boya-başa çatdığım Faxralı kəndini də
tərənnüm edib:

Yad önündə biri sinsə,
Salam verməz ona kimsə.
Məclislərdə böyük dinsə,
Kiçik dinlər Faxralıda.

Dörd tərəfi dağdan hasar,
Dost qarşılar, yağı basar.
At oynatmaz hər cür yasar,
Ər oğlu ər Faxralıda.

Var olsun Vətənimizin, elimizin-obamızın Abbas Abdulla kimi söz
adamları! Bu, bir tarixdi, tarixdə də həmişə söz adamları, söz sahibləri
qalır. Aşıq Alı vaxtilə deyirdi ki:

Gəlib gedər yaxşılar da, yaman da,
Qu tükündə, saman üstə yatan da.
Aşıq Alı, nə qazandın cahanda?
Səndən qalan qatar-qatar söz oldu.

Qu tükü üstündə xumarlananlar da tarixin səhnəsindən getdi, saman
üstə inləyənlər də. Amma söz adamları əbədi qaldılar. Söz, təbii ki,
ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin zənginləşməsinə xidmət edir. Bu gün
haqqında söz açdığım Nadir Nəsibov bizim eldə, obada çox böyük hörmət
və nüfuz qazanmış Nəsiboğulları nəslinin (Nəsiböyü) adlı sanlı
nümayəndəsi Nadir kişinin nəvəsidir. Nadir kişi xeyirxahlığıyla, eldə-obada
hörmət-izzətiylə seçilən kişilərdən biri olub. Məşhur bir faktı xatırlatmaq
istəyirəm: Borçalı qaçaqçılıq tarixində çevikliyi, igidliyi, çox iti sürətlə
qaçmağıyla, çətin situasiyalarda akrobatik tullanışlarıyla seçilən Çərçioğlu
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Hümmətin dəfələrlə həmin dövrdə qorunub saxlanılmasında, düşmən əlinə
keçmək təhlükəsindən qurtulmasında Nadir kişinin xüsusi xidməti olub.
Nadir Nəsibov məhz həmin Nadir kişinin nəvəsidi, həm də bizim elin-
obanın çox gözəl yazarı, Borçalının Ələsgəri sayılan, “Faxralıtək ağır elim
var mənim”, – deyən Şair Nəbinin doğmaca nəticəsidi.

Borçalının ağır eli Faxralı adlı-sanlı igid kişiləri, alimləri,
mühəndisləriylə bərabər, həm də bütün ömrünü təhsilə, elmə həsr eləyən
müəllimləriylə məşhur olub. Onların hamısı bizim xalqımıza, millətimizə,
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, həm də doğulub boya-başa çatdığımız
elimizə-obamıza başucalığı gətirən ziyalılar olub. Təhsilimizin inkişafına,
elmimizin zənginləşməsinə töhfələr verən ziyalılardan biri də Nadir
Nəsib oğlu Nəsibovdur.

O, 14 iyun 1957-ci ildə Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonunun
Faxralı kəndində anadan olub. 1964-cü ildə Faxralı kənd orta məktəbinə
qəbul olunub və 1974-cü ildə oranı əla qiymətlərlə bitirib. Həmin ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat
fakültəsinə daxil olub. Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla 1980-
1983-cü illərdə İmişli rayonunun Çahar kəndində riyaziyyat müəllimi
işləyib.

1984-1986-cı illərdə Ümumittifaq “Kaskad” elmi-istehsalat birliyi
XKB “Xəzər”in təyinatı ilə Moskva şəhərində Elmi-Tədqiqat Rabitə və
İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda proqramçı mühəndis kimi fəaliyyət
göstərib.

1989-1993-cü illərdə Faxralı kənd orta məktəbində riyaziyyat fənnini
tədris edib. 1993-1995-ci illərdə Dərbənd Humanitar İnstitutunda
Öyrənci İşləri müdiri və riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

1995-2000-ci illərdə Dərbənddəki Dağıstan Türk Liseyində
riyaziyyat müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib, “Maarif
əlaçısı” kimi yetirdiyi şagirdlər Dərbənd şəhəri və respublika riyaziyyat
olimpiadalarında uğurlu qələbələr qazanıblar. Bu illərdə Dağıstan Türk
Liseyləri baş direktorluğu tərəfindən qiymətli hədiyyələrlə
mükafatlandırılıb.

2000-2004-cü illərdə Bakı Özəl Türk Liseyində X-XI siniflərdə və
riyaziyyat olimpiada qruplarında müəllim kimi riyaziyyatın sirlərini
şagirdlərə öyrədib. Bu illərdə Azərbaycan fənn olimpiadalarında
şagirdlərinin birincilik qazanmasında sərf etdiyi əməyə görə “Çağ”
Öyrətim İşlətmələri Baş İdarəsi və Bakı Özəl Türk Liseyi tərəfindən
“Təşəkkürnamə”lərlə təltif olunub. 2000-ci ildən bu günə qədər Bakı
şəhəri 271 saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyir. Ali
kateqoriyalı riyaziyyat müəllimidir.
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Gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə
və əldə etdiyi uğurlu nəticələrə görə dəfələrlə Bakı Şəhər Baş Təhsil
İdarəsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

O, “Riyaziyyatdan olimpiada məsələləri”, (Bakı, 2012),
“Математические олимпиады. Задачи и решения”. (Дербент, 2000)
kitablarının müəllifi, riyaziyyata aid bir çox sanballı dərs vəsaitlərinin
rəyçisi, “Məntiq və riyaziyyat” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

Riyaziyyata aid müxtəlif qəzet və jurnallarda: “Fizika və riyaziyyat
tədrisi”, “Математика в школе”, “Məntiq və riyaziyyat” jurnallarında,
“Математика” qəzetində məqalələrlə çıxış edir.

Riyaziyyat – real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair
məsələlərin həllinin bu obyektlərin xassələrini zərurət üzündən
ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elmdir, təbiət elmlərinin
bazisidir. Riyaziyyatçı isə riyaziyyat elminin tədrisi, inkişafı və
praktikada tətbiqi ilə məşğul olan mütəxəssisə deyilir. Riyaziyyatçı
olmadığım üçün Nadir Nəsibovun İlyas Həsənovla birgə hazırladıqları
“Riyaziyyatdan olimpiada məsələləri” kitabı haqda təfərrüatlı söz aça,
detallara münasibət bildirə bilmərəm. İlk baxışdan diqqətimi çəkən odur
ki, vəsaitin həcminin beşdə bir hissəsi suallardan, qalan böyük
əksəriyyəti isə həmin suallara verilən geniş və əhatəli cavablardan
ibarətdir. Vəsait, riyaziyyata xüsusi maraq göstərən yuxarı sinif
şagirdlərinin olimpiadalara hazırlaşmaları üçün riyaziyyatdan fakültativ
və dərnək məşğələləri aparan müəllimlər və ümumiyyətlə, riyaziyyatla
ciddi maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitə, müxtəlif
olimpiadalarda təklif olunmuş bir çox maraqlı məsələ, misallar və onların
həlli, həmçinin müəlliflərin tərtib etdikləri məsələ və misallar daxil
edilmişdir.

Hər bir yazının, elm tutumlu işin hansı zəhmət hesabına başa
gəlməsini qələm adamları, intellektual əmək adamları yaxşı bilirlər. Mən
özüm də on beş kitab müəllifi kimi, bilirəm bu yazıların araya-ərsəyə
gəlməsi üçün hansı mərhələdən keçmək lazımdır.

Həyatda qüsursuz, nöqsansız insan yoxdu. Amma bizim
ziyalılarımızın ən yaxşı cəhəti xalq üçün, millət üçün iş görməyə maraqlı
olmasıdır. Böyük söz fatehi, xalq şairi Zəlimxan Yaqub deyir ki, el üçün,
xalq üçün yazıb-yaradan insanlar həmişə sağdı, diridi. Həqiqətən də
qələm adamları, nə qədər ki, bəşəriyyət mövcuddur, həyat var, kitablar da,
onların müəlliflərinin adları da əbədi qalacaqdır. Mən fəxr edirəm ki,
Faxralının on beş il müddətində iki yüz nəfərdən artıq ziyalı şəxsiyyətləri
haqda yazılar yazıb, dövri mətbuatda dərc elətdirmişəm, kitablar halında
nəşrinə nail olmuşam. Bu missiyamı bu gün də davam etdirirəm.
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Qəhrəmanlarımdan biri də Nadir müəllimdi. Onun bir gözəl insan,
qabaqcıl pedaqoq kimi üstün cəhətləri barədə məndən qabaq da yüksək
fikirlər söylənilib. Texniki Universitetin ali riyaziyyat kafedrasının
dosenti Firudin Məmmədovun Nadir müəllim haqda dediklərindən bəzi
məqamların altını cızmaq istəyirəm: “Uzun illərdir ki, mən Nadir
müəllimi çox savadlı, səviyyəli, gözəl bir zəhmətkeş ziyalı kimi
tanıyıram. Onun zəhmətinin bəhrəsi, fədakarlığının təsdiqi, özünün
şüurlu həyatını təhsilə həsr etməsinin nəticəsi, onun həmmüəllif olduğu,
2012-ci ilin nəşri olan “Riyaziyyatdan olimpiada məsələsləri” kitabıdır.
Nadir müəllim nəyə qadirdisə, onun yoldaşları, dostları, həmkarları deyə
bilərlər. Amma onun haqqında ən yaxşı sözü ərsəyə gətirdiyi bu və əvvəlki
kitablar deyə bilər”.

Nadir Nəsibovu məzunu olduğu Faxralı kənd orta məktəbində
müəllimlərindən İmdad Mikayılov və Vəli Göyüşov fəxarət hissi ilə
xatırlayırlar. İmdad müəllimin dediklərindən: “Nadir müəllim bizim orta
məktəbin məzunlarının içərisində özünün qabiliyətiylə, həyata baxışıyla,
savadıyla seçilən yetirmələrimizdən olub və bu gün də xalqımıza,
millətimizə başucalığı gətirməklə bizi də sevindirir”.

Riyaziyyat müəllimi Vəli Göyüşovun sözlərindən: “Müəllim üçün
olduqca sevindirici və qürurverici haldır ki, vaxtilə dərs dediyi şagirdi,
tələbəsi cəmiyyət üçün, xalq üçün, dövlət üçün çox gərəkli bir ziyalı kimi
yetişsin. Nadir Nəsibovun müəllimləri də fəxr edirlər ki, bu gün onun
intellektinin məhsulundan minlərlə məktəbli bəhrələnərək riyaziyyatın
sirlərinə bələd olurlar.”

İnsan yetkin doğulmur. Ancaq gündən-günə mükəmməlləşərək və
işində təkmilləşərək yetkinliyin yüksək zirvəsinə, məziyyətlərinin və
üstünlüklərinin tamlığına nail olur. Bu, özünü zövqün incəliyində, ağlın
itiliyində, mühakimələrin tutarlılığında, arzu və diləklərin təmizliyində
büruzə verir. Bəziləri tam yetkinliyə nail ola bilmirlər, onlarda həmişə nə
isə çatışmır. Bəziləri buna gec nail olurlar. Hərtərəfli inkişaf etmiş, sözlərində
sərrast, işlərində ağıllı adam dərrakəli adamların xoşuna gəlir və onlar belə
adamla ünsiyyətə can atırlar. Nadir müəllim də məhz bu və sadalamaqla
qutarmayan üstün məziyyətləri ilə özü ətrafında müsbət aura yaradır,
onunla ünsiyyət məmunluq doğurur.

Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda “Müəllimlərin etik
davranış qaydaları”nı təsdiq etdi. Amma bu o demək deyil ki, bunadək o
qaydalar yox idi. Nadir Nəsibov kimi müəllimlərimizin davranış
qaydaları istər məktəblilərlə, istər həmkarları ilə, istər valideyinlərlə,
istətrsə də, bütövlükdə ictimaiyyətlə ünsiyyətdə rəftarı normal qəbul
oluna bilər. Təşəbbüskar, yaradıcı insan olan Nadir müəllim hər bir
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şagirdin uğurunu məmunluqla qarşılayır, layiqincə qiymətləndirir,
dəstəkləyir, digərlərinə nümunə göstərir. Pedaqoji fəaliyyəti zamanı
pedaqoji taktın tələblərinə daim riayət etmiş, sözü və əməli üst-üstə
düşmüşdür. Nadir müəllim pedaqoji fəaliyyətində daim öz işinin
məsuliyyətini anlamış, həmişə nəzərə almışdır ki, o, ən qiymətli kapital
olan insanla işləyir, bu işdə isə səhvə yol vermək olmaz.

Bütöv pedaqoji prosesi müşahidə və təhlil etməsi, onun
qanunauyğunluqlarını nəzərə alması, pedaqoji problemlərin optimal həlli
yollarını müəyyən etməsi onu təhsil ictimaiyyətinə yaradıcı pedaqoq kimi
tanıtdırmışdır.

Nadir müəllim yüksək əqidə, məslək sahibi olan müəllim-
vətəndaşdır. O, xalqın, Vətənin problemləri ilə yaşayır, gəncliyi də bu
ruhda yetişdirir. O, özündə zahiri və daxili mədəniyyəti, nəcib əxlaqi
keyfiyyətləri, düzlüyü, ədalətliliyi, xeyirxahlıq, humanizm, sadiqlik və
başqa xüsusiyyətləri cəmləşmişdirir. Yüksək peşakarlıqla yanaşı,
akademik, didaktik, konstruktiv qabiliyyətləri ilə həmişə seçilir.
Məktəbimizin kollektivi Nadir müəllimlə çiyin-çiyinə işləməkdən
məmundurlar.

Xalqın rəğbətini, xüsusilə də məhəbbətini qazanmaq asan deyil.
Bunun az qismi taleyin köməyi ilə, çoxu isə səy hesabına qazanılır. Tale
adama yol açır, səy isə bu yolu davam etdirir. Nadir müəllim də elmi-
pedaqoji fəaliyyətində inadla özünə yol açmış, intellektual əməyinin
məhsulundan bəhrələnəcək gənclərə də yol göstərmişdir. Gələcəyimizə
göstərdiyi bu qayğıya, iltifata görə sağ olsun Nadir müəllim.
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“MÜQƏDDƏS HAMINI MÜQƏDDƏS BİLƏR,
ÇÜNKİ ÜRƏYİNİN QARASI YOXDUR”

O, əbəs doğulmayıb, hədər yaşamayıb,
səbəbsiz ölməyib.

Təqvimdə elə illər var ki, baş verən
hadisələri ilə bir insanın, bir elin, bir ölkənin,
bəzən də bütün dünyanın, bəşəriyyətin
tarixində silinməz iz buraxır. 1958-ci ilin qışı
da Borçalının ağır eli Faxralı üçün
yaddaqalan olmuşdur. O qış başqa qışlara
bənzəmirdi. Bütün kənd həyəcan içində idi.
Faxralıda yoluxucu xəstəlik olan sarılıq
tüğyan edirdi. Bu mənfur xəstəlik neçə-neçə
insan həyatına son qoymuş, cavan gəlini bətnində gəzdirdiyi körpəsi ilə
birgə bu dünyadan aparmışdı.

Sarılıq xəstəliyinə tutulanlardan biri də Bəsti ana idi. O da intizarla
dünyaya gətirəcəyi körpəni gözləyirdi. Dördüncü övladını gözləyən gəlin
əllərini göyə qaldıraraq gözəgörünməz Ulu Tanrıdan imdad diləyirdi:
“İlahi, sənə qurban olum! Mənə rəhm elə, əkiz qızlar ver, ancaq mənə
toxunma, evdə üç körpə balam var”. Tanrı bu cavan gəlinin yalvarışlarını
eşitdi. Gəlin amansız xəstəlikdən həm özü, həm də körpəsi salamat
qurtardı.

1958-ci il mart ayının 10-da kəndin hörmətli, adlı-sanlı kişilərindən
sayılan hesabdar, sınıqçı Pənah Musayevin ailəsində bir oğlan uşağı
dünyaya gəldi. Ana əkiz qız diləmişdi, Tanrı ona oğul payı verdi. Pənah
kişi uşağa öz atasının – 128 il ömür sürmüş məşhur sınıqçı Musa kişinin
adını qoydu.

Aylar-illər bir-birini əvəz etdi. Musa böyüdü, məktəbə getdi. Ağılı,
bacarığı, dərin biliyi ilə o, həm müəllimlərinin, həm də yoldaşlarının
rəğbətini qazandı. Hələ kiçik yaşlarından həkim olmağı, xalqın
sağlamlığı keşiyində durmağı arzulayan Musa 1974-1975-ci tədris ilində
Faxralı orta məktəbini əla qiymətlərlə başa vurdu. Babası Musa kişinin,
atası Pənahın sınıqları, çıxıqları əl ilə yoxlayıb nəticə söyləmək
qabiliyyəti irsən ona da keçmişdi. Elə bu arzu ilə də Bakıya gəldi,
sənədlərini N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin
müalicə-profilaktika fakültəsinə verdi. Orta məktəbdə bütün fənnləri eyni
səviyyədə müvəffəq öyrənən Musaya ali məktəbə qəbul olmaq çətin
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olmadı. O, yüksək nəticə göstərərək istədiyi fakültəyə daxil oldu. Rektor
Z.Quliyeva qəbul imtahanlarında xüsusilə fərqlənmiş tələbələrlə söhbət
edərkən Musaya dedi: “Oğlum, səninlə söhbətdən mən anlayıram ki,
yaxşı həkim olacaqsan”.

Bəli, yuxusuz gecələr, çətin sınaqlar öz bəhrəsini verdi. Musa 1981-
ci ildə ali təhsilini uğurla başa vurdu. Onu ali məktəbdə saxlamaq
istəsələr də, qalmaq istəmədi. O, işləmək, yaxşı həkim olmaq, təcrübə
qazanaraq insanların sağlamlığı naminə fəaliyyət göstərmək istəyirdi.
Buna görə də təyinatla Tatarıstan Respublikasının Nijnekamsk şəhərinə
göndərildi. Musa 1981-ci ilin sentyabr ayından 1989-cu ilədək
Nijnekamsk şəhər xəstəxanasında əvvəlcə həkim, sonra baş həkim, tibb
texnikumunda müəllim, partkom vəzifələrində işlədi. Püxtələşdi, həm
sənət, həm də həyat təcrübəsi qazandı. Dəfələrlə Moskva şəhərində
ixtisasartırma kurslarında oxudu.

Qarabağ müharibəsi başlayanda o da digər vətənpərvər
soydaşlarımız kimi Azərbaycana qayıtdı. Əvvəlcə Hövsan qəsəbəsində
baş həkim, sonra isə 5 saylı şəhər klinik xəstəxanasında həkim-terapeft
işlədi. 1991-ci ilin axırlarında cəbhəyə getdi. O, Füzuli–Beyləqan
istiqamətindəki N saylı hərbi hissədə xidmət edirdi. Özü də necə xidmət?
M.Musayev neçə-neçə yaralının ölümün pəncəsindən qurtarmasına
səbəbkar olmuşdur. Xosrov Ruzbeh vaxtilə yazırdı: “İnsanı məhkum
etmək olar lakin şücaəti, mərdliyi, vətənpərvərliyi, şərəfi və fədakarlığı
məhkum etmək olmaz”. Musa Musayev də vətənpərvər ziyalı idi. O,
həyatın fövqündə şərəflə yaşamağı görürdü və gördü də. Azərbaycanı
namusu, qeyrəti bilirdi, bildi də. “Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
mamır olub qayasında bitərdim” – pirinsipi ilə yaşayırdı.Vətəni müqədəs
bilirdi. Çünki ürəyində qara yox idi, qara fikir yox idi. Ürəyini saflıqla,
müqəddəsliklə yükləmişdi. Rasim Kərimlinin dediyi kimi:

Arsızlar yanmağı cana qəsd bilər,
Nə qayğı, nə qiymət, nə həvəs bilər,
Müqəddəs hamını müqəddəs bilər,
Çünki ürəyinin qarası yoxdur.

O, başqalarının həyatda qalması üçün çalışarkən öz həyatını təhlükə
qarşısına qoyurdu. Bir dəfə səngərdəki əsgərləri müayinə edib qayıdan
zaman onların maşınını ermənilər atəşə tutur. Şaxtalı havada bir neçə saat
atəş altında qar üstündə qalan kapitan Musa Musayev ağır vəziyyətdə
vertalyotla Bakıya gətirilir. Bir müddət müalicə olunduqdan sonra o,
yenidən cəbhəyə hərbi hissəsinə qayıdır. Kapitan M.Musayev mayor
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rütbəsini almaq üzrə idi. Ancaq amansız ölüm imkan vermədi. Əcəl onu
1996-cı il noyabrın 16-da haqladı. Vətən uğrunda həlak olan igid
oğulların sırasına 38 yaşlı kapitan Musa Musayev də əlavə olundu. O,
arxasınca cavan gəlini dul, iki körpəni atasız, ağ saçlı ata-anasının, bacı-
qardaşını gözüyaşlı qoyub getdi.

Rəhmətlik Musanın həyat yoldaşı Xatirə xanım övladlarına həm ana,
həm də ata oldu. Ali təhsilli, əsl ziyalı olan Xatirə xanım min bir
əziyyətlə böyütdüyü övladlarının təhsilə yiyələnmələri üçün də əlindən
gələni etmişdir. Böyük oğlu Tural atasının yolunu davam etdirərək ali
tibb məktəbinin farmakologiya fakültəsini bitirib. Kiçik oğlu Toğrul isə
Gürcüstan Biznes Universitetini bitirb.

Şübhəsiz, Vətən uğrunda həlak olmuş, igid zabit, gözəl həkim
Musa Musayevin övladları atalarının adını doğruldaraq, ləyaqətli
vətəndaşlar olmuşlar. Onlar həmişə cəmiyyət arasında alnıaçıq, üzüağ
olacaqlar. İnanırıq kı, gec-tez işğal altında olan torpaqlarımız da geri
alınacaq, Musanın və digər şəhidlərimizin cənnətməkan ruhu şad
olacaqdır. Axı, o, əbəs yerə dünyaya gəlməmiş, hədər yerə yaşamamış,
səbəbsiz də ölməmişdir.
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EL ADAMI, ELM ADAMI

Onu eldə-obada hamı sevirdi. Bu sevgini, el
məhəbbətini özü qazanmışdı: el-obaya
məhəbbəti, doğma yurduna bağlılığı ilə. Şəhərdə
yaşasa da, təbiətin vurğunu idi. Hər il Borçalıya
gedər, doğma yaylaqlara çıxardı. Necə deyərlər,
yaylaqların hər daşına, qayasına, gülünə-
çiçəyinə bələd idi. Elə buna görə də dağlar qədər
əzəmətli, vüqarlı, lilparlı bulaqların suyu kimi
saf qəlbli idi.

Elm adamı idi. Amma sadəcə olaraq dar
çərçivədə elmi axtarışlarına qapanaraq eldən-obadan, ictimai həyatdan,
xeyirdən-şərdən təcrid olunmamışdı. El adamı idi. Elmdəki uğurlarını
xalqın rifahına yönəltməyi bacarırdı. Xüsusən də müstəqil ölkəmizdə
gənclərin elmin sirrlərinə daha dərindən yiyələnmələri üçün əlindən
gələni əsirgəmirdi. Bir alim kimi təkcə universitetdə dərs deməklə işini
bitmiş hesab edənlərdən deyildi. Daim axtarışda idi. Və axtarışların,
yuxusuz gecələrin bəhrəsi də sonda neçə-neçə kitaba çevrilmişdi. Və
bütün bunları umacaqsız, təmənnasız elədi. Çünki yaxşı bilirdi ki,
sabahımız olan gənclərə lazımdır bu kitablar. Heç zaman şan-şöhrət
dalınca qaçmadı. Böyük şairimiz Osman Sarıvəllinin bu misraları onun
ömür yolunda həyat devizi idi sanki:

Ləyaqətin varsa, tapallar səni,
Şan-şöhrət dalınca qaçmaq əbəsdir!

Yaşadığı bu qısa ömürdə bir neçə ömrə sığmayacaq qədər işlər gördü.
Təkcə özü üçün yaşanmayan bu ömür yolu Borçalıdan başlanmışdı.

...Vaqif Yasin oğlu Gülməmmədov 1958-ci ildə Borçalı mahalının
Faxralı kəndində anadan olmuş, 1975-ci ildə Faxralı orta məktəbini əla
qiymətlərlə bitirərək, elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1980-ci ildə mexanika-
riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və təyinatla Zaqatala rayonuna
göndərilmişdir. 1980-1983-cü illərdə bu rayonunun Suvagil kəndində
riyaziyyat müəllimi işləyən V.Gülməmmədov təyinat müddəti başa
çatdıqdan sonra yenidən Bakıya qayıdaraq 1983-1989-cu illərdə
Azərbavcan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda riyaziyyatçı-
proqramçı, baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir.
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1989-cu ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin "Riyaziyyat" kafedrasında baş laborant, assistent, baş
müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır.

Vaqif müəllim 2004-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Riyaziyyat və Mexnika İnstitutunda «Yüksək tərtibli operator differensial
tənliklər haqqında» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Alman filosofu Şopenhauer deyir: “Böyük zəkalar bəşəriyyətə nə
verməlidirlərsə, onlar onu artıq gənclikdən toplamağa başlayırlar”. Vaqif
müəllim də hələ gənclikdən – universitet illərindən özünün həyat yolunu
müəyyənləşdirmiş, taleyini elmə bağlamışdı. Bunun nəticəsidir ki, bu gün
Vaqif müəllimdən danışanda onun gözəl insan, sədaqətli dost, istedadlı
alim və səriştəli pedaqoq olması ilə yanaşı, həm də onun kitabları yada
düşür. O kitablar ki, bu günkü kitab çap etdirmək sərbəstliyinin nəticəsi
kimi yox, gərgin elmi axtarışların bəhrəsi kimi ortaya çıxaraq geniş
elmi-pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiş, yüksək
qiymətləndirilmişdir.

Müdriklərdən biri deyib: “Kitablar zamanın dalğalarında səyahət
edən və öz qiymətli yükünü ehtiyatla nəsildən-nəsilə aparan fikir
gəmiləridir”. Bu mənada, tam əminliklə demək olar ki, dünyanın elm adlı
ümmanında Vaqif müəllimin bir neçə böyük gəmisi zaman-zaman
üzəcəkdir. Riyaziyyata aid 15-ə yaxın kitabın, 20-yə yaxın elmi-metodiki
məqalənin müəllifı olan Vaqif müəllimin «Ali riyaziyyat kursu» (I və II
hissə) kitabları İqtisad Universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi
geniş miqyasda istifadə olunur.

Onun 2006-cı ildə yazdığı «Abituryentlər üçün riyaziyyat» kitabı
dərin və geniş məzmunlı bir dərs vəsaiti kimi abituriyentlər, magistrlər və
orta məktəb müəllimləri tərəfindən sevilərək, geniş surətdə istifadə
olunur. Çox heyflər olsun ki, 2008-ci ildə işıq üzü görən «İqtisadçılar
üçün ali riyaziyyat kursu» (2 hissəli) və «Abituriyentlər üçün riyaziyyat»
kitabının II hissəsini görmək onun özünə nəsib olmadı. Amansız ölüm
2008-ci il aprelin 4-də ömrünün son günlərinə qədər Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində
çalışan Vaqif Gülməmmədovun ömür yolunu yarımçıq qoydu. Sağlığında
doğma yurduna, böyüyüb boya-başa çatdığı elə-obaya canıyla, qanıyla
bağlı olan Vaqif müəllimə doğma Faxralı torpağı novbəti – sonuncu dəfə
qucaq açdı və o, şair demiş, qəbri boyda vətən torpağı oldu. Azərbaycan
elminə, təhsilinə hələ çox fayda verə biləcəyi bir vaxtda dünyasını
dəyişdi. Bu gün istər çalışdığı kollektivdə, istərsə də el-oba arasında hər
an onun yeri görünür. Dostları, həmkarları onun yoxluğundan yana-yana
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danışırlar. ADİU-nun dosenti İsa Musayev Vaqif müəllimlə bağlı yazı
hazırladığımı biləndə onun haqqında məqalə yazdığını desə də, “Vaqif
gözəl Alim, gözəl Müəllim, gözəl İnsan, gözəl Dost, gözəl Eloğlu, gözəl
Vətəndaş idi”, - deyərək bunları söylədi:

- Vaqif Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat”
kafedrasının sözün əsl mənasında “lokomotovi” idi. Demək olar ki, hər il
yeni bir dərs vəsaiti və ya dərslik hazırlayıb nəşr etdirirdi. Müəllifi
olduğu riyaziyyat dərsliklərində hökmən iqtisadi məzmunlu riyazi
məsələlər qoyub həll edirdi. O, böyük zəhmətkeş olaraq kafedra
müdirinin “sağ əli” idi. Ondakı əzmkarlığa heyran qalmamaq mümkün
deyildi. Kafedranın işlərinə o qədər can yandırırdı ki, namizədlik
dissertasiyasını tamamlamağa vaxt tapmırdı. Buna görə bir dəfə onu
möhkəm danlamışdım. O, məndən yaşca kiçik idi. İradımdan dərhal
nəticə çıxarıb tezliklə namizədlik dissertasiyasını müdafiə elədi və mənə
təşəkkürünü bildirdi.

Vaqif müəllim söz xiridarı idi. Borçalı aşıq məktəbinin vurğunu və
alovlu təbliğçisi idi. Bir sıra şeirləri əzbər bilirdi. Özünün şeir yazıb-
yazmadığından xəbərim yoxdur, lakin bir onu bilirəm ki, onun sinəsində
gəzdirdiyi əsl şair ürəyi idi.

Ağır xəstəlikdən yaxa qurtarmaq üçün Moskvada cərrahi əməliyyat
keçirib Bakıya qayıdanda Vaqif tanınmaz hala düşmüşdü. Buna
baxmayaraq çox nikbin idi. Hər dəfə səhhətini soruşanda “yaxşıyam,
yaxşılanıram, yaxşılanacam”, - deyirdi.

Yelli-yağışlı soyuq bir qış günü 50 illik yubileyinə dəvət aldım. Vaqif
əzizlərini sanki halallıq almağa toplamışdı. Məclisə dəvət edilənlər
arasında istedadına, zəkasına və masabəyilik məharətinə bələd olduğum
bir neçə qonaq olsa da, məclisi aparmağı mənə tapşırdı. Son dərəcə
məzmunlu, dadlı-duzlu, yaddaqalan bir məclis alındı.

Həmin məclisdən cəmi bir neçə ay sonra... əcəl aman vermədi...
Gedəndə sanki:

“Özü kimi amanatam,
Nəyi var ki, duram, tutam?
Ürəyinə gəlsin qadam,
Dünya elə zalımdı ki...”

– dedi getdi.

Allah bu dünyasını aldı, o dünyasını versin.
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İsa müəllimin bu kövrək xatirələrini ürəkağrısız, soyuqqanlıqla
dinləmək olmur. İstər-istəməz xəyal səni İsa müəllim demiş, saz-söz
xiridarı olan Vaqifli günlərə aparır. Söz sazdan-sözdən düşmüşkən,
Faxralı orta məktəbinin direktoru Söhbəddin Məmmədovun Vaqiflə bağlı
xatirələri də maraqlıdır:

- Vaqif müəllim saz havalarını çox sevirdi. Hər dəfə kəndə gələndə
mütləq sazı dinləməyə vaxt tapardı. Xüsusilə də “Mixəyi”, “Yurd yeri”,
“Aran gözəlləməsi” və digər saz havalarını daha çox sevirdi. Özü də
sadəcə olaraq o, təkcə sazın vurğunu deyil, həm də xalqımızın bu ölməz
sənətinin dərin bilicisi və yorulmaz təbliğatçısı idi. Aşıq sənətinin
incəliklərindən saatlarla danışsa da yorulmazdı. Elə maraqlı danışırdı ki,
qulaq asan zövq alır, vaxtın necə keçdiyindən xəbəri olmurdu.

Vaqif Gülməmmədovla bağlı elə bu iki xatirə də kifayət edir ki, onun
necə böyük bir ürək sahibi, sənətin vurğunu, dərin erudisiyalı ziyalı,
məhsuldar alim olduğu barədə onu tanımayanlarda belə aydın təsəvvür
yaransın. Belə xatirələr isə bir deyil, beş deyil... yüzlərlədir. Və zaman-
zaman bu xatirələr danışılacaq, yazıya alınacaq, bir ölməzlik heykəli olan
Vaqif müəllimi yaşadacaq.

Gözəl insan, sədaqətli dost, istedadlı alim və unudulmaz müəllim
Vaqif Gülməmmədovun əziz xatirəsi onu tanıyanların, dostlarının,
tələbələrinin və qədirbilən faxralıların qəlbində əbədi yaşayacaqdır!
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SƏADƏT GÜNƏŞİ BİRLİKDƏN DOĞAR

Bir olsa yoldaşın, dostun əməli,
Daşdan su çıxardar onların əli.
Nifaq olan yerdə, fəlakət də var,
Səadət Günəşi birlikdən doğar.

N.Gəncəvi

Düzü, əvvəlcə bu yazını başqa formatda
yazmağı düşünürdüm. Daha doğrusu, haqqında
söhbət açdığım alimlərin hər biri haqqında
ayrıca yazı yazmaq istəyirdim. Amma son
anda fikrimi dəyişdim. Axı, Tanrıdan taleləri

qoşa yazılan, ömür yolarında qoşa addımlayan, elmdə və eldə həmişə
qoşa tanınan insanları mən necə ayıra bilərdim.

Bəli, söhbət elmimizin iki alimindən, elimizin iki ziyalısından gedir.
Elə bir şəxsiyyətlərdən ki, hər ikisi həyatın enişli-yoxuşlu yollarında
daim bir-birlərinə arxa-dayaq olublar. Onları həyatda birləşdirən çox
şeylər var, daha doğrusu, həyat yollarında üzləşdikləri çətinliklər də eyni
olub, uğurlar da. Həyatın sərt üzünə birgə sinə gəriblər, problemləri də
ortaq olub, sevincləri də. Çünki bu, onların taleyidir, alın yazısıdır. Və bu
qismət, bu alın yazısı çoxlarından fərqli olaraq həm də onunla
əlamətdardır ki, onları birləşdirən sadəcə elmi-pedaqoji fəaliyyətləri deyil,
həm də şəxsi həyatlarıdır. Daha doğrusu, ikisinin birgə addımladığı
şərəfli bir yol – ömür-gün yoludur.

Oxucunu çox da intizarda saxlamamaq üçün yazımın qəhrəmanlarının
hər birinin ömür yoluna qısa da olsa nəzər salmaq istəyirəm. Diqqətli
oxucu qeyd etdiyim kiçik avtobioqrafik məlumatdan da görəcək ki, bu iki
tale bir-birinə nə qədər yaxındır.

...Arif Bayraməli oğlu Bədəlov 1959-cu ildə Borçalının qədim
ellərindən olan Faxralı kəndində anadan olub. 1976-cı ildə Faxralıda orta
məktəbi bitirib. Ali təhsil arzusu onu da Bakıya gətirib çıxarıb.
Sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) kimya
fakültəsinə verib, qəbul imtahanlarından uğurla çıxaraq tələbə adını
qazanıb. 1981-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının “Bioloji Tədqiqatlar Mərkəzi”ndə əmək fəaliyyətinə
başlayıb. İki il burada çalışdıqdan sonra daha səmərəli elmi axtarışlar
aparmaq üçün fəaliyyətini Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində davam
etdirib: 1981-1983-cü illərdə o vaxtkı SSRİ Elmlər Akademiyasının
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Biokimya institutunda tədqiqatla məşğul olub. 1985-ci ildə həmin
institutun məqsədli aspiranturasına daxil olub. Nəhayət, yuxusuz gecələr,
gərgin elmi axtarışlar öz bəhrəsini verib – o, 1989-cu ildə namizədlik
dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək kimya elmləri namizədi elmi
dərəcəsi alıb.

Namizədlik dissertasiyasının müdafiəsindən sonra elmi fəaliyyətini bir
müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyasında davam etdirən A.Bədəlov
daha sonra pedaqoji fəaliyyətə üstünlük verərək orta məktəblərdə kimya
fənnini tədris edib. Hazırda pedaqoji fəaliyyətini Bakıdakı “Zəngi”
liseyində davam etdirir. Pedaqoji fəaliyyətlə elmi axtarışları uğurla
əlaqələndirir, elmi məcmuələrdə məqalələrlə çıxış edir. İndiyədək
nüfuzlu elmi jurnallarda 15 elmi məqaləsi dərc olunub.

Digər qəhrəmanımız Dilarə Məhəmməd
qızı İsayeva 1958-ci il aprelin 25-də
Borçalının zəngin tarixi keçmişə malik qədim
kəndlərindən birində - bu gün Ermənistan
adlanan respublikanın ərazisi sayılan Ləmbəli
kəndində anadan olub. 1965-ci ildə həmin
kənddəki 2 saylı orta məktəbin birinci sinfinə
gedib. Ancaq ermənilərin özbaşınalığına, milli
ayrı-seçkilik siyasətinə dözməyən atası
Məhəmməd İsayev ailəsini Bakı şəhərinə
köçürməli olduğundan 1970-ci ildən Dilarə təhsilini Bakı şəhərindəki 99
saylı orta məktəbdə davam etdirib. Ali təhsilini isə Moskva şəhərində - o
vaxtlar SSRİ-nin ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından sayılan
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində alıb. 1976-cı ildə
həmin universitetin biologiya fakültəsinə daxil olub, bu elm ocağında
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq Bakıya qayıdıb. Ali təhsilli
mütəxəssis kimi 1982-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasında əmək
fəaliyyətinə başlayıb. Onun elmi axtarışlara sonsuz həvəsini, elmi
potensialını nəzərə alaraq elə həmin il onu elmi axtarışla məşğul olmaq
üçün SSRİ Elmlər Akademiyasının Moskvadakı Bioüzvi Kimya
İnstitutuna ezam ediblər. Burada ikiillik təkmilləşmə kursu keçib. Burada
özünü bacarıqlı, elmi axtarışlara böyük həvəsi olan gənc mütəxəssis kimi
tanıdan Dilarə xanımın işgüzarlığı, qabiliyyəti diqqətdən kənarda
qalmayıb və o, müəllimlərinin təklifi ilə 1984-cü ildən həmin institutun
aspiranturasında oxuyub. Qısa müddətdə müəllimlərinin etimadını
doğruldub, molekulyar biologiya sahəsində apardığı tədqiatlar elmi
rəhbəri ilə yanaşı digər alimlərin də diqqətini cəlb edib, əldə etdiyi
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nəticələr yüksək qiymətləndirilib. Məqalələri nüfuzlu elmi jurnallarda
çap olununb, elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış edib.
Bioüzvi Kimya İnstitutnda keçirilən gənc elmi işçilərin müsabiqəsəində
birinci yeri tutaraq diplomla təltif olunub. 1993-cü ildə isə elmi
axtarışlarının yekunu kimi, Rusiya Elmlər Akademiyasının Bioüzvi
Kimya İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək biologiya
elmləri namizədi elmi dərəcəsini qazanıb. Hal-hazırda Azərbaycan MEA-
da elmi fəaliyyətini davam etdirir.

Tərcümeyi-hallarından da göründüyü kimi, hər iki alimin ömür
yolunda bağlılıqlar, bir-birinə uyğun məqamlar çoxdur. Eyni dövrdə ali
təhsil alıblar, hər ikisi aspiranturanı Moskvada oxuyub, orada namizədlik
dissertasiyası müdafiə ediblər. Hər ikisinin elmi axtarışları da təbiət
elmləri üzrədir. Amma bunlarla yanaşı, onları birləşdirən, ömür yollarını
qoşalaşdıran daha vacib məqam isə alın yazıları, qismətləridir ki, Ulu
Tanrı ulduzlarını barışdırıb və onlar ailə həyatı qurublar. Şərəfli alim
ömrü yaşayan Arif müəllim və Dilarə xanım həm də nümunəvi
valideynlərdir. İki qızları var. Böyük qızları Nərgiz Tibb Universitetini
bitirib, kardiologiya ixtisası üzrə rezidenturada oxuyub. Kiçik qızları
Lalə isə Memarlıq və İnşaat Universitetini bitirərək memar ixtisasına
yiyələnib.

Həyatın yolları hamar olmur. Enişli-yoxuşlu yollardan keçir həyat.
H.Arif demişkən: “Həyatı dərindən duymaqdan ötrü min oddan, alovdan
keçəsən gərək”. Arif də bu yolun yolçusu olaraq eldə-obada ailəsi ilə
birlikdə sevilən ziyalılardandır. A.Bakıxanov vaxtı ilə yazırdı:
“Bəxtiyarsan, əgər çəkdiyin əmək, cahan süfrəsinə versə bir çiçək”. Bu
mənada, Arif də, Dilarə xanım da Allahın yaratdığı yaxşı bəndələrdəndi.
Ona görə ki, onların çəkdiyi əmək cahan süfrəsinə çox çiçəklər verib.

Onlara güc verən, arzularını qanadlandıran bu gün həm də üç şirin-
şəkər nəvələridir. Qoşa addımladıqları, hər uğura birgə imza atdıqları
həyat yolunda onlara bundan sonra da xoş günlər, yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Ulu Tanrı övladları və nəvələri ilə bağlı bütün arzularına
qovuşdursun.
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O, PARLAQ ZƏKA, YANAR ÜRƏK SAHİBİ İDİ

Arif Əliyev hələ erkən gənclik
illərindən çalışdığı kollektivdə, əhatələndiyi
mühitdə hörmət qazanmağı, özünün müsbət
aurası ilə insanlarla gözəl ünsiyyət quraraq
dostlarının dairəsini genişləndirməyi
bacarmışdı. Fəaliyyət çevrəsi genişləndikcə
dostlarının sayı da artırdı, hara gedirdisə,
hansı şəhərə üz tuturdusa orada özünə dost
tapırdı. Keçmiş SSRİ məkanında, qardaş
Türkiyədə etibarlı dostları var idi. İş adamı
kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda həm də
işgüzar dairələrdə, biznes mühitində özünə
etibarlı tərəf-müqabillər, dostlar qazanmışdı
SOCAR-ın Gürcüstan nümayəndəliyindəki fəaliyyəti isə, mən deyərdim
ki, Gürcüstan, xüsusilə də bu respublikada yaşayan soydaşlarımız üçün
son illərin ən böyük töhfəsi idi. Sınıq Körpüdən Başkeçidədək, eləcə də,
Gürcüstanın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən neçə-neçə obyektin
tikilməsində onun böyük xidmətləri olub. Təmsil etdiyi qurumun xətti ilə
bu ölkədə sosial yönümlü çox böyük layihələr həyata keçirən Arif
Əliyevi gürcülər azərbaycanlılardan heç də az sevmirdi. O, burada hər
rayon, hər kənd üçün çox qiymətli bir insana çevrilmişdi.

Arif daşıdığı vəzifədən irəli gələn işlərin sadəcə sıradan bir icraçısı
yox, həm də çox ləyaqətli icraçısı idi. Həyata keçirdiyi hər layihənin
böyük və ya kiçikliyindən asılı olmayaraq, işin uğurlu sonluğu üçün
maksimum səy göstərir, lazım gəldikdə ən yüksək səviyyədə dövlət
strukturları qarşısında məsələ qaldırırdı. Bu gün Gürcüstanda istər gürcü,
istərsə də azərbaycanlı dövlət məmurları da onun bu keyfiyyətini xüsusi
vurğulayaraq belə söyləyirlər: Arif hansı ünvana gedirdisə, hansı nazirin,
hansı icra başçısının qapısını döyürdüsə, ora əlidolu, ürəyidolu gedir, öz
səviyyəsinə, savadına, qabiliyyətinə, ziyasına, mədəniyyətinə uyğun
söhbət quraraq sözünü, istəyini məntiqlə, elə tutarlı arqumentlərlə
əsaslandırırdı ki, heç zaman geri əliboş dönmürdü. Elə bir nazirlik, yaxud
digər idarə və təşkilat olmazdı ki, Arifin əsaslı fikri, tutarlı arqumentləri
ilə razılaşmayaraq onu oradan əliboş, məqsədinə nail olmadan
qaytarsınlar. Bunun bir səbəbi onun təşkilatçılıq qabiliyyəti, ünsiyyət
qurma bacarığı, kökdən-gendən gələn istedadı idisə, digər səbəbi
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gördüyü işin haqq işi, özünün də həmişə haqqın və haqlının tərəfində
durması, el-obadan güc alıb xalqın rifahı naminə çalışması idi. Atalar
nahaq deməyib ki, haqq iş yerdə qalmaz. Arifin gördüyü işlər də mütləq
uğurlu sonluqla nəticələnirdi. Bir şəxsiyyət kimi sözübütöv, əməlisaleh
idi, yarımçıqlığı sevməzdi və onun həyata keçirdiyi işlərdən az-çox halı
olan hər kəs özünü şəxsən tanımasa da, hesab edirəm ki, mütləq bu
qənaətə gələr.

Arifin etdiyi xeyirxahlıqlardan, həyata keçirdiyi sosial layihələrdən
saatlarla, günlərlə danışmaq olar. Yolların çəkilməsi, körpülər salınması,
məscidlərin tikilməsi... insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına,
sosial rifah halının yüksəlməsinə yönəlik tədbirlər kimi mühüm
layihələrə bilavasitə özü rəhbərlik edir və bir qayda olaraq uğurla başa
çatdırırdı. Başa çatan hər layihə əhalinin sevincinə səbəb olmaqla yanaşı,
onun özünə qarşı olan hörmət və sevgini də artırırdı.

Arif el-oba üçün sözün əsl mənasında yanar ürək idi. Onun dəfnində
iştirak etmək üçün Borçalının bütün rayon və kəndlərindən, Tiflisdən
gələn insan axını, son mənzilə yolasalma anında söylənilən vida sözləri
də bunu bir daha sübut etdi. İnsanlar göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər.
Adətən deyirlər, kişi ağlamaz. Amma həmin gün ağlamaqdan özünü
saxlaya bilməyən, vida sözünü hönkürtülər içində, göz yaşından boğula-
boğula söylə-yənlər bir deyil, beş deyil, onlarla idi. Ürəklər dolu idi.
Hamı onun xeyirxah əməllərindən danışırdı. İstər-istəməz düşünürdün ki,
ilahi, bu qısa ömürdə Arif nə qədər xeyirxahlıqlar edib, əməlləri və sözü-
söhbəti ilə könüllərdə özünə necə möhtəşəm qala qura bilib. Başkeçidin
Ermənistanla üz-üzə olan Yırğançay kəndindən gəlmiş bir nəfər Arifin
təbii fəlakətdən zərər çəkmiş yırğançaylılara etdiyi yardımdan danışır,
onun həyatdan belə vaxtsız köçməsinə ən əziz adamını itiribmiş kimi
yanıb-yaxılırdı.

Arif Aslanoğlu Gürcüstandakı çoxşaxəli fəaliyyətini Azərbaycanın
bu ölkədəki səfirliyi, burada çalışan Azərbaycanlı iş adamları, tez-tez bu
ölkədə səfərdə olan Milli Məclisin üzvləri və digər rəsmilərlə, eləcə də,
yerli dövlət qurumları, qeyri-hökümət təşkilatları və azərbaycanlı
ziyalılarla uğurla əlaqələndirməyi bacarırdı. Azərbaycandan Gürcüstana
gedən elə bir dövlət rəsmisi, iş adamı, yaxud mətbuat işçisi olmazdı ki,
orada Ariflə görüşməmiş olsun. Elm, ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət
adamlarına isə xüsusi qayğı ilə yanaşardı. Onun təşəbbüsü və yaxından
dəstəyi ilə bu istiqamətdə də bir sıra layihələr həyata keçirilmişdi.
Borçalının saz-söz ustadlarından şair Nəbi, Əmrah Gülməmmədov, Aslan
Kosalı və digərləri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər də onun
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təşkilatçılığı, işə əsl ziyalı canıyananlığı ilə yanaşması sayəsində
mümkün olmuşdur.

Müdriklərimizdən biri deyib ki, “mən böyük ağıl qarşısında baş
əyirəm, böyük ürək qarşısında isə diz çökürəm”. Arif Aslan oğlu,
həqiqətən də, böyük ürək və böyük ağıl sahibi idi və bunu onu son
mənzilə yola salan izdihamlı vida mərasimi və buradakı çıxışlar da bir
daha sübut etdi. Borçalı ictimaiyyəti, Gürcüstan azərbaycanlıları arasında
elə bir ziyalı, elə bir vəzifəli şəxs qalmadı ki, onunla son görüşə gəlməsin.
Gürcüstan parlamentinin üzvü Azər Süleymanov, Kvemo Kartli (Borçalı)
qubernatorunun müavini Hüseyn Yusifov və digər hörmətli şəxslər öz
çıxışlarında dönə-dönə həm də bunu vurğulayırdılar: “Arif burda o qədər
hörmət və nüfuz sahibi idi ki, bizdən çox gürcü dostlarımız onun xətrini
istəyirdilər. Həqiqətən də, pulla, sərvətlə əldə edilə bilməyən bu hörməti,
varla, dövlətlə ölçüyə gəlməyən dostluğu, qardaşlığı, ünsiyyəti özü
qazanmışdı. Arif, öz insanlığıyla bu zirvəyə yetişmiş, müasirlərinin
qəlbində özünə möhtəşəm abidə ucaltmışdı”.

Elin-obanın yaxşı insanlarına kömək eləmək, kasıba, imkansıza əl
tutmaq Arif Aslan oğlunun comərdliyinin bir yönü idisə, digər bir
xüsusiyyəti onun cəmiyyətin tör-töküntülərinə, yaramaz elementlərinə
qarşı barışmaz mövqedə dayanması, mübarizə aparması idi.
Donosçuluğun, kökündə bəd niyyətlər duran demoqoqluğun, şər-böhtan
əməllərin qarşısını almağa çalışır, belə əməl sahiblərinə qarşı kəskin
mübarizə aparırdı. Bu qəbildən olan insanları görməyə gözü yox idi.

Harada bir quruculuq işi var – Arif orada idi, harada bir xoşməramlı
tədbir var, xeyir iş var, şənlik var – Arif o məclisin başında idi, o tədbirin
aparıcı, hərəkətverici qüvvəsi idi.

Arif dostları, yoldaşları ilə varlı, zəngin idi. Onun mayası ancaq
xeyirxahlıqdan yoğrulmuşdu. Müdriklərimizdən birinin sözüdü:

Ocağında dövlət daşa, var daşa,
Dostun yoxsa, kasıblardan kasıbsan.

Bu mənada, Arif çox zəngin idi. Bu varlılığı, bu zənginliyi uca
zirvələr səltənətinə gedən yol da adlandırmaq olar. Arifin vaxtsız
vəfatından üzülən, sıramızdan erkən getməsini əvəzolunmaz itki hesab
edən dostları onun yoxluğunun hər zaman hiss olunacağını, həmişə
yerinin görünəcəyini deyirlər. Bu həqiqət Arifin gürcü dostları tərəfindən
də təsdiqlənib. Kvemo-Kartli qubernatorunun müavini Koba Kobiaşvili,
Bolnisi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İosif Laliaşvili vida nitqlərində
vurğuladılar ki, onu gürcülər heç də azərbaycanlılardan az sevmirdilər.
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Gürcüstan Prezidentinin müşaviri Mübariz Qarayev Arif Aslan
oğlunun Azərbaycanla Gürcüstan arasında mövcud olan gözəl
münasibətin daha da möhkəmlənməsi naminə verdiyi töhfələri qeyd
edərək onun həyatdan belə qəfil getməsindən sarsıldığını dilə gətirdi.

Gürcüstanın Reitenqrasiya məsələləri üzrə Dövlət nazirinin Kvemo-
Kartli üzrə nümayəndəsi Savalan Mirzəyevin Arifə olan sonsuz sevgisi,
sədaqəti Arif şəxsiyyətinin böyüklüyünün və dostluqda etibarın,
sədaqətin ən bariz təcəssümü kimi yaddaşlardan silinməyəcək.

Marneuli rayon icra başçısının müavini Heydər Musayev Arif Əliyev
haqqında söz deyərkən, onu konkretliyi sevən, dediklərini əməlləri ilə
sübut edən, hədsiz dərəcədə dəyərli və sözün əsl mənasında qeyri-adi bir
insan kimi xarakterizə etdi.

Xalq şairi, Türk dünyasının böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqub
şeirlərinin birində belə deyir:

Şər ilandı, şər əfidi,
Saflıq ömrün şərəfidi.
Qoru görüm şərəfi di,
Qorudunsa, yaşamısan.

Arif şərəflə yaşadı, şərəfini qoruyaraq yaşadı və şərəflə də haqq
dünyasına köçdü.

Arif qohumlarının da arxası, dayağı idi. Bu məziyyət ona rəhmətlik
atası Aslan Əliyevdən keçmişdi. Uzun müddət rəhbər vəzifələrdə çalışan
Aslan Əliyev sayılıb-seçilən, kəndin inkişafında, yerli sosial əhəmiyyətli
məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan kişilərdən idi. Uzun
müddət Faxralıda kolxoz partiya təşkilatının katibi, kənd sovetinin sədri
vəzifələrində çalışmışdı. Arif belə bir kişinin ailəsində, ziyalı mühitində
böyüyüb formalaşmış, kamil həyata vəsiqə aldıqdan sonra Azərbaycanda
publisistikanın inkişafında böyük xidməti olan Əməkdar jurnalist, böyük
ziyalı, Alməmmədli nəslinin görkəmli nümayəndəsi Məmməd
Məmmədovun qızı ilə ailə qurmuşdu. Möhtəşəm çıxışları ilə Türk
dünyasının qanını coşduran, sözün həqiqi mənasında millətinin vəkili
olan Şamil Qurbanovun da qohumu idi. Bunları sadalamaqda məqsədim
odur ki, Arifin hansı ocaqdan od alması, hansı mühitdə formalaşması,
hansı ziyalıların əhatəsində böyüməsi barədə az da olsa oxucuda təsəvvür
yaransın.

Təbii ki, Arifin insaniyyəti, xeyirxahlığı təkcə onun qohumlarına və
dostlarına etdikləri ilə ölçülmür. Bir daha qeyd edirəm ki, o,
qohumlarından çox elinə-obasına, mahalına, kəndinə yaxşılıq eləmişdi.
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Onun üçün “vətən” məhfumu hər şeydən uca, hər şeydən üstün idi. Elə
bil, şair Abbas Abdulla bu məşhur kəlamını məhz Arif üçün demişdi:

Qara torpağına sürtdüm üzümü,
Üzüm el yanında ağardı, Vətən.

Bəli, Arif Vətəni həddən ziyadə sevirdi. Həmişə istəyirdi ki, xalqın
içərisində olsun. Borçalının elə bir yeri, elə bir guşəsi yoxdur ki, orada
Arifin izi olmasın. Onun kimilərə aid bir məşhur bayatı var:

Eləmi, bizim qala,
Durduqca, bizim qala.
Tikmədim özüm qalam,
Tikdim ki, izim qala.

Arif Aslan oğlu elə bir ziyalı idi ki, özünün nüfuzu, içinin paklığı,
mənəvi zənginliyi, geniş dünyagörüşü, həyata nikbin, mənalı rənglər
prizmasından baxışı ilə türk dünyasından getdi. İnsan üçün, özü də
alicənab insan üçün nə tələb olunurdusa, bütün bunların hamısı Arifdə
var idi. Allah-Təalanın xəlq etdiyi bəşərin nadir oğullarından bir idi Arif.
Bu yerdə müdriklərin birinin kəlamını xatırladıram:

Yarat, sən köçəndə ellər söyləsin:
Dünyadan nə gözəl bir insan gedir!

Arif bir gözəl insan kimi Faxralıdan getdi, Borçalıdan getdi,
Gürcüstanımızdan getdi, Azərbaycanımızdan getdi, bütün Türk
dünyasından getdi.
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub necə də gözəl deyib:

El üçün yaşayan, el üçün yanan
Diridir həmişə, sağdır həmişə.

Bir də deyir ki:
Baxmağa güzgüsü, aynası yoxdur,
Yüz il yaşasa da, mənası yoxdur.
Diri ölülərin dünyası yoxdur,
Bu dünya əbədi dirilərindir.
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Bu sözlərdə ehtiva olunan hikmət bizlərə bir daha onu təlqin edir ki,
Arif Aslanoğlu həmişə sağdır, həmişə diridir, Faxralının, Borçalının
yetişdirdiyi əbədi dirilərdən olan və daim diri qalacaq oğuldur.
Arif haqqında neçə illərdir ki, yazmaq istəyirdim. Ancaq hər dəfə də

özünəməxsus yüksək mədəniyyət və təvazökarlıqla çox incə şəkildə
söhbəti başqa mövzuya yönəldirdi və mən də onun belə şeyləri
xoşlamadığını bildiyimdən fikrimdən daşınmalı olurdum. Bu gün məni
təəssüfləndirən bir də odur ki, sağlığında həmin yazını yazmadım. Kaş
onun necə qəbul etməsinin fərqinə varmadan o yazını yazaydım. İndən
sonra mənə – “yazmağa ehtiyac yoxdur”, – deyən olmayacaq və nə qədər
ki, mən sağam, əlim qələm tutur Arif haqqında yazacam. Yazacam ki,
bizim tanıdığımız, sevdiyimiz, hər yerdə dəyərli məsləhətlərinə ehtiyac
duyduğumuz Arif Aslan oğlunu bizdən sonra gələn nəsillər də tanısın,
sevsin, fəxr etsin. Hələlik isə bu yazını hörmətli ziyalımız Hüseyn
Yusifovun Ariflə vida törənində söylədiyi sözlərlə tamamlayıram: “Bu
gün üzümü faxralılara tutub demək istəyirəm ki, belə bir vətənpərvər
oğul Faxralıda doğulsa da, bu dünyadan köçəndə təkcə Faxralının deyil,
Borçalının, bütövlükdə Gürcüstanın, Azərbaycanın oğlu kimi köçdü.
Onun doğmalarına, övladlarına demək istəyirəm ki, Arifin keçdiyi şərəfli
həyat yolu, onun adı bundan sonra onların hər biri üçün vizit kartıdır”.

O, bir oğul idi elə-obaya,
Elin dar günündə gələrdi haya.
Dönərdi ulduza, Günəşə, Aya,
Yurdumun nur saçan çırağı getdi.

Uca bir dağ idi-dönməz, arxalı,
Üzünü tutardı xalqına sarı.
Gözəl bir xanımın gözəl bir yarı,
Sədaqət adında vüqarı getdi.

Tarixi yaşatdı əməlləriylə,
Sevərdi xalqları şirin diliylə.
Bağında əkdiyi hər bir gülüylə,
Nəslimin bağbanı, memarı getdi.

Od saçan, alışan bir atəş idi,
Soyuq, buz qəlbləri o isidərdi.
Haqqı, ədaləti deyib gedərdi,
Neçə kimsəsizin dayağı getdi.
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Dalğalı dəniztək coşub-daşardı,
Dostluq körpüsünü ellərdən saldı,
Şərəflə yaşadı, təmiz ad aldı,
Böyük bir mahalın mayağı getdi.
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“HƏR OCAQ YETİRMƏZ, HƏR ANA DOĞMAZ”

İncim, dürrüm, zər-nişanım Faxralı oğullar
yetirib, el-el tanınıb, qibləgahım, səcdəgahım
Faxralıya başucalığı gətiriblər. Sözün həqiqi
mənasında, ziyalı olublar. Məqalələr, kitablar
yazıb, məqsədli araşdırmalar aparıblar. Tale
verən ömrü kitabların ömrü qədər uzadıblar.
Borçalının Faxralı kəndi elə oğullar yetirib ki,
saymaqla qurtarmaq olmaz. Şair Nəbi, Mirzə
Rza Əlizadə, Mirzə Həbubulla Əlizadə, Mirzə
Seyfulla, Hidayət Turan, Şamil Qurbanov,
Azərbaycan Respublikasında publisistikanın
inkişafında müstəsna xidməti olan, Respublikanın Əməkdar jurnalisti
Məmməd Məmmədov, Şəmistan Mikayılov, Namaz Bədəlov və s.
ziyalılarla bütün Azərbaycan fəxr edir. Belə istedadlı ziyalılardan biri də
Məmmədəli Babaşovdur.

Babaşlı Məmmədəli Allahverdi oğlu 1959-cu il avqust ayının 6-
da Faxralı kəndində anadan olub. 1966-1976-cı illər arasında Faxralı
kənd orta məktəbində təhsil alıb.

1976-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) şərqşünaslıq
fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsinə daxil olub. 1980-ci ildə
universitetin IV kursundan sonra “Qlavzarubejselxoztexnika” birliyinin
xəttilə Yəmən Xalq Demokratik Respublikasına ezam olunub. 1980-
1983-cü illər arasında Ədən şəhərində yerləşən irriqasiya üzrə Sovet-
Yəmən layihələri baş idarəsinin nəzdində ərəb dili tərcüməçisi kimi
fəaliyyət göstərib. Ezamiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra, 1983-cü ildə,
Bakıya qayıdıb və yenidən universitetin V kursunda ali təhsilini davam
etdirib. Şərqşünas kimi yetişməsində tanınmış ərəbşünas alim, professor
Ələsgər Məmmədovun və ərəb ədəbiyyatının dərin bilicisi, professor
Malik Mahmudovun xüsusi rolu olub. 1984-cü ildə həmin universitetdə
ali təhsilini başa vuraraq filoloq, ərəb və Azərbaycan dilləri və ədəbiyyatı
müəllimi, tərcüməçi ixtisasları üzrə məzun olub. Diplom müdafiəsi
zamanı professor Ələsgər Məmmədovun təklifi ilə perspektivli gənc
mütəxəssis kimi gələcəkdə elmi fəaliyyət göstərməsi məqsədilə
Əlyazmalar fonduna (indiki Əlyazmalar İnstititutuna) işə göndərilməsi
barədə tövsiyə - qərar qəbul olunub.
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Lakin universiteti bitirdikdən sonra hərbi xidmət keçmək məqsədilə
SSRİ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hərbi tərcüməçi kimi Əlcəzairə
göndərilib. 1984-1987-ci illər arasında Əlcəzairin Batna şəhərində
yerləşən Ümumqoşunlar Hərbi Məktəbində tərcüməçi, Biskra şəhərindəki
Hərbi Desant Qüvvələri Məktəbində baş tərcüməçi işləyib. 1987-ci ilin
yanvar ayında baş leytenant hərbi rütbəsi ilə ordu sıralarından tərxis
olunub.

1987-1988-ci illər arasında “Bizim həyat” qəzetində tərcüməçi-
müxbir vəzifəsində çalışıb və həmin dövrdə SSRİ Jurnalistlər İttifaqına
üzv qəbul edilib.

1988-ci ilin noyabr ayından etibarən isə Azərbaycan Respublikası
Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun ərəbdilli əlyazmalar
şöbəsinə baş laborant vəzifəsinə işə qəbul olunub. May 1989 - noyabr
1991-ci il tarixləri arasında eyni şöbədə kiçik elmi işçi, 1991-ci ilin
noyabr ayından 1995-ci ilin dekabr ayınadək isə elmi işçi vəzifələrində
fəaliyyətini davam etdirib.

1991-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında Əlyazmalar İnstitutu
tərəfindən üç ay müddətinə Türkiyəyə elmi ezamiyyətə göndərilib.
Ezamiyyət müddətində İstanbulda yerləşən Mərmərə Universitetinin
ilahiyyat fakültəsində və Türkiyə Diyanət Vəqfinin İslam
Ensiklopediyası kitabxanasında elmi işi ilə bağlı araşdırmalar aparıb,
tanınmış mütəxəssislərdən məsləhətlər alıb.

1991-1993-cü illərdə filologiya elmləri namizədi Nəsib Göyüşovla
birlikdə transliterasiya edərək çapa hazırladığı, ön söz yazdığı və
müvafiq lüğət tərtib etdiyi azərbaycanlı alim Əbu Turab Axundzadənin
“İslamın təfriqəsi səbəbləri” adlı kitab 1993-cü ildə “Azərnəşr”
tərəfindən çap olunub.

1994-cü ilin avqust-sentyabr aylarında isə yenidən Əlyazmalar
İnstitutunun göndərişi ilə mərkəzi Londonda yerləşən “əl-Furqan” vəqfi,
İstanbulda fəaliyyət göstərən İslam, Tarix, Sənət və Kültür Mərkəzi
(İRSİ-KA) və Süleymaniyyə kitabxanası tərəfindən İstanbul şəhərində
təşkil edilmiş “Ərəbdilli əlyazmalaların təsnifatı və kataloqlaşdırılması”
mövzusunda beynəlxalq ixtisasartırma kursunun dinləyicisi olub. Həmin
kursda ərəbcə əlyazmalarının təsnifatı və kataloqlandırılması
mövzusunda dünyanın müxtəlif ölkələrindən xüsusi dəvət olunmuş
alimlərin mühazirələrini dinləyib, mütəxəssislərin rəhbərliyi altında
təcrübə keçərək müvafiq şəhadətnamə alıb.

Elmi fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində, əsasən orta əsr yazılı
abidələri əsasında klassik islam irsinin tədqiqi ilə məşğul olub.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı
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kimi şafii məzhəbinin sonuncu ən böyük abidəsi sayılan, uzun müddət
Yaxın və Orta Şərqdə fəqihlər tərəfindən etimad olunan Azərbaycan
fəqihi Yusif Ərdəbilinin “əl-Ənvar li-əməlil-Əbrar” adlı əsərini tədqiq
etməyə başlayıb. Görkəmli ərəbşünas alim, professor Vasim
Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında və Mərmərə Universitetinin ilahiyyat
fakültəsinin dekanı İbrahim Kafi Dönmezin elmi məsləhəti ilə yerinə
yetirilmiş tədqiqat işində ilk dəfə şafii məzhəbi, onun Azərbaycanda
yayılması və inkişafı tarixi, əsərin üsul və füru baxımından tədqiqi,
əlyazma nüsxələri, haşiyə və şərhləri geniş şəkildə araşdırılmışdır. 1997-
ci ildə apardığı tədqiqatı başa çatdıraraq Azərbaycan EA Şərqşünaslıq
İnstitutunun nəzdindəki ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Şürasında ilahiyyat
elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini uğurla
müdafiə edib.

Eyni zamanda, ilk dəfə olaraq XIX-XX əsrlərdə yaşamış təfsir alimi,
mütərcim, Bakı quberniyasının baş qazısı Axund Mir Məhəmməd Kərim
Mircəfərzadənin (1853-1938) həyat və fəaliyyətini araşdırıb, onun
haqqında dövri mətbuatda məqalələrin nəşrinə, televiziya proqramlarının
hazırlanmasına nail olub. Həmin dövrdə XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda xeyriyyəçilik prinsipləri əsasında geniş yayılmış milli
maarifçilik hərəkatının tarixini araşdırıb, silsilə elmi məqalələrlə və
publisist yazılarla çıxış edib.

Əlyazmalar İnstitutunda elmi fəaliyyətini davam etdirərkən, eyni
zamanda, ictimai əsaslarla 1992-1995-ci illər arasında Türkiyənin “Çağ”
Öyrətim İşlətmələri şirkətinin Azərbaycan üzrə ilk təmsilçisi vəzifəsini
yerinə yetirib. Həmin dövrdə “Çağ” Öyrətim İşlətmələri şirkətinin təsis
etdiyi Qafqaz Universitetində ilk prorektor kimi fəaliyyətə başlayıb və
1993-1997-ci illər arasında xarici əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində
çalışıb. Daha sonra, həmin universitetin nəzdində açılmış ilahiyyat
fakültəsinin dosenti (1997-1998) və dekanı (1999) vəzifələrində elmi-
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. 2000-2001-ci illərdə isə, rektorun
müşaviri və Dil tədrisi mərkəzinin müdiri, filologiya fakültəsinin dekanı
(2001-2006) vəzifələrində çalışıb. Həmin dövrdə - 2002-ci ildə Qafqaz
Universitetində ərəb dili və ədəbiyyatı bölməsinin təşkil edilməsində
yaxından iştirak edib və bölmənin ilk müdiri (2002-2007) vəzifəsini
daşıyıb. 7-22 may 2006-cı il tarixlərində Misir Ərəb Respublikasının
Qahirə Universitetində ərəb dili və mədəniyyəti mövzusunda təlim
kursunda iştirak edib və şəhadətnamə alıb.

Yuxarıda qeyd olunan vəzifələrlə yanaşı, 2003-cü ildən etibarən
bilavasitə onun təşəbbüsü ilə universitetin nəzdində təşkil edilmiş
Tərcümə mərkəzinə rəhbərlik etməkdədir. Əsasən ingilis, rus, türk, ərəb
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və Azərbaycan dillərində qarşılıqlı yazılı tərcümələr həyata keçirən
mərkəzdə şəxsən onun rəhbərliyi altında 10-dan çox elmi və bədii əsər, o
cümlədən İlyas Əfəndiyevin “Geriyə baxma, qoca”, “Üçatılan” romanları
və seçilmiş pyesləri, Vidadi Babanlının “Vicdan susanda” əsəri Türkiyə
türkcəsinə uyğunlaşdırılıb.

2007-ci ilin yanvar ayından 2009-cu ilin oktyabr ayına qədər Qafqaz
Universitetinin pedaqoji fakültəsinin dekanı vəzifəsində fəaliyyət
göstərib. 2009-cu ilin oktyabr ayından etibarən isə, Qafqaz
Universitetinin ictimai əlaqələr üzrə prorektoru vəzifəsində fəaliyyətini
davam etdirib.

Ümumiyyətlə, islamşünaslıq və şərqşünaslığın müxtəlif məsələlərinə
həsr olunmuş 60-dan çox elmi əsərin müəllifi olan M.Babaşlı namizədlik
elmi dərəcəsi verən ixtisaslaşdırılmış müdafiə şuralarının üzvü olub.
Təcrübə mübadiləsi və elmi əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq məqsədi
ilə 1996-cı ildə İngiltərədə, 2009-cu ildə ABŞ-da işgüzar səfərlərdə olub.
Bakı, İstanbul, İzmit, Sparta, Pusan (Cənubi Koreya), Bişkek
şəhərlərində islamşünaslıq və şərqşünaslığın aktual məsələləri,
qloballaşma mövzusunda keçirilən respublika səviyyəli və beynəlxalq
elmi konfranslarda iştirak edib və 30-dan çox elmi məruzəsi nəşr olunub.
Ali məktəblərdə qeyri-ərəblərə ərəb dilinin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş
6 cilddən ibarət “Ərəb dili hamı üçün” dərs kitabının müəlliflərindən
biridir. İmam Qəzalinin “Qəlblərin kəşfi” adlı kitabını Azərbaycan dilinə
tərcümə edib. İslamşünaslığa aid 6 kitabın, o cümlədən İmam Nəvəvinin
“Riyazüssalihin” adlı müxtəsər hədis toplusunun ön sözünün, izah və
şərhlərinin müəllifi və elmi redaktorudur.

Məmmədəli Babaşlı abırlı, savadlı, səviyyəli, ağır oturub, batman
gələn ziyalıdır. Hər şeyin fövqündə insanlığı görən və insanlığı yüksək
qiymətləndirən eloğludur. Və qızıldan qiymətli Faxralı və Borçalısını
canı qədər sevir. Tanrı varlığına tapınan Məmmədəli Babaşlı, həm də
Allah adamıdır. Böyük Nizami Gəncəvinin “Sən bir Allahnan ol, aləmi
sel bassa belə, sanma bir tükün də rütubətdə ola” kəlamı sanki onun yol
yoldaşıdır. Tanrı varlığına şəkk edənlər onnan ola bilməz. Məmmədəlinin
yolu “dünyaya pak gəlib, pak gedənlərin” yoludur. Türk dünyasının
böyük söz sultanı Zəlimxan Yaqubun aşağıdakı bəndi Məmmədəli
Babaşlının dilindən düşməyən duasıdır:

...Hər ocaq yetirməz, hər ana doğmaz,
Dünyaya pak gəlib, pak gedənləri.
Ucalan görmədim heç vaxt dünyada,
Tanrı varlığına şəkk edənləri...
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BORÇALIMIZIN ASLAN QIZI

Artıq tarixə çevrilən 2010-cu ilin ədəbi
həyatında baş verən yaddaqalan hadisələrdən
biri də Fatma Aslanın “Göy üzündə gəzən
bulud” adlı ilk şeirlər kitabının işıq üzü görməsi
oldu. Çağdaş Azərbaycan poeziyasının
Gürcüstanda yaşayıb-yaradan istedadlı
nümayəndələrindən biri sayılan Fatma Aslanın
kitabının Tiflisdəki “Universal” nəşriyyatında
çap olunması faktı öz-özlüyündə sevindiricidir.
Vaxt var idi, Gürcüstanda Azərbaycan
türkcəsində nəşrlər mümkünsüz görünürdü.
Nəşrin rəhbəri və redaktoru Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin Gürcüstan bölməsinin sədri, Tiflisdəki “Varlıq”
Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Rafiq Hümmətdir.

Öncə Vətən

“Göy üzündə gəzən bulud” kitabı müəllifin toplu halında oxucularla ilk
görüşü olsa da, indiyədək onun bir çox şeirləri, müxtəlif səpkili ədəbi-bədii
yazıları çeşidli mətbu orqanlarda çap olunub. Amma yalnız toplu halında
nəzərdən keçiriləndə aydın olur ki, Fatma Aslanın poeziyasında
vətənpərvərlik motivləri üstünlük təşkil edir. Vətən isə doğma evin divar-
larından, doğma yurddan başlayır. Fatma Aslanın doğma yurda münasibəti
isə onun “Faxralı” adlı şeirində ifadə olunub:

Quru kəsəyinə, daşına qurban,
Qayadan süzülən yaşına qurban,
“Borçalı üzükdür”, – dedi sənətkar,
Faxralı adında qaşına qurban...

Fatma xanımın düşmən tapdağı altında olan Qarabağa, Xocalıya həsr
etdiyi şeirləri göz yaşları ilə yazılsa da, onların sətirlərində nikbinlik,
qələbəyə inam, torpaqlarımızın gec-tez işğaldan azad ediləcəyinə ümid
ehtiva olunub:

Qızıl qanla yazıldın,
Yaddaşıma, yadıma,
Qarabağım, dayan, dur,
Vətən çatar dadına.....

(“Qarabağ – qan yaddaşım”)
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Fatma xanımın “Vətən məni çağırsa....” adlı şeiri belə bir bəndlə
sonuclanır:

Aslan elə aslandır,
Erkək, dişisi olmaz,
Vətən keşikçisinin,
Qadın, kişisi olmaz.

Təbii ki, burada müəllifin yeganə məqsədi məlum atalar sözünü bir daha
xatırlatmaq olmayıb. Mənə elə gəlir ki, şairə Fatma Əliyeva nəyə görə
“Aslan” təxəllüsü daşıdığını məhz bu sətirlərdə açıqlayıb. Bildirib ki,
vətənpərvər bir kişinin, Aslan kişinin qızıdır.

Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik Fatma Aslanın xarakterində, düşüncəsində
elə bir üstünlük təşkil edən cəhətdir ki, onun başqa mövzuda yazdığı
şeirlərdə belə sətirlərin altından boylanır.

Ana dili – layla dili

Dil və ədəbiyyat müəlliminin ya şair, ya da yazıçı olduğunu təxmin
edənlər çox vaxt yanılmırlar. Deyərdim, hətta belə bir rəy də mövcuddur ki,
dil və ədəbiyyat müəlliminin poeziya ilə, nəsrlə əlaqəsi yoxdursa, demək,
onun pedaqoji fəaliyyəti də səmimi deyildir. Əlbəttə, istisnalar da az deyildir.
Ancaq mənə elə gəlir ki, bu stereotip əbəs yerə yaranmayıb. Uman yerdən
küsərlər, – deyib atalarımız. Ədəbiyyatı öyrədənlər elə ədəbiyyatı yaratmağı
da bacarmalıdırlar. Fatma xanım həm dərslərində, həm çalışdığı təhsil
ocağında keçirilən tədbirlərdə və əlbəttə ki, şeirlərində ana dilimizə olan
sonsuz məhəbbətini dərin məna yüklü sözləri ilə çox təbii şəkildə çatdırır.
Millətin həyatında və taleyində ana dilinin misilsiz rolunu prinsipial filoloq,
geniş dünyagörüşlü ziyalı və təcrübəli maarifçi kimi qiymətləndirən Fatma
Aslan “Ana dilim” adlı şeirində yazır:

Ana dilim – mənim adım,
Şəxsiyyətim, vəsiqəmdir.
Anamın həzin laylası,
Ürəyimdə dinən simdir.

O, mənim var olmağımdır,
Tarixlərdə qalmağımdır.
Dünənimə körpü salıb,
Sabah yol açmağımdır...
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Müəyyən şəraitlərin təsirilə hərdən-hərdən hansısa qatqılara uğrasa da,
əsasən saf, təmiz, musiqili, cazibədar qalan, möhtəşəm Azərbaycan
türkcəsində yazıb-yaradan Fatma Aslan da bu dilə xidmət edir.

Nikbinlik dolu misralar

Ola bilməzdi ki, Lermontovun “Aşıq Qərib”ini oxuyaraq, Qliyerin
“Şahsənəm” operasını dinləyərək ilhama gələn şairə Fatma Aslan Aşıq
Qurbaninin “Bənövşə”sinə biganə qalsın. Xeyr, biganə qalmayıb, həm də
bənövşənin abı rənginə nikbin çalarlar əlavə edib:

Şax tut zərif boynunu,
Ellərə bahar gəlir.
Ürəklərə həyəcan,
Çöllərə vüqar gəlir...

Ümumiyyətlə, Fatma Aslanın təbiətə həsr etdiyi şeirlərinin az qala
hamısından bahar təravəti duyulur, xeyir-bərəkətlə sonuclanır. Məsələn,
“Göy üzündə gəzən bulud” şeirində Fatma xanım yazır:

Göy üzündə gəzən bulud,
Qırp gözünü, ağla bir az,
Ümid bircə sənə qalıb,
Dağ seli ol, çağla bir az.

Ruzi-bərəkət bollaşsın,
Çayan-çəmən yaşıllaşsın,
Quru çaylar aşıb-daşsın,
Bənd-bərəni bağla bir az...

Nikbinlik Fatma xanımın az qala bütün şeirlərinin əsas, özü də üstün
xüsusiyyətidir. Bu nikbinliyin ən böyük təsdiqi, opti-mizmin apogeyə
çatdığı “Dünya, hələ səndən köçən deyiləm...” şeirdir:

Dünya, hələ səndən köçən deyiləm,
Hələ görülməmiş işim var, nələr.
Qopmayıb qəlbimin dərinliyindən,
Hələ neçə-neçə həzin nəğmələr.

Görürsən, nə qədər şirindir həyat,
Hər günü bayramdı, hər an toy-büsat.
Bizimçün yaranıb qoca kainat,
Dünya, hələ səndən köçən deyiləm.
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Ot kökü üstə bitər

Fatma xanımın şəxsiyyətinə, yaradıcılığına münasibət bildirərkən, qeyd
etməyi özümə borc bilirəm ki, nəcibliyi, ziyalılığı ona nəsildən, qandan
keçib. Fatma xanım çox gözəl, məclislərdə yeri başda olan, sifətindən nur,
bərəkət yağan ziyalı kişinin – Aslan Əliyevin qızıdır. O Aslan kişinin ki,
həmişə eldə-obada nüfuz sahibi olub, hörmətli olub, maarifpərvər bir kişi
olub. Həmişə təhsilin qeydinə qalıb. Çalışıb ki, elində-obasında nə qədər
gözəl insanlar var, hamısı ali təhsil alsın, savadsızlıq ləğv olunsun.
Ağsaqqallarımızın təhsilə olan belə qayğılı münasibətinin nəticəsidir ki,
Faxralıda ziyalı nəsillər yetişmişdir. Belə ziyalı nəsillərdən biri də Faxralıda
Koxallı nəslidir. Bu nəslin Mirzə Rza Əlizadədən başlanmış Mirzə Seyfulla
Həbibullaya qədər bir çox tanınmış təmsilçiləri barədə müəllifi olduğum
“Ağır elsən, Borçalıda adın var” kitabında məlumat vermişəm. Məhz həmin
nəslin gəlini, Faxralının, eləcə də, ümumiyyətlə, Borçalının ilk ziyalı
qadınlarından olan Roza xanım Nuriyeva kənddə ali təhsil alan ilk qadın
olduğuna görə, bir çoxları onun yolu ilə getmək istəyirdilər. O vaxta qədər
kənddə qız xeylağının ali məktəbdə oxumasına yaxşı baxmırdılar. Sanki
Roza Nuriyevanın ali məktəbi qurtarıb gəlməsi bu kənddə qızlar arasında ali
təhsilə böyük oyatmışdı. Yəni digər qızlar da onun kimi ali məktəbdə təhsil
almağa can atırdılar. Məhz bu ərəfədə kəndin bir neçə ziyalısı öz qızlarının
ali məktəbdə oxumasına şərait yaratdılar. Aslan Əliyev də məhz belə bir
ziyalılardan idi. Maarifpərvər, geniş dünyagörüşlü, qızların da oxumasında
böyük prespektiv duyan, savadsızlığın tamamilə ləğv olunmasını təbliğ edən
kişilərdən olan Aslan Əliyev uzun müddət Borçalıda müxtəlif vəzifələrdə
işləyib, gözəl övladlar böyüdüb, hamısına ali təhsil verib. Aslan Əliyevin
layiqli vətəndaş kimi yetişdirdiyi, indi hərəsi bir sahədə mütəxəssis kimi
çalışan həmin övladların arasında Fatma xanımın məxsusi yeri var.
Borçalının görkəmli ziyalılarından, mənim də müəllimim olmuş Əli Səngərli
az sayda tələbələrinin ünvanına gözəl sözlər deyərdi. Sevinirəm ki, mən də o
siyahıda vardım. Dəfələrlə Əli müəllimdən Fatma Əliyeva barəsində də
yüksək fikirlər eşitmişəm. Əli müəllim həmişə mötəbər məclislərdə Fatma
xanımın savadından, səviyyəsindən ağızdolusu danışardı. Çünki Əli Səngərli
bu ailəyə yaxşı bələd idi, onun hörmət bəslədiyi Faxralı ziyalılarından biri
də Fatma xanımın atası Aslan Əliyev idi. Onun ailəsindən çıxan, onun
tərbiyəsini alan hər bir övladı, Əli müəllim ayrı cür – vətənin ləyaqətli
vətəndaşı kimi qəbul edər, onlarla fəxr edərdi. Onu fərəhləndirənlərin
arasında Fatma Əliyeva ayrıca bir yer tuturdu. Əli müəllimin, – Allah
rəhmət eləsin, – ən yaxşı yetirmələrindəndir Fatma Əliyeva.
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“Mütaliənin acı”

Fatma xanım çox prinsipial, inadkar, savadlı, səviyyəli bir ziyalıdır. Heç
təsadüfi deyil ki, ali məktəbə qəbul olmaq yolunda ilk cəhdində
müsabiqədən keçə bilməsə də, qarşısına məqsəd qoydu ki, mütləq Bakı
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olacaq. Onun bu
prinsipiallığı öz bəhrəsini verdi, inadkarlığı, zəhmətsevərliyi sayəsində
həmin fakültəyə qəbul olundu. Və çox yaxşı oxudu, yaxşı müəllimlərdən
dərs aldı, Azərbaycan və dünya miqyasında tanınmış görkəmli
alimlərimizdən bilik öyrəndi. Həmin alimlərdən biri də türk dünyasının çox
böyük ziyalısı, iki çağırış Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmiş
mərhum professor Şamil Qurbanov idi. Həmişə Şamil müəllim Fatma
xanımın arıq cüssəsinə işarə edib deyərdi:

“Bax, Fatma oxumaqdan, mütaliə etməkdən quruyub”. Yəni mütaliə
Fatma xanımın həyat tərzinin mühüm tərkib hissəsi olub.

Qədirşünaslıq nümunəsi

Müdriklərdən biri deyib, o adam böyük ürək sahibidir ki, xalqının
sevincinə sevinir, kədərinə acıyır. Fatma Aslan da məhz belə böyük ürək
sahibi olan ziyalılardandır. Onun şeir-lərini oxuduqca, baxırsan ki, nə qədər
həyatdan nakam gedən-lərin valideynlərinə təsəlliverici söz deyir, ürək-dirək
verir. Şahidi olursan ki, görkəmli şəxsiyyətlər barədə onların möv-qeyi
haqda söz deyir, onları tərənnüm edir. Çoxdu Fatma Aslanın belə şeirləri.
Onlardan biri də yuxarıda xatırladığım görkəmli ziyalı, hamımızın dərin
hörmət bəslədiyimiz müəllim, şair Əli Səngərlinin xatirəsinə həsr etdiyi
şeiridir:

Ulu Səngərimdən ad alan şair,
Əzəmət, ucalıq, od alan şair,
Elində ucalan, qocalan şair,
Heç zaman demərəm getdi Səngərli,
Sənət gülzarında bitdi Səngərli.

Son bəndini təqdim etdiyim bu şeir həm də öyrənənin öyrədənə, şagirdin
müəllimə olan minnətdarlığının, qədirşünaslığının ifadəsi kimi qəbul
olunmalıdır. Fatma Aslan öz müəllimlərinə olan minnətdarlığının əvəzinə
həm də onlardan öyrəndiklərini öz şagirdlərinə ötürmək yolu ilə ödəməyə
çalışır. Onun dərs dediyi şagirdlərin sorağı indi nəinki Azərbaycanın və
Gürcüstanın, eləcə də MDB üzvü olan digər dövlətlərin, dünyanın başqa
ölkələrinin nüfuzlu ali məktəblərindən gəlir. Fatma xanım da onlarla fəxr



Faxralılar

457

edir, fikirləşir ki, ömür hədər getməyib, çəkdiyi zəhmət boş yerə sərf
olunmayıb. Onların uğurlarının şahidi olduqca Fatma müəllimə vaxtilə
müəllimlərinin keçirdiyi qurur hisslərini keçirir, sanki onların da ömrünü
yaşayır.

“Qızım, sənə deyirəm...”

Fatma Aslanını öz əzizlərinə – atasına, anasına və onların timsalında bütün
valideynlərə, qardaşlarına, övladlarına, qohumlarına, gənclik dostlarına, tələbə
yoldaşlarına həsr etdiyi şeirlər də kitabda xüsusi çəkiyə malikdir. İlk baxışda bu
qəbildən olan şeirlər subyektiv görünsə də, Fatma Aslanın istedadı özünü onda
göstərir ki, toxunduğu mövzuya ictimai vüsət verməyi bacarır. Tələbəlik dostu
Sona Abbasovaya yazdığı şeirdən parçaları nəzərdən keçirək:

Doyunca gül, Sonası,
Gülmək yaraşır sənə.
Necə ki, qızıl lalə
Yaraşırdı çəmənə.

Yadındamı, Sonası,
Əkbər müəllim qəzəblə:
“Gülün, – deyərdi bizə,
Zaçotda, imtahanda
Gülərəm gününüzə”.

Müşahidə etmək çətin deyil ki, bu misralarla Fatma Aslan daha əvvəl söz
sərrafları, müqtədir qələm adamları tərəfindən deyilmiş və həyati
müşahidələrdən doğan “Nə gözəl yaraşır insana gülmək” və “əsl gülən son
güləndir” ehkamlarını növbə-ti dəfə təsdiq edir, xatırladır.

Bu qəbildən olan “Bir az duyarlı ol...” şeirini nəzərdən keçirək:

Bir az duyarlı ol, ay masabəyi,
Məclisin ruhuna bir nəzər yetir.
Bir qəlbi sınıqdı məclisin bəyi,
Özgə sevgilərdən məsəllər gətir.

Ata sağlığına içmə, amandı,
Atasız bala var, yaman ağlayar.
Atasız balanın halı yamandı,
Ürəyə od salar, sinə dağlayar.

Bir az duyarlı ol, ay masabəyi,
Məclisin ruhuna bir nəzər yetir.
Sevdası yarımçıq bir yazıq bəyi
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Anaraq, ruhuna salavat gətir.

Sonrakı sətirlərdə müəllif məclisin bəyinin adını çəkir. Amma bu
xüsusiyyətinə görə həmin şeirə “bir nəfərə ünvanlanmış şeir” qəlibi vermək
doğru deyildir. Bu şeir əslində işi-gücü başqalarının sağlığına tost demək
olan masabəylərinin, çörəyi tərif söyləməkdən çıxan sərpayıların timsalında
bütün basmaqəlib sözbazlara ünvanlanmışdır. Bu yerdə istər-istəməz adamın
yadına böyük yazıçımız Anarın “Evləri köndələn yar” tamaşasından tamada
Surxayzadə düşür. Yalançının hafizəsi olmaz, deyib atalar. Surxayzadənin
da tamadalıq etdiyi məclislərin sahiblərinə münasibətin kökündə səmimiyyət
deyil, pul durduğundan, onların adlarını tez-tez unudur, dəyişik salır. Nadir
əvəzinə “Nodar”, Rəfiqə əvəzinə “Rasimə” deyir.

Fatma Aslanın öz qızı Rayihə xanıma yazdığı şeir isə bütün qızlara,
gəlinlərə tövsiyə – “qulaq sırğası” ilə sonuclanır.

Atana üzağlığı,
Anana qol-qanad ol.
Bir igidin nigarı,
Bir körpəyə həyat ol.

Yenə də bayatı...

Əsrlərin qaranlığından gur işıq seli kimi axaraq mənəviyyatımızı
aydınladan, dilimizin, xalqımızın tarixini özündə yaşadan şifahi xalq
ədəbiyyatımızla öyünməyə haqqımız var. Bu hikmət xəzinəsinin hər bir
incisi xalq ruhunun dərinliklərindən boy qaldırır, xalqın bağrından qoparaq
onun mənəvi zənginliyini, düşüncə tərzini, yurd sevgisini, qəriblik həsrətini,
şair təbiətini, lakonizmini, gah nikbin, gah da bədbin ovqatını, zaman-zaman
sınaqlardan çıxmış öyüd-nəsihətlərini, aydın məntiqini bizlərə çatdırır.
Şifahi xalq ədəbiyyatımızın gözəl nümunələri olan bayatılarda qorunub
saxlanan tarixizmlər, arxaizmlər həm dilimizin, həm də xalqımızın uzaq-
uzaq keçmişə, ulu bir tarixə malik olduğunu bir daha təsdiq edir. Bayatı
janrının gözəlliyi ondadır ki, bu janra müraciət edənlər təkcə dili tədqiq edən,
onun müxtəlif zaman kəsimlərində uğradığı leksik-semantik, qrammatik və
üslubi dəyişiklikləri araşdıran filoloq-tədqiqatçılar deyil, həm də şairlərdir.
Bəli, bayatılar dövrümüzdə də yazılır. Fatma Aslanın da gözəl bayatıları
vardır. Bu bayatılar adamı doğma yurda – Borçalıya, nənəli-babalı, atalı-
analı, laylalı-bayatılı çağlara qayıtmağa sövq edir. Bayatılarda parçalanmış
Vətəndən söhbət gedir:

Eləmi, göy çəmənə,
Şeh düşüb göy çəmənə.
Bir qan verən yaradı
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Qarabağ, Göyçə mənə.

Eləmi, göy çəməni,
Şeh tutub göy çəməni.
Hayqırır, haray çəkir,
Çağırır Göyçə məni.

Bayatılarda Fatma Aslanın həm də bir qadın kimi üstün tutduğu deyərlər
üzə çıxır. Məsələn:

Eləmi, atdı gözəl,
Kamına çatdı gözəl.
Özünü namus üçün
Qayadan atdı gözəl.

Və yaxud:
Əzizim, Vətən daşı,
Yurd daşı, Vətən daşı,
Öləndə qoy arxamca
Atılsın Vətən daşı.

Hələ deyilməmiş neçə sözü var...

Borçalıda Fatma Aslanın “Göy üzündə gəzən bulud” kitabının çox gözəl
təqdimatı keçirildi. Bu kitabı Borçalı ədəbi mühitində mühüm hadisə kimi
qiymətləndirən hər kəs öz ürək sözünü dedi. Doğrudur, sırf tənqidçi gözü ilə
baxanlar bu kitabda hansısa “yerinə düşməyən ifadələr” tapa bilərlər. Bu
“qüsurlu yerləri” bütün şair və yazıçıların yaradıcılığında tapmaq olar.
Amma, əlbəttə ki, Fatma Aslanın yaradıcılığında tərəzinin sağ gözü, yəni
təqdirəlayiq cəhətlər vəzndə də, qiymətdə də ağır gələcək.

Hesab edirəm ki:
“Hələ deyilməmiş neçə sözüm var,
Hələ ürəyimdə odum-közüm var”

– deyən Fatma xanım bundan sonra da sanballı şeirlər yazıb-yaradacaq,
kitablarının sayını artıracaq, oxucularını dəfələrlə sevindirəcəkdir. Kitabın
ilk oxucularından olmağıma görə mən də sevindim. Ona əzizlərinin
əhatəsində uzun ömür, cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Ümid
edirik ki, Fatma Aslan öz qələmi ilə bizim inamımızı, gümanımızı gələcəkdə
də doğruldacaq, İnşallah!
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MAVİ GÖLLƏR SONASI

İndiyədək neçə-neçə portret oçerklər
yazmışam. Hər birini də böyük şövqlə,
məhəbbətlə. Mənim üçün Azərbaycanımın hər
guşəsi əziz olsa da, yazılarımın qəhrəmanları
əsasən Borçalının ləyaqətli övladları olub. Bu,
təkcə ondan irəli gəlmir ki, özüm də
Borçalıdanam. Əlbəttə, müəyyən qədər bunun
da təsiri var, amma bu səpgili yazıları yazanda
istəmişəm ki, Vətənin qıraqda qalan yerlərində
yaşayıb ləyaqətlə ömür-gün sürən
soydaşlarımız diqqətdən kənarda qalmasın,
onlara layiq olduqları qiymət verilsin. Kimdən
yazmışamsa, böyük məhəbbətlə yazmışam, eloğlularımın hər uğurundan
qürur duymuşam. Sevinmişəm ki, Borçalımın yetirmələrinin səsi
dünyanın müxtəlif guşələrindən gəlir, elmin müxətlif sahələrində yeni-
yeni uğurlara imza atırlar, mədəniyyətimizin inkişafına öz töhfələrini
verirlər. Ötən əsrin 90-cı illərində Gürcüstanda soydaşlarımıza qarşı ayrı-
seçkilik siyasətindən belə çəkinməyərək, Barçalıda doğma ata-baba
yurdundan ayrılmayanlar haqqında yazanda isə bu qürur və sevinc
hissləri ikiqat artıb. Amma bu yazını yazmaqda çox çətinlik çəkmişəm.
Dəfələrlə əlimə qələm alıb, yazı masasının arxasına keçsəm də, heç nə
yaza bilməmişəm. Ona görə yox ki, yazmağa söz tapmamışam. Əksinə,
onun haqqında çox, özü də lap çox danışa bilərəm. Özü də təkcə ona görə
yox ki, o, mənim qohumumdur. Həm də ona görə ki, onun ciyərparası
mənim ailəmin ən sevimli üzvlərindən biri – nəvələrimin anasıdır. Elə
nəvəmin birinin adını Elmira qoymağım da məhz onun xatirəsini əziz
tutmaq istəyimdən irəli gəlib. Və bu gün hər dəfə istəkli nəvəmi
qucağıma alıb boyunu oxşayanda bir daha Elmiranı xatırlayıram. Onun
dünyasını vaxtsız dəyişməsindən qəhərlənəndə təsəllimi nəvə Elmirada
tapıram.

Elmira Aslan qızı Əliyeva 1960-cı il avqustun 24-də Gürcüstanda –
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1967-ci
ilin sentyabrında Faxralı orta məktəbinin I sinfinə daxil olub. Orta təhsil
illərində müəllimlərinin, sinif yoldaşlarının sevimlisinə çevrilib. Sinif
yoldaşları onu əzizləyərək “şokalatım” deyə müraciət ediblər. İbtidai
sinif müəllimi Sənəm Mahmudova üçün isə Elmiranın ayrıca bir yeri
vardı. Hətta bir dəfə onu evinə qonaq aparıb, öz əlləri ilə əyninə paltar
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da tikib geydirib. Sinifdə ən yaxın dostu, rəfiqəsi qonşu qızı Roza olub.
Onları həm məhəllədə, həm də evdə cüt bacı adlandırırdılar. Onları bir-
birinə yaxınlaşdıran başqa bir səbəb də hər iksinin gözəl rəsm çəkmək
qabiliyyətinin olması idi. Rəfiqələr həm də o dövrün dəbdə olan
nəğmələrini sevə-sevə oxuyurdular. Çəkdikləri rəsmləri bir-birinə
hədiyyə edirdilər. Hansı bir sirli qüvvənin təsiri iləsə Elmira Rozaya
verdiyi rəsmlərin altında “əziz bacıma yadigar” sözünü yazırdı.

Elmira 1977-ci ildə orta məktəbi bitirib. Elə həmin ildə Bakıya
gələrək sənədlərini o vaxtkı V.İ.Lenin adına Pedaqoji İnstitutun (indiki
ADPU) İbtidai təhsilin metodikası və pedaqoqikası fakültəsinə verib.
Qəbul imtahanlarından uğurla çıxaraq tələbə adını qazanıb. Tələbəlik
illərində də özünün ağır təbiəti, tələbə yoldaşlarına qarşı mehribançılığı,
səmimiliyi və təmkinliliyi ilə seçilib, kollektivdə hörmət qazanıb. Hər
hansı bir tədbir keçirərkən həmişə onun məsləhətləri nəzərə alınıb.

1981-ci ildə ali təhsilini başa vurub gələcək həyat yoldaşı Söhbəddin
Məmmədovla bərabər təyinatla İsmayıllı rayonunun Gəraybəyli kənd orta
məktəbinə göndərilir. 1984-cü ilədək Gəraybəyli kəndində şagirdlərin
təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. İşlədiyi kollektivin, qəribsevən,
qonaqpərvər Gəraybəyli sakinlərinin dərin hörmətini qazanır. Məktəbdə
isə ən yaxın rəfiqəsi təyinatla məktəbdə müəllim işləyən Nəzakət
müəllimə idi. Bəlkə də onları bir-birinə doğmalaşdıran hər ikisinin
doğmalarından uzaqda olması idi. Nəzakət müəllimə onu sevə-sevə
“Ema” deyə çağırırdı.

Elmira 1983-cü ildə ailə həyatı qurur və 1984-cü ildə doğma Vətənə
– Gürcüstana qayıdırlar. Elə həmin il Faxralıda təzə açılmış uşaq bağçası-
körpələr evində tərbiyəçi-müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1985-ci il
oktyabrın 2-də ailənin ilk sevinci – övladı Sahilə dünyaya gəlir.

1987-ci ildən başlayaraq əmək fəaliyyətini Faxralı natamam orta
məktəbində davam etdirən Elmira Aslan qızı ömrünün sonuna qədər
həmin məktəbdə uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. Burada
Əhvədinin bir məşhur kəlamı yada düşür: “Hər kimin yol göstərən ağıl
çırağı olsa, o, qaranlıq gecədə də yolunu azmaz”. Əvvəla, Elmiranın atası
Aslan dayım, qardaşı Arif (zamanında Borçalının hörmətli söz
adamlarından biri) və həyat yoldaşı Söhbəddin müəllim hər birisi onun
yol göstərən çırağı idi. Elmira həmişə haqq adamı oldu, yolunu düz getdi.
Hamının hörmətini qazandı, nəslimizin əzizinə və sevimlisinə çevrildi.
Həm sevdi. Bacısı Fatma Aslan qızının dediyi kimi, “mavi göllər” sonası
idi.

Elmiranın yaxın qohumu Sərdar Məmmədov onu belə xatırlayır:
“Anam Gülgəz xanım elə bilirdi ki, dünya bir yanadı, Elmira bir yana.
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Həmişə, “anam, sonam, ağrın alem”, - deyərdi. Biz hamımız onu
özümüzə doğma bacı bilirdik. Bütün varlığı ilə elinə-obasına,
doğmalarına bağlı insan idi. Qardaşlarım Səməndər, Alməmməd, ailəmiz
kəndə gedəndə elə bilirdi dünya onundur. Bizi görəndə uçmağa qanadı
olmazdı. Elmira ürəyimizdədi və həmişə minnətdarlıqla xatırlanacaq”.

1987-ci ilin aprelin 28-də ailənin ikinci övladı Ramilə dünyaya göz
açır. 1990-cı ildə isə əkizlər – Tovuza və Tünzalə doğulur. Balaca
Tünzalə cəmi 45 gün yaşayıb, qəflətən dünyasını dəyişir. 1993-cü ildə
ailənin sonbeşiyi Taleh doğulur və onun da ömrü cəmi beşcə gün olur.
İki körpəsini torpağa verməsi Elmira xanım üçün ağır mənəvi zərbə olur.
Səhhətində problemlər yaranır və ona beyin xərçəngi diaqnozu qoyulur.
Həkimlərin və ailəsinin köməyi ilə bu ağır xəstəliklə mübarizə aparır.
Ailəsi, ata-anası, bacı-qardaşı çox üzüntülər yaşayır. Bu ağır xəstəliyin
nəticəsinin nə olduğunu hər kəs bilirdi. Atası Aslan kişi qızının ağır
xəstəliyinə dözə bilməyib, Allahdan arzu edir ki, ona övlad dağı
göstərməsin. Sanki Allah da onun diləyini eşidir və o, 1994-cü ilin
yanvarında qəflətən vəfat edir.

1997-ci ilin aprel ayının 19-da, nəhayət, həkimlərin müalicə
imkanları tükənir, Elmira xanım üç qız balasını həyat yoldaşının,
nənələrinin, xalasının himayəsinə verib dünyasını dəyişib qohum-
əqrəbanı, doğmalarını gözüyaşlı, ciyərparalarını isə anasız qoydu.

İqbalım çiçəkli, güllü yaz idi,
Ömrüm çən-dumana döndü, nə döndü.
Üç gülüm, çiçəyim qaldı anasız,
Çırağım vədəsiz söndü, nə söndü.

Qızları böyüdülər, təhsil aldılar, ailə qurdular, övlad sahibi oldular.
Övladlarının bu gözəl həyatlarını görmək isə Elmira xanıma qismət
olmadı. Bu gün əziz xatirəsi doğmalarının qəlbində, adı nəvəsinin adında
yaşayır. Və mən inanıram ki, övladlarının hər xoş sorağı ona əyan olur.
Allah onun ruhunu şad eləsin.
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ASLANIN ERKƏYİ, DİŞİSİ OLMAZ

Elimizin “Yerdən, göydən güc alan,
igidliklə ucalan”, hər cür yasarın qabağında
sınmayan, qeyrət-namus mücəssəməsi olan, kişi
qeyrətli qadınları çox olub. Güləndam pəhləvan,
Çərçi qızı, Babaş qızı kimi şir ürəkli, şir biləkli
qorxmaz qadınları fəxridi Faxralının. Belə
qeyrətli qadınlarımızın qeyrətli davamçıları bu
gün də var. Onlardan biri də heç nədən
qorxmayan, heç kimdən çəkinməyən (qardaşı
Rəşidə görə etdikləri buna sübutdur) qorxunun
özünü belə qorxudan cəsarətli alim-ziyalımız

Lalə Əli qızı Əliyevadır.
Əliyeva Lalə Əli qızı 1960-cı il yanvarın 31-də Faxralı kəndində

qulluqçu ailəsində anadan olub. O, 1996-cı ildə Faxralı orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub. Balaca Lalənin məktəbə qəbul olmasının da öz
tarixçəsi var. Məktəb yaşı çatmadığına görə o, qonşu uşaqlarına qoşulub
məktəbə yollanmışdı. O illər belə məsələlərə çox ciddi yanaşılırdı və bu
hadisə böyük söz-söhbətə səbəb oldu, məsələ rayon səviyyəsinə qədər
qalxdı. O zamanlar RİK-in sədri işləyən atası Əli Bayram oğlu isə öz
münasibətini belə bildirdi ki, dəyməyin, qoyun oxusun, əgər öhdəsindən
gələ bilməsə, çıxardarsınız. Lalənin heç məktəbli çantası və məktəb
forması da yox idi. O, özündən 6 yaş böyük olan qardaşı Rəşidin iri
çantasını götürürdü, gücü çatmadığına görə qonşuluqda yaşayan sevimli
müəlliməsi, Gürcüstan Respublikasının əməkdar müəllimi Telli
Məmmədova onun köməyinə çatardı. Lalə isə tədrisdə nəinki sinif
yoldaşlarına çatdı, həm də onların ön sıralarına çıxdı. Faxralı orta
məktəbində yüksək səviyyəli müəllimlərdən Telli müəllim, İlyas müəllim,
Vəli müəllim, Eyvaz müəllim, Rəhim müəllim və digər müəllimlərdən
dərs alan Lalə Əliyeva Faxralı orta məktəbində oxuduğu illərdə
riyaziyyat və ədəbiyyat fənlərindən rayon və respublika olimpiadalarının
iştirakçısı və qalibi olmuşdur. O, 1976-cı ildə Faxralı orta məktəbini əla
qiymətlərlə bitirdikdən sonra qardaşı Rəşidin yolu ilə gedərək
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil oldu. İki il
sonra isə qardaşı Azad da “ekstren üsulu” ilə, yəni 2 imtahandan “5” və
“ 4” qiymət alaraq Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-
riyaziyyat fakültəsinə daxil oldu. Ümumiyyətlə, ailədə dəqiq elmlərə
maraq ataları Əli Bayram oğlundan və 1941-ci ildə Faxralı orta
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məktəbini əla qiymətlərlə bitirən ilk, yeganə qız məzunu olan anaları
Fatma Şeyx Molla Qurban qızından gəlirdi. Azərbaycan Dövlət
Universitetində eyni vaxtda ailədən 3 uşaq müvəffəqiyyətlə təhsil alır və
tələbəlik illəri böyük bacıları Güləsər xanımın və onun həyat yoldaşı Əli
müəllimin himayəsində keçirdi.

Lalə Əliyeva 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini
bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda
təyinat üzrə baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

O, 1984-cü ildə Fizika İnstitutunun “yarımkeçiricilər və
dielektriklər” ixtisası üzrə aspiranturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuş
və 1989-cu ildə oranı bitirmişdir. 1989-cu ildə kiçik elmi işçi, 1994-cü
ildə elmi işçi və 2005-ci ildə böyük elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir. Lalə
xanım ara-sıra şeir də yazır:

Pərən-pərən səpələnib nəslimiz,
Yad ellərə qismət oldu qəbrimiz,
Qəriblikdə tükənibdir səbrimiz,
Çağır bizi, Ana Vətən, çağır, hey!
Ruhum kimi inlə, kaman, inlə, ney!

...Dədə evim, çağır məni, gələrəm,
Ocağını gurha-gurla qalaram!
Çağırmasan yad ellərdə ölərəm!
Çağır məni, Ana Vətən, çağır, hey!
Eşitməsəm, nərə çəkib bağır hey!!!

Lalə Əliyeva respublikada və xaricdə çap olunmuş 30-a yaxın elmi
məqalə və tezisin müəllifidir. O, 2005-ci il fevralın 2-də “CU2O, CU2S,
CdS, CdTe və onlar əsasında alınmış çeviricilərin elektrik və fotoelektrik
xassələri” mövzusundakı namizədlik dissertasiyasının rus dilində
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək “fiziki elektronika” ixtisası üzrə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyası tərəfindən fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik
dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 30 ilə yaxın işlədiyi Fizika İnstitutunda
hamı onu bacarıqlı, məsuliyyətli, təvazökar, fəal bir alim kimi
qiymətləndirir və hörmət edirlər.

Lalə xanım iki övlad anasıdır. Lalə xanım həm də qardaşı dara
düşəndə heç nədən qorxmayıb qardaşının müdafiəsinə qalxan bir bacıdır.
Bu son iki ildə qardaşının müdafiəsinə həm özünü, həm də böyük bir
alim ordusunu səfərbər edən vətənpərvər ziyalıdır. Ana yurdumuz
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Faxralının suyundan içən, havasından udan hər bir insan şair təbiətli olur.
Elə Lalə xanım da həm irsən keçən, həm də vətən sevgisindən,
Faxralımızın gözəlliklərindən qaynaqlanan bir təbə malikdir. O, vətən
həsrəti ilə yaşayan, ana vətənimiz Faxralıdan doymayan və faxralıların
həmişə birlikdə olmasını istəyən bir elqızıdır.

Sonda Lalə xanımın bir şeirini də təqdim edirik:

Dağlar üzük təki dövrəyə alıb,
Elə bil ortada ləldi Faxralı!
Babalar qədimdən burda yurd salıb,
Həm təzədi, həm əzəldi Faxralı!

Səhər günəş Gözəldağdan boylanar,
Qürub çağı o, Səngərdə əylənər,
Gündüz vaxtı şəfəqlərə bələnər,
Nur içində nə gözəldir Faxralı!

Bulaqları şırıl-şırıl çağlayar,
Bulaq başı xatirələr saxlayar,
Qızlar burda əhdi-peyman bağlayar,
Həm qoşmadı, həm qəzəldi Faxralı!

Qoy qan-qada başımızdan sovuşsun,
Yad ellərin vətəninə qovuşsun,
Qurdla qoyun bir-birilə yovuşsun,
Ömür gedir, vaxt kəməldi, Faxralı!

Qoyun-quzu dağ döşünə yaylansın,
Zəmilərdən taxılların boylansın,
Hər bir evdə qurban payı paylansın!
Görən desin, nə mahaldı Faxralı!
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ÜRƏKDƏ OD QALASIN

Görkəmli pedaqoq S.M.Qənizadənin dediyi
kimi, kitabxananı evi, dəftər yoxlamağı istirahət,
uşaqların səs-küyünü nəğmə və elin
məhəbbətini ən böyük qazanc sayan müəllimlər
haqqında indiyədək çox yazmışam. Ola bilsin,
bunu mənim özümün də müəllim olmağımla
bağlayanlar da tapılacaq. Bəlkə də, onlar
hardasa haqlıdırlar. Artıq 40 ilə yaxındır ki,
pedaqoji sahədə çalışıram. Üstəlik bu illərin çox
hissəsini məktəb direktoru vəzifəsində
çalışdığımdan müəllimlərlə daha çox ünsiyyətdə
olmağım bu müqəddəs peşə sahiblərini yaxından tanımağıma imkan
yaradıb. Və bu illər ərzində bir qənaətim ildən-ilə möhkəmlənib ki,
pedaqoji ixtisas verən ali təhsil ocağını bitirmək, yəni müəllimlik
diplomu almaq hələ müəllim olmaq demək deyildir. Burada savadla
yanaşı, əxlaqi keyfiyyətlər də mühüm rol oynayır. Müəllim olmaq istəyən
şəxs həm də yerişi, oturuşu-duruşu, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri və digər
insani dəyərləri ilə bu sahənin tələblərinə cavab verməlidir. Elə olmalıdır
ki, dərs dediyi şagirdlər onun simasında cəmiyyətin bütöv, yetkin bir
şəxsiyyətini görsünlər. Məhz belə olduqda şagirdlərdə həm elmə həvəs
artar, həm də cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş kimi böyüyərlər.

Bəli, indiyədək müəllimlər haqqında çox yazmışam. Onların
arasında vaxtilə mənə orta məktəbdə və Bakı Dövlət Universitütində dərs
deyənlər də olub, çiyin-çiyinə çalışdıqlarım da. Hər biri haqqında da
böyük məhəbbətlə ürəkdən gələn sözlər demişəm. Bu yazıda da yenə
müəllim şəxsiyyətindən, müəllim əməyindən söhbət açmaq istəyirəm.
Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, bu dəfəki qəhrəmanım həm də orta
məktəblər üçün pedaqoji kadrlar hazırlayan təhsil ocağında çalışır.

Oqtay Qulu oğlu Nəbiyev 1960-cı il noyabr ayının 7-də Bakı
şəhərində anadan olub. Əslən Borçalının Faxralı kəndindəndir. 1935-ci
ildə Faxralıda anadan olmuş atası Qulu Hüseyn oğlu təkcə Faxralının yox,
həm də Borçalının ilk ali təhsilli hüquqşünaslarından idi. Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) Hüquq fakültəsini bitirmişdi.
Təəssüf ki, 1968-ci ildə təbii fəlakət nəticəsində həyata vida deyib, haqqa
qovuşdu. Əslində isə “məclislərə bərəkət kimi sifətindən nur yağan”,
sinəsində saz istəkli ürək gəzdirən ziyalı bir insan ölmədi – torpağa
qovuşub canı-qanı qədər sevdiyi Vətənin bir parçasına çevrildi.
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Elimiz Qulu Nəbiyevin timsalında Azərbaycanın ən gözəl ziyalısını
və hüqüqşünasını itirdi. Allah rəhmət eləsin. Qulu Nəbiyevin həyat
yoldaşı Nərgiz xanım (Nərgiz mama) nə çəkdisə, içində çəkdi. Əyilmədi,
sınmadı. Tərbiyəli övladlar boyütdü. Hamısına ali təhsil verdi. Cəmiyyət
üçün dəyərli övladlar yetirdi. Bu gün Nərgiz xanım gözəl balaları və
nəvələri ilə nəfəs alır, övladları da Nərgiz xanımla. Və Nərgiz mamanın
dilindən düşməyən bir bayatısını xatırlayıram.

Əziziyəm, balasın,
Ürəkdə od qalasın.
Mən istərəm balamı,
Balam istər balasın.

Bəli, Oqtay Nəbiyev içində yanar ürək gəzdirən və ürəklərdə od
qalayacaq yüzlərlə Vətən oğlullarından biridir.

O, 1967-ci ildə Bakının Yasamal rayonundakı 31 saylı məktəbin 1-ci
sinfinə qəbul olunub, sonra təhsilini Nəsimi rayonundakı 247 saylı
məktəbdə davam etdirib və 1977-ci ildə həmin məktəbi bitirib. Elə həmin
ildə də Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) mexanika-
riyaziyyat fakültəsinə daxil olub. 1982-ci ildə həmin universiteti bitirərək
riyaziyyatçı, riyaziyyat müəllimi ixtisaslarına yiyələnib.

Universiteti bitirdikdən sonra ilk əmək fəaliyyətinə orta məktəbdə
riyaziyyat müəllimi kimi başlayıb. Belə ki, təyinatla Dəvəçi (indiki
Şabran) rayonuna göndərilib və 1982-1985-ci illərdə burada riyaziyyat
müəllimi kimi çalışıb.

1987-ci il mart ayının 2-dən əmək fəaliyyətini Azərbaycan
Müəllimlər İnstitutunda davam etdirir. Müxtəlif illərdə həmin institutda
proqramçı mühəndis, metodist, laboratoriya və kabinet müdiri
vəzifələrində çalışıb. 2002-ci ildən isə “Riyaziyyat və onun tədrisi
metodikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda
Bakı Qızlar Universitetində “Kompüter mərkəzi”nin müdiri vəzifəsində
fəaliyyət göstərir.

Bəllidir ki, son illərdə təhsilimzidə nəzərəçarpacaq keyfiyyət
dəyişiklikləri olub. Demək olar ki, bütün fənlər üzrə yeni dərsliklər,
müəllimlər və şagirdlər üçün köməkçi vəsaitlər yazılaraq nəşr olunub.
Artıq şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində də yeni qaydalar tətbiq
olunur. Bütün bunların nəzəri əsasları isə pedaqoji ali məktəblərdə, o
cümlədən Oqtay müəllimin də çalışdığı Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunda işlənib hazırlanır. Bu istiqamətdə onun da böyük xidmətləri
var. O, orta məktəblərin I, V, X və XI sinifləri üzrə “İnformatika”
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proqramlarının və V-VI siniflər üçün riyaziyyat, VII-IX siniflər üçün
cəbr və həndəsə fənlərindən didaktik materialların müəlliflərindən biridir.
Ali məktəbin bakalavr pilləsi üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları” dərs vəsaitinin, V-IX siniflər üçün riyaziyyatdan “Didaktik
materiallar” (cəbr və həndəsə fənləri üzrə, sayı 8), “Riyaziyyat – 4”
(Müəllimlər və valideynlər üçün) metodik vəsaitlərinin və 40-a yaxın
elmi-metodik məqalənin müəllifidir. Müntəzəm olaraq respublika və
beynəlxalq səviyyəli elmi-praktik konfranslarda məqalə və tezislərlə çıxış
edir.

Respublikada fəaliyyət göstərən informatika və riyaziyyat
müəllimlərinin yetişdirilməsində və təkmilləşdirilməsində onun əməyi
xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, həm də məhsuldar elmi axtarışları ilə
seçilən O.Q.Nəbiyev eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin “Fizika, Riyaziyyat və İnformatika tədrisi” elmi-nəzəri və
metodik məcmuəsinin məsul katibidir.

Oqtay həm də gözəl ailə başçısı, iki övlad atasıdır. Övladlarının hər
ikisi ali təhsillidir. Həyat yoldaşı Sədaqət xanım da müəllimdir, Bakı
Qızlar Universitetində çalışır.

Oqtay müəllim xeyli vaxtdır ki, üzərində işlədiyi “Riyaziyyat
dərslərində şagirdlərin alqoritmik mədəniyyətinin formalaşdırılması”
mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib. İnanıram ki, o bundan sonra
elmi fəaliyyətində böyük uğurlar əldə Faxralının alimləri sırasında özün
layiqli yerini tutuacaq, “Faxralı kimi ağır elim var mənim” deyən şair
Nəbinin bu məşhur kəndinə bir daha başucalığı gətirəcək. Ona bu yolda
uğurlar arzulayırıq.
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GÖZƏL DAĞI, QOLLARINI BİRCƏ AÇ...

Hər dəfə onun haqqında düşünəndə insan
ömrünün təkcə yaşadığı illərlə ölçülmədiyini
deyənlərin nə qədər haqlı olduğunu görürəm.
80-90 il yaşayıb bu dünyadan izsiz köçənlərin
azmı şahidi olmuşuq. Amma elə insanlar da var
ki, yaşadıqları qısa ömürdə bir neçə ömrə belə
sığmayacaq qədər böyük işlər görərək
xatirələrdə əbədiləşmiş, ölməzlik qazanmışlar.
Sevimli Xalq şairimiz Zəlimxan Yaqub demiş,
“diri ölülərin” dünyası ola bilməz, “bu dünya
əbədi dirilərindi”.

Mənim üçün əbədi diri olanlardan biri də Fikrət Məmmədovdur.
Təkcə ona görə yox ki, o, mənim qardaşımdır. Həm də ona görə ki, o, ruh
adamıydı, söz adamıydı. Cəmisi iyirmi illik ömrünü elə yaşadı ki, vaxtsız
ölümü ilə doğmalarına bir ömürlük nisgil verməklə yanaşı, həm də
özündən sonra yadigar qalan sözü ilə, daim minnətdarlıqla xatırlanacaq
izi ilə təsəlli də verdi. Bir qardaş kimi təsəllini həm də onda tapıram ki,
bu gün Fikrəti xatırlayan təkcə biz qohum-qardaşları deyilik. Borçalıdan
olan qələm əhli – nisbətən yaşlı nəslin nümayəndələri bir şair kimi onu
yaxşı xatırlayırlar.

Doğma qardaş haqqında keçmiş zamanda danışıb yazı yazmaq asan
iş deyil. Elə mən də bu yazını uzun tərəddüddən sonra qələmə aldım.
Daha doğrusu, mənə təkan verən, köməyimə çatan elə onun özü oldu:
1997-ci ildə işıq üzü görmüş “Bir durna ayrıldı öz qatarından” adlı kitabı
ilə. İlk dəfə əlimə alırmış kimi kitabdakı şeirlərini və barəsində
deyilənləri yenidən birnəfəsə oxudum. Və gördüm ki, Fikrəti oxuculara
təqdim etmək üçün mənim üzərimə heç bir yük düşmür. Elə haqqında
vaxtilə deyilmiş fikirlər onu tanıtmaq üçün kifayətdir. Gürcüstanın
Əməkdar jurnalisti, bu ölkənin “Şərəf” ordeninə layiq görülmüş
Dünyamalı Kərəm yazır:

“Fikrət Məmmədov Bolnisi rayonunun ən böyük, abad və axar-
baxarlı kəndlərindən biri olan Faxralıda anadan olmuşdur. Uşaq
vaxtlarından laləli-nərgizli “Gözəl dağı”na, kəndin lap yaxınlığındakı
meşəyə, dağların zümrüd sinəsindən süzülüb gələn nəğməli bulaqlara
vurulmuşdu. Bəlkə də, elə ana təbiətə aludəçilik onu şair qəlbli etmiş, saf
və təmiz sinəsini ilhamla coşdurmuşdu.
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1978-ci ildə kənddəki orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən Fikrət
sənədlərini Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun mühasibat-uçot
fakültəsinə təqdim edir. Müsabiqədən keçib instituta qəbul olunur, tələbə
bileti alır. 1981-ci ildə institutun ikinci kursundan ordu sıralarında xidmət
etməyə gedir... Lakin vaxtsız ölüm Fikrətin neçə-neçə arzusunu yarımçıq
qoyur, yazacağı ürək nəğmələrinə həmişəlik xitam verir. O, yaşasaydı
Vətəninə, xalqına daha çox fayda verərdi, onları özünəməxsus
sənətkarlıqla tərənnüm edərdi!.. Yaşayasıydı!..”

Yaşasaydı... Həyatdan vaxtsız köçən əzizlərimizdən söz düşəndə
ağlımıza ilk gələn bu olur ki, əgər yaşasaydı... Amma yaşamadı Fikrət.
Vurğunu olduğu Gözəl dağının gülünü-çiçəyini doyunca sinəsinə taxa
bilmədi, “gəzək binələri, lap əldən düşək, yağışda islanaq, gün altda
bişək”, – desə də, nə o binələri gəzə bildi, nə də yağışda islanıb gün altda
bişmək ona nəsib olmadı. “Dələver, nə səsdi belə sübh çağı”, – dedi,
amma nə dözümdə, iradədə bənzədiyi qızılquşlar oylağı olan Qızılqayanı
istədiyi kimi gəzib vəsf edə bildi, nə də “dərdlərə dərman” olan “Möylə
bulağı”nın suyundan doyunca içdi.

Hələ neçə illər öncə onun vaxtsız ölümündən təsirlənən şair Əli
Səngərli “Ağla, Gözəl dağı, a Qızılqaya, yad et zaman-zaman bu ağır
dərdi”, – deyərək yazırdı:

Yaşasaydı, gözəl şair olardı,
Sinəsi söz dolu, saz oldu, getdi.
Gənclik illərinin ilkindi çağı,
Ömrü çiçək yüklü yaz oldu, getdi.

O, bu dünyadan erkən getdi. Faxralılar elin igid oğlunu,
şeirsevərlərsə gözəl bir şairi itirdi. O şairi ki, ilhamını doğma yurdundan,
el-obasından alırdı:

Gözəl dağı, qollarını bircə aç,
Öz balantək qucağına atılım.
Nə ki sağam, qoy asılım boynundan,
Öləndə də torpağına qatılım.

Həyatdan vaxtsız köçəcəyi ürəyinəmi dammışdı, yoxsa bu, bir şair
duyumuydumu ki, “öləndə də torpağına qatılım”, – deyirdi Fikrət.

Böyük türk şairi Nəcib Fazil Qısakürək yazırdı: “Cəmiyyət öz daxili
dünyasında yatır, amma yuxusunu şairlər görür, yozur”. Poeziyanın çətin
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yollarında ilk addımlarını atan Fikrət də hələ otuz il bundan əvvəl sanki
Borçalının bugünkü narahat anlarını görürmüş kimi yazırdı:

Arzum budur, uca, məğrur başından,
Dünya varkən qara yellər ötməsin!

İyirmi yaşındaydı Fikrət. Bu yaş sevgi yaşıdır, sevib-sevilmək
yaşıdır. Qoca Faxralının cavan şairinin də sevgiyə, məhəbbətə
özünəməxsus baxışı, özünün sevgi dünyası vardı:

İstəmirəm məhəbbətin
Yollarında duman ola.
Ulduzumuz barışmağa,
İstərəm ki, güman ola.

Məhəbbətin yollarını dumansız görmək istəyir, ulduzlarının
barışmasına güman diləyir, “Fikrət Eyvaz gedər bada, sevgisini verməz
yada”, – deyirdi. Amma sevgisinə qovuşmağa, ulduzlarının barışmasına
güman çox olsa da, aman olmadı. Taleyin vaxtsız əsən acı yelləri ona bu
amanı, imkanı vermədi. Vaxtilə Bolnisi rayonunda çıxan və Fikrətin də
əməkdaşlıq etdyi “Qələbə bayrağı” qəzetinin şöbə müdiri vəzifəsində
çalışmış Xəlil Allahverdiyevin onun vaxtsız itkisindən təsirlənərək
yazdığı kimi: “...hayıf ki, yaşıdı olduğu baharların ömrünü ömrünə
qatmaq, yaşamaq mümkün olmadı. Hayıf ki, doğma yerlərin yeni
baharlarına şirin gənclik heyrəti, heyranlığı ilə gözüdolusu baxmaq, gül-
çiçəyinə doğru can atmaq, çeşmələri üstə diz qatlamaq, bulaqlarıyla
öpüşmək ona müyəssər olmadı. Axı, o, bu təbiəti necə də sevir, necə də
məhəbbətlə tərənnüm edirdi. Necə də şirin arzular, ümidlər bəsləyirdi
Vətəninə, elinə, obasına, vurğunu olduğu qələm qaşlı Borçalı sonasına”.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi olmuş Arif Əmrahoğlu isə bu
nakam şair haqqında belə deyirdi: “Nağıl ömrünün iyirminci ilini
yaşayırdı Fikrət. O, layiq olduqlarını göstərə bilmədi. Özündən başqa heç
kəsin yaza bilməyəcəyi neçə şeiri, neçə məqaləni köksünə sığmayan
qəlbində apardı Fikrət. Onun gördüyü işlər, yazdığı şeir və məqalələr,
görmədiyi işlərin, yazmadığı şeir və məqalələrin təmizliyindən,
möhtəşəmliyindən, səmimiliyindən xəbər verirdi”.

Bu yazıda Faxralının həyatdan vaxtsız getmiş bir şair oğlundan
söhbət açmaq istədim. Daha doğrusu, vaxtilə onun barəsində deyilmiş
fikirlərə söykəndim, heç bir şərhsiz-filansız bu fikirləri oxuculara da
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çatdırmaq qərarına gəldim. Və elə sonda da bu yazını Xəlil
Allahverdiyevdən sitatla tamamlayıram:

“Bir durna ayrıldı öz qatarından. Sim kimi tarıma çəkildi, gərildi
qanadlar. Son vida nəğməsi harayı qopdu, bir ömrün sarayı qopdu.
Arzular, istəklər, şirin gümanlar səhər şehi kimi tər çəmənlərə, bir də çox
sevdiyi, vurğunu olduğu ana torpağa hopdu. Hopdu ki, hər bahar üzü
günəşə boy atan güllər-çiçəklər oxuya bilmədiyi nəğmələri ötsün, yaza
bilmədiyi şeirləri yazdırsınlar. Onda ayrılıq əbədiliyi də uzaq dolanar,
gəzər.

Bir durna ayrıldı
öz qatarından,

Uçub öz səfinə
çata bilmədi.

Uzatdı əlini
Günəşə, Aya,

Əlləri yoruldu,
tuta bilmədi.

Bir durna ayrıldı
öz qatarından,

Ayrıldı, özü də
vədəsiz, vaxtsız”.
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Yusif YUSİFLİ

FİKRƏT MƏMMƏDOV
(1961-1981)

1960-2008-ci illərdə Gürcüstan azərbaycanlılarının yaşadığı bütün
bölgələrdə apardığım araşdırmalara, tədqiqatlara əsasən Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Borçalıda yaranan
ədəbiyyatın tarixinin XVIII əsrdən başlanmasını dəqiqləşdirdim. Bu
araşdırmalar zamanı Səməndər Məmmədovun “Faxralı tək ağır elim var
mənim” kitabı mənim yardımçım oldu. Faxralı kəndi XVIII əsr
ədəbiyyatımıza Allahverdi İbrahimi, Fatma Alı qızını, XIX əsrdə Güllər
Pərini, Səhnə Alməmmədlini, İsmayıl Orucoğlu Gülləri, Kərbəlayi
İbrahimi, XX əsr ədəbiyyatımıza iyirmi yeddi nəfərdən çox qüdrətli söz
sənətkarlarını bəxş etmişdir.

Şair, maarif xadimi və ədəbiyyatşünas Səməndər Məmmədov Faxralı
ədəbi məkanı, Azərbaycanın və Borçalının yaradıcı ziyalıları haqqında
doqquz kitab yazıbdır. O, on dörd bənddən ibarət olan “Faxralı” rədifli
şeirində yazır:

Bu torpaqdı sazın, sözün mahalı,
Hər çəməni, hər talası bir xalı.
Dağları var yapıncılı, çalmalı,
Kitab tutmaz min dastanım, Faxralı!

İstedadlı şair Fikrət Məmmədov 1961-ci ildə belə zəngin ədəbi
məkanda, təbii gözəlliyə malik olan şairlərin könül rübabını dilə gətirən
Faxralı kimi nurlu bir məkanda anadan olmuşdur. Faxralı orta məktəbini
1978-ci ildə əla qiymətlərlə bitirən Fikrət Məmmədov D.Bünyadzadə
adına Azərbaycan Xalq Təssərrüfatı İnstitutunun mühasibat-uçot
fakültəsinə daxil olur. 1981-ci ildə ikinci kursdan hərbi xidmətə çağrılır.
İlhamının yeni-yeni coşduğu bir dövrdə yazıb-yaratmağın fərəhli anlarını
yaşadığı gənclik çağında eşqli-sevdalı ürəyində ən saf, ən zərif, ən pak
arzularının qanad açdığı bir zamanda Borçalıdan çox uzaqlarda Vətən
qarşısındakı borcunu yerinə yetirdiyi qayğılı günlərdə amansız ölüm
Fikrətin böyük arzularını ürəyində qoydu. Bu böyük kədər Fikrətin
doğmaları üçün, Faxralı kimi bir böyük el üçün nə qədər ağır idisə,
Borçalı ziyalıları üçün də bir o qədər ağır idi. Borçalının söz dünyasının
üfqqlərində şölə saçan bəxt ulduzunun gənc şairlərimizdən Məmmədəli
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Zənginin 18 yaşında, İsa Sadiqin 30 yaşında, Fikrət Məmmədovun 20
yaşında sönməsi təkcə bir ailənin, bir kəndin kədəri deyildi, belə kədər,
həm də Borçalı ədəbiyyatının, Borçalı qələm sahiblərinin kədəri idi.
Görkəmli şair, tanınmış maarif xadimi, Fikrətin ədəbiyyat müəllimi Əli
Səngərli “Fikrət Məmmədovun əziz xatirəsinə” şeirində yazır:

Çita... Borziya... Əsgəri xidmət,
Mayda öz qoynuna aldı Fikrəti.
Dərd amansız oldu, zaman qayğısız,
Ölüm caynağına saldı Fikrəti.

Ağrıya-ağrıya gəzdi neçə gün,
Vaxtında halına yanan olmadı.
Torpaq yad, komandir ögey – amansız...
Dərdlinin dərdini qanan olmadı!

... Beləmi göndərdi ana oğlunu?!
Gələndə laçını qutuda gördü.
Ağla, Gözəl dağı, a Qızılqaya,
Yad et zaman-zaman bu ağır dərdi.

Yaşasaydı gözəl şair olardı,
Sinəsi söz dolu, saz oldu getdi.
Gənclik illərinin ilkindi çağı,
Ömrü çiçək yüklü, yaz dolu getdi.

Əlvida, əlvida, balamız Fikrət,
Doğma torpağındır, öz elində yat.
Nə qədər cavanlar nakam gedibdir,
Neyləyək, belədir vəfasız həyat.

Görkəmli Borçalı şairi Əli Səngərlinin şeirlərində qəddar sovet
rejiminə, onun qeyri-humanist qanunlarına, qanlı repressiya olaylarına
qarşı ciddi tənqidi iradlar var. Bu qorxmaz, bu cəsarətli şairin qələmi
qılınc kimi həmişə kəsərli olmuşdu, çünki bu qələmin arxasında
insanpərvər Əli Səngərlinin məğrur şəxsiyyəti, əyilməz vüqarı, qeyrəti
dururdu. Uzun müddət onun çoxşaxəli yaradıcılığını tədqiq edəndə,
zəngin yaradıcılığının dərin qatlarına nəzər yetirəndə onun polad
iradəsinə, cəsarətinə valeh olurdum.
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Gənc şair Fikrət Məmmədovun ömrünün ən coşğun, ən qaynar bahar
çağında, arzularının, eşqinin, ilhamının qönçələndiyi bir vaxtda, uzaq
Çitada hərbi xidmət borcunu yerinə yetirdiyi məqamlarda həlak olması
Əli Səngərlinin kövrək şair qəlbini həm yandırıb-yaxır, həm də hərbi
hissədəki komandirlərin qayğısızlığı, diqqətsizliyi onu qəzəbləndirir!
Belə ağır dərdə – “gələcəyin gözəl şairinin” ölümünə dözə bilməyən şair
gözyaşları içində, Fikrətin Faxralıda doğma torpağa tapşırılan rəsmi
dövlət dəfn mərasimində, rayon partiya rəhbərliyinin və hərbiçilərin
qarşısında bu odlu-alovlu şeirini oxuması o dövr üçün çox nadir hadisə
idi. Əli Səngərlini həmişə bu qeyrət, bu cəsarət, bu qorxmamazlıq
yaşadacaqdır!...

Unudulmaz Fikrət Məmmədovun 1981-ci ildə 20 yaşında dünyasını
dəyişməsi xəbəri Borçalı qələm sahiblərini də sarsıtmışdı. Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin katibi Arif Əmrahoğlu “Ölüm sevinməsin qoy...!”,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Dünyamalı Kərəm “O, yaşasaydı!...”,
“Qələbə bayrağı” qəzetinin şöbə müdiri Xəlil Allahverdiyev “Bir dünya
ayrıldı öz qatarından...” məqalələrini yazdılar. Fikrətə ithaf edilmiş
şeirlər, məqalələr gənc qələm sahibinə, vətənpərvər Azərbaycan oğluna,
onun mənsub olduğu ocağa, bir də Fikrətin nakam, pak ruhuna hörmət və
ehtiram idi.

Fikrətin “Qələbə bayrağı” qəzetində yazdığı məqalələri, “şeirlər
dəftərini” oxuyan Arif Əmrahoğlu yazır:

“Bir gənc tanıyıram....
Elə bir gənc ki, xidməti borcunu, vətəndaşlıq borcunu yerinə

yetirərkən həlak oldu. Nağıl ömrünün 20-ci ilini yaşayırdı Fikrət. O, layiq
olduqlarını göstərə bilmədi. Özündən başqa heç kəsin yaza bilməyəcəyi
neçə şeiri, neçə məqaləni köksünə sığmayan qəlbində apardı. Onun
gördüyü işlər, yazdığı şeir və məqalələr, görmədiyi işlərin, yazmadığı
şeir və məqalələrin təmizliyindən, möhtəşəmliyindən, səmimiliyindən
xəbər verirdi.” (“Bir durna ayrıldı öz qatarından” kitabından səh. 5-9,
Bakı, 1997-ci il.)

Fikrət Faxralı toy-nişan şənliklərində saatlarla aşıqlara qulaq asa-asa,
sazın alışıb-yanan pərdələrində Kərəmlərin, Əslilərin dərdinə şərik ola-
ola saz havalarını, aşıq mahnılarını ana laylası kimi ürəyinin tac damarına
hopdururdu. O, orta məktəb illərindən başlayaraq Azərbaycan
dastanlarını, Vaqifin, Səməd Vurğunun şeirlərini ardıcıl oxumağa başladı,
Faxralı kimi ağır bir elin şeir-sənət bağça-bağından şirə çəkə-çəkə özü də
bu sənət bağının iştirakçısına çevrildi.

Fikrət, Bolnisinin rayon qəzeti – “Qələbə bayrağı” ilə əməkdaşlıq
etməyə, öz canı qədər sevdiyi Faxralıdan, onun zəngin təbii
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gözəlliklərindən, fədakar əmək adamlarından, uzunömürlü nurani
şəxslərdən oçerklər, publisist məqalələr yazmağa başlayır: “Faxralının
dünəni və bu günü”, “Bahar ömürlü qoca”, “Mexanizator Camal” və b.

Ulu Borçalının Faxralı kəndi İlahinin yaratdığı ən şəfalı, ən axar-
baxarlı, zirvəsi qartallı dağları, keçilməz meşələri, insana sağlamlıq bəxş
edən çağlayan bulaqları, insanın ruhunu oxşayan bir məkanda yerləşir.
Belə zəngin təbiət gözəllikləri əhatəsində yaşayan Fikrət ,,Faxralının
dünəni və bu günü” oçerkində ilk öncə doğma kəndinin göz-könül
oxşayan gözəlliklərinin bədii təsvirini verir. Sonra müəllif Faxralıya
başucalığı gətirən, kəndi hər yerdə, hər yanda tanıtdıran, məşhurlaşdıran,
bütün respublikada adları dillərdə əzbər olan qazilər, şeyxlər, elm-maarif
xadimləri, qəhrəman oğulları, XVIII əsrdən başlanan ədəbi mühitimizin
nümayəndələri, çoxsaylı alimlərinin tərənnümü müqayisəli şəkildə
Faxralının dünəninin və bu gününün bədii xəritəsini yaradır.

Azərbaycanın aqil və müdrik kişiləri demişlər: sağlam ab-havada,
dağlar, meşələr, diş göynədən buz bulaqlar, ətir saçan gül-çiçək
əhatəsində məskunlaşan el-oba tarixə böyük şəxsiyyətlər, qəhrəman
oğullar, çoxlu sayda uzunömürlü adamlar bəxş edir. Faxralı kəndinin
simasında biz bu deyimin real olduğunu görürük. Mərhum Fikrətin
“Bahar ömürlü qoca” oçerki Faxralının uzunömürlü qocası İsmayıl
babanın 115 yaşının tamam olması münasibəti ilə yazılmışdır. Yazıçı
İsmayıl babanın ömür yolunun ən fərəhli məqamlarını qələmə alandan
sonra, qocanın son illərdə ömür-gün yoldaşını itirməsini, İsmayıl babanın
həyatının kədərli anlarını bu bayatı ilə yekunlaşdırır:

Əzizim, qara dağlar,
Kəkilini dara, dağlar.
Vəfalı yar itirmişəm,
Bir onu ara, dağlar!

Unudulmaz Fikrət Məmmədov çox az yaşadı. Bu az ömürlə, coşqun
ilham sahibi Gürcüstan azərbaycanlılarının ən yeni dövr ədəbiyyat
tarixinə yeddi məqalə və səkkiz lirik şeirlə daxil olubdur. Onun
qələmindən, fikir-düşüncə dünyasından süzülüb gələn əsərlərin azlığı bir
tədqiqatçı kimi məni qətiyyən narahat etmir. Çünki onun əsərlərindəki
yüksək sənətkarlıq, peşəkarlıq, bir bədii əsər kimi dəyəri, sözlərin
misralara mirvari kimi düzülməsi, Azərbaycan dilinin zənginliyindən,
incəliyindən məharətlə istifadə etməsi ilk andan oxucunun qəlbinə,
ruhuna qonur, yaddaşlara hopur. Nəğmə kimi, mahnı kimi könül sazının
pərdələrində, simlərində gənc aşiqlərə, sevənlərə fərəh bəxş edir:
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İstəmirəm məhəbbətin,
Yollarında duman ola.
Ulduzumuz barışmağa,
İstərəm ki, guman ola.

Möhnətini çəkə-çəkə,
Tay olmuşam pərgu-tükə.
Həsrətimə bircə tikə,
Mərhəmətin dərman ola.

Suya gəlsən – bulaq ollam,
Seyrə çıxsan – oylaq ollam.
Yolunda göz-qulaq ollam,
Kaş işimiz səhman ola.

Fikrət Eyvaz gedər bada,
Sevgisini verməz yada.
Küpəgirən qarılarda
İnsaf ola, iman ola.

Tədqiqatlar göstərir ki, sevgi və məhəbbət motivli şeirlər
Azərbaycan şairlərinin əksəriyyətinin yaradıcılığının ilk dövrünü təşkil
edir. Yəqin ki, şair Fikrət də səkkiz şeirindən ikisini – “Ola” və “Xoş
gəldin” rədifli şeirlərini sevdiyi Azərbaycan gözəlinə ithaf etmişdir.
“Ola” rədifli şeirində Fikrət arzu edir ki, onun sevgi və məhəbbət yolu
işıqlı, nurlu olsun, bu pak, saf, təmiz yolda bunların istək və arzularına
mane olan nə duman, nə çiskin, nə də aravuran, sözgəzdirən, küpəgirən
qarılar olmasın. Çünki artıq xeyli vaxtdır ki, sevdiyi qızın möhnətini
çəkə-çəkə, “pərgü-tükə” – saçları, hörükləri qu quşunun tükləri kimi
yumşaq bir gözələ tay-tuş, sirdaş olmuşam, – deyir. Onun bircə tikə,
bircə damcı mərhəməti şair üçün dərman olduğunu bu şeirində
sevgilisinə bəyan edir.

Şeirin üçüncü bəndində şair cəsarətlə sevdiyi gözəlin nəzərinə
çatdırır ki, dağlar ətəyində çağlayan bulaqlardan su aparmağa gəlsən,
sənin xətrinə bulaq olaram, əgər eşqli könlünü açmaq üçün oylaq
yerlərini gəzmək istəsən, sənin üçün turaclı, qırqovullu, kəklikli, marallı,
ceyranlı oylaq olaram, Faxralının gözəl oylaq yerlərini gəzəndə sənin
keşiyində duraram.
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Şeirin dördüncü bəndində şair sevgilisinə özünün sədaqətini,
mətanətini bildirərək yazır: “Fikrət Eyvaz gedər bada, sevgisini verməz
bada!”

“Ola” rədifli şeirində şair sevgilisini bulağa, Faxralının gəzməli,
görməli yerlərinə dəvət edirsə, “Xoş gəldin” şeirində isə sevdiyi gözəlin
bulaq başında yolunu gözləyir, bulağa yaxınlaşan gözələ “Ay qız, xoş
gəldin”, – deyə müraciət edir:

Bulaq üstə gələn gözəl,
Ay qız, xoş gəldin, xoş gəldin.
Gəl oduma bələn, gözəl,
Ay qız, xoş gəldin, xoş gəldin.

Ətirim var, əllərində,
Bihuş olum tellərində,
Məhəbbətin sellərində,
Ay qız, xoş gəldin, xoş gəldin.

Yaraşıqdı xal üzünə,
Can qurbandı bal üzünə,
Gəl Fikrəti sal gözünə,
Ay qız, xoş gəldin, xoş gəldin.

Ulu Tanrının Borçalıya, Faxralı tək ağır bir elə bəxş etdiyi təbiət
gözəlliyini, bu gözəlliyin bir çox nişanələrini bu elin qüdrətli qələm
sahibləri böyük fərəh hissi ilə poeziyaya gətirmişlər. Peyzaj lirikasının,
təbiət lirikasının ən gözəl nümunələrini şair Nəbi Borçalı, Qara Qərib,
İsmayıl Güllər, Hüseynqulu Məmmədov, Əli Səngərli, Məmmədəli
Əlləzov, Səməndər Məmmədov, unudulmaz Fikrət Məmmədov və b.
yaratmışlar. Bu şairlərin şeirlərinə qol-qanad verən, ilhamını coşduran
başı qartallı Gözəl dağı, Səngər dağı, Qızılqaya, Haçaqaya, Qaraqaya,
Kəmərqaya, Təhməzin bulağı, Molla Qurbanın bulağı, Qoşabulaq, Möylə
bulağı, Sarıbulaq, Əli Xəlilin bulağı, Fikrətin bulağı, Ördəkli, Divsiz
gölləri, Ballı dərə və b. gözəlliklər olmuşdur.

Şair Fikrətin sevdalı könlü qartal kimi qanad açıb Gözəl dağının
ətəyində dayanır. O, Gözəl dağına hörmət və ehtiram göstərərək, dağın
zirvəsində yox, ayağının altında dayanıb, dağdan rica edir ki, qollarını aç,
öz övladın kimi məni ağuşuna al, nə qədər ki, sağam boynundan asılıb
sənin xidmətində, qulluğunda olmaq, öləndə də sənin doğma torpağına
qovuşmaq, qatılmaq istərdim, – deyir.
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Gözəl dağı, qollarını bircə aç,
Öz balantək qucağına atılım.
Nə ki, sağam, qoy asılım boynundan,
Öləndə də torpağına qatılım.

Arzum budur, uca, məğrur başından,
Dünya varkən qara yellər ötməsin!
Ətəyin dolu olsun çiçəklə,
Səngərində bircə mərmi bitməsin!

Gözəl dağım, ulu babam oylağı,
Fikrətəm, adına şeir yazıram.
Harda olsam, tərlan könlüm oyaqdı,
Lazım gəlsə, keşiyində hazıram!

Fikrətin yaradıcılığında vətənpərvərliyin, insanpərvərliyin,
sülhsevərliyin, təbiətsevərliyin, İlahinin bəşəriyyətə bəxş etdiyi
gözəlliyin tərənnümü əsas yer tutur. Azərbaycan ədəbiyyatında “qara”
sözü böyük, möhtəşəm mənasında işləndiyi kimi, “qara” sözü bədxəbər,
qara gün, dağıdıcı qasırğa, tufan gətirən qara yel mənasında da işlənir.
“Gözəl dağı” şeirinin ikinci bəndində şair arzu edir ki, Gözəl dağı, nə
qədər ki, dünya var, bəşəriyyət var, sənin həmişə məğrur dayanan uca
başından qara yellər əsməsin, əl-ətəyində ətir saçan güllərin həmişə dolu
olsun, el-obanı müdafiə edən səngərlərində heç bir vaxt mərmi bitməsin.

Şeirin sonuncu bəndində şair oxucuların da nəzərinə çatdırır ki,
gözəllər gözəli bu məğrur dağ ulu babamın ən çox gəzib dolandığı oylaq
məskəni olubdur. Ulu babamın ən çox sevdiyi, ayağı dəymiş, nəfəsi
hopmuş bu dağlar, dərələr, meşələr, bulaqlar mənim ata-baba yurdum
olduğuna görə, bu doğma yerlərin həmişə keşiyində ayıq dayanmışam,
vətəndən uzaq düşsəm belə, tərlan könlüm həmişə o yerlərdə olacaqdır, –
deyir şair.

Fikrətin şeirlərinin dili bədii cəhətdən, fəlsəfi-estetik cəhətdən əlvan
və axıcıdır. Bu şeirlər oxucunun zövqünü, ruhunu oxşayır. Onun
müraciət etdiyi mövzular incədir, zərif sözlərlə tərənnüm etdiyi bədii
obrazlar didaktik-tərbiyəvi qüdrətə malikdir, həm də bu deyimlərin
gözəlliyi orijinallığındadır. Bunun sirrini şairin az sözlə daha çox sahələri
tərənnüm etmək istedadına malik olmasında axtarmaq, araşdırmaq
lazımdır. Onun səkkiz şeirinin altısı üç bənddən, ikisi isə dörd bənddən
ibarətdir. Üç bənddən, səkkiz hecadan ibarət olan “Ovçu” şeirində
möcüzələrlə dolu olan doğma təbiəti Fikrət sevə-sevə tərənnüm edir,
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digər tərəfdən də şairlərin ilhamını pərvazlandıran, yatmış duyğuları
oyadan, qədəhlənmiş dilləri açan, tavar sazı ruha gətirən, insanların əkiz
qardaşı hesab etdiyimiz təbiət gözəlliklərini, bu gözəlliyə pənah gətirən,
aşiq olan, bülbülü, kəkliyi, durnaları, turacı, maralı, ceyranı, cüyürü və b.
ovçulardan, təbiətin düşmənlərindən müdafiə etməyə səsləyir bəşəriyyəti.

Mahnılarımızın şairi, bəstəkarı və müğənnisi kimi, şeirlərimizdə
tərənnüm etdiyimiz şeyda bülbül, meşələrə, tarlalara, dağların ayna
sinəsində çağlayan bulaqlara yaraşıq verən, təkrarsız gözəllik nişanəsi
kimi şeirimizdə tərənnüm edilən bülbül, kəklik, turac, maral, ceyran və
cüyürlərin bədii obrazlarını yaradan şair Fikrət, canlı təbiətə qənim
kəsilən ovçuların mənfi obrazını yaratmışdır “Ovçu” şeirində.

Yenə qondu körpə bülbül,
Qızılgülün sinəsinə.
Zalım ovçu, gözəlliyi
Nişan alma, sinə-sinə!

Ay insafsız, bir az ləngi,
Dabanından sal tüfəngi!
Ovla belə döyüş cəngi,
Yaraşarmı heç o sinə?!

Cüyür gələr yorğun-yorğun,
Quşlar ötər oğrun-oğrun.
Fikrət ala gözə vurğun,
Daş ürəksən sən əksinə.

Axıtdığı günahsız qanların hesabına özünə ruzi toplayan, şərəfli
həyat tərzindən – zəhmətdən, əməkdən, qabarlı əlləri ilə yaşamaqdan
imtina edən, sinə-sinə, oğrun-oğrun Allahın yaratdığı təbiət gözəllərinin
al qanını axıdan, qan içməkdən doymayan mənfi ovçu obrazından sonra,
şair “Meşəbəyi” şeirində təbiətin dostu, meşələrin, ətir saçan gül-çiçəyin,
durnagözlü bulaqların, quşların, maral və cüyürlərin qoruyucusu, onların
keşiyində mərdanə dayanan, qansız ovçuların, meşələrə qənim
kəsilənlərin barışmaz düşməni, sülh, əmin-amanlıq, kef-damaq eşqilə
yaşayan müsbət Meşəbəyi obrazını yaradır. Bu şəxs meşəbəyi İlyas
Məmmədovdur.

“Meşəbəyi” şeirinin birinci bəndində şair meşəbəyini sözünün ağası,
əhd-peymanına sədaqətli, mərdanə bir şəxs kimi oxuculara təqdim edir.
Borçalı cavanlarına Əzgilli talasında kef məclisi qurmağa söz verən
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meşəbəyi vədini yerinə yetirir, quzu kəsir, palıd közündə kabab çəkir,
telli saz sinəsində gənclərə Koroğlu havalarını oxuyur.

Söz vermişdi, sözü üstə,
Möhkəm durdu meşəbəyi.
Əzgillidə cavanlara,
Məclis qurdu Meşəbəyi.

Quzu əti, soyuq bulaq,
Bu dağ-aran, bu quzqulaq.
İstəyənlər gəlsin qonaq,
Dedi, umdu meşəbəyi.

Gözü sərraf, bığı şeşə,
Yağlı əti çəkdi şişə.
Közdə kabab bişə-bişə,
Yüz-yüz vurdu meşəbəyi.

Təbiətdən ilham aldı,
“Koroğlu”nu sazda çaldı.
Əli sığal, sözü baldı,
Çölə nurdu meşəbəyi.

Ulu Borçalının bütün məclislərində – nişan, toy, milli
bayramlarımız, dostların, kirvənin şərəfinə təşkil olunan məclislər aşıqsız
keçməzdi. Aşıqlara Borçalıda həmişə böyük hörmət və ehtiram olmuşdur.
Borçalının möhtəşəm aşıq məclisləri keçirilən kəndlərindən biri də ağır
məclisli Faxralı kəndi olmuşdur. Faxralı məclislərində çalıb-oxuyan yerli
aşıqlıardan aşıq Oruc, aşıq Həsən, aşıq Bayram, aşıq Müsəllim, aşıq
Nəsiblə yanaşı, Çıldırlı aşıq Şenlik, Şəmkirli Pərvanə Həsən, aşıq Hüseyn
Saraçlı, aşıq Xındı Məmməd, aşıq Əmrah, aşıq Kamandar və b. Faxralıda
ağır məclislər aparmışlar.

Faxralı kəndində deyişmə o qədər dəbdə olmuşdur ki, Faxralı
aşıqları və şairlərinin əksəriyyəti aylarla davam edən çox maraqlı
deyişmələri ilə saz və sözsevərlər kəndində elə bil ki, deyişmə məktəbi
yaratmışlar. “Mehdi bəy” dastanının və aşıqların dastanlaşdırdıqları on
beş rəvayətin yaradıcısı, Azərbaycan aşıq şeirinin bütün janr və
növlərində gözəl lirik şeirlər yaratmış şair Nəbi Borçalının müxtəlif
bölgələrin aşıq və şairləri ilə deyişmələri təqdim etməklə kifayətlənirik:

Şair Nəbi Borçalının Çıldırlı aşıq Şenliklə, Cənubi Azərbaycan aşığı
Heyli ilə, Göyçəli aşıq Dost Pirməmmədlə, Ağstafa bazarında nar satan
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şair Abdulla ilə, Başkeçidli şair Balakişi ilə, şair Təhləli Novruzla, şair
Kərbəlayi İbrahimlə deyişməsi, eləcə də bütün Borçalı aşıq və şairlərinin
deyişmələri aşıqlarımız tərəfindən dastanlaşdırılıb, məclislərdə oxunur.
Çağdaş dövrümüzdə dastanlarımızın bir qolu da bu yolla yaranmaqdadır.

Faxralının belə aşıq və şairlərinin deyişmələrində, dastan gecələrində,
toy nişan məclislərində uşaq yaşlarından ardıcıl iştirak edən, bu poetik
ənənənin təsiri altında ilhamı, eşqi coşan gənclərdən biri də unudulmaz
Fikrət Məmmədov idi. Borçalı aşıqlarının, şairlərinin, Borçalının yaradıcı
gənclərinin yaradıcılığına təsiri olduğu kimi, Fikrətin şeirlərinə də təsirini
araşdırdıq. Bunun parlaq nümunəsini aşıq Kamandara ithaf etdiyi
“Kamandar”, “Dillənir” rədifli şeirlərində də gördük.

Ay ustad Kamandar, sazın dinəndə,
Yurdumun hər qarış çölü dillənir.
Nərə çəkib hay salanda dağlara,
Möhtəşəm xalqımın dili dillənir.

Aşıq Qərib yaddan çıxmır bir anda,
Şahsənəmi ana-ana çalanda,
“Kərəmi”ni yana-yana çalanda,
Vətənin yamacı, yalı dillənir.

Ucalır sinəndən Abbasın səsi,
Sadığın, Şenliyin şirin nəfəsi,
Bil, Fikrətdi hər kəlmənin xəstəsi,
Əlində qəlbimin teli dillənir.

Azərbaycan dastanlarına, klassik aşıqlarımızın poeziyasına, saz
havalarına min bir könüldən bağlı olan Fikrət Kamandara ithaf etdiyi hər
iki şeirində Kamandarın məlahətli səsinə, böyük ustalıqla çaldığı saz
havalarına, məclis aparmaq istedadına vurğunluğunu bildirir. Aşıq
Kamandarın vaxtı ilə Azərbaycan televiziyasında “Aşıq Qərib”
dastanının nəsr hissəsini danışmasına, qoşmaları çalıb-oxumasına bütün
dünya Azərbaycanlılarının heyran qalmasını bir daha oxuculara xatırladır
Fikrət.

Şair, Kamandarın möcüzə yaratmasının əsas səbəbi kimi, haqlı
olaraq Tufarqanlı aşıq Abbasın, Türkiyənin Çıldır mahalından olan
Çıldırlı aşıq Şenliyin səsindən, saz çalmasından, məclis aparmaq
üslubundan öyrəndiyini, eləcə də Borçalı aşıqlarından aşıq Əmrahın, aşıq
Sadığın şagirdi olmasını ön plana çəkir. Şair bu meyarları ona görə
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şeirində tərənnüm edir ki, Borçalı aşıqları Türk-Azərbaycan ustad
aşıqlarının klassik ənənəsindən, təkrarsız sənətindən öyrənmiş,
kamilləşmiş və klassiklərimizin bu möhtəşəm sənətini gənclərə
öyrətmişlər. Bu müqəddəs ənənə aşıqlıq sənətini öz kökündən, öz
soyundan ayrılmağa, uzaqlaşmağa, yad meyillərə üz çevirməyə imkan
verməmişdir. İstedadlı şair üç bənd şeirlə necə də zəruri, həyat
əhəmiyyətli mətləbləri gələcək nəsillərə, gənc aşıqlara bir daha
xatırlatmağı zəruri saymışdır. Aşıq Kamandar sənətinin kamilliyinin,
təkrarsızlığının sehri, sirri nə ilə bağlı idi?!

Əvvəla, Kamandarın səsindəki şirinlik, məlahət, sazın bütün
pərdələrində səsinin dağ şəlaləsi kimi aşıb-daşması Allah vergisi idi.
İkincisi, aşıqlıq sənətinin klassiklərindən aşıq Qurbaninin, Tufarqanlı
Abbasın, Xəstə Qasımın, aşıq Alının, aşıq Ələsgərin və b. möhtəşəm
sənətini kamil öyrənməsi idi. Üçüncüsü, Borçalı aşıq mühitinin
korifeyləri – aşıq Sadıq, aşıq Əmrah, aşıq Xındı Məmməd, aşıq Hüseyn
Saraçlı, aşıq Musa Qaraçöplü, aşıq Əlixan Qarayazılının yaratdıqları
Borçalı aşıq mühitindən yetərincə bəhrələnməsi, bu gənc istedadın
yaşadığı ulu torpağın yetirdiyi bu ustadlarla birlikdə ağır məclislər
aparması, ustad-şagird ənənəsinə hörmət və ehtiram göstərməsi
Kamandarı aşıq sənətinin zirvəsinə ucaltmışdır.

Oxucuların da nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, aşıq Kamandar
haqqında Fikrətin yazdığı “Dillənir” rədifli üç bənddən ibarət olan bu
kiçik şeirə nə üçün belə geniş şərh verdim. Məni bu şeirə möhkəm
tellərlə bağlayan nə idi?! 20 yaşlı gənc şairin Türkiyə, Azərbaycan və
Borçalı aşıq mühitlərini mükəmməl bilməsi, üç bənd şeirdə bu mühitlərin
Kamandar sənətinə təsirini düzgün qiymətləndirməsi idi.

Bu gənc istedad sahibi kiçik həcmli “Dillənir” şeirinin ikinci
bəndində Kamandarın Azərbaycan dastanlarını kamil bilməsini, “Aşıq
Qərib” dastanını Azərbaycan televiziyasında görkəmli, ustad aşıqlarımıza
məxsus dadlı-duzlu dastan, nağıl dili ilə məharətlə danışması, dastanın
nəzm hissələrini ən çox sevilən Azərbaycan aşıq havaları üstündə
təkrarsız oxuması, bu dastanın ifası ilə bütün sənətsevərlərin,
folklorşünasların, ədəbiyyatşünasların, bəstəkarların, əlli milyonluq
Azərbaycan xalqının hörmət və ehtiramını qazanması, 16-17 yaşlı bu
gəncin eşqli qəlbinə hopduğuna görə, sonralar Kamandara, Türk-
Azərbaycan aşıqlıq sənətinə olan rəğbətini bildirməsinin tərənnümünü iki
misrada şah beyt kimi təqdim etməsi oxucuların ruhuna, sevdalı ürəyinə
qonmasına, yaddaşlarda müdrik kəlam kimi uzun müddət yaşamaq
hüququ qazanmasına səbəb olmuşdur:
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Ucalır sinəmdən Abbasın səsi,
Sadığın, Şenliyin şirin nəfəsi.

Bu iki misranın qüdrəti, məna dərinliyi, tərənnüm və təsvir dairəsinin
geniş areal təşkil etməsi, Türkiyə, Azərbaycan və Borçalı aşıq
mühitlərinin klassiklərini – aşıq Tufarqanlı Abbası, aşıq Şenliyi və aşıq
Sadıq Sultanovu düzgün, dəqiq seçməsi üç qardaş dövlətin sənətinin də
bir kökdə, bir pərdədə, bir milli mənəvi dəyərlər üstündə köklənməsini
oxucuların da nəzərinə çatdırır Fikrət Məmmədov.

Ömrünün bahar çağında, ilhamının coşqun anlarında, arzularının
tuğyan etdiyi, aşıb-daşdığı may ayında şair Fikrətin dünyasını dəyişməsi
doğmalarını yandırıb-yaxdığı kimi, Borçalı qələm sahiblərini də
kədərləndirdi. Borçalının yaradıcı ziyalıları Fikrətin şəxsiyyətinə,
qələminə, ilhamına öz şeirləri, məqalələri ilə ehtiramlarını bildirdilər.

Fikrətin böyük qardaşı Səməndər müəllim “Gözəl dağı, qollarını
bircə aç...” məqaləsində yazır: “Mənim üçün əbədi diri olanlardan biri də
Fikrət Məmmədovdur. Təkcə ona görə yox ki, o, mənim qardaşımdır.
Həm də ona görə ki, o, ruh adamıydı. Cəmisi iyirmi illik ömrünü elə
yaşadı ki, vaxtsız ölümü ilə doğmalarına bir ömürlük nisgil verməklə
yanaşı, həm də özündən sonra yadigar qalan sözü ilə, daim
minnətdarlıqla xatırlanacaq izi ilə də təsəlli verdi. Bir qardaş kimi
təsəllini həm də onda tapıram ki, bu gün Fikrəti xatırlayan təkcə biz
qohum-qardaşları deyilik. Borçalıdan olan qələm əhli – nisbətən yaşlı
nəslin nümayəndələri bir şair kimi onu yaxşı xatırlayırlar.” (“El sevəni
aləm sevər” kitabı. Səh.198.)

“Salamat qal” şair Fikrətin son şeiridir. Uzaq Çitaya hərbi xidmətə
gedən Fikrət əvvəlcə doğmalarıyla, dostlarıyla, sevgilisi ilə, eşqini,
ilhamını coşduran dağlarla, bulaqlarla, meşələrin ətəyində bitən güllərlə,
çiçəklərlə vidalaşmaq üçün Bakıdan Faxralıya gəlir. Şair əvvəlcə
vurğunu olduğu Gözəl dağına müraciət edir:

Vurğunu olduğum, a Gözəl dağı,
Gülünü sinəmə tax, salamat qal.
Bağçadı bu yerlər, bağdı bu yerlər,
Bağça salamat qal, bağ salamat qal.

Gəzək binələri, lap əldən düşək,
Yağışda islanaq, gün altda bişək,
Dağların alovu, odu, a şimşək,
Gurulda, nərildə, çax, salamat qal.
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Qızılqaya qızılquşlar oylağı,
Dərmandı dərdlərə Möylə bulağı.
Dələver, nə səsdi belə sübh çağı,
Çağla, salamat qal, ax, salamat qal.

Fikrətin səkkiz şeirinin dördü – “Meşəbəyi”, “Ovçu”, “Ola”, “Xoş
gəldin” rədifli şeirləri aşıq şeirinin gəraylı növündədir. Şair bu şeirlərin
misra və misradaxili (4+4=8) hecalarının bölgüsünü dəqiq aparması,
şeirə gözəllik verən, ahənk verən, musiqi kimi çağlamasına şərait yaradan
gözəl qafiyələr seçməsi oxucuların da, aşıqların da sevincinə səbəb
olmuşdur. Məs:

Gözü sərraf, bığı şeşə, (4+4=8)
Yağlı əti çəkdi şişə, (4+4=8)
Közdə kabab bişə-bişə, (4+4=8)
Yüz-yüz vurdu meşəbəyi. (4+4=8)

Ədəbiyyatımızda çox geniş yayılmış, aşıqların mahnılarında, sazının
şah pərdələrində şahanə yer tutan qoşma növündə də şair dörd şeir
yazmışdır. Bu qoşmaların üçü on bir hecalı, 6-5 bölgüsündə, “Gözəl
dağı” qoşması isə 4+4+3=11 bölgüsündə yazılmışdır.

Sazın hal əhlinə dindi, imandı, (6+5=11)
Xalların, güllərin canlara candı, (6+5=11)
Bizi özümüzdən alma, amandı, (6+5=11)
Laylalı sonadı sazın, Kamandar. (6+5=11)

Amansız ölüm Fikrətə yaşamaq üçün ömür versəydi, indi onun
çoxsaylı kitabları işıq üzü görmüşdü. Cəmi iyirmi il yaşamış şair Fikrət
Məmmədov Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixinin ən yeni
dövrünə 7 sanballı məqalə, ruhlarda, könüllərdə, yaddaşlarda ədəbi
məskunlaşan, uzunömürlü səkkiz şeirlə daxil olmuşdur. Faxralı kəndini
abadlaşdıran – məktəb binası, mədəniyyət evi, məscid tikdirən, kəndə
uzaq məsafədən bulaq çəkdirən xeyirxah şəxslərin, uzunömürlü, aqil
kişilərin, nağıllaşan müdrik qocaların ümumiləşmiş parlaq obrazını 115 il
ömür sürmüş İsmayıl babanın şəxsində yaratmışdır. Onun bu məqalədə
Faxralının din və maarif xadimləri, çoxsaylı şairləri, alimləri, tarixi
şəxsiyyətləri haqqında apardığı ilk araşdırmaları bu günkü və gələcək
nəsillər üçün çox gərəkli və dəyərlidir.
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Fikrətin şeirləri Azərbaycan aşıq şeirinin qoşma və gəraylı növündə
yazılmışdır. Bu səkkiz şeirin, yeddi məqalənin əsas ideya-məfkurə
istiqaməti, fəlsəfi-didaktik dəyəri bütün dövrlər üçün aktual və yeni
olmasındadır. Çünki vətənpərvərlik, insanpərvərlik, yurdsevərlik kimi
milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq, Borçalının, Faxralının təbiət
gözəlliklərinə və gözəllərinə vurğunluq onun yaradıcılığının əsas ruhunu,
canını təşkil edir. Onun şeirlərinin gözəlliyi, cazibə və nüfuzetmə təsiri
Azərbaycan dilinin, Azərbaycan şeirinin incəliyindən, zərifliyindən,
əlvanlığından, estetik-bədii dəyərindən səmərəli istifadə etməsindədir. Bu
şeirlər Azərbaycan sazının pərdələrinə, gümüşü tüllərinə tez qonan,
aşığın səsinə, ruhlara hakim kəsilən havalarına çox uyğun gələn şeirlərdir.
Bir də gənc şairin atalar sözlərindən, bədii ifadə və təsvir vasitələrindən,
çox oynaq, çox zəngin çalarlara, musiqi ritmlərinə, ladlarına uyğun gələn
doğma heca vəznimizin ruhuna, coşqun təbinə, sevdalı, eşqli könlünə
hopdurduğuna görə, onun şeirləri necə də saf, necə də səmimidir.

Nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, Azərbaycan şairləri, aşıqları
yaşayır, sədəfli saz yaşayır, nə qədər ki, “Ədəbiyyat tarixi” kitabları və
gənc şair haqqında yazılan məqalələr, şeirlər yaşayır, elə o qədər də
Vətəni uğrunda canını fəda edən xalqımızın vətənpərvər oğlu şair Fikrət
Məmmədov da yaşayacaqdır!...
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KÖKÜNƏ BAĞLI OĞUL

Borçalı torpağının yetirdiyi dövlət və
ictimai-siyasi xadimlər, alim, mühəndis, həkim,
yazıçı, şair və aşıqlar, sadə peşə adamları bu
gün bizim iftixarımız, qürurumuzdur. Dörd
hissədən ibarət “El sevəni aləm sevər”
kitabımda Borçalı mahalında, eləcə də Faxralı
elində tanınmış yüzlərlə mədəniyyət, incəsənət
və elm adamlarının portretlərini yaratmışam:

Nəriman başında qızıl tacındı,
Rəşid şərəfindi, Şaiq şanındı.
Oğullar yetirdin, el-el tanındı,
Qışın da çevrildi yaza, Borçalı .

Kim unudar şair Nəbi adını,
Şeirə qatdı ürəyinin odunu.
Xan Əmrahı, Saraçlını, Xındını,
Verdin Kamandarı bizə, Borçalı.

Ey könül, “Şərili”,“Misri” üstə din,
Arzumuz gül açıb, olubdu çin-çin.
Can verib, dindirir sazı Nurəddin,
Sığmayır dastana, sözə Borçalı.

Yalnız son dövrdə iki çağırış Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı, türk dünyasının tanınmış alimi Şamil Qurbanovun və
Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşovun adını çəkmək
kifayətdir ki, Faxralı kəndi haqqında oxucuda zəngin təsəvvür yaransın.

Faxralıda elin-obanın, Borçalının şərəfini hər yerdə ucaldan neçə-
neçə mərd kişilər yetirmiş nəsiilərdən biri də Nəsiböyüdür. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd edim ki, bu nəsil ilə bizim Alməmmədli nəsli
arasında həmişə yaxşı münasibət olub. Bu nəsillə qaynayıb-qarışıb, qız
alıb, qız vermişik və bu yaxşı münasibətlər bu gün də davam edir,
gələcəkdə də davam edəcəkdir.

Pənah Babaşoğlu, Namazalı, Nadir, Şamil və digərləri Nəsiböyünün
sayılıb-seçilən kişilərindən olublar. Bu gün Pənah Babaşov, Rəşid
Babaşov, Nadir Nəsibov, Kərəm Nəsibov və başqaları bu nəslin, kökün
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layiqli davamçılarıdır. Bu nəslin belə ləyaqətli oğullarından biri də
Ziyəddindir.

İsa Ziyəddin oğlu Nəsibli 19 aprel 1960-cı ildə Faxralıda anadan
olub. Əmək fəaliyyətinə orta məktəbi bitirdikdən sonra – 1977-ci ildən
Mingəçevir toxuculuq kombinatında başlayıb. Ali təhsil alıb – 1988-ci
ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirərək mühəndis-
texnik ixtisasına yiyələnib. 1986-ci ildən 1995-ci ilin iyul ayına kimi
“Azəravtoyol” Elmi-Tədqiqat Laboratoriyasında texnik, mühəndis və
baş mexanik vəzifələrində çalışıb. Həmin müəssisədə işlədiyi dövrdə
vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirdiyinə görə dəfələrlə müxtəlif
mükafatlara layiq görülüb.

İsa Nəsibli 1 avqust 1995-ci ildən “AzVirt” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətin Azərbaycan-Almanya birgə müəssisəsində təchizatçı, baş
texnik və baş təchizatçı vəzifələrində çalışıb 24 aprel 2015-ci ildən isə
kadrlar şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirib. Burada
da kollektivin dərin hörmətini qazanıb və səmərəli işinə görə dəfələrlə
mükafatlandırılıb.

İsa var-dövlət hərisliyindən, tamahdan uzaq sadə bir ziyalı, hər şeyin
fövqündə xeyirxahlığı, insanlığı görən gözəl eloğlu idi. Düz adam idi,
təmiz adam idi. Həmişə də ətrafında özü kimi insanları görmək istəyirdi.
İsa çox yaxşı bilirdi ki, düz və təmiz adamlar böyük hörmətə layiqdirlər.

Bir oğul, iki qız atası olan İsa Nəsibli 2017-ci il martın 2-də 56
yaşında dünyasını dəyişdi – doğmalarının, dostlarının, yaxınlarının, iş
yoldaşlarının qəlbinə köçüb əbədiyyətə qovuşdu.

Dünyasını vaxtsız dəyişsə də, özündən sonra xoş xatirələr, xeyirxah
əməlləri qalıb. Elə xatirələr, elə əməllər ki, onu illərlə yaşadacaq. Və bir
də ləyaqətli övladları var ki, həm onun özünün və mənsub olduğu
Nəsiböyü nəslinin, həm də bütövlükdə Faxralının, Borçalının adına
layiqdirlər. İsanın özü bu gün aramızda olmasa da, həyat davam edir,
nəsil davam edir. Burada Hüseyn Arifin bir şeiri yada düşür:

Mən qorxardım ölümdən,
Dünyaya məndən sonra gələnlər olmasaydı.
Mən qorxardım dənizdən,
Sinəsi sal qayalı sahillər olmasaydı.

İsa Nəsiblidən sonra bu nəsilə çox İsalar gələcək. Və bu İsalar nəslin
tarixində zaman-zaman yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət
məkan olsun.
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ƏHSƏN BU ÖMÜRƏ, YAŞA, ELOĞLU

O adam ki, bilir və biliyi ilə başqalarını heyran edir, o, alimdir; ona ehtiram edin.
O adam ki, bilir və biliyinə güvənmir, o, özündən xəbərsizdir; onu tənqid edin.
O adam ki, bilmir və öyrənməyə cəhd edir, o zəhmətkeşdir; ona kömək edin.
O adam ki, bilmir və öyrənmək də istəmir, o, ağılsızdır, ondan uzaq olun.

N. Tusi

Hələ neçə onilliklər öncə şair Nəbi
Miskin böyük iftixarla deyirdi: “Faxralı
tək ağır elim var mənim”. Təkcə
Borçalıda yox, onun hüdudlarından
çox-çox uzaqlarda da məşhur olan bu
sözlər bu gün kimliyindən, harada
yaşamasından və hansı vəzifəni
daşımasından asılı olmayaraq
Borçalının ağır ellərindən olan,
Azərbaycanda və bütün Türk
dünyasında da yaxşı tanınan bu qədim

Türk yurdunun yetirmələrinin dilinin əz-bəri, bir növ faxralıların vizit
kartıdır. Bu torpaqda ayaq açıb, bu kəndin suyundan içən hər kəs üçün
elə Faxralının özü qədər əzizdır, müqəddəsdir bu kəlmələr. Eyni zamanda
bir məsuliyyətdir. Ağır elin məsuliyyəti!

R.Taqor əsərlərinin birində yazır ki, “böyük torpaq adicə otun
sayəsində qonaqpərvər olur”. Ümummilli lidermiz Heydər Əliyev isə
belə demişdir: “Xalq həmişə öz ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə
tanınır”.

Bəli, torpaq üstündə bitirdiyi adicə otla tanınırsa, kənd, bölgə,
respublika və sonunda isə millət də yetirdiyi şəxsiyyətlərlə tanınır.
İnsanın canında, qanında vətənpərvərlik, doğma yurda bağlılıq, vətən
sevgisi yoxdursa, təbii ki, el-oba qarşısında məsuliyyət də olmayacaq.
Gərək nəbzin Vətənin nəbzi ilə vursun. Bu mənada faxralıların fəxr
etməyə haqqı var. Tarixin hansı qatına üz tutsaq, bu kəndin bir tanınmışı,
məşhuru çıxır qarşımıza. Özü də həyatımızın bütün sahələrində. Aşıq
Poladdan başlamış Əli Səngərliyədək, Mirzə Rza Əlizadə və Əfqan
Faxralıdan tutmuş bu gün ABŞ-ın Texas ştatında çalışan professor Rəhilə
Ramazanlıya, Klivlend ştatında elmi fəaliyyətlə məşğul olan Tahir
Qasımova, keçən əsrin otuzuncu illərində Türkiyənin energetika naziri
vəzifəsində çalışmış Hidayət Turandan üzübəri Arif Əliyevə qədər hər
kəs bu elin başucalığına, təkcə faxralıların yox, həm də borçalıların,



Səməndər Məmmədov

490

bütövlükdə soydaşlarımızın qürur yerinə çeviriliblər və adları Faxralının
şərəf kitabına yazılanların hamısını sadalasan böyük bir siyahı alınar. Və
mən bu siyahını uzatmadan bir şeyi xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki,
istər alim olsun, istər müəllim, həkim, mühəndis, istərsə də dövlət
məmuru, ictimai-siyasi xadim, hüquq-mühafizə orqanı işçisi, yaxud da
ədəbiyyat adamı – onların hamısını birləşdirən bir ümumi cəhət, bir
pirinsip var: doğma Faxralının babalardan yadigar qalmış şöhrətinə xələl
gətirməmək, onu daha geniş coğrafiyada tanıtmaq, şöhrətinin üstünə
şöhrət gətirmək. Faxralının belə oğullarından biri də Süleyman Mehralı
oğludur.

Bu gün Azərbaycanda məsul dövlət vəzifəsində çalışan və həm
məmur, həm də elm adamı kimi bütün potensialını ölkəmizin
iqtisadiyyatının daha da möhkəmlənməsinə sərf edən Süleyman
Qasımovun uğurlarının kökündə vətən məhəbbəti, millət sevgisi durur.
Süleyman Mehralı oğlu sağlam bir mənəvi mühitdə, elə bir ailədə
dünyaya göz açıb ki, mayası zəhmətlə yoğrulub, eyni zamanda özünün
həyata baxışı, zəhmətsevərliyi, fədakarlığı, uzaqgörənliyi və yüksək
mənəvi keyfiyyətləri ilə seçilib. Maksim Rılski mükafatına layiq
görülmüş müqtədir söz sahibi, hal-hazırda yaşayıb-yaradan görkəmli
şairimiz Abbas Abdullanın mənim sevdiyim bir gözəl, mükəmməl ibarəsi,
Zəlimxan Yaqub demişkən, dolu kəlamı var:

Qara torpağına sürtdüm üzümü,
Üzüm el yanında ağardı, Vətən.

Elə bil, Abbas Abdulla bu sözləri Süleyman Mehralı oğlunun
valideynləri üçün yazıb, gözünü açandan torpağa bağlı olan bu halal
zəhmət adamlarını tərənnüm edib.

İnsanlıq hər adama nəsib olmur. Adamlar var ki, özləri kimi səthi
adamları tez valeh edirlər. Ancaq dərinə gedəndə onların boşluqları
görünür. Çünki iç dünyaları bataqlıqdır.

İnsan da var, təpədən-dırnağadək nurdu, işıqdı – içi zəngin, çölü
zəngin. Belə adamları eldə-obada barmaqla göstərirlər. “İnsan
mənəviyyat üçün yaşamalıdır. Mənəviyyatını qoruyan, yaşadan insan
əbədi olacaqdır”, - Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bu müdrik
kəlamlar Süleyman Mehralı oğlunun bir növ həyat devizinə çevrilib.
Mənəviyyat prinsiplərinə daim sadiq qalması hələ gənclik illərindən ona
həm çalışdığı kollektivdə, həm də eldə-obada hörmət qazandırıb,
nüfuzunu artırıb. İnsan üçün həyatda ən böyük qiymət, ən böyük
mükafat el-oba məhəbbəti, xalq sevgisidir. Süleyman müəllim dövlət
məmurluğu ilə yanaşı, həm də el adamı olmağı özündə üzvi şəkildə



Faxralılar

491

birləşdirə bilir, elin ləyaqətli oğlu olmağı bacarır və bundan qürur duyur.
Ataların “ağac bar verdikcə, başını aşağı əyər” kəlamı sanki onun üçün
deyilib. İqtisad elimləri doktoru, professor olan Süleyman Mehralı oğlu
bununla da yerli-yersiz öyünməyib, elmdə əldə etdiyi uğurları
istehsalatda tətbiq etməyə çalışıb. Çalışıb ki, gərgin elmi axtarışlarının
nəticələri iqtisadiyyatımızın inkişafına yönəlsin.

Süleyman Mehralı oğlunun savab işləri sırasına yazılan
xidmətlərindən əhəmiyyətli biri də Borçalıda əhalinin su təminatı,
qazlaşdırma işinə verdiyi töhfələrdir, bu məsələni daim diqqət
mərkəzində saxlamasıdır.

Vaxtilə Bakıda su problemi olanda Hacı Zeynalabdin Tağıyev (Allah
rəhmət eləsin) ümumi vəziyyətlə tanış olur, görür ki, doğrudan da çox
böyük çətinliklər var su ilə bağlı. Şollar suyunun çəkilməsi ilə bağlı
mühəndislər, mütəxəssislər dəvət edir, belə qərara gəlir ki, suyu
Şahdağdan çəksinlər. Oxuduğuma görə, ətrafda olan adamlar deyirlər ki,
ay hacı, bu su tükənəcək. Tağıyev deyir: “Su o vaxt tükənər ki, Şahdağın
başından qar əskik olar.”

Məntiq qarşısında qalan hamı başa düşür ki, su heç vaxt
tükənməyəcək, gəlişi ilə həyat gətirəcək, gözəllik bəxş edəcək.
Ulularımızın təfəkküründən süzülüb gələn bu məntiqə görə, suyun
özündə bir saflıq, aydınlıq təmizlik var, xeyir-dua var, həm də sağlamlıq
var. Folklorumuzda su ilə bağlı alqışlar da çoxdur: “Su qədər ömrün
olsun!..”

Bu alqışa ünvan olanlardan ARDNŞ-nin prezidenti, hörmətli Rövnəq
müəllimin Faxralıya səfərini, vaxtilə on üç min nəfər əhalisi olan bu
böyük kənddə yaxşı xatırlayır və ümid edirlər ki, kəndin su təminatındakı
çatışmamazlığın tam həll olunacağı gün də uzaqda deyildir.

Süleyman Mehralı oğlu da bu məsələnin birdəfəlik həlli variantları
üzərində fikirləşir. Artıq ilk təşəbbüslər var və inanmağa dəyər ki, həmin
təşəbbüslər intişar tapacaq, qarşıya qoyulan məqsədə tezliklə nail
olunacaq. Dövlətimizin, onun başçısı İlham Əliyevin (Allah onun canını
sağ eləsin) borçalıların problemlərinə həssas yanaşması ümid etməyə
əsas verir ki, Azərbaycan Prezidentinin Borçalı ilə, orada yaşayan yarım
milyon azərbaycanlı ilə bağlı ideyaları məqsədyönlü şəkildə həyata
keçiriləcək.

...Süleyman Mehralı oğlunun inşa etdirdiyi körpüdən keçən 80 yaşlı
Musa qızı Tamam anamızın alqışının şahidi olmuşam: “Ay Süleyman,
səni Allah qorusun! Allah ruzini başından töksün, ayağına daş dəyməsin!
Qazanan əllərin, yeriyən ayaqların var olsun!” Bir ixtiyar yaşlı kənd
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sakininin xeyir-duasıdı bu. Həyatda bundan gözəl, alqışa ünvan
olmaqdan daha əfzəl nə ola bilər?!

Respublika səviyyəsində rəhbər vəzifədə çalışan bir insan kimi, onu
fərqləndirən bir xüsusiyyət də həyatda öz yerini, məhz özünəməxsus olan
yeri tutması, səmimiyyəti, sadəliyi, başqalarının fikrinə hörmətlə
yanaşmağı bacarması və imkanlarından artıq iddiada olmamasıdır. Yaxşı
bilir ki, “kim ki, biliyindən, bacarığından artıq iddialar edir, o, həmişə
məğlub olur” (Heydər Əliyev). Süleyman Mehralı oğlu bu məqama,
cəmiyyətdəki hazırkı mövqeyinə “həyatın dibindən”, görə-görə, götürə-
götürə gəlib yetişib, bu səviyyəyə çatıb. Çünki hər şeyin fövqündə
insanlığı görür. Bu da onun içindən gələn təmizlikdi.

Başqalarına rəhbərlik etmək, yol göstərmək üçün hər şeydən əvvəl
gərək insanın mənəvi haqqı olsun. Süleyman Qasımov bu haqqı yuxarıda
sadaladığım keyfiyyətlərlə qazanmışdır.

Gözəl bir insandır, zəhmətə bağlı,
Çörəyi qazanır alın təriylə.
Təmizdir amalı, işıq paylayır,
Fəxr edir el-oba əməlləriylə.

Bir istək, sevgi var onun canında,
Kişi qanı axır damarlarında.
Nəğmələr dil açır onun dilində,
Odlu nəfəsidir dağda qarın da.

Sadədir, seçilmir adi insandan,
Qəlbində sönməyən məhəbbəti var.
İnsanlığı ucalardan ucadı,
Haqlıya haqq deyən ədaləti var.

Xalqın sevgisini qazanmaqla dövlətin qayğısına layiq olmağın üst-
üstə düşməsi hər insan üçün gözəllik çələngidir. Bunu da Allah Süleyman
Mehralı oğluna qismət eləyib. Borçalının çox hörmətli ziyalılarından biri
olan Hacı Həmid Kərimovun dediklərindən: “Bu kənd çox böyük dühalar
yetişdirib. Çox böyük insanlar, zəhmətkeş və sadə adamlar yetirib.
Onların hər biri bu kəndə şərəf gətirən adamlardı. Belələrindən biri də
Süleyman Mehralı oğludur.”

Doğurdan da, insana xas olan müsbət xüsusiyyətləri vəsf etmək üçün
nə ki gözəl sözlər varsa, Süleyman Mehralı oğlunun ünvanına söyləmək
olar. Ziyalı kimi gözəl, eloğlu kimi gözəl, məmur kimi gözəl olan
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Süleyman Mehralı oğlu bizim Faxralı orta məktəbinin yetişdirdiyi ən
gözəl, kamil məzunlardan biridir. Məktəbinə bağlı, elinə bağlı, obasına
bağlı, torpağını, Vətənini sevən adamdı. İnsanlığı ilə, alimliyi ilə
doğulduğu ailəyə, təmsil etdiyi nəsilə başucalığı gətirən oğuldur. Allah belə
oğulları var eləsin. Borçalının məşhur şairlərindən biri Hüseyn
Mahmudoğlunun dediyi kimi, belə oğullarımızın hər biri kökündən cücərib
min budaq olsun”.

Ucalıq! Bu, hər bir bəşər övladının arzuladığı, eyni zamanda hərənin
bir şeydə gördüyü bir fəzilətdir. Bu da məlumdur ki, əsl ucalığa
yüksəlmək hər kəsə nəsib olmur. “Hər ucalıq bir alçağa dərd olsa da”,
ucalar həmişə öz məqamında dayanmağı bacarır. Ucalıq işıqdı, nurdu,
sevincdi. Bu ucalıqda dayananlardı cəmiyyəti nura qərq edənlər. Belə
nurlu ucalardandır Süleyman Qasımov. Onun ucalığı bir də onunla
əzəmətli və vüqarlıdır ki, İlahidən pay, Mehralı kişi kimi nurlu atadan,
Gülüstan xanım kimi ağzı xeyir-dualı anadan güc alıb. Bir də:

Ellərə söykənib bu ellər oğlu,
Keçilməz yerlərdən körpülər salır.
Bu oba, bu ellər bizimdi deyib,
Dağından, daşından güc, qüdrət alır.

Kimsəsiz, kasıbın əlindən tutur,
Yanından naümid qayıdan olmur.
Kömək istəyənin dadına çatır,
Yurda şərəf olmaq hamıda olmur.

Öyünməz özüylə, deməz nəçidir,
Belə oğulları bəxtiyar olsun.
“Yaxşılar yaşadır yaxşılıqları”,
Var olan dünyada o da var olsun.

Çanaqqala müharibəsinin məşhur qəhrəmanı Şükrü paşa
xatirələrində yazır:

“Torpağıma, Vətənimə dönük çıxaramsa, məni parça- parça doğrayın.
Torpağım uğrunda şəhid olaramsa, məni şəhid olduğum yerdə dəfn edin.
Kəfənim çantamdadır. Gələcək nəsillər məni tapıb layiq olduğum qiyməti
verəcək.” Bu kəlmələri ancaq bütün varlığıyla Vətəninə bağlı olanlar
deyə bilər. Yurd sevgisi, Vətən eşqi sadəcə dildə olmamalı, insanın
daxilindən gəlməlidir. “Öncə Vətəndir” kəlməsi dilinin duasına çevriləndə
insan böyük olur, yenilməz olur – Süleyman Mehralı oğlu kimi!
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Elin sevgisidir, yaşadır onu,
Belə yaşayırsan, yaşa, eloğlu!
Kim sevməz belə bir Vətən oğlunu,
Əhsən bu ömürə, yaşa, eloğlu!

İsaak Nyuton deyib ki, insanlar körpü salmaq əvəzinə hasar
çəkdikləri üçün tənha qalırlar. Körpü sahilləri, elləri, obaları, xalqları,
ayrı-ayrı insanları birləşdirən bir vasitədir. İnsan əllərinin su və çay
üstündə iz qoyduğu dostluq abidəsi də körpü hesab edilir. Qüvvələri
birləşdirmək, əl-ələ verib körpü salmaq ehtiyacı insanlar arasında lap
çoxdan mövcuddur. Ona görə də körpü salmaq ta qədimdən savab iş,
xeyirxah əməl kimi qiymətləndirilib, sahibinə hörmət, rəğbət, lap elə
şöhrət, nəhayətdə rəhmət qazandırıb.

Süleyman Mehralı oğlunun ətrafını, oturub-durduğu adamları və
dostlarını müxtəlif təbəqələrin, müxtəlif zümrələrin nümayəndələri təşkil
edir. Bu adamları onların vəzifəsinə, sosial statusuna, maddi imkanlarına
və ictimai dayaqlarına və insanlıq pirinsiplərinə əsaslanaraq seçib
Süleyman Mehralı oğlu. Bu da onun sadəliyindən, böyüklüyündən irəli
gəlir.

Böyük şəxsiyyətlərin ömrü əsrlərlə ölçülür, ağlı, düşüncəsi, gördüyü
işi zamana, məkana sığmır, ideyaları gələcəklə səsləşir, insanlara örnək
olur, tərbiyə məktəbinə çevrilir.

Kimliyindən asılı olmayaraq hər bir insan həyatı dərk etmək, yaşayıb-
yaratmaq, cəmiyyətə fayda vermək, dünyanın sirlərini açmaq, gözəllik
qanunları üzərində həyat həqiqətlərinə qiymət vermək naminə gəlimli-
gedimli qoca dünyaya “qonaq” gəlir, sözü, əməlləri ilə özünü təsdiq edir,
xalqın və bəşəriyyətin övladı olur. Bu ömrü şərəflə yaşayanlar idrakı, məntiqi,
ağlı, zəkası, müdrikliyi ilə ucalıq zirvəsində parlayır, xalqın, elin-obanın
döyünən ürəyi, vuran əli, arxa-dayağına çevrilirlər. Şəxsiyyəti bu amal və
əqidə əsasında bütövlüyünü tapan, xeyriyyəçilik missiyası ilə yaşayan
Süleyman Mehralı oğlu da elimizinin fəxarət ünvanına çevrilmişdir.

Hörmətli Süleyman Qasımov! Sizin haqqınızda düşünəndə həmişə
Qurbaninin “Bənövşə” şeiri yadıma düşür:

Ayrılıqmı çəkib, boynu əyridir,
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni!

Əslində bənövşə doğulduğu və böyüdüyü torpağa səcdə edir, baş
əyir. Vətəninə, torpağına səcdə edənin, baş əyənin başı sonsuzluğa qədər
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ucalır. Vətən qədri, el qədri bilən ziyalılarımızın – məmurlarımızın başı
həmişə uca olsun! Süleyman Mehralı oğlu kimi!
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ÇEŞMƏYƏ BAXANDA DURULUR İNSAN

Son zamanlar tez-tez şahidi oluram,
insanlar daha çox vaxtın azlığından
gileylənirlər. Bilmirəm, bəlkə də bu, məişət
problemlərinin çoxluğundan, yaxud şəhər
həyatının özünəməxsusluğundandır, amma
fakt budur ki, bu sarıdan hamımız gileyliyik.
Bu, kənddə böyüyüb sonradan müxtəlif
səbəblərdən həyatlarını şəhərlə
bağlayanlarda özünü daha qabarıq göstərir.
Çünki kəndin genişliyindən, təbiət
qoynundan ayrılıb hətta onilliklər boyu
şəhərdə yaşasaq da, bu mühitin
yeknəsəgliyinə alışa bilmirik. Kənddə olduğu

kimi, istədiyimiz vaxt doğmalarımıza, dost-tanışlarımıza baş çəkmək
imkanımız olmur. Bəzən müəyyən səbəblərdən hətta ən əziz adamımızla
belə ancaq xeyirdə-şərdə görüşməli olur və bunu da ilk növbədə vaxtın
azlığı ilə izah etməyə çalışırıq.

Bu hisslər mənə də yad deyil. Qırx ilə yaxındır ki, Bakıda yaşasam
da, özümü bircə an da olsa Borçalısız, doğulub boya-başa çatdığım
Faxralısız təsəvvür etdiyim an olmayıb. Yaranan ilk fürsəti əldən
verməyərək doğma yurda baş çəkir, doğmalarımla, bir vaxtlar orta
məktəbdə mənə dərs demiş müəllimlərimlə, el ağsaqqalları ilə görüşüb
hal-əhval tuturam. Bu gün səsi dünyanın bir çox ölkələrindən gələn
faxralılardan aldığım xoş soraqlar qəlbimi dağa döndərir. Bir də Faxralı
kimi saf bir təbiəti olan yerdə doğulub, böyüyənlər əsasən mətin, mərd,
qorxmaz, möhtəşəm, saf və duru olurlar. Natiqlik qabiliyyəti ilə yeri-göyü
titrədən böyük söz fatehi Zəlimxan Yaqub demişkən:

...Palçığa baxanda bulanır içi,
Çeşməyə baxanda durulur insan.

Tez-tez görüşə bilməsəm də, haqqında eşidib uğuruna sevindiyim
eloğlularmndan biri də İsa Xəlilovdur.

...İsa Əli oğlu Xəlilov 1961-ci il may ayının 2-də Faxralı kəndində
ziyalı ailəsində anadan olub. 1968-1978-ci illərdə Faxralı kəndində orta
təhsil alıb. 1978-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə başa vurub, ali təhsil
almaq arzusuyla Bakıya gəlib. O zamanlar abituriyentlər ali məktəbə
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qəbul üçün dörd fəndən imtahan verirdilər. Belə bir eksperiment qayda
da var idi ki, ilk iki imtahandan yüksək nəticə göstərən abituriyent digər
imtahanlardan azad edilirdilər. İsa da elə həmin ildə iki imtahanın
nəticəsinə görə eksperiment yolu ilə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun
(indiki Azərbaycan Texniki Universitetinin) mexanika fakültəsinə daxil
olub. Tələbəliyin ilk günündən yaxşı oxuması və institutun ictimai
həyatında yaxından iştirak etməsi ilə seçilib, professor-müəllim heyətinin
diqqətini çəkib. Keçmiş SSRİ-də ali məktəblərdə əla oxuyan tələbələrə
verilən ən yüksək təqaüdə - Lenin təqaüdünə layiq görülüb. İnstitut
Əlaçılar Şurasının sədri olub, mexanika fakültəsində komsomol
təşkilatının katibi vəsifəsinə irəli çəkilib. 1981-ci ildə Azərbaycan
Komsomolunun 31-ci qurultayına nümayəndə seçilib.

1983-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirən İsa Xəlilov
həmin ilin sentyabrından 1984-cü ilin yanvar ayınadək Bakı Məişət
Kondisionerləri zavodunda mühəndis-texnoloq vəzifəsində çalışıb. Bəlkə
də istehsalatda çalışmasını davam etdirsəydi daha böyük uğurlar əldə
edər, vəzifə pillələrində yüksələrdi. Amma onun taleyinə başqa bir yol
yazılmışdı: özünü elmə həsr etməliydi. Bunun üçün zəmin isə hələ
tələbəlikdən yaranmışdı. Elmi axtarışlara olan həvəs, daim yeniliklər
axtarmaq marağı istehsalatda cəmisi dörd ay çalışdıqdan sonra onu
yenidən Azərbaycan Politexnik İnstitutuna gətirib və o, 1984-cü ilin
yanvar ayında “Maşın detalları və yükqaldıran-nəqliyyat maşınları”
kafedrasında “Maşınşünaslıq” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olub. Bir
vaxtlar tələbə kimi gəldiyi doğma divarlar yenidən onu qoynuna alıb. Bu
dəfə gənc tədqiqatçı kimi. Yenidən yuxusuz gecələr, elmi kitabxanalar və
laboratoriyalar. Nəhayət, bütün bu əzab-əziyyət, çəkilən zəhmət öz bəhrəsini
verib və o, 1990-cı ildə “Dişli muftaların sistemli ehtimal hesabı alqoritminin
yaradılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, texnika
elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

İ.Xəlilov 2013-cü ilin aprel ayında “Maşın intiqallarının sistemli analizi
ilə muftaların seçilməsinin nəzəri əsaslarının işlənməsi” mövzusunda
doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək texnika elmləri
doktoru elmi dərəcəsini alıb. Onun doktorluq işi rəsmi opponentləri –
Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının “Nəqliyyat mexanikası və
materialşünaslıq kafedrasının müdiri, texnika elmləri doktoru, professor
Ə.X.Canəhmədov, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elm və
texnika üzrə prorektoru, “İnşaat, yol və meliorasiya maşınları” kafedrasının
müdiri, Əməkdar müəllim, texnilka elmləri doktoru, professor A.R.Şərifov,
Azərbaycan Texniki Universitetinin “Texniki mexanika” kafedrasının
professoru, texnika elmləri doktoru N.A.Nəsibov tərəfindən yüksək
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qiymətləndirilmiş, müəllif tərəfindən yaradılmış dinamik modelin və onun
həlli üçün tərtib edilmiş alqoritmin maşın intiqallarının kompleks
öyrənilməsində böyük elmi yenilik olduğu vurğulanmışdır. Qeyd edilmişdir ki,
ilk dəfə olaraq maşın intiqalının sistemli analizi əsasında maşınların
hərəkətverici və işçi orqanlarının işi ilə əlaqəli yaranan dinamiki qüvvələrin,
intiqal sistemindəki məcburi rəqslər tezliyinin, fırlanan detalların kütlə ətalət
momentlərinin, intiqal elementlərinin sərtlik və dempferləmə
xüsusiyyətlərinin, valların quraşdırılma xətalarının, intiqal sistemindəki ara
boşluqlarının və muftanın dempferlənməsi nəticəsində yaranan temperatur
fərqinin nəzərə alınması ilə muftaların seçilməsinin nəzəri əsasları işlənmişdir.

İnstitutu bitirdikdən sonra 4 ay istehsalatda çalışmasını nəzərə
almasaq, demək olar ki, İsa Xəlilov 1978-ci ildən öz taleyini Texniki
Universitetlə bağlayıb və bu gün də bu ali təhsil ocağında fəaliyyətini
davam etdirir. 30 ildir ki, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu
universitetdə müxtəlif vəzifələr daşıyıb. 1987-ci ilin fevral ayından 1991-
ci ilin dekabr ayına kimi “Maşın detalları və yükqaldıran-nəqliyyat
maşınları” kafedrasında assistent, 1991-ci ildən isə həmin kafedrada
dosent vəzifəsində çalışıb. Bununla yanaşı, 1990-1992-ci illərdə həmin
universitetin “Robot texnikası” fakültəsində tədris işləri üzrə, 1993-1998-
ci illərdə isə elmi işlər üzrə dekan müavini, 2005-2008-ci illərdə isə
rektorun müşaviri vəzifəsində çalışıb. 2008-ci ildən isə Azərbaycan
Texniki Universitetində tərbiyə işləri üzrə prorektordur. 2013-cü ildən
eyni zamanda həmin universitetin “Maşın və mexanizmlər” kafedrasının
müdiridir.

Bu müddətdə bir alim kimi də məhsuldar elmi fəaliyyəti olub. İndiyədək
60-dan çox elmi-texniki və metodik əsəri çap edilib, 1 monoqrafiyanın, 6
dərslik və dərs vəsaitinin, 5 elmi-metodik məcmuənin və 2 texniki lüğət kita-
bının müəllifidir. Ümumilikdə 10-dan çox kitabı nəşr olunub. Dəfələrlə
beynəlxalq və respublika miqyaslı elmi konfrans və simpoziumlarda
məruzələrlə çıxış edib. 20-dən artıq elmi əsəri Almaniya, İngiltərə, Türkiyə,
Rusiya və digər ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında dərc olunub. Elm və
təhsil sahəsindəki uğurlarına görə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin “Fəxri Fərman”ı ilə təltif olunub.

Əldə etdiyi uğurlar onu arxayınlaşdırmayıb, daim öz üzərində çalışıb,
son zamanlar sürətlə gedən elmi-texniki tərəqqi ilə ayaqlaşmaq üçün
xarici ölkələrin nüfuzlu elm ocaqlarında ixtisasartırma kurslarında olub.
Və elə buradaca qeyd etmək yerinə düşər ki, rus və alman dillərində
sərbəst danışması da onun üçün bu mənada böyük imkanlar yaradır.
1988-ci ildə Moskvada Bauman adına Ali Texniki Məktəbində,
Almaniya Federativ Respublikasının Akademik Mübadilələr İdarəsinin
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(DAAD) dəvəti ilə 1992-1993-cü illərdə Boxum şəhərinin Ruhr
Universitetində, 1997-1998, 2003, 2006 və 2009-cu illərdə Karlsue
Universitetində elmi və pedaqoji ixtisasartırma kursu keçib.

1996-1997-ci illərdə AFR-nın Karl Düyserq Cəmiyyətinin dəvəti ilə
Daymler-Bens (indiki DaymlerKraysler) AC-də geniş proqramlı ixtisaslaşma
keçən İsa Xəlilov Karl Düysberq Cəmiyyətinin proqramı çərçivəsində soaial
bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin yaradılması, idarə edilməsi və
inkişafı istiqamətində menecment kurslarını ən yüksək balla başa vuraraq 1-ci
dərəcəli diploma layiq görülüb. Bu proqram çərçivəsində dünyada ən böyük
avtomobil zavodlarından biri olan Vört şəhərindəki Mersedes-Benz
zavodunda avtomobillərin istehsalının texniki və iqtisadi təşkili,
avtomatlaşdırılmış istehsal şəraitində iri müəssisələri idarəetmə təcrübəsi
keçib. 1998-ci ildən 2003-cü ilə kimi universitetdəki əsas işi ilə yanaşı eyni
zamanda DaymlerKraysler AC-nin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyində
“Mersedez-Benz” avtomobillərinin satış şöbəsinin direktoru vəzifəsində də
çalışıb.

İsa Xəlilov hazırda ömrünün ən gözəl məqamını – ömrün altınçı
onilliyinin ilk illərini yaşayır. Kiçik bir yazıda bir insan ömrünə bütövlükdə
ayna tutmaq mümkünsüz olsa da, bu illər ərzində bir alim və pedaqoq
ömrünün olduqca səmərəli və məhsuldar olduğunu yuxarıda
sadaladıqlarımızdan da görmək olur. Və bir insan kimi İsa müəllimin
xoşbəxtliyi bir də ondadır ki, həm də ləyaqətli vətəndaş-ziyalı, qeyrətli eloğlu
və gözəl bir ailə başçısı olması onun alim-pedaqoq şəxsiyyətini tamamlayır,
bütövləşdirir. Həyat yoldaşı Kəmalə xanımmüəllimədir, Bakı şəhərindəki 245
saylı orta məktəbdə fizika müəllimi işləyir. İki övladı var. Qızı Aynur xanım
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində mühasib vəzifəsində çalışır, oğlu Əli isə
Azərbaycan Texniki Universitetinin “Radiotexnika və rabitə” fakültəsinin
magistratura pilləsini də bitirib.

Arxada qoyduğu illərdə İsa Xəlilov bir alim kimi çox uğura imza atsa
da, onu tanıyanlar xüsusilə də hər uğurundan böyük iftixar hissi duyan
faxralılar inanırlar ki, daha böyük uğurlar hələ qabaqdadır. Mən də elə bu
inamla və hörmətli eloğluma yeni-yeni uğurlar arzusuyla bu yazım
hələlik burda bitirirəm...
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ÖZ KÖKÜ ÜSTÜNDƏ BİTƏN YAXŞIDI

Deyirlər ki, həyat heç vaxt aciz insanları və
zəifləri sevmir. Bu fikirdə çox böyük həqiqət
var. Əgər kimsə ömrü boyu başının altına yastıq
qoyub yatırsa, qolunu çırmalayıb bir iş görmürsə
və günlərin birində də yaşa dolub qocalaraq
dünyasını dəyişirsə, əlbəttə, bütün günah həmin
insanın özündədir.

Gərək insan dünyaya nə üçün gəldiyini və
niyə gəldiyini dərindən dərk eləsin. Daha
doğrusu, hər adam özünə belə bir sual
verməlidir: Mən bu dünyaya nə üçün gəlmişəm?

Bu sualın cavabını düzgün verənlər təbii ki, sonradan hamının qarşısında,
eləcə də ailəsinin və el-obasının qarşısında üzüağ olur. Yəni hara gedirsə,
harda olursa, qazandığı nüfuza və hörmətə görə, çoxları ona diqqət
göstərir və hörmət eləyir. İnsanların məhəbbətini qazanmaq hər adama
qismət olmur. Bu o adamlara, nəsib olur ki, insana xoş olan müsbət
keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilər.

Valeh Aslan oğlu Əliyev də məhz həyat yolunu bu amal üstündə
qurub. O, 1961-ci ilin noyabrın 23-də Borçalı mahalının Faxralı kəndində
ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirəndən sonra, Faxralı
üzümçülük sovxozunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. Valeh əmək
fəaliyyətinə başladığı ilk gündən zəhmətsevərliyi və bacarığı ilə
başqalarından fərqlənib.

Sonra ordu sıralarına yollanır. Qazaxıstanın Qızıl Orda Vilayətinin
Aralski şəhərində hərbi xidmətdə olur. Əsgərlik həyatı sanki ona yeni bir
yol açır. Bu yol heç də adi yollardan olmayıb. Bu yolu gedən hər hansı
cavan adam sonradan daha möhkəm və daha güclü olur. Elə Valeh
Əliyev də əsgərlik həyatında bərkə-boşa düşür və daha böyük təcrübə
toplayır. Hərbi xidmətdən sonra Faxralı üzümçülük təsərrüfatında
fəaliyyətini davam etdirir.

Məlumdu ki, hər bir insan arzu ilə yaşayır. Valeh də həmin
təsərrüfatda təcrübə topladıqdan sonra arzusunun dairəsi bir az da
genişlənir. Ona görə də Bakıya gəlir, Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində
olan İxtisaslaşdırılmış Mexanikləşdirmə İdarəsində maşinist işləyir.
İşləyə-işləyə Çingiz İldırım adına Politexnik İnstitutunun maşınqayırma
fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olur. Sonradan 1985-ci ildə həmin
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fakültənin axşam şöbəsində təhsilini davam etdirir. Valeh Əliyev sözün
həqiqi mənasında tələbəlik illərində öz ixtisasını çox dərindən öyrənir və
onun sirlərinə yiyələnir. Təbii ki, kamil mütəxəssis kimi yetişmək üçün
hər şeyi incəliyinə qədər öyrənmək lazım idi. Elə bu qabiliyyəti də
Valehə sonralar arxa, dayaq olur. O, İxtisaslaşdırılmış Mexanikləşdirmə
İdarəsində əvvəl iqtisadçı, sonra isə baş mühasib vəzifələrində çalışır.
1999-cu ildə Valeh Əliyev Odlar Yurdu Universitetinin maliyyə-kredit
fakültəsini bitirib, ikinci ixtisas alır və əmək fəaliyyətini Vergilər
Nazirliyində davam etdirir.

Hər bir müəsisə və təşkilat daha bacarıqlı və istedadlı mütəxəssisə
ehtiyac duyur. Belə bir məqamda Valeh Əliyev 1997- ci ildə Baş Dövlət
Vergi Müfəttişliyinin Nərimanov üzrə Dövlət Vergi Müfəttişliyində
hüquqi şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi şöbəsində böyük dövlət vergi
müfəttişi və baş dövlət vergi müfəttişi vəzifələrində çalışır. Topladığı
təcrübə və zəhmətsevərliyi zaman-zaman onun daha yüksək pillələrə
qalxmasına təkan verir. O, 2000-ci ilin avqustundan Vergilər Nazirliyinin
Vergi Borclarının Məcburi Alınması İşinin Təşkili İdarəsinin baş dövlət
vergi müfəttişi vəzifəsinə irəli çəkilir.

Valeh Əliyev həm də şərəfli keçmişinə hörmət edib, onun yaxşı
tərəfini yaşada-yaşada yaşayır. Müdrik ağsaqqal, kimsədən çəkinməyən,
sözü məqamında deməyi bacaran Alməmmədoğlu Möylə, Axund Alı,
Faxralıda kolxoz qurucuları kimi tanınmış kolxoz sədrləri və digər rəhbər
vəzifələrdə çalışmış İsrafil Məmmədov, Əli Xəlilov, türk dünyasının
böyük alimi Şamil Qurbanov, Azərbaycan mətbuatının inkişafında
müstəsna xidməti olan Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti,
alim-publisist Məmməd Məmmədov, cavan yaşlarında məktəb direktoru
işləmiş Qara Hümbətov və Yasin Xəlilov, hazırda məktəb direktoru
işləyən Söhbəddin Məmmədov və digər hörmətli ziyalıları yetirən
Alməmmədli nəsli layiqli davamçısı olan Valeh Aslanoğlu ilə də fəxr
edir. Valeh uzun müddət Faxralıda rəhbər vəzifələrdə işləmiş, elin
hörmətini qazanmış gözəl insan Aslan Əliyevin oğlu və xalqımızın çox
ləyaqətli oğlu, eli, xalqı üçün yanar ürək olan və bu gün də məsul vəzifə
daşıyan Arif Əliyevin qardaşıdır.

Böyük filosof Çesterfild deyib: “Ağıllı adam hərdən tələssə də,
tələsik iş görmür”. Əlbəttə, o insan ki, savadlıdır, dünyagörüşü var, təbii
ki, o, güclü mütəxəssis kimi harda olmasından asılı olmayaraq, özünü
təsdiq edə biləcək. Özünü təsdiqdən böyük qüvvə yoxdur. Hər hansı bir
mütəxəssis işə başlayanda fikirləşir ki, mən burda özümə necə hörmət
qazanacam. Amma o insan ki, savadlıdır, dünyagörüşlüdür və ziyalıdır,
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istər-istəməz onlar nəinki işlədiyi yerdə, hətta kənarda da hamıyla
ünsiyyət tapa bilir və xoş münasibət qurmağı bacarır.

Valeh Əliyev tək vergi mütəxəssisi kimi deyil, bir ziyalı kimi onu
tanıyanların yanında böyük hörmət qazanır. Ziyalılıqsa savadlı,
dünyagörüşlü və diplomu olmaqla ölçülmür. Ziyalılıq odur ki, yıxılana
arxa du-rasan, kimsəsizə kömək eləyəsən, özündən acizi incitməyəsən.
Bu mənada Valeh məllimin heç kimə bənzəməyən qeyri-adi müsbət
xarakteri və xasiyyəti var. O, öz böyük ürəyi və sadəliyi ilə nəinki Faxralı
camaatının, eləcə də bütün tanışlarının hörmətini qazanıb.

Deyirlər ki, yaxşılıq itmir. Həqiqətən də belədir. Birinə yaxşılıq elə,
sonra da əvəzini umma. Amma bu yaxşılıq sənin öz qabağına çıxmasa da,
övladının, nəvənin nə vaxtsa köməyinə çatacaq. Əl tutduğuna görə,
günlərin birində də hansısa insan sənin yaxınına dayaq olub, kömək
göstərəcək.

Valeh Əliyev 2005-ci ildən Vergilər Nazirliyi Yanında İri Vergi
Ödəyiciləri ilə İş üzrə Departamentin (indiki Xüsusi Rejimli Vergi
Xidməti Departamenti) vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsində baş dövlət
vergi müfəttişi vəzifəsində işləyir. 2010-cu ildən isə o, Vergilər Nazirliyi
Yanında Xüsusi Rejimli Vergi Xidməti Departamentinin iri vergi
ödəyicilərinin auditi şöbəsində baş dövlət vergi müfəttişi vəzifəsində
çalışır.

Harda işləməsindən asılı olmayaraq, o, öncə azərbaycanlı və
vətənpərvər bir ziyalıdır. Bu vətənpərvərliyi və ziyalılığı da zaman-
zaman nəinki onu doğma kəndinin sakinləri arasında, eləcə də minlərlə
insanlar arasında böyük nüfuz sahibi edib. Heç də hər insan nurlu və
işıqlı olmur. O insanlar işıqlı olur ki, onların sözü və əməli bir-birini
tamamlayır. Məhz Valeh Əliyevin də həmişə sözü və əməli bir olub. Öz
kökü üstündə qalxıb, öz kökü üstündə ucalıb. Zəlimxan Yaqubun dediyi
kimi:

...Öz kökü üstündə qalxan, ucalan,
Öz kökü üstündə bitən yaxşıdır.
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YAYILSIN ELLƏRƏ ŞƏRƏFİN-ŞANIN,
UCALT ŞÖHRƏTİNİ AZƏRBAYCANIN

...Heç kim bilmir ki, gələcəkdə onun
həyatında hansı hadisələr və hansı yeniliklər
baş verəcək. Amma insanlar alın yazısına,
Allahın verdiyi paya daha çox inanırlar.
İnsanlar inanırlar ki, Allah mənim alnıma nə
yazıbsa, o da qarşıma çıxacaq və həyatım da
elə o alın yazısına uyğun da davam edəcək.
Əlbəttə, hər şey Yaradanın əlində və
ixtiyarında olsa da, gərək insan özü də
həyatını, yaşayışını qura bilsin. Daha
doğrusu, qarşıya qoyduğu məqsəd uğrunda
mübarizə aparsın və günlərin birində o
məqsədə çatanda rahat nəfəs alsın, dincəlsin,
sakitləşsin. Böyük rus şairi Puşkinin həyatla bağlı gözəl bir fikri var.
Puşkin yazır: “Həyatda hamar, aynatək yol olmur. Yolda rast olduğun
kiçik çuxurlar ümidsizlik, kədər gətirməməlidir.” Taleh Qiyas oğlu
Qasımov da həyatın bütün dolanbaclarında özünə inanıb və bir də
Allahın yazdığı alın yazısına güvənib. Allah da deyir ki, səndən hərəkət,
məndən bərəkət.

Taleh Qasımov 1961-ci il iyunun 3-də Bolnisi rayonunun Faxralı
kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirəndən sonra Faxralı
Üzümçülük sovxozunda fəhlə işləyib. Elə onda hiss edib ki, alın təri,
zəhmət və halal çörək nə deməkdir. İnsan ki, hər bir çətinliyə qatlaşır,
kirpiyi ilə “od” götürür, bərkə-boşa düşür və onda dünyanı daha
dərindən tərk edir. Dünyanı dərindən dərk edir ki, o heç də günləri boş-
boşuna bitirməli deyil. Yəni hərənin bu dünyada öz həyat yolu, öz
seçimi, öz mübarizə məktəbi var. Bu məktəbi keçənlər, bu məktəbdə
bərkiyənlər heç vaxt həyatda büdrəmirlər və büdrəsələr də, nə vaxtsa
qalxa bilirlər. O, 1979-cu ildə Xabarovsk vilayətinin Pereyaslavka
rayonunda yerləşən hərbi hissələrin birində xidmət edib. Hərbi hissədə
olarkən özünün qabiliyyəti və qeyri-adi xarakteri ilə seçilib. O, baş
çavuş, tağım komandiri kimi ehtiyata buraxılır.

Əsgərlikdən qayıdandan sonra daha da mətinləşən və möhkəmləşən
Taleh Qasımov Azərbaycan Aerogeodeziya Komitəsində fəhlə işləyir.
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Sonradan o, Neft və Kimya Akademiyasına qəbul olub və geoloji-
kəşfiyyat fakültəsində oxuyur. Ancaq o, kursu tam bitirmir.

...1992-ci ildə Prezident Qvardiyası sıralarına daxil olan Taleh
Qasımov daha böyük uğurlara imza atır. Ən başlıcası isə vətənin ağır
günündə əlində silah Ağdərədə, Ağdamda, Füzulidə, Qubadlıda,
Laçında və Zəngilanda yağı düşmənə qarşı vuruşur. Bəzən elə anlar
olub ki, o, ölümlə də üzləşib, ancaq yenə ordan sağ çıxıb. Aydındır ki,
müharibənin dəhşətləri və vahiməsi daha böyük olur. Müharibənin ağrı-
acısını dərindən yaşayan və bir qarış torpağımız uğrunda ölümə
getməyə hazır olan Taleh Qasımov heç vaxt yağı düşməndən
çəkinməyib. Ən azından ona görə ki, onun ürəyi həmişə bu torpaqlar
uğrunda döyünən ürək olub.

Rus yazıçısı Ostrovskinin belə bir fikri var: “İnsan üçün ən əziz şey
həyatdır. O, adama bir dəfə verilir. Ona görə həyatı elə başa vurmaq
lazımdır ki, mənasız yaşadığın illər səni yandırmasın, rəzil və
məzmunsuz həyat sürdüyün üçün qəlbin ağrımasın və ölərkən deyə
biləsən ki, mən bütün həyatımı və bütün qüvvəmi dünyada ən gözəl bir
şeyə - mübarizəyə həsr etmişəm.” Vətənpərvər insan olan Taleh
Qasımovun da həyatı həmişə mübarizə ilə zəngin olub. O, vətəni
uğrunda döyüşlərdə də mübarizəyə atılıb, adi həyatda da haqsızlığa,
ədalətsizliyə qarşı həmişə etiraz səsini ucaldıb. Elə buna görə də xidmət
elədiyi Milli Qvardiyada ona həmişə hörmətlə yanaşıblar. Taleh
Qasımov sonradan Hərbi Akademiyaya qəbul olur və oranı bitirir. Təbii
ki, ali təhsilli bu mütəxəssisə və bacarıqlı kadra zaman-zaman daha çox
ehtiyac duyulur. Elə buna görə də o, Milli Qvardiyanın fəxri qarovul
bölüyünə tağım komandiri, sonradan bölük komandirinin müavini, daha
sonra isə bölük komandiri təyin edilir. Öz işini və məsuliyyətini
dərindən dərk edən bu vətənpərvər insan vəzifəcə yenidən irəli çəkilir.
Belə ki, o Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fəxri qaravulunun
rəisi və fəxri qaravul taborunun komandiri təyin olunur. Sonradan Milli
Qvardiyanın əməliyyat növbətçisi, Milli Qvardiyanın qoşun xidməti
bölməsinin rəisi, 2010-cu ilin iyul ayında isə Milli Qvardiyanın döyüş
hazırlığı şöbəsinə rəis vəzifəsinə göndərilir.

Polkovnik-leytenant Taleh Qasımov müxtəlif vaxtlarda səmərəli
fəaliyyətinə görə, medal və döş nişanına layiq görülür. Belə ki, o
Fransanın baş naziri və müdafiə naziri tərəfindən “Yubiley döş nişanı”,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Hərbi xidmətə
görə” medal, “Qüsursuz xidmətlərə görə üçüncü dərəcəli” medal,
“Qüsursuz xidmətlərə görə ikinci dərəcəli” medal, “Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” medalı və eləcə də xüsusi
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dövlət mühafizə xidmətinin rəisi tərəfindən “Yubiley” döş nişanı ilə
təltif edilib.

İnsan ki, özünə bir cığır açır və o cığırla addımlayır, günlərin bir
günündə həmin cığır insanı daha böyük uğurlara qovuşdurur. O cığırla
Taleh Qasımov həmişə büdrəmədən yeriyib və həmişə də hamının
yanında alnıaçıq olub. Qoy bu yol vətənpərvər insan, elini-obasını hər
şeydən üstün tutan Talehi daha gözəl arzulara, niyyətlərə qovuşdursun.
Çünki elinə-obasına, Vətəninə sevgi Talehin içindən gəlir. Özünün tez-
tez zümzümə etdiyi şeirdəki kimi:

Rasim, dağ döşündə qaynayır bulaq,
Baharın eşqiylə gülür bağça-bağ.
Hər şey qazanılır dünayada, ancaq
Məhəbbət insanın canında gərək.
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VİCDAN İNSANIN ALLAHIDIR

Əslində bu yazını çoxdan, lap çoxdan
yazmalıydım. Daha doğrusu, onun haqqında
qəlbimdə yazıya çevrilmiş düşüncələrimi,
fikirlərimi kağıza çoxdan köçürməliydim. Amma
nədənsə, alınmırdı. Baxın, indiyədək neçə
kitabım işıq üzü görüb, bu kitablarda neçə-neçə
eloğlum haqqında yazmışam, amma bu yazı
ləngiyib. Bu ləngimənin bir səbəbi mənə
bağlıdırsa, digər səbəbkar da elə onun özüdür.
Haqqında yazılmasını istəməyib, - başqalarından
fərqli neyləmişəm ki, - deyə düşünüb. İşıq üzü
görən hər kitabımı böyük sevinclə qarşılayıb

təqdir etsə də, özü tərifi heç zaman sevməyib.
...Bu yazını yazmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Yaxından

tanıdığın adam haqda yazmağın da özünəməxsus çətinlikləri olur. Bunu
qələm adamları yaxşı bilir. Üstəlik barəsində söhbət açmaq istədiyin
adam sənə daha yaxındırsa, az qala hər gün görüşdüyün, sənin sevincinə
sevinib, kədərinə ortaq olan biridirsə, bu, daha da çətin olur. Ona qarşı
illərlə qəlbində yığılan xoş duyğuların hansından başlayıb hansında
qurtarmaqda çətinlik çəkirsən.

Aydın yaxın qohumum olsa da, mənim gözümdə onu ucaldan daha
çox sadəliyi və səmimiliyi, hər şeyin fövqündə insanlığı görməsi, yüksək
insani keyfiyyətlərə dəyər verməsi, elinə-obasına bağlılığı və öz işində
məsuliyyətli olmasıdır. Həyatda nəyə nail olubsa, öz zəhməti hesabına
əldə edib. Və ən əsası ona diqqət göstərən, işıq ömrü yaşayan insanların
etimadını doğrulmağa çalışıb. Təsadüfi deyildir ki, Aydın haqqında söz
düşəndə ilk olaraq mənim yadıma alman filosofu Şopenhauerin bir bir
fikri düşür: “Böyük zəkalar bəşəriyyətə nə verməlidirlərsə, onlar onu
artıq gənclikdən toplamağa başlayırlar”.

Bəli, Aydın da hələ ilk gənclik illərindən aydın zəkası ilə seçilib,
gələcək həyat yolunu düzgün məyyənləşdirərək bugünkü mövqeyinə
çatıb. İlk baxışda heç kəsdən fərqlənməyən bir ömür yolu keçsə də, bu
yolun özünəməxsusluqları da az deyil. Gəlin onun ömür yoluna birlikdə
nəzər salaq.

Aydın Hüseyn oğlu Qurbanov 1963-cü il iyunun 10-da Faxralı
kəndində anadan olub. Orta təhsilini də bu kənddə alıb. 1980-ci ildə orta
məktəbi bitirib və ali təhsil almaq arzusu onu da Bakıya gətirib.
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Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Texniki Universitet)
Avtomobillər və avtomobil təsərrüfatı fakültəsinə daxil olub. Yaşlı və
orta nəslin nümayəndələri o vaxtlar bu fakültənin necə prestijli və bu
fakültəyə qəbul zamanı böyük müsabiəqnin olduğunu yaxşı xatırlayırlar.

Beşillik tələbəlik həyatını uğurla başa vuran Aydın 1985-ci ildə
institutu bitirərək ali təhsilli mütəxəssis kimi müstəqil həyata atılıb. İlk
əmək fəaliyyətinə 1985-ci ildə Bakıdakı Şəhərlərarası Beynəlxalq
Yükdaşıma avtonəqliyyat müəssisəsində başlayıb. İlk günlərdən işini
dərindən bilməsi və zəhmətsevərliyi ilə seçilib, kollektivdə hörmət
qazanıb. 1997-ci ilədək burada təmir mexaniki, emalatxana rəisi, texniki
istehsalat şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb.

1997-ci ildən əmək fəaliyyətini ölkəmizin iqtisadiyyatının aparıcı
qolu olan neft sektorunda davam etdirib. 2002-ci ilədək Dövlət Neft
Şirkəti Dənizdə Neft Qaz Çıxarma İstehsalat Birliyinin (DNQÇ İB)
nəqliyyat şöbəsində aparıcı mühəndis kimi çalışıb. Burda da özünü
bacarıqlı mütəxəssis kimi göstərib, təşkilatçılıq qabiliyyəti rəhbərliyin
diqqətindən yayınmayıb və o, vəzifə pillələrində addım-addım irəliləyib.
Hər dəfə ona daha böyük etimad göstərilib, məsul vəzifələrə irəli çəkilib.
2002-2014-cü illərdə Azərdənizneftinşaat trestinin Avtonəqliyyat
kontorunun rəisi, H.Əliyev adına BNEZ-in avtonəqliyyat sexinin rəisi,
Azərneftyağ NEZ-in avtonəqliyyat sexinin rəisi, Neft Kəmərləri
İdarəsinin Nəqliyyat Departamentinin rəisi vəzifələrini inamla daşıyıb.
2014-cü ildən bu günə kimi SOCAR Nəqliyyat İdarəsinin 2 saylı
Texnoloji Nəqliyyat Departamenti direktorunun istehsalat üzrə müavini
vəzifəsində çalışır.

Hər dəfə onun daha məsul vəzifəyə keçdiyini görəndə vaxtilə "Kəlilə
və Dimnə"dən oxuduğum bu ibrətamiz cümlələri xatırlayıram: "Vəzifə
ağır daş kimi şeydir, onu çox əziyyət və məşəqqətdən sonra çiyninə
qaldırırlar, lakin çox asanlıqla yerə atırlar. İstedadlı və bacarıqlı adamın
vəzifəsi kiçik, nüfuzu az, düşməni çox olsa da, o, əql və kamalı sayəsində
özünü büruzə verər, şöhrət tapar. Belə adamlar çıraq kimidirlər, fikir
verməmisinizmi ki, çırağı söndürmək istərkən o yüksəyə qalxmağa meyl
göstərir".

Aydın da məhz belələrindəndir. Yuxarıda da dediyim kimi, Aydın
vəzifə pillələrində bacarığı və qabiliyyəti hesabına irəliləyib.

Aydının atası Hüseyn dayı sözün həqiqi mənasında insanlığın
fövqundə dayanan, elin hörmətini qazanan əsl ziyalı idi. Belə demək
mümkünsə, Hüseyn dayı işıq ömrü, nur ömrü yaşadı. Və uca zirvələr
səltənətinə qədər ucala bildi. Həyatda ən böyük ad bu idi, ona da layiq
oldu. Beş övlad böyütdü, beşinə də ali təhsil verdi. Bu gün hər biri
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addımlarını atanda belə, onun təmiz adını gözləri önünə gətirirlər. Onu da
qeyd edim ki, Aydının ətrafı, əsasən, xalq üçün yaşayan, xalq üçün
yanan yanar ürəkli belə insanlardan ibarət olub. Babası Əli Xəlilov elin
nüfuzlu kişilərindən olub. Uzun müddət çətin vaxtlarda təsərrüfat rəhbəri
işləyib. Türk dünyasının böyük alimi, iki çağırış Milli Məclisin deputatı
olmuş Şamil Qurbanov Aydının əmisi idi. Bunları ona görə yazıram ki,
Aydın o köklərin üzərindən pərvəzlanıb. Hüqo vaxtı ilə yazırdı: “Vicdan
insanın Allahıdır”. Bu hikməti Aydın özünə həyat amalı seçib və həmişə
hər zaman buna əməl etməyə çalışıb.

O, eyni zamanda ictimai həyatda da fəaldır. 1998-ci ildən Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 1999-2004-cü illərdə Abşeron
rayonunun Xırdalan Bələdiyyəsinin üzvü olub.

Onun fədakar əməyi dövlətimiz tərəfindən də layiqincə
qiymətləndirilib. Neft sənayesində xidmətlərinə görə 2013-cü ildə
Azərbaycan Res-publikası Prezidentinin sərəncamıyla "Tərəqqi" medalı
ilə təltif olunub.

O, həm də təəssübkeş eloğlu, nümunəvi ailə başçısıdır. İki oğlu var.
Hər ikisi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsidir. Aydın öz
valideynlərinə necə bağlıydısa, övladlarına da eyni məhəbbətlə bağlıdır.
Övladlarının xoşbəxt gələcəyi naminə əlindən gələn hər şeyi edir. Övlad-
valideyn münasibətlərindən söz düşəndə tez-tez O.Balzakın aşağıdakı
kəlamlarını xatırladır: "Atalar həmişə öz atalıq səadətlərindən feyz
almalıdırlar. Atanın vəzifəsi həmişə verməkdir, almaq deyil. Atalar
ayaqlar altında tapdalanarsa, vətən məhv olar".

Aydın ömrünün ən gözəl çağlarını yaşayır. Qarşıda onu çalışdığı
sahədə daha məsul vəzifələr və övlad toyu gözləyir. Ona uğurlar
arzulayıram. İnanıram ki, hər iki sahədə üzərinə düşən işin öhdəsindən
şərəflə gələcək.
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AÇSA DA ÇİÇƏYİ, QALMADI BARI

İndiyədək eloğlularımdan çoxu haqqında
yazmışam. Eldə-obada hörmət qazanan,
xeyirxah əməlləri ilə təkcə özünün yox, həm
də doğma Faxralımızın başını uca edən,
şöhrətini artıran hər kəs haqqında ürəkdolusu
söhbət açmışam. Kiminsə uğurlarından söhbət
açmaq, yaxşı əməllərini gənclərə örnək kimi
təqdir etmək yaradıcı adam üçün sanki əlavə
stimula çevrilir. Haqqında yazdığın adamı
yaxından tanıyırsansa, bu hisslər ikiqat artır.

Ancaq etiraf edim ki, bu yazını yazmaq
mənə çox çətin oldu. Hər sətri yazdıqca içimdən keçən sızıltıyla baş-başa
qaldım, qələm əlimdə əsdi. Axı, bu gün mən onun barəsində keçmiş
zamanda danışmalı oluram. Doğrudur, bir gün dünyaya gələn bir gün də
bu fani dünyadan köçəcək. Heç kəs bu dünyanı tutub durası deyil.
Özündən sonra hər kəsdən yaxşı və ya pis əməlləri yadigar qalır, onu bu
əməlləri yaşadır, bir də könüllərdə qurduğu yuva. Bəli, heç kəs bu
dünyada əbədi qalan deyil. Amma… dünyadan köçəndə də vaxtında
köçəsən. Bir xainin, terroristin əməlinin qurbanı olmayasan.

Oxucumu çox da intizarda saxlamaq istəmirəm. Bu yazıda Elşəndən
söhbət açmaq istəyirəm – Elşən Məmməd oğlu Məmmədovdan. Elşən
1963-cü il iyul ayının 1-də Bakıda anadan olub. Onun atası Məmməd
müəllim əslən Faxralıdandır, ali məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda
yaşayıb fəaliyyət göstərib. Azərbaycanın tanınmış jurnalistlərindən olub,
Əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. Mən həmişə onunla qürur
duymuşam. Yüksək intellektli, olduqca xeyirxah bir insan idi. Məmməd
müəllim haqqında böyük qürur hissi ilə yazdığım yazı əvvəlki
kitablarımda yer alıb.

Elşənin mənsub olduğu Alməmmədli nəsli haqqında o qədər gözəl,
ağızdolusu danışardı ki, Məmməd müəllim (Mamed əmi), adam heyran
qalardı. Həmişə mənə və qardaşlarıma sözün həqiqi mənasında əmi
diqqəti, qayğısı göstərərdi. Nəslimizin görkəmli nümayəndələri haqqında
saatlarla danışardı. Uzun müddət Faxralıda və qonşu kəndlərdə kolxoz
sədri işləmiş atası İsrafil Məmmədovdan, kolxoz sədri, sovet sədri
işləmiş əmisi Əli Xəlilovdan, türk dünyasının böyük alimi əmisi oğlu
Şamil Qurbanovdan danışdıqca saflaşırdı, dünya ilə bir olurdu. Bu
xasiyyət Məmməd müəllimə içindəki saflıqldan gəlirdi. Qardaşım
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Sərdarın ali təhsil almasında və işləməsində Məmməd müəllimin
(Mamed əminin) xüsusi xidməti vardı. Onu həmişə diqqətdə saxlayırdı.
O günləri Sərdar belə xatırlayır: “Bakıda təsərrüfat malları mağazasında
müdir işləyirdim. Məmməd əminin ailəsi əzizlərimiz, evi isə doğma
ocağımız idi. Mərhum Humay bibi bizə elə münasibət bəsləyirdi ki,
anamız qədər çox istəyirdik. Elşən haqqında danışmaq isə mənim üçün
çox çətindi. Allah onu saf yaratmışdı, təmiz yaratmışdı. Çox savadlı,
səviyyəli mühəndis idi. Tərbiyəsinə həsəd aparardıq. Otruşu, duruşu bir
məktəb idi. Təəssüf, min təssüf ki, həyatının çiçəkləndiyi bir vaxtda
alçaqların, namərdlərin ucbatından dörd nəfərdən ibarət bir ailə terrorun
qurbanı oldu. Həmin çətin anlarda xalqın qabağında duran, ağır kədərə
şərik olan, xalqa minnətdarlığını bildirən atam Eyvaz Məmmədovun
sözləri, dəfn zamanı Səyyad Allahverdiyevin və sair Məmmədəli
Əlləzovun oxuduğu şeir hələ də yadımdadı. Son olaraq demək istəyirəm
ki, Elşən, onun gözəl ailəsi elimiz tərəfindən – dostları, yoldaşları
tərəfindən həmişə minnətdarlıqla xatırlanır və zaman-zaman
xatırlanacaq.”

Təkcə elə Məmməd müəllimin ailəsində dünyaya gəlməsini demək
kifayət edər ki, Elşən haqqında əlavə heç nə demədən də onun necə bir
insan olduğu barədə təsəvvür yaransın. Atası respublikada tanınmış
adamlardan olsa da, Elşən heç zaman onun şöhrətinin kölgəsində
gizlənməyib, hələ orta məktəb illərindən çalışıb ki, əməlləri ilə atasına da
başucalığı qazandırsın, özünün karyerasını da qursun.

Elşən orta təhsilini Bakıda alıb. Əvvəlcə Yasamal rayonundakı 158
saylı orta məktəbdə oxuyub. Sonra təhsilini Nəsimi rayonundakı 240
saylı orta məktəbdə davam etdirib və 1980-ci ildə həmin məktəbi əla
qiymətlərlə bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Politexnik İnstitutunun
(indiki Texniki Universitet) mexanika fakültəsinə daxil olub. Texniki ali
təhsil alanlar yaxşı bilir ki, bu sahə üzrə oxuyan tələbələrin ən yaralı yeri
çertyoj çəkməkdir. Elşən üçün isə bu, adi bir iş idi. Bu kimi işləri o qədər
dəqiqliklə yerinə yetirərmiş ki, tərsimi həndəsə və maşın detalları
fənlərindən çəkdiyi çertyojlar digər tələbələrə nümunə kimi göstərilmək
üçün kafedrada görməli yerdə divardan asılarmış.

Beşillik tələbəlik həyatını da uğurla başa vuran Elşən 1985-ci ildə
institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Təyinatla gənc mütəxəssis kimi
Bakı Aqreqat İstehsalat Birliyinə işə göndərilib. Burada mühəndis-
texnoloq kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Qısa müddətdə savadı və
bacarığı ilə kollektivdə böyük hörmət qazanıb, ona böyük etimad
göstərərək aparıcı-mühəndis vəzifəsinə irəli çəkiblər. Qısa müddətdə ona
göstərilən etimadı doğruldub. Neçə-neçə səmərələşdirici təklif irəli sürüb
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ki, bunlar istehsalatda tətbiq olunaraq böyük səmərə verib. Hər dəfə
səmərələşdirici təklifi istehsalatda tətbiq olunaraq müəssisəyə uğur
gətirəndə rəhbərlik onu mükafatlandırıb. Özü də elmi iş üzərində çalışırdı.
Elimiz Elşənin timsalında gələcəyin ən böyük alimini və gözəl ziyalısını
itirdi.

Bu müəssisədə Elşənin işləri pis getmirdi. Kollektivdə böyük hörmət
qazanmışdı. Amma şəhərdən uzaqlığı (müəssisə Buzovnada yerləşirdi)
üzündən iş yerini dəyişdirmək qərarına gəlib. 1992-ci ildə Keşlə
qəsəbəsində yerləşən tikinti idarəsində işə düzəlib. Qısa müddətdə burda
da işgüzarlığı və təvazökarlığı ilə kollektivin sevimlisinə çevrilib. Uğurlu
başlanğıc onun gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərə imza atacağından
xəbər verirdi. İşdə də, ailədə də hər şey özünün istəyinə uyğun gedirdi.
Evlənmişdi. Ali təhsilli mühəndis olan həyat yoldaşı Alidə xanımla
xoşbəxt bir ömür sürürdülər. Oğulları Fəridlə qürurlanır, onun xoşbəxt
gələcəyi naminə əl-ələ verib çalışırdılar. Amma atalar yaxşı deyib ki, sən
saydığını say, gör fələk nə sayır. Amansız fələk heç də Elşənin saydığını
saymadı və o, ailəsi ilə birlikdə 1995-ci ildə Bakı metrosunda törədilən
terror hadisəsinin qurbanı oldu. Faxralı çoxlarına nümunə olacaq bir
ailəni Haqqın dərgahına yola saldı.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub necə də gözəl deyib: “Alnıma nə yazıb,
Allahım bilir”. Görünür tanrı Elşənin taleyini də belə yazıbmış.

Elşən haqqında çox danışmaq, çox yazmaq olar və nə qədər ki,
qədirbilən eloğluları, sadiq dostları və yaxınları var, onun xatirəsi də
ürəklərdə yaşayacaq, neçə-neçə şirin xatirələr yazılacaq. Elşənin dayısı
oğlu və tələbəlik dövründə qrup yoldaşı, hazırda “Neftmaştəmir” ASC-də
mühəndis vəzifəsində çalışan Turqay Əbilov Elşəni belə xatırlayır: “ Hər
şeydə ehtiyatlı olan, hər şeyi ölçüb-biçən Elşən talenin hökmüylə
həyatının çiçəkləndiyi bir dövrdə həyatdan köçdü”…

Unudulmaz Elşənimiz haqqında bu yazını dünyamızın böyük şairi
Zəlimxan Yaqubun sözləri ilə tamamlayıram.

Sükuta qərq oldu o dil, o dodaq,
Qapı tək örtüldü göz qapaqları.
İşıqsız ev oldu, qaranlıq otaq,
Açsa da çiçəyi, qalmadı barı,
Gövdədən ayrıldı möhtəşəm budaq.
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ELM SƏRHƏD TANIMIR

Bəzən adam elə fikirləşir ki, bütün
insanların taleyi və həyatı bir-birinə bənzəyir.
Ancaq bu, ilk baxışdan belə görünür. Yəni
haradasa insan dünyaya gəlirsə, böyüyürsə
və yaşa dolub həyatda öz irsini qoyursa,
onda hər bir adamın özünün yaşam tərzi və
ömür yolu olur. Bu ömür yolları heç də asan,
rahat və sakit olmur. Bir çox halda istedadlı,
ziyalı və məşhur insanların ömür yolları,
yaşam tərzləri bir-birinə oxşasa da, ancaq
onları, bayaq dediyimiz kimi, fərqləndirən,
ayıran bir çox cəhətlər var. O cəhətlər hər

insanda bir cür formalaşır. Əgər bir insan zəhmətkeşdirsə və gecə-gündüz
əziyyət çəkirsə, öz üzərində işləyib, alın təri axıdırsa, onun gec-tez nə
vaxtsa bəhrəsini görür. Amma sadəcə olaraq, o bəhrəyə qədər gedən yol
çox əzablı, əziyyətli və çətin olur.

Tahir Məhəmməd oğlu Qasımov da heç kimə bənzəməyən və heç
kimə oxşamayan maraqlı bir ömür yolu yaşayır. Ona görə yaşayır deyirik
ki, onun hər anı, hər dəqiqəsi və hər saatı əzablı, əziyyətli saatlar
üzərində qurulub. Bir də daxilində olan inam və iradə onu həmişə o işıqlı
yola doğru aparır. Uzaqda işıq olduğunu görəndə insan o yolu daha rahat
və daha tez qət edir. Tez qət edir ki, o işığa və o məqsədə çata bilsin. Bu
yolda çətin anlar, büdrəmələr, yıxılmalar da ola bilər. Amma iradəli
insanlar nə həyatda büdrəməyindən, nə də yıxılmalarından qorxurlar.
Onlar yıxılanda da ayağa tez qalxmağı bacarırlar. Tahir Qasımov, bax,
həyatını belə bir məqsəd üstündə qurub.

O, 1965-ci ilin oktyabrın 27-də Faxralı kəndində anadan olub.
Uşaqlıq çağlarında bütün kənd uşaqları kimi onun da iş-gücü, qayğısı
başından aşıb. Yəni qoltuğunda kitab qoyun-quzunun dalınca çox vaxt
örüşə gedib. Orada da iki daşın arasında dərslərini oxumağı və çox şeyi
öyrənməyi yaddan çıxarmayıb. Kənddə 8 illik məktəbi bitirəndən sonra
Mingəçevirə gəlib. Mingəçevirdə orta məktəbi bitirən zaman tarix
müəllimi ona “4” yazır. Bu da onunla bağlı olur ki, tarix müəllimi onun
savadına qısqanclıqla yanaşır. Və sonrakı hadisələr həmin tarix
müəllimin ədalətsizlik etdiyini sübut edir.

Daha doğrusu, qızıl medala layiq olduğunu yəqin edən müəllim elə
fikirləşir ki, onun arxasınca kimsə gəlib xahiş eləyəcək ki, filan fəndən
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ona “5” yazılsın ki, qızıl medala layiq görülsün. Təbii ki, istedadlı
adamlar heç vaxt heç kimdən minnət götürmürlər. Yəni Tahir Qasımov
da nə atasını əziyyətə salmaq istəyir, nə də yaxın qohumlarını. Ona görə
də qızıl medalsız-filansız orta məktəbi yüksək qiymətlə bitirib Tibb
İnstitutuna daxil olmaq istəyir. Ancaq yaxın qohumlarından biri məsləhət
bilir ki, həkimlik peşədir, sən elmlə məşğul olsan daha yaxşı olar. Elə
Tahir də həmin ili sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) kimya fakültəsinə verir. İmtahanları müvəffəqiyyətlə verib ali
məktəb tələbəsi adını qazanır. Tələbəlik illərində də Tahir Qasımovun
çox çətin və ancaq maraqlı həyatı olur. Yəni o, digər tələbə dostlarından
fərqli olaraq gününün əsas hissəsini kitabxanada keçirir. Elə vaxt olub ki,
çoxlarının oxumadığı dərs vəsaitlərini də haradansa tapıb maraqlı, elmi
mənbələr axtarıb. Tələbəlik illərində də onun bəxti “gətirməyir”. Yəni o,
Lenin təqaüdünə layiq görülməli olduğu halda, həmin təqaüdü hansısa
nazir qızına verirlər. Ancaq istedad, savad və bir də çəkilən zəhmət
zaman-zaman üzə çıxır. Təhsil Nazirliyi bir neçə ay keçəndən sonra
Yusif Məmmədəliyev adına yeni təqaüd təsis edir. Universitetin digər iki
tələbəsi və Tahir Qasımov bu təqaüdə layiq görülür. O, ikinci kursdan
sonra ordu sıralarına çağırılır. Ordu sıralarında olarkən bir daha Tahir
Qasımov həyatın çətin anlarını yaşaya-yaşaya bərkiyir. Əsgərliyi
bitirdikdən sonra yenidən universitetə qayıdır. O, üçüncü kursda təhsilini
davam etdirmək istəyir. Ancaq həmin dövrdə kimya fakültəsinin dekan
müavini işləyən Abel Məhərrəmov (indi BDU-nun rektorudur) Tahirə
təhsilini Moskva Dövlət Universitetində davam etdirməyi məsləhət görür.
Deyir ki, Moskva Dövlət Universiteti daha böyük təhsil ocağıdır və orada
istəyinə bir qədər də tez çatmaq imkanın ola bilər.

Əlbəttə, Azərbaycan mühitindən ayrılıb, Moskva mühitində yaşamaq
və oxumaq bir azərbaycanlı üçün o qədər də asan deyildi. Çünki
Moskvada, adətən, azərbaycanlı tələbələr təhsil alarkən rus dilini zəif
bildiklərinə görə, müəyyən çətinliklər yaşayır və problemlər içində
olurdular. Hətta Azərbaycandan gələn tələbələri Moskva Dövlət
Universitetinin rəhbərləri də bir çox halda qəbul eləmək istəmirdilər.
Deyirdilər ki, sizin tələbələr burada oxuya bilmir, bizimkilərlə
ayaqlaşmır və universitetdən xaric olunurlar.

Aydındır ki, bu çətinlikləri Tahir Qasımova da universitetin
rəhbərliyi xatırladır. Ancaq Tahir hər şeyi soyuqqanlılıqla qarşılayır. Ona
görə ki, o, öz savadına, biliyinə və zəhmətkeşliyinə tam arxayın idi. Yəni,
arxayın idi ki, keçdikləri bütün fənləri yüksək səviyyədə mənimsəyəcək,
semestr imtahanları zamanı yüksək qiymət alacaq. Başqalarından fərqli
olaraq, o, semestr imtahanlarını daha tez verməyə hazır olduğunu bildirir.
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O vaxt onun bu hərəkətindən fakültə dekanı təəccüblənir. Təəccübü də
ondan ibarət olur ki, Azərbaycandan gələn bir tələbə başqalarından fərqli
olaraq imtahana daha tez hazırlaşıb.

Tahirin təkidlərindən sonra imtahana buraxılmağı üçün icazə verilir.
Və o, bütün fənlərdən yüksək qiymət alaraq, bir daha öz biliyini və
istedadını Moskva Dövlət Universitetinin professor-müəllim heyəti
qarşısında sübut eləyir. Onu da sübut eləyir ki, Azərbaycandan gələn
tələbələrin arasında bu cür istedadlı, savadlı və elmin sirlərinə yiyələnən
insanlar var.

Bir çoxları ali məktəbi birtəhər bitirib, diplom almaq haqqında
fikirləşir. Ancaq bu düşüncələri Tahir Qasımov tamamilə alt-üst edir. O,
Moskva Dövlət Universitetini qırmızı diplomla bitirib, aspiranturaya
qəbul olur. Zaman göstərir ki, heç də Tahir kimya sahəsində elm dalınca
getməkdə səhv addım atmayıb. O, addımını atanda yüz dəfə ölçüb, bir
dəfə də biçib. Yaxşı başa düşüb ki, qərib bir ölkədə, Moskva mühitində
boş-boşuna vaxt keçirmək heç də insana başucalığı gətirməz. Ona görə
də hər ötən dəqiqəsinə qızıl vaxt kimi baxıb. Vaxtın qədrini bilərək,
ömür yolunu bir az da zənginləşdirib. Tahir Qasımov aspiranturanı bitirib,
dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi adını qazanıb. Sonra isə ona
doktoranturada qalmağı təklif ediblər. Təbii ki, o, bu təklifi də normal
qəbul edib və yeni bir yolun başlanğıcına doğru addım atıb.

Bu dəfə həyat onu başqa bir ölkədə sınağa çəkir. Belə ki, o MDU-da
doktoranturada olduğu vaxtda Amerikanın Klivlend şəhərində yerləşən
CASE Western Universietinə işə dəvət olunur. Aydındır ki, heç də hər
hansı alimi, elmlər namizədini, Amerikanın mötəbər universitetlərindən
birinə işə dəvət eləməzlər. Yəni, o adam bu işə dəvət olunmalı idi ki, ən
azından onu beynəlxalq elm aləmində çoxları yaxşı tanısın. Bu mənada
Tahir Qasımov da elm aləmində qeyri-adi elmi məqalələr, yenilikləri və
monoqrafiyaları ilə yaxşı tanınırdı. Elmi rəhbəri akademik N.S.Zefirovun
xeyir-duası sanki gənc azərbaycanlı alimi bir az da ruhlandırıb. Çünki
insana kimsə bir xoş söz deyəndə, onun istedadına, elminə qiymət
verəndə, istər-istəməz bu adam da həmin münasibətdən bir qədər də
ruhlanır və daha inamlı, mübariz olur.

Məhz buna görə də azərbaycanlı alim zaman-zaman Amerika elmi
mühitində də öz sözünü deməyə başlayır. Tahir Qasımov 1997-ci ildən
Amerikanın Klivlend şəhərində əvvəlcə CASE Western Reserve
Universitetində, sonra isə dünyada ürək cərrahiyyəsi ilə məşğul olan ən
inkişaf etmiş Klivlend Klinikasında elmi işlər və tədqiqatlar aparır. Artıq
o, 50-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Onun qələmə aldığı elmi
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məqalələr Rusiyada, Danimarkada, İngiltərədə, Almaniyada, Fransada və
Amerikada elmi jurnallarda nəşr edilib.

Bir faktı da qeyd edək ki, Tahir Qasımov ürək xəstəliklərinin
müalicəsi ilə bağlı iki patentin müəlliflərindən biridir. Onun Moskvadakı
elmi işləri sırf üzvi kimya ilə bağlı olsa da, Amerika həyatına qədəm
basandan sonra ürək, qara ciyər, diabet xəstəliklərinin metabolizmi ilə
bağlı araşdırmalar aparıb. Bu gün də o, genom lahiyəsinin davamı olaraq,
metabolomies və proteomies sahəsində axtarışlar aparır.

Bəzən bir respublikanı yüzlərlə, minlərlə ziyalı xaricdə tanıtdıra
bilmir. Amma bir də görürsən ki, hansısa bir dünya şöhrətli alimimiz onu
nəinki bir ölkədə, onlarla ölkədə tanıtdırır və məşhurlaşdırır. Bu mənada
istedadlı alim, gözəl ziyalı, Borçalı balası Tahir Qasımov, sözün həqiqi
mənasında, Azərbaycanın adını dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində belə
uca tutub və onun şərəfini qoruyub. Elmin sərhəddi olmur. Yəni, hər
hansı kəşf böyük olanda onun əhatə dairəsi də genişlənir. İndi
həmyerlimiz Tahir Qasımovun elm aləmindəki yeni kəşfləri də nəinki
Moskva mühitində, hətta Amerika və Avropa mühitində böyük marağa
səbəb olub.
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GÜVƏNƏ BİLMƏSƏN ÖZ QÜDRƏTİNƏ,
OYUNCAQ ƏLLƏRDƏ OYUN OLARSAN...

Bəzən insanlar haqsızlığa dözə bilmir,
gözlərinin qabağında baş verən
qanunsuzluqlara üsyan edir. O yerdə ki,
haqsızlıq baş alıb gedir, hər hansı bir xalqın
milli hissi, əxlaqı və duyğuları tapdalanır,
əlbəttə, buna o millətə məxsus olan insan heç
vaxt dözə bilməz. Ona görə dözə bilməz ki,
millətin adına yaxılan qara ləkə, vurulan
töhmət uzun illər yaddan çıxan deyil.

Damarından türk qanı axan və həmişə də
bir coşqu ilə millətini, xalqını sevən

insanlardan biri olan Ramiz Məhəmməd oğlu Musayev öz həyat tərzi,
düşüncəsi və mübarizəsi ilə başqalarından fərqli bir mövqe tutub. Bu
comərd insan vaxtı ilə Gürcüstanda Qamsaxurdiya dövründə haqsızlığa
dözməyib və iradlarını bildirib. Belə ki, millətçi hərəkat baş qaldıran
zaman o, gürcü şovinistlərin əməllərinə və alçaq hərəkətlərinə öz etirazı
ilə cavab verib.

1991-ci ildə günlərin birində Borçalının Qoçulu kənd
qəbiristanlığında sənədli film çəkilirmiş. Həmin filmdə azərbaycanlı
oğlanın gürcü qızının qəbirstanlıqda namusuna sataşmaq epizodu çəkilən
vaxtı Ramiz Musayev orda olur və bu çəkilişə etiraz olaraq kameranı
gürcü operatorun və rejissorun əlindən alaraq yerə çırpıb qırır.

Bu hadisədən sonra təbii ki, gürcü şovinistlər onun başını
sığallamayacaqdı. Ən azından ona görə ki, gürcülər belə hərəkəti başqa
millətlərə hec cür bağışlamırlar. Hətta şovinistlərdən bir neçəsi Ramiz
Musayevə xəbər göndərir ki, onu harda görsək, öldürəcəyik. Təqiblərin
və təzyiqlərin artdığını hiss edən Ramizin atası Məhəmməd kişi ona
Gürcüstanı tərk edib, Azərbaycana pənah aparmasını bildirir.

Aydındır ki, hər bir övlad da atanın məsləhətinə qulaq asmağa
borcludur. O da atasının məsləhətini dinləyir və 1992-ci ildə Bakıya gəlir.

Dahilərdən biri deyib: “Keçmiş geri dönməz, gələcəyin qayğısına
qalmaq lazımdır”. Bu sözləri özünə həyat devizi kimi seçən Ramiz
Musayev təbii ki, Azərbaycana qayıdandan sonra özünün yeni həyatını
qurmağa başlayır.
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Onu da qeyd edək ki, Ramiz Musayev 1978-ci ildə Bolnisi rayonun
Faxralı kənd orta məktəbini bitirib. O, 1982-ci ildə Astarxan Ali Milis
məktəbinə qəbul olub və 1986-cı ildə həmin məktəbi bitirib.

Bir müddət Bolnisi rayonunda sahə inspektoru və baş əməliyyat
müvəkkili vəzifələrində çalışıb. Sonradan isə Azərbaycanda Polis (Milis)
Akademiyasının hüquq fakültəsini bitirib.

Ramiz Musayev təbii ki, bu peşəni seçəndə həyatının bütün anlarını
dərindən götür-qoy edib. O, fikirləşib ki, polis işində çalışarkən hər bir
çətinliklə üzləşə bilər və buna görə də hər şeyə hazır olmalıdır. Hər şeyə
hazır olan insan bir hadisə onu yaxalayanda çaşıb qalmır, mürəkkəb
vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilir. Nizami Gəncəvinin çox gözəl kəlamı
var. O yazır:

Ağıllı adamlarla dostluq bağlasan,
Bilik və mərifət alarsan ondan.

Ramiz Musayev həmişə ağıllı və müdrik adamlardan öyrənməyə
çalışıb. Bilmədiklərini, başa düşmədiklərini kimdənsə soruşmağa heç
vaxt utanmayıb, çəkinməyib. Ona görə də çətinə düşəndə, darda olanda
həmin məsləhətlər onun köməyinə çatıb.

O, həyatda həmişə kimlərinsə işinə yarımağa çalışıb. Özündən çox
başqasına əl tutmağa, arxa durmağa və kölgə salmağa can atıb. Bu
məqamda yadımıza Abbasqulu Ağa Bakıxanovun aşağıdakı sözləri düşür:
“Dünyada ən yaxşı ləzzət və böyük fərəh özünün başqasına lazım
olduğunu hiss etməkdir.”

Həqiqətən də insan başqasına lazım olduğunu hiss edəndə, kiməsə əl
tutanda və söykək olanda ömrün hədər getmədiyini hiss edir, bunun üçün
qürur hissi duyur. Azərbaycana qayıdan Ramiz Musayev polis sistemində
fəaliyyətə başlayır. Bir müddətdə yaxşı işinə görə, ona həmişə yüksək
qiymət verilib. Xidməti vəzifəsini qüsursuz yerinə yetirdiyinə və iş
əmsalının yüksəkliyinə görə ona rəhbərlik tərəfindən təşəkkür və xüsusi
diplomalar təqdim edilir.

O, axır vaxtlar isə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tağım
komandiri vəzifəsində çalışıb. Öz vəzifə borcunu məsuliyyətlə dərk edən
Ramiz Musayev yol polisində də qüsursuz fəaliyyət göstərmiş və
hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində böyük xidmətləri olmuşdur.

İnsan hansı vəzifədə, hansı qulluqda olursa olsun gərək ilk növbədə
Vətən sevgisi, millət eşqi ilə yaşasın. Onun gördüyü işlər uzun zaman
kimlərinsə xatirindən, yaddaşından silinməsin. Ramiz Məhəmməd oğlu
Musayev də harda işləyibsə və harda çalışıbsa onu tanıyanlardan yadında
həmişə xoş duyğular qoyub. Düzdür, o indi təqaüdə çıxıb, amma həmişə
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onun yeri görünür və hörməti hiss olunur. Çünki o kişi hansı vəzifədə
olubsa, o vəzifəni hörmətə mindirməklə yanaşı, el-obanın da böyük
məhəbbətini və sevgisini qazanıb. Həm də öz gücünə, qüdrətinə güvənən
eloğludu Ramiz. Ozü də yaxşı bir kişinin oğludu. Atası Məhəmmədi
eldə-obada böyükdən kiçiyə hamı sevirdi. Tökməbədən cüssəli, iti yerişli
kişi idi. Doğma Faxralımızda və ətraf kəndlərdə hamı ona “Qaqarin”
deyə müraciət edirdi. Ramiz də o kişinin canından can alıb, qanı ilə
yoğrulub. Ramizin böyük şairimiz Zəlimxan Yaqubdan etdiyi zümzümə
də məhz xarakterindən irəli gəlirdi:

...Güvənə bilməsən öz qüdrətinə,
Oyuncaq əllərdə oyun olarsan.
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BİLİK TÜKƏNMƏYƏN SƏRVƏTDİR

Hər dəfə o böyük şəxsiyyəti – görkəmli
alim, iki çağırış Milli Məclisdə seçicilərini
ləyaqətlə təmsil edən millət vəkili, ictimai-
siyasi xadim, professor Şamil Qurbanovu
xatırlayanda yadıma hər şeydən əvvəl türk
dünyasının əvəzolunmaz şairi Zəlimxan
Yaqubun aşağıdakı misraları düşür:

Yeridin, başına səpələndi qar,
Baxmadın yolların uzaqlığına.
Elmin yollarında ağaran saçlar,
Döndü bir millətin üzağlığına.

Bəli, Şamil müəllim sözün həqiqi mənasında millətinin üzağlığına,
başucalığına çevrilən bir ömür yaşadı. Doğulub boya-başa çatdığı
Borçalının başucalığına çevrildi, anamız Azərbaycanla qürur duydu,
onun şöhrətini ucaltdı. On üç ildir ki, aramızda olmasa da, bu gün Şamil
müəllim həyatda yoxdur deməyə adamın dili gəlmir, çünki o, sadəcə
cismən aramızda deyil. Xeyirxah əməlləri, etdiyi yaxşılıqlar, sanballı
elmi araşdırmaları ilə yenə də bizimlədir, onu sevənlərin qəlbindədir.
Həm də ona görə bizimlədir ki, özündən sonra ocağının işığını yandıran
Ceyhun kimi oğlu, hər yerdə adını şərəflə, ləyaqətlə daşıyan Nərminə
xanım kimi qızı var. Ceyhun hüquq-mühafizə sistemində çalışır. Nərminə
isə atasının yolunu davam etdirir – şair demiş, elmin yollarında saç
ağardır. Bu yolda üzağlığı ilə, şərəf və namusla addımlayır.

Nərminə Şamil qızı Qurbanova 1968-ci il noyabrın 22-də Bakıda
anadan olub. 1975-cı ildə Bakı şəhərindəki 20 saylı orta məktəbdə 1-ci
sinifə gedib. 1985-ci ildə həmin məktəbdə orta təhsilini müvəffəqiyyətlə
bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun)
Şərqşünaslıq fakültəsinin Fars dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olub.
1990-cı ildə həmin fakültəni “Filoloq. Fars dili və ədəbiyyatı müəllimi.
Tərcüməçi” ixtisasları üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Universiteti
bitirdikdən sonra ilk əmək fəaliyyətinə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Rus dili və Ədəbiyyatı Pedaqoji Universitetində (indiki Bakı Slavyan
Universiteti) başlayıb, 1990-1992-ci illərdə bu universitetin hazırlıq
şöbəsində metodist vəzifəsində çalışıb. 1992-2001-ci illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Milli münasibətlər İnstitunun “Milli-mədəni və
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etnodil prosesləri” şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib.
2011-2014-ci illərdə BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya
kafedrasının “Sosial psixologiya” ixtisası üzrə əyani doktorantı olub.
Filologiya elmləri doktoru, professor S.Ş.Nuriyevin elmi rəhbərliyi
altında tədqiq etdiyi dissertasiya işi “Müasir Azərbaycanda milli-etnik
qrupların sosial-psixoloji adaptasiyası məsələləri” mövzusuna həsr
olunub. Çox maraqlı və aktual mövzuya həsr olunmuş dissertasiya işi
mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bəllidir ki, tarixən
Azərbaycanda çoxsaylı etnik qruplar yaşayıb və bu gün də yaşamaqdadır.
Müasir polietnik Azərbaycan özünün iqtisadi, siyasi və digər inkişaf
parametrlərinə görə yüksəliş və çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Milli-etnik
qrupların sosial-psixoloji adaptasiyasında yaranan problemlərin həlli
ölkəmizdə dini, mədəni və milli tolerantlığı artırır,
Azərbaycan mədəniyyətinin rəngarəngliyini zənginləşdirir. Belə bir
şəraitdə Azərbaycanda yaşayan milli-etnik qrupların sosial-psixoloji
adaptasiyasının istiqamətlərini öyrənmək və onların psixoloji
adaptasiyasında yaranan problemləri aradan qaldırmaq olduqca aktual və
tədqiqi zəruri problemlərdəndir.

Nərminə xanımın tədqiqat işində milli-etnik qrupların sosial-
psixoloji adaptasiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqatlar
sistemləşdirilmiş, sosial-psixoloji adaptasiyanın təşəkkül müxanizmləri
araşdırılmış, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik qrupların, o cümlədən,
Rusiyadan köçürülüb gətirilmiş rusların sosial-psixoloji adaptasiyasına
təsir göstərən amillərin təsnifatı verilmiş, adaptasiyanı çətinləşdirən
komponentlər araşdırılmış, multikulturalizm şəraitində milli-etnik
qrupların yaşam tərzi, özünüdərki və milli identifikasiyasının təşəkkül
xüsusiyyətləri, eləcə də, keçid cəmiyyətində sosial-psixoloji
adaptasiyanın transformasiya meyilləri müəyyənləşdirilərək müvafiq
tövsiyələr hazırlanmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən, onun dissertasiya işi çox
maraqlı və aktual bir məsələnin tədqiqinə həsr edilib.

Nərminə xanımın apardığı tədqiqat işinin əhəmiyyətini artıran bir də
odur ki, dissertasiyada milli-etnik qrupların sosial-psixoloji adaptasiya
məsələlərinə həsr edilmiş tədqiqatlar psixoloji aspektdən inteqrativ
şəkildə qruplaşdırılıb, milli-etnik qrupların adaptasiya məsələsinin sosial-
psixoloji vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsində mövcud nəzəriyyələr
tarixi aspektdə nəzərdən keçirilərək problemin müasir vəziyyəti ətraflı
araşdırılıb.

Nərminə xanımın elmi araşdırmasını yüksək qiymətləndirən
mütəxəssislər onu da qeyd edirlər ki, disseratsiya işində müəllif etnik
qrupların sosial, emosional, koqnitiv, fiziki və s. adaptasiya sahələrini
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tədqiq edib və onların qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan subyektiv
amilləri təhlil edərək, problemlərin aradan qaldırılması yollarını göstərib.
Eyni zamanda, sosial-psixoloji adaptasiyanın təmin edilməsi
istiqamətində standartlaşdırılmış metodikaların rolu və əhəmiyyətini
araşdırıb, fikrini elmi, məntiqi ardıcıllıqla səlis dildə ifadə edə bilib.

N.Qurbanovanın indiyədək tədqiqat işi ilə bağlı nüfuzlu elmi
jurnallarda 8 elmi məqalə və tezisi dərc olunub, 4 Beynəlxalq
konfransda iştirak edib.

Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasında saathesabı
qaydada dərs deyərək, həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur və burada
da özünü işə məsuliyyətlə yanaşan, tələbkar bir əməkdaş kimi göstərib.
İşə məsuliyyəti, tələbkarlığı, üzərinə düşən vəzifələri vaxtında və
məsuliyyətlə yerinə yetirməsi, səmimiliyi və xeyirxahlığı ilə professor-
müəllim heyətinin və tələbələrin hörmətini qazanıb.

2015-ci ildən “Etika Akademiyası” Azərbaycan Gənclərinin
Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının İnkişaf Mərkəzində təlimçidir.

Bir məşhur qırğız atalar sözündə deyilir: “Ağıl geyimdir –
köhnəlməyən, bilik mədəndir – tükənməyən”. Həqiqətən, bilik
tükənməyən sərvətdir – xalqn sərvəti, millətin sərvəti. Hamımız yüzdə
yüz inanırıq ki, türk dünyasının böyük alimi Şamil Qurbanovun qızı
Nərminə xanım nəslinin və millətin sərvəti olmaqla qürur duyacaq. Biz
buna inanır və Nərminə xanıma inam kimi baxırıq.

Nərminə xanım ailəlidir, üç övlad anasıdır. Həyat yoldaşı Qurbanov
Oktay Sudef oğlu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində
Yaxın şərq və Afrika idarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışır. Oğlu
Riyad 1994-cü ildə anadan olub, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq
fakültəsini bitirib. Qızları Ayan və Səriyyə isə orta məktəbdə oxuyurlar.

İstər bir elm adamı, istərsə də bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətdə öz
yerini müəyyənləşdirməyi bacaran, öz karyerasını qura bilən Nərminə
xanımın hələ bundan sonra da çox uğurlarının şahidi olacağıq. Bu
uğurlardan yaxınları, doğmaları sevinəcək, xatirəsi hər zaman mənim
üçün əzizi olan unudulmaz Şamil müəllimin isə ruhu şad olacaq! Çünki
övladlarına hər zaman halallığı, düzlüyü öyrədən, özü kimi elm aləmində
görmək istəyən bu böyük şəxsiyyətin arzuları bu gün reallığa qovuşur.

Şamil müəllimə Allahdan rəhmət diləyir, Nərminə xanıma isə
həyatda və elmi-pedaqoji fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.
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HÜNƏRDƏN DOĞULAN ZİYALI

Onun haqqında çoxdan yazmaq
istəsəm də, nədənsə, alınmırdı. Bunun da
əsas səbəbi onun özüydü – hər dəfə
müxtəlif yollarla söhbətdən yayınır,
“haqqında yazılası faxralılar çoxdur,
onlardan yaz”, - deyirdi. Mən də onu
hardasa başa düşür, razılaşmaqdan başqa
çarəm qalmırdı. Bilirdim ki, bu, sadəcə
onun işlədiyi sahə və daşıdığı vəzifəylə
bağlı deyil, həm də onun

təvazökarlığından irəli gəlir. Amma burasını da yaxşı bilirdim ki, o, nə
qədər təvazökarlıq eləsə də, haqqında yazılası, elə-obaya daha yaxından
tanıdılasıdır. Bunu çoxdan haqq edib: həm şəxsi keyfiyyətləri, həm də
əməli işləri ilə. Üstəlik, onun mənsub olduğu nəsil də ağır elli Faxralıda
sayılıb-seçilən nəsildir. Bu soyadın yetirmələri təkcə Faxralıda, Borçalıda
deyil, Azərbaycanda və hətta onun hüdudlarından kənarda da
məşhurdurlar. Bu mənada, təkcə iki çağırış Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin üzvü olmuş görkəmli alim, filologiya elmləri doktoru,
professor Şamil Qur-banovun adını çəkmək kifayətdir. Dünyasını
dəyişməsindən on ildən artıq vaxt keçsə də, Şamil müəllim hər zaman
minnətdarlıqla xatırlanan kişilərdəndir. Şərəfli bir alim ömrü yaşayan
Ş.Qurbanovun sanballı elmi əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına
qiymətli töhfədir. Milli Məclisdəki cəsarətli çıxışlarını isə unutmaqmı
olar?! Unudulmaz Xalq şairi Zəlimxan Yaqub Şamil müəllimdən söz
düşəndə nahaqdan demirdi ki, “elmin yollarında ağaran saçlar, döndü bir
millətin üzağlığına”.

Bəli, Faxralıda doğulub boya-başa çatan Şamil Qurbanov
millətimizn üzağlığına çevrildi, öz adıyla yanaşı əzəli və əbədi ünvanı
olan Faxralının adını da ucaltdı, bu elin şöhrətini artırdı, faxralılara
başucalığı gətirdi. Belə bir görkəmli şəxsiyyəti yetirən ocaqdan od alıb,
kökdən su içənlərin, belə bir qürur mənbəyi olanların başqa cür olmağa
sadəcə, mənəvi haqqı yoxdur!

Diqqətli oxucu artıq bu yazıda söhbətin kimdən, daha doğrusu, hansı
nəslin nümayəndəsindən gedəcəyinin fərqindədir. Qurbanovlar soyadının
daha bir ləyaqətli övladından söhbət açmaq istəyirəm.
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...Azad Hüseyn oğlu Qurbanov 1966-cı ildə Faxralıda anadan olub.
Orta təhsilini də doğma kəndində alıb, 1983-cü ildə Faxralı orta
məktəbini bitirib.

“Qabusnamə”də deyilir: “Gənc adam, iyirmi yaşına çatdın, artıq
özünə bir məslək seçmək məcburiyyətindəsən”. Azad üçün də belə bir
məqam yetişmişdi. Artıq özünə bir məslək seçməyin, gələcək həyat
yolunu müəyyənləşdirməyin vaxt çatdığından, o da ali təhsil almaq
arzusu ilə bir çox yaşıdları kimi, Bakıya üz tutub. Bakı Mühəndislər
İnstitutuna daxil olub.

XX əsrin 80-ci illərində keçmiş SSRİ-də ali məktəblərin əyani
şöbələrində oxuyanlar da həqiqi hərbi xidmətə çağırılırdılar. Gənclər
təhsillərini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə yollanır, xidməti başa
vurduqdan sonra yenidən təhsillərini davam etdirirdilər. Azad da ali
məktəb partası arxasından hərbi xidmətə yollanıb, 1985-1987-ci illərdə
ordu sıralarında xidmət edib. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra təhsilini
davam etdirib.

Azadın tələbəlik illəri elə bir dövrə təsadüf edir ki, keçmiş SSRİ
məkanının əksər yerlərində milli oyanış baş qaldırmışdı, Azərbaycanda
isə milli hərəkat daha güclü idi. Xüsusilə də, gənclər arasında milli
qurtuluş mübarizəsi meyilləri güclü idi. Gənc həmkarları kimi, Azad da
bu qaynar həyatın içində idi. Bu dövrdə Azərbaycan həm də sonradan
daha böyük faciələrə yol açacaq erməni vandalizmi, erməni
separatçılarının şovinizmi ilə üz-üzə idi. Azərbaycanın tarixində mühüm
mərhələ olan bir dövrdə - SSRİ-nin dağılması və repsublikamızın
müstəqilliyin bir addımlığında olduğu bir zamanda Azad ali təhsilini başa
vurub 1990-cı ildə Bakı şəhərində 2 saylı Yol təmir-tikinti idarəsində
əmək fəaliyyətinə başladı. Amma az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, bu
illər Azərbaycan özünün tarixinin elə bir mərhələsini yaşayırdı ki, bir
küncə çəkilib sakitcə öz işinlə məşğul olmaq, ölkədə baş verənlərə biganə
qalmaq mümkün deyildi. Azad kimi milli ruhda böyümüş bir gənc isə
əsla bu hadisələrdən kənarda qala bilməzdi. Söhbət Vətən torpaqlarının
toxunulmazlığından gedirsə, düşmən sərhədlərimizi pozub ərazilərimizə
soxulursa necə seyrçi mövqeyində dayanmaq olar? Azad da könlünün
səsini dinləyib cəbhə bölgəsinə yollandı. Daha doğrusu, 1991-1992-ci
illərdə o zamanlar yenicə yaranan Müdafiə nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissənin tərkibində Qarabağda erməni qəsbkarlarına qarşı döyüşlərdə
iştirak etdi.

1992-ci ilin avqustundan isə o, Milli Təhlükəsizlik nazirliyində
xidmətə qəbul edilib. Burada müxtəlif əməliyyat strukturlarında
əməliyyat müvəkkili və baş əməliyyat müvəkkili vəzifələrində çalışıb.
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Üzərinə düşən işdə özünü doğrultduğundan, ona daha böyük vəzifələr,
məsul işlər etibar olunub. Bu sistemdə xidmətinin son 10 ilində rəhbər
vəzifələrdə çalışıb. Bu illərdə təcrübəsi və nüfuzu ilə yanaşı, rütbəsi də
artıb. Polkovnikdir.İşlədiyi müddət ərzində əldə etdiyi naliyyətlərə görə 4
dəfə rəhbərlik tərəfindən müxtəlif medallarla tərtif edilmişdir. 2016-cı
ildən ehtiyata buraxılıb.

Vaxtı ilə Ə.Əbivərdi yazırdı:

İnsanın zinəti hünərdir, hünər,
Onsuz insan oğlu miskin görünər.

Azad Qurbanov da hünərdən doğulan oğuldur. Onunla ünsiyyətdə
olmayıb, sadəcə peşə fəaliyyətindən tanıyanlar, bəlkə də, düşünərlər ki,
xasiyyətcə sərt adamdır. Amma bu qətiyyən belə deyil. Mən hələ öz
müşahidələrimə əsasən də deyə bilərəm ki, savadlı adamlar adətən
qəlbiyumşaq və istiqanlı, digərlərinə qarşı həssas olurlar. Mark Tven
necə də gözəl deyib: “Bilik ürəyi yumşaldır, mərhəmət və incəlik
hisslərini tərbiyə edir”. Azadın da qəlbi həmişə mərhəmət hissi ilə
doludur. Adamları dinləyib, dərdinə şərik olmağı bacarır. Hər sadəlikdə
belə, bir hikmət axtarır. Yaxşı bilir ki, adam nə qədər hikmət sahibi olsa
belə, qaş-qabağını tökdükdə onun nə hikmətində hikmətlik qalar, nə də
sözündə gözəllik.

V.Hüqo yazır: “O qəlb ki, təbiətə qarşı açıqdır – təbiət ona böyük bir
səxavətlə hədsiz-hesabsız sevinc verir. O qəlb ki, təbiətə qarşı bağlıdır –
təbiət onu bu sevincdən mərhum edir”. Azad da təbiətin, təbii
gözəlliklərin vurğunudur. Vaxt tapan kimi təbiətin qoynuna çıxmağı sevir.
Azərbaycanın hər qarışı onun üçün əziz olsa da, daha çox doğma
Faxralının, Borçalının təbiətinin vurğunudur. Axı, bu yerlərin hər qarşı
onun üçün əzizdir, doğmadır, Faxralının hər daşından, hər qayasından
uşaqlığının bir şirin xatirəsi boylanır.
Azad Qurbanov ömrünün arxada qoyduğu əlli ilini şərəflə yaşayıb,
üzağlığı ilə yaşayıb. Elə bir ömür yaşayıb ki, dönüb arxaya boylananda
bu ömür kitabının hər səhifəsi ilə haqlı olaraq qürur duya bilər. Bu
qürurdan həm də onun doğmalarına və yaxınlarına, eloğlularına pay
düşür. Və biz inanırıq ki, hələ bundan sonra da Azad bizi yeni-yeni
uğurları, xoş soraqları ilə sevindirəcəkdir.
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ZƏHMƏTLƏ ÇATAR ARZUYA İNSAN

Qələm adamları yaxşı bilir, bəzən kiminsə
haqqında yazı yazmaq istəyirsən, günlərlə
əlləşirsən, amma alınmır ki, alınmır. Bilmirsən
yazını hardan başlayıb, harda qurtarasan.
Barəsində nə deyəsən. Axı, tərcümeyi-halın
zənginliyi, yəni nüfuzlu universitet bitirmək,
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmək,
yüksək dövlət vəzifələri tutmaq belə bəzən
bunun üçün kifayət etmir. Çünki bu
sadaladıqlarım sadəcə avtobioqrafiyanın
statistik məlumatlarıdır və hər kəsin həyatında
mümkün olan şeylərdir. Vacib olan isə
cəmiyyətdə özünə layiqli mövqe tutmaq, istər

çalışdığın kollektivin, istərsə də gündəlik ünsiyyətdə olduğun insanların,
elin-obanın rəğbətini qazanmaqdır. Vəzifə bu gün olar, sabah olmaz.
Amma qazanılan hörmət, el-oba məhəbbəti insanın əbədi yol yoldaşına
çevrilir, həyat yollarına nur saçır. Belə insanlar haqqında yazmaq da,
danışmaq da nəinki çətin olmur, əksinə yazanın qol-qanadını açır, zövq
verir.

Bu yazımın qəhrəmanı haqqında söhbət açmazdan əvvəl deyim ki,
onu tanıtmaqdan ötrü bir nişan da kifayətdir. Yəni onun əslini-nəslini,
soyadını, ən bsşlıcası atasını nişan versəm, çox şey aydın olar. Nahaq
deməyiblər ki, ot kökü üstə bitər. Barəsində söhbət açmaq istədiyim
Fuad bu müdrik atalar sözünü doğruldanlardandır. Atası Sabir təkcə
Faxralının yox, Borçalının ləyaqətli, elcanlı, yurdsevər kişilərindəndir.
Uzun müddətdir Bakıda yaşayıb fəaliyyət göstərsə də, qəlbi daim doğma
yurd məhəbbəti ilə döyünür. Borçalı və Faxralıyla bağlı elə bir tədbir
olmaz ki, orda fəal iştirak etməsin. Bu baxımdan onun elə-obaya ən
böyük xidmətlərindən biri də mən deyərdim ki, övladlarını da doğma
yurda məhəbbət ruhunda böyütməsidir.

...Fuad Sabir oğlu Budaqov 1969-cu ildə andan olub. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
davam etdirib. 1993-cü ildə ali təhslini başa vuraraq Bakı şəhərinin
Nəsimi rayonu üzrə Dövlət Vergi Müfəttişliyində əmək fəaliyyətinə
başlayıb, 1999-cu ilədək burada şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb. 1999-
2000-ci illərdə fəaliyyətini Yasamal rayonu üzrə Dövlət Vergi
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Müfəttişliyində şöbə rəisi kimi davam etdirib. 2000-ci ildə ona etimad
göstərərək Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində baş
mütəxəssis vəzifəsinə irəli çəkiblər. Bir il bu vəzifədə çalışıb, 2001-2002-
ci illərdə isə əmək fəaliyyətini Suraxanı rayonu üzrə Vergi idarəsinin baş
mütəxəssisi kimi davam etdirib.

Sonra bank sektoruna keçən Fuad Sabir oğlu 2002-2009-cu illərdə
“Kredo bank” kommersiya bankının departament direktoru vəzifəsində
çalışıb. 2009-cu ildən isə yenidən dövlət strukturlarında çalışır. Həmin
vaxtdan 2014-cü ilin əvvəllərinədək Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
direktor müavini vəzifəsində çalışıb. Hazırda isə İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının
Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin rəis müavinidir.

Tərcümeyi-halından da göründüyü kimi, ilk baxışda Fuad
Budaqovun ömür yolunda qeyri-adi bir şey yoxdur. Hamı kimi oxuyub,
ali təhsil alıb, ixtisası üzrə də çalışır. Yəni hər bir normal insan üçün
uyğun bir həyat yolu. Amma ilk baxışda sadəcə olaraq statistik məlumat
təsiri bağışlayan bu illərin, vəzifə pillələrinin arxasında gərgin zəhmət və
dərin savadla yanaşı, həm də Fuadın bir insan kimi səmimiyyəti,
ünsiyyətcil olması və təşkilatçılığı dayanır. Axı, sirr deyil ki, elmi
bilikləri praktik fəaliyyətdə tətbiq etmək, bunların ikisinin bir yerdə
sintezinə nail olmaq özü peşəkarlıq tələb edən prosesdir. Elə Fuadı
digərlərindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də məhz onun yüksək
təşkilatçılıq bacarığıdır. Heç şübhəsiz, bu keyfiyyətlər bir mütəxəssis
kimi bu gün ömrünün ən məhsuldar dövrünü yaşayan Fuad Budaqovu
hələ daha yüksək zirvələrə qaldıracaq.

Bəli, ot kökü üstə bitər. Fuad Budaqov da kökü üstə bitənlərdəndir.
Bu kök çox dərinlərdən su içir. Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı
kimi böyük bir kənddən güc alıb bu gün bu elin adını şöhrətləndirən,
başını hər yerdə uca edən Sabir Budaqovun ocağında böyüyüb
pərvazlanan övlad başqa cür ola bilməzdi. Onun üçün dünyanın ən cənnət
guşəsi Faxralıdır. Bütün varlığıyla doğma yurduna bağlıdır.

Elini-obasını hamı sevir, sevməyə borcludur da. Fuad isə bu sevgini
əməli fəaliyyətində də sübut edir. Elin xeyir-şərində fəal iştirak edir,
qayğıları ilə maraqlanır. Ona görə də faxralıların yanında üzüağdır.

Doğma Faxralımın bu ləyqətli oğluna daha böyük uğurlar
arzulayıram. İnanıram ki, faxralılar hələ bundan sonra onun daha xoş
sədalarını eşidəcək və öz eloğlusunun uğurundan qürur duyacaqlar.
Çünki Fuad mərd kişinin mərd oğludur. N.Gəncəvi vaxtı ilə yazmışdır:
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“ Mərd olmaq yaxşıdır dünyada hər an, Mərdlik ilə çatar arzuya insan”.
Biz də istəyirik ki, Fuad bütün arzularına beləcə çatsın.
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ELM ƏQİDƏLİ OLMAQ ÜÇÜNDÜR

Elm əqidəli olmaq üçündür, dünya malı yığmaq üçün yox.
Sədi

Hər mahal özünün nemətləri, qeyri-adi,
bənzərsiz varlıqları ilə seçilir və məşhurlaşır.
Qədim Borçalımızın da hər bir guşəsində adlı-
sanlı şəxsiyyətlər, o cümlədən elm adamları
yetişmişdir. Deyirlər ki, ulu yaradan ən
sevimli bəndələrini çox sınağa çəkir. Oğul
odur ki, bu sınaqdan alnıaçıq, üzüağ çıxasın.
Elm ucu-bucağı görünməyən bir xəzinədir.
Elə bir xəzinə ki, hər bir alim bu xəzinədən nə
qədər götürsə də, o, bir az da dərinləşir və
zənginləşir. Möcüzələrlə dolu qapılarını
bəndələrinin üzünə açır. O, bəndələr ki, elmin
əsl fatehinə çevrilirlər. Öz fitri istedadı ilə məşhurlaşan Rahilə xanım
kimi...

Rahilə İlyas qızı Ramazanova 1969-cu ildə Borçalının Faxralı
kəndində dünyaya göz açıb, burada böyüyüb ərsəyə gəlib. Deyilənə görə
Rahilə xanım uşaqlıq illərindən qeyri-adiliyi ilə seçilirmiş. Həmişə
təbiətin qoynuna can atarmış, onun füsunkarlığını, ecazkar gözəlliklərini
seyr etməkdən doymazmış. Təhməz bulağa, Gözəldağa, Səngərə,
Qoşabulağa, Qızılqayaya vurulmamaq olarmı? Onun bir-birindən gözəl,
“qüdrətdən yaranmış” daşlarına, qayasına maraq göstərərmiş. Elə bir dağ
süxurları, dağ mədənləri olan o görünən və görünməyən incəliklər onun
körpə beyninə, qəlbinə hopa-hopa gələcəyin böyük alimi, kəşfiyyatçı-
geoloq olmasından xəbər verirdi. Atalar demişkən “Niyyətin hara,
mənzilin ora”, bəli, bu maraq, bu həvəs onu arzusuna, niyyətinə çatdırdı.
O, 1985-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbini bitirmiş, Azərbaycan Neft
Kimya İnstitutunun geoloji kəşfiyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1990-cı
ildə həmin fakültədə təhsilini “Neft və qaz yataqlarının axtarışı və
kəşfiyyatı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1990-cı
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunda əyani
aspiranturaya daxil olmuş, 1994-cü ildə həmin institututda “Litologiya”
ixtisası üzrə elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. Bu müddət ərzində öz elmi
işində o, böyük nailiyyətlər əldə etmiş, elmin dərinliyinə doğru
addımladıqca daha da püxtələşmiş, bu sahədə apardığı elmi tədqiqat işləri
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öz bəhrəsini vermişdir. “Orta Kür çökəkliyinin təbaşir yaşlı süxurlarının
postedimentesion dəyişməsi və onların kollektor xassələrinə təsiri”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləmiş və uğurla
müdafiə etmişdir. 1995-ci ildən Azərbaycan Neft və Kimya Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda baş laborant vəzifəsində çalışmış, bir neçə
məqalənin müəllifi olmuşdur.

Biliyini artırmaq, təcrübəsini daha da genişləndirmək məqsədilə
Rəhilə Ramazanova 1998-ci ildə Amerikaya getmiş, Texas
Universitetində fəaliyyətini davam etdirir. Aparıcı və istedadlı alim kimi
Texas Universitetində xüsusi hörməti vardır. İngilis, rus və Azərbaycan
dillərini yaxşı bilir və tərcümələr edir. Rəhilə xanım artıq elmlər
doktorudur. Rəhilə xanım həm də Amerikada Azərbaycan mədəniyyətini
təbliğ edir, yeri gəldikcə ölkəmizi tanıtmağı da unutmur. Ən önəmlisi isə
xalqına məhəbbbətini hər şeydən üstün tutur. Osman Sarıvəllinin dediyi
kimi:

Dəyişir səmtini ay, günəş, ulduz,
Bir şey dəyişməyir dünyada yalnız.
Sizi düşündürən o sirr, o hikmət.
O böyük həqiqət, o böyük qüvvət
Nə malım, nə mülküm, nə dövlətimdir,
O, mənim Xalqıma məhəbbətimdir.

Rəhilə Ramazanovanı bir alim kimi hələ gələcəkdə böyük ixtiralar,
kəşflər gözləyir. Elmin açılmamış hələ çox sirlərinə bələd olacaq. O, bir
alim kimi yerin dərin qatlarında geoloji tədqiqat işlərini daha da
genişləndirəcək, eləcə də ekoloji sahədə böyük kəşflər edəcəkdir. Onun
ümüdverici elmi tədqiqat işləri, elmi axtarışları bir daha sübut edir ki,
Rəhilə Ramazanova qısa bir zamanda dünyanın ən məşhur alimləri
sırasında özünə məxsus yerini tutacaq. Özü ilə bərabər, “aləmdə səsi
olan” Faxralını da yaşadacaq. Onda mən də qürur duya-duya fəxrlə
deyəcəm: Ağır el kimi sənin nəinki Borçalı da, Amerikada da uca
zirvələrdən enməyəcək adın var.

Bəli, Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, onun belə ziyalıları var.
Yaxşı ziyalı həmişə xalqın başucalığıdır.

Rəhilə xanım ailəlidir, bir qızı var. O qızın da anasının yolunu
şərəflə davam etdirməsinə heç bir şübhəmiz yoxdur.
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SADƏLİK VƏ SAFLIQ NÜMUNƏSİ

Qaraməmmədli nəsli Faxralıda sayılıb-
seçilən nəsillərdəndir. Bu nəsilin yetirdiyi
ziyalılar həmişə elin hörmətini qazanıb. Adı-
sanı və xeyirxahlıqları ilə xatırlanıblar. El-el
tanınan oğulları bir deyil, beş deyil. Yalnız
bütün Borçalıda böyük hörmət qazanmış, sözün
həqiqi mənasında xalqımızın sinəsində yanar
ürək gəzdirən oğullarından biri olan Əli
Bayram oğlu Əliyev kimi namuslu, ziyalı
övladlarının adını çəkmək bəs edər ki, bu nəsil
haqqında tam təsəvvür olsun. Abbas Abdulla
şerlərinin birində yazır:

Dörd tərəfi dağdan hasar,
Dost qarşılar, yağı basar.
At oynatmaz hər cür yasar,
Ər oğlu ər Faxralıda.

Qaraməmmədli nəslinin layiqli davamçılarından biri də Vüqar Əli
oğludur.

Vüqar Əli oğlu Əliyev 1971-ci il avqust ayının 12-də Bakı
şəhərində anadan olub. Orta təhsilini də bu şəhərdə alıb – 1977-ci ildə
Yasamal rayonundakı 20 saylı məktəbdə birinci sinfə gedib, 1988-ci ildə
həmin məktəbi gümüş medalla bitirib. Həkim olmaq arzusu onu
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna (indiki Tibb
Universiteti) gətirib çıxarıb. O vaxtlar qəbul imtahanlarında yüksək
nəticə, prestij sayılan ekstern yolu ilə (o vaxtlar ali məktəbə qəbul
olunmaq üçün ixtisasa uyğun olaraq dörd fəndən imtahan vermək lazım
gəlirdi, ekstern yolla qəbul şərtlərinə görə isə ilk iki imtahandan yüksək
qiymət alan abituriyent sonrakı iki imtahana daxil olmadan tələbə adını
qazanırdı) institutun müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil olub. 1994-cü
ildə həmin fakültədə təhsilini uğurla başa vurub fərqlənmə diplomuna
layiq görülən Vüqar Əli oğlu bir illik internatura təhsilini 1994-1995-ci
illərdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Mərkəzi xəstəxanasında reanimatoloq-
anestezioloq ixtisası üzrə alıb. Artıq bundan sonra yüksək ixtisaslı bir
həkim kimi, istədiyi bir müalicə müəssisəsində çalışmaq imkanı olsa da,
Vüqar təhsilini davam etdirmək, biliklərini təkmilləşdirmək qərarına
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gəlib və bu məqsədlə də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gedib.
1996-1999-cu illərdə bu şəhərdə A.L.Polenov adına Neyrocərrahiyə
İnstitutunda neyrocərrah ixtisası üzrə ordinatura keçib. Onun sonrakı
əmək və elmi fəaliyyəti də Sankt-Peterburq şəhəri ilə bağlıdır. Burada
müxtəlif xəstəxanalarda həkim-neyrocərrah kimi fəaliyyət göstərməklə
yanaşı, eyni zamanda A.L.Polenov adına Neyrocərrahiyə İnstitutunda
elmi-tədqiqatla da məşğul olub. “Kəllədaxili anevrizmli xəstələrin beyin
qan dövranının autotənziminin vəziyyəti” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası üzərində işləyib və 2003-cü ildə dissertasiya işini uğurla
müdaifə edərək tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. Bundan sonra
da elmi axtarışlarını davam etdirib və 2015-ci ildə “Neyrocərrahi
xəstələrin beyin qan dövranının autotənziminin qeyri-invaziv
qiymətləndirilməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla
müdafiə edib.

Vüqar hazırda Sankt-Peterburq şəhərində Müqəddəs Yelizaveta
adına şəhər xəstəxanasında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. O, dünyanın
bir çox ölkələrində elmi konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış
edib, Rusiya (Moskva – 2005, 2009), Fransa (Lion – 2008; Tuluz – 2012),
Türkiyə (İstanbul – 2011) və Finlandiyada (Helsinki – 2013) treninqlərdə
neyrocərrahiyənin müxtəlif sahələri üzrə təhsilini daha da təkmilləşdirib.
Kəllədaxili anevrizmli xəstələrin beyin qan dövranının autotənzimi
mövzusunda məqalələri Rusiyanın “Функциональная диагностика”,
“Вестник Военно-медицинский академии”, “Acta Neurochirurgica”
kimi beynəlxalq miqyaslı jurnallarında çap olunur.

Vüqar həkim 2008-2014-cü illər ərzində Rusiya Federasiyasında 9
ixtira üzrə patent alıb. Ali dərəcəli həkimdir. Neyrocərrahiyə üzrə 20
illik iş təcrübəsinə malikdir.

Bu sadaladıqlarımız Vüqar həkimin ömür kitabının ayrı-ayrı
səhifələrindən fraqmentlər, fəaliyyətinin qısa statistikasıdır. O, bu qədər
yüksək nailiyyətləri yad ölkədə öz səyi, bilik və bacarığı sayəsində
qazanıb. Təbii ki, burada onun özünün bacarığı və səyi ilə yanaşı, tərbiyə
aldığı ailə, böyüdüyü mühit də böyük rol oynayıb. Gözünü açandan
ailədə həmişə elmə-savada böyük maraq, ciddi münasibət görüb. Anası
Güləsər xanım rus dilinin incəliklərini nəinki Vüqara, həm də qohum-
qonşuların uşaqlarına da öyrədərdi. Yüksək savada malik olan atası Əli
müəllim övladlarının da təhsil almaları üçün əlindən gələni edərdi. Vüqar
hələ uşaqlıq illərindən yüksək məsuliyyət hissinə malik olmasıyla
fərqlənərdi, ona tapşırılan hər işi sona çatdırmamış sakitləşməzdi. Çox
əməksevər və səliqəlidir. Dərslərini əla oxumaqla yanaşı, musiqi təhsili
də almışdı. Fortepiano gözəl ifa edir və əgər həkimlik ixtisasını
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seçməsəydi, yəqin ki, gözəl bəstəkar ola bilərdi. Uşaqlıq illərində
qazandığı bu qabiliyyət indi də onun köməyinə gəlir. 7-8 saatlıq
əməliyyatdan sonra fortepianonu dilləndirdikcə, bütün əsəb və fiziki
yorğunluğunu unudur.

Vüqar Əliyev ali dərəcəli həkim, tibb üzə elmlər doktoru olmaqla
yanaşı, hüquq və iqtisadiyyat üzrə də ali təhsil alıb. Rusiyada yaşasa da,
öz kökünə, elinə-obasına, yurduna bağlı bir insandır. Mehriban, qayğıkeş,
insansevər, səmimi və təvazökardır. Milliyətindən, sosial vəziyyətindən
asılı olmayaraq hər bir xəstəyə diqqətlə yanaşır və həkimlik borcunu
sonunadək ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışır. İşinə o qədər
məsuliyyətlidir ki, hətta doğma Vətənə məzuniyyətə gəldikdə belə bir də
görürsən ki, xəstələri üçün narahat olur, telefonla əlaqə saxlayaraq
onların vəziyyəti ilə maraqlanır, lazımi göstərişlərini verir. Məhz bu
xasiyyətləri Vüqar həkimi xəstələrin gözündə yüksəldərək onlarda
minnətdarlıq hissi yaradır. Müalicə etdiyi xəstələr hər zaman onun
haqqında minnətdarlıq hissi ilə danışırlar. Rusiyanın müxtəlif
guşələrindən ünvanına gələn minnətdarlıq məktubları da bunu sübut edir:
“Vüqar həkim məni Peterburqda əməliyyat etmişdi. Mən onun yanına
İnquşetiyadan gəlmişdim. Mən çox şadam ki, Rusiyada da xaricdəki kimi
yaxşı həkimlər var!” (Hacı Murad, 2016-cı il). “Çox yaxşı həkimdir,
əlləri qızıldır! O, mənim anamı anevrizmə görə əməliyyat etmişdi, bu
gün də anam ona dua edir!” (Zara, 2015-ci il). Bu sayaq nümunələr
onlarla, yüzlərlədir. Çoxları isə Vüqar həkimə öz minnətdarlıqlarını
internet vasitəsilə bildirir və ona cansağlığı arzulayırlar.

“Ağac bar gətirəndə başını aşağı əyər!”, – deyiblər. Vüqar Əliyev
də sadə, səmimi, həm də təvazökar, lovğalıqdan uzaq bir insandır. Bu
sadəlik, saflıq və təvazökarlıq hər şeydən əvvəl kökdən gəlir. Haqqında
yazmaq istəyimizi biləndə də razı olmaq isəmirdi ki, mən bir həkim kimi
öz borcumu yerinə yetirirəm.

Bu gün Vətəndən uzaqlarda elimizi-obamızı, millətimizi,
Borçalımızı, Faxralımızı ləyaqətlə təmsil edən Vüqar həkimə daha böyük
uğurlar arzulayır və deyirik: Sağ ol, Vüqar həkim, Allah əllərinin
şəfasını bol eləsin, gözlərinə nur, canına sağlıq versin!

Sizin kimi insanlar nəinki Faxralının, Borçalının, bütövlükdə
Azərbaycanın fəxridir!
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YAXŞININ GÖZÜNDƏ GÜNƏŞDİ RÖVŞƏN

İndiyədək on kitabım işıq üzü görsə də,
bu kitabların içində mənim üçün ən
qiymətlisi doğma Faxralım və onun şöhrətini
hər yana yayan faxralılar haqqında yazdığım
kitablardır. 2010-cu ildə nəşr olunmuş
ikicildlik “Ağır elsən, Borçalıda adın var”
adlı kitablarım bütövlükdə faxralılara həsr
olunub və hesab edirəm ki, nə qədər ki, əlim
qələm tutacaq, bu mövzu mənim üçün önəmli
olacaq.

Faxralının şöhrətini ucaldanlardan biri
olan Rövşən həkim haqqında bu yazı da çoxdan yazılmalıydı. Daha
doğrusu, çoxdandı ki, onun haqqında yazmaq istəyirdim. Amma hər dəfə
bir səbəbdən alınmırdı. Və elə buradaca etiraf edim ki, müəyyən
səbəblərdən tez-tez görüşə bilməsək də, haqqında çox eşitmiş və həmişə
də xoş sorağından qürur duymuşam.

...Rövşən Sabir oğlu Xəlilzadə 1972-ci il martın 1-də Borçalının
Faxralı kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Faxralı kənd 8-illik
məktəbinin 1-ci sinfinə gedib, 1989-cu ildə isə Bakı şəhərindəki 53 saylı
orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Həkim olmaq arzusu onu Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetinə gətirib çıxarıb və elə həmin il bu ali təhsil
ocağına daxil olub. Heç bir çətinlikdən qorxmaması, tibb elminin
sirlərinə daha dərindən bələd olmaq həvəsi hələ tələbəlik illərindən onun
gələcəyin tanınmış həkimlərindən olacağından xəbər verirdi. Nəhayət,
elmi laboratoriyalarda, kitabxanalarda və universitet auditoriyalarında
keçən günlər öz bəhrəsini verdi və o, 1995-ci ildə universiteti fərqlənmə
diplomu ilə bitirdi. Artıq gənc həkim kimi istənilən tibb müəssisəsində
fəaliyyətə başlaya bilərdi və deyim ki, uğur da qazanardı. Amma daim
yeniliyə can atmaq həvəsi, daha böyük uğurlara imza atmaq istəyi onu
rahat buraxmırdı. Bu arzunu reallaşdırmaq üçünsə təbii ki, təhsilini
davam etdirməli, dünya tibb elminin müasir dövrdə əldə olunmuş
nailiyyətləri ilə daha yaxından tanış olmalıydı. Elə bu səbəbdən də
Rövşən Xəlilzadə 1995-1997-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin
neyrocərrahiyyə kafedrasının klinik ordinatoru oldu, 1997-2000-ci illərdə
isə aspiranturada oxudu.

2000-ci ildə faxralılar bir xoş xəbərin sevincli anlarını yaşadılar:
Rövşən Sabir oğlu Xəlilzadə “Hemorrogik institutlarda cərrahi
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müalicənin proqnozları” mövzusunda dissertasiyanı uğurla müdafiə
edərək tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Beləcə, Faxralı
alimlərinin sırasına daha bir ad da əlavə olundu, Azərbaycan tibb elmi isə
gənc və perspektivli bir alimin şəxsində yeni bir uğura imza atdı.

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Rövşən Xəlilzadə gənc
mütəxəssis kimi 1 il xarici ölkələrdən birində elmi ezamiyyətdə də olub,
kilinikada çalışmaqla, həm də elmi uğurlarını praktik fəaliyyətlə
möhkəmləndirib. Respublikamızda və onun hüdudlarından kənarda
keçirilən elmi-praktik konfranslarda iştirak edərək məruzələrlə çıxış edib.

Hal-hazırda o, Mərkəzi Klinikada və Neyrocərrahiyyə
xəstəxanasında çalışmaqla yanaşı həm də Azərbaycan Tibb
Universitetinin neyro-cərrahiyyə kafedrasının assistentidir. Hər il neçə-
neçə xəstə onun əlindən şəfa tapır, neçə-neçə ailə onun sayəsində həyatın
acı yellərindən uzaqlaşır. Onun sevinc bəxş etdiyi ailələrdən biri də bizim
ailədir. Belə ki, 2010-cu ilin payızında qardaşım Alməmmədin əhvalı
qəfildən pisləşdi. Vəziyyəti ağır idi və ümidimizi göydə Allaha, yerdə
həkimlərə bağlamaqdan başqa çarəmiz yox idi. Gözümüz həkimlərin
üzündə qalmışdı. Təbii ki, bu məqamda əsas ümid yerimiz həm qohum,
həm eloğlu, həm də bir alim-həkim kimi Rövşən Xəlilzadə idi. Məhz
onun, Türkiyəli cərrah Ahmet Memiş, tanınmış ürək-damar cərrahı Rəşad
Mahmudov və həkim Həbib Yüzbaşıyevin səyi nəticəsində qardaşım
yenidən həyata qayıtdı. Böyük ziyalımız Süleyman müəllimin
Alməmmədə xüsusi diqqət və qayğısı isə zaman-zaman minnətdarlıqla
xatırlanacaq.

Adətən həkimlərdən söz düşəndə ilk növbədə onun şəfa verdiyi
insanlar yada düşür və bu da təbiidir. Amma unutmayaq ki, hər bir həkim
həkimliyindən əvvəl cəmiyyətin bir üzvü, ailə başçısı, dost, eloğludur. Və
bir şəxsiyyət kimi o zaman bütöv olur ki, ixtisasını dərindən bilməsi ilə
fərqləndiyi kimi, dostluqda sədaəqti, nümunəvi ailə başçısı olması, el-
obasına canyandırması ilə də ictimaiyyət arasında hörmət və nüfuz
qazanır. Bu baxımdan Rövşənin ünvanına nə qədər desən xoş sözlər
söyləmək olar. Və mən burada daha çox onun çoxlarına örnək ola biləcək
bir dost olduğunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Klassiklərdən biri
deyib ki, dünyanı dostlarla bir yerdə görmək lazımdır. Demosfen isə
deyirdi: “Əgər sən özgələri üçün bir iş görmürsənsə, heç kəsdən, hətta
dostlarından belə sənin üçün iş görmələrini tələb edə bilməzsən”.

Rövşən Xəlilzadə, sədaqətli dostları həyatın ən böyük neməti hesab
edən sadiq dostdur. Və mən dediklərimin sübutu kimi istədim ki, bu
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yazıda onun dostlarından heç olmasa birinin ürək sözlərini oxuculara
təqdim edim. Bu məqsədlə Samir Aslanoğluna müraciət etdim. Onun
dedikləri R.Xəlilzadə haqqındakı təsəvvürlərimi daha da dolğunlaşdırdı:

- Eyni kənddən olsaq da, aramızda 10 il yaş fərqi olduğundan
əvvəllər onun haqqında yalnız başqalarından eşitmişdim, özü də yalnız
xoş sözlər.

Tanışılığımız isə 1996-cı ildəndir. O zaman cəmisi bir il idi ki, Tibb
Universitetini bitirmişdi və bir dostumun atasının üzərində ağır
cərrahiyyə əməliyyatı keçirirdi. Tanış olduğumuz ilk gündən aramızda
səmimi bir münasibət yarandı və sonradan bu münasibət dostluğa çevrildi.

Mən Rövşənin bir cərrah kimi yüksək peşəkarlığından, öz işində əldə
etdiyi uğurlu nəticələrdən danışmaq istəmirəm. Bunu həmkarları və bir
də şəfa verib yenidən həyata qaytardığı yüzlərlə xəstə və onların ailələri
hamıdan yaxşı bilir.

Uzun illərdir aramızda olan münasibətə əsasən deyə bilərəm ki,
Rövşən təkcə tibbdə deyil, həyatımızın bütün sahələrinə dair yüksək
məlumata malikdir. Dünyada baş verən proseslər, xüsusilə də Türk
dünyası barədə zəngin bilgisi var və onunla bu movzuda söhbətdən adam
doymaq bilmir. Borçalını, böyüyüb boya-başa çatdığı Faxralı kəndini isə
canı-qanı qədər sevir. Özü də sadəcə olaraq sevməklə kifayətlənmir, bu
elin tarixini, babalarımızın keçdikləri yolu, onlardan yadigar qalmış
hikmət xəzinəsini sevə-sevə öyrənir və hər yerdə təbliğ edir. Fürsət
düşən kimi doğma Faxralıya baş çəkir, kəndin ictimai həyatında
yaxından iştirak etməyə çalışır, maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəmir.

Bir dost kimi əvəzsizdir. 14 ildir ki, bir neçə dost istirahət
günlərimizi bir yerdə keçiririk. Hələ bircə dəfə də olsun kiminsə xətrinə
dəydiyini, kimdənsə incidiyini görməmişəm. Əksinə hər hansı səbəbdən
kimlərinsə arasına düşmüş kiçicik bir anlaşımazlıq olarsa özünü narahat
hiss edir, çox böyük ustalıq və ağsaqqallara yaraşan səbirlə bu incikliyi
aradan qaldırır. Elə buna görədir ki, dostlarımızdan heç biri onun bir
sözünü iki eləmir. Aramızdakı münasibət ailəvi dostluq səviyyəsindədir
və uşaqlarımız onu doğma əmi kimi sevirlər. Bu rəğbəti və hörməti o,
özünün etibarı və sədaqəti ilə qazanıb.

Elimin alim oğlu, istedadlı həkim Rövşən Xəlilzadə haqqında çox
danışmaq olar. Və hesab edirəm ki, bu, onun haqqında ilk yazım olsa da,
sonuncu olmayacaq. Təki sağlıq olsun. Hələ hər şey qabaqdadır. Qarşıda
onu daha böyük uğurlar, daha uca zirvələr gözləyir. Və heç şübhəsiz ki,
yeni-yeni uğurları ilə hələ bizi çox sevindirəcək, çox yazılara mövzu
verəcəkdir.
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LAYİQLİ VARİS

Həyatda xoşbəxtliyi hərə bir şeydə
görür. Kimi var-dövləti, kimi də ad-sanı,
şan-şöhrəti özü üçün ən böyük xoşbəxtlik
sayır. Ləyaqətli övladlar böyüdüb tərbiyə
etməyi – yaxşı valideyn olmağı bütün
xoşbəxtliklərin fövqündə görənlər də var və
bəlkə elə doğrudan da bundan böyük
xoşbəxtlik yoxdur. Çünki dünya şöhrətli
yazıçı Ç.Aytmatovun dediyi kimi, insanın
başqaları üçün, cəmiyyət üçün görə biləcəyi
ən yaxşı iş öz ailəsində ləyaqətli övladlar
tərbiyə etməkdir. Elə övlad tərbiyə etmək
ki, sabah sənin başını uca etsin, onun hər hansı bir əməlindən xəcalət
çəkməyəsən, əksinə bir ata kimi öyünəsən, haqlı qürur hissi duyasan.
Yaxşı övladın atası olmaq nə qədər xoşbəxtlikdirsə, yaxşı atanın övladı
olmaq da o qədər, bəlkə ondan da artıq dərəcədə xoşbəxtlikdir. Çünki
təkcə soyadını, kimin övladı olduğunu demək kifayətdir ki, sənə qarşı
böyük ehtiram göstərsinlər, hörmətlə qarşılasınlar. Yetər ki, sən bu ada
kölgə salacaq bir addım atmayasan, valideynin təmiz adına ləkə salacaq
hərəkətə yol verməyəsən. Bu yazıda haqqında söhbət açmaq istədiyim
Ceyhun Şamil oğlu Qurbanov da bu mənada xoşbəxtlərdəndir. Bəri
başdan deyək ki, Ceyhun həyatda heç bir işlə məşğul olmasaydı belə
onun iki çağırış Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü olmuş, filologiya
elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanovun – şərəfli və ləyaqətli ömür
yaşamış bir alimin, ictimai xadimin oğlu olması bəs edərdi ki, bütün
ömrü boyu yollarında yaşıl işıq yansın, özünü həmişə xoşbəxt saysın.
Ceyhun həm də ona görə xoşbəxtdir ki, atasının adı ilə öyünüb fəxr etsə
də, heç zaman bu adın kölgəsinə sığınmayıb, çalışıb ki, sevimli xalq
şairimiz Zəlimxan Yaqub demiş, “qara saçlarını elmin yollarında
ağardaraq bir millətin üzağlığına dönən” kişinin adına layiq olsun, onun
şərəfinə, şöhrətinə xələl gətirməsin, həyatda qazandığı hər uğuru ilə onun
ruhunu şad eləsin.

...1972-ci ildə Bakıda dünyaya gələn Ceyhun Şamil oğlu Qurbanov
bütün varlığıyla dədə-baba yurdu Borçalıya – onun ağır ellərindən olan
Faxralıya bağlı olub. Doğma el-obaya vurğunluq, məhəbbət, onun
əsrarəngiz təbiətinə heyranlıq, adət-ənənəsinə bağlılıq atası Şamil
müəlimdən keçib ona. 1989-cu ildə Bakıdakı 20 saylı orta məktəbi bitirən
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Ceyhun elə həmin il Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil
olub. 1994-cü ildə universitetdə təhsilini başa vurub və Bakı şəhərinin
Binəqədi rayon prokurorluğunda müstəntiq kimi fəaliyyətə başlayıb.
2000-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası baş Prokurorluğunun Ağır
Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsində yaradılmış xüsusi istintaq qrupunda
fəaliyyət göstərib. 2001-ci ildə Bakı şəhər prokurorunun köməkçisi
vəzifəsinə təyin olunub. Bir müddət həmin vəzifədə çalışdıqdan sonra
həmin təşkilatda yeni yaradılmış Müraciətlərə baxılması şöbəsinin
prokuroru vəzifəsinə təyin olunub. Yüksək peşəkarlığını, işə
məsuliyyətini və bacarığını nəzərə alan rəhbərlik tezliklə ona daha böyük
etimad göstərib və o, həmin şöbənin böyük prokuroru vəzifəsinə irəli
çəkilib. 2004-cü ilin martından isə həmin şöbənin rəisi vəzifəsində çalışır,
ədliyyə müşaviridir.

Ceyhun Qurbanovun yüksək peşəkarlığı, qüsursuz xidməti
rəhbərliyin diqqətindən yayınmayıb, zəhməti layiqincə qiymətləndirilib.
2001-ci ildə 1 oktyabr – Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu
işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə və xidməti vəzifəsini
layiqincə yerinə yetirdiyinə görə mükafatlandırma qaydasında ona I
dərəcəli hüquqşünas rütbəsi verilmişdir. 2006-cı ilin yekunlarına görə isə
Azərbay-can Respublikası Prokurorluq orqanlarında qanunçuluğun və
hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsində xidməti vəzifəsini layiqincə
yerinə yetirdiyinə görə ona təşəkkür elan edilmişdir.

Sadaladığımız bu avtobioqrafik məlumatlardan da göründüyü kimi,
Ceyhun Qurbanov gənc olmasına baxmayaraq hüquq-mühafizə
sistemində məsul vəzifələr daşıyıb və hazırda da bu sahədə işini uğurla
davam etdirməkdədir. Ancaq onunla yaxından ünsiyyətdə olanda adam
inanmaq istəmir ki, müsahibi yüksək vəzifəli hüquq-mühafizə işçisidir.
Axı, adətən biz hüquq-mühafizə sistemində çalışanların zəhmli sir-
sifətinə, bəzən hətta layiq olduqlarından da yüksək səviyyədə təkəbbür və
əda göstərmələrinə alışmışıq və etiraf edək ki, çoxlarımız hesab etmişik
ki, polis və prokurorluq işçisi elə belə də olmalıdır. Ancaq Ceyhunun
simasında biz uzun illər cəmiyyətə hakim kəsilən bu stereotipləri dağıdan
bir hüquq-mühafizə işçisini görürük. Onda nə məmur amiranəliyi,
özündənrazılığı, nə də başqalarına yuxarıdan aşağı baxmaq yoxdur.
Həmişə çöhrəsindən nur yağır. Həlim xasiyyəti, mehribanlığı,
təvazökarlığı, həssaslığı və səmimiliyi ilə diqqəti çəkir. Və istər-istəməz
düşünürsən ki, ömrünü elmin və el-obanın, Vətənin yolunda şam kimi əridən,
çox iş görüb az danışan, gördüyü işlərdən çox görməli olduğu işlərdən danışan
Şamil Qurbanovun oğlu başqa cür ola da bilməzdi.
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Философлардан бири буйурур: «Щягигят алову, ону апаранларын
ялини тез-тез йандырыр». Haqqın, ədalətin keşiyində dayanan Ceyhun
Şamil oğlu da bu həqiqəti yaxşı bilir və bu alovdan qorxmur. Həmişə haqlının,
ədalətin – qanunun, qanunçuluğun tərəfində dayanır.

Şamil müəllimdən Ceyhuna miras qalan halallıq, təmizlik, saflıq və
səmimiyyətlə yanaşı el-obaya yurda, bağlılıq, elin xeyir-şərində tapılmaq,
qohumcanlılıq və bir də ailəcanlılıqdır. Gözəl ailə başçısı olan Ceyhun
ömür-gün yoldaşı, filologiya elmləri namizədi Fatma xanımla bərabər üç
övlad böyüdür. Onların böyüyüb cəmiyyətdə özlərinə layiqli mövqe
tutmalarına çalışır. Çalışır ki, balaca Şamil babası Şamil Qurbanovun
adına layiq böyüsün, nəsil şəcərəsini ləyaqətlə davam etdirsin.
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AĞIR ELLİ, ŞİRİN DİLLİ ZİYALI

Elimiz-obamız haqda, Vətənin qıraqda
qalan yeri Borçalı haqda, xüsusən Faxralı
barədə, bu elin ayrı-ayrı ziyalıları haqda,
Faxralı orta məktəbini bitirib indi müxtəlif
sahələrdə işləyənlər haqda xeyli yazılar
yazmışam. Həmişə yazı qəhrəmanlarımın
özləriylə, bir də onları yetirən torpaqla fəxr
etmişəm. Bu günsə haqqında söz açdığım
şəxs Faxralı kəndində nüfuzlu bir nəslin
övladıdır. Onun təmsil etdiyi nəslə Qazaxlı
nəsli deyirlər. Nəslin ağsaqqalı Abdı

babanın ocağında tərbiyə almış övladlarından, onun nəvəsi Vüqar
Mikayılov barədə yazmaq qərarına gəldim.

Qazaxlılar nəslinin adamları həmişə öz namuslu əməyi, insanlara
gözəl münasibəti, xeyirxahlıqları, yaxşı əməlləri ilə seçiliblər. Həmişə
aranlı-dağlı olublar. Özlərinin yurd yeri, binələri...

Uşaq idik. Orta məktəbi bitirənədək hər il uşaqlığımızın yay dövrü
Qaraarxaç yaylağında keçib. Yadımdadı, Asırğallı boyun deyilən yerdə
yurd salardıq. Bizim babamızın yurd yeri əvvəl Cənnət Bulağında,
sonralarsa Asırğallı boyunda olardı... Qazaxlıların yurd yeri Qaranlıq
dərədə olardı. Abdı baba çox mərifətli, yüksək tərbiyəli, səviyyəli,
kamil övladlar böyüdüb, həyata vəsiqə verib. Hökm deyil ki, insan
kamil olmaq üçün mütləq hansısa elm sahəsini seçsin. Sadəlikdən
yüksək elm yoxdur, məncə. Bir insan ki, eldə-obada sevilir, məncə, ən
böyük mükafat da elə budur. Abdı babanın özü də, övladları da bu
mükafatı sağlıqda qazandılar. Abdı babanın övladlarından biri –
Muxtar əmi (Allah rəhmət eləsin) atamın dostuydu. Bu yerdə bir haşiyə
çıxmaq istəyirəm: Hələ onuncu sinifdə oxuyurduq. Böyük qardaşım
Sərdarla bir yerdə atam bizə tapşırıq verdi ki, bağı sulayın. Gücümüz
çatmırdı – beli endirəndə torpağa sanca bilmirdik, qaldıranda çətinlik
çəkirdik. Muxtar əmi, demə, müşahidə edirmiş, görür ki, suyun ağzını
düzəldə bilmirik. Yaxınlaşıb dedi: “A bala, məndən sizə məsləhət, bax,
bu belin əlindən qurtarmaq üçün ancaq oxumalısınız, ali məktəbə qəbul
olunmalısınız. Çıxış yolunuz oxumaqdadı. İndi mən Muxtar əminin
sözlərini minnətdarlıqla xatırlayıram. Allah Muxtar əmiyə qəni-qəni
rəhmət eləsin. Özündən sonra gözəl əməl və gözəl övladlar qoyub getdi.
Abdı babanın övladlarının hamısı bir-birindən gözəldi.
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Abdı Baba ocağının böyük ürəkli ziyalı övladı, pedaqoji elmlər
doktoru, hörmətli professor Şəmistan Mikayılov orta məktəb
dərsliklərinin müəllifi və gözəl pedaqoq kimi tanınır. “Orta məktəbdə
ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyi şagirdlərimizin, orta ümumtəhsil
məktəblərində çalışan ədəbiyyat müəllimlərinin ən yaxşı
istinadgahlarındandır. Bunlarla yanaşı, pedaqoji elmlər sahəsində elmi
kadrların hazırlanmasında böyük zəhməti olub. Məşhur “91-lər”dən
olan Şəmistan Mikayılovun fəaliyyəti zaman-zaman dövlət tərəfindən
yüksək qiymətləndirilib, “Qabaqcıl maarif xadimi” döş nişanı, “Şərəf
nişanı” ordeni ilə təltif olunub, Prezident təqaüdünə layiq görülüb.
Uzun müddət Təhsil Problemləri İnistituna rəhbərlik edib. Mən fəxrlə
deyə bilərəm ki, yazdığım kitablarda Şəmistan müəllim və Almaz
müəllim barədə oçerklərim yer alıb, ürək sözlərimi deyə bilmişəm.

Abdı baba ocağının daha bir ziyalı oğlu Mikayılov Almaz
coğrafiyaçı alimdi, bu yaxınlarda rəhmətə gedib. Respublikanın
Əməkdar elm xadimiydi. Uzun müddət Milli Elmlər Akademiyasının
Coğrafiya İnstitutunda çalışdı, hörmət, sevgi qazandı. Baxmayaraq ki,
yaş fərqimiz çox idi, mənim onunla həmişə yaxşı münasibətim olub.
Almaz müəllim Akedemiyanın Coğrafiya İnstitutunda yaxşı alimlərin
sırasında öz adını həkk edib haqqa qovuşdu.

Mən işıqlı şəxsiyyətləri yetirən torpağı, eli-obanı sevirəm, bundan
əlavə, imkanım daxilində nurlu insanları tərənnüm edirəm. Bunu
qarşıma məqsəd kimi qoymuşam. Fəxr edirəm ki, Borçalımızın, əsasən
də doğma Faxralımızın təxminən üç yüzə yaxın ziyalısı haqqında on beş
il ərzində kitablar yazıb nəşr etdirmişəm.

Bu gün də həmin nəslin layiqli davamçısı Vüqar Mikayılov haqda
öz ürək sözlərimi söyləmək qərarını verdim. Vüqarın atası çox hörmətli
İmdad müəllim, anası – hamımızın sevimlisi Bahar müəllimə mənim
müəllimlərim olublar. Özümü biləndən diqqətlə onları izləmişəm.
Sözün həqiqi mənasında, necə deyərlər, usta bağlamayıb, zərgər
düzməyib, elə bil bunları Allah haqdan müəllim kimi, tərbiyəçi kimi
göndərib. Oturuşlarında, duruşlarında, əxlaqlarında həmişə tərbiyəvi
əhəmiyyətli cizgilər müşahidə etmişəm. Görmüşəm və fikirləşmişəm ki,
bunları mütləq qələmə almaq lazımdır. İkisi də həm müəllim kimi, həm
valideyn kimi həmişə ancaq ən gözəl sözlərə layiqdirlər. Dünyamızın
böyük şairi Zəlimxan Yaqub deyir ki, nə yaxşı həyatda yaxşılar var.
Allah-təala yaxşıları yaratmasaydı, xəlq eləməsəydi, yaxşılıqlar itib-
batardı. Allah yaxşıları ona görə yaradıb ki, yaxşılıqları yaşatsınlar.
Bizim hörmətli İmdad müəllim də, Bahar müəllimə də yaxşılardandılar.
Allah onları qorusun. Bunları xatırlayanda məşhur mahnıdan bir misra
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yada düşür: “Bir ömür durnalar qoşa uçsa, yorulmaz”. Arzu edirəm ki,
İmdad müəllimlə Bahar müəllimə də həmin o durnalar kimi qoşa
uçsunlar, həyatda heç vaxt yorulmasınlar. Bu günə qədər necə
yaşayıblarsa, bundan sonra da Allah verən ömrü elə şərəflə yaşasınlar.
Gözəl yetirmələriylə, onları sevənlərlə birgə sevinsinlər, uğurlarına
baxıb öyünsünlər, mənəvi zövq alsınlar.

Vüqara gəlincə isə, öncə onu deyim ki, barəsində yazdığım
məqaləyə başlıq tapmaq üçün çox düşünmək lazım gəlmədi: “Ağır elli,
şirin dilli ziyalı”. Bildiyimiz kimi, həkim üçün çox ölçü, meyarlar var
ki, onların da sırasında şəfalı əllərlə bərabər, həm də şirin dilə malik
olması olduqca önəmlidir. Həkimin şirin dili xəstədən gərginliyi götürür,
psixoloji sarsıntını aradan qaldırır, Zəlimxan Yaqub demişkən, adamın
ruhunu qanadlandırır. Xəstə xəstəliyini unudur, yaşamaq, həyat uğrunda
mübarizə aparmaq istəyir.

Vüqara müraciət edəndə tanıyanların ondan aldıqları ilk cavab: “Ay
can!” kəlməsidir. Aşıq Ələsgərin bir sözü var: “Can deməklə candan
can əskik olmaz, məhəbbət artırar, mehriban eylər”. Vüqar da
mehribanlığı ilə özünə olan hörməti artırır. Bu cür mehriban
xasiyyətinin formalaşmasında da əlbəttə ki, valideynləri İmdad
müəllimdən, Bahar müəllimədən aldığı tərbiyənin əhəmiyyəti böyükdür.

Vüqar İmdad oğlu Mikayılov 1973-cü il noyabrın 26-da
Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1991-ci
ildə eyni vaxtda 3 ali məktəbə (Azərbaycan Politexnik İnstitutuna,
Azərbaycan İnşaat və Memarlıq İnstitutuna, Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasına) daxil olub. Təhsilini Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun Avtomexanika fakültəsində davam etdirib. 2 il burada
təhsil aldıqdan sonra 1992-ci il də test üsulu ilə Azərbaycan Dövlət
Tibb Universitetinə daxil olub. 1998-ci ildə Tibb Universitetini əla
qiymətlərlə bitirib. Sonrakı bir ildə sərbəst təyinatla Tbilisi şəhərində 9
saylı şəhər xəstəxanasında “Ümumi cərrahiyyə” ixtisası üzrə
internaturanı başa vurub. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda
həkim-travmatoloq kimi fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda həmin
institutda travmatoloq-cərrah işləyir. Ailəlidir, üç övlad atasıdır. Həyat
yoldaşı Emilya xanım da həkim-kardioloqdur. V.Mikayılovun fəaliyyəti
ölkənin tibb ictimaiyyəti və əlbəttə ki, onun xidmətindən istifadə edən
insanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Vüqar həkim hələ 2003-cü
ildə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən İran İslam Respublikasının Vəm
şəhərində on gün ezamiyyətdə olmuş, xəstələrə yardım etmişdir. Bu gün
də öz üzərində çalışan doktor Mikayılov sertifikasiya imtahanı verərək
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yüksək bal toplayıb. Dəfələrlə fəxri fərmanlara, diplomlara layiq
görülüb.

Cavan olmasına baxmayaraq, artıq yaxşı həkim kimi ad çıxaran
Vüqar Mikayılovun haqqında daha təcrübəli həmkarları çox yüksək
fikirdədirlər. İnstitutun direktoru, Əməkdar elm xadimi professor Vaqif
Verdiyev onu belə təqdim edir: “Xalqın müqəddəs sayıb, inanıb etibar
etdiyi həkim adını daşımaq olduqca şərəfli və məsuliyyətlidir. Öz
davranışı, şəxsiyyəti, təfəkkürü, dünyagörüşü və insanlarla münasibəti
ilə fərqlənən, özünə inam yaratmağı bacaran Vüqar Mikayılov yaxşı
bilir ki, xəstədə inam hissi olmasa, həkimin müalicəsinə şübhə yarana
bilər. Həkimə inam olmadıqda onun həyata keçirdiyi bütün müalicə
tədbirləri səmərəsiz olur. Xəstəni müayinə və müalicə edərkən inam
prinsipini həmişə rəhbər tutan Mikayılov həkim kimi, eyni zamanda
xəstənin adət və xasiyyətlərini, əsəbi vəziyyətini, mədəni inkişaf
səviyyəsini, xəstəliyi doğuran obyektiv və subyektiv amilləri diqqətlə
öyrənir, nəzərə alır. Həkimin xoş sözü, mehri-məhəbbəti iç dünyasının
göstəricisidir. Belə hallarda həkimin qayğısı, səmimiyyəti ən təsirli
müalicə vasitəsidir. Vüqar həkim xəstəni müayinə edərkən nəyi və necə
soruşmaq lazım olduğunu gözəl bilir, xəstənin yaşını, təhsilini,
dünyagörüşünü və.s xüsusiyyətlərini nəzərə alır”.

Hörmətli eloğlumuz, gözəl həkim Loğman Bayramov da Vüqar
Mikayılov haqqında yüksək fikirdədir: “Doktor Mikayılov hərtərəfli
hazırlıqlı, yaradıcı təfəkkürlü, dövrünün tələbləri səviyyəsində durmağı
bacaran, sadə, alicənab, müdrik, xeyirxah və işgüzar xarakterə malikdir.
Səmimilik, alicənablıq, qayğıkeşlik, birinci növbədə özünə, daha sonra
ətrafdakılara qarşı tələbkarlıq, sözlə işin vəhdəti, vətənpərvərlik, Vətənə
və torpağa hədsiz məhəbbət də Vüqar Mikayılova xas olan
xüsusiyyətlərdir. Sadalanan əxlaqi fəzilətlərin fövqündə təbii ki,
həkimlik dayanır. Bu xüsusiyyətlərin formalaşmasında heç şübhəsiz ki,
onun doğulub boya-başa çatdığı ailənin də xüsusi rolu olub”.

İnsan arzu ilə, istəklə yaşayır. Valideyn istəyir ki, övladı adına
layiq olsun, gələcəkdə yaxşı olsun, baxıb desinlər: bax, bu, filankəsin
övladıdı, halal olsun, valideyinin zəhmətini itirməyib. Vüqar həkim
haqqında kəlbəcərli şair, şeirləri sevilə-sevilə oxunan, İmdad
müəllimin dostu olan Bəhmən Vətənoğlu (Allah rəhmət eləsin) hələ
1986-cı ildə çox gözəl şeir yazıb:

Acılı-şirinli keçən günləri,
Danışdım, söylədim nə var balama.
Əmidən, xaladan gələn məktubu,
Ay İmdad, söylədim İlqar balama.
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Zəmanənin kohlənini çaparıq,
Çapıb-çapıb bir-birimizi taparıq.
Allah qoysa, bir görüş də yaparıq,
Məndən salam söylə Vüqar balama.

Bəhmən istər, boya çatdır sən onu,
Ulu dünyam qoy böyütsün şən onu.
Faxralının fəxri görüm mən onu,
Qismət olsun xoş arzular balama.

Vüqar özü də deyir ki, rəhmətlik Bəhman Vətənoğlunu, atası ilə
dost olduğundan, əmi gözündə görüb. Şairin ona ünvanlı “Faxralının
fəxri görüm mən onu” sözləri Vüqarın məsuliyyət hissini birə-on artırır
və o, hər addımında, hər söhbətində, sözündə dostların, yoldaşların,
müəllimlərinin etimadını doğrultmağa borclu olduğunu xatırlayır,
məmləkətinin, dövlətinin mənafeyini uca tutmağa çalışır. Və təbii ki, bu
yolu qaralayıb gedir Vüqar. Arzu edirəm ki, dönməsin bu yoldan, ta uca
zirvələrə səltənətinə yetişənədək.

Var olan dünyada siz də varsınız,
Gözəl bir kəssiniz, bəxtiyarsınız.

Allah-təala hər hansı insanı gözəl kəs yaradıbsa, o, demək
bəxtiyardır. Vüqar, sən ətrafın tərəfindən sevilirsənsə, demək, gözəl
kəssən. Gözəlsənsə, demək bəxtiyarsan və səndən də bütün el-oba,
doğmaların yalnız bunu gözləyir.

Vüqar həm də sazın fanatıdı, vurğunudu, saz onun ana laylasıdı,
ruhunu qanadlandıran möcüzədi. Vaxtilə yazdığım şeirdən bir bənd
yadıma düşdü:

Sazda gəzən barmaqların birdi, bir,
Barmaqların gəzişməsi sirdi, sirr.
Donmuşam yerimdə, olmuşam əsir,
Gətir Səməndəri sən dilə, dindir.

Vüqardan soruşdum ki, ən çox sevdiyi hansı saz havasıdı.
“Ruhani”di, “Dilqəmi”di, - dedi. Dedim: “Eşq olsun sənə!”

Bu da öz şeirimdi:
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Ürəyimin fəryadıdı “Dilqəmi”,
Bu fəryaddan yaranıbdı “Dilqəmi”.
Həyatımın bahar çağı öndədi,
Ağzına almasın bir də dil qəmi.

Sağ ol, ay Vüqar! Arzu edirəm, dilin qəmi yaxına buraxmasın,
həmişə gözəl günlər yaşayasan. Ətrafınla, əhatəsində olduğun gözəl-
gözəl insanların sevgisi ilə, məhəbbəti ilə uzun, xoşbəxt, dolu, mənalı
ömür yaşayasan. Canında, qanında həyat eşqi, millət sevgisi, Vətən
məhəbbəti daim var olsun!
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ELM SƏRKƏRDƏ, TƏCRÜBƏ İSƏ ONUN ƏSGƏRİDİR

Məni tanıyanlar yaxşı bilir ki, əlim qələm tutandan
doğma Faxralını vəsf etmiş, elimin-obamın ləyaqətli
övladlarının hər uğuruna sevinərək barələrində
məqalələr yazmışam. Kitablarımın əksəriyyətinin
məhz Faxralı və faxralılara həsr olunması da təsadüfi
deyil. Bu mövzuda hər kitabım işıq üzü gördükdən
sonra düşünmüşəm ki, yəqin daha bəsdir. Amma bu,
uzun sürməyib, yenidən həmyerlilərimdən yazıb
onları geniş oxucu kütləsinə daha yaxından tanıtmaq
istəmişəm. Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı
kəndinin yetirmələrinin sorağı dünyanın müxtəlif
guşələrindən gəldiyi bir vaxtda mənim qələmim necə

susa bilər?! Qələmimi ilhama gətirən bir odur ki, kəndimizin şöhrətini
dünyaya yayanlar arasında elimizin ləyaqətli qızları da az deyil. İndiyədək işıq
üzü görən kitablarımda onlardan bəziləri haqqında söhbət açmışam. Bu yazıda
isə oxucularımı Faxralının daha bir alim qızı ilə tanış etmək istəyirəm.

...Afət Məmmədəli qızı Həsənova 1973-cü il sentyabrın 22-də Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta təhsilini isə
Azərbaycanda – Sumqayıt şəhərində alıb. 1980-ci ildə Sumqayıt şəhərindəki
13 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə gedib, 1990-cı ildə həmin məktəbi bitirib.
Ali təhsilini də Azərbaycanda alıb. Belə ki, orta məktəbi bitirən ili təhsilini
davam etdirmək üçün sənədlərini Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuna
(indiki ADİU) verib və qəbul imtahanlarından uğurla çıxaraq bu ali təhsil
ocağının tələbəsi olub. 1995-ci ildə isə tələbəlik illəri də arxada qalıb və o,
“itisadi kibernetika” ixtisası üzrə bu ali təhsil ocağını fərqlənmə diplomu ilə
bitirib.

Artıq, ali təhsilini başa vurub müstəqil həyata atılan hamı kimi, onun
da həyatının yeni mərhələsi başlanıb, əmək fəaliyyətinə başlayıb. Amma
iş yeri onun üçün yad olan yeni bir kollektiv yox, beş il təhsil aldığı elm
ocağı olub. İnstitutun “İqtisadi kibernetika” kafedrasında əmək
fəaliyyətinə başlayıb. Bir vaxtlar ona dərs demiş professor-müəllim
kollektivi ilə bir kafedrada çalışmaq onun üçün rahat olsa da, həm də
üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünün fərqində idi Afət xanım. Çünki bir
vaxtlar ona dərs deyən, ona tələbə gözü ilə baxan müəllimləri ilə artıq
eyni məsuliyyəti bölüşürdü və bu etimadı doğrultmalı idi. Qısa müddətdə
müəllimlərinin gözündə olan bacarıqlı, çalışqan tələbə imicini kafedranın
elmi axtarışlara böyük həvəsi və potensialı olan gənc və perspektivli
əməkdaşı imici ilə əvəzləyə bildi. Baş laborant vəzifəsinə irəli çəkildi.
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Ancaq bununla kifayətlənmək olmazdı, arzular, istəklər sonzuz idi,
nəhayətsiz idi. Qarşıda daha böyük məqsədlər vardı. Elmin çətin
yollarında inamla addımlayan, bu yolda hər bir maneəyə sinə gərməyə
hazır olan Afət xanım institutun qiyabi aspiranturasına daxil oldu.

Nahaq deməyiblər ki, haqq əmək yerdə qalmaz. Çəkilən zəhmət gec-
tez bəhrəsini verməlidir. Afət xanımın yuxusuz gecələri, gərgin elmi
axtarışları da nəticəsiz qalmadı. 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin
ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasında “İqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullar”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri
namizədi elmi dərəcəsi aldı. 2008-ci ilin iyun ayında Azərbaycan
Respublikası yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona
iqtisad elmləri namizədi diplomu verildi.

Afət xanım hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Ekonometrika” kafedrasının baş müəllimi kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətini
davam etditir. Bir sıra elmi məqalələrin və elmi-texniki vəsaitlərin
müəllifidir.

Afət xanım öz ixtiasını dərindən bilən və onu yüksək peşəkarlıqla
tələbələrinə öyrtəməyi bacaran mütəxəssidir. Çalışdığı kollektivdə
professor-müəllim heyətinin, tələbələrin böyük hörmətini və rəğbətini
qazanıb. ADİU-nun “Ekonometrika” kafedrasının müdiri, dosent
Y.İ.Hacızalovun Afət xanım haqda dedikləri də bunun sübutudur:

- “Mən Afət Həsənovanı tələbəlik illərindən tanıyıram. O, çalışqanlığı,
elmə böyük həvəsi və təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə fərqlənirdi.
A.Həsənovanın bir mütəxəssis kimi formalaşması mənim gözlərim
önündə baş verib. Kafedrada baş laborant kimi fəaliyyətə başlayan Afət
xanım verilən bütün tapşırıqları bacarıqla və yaradıcılıqla yerinə
yetirməklə diqqəti cəlb edirdi. O, qısa müddət ərzində həm kafedra
üzvlərinin, həm də tələbələrin hörmətini qazana bilmişdir. Məhz bu
səbəbdən də qısa müddətdən sonra o, kafedrada müəllim kimi fəaliyyətə
başladı. Elmi axtarışlara olan böyük marağı onu aspiranturaya gətirib
çıxardı. Bu elmi axtarışların yekunu kimi, o, Azərbaycan iqtisadiyyatı
üçün aktual mövzuda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək elmlər
namizədi oldu.

Afət Həsənova bir məlum həqiqəti gözəl bilir ki, Leonardo da Vinçi
demişkən: “Elm sərkərdə, təcrübə isə onun əsgəridir.” İnanırıq ki, Afət
xanım sərkərdəliyi və əsgərliyi ilə həmişə elimizə və xalqımıza
başucalığı gətirəcək. Afət Həsənova hazırda “Ekonometrika”
kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır və yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığında öz yeri olan bir müəllim kimi diqqəti cəlb edir. Ümid
edirəm ki, biz gələcəkdə də Afət müəllimənin təhsildə və elmdə böyük
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uğurlarının şahidi olacağıq. Bu çətin və şərəfli işdə ona uğurlar
arzulayıram”.

Həmkarının dediklərinə qoşularaq biz də Afət xanıma elmi-pedaqoji
fəaliyyətində və şəxsi həyatında uğurlar arzulayırıq.

ÖMRÜNMƏHSULDAR DÖVRÜ

Şəlalə Məhərrəm qızı Hüseynova 1975-
ci il iyulun 19-da Qazaxıstan Respublikasının
Turqay vilayətində – Arkalık rayonunun
Rodina qəsəbəsində anadan olub. Atası –
Məhərrəm İsrafil oğlu Hüseynov və anası –
Pürüz Muxtar qızı Hüseynova əslən Borçalının
Faxralı kəndindəndirlər, hal-hazırda da
Qazaxıstanda yaşayırlar və sahibkarlıqla
məşğuldurlar. Borçalıdan çox-çox uzaqlarda
dünyaya gəlməsinə baxmayaq, Şəlalə xanım
əsl Borçalı qızı kimi böyüyüb. Onunla kiçik bir

söhbət bəs edir ki, ondakı Borçalı ruhunu, elə-obaya məhəbbətini,
Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə bağlılığını duyasan. Bu da
təsadüfi deyil, vətəndən uzaqlarda olsalar da, valideynləri hər zaman
övladlarının milli adət-ənənələrimizə sədaqət ruhunda böyümələrinə
çalışıblar. Şükürlər olsun ki, buna da nail olublar.

Şəlalə Məhərrəm qızı orta təhsilini də elə vətəndən uzaqlarda alıb –
1981-1992-ci illərdə Anğar orta məktəbində oxuyub və bu məktəbi
fərqlənmə ilə bitirib. Ali təhslini Bakıda alıb – 1992-ci ildə Bakı Dövlət
Universitetinin Geologiya fakültəsinə daxil olub və 1997-ci ildə həmin
universiteti “Faydalı qazıntıların axtarışı, kəşfiyyatı və planaalması”
ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Bununla kifayətlənməyən
Şəlalə xanım dövrün tələblərini nəzərə alaraq ikinci ixtisasa da yiyələnib
– 2003-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinə
daxil olub və 2008-ci ildə universitetin bakalavr pilləsini bitirərək
ingilis dili müəllimi ixtisasına yiyələnib.

Bəlkə də, çoxları düşünər ki, bir xanım üçün iki ali məktəb bitirmək
artıqlamasınca bəs edər. Amma Şəlalə xanım üçün bu da son olmayıb və
o, təhsilini davam etdirməkdə qərarlı olub. 2008-2011-ci illərdə AMEA
Geologiya İnstitutunun doktoranturasında “Neft və qaz yataqlarının
geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə təhsilini davam etdirib.

AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İ.S.Quliyevin elmi rəhbərliyi
ilə işlədiyi “Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Bakı
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arxipelaqı karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi” mövzusunda
dissertasiyasını 2016-cı ildə uğurla müdafiə edərək yer elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Hövzə, karbohidrogen sistemləri və
rezervuarların modelləşdirilməsi kimi müasir geotexnologiyalar
əsasında Bakı arxipelaqının dərinə gömülmüş çöküntülərinin neft-qaz
perspektivliliyinin elmi əsaslandırılmasına həsr olunan dissertasiya işi
özünün aktuallığı ilə seçilir.

Ümumiyyətlə, Ş.M.Hüseynovanın elmi maraq dairəsi hövzə,
karbohidrogen sistemləri və rezervuarların modelləşdirilməsi, süxurların
litoloji, petrofiziki, geokimyəvi xüsusiyyətləri, neftin palinologiyası və s.
kimi istiqamətləri əhatə edir.

Ş.M.Hüseynova 21 elmi məqalənin müəllifidir, bir sıra elmi
layihələrdə iştirak edib, konfrans məruzələri tezislərinin müəllifi və
həmmüəllifidir. Onun elmi işlərinin nəticələri müxtəlif ölkədaxili və
beynəlxalq konfranslarda, o cümlədən, Avropa Yer Elmləri Mühəndisləri
Assosiasiyasının (EAGE) konfranslarında (Avstriya, Vyana, 2011;
Niderland, Amsterdam, 2014), Amerika Neftçi Geoloqları Assosiasiyasının
(AAPG) konfranslarında (Ukrayna, Kiyev, 2010; Gürcüstan, Tiflis, 2013),
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin (ANGC) konfranslarında (Bakı,
2011, 2012, 2015), Avropa Paleobotanika və Palinologiya konfransında
(İtaliya, Padova, 2014), Beynəlxalq Palinoloji konqresdə (Braziliya,
Salvador, 2016), TSOP, ICCP və AASP təşkilatlarının konfransında
(ABŞ, Hyuston, 2016) müzakirə edilib və böyük marağa səbəb olub.

Ş.M.Hüseynova EAGE, AAPG və ANGC-nin üzvüdür və ANGC-
nin nəşr etdiyi “Azərbaycan Geoloqu” elmi jurnalının məsul katibidir.

Ş.M.Hüseynova əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildə Respublika Ekoloji
Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinin “Təşkilati-kütləvi” şöbəsində
metodist vəzifəsində başlayıb. 2001-2004-ci illərdə Khon Shipping Ltd
şirkətində geoloq-məsləhətçi, 2009-2016-cı illərdə isə AMEA
Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Neft və qaz geologiyası və
geokimyası” şöbəsində mühəndis, “Hövzə modelləşdirilməsi və
geotexnologiyalar” şöbəsində kiçik elmi işçi və elmi işçi vəzifələrində
çalışıb. 2016-cı ildən AMEA Neft və Qaz İnstitutunda elmi katib
vəzifəsində çalışır.

O, 2013-cü ildən eyni zamanda pedaqoji fəaliyyət göstərir – Bakı
Dövlət Universitetitin Geologiya fakültəsində və Bakı Ali Neft
Məktəbinin Neft və Qaz Mühəndisliyi fakültəsində dərs deyir.

Şəlalə xanım ailəlidir – gözəl bir ömür-gün yoldaşı, qayğıkeş anadır.
Həyat yoldaşı Mahmud Ağahüseyn oğlu Hüseynov da ali təhsillidir,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Mühasibat Uçotu və Audit



Faxralılar

549

fakültəsini bitirib, hazırda sahibkarlıqla məşğuldur. Övladları Riad və
Ağahüseyn orta məktəbdə oxuyurlar.

Şəlalə xanım ömrünün və elmi-pedaqoji fəaliyyətinin ən gözəl çağını,
ən məhsuldar dövrünü yaşayır. İnanırıq ki, onun daha böyük nailiyyətləri
hələ qabaqdadır. Ona bu yolda uğurlar arzulayırıq.
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İŞ SƏNİ YETİRƏR VARA, QAZANCA,
İŞSİZ, QAZANCIN DA GEDƏR ASANCA...

Məlum olduğu kimi, aprelin 24-də Türk
Dünyası Çanaqqala zəfərinin 100 illiyini
təntənəli surətdə qeyd etdi. Mərasimdə Türkiyə
Cümhuriyyətinin kökübir qardaşı, ən sadiq
silahdaşı, strateji tərəfdaşı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də
iştirak etdi. Dövlətimizin başçısına tədbirdə
ayrılan yeri dəyərləndirməyə çalışan
diplomatlar bildirirlər ki, cənab İlham Əliyev ən
hörmətli qonaq, hətta bir az da artıq – ev sahibi
statusunda olub. Bu da, əlbəttə, təsadüfi deyildir.

Dili bir, dini bir, mədəniyyəti bir qardaşlar olan Anadolu və
Azərbaycan türklərinin həm də ortaq tarixləri var. Xeyir-şərləri bir olub,
düşmənə qarşı da birgə savaşıblar.

Elə həmin Çanaqqala döyüşlərində 3 minə yaxın azərbaycanlı əsgər
şəhid olub. “Yol ver Türkün bayrağına!” – deyən istiqlal şairimiz Əhməd
Cavad da türk xalqına yardıma gedən Qafqaz könüllüləri sırasında
Trakya cəbhəsində Abdulla Şaiqlə birgə mehmetciklərlə çiyin-çiyinə
vuruşmuşdur, gəzib-dolaşdığı yerlərin poetik mənzərəsini təsvir etmiş,
şahidi olduğu hadisələri nəzmə çəkmişdir.

Gürcüstanın azərbaycanlı ziyalıları arasında da Ümumtürk
ideyalarına xidmət edən, türkçülüyü vəsf eləyən ziyalılar çox olub.
Onlardan “Faxralıtək ağır elim var mənim” deyən şair Nəbi Miskini,
hətta ondan da qabaqkı Borçalı ədəbi mühitində yetişmiş Aşıq Poladı,
Aşıq Allahverdini və başqalarını göstərmək olar.

Aşıq ədəbiyyatından adlayıb maarifçilik müstəvisinə keçəndə burda
Mirzə Rza Əlizadənin imzası uzaqdan görünür. Vaxtilə Gürcüstanda
Azərbaycan məktəbləri üzrə nazir müavini işləyib, Borçalıda
məktəblərimizin açılmasında müstəsna rolu olub. Həmin nəsli təmsil
edən digər ziyalımız Mirzə Həbibulla Əlizadə də maariflənmədə,
savadsızlığın ləğv olunmasında xüsusi xidmətlər göstərmişdir.

Görkəmli pedaqoqlardan olmuş Qara Hümbətov uzun müddət
Candar məktəbinin direktoru, sonra isə Rayon Partiya Komitəsində məsul
vəzifədə çalışmış, Borçalı türklərinin savada, mütərəqqi dünyagörüşə
yiyələnməsində əhəmiyyətli işlər görmüşdür.
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Borçalının görkəmli simalarından ötən əsrin 30-cu illərində
Türkiyədə energetika naziri işləmiş Hidayət Turanı xatırlamağa dəyər.
Çox güclü mühəndis olub, Gürcüstanda yolların inşa olunmasında,
tunellərin çəkilməsində müstəsna xidmətlər göstərib.

Görkəmli dövlət xadimi, diplomat, alim və dramaturqumuz Həsən
Əziz oğlu Həsənovun təbrincə desək, qeyrəti heyranlıq doğuran, iki
çağırış Milli Məclisin deputatı olmuş alim Şamil Qurbanovun
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq tellərinin daha da möhkəmlənməsi naminə
göstərdiyi xidmətlər danılmazdır. Onun Türk dünyasının mübarək
isimlərinə, tanınmış simalarına dair araşdırmaları, tədqiqatları çoxdur.
Ömər Faiq Nemanzadəyə həsr etdiyi əsərlər Mirzə Cəlilin “sağ əli”
olmuş, “Molla Nəsrəddin” jurnalını birgə nəşr etdikləri, “Qeyrət”
mətbəəsini bərabər açdıqları Faiq Əfəndini gözəl insan, əsl türk oğlu,
həqiqi vətənpərvər, görkəmli ədib kimi təqdim edir. Öz dövründə dünya
panislamizminin banisi olmuş Kəmaləddin Əfqaninin həyat və
yaradıcılığına, ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair araşdırmaları da
Ş.Qurbanovun türk dünyasının bilgi xəzinəsinə verdiyi təmənnasız
töhfələrdir.

Türk olaraq türkçülüyə sanballı incilər bəxş etmiş ziyalılarımız
sırasında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, yaşayıb-yaradanlara
isə uzun ömür, cansağlığı versin. Onların şəxsiyyətini bir insan materialı
kimi öyrənmək, göstərdikləri xidməti, qoyduqları irsi yaddaşlarda,
dərsliklərdə əbədiləşdirib gələcək nəsillərə ötürmək bizim borcumuzdur.

Haqqında söz açdığım Xatirə Şamil qızı da əslən bizim Faxralı
kəndinin Qazaxlı nəslindəndir.

Kırcaalili (Həsənova) Xatirə Şamil qızı 1975-ci ildə Bakı
şəhərində anadan olub. 1982-ci ildə 1-ci sinifə gedib. 1992-ci ildə 104
saylı orta məktəbi dərəcəylə bitirdi. Həmin il ilk dəfə Türkiyədəki
universitetlərə Azərbaycandan tələbə qəbulu olucaqdı. Bu, iki ölkə
arasındakı ən önəmli körpünün ilk təməllərindən idi. İmtahana girən
Xatirə elə həmin il Türkiyənin Konya şəhərində olan Selçuk
Universitetinə, Məsləki Egitim fakültəsinə qəbul oldu.

İlk dəfə ailəsindən uzağa gedərkən həyəcanlı olduğu qədər, üzərinə
düşən məsuliyyəti də bilirdi. Türkiyəyə gedən bütün tələbələr kimi,
Xatirə də getdiyi yerdə sadəcə özünü, ailəsini deyil, ölkəsini də təmsil
edəcəkdi. Bu böyük məsuliyyəti heç bir zaman yadından çıxarmadı.

Digər tələbə yoldaşları ilə birlikdə hər il türk qardaşlarına ölkəsini
tanıdacaq tədbirlərdə yaxından iştirak etdi, Azərbaycanı tanıtmaq üçün
əlindən gələni əsirgəmədi. Dörd ilin sonunda ölkəsinə qayıtmaq üçün
hazırlaşdı. Bu müddət ərzində Azərbaycanda baş verən siyasi dəyişiklikər
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xaricdə oxuyan tələbələrin də diqqətini cəlb edirdi. Xatirə Konya
şəhərində bir özəl məktəbdən iş təklifi aldı.

Ölkəsinə qayıtsa da, burada iş imkanları çox məhdud olduğu üçün
Türkiyədəki iş təklifini qəbul etdi və özəl bir məktəbdə işləməyə başladı.
Bu arada boş durmadı. İmtahanlara baş vurdu və öz ixtisası üzrə
magistraturada oxudu. Həm oxudu, həm işlədi. Magistratuturanın son
ilində həyatını birləşdirəcəyi insanla – Türkiyə Hava Qüvvələrində
hərbiçi olan Mehmetlə tanış oldu.

1999-cu ildə ailə qurdular. Mehmetin hərbçi olması səbəbi ilə
Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində işləməyə getdilər. Konya, Malatya,
İzmir, Elazığ bunlardan bəziləridir. Hal-hazırda Malatya şəhərində 2
övladlaryla yaşayırlar. Böyük oğlu Selim Mert 13 yaşında, kiçik oğlu
Şamil Aytunc 8 yaşındadır.

Türk qadının ərinə qarşı sədaqətli, etibarlı olduğunu Səgrəyin
xanımının simasında da görürük. Ərinin toy gecəsi səfərə çıxdığını görən
qadın nə qədər yalvarsa da, onu bu yoldan saxlaya bilmir. Əlacsız qalan
gəlin ərinə vəfalı olacağına söz verir, onun yolunu gözləyəcəyini deyir.

Dastanda ər-arvad münasibətlərinin ən gözəl nümunəsini “Duka
Qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda görürük. Dəli Domrul Tanrının
göndərdiyi Əzrayıla meydan oxuyur, bununla da o, Tanrının qəzəbinə
düçar olur və Tanrı Əzrayıla tapşırır ki, onun canını alsın. Dəli Domrul
Əzrayıla təslim olmaq istəmir. İpə-sapa yatmayan oğuz alpı səhvini başa
düşür, Tanrıdan aman diləyir.

Tanrı ondan can yerinə can istəyir. Domrul atasına, anasına bu sirri
açır, onlardan can istəyir. Qoca valideynlər buna razı olmayanda Domrul
qadınının yanına gəlir, olanları “yad qızı halalına” danışır: Dəli
Domrulun qadını belə cavab verir ki:

Sənin ol müxənnət anan-baban
Bir canda nə var
Sana qıymamışlar.
Ərş tanığ olsun,
Yer tanığ olsun, gög tanığ olsun,
Qadir Tanrı tanığ olsun,
Mənim canım sənin
Canına qurban olsun.

Bu parçadan da gördüyümüz kimi, ər-arvad arasında möhtəşəm
sayğı, sevgi və sədaqət vardır.

Qədim türk ictimaiyyətində ailə ən vacib sosial birlik olduğundan
ailənin əsasını təşkil edən qadın türk dastanlarında, türk əfsanələrində elə
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bir uca mərtəbəyə qoyulmuşdur ki, qadını belə bir uca varlıq halına
gətirən mədəniyyətə heyran olmamaq mümkün deyil. Qadın kişinin həyat
yoldaşı və uşaqlarının anası olmaq kimi çox vacib bir vəzifə ilə
öhdələnmişdir. Daha vacibi isə türk millətinin tək bərəkət qaynağı, ona
verilən bir sıra haqlara görə xanların, xaqanların, döyüşçülərin önündə
hörmət ilə əyildikləri bir şərəf abidəsidir. Türk dastanlarında qadın ilahi
bir varlıq səviyyəsinə çatdırılır.

Yaradılış dastanında Tanrıya dünyanı və insanları yaratması üçün
fikir və ilham verən “Ağ Ana” adında bir qadındır. Oğuz kağanın ilk
xanımı qaranlığı yararaq göydən enən mavi bir işıqdan, ikinci xanımı isə
mübarək bir ağacdan doğmuş qeyri-adi varlıqlardır. Yakutlarda ağ oğlan
ağacın içindən çıxan nurlu bir qadın tərəfindən əmizdirilmişdir. İlk türk
abidələrində olan “Bilgə Kağan kitabəsi”ndə xaqan belə söyləyir: “Sizlər,
anam xatun, böyük analarım, bacılarım, xala və bibilərim, şahzadələrim”.
Ən qədim türk inancına görə, “Xan və Xaqan” göy ilə yerin övladlarıdır.
Qadın burada göyün 7-ci qatındadır. Qadına belə bir müqəddəs varlıq
kimi yanaşılan cəmiyyətdə qadının döyülməsi, xor görülməsi mümkün
deyil. Və əlbəttə ki, türk mədəniyyətində, türk dastanlarında belə bir
vəziyyət gözə dəymir. Türk dastanlarında qadın daim kişinin yanındadır.
Onların güc və ilham qaynağıdır (20).

Yeni türk kültüründə dastan qəhrəmanları ata minən, yaxşı qılınc
vuran, yaxşı döyüşən qadınlarla evlənmək istəyirlər. Necə ki, Oğuz
türklərinin ana kitabı olan “Dədə Qorqud” dastanlarındakı “Bamsı
Beyrək” boyunda olan Banu Çiçək buna nümunədir. Dastanda ər-arvad
münasibətlərini ifadə edən qəlib-formullara baxaq. Dastanda ərin öz
qadınına münasibətinin ifadəsi kimi çox tez-tez təkrarlanan formullar –
təşbehlər, bənzətmələr olduqca heyranedicidir:

“Bəri gəlgil başım baxtı, evim taxtı,
Evdən çıqub yürüyəndə səlvi boylum!
Topuğında sarmaşanda qara saçlum,
Qururlu yaya bənzər çatma qaşlum!
Qoşa badam sığmayan dar ağızlum,
Güz almasına bənzər al yanaqlum”.

Dastandakı qadın qəhrəmanları da ərlərinə hörmətlə yanaşır, eyni
zamanda onlara böyük sevgi və etibar nümayiş etdirirlər. Xatunu Dirsə
xana belə müraciət edir:
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“Xan babamın göygüsi,
Qadın anam sevgisi.
Atam-anamın verdigi,
Göz açuban gördügim,
Könül verib sevdigim”.

Bu müraciətdə “qədim türkün bütöv nikah-evlənmə məcəlləsi” əks
olunur: qızın ərə köçməsində ata-ananın ciddi iştirakı var – babanın
(atanın) göygüsü, anamın sevgisi deyilir. Deməli, ata və ananın razılığı
ilə yanaşı, qızın həyat yoldaşı seçərkən özünün fikiri, münasibəti də
vacib sayılmışdır. Əgər belə olmasaydı, Dirsə xanın xatunu “göz açuban
gördügüm, könül verib sevgidim” deməzdi. “Kitab”da ərlə arvadın bir-
birinə “başım baxtı”, “evim taxtı” deyə xitab etmələrinə tez-tez rast
gəlirik. Bu müraciət formasını Dirsə xanın, onun xatununun, Qazan xanın,
Burla xatunun dilindən oxuyuruq. Ər qadının başının baxtı, yəni alın
yazısı, taleyi, evinin taxtı, yəni ailəsinin dayağı, səltənəti bilir, qadın da
ərini. Bu təşbehdə türk ailəsinin varlığında ər və qadın bərabərliyi
təsdiqlənir. Əzəldən türk belə qəbul edib, belə qavrayıb, ailənin tərkibi
müqqədəs hisslərin birliyidir.

Türk qızının bu fəzil sifətlərini özündə təcəssüm etdirən Xatirə
xanım hələ tələbəykən yay tətilərindən birində onunla bir məclisdə
görüşüb həmsöhbət olmuş, hazırcavablığına, intellektual səviyyəsinə,
xalq şairi Zəlimxan Yaqub demişkən, necə dolu bir ziyalı olmasına sözün
həqiqi mənasında heyran qalmışdım və düşünmüşdüm ki, gələcəkdə
bizim gözəl ziyalı xanımlarımızdan biri kimi böyük perspektivi var.
Sonralar atası ilə görüşüb haqqında eşidəndə bir daha yanılmadığıma
əmin oldum. Arzu edirəm ki, sədası həmişə uca zirvələrdən gəlsin, ailə
səadəti, xoşbəxtlik daim onu müşayiət eləsin!

Xatirə xanımın mənsubu olduğu Qazaxlı nəsli görkəmli ziyalılar
yetirib. Bu nəslin tanınmış nümayəndələrindən Azərbaycan təhsilinin
inkişafında böyük xidmətləri olan, “Ədəbiyyat nəzriyyəsi”nin müəllifi
Şəmistan Mikayılovun adı çoxlarına bəllidir. Respublikanın Əməkdar
müəllimi və Əməkdar elm xadimi, uzun müddət Təhsil Problemləri
İnstitutunun direktoru işləmiş, gözəl ziyalı olan Şəmistan Mikayılovu
pedaqoji ictimaiyyət bir ağsaqqal kimi qəbul edib. Onun zəhməti, ziyası
ilə ərsəyə gələn dərs vəsaitləri və proqram sənədlər hələ uzun zaman
Azərbaycan təhsilinə, elminə fayda verəcəkdir.

Bu nəcabətli nəslin övladlarından coğrafiyaçı alim, Əməkdar elm
xadimi Almaz Mikayılov uzun müddət Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasında şöbə müdiri işləmişdir.
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Xatirə xanımın babası Mikayıl kişi bizim ailəylə mehriban
münasibətdə olub, dostluqda sədaqət nümunəsi göstərib. O da eldə-obada
özünün insanlığıyla, böyüklərə hörməti, ehtiramıyla, kiçiklərə
xeyirxahlığıyla həmişə seçilib. Təbii ki, övladları da onun şərəfli yolunu
davam etdirmiş və etdirməkdədirlər.

Türk dünyasının böyük şairi Z.Yaqub deyir ki, Allah-təala yaxşıları
ona görə xalq eyləyib ki, yaxsılıqlar itib-batmasın. Bizim Xatirə xanım
da həmin o yaxşılardan biridir. Allah-təalə onu da məhz yaxşılıqları
yaşatmaq üçün yaradıb. Elimizin, obamızın harada yaşamalarından,
işləmələrindən asılı olmayaraq, yaxşısı varsa, Allah var eləsin. Çünki
işgüzarlıq, çalışqanlıq, halal ruzi qazanmaq, haramdan qaçmaq artıq çox
şeydən xəbər verir və həmin şəxsin malik olduğu çoxsaylı fəzil
sifətlərdən biri kimi qəbul olunur. Nəsir Xosrov demişkən:

İş səni yetirər vara, qazanca,
İşsiz qazancın da gedər asanca...
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ALİM ELOĞLUMUN ALİM ÖVLADLARI

Səadət kamalla yetişir başa,
Xalqa hörmət eylə, əbədi yaşa

N.Gəncəvi

Sirr deyil ki, son illərdə gənclərin elmə
marağının azalmasından tez-tez danışılır,
müxtəlif səviyyələrdə bir narahatçılıq ifadə
olunur. Amma elmin müxtəlif sahələrində
gənclərimizin uğurlar əldə etməsi vəziyyətin
elə də qorxulu olmadığını deməyə əsas verir.
Bu gün bütün varlığıyla elmə bağlı olan, əldə
etdikləri elmi nəticələrlə təkcə Azərbaycanda
deyil, həm də dünyanın aparıcı dövlətlərinin
məşhur universitetlərində tanınan, beynəlxalq
elmi konfrans və simpoziumlarda çıxış edən,

əsərləri nüfuzlu elmi məcmuələrdə çap olunan gənc alimlərimizin sayı
gündən-günə artmaqdadır. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan elminə töhfə
verən gənclər arasında Borçalının yetirmələri də az deyil. Bu gənclərin
sırasında doğma Faxralımın yetirmələrini görmək isə, təbii ki, məni
hədsiz sevindirir. Bu yazıda onlardan ikisi haqqında söhbət açmaq
istəyirəm. Fikirləşdim ki, onları bir-birinən ayırmaq günah olardı. Çünki
hər ikisi eyni ailədə böyüyüb, eyni ata-anadan tərbiyə alıblar. Ömür
yolları da bir-birinə bənzərdir. Söhbət Borçalının ləyaqətli oğullarından
biri, Faxralının yetirməsi olan dəyərli alimimiz, hörmətli ziyalımız
Əmirxan Babaşovun övladlarından gedir.

...Aytən Əmirxan qızı Babaşlı 1977-ci ildə Bakıda anadan olub.
1984-cü ildə Faxralı orta məktəbinin birinci sinfinə gedib, iki il burada
oxuduqdan sonra 1986-cı ildən təhsilini Bakı şəhərində Milli
Konservatoriyanın nəzdindəki Respublika İncəsənət Gimnaziyasında
davam etdirib. 1994-cü ildə orta təhsilini başa vuraraq Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasının “Kimya texnologiyası” fakültəsinin
“Kimyəvi istehsalın və kimya kibernetikasının əsas prosesləri” ixtisasına
daxil olub. 1998-ci ildə burada təhsilini başa vuraraq “Neft emalının əsas
prosesləri və kibernetikası” ali peşə istiqaməti üzrə Bakalavr dərəcəsi alıb.
Elə həmin ildə də təhsilini davam etdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının “Kimya texnologiyası” istiqamətinin “Neft emalı
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istehsalının əsas prosesləri və kibernetikası” ixtisası üzrə magistraturaya
daxil olub və 2000-ci ildə təhsilin bu pilləsini də uğurla başa vurub.

2000-ci il iyulun 18-də “Azərsun Holdinq” şirkətlər birliyinin “Bakı
Qida və Yağ Fabriki” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində laboratoriya
mütəxəssisi kimi əmək fəaliyyətinə başlayan Aytən Babaşlı eyni
zamanda təhsilini də davam etdirib. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Aşqarlar Kimyası İnsitutunun əyani aspiranturasına
daxil olaraq akademik Vaqif Fərzəliyev və texnika elmləri doktoru,
professor Həqiqət Cavadovanın elmi rəhbərliyi ilə həmin institutun
“Motor yağlarına aşqar kompozisiyası” laboratoriyasında elmi axtarışlara
başlayıb. Gərgin elmi axtarışlar öz bəhrəsini verib və o, 2014-cü ilin
yanvarında AMEA-nın Akademik Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya
Prosesləri institutunun böyük elmi şurasında “Teplovoz, sənaye və gəmi
dizelləri üçün müxtəlif qrup sürtkü kompozisiyalarının yaradılması”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək texnika
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb. 15-dək elmi əsərin
müəllifidir. Əsərləri respublikamızla yanaşı, Türkiyə və Rusiyanın
nüfuzlu elmi jurnallarında da dərc olunub.

Aytən Babaşlı 2012-ci ilin dekabr ayından “Azərsun Holdinq”
şirkətlər birliyinin “Proses və Kalite Yönetimi Direktorluğu”
departamentində baş müfəttiş vəzifəsində çalışır.

Aytənin kiçik bacısı – Əmirxan müəllimin
digər qızı Aynur Babaşlı isə 1980-ci il fevralın
18-də Bakı şəhərində anadan olub. 1987-ci ildə
Milli Konservatoriyanın nəzdindəki Respublika
İncəsənət Gimnaziyasının birinci sinfinə qəbul
olunub və 1994-cü ilə kimi burada oxuyub, həmin
ilin sentyabrından isə təhsilini kimya-biologiya
təmayüllü liseydə davam etdirib. 1997-ci ildə
liseydə təhsilini başa vuran Aynur 2 saylı Bakı
Tibb Məktəbinə daxil olub. 2000-ci ildə bu
məktəbdə təhsilini mamalıq işi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
Bəlkə də çoxları qız uşağı üçün bunu yetərli sayar və düşünərdi ki, artıq
iş karyerasını qurmağın vaxtıdır. Amma Aynur belə düşünməyib,
təhsilini davam etdirmək yolunu seçib. Onun bu fikrini valideynləri də
dəstəkləyib və o, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya
fakültəsinə daxil olub. 2004-cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu
ilə bitirərək biologiya ali peşə istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi alıb.
Ancaq bununla da kifayətlənməyərək elə həmin il Bakı Dövlət
Universitetinin Biologiya fakültəsinin “Mikrobiologiya” ixtisası üzrə
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magistraturasına daxil olub. 2006-cı ildə magistraturanı da fərqlənmə
diplomu ilə bitirərək magistr elmi dərəcəsi alıb. Aynur xanım üçün
təhsildə bu da son hədd olmayıb, necə deyərlər, tamam yox, davam deyib.
O, 2006-cı ildə AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunda əyani
aspiranturaya daxil olub. Burada akademik M.Ə.Salmanov və professor
M.H.Vəliyevin elmi rəhbərliyi altında “Orta və Cənubi Xəzərin
Azərbaycan sahillərindən ayrılmış bakteriyaların fenolları deqradasiya
etmək qabiliyyətinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
üzərində elmi axtarışlara başlayıb. Gərgin elmi axtarışlar, yuxusuz
gecələr bahasına başa gələn dissertasiya işini 2010-cu il oktyabrın 8-də
uğurla müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
Onun bu uğurunu Azərbaycan Respublikası yanında Ali Attestasiya
Komissiyası özünün 20 iyul 2011-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqləyib.

2010-cu ilin aprel ayından AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunda
kiçik elmi işçi vəzifəsində fəaliyyətə başlayan Aynur xanım 2012-ci il
fevralın 1-dən həmin institutun “Su mikrobiologiyası” laboratoriyasında
elmi işçi, 2013-cü ilin iyun ayından isə həmin laboratoriyada böyük elmi
işçi vəzifəsinə keçirilib. Burada çalışdığı müddətdə o, müxtəlif elmi
layihələrin həyata keçirilməsində fəallığı ilə seçilib. Onun “Xəzərin
Azərbaycan sahillərindən ayrılmış mikroorqanizmlərlə aşağı
temperaturda neft və neft məhsullarının biodeqradasiyasının öyrənilməsi”
adlı layihəsi 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun “Gənc Alim və mütəxəssislərin 1-ci qrant
müsabiqəsi”ndə qalib olub.

Aynur Babaşlı müxtəlif xarici ölkələrin elmi məcmuələrində nəşr
olunmuş 30-dan çox elmi əsərin müəllifidir. 2013-cü ilin sentyabrından
həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasının
müəllimidir. O, “Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə deqradasiya və
transformasiya” adlı fundamental monoqrafiyanın və “Qida
fiziologiyası” fənninindən tədris proqramının müəlliflərindən biridir.
Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı elmi axtarışlarını da davam etdirir.

Böyük müdriklərimizdən olan Şəms Təbrizinin təbrincə desək:
“Alimin, ürək sahibinin sözü ona görə xoşa gələn, könüllərə yatan və
ürək oxşayandır ki, azdırıcı yox, yol göstərici, çaşdırıcı yox, öyrədicidir”.
Biz də arzu edirik ki, Aytən və Aynur bacılarının fəaliyyətləri və əməlləri
həmişə xoşa gələn, ürəyəyatan olsun.

Təkcə valideynlərinin yox, bütün faxralıların fəxri olan alim bacılar
həm də nümunəvi ailə sahibirdlər. Aytənin iki övladı var. Həyat yoldaşı
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Elnur Əzimov da alimdir, texnika üzrə fəlsəfə doktorudur. “Britiş
Petrolium” şirkətində istehsalat üzrə baş mütəxəssis vəzifəsində çalışır.

Aynur xanımın da iki övladı var. Həyat yoldaşı Mətin Bədəlov
İqtisadiyyat və Sənaye nazirliyi sistemində şöbə müdiri vəzifəsində
çalışır.

Bəli, bu kiçik yazıda elimizin alim və dəyərli ziyalı oğlu Əmirxan
Babaşovun alim qızları haqqında söhbət açdıq. Əslində bu yazı onlar
haqqında kiçik tanıtımdır. İllər ötəcək və biz bu alim bacıların daha
böyük uğurlarının şahidi olacağıq. Və onların barəsində daha sanballı
yazılar da hələ bundan sonra yazılacaq. Təki sağlıq olsun!
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ƏSL GÖZƏLLİK AĞIL
VƏ KAMALDADIR

Atalar yaxşı deyib, ot kökü üstə bitər. İnsan
da belədir, nə qədər öz kökünə bağlı olarsa,
adət-ənənəyə sadiq qalarsa, bir o qədər də uğur
qazanar, mənsub olduğu nəsilə, elə-obaya
başucalığı qazandırar. Amma burada bir şey də
var ki, təkcə “mən öz kökümə bağlıyam” deyib
durmaqla da iş bitmir. Gərək məqsədə çatmaq
üçün çalışasan, əziyyət çəkəsən, tər tökəsən.
Sözün yaxşı mənasında inadkar olasan. Burada
A.Zqorjun bir fikrini xatırlatmaq yerinə düşər:

“Sən öz məqsədinə nail olmaq üçün üç şeyə malik olmalısan: İstedada,
inadkarlığa, özünə inama! Bacarmıram, bilmirəm, istəmirəm sözlərini
özünə qadağan etməlisən”.

Bəli, istedadın olması vacibdir, amma inadkarlıq və özünəinam
yoxdursa, bu istedad özünü büruzə verə bilməz. Bir el misalında deyilir
ki, elm əqlin çırağıdır. Əqlin inkişafı üçün isə bilik, savad və elm
lazımdır.

Ziyalı ailəsində böyüyən Leyla da hələ uşaqlıqdan əsas məqsədə
çatmaq üçün zəhmətə qatlaşmağın vacib olduğunu dərk edib. Burada
onun valideynlərinin də böyük rolu olub. Atası Vaqif Nəbiyev və anası
Minayə Nəbiyeva ali təhsilli həkim olmaqla yanaşı, həm də elmi-
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olublar. Hər ikisi namizədlik dissertasiyası
müdafiə edərək tibb elmləri namizdəi elmi dərəcəsi alıb. Minayə xanım
bu gün də elmi-pedaqoji fəaliyyətini Tibb universitetində uğurla davam
etdirir.

Leyla Vaqif qızı 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1995-ci
ildə Bakıdakı 189 saylı orta məktəbin rus bölməsini bitirib. Ata və ana
həkim olsa da, Leyla tamam başqa sahəni seçib – 1996-cı ildə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Əmtəəşünaslıq” fakültəsinin
bakalavr pilləsinə daxil olub və 2000-ci ildə burada təhsilini uğurla başa
vuraraq fərqlənmə diplomuna layiq görülüb. Təhsilini davam etdirmək
məqsədi ilə elə həmin ildə də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“Əmtəəşünaslıq” fakültəsinin magistratura pilləsinə daxil olub və 2002-ci
ildə magistratura təhsilini də uğurla tamamlayıb.

2002-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
“İqtisadi təhlil və audit” kafedrasında laborant, ingilis dilli “Beynəlxalq



Faxralılar

561

iqtisadiyyat” kafedrasında baş laborant kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Rus dilində tədris mərkəzində
mütəxəssis vəzifəsində çalışır.
2006-ci ildən hal-hazırki vaxta qədər həm də Azərbaycan Dövlət

İqtisad Universitetində saathesabı müəllim kimi fəalliyyət göstərir. Hal-
hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Biznes Mərkəzində
MBA proqramı üzrə magistraturada saathesabı müəllimədir. Rus dilində
Tədris Mərkəzinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri, imtahanda
(bakalavr üzrə) Apellyasiya Komissiyasının üzvüdür.

Leyla Vaqif qızı Məmmədova 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasında
dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alaraq Faxralı alimlərinin
sırasını bir boy da böyüdüb. 1 metodk vəsaitin, 24 elmi əsərin müəllifidir.
Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edib, məqalələr
toplusunda tezisləri çap olunub. Bir alim kimi onun daha böyük uğurları
isə hələ qabaqdadır.

...Həkim ailəsində böyüyüb boya-başa çatan Leylanın sonrakı taleyi
də həkim ailəsi ilə bağlı olub – həkim ailəsinə də gəlin köçüb. Həyat
yoldaşı Etibar Məmmədov SOCAR-da iqtisadçı vəzifəsində çalışır.
Qayınatası Səməd Məmmədov ötən əsrin 70-80-ci illərində Borçalıda
məşhur həkimlərdən biri kimi tanınıb. 90-cı illərin əvvəllərindən isə
fəaliyyətini Bakıda davam etdirən Səməd Məmmədov burada da öz
peşəkarlığı ilə seçilib, qısa müddətdə böyük hörmət və nüfuz qazanıb.
Səməd həkim gözəl bir ailəyə rəhbərlik edir. Nümunəvi ailə əvəzolunmaz
sərvətdir. O sərvəti hər zaman qorumaq da hünərdir. Vaqif həkim kimi
bir elcanlı Vətən oğlunun ailəsində tərbiyə alıb, səadət çırağını Səməd
həkim kimi gözəl bir ziyalının ocağında yandırmağın özü də bir
xoşbəxtlikdir. Vaxtilə F.Köçərli yazırdı: “Əsl gözəllik surətdə deyil, ağıl
və kamaldadır”. Ağıllı insanlar həyatda heç zaman büdürəmirlər.

Bu mehriban ailədə Leyla xanım iki gözəl övlad böyüdür. İnanırıq ki,
onlar da cəmiyyətimiz, Vətənimiz üçün layiqli övladlar olacaq, həmişə,
hər yerdə mənsub olduqları şəcərəyə və el-obaya şərəf gətirəcəklər.
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LAYİQLİ VARİS

Doğma Faxralımın ləyaqətli ovladları
haqqında hər dəfə yazı yazanda qəlbim qürur
hissi ilə döyünür. Elə bu yazını da böyük
məhəbbətlə qələmə alıram. Amma burada bir
şeyi də etiraf edim ki, Ənvər haqqında yazmağa
başlarkən də eyni qurur hissini duymaqla yanaşı,
bir qədər fərqli hisslər də yaşadım. Xəyal məni
bir qədər əvvəllərə apardı və bu məqamda
beynimdən varislik və varislər haqqında
düşüncələr keçdi. Ənvərin nəsil şəcərəsi –

babası Niyazi və atası Allahyarı xatırladım. Vaxtilə onlar haqqında da
ürək sözlərimi demişəm və hər ikisi haqqında olan yazım bu kitabda da
yer alır. Bu mənada, mənim yazılarımda da varislik ənənəsi qorunub:
əvvəlcə babadan, sonra atasından yazmışam, indi isə özündən yazıram.
Bu varislik məsələsini yalnız öz yazılarıma görə xatırlamadım. Ənvər
mənsub olduğu nəsil şəcərəsinin layiqli varisidir. Onun babası Niyazi
Qasımov haqqında yazdığım yazıda belə bir məqam var: “...Kim nə
deyir-desin, hər bir insanın əsli-kökü və nəsli-nəcabəti olmalıdır. O
insanın ki, damarlarından axan qan təmiz olur, duru olur, həmin insanlar
həmişə xalq, millət üçün çoxlarının görə bilmədiyi işləri həyata
keçirirlər”. Həmin yazıya belə bir sərlövhə qoymuşdum: “Ot kökü üstə
bitər”. Bu, həqiqətən belədir və ləyaqətli nəslin layqli davamçılarının
şəxsində bu məlum həqiqət bir daha öz təsdiqini tapır.

...İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Ənvərin babası Niyazi
Qasımov 10-cu sinifdə oxuyurdu və elə məktəb partası arxasından da
birbaşa cəbhəyə yola düşüb, Taqanroq diviziyasında alman faşizminə
qarşı vuruşub, döyüşlərdən üzüağ çıxıb. Döyüşən ordudan tərxis
olunduqdan sonra doğma Faxralıya qayıdıb, ailə qurub, xalqımıza
başucalığı gətirən, canında-qanında xalq məhəbbəti, millət sevgisi
gəzdirən övladlar böyüdüb, elin xeyirində-şərində yaxından iştirak edib.

Niyazi Qasımovun oğlu, bu yazımın qəhrəmanı Ənvərin atası
Allahyar Qasımov da heç kimə bənzəməyən, özünəməxsus iç dünyası
olan bir insan idi, hər yerdə özünəmxsusluğu ilə seçilirdi. El-obasına
bağlı, xeyirxah, köməyə ehtiyacı olanlara əl tutan, həyan duran, arxa-
dayaq olan eloğlu idi. Elə buna görədir ki, həyatdan vaxtsız köçsə də, bu
gün könüllərdə yeri var. Özü bu gün həyatda olmasa da, övladlarının və
nəvələrinin ömründə yaşayır, ellilərinin xatirində, dostlarının ürəyində,
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qədirbilən həmvətənlərin qəlbində yaşayır, tarixdə yaşayır. Özündən
sonra Ənvər kimi layiqli oğul qoyan atanın mənəvi ömrü fiziki
ömründən qat-qat uzun olur.

Ənvər Allahyar oğlu Qasımov 1978-ci il sentyabrın 15-də Bakıda
anadan olub. 1994-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Dövlət İqtisad İnstitutunun (indiki İqtisad Universitetinin) Mühasibat
uçotu və audit fakultəsinə daxil olub. 1998-ci ildə həmin ixtisas üzrə
bakalavr pilləsində təhsilini başa vurub. Bununla kifayətlənməyərək,
təhsilini davam etdirib və 2001-ci ildə magistratura təhsilini də fərqlənmə
diplomu ilə bitirib.

Ə.Qasımov 1998-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsində Mühasibatlıq şöbəsində iqtisadçı
vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2003-cü ilin iyununadək həmin
idarədə iqtisadçı, böyük iqtisadçı, baş iqtisadçı vəzifələrində çalışıb.
2003-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Mərkəzi aparatına mühasib kimi qəbul edilib və 2004-cü ilə qədər
Aparatın Mərkəzləşdirilmiş Mühasibatlığında mühasib və böyük iqtisadçı
vəzifələrində çalışıb. 2004-cü ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin Mərkəzi aparatında İqtisadiyyat və Uçot
İdarəsinin Birgə Layihələr şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub və
2012-ci ilin sonunadək bu vəzifədə şərəflə çalışıb. 2012-ci ilin dekabr
ayından etibarən isə Baş Ofisin İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin rəis
müavini vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 sentyabr 2015-ci il tarixli
sərəncamı ilə b Qasımov Ənvər Allahyar oğlu da “Tərəqqi” medalı ilə
təltif olunub.

Artıq 20 ilə yaxındır ki, ölkəmizin iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi
olan neft sektorunda fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində hansı vəzifədə
olursa-olsun, işə məsuliyyəti, ixtisasını dərindən bilməsi ilə seçilib.
Bunun nəticəsidir ki, SOCAR-ın Baş Ofisinə, eləcə də, bütün müəssisə
və təşkilatlarına, o cümlədən xaricdə fəaliyyət göstərən şikətləri üçün
beynəlxalq maliyyə institutlarından cəlb edilən kredit vəsaitlərinin cəlb
edilməsinə rəhbərlik edib, bu istiqamətdə uğurlu nəticələrlə sonunclanan
danışıqlar aparıb. Bununla yanaşı, SOCAR-ın reytinqi üçün reytinq
şirkətlətləri ilə əlaqələri yaradıb. İlk dəfə SOCAR-ın qiymətli
kağızlarının beynəlxalq bazarda buraxılışı üzrə danışıqlar aparlması və
uğurla yerləşdirilməsinin təmin edilməsi də Ənvərin adıyla bağlıdır.

Bu illər ərzində Ənvər eyni zamanda İngiltərənin Readinq
Universitetində 4 ay (2007-ci ildə) təhsil və ixtisasartırma üçün
Chevening Fellowship programı üzrə enerji iqtisadiyyatı üzrə
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Azərbaycanı təmsil edib. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları
üzrə diplom alıb. Chartered İnstitute of Management Accountants
(İxtisaslaşdırılmış İdarəetmə Mühasibləri İstitutunda) baza (certificate),
Əməliyyat (Operational) və İdarəetmə (Managerial) səviyyələrini
bitirməklə müvafiq diplomlara yiyələnib və hazırda sonuncu
professional (professional) mərhələsi üzrə təhsil alır. Anan dili ilə yanaşı,
ingilis və rus dillərində də sərbəst danışır.

Şərəfli bir keçmişi olan Ənvər Qasımov babasının və atasının adıyla
hər zaman qürur duysa da, heç zaman onların adının arxasında
gizlənməyib, daha doğrusu, özünün karyerası naminə onların adından
istifadə etməyib. Əksinə, hər zaman çalışıb ki, onların layiqli varisi olsun,
eldə-obada, ictimaiyyət arasında qazandıqları şöhrətin üstünə şöhrət
qazandırsın. Şükürlər olsun ki, buna nail də olur və sübur edir ki,
doğrudan da ot öz kökü üstə bitir.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Ənvər hər zaman qürur duyacağı
nəsil şəcərəsi var. Onun atası Allahyar və babaları (Niyazi və Ənvər
Qasımovlar) haqqında bu kitabda ayrıca yazılar var. Bununla belə, burda
bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Ənvərin adını daşıdığı babası Qasımov
Ənvər Allahyar oğlu 1921 ci ildə Bolnisi rayonu Faxrali kəndində anadan
olmuşdur. Məktəb illərində tay-tuşlarından həm fiziki, həm də bilik
cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Hər iki qardaş – Ənvər və
Niyazi uşaq ikən (birinin 7, o birisinin 5 yaşlarında) valideynlərini
(Qasımov Allahyar Haqverdi oğlu və Qasımova Balaxanım) itirmişlər.
Ənvər məktəbdə həm də pioner dəstə rəhbəri idi.

Əsgərlik yaşına çatanda isə Ənvər doöma Faxralıdan ayrıldı. Bu
gediş onun üçün son gediş oldu və taleyi onu birdəfəlik doğma elindən və
doğmalarından ayırdı, bir daha nə doğmalarını görə bildi, nə də ki,
vətəninə qayıtdı. Onun əsgərlik dövrü Sovet-Fin müharibəsi illərinə
təsadüf etdiyindən, o, həmin müharibədə iştirak etmişdir. Sonradan
Ənvər Sverdlovsk şəhərinə göndərilmiş və hərbi məktəbdə oxumuşdur.
Məktəbi uğurla bitirmiş və leytenant hərbi rütbəsi almışdır. 1941-ci il
oktyabrın 9-da qardaşı Niyaziyə Ənvərin müharibədə həlak olduğu
barədə bildiriş göndərilmişdir. Niyazi üçün gözlənilməz bu xəbər ata-ana
itkisindən sonra aldığı növbəti kədər gətirdi və beləliklə, Niyazi o
dövrdən bəri həm ata-ana, həm ki, qardaş üzünə həsrət qaldı. Uzun illər
axtarışlar etdi, həmişə gəlib gedəndən xəbər aldı, hətta qardaşının sag
olduğunun və nə vaxtsa qayıdacağına inandığının da şahidi olduq. Və heç
bir övladına qardaşının adını qoymadı, çünki inanırdı ki, qardaşı
qayıdacaq. Nəhayət böyük oğlu və haqqında yazdığımız Allahyarın
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böyük oğlu dünyaya gələndə Niyazi ona öz qardaşının adını – Ənvər
qoydu.

Beləliklə, Ənvər barədə uzun axtarışlar heç bir nəticə verməmişdir.
Söynəlilənlərə görə, Ənvər Ukrayna uğrunda döyüşlərdə həlak olmuşdur.
Bunlar bəzən sakitləşdirici, bəzən də təsəlliverici fərziyyələr idi. Lakin
zaman, vaxt gətirdi və1941-ci ildə müharibədə itkin düşmüş Qasımov
Ənvər Allahyar oğlunu qardaşı Niyazinin nəvəsi və adını daşıyan, eyni
zamanda soyadları, adları və atalarının adı belə eyni olan Qasımov Ənvər
Allahyar oğlu 2015-ci ildə - düz 74 ildən sonra onun izinə düşüb tapdı.
Özü də necə?

...Bu şəxs barədə heç bir məlumatı yox idi Ənvərin. Sadəcə
uşaqlıqdan eşitmişdi ki, babasının qardaşı Ənvər Qasımov Rəhim Qurban
oğlu ilə tay-tuş idi və ona tez-tez müharibədən məktublar yazardı. Lakin
Rəhim kişi də artıq 2006-cı ildə rəhmətə getmişdi. Uşaqlıqda eşitdikləri
Ənvərdə daima həmin məktubları görmək arzusu yaradırdı. Dəfələrlə
Qurban müəllimlə bu barədə ətraflı söhbətlər etmişdi və həmişə kəndə
baş çəkdikdə həmin məktubların axtarışına çıxardılar. Nəhayət, 2014-cü
ilin oktyabr ayında Ənvərin əmisioğlu Rəhimə yazdığı məktub tapıldı. 74
il ömrü olan bu məktubu oxumaq asan olmasa da, bu məktub oxundu.
Bunun ardınca Ənvərin qardaşı Niyaziyə yazdığı məktubları isə Səyyad
Qasımov axtarıb tapdı. Bu məktubları Ənvər çox dərinliklə təhlil etdi.
Bir-bir onları oxudu. O məktublardan bircə hissəni qeyd etmək istərəm.
Bir neçə vərəq olan bu məktubları doğrudan da, gözyaşlarsız oxumaq
mümkün deyildir.

1941-ci ilin aprel ayında hərbi məktəbi bitirdikdən sonra gənc zabit
SSRİ-nin şimalında faşizmin dəstəyi ilə Finlərlə yenidən narazılıq
başlandıqda 313-cü diviziyanın 1068-ci alayı Kareliya cəbhəsinə
göndərilmişdir. Sənədlər təqdiq edir və qeyd edir ki, 05 sentyabr 1941-ci
ildə Pryaja çayı yaxınlığında düşərgəyə çatmışdır. Qızğın döyüşlər
gedirdi. Dərhal döyüşə girən polk Pryaja sahilində elə ilk gündən finləri
mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur etmişdir. Məhz məşhur 168-ci
yüksəkliyin alınması da döyüş müstəvisinə səpələnmiş 313-cü
diviziyanın hünəri idi. Poletmyot Vzvodunun Komandiri gənc leytenant
Qasımov Ənvər Allahyar oğlu elə döyüşlərin ilk günündə yaralanmış və
dərhal 2242 saylı əsgər hospitalına gətirilmişdir. Yaraları bədənində çox
olan Ənvəri, bu hospitalda köməklik edə bilməyəcəklərindən onu 08
sentyabr 1941-ci ildə 2212 saylı hospitala gətirdilər. 08 sentabr 1941-ci il
tarixdən 13 sentyabr 1941-ci il tarixədək burada da ona yardım göstərə
bilmədilər və qərara gəldilər ki, onu əməliyyat etmək lazımdır. Bu
məqsədlə Ənvəri uzaq Nyuxça kəndinə göndərdilər. Bu kənd Kareliya
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Avtonom Respublikasında Sumoposad rayununun uzaq bir kəndidir. Bu
gün də bu kəndə gediş-gəliş çox çətin vəziyyətdədir. Belomorsk
şəhərindən 200 km aralıqda yerləşən bu kəndə avtomobil yolu yoxdur
(sadəcə meşələrin və göllərin ətrafı ilə 200 km yol getmək lazımdır
(avtomobillə təxminən 6 saata). Yeganə nəqliyyat vasitəsi dəmir yoludur.
Müharibə başlayana qədər 1937-ci ildə bu kənddə mədəniyyət mərkəzi
fəaliyyət göstərirdi. Həmin mərkəzi müharibə başlayan kimi əsgər
hospitalı etdilər. Nəzərə alaraq ki, bu kəndə yetişmək çox çətin idi və
finnlər üçün əlçatmaz idi, bu səbəbdən də ağır yaralıları qeyd etdiyim
əsgər hospitalında əməliyyat edirdilər. Beləliklə, Ənvər və daha əlavə 4
nəfər 14 sentyabr 1941-ci ildə günorta saatlarında 3 saat yarımlıq dəmir
yolu xətti ilə Nyuxça kəndinə gətirildi. (Kəndin dəmiryolu stansiyası
əlavə olan şəkillərdə verilmişdir). Nyuxça kəndinə gətirilməsi Ənvəri və
onun haqqında məlumatı doğmalarından düz 74 il uzaq saldı. Ənvərlə
birlikdə Nyuxçaya gətirilən əsgərlər yolda dünyalarını dəyişirlər. Ənvər
Nyuxça kəndinə gətirilir və əməliyyat olunur. Lakin yaraların ağır və çox
olmasından 26 sentyabr 1941-ci il tarixdə Ənvər Qasımov dünyasını
dəyişdi. Təbii ki, müharibə yenicə başlamışdı və ölən əsgərlərin
hamısının doğma vətəninə göndərilməsi və bu işin geniş təşkilini etmək
mümkünsüz idi. Ona görə də zabit Ənvər Qasımov dünyasını dəyişdiyi
uzaq Nyuxça kəndində dəfn edildi.

Yuxarıda qeyd edilən məlumatların əldə edilməsi üçün nəvəsi
(qardaşının nəvəsi) Ənvər ilk növbədə onun yazdığı məktubları diqqətlə
oxudu. Lakin məktubların özündən ipucu tapa bilmirdi.

Çox maraqlı bir məqam qeyd edilməlidir. Bu məktubları yazan
zaman gənc zabit yazdığı məktublara əlavə olaraq bir kağız parçası əlavə
edir. Bu kağızda qardaşı Niyaziyə yazır: “Niyazi, bu adresi saxla əgər
məni gəzmək istəsən bu diviziyada olmuşam: 313-cü diviziya, 1068-ci
polk. Командир Пулеметного Взвода Лейтенант Касумов Энвер
Аллахярович”. Bu məlumatları yazandan sonra həmin kağız parçasının
kənarında bir xətt çəkir və xırda hərflərlə yazır: “Bu kağızı saxla nə
vaxtsa lazım olar”. Bəli, bu əlavə edilən bircə parça kağız onu
istəyənlərin heç olmasa dəfn olunduğu yeri bilməyinə və onun haqqında
düzgün məlumatları əldə etməyə imkan verdi. Bu bir parça kağızı sanki
1941-ci ildə qardaşı Niyazinin həyata gəlməmiş oğlu Allahyarın
(Allahyar Qasımov 25 iyul 1947-ci ildə anadan olmuşdur) 1978-ci ildə
dünyaya gələcək oğlu və onun adını daşıyacaq Ənvər üçün yazmışdı.
Belə də oldu, Ənvər onun haqqında bütün materialları 1 ilə yaxın
araşdırdı və sənədlərlə nəyin necə olduğunu təsdiq etdi. Bunun üçün bir
neçə dəfə Rusiyanın arxıvlərinə müraciət etdi, bir neçə dəfə özü həmin
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arxivlərə getdi. (Məlumat üçün qeyd edirəm ki, bu məqsədlər üçün
Mərkəzi Arxiv Sankt-Peterburq şəhərində yerləşir.) Bütün məlumatlar öz
təsdiqini tapandan sonra, Ənvər babası Ənvəri ziyarət etmək üçün 2015-
ci ilin sentyabr ayında Nyuxça kəndinə getdi. Sankt Peterburq şəhərindən
1300 km şimalda (onun da 200 km-ni meşə yolu ilə - “qara yolla”)
yerləşən bu kəndə getmək o qədər də asan olmadı. Peterburqdan 14
sentyabr tarixində yola düşdü və avtomobillə 1100 km gələrək
Belomorsk şəhərində gecələdi. Səhərisi gün 15 sentyabr 2015-ci il
tarixdə meşə yolu ilə Nyuxça kəndinə yola düşdü. 6 saatdan çox çəkən bu
yolla nəhayət ki, Nyuxça kəndinə gəlib çatdı və babası Ənvərin dəmir
yolu ilə gətirilən stansiyaya getdi, gətirildiyi, əməliyyat olunduğu və
dünyasını dəyişdiyi hospitala getdi (bu hospital müharibə bitdikdən
sonra yenədən Mədəniyyət Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir), dəfn
olunduğu məkanı ziyarət etdi, Nyuxçada fəaliyyət göstərən əsgər
muzeyinə getdi və babası Ənvərin şəklini həmin muzeyə təqdim etdi. (Bu
muzeydə əsgərlərdən yeganə Qasımov Ənvərin şəkli mövcuddur). Əlavə
olaraq qeyd edim ki, Nyuxçaya ziyarət etdiyi gün Ənvərin doğum gününə
təsadüf etdi. 15 sentyabr 2015-ci ildə Ənvərin 37 yaşı tamam oldu.

Ənvər Qasımovun 14 sentyabr 1941-ci ildən 26 sentyabr 1941-ci il
tarxədək qaldığı və dünyasını dəyişdiyi əsgər qospitalı.
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Qardaşlıq məzarında Ənvər Qasımovun dəfn edildiyi və üzərində abidə
qoyulduğu yer. Arxasında qospitalın şəkli. Dünyasını dəyişmiş zabitlər və əsgərlər

qospitalın qarşısında dəfn edilirdilər.

Nyuxça kəndinin dəmir yolu stansiyası 1941-ci il. Yanında yenisi təkilib.



Faxralılar

569

Nyuxça kəndinə gedən yolu meşə yolunun yarısından bir qədər çox.
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GƏNCLİK ARZU-İNAM DEMƏKDİR

Nağılar nəsli Faxralıda halallığı, düzlüyü
ilə seçilən, hamıya hörmətlə yanaşan, necə
deyərlər, kimsə ilə işi olmayıb, öz tükünün
üstündə dolanan bir nəsildir. Bu nəsil
xeyirxah insanları, dəyərli ziyalıları ilə
tanınır. Bayram babanı, Hasan babanı, Məhər
babanı bu gün minnətdarlıqla xatırlayıram.
Onlarla həm aran, həm də binə (yaylaq)
qonşusu olmuşuq. Həmişə də onların həm
özlərindən, həm də övladlarından yalnız
gözəl münasibət, xeyirxahlıq görmüşük.
Yuxarıda adlarını çəkdiklərimlə həm də yaxın qohumluq əlaqələrimiz var.
Bayram babanı, onun həyat yoldaşı Yetər nənəni həmişə minnətdarlıqla
anırıq. Sadə həyat tərzi keçirən bu insanlar – Bayram baba və Yetər nənə
Alı əminin qayınatası və qayınanası idilər.

Bəli, Nağılar nəsli haqda ancaq xoş sözlər söyləmək olar. Çünki
bunu özləri qazanıb: təmiz adları, halal zəhmətləri, xeyirxah əməlləri,
daim yaxşılığa can atmaları, el-obaya, yurda bağlılıqları ilə. Atalar yaxşı
deyib ki, ot kökü üstə bitər. Nəslin bu günkü nümayəndələri də öz
sələflərinin adını şərəflə daşıyır, həm mənsub olduqları nəslin, həm də
Borçalının, ağır eli olan Faxralının adını ucaldır, şərəfini uca tuturlar. Bu
gün onların sorağı Faxralıdan, Borçalıdan çox-çox uzaqlardan gəlir. Hər
xoş soraq isə təkcə Nağılar nəslinin nümayəndələrini yox, bütün
faxralıları sevindirir. Mən də sevinir, həm də qürur duyuram.

Bu nəslin gənc və gənc olmasına rəğmən artıq kifayət qədər karyera
qazanmış nümayəndələrindən biri də Ruslandır. Onun atası Oruc
Nağıyev haqqında bundan əvvəl işıq üzü görmüş kitabımda yazmışam.
Oruc uzun müddət Kazanda daxili işlər orqanlarında çalışmışdı – şərəflə,
ləyaqətlə, namusla, vicdanla, doğma Faxralının adına layiq! Borçalıdan
minlərlə kilometr uzaqda olan Kazana üz tutan, yolu düşən, yaxud da
orada yaşayan bütün borçalılara arxa-dayaq idi. Onun xeyirxah əməlləri
bu gün də dildən-ağızdan düşmür.

Şair Abbas Abdulla şerlərindən birində yazır:

Yad önündə biri sinsə,
Salam verməz ona kimsə.
Məclislərdə böyük dinsə,
Kiçik dinlər Faxralıda.



Faxralılar

571

Şairin bu misralarını oxuyanda həmişə Oruc Nağıyev kimi faxralıları
xatırlayıram. Bu yazımın qəhrəmanı Ruslan, Vətəndən uzaqlarda yaşayıb
fəaliyyət göstərsə də, heç zaman yurdunu-yuvasını unutmayan, elinin
vurğunu olan Oruc Nağıyevin oğludur. Bayaqdan bəri Ruslanın atası və
mənsub olduğu Nağılar nəsli haqqında yazdıqlarım da əslində elə
Ruslanın hansı kökdən güc aldığını, hansı bulaqdan su içdiyini nişan
vermək məqsədi daşıyır və onun haqqında ilkin təsəvvür yaratmağa
xidmət edir. Hətta düşünürəm ki, bu təqdimatdan sonra Ruslan haqda
uzun-uzadı danışmağa ehtiyac da qalmır. Sadəcə onu demək kifayətdir ki,
Ruslan kimi savadlı, səviyyəli və dolu oğluyla nəinki təkcə mənsub
olduğu nəsil, bütövlükdə eli-obası fəxr edə bilər. Ata yurdunu şenəldən
oğullardandı Ruslan.

Ruslan Oruc oğlu Nağıyev 1979-ci il fevralın 23-də anadan olub.
1996-cı ildə orta məktəbi bitirib. Qəlbi gənclik eşqi ilə döyünən,
ürəyində min bir arzusu olan Ruslan özünə bir peşə seçməkdə çox da
tərəddüd etməyib. Atası kimi hüquq-mühafizə sistemində çalışmağı
qərara alıb. Bunun üçün isə, təbii ki, ali təhsil almalı idi. Bu arzu onu
Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə gətirib. Dörd il burada
oxuduqdan sonra 2000-ci ildə universiteti bitirib.

Vaxtilə böyük türk şairi Nazim Hikmət yazırdı: “Gənclik arzu-inam,
igidliyə həvəs deməkdir. Gənclik lirika və romantikadır. Bu, gələcək
üçün tükənməz arzulardır. Bütün yaxşı əməllərin başlanğıcıdır”.

Ali təhsilli hüquqşünas olan Ruslan da gənclik enerjisi, gənclik
həvəsi ilə fəaliyyətə başlayıb. 2001-ci ilin martında Tatarıstan
Respublikası Vəkillər kollegiyasında iş təcrübəsi keçməyə qəbul olunub,
altı aydan sonra vəkil statusu alıb, Kazan şəhəri Mərkəzi Hüquq
məsləhətxanasına işə göndərilib.

Qısa müddətdə qazandığı təcrübə, dərin biliyi və zəngin
dünyagörüşü sayəsində 2003-cü ildə Tatarıstan Respublikası Vəkillər
Palatasında mərkəz yaradıb. Artıq on beş ilə yaxındır ki, həmin mərkəzə
inamla rəhbərlik edir.

Ruslan Nağıyev bu gün Tatarıstanda tanınmış vəkillərdəndir. Hüquqi
yardıma, məhkəmədə müdafiəyə ehtiyacı olanlar tərəddüd etmədən ona
müraciət edirlər. Çünki onun uğur qazanacağına inanır, hüquqlarının
qorunmasını ona etibar edirlər. Bu da təsadüfi deyil. İndiyədək yerli
məhkəmələrdəki mülki və cinayət işləri ilə yanaşı, Rusiya və Avropa
məhkəməsində də insan hüquqları ilə bağlı məsələlərin baxılmasında
vəkil kimi çıxış etmiş və prosesi udmuşdur.
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Ruslanın öz peşəsinin sirlərinə dərindən bələd olan bir vəkil olması
Rusiya Federasiyası Vəkillər Palatası tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilib. Palatanın 28.01.2016-cı il tarixli qərarı ilə vəkil
Nağıyev Ruslan Oruc oğlu “Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinə görə” II dərəcəli medalla təltif olunub.

Ruslan ailəlidir – iki oğlu, iki qızı var. Çalışır ki, övladlarını hər
şeydən əvvəl babalarının, doğma Faxralının adına layiq övlad kimi
böyütsün. Başqa cür ola da bilməz!

Ruslan Allah verən ömrü sevə-sevə, sevilə-sevilə yaşayır. Elinin
hörmətini qazanan, ata-baba yurduna bənövşə kimi əyilən Ruslana
gələcək işlərində uğurlar arzulayırlam.

Ondan daha böyük uğurlar gözləyir, üzün ağ olsun deyirik!
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SAZDA GƏZƏN BARMAQLARIN BİRDİ, BİR

Bu gün Borçalı deyəndə ilk növbədə
yada düşən saz olur, bir də ünlü ustadlar.
Axı, qədim türk yurdu olan bu mahal neçə-
neçə ünlü sənətkarlar yetirib. Təkcə XX
əsrdə yaşayıb yaratmış ustad aşıqların
adlarını çəkmək kifayətdir ki, burada aşıq
sənətinin necə dərin köklərə malik olduğu
haqda aydın təsəvvür yaransın. Sadıq
Sultanov, Xındı Məmməd, Əmrah
Gülməmmədov, Hüseyn Saraçlı, Əlixan
Qarayazılı, Kamandar Əfəndiyev, Aslan
Kosalı, Əhməd Sadaxlı, Gülabı Xındı

Məmmədoğlu və daha kimlər... Hər biri də adını sənət tarixində qızıl
hərflərlə yazmış böyük ustadlar. Elə ustadlar ki, aşıq sənətindən söz
düşəndə mütləq xatırlanırlar. Özü də təkcə Borçalıda yox, sazın-sözün
qədir-qiymətinin yüksək tutulduğu hər yerdə – Azərbaycanda, Türkiyədə,
Cənubi Azərbaycanda, Dağıstanda, bir sözlə, harda türkün ruhu dolaşırsa,
orda bu müqəddəslərin ruhu həmişə minnətdarlıqla xatırlanır, sənətdəki
xidmətləri ehtiramla yad edilir.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub nahaq yerə demir ki, “Borçalı aşıqları
ifadəsi mənim üçün həyat sözü, tale sözü, tanrı sözü qədər əziz, şirin və
müqəddəsdir. Mən gözümü açıb bu dünyaya gələndə qulağıma gələn xoş
sədalar içində, bəlkə də, elə ən müqəddəs ifadələrdən biri “Borçalı
aşıqları” ifadəsi idi. Bu sözü mən hələ bu aşıqların üzünü görməmişdən
əvvəl lap uşaqlıqdan babalarımdan eşitmişəm və heyrətlə o günü
gözləmişəm ki, görüm aşıqların özünü, boy-buxununu, şəxsiyyətini,
eşidim səslərini, duyum ürəklərini, sevim çaldıqları havaları, yaddaşıma
köçürüm yazdıqları şeirləri.”

Bəli, xalq şairinin ürəyindən keçən bu azrular hər birimizin
ürəyindən keçib vaxtilə, yaşadığı hissləri hər birimiz yaşamışıq. Elə mən
özüm də bu arzuların qanadında, bu hisslərin təsirində böyüyənlərdənəm.
Gözümü açandan elimizi-obamızı sazlı-sözlü görmüşəm. Borçalının ağır
ellərindən olan doğma Faxralımı sazın-sözün beşiyi kimi tanımışam. Bu
kənddə kimlər saz çalıb, söz qoşmayıb?! XX əsrin əvvəllərində Türk
dünyasının böyük ustadı Aşıq Şenlik Faxralıda olub və bu elin şəninə söz
qoşub, “Görüm Faxralının biri olsun beş”, – deyib. Neçə-neçə el şairi və
ustad aşıqlar yetişdirib mənim doğma Faxralım. Bu gün də burada
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sənətin layiqli davamçıları var. Necə deyərlər, böyük ustad Aşıq Şenliyin
alqışı Tanrı dərgahında qəbul olunub, hər sahədə Faxralının biri beş də
olub, on beş də. Neçə-neçə gənc taleyini aşıq sənətinə bağlayıb,
xalqımızın bu ölməz sənətini yaşatmaq kimi nüqəddəs bir missiyanı öz
üzərlərinə götürüblər. Onlardan biri də Mətləb Həsənovdur.

Mətləb Eldar oğlu Həsənov 1977-ci il dekabr ayının 29-da
Borçalıda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Bu kənddə
də orta təhsil alıb: 1984-cü ildə Faxralıdakı 1 saylı orta məktəbin birinci
sinfinə daxil olub, 1994-cü ildə orta təhsilini başa vurub. Uşaqlıqda
qəlbən aşıq sənətinə bağlandığından orta məktəbi bitirdikdən sonra bu
sənətlə daha yaxından maraqlanıb, daha doğrusu, sənətin sirlərini
peşəkarlardan öyrənməyə can atıb. Bu məqsədlə də 1995-ci ildə aşıq
Bəhramın yanına gedib və bir müddət onun yanında şəyird olaraq sənətin
incəliklərini öyrənməyə çalışıb. Sonradan sənətlə bağlı əlaqələri bir az da
genişlənib, ustad aşıqlarla tanış olub, Gədəbəyli aşıq Məlik və aşıq
Cahangir Quliyevlə, Xındı Məmməd yadigarı Aşıq Gülabıyla (Allah
rəhmət eləsin!) məclislərə, el şənliklərinə gedib.

Mətləb hazırda Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərində yaşayır. Aşıq
üçün doğma mühitdən, ustad sənətkarlardan ayrı düşmək, təbii ki,
çətindir. Amma Mətləb qürbətdə olsa da, sazından bir an da olsa ayrılmır,
öz üzərində daha çox işləyir. Ukraynada və Rusiyanın bir çox
şəhərlərində yaşayan soydaşlarımızın məclislərində, toy şənliklərində
özünün sazıynan-sözüynən könülləri oxşayır, qürbətdəkilərin Vətən
həsrətini az da olsa azaltmağa çalışır.

Mətləbi xeyli vaxtdır izləyirəm. Saz havalarını gözəl çalır.
Ürəyəyatımlı avazı var. “Vətənin qıraqda qalan yeri” Borçalını, doğma
Faxralımızı gözəl tərənnüm edir. Vaxtı ilə şerlərimin birində yazmşam ki:

Sazda gəzən barmaqların birdi, bir,
Barmaqların gəzişməsi sirdi, sirr.
Donmuşam yerimdə, olmuşam əsir,
Gətir Səməndəri sən dilə, dindir.

Aşıq Mətləb! Sazda gəzən barmaqların var olsun, könülləri oxşayan
şirin avazın var olsun.

Mətləb ailəlidir, üç övladı var. İnanırıq ki, o, bu gün Vətəndən,
doğma Faxralıdan uzaqda yaşasa da, elini-obasını unutmur, əksinə
sazıyla bu yerlərin vəsfini dilə gətirir, yurda başucalığı qazandırır,
övladlarını da Vətənə məhəbbət ruhunda böyüdür.
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QÜVVƏT ELMDƏDİR...

İndiyədək işıq üzü görmüş “Ağır elsən,
Borçalıda adın var” adlı üçcildliyimdə doğma
Faxralımı tərənnüm etmiş, onun şan-şöhrətini
dünyaya yayan elm və sənət adamları,
həkimlər, mühəndislər və digər peşə sahibləri,
həyatda qazandığı hər şeyə görə alnının tərinə
və əllərinin qabarına borclu olan əmək
adamları, idmançılar haqqında yazmış, onları
faxralılar və bütövlükdə borçalılarla yanaşı,
Azərbaycan ictimaiyyətinin də daha yaxından
tanımasına çalışmışam. Eloğlularımın hər bir
uğuruna sevinib, qürur duymuşam. Sabahımız

olan gənclərin uğurları isə məni daha çox sevindirib. Xüsusilə də elmlə
məşğul olan gənclərimizin hər bir ilə fəxr edirəm. Çünki dahi Nizami
Gəncəvi demiş:

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.

Bəli, bu gün qüvvət elmdədir. Nahaq yerə demirlər ki, XXI əsr yeni
texnologiyalar əsridir, elmi tərəqqi dövrüdür. Mən fəxr edirəm ki,
Azərbaycan elminin inkişafında doğma Faxralımın yetirməsi olan
gənclərin də xidmətləri az deyil, bu gün onların səsi Gürcüstan və
Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq, həm də dünyanın bir çox ölkələrinin
nüfuzlu elm ocaqlarından gəlir.

Faxralının başucaldan, qürur mənbəyi olan gənc alimlərindən biri də
Rövşən Qulu oğlu Poladovdur. O, 1979-cu il mayın 19-da Gürcüstanda
– Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. Orta təhsilini də
doğma kəndində alıb – 1985-ci ildə Faxralı orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1996-cı ildə həmin məktəbdə orta təhsilini başa vurub.
Elə həmin ildə də ali təhsil almaq arzusu onu Bakıya gətirib – 1996-cı
ildə test imtahanında yüksək bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin
Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsinə daxil olub. 2000-ci
ildə bakalavr pilləsi üzrə təhsilini bitirib. Bu, o vaxtlar idi ki, gənclərin
çoxu elm dalınca getməyə o qədər də maraqlı deyildilər, daha çox qazanc
əldə etmək məqsədilə biznes sahəsinə maraq göstərirdilər. Amma
Rövşənin qərarı qəti idi: təhsilini davam etdirmək. Bu istəklə də elə
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universiteti bitirdiyi il Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat
fakültəsinin magistratura pilləsinə daxil olub. İki il burada təhsil aldıqdan
sonra 2002-ci ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu (Bakı Dövlət
Universitetinin rektorunun Fəxri fərmanı) ilə bitirib.

Tələbəlik illərində professor-müəllim heyətinin hörmətini və
etimadını qazanan Rövşənin sonrakı taleyi də bu universitetlə bağlıdır.
2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat
fakültəsində aspirant kimi elmi fəaliyyətə başlayıb, bir vaxtlar ona dərs
demiş müəllimlərlə bərabər elmin çətin yollarında ilk inamlı addımlarını
atıb. “Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri”
mövzusunda dissertasiya üzərində işləyib. Elə müəllimləri də onun
gələcəyinə böyük ümid bəsləyiblər, elmi axtarışlarının uğurlu nəticələrə
gətirib çıxaracağına inanıblar. 2005-ci ildə aspiranturanı bitirib. Elmi-
tədqiqat işiylə bağlı yerli və xarici elmi jurnallarda məqalələri dərc
olunub.

2014-cü il may ayının 23-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdindəki elmlər doktoru və
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Dissertasiya Şurasının iclasında
namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edib. Müdafiə şurası üzvləri
tərəfindən yekdilliklə ona riyaziyyat üzrə (Analiz və funksional analiz
ixtisası üzrə) fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin verilməsi qərara alınıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının 24 dekabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə isə Rövşən
Poladova riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib.

Rövşən Poladov bu gün bir vaxtlar tələbə kimi qapısını açdığı Bakı
Dövlət Universitetinin müəllimidir, 2011-ci ildən Mexanika-riyaziyyat
fakültəsinin riyazi analiz kafedrasında çalışır. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı,
elmi axtarışlarını da davam etdirir. Elmin çətin yollarında onun daha
böyük uğurları hələ qarşıdadır. Və o, bu uğurları ilə təkcə yaxınlarını və
doğmalarını deyil, bütün faxralıları, borçalıları sevindirəcəkdir.
Rövşən ailəlidir, iki övladı var. İnanırıq ki, o, elmin çətin, lakin şərəfli
yollarında inamla addımlayaraq bundan sonra da uğurlar əldə etməklə
yanaşı, layiqli övladlar da böyüdəcəkdir.

http://www.shahidov.com/wp-content/uploads/phd.html
http://www.shahidov.com/wp-content/uploads/phd.html
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ELM SİRLƏRİN AÇARIDIR

Ulu peyğəmbərimizin yaxın adamları – “Ey
Allahın peyğəmbəri, dünyada görülən işlərin ən
yaxşısı nədir?” – deyə ondan soruşanda
Peyğəmbər cavab vermişdir: “Elm öyrənmək”.

Böyük Nizami Gəncəvi isə belə deyib:

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.

Bəli, dünyanın hər bir sirrinin açarı
elmdədir. Bütün çətinliklər elmlə dəf olunur,

bütün uğrurların kökündə məhz elm durur. Elmsiz insan bu dünyada heç
nəyə yaramayan bir varlıqdır.

Doğma Faxralımın yetirmələri arasında Azərbaycanda və onun
hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınan nüfuzlu elm adamları çoxdur və
mən onlar haqqında indiyədək çox yazmışam. Hər dəfə də elimizə-obamıza,
Borçalımıza şərəf gətirən belə ziyalılardan, alimlərdən yazanda qəlbim
sevincdən dağa dönüb, qürur hissi duymuşam. Doğma yurdumla
öyünmüşəm ki, onun belə övladları var. Bu gün faxralıların səsi dünyanın
bir çox ölkələrindən gəlir. Avropa ölkələrində, Amerikada nüfuzlu
universitetlərdə təhsil alan və çalışan eloğlularımız sözün əsl mənasında
qürur mənbəyidir. İkiqat sevindirici haldır ki, bunların arasında qadınlar da
az deyil.

Hər zaman düşünmüşəm ki, doğulub boya-başa çatdığı el-oba üçün
layiqli övlad ola bilməyən Vətən üçün də faydalı bir iş görə bilməz. Son
illərdə yaradıcı fəaliyyətimin əsasını məhz elimizin ləyaqətli övladları
haqqında publisistik oçerklərin təşkil etməsi də təsadüfi deyil. Mən də
çalışıram ki, ana yurdum Faxralının, Borçalının adını hər yerdə
ucaldanları eloğlularıma daha yaxından tanıdım. Elə bu yazıda da
onlardan biri – gənc olmasına baxmayaraq artıq özünə müəyyən bir
karyera qura bilmiş bir elqızım haqqında söhbət açmaq istəyirəm.

...Esmira Məmmədəli qızı Qurbanova 1979-cu il dekabrın 25-də
Gürcüstanda – Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində müəllim ailəsində
anadan olub. Orta təhsilini də burada alıb – 1987-ci ildə Faxralı orta
məktəbində birinci sinfə gedib, 1997-ci ildə həmin məktəbi əla
qiymətlərlə bitirib.
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Dünya klassiklərindən birinin əsərində belə fikir diqqətimi çəkib:
qadınların real işlərdən xoşu gəlir. Esmira da orta məktəbi bitirdikdən sonra
gələcək həyatını xəyallar üstündə yox, reallığa əsaslanıb qurmağa qərar
verib. Hər şeydən əvvəl ali təhsil almaq qərarına gəlib. İxtisas seçimində də
tərəddüd etməyib. Həkim olmaq istəyib. Qadın üçün bundan şərəfli, bundan
müqəddəs peşə nə ola bilər ki?! Dünyanı qansız-qadasız, savaşsız görmək
istəyən, insanlara ancaq sağlam həyat arzulayan bir şəxsin özünün eyni
zamanda insanların sağlamlığı keşiyində dayanmasından gözəl bir işmi var.

Esmira Qurbanova bu duyğularla, gələcəyə yönəlik müqəddəs arzularla
Bakıya gəlib, 1998-ci ildə qəbul imtahanında yüksək bal toplayaraq
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Müalicə-
profilaktika fakültəsinə daxil olub. Tələbəlik illərində universitetin ictimai
həyatında fəal olub, tələbə-elmi cəmiyyətinin xətti ilə elmi araşdırmalar aparıb,
konfranslarda iştirak edərək diplomalara layiq görülüb. 2004-cü ildə həmin
fakültədə təhsilini uğurla tamamlayraq universiteti fərqlənmə diplomu ilə
bitirib. Universiteti bitirdikdən sonra E.T.Abbasov adına Onkologiya
dispanserində birillik internaturada olub, buranı da fərqlənmə ilə bitirb.

İnternaturadan sonra artıq gənc həkim kimi müstəqil həyata atılıb.
İnsanların sağlamlığı keşiyində dayanmağa başlayıb. Amma təhsilini
davam etdirməyi də unutmayıb. 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb
Universitetinin II cərrahi xəstəliklər kafedrasında klinik ordinatura keçib.
2007-ci ildə həmin kafedrada astpiranturaya qəbul olunub. Esmira
Qurbanova “Qaraciyərdən kənar od yollarının proksimal strikturasının
cərrahi müalicəsinin yaxın və uzaq nəticələri” mövzusunda elmi
axtarışlara başlayıb. Artıq tədqiqat işini yekunlaşdırıb, yaxınlarda
dissertasiyanı müdafiə edəcək.

Tibb elmləri doktoru, professor Surxay Hadıyev onun apardığı elmi-
tədqiqat işini yüksək dəyərləndirir: “Esmira gənc və perspektivli bir
mütəxəssidir. Hələ tələbəlik illərindən ona dərs deyən müəllimlərin diqqətini
cəlb edib, tələbə-elmi cəmiyyətinin işində fəallığı ilə seçilib. Elmə olan
marağı sonsuzdur. Daim axtarışdadır. Yorulmaq, işdən usanmaq kimi
xarakterlər ona yaddır, zəhmətkeşdir. Bunun nəticəsidir ki, elmi işini də
yüksək səviyyədə həyata keçirərək yükunlaşdırıb. Mən onun gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm. İnanıram ki, onun daha böyük uğurları hələ
qabaqdadır.”

Orta məktəbdə Esmiranın biologiya müəllimi olmuş Bahar xanımın
dediklərindən: “Esmira hələ orta məktəbdə oxuyarkən çalışqanlığı ilə
yaşıdlarından seçilirdi. Bütün fənləri əla oxuyurdu, amma biologiya fənninə
marağı daha çox idi. Bu da artıq hələ orta məktəbdə ikən özünün gələcək
həyat yolunu müəyyənləşdirməsi ilə bağlıydı. Həkim olmaq istəyirdi.
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Arzusuna da çatdı. Bu gün mən onun uğurlarına çox sevinirəm. Həm də ona
görə sevinirəm ki, o, tibb universitetini bitirməklə kifayətlənmədi, təhsilini
davam etdirdi. Faxralı alimlərinin sırasında onun da adı çəkiləcək. Bir
müəllim üçün öz yetirməsinin uğurlarını görməkdən şirin şey nə ola bilər
dünyada?! Esmiraya elmin çətin yollarında daha böyük uğurlar arzulayıram.
İnanıram ki, o, bundan sonra da bizi sevindirəcəkdir”.

Esmira, istər orta məktəbdə, istərsə də tibb universitetində ona dərs
demiş müəllimlərinin zəhmətini heç zaman unutmur, hər zaman onlara böyük
hörmət və ehtiramla yanaşır. Bu mərtəbəyə yüksəlməsində böyük zəhmətləri
olmuş kimya elmləri namizədi Arif Bədəlov və biologiya elmlər namizədi
Dilarə İsayevanın xidmətlərini isə əvəzolunmaz sayır. Ədəbiyyat müəllimi
Fatma Aslan qızını isə savadlı, səviyyəli müəllim kimi həmişə minnətdarlıqla
xatırlayır.

Viktor Hüqo deyir ki, “"Qadınlar zəifdir, amma analar qüvvətlidir”.
Bir həkim kimi insanların sağlamlığı keşiyində dayanan Esmira
Qurbanova da belə qüvvətli və mehriban analardandır – iki oğul anasıdır.
Həyat yoldaşı Tofiq Bilal oğlu Abdullayev də həkimdir, Mərkəzi
klinikada uzman-tramatoluqdur.
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ÜRƏKDƏN SEVİLƏN SƏNƏT
Dünyda pis sənət yoxdur. Yəni sənətin

pisi-yaxşısı yoxdur, sənəti pis yaxud yaxşı
bilən var. Hansı sənət olur-olsun, əsas olan o
sənəti ürəkdən sevməkdir.

Hər kəsin lap uşaqlıqdan sənət seçməklə
bağlı özünəməxsus arzuları olur, hər kəs
özünün uşaqlıq dünyasında min cür xəyal
qurub özünə bir peşə seçir. Böyüdükcə bu
arzuların çin olanı, xəyalların gerçəkləşəni də
olur, gerçəkləşməyəni də. Təbii ki, uşaqlar
daha çox valideynlərinə, yaxın qohumlarına
bənzəmək istəyir, gələcəkdə məhz onların peşəsinin davamçısı olmağı
arzulayırlar. Çünki hər hansı peşəni də məhz onların timsalında tanıyırlar,
onlara oxşamağa can atırlar. Amma böyüdükcə, yaş artdıqca arzuların
arealı da genişlənir, dünyaya baxış dəyişir və özünə bir peşə seçmək
məsələsində götür-qoy etməli olurlar.

Elnarə də gözünü açandan evdə ağxalatlıları görüdyündən, hələ bu
sənətin nə qədər çətin, eyni zamanda şərəfli və müqəddəs bir sənət
olduğunu tam mənasında dərk eləməsə də, elə uşaqlıqdan həkim olmaq
istəyib. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, burda hər iki valideynin həkim,
özü də sıradan biri deyil, həm də alim olmaları da böyük rol oynayıb.
Elnarənin atası Vaqif Nəbi oğlu Nəbiyev Borçalıda – ağır elli Faxralıda
doğulub boya-başa çatıb, bu kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra
təhsilini Bakıda tibb institutunda davam etdirib. 1990-ci ildə Sankt-
Peterburq şəhərində dissertasiya işini müdafiə edib tibb elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi alıb. Uzun müddət Bakı Onkoloji mərkəzində
Endoskopiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb, Bakı şəhərinin baş
endoskopisti olub. Respublikada tanınan, sayılıb-seçilən həkimlərdən
olub. Təəssüf ki, həyatdan vaxtsız köçüb, arzularını sonadək reallaşdıra
bilməyib. Elnarənin anası – Minayə Yolçu qızı Nəbiyeva da həkimdir,
eyni zamanda elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. 1994-cu ildə “İri
sənaye şəhərinin atmosfer çirklənməsinin məktəbəqədər yaşlı uşaqların
sağlamlıq vəziyyətinə və immunoloji göstəricilərinə təsiri” mövzusunda
dissertasiya müdafiə edərək, tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin “Əmək gigiyenası,
uşaq-yeniyetmələr gigiyenası” kafedrasında dosent vəzifəsində calışır.

Bəli, Elnarə Vaqif qızı Nəbiyeva 1981-ci il aprelin 8-də Bakı
şəhərində belə bir aildə anadan olub. Elə ailədə böyüyüb ki, burada
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insanlara qayğı, insanlığa hörmət hər şeydən üstün tutulub. Hər iki
valideyni şəfalı əlləri ilə insanların sağlamlığının keşiyində durub,
minlərlə ailəyə sevinc bəxş ediblər. Böyük ümidlərlə onlara müraciət
edən hər kəsin ümidləri doğrulub, heç kim naümid qayıtmayıb. Hər bir
xəstəyə şəfa verib ailələrinə sevinc bəxş etdikcə özlərini dünyanın ən
bəxtəvər adamları sayıblar. Axı, insanları yenidən öz sağlamlığına
qovuşdurmaqdan gözəl nə ola bilər ki?!

Valideynlərinin şəfalı əllərindən yaranan bu xeyirxah missiya
Elnarəyə də təsirsiz qalmayıb. Hər axşam onlar evə gələrkən
çöhrələrəindəki xoş təbəssümdən bilirdi ki, bu gün yenə bir xəstə şəfa
tapıb, bir ailəyə sevinc bəxş olunub. Bu hisslər ona da sirayət edib və o
da valieynləri kimi həkim olmaq qərarına gəlib. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra təhsilini Azərbaycan Tibb Universitetində davam etdirib. 2004-cü
ildə həmin universitetin I Müalicə-profilaktika fakültəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirən Elnarə Vaqif qızı bir il Bakı Onkoloji dispanserində
internatura kursu keçib. Artıq müstəqil həkim kimi hər hansı bir
kilinikada çalışa bilərdi Elnarə. Amma həm özünün təhsilini davam
etdirmək arzusu, elmi-tədqiqat işlərinə marağı, həm də universitetdəki
müəllimlərinin onun gələcəyinə böyük ümidlər bəsləməsi onu təhsilini
davam etdirməyə sövq edib. 2005-ci ildə ATU-nun Elmi şurasının qərarı
ilə Pediatriya fakültəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrasında baş laborant
vəzifəsində saxlanılıb. Yenidən elmi kitabxanalarda, laboratoriyalarda
gərgin elmi axtarışlar başlayıb. Atalar yaxşı deyib, çəkilən zəhmət yerdə
qalmaz. Elnarənin zəhməti də öz bəhrəsini verib, o, 2014-cü ildə
“Maliqnizasiyaya uğramış mədə xoralarının diaqnostikasında müasir
metodların və cərrahi müalicənin optimallaşdırılması” mövzusunda
müdafiə edib və tibb üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

Elnarə 2014-cü ildən fəaliyyətini Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yerləşən III Cərrahi xəstəliklər
kafedrasında həkim-cərrah kimi davam etdirməkdədir. Eyni zamanda
2013-cü ildən ATU-nun II Müalicə-profilaktika fakültəsində akademik
məsləhətçi kimi də fəaliyyət göstərir, elmi axtarışlarını davam etdirir.
İndiyədək ölkəmizdə və xarici ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu elmi
jurnallarda 35 elmi məqaləsi dərc olunub.

Elnarə hələ gəncdir, bu günədək bir sıra elmi uğurlara imza atsa da,
onun daha böyük uğurları hələ qarşıdadır. İnanırıq ki, o, yeni-yeni
nailiyyətləri ilə bizi bundan sonra da çox sevindirəcəkdir. Bu yolda ona
uğurlar arzulayırıq.
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GÖRÜNƏN DAĞA NƏ BƏLƏDÇİ

Ulu Borçalının ağır ellərindən olan
Faxralı kəndində Koxalı nəsli özünün
ziyalıları, alimləri ilə həmişə seçilib. Bu
nəslin nümayəndələrindən neçə-neçə
tanınmış ziyalını, alimi, müxtəlif peşə
sahibi olan tanınmışları göstərəmək olar ki,
onların hər uğuruna təkcə koxalılar yox,
bütün faxralılar sevinib, şöhrətləri təkcə
Faxralının deyil, Borçalının da
hüdudlarını aşaraq Azərbaycana və çox-
çox uzaqlara yayılıb. Harda olmalırından, hansı sahədə çalışmalırndan
asılı olma-yaraq həmişə çalışıblar ki, mənsub olduqları nəslin və kəndin
adını uca tutsunlar, elə-obaya şöhrət gətirsinlər.

Bu yazımın qəhrəmanı da Koxalılardandır. Bu nəslin gənc, amma
perspektivli nümayəndəsi olan Namiqdən söz açmaq istəyirəm.

Atalar yaxşı deyib, görünən dağa nə bələdçi. Namiqin də təkcə
mənsub olduğu nəslin, babası Yolçu müəllimin və atası Zahid həkimin
adını nişan vermək kifayətdir ki, söhbətin kimdən gedəcəyi bəlli olsun.
Daha doğrusu, bu yazının qəhrəmanı haqqında oxucuda təsəvvür
yaransın. Namiqin babası Yolçu müəllim Faxralıda böyüyüb boya-başa
çatsa da, sonrakı taleyi Bakı ilə bağlı olub. Azərbaycanda öz ixtisasına
dərindən bələd olan bir alim kimi tanınıb. 1955-ci ildə anadan olmuş
atası Zahid isə həkimdir, uzun müddətdir ki, Bakıdakı “Azərsutikinti”
xəstəxanasında həkim-nevropatoloq kimi fəaliyyət göstərir.

...Namiq Zahid oğlu Əlizadə 1981-ci il yanvarın 31-də Bakı
şəhərində anadan olub. 1988-1998 ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1998-ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinə daxil olub. 2002-ci ildə universitetin Əmtəəşünaslıq
fakültəsində ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirərək “İstehlak mallarının
keyfiyyət ekspertizası” ixtisasına yiyələnib. 2002-2004-cü illərdə həmin
ixtisas üzrə magist pilləsində təhsil alıb.

Bununla da kifayətlənməyən Namiq təhsilini davam etdirmək
qəranına gəlib. 2005-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin
aspirantura şöbəsinə daxil olub, 2011-ci ildə aspirantura təhsilini də
uğurla başa vuraraq “Azərbaycan regionlarında istehlak malları bazarının
inkişafının təkmilləşdirilməsi” mövzsununda dissertasiya müdafiə edərək
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.
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Elmi fəaliyyətini uğurla davam etdirən Namiq Əlizadə ixtisası üzrə
15-dək elmi, müxtəlif fərdi inkişaf mövzularına dair 30-dan çox
məqalənin və bir monoqrafiyanın müəllifidir.

O, ilk əmək fəaliyyətinə 2004-cü ildə Azərbayan Milli Elmlər
Akademiyasının nəzdindəki “Azərbaycan Milli Aerokosmik
Agentliyi”nin kadrlar şöbəsində mütəxəssis vəzifəsində başlayıb. 2005-ci
ildə AMAKA-nın Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor
Bürosunda baş mühasib vəzifəsinə təyin olunub və 2007-ci ilədək bu
vəzifədə çalışıb.

2007-2009-cu illərdə “Nurgün” Şirkətlər Qrupunda “Daxili Audit,
Proses və Keyfiyyətə Nəzarət” Departamentinin direktoru vəzifəsində
çalışan Namiq Əlizadə 2009-2010-cu illərdə “Milk-Pro” Süd və süd
istehsalı zavodunda “Marketinq və satış direktoru, 2010-2011-ci illərdə
isə “KİA Azərbaycan” şirkətində “Marketinq və təlim” Departamentinin
direktoru kimi fəaliyyət göstərib.

O, 2011-ci ildə “Cavahir Audit Consulting Centre” şirkətini təsis
edib və 2014-cü ilə kimi həmin şirkətin direktoru vəzifəsində çalışıb.

Müxtəlif vəzifələrdə çalışsa da, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
olub, daha doğrusu, elmi fəaliyyətini davam etdirib. 2013-cü ildə Odlar
Yurdu Universitetində müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb, “Marketinq”,
“Menecment”, “Təşkilatçılıq”, “İqtisadiyyat” və s. fənnləri tədris edib. 2014-
2016-cı illərdə isə Odlar Yurdu Universitetində “Biznes, Karyera, Təlim və
Marketinq İnnovasiyalar” İnstitutunun dirktoru vəzifəsini daşıyıb.

Elmi-pedaqoji fəaliyyətini uğurla davam etdirən Namiq Əlizadə 2016-cı
ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinində MBA Proqramı üzrə
seçmə üsulla saathesablı müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. 2016-cı ilin noyabr
ayında “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QTSC-nin Təlim-Tədris
mərkəzində “Biznes Grup”unun rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub.

2008-ci ildən etibarən müxtəlif şirkətlərdə “Satış texnikalar”ı, “Müştəri
əlaqələri”, “Xidmət marketinqi” və “Fərdi inkişaf” mövzularında 100-dən çox
peşəkar biznes təlimləri keçib, 2016-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
mini-MBA Peşəkarlıq Porqramının təşkilatçısı və təlimçisi olub.

Namiq Əlizadənin uğurları təkcə Azərbaycan respublikası
çərçivəsində məhdudlaşmır. 2008-ci ildən İdarəetmə üzrə beynəlxalq
səviyyəli auditordur, 2014-cü ildə isə “Beynəlxalq Sertifikatlı Təlimçi”
adına layiq görülüb.

Bu gün Namiqi tanıyanların hamısı qəti əmindirlər ki, o, Koxalı
nəslinin layiqli davamçısı kimi, hələ bundan sonra çox uğurlara imza
ataraq həm özü ucalacaq, həm də doğma elin-obanın şöhrətini ucaldacaq.
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BİLİKLİ INSANA, SÖYLƏ, KİM BATAR

Yeməyə, yatmağa heyvan can atar,
Bilikli insana, söylə, kim batar.

N.Xosrov

Demə, gələn gülüb keçər,
Torpağını öpüb keçər,
Min ülfətlə ötüb keçər,
Ötən günlər Faxralıda –

deyən şair Abbas Abdulladan başlamış,

Təhməz bulaq donur dildə-dodaqda,
Bülbülmüdü, cəh-cəh vurur budaqda?!
Laləyə bax, nərgizə bax bu dağda,
Toplamasan, göz yorular, əl qınar –

deyən Əjdər Ağayevə qədər çox ünlü şairlər Faxralı kəndini böyük sevgi
ilə vəsf ediblər. Çünki, bu kənd Türk dünyasına çox böyük duhalar bəxş
edib. Heç təsadüfi deyildir ki, “Yolun düşsə, təşbehdi İstanbul” deyən
Borçalının Ələsgəri şair Nəbi doğulduğu bu kənddən ilham alıb, Türk
dünyasında məşhurlaşmışdır.
Müzəffər Şükür vaxtilə yazırdı:

Dağları dönməz ordudur,
Dərələri duman udur,
Şair Nəbinin yurdudur,
Müqəddəsdir Borçalmız.

Borçalının dillərdə dastan olan bu kəndi yetirdiyi böyük dühalarla
bərabər, çox istedadlı ziyalılar da yetişdirməkdədir. Onların sırasında
gənc alim, fəlsəfə doktoru Nizami Qədim oğlu Poladov da vardır.

Nizami Qədim oğlu Poladov 1982-ci il may ayının 22-də Faxralı
kəndində anadan olub. 1988-1996-cı illərdə Faxralı orta məktəbində
təhsil alıb və 1999-cu ildə Bakı şəhərindəki 99 saylı orta məktəbi bitirib.
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Həmin ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (ATU) Metallurgiya
fakültəsinə daxil olub, burada “Qara və əlvan metalların tökmə istehsalı”
ixtisasına yiyələnərək, 2003-cü ildə bakalavr, 2005-ci ildə isə magistr
pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2008-ci ildə ATU-nun
aspiranturasına daxil olub. 2012-ci ildə “Çuqun metal qəlibin istismar
xassələrinin yüksəldilməsini təmin edən metallurji və texnoloji
tədbirlərin işlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. 11 elmi əsərin
müəllifidir. Məqalələri Azərbaycanla yanaşı Rusiya və Ukraynada da
nəşr olunub. 2003-2008-ci illərdə “Baku Steel Company” şirkətində
növbə rəisi vəzifəsinədək yüksəlib. 2008-ci ildən “EMBAWOOD”
MMC-də şöbə rəisi vəzifəsində çalışır. 2013-cü ildən Azərbaycan
Texniki Universitetinin “Tökmə və qaynaq istehsalı” kafedrasında baş
müəllim vəzifəsində çalışır. ATU-nin “Tökmə və qaynaq istehsalı”
kafedrasının müdiri, texnika elmlər doktoru, professor Arif Məmmədov
Nizamini belə xarakterizə edir:

“Mən Poladov Nizami Qədim oğlunu hələ tələbəlik illərindən
tanıyıram. O, 1999-cu ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU)
Metallurgiya fakültəsinin “Qara və əlvan metalların və ərintilərin tökmə
istehsalı” ixtisasının bakalavr pilləsinə daxil olub. Oxuduğu müddət
ərzində o, biliyi, səliqəsi, təhsilə münasibətilə digərlərindən həmişə yaxşı
mənada fərqlənib. Məhz bunun nəticəsi olaraq bakalavr ali təhsil pilləsini
2003-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Elə həmin ildə o, göstərilən
ixtisasın magistr pilləsinə daxil olub. Bu təhsil pilləsində Poladovun
tədqiqatçı olmaq bacarığı özünü büruzə verib. O, magistr
dissertasiyasının mövzusu üzrə tələbə elmi konfranslarında məruzələrlə
çıxışlar edib, öz elmi nəticələrini aprobasiyadan keçirib. 2005-ci ildə
magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Bundan sonra Nizami
Poladov Azərbaycan metallurgiyasının flaqmanı sayılan “Baku Steel
Company” şirkətində öz ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Burada
böyük istehsalat təcrübəsi topladıqdan sonra ATU-nun əyani
doktoranturasına daxil olub. Mənim elmi rəhbərliyim altında “Çuqun-
metal qəlibin istismar xassələrinin yüksəldilməsini təmin edən metallurji
və texnoloji tədbirlərin işlənməsi” movzusunda çox maraqlı və yeni
ideyaları özündə ehtiva edən fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını
hazırlayıb və 2012-ci ildə müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. 2013-cü ildən
texnika üzrə fəlsəfə doktorudur. Onun aldığı nəticələr müvəffəqiyyətlə
istehsalatda tətbiq olunur. Məhz Nizami Poladovun bilik və bacarığını
nəzərə alaraq doğma kafedrası, yəni “Tökmə və qaynaq istehsalı”
kafedrası onu baş müəllim vəzifəsinə dəvət edib. Hal-hazırda o, həmin
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kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır. Öz nəzəri biliklərini, istehsalat
təcrübələrini və bacarığını tələbələrinə həvəslə aşılayır. Heç şübhə
yoxdur ki, baş müəllim N.Poladov müəyyən müddət sonra dosent elmi
adını alacaq və sonrakı mərhələdə özünün texnika üzrə elmlər doktorluğu
dissertasiyasını tamamlayaraq elmlər doktoru, sonra isə professor elmi
adını alacaqdır”.

Məlum həqiqətdir ki, insan bilikli olmalıdır. Bilikli, ağıllı insan yol
göstərən çıraqdır. M.Əvhədinin təbrincə desək: Hər kimin yol göstərən
ağıllı çırağı olsa, o, qaranlıq gecədə yolunu azmaz. Bu həqiqəti hamı dərk
edir. Həm də bilirlər ki, görkəmli adamlar həyatda nəyə nail olublarsa,
ağılın çırağı ilə olublar. Çünki, insana qol-qanad verən onun ağlıdır.
Ağıllı, müdrik insanlar həmişə cəmiyyətin sərvəti olub, və sərvəti olaraq
qalır.

Mən bu yazını professor Arif Məmmədovun sözləri ilə
tamamlayıram:

“Mən bir müəllim və elmi rəhbəri kimi Nizaminin haqqında yalnız
xoş sözlər deyə bilərəm. Onun kimi bir şəxsi yetişdirməyimlə fəxr edirəm.
Deməli, əməyim hədər getməyib. O, bu günün və gələcəyin müəllimi və
alimidir. Hesab edirəm ki, gələcək nəsil bizə rəhmət oxuyacaq, ona görə
ki, onlara Pladov kimi müəllim və alim qoyub gedirik.

O, insan kimi çox təvazökar, özünə qarşı tələbkar, işlərə ciddi
münasibət bəsləyən ziyalıdır. Onun doğulduğu məkan, el-oba onunla
yalnız və yalnız fəxr edə bilər. Faxralı kəndi çox şəxsiyyətlər yetişdirib.
Heç şübhə etmirəm ki, N.Poladov da həmin şəxsiyyətlər səviyyəsində
kamil bir insan kimi yetişəcəkdir”.
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MƏŞHUR NƏSLİN LAYİQLİ DAVAMÇISI

Məhəmməd gəncdir, amma
gəncliyinə rəğmən özünə kifayət
qədər karyera qura bilib. Bu gün
elimin-obamın layiqli gənclərindən
söz düşəndə adı qürurla çəkilir.

Onun haqqında düşünəndə
yadıma ilk olaraq ataların min
illərin sınağından çıxmış çox
müdrik bir kəlamı düşür: “Ot kökü
üstə bitər”. Doğrudan da, kökün
sağlam, bünövrənin möhkəm ol-
ması mühüm şərtdir. Kök sağlam

olarsa, gövdə daha mətin dayanar, möhkəm olar, ondan güc alan budaqlar
isə gündən-günə boy verərək zirvələrə ucalar. Məhəmmədin mənsub
olduğu Çərçilər nəsli Farxalıda adlı-sanlı nəsillərdən biridir. Çərçioğlu
Hümbət sərrast atıcı, qürurlu, Borçalıda döyüşkən və igit qaçaqlardan biri
kimi sayılıb, seçilib. Çərçioğlu Hümbətin adı gələndə ermənilər tülkü
deşiyi axtarıb ki, orda gizlənsinlər və onun gözünə görünməsinlər.
Özündən deyən erməniləri həmişə yerində oturdan Çərçioğlu Hümbət
onu hökümətə satan Solamanın oğlunu bir güllə ilə cəhənnəmə göndərib.
Belə qorxmaz oğlu eldə-obada qoruyan, ona dayaq olan kişilər olub.
Məhəmmədin babası Çərçi oğlu Əhməd isə təhsil fədaisi olub. Əsrin
əvvələrində Faxralıda savadsızlığın ləğvi ilə əlaqədar kurslar təşkil
olunub.Əhməd Nağıyev həmin kurslara təhbərlik edib. Əhməd, Hümbət,
Məhəmməd Nağıyevlərin bacıları Çərçi qızı Balaxanım və Yasəmən
haqqında indi də əfsanələr yaşamaqdadır. Təkcə Azərbaycanda məşhur
həkim kimi tanınan, bütün borçalıların sevimlisinə çevrilən Hümbət
Nağıyevin adını çəkmək kifayətdir ki, bu nəsil haqda oxucuda tam
təsəvvür yaransın. Təsadüfi deyil ki, bu nəsildən söz düşəndə ilk olaraq
Hümbət həkim yada düşür, Hümbət həkimdən danışanda isə adamın
gözləri önünə onun mənsub olduğu nəsil şəcərəsi gəlir.

Məhəmməd o gənclərimizdəndir ki, daim öz kökünə, elinə-obasına,
ənənyə bağlıdır. Köküylə qürur duyur, öyünür, ondan güc alır, amma bu
gücə güvənib arxayın da olmur. Əksinə, bu gücə əlavə güc qatmağa
çalışır və buna müvəffəq də olur. Həyatda uğura aparan yolun
mübarizədən keçdiyini yaxşı bilir, ona görə də qarşısına qoyduğu
məqsədə çatmaq uğrunda özü inamla mübarizə aparır.
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Məhəmməd Nağıyev 1983-cü ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.
Onun təkcə hansı ailədə böyüməsini bilmək kifayətdir ki, özünü şəxsən
tanımasan belə, barəsində təsəvvürün olsun. Onun atası Hümbət həkim
təkcə Faxralı və faxralılar yanında yox, bütövlükdə Borçalıda tanınan,
sayılıb-seçilən kişilərdən olub, Azərbaycanda da dərin savada malik bir
həkim olması və bütöv şəxsiyyəti ilə tanınıb, ad-san qazanıb. Hümbət
Nağıyev onu tanıyanlar üçün sadəcə həkim yox, həm də güvən və
məsləhət yeri, xeyirxahlıq mücəssəməsi, bir sözlə, əzizlərin əzizi idi. Onu
təkcə yaxınları, doğmaları, ailə üzvləri yox, böyüyüb boya-başa çatdığı
Faxralı, canından artıq sevdiyi Borçalı və ömrünün çox hissəsini
keçirdiyi can Azərbaycanda hamı məhz belə tanıyır, hər məclisdə başa
çəkirdilər.

Məhəmməd orta təhsilini Sumqayıtda alıb – 1990-cı ildə 11 saylı
orta məktəbdə birinci sinfə gedib. 1995-ci ildən təhsilini Sumqayıt Özəl
Türk Liseyində davam etdirib. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki,
liseyə də imtahan verərək daxil olub. 2000-ci ildə liseydə təhsilini
fərqlənmə ilə başa vurub və elə həmin il Sumqayıt Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinə daxil olub. Universitetdə həm yaxşı oxuması, həm
də ictimai işlərdə fəlallığı seçilib, tələbə yoldaşlarının və professor-
müəllim heyətinin hörmətini qazanıb.

Nahaq deməyiblər ki, haqq əmək yerdə qalmaz. Məhəmmədin
çəkdiyi zəhmət də özünün ilk bəhrəsini verib – 2004-cü ildə universiteti
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra Vətən
qarşısındakı borcunu yerinə yetirməyə – hərbi xidmətə yola düşüb. Bir
illik hərbi xidmətdən sonra əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2005-2006-cı
illərdə Sumqayıt Araz Hazırlıq KurslarındaAzərbaycan dili və ədəbiyyat
müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. 2006-2009-cu illərdə
Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin Gəncə filialında müəllim kimi çalışıb. Bu
arada eyni zamanda təhsilini də davam etdirib – Sumqayıt Dövlət
Universitetində Dünya xalqları ədəbiyyatı üzrə qiyabi magistr təhsili alıb.
Gəncə şəhərindəki pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib, nazirliyin fəxri
fərmanı ilə təltif olunub. 2009-2010-cu illərdə pedaqoji fəaliyyətini
Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin Dədə Qorqud filialında davam etdirib.
Burada da özünün yüksək peşəkarlığı və pedaqoji ustalığı ilə fərqlənib,
Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin “İlin müəllimi” mükafatına laiq görülüb.

2010-2012-cü illərdə Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin Bakı filialında
dərs deyən M.Nağıyev 2012-2014-cü illərdə Beynəlxalq Tədris
Mərkəzində ölkə üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı metodbirləşməsinə
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başçılıq edib. 2014-cü ildən Kaspi Təhsil Mərkəzinin Kaspi Liseyində
tədris və təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini olaraq fəaliyyət göstərir.

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, Məhəmməd Nağıyevin “Ədəbiyyat” və
“Kaspi” qəzetlərində elmi-publisistik və bədii-publisistik məqalələri də
çap olunub.

İndiyədək keçdiyi ömür yolundan da göründüyü kimi, Məhəmməd
Nağıyev qısa müddətdə bir gənc üçün böyük uğur sayıla biləcək
nailiyyətlərə imza atıb. Bu, həm də gələcəkdə qazanalıcaq daha böyük
uğurlar üçün etibarlı zəmin, möhkəm bünövrədir.

Xırda hisslərdən uzaq olan Məhəmməd böyük arzularla yaşayır və
mən inanıram ki, sağlam kökünə, qeyrətinə və qüruruna söykənən
Məhəmməd onu zirvəyə aparan bu yolda inamla addımlayacaq, yeni-yeni
uğurları ilə yaxınlarını, doğmalarını və dostlarını, eləcə də, bütün
faxralıları sevindirəcəkdir. Mənim bu inamım həm də ondan güc alır ki,
Məhəmməd böyük ziyalı, bütün varlığı, canı-qanı ilə Vətəninə, xalqına
bağlı olan, bu dünyaya ər kimi gəlib, ər kimi gedən atası kimi, özünün
dərin zəkası, yüksək insani keyfiyyətləri, elitar mədəni səviyyəsi,
ünsiyyət qurmaq bacarığı sayəsində insanlarla tez qaynayıb-qarışması ilə
seçilir. Atası kimi, böyüklə böyük, kişiçkə kçik olmağı bacarır.
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GƏNC ELOĞLUMUZ KANADADA

İndiyədək elimin-obamın – doğma
Faxralımın, Borçalının, bütövlükdə
Azərbaycanımızın ləyaqətli, gələcəyinə böyük
ümidlət bəslədiyim gəncləri haqda çox
yazmışam. Hər dəfə böyük şövqlə, böyük
məhəbbətlə qələmə sarılmış, qəlbimdəki ən xoş
sözləri gəncliyin ünvanına söyləmişəm. Çünki
bu gənclərin sabahına inanmışam.

Bu yazımın qəhrəmanı haqqında da
çoxdandır ki, yazmaq istəyirdim. Amma
nədənsə, alınmırdı. Dəfələrlə əlimə qələm alıb yazmaq istəsəm də, yaza
bilməmi-şəm. Ona görə yox ki, yazmağa söz tapmamışam, əksinə, onun
barəsində ürəyimdən o qədər xoş sözlər keçib ki, heç bilməmişəm
haradan başlayıb harada qurtarım. Amma atalar nahaq deməyib, hər işdə
bir xeyir var. Görünür mənim bu yazını yazmaqda bu qədər
yubanmağımda da bir xeyir varmış – elimin-obamın ləyaqətli bir
gəncindən söhbət açdığım bu yazı məhz bu gün, fevralın 2-də – Gənclər
günündə yazılmalıymış...

Bəli, bu gün Aəzrbaycanda Gənlər günüdür, gəncliyin gündür. Artıq
iyirmi ildir ki, hər il fevral ayının 2-si respublikamızda Gənclər günü
kimi qeyd olunur. Bu günün bayram kimi qeyd olunması Ulu Öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə ikinci
dəfə qayıdışından sonra Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin əsası
qoyulub, ölkə gəncləri onun diqqət və qayğısını daim öz üzrlərində hiss
ediblər. Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan dövlət gənclər siyasətinin
nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizdə idarəetmə bacarığı ilə seçilən
intellektual, dünyagörüşlü yeni nəsil yetişmişdir. Bugünki Azərbaycan
gəncliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı
xidmətlərini yüksək qiymətləndirir, onun bizə bəxş etdiyi Azərbaycanın
müstəqilliyini, elmin, təhsilin inkişafını, ölkəmizin siyasi, iqtisadi
yüksəlişini, gənclərə olan diqqət və qayğısını dərin ehtiram hissi ilə
xatırlayır.

Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kurs bu
gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət gənclər
siyasəti Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan verir, onların özlərini
cəmiyyətdə təsdiq etməsində mühüm rol oynayır.
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Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ili “Gənclər ili” elan etməsi,
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə sərəncam imzalaması,
2011-ci ilin 6 aprel tarixində “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə”
Dövlət Proqramı haqqında sərəncam imzalaması da ölkə başçısının
gənclərə böyük önəm verməsinin təzahürü, ölkəmizdə gənclər siyasətini
daha da inkişaf etdirmək, gənclərin menecment sahəsində fəal iştirakına
şərait yaratmaq, gənc mütəxəssislərin işlə təminatı və digər sosial-iqtisadi
problemlərinin həllini təmin etmək yolunda atılan mühüm addımdır.
Gənclərin hərtərəfli inkişafını və onların cəmiyyətin həyatında fəal
iştirakını daha da stimullaşdırmaq məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev 19
dekabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Gənclər Fondunun yaradılması barədə sərəncam imzaladı.

Prezident İlham Əliyevin gənclərə dəstək yönündə verdiyi mühüm
və əlamətdar qərarlardan biri də ölkədə ilk dəfə “Gənclər üçün Prezident
Mükafatı”nın təsis edilməsi oldu. Bu siyahını bir qədər də artırmaq olar.
Amma bu yazıda əsas məqsədim ölkəmizdə gənclər üçün yaradılan bu
şəraitdən yararlanan gənclərdən biri haqda söhbət açmaqdır və ona görə
də mətləbə keçmək istəyirəm.

Vüsal Əli oğlu Babaşov 1985-ci il iyulun 21-də Bakıda anadan olub,
əslən Faxralıdan, Babaşlı nəslindəndir. Burada qeyd etmək yerinə düşər
ki, Babaşlı nəslinin həyatımızın ayrı-ayrı sahələri üzrə hörmət və nüfuz
sahiblərini sadalamaqla qurtarmaz. Yalnız son dövr müasir rus dilinin
və qədim slavyan dilinin sözün həqiqi mənasında bilicisi Hüseyn
müəllim Səmədovun adını çəkmək kifayətdir. Fəxrlə deyə bilirik ki, bu
gün Babaşlı nəslindən və eyni zamanda südü Babaşlı nəslindən olan
istedadlı alimlərimizin sayı çoxalmaqdadır. Maraqlananlar Səməndər
Məmmədovun 4 hissədən ibarət “El sevəni aləm sevər” və 3 hissədən
ibarət “Ağır elsən, Borçalıda adın var” kitablarını oxuya bilərlər. Bu
nəslə mənsub istedadlı ziyalımız Vüsal Babaşovun xoş sorağı isə
Kanadadan gəlir. Bunların hər birisi Faxralının başucalığıdır.

“ Babaşlı nəsli kəndin dərin tarixi kökə malik olan nəsillərindən
biridir. Sakit həyat tərzi sürmək, halal zəhmətlə yaşamaq, kimsəyə zərər
verməmək, xeyirxahlığı, insanpərvərliyi və ədalət duyğusu ilə
fərqlənmək bu nəslin səciyyəvi özəlliklərindən olmuşdur. Əsasən əkin-
bicinlə, heyvandarlıqla məşğul olan Babaşlı nəslinin mənsubları arasında
öz savadı, nüfuzu və var dövləti ilə seçilən Babaş Allahverdi ilə yanaşı,
ömrünün ticarətlə keçirmiş Qurban kişi kimi şəxslər olmuşdur”.2

2 İsə Babaşov “ Saflıq örnəyi” kitabı
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Vüsal paytaxtdakı 251 saylı orta məktəbdə oxuyub, sonra təhsilini
Bakı Özəl Türk Liseyində davam etdirib. 2003-cü ildə bu litseydə orta
təhsilini başa vurub. Elə həmin ildə də Qafqaz Universitetinə daxil olub.
2007-ci ildə həmin universiteti Sənaye Mühəndisliyi ixtisası üzrə
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Universitetdə oxuduğu illərdə fəallığı və
elmə hədsiz marağı ilə müəllimlərinin diqqətini çəkib. Tələbəlik illərində
British Petroleum (BP) şirkətinin təqaüdünü qazanıb və iki dəfə BP-də
yay təcrübəsi keçib.

Universiteti bitirdikdən sonra Vüsal 2007-2008-ci illərdə BP-də
planlama mühəndisi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Amma təhsilini
davam etdirmək istəyi onun bu işi yarımçıq qoymasına səbəb olub. O,
ölkımizdə gənclərin öz bilik və bacarıqlarını hərtərəfli inkişaf etdirmələri
üçün dövlət səviyyəsində yaradılan şəraitdən yararlanaraq, yuxarıda qeyd
etdiyimiz dövlət proqramı vasitəsilə xaricdə təhsil almaq qərarına gəlib.
2008-2010-cu illərdə ABŞ-ın Pittsburgh Universitetində Sənaye
Mühəndisliyi sahəsində magistratura təhsili alıb. Bununla da
kifayətlənməyən Vüsal 2010-2012-ci illərdə Kanadanın Western
Universitetində Biostatis-tika sahəsində ikinci magistratura təhsili alıb.
Magistratura disertasiyasını bu gün çox aktual olan bir mövzuya –
Markov İqtisadi Modelinin onkologiya sahəsində tətbiqi mövzusuna həsr
edib. İkinci magistratura təhsilini də başa vurduqdan sonra Kanadada
qalıb əmək fəaliyyətini davam etdirib. 2012-2014-cü illərdə Kanadanın
Toronto şəhərində Pivina Consulting İnc şirkətində və Health Quality
Ontario agentliyində konsultant-məsləhətçi vəzifəsində çalışıb. Bununla
belə, təhsilini davam etdirmək arzusundan da vaz keçməyib. Necə
deyərlər, tamam yox, davam deyib. Artıq 2015-ci ildən etibarən Vüsal
Kanadanın Ottava şəhərində Ottava Universitetində doktorantura pilləsi
üzrə təhsil alir. Disertasiya mövzusu da Riyazi modellərin səhiyyə
sahəsinə tətbiqi problemleridir.

Bu gün Kanadanın Ottava şəhərində yaşayıb elmi fəaliyyətini uğurla
davam etdirən Vüsal bir neçə elmi məqalənin və texniki raportların
müəllifidir.

Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda olsa da, doğma Azərbaycanı,
Borçalını bir an belə unutmur. İnanırıq ki, bundan sonra da uzaq
Kanadadan Vüsalla bağlı tez-tez xoş soraqlar alacaq, onun uğurlarını
eşidib qürur duyacağıq.

Bu çətin, amma şərəfli yolda Vüsala uğurlar arzulayıram.
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UCALTSIN ELMİ UĞURLAR SƏNİ

Peyğəmbərimiz elm öyrənməyi dünyada
görülən işlərin ən yaxşısı hesab etmiş, elmi
“imanın meyvəsi və İslamın çırağı” adlandırmış,
mən bir müəllim olaraq gözəl əxlaqı tamamlamaq
üçün gəldim, – demişdir. Doğrudan da, elm
öyrənmək dünyada görülən işlərin ən yaxşısı, ən
xeyirlisi və ən savablısıdır. El öyrənmək heç
zaman gec deyil, amma gənc yaşlarından özünü
elmə bağlamaq daha çox fayda verir. Çünki
gənclik enerjisi bir başqa olur. Yetər ki, bu
enerjini faydalı işə sərf edəsən. Elm adamının

ömrünü hardasa bir bağban ömrünə bənzətmək olar. Bağbanın basdırdığı
ağac bir neçə il sonra bar verdiyi kimi, alimin fəaliyyətinin bəhrəsi də
uzunmüddətli yuxusuz gecələrin, gərgin elmi axtarışların hesabına başa gəlir.
Bundan faydalanan isə təkcə onun özü deyil, elmi ictimaiyyət və ölkənin
iqtisadiyyatı olur.

İndi gənclərin çoxu universiteti bitirdikdən sonra ali təhsillərini davam
etdirmir, istehsalatda çalışmağa üstünlük verirlər. Bəziləri bunu elm
sahəsində qazancın az olması, daha çox pul qazanmaq istəkləri ilə izah
edirlər. Amma canı-qanıyla, ruhuyla elmə bağlı olanlar heç bir çətinlikdən
çəkinmədən elm yolunda inamla addımlayırlar. Belə gənclərdən biri də
Məmmədova (Babaşova) Yetər Müzəffər qızıdır. O, 1984-cü il iyulun
4-də Bakı şəhərində anadan olub. Atası – Babaşov Müzəffər Namaz oğlu
sürücü, anası – Babaşova Rəhilə İmaməli qızı isə ali təhsilli müəllimədir,
8 il Gürcüstanda – Bolnisi rayonundakı Faxralı orta məktəbində pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olub, hal-hazırda isə evdar qadındır.

İbtidai təhsilini Faxralı kəndində alan Yetər Müzəffər qızı beşinci
sinifdən sonra təhsilini Bakının Suraxanı rayonundakı 278 saylı orta
məktəbdə davam etdirib. 2001-ci ildə orta məktəbi bitirib və elə həmin
ildə də Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə daxil olub. 2005-ci
ildə universiteti bitirən Yetər xanım farmokoloji şirkətdə analitik
informator vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2010-cu ildə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Üzvi kimya ixtisası üzrə
magistr pilləsində təhsil alıb. 2013-cü ildən isə AMEA akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda (AMEA
NKPİ) doktorantura pilləsi üzrə təhsil alır və həmin institutda kiçik elmi
işçi vəzifəsində çalışır. İnstitutun laboratoriya müdiri, kimya elmləri
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doktoru Reyhan Əliyevanın elmi rəhbərliyi altında “İon maye və polimer
kompozit katalitik sistemlərin iştirakında C6 – C8 α – olefinlərin (oliqo)
alkilləşməsi proseslərinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya üzərində
işləyir. R.Əliyeva onun gələcəyinə böyük inam bəsləyir və tədqiqat işini
yüksək qiymətləndirir: “Məmmədova Yetərin dissertasiya işi aktual
mövzuya həsr olunmuş və “Yaşıl Kimya” konsepsiyasının əsas
müddəaları sırasına daxil edilmiş ion mayelərinin sintezinə, onların
iştirakında müxtəlif aromatik karbohidrogenlərin, arenlərlə zəngin olan
neft fraksiyalarının olefinlər ilə alkilləşdirilməsinə həsr edilmişdir.
Məmmədova Yetərin uğurlu tədqiqat işləri nəticəsində gələcəkdə
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən yüksək keyfiyyətli, aşağı donma
temperaturuna malik yağlar, yuyucu vasitələrin istehsalı üçün yararlı olan
alkilarenlərin səmərəli alınması üçün ion maye tipli katalitik sistemlər
işlənib hazırlanmışdır”.

Yetər xanımın indiyədək 10 elmi məqaləsi dərc olunub, 10 məruzə
tezisinin həmmüəllifidir. 2014-cü il 15-16 oktyabr tarixində Bakı
şəhərində keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası Neftçilər gününə və Əsrin
müqaviləsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc alim və
mütəxəssislərin “The role of multidisciplinary approach in solution of
actual problems of fundamental and applied sciences” (Earth, Technical
and Chemical) adlı I Beynəlxalq elmi konfransının və 2016-cı il 17-18
fevral tarixində ABŞ-da – North Charlestonda keçirilmiş “The priorities
of the world science : experiments and scientific debate” in the section
“Chemical sciences” adlı X Beynəlxalq elmi konfransın sertifikatlarını
alıb.

Yetər xanım ailəlidir. Həyat yoldası Məmmədov Emin Rafiq oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mühasibat uçotu və audit
fakultəsinin bakalavr və magisturatura pillələrini bitirib. Hazırda özəl
şirkətlərin birində audit vəzifəsində çalışır.

Bu gün elmin çətin yollarında inamlı addımlar atan Yetər
Məmmədovanın sabahın tanınmış alimi olacağına heç bir şübhə ola
bilməz. Çünki o, Azərbaycan elminə çox böyük alimlər bəxş etmiş
Faxralı kəndində dünyaya göz açıb, bu qədim türk yurdundan – elm və
sənət ocağından pərvazlanıb. Və mən inanıram ki, onun simasında
Faxralı kəndindən çıxmış alimlərin sırası bir boy da böyüyəcək,
qazandığı uğurlarla təkcə Faxralıya, Borçalıya yox, bütövlükdə
Azərbaycan elminə başucalığı qazandırarcaq.



Faxralılar

595

BİZ SƏNİNLƏ FƏXR EDİRİK

İndi futbol azarkeşi olmayan az
adam tapılar. Hərənin bir sevimli
komandası var. Bununla belə, elə
oyunçular da var ki, artıq özünə
bir komanda qədər azarkeş
toplaya bilib. Belə oyunçular
komandalarını dəyişsələr belə,
azarkeşləri dəyişmir, əksinə,
onların sayı daha da artır.
Azərbaycan futbolunda belə
oyunçulardan biri gənc və
perspektivli idmançımız Ruslan

Abışovdur.
Bu gün Azərbaycanda futboldan, futbolçularımızdan danışanda adı ən

çox hallandırılanlardandır Ruslan. İstər şərəfini qoruduğu “Xəzər-Lənkəran”
komandasının, istərsə də milli yığmamızın oyunu zamanı həm məşqçilərin,
həm də azarkeşlərin ən çox ümid bəslədiyi futbolçudur Ruslan.

Ruslan İbrahim oğlu Abışov 1987-ci il oktyabrın 10-da Bakıda
anadan olub. Uşaqlıqdan taleyinə futbolçu olmaq yazılan Ruslan hələ 6
yaşında ikən özündən böyük qardaşları Sərxan və Elxanla birlikdə Uşaq-
Gənclər Futbol Məktəbinə gedib. Doğrudur, o zaman bəlkə də heç ağlına
da gəlməzdi ki, vaxt gələcək respublikada tanınmış futbolçulardan biri
olacaq, hətta milli yığma komandamızın aparıcı oyunçularından biri kimi
ölkəmizin idman şərəfini qoruyacaq. Bəli, bu, nə özünün, nə də
doğmalarının ağlına gəlməyə bilərdi. Amma nahaq deməyiblər ki, marşal
olmaq istəməyən əsgər əsgər deyil. Ruslan da futbola böyük arzularla
gəlmişdi. Uşaq olsa da, fikri qəti idi, gələcək həyat yolunu futbolsuz
təsəvvür etmirdi. Onun bu qətiyyətinin nəticəsi idi ki, Binəqədi
rayonundakı 246 saylı orta məktəbdə təhsil almağa başlayanda da sevimli
məşğuliyyətindən ayrılmadı, ardıcıl olaraq məşqlərə getməyə davam etdi.
Atalar yaxşı deyib ki, məqsədin hara, mənzilin də ora. İllər bir-birini əvəz
etdikcə Ruslanın futbola olan arzusu nəinki azalmadı, əksinə, daha da
möhkəmlənərək onu idman aləmində tanıtmağa başladı. Artıq 14 yaşında
o, “Neftçi” peşəkar futbol klubunun gənclərdən ibarət heyətində
oynamağa dəvət aldı. Bir il sonra isə Türkiyəli məşqçi onu “Dənizlispor”
futbol klubunda oynamağa dəvət etdi. Bu klubda 6 ay çıxış etdikdən
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sonra Türkiyə vətəndaşlığı olmadığına görə burada karyerasını davam
etdirə bilməyib Bakıya döndü.

Oxuduğu 246 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında davam
etdirən Ruslanı 18 yaşında artıq “Neftçi” peşəkar futbol klubunun əsas
heyətinə dəvət etdilər. O zaman bu klubda ən gənc oyunçu idi Ruslan.
Beləcə, 2007-ci ildən 2012-ci il iyun ayının 10-na kimi – düz 7 il
“Neftçi”nin şərəfini qorudu Ruslan. Və bu illərdə “Neftçi” iki dəfə ölkə
çempionu oldu ki, bu uğurlarda Ruslanın da danılmaz əməyi olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, burda oynadığı müddətdə o, bir dəfə gümüş, iki dəfə
isə bürünc medalla təltif olunub. Bundan başqa o, ölkə kuboku turnirinin
də gümüş mükafatçısıdır. “Neftçi”nin heyətində keçirdiyi 150 oyunda 20
qol vurub. “Neftçi-Beşiktaş” oyununda vurduğu qol isə ən gözəl
qollarından biridir.

Ruslan 2009-cu ildən həm də futbol üzrə milli koman-damızın
heyətində çıxış edir. Meydançaya müdafiəçi kimi çıxsa da, komandanın
hücumlarında da fəallıq göstərir. Çexiyanın, Belçikanın, Farel adalarının,
bu yaxınlarda isə İsrail yığmasının qapılarına vurulan qolların müəllifi
hücumcu yox, məhz müdafiəçi Ruslan İbrahimoğludur.

2012-ci il iyunun 10-da “Neftçi” klubunun heyətində Türkiyədən
qayıtdı və elə həmin gün də “Xəzər-Lənkəran” peşəkar futbol klubunun
prezidenti Mübariz Mənsimovun şəxsi təyyarəsi ilə Avstraliyaya –
“Xəzər-Lənkəran”ın məşq etdiyi düşərgəyə yola düşdü. Bu komandanın
baş məşqçisi Yunis Hüseynovun təklifi ilə bundan sonra karyerasını
davam etdirmək üçün “Xəzər-Lənkəran”la ikiillik müqavilə bağladı.
Yeni kollektivdə oyuna başlayan Ruslan inamlı oyunu ilə Pribaltikanın
“Nomme Kalyu” komandasının qapıçısını məyus etdi.

Futbol azarkeşlərinin rəğbətini qazanan və daim idman
mütəxəssislərinin diqqət mərkəzində olan Ruslan İbrahimoğlu 2010-
2011-ci il mövsümündə Premyer Liqanın ən yaxşı müda-fiəçisi adına
layiq görülüb. 2012-ci ilin yekunlarına görə milli komandamızın ən yaxşı
oyunçusu seçilib. 2013-cü ildən isə karyerasını Rusiyanın “Rubin” futbol
klubunda davam etdirmək üçün saziş imzalayıb. Ölkəmizin futbolçuları
arasında ən bahalı futbolçudur. İdman mütəxəssislərinin və azarkeşlərinin
onun haqqında dedikləri də bunu sübut edir.

Futbol üzrə milli yığmamızın baş məşqçisi Berti Foqts Ruslanın
nəinki Rusiyada, hətta Almaniya və İngiltərə çempionatında çıxış etmək
gücündə olduğunu bildirib: “Ruslan əla oynayır. O, bir müdafiəçi kimi
çox yaxşı texnikaya malikdir”.

İngiltərə mili komadasının sabiq kapitanı Toni Adams isə belə deyib.
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“Ruslan Abışovun ilk dəfə oyununu görəndə köməkçilərimdən bu
futbolçunun kim olduğunu soruşdum. Əvvəlcə onun hansısa avropalı
futbolçu olduğunu zənn etdim. Çünki meydanda etdiyi bütün hərəkətlər
onun yüksək səviyyəli futbolçu olmağından xəbər verirdi. Tərəddüd
etmədən deyə bilərəm ki, Abışov hazırda Azərbaycanın ən yaxşı
futbolçusudur. Gələcəkdə hər hansı bir Avropa klubuna rəhbərlik etsəm,
Ruslanı böyük məmnuniyyətlə öz komandamda görmək istəyirəm”.

Ağır atletika üzrə üçqat dünya çemionu, polis mayoru Asif Məlikov:
“Mən Ruslana azarkeşlik edirəm. O, fiziki cəhətdən sağlam, texnikalı

və səviyyəli, görkəmli futbol mütəxəssisləri tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilən oyunçudur. Dünya şöhrətli pəhləvanlarımız Rəşid
Yusifov, Kamandar Məcidov və Fərid Mansurovu yetirən Borçalı torpağı
Ruslan kimi idmançısı ilə də fəxr eləyə bilər. Mən Ruslana uğurlar və
qələbələr arzulayıram”.

Ruslan Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı kəndində çox böyük
hörmət və nüfuz sahibi olan şair Nəbi Miskinin hörmət-lə vəsf elədiyi
Alməmmədoğlu Möylənin nəticəsidir. Onun mənsub olduğu
Alməmmədli nəsli Faxralının köklü nəsillərin-dəndir. Bu nəslin
yetirmələri olan dəyərli ziyalılar, xeyirxah insanlar Borçalıda və onun
hüdudlarından kənarlarda da məşhurdur. Faxralı kəndində uzun müddət
təsərrüfat rəhbərləri olmuş İsrafil Məmmədov, Əli Xəlilov və Aslan
Əliyev, elm və təhsil fədailəri Qara Hümbətov, Şamil Qurbanov,
Əməkdar jurnalist Məmməd Məmmədov, Yasin Xəlilov kimi ünlü kişilər
yetirmiş bir nəslin nümayəndəsidir Ruslan İbrahimoğlu. Ruslan hələ
gəncdir və qarşıda onu daha böyük işlər gözləyir. İnanıram ki, hələ erkən
yaşlarından mənsub olduğu nəslə, el-obaya, doğma Azərbaycanımıza hər
yerdə başucalığı qazandıran Ruslan bundan sonra da daha böyük uğurları
ilə bizi tez-tez sevindirəcək. Bu yerdə Maksim Rılski mükafat laureatı
şair Abbas Abdullanın bir bənd şeiri yada düşür:

Dörd tərəfi dağdan hasar,
Dost qarşılar, yağı basar,
At oynatmaz hər cür yasar
Ər oğlu ər Faxralıda.

Elimizin dost qarşılayıb, yağı basan oğullarından biri də sənsən,
Ruslan! Biz sənə inanır, güvənir və səninlə fəxr edirik!
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AĞIL QIZIL TACDIR

Afaq Nadir qızı Nəsibova 1988-ci il
martın 9-da Gürcüstanda – Borçalının ağır
ellərindən olan Faxralı kəndində müəllim
ailəsində anadan olub. Körpəliyi bu kənddə
keçsə də, təhsilini doğma Faxralıdan uzaqlarda
almalı olub. Valideynlərinin işi ilə əlaqədar
Dağıstanın Dərbənd şəhərində yaşadıqlarından,
orta məktəbin birinci sinfinə də məhz burada
getməli olub – Dərbənddəki 11 saylı orta
məktəbdə oxuyub. İlk gündən məktəbdə
müəllimlərinin diqqətini çəkib, xüsusilə də
riyaziyyat fənninə güclü marağı onu təkcə oxuduğu məktəbdə deyil, eyni
zamanda Dərbənd məktəbliləri arasında məşhurlaşdırıb. 6-cı sinifdə
oxuyanda isə o, artıq Dağıstan Respublikasının məktəbliləri arasında öz
qabiliyyəti və istedadı ilə seçilib, Cənubi Dağıstan üzrə keçirilən ənənəvi
riyaziyyat olimpiadasında birinci yeri tutub. Bu, Afaqın ilk uğuru, onu
böyük zəfərlərə aparacaq ilk qələbəsi, gələcək uğurlarının müjdəsi idi.
Təbii ki, bu uğura hamıdan çox sevinən onun valideynləri idi. Afaqın
atası, özü də riyaziyyat müəllimi olan Nadir müəllim qızının sabahına
böyük inamla baxırdı.

Sonradan valideynləri Bakıya köçən Afaq təhsilini 2000-ci ildən
Sabunçu rayonundakı 271 saylı tam orta məktəbdə davam etdirib. Bu
məktəbdə də qısa müddətdə qabiliyyəti, dərin zəkası və istedadı ilə
yaşıdları arasında fərqlənib, müəllim və şagird kollektivinin hörmətini
qazanıb. Onun məktəbin yuxarı siniflərdə oxuduğu illəri yaxşı
xatırlayıram. 2002-ci ilin yanvarından həmin məktəbin direktoru
olduğumdan, bütün istedadlı şagirdlər kimi, Afaqın qazandığı uğrular
məni də hədsiz sevindirirdi. Hansı müəllim öz yetirməsinin uğuruna
sevinməz ki?! Hər dəfə onun oxuduğu sinfə daxil olanda şagirdlərə
xitablarımdan biri bu olurdu: “Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır
olub qayasında bitərdim”. Mənim bu sözlərimə Afaqın dərhal reaksiya
verməsi, dərin məzmunlu, Vətən sevgisi ilə yoğrulmuş cavabı məni
duyğulandırar və sevindirərdi. Və hər dəfə 271 saylı məktəbin şagirdi
kimi, onun təhsildə qazandığı uğurdan söz düşəndə, adı məktəbimizin
adıyla qoşa çəkiləndə qəlbim fərəh hissi ilə dolurdu. Bu fəxarət hissini
bir də o artırırdı ki, Afaq Borçalının ağır eli Faxralının yetirməsidir, həm
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də yaxın qohumumdur. Və inanırdım ki, o, gələcəkdə Borçalının,
doğulduğu Faxralı kəndinin şöhrətinin üstünə şöhrət gətirəcək. Bu inamı
onun sinifdən sinifə keçdikcə artan uğurları, rayon və respublika
miqyasında keçirilən fənn olimpiadalarında fəal iştirak etməsi daha da
artırırdı.

Afaq 2005-ci ildə Sabunçu rayonundakı 271 saylı tam orta məkətəbi
fərqlənmə attestatı ilə bitirdi. Artıq gələcək həyat yolunu
müəyyənləşdirməli, bir peşənin sahibi olmalıydı. Uşaqlıqdan riyaziyyat
fənninə böyük maraq göstərməsi və bu fənn üzrə olimpiadaların qalibi
olması səbəbindən onu tanıyanların çoxu hesab edirdi ki, Afaq
riyaziyyatçı olacaq. Kim bilir, bəlkə də ondan yaxşı riyaziyyatçı olardı.
Amma Afaqın seçimi başqa idi. O, həkim olub insanların sağlamlığı
keşiyində dayanmaq istəyirdi. Bu istək də onu Azərbaycan Dövlət Tibb
Universitetinə gətirib çıxardı. Orta məktəbi bitirdiyi il bu universitetin
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil oldu. Onun bu seçimi bəzilərinə
qəribə gəlsə də, Afaq bir məlum-məşhur həqiqəti bir daha sübut etmiş
oldu ki, doğrudan da, riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır. Riyaziyyatı
bilmədən digər elmlərə mükəmməl yiyələnmək olmaz.

İmtahan həyəcanları ilə dolu olsa da, hər günü şirin xatirələrlə
yaddaşlara yazılan altı illik tələbəlik həyatı arxada qaldı. 2011-ci ildə
Afaq Tibb Universitetini də fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Amma bu da
onun üçün hələ son deyildi. Qarşıda yenə təhsil almaq, daha kamil bir
həkim kimi yetişmək üçün oxumaq dururdu. 2011-2015-ci illərdə
rezidenturada oxudu. Bu illərdə İstanbul Universitetinin xəstəxanasında,
“İstanbul Florence Nightingale” xəstəxanasında, Kayseri Erciyez
Univertsiteti Tibb fakültəsi xəstəxanasının Hematologiya və sümük iliyi
transplantasiyası şöbələrində uzunmüddətli təcrübə keçdi.

Afaq həm də əxlaqi fəzilətlərə tapınan ziyalıdır. Ağıllı, təmkinli,
hövsələli olması ilə, gözəl davranışı və ünsiyyəti ilə yoldaşlarından
seçilir. Ağır oturub-duran, öz yerini biləndi. Məşhur atalar sözü var:
“Ağıl qızıl tacdır, hər başda olmaz”. Mən Afaqı illərdir belə tanımışam.
Və güman edirəm, zəndim məni aldatmayıb. Müdriklərdən biri demişdir:

“Qızıldan, gümüşdən, zərdən-zibadan
İnsanın bir təmiz adı gözəldir”.

Afaq Nəsibova yaxşı ad uğrunda həmişə çalışıb və bu gün də çalışır.
N.Gəncəvinin aşağıdakı qiymətli fikrini yaddan çıxarmır:

“Gecəni, gündüzü çox vermə bada,
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Yaxşı ad uğrunda çalış dünyada”.

Hələ rezidenturada oxuduğu dövrdə – 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb
Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının yeni açlımış
“Hematologiya” şöbəsində həkim kimi fəaliyyətə başlayıb. Praktik
həkimlik fəaliyyəti ilə yanaşı, elmi araşdırmalardan da ayrılmayıb. Bir
neçə elmi məqalənin müəllifidir. 2016-cı ildə İtaliya və Türkiyədə
keçirilən elmi konfransların iştirakçısı olub. Hazırda Milli Onkologiya
Mərkəzində Onko-hematologiya şöbəsində çalışır.

Ailəlidir, həyat yoldaşı Xətai Hüseynəli oğlu Amaşov respublikanın
aparıcı mobil şirkətlərindən olan “Bakcell” şirkətinin nəzdindəki
“Azərkonnekt” şirkətində bölmə rəhbəri vəzifəsində çalışır. Oğlu Əli
Slavyan universitetinin nəzdindəki liseyin ikinci sinif şagirdidir.
Bu gün Afaqın valideynləri, onu yetirən Borçalı və borçalılarla yanaşı, təhsil
aldığı 271 saylı məktəbin direktoru başda olmaqla pedaqoji kollektivin
bütün üzvləri onun hər uğuruna sevinir, onunla fəxr edirlər. Çünki məhz
Afaq kimi layiqli, ləyaqətli, hər şeyin fövqündə xeyirxahlığı, insanlığı və
xalqa xidməti görənlərə Vətən övlad deyir. Düşünürəm ki, Afaqın da
həyatda qazandığı ən böyük uğur elə budur. Bundan böyük mükafat ola
bilməz.
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MÜQƏDDƏS YOLUN YOLÇUSU

2012-ci ilin payızı idi. Eşitdim ki, “Lider”
televiziya kanalında gənc aşıqların müsabiqəsi
gedir. Düzü, son illərdə az qala telekanallar
arasınd bəhsə çevrilmiş müxtəlif musiqi
yarışmalarını izləməkdə o qədər də həvəsli
deyiləm. Çünki belə yarışmalarda çox zaman əsl
sənət bir qıraqda qalır, təşkilatçıların əsas
məqsədi anacaq SMS-lə tamaşaçıların cibinə
girmək olur. Amma bununla belə, söhbət aşıqdan,
xalqımızın ən qiymətli mədəni sərvəti olan aşıq

sənətindən gedəndə, biganə qala bilmirəm. Yarış SMS-lə də olsa, verilişi
sona qədər izləyir və bəyəndiyim sənətçini bacardığım qədər
dəstəkləyirəm. Bu dəfə eşitdiyim xəbər isə mənim diqqətimi ikiqat cəlb
etmiş, hətta, mən deyərdim ki, bir qədər də həyəcanlandırmışdı. Axı, bu
yarışmada mənim eloğlum da iştirak edirdi. O, yarışmada Borçalını,
Borçalı aşıq mühitini təmsil edəcəkdi. O Borçalını ki, adı tarixə qızıl
hərflərlə yazılmış böyük ustad sənətkarlar yetirib və bu nəhənglərin sənət
yolu bu gün etibarlı əllərdədir. Və bu yarışmada Qabil bir daha sübut
etməliydi ki, Borçalı aşıq mühiti sevimli şairimiz Zəlimxan Yaqub demiş,
“həmişə diri və durudur”.

Borçalı aşıq mühitiylə bağlı yazılarının birində Xalq şairi Zəlimxan
Yaqub belə deyir: “Bəlkə də dünyanın heç yerində, heç bir dilində iki söz
aşıq sözüylə Borçalı sözü, Borçalı ifadəsi ilə aşıq ifadəsi qədər şirin və
gözəl şəkildə birləşməyib. Borçalı deyilən kimi, istər-istəməz o torpağı, o
kökü, o mahalı, o yaddaşı duyan, bilən, sevən adamların yadına aşıqlar,
aşıq deyilən kimi isə Borçalı düşür. Bunlar suda şəkər əriyən kimi bir-
birinin bətnində ərimiş ifadələrdir. Balnan pətək kimi, çiçəklə arı kimi,
qartalnan qaya kimi, zirvəynən qar kimi, dağ kəliylə buz kimi, göylə
durna kimi bir-birinə yaxın, bir-birinə doğma ifadələrdir”.

Böyük şairimizin də qeyd etdiyi kimi, Borçalı deyəndə saz, saz
deyəndə Borçalı yada düşür. Və bir Borçalı balasının da qatıldığı saz
yarışmasına mən necə biganə qalardım. Bütün dostları və ərkim çatan
eloğluları da səfrəbər etdim ki, hamılıqla bu gəncə dəstək olaq. Qabil də
ki, sağ olsun, ona göstərilən etimada layiq oldu, ümidlərimizi doğrultdu.
Hər həftə yarışmaya yeni ifalarla çıxdı, bir-birini təkrarlamayan
çıxışlarıyla böyük tamaşaçı rəğbəti və dəstəyi qazandı. Elə bu rəğbət və
dəstək də üç ay davam edən yarışmada məhz Qabilin qalib olmasına
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gətirib çıxardı. 2012-ci il dekabrın 24-də yekunlaşan müsabiqənin qalibi
kimi, Qabil “Qızıl saz” mükafatına layiq görüldü. Onun bu qələbəsi
hamımızı sevindirdi. Çünki bu, sadəcə Qabilin qələbəsi yox, Borçalı aşıq
mühitinin qələbəsi, onun doğulub boya-başa çatdığı Faxralı kəndinin
növ-bəti başucalığıdır. Qabilin bu qələbəsinə görə bütün Borçalılara və
faxralılara çox sağ olsunlar deyirəm. Ona görə ki, sözün həqiqi
mənasında əsl birlik nümayiş etdirdilər.

Bəs, bayaqdan haqqında danışdığım Qabil kimdir? Gəlin onun qısa,
lakin mənalı ömür yoluna birlikdə nəzər salaq.

Qabil Vaqif oğlu Abduyev 1988-ci il avqustun 16-da Borçalıda –
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1995-ci ildə
Faxralıdakı 1 saylı orta məktəbdə birinci sinfə gedib, 2006-cı ildə orta
təhsilini başa vurub.

Hələ uşaqlıqdan saza-sözə, aşıq sənətinə meyilli olan Qabil 2003-cü
ildə aşıq Bəhram Əliyevin yanında şəyirdliyə başlayıb. Qısa müddətdə
ondan çox şeylər öyrənməyə müvəffəq olub. 2008-ci ildə eyni zamanda
texniki-peşə məktəbinə də daxil olub və bir il burada oxuyub. Ancaq
yenə də sazından ayrılmayıb. Əksinə, Bakıda olması onun sənət
əlaqələrinin daha da genişlənməsinə imkan verib. Burada aşıqlardan
Kövrək Murad, Tərmeyxan, Cahangir Quliyev və rəhmətlik Gülabıdan
dəyərli məsləhətlər alıb, bilmədiklərini onlardan öyrənib. Özünə
güvəndikdən sonra el şənliklərinə, toylara çıxmağa başlayıb.

Qabil Abduyev gənc olsa da, artıq aşıq kimi özünü təsdiq edə bilib.
Gözəl barmaqları, könül oxşayan səsi var. Bir də aşıq üçün ən vacib olan
ədəb-ərkan sahibidir. Böyük ustad Aşıq Ələsgər necə də gözəl deyib:

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,
Əzəl başda pür kamalı gərəkdir.
Oturub-durmaqda ədəbin bilə,
Mərifət elmində dolu gərəkdir.

Qabil məhz mərifət elmində dolu olan gənc sənətkardır. Onun
gələcəyinə böyük ümid bəsləyirəm. İnanıram ki, o, Borçalı aşıq
mühitinin layiqli davamçılarından biri kimi hələ bundan sonra neçə-neçə
uğura imza ataraq bizləri sevindirəcəkdir. Ona tutduğu bu müqəddəs
yolda uğurlar arzulayıram.
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SAVAD ƏVƏZSİZ XƏZİNƏDİR

Müdriklər deyiblər ki, təhsil, savad
xəzinədir. Həqiqətən də belədir. Elm, savad
həyat yollarında insanın bələdçisidir, yol
göstərənidir. Savadlı adam cəmiyyətdə
seçilir, tanınır, hörmət və nüfuz sahibi olur.
Təsadüfi deyildir, Peyğəmbərimiz də elm
öyrənməyi ən yaxşı iş kimi qiymətləndirib.
Yaxın adamları ondan soruşmuşlar: “Ey
Allahın peyğəmbəri, dünyada görülən işlərin
ən yaxşısı nədir?” Peyğəmbər cavab

vermişdir: “Elm öyrənmək”. O, elmi “İmanın meyvəsi və İslamın çırağı”
adlandıraraq, hər kəsə elmin dalınca getməyi tövsiyə edib.

Elm öyrənmək, dərin savad əldə etmək üçünsə, gərgin zəhmət
lazımdır. Elmli, savadlı olmaq insanın intellekt səviyyəsindən xəbər
verirsə, onun mənəvi zənginliyi isə kamilliyini tamamlayır. İnsan o
zaman kamil, bütöv şəxsiyyət mərtəbəsinə yüksəlir ki, onun savadı ilə
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, daxili zənginliyi üst-üstə düşsün, bir-birini
tamamlasın. Dünyanın xoşbəxti, bəxtiyarı da məhz belələridir. Bu gün
cəmiyyətin də məhz belə insanlara ehtiyacı var. Xalq şairi Zəlimxan
Yaqub da məhz belələrinə xitabən deyib:

Var olan dünyada siz də varsınız,
Gözəl bir kəssiniz, bəxtiyarsınız...

Bu da bir həqiqətdir ki, bu gün hər adama da şair demiş, “gözəl kəs”,
“bəxtiyar” demək olmur. O adamlar cəmiyyətdə nüfuz qazanır ki, əvvəla
əxlaqı və oturuşu-duruşu yerində olur, savadı, qabilliyyəti ilə fərqlənir.
Eyni zamanda, içi və çölü duru, batini saf, fikirləri aydın olur. Və bir də
gözəl kəs o adamdır ki, yol-yolağı, ədəb-ərkanı gözləyir, özündən kiçiyə
qayğı göstərir, böyüyə hörmətlə yanaşır. Bəli, bunlar hamısı bir yerdə
gözəl insanı səciyyələndirən əxlaqi fəzilətlərdir. Haqqında söz açdığım,
hörmətli bibimizin adını daşıyan nəvəsi Zöhrə xanım da gənc olsa da, bu
keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir.

Zöhrə Telman qızı Ağakişiyeva 1996-cı il dekabrın 11-də Moskva
şəhərində anadan olub. Təhsilini də bu şəhərdə alıb. 2004-cü ildə Moskva
şəhərindəki 27 saylı orta məktəbin birinci sinfinə gedib, 2015-ci ildə
həmin məktəbi qızıl medalla bitirib. Ali təhsil almaq arzusu onu
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İ.M.Seçenov adına Birinci Dövlət Tibb Universitetinə gətirib, bu ali
təhsil ocağının Müalicə işi fakültəsinə daxil olub.

Hər gəncə nəsib olmur ki, azərbaycasnlı ailəsində doğulub Moskva
mühitində yetişəsən, müəllimlərin və valideynlərin etimadını doğruldub,
onların üzünü ağ edərək təmsil etdiyin nəslin şərəfinə şərəf qatasan, ən
əsası, Vətəninin və onun qıraqda qalan yeri olan Borçalı mahalının “Şə-
rəf Kitabı”na adını qızıl hərflərlə yazdırasan. Belə gələcəyi parlaq gəncə
ancaq uğurlar arzulmaq olar. Adın həmişə uca, həyat eşqin, yaşamaq
həvəsin, təhsilə münasibətin, oxumağa marağın, gələcəyə inamın həmişə
yüksək olsun!

Zöhrə xanımın valideynlərinə, ən əsası, adını daşıdığı nənəsinə
gözaydınlığı verir, uzun ömür arzulayıram ki, övladlarının bundan sonra
da imza atacağı daha böyük nailiyyətlərin şahidi olsunlar.

Zöhrə Ağakişiyevanın, el arasında deyildiyi kimi, həm südü güclüdü,
həm sümüyü güclüdü. Bu iki amil birləşəndə insan çox şeyə qabil olur.
Ona Rusiyanın təhsil nazirinin qızıl medal təqdim etməsini əks etdirən
görüntüləri telefonda izlədiyim an sevincimin həddi-hüdudu yox idi.
Həm də soyadının əlifba sırasında birinci çəkilməsi ürəyimi fərəh hissi
ilə doldurdu.

Zöhrə xanımın süd tərəfdən dayıları dövrünün adlı-sanlı adamları
olublar. Onların sırasında Əhməd Nağıyev çox savadlı, qabiliyyətli kişi
olub. Faxralıda, Borçalının ayrı-ayrı yerlərində məktəblərin açılmasında,
savadsızlığın ləğvində böyük xidmət göstərib, bu məqsədlə təşkil
olunmuş kurslara rəhbərlik edib. İndi haqq dünyasındadı, cənnətməkan
olsun. Onun qardaşı Hümmət Nağıyev Borçalı qaçaqçılıq tarixində
özünün çevikliyi, qorxmazlığı, sərrast tüfəng atmağı, çətin
situasiyalardan çıxmağı bacarmasıyla tanınıb. Mərdliyi, alicənablığı,
ədalətsevərliyi, qeyrəti, kişiliyi, verdiyi vədə əməl etməsiylə hamının
rəğbətini qazanıb. Təsadüfi deyil ki, el şairi İsmayıl Güllər seirlərindən
birində yazıb:

Orucunnu Hasanmış bir ətdən qala,
Çərçioğlu bənzərmiş Rüstəmi-Zala,
Ordular dağıdıb düşəndə dara,
Görənlər danışır, eldə söylənir.

Görənlər həyatda qalmasalar da, görənlərdən eşidənlər danışır o
kişinin sözünü, nəsildən-nəsilə ötürür.
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Zöhrə xanımın nənəsinin anası da Həcər kimi, Nigar kimi qeyrətli
qadın olub. Onun haqqında dastanlar qoşulub. İsmayıl Güllər onu belə
mədh edib:

Cinsin qadın oldu, özün ər kişi,
Tay olmaz qeyrətdə sənə hər kişi.
Yaraşır deməyə bircə nər kişi,
Pozmasın Yaradan halın, ay xala.

Şair yer adlarıyla bağlı başqa bir məşhur şeirində deyib:

Çərçiqızı bədöy minib çapıbdı,
Yaraqlanıb Babaş qızın tapıbdı.
Hər ikisi nişan qoyub atıbdı,
Faxralının torpağıdı bu yerlər.

Bir misal da çəkim. Hansı ilsə Borçalının Qararxac yaylağında
havalar çox soyuq keçir. Elat yaylağa qalxmağa ehtiyat edir. Hamıdan
qabaq Çərçiqızının köçü tərpənir. Bundan təsirlənən el şairi İsmayıl
Güllər yazır:

Səfalı yaylağın, sona kəkliyin,
Necədi əhvalın, mehriban bacı?
Eşitdim havalar boranlı keçir,
Qorxma havasınnan, döz, dayan, bacı.

Əzəldən öyrənib Çərçinin qızı,
Üşütməz heç onu dağların buzu.
Üşüyəndə kəsər bir əmlik quzu,
Bir də geri dönməz bu dövran, bacı.

Xoş olur dəyələr qatar düşəndə,
İsmayıl Güllərəm, gəzmişəm mən də.
Səfalı yaylaqda, o göy çəməndə,
Hər otunnan olur bir dərman, bacı.

Yenə də süd tərəfdən Zöhrə xanımın qohumlarından ilk ali təhsil
fədailərindən Qara Hümmətovun adını xatırlamaq yerinə düşər. O,
müharibə dövründə üzün müddət Candar orta məktəbinin direktoru
işləyib. Həmin o çətin dövrdə heç də hər kəsin bacarmadığı müəllimlik
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peşəsinə yiyələnən, amma taleyin qismətinə görə, müəyyən səbəblərdən
müəllim işləyə bilməyən İsa Məmmədovu yada salmağa dəyər.
Qohumlarından Azərbaycan publisistikasının inkişafında mühüm xidməti
olan Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri
adını almış Məmməd Məmmədovu, uzun müddət Borçalıda təsərrüfat
rəhbəri işləmiş Əli Xəlilovu, İsrafil Məmmədovu, Aslan Əliyevi, Arif
Əliyevi və digərlərini sadalamaq olar.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Zöhrə xanımın qohumluq şəcərələrinin
bir tərəfini yaxşı tanımamağım səbəbindən məşhurların isimlərini
sadalamamağım o anlama gəlməsin ki, süd tərəfi daha güclü olub. Onun
sümük tərəfədn mənsub olduğu nəsildən də sadalamaqla qurtarmayacaq
qədər tanınmış şəxsiyyətlər yetişib. O sıradan eldə-obada güclü qələm
adamı, dili sözlü, ürəyi dolu kişilərdən Arxüstü İbrahimin adını çəkməyə
borcluyam. O, Zöhrə xanımın kök tərəfdən qohumlarından biridir. Digər
bir qohumu mahalda tanınmış, Borçalıda barmaqla göstərilən Eyyub kişi
dövrünün sanballı kişilərindən olan Səməd ağayla dostluq edib, yaxın
olub.

Əminlikə deyə bilərəm ki, Zöhrə xanım bu gün həmin o mənsub
olduğu nəcabətli nəslin çox layiqli davamçısıdır. Bir vacib məqamı da
vurğulayım ki, nailiyyəti əldə etmək əsas şərt deyil, onları uğurla davam
etdirmək, axıra çatdıra bilmək əsas şərtdır. Hüseyn Arif deyib ki:

Alim tanıyıram, qoca Qafqazın
Çeşmətək durulub dibindən çıxır.
Alim var, sağ əli Salman Mümtazın,
Sol əli Hümmətin cibindən çıxır.

Zöhrə Telman qızı, yadında saxla, bu bir məlum, məşhur həqiqətdi.
Sən artıq Qoca Qafqazın çeşmətək durulub dibindən çıxmısan. Amma
çalış, bu duruluğu, bu diriliyi axıra qədər saxla. Və sənin haqqında söhbət
düşəndə hamının təsəvvürü yaxşı mənada zənginləşsin. Mən bir
qohumun kimi sənə uğur arzulayıram və gələcəkdə bunun kimi, bundan
da yaxşı keyfiyyətlərinin üzə çıxmasını gözləyirəm. Allah səni qorusun,
xoşbəxt eləsin. Bu gənc yaşında Faxralıya, Borçalıya başucalığısan, arzu
edirəm, bundan sonra da Vətənini ləyaqətlə təmsil edəsən!
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SAZLI-SÖZLÜ FAXRALI

Faxralı kəndi görkəmli alimləri, ictimai xadimləri, məşhur
həkimləri, müəllimləri, hüquq-müdafiə işçiləri, elin-obanın şöhrətini
hər yerdə ucaldan müxtəlif peşə sahibləri ilə yanaşı, həm də saz-söz
adamları – aşıq və şairləri ilə tanınıb. Əslən Faxralıdan olan neçə-
neçə söz adamı var ki, təkcə Borçalıda deyil, həm də Azərbaycan
ədəbi ictimaiyyəti arasında yaxşı tanınır. Bu kitabda onlardan
bəziləri haqda məqalələrim yer alıb. Onların hamısı barələrində
məqalələr yazılmağa layiqdirlər. Ancaq təəssüf ki, bu kitabda
Faxralı yazarlarının hamısı haqda yaza bilməmişəm. İnşallah, ömür
vəfa edərsə, gələcəkdə bu istiqamətdə işi davam etdirmək
niyyətindəyəm. Hələliksə, 2000-ci ildə tərtib edib Bakıda nəşr
etdiridiyim “Faxralı tək ağır elim var mənim” adlı kktabımda
barələrində söz açdığım şairlərin yaradıcılığından nümunələri bu
kitaba da daxil etməyi qərara aldım.

AŞIQ POLAD

Aşıq Polad təxminən 270 il əvvəl (XVIII əsrin ortalarında)
Faxralıda yaşayıb. Doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum deyil. Vaxtilə
İsmayıl Güllərdən aldığım məlumata, kəndin digər yaşlı sakinlərinin
dediklərinə görə, Poladlı nəslindəndir. Əlimizə gəlib çatmış yeganə şeir
parçası Minalıların Hümbət kişinin dilindən qələmə alınıb.

Ay ağalar, gəlin sizə söyləyim,
Pünhani işləri duymaq olarmı?
Bir ustad ki, şəyirdinə kəm baxa,
Onu ustad yerinə saymaq olarmı?

...Qalıbdı gözləri, getmir ayağı,
İstəyir belimdə ola bir yağı.
Tökülü əhəl atın yalı, quyruğu,
Onu ləyaq bilib minmək olarmı?

Polad cəhd eylədi, ala saznı,
Nə fayda, ustadsan, qıymaq olarmı?
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ALLAHVERDİ İBRAHİM

Allahverdi İbrahim oğlu (İveylərin Allahverdi) XVIII əsrdə yaşayıb.
Faxralı kəndində anadan olan Allahverdi İbrahim oğlunun anadan
olduğu və vəfat etdiyi dəqiq tarix məlum deyil. Əldə etdiyimiz
şeirlərindən görünür ki, dövrünün incə ruhlu lirik şairlərindən olub.

YANDIRAR

Yaram qəm-qubarda, can intizarda,
Eşqinin atəşi məni yandırır.
Saxla qədəmini, gəlmə yaxına,
Od düşər üstünə, səni yandırar.

Yenə havalandı könlümün quşu,
Çoxdu qəm-qüssəsi, həm fikri-huşu.
Yığılıb yanına tayınnan-tuşu,
Xınalı dəstində şəmi yandırar.

Eşit Allahverdinin ah-fəryadını,
Ləbin şirin: bal da verməz dadını.
Gəlin sizə faş eyləyim adını:
Ağ üzündə üç nişanı yandırar.

QOCALAR

Bu fani dünyanın vəfası yoxdur,
Sinəsində neçə canlar qocalar.
Çox da qəm eyləmə, divanə könlüm,
Övliyalar, pəhləvanlar qocalar.

Yüz iyirmi dörd min Nəbim Yüllahdır,
Musam Tur dağında Kəlamüllahdır.
Məhəmmədim Meracda Salamüllahdır,
Onlar kimi din-imanlar qocalar.

Allahverdi deyər, bu sözüm haqdı,
Tut orucu, qıl namazı beş vaxtı.
Heç kimə qalmayır Süleyman taxtı,
Neçə belə Sülüymanlar qocalar.
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GÜLLƏR PƏRİSİ

Güllər Pərisi 1790-cı ildə Faxralıda anadan olub. Saz-söz vurğunu
olan Güllər Pərisi 135 il ömür sürüb. Haqsızlığa dözməyən Güllər
Pərisi zəmanədən şikayət edib və bu, şeirlərində açıq-aşkar öz əksini
tapıb. O, 1925-ci ildə Faxralıda dünyasını dəyişib.

QARDAŞ

Qarsa tərəf baxıb, baxıb, ağlaram,
Vurulub köksümə yaralar, qardaş.
Sinəm üstün çalın-çarpaz dağlaram,
Dolanır könlümdə haralar, qardaş.

Eşqin badəsini yaman içibsən,
Dərd əlindən Türk elinə qaçıbsan.
Qohumdan-qardaşdan niyə keçibsən,
Divan işə baxıb aralar, qardaş.

Qəlbim qövr eyləyir köhnə yaradan,
Çox keçməz, çıxarsan qorxu-qaradan.
Sıra dağlar çəkilsəydi aradan,
Görünərdi gözümə oralar, qardaş.

Pəriyəm, dərdinə dözə bilmirəm,
Savadım çatmayır, yaza bilmirəm.
Sənsiz bu dünyada gəzə bilmirəm,
Gəlməsən, bacılar saralar, qardaş.
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SƏHNƏ ALMƏMMƏDLİ

Səhnə Alməmmədli (Səkinə Məmmədalı qızı) 1835-1941-ci illərdə
Faxralı kəndində yaşayıb. Əmisi oğlu Alıya nişanlı imiş. Dava-dalaş
üstündə tutulub Sibirə sürgün olunan Alıdan uzun müddət xəbər
gəlmir. O, uzun müddət Alının yolunu gözləyir. Alının ölüm xəbəri
gələndən sonra onu Alqazaxoğlu Bayrama ərə verirlər. Lakin Alı
sorağı ilə dağa-daşa səs salan Səhnə yanıqlı bayatılar və şeirlər qoşur.

ALIM, HEY!

Heç bilmirəm, hardasan,
İgidim hey, Alım, hey!
Şər atıblar, dardasan,
İgidim hey, Alım, hey!

Adın gəzir dillərdə,
Baxmır bizə illər də.
Sərkərdanam ellərdə,
İgidim hey, Alım, hey!

Alməmmədli Səhnəyəm,
Bərəkətsiz təhnəyəm,
Sənsiz kiməm – heç nəyəm,
İgidim hey, Alım, hey!

***

Könlümdə yarımın şəkli qalıbdı,
Gözümdə qapqara kəkli qalıbdı,
İllər həsrətiyəm, üzülüb canım,
Boynum bənövşətək büklü qalıbdı.

***

Keçdi aylar-illər, Alım gəlmədi,
Noğulum, şəkərim, balım gəlmədi.
İstədim qəsd edim özüm öümə,
Bilmədim nə oldu, əlim gəlmədi.
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KƏRBƏLAYİ İBRAHİM

Kərbəlayi İbrahim Ağakişi oğlu 1857-ci ildə Faxralıda anadan
olub. Uzun müddət təsərrüfat işində çalışıb. Şeir yazmağa cavan
yaşlarından başlayıb. El şairi İsmayıl Güllərin vaxtilə dediyinə görə,
Kərbəlayi İbrahimin “Qırmızı” adlı məşhur şeiri dillər əzbəri olub.
Qohumlarının dediklərinə görə, onun şeirlərini mərhum aşıq Hacı
Nəsib yaxşı bilir və şəxsi arxivində qoruyub saxlayırmış. Təəssüf ki,
həmin şeirlərin çox az bir qismi günümüzə gəlib çatıb.

Kərbəlayi İbrahim 1945-ci ildə vəfat edib.

ŞAİR NƏBİ VƏ İBRAHİMİN DEYİŞMƏSİ3

Nəbi:

Mən uğradım eşq oduna, bir belə candan ötəri,
Müjganların sinəm üstə dolaşır qandan ötəri.
Ey aqillər, əfsanədi, uymayın dünya malına,
Yanarlar eşq oduna şövkəti-şandan ötəri.

İbrahim:

Ey könül, çox havalanma, ol gülü-xardan ötəri,
Seyraqub yollara çıxar bəd nazardan ötəri.
Düşmə xam xəyallara, bir gün düşərsən zillətə,
Bəsləmə gəndini sən marı-şahmardan ötəri.

Nəbi:

Əvvəlindən mən bilirəm, dünya Nuh tufanıdı,
Quran gəldi Məhəmmədə, haqdan din islamıdı.
Bütpərəstlik sona yetdi, ol hökm Quranıdı,
Göydən endi Seyfullahı, şahı-mərdandan ötəri.

3 Bu deyişmə görkəmli qorqudşünas Hüseynqulu Məmmədli və folklorşünas alim Elxan
Məmmədlinin 1991-ci ildə nəşr etdirdikləri “Deyilənlər gəldi başa” kitabından
götürülüb.
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İbrahim:

Qazandığın malı-mülkün axrı fanidi, fani,
Əxrət üçün abad eylə əməlinlə dünyanı.
Əbrüşim, malı-mahut bəzəsin dörd bir yanı,
Qurban eylə şirin canı, bir düz ilqardan ötəri.

Nəbi:

Gəl biçarə şair Nəbi, tök mətahın bazara,
Özün haqsan, sözün haqdı, gəlməyəsən nazara.
Söz anlamaz, əxrət qanmaz çıxan zaman güzara,
Haqq yolunda divan qurdun əxrət-imandan ötəri.

İbrahim:

İbrahim, gəl, uyma belə bu eşqin sevdasına,
Bel bağlamaq həvəs işdi gözəllər xülyasına.
Qat səsini bu dünyada əhli-dillər səsinə,
Çox canına cəfa vermə yarı-şikardan ötəri.



Faxralılar

613

ŞAİR NƏBİ4

DÜNYA

Doğrudan-yalandan dərs verdin bizə,
Çıxmadı işlərin bir yana, dünya.
Nə mənzilin bəllidi, nə də məkanın,
Cadalar düşübdü hər yana, dünya.

Xudam zinət verib dağınnan, daşa,
Nə sultan tanıdın, nə xan, nə paşa.
Çoxları cəhd etdi, çıxmadı başa,
Gəlibdi əlindən amana, dünya.

Ruzidə bəllidi fəsildə yaylar,
Ötür ömrümüzdən həftələr, aylar.
Keçir xəyalımızdan əlvan saraylar,
Dönübsən qızıla, mərcana, dünya.

Dağların dayaqdı ləngərli düzə,
Kimsənin eybini vurmadın üzə.
Şərbətin şəfaət qılmadı bizə,
Axır həsrət qoydun cahana, dünya.

Əzəli görəndə eylədin rəftar,
Münasib olmadı yapdığın divar.
De görüm, necoldu verdiyin ilqar,
Qalmadı onlardan nişana, dünya.

Gələnlər gəlincə bir səni bildi,
Çoxunda ağladı, azında güldü.
Nə gedənlər gəldi, nə gələn qaldı,
Budu etibarın insana, dünya.

Bir gün olar, əsər məhşər yelləri,
Göyərdərsən, çürüdərsən gülləri.
Pünhan olub murğuların dilləri,

4 Şair Nəbi haqda kitabda ayrıca yazı var.
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Sultan Süleymandan bu yana, dünya.

Murazı mətləbdə diliboz atdı,
Axırda körpülər qıldan isratdı.
Qılıncın qınsızdı, qolun qüvvətdi,
Baxmırsan qocaya, cavana, dünya.

Ağır səltənətli taxtı-divanlar,
Övliya, ənbiya, dini-imanlar,
Turaba qarışdı neçə min canlar,
Xakə bülənd oldu, yeksana, dünya.

Şair Nəbi cəhd eylədi cahana,
Ömür keçdi, sığınmadım səfana.
İnnən belə inanmıram səfana,
Sıtqınnan sığındım Sübhana, dünya.

GÖZƏL

Səhərdən bəklədim mən yollarını,
Bir gəlib qarşımdan keçəsən, gözəl!
Sən özün bilmirsən öz murazını,
Mən yaxşı bilirəm, butasan, gözəl!

Yetmişə yetsən də, mən səni allam,
Dərgah-ilahiyə min dua qıllam.
Aylarnan xəstə düşsəm, sağallam,
Sən gəlib qolumnan tutasan, gözəl!

Mən Nəbiyəm, aşıqların zəriyəm,
Yanıram oduna, eşq əsiriyəm.
Gəlmişəm qapına, bil, müştəriyəm,
Ləbiyin balından satasan, gözəl!



Faxralılar

615

QARA QƏRİB

El şairi Kərbəlayi Qara Qərib 1902-ci ildə Faxralıda anadan olub.
1978-ci ildə vəfat edib. Şairə Güllər Pərisi onun ana nənəsi, şair Nəbi
isə ustadıdır. Bədahətən şeir söyləmək qabiliyyəti olub.

CƏNNƏT BULAĞI

Nə gözəl xəlq edib yaradan səni,
Sirrinin seyrinə dalanlar bilənlər.
Çiçəklərin loğman, otların təbib,
Dərdinə dərmanı bulanlar bilər.

El köçüb üstünə, binə quranda,
Döşlərin bənzəyir mağarlı kəndə.
Sulanıb, köz üstə kabab bişəndə,
Dadını mehmanın olanlar bilər.

Tökülər üstünə min bir mey-məzə,
Çiçəkli çəmənin çalar gülgəzə.
Bülbül cəh-cəh vurar gül gəzə-gəzə,
Nəşəsinə heyran qalanlar bilər.

Enib obaların gəlini, qızı,
Dərər ayağından lilpar, yarpızı.
Mehdən titrəyəndə süsənin üzü,
Gözündən şəbnəmi silənlər bilər.
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ŞAİR ALI

Alı İbrahim oğlu Göyüşov 1910-cu ildə Faxralıda anadan olub.
Kolxozda briqadir köməkçisi və briqadir işləyib. O, 1941-ci il iyunun
23-də İkinci dünya müharibəsində döyüşən ordu sıralarına yola düşüb,
1942-ci lin noyabrında Krımın Kerç şəhərində həlak olub.

QARDAŞ

Yazginən məktubu şahlar şahına,
Odur hər işlərin çarası, qardaş.
Dilimin əzbəri qibləgahıma,
Qoymaz dostu darda ağası, qardaş.

Söylə görüm, varıbsınız hayana,
Məhəmməd hümməti qərq olmaz qana.
Yetişdi, məktubun çatdı anama,
Sevinsin hamının anası, qardaş.

Kərəm sahibinin çoxdu qərarı,
Gün çıxar, hər yerdə əridər qarı.
Allah göstərməsin heç kəsə darı,
Dağılar düşmənin qalası, qardaş.

Eşitdim, gedibsən Urus şəhrinə,
Hamının işləri getsin təhrinə.
Saldın qardaşını qəmlər qəhrinə,
Alqışdı dilimin duası, qardaş.

Alı mənaları seçdi sözündən,
Sağlıq olsun, yenə öpər gözündən.
Bir az nigaranam sənin özündən,
Sağalsın könlümün yarası, qardaş.

1941-ci il.
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BƏKİROĞLU ƏLLƏZ

Bəkiroğlu Əlləz təqribən 1912-ci ildə Faxralıda anadan olub.
1934-cü ildən kolxozda arabaçı işləyib. İkinci dünya müharibəsi
başlayanda cəbhəyə yollanıb, sonrakı taleyi məlum deyil, cəbhədən
qayıtmayıb. Təəssüf ki, şeirlərinin çoxu itib-batıb. Onun şair Şabanla
bir deyişməsini təqdim edirik.

Şaban:
İnciməyin yolu da var,
Günahımdan keç, ay şair.
Keçənləri vurma üzə,
Kinnilikdən qaç, ay şair.

Əlləz:
İncimirəm, dostlar bilsin,
Qalma intizar, ay şair.
İnşallah, yaram sağalar,
Gedər dərd-azar, ay şair.

Şaban:
Qəm əlindən bağrım bişər,
Vurub yaralarım deşər.
Dağlar başına qar düşər,
Ər başına iş, ay şair.

Əlləz:
Olasan dövrani dəmdə,
Saxlasın Tanrı məni də.
Nuh sevda qurdu gəmidə,
Sən də bil, aşkar, ay şair.

Şaban:
Şaban da qədrini bilər,
Qalxdın, şadlanar, gülər.
Hər zaman yaxşılıq dilər,
Bunu özün seç, ay şair.

Əlləz:
Sağlıq olsun, Əlləz gəzər,
Şeir yazar, dastan düzər.
Məclislərdə oynar, süzər,
Kim məndən bezər, ay şair.
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ŞAİR ŞABAN5

DODAQDƏYMƏZ

O dildarı görüncə qeyri dolandı,
Ox atdı hədəfə, yay çəkə-çəkə.
İlqar verdi, ilqarında gec oldu,
Gözlədik yolları ay çəkə-çəkə.

Könül quşu havalanar dağında,
Ötüşər kəkliklər səhər çağında.
Olaydıq yarıynan yar otağında,
Tutaydıq əlindən toy çəkə-çəkə.

Şabanın sinəsi qaynayar, coşar,
Dalğalı dənizdi, həddini aşar.
Sevgi sevgisinnən şirin danışar,
Xoş keçər günləri say çəkə-çəkə.

QOCALIQ

Cavanlıq çağım yad olub gedir,
Vədəsiz üstümü alır qocalıq.
Əyir qəddimi, bükür belimi,
Deyəsən, boynumda qalır qocalıq.

Qara saçlar tən ağarır başımda,
Tük uzanır, kirpik sürür qaşımda.
Bu nöqsanı mən görürəm yaşımda,
Ayağımı daşa çalır qocalıq.

Qulaq kəsmir, diş tökülür, göz qalır,
Bədən əsir, hey gözlərim sulanır.
Şair Şaban, niyə qəlbin bulanır,
Səni bu hallara salır qocalıq.

5 Şair Şaban haqda kitabda ayrıca yazı var.
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İSMAYIL GÜLLƏR6

QOCALIQDADI

Gələni-gedəni seçə bilmirəm,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.
Astaca gedirəm, qaça bilmirəm,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Qaraya baxıram, gözüm torlanır,
Düz yaza bilmirəm, yazım korlanır.
Yazım düz olmasa, söüm korlanır,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Əyilib çeşmədən içə bilmirəm,
Darısqal körpüdən keçə bilmirəm,
Qartalı görürəm, seçə bilmirəm,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Qulağım yaxşıdı, gözlərim zəif,
Həyat hökmü verib, qəddimi əyib.
Səbəbi səksəndir – babalar deyib,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Harada qalıbdı mənim zil səsim,
Daha oxumağa gəlmir həvəsim.
Çünki oxuyanda gəlmir nəfəsim,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Gəzdiyim yerləri gəzə bilmirəm,
Gəzməsəm, bir yerdə dözə bilmirəm.
Diş yoxdu, yeməyi əzə bilmirəm,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

Dediyim arzuya çata bilmirəm,
Ovumu bərədə tuta bilmirəm,
Nişanı düz tutub ata bilmirəm,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

İsmayıl Güllərəm, ötübdü yaşım,
Ağrını-acını çox çəkib başım.
Nöqsanma gülməsin sirim-sirdaşım,
Günah məndə döylü, qocalıqdadı.

6 İsmayıl Güllər haqda kitabda ayrıca yazı var.
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RƏHİM NƏBİ OĞLU

Rəhim Nəbi oğlu 1917-ci ildə Faxralıda Şair Nəbinin ailəsində
anadan olub. Kənddə kolxoda işləyib, İkinci dünya müharibəsi
başlayanda cəbhəyə yollanıb. Müharibədən qayıtdıqdan sonra 25 il
meşəbəyi işləyib. 1986-cı ildə vəfat edib.

DEYİŞMƏ

İsmayıl Güllər:

Gəndinə güvənib, tək mənəm demə,
Salarlar alçağa, el yaman olur.
Gur axan sulardan mərdana keçmə,
Daşanda, çaylarda sel yaman olur.

Rəhim Nəbi oğlu:

Xata bəd gətirib, dara düşəndə,
Yetəcək dadına, el yaman olmaz.
Yağmurlar yağıb, daşsa da çaylar,
Üzməyi bacarsan, sel yaman olmaz.

İsmayıl Güllər:

Qulluq əldən gedər, sən alçalarsan,
Keçən günlərini yada salarsan.
Tutduğun pis işdən peşman olarsan,
Əsəndə tərsinə, yel yaman olur.

Rəhim Nəbi oğlu:

Yaşdaşıb, sinninə dən düşən vaxtı,
Baxtın yatıb, sənnən yan düşən vaxtı,
Yayın bürküsündə sən bişən vaxtı,
Sərnidər canını, yel yaman olmaz.
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İsmayıl Güllər:

Bir gün olar, baxan olmaz sözünə,
Yaxşı-yaman borcun çatar özünə.
Getmə əyriliyə, çalış düzünə,
Sağalmaz yarası, dil yaman olur.

Rəhim Nəbi oğlu:

Dağların başı sərindir, sərin,
Heç kəsi hündürdən düşməsin dərin.
Acıdan acıdı, şirindən şirin,
Haqqına söyəndə, dil yaman olmaz.

İsmayıl Güllər:
Çox da bel bağlama, müvəqqətidi,
Tamahnı az eylə, el zəhmətidi.
Bir az da parlasan, baş töhmətidi,
Açacaq sirrini, pul yaman olur.

Rəhim Nəbi oğlu:
İnsan oğlu ayaqüstə duranda,
Məskən salıb, mülki-bina quranda,
Qədəm basıb, bir səfərə varanda,
Gərəkdi yanında pul, yaman olmaz.

İsmayıl Güllər:
Gül İsmayıl belə görüb binədən,
Sərraf olan sözü seçər sinədən.
Yarananlar köçəcəkdir dünyədən,
Tarix yetirəndə, hal yaman olur.

Rəhim Nəbi oğlu:
Rəhim, ölüm haqdı, yadına gəlsin,
Qoy “rəhmət” sözləri adına gəlsin,
Yaradan yaradıb, dadına gəlsin,
Əməlin düz olsa, hal yaman olmaz.
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HÜSEYNQULUMƏMMƏDOV7

KAMANDAR

Dizimdə taqət yox, gözümdə qara,
Gözləməkdən yollarını, Kamandar.
Günü-gündən dərdi-qəmim azalır,
Dilləndirsən tellərini, Kamandar.

“Urfanı”dan əhli-ürfan kam alar,
“Yanıq Kərəm” ürəklərə od salar,
Eşqə düşən, ərənlərdən cam alar,
Dinləyəndə xallarını, Kamandar.

“Mənsuru”nda Mənsur dara çəkilər,
“Zarıncı”da gözyaşları tökülər.
“Divanı”də xanimanlar sökülər,
Görmək olmaz əllərini, Kamandar.

Keçib gedir ömrümüzün karvanı,
“Misri”, “Cəngi” Koroğlunun fərmanı,
“Sarıtel”in xəstələrin dərmanı,
Çal, sevindir ellərini, Kamandar.

Hüseynqulu sazın-sözün vurğunu,
Eldən ayrı oldum elin yorğunu.
Zalım fələk belə qurub qurğunu,
Gəlib sorsan hallarımı, Kamandar.

7 Hüseynqulu Məmmədov haqda kitabda yarıca yaı var.
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DEYİL

Bu dünyanın etibarı
Heç kimsəyə qalan deyil.
Gələn gedər, gedən gəlməz,
Bu, bir haqdı, yalan deyil.

Başı qarlı uca dağlar,
Göy çəmənlər, barlı bağlar,
Nə yas saxlar, nə qan ağlar,
Bizi yada salan deyil.

Çox yalvarma gəl, namərdə,
O, nəşədə, sən kədərdə.
Namus, qeyrət itən yerdə
Haqq söyləsən, qanan deyil.

Uzaq dolan yekəbaşdan,
Şöhrətpərəst, qəlbi daşdan.
Hər fitnəsi yekə dastan,
Mərfət, hörmət qanan deyil.

***

Dəli Domrul, Əzrayılla güləşmə,
Arxasında Allahı var dağ kimi.
Min ev yıxır, yüz min qapı bağlayır,
Soruşan yox, işin gedir yağ kimi.

***

Duz-çörək kəsdiyim vəfasız dostun,
Əhdi-etibarı dilində imiş.
Fürsət ələ düşdü, arxadan vurdu,
Xəyanət xəncəri əlində imiş.
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DÜNYAMALI ƏSGƏROV

Dünyamalı Gülməmməd oğlu Əsgərov 1924-cü ildə Faxralıda
anadan olub. Təcnislər, bağlamalar və nəsihətami şeirlər müəllifidir.
1986-cı ildə vəfat edib.

BİR GÜN

Könül, havalanma bahar eşqinə,
Gələr zimistan, qar olar bir gün.
Əsər yellər, boran olar – sərt boran,
Gördüyün o günlər dar olar bir gün.

Qəvvas olub, dalma dərin dəryaya,
Etibar eyləmə bulanıq çaya.
Hərçənd sərindir kölgədə qaya,
Dincəlmə dibində, mar olar bir gün.

Dünyamalı öydünü söyləyər,
Anlayanlar qulaq verib dinləyər.
Vədə yetər, tarix tamam eyləyər,
Köçərsən, cahana car olar bir gün.

İSTƏMƏZMİ

Ay həzərat, niyə məni qınarsız,
Sevgidən ayrılan yar istəməzmi?!
Ayların xəstəsi, illər düşgünü,
Düşəndə yadına, nar istəməzmi?!

Düzülübdü əndamımın yarası,
Təbibdədi, loğmandadı çarası.
Alovlansa sinəmin bir parası,
Yansa ürək, söylə, qar istəməzmi?!

Dünyamalı köç eyləyər aradan,
Əcəl gəlsə, illac yoxdur paradan.
Bir kəsin ki, əli çıxsa mayadan,
Çəkəndə yerini, var istəməzmi?!
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ƏLİ SƏNGƏRLİ8

NƏM ÇƏKƏR

Ömrü-günü gərək olmaz kimsəyə,
Gecə-gündüz araq içər, dəm çəkər.
Diri çıxar, ölü dönər evə o,
Oğul-uşaq boyun bükər, qəm çəkər.

Şalvarını tərs üzünə geyər o,
Lovğalanar, sinəsinə döyər o,
Hər yetənə sataşar o, söyər o,
Yıxılanda torpaq ondan nəm çəkər.

Tez-tez itər bazubəndi, duası,
Ocağından əskik olmaz davası.
El yığılmaz, söndürülməz havası,
Beləsinin azarını kim çəkər?!

QADAN ALIM

Qadan alım, qoca dünya,
Bir az göyə qaldır məni.
Adamyeyən cəlladların
İştahından saldır məni.

Xeyli vaxtdır çox nasazam,
Gah küləyəm, gah da tozam.
Bir sinəsi sınıq sazam,
Az “Zarıncı” çaldır məni.

İnsafa gəl, qoca dünya,
Hər günü tapmaca dünya,
Aç ömrümə baca, dünya,
Bir işıqla doldur məni.

O əjdaha qarına bax,

8 Əli Səngərli haqda kitabda ayrıca yaz var.
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Torpaq eşən harına bax,
Özünə bax, yarına bax,
Sanır qayışbaldır məni.

Səngərliyəm, duyanım yox,
Köməyim yox, həyanım yox,
Qəlbim qandır, yuyanım yox,
Az qaz kimi yoldur məni!

SÜLEYMANDAN QALAN DÜNYA

Bu tapdanmış cığırlardan
Heç bilmirəm, necə keçim.
Hara çəksəm, yurda çıxır,
Mənim yolum, mənim köçüm.

Süleymannan qalan dünya,
Hər zərrən bir üzük qaşı.
Heç səsimə səs verməyir,
Nə memarın, nə da daşın.

Elə biz də yaradırıq,
Döşümüzə döyə-döyə.
Yaranmı.lar danışdıqca,
Qalırıq göz döyə-döyə.

Yazdığımız hər misranın
Bəlkə, neçə sahibi var.
Sahibkarlar üzə vursa,
Çox şairlər sözsüz qalar.
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ƏLİ FAXRALI9

SİZİ

Nə gözəldir bizim dağlar,
Heç görməsin yaman sizi.
Sizdən ayrı düşən ağlar,
Bürüməsin duman sizi.

Ellər öü həmdəm seçib,
Yaz qonubdur, payız köçüb,
Gözlərinnən görüb keçib,
Neçə tarix, zaman sizi.

Özü şahdır, tacı qardı,
Sevgilisi növbahardır.
Bakirəli, düz ilqardı,
Unutmaram, inan, sizi.

ÖLMƏZ

Hər məclisdə söyləmişəm,
Muğanlıdan keçən ölməz.
Mən də niyyət eyləmişəm,
Faxralıya köçən ölməz.

Yolum düşə Til dağından,
Ceyran-cüyür oylağından.
Aşıq Hasan bulağından,
Nəziksudan içən ölməz.

Əli, yetmiş yaşın nəsdi,
Yüz yaşasan, sənə bəsdi.
Etibarlı, yaxşı dostu
Bizim eldən seçən ölməz.

9 Əli Faxralı haqda kitabda ayrıca yaz var.
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MƏMMƏDƏLİ ƏLLƏZOV

Məmmədəli Əlləzov 1939-cu ildə Faxralıda anadan olub. 1965-ci
ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunu bitirib.
Şeirləri dövrü mətbuatda dərc olunub.

KƏNDİMİZ

Kəndimiz dağların qucağındadır,
Şirin laylasıdır həzin bulaqlar.
Yurdu babaların ocağındadır,
Bəlkə, babalardır elə bu dağlar.

Dərələr dərindir, zirvələr uca,
Şəlalə Koroğlu nərəsi kimi.
Göylərə yüksələn qayalar haça,
İgid babaların nərəsi kimi.

Kəhraba zəmilər, göy biçənəklər,
Dağların döşündə, yaxasındadır.
Qışında solsa da, güllər, çiçəklər,
Ətri nənələrin yuxasındadır.

Dağların ətəyi yaşıl bağça-bağ,
Laçınlar yetirir suyu, havası.
Zümrüdə bürünmüş yamaclara bax,
Çoban dəyələri – qartal yuvası.

Sırğalı tənəklər eyvanı bəzər,
Aynabənd binalar daşlı, dəmirli.
Burda cavanlar da vələsə bənzər,
Burda qocalar da palıd ömürlü.
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MƏMMƏDƏLİ ZƏNGİN10

OLUB

Ay həzərat, gəlin, məni dinləyin:
Sinəmin dağları, baxın, dörd olub.
Ürəyim köksümə, gör, sığışmayır,
Dünən xalqı çapan bu gün mərd olub.

Yaxşılıq deyilən daha heç oldu,
Səyriyən fərələr xoruz-beç oldu.
Quşların şahbaı bülbül necoldu?
Çəmənlər də bayquşlara yurd olub.

Dağların başına dumanlar çökür,
İllər həsrəti tək belini bükür.
Zənginin gözləri qanlı yaş tökür,
Özüm də bilmirəm, bu nə dərd olub.

QİSMƏT EYLƏ

Sənə qurban, ey Yaradan,
Pisi dara qismət eylə.
Müxənnət bağında açan
Gülü xara qismət eylə.

Görüm, qalsın yerdə yanı,
Od alsın, yansın peymanı.
Dostu dostdan ayıranı
Ahu-zara qismət eylə.

Məmmədəli istər bunu:
Tökülməsin insan qanı.
Ovçu tutsun ceyranını,
Yarı yara qismət eylə.

10 Məmmədəli Zəngin haqda kitabda ayrıca yazı var.
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SƏYYARƏ ƏLİZADƏ

Səyyarə Yolçu qızı Əlizadə 1950-ci ildə Faxralıda anadan olub.
1967-ci ildə Faxralı orta məktəbini, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Xalq Təsərrüfatı İnstititunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirib. Şeirləri
mətbuatda dərc olunub.

SƏNDƏN AYRILA BİLMİRƏM

Xoş camallı, şirin sözlü,
Səndən ayrıla bilmirəm.
İpək telli, gülər üzlü,
Səndən ayrıla bilmirəm.

Gizlin-gizlin oda yandım,
Səni saflıq tacı sandım.
Sədaqətdi eşqin, andın,
Səndən ayrıla bilmirəm.

Təbiətin, bil, varısan,
Saf məhəbbət timsalısan.
Zirvələrin ağ qarısan,
Səndən ayrıla bilmirəm.

Heç bilmirəm haralısan,
Canım ilə tən yarısan.
Sən eşqimin vüqarısan,
Səndən ayrıla bilmirəm.
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SÖHBƏDDİN MƏMMƏDOV

Söhbəddin İlyas oğlu Məmmədov 1958-ci ildə Faxralıda anadan
olub. 1981-ci ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirib. Uzun illərdir
ki, Faxralıda pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur, məktəb direktorudur.

DÜNYADI

A dosrtlar, bilin ki, düz tutulmayıb
Mayası, yalandan yalan dünyadı.
Kimiyə səfadı, kimiyə cəfa,
İnsanı ucaldan, salan dünyadı.

Dinləyin sazımı, dinləyin bir az,
Dərdimi çəkəmməz nə Kür, nə Araz.
Nə ola, gözündə qalmaya muraz,
Əhdinə vəfasız olan dünyadı.

Sevinci dayazdı, kədəri dərin,
Söhbəddin, ağırdı qəza-qədərin.
Talayıb könlümü, bilmirəm sirrin –
Gətirən dünyadı, alan dünyadı.

BƏLKƏ

Dillən könül sazım, öt yavaş-yavaş,
Sinəmin dərdləri azala, bəlkə.
Haray sal simlərə, od sal simlərə,
Pozulmuş pərənim düzələ, bəlkə.

Qəm karvanı, qəm yüküdü “Urfanı”,
Havalar sultanı, havalar xanı.
Dağıt bu boranı, qov bu tufanı,
Oxuya bülbüllər, yaz ola, bəlkə.

Bilmirəm, düşübmü ömrüm düyünə,
Çoxdandı həsrətəm toya-düyünə.
İstərəm ki, sazda gülüm güllənə,
Nəğməli dastanlar yazıla, bəlkə.
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FİKRƏT MƏMMƏDOV11

GÖZƏL DAĞI

Gözəl dağı, qollarını bircə aç,
Öz balan tək qucağına atılım.
Nə ki sağam, qoy asılım boynundan,
Öləndə də torpağına qatılım.

Arzum budur, uca, məğrur başından
Dünya varkən, qara yellər əsməsin.
Əl-ətəyin dolu olsun çiçəklə,
Səngərində bircə mərrmi bitməsin.

Gözəl dağım, ulu babam oylağı!
Fikrətəm, adına şeir yazıram.
Harda olsam, tərlan könlüm oyaqdı,
Lazım gəlsə, keşiyində hazıram.

OLA

İstəmirəm, məhəbbətin
Yollarında duman ola.
Ulduzumuz barışmağa
İstərəm ki, güman ola.

Möhnətini çəkə-çəkə,
Tay olmuşam pərğu-tükə.
Həsrətimə bircə tikə
Mərhəmətin dərman ola.

Suya gəlsən – bulağam mən,
Seyrə çıxsan – oylağam mən,
Yolunda göz-qulağam mən,
Kaş, işimiz sahman ola.

11 Fikrət Məmmədov haqda kitabda ayrıca yazı var.
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Fikrət Eyvaz gedər bada,
Sevgisini verməz yada.
Küpəgirən qarılarda
İnsaf ola, iman ola.

KAMANDAR
Aşıq Kamandar Əfəndiyevə

Nəğməli könülsən Borçalımıza,
Ağdı el yanında üzün, Kamandar.
Nəfəsin, duyana həyat eşqidir,
Sənət məktəbisən özün, Kamandar.

Sazın hal əhlinə dindi, imandı,
Xalların, güllərin canlara candı.
Bizi özümüzdən alma, amandı,
Laylalı sonadı sazın, Kamandar.

Faxralıda söz sərrafı Nəbim var,
Tükənməyən, coşub-daşan təbim var,
Dindirdiyin hər havada həbim var,
Məlhəmdi dodaqda sözün, Kamandar.

OVÇU

Yenə qondu körpə bülbül,
Qızılgülün sinəsinə.
Zalım ovçu, gözəlliyi
Nişan alma sinəsinə.

Ay insafsız, bir az ləngi,
Dabanından sal tüfəngi.
Ovla belə döyüş cəngi
Yaraşarmı heç o sinnə?!

Cüyür gələr yorğun-yorğun,
Quşlar ötər oğrun-oğrun.
Fikrət ala göz vurğun,
Daşürəksən sən, əksinə.
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SALAMAT QAL

Vurğunu olduğum, a Gözəl dağı,
Gülünü sinəmə tax, salamat qal.
Bağçadı bu yerlər, bağdı bu yerlər,
Bağça, salamat qal, bağ, salamat qal.

Gəzək binələri, lap əldən düşək,
Yağışda islanaq, gün altda bişək,
Dağların alovu, odu, a şimşək,
Gurulda, nərildə, çax, salamat qal.

Qızılqaya qızılquşlar oylağı,
Dərdlərə dərmandı Möylə bulağı.
Dələver, nə səsdi belə sübh çağı,
Çağla, salamat qal, ax, salamat qal.
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MİRVARİ MƏMMƏDOVA

Mirvair Əli qızı Məmmədova 1964-cü ildə Faxralıda şair Əli
Səngərlinin ailəsində dünyaya gəlib. Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsini bitirib. Şeirləri müxtəlif mətbuat orqanlarında və
almanaxlarda dərc olunub. Hazırda Moskvada yaşayır.

LALƏLƏR

Təzə-təzə göz açan,
Çəmənə ətir saçan,
Dodağı qan lalələr;
Yanar ulduzlar kimi,
O qızıl piyalələr.

Yel əssə, yellənərlər,
Axarlar, sellənərlər.
Ö çiçək dilləriylə
Astaca dillənərlər.

Külək çölü ətəklər,
Çəməndə güllər qalar.
Bir lalə yanağından
Neçə arı bal alar.

NƏNƏMİ

Boz-bulanıq gölə dönüb gözlərim,
Axtarıram burmabirçək nənəmi.
Oxşarında bir ağbirçək qalmayıb,
Hardan alım gözəl-göyçək nənəmi.

Xeyli vaxtdır asılmayır nəhrəsi,
Yas saxlayır düyünçəsi, cəhrəsi.
Laylasına həsrət qalıb pöhrəsi,
Kim kökündən üzdü çiçək nənəmi.

Mirvariyəm, ayaq bassam o bağa,
Canım yanar hər saralan yarpağa.
Deyirlər ki, çoxdan dönüb torpağa,
Torpağından necə seçək nənəmi.
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MƏHSƏTİ ŞEYDA

Məhsəti Şeyda (Məhsəti Əli qızı Məmmədova) 1969-cu ildə
Faxralıda şair Əli Səngərlinin ailəsində dünyaya gəlib. İlk şeiri 1987-ci
ildə Gürcüstanda nəşr olunan “Ədəbi almanax”da işıq üzü görüb.
Hazırda Bakıda yaşayır.

ÜRƏK SƏHV EDƏNDƏ

Mənə ümid verən qara gözlərin,
İndi nağıl olub, nağıla dönüb.
Oğrun baxışların, şirin vədlərin,
Bir ovuc zəhərli noğula dönüb.

Ürək səhv edəndə nə olar, gülüm,
Çalış ki, bir daha yanılmayasan.
Sevənlər qəlbini ovlayıb, atıb,
Sonra dəllal kimi tanınmayasan.

HARDA QALDIN?

İlk sevgimi anan da mən,
Səni yada salan da mən,
Gözüyaşlı qalan da mən,
Harda qaldın, ay sevgilim?

Hər çiçəyə qonma, gülüm!
Hər sevdaya yanma, gülüm!
Məni naşı sanma, gülüm!
Harda qaldın, ay sevgilim?

Dağ başına qartal qondu,
Ürəyimə bir xal qondu.
Sənin qanın niyə dondu?
Harda qaldın, ay sevgilim?
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Səməndər MƏMMƏDOV

KİTAB TUTMAZMİN
DASTANIM, FAXRALI

FAXRALI

Vurğun könlüm pərvanədir başında,
Canımdan da əziz canım, Faxralı.
Həyatım, varlığım, zövqüm, kamalım,
Səcdəgahım, din-imanım, Faxralı.

Qızılqaya, Böyükgüney, Qaradağ,
Səngərimdə əriməyən qara bax.
Dağlarında “Cəngi” çalır hər bulaq,
Ömrümdə mənalı anım, Faxralı.

Eşqinlə çırpınır könlümün səsi,
Oylağım, yuvamsan, Möylə dərəsi.
Səndədir, ceyranın, cüyürün dəsi,
Yerim, göyüm, asimanım, Faxralı.

Bu torpaqdı sazın, sözün mahalı,
Hər çəməni, hər talası bir xalı.
Dağları var yapıncılı, çalmalı,
Kitab tutmaz min dastanım, Faxralı.

Mirzə Rzam, Mirzə Həbim, Gül Pərim,
Hümmət, Musa kimi kəsərli ərim,
Telli sazda həm zilimsən, həm bəmim,
Nəbim kimi gövhər-kanım, Faxralı.

Məməşoğlu İsrafilin ər idi,
Əli Bayramoğlu eldə bir idi.
Məhəmmədin ocaq idi, pir idi,
Sədrəddinim, həm Aslanım, Faxralı.

Əli Xəlil el hörməti qazandı,
Bütöv oldu, uca tutdu düz andı.
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El üçün yaşadı, el üçün yandı,
Adıbəlli şöhrət-şanım, Faxralı.

Hümbət oğlu Qara idi ziyalı,
Belə oğlu unudarmı Borçalı.
Canpoladın tökməbədən, arxalı,
Hüseynqulum, Şəmistanım, Faxralı.

Gözəllərin heç solmayan çiçəkdir,
Loğmanların milyonlara köməkdir.
Şamilin var, ölkələrə gərəkdir,
Ulusum, sultanım, xanım, Faxralı.

Övladların alnıaçıq, üzüağ,
Tarixində çox Namazlar qalacaq.
Vəzirlərin zaman-zaman olacaq,
İncim, dürrüm, zər-nişanım, Faxralı.

Qartalqonmaz dağlarını anıram,
Sönməmişəm, qucağında yanıram.
Səngərimdə duruş tapan mamıram,
Əzəl andım, son məkanım, Faxralı.

Ağır elsən, Borçalıda adın var,
Yananın var, yamanın var, yadın var.
Səməndərə həyat verən odun var,
Od tutub odunda yanım, Faxralı.

SƏNGƏRİM

Tarix yatır torpağında, daşında,
Ağsaçlı dağlardan qoca Səngərim.
Qoymaram tapdaya yad ellər səni,
Elimin, obamın tacı Səngərim.

Yüksəkdəsən qəm-qüssədən qəhərdən.
At üstəsən, düşməmisən yəhərdən.
Dosta dostsan, düşməninə zəhərdən
Daha da acısan, acı, Səngərim.

Faxralıda Səməndərə qalasan,
Sinən üstə nəyin varsa qala san,
Arzum budur qaldığıntək qalasan,
Möhtəşəm Səngərim, uca Səngərim.
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ŞAMİLİM
Şamil Qurbanovun “Nəriman

Nərimanov dünyası” kitabını oxuyarkən

"Alimlik, insanlıq yüzdə birdədi",
Onların içində birdi Şamilim.
El bilir, o, elmin zirvəsindədi.
Ocaqdı Şamilim, pirdi Şamilim.

Girmədi heç zaman gündə bir dona,
Ömər, Cəmaləddin, Həmzət bəy, Sona,
Məmmədəmin şandı, şöhrətdi ona,
Nəriman incidi, dürdü, Şamilim.

Bəhrəsi hardadı, özü ordadı,
Söhbəti ordadı, sözü ordadı.
Odu içindədi, közü ordadı,
Hələ açılmamış sirdi Şamilim.

GÖZƏL DAĞI

Doğma Faxralımın
Tacıdır Gözəl dağı.
Ağsaçlı Səngərimə
Bacıdır Gözəl dağı.

Yazda çən olar başı.
Çiçək bitirər daşı.
Bəlli deyildir yaşı,
Qocadır Gözəl dağı.

Cığırlar misra-misra,
Bənzəyir qırışlara.
Baş çəkir buludlara,
Ucadır Gözəl dağı.
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ALLAH SAXLASIN!
Nurlu kişinin işıqlı övladı

Arif Aslanoğlu Alməmmədliyə

Mayan halallıqdı, ay dayım oğlu,
Belə qazanıbsan hər bir uğuru.
Gedirsən açılan qollara doğru,
Mərhəmətin bulaq kimi çağlasın,
Allah səni pənahında saxlasın.

Ağır eldə oğullardan birisən,
Əzəmətsən, əyilməzlik sirrisən.
Söykökünün ocağısan, pirisən,
Mərhəmətin bulaq kimi çağlasın,
Allah səni pənahında saxlasın.

Ömrünün yaz çağı, bahar çağıdı,
İlqarın, vüqarın Gözəl dağıdı.
Qəlbin insanlara Hatəm bağıdı,
Mərhəmətin bulaq kimi çağlasın,
Allah səni pənahında saxlasın.

Adınla ucasan, adını qoru,
İçin də, çölün də durudu, duru.
Yaradan veribdi sənə bu nuru,
Mərhəmətin bulaq kimi çağlasın,
Allah səni pənahında saxlasın.

"Yaşamaq yanmaqdır" - yanan qalacaq,
Məhəbbət, sədaqət, ad-san qalacaq.
Səməndər, anılan, anan qalacaq.
Mərhəmətin bulaq kimi çağlasın,
Allah səni pənahında saxlasın.



Faxralılar

641

DÖZƏ BİLMƏDİ
(Uğurlu Hüseynovun əziz xatirəsinə)

Yarat, sən köçəndə ellər söyləsin:
Dünyadan nə gözəl bir insan gedir.

M.RAHİM

Rəhbər oldu, eldə hörmət qazandı,
Düz oldu ilraqı, düz oldu andı.
Heç incik salmadı bircə nəfəri,
El-oba yolunda şam kimi yandı.

Ömür yollarında boşaldı, doldu,
Həyatda amalı halallıq oldu.
Başıuca, alnıaçıq yaşadı,
Xalqın da gözündə daim ucaldı.

Fərmanın dağına dözə bilmədi,
Onsuz gen dünyada gəzə bilmədi.
Qardaş itkisi də əydi qəddini,
Dərd üzdü, o, dərdi üzə bilmədi.

GETDİ
Mahal Əliyevin xatirəsinə

Xəbər gəldi, dəhşət bizi bürüdü:
Mahal getdi - artıq yoxdur həyatda.
El-oba ağlayıb yandı, yaxıldı,
Ağı deyib yaş axıtdı həyat da.

Vətənimin el oğlu, el balası,
Yaşadı hörmətli, yaşadı adlı.
Dünyanı həm görür, həm də bilirdi,
İnsanlıq həyatda ən böyük addı.

Saflığa tapınıb, nəcib yaşadı,
Elinə vurulub, elini andı.
Mərifət ucalıq, mərifət tacdı,
Tacı, ucalığı özü qazandı.

Nurlu simasını görməyən oğlu,
Sönməz ocağını yandıracaqdır.
Uca tutub atasının adını,
Soyuna, kökünə nur saçacaqdır.
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ƏR OĞLU

CANPOLAD BUDAQOV! Bu ad artıq dünya idmançıları arasında
qürur və şərəflə çəkilir. Müstəqil Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını ilk
dəfə dalğalandıran idmançımızdır Canpolad Budaqov. Azərbaycandan
uşu üzrə ilk Avropa çempionu və dünya çempionatının ilk gümüş medal
mükafatçısı da Canpoladdır. Üçqat dünya Çempionu C.Budaqov
doğulduğu ocağın, Faxralının, Borçalının, Azərbaycan və türk
dünyasının fəxridir.

Uzaq Çində keçirilən bu çempionatda Canpoladın əsas rəqibi Aram
Markaryana böyük üstünlüklə qalib gəlməsi azərbaycanlılarda, xüsusən,
borcalılarda böyük qürur hissi doğurmuşdur.

Hər tərəfi ocaq, pirdi yurdumun,
Sözü bütöv, ağzı birdi yurdumun.
Oğulları bəbir, şirdi yurdumun,
Qarı düşmən, oğulu gör, nər oğlu,
Poladcanlı Canpoladı, ər oğlu.

Borçalıda Səngərimdən güc alıb,
Döyülməyib, döyə-döyə ucalıb.
Döyüşüylə uzaq Çinə səs salıb,
Qarı düşmən, oğulu gör, nər oğlu,
Poladcanlı Canpoladı, ər oğlu.

Dağ oğludu, dağtək durdu Pekində,
Qartal kimi bir qıy vurdu Pekində,
Qalib gəldi Uşu yurdu Pekində.
Qarı düşmən, oğulu gör, nər oğlu,
Poladcanlı Canpoladı, ər oğlu.
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DİNDİR
(Söhbəddin müəllimə)

Könül havadarım, qardaş, a qardaş,
Köklə telli sazı çək zilə, dindir.
Gəlsin oğuz oğlu tüğyan eyləsin,
Car eyiə "Cəngi"ni sən elə, dindir.

Bu dağların ən ucası sazında,
Bəzirganı, həm xocası sazında.
Yurdumuzun lap qocası sazında,
Necə yaşayırsa bax, elə dindır.

Sazda gəzən barmaqların birdi, bir,
Barmaqların gəzişməsi sirdı, sirr.
Donmuşam yerimdə, olmuşam əsir,
Gətir Səməndəri sən dilə, dindir.

İMDAD
(Aşıq İmdad Səmistan oğluna)

Köklə sazı, bir "Mansırı" çal görək,
Ünün yetsin dağa-daşa, ay İmdad.
Elnən durub, elnən nəfəs alırsan,
Tale verən paydı, yaşa, ay İmdad.

Faxralıtək ağır eldi dirəyin,
İçi-çölü durulardı köməyin.
Köksünə sığmayan böyük ürəyin
Hər zaman atdana, coşa, ay İmdad.

Səməndərəm, sazı ruhum bilmişəm,
Yurd-yuvamdı, ona könül vermişəm.
Tanıyandan səni belə görmüşəm,
Sözə bağlı, sazla qoşa, ay İmdad.
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MÜRSƏL ƏMİ
(Asıq Mürsəl Faxralıya)

Ağır-ağır toylar yola salardı,
Saz çalar, söz qoşar, nəmər alardı.
Saç-saqqalı bu yollarda ağardı,
Mürsəl əmi ipək kimı kişiyidi,
Xeyirxahlıq əməliydi, işiydi.

Dağlar onun oylağıydı-oylağı,
Addım-addım gəzərdi hər yaylağı,
Cənnət idi ona “Cənnət bulağı”.
Mürsəl əmi ipək kimi kişiyidi,
Xeyirxahlıq əməliydi, işiydi.

Yay oldumu, yaylaqlardan enməzdi,
Bir kimsənin toyğuna kiş deməzdi,
Ömrü boyu haram tikə yeməzdi,
Mürsəl əmi ipək kimi kişiydi,
Xeyirxahlıq əməliydi, işiydi.

SƏCDƏGAH OLDU
20 yanvarda şəhid olmuş Faxralı balası

İLQAR HÜMBƏT oğluna

Yenə matəm içindədir ağsaçlı Səngər,
Qoynuna ilqarlı İlqarı gəlir.
Şax dayan, a kəndim, bil ki, oğlunu
Bütün Azərbaycan öz oğlu bilir.

Doğma Bakımızda adı başdadır,
Adı da, andı da dillərdə əzbər.
Canını yurduna qurban eylədi,
Belə bir oğula varmı bərabər?

Möhtəşəm xalqımın qartal balası,
Ağılarda nalə oldu, ah oldu.
Uca tutdu Borçalının adını,
Torpağa qarışıb səcdəgah oldu.
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DAĞLAR
(Əmioğlu dəmirçi Ələddin Mıısa oğluna)

Axa-axa durulmuşam,
Qucağında özüm, dağlar.
Çeşmən üstə diz çökmüşəm,
Güc alıbdı dizim, dağlar.

Nur çiləyir gün düzünə,
Yaraşıqdı gül üzünə.
Yol salıbdı el düzünə,
Yolum dağlar, izim dağlar.

Ömür keçir bala-bala,
Ölüm baxmır vara-hala.
Səməndərə ocaq ola,
Odum dağlar, közüm dağlar.

ATADIR

Faxralı toponomik yer adlarının mahir bilicisi, el şairi,
hörmətli müəllimim İsmayıl Güllərə məktub

Zəhmində ildırım çaxarı vardır,
Qismətim, çörəyim, duzum atadır.
Odur əyilməyən sərt qayalartək,
Dönməz əqidəli, dözüm atadır.

Ömrümün sultanı, ömrümün xanı,
Təmizdi əməli, pakdı vicdanı.
Qeyrətdən yoğrulmuş canımın qanı,
Sinəmdə çağlayan sazım atadır.

Elin tarixidi, elin yaşıdı,
Ailə üzükdü, ata qaşıdı.
Qartaldı, oylağı dağlar başıdı,
Ləlvərdə açılan gözüm atadır.

Qurub-yaradandı, hesabı çəksən,
Çıxdaşdı, kim salsa onu nəzərdən.
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Ərdilər, özləri törəyib ərdən
Ən şirin söhbətim, sözüm atadır.

Meydanında kim at sürər, söylə, kim,
Kərəmim, Xətaim, ulu Babəkim.
Kəpəzim, Murovum, dumanlı Ərkim,
Şahdağım, Səngərim, Bəzzim atadır.

Andımdı: yanında ağ olsun üzüm,
Yerişim, duruşum, nur alan gözüm.
Səməndər, yaylağım, çəmənim, düzüm,
Oduna yandığım közüm atadır.

BALA
Müəllimim İsmayıl Güllərin cavab məktubu

Səməndər, belədir diləyim mənim,
Kişitək yaşasın, qocalsın bala.
Oğullar atanın gələcəyidi,
Atanın başında tac olsun bala.

Sən özün oğulsan, mən də bir ata,
Səni mən öyrədib atdım həyata.
Şükür ki, çatıbsan belə büsata,
Şair meydanında bac alsın bala.

Nəbinin nəvəsi, Faxralı eli,
Yaşasın, yaratsın, var olsun əli.
Kitablar bağlasın, sevinsin eli,
İstərəm hər yerdə ucalsın bala.

Oğullar atanın göz nurasıdı,
Oğullar atanın göz qarasıdı,
Oğullar atanın yurd-yuvasıdı,
Tacını verməsin, tac alsın bala.

Beş yüz əlli addan ilham almışam,
Səksən üç baharı yola salmışam,
İsmayıl Güllərəm, ta qocalmışam,
Özündən güclüdən güc alsın bala.
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ÇƏRÇİ QIZI

Qızılqaya binələrdən başadı,
Büloylüklə, Armudluyla qoşadı.
Çərçi qızı sinəsində yaşadı.
Eymənib kimsəni salmadı saya,
Halal olsun belə igid anaya.

Vurğun idi obasına, elinə,
Yalan-palan heç gəlmədi dilinə.
Xəncər taxıb, tüfəng aldı əlinə,
Söz də qoşdu göydə uçan durnaya,
Halal olsun belə igid anaya.

Yonubəri, Böyükgünöy, Qaradağ,
Almalıxda almaya bax, nara bax.
Şadlanardı görcək onu hər budaq,
Bəzək idi hər məclisə, hər toya,
Halal olsun belə igid anaya.

Şalvar geydi, şinel geydi əyninə,
Qanad çaldı qardaşının yelinə,
Yağıları heç almadı eyninə.
Haylayanda tez gələrdi haraya,
Halal olsun belə igid anaya.

Unutmuşdu vahimənin daşını,
Hey kəsərdi gədiklərin başını,
Gözləyərdi Ortayalın qaşını.
Nigartək yaşadı, yetişdi hoya,
Halal olsun belə igid anaya.

Keçiqıran, Divsiz idi oylağı,
Asırğallı, Kürənyalı yaylağı.
Dirilik suyudu Cənnət bulağı,
İstərdi hər zaman coşa, qaynaya,
Halal olsun belə igid anaya.
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Bəyənmişdi Xan Kərəmi, Lələni,
Aşdı at belində yüz dağ, dərəni,
Keçilməz yerlərdən keçdi köhləni.
Baxmaz idi nə sel-suya, nə çaya,
Halal olsun belə igid anaya.

Dağların sultanı, dağların bəyi
Dəllək İsmayılın qəlbi, dirəyi.
El-el danışıldı onun çörəyi,
Zəhməti heç zaman getmədi zaya,
Halal olsun belə igid anaya.

Həssas idi həm haraya, həm küyə,
Mat qaldılar onda olan ürəyə.
Kişi kimi at da sürdü sürəyə,
Kim vurulmaz bu hünərə, bu soya,
Halal olsun belə igid anaya.

Hər yaylaqda, hər bulaqda izi var,
Ürəklərdə söhbəti var, sözü var,
Ocağında heç sönməyən közü var.
Ona heykəl olub o Qızılqaya,
Halal olsun belə igid anaya.

Düz oldu binadan sözü, əməli,
Qeyrət idi bünövrəsi, təməli,
Düşmədi dilindən "Allah", "Ya Əli".
Analarımız kaş beləcə qarıya,
Halal olsun belə igid anaya.

Ay Səməndər! Nənən dillərə düşdü,
Adı zaman-zaman illərə düşdü.
Hünəri ellərdən-ellərə düşdü,
Yayıldı mahala, elə, obaya,
Halal olsun belə igid anaya.
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GÜLƏNDAM

Aldandığı nadürüstü bağışlamayan, onun papağını, atını və
tüfəngini ata ocağına gətirən igid nənəm pəhləvan Güləndam Baytallıya
ithaf olunur.

Şir ürəkli, şir biləkli gözəli,
Bir görün, aldadıb hara verdilər?
Kim qol qoydu bu sevdaya, görəsən?
Görməzə-bilməzə, vara verdilər.
Darılmadı, möhkəm durdu Güləndam,
Bu qurğuya zərbə vurdu, Güləndam.

"Başıma açılan işə bax", – dedi,
Od qoy bu ocağa, yandır-yax dedi,
Gecənin birində "ya Allah" – dedi,
Xalqımızın pəhləvanı, ər qızı,
Faxralıtək ağır elin nər qızı.

Kişi kimi atlı gəldi Güləndam,
Qisas alıb, adlı gəldi Güləndam,
Əldə tüfəng, odlu gəldi Güləndam,
Xalqımızın pəhləvanı, ər qızı,
Faxralıtək ağır elin nər qızı.

Aldanışla banşmadı, öc oldu,
Qarşı tərəf qarşısında heç oldu,
Vətənində yenilməyən güc oldu,
Xalqımızın pəhləvanı, ər qızı,
Faxralıtək ağır elin nər qızı.

Minnət üçün gələnlər çox dirəndi,
Gördülər ki, igid nənəm ərəndi.
Şərt qoymuşdu, qoyduğu şərt ödəndi,
Xalqımızın pəhləvanı, ər qızı,
Faxralıtək ağır elin nər qızı.
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FAXRALININ
QARAGÖZLÜ QIZLARl

Güləndam pəhləvan, Matış qarı, Balaxanım Çərçi qızı, Nənni Babaş qızı,
Əsli Əlləz qızı, Fatma Molla qızı, Yetər Bayram qızı, Balaxanım Məşədi
Söyün qızı kimi adlı-sanlı və qəhrəman qadınlarımızın rəmzi nəvə-
nəticələrinə

Dəstə-dəstə gül bəsləyər gül əllər,
Qismət olmur hər yetənə gül əllər.
Ömrü boyu şadlanarlar, gülərlər,
Faxralının qaragözlü qızları,
Elimizin sazlı-sözlü qızları.

Gözlərindən dağ alışar, dağ yanar,
Gəzməsələr, bağça yanar, bağ yanar.
Namusuna, ismətinə sığınar
Faxralının qaragözlü qızları,
Elimizin sazlı-sözlü qızları.

Qoşabulaq dillərində bal dadır,
Barmaqları ilmə-ilmə şaldadır.
Çoxusunun gözü hələ yoldadır,
Faxralının qaragözlü qızları,
Elimizin sazlı-sözlü qızları.

Dolaşdılar söhbətimdə, sözümdə,
Adlarıyla fəxr elədim özüm də,
Hara getsəm, gedəcəklər gözümdə,
Faxralının qaragözlü qızları,
Elimizin sazlı-sözlü qızları.

Səməndərəm, yar yolunda yanaram,
Sanmayın ki, etibarı danaram.
Sizi eşqin qızıl tacı sanaram,
Faxralının qaragözlü qızları,
Elimizin sazlı-sözlü qızları.
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YA QİSMƏT

Görüşünə Qızılqaya, Qaradağ,
Bir də gələm, ya gəlməyəm, ya qismət.
Sevincimi, Qoşa bulaq, səninlə,
Bir də böləm, ya bölməyəm, ya qismət?!

Dolaşmışam qarış-qarış hər düzü,
Aramışam addım-addım o üzü.
Gözəl dağdan bənövşəni, nərgizi,
Bir də üzəm, ya üzməyəm, ya qismət?!

Cənnət bulaq, Ördəkli göl, Yastana,
Tərifiniz sığışarmı dastana.
Çox içmişəm Qırxbulaqdan, ay sona,
Bir də içəm, ya içməyəm, ya qismət?!

Dəli könlüm, xeyirxah ol, kara çat,
Hicranı at, vüsala çat, yara çat.
Hacıxəlil ocağına köhlən at,
Bir də sürəm, ya sürməyəm, ya qismət?!

Çək yükünü, duman, kəsmə aranı,
Yaxşı görüm Qaraarxacı, Xramı.
Səməndər, Difsizi, Keçiqıranı,
Bir də gəzəm, ya gəzməyəm, ya qismət?!

ÖPÜRƏM, A DAĞLAR, ÖPÜRƏM SİZİ

İyirmi ildən sonra doğma dağlarımızı gəzdim və gözəlliyə meydan oxuyan
göllərimiz Keçiqıranla Divsizdə əl-üzümü yuyub göz dolusu tamaşa elədim.

Qarşımda Difsizdi, Keçiqırandı,
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.
Ətəyi gül-çiçək, başı dumandı,
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.

Cənnətdə çağlayır Cənnət bulağı,
Damır damcı-damcı gülündən yağı.
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Günəşdi ocağı, Aydı çırağı,
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.

Qucağında həniri var babamın,
Oğul olub, hünəri var babamın.
Cin deyiblər, çox sirri var babamın,
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.

Ulularım bu dağlarnan bir olub,
Dədələşib, Dədə olub, pir olub.
Yurd qoruyub, hər birisi şir olub,
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.

El deməkdən usanmadı Səməndər,
Can deyən dillərə candı Səməndər,
Alışdı odunda, yandı Səməndər.
Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi.

FAXRALI TOPONOMİK
BAYATILARI

Haçaqayadı...
Yaşlı, qoca qayadı.
Türkün qeyrət rəmzidi,
Mərddi, uca qayadı.

Çal dağı,
Gül-çiçəyi bal dağı.
Başı ərşə çəkilib,
Baxça-bağdı ayağı.

Xurdacalar,
Sənətdi, xırda çalar.
Dağlar özü aşıqdı,
Sazını burda çalar.

Əli Xəlil bulağı,
Üstünə gəl yaz çağı.
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Tamamlanmış kitabdı,
Tarixdi hər varağı.

Qara daşdı,
Həm tarixdi, həm yaşdı.
Oğulları mərd, mətin,
Qızları qara qaşdı.

Ocaq bulaq,
Qonağa qucaq bulaq.
Nur payla, nur gözlərə,
Qayna, bulaq, ax, bulaq.

Təhməz bulaq burdadır,
Büllur suyu bal dadır.
Qonağına qol açır,
Gözü hər vaxt yoldadır.

Qarabulaqdı,
Dərdə çara bulaqdı.
Gözəllərə seyrəngah,
İgidlərə oylaqdı.

Ballı dərədi,
Köhlən yallı dərədi.
Nələr görüb-götürüb,
Əhli-hallı dərədi.

Quru dərə,
Suları duru dərə.
Kəmər qayası inci,
Til yalın nuru dərə.

Kəmər qaya,
Qeyrət qaya, ər qaya.
Çən-dumandı çöhrəsi,
Buludu əmər qaya.

Qara qaya,
Baş çəkib hara qaya?
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Qartallara yuvadı,
Düsməndi sara qaya.

Tənəkli bağça, bağdı,
Taledən günü ağdı.
Cah-cəlallı binədi,
Çicəyi baldı, yağdı.

Bu qaynayan Qarasu,
Qara bulaq, qara su.
Həsrətim quraqsıyıb,
Eylə dərdə çara, su.

Daşdı gəzdəkdi,
Pirdi, yaşdı gəzdəkdi.
Ərlər yola salıbdı,
Gözü yaşlı gəzdəkdi.

Qoşabulaq gurlayır,
Dodaqda buz bağlayır.
Yurduma "Cəngi" çalır,
Dil də deyib ağlayır.

Əzgillidi,
Moruqlu, əzgillidi.
Qayaları qalxandı,
Oxu alov dillidi.

Bu bulaq Möylə bulaq,
Harda var böylə bulaq?
Kimlər öpdü gözündən,
Gizlətmə, söylə, bulaq.

Asırğallıdı,
Yamaclıdı, yallıdı.
Qayaları eşmə bığ,
Çöl-çəməni xallıdı.

Bu bulaq Sarı bulaq,
Torpağın varı bulaq.
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Dirilik paylayırsan,
Qızların yarı bulaq.

Gur bulaq,
Gözəllərə nur bulaq.
Qarşında diz cökənlər,
Dilər sənə sur, bulaq.

Nəzəroğlu bulağı,
Cənnətdi hər bucağı.
Gəl-gəl deyir uzaqdan,
Qiyamətdi qaymağı.

Keçiqıran buradı,
Üzü günə, nuradı.
Binə düşən sevinir,
Hasil olur muradı.

Dağ başında tüldü bu,
Çiçəkdi bu, güldü bu.
Adı Difsiz olsa da,
Mavi gözlü göldü bu.

Qaraarxacın yolu nur,
Sağı çəmən, solu nur.
Yamacınnan, yalınnan
Uşaqlığım boylanır.

Faxralıya hay düşüb,
Hay düşüb, haray düsüb.
Yaranışdan bu kəndə
Kişilikdən pay düşüb.

Gözəldağlı Faxralı,
Bağça-bağlı Faxralı.
Şöhrəti el-el gəzən,
Kefi çağlı Faxralı.
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60 İLLİK YUBİLEYİNDƏ SƏMƏNDƏR
MƏMMƏDOVA ÜNVANLANAN TƏBRİKLƏR

Hörmətli Səməndər müəllim!
Sizi – istedadlı şair və tədqiqatçını 60 yaşınızın tamam olması

münasibətilə təbrik edirik.
Siz ötən əsrin 80-ci illərindən ədəbiyyata gəlmiş dəst-xətti, yazı

üslubu, deyim tərzi ilə seçilən qələm sahiblərindənsiniz. Çoxsaylı
qəzet və jurnallarda dərc edilən silsilə şeirləriniz, elmi məqalələriniz,
bədii-publisistik yazılarınız ədəbi ictimaiyyət tərəfindən maraqla
qarşılanmışdır. Sizin mövzu dairəniz çoxşaxəli və rəngarəngdir. Lirik
şeirlərinizdə olduğu kimi, tədqiqat səpkili əsərlərinizdə də insanın
mənəvi-əxlaqi cəhətdən saflaşması məsələlərinə, müstəqillik
ideyalarına üstünlük verirsiniz. “Bir durna ayrıldı öz qatarından”
(müştərək), “Faxralı tək ağır elim var mənim”, “Payız çiçəyi”,
“Coşqun çay kimi”, “Ümid qapısı”, “Nur çiləyənlər”, “Ağır elsən,
Borçalıda adın var”, “İşıq ömrü yaşadı”, “El sevəni aləm sevər” və s.
kitabların müəllifi, toplayanı və tərtibçisisiniz. Yaradıcılıq
axtarışlarınızın uğurlu nəticələnməsinin əsas səbəbi zəngin şifahi xalq
yaradıcılığına, klassik poeziya ənənələrinə dərindən bələd olmanızdır.
“Vətən” media medalı, “Qızıl qələm”, “Araz” Ali ədəbi
mükafatlarının laureatısınız, “Qabaqcıl təhsil işçisi”siniz, “İlin ən
yaxşı məktəb direktoru” adına layiq görülmüsünüz.

1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib təyinatla Lerik
rayonunun Vistən kəndində pedaqoji fəaliyyətə başlamısınız. Dörd
il burada çalışdıqdan sonra 1982-ci ildə Bakıya gələrək Azərbaycan
DİN-nin tərbiyə müəssisəsindəki orta məktəbdə pedaqoji
fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. 1987-ci ildə həmin məktəbin
direktoru təyin edilmisiniz. 2002-ci ildən Sabunçu rayonundakı 271
saylı orta məktəbin direktorusunuz.

Hörmətli Səməndər müəllim!
Sizi bir daha yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edir, sizə uzun

ömür, cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ
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Hörmətli Səməndər müəllim!

Sizi – respublikamızda tanınmış təhsil işçisi, istedadlı şair-
publisiti, folklorumuzun dərin bilicisi və araşdırıcısını anadan
olmağınızın 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edirik!

Siz səmərəli pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bədii yaradıcılıqla
da məşğul olursunuz, şeirləriniz və publisistik yazılarınızdan
ibarət bir neçə kitabınız işıq üzü görüb.

Biz Sizi həm də sazın, sözün dostu kimi tanıyırıq. Xalq
yaradıcılığına, zəngin folklorumuza, o cümlədən, aşıq
ədəbiyyatına qırılmaz bağlılıq, klassik poeziya ənənələrinə
bələdlik sizin yaradıcılığınızda mühüm yer tutur.

Xalq deyimlərinin, el sənətkarlarının poetik incilərinin
aranıb-axtarılması və onların ədəbi ictimaiyyətə çatdırılması
sahəsində gördüyünüz işlər xüsusilə diqqətəlayiqdir. Borçalıda
yaşayıb-yaratmış neçə-neçə el şairini məhz sizin
axtarışlarınızdan sonra ədəbi ictimaiyyət yaxından tanıdı. Siz
onların şeirlərini yaddaşlardan toplayaraq yazıya aldınız, kitab
halında nəşr etdirdiniz.

Sizi bir daha 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edir,
sizə uzun və sağlam ömür, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları
arzulayırıq.

AZƏRBAYCAN AŞIQLAR BİRLİYİ
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Səməndər Zəlimxanın gəzən kitabxanasıdır. Mən bununla fəxr
edirəm. Belə adamların olması cəmiyyətin, xalqın, insanlığın xeyrinədir.
İki adamın arasında bir balaca soyuqluq olanda məhz belə adamlara üz
tutursan ki, gəl bunları bir yola gətir. Səməndər ağsaqqaldı, ağır oturub
batman gələndi, öz yerini biləndi. Ona görə də hər yerdə onun adı çox
yüksək səviyyədə çəkilir.

Yalandan heç vaxt ad olmaz, yalandan şöhrət olmaz. Varsa, deməli
onun kökündə halallıq, halal zəhmət durur, yuxusuz gecələr və ziyalı
mədəniyyəti durur. Mən qardaşımı bağrıma basıb öpürəm, həmişə adı uca
olsun, eşqi sönməz olsun, Zəlimxan kimi dostları da heç vaxt onun
ətrafından əksilməsin!

Zəlimxan YAQUB
Xalq şairi

* * *

Zəngin şifahi xalq yaradıcılığına, o cümlədən, aşıq ədəbiyyatına
qırılmaz bağlılıq, klassik poeziya ənənələrinə bələdlik, çağdaş şeirimizin
şöhrətinə sədaqət Səməndər Məmmədovu fərqləndirən xüsusiyyətdir.

Şamil QURBANOV
professor

* * *
Gözəl müəllim, ziyalı Səməndər Məmmədov indi mənalı ömrünün

müdriklik mərhələsini yaşayır. Ona yeni uğurlar diləyirəm, ağsaqqal
xeyir-duası verirəm.

Camal MUSTAFAYEV
professor

* * *
Fitri istedad, kəsərli və sağlam məntiq, gözəl yaddaş, gülərüz,

təmənnasız münasibət həyatda hamıya qismət olmayan ülvi
keyfiyyətlərdəndir. Məhz Səməndər Eyvazoğlu belə ziyalılarımızdandır.

Hüseynqulu MƏMMƏDLİ
folklorşünas

* * *
Eloğlum, qardaşım Səməndərin bu günündən razıyam. Gələcəyinə

isə böyük ümidlər bəsləyirəm.
Abbas ABDULLA
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Səməndər müəllim şair kimi də, publisist kimi də az-az yazır. Lakin
işıqlı yazır. Ona görə işıqlı deyirəm ki, şeirləri də, məqalələri də mənalı
və məzmunludur, yaddaqalandır.

Əli SƏNGƏRLİ
* * *

Respublikamızda 10 qabaqcıl məktəbdən birinə məharətlə rəhbərlik
edən şaqraq gülüşlü, geniş erudisiyalı, yorulmaq bilmədən çalışan, ciddi
elmi-publisistik-pedaqoji fəaliyyət göstərən əziz eloğlum, hörmətli
qonşum, əqidə dostum Səməndər müəllimə gələcək illərdə də uğurlu
fəaliyyət və dadından doyulmayan ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki,
nəvələrinin övladlarına toy eləsin.

İsa MUSAYEV
professor

* * *
Elcanlı eloğlumuz Səməndər Məmmədovun yaradıcılıq ampulası

çoxşaxəlidir. Xalq deyimlərinin, el sənətkarlarının poetik incilərinin
aranıb-axtarılmasında, onların ədəbi ictimaiyyətə tanıdılması sahəsində
gördüyü işlər xüsusilə diqqətəlayiqdir.

Əflatun SARAÇLI
professor

* * *
O, sözün həqiqi mənasında istedadlı müəllim, tədqiqatçı-pedaqoqdur.

Öz əsərlərində gənc nəslin təlim-tərbiyə məsələlərinə, ölkədə təhsilin
inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir. Məhz bunun nəticəsidir ki, rəhbərlik
etdiyi 271 saylı orta məktəb təkcə Bakı şəhərində yox, bütövlükdə
respublikamızda böyük şöhrət qazanmışdır. Bu məktəbin şagirdləri hər il
respublika fənn olimpiadalarında uğurla çıxış edərək mükafata layiq
yerlər tuturlar.

Onu tanımaq üçün yol yoldaşı, iş yoldaşı, həmkar olmaq lazımdır.
Bu gün heç bilmirəm Səməndər müəllimə necə müraciət edim:

müəllim, şair, publisist, jurnalist... Mənim dünənki şagirdim bu gün hamı
tərəfindən tanınan, sevilən şəxsiyyətdir.

Əli HÜSEYNOV
professor
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* * *
Səməndər müəllim yaradıcı insandır və doğma yurda məhəbbət onun

yaradıcılığında da öz əksini tapıb. Borçalıda – Faxralıda keçən
yüzilliklərdə yaşamış neçə-neçə el şairlərinin, aşıqların yaradıcılıq
nümunələri məhz onun axtarışları sayəsində üzə çıxarılaraq nəşr
olunmuşdur.

Bir publisist kimi, Səməndər müəllimin yaradıcılığında xüsusilə
qeyd edilməli bir cəhəti vurğulamaq istəyirəm. Belə ki, o, Azərbaycanın,
Borçalının və təbii ki, doğma Faxralının tanınmış ziyalıları, görkəmli elm
və mədəniyyət xadimləri haqqında oçerklər yazır, onları geniş
ictimaiyyətə daha yaxından təqdim edir.

Müəllim kimi də fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. İxtisasını dərindən bilən,
peşəsinə bağlı, vicdanlı müəllimdir. Neçə ildir ki, məktəb direktoru kimi
səmərəli fəaliyyət göstərir. Məktəbşünaslığa, təlim-tərbiyə məsələlərinə,
məktəb-valideyn, şagird-müəllim münasibətlərinə dair maraqlı yazılarla
tez-tez respublika mətbuatında çıxış edir, zəngin pedaqoji təcrübəsinə
söykənərək təkilf və mülahizələrini irəli sürür. 2007-ci ildə çapdan
çıxmış “Pedaqoji düşüncələr” (Şahpəri Hüseynqızı ilə birlikdə) kitabı bu
baxımdan xüsusilə qeyd edilməlidir.

Mən Səməndər müəllimin öz zəhməti, çalışqanlığı hesabına əldə
etdiyi uğurlarına sevinirəm.

Əflatun AMAŞOV
Azərbaycan Respublikası
Mətbuat Şurasının sədri,

Millət vəkili.
* * *

Mən Səməndər müəllimin pedaqoji fəaliyyətini və bədii-publisistik
yaradıcılığını onu bir şəxsiyyət kimi çox aydın səciyyələndirən qoşa
qanada bənzədərdim. Onun həyat yolunu izləyərkən maraqlı məqamların
şahidi oluruq. O, ruhən romantik olduğundan, asan işlərdən, qəribə də
olsa, həmişə qaçır, çətinliklərlə dolu yerlərdə, ağır şəraitdə işləməkdən
həmişə zövq alır.

İdris KƏRİMOV
* * *

Səməndər mənim çox sevdiyim eloğlulardan biridir. O, mükəmməl
dünyagörüşü, poetik dünyagörüşü, bilik səviyyəsi, təşkilatçılıq
qabiliyyəti, təhsil işini mükəmməl bilməsi və Vətəninə, millətinə,
Borçalıya dərin bağlılığı ilə əvəzolunmaz bir şəxsiyyətdir. Mən əminəm
ki, Səməndərlərin sayı nə qədər çox olsa, borçalıların və bütövlükdə
xalqımızın gələcəyi daha uğurlu, daha xoşbəxt olar.
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Məhəbbət QARABAĞLI
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Səməndər Məmmədov geniş sahəli bir şəxsiyyətdir. O, yüksək
savadlı müəllimdir, təhsil fədaisidir, bacarıqlı ictimaiyyətçidir, bilikli
publisistdir, təcrübəli tədqiqatçıdır, lirik şairdir, yeniliyi duyan yazıçıdır...

Səməndər şeirinin əsas leytmotivini vətən, el-oba həsrəti, insan,
dostluq, ana təbiətin füsunkar gözəllikləri təşkil edir. Əsl sevgi, məhəbbət,
vətənpərvərlik onun yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir.

Səməndər müəllim, sizi 60 yaşınız münasibəti ilə səmimi qəlbdən
təbrik edirəm, möhkəm cansağlığı, elmi-bədii yaradıcılığınızda yeni-yeni
uğurlar, 100 illik şanlı ömür arzulayıram.

Dünyamalı KƏRƏM
Gürcüstanın Əməkdar jurnalisti

* * *
Yaxşı müəllim tək olanda belə, hiss edir ki, kənardan baxaraq ondan

öyrənmək, ona bənzəmək, düşüncələrini onunla bölüşmək istəyilə ona
sual vermək istəyənlər var. Bu, zaman-zaman xoşbəxtliyə yol axtaran
insanlığın müəllim simasında axtardığı Peyğəmbər nurudur. Belə
Peyğəmbər nuruna bürünən bizim Səməndər müəllim, həm də onun
pərvanəsidir. Onun xoşbəxtliyi təkçə öz peşəsini deyil, həm də
öyrətdiklərini sevməsində və ona bənzəmək istəyənlərin – şagidlərinin
sayının bol olmasındadır.

Səməndər müəllimi digər müəllimlərdən fərqləndirən bir cəhət də
onun yaradıcı – dolu adam, ruhumuzu oxşayan söz sahibi olmasıdır.
Onun ürfan əhli müəllim-şairliliyinə sübut yaradıcılığı və əməllərində
Allah eşqinə, Vətənə, millətə və Azərbaycan dövlətinə olan ilahi
sevgilərinin böyük olmasıdır.

Vidadi ORUCOV
fizika üzrə elmlər doktoru

* * *
Qardaşım Səməndər! Dost məclisində, ya elə biz ikilikdə olanda

odlu-alovlu söhbətlərin, cəmiyyətdə davranışın hamımıza örnəkdir. Sənin
şəxsi həyatın, ədəbi-ictimai fəaliyyətin Borçalıların mənəvi inkişafı ilə
qırılmaz tellərlə bağlıdır. Ürək yanğısı ilə yazdığın kitablar Borçalıdakı
qardaşlarımızı Səməndər alovunda qızınmağa, cəsarətə və qeyrətə çağırır.
Qardaşım Səməndər! O qədər dürüst, təmiz, əxlaqlı, ən ümdəsi səmimi
insansan ki, sənin dostluğunu və hörmətini qazanmaq mənə böyük
şərəfdir. Telefon zənglərimə şeirlə cavab verdiyin səmimiyyətinə həmişə
ehtiyacım var.

Nadir MƏMMƏDLİ
Filologiya elmləri doktoru, professor
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* * *
Səməndər müəllim insanlığa xas olan ən gözəl xüsusiyyətləri özündə

cəmləşdirmiş bir simadır, onun dünyası hələ tam oxunmamış bir kitabdır,
tədqiqata ehtiyacı olan sirrlər xəzinəsidir. Bu kitabı vərəqlədikcə onun
hər səhifəsində, səhifənin hər misrasında ümmana qərq olursan və öz-özünə
sual verirsən: Tanrı ondan nəyi əsirgəyib, nəyi bəxş etməyi unudub?

Ömər KƏRİMOV
professor

* * *
Bu gün Səməndər müəllim təkcə zəngin təcrübəyə və böyük

təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik təhsil işçisi – böyük bir orta məktəbin
direktoru kimi yox, həm də şair-publisit kimi tanınır, sevilir, adı hər
yerdə hörmətlə çəkilir.

Sevindirci haldır ki, Səməndər müəllim öz qələmini təkcə poeziya və
publisistika sahəsində sınamaqla kifayətlənməmiş, uzunillik səmərəli
pedaqoji fəaliyyətinin, bu sahədəki zəngin təcrübəsinin nəticəsi kimi,
tərbiyə və yenidəntərbiyə mövzularında da tədqiqat xarakterli yazılar
ortaya qoymuşdur.

Ramazan ƏLİYEV
professor

* * *

Mənə elə gəlir ki, Səməndərin pedaqoji fəaliyyəti də, həyatda özünə
çoxlu dost-tanış qazanması da ən əvvəl onun şairliyindən, vətənə, torpağa,
xalqa bağlılığından qaynaqlanır, başqa sözlə, əslində həqiqi müəllim şair
təbiətli olmalıdır və bu, özü-özlüyündə hiss edilməlidir, kiminsə
canfəşanlığı, dəridən-qabıqdan çıxması sayəsində yox.

Çox güman ki, haçansa Səməndərin yaradıcılığı, konkret olaraq onun
poetik dili haqqında nəsə yazacağam, şeirlərindəki epitetlər,
metaforalardan mümkün qədər ətraflı və elmi cəhətdən əsaslandırılmış
fıkirlər bildirməyə çalışacağam. Mənə elə gəlir ki, Səməndərin
dostlarından biri kimi, mənim borclarımdan biri də məhz budur; həm onun
yaradıcılığının buna zəngin material verəcəyinə şübhə eləmirəm, həm də
həssas qəlbli, pəhləvan cüssəli dostumun poetik potensialını oxuculara
obyektiv elmi mövqedən çatdırmaq kimi mənəvi tələbatımı ödəmək üçün
özümdə güclü ehtiyac duyuram – buna görə.

Məmmədəli QIPÇAQ
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professor
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Səməndər bir üzü olan kişilərdəndir.
Onda birmənalı şəkildə borçalılıq, azərbaycançılıq, türklük var.

Onun bu cəhəti də xarakterinə uyğundur. Yəni borçalılığında,
azərbaycançılığında, türklüyündə səmimidi, bunların arxasında şəxsi
maraq durmur, ictimai-siyasi həyatda mövqe qazanmaq məramından irəli
gəlmir. Ən başlıcası isə, bu amalına sədaqəti fərqli amal daşıyıcılarını
inkar və ya onları aşağılamaq üzərində formalaşmayıbdı, ilk növbədə
səmimi vurğunluğa əsaslanır.

Tələbə, gor dostumu mən belə tanımışam və belə tanıyıram: özü
olaraq qalmaq, özü olaraq yaşamaq, həyatda Səməndər işləmək.
Səməndər özü ilə mübarizədə hələ uduzmayan kişilərdəndi.

Arif ƏMRAHOĞLU

* * *

Шяхсиййятиня бюйцк щюрмят бяслядийим Сямяндяр müəllim
ясл тцрк-Азярбайъан кишисиня хас олан щуманистллийи,
гайьыкешлийи, зякасы, билийи, тяшкилатчылыьы və садялийи иля
сечилян бир инсандыр.
Онун хейирхащлыг зямининдяки ниййяти, фикри, ямяли бир-

бирини тамамлайыр. Улу Зярдцштцн сюйлядийи “йахшы ниййят,
йахшы сюз, йахшы ямял” кяламлары санки онун талейиня, бойуна-
бuхунуна йазылыб.
Йцксяк мядяниййяти, интеллектуал сявиййяси иля сечилян

Сямяндяр мцяллимин эениш билийиндян, няъиблик тимсаллы
тябиятиндян нечя-нечя эянъ нясiл дярс алыр, ибрят эютцрцр. Мяня
еля эялир ки, йоруъу нясищятлярдян чох онун шяхси нцмуняси
шаэирдляря, мцяллимляря, цмумиликдя коллективя даща йахшы
тясир баьышлайыр.
Сямяндяр мцяллимин чох эениш цряйи вар. Хейирхащлыьы иля

сечилян бу няъиб инсан чятин анларда щамыйа кюмяк яли узадыр,
шаэирдляриня, мцяллим коллективиня гайьы иля йанашыр, она
тапшырылан ишин ющдясиндян вахтында вя ляйагятля эялмяйи
баъарыр.
Сямяндяр мцяллимдя инсанлары дуймаг габилиййяти чох эцълцдцр.

Рazim МЯММЯДЛИ
Fililogiya elmləri namizədi
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* * *
Səməndərin qeyri-adi yaddaşı var. Bu yaddaş sayəsində o, bizim aşıq

ədəbiyyatını, folklorumuzu, yazılı ədəbiyyat nümunələrini mükəmməl
bilir.

Bu gün Səməndər Azərbaycanımızın maarif fədailərindən biridir,
məktəb direktorudur, daima axtarışda olan xalq adamıdır, folklor toplayı-
cısıdır, gözəl şairdir, vətənpərvər, mübariz, prinsipial, ürəyində, iç
dünyasında xeyirxahlıq yaşadan bir insandır.

Elxan MƏMMƏDLİ
filologiya elmləri namizədi

* * *

Səməndər müəllim elinə, obasına bağlı və təəssübkeş insandır. O, öz
doğma kəndi Faxralı ilə bağlı hər bir hadisənin, onun folklor
nümunələrinin, unudulmuş, lakin qədirbilən insanların hafizəsində
yaşayan şairlərin əsərlərinin xalqa çatdırılmasında əlindən gələni
əsirgəmir.

Onun böyük zəhmət hesabına toplayıb nəşr etdirtdiyi “Faxralı tək
ağır elim var mənim”, Şair Şabanın, Məmmədəli Zənginin şeir kitabları
Faxralı kəndi və faxralılar üçün əvəzsiz töhfədir.

Eldar HÜSEYNQULUOĞLU
iqtisad elmləri namizədi

* * *

Sözü-söhbəti ilə məclislər yaraşığı Səməndər müəllim gənclərə, elə-
obaya, Vətənə, təbiətə məhəbbət sevgisi aşılamaqla əlindən gələni
əsirgəmir.

Hər kəsə elə-obaya Səməndər sevgisi, “Əzəl andım, son məkanım
Faxralı” söyləyən şair sevgisi arzulayıram.

Bədirxan Əmirxan oğlu
ƏSGƏRSOY–BORÇALI
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Hərgah Səməndər həyatını sonralar pedaqoji fəaliyyətə həsr
etməsəydi, onun, günümüzün ən böyük şairlərindən biri olacağına
zərrəcə şübhəm qalmazdı. O, indi Bakının ən nəhəng tədris ocaqlarından
birinə rəhbərlik edir. Bu faktın özü belə, bir daha sübut edir ki, Səməndər
hansı sahədə çalışsaydı, oranın birinci adamı olmalıydı. İcra aparatında
başçı, orduda sərkərdə, şeirdə bayraqdar...

Altmışını büdrəmədən, kişi kimi başa vuran dostum Səməndərə yüz
yaşında da əsl gənclik şövqü, qaynar təb və odlu-alovlu tələbəlik illərinin
kimsəyə bənzəri olmayan şaqraq gülüşünü arzulayıram.

ƏLABBAS

* * *

Mənim tanıdığım Səməndər Faxralı ilə, sözün əsl mənasında, hər bir
dost, bütövlükdə ona yaşamaq üçün sinəsində sevə-sevə yer verən
Azərbaycan adlı bir məmləkətimiz də öyünməyə bilməz.

Səməndərin söz dünyasına baş vurmağı, onun ürəyinin dərinliklərindən
süzülüb gələn sənət incilərini beyninə, ürəyinə hopdurmağı bacaran, sözün əsl
mənasında Səməndərlə bir an, bir gün ünsiyyətdə olan hər kəs özünü xoşbəxt
saya bilər.

Eldar SADIQ
* * *

Dostluğa, qardaşlığa, birliyə çağırış yuvasıdı Səməndərin ürəyi.
Adamları o məkana səsləyə bilir. Onların ordan pay aparmasına nail olur.
Çünki orda Haqq işığı var və bu işığın düşdüyü yerdə gül bitər.

Osman ƏHMƏDOĞLU
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* * *

Səməndər müəllimlə ömründə bir dəfə söhbət edən, onunla cəmi
yarım saat ünsiyyət quran hər kəsdə zəngin təəssurat yaranır. O,
müsahibinin nə qədər səmimi, saf, mərd, vətən və torpaq qeyrəti çəkən
bir insan olduğunu görür. Bir filoloq kimi, sinəsi sözlə doludur, sözdən
böyük, ulu, müqəddəs, sirli-sehrli heç nə tanımır. Hətta təlim-tərbiyə
haqqında şagird və müəllimlərlə söhbət edəndə də klassik və müasir
ədəbiyyatımızdan saysız-hesabsız əxlaqi-tərbiyəvi nümunələr söyləyir.
Poeziyadan söhbət düşəndə sözünü Qurbani, Aşıq Abbas Tufarqanlı,
Aşıq Ələsgər və digər şairlərlə başlayıb xalq şairi Zəlimxan Yaqubla
bitirir.

Səməndər müəllim elin, sözün, düzün Səməndəridir; el-obamızın
dəyərli insanlarını qiymətləndirməyi bacarır.

Hər şeydən əvvəl saz, söz adamı olan Səməndər Məmmədov sözün
çəkisini, nüfuzunu, qədir-qiymətini yaxşı bilir. O, istər bədii təsvirlərində,
istərsə də tərənnümlərində səmimidir. Hamının işlətdiyi adi sözlərdən
poetik dünya yaradır, oxucunu mənəvi cəhətdən zənginləşdirir. Qələmə
aldığı bütün mövzuları o, ürəyinin, qəlbinin hərarətindən keçirir, beytə,
misraya yeni nəfəs verir, onun sirli-sehrli qüdrətini nümayiş etdirir.

Məhəmmədəli MUSTAFA
filologiya elmləri doktoru

* * *

Səməndər müəllimdə olduqca güclü poeziya duyumu var. Mənə elə
gəlir ki, o, öz ilhamlı ruhunu Dədə Zəlimxan ruhunda suvarandan sonra
qələmə söz verib. Odur ki, onun yazılarından Zəlimxan ətri gəlir. Mən öz
yazılarımda həmişə bir qayda olaraq Səməndər müəllimin soyadından
sonra həm də istər-istəməz “Zəlimxanlı” da yazıram.

Dostum Səməndərə böyük Allahdan ürəkdolusu cansağlığı, sədaət və
bundan sonra da barlı-bəhərli yaradıcılıq arzulayıram.

Cəfər QULİYEV
həkim
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* * *

Səməndər müəllim səriştəli pedaqoq, bacarıqlı məktəb direktoru
olmaqla yanaşı, həm də yaradıcı bir insandır, qəlbi həyat eşqi ilə doludur.
Son illərdə işıq üzü görən bütün kitablarını oxumuşam. O, doğma elinə-
obasına – byüyüb boya-başa çatdığı Borçalıya, Faxralı kəndinə o qədər
bağlıdır ki, bu bağlılıq onun yaradıcılığında da öz əksini tapıb. Bu yurdun
qeyrətli oğul və qızları haqda yazdığı oçerklərdən ibarət bir neçə kitabı
işıq üzü görüb.

Səməndər müəllim gözəl ailə başçısıdır, yaxşı dostdur, əliaçıqdır,
ürəyitəmizdir, səxavətlidir.

Onun zəhməti də layiqincə qiymətləndirilmişdir. Yaradıcılıq
sahəsindəki mükafatları ilə yanaşı, pedaqoji sahədə də uğurları çoxdur.
Rəhbərlik etdiyi məktəb uğurlarıyla Sabunçu rayonundakı məktəblər
arasında xüsusilə seçilir. Təhsli nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl təhsil
işçisi” döş nişanı ilə təltif olunub.

Səməndər müəllimi 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

Fərman ABDULLAYEV
Bakı şəhəri üzrə

Təhsil idarəsinin əməkdaşı

* * *

Səməndər müəllim bacarıqlı pedaqoq, işini düzgün qurmağı bacaran
təşkilatçı, sözün əsl mənasında ziyalıdır. Onu digər müəllim
həmkarlarından fərqləndirən bir də onun yaradıcı müəllim olmasıdır.
Şair-publisist kimi bir neçə kitabın müəllifi olan S.Məmmədov təlim-
tərbiyənin müxtəlif sahələri haqqında da maraqlı yazılarla tez-tez
respublika mətbuatında çıxış edir.

Ömrünün 60-cı baharının yubiley şirinliyini dadan, sevincli anlar
yaşayan Səməndər müəllimi ürəkdən təbrik edir, ona yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. İnanıram ki, Səməndər müəllim bundan sonra da neçə-neçə
uğuru ilə bizi sevindirəcəkdir.

Vidadi SƏLİMOV
Sabunçu RİH-in Bakıxanov
qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi.
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* * *
Səməndər müəllim sözün əsl mənasında bütöv şəxsiyyətdir.

Yarımçıq söz danışmaz, yarımçıq iş görməz. Söz verdisə, mütləq əməl
edəcək. Vəd verdisə, yerinə yetirəcək.

Onunla cəmisi bir neçə dəqiqəlik müsahib olmaq kifayətdir ki, səlis
nitqi, rəvan, axıcı dili və şirin Borçalı ləhcəsi ilə səni ovsunlasın. Və bu bir
neçə dəqiqədə sənə elə müsbət enerji aşılasın ki, günlərlə təsirindən çıxa
bilməyəsən.

Musa NƏBİOĞLU
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

* * *
Səməndər müəllim gözəl insan, sadiq dost, dəyərli ziyalıdır.

Ürəyiaçıq, ünsiyyətcil adamdır. Başqalarına qarşı diqqət göstərməyi
bacarır, həssas qəlbə malikdir. Onunla dostluq etməyə də, yol yoldaşı
olmağa da, müntəzəm olaraq ünsiyyət qurmağa da dəyər.

Böyük bir pedaqoji kollektivə rəhbərlik etməsi də onun zəngin
təcrübəyə malik bir pedaqoq olduğunun göstəricisir. Öz işini bilən, onun
öhdəsindən layiqincə gələn məsuliyyətli maarif işçisi, gözəl müəllimdir.
Bütün bunlarla yanaşı, dostları, pedaqoji ictimaiyyət onu həm də yaradıcı
müəllim kimi tanıyır. Tərbiyə və yenidəntərbiyə mövzusunda maraqlı
kitabları işıq üzü görüb.

Səməndər müəllimi – əziz dostumu anadan olmasının 60 illik
yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun və sağlam ömür, yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.

Məhərrəm SƏFƏROV
Əməkdar müəllim

* * *
Bu gün Səməndər müəllimin anadan olmasının 60 illiyi tamam olur.

Bütün səməndərsevərlər kimi, mən də onu bağrıma basaraq təbrik edir və
deyirəm: İndiyədək səndə gördüyüm şuxluğu, əzəməti, şən əhval-
ruhiyyəni Allah bundan sonra da səndən əskik eləməsin. Sənə uzun ömür
və möhkəm cansağlığı arzulayıram. Bir də onu deyirəm ki, bu gün səni
təbrik edənlərin çoxundan fərqli olaraq mənim üçün ikiqat sevincli,
fərəhli gündür, ikiqat yubiley, ikiqat bayramdır. Sənin 60 illik yubileyinlə
yanaşı, bu il həm də mənim Səməndər ünvanlı dostluq salnaməmin
başlanmasının 35 ili tamam olur. Və buna görə də özümü xoşbəxt hesab
edirəm ki, mənim Səməndər Məmmədov kimi sədqətli, qeyrətli, Vətən,
el-oba təəssübkeşi bir dostum var!

Firudin MƏMMƏDOV
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* * *
Səməndər Məmmədovla tanışlığımdan 35 il keçir. O, təyinatla Lerik

rayonuna gələndə mən rayon qəzetinin redakroru vəzifəsində çalışırdım.
Onun bədii yaradıcılıqla da məşğul olması qısa müddət ərzində bizi
doğmalaşdırdı. Qəzetimizdə dərc olunan şeirləri və publisistik yazıları
oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı.

Rayonumuzda dörd il pedaqoji fəaliyyət göstərdikdən sonra
Səməndər müəllim iş yerini Bakıya dəyişdi. Bundan sonra tez-tez görüşə
bilməsək də, əlaqələrimiz kəsilmədi, dostluğumuz bu günədək davam
edir. Hər dəfə yolum paytaxta düşəndə mütləq Səməndər müəllimlə
görüşürəm.

Gözəl pedaqoq, istedadlı şair və publisist dostumu 60 illik yubileyi
münasibəti ilə təbrik edir və deyirəm: Canın sağlam, qələmin iti olsun!

Həmzə VƏLİMƏMMƏDOV
Lerik rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri,

Əməkdar jurnalist
* * *

Səməndər Məmmədov pedaqoji fəaliyyətə mənim rəhbərlik etdiyim
məktəbdə başlayıb. Kəndimizə gələn gündən kollektivlə qaynayıb-qarışdı,
elin hörmətini qazandı. El də həmişə ona hörmətlə yanaşdı. Onu da qeyd
edim ki, Səməndər müəllimin həyat yoldaşı Şahpəri xanım da tez bir
zamanda kollektivin sevimlisi oldu. Hər ikisi indi də vaxtilə işlədikləri
Vistən kəndi ilə əlaqəni kəsmirlər. Tez-tez Səməndərin xoş sədasını
eşidirik. Hər yeni kitabı çıxanda avtoqrafla mənə göndərir. Oxuyub
sevinirəm.

Səməndər yaxşı dost, etibarlı yoldaş və ən əsası, bizi həmişə diqqətdə
saxlayan gözəl ziyalıdır. Və düşünürəm ki, Səməndər xalqımızı ən
mötəbər məclislərdə təmsil etməyə qadir, vətəninə vurğun vətəndaşdır.

Hilal QUBADOV
Lerik rayonundakı Vistən kənd

orta məktəbinin direktoru
* * *

Səməndər müəllim sözün əsl mənasında böyük pedaqoq, istedadlı
şair-publisist, alovlu vətənpərvər, qeyrətli və təəssübkeş eloğludur.
Dəyərli eloğlumu 60 illik yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ona
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

Səməd MƏMMƏDOV
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həkim
Səməndər müəllim mənim həmişə böyük hörmətlə yanaşdığım ziyalı,

şair və gözəl insandır. Və bu hörmət təkcə ondan irəli gəlmir ki, o, mənimlə
bir kənddə – Borçalının ağır ellərindən olan Faxralıda dünyaya gəlib və eyni
zamanda qohumumdur. Həm də ondan irəli gəlir ki, o, sözün əsl mənasında
müəllim, böyük ziyalı və söz adamıdır.

Onun yorulmaz tədqiqatçı zəhmətinin nəticəsində keçən yüzilliklərdə
Faxralıda yaşayıb yaratmış neçə-neçə el şairinin şeirləri işıq üzü gördü,
geniş oxucu kütləsinə çatdırıldı. Mən deyərdim ki, onun araşdırıb üzə
çıxardığı el şairlərindən elələri vardı ki, özünün doğmaları bəlkə heç
bircə misrasını da bilmirdi.

Səməndər müəllim elinə-obasına canyandıran qeyrətli eloğlu,
yorulmaz tədqiqatçı, yaradıcı müəllim, gözəl şairdir.

Arif ƏLİYEV
* * *

Mən Səməndər müəllimi elinə-obasına bağlı bir insan kimi tanıyıram.
O, pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. Çap
olunmuş bütün kitablarının ilk oxucularındanam. Tariximizə,
folklorumuza bağlı adamdır və araşdırmalarında da bu, mühüm yer tutur.
Neçə-neçə el şairinin şeirlərini toplayıb ədəbi ictimaiyyətə təqdim edib.

Şagirdlərinə təkcə elmin sirlərini yox, həm də Vətəni, onun torpağını,
daşını sevməyi, əsl vətəndaş olmağı öyrədir. Mənim uşaqlarımın ikisi də
onun rəhbərlik etdiyi məktəbdə oxuyub. Onlar bu gün də Səməndər
müəllimin doğma yurda məhəbbət aşılamasını, onun təbiətini böyük
şövqlə tərənnüm etməsini minnətdarlıqla xatırlayır, xüsuslə də dilindən
düşməyən “lilpar olan yerdə dolça nə lazım” kəlmələrini tez-tez
təkrarlayırlar.

Nurqələm SƏLİMOV

Səməndər müəllim gözəl bir ziyalıdır. Mən onu bir müəllim kimi
yox, – əlbəttə, müəllim kimi öz yeri var, – xalqımızın nadir ziyalılarından
biri kimi qiymətləndirirəm. Bu adam elə bil dağdan axan bulaqdı, onda
istedad, qabiliyyət, mədəniyyət qaynayıb-daşır. Onun tərifini Allah özü
verib. Allah ondan heç bir şey əsirgəməyib. Qabiliyyəti də, savadı da,
mədəniyyəti də, təhsili də, dostluqda mehribançılığı da əsirgəməyib,
gözəl ailə başçısıdır. Onda çatışmayan bircə şey varsa, o da onun
eyibsizliyidir. Onunla hər görüşümüzdə bir şey öyrənirik. Hər kəlamından
bir söz götürürük.
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Yasin ƏLİYEV
məktəb direktoru

Səməndər müəllim elə bir insandır ki, onun hər hansı bir
keyfiyyətindən saatlarla danışmaq olar. Özü də ancaq yaxşılığa,
minnətdarlıq hissi ilə. Səməndər müəllim bacarıqlı təhsil işçisi,
məsuliyyətli rəhbər, yaxşı qohum, sadiq dost, qədirbilən eloğlu, ürəyi
vətənə, elə-obaya, doğma yurda bağlı əsl vətəndaş, mənəvi-əxlaqi
dəyərlərimizin daşıyıcısı və keşikçisi olan ziyalı, sözün böyük mənasında
müəllimdir.

O, yaxşılıq etməyi bacaran və bunu gözə soxmağa çalışmayan bir
insandır.

Bu günkü qloballaşan dünyada da Səməndər müəllim keçmişimizi,
milli ənənələrimizi nəinki unutmur, əksinə onu gənclərə həvəslə təlqin
edir, yaşatmağa çalışır.

Azad QURBANOV
polkovnik

* * *
Səməndər, sadiq dost, qeyrətli eloğlu, gözəl ailə başçısı, fəxr

edilməli iki oğul atasıdır.
Mən Səməndərlə dostluğumdan qürur duyur və fəxr edirəm ki, o, bu

gün təkcə Faxralının yox, bütünlükdə Borçalının ən dəyərli oğullarından
biridir. Səməndər işini gözəl bilən və onun öhdəsindən layiqincə gəlməyi
bacaran bir insandır. Və mən deyərdim ki, o, daha böyük vəzifələrə
layiqdir.

Bu yubiley günlərində mən əziz dostuma, sevimli eloğluma,
qohumuma uzun ömür, cansağlığı, işlərində daha böyük uğurlar
arzulayıram.

Tahir QASIMOV
ARDNŞ-nin Qaz İxracı
İdarəsinin rəsi müavini

* * *
Səməndər müəllim Tanrının sevdiyi, seçdiyi insanlardandır. Tanrı ona

çox böyük istedad və qabiliyyət verib. Onda duymaq, görmək qabiliyyəti
başqalarından çox fərqlənir. O, sözə bal qatır, şəkər qatır, sözü şirinləşdirir,
şəkərləşdirir, sözə həyat, qol-qanad verir. Sözü ilahiləşdirir, sözün
qüdrətini, sehrini oxucuya çatdırır. Onun duyğuları yerlə göy arasındadır.
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O, ətrafdakı gərginliyi tez yox edə bilir, ətrafında istilik yaradır, insanlara
ruh verir, onlarda həyata inam, sevgi, işə məhəbbət aşılayır.

Zöhrə QARAQIZI
məktəb direktoru

* * *

Əziz və hörmətli Səməndər müəllim!
Əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 60 illiyi münasibətilə ən

səmimi təbriklərimi qəbul edin!
Daim axtarışda olan bir yazar, şair-publisist kimi oxucularınız,

“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunan bir müəllim kimi
şagirdləriniz, nümunəvi ailə başçısı kimi ailə üzvləriniz, Borçalıya dərin
bağlılığınız, qohumcanlığınıza görə qohum-əqraba və Borçalı eli
tərəfindən böyük sevgi və rəğbət qazanmısınız. “Payız çiçəyi” kimi gözəl
“Faxralı”mızın əhalisi naminə “Coşqun çay kimi” vuruşaraq bir çoxları
üçün “Ümid qapısı” olmusunuz, “Gənclərimizin taleyi alt-üst olmasın”
deyə özünüzü bütövlüklə peşənizə həsr etmisiniz. Sizin bütün həyat
yolunuz millətinizə fədakarlıqla xidmət etməyin yüksək nümunəsidir.

Əziz və hörmətli Səməndər müəllim!
Sizə həmişə böyük hörmətlə yanaşan atam Şamil Qurbanovun varisi

kimi, onun adının ucaldılması uğrunda gördüyünüz bütün işlərə görə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu əziz gündə Sizə möhkəm cansağlığı,
ailə səadəti, sevinc dolu uzun ömür yaşayaraq ətrafınıza nur çiləməyə
davam etməyinizi diləyirəm.

Щяйатда йалныз гялбинин тямизлийиня дайанан инсанлар,
тяяссцфляр олсун ки, аздыр. Сямяндяр мцяллим кими инсанлар,
фикримъя, онлара гиймят верилсин хатириня хейирхаhлыг етмир,
онлар садяъя олараг башга ъцр йашамаьы баъармырлар.

Мяни Сямяндяр мцяллимя баьлайан, бялкя дя, гощумлугдан
даща эцcлц телляр вар. Онун Musa Nəbioğlu ilə birlikdə hazırladığı
«Лякясиз бир виъдан, бюйцк бир цряк» китаб мяня атамы йалныз
бир аиля башчысы кими дейил, иътимаи хадим, йазычы,
вятянпярвяр инсан кими танымаьа кюмяк етмишдир.

Hörmətlə,
Ceyhun Şamil oğlu QURBANOV

* * *
Bu gün yaradıcılığının və pedaqoji fəaliyyətinin ən məhsuldar

dövrünü yaşayan Səməndər müəllimi – əziz qardaşımı anadan olmasının
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60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.

Söhbətdin MƏMMƏDOV
2 saylı Faxralı orta məktəbinin direktoru.

* * *
Səməndər müəllim hər şeyin yerini, ölçüsünü-biçisini bilən, sözü ilə

əməli bir olan bütöv şəxsiyyət, ağır oturub batman gələn ağırtaxtalı
Boraçlı kişisidir.

Səməndər müəllim sədaqətli dostdur. Onun dostluğu etalon ola
biləcək qədər ülvi, təmiz, təmənnasız və mən deyərdim ki, çoxlarına əsl
örnəkdir.

Bu yubiley günündə yubilyara həkimin arzusu nə ola bilər? Təbii ki,
ilk növbədə cansağlığı! Canın sağ, ömrün uzun olsun, əzizim Səməndər!
Arzu edirəm ki, heç zaman sənə həkim kimi lazım olmayım! Səni həmişə
şad, deyən-gülən, övladlarınla birlikdə xoşbəxt görüm! Amin!

Səməd ÇOBANOV
həkim

* * *
Səməndər müəllim haqda saatlarla danışmaq olar və dünyada nə

qədər xoş sözlər varsa, Səməndər müəllim hamısına layiqdir. O qədər
müsbət aurası var ki, onunla qısamüddətli görüşdə belə sanki adama güc-
qüvvət gəlir.

Səməndər müəllim təcrübəli pedaqoq və maarif təşkilatçısı,
vətənpərvər ziyalı, dəyərli qələm sahibi, qayğkeş və səmimi dost,
gənclərə düzgün yol göstərməyi bacaran ağsaqqaldır. Belə insanların çox
olması cəmiyyətin qazancıdır.

Asif MƏLİKOV
polis mayoru

* * *
Səməndər müəllim özü bir məktəbdir – böyüklüyün, aqilliyin,

müdrikliyin, dostluğun, sirdaşlığın, sözün əsl mənasında müəllimliyin və
Borçalılığın məktəbi.

Elşad ÇOBANLI

* * *
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Səməndər müəllim elcanlı, sözübütöv, dosta-yoldaşa çox sədaqətli
insandır. Borçalı elindən yazmaqdan yorulmur, ciddi axtarışlar aparır,
ərsəyə gətirdiyi, gördüyü hər bir xeyirxah işindən böyük zövq alır. Daim
axtarışda olan Səməndər müəllim bir yazar – şair-publisist kimi oxucuları
tərəfindən sevilir.

Əşrəf HÜMBƏTOV
jurnalist

* * *
Səməndər müəllim gözəl vətəndaş, vətənpərvər bir insandır. Doğma

el-obasına möhkəm bağlıdır. Böyüyüb boya-başa çatdığı Faxralı kəndinə,
onun əsrarəngiz təbiətinə, qeyrətli oğullarına, ismətli qızlarına şeirlər
həsr etməsi də bu bağlılıqdan, yurda məhəbbətdən irəli gəlir. Bu şeirləri
oxuduqca özünü doğma Faxralıda – təbiətin qoynunda hiss edirsən.

O, Faxralının tarixi haqqında araşdırmalar aparıb, neçə-neçə el
şairinin şeirlərini üzə çıxarıb. Eyni zamanda Faxralının görkəmli
adamları haqqında silsilə oçerklərin müəllifidir.

Səməndər müəllim həm də sözün əsl mənasında gözəl qohumdur.
Mən deyərdim ki, ən qeyrətli, ən təəssübkeş, insanı duymağı bacaran, hər
şeyin ölçü-biçisini, yerini bilən qohumdur. İstər xeyir iş olsun, istər,
Allah eləməmiş, şər iş olsun, həmişə birinci özünü Səməndər müəllim
yetirir.

Qohumluqla yanaşı, mən onunla həmişə bir eloğlu kimi, dost kimi,
qardaş kimi fəxr etmişəm. Onu yubileyi münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağlam, ağrısız-acısız yaşasın, yazsın, yaratsın.

Vahid QURBANOV

* * *

Səməndər müəllim kövrək hisslər, zərif duyğular şairidir. İstər
publisitik yazılarında, istərsə də şeirlərində xalq yaradıcılığının, aşıq
poeziyasının zəngin ənənələri diqqəti cəlb edir. Məclislərdə aşıqlarımız
onun şeirlərini oxuyurlar.

Səməndər müəllim elinə bağlı, qayğıkeş bir insandır. Vaxtaşırı
doğma Faxralıya gəlir, kənddə yaşayan camaatın vəziyyəti ilə maraqlanır.
Bir vaxtlar oxuduğu orta məktəbi də heç zaman unutmur. Hər gəlişində
məktəbə baş çəkir, müəllimlərlə görüşür, yeni kitablarını məktəbə
bağışlayır.
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60 illik yubileyi münasibəti ilə Səməndər müəllimi öz adımdan,
məktəbimizin müəllim və şagird kollektivi adından təbrik edir, ona
sağlam ömür, işində və yaradıcılığında uğurlar arzulayıram.

Hacı Həmid KƏRİMOV

* * *

Səməndər müəllim təkcə şair deyil, həm də tədqiqatçı ziyalıdır.
“Faxralı tək ağır elim var mənim” kitabı onun ağır əməyinin məhsuludur.
Elimizin unudulmuş şair təbiətli insanlarını, onlardan qalmış şeir
nümunələrini arayıb-axtarıb üzə çıxarmış, ədəbi aləmə tanıtmışdır. Gözəl
el deyimlərini unudulmaqdan xilas etmişdir. O, aşıq Polad, Allahverdi
İbrahimoğlu, Güllər Pərisi, Səhnə Alməmmədli, Şair Nəbi, Qara Qərib,
Bəkiroğlu Əlləz, Şair Şaban, Şair Alı, Dünyamalı Əsgərov, Məmmədəli
Zəngin və digər el şairlərini oxuculara tanıtmışdır. Bu kitab Faxralının
mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində böyük rol oynamışdır.

Fatma ƏLİYEVA
Arif Əliyev adına Faxralı
orta məktəbinin müəllimi

* * *
Səməndər müəllim şairdir, şeirləri, xüsusilə də Borçalıya, onun ağır

ellərindən olan doğma Faxralının əsrarəngiz təbiətinə həsr elədiyi şeirlər
mənim sevə-sevə oxuduğum poeziya nümunələridir.

Səməndər müəlllim cəfakeş tədqiqatçıdır. Son yüzilliklərdə
Faxralıda yaşayıb söz qoşan neçə-neçə el şairi məhz onun gərgin zəhməti
sayəsində ikinci ömrünü qazandı.

Səməndər müəllim kəsərli qələm sahibi olan publisist və eyni
zamanda təlim-tərbiyə ilə bağlı tədqiqatçı kimi də bir neçə kitabın
müəllifidir.

Səməndər müəllim alovlu vətənpərvər – doğma Azərbaycanımızı və
tarixən onun bir parçası olmuş Borçalını sonsuz məhəbbətlə sevən bir
insandır.

Vətəni, el-obanı bu və ya digər dərəcədə hamı sevir. Amma
Səməndər müəllimin və onun kimi ziyalıların vətənpərvərliyində bir



Səməndər Məmmədov

678

üstün cəhət var ki, onlar Vətəni sadəcə olaraq qəlblərində sevməklə
kifayətlənmir, bu sevgini əməli işə çevirməyi bacarırlar.

Eldar QURBANOV

Mənim bənzətmələrim bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, lakin
Səməndər müəllimi yaxşı tanıyanlar bunun bu səpkidə olan
bənzətmələrdən yalnız bir qismi olduğunu yaxşı bilirlər. Mən onu bəzən
tufanlı, qarlı dağlara, sərt qayalara, bəzən də sakit sulara, müdrik
ağsaqqala bənzədirəm:

“Gah sakit gölə dönür,
Gah coşub selə dönür,
Bilmirsən nədir insan”.

On beş ildir ki, onun rəhbərlik etdiyi kollektivdə çalışıram, ailəvi
münasibətimiz var və onu yaxından tanıyan insan kimi demək istəyirəm
ki, dağların əzəmətini, suların saflığını, çayların coşqunluğunu, qayaların
sərtliyini, çöllərin genişliyini, azadlığını, ağacların möhtəşəmliyini və
kökə bağlılığını qəlbində daşıyan bir saz-söz vurğunudur Səməndər
müəllim!

Səməndər müəllim, bu da gözlədiyiniz 60.
Gözəl yaşdı.
Bu yaşda ailənizlə birlikdə xoşbəxtliyinizi yaşayırsınız.
Daimi olsun deyirəm.
Sizə arzum: Beyniniz düşünən, qələminiz yazar olsun, qəlbiniz el-

obanıza, torpağımıza və millətimizə qarşı tükənməz sevgilərlə dolu
döyünsün.

Dilinizdən şeir əskik olmasın. Ətrafınızdan sizə sədaqətli, etibarlı
olan və Sizi sevən dostlar əskik olmasın.

Təbrik edirəm. Yeni arzularınızın həyata yetməsi üçün bir bu qədər
də Sizə sağlam ömür arzulayıram.

Rüxsarə SABİRQIZI
Bakı şəhərindəki 271 saylı

orta məktəbin direktor müavini
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* * *
Səməndər müəllimin səmimiyyəti, xeyirxahlığı və insanpərvərliyi elə

ilk baxışdanca insanı ovsunlayır. Məndən yaşca böyük olsa da, hər
görüşəndə üzündə özünəxas bir məmnunluq görmüşəm və həmişə ailə, iş
və dolanışıq vəziyyətimlə, eləcə də yaradıcılığımla maraqlanıb.

Səməndər müəllimi 60 yaşının tamam olması münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm, ağrısız, acısız həyat, işlərində və yaradıcılığında nailliyyət,
ailəsinə xoşbəxtlik arzulayıram!

Elbəyi CƏLALOĞLU
* * *

Səməndər müəllim elimizin sayılıb-seçilən, tanınan ziyalıları
sırasındadır. Zəhmətdən yorulmayan, bezməyən, öz üzərində daim çalışan,
ixtisasının kamil bilicisi və yüksək pedaqoji ustalığa malik olan bir müəllim,
bacarıqlı maarif təşkilatçısı, səriştəli rəhbərdir.

O, keçmişimizə bağlı ziyalıdır, dünənimizi unutmağa qoymur və
mən deyərdim ki, bu, bir ziyalı kimi onu başqalarından fərqləndirən
qeyri-adi xüsusiyyətidir. Özü də bu bağlılıq sadəcə olaraq sözdə deyil,
onun əməllərində ifadə olunur. Ötən yüzilliklərdə Faxralıda yaşayıb
yaratmış neçə-neçə el şairinin şeirlərinin araşdırılıb üzə çıxarılmasına,
nəşr etdirilməsinə görə faxralılar, ədəbiyyat təəssübkeşləri məhz
Səməndər müəllimə minnətdardır.

Aydın QURBANOV
* * *

Həmişə sinəsi sözlə dolu olan, orta məktəbi bitirdikdən sonra
Azərbaycanda – onun paytaxtı Bakıda yaşayıb fəaliyyət göstərsə də,
qəlbi daim Borçalı və doğma Faxralı ilə döyünən Səməndər müəllim bu
gün ömrünün və yaradıcılığının ən məhsuldar dövrünü yaşayır. Ona şəxsi
həyatında, yorulmaz pedaqoji fəaliyyətində və yaradıcılığında yeni-yeni
uğurlar arulayıram.

Səlminaz ƏSƏDULLAH QIZI
Faxralı kəndindəki 1 saylı
orta məktəbin müəllimi

* * *
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Sən çox ağır bir missiyanı öz üzərinə götürmüsən. Öz elinin,
yurdunun layiqli insanlarını – ağır zəhmət adamlarını, nurani ağsaqqalları,
ziyalıları, elm adamlarını, iş adamlarını geniş oxucu kütləsinə tanıtmaq
üçün gecə-gündüz yorulmadan, usanmadan çalışırsan, yazırsan.
Gələcəkdə də bu şərəfli missiyanı davam etdirmək üçün sənə möhkəm
cansağlığı arzulayıram.

Məmmədəli ŞƏRİFOV
Borçalı, Faxralı kəndi

Dünyada əlinə qələm alıb yazan insanlar, mən elə fikirləşirəm ki, adi
həyat tərzi keçirən insanlardan, müxtəlif peşə sahiblərindən və digər
insanlardan yaxşı mənada öz yaradıcılığı, dünyagörüşü və digər müsbət
keyfiyyətləri ilə fərqlənirlər. Fərqlənirlər ona görə ki, o şəxslər insanların
daxili aləmini daha aydın seçə bilirlər. Həmişə öz yazıları, yaradıcılığı,
başqa müsbət fikirləri ilə cəmiyyətə yeniliklər gətirirlər.

Əzizim Səməndər müəllim, məhz Siz həmin insanlardansınız.
Yuxarıda deyilən sözləri, Sizin timsalınızda daha da genişləndirmək olar.

Sizə həyatda uğurlar arzulayır, 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə
təbrik edirəm.

Valeh ASLANOĞLU

* * *
Səməndər müəllim çox zəngin, hərtərəfli bir adamdır. Həm də çox

sadədir, bütün sadə insanlar kimi. Bir az da çılğındır, tez coşub, tez də
sakitləşir. Onunla saatlarla, günlərlə söhbət etsən də, yorulmazsan. Onun
yazdığı şeirlər, məqalələr də şirinliyi ilə seçilir. Çünki saza söykənir, saza
köklənir. Sinədəftərdir, klassiklərimizdən, xalq yaradıcılığından,
Zəlimxan Yaqub yaradıcılığından saatlarla danışar, yorulmaz. Bir dəfə
məktəbimizə görüşə gələn Xalq şairi Zəlimxan Yaqub onun haqqında
zarafatla demişdi: “Mən olmayanda Səməndər müəllim məni əvəz edə
bilər”.

Niyazalı MAHMUDOV

* * *
Mən yazı-pozu adamı olmadığımdan, bəlkə də yazmaq istəsəm də,

qəlbimdən keçənlərin hamısını kağıza köçürməkdə çətinlik çəkərəm.
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Amma onu yəqin bilirəm ki, məni Səməndər müəllimlə bağlayan
sarsılmaz əlaqə, aramızdakı qohumluq, dostluq münasibəti kitablara
sığmayacaq dərəcədə böyükdür. Elə bu hisslərlə yaşadığım, daha doğrusu
Səməndər müəllimlə bağlı nə yazım, necə yazım düşüncələri ilə baş-başa
qaldığım anda beynimə gələn bir fikir köməyimə çatdı: Səməndər
müəllimi bircə gün görməyəndə, heç olmasa zəngləşməyəndə
darıxmağım, dostların, tanışların bizi daim bir yerdə görməsi elə onun
haqqında mənim ürək sözlərim deyilmi?!

İsa NAMAZLI

Səməndər mənim üçün həm qardaş, həm yoldaş, həm də dostdur.
Səməndər hələ tələbəlik illərindən təşkilatçılığı ilə seçilirdi.

Universitetdə məşhur şair və yazıçılarla, görkəmli alimlərlə keçirilən
görüşlərdə çox fəal idi. Hətta belə görüşlərə məni də aparır, tanınmış
şəxsiyyətlərlə tanış edirdi. Böyük yazıçı Mir Cəlal və digərlərilə olan
görüşləri, filosof Asif Əfəndiyevin dərnəyindəki iştirakımı bu gün də
böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram.

Mən ədəbiyyata, poeziyaya o qədər də meyilli deyildim. Səməndər
isə çalışırdı ki, məndə bu sahəyə marağı artırsın. Yeni bir maraqlı bədii
əsər çıxan kimi, mütləq oxumağımı məsləhət görərdi. Bu mənada mənim
bədii zövqümün, müəyyən mənada dünyagörüşümün formalaşmasında
Səməndər müəllimin böyük rolu olub.

Səməndər müəllimin bir qardaş kimi ən vacib keyfiyyətlərindən,
mən deyərdim ki, başlıcası onun ailə qayğıkeşliyi və qohumlara qarşı
diqqətcilliyidir.

Bu gün 60 yaşı tamam olan əziz qardaşımı ürəkdən təbrik edir, ona
möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayır və deyirəm: sən hələ bizlərə
çox gərəksən. Özü də təkcə biz qohumlarına yox, bütün
səməndərsevərlərə, elə-obaya, cəmiyyətə.

Sərdar MƏMMƏDOV
* * *

Səməndər müəllim ehtiyacı olanlara əl tutmağı, təmənnasız yardım
etməyi, istedadlı gənclərə dayaq durmağı özünə mənəvi borc bilir.
Ömrünün müdrik çağını yaşayan Səməndər müəllim həmişə gənclərə elin
hörmətini qazanmağı, yaxşılığa meyl etməyi, mütaliə ilə məşğul olmağı
tövsiyə edir. Yurd sevgisi, Vətən məhəbbəti mövzusunda söhbət edəndə
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gözündən könlünə qığılcım düşüb alovlandıran kimi danışır. Hər görüşdə
yeni bir ab-hava yaradır Səməndər müəllim.

Əflatun KAMANDAROĞLU
* * *

Uşaqlıq dostum, poeziyaya qarşı məndə sonsuz məhəbbət oyadan,
şəhər bələdçim və nəhayət qəlbimə, ürəyimə ən yaxın sirdaş olan
Səməndərim! Səni həyatda mənə sevdirən hər şeydən əvvəl mənə qarşı
olan saf əmioğlu-qardaş məhəbbətindir. Bu məhəbbətin içində hər şey
var; istək, canıyananlıq, təəssübkeşlik və şairlik! Ağır elin saf, təmiz,
dumduru bulaqlarından su içə-içə saflaşdın, bərkidin, mətinləşdin. O ağır
elə layiq elcanlı, ağır və sanballı bir insan oldun. Bunların hamısını
“Faxralı tək ağır elim var mənim” kitabında görməmək olmur.

İbrahim MUSTAFAYEV
Musa NƏBİOĞLU

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

MƏNİM TANIDIĞIM SƏMƏNDƏR12

O kəs ki, qırx yaşına çatıb və yaxşı əməlləri pis
əməllərini üstələməyib, qoy cəhənnəmə hazır olsun.

İmam Qəzali

Mənim tanıdığım və bu kitab vasitəsilə başqalarına da daha yaxından
tanıtmaq istədiyim Səməndər müəllim kimdir? Hər şeydən əvvəl sözü ilə əməli
bir olan bütöv şəxsiyyət, böyük ziyalı, əqidəsinə sadiq, dostluqda etibarlı, saf və
duru bir insan, zəngin təcrübəyə və pedaqoji mərifətə layiq müəlllim, maarif
təşkilatçısı, tədqiqatçı, şair-publisist. Bir insan kimi onu xarakterizə edən bu
keyfiyyətlərin siyahısını bir az da uzatmaq olar.

Rəhmətlik professor Şamil Qurbanovun təbirincə desək, “Azərbaycanın ən
müqəddəs və sağlam yerlərindən biri Borçalının” ağır ellərindən olan Faxralı
kəndində dünyaya gələn Səməndər müəllim bu yerlərin gözyaşı kimi dumduru
çeşmələrindən saflıq, duruluq, Qzılıqayadan sərtlik, mətinlik, qoca Səngərdən
çətinliklərə mətanətlə sinə gərmək öyrənib, ağır batman Qarapapaq kişilərdən
KİŞİLİK dərsi alıb.

Alman filosofu Şopenhauer deyir: “Böyük zəkalar bəşəriyyətə nə
verməlidirlərsə, onlar onu artıq gənclikdən toplamağa başlayırlar”. Səməndər
müəllim də hələ yeniyetmə və gənclik çağından görüb-götürüb, təkcə məktəbdə
kitablardan, müəllimlərdən elm öyrənməklə kifayətlənməyib, ağsaqqalların öyüd-
nəsihətlərinə qulaq asıb, sinəsi bayatı, qoşma dolu ağbirçək nənələrimizi dinləyib.

12 Bu yazı Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Musa Nəbioğlunun Səməndər Məmmədova
həsr etdiyi “Alışmaqdı Səməndərin peşəsi” kitabından götürülüb (Bakı, 2009).
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Vaxtilə Belinski yazırdı: “Yetişmiş kişi olmadan qocalan gənclər də gənc
görünmək istəyən qocalar kimi iyrəncdir”. Səməndər müəllim əvvəlcə bir gənc
kimi yetişib, püxtəlişib, sonra isə əsl bir Qarapapaq kişisi kimi tanınıb. Və 55 illik
zaman kəsimini elə yaşayıb ki, nə özünə, nə mənsub olduğu nəsilə, nə də doğulub
boya-başa çatdığı doğma Borçalıya utanc gətirən bir hərəkətə heç zaman yol
verməyib. Bundan sonra heç bir iş görməsə belə, indiyidək etdikləri onu əbədi
yaşatmağa kifayət edər. Bir tacik xalq misalında deyilir: İnsanın ömrü – onun
dünyaya baxması və dünyanın onu görməsi ilə deyil, insanların onu yadda
saxlaması ilə ölçülür. Bu mənada, mən deyərdim ki, Səməndər müəllim xoşbəxt
taleli adamdır. Çünki çox zaman özü etdiyi yaxşılığın, xeyirxahlığın fərqinə
varmasa da, daha doğrusu, etdiklərini gözə soxmağa, kiməsə minnət qoymağa
çalışmasa da, ətrafdakılar bunu görür, qiymətləndirir. Və Səməndər müəllim o
xoşbəxtlərdəndir ki, nəinki qırx yaşına çatanda, hələ ondan çox-çox əvvəldən
xeyirxah əməlləri ilə tanınıb.

ÖMÜR KİTABINDAN SƏHİFƏLƏR
“Səməndər özü ilə mübarizədə hələ

uduzmayan kişilərdəndi”.
A.Əmrahoğlu

Səməndər Eyvaz oğlu Məmmədov 1954-cü il fevralın 8-də Borçalıda
– Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1971-ci ildə Faxralı
orta məktəbini bitirib, 1973-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU-nun) filologiya fakültəsinə daxil olub.

1978-ci ildə universiteti bitirən Səməndər Eyvaz oğlu təyinatla Lerik
rayonunun Vistən kəndində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Dörd il burada
çalışdıqdan sonra 1982-ci ildə Bakıya gələrək Azərbaycan DİN-nin
tərbiyə müəssisəsindəki orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini davam
etdirib. Pedaqoji ustalığını, yüksək peşəkarlığını və təşkilatçılıq
qabiliyyətini görən rəhbərlik 1987-ci ildə ona böyük etimad göstərərək
həmin məktəbin direktoru vəzifəsinə irəli çəkib. O, tərbiyə
müəssisəsindəki hər bir yeniyetməyə böyük qayğıyla yanaşıb, müəyyən
səbəblərdən, bəzən sırf təsadüf üzündən buraya düşənlərin
yenidəntərbiyəsi, onların sonrakı həyatlarının normal, sağlam olması
istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirib. Özü də işini təkcə
müəssisə daxilindəki fəaliyyəti ilə məhdudlaşdırmayıb, bu mövzuya həsr
olunmuş maraqlı publisistik məqalələri ilə respublika mətbuatında
müntəzəm çıxış edərək ictimaiyyəti də hər hansı bir səbəbdən cinayət
törədərək DİN-nin tərbiyə müəssisəsinə düşmüş yeniyetmənin taleyinə
biganə qalmamağa çağırıb, haqlı olaraq bu qənaətə gəlib ki, həmin
yeniyetmələrin cinayət törətməsində cəmiyyətin üzərinə daha böyük
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məsuliyyət düşür. Vaxtında profilaktik tədbirlər görülərsə, bu
cinayətlərin qarşısını almaq olar.

Müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunmuş “Bir gəncin taleyi alt-
üst olursa…”, “Hər səhv cinayətdirmi?”, “Çalış ki, əvvəlcə
yanılmayasan ...”, “Səadət qapını açmasa bu gün…”, “Vətən sənə oğul
dedi” və başqa məqalələri bu gün də öz aktuallığı ilə seçilir.

Burada çalışdığı 15 il müddətində özünü bacarıqlı maarif təşkilatçısı
və yüksək pedaqoji ustalığa malik bir müəllim kimi tanıdan Səməndər
Məmmədov bir sıra mükafatlara layiq görülmüş, Aəzrbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

2002-ci ilin yanvar ayında isə S.Məmmədova daha böyük etimad
göstərilərək paytaxtımızın ən böyük məktəblərindən birinə – Sabunçu
rayonundakı 271 saylı orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
O, burada işə başladığı ilk gündən ciddi nizam-intizam yaradaraq böyük
uğurların başlanğıcını qoymuşdur. Təhsildə intizamı əsas şərt hesab edən
Səməndər Məmmədov intizam, tərbiyə və təlim üçlüyünü gənc nəslin
sağlam ruhda böyüməsində əsas amil sayır və intizam olmayan yerdə
tərbiyədən, tərbiyə olmayan yerdə isə keyfiyyətli təlimdən danışmağa
dəyməz, – deyir. Bu yanaşmanın nəticəsidir ki, son illərdə bir qayda
olaraq 271 saylı məktəbin şagirdləri respublika fənn olimpiadalarında
mükafata layiq yerlər tuturlar. Ali məktəblərə qəbul imtahanında isə 600-
dən çox bal yığan abituriyentlərin göstəricisinə görə 271 saylı məktəb
rayonda birinci olur.

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Sə-
məndər Məmmədov bu gün həm də istedadlı publisist, folklor araşdırıcısı,
şair, tərbiyə mövzusunda bir çox aktual yazıların müəllifi kimi də tanınır.
Məhz Səməndər müəllimin böyük zəhməti hesabına Borçalıda yaşayıb-
yaratmış neçə-neçə el şairinin yaradıcılığı üzə çıxarılaraq tədqiq olunmuş,
toplu və ya ayrıca kitab şəklində nəşr etdirilmişdir. İlk şeiri hələ orta
məktəbdə oxuyarkən Gürcüstanda nəşr olunan “Qələbə bayrağı” və
“Gürcüstan” qəzetlərində işıq üzü görən S.Məmmədov bu gün ona yaxın
kitabın müəllifidir. Onun şeirləri və publisistik yazıları müntəzəm olaraq
respublikamızın ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında (“Azərbaycan gəncləri”,
“Sərbəst düşüncə”, “Ulu körpü”, “Borçalı”, “Millət”, “Hər gün”,
“Şəhriyar”, “Mərhəmət” və s. qəzetlərdə, “Xəzər xəbər”, “Cəmiyyət və
cəza” jurnallarında) dərc olunur. “Bir duran ayrıldı öz qatarından” (Fikrət
Məmmədovla birlikdə), “Faxralı”, “Faxralıtək ağır elim var mənim”,
“Payız çiçəyi”, “Coşqun çay kimi”, “Ümid qapısı”, “Bir gəncin taleyi alt-
üst olursa”, “Nur çiləyənlər” və digər kitabları oxucuların böyük
rəğbətini qazanmışdır.
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Görkəmli ictimai-siyasi xadim, iki çağırış Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Şamil
Qurbanovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən “Ləkəsiz bir vicdan,
böyük bir ürək” adlı kitabı isə (Musa Nəbioğlu ilə birlikdə) xüsusilə qeyd
olunmalıdır. Respublika mətbuatında bu kitabla bağlı onlarla resenziya
dərc olunmuşdur.

Səməndər Məmmədovun hələlik sonuncu olan “Pedaqoji
düşüncələr” (Şahpəri Hüseynqızı ilə birlikdə) kitabı isə 2007-ci ildə işıq
üzü görmüşdür. Müxtəlif illərdə pedaqoji mövzuda yazılmış məqalələrin
yer aldığı bu kitab onun səmərəli müəllimlik fəaliyyətinin məntiqi
nəticəsidir.

Respublikamızda bacarıqlı maarif təşkilatçısı kimi böyük hörmət və
nüfuz sahibi olan Səməndər Məmmədovun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağı-
nın uğurlarından və bu uğurların əldə olunmasında onun fədakar
əməyindən bəhs edən yazılara respublika mətbuatında tez-tez rast gəlmək
olar. “Təhsil problemləri”, “Ulu körpü”, “7 Gün+”, və digər qəzet və
jurnallarda dərc olunmuş ““Gələcəyimizin özülü bu gün qurulur”, “Bir
məktəbin uğurları”, “Yüksək təhsil uğrunda”, “Nəticələr ürəkaçandır”,
“Yaxşıların yaxşısı”, “Yurdumuzun Səməndəri”, “50 yaş ömürdə yarı
deməkdir”, “Unudulmaz təqvim” və s. kimi oçerk və məqalələr məhz
Səməndər müəllimin şəxsiyyətinə, yaradıcılığına, yorulmaz pedaqoji
fəaliyyətinə verilən böyük qiymət kimi maraqla qarşılanmışdır.

Səməndər Məmmədov Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Abdulla Şaiq”, “Qızıl qələm”, “Vətən” fəxri media və “Araz” ali ədəbi
mükafatları laureatıdır. Anadan olmasının 50 illik yubileyi münasibəti ilə
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbrik məktubunda deyilir:

“Siz ötən əsrin 80-ci illərində ədəbiyyata gəlmiş və dəst-xətti, yazı
üslubu, deyim tərzi ilə seçilən yazarlarımızdansınız. Çoxsaylı qəzet və
jurnallarda dərc edilən silsilə şeirləriniz, elmi məqalələriniz, bədii-
publisistik yazılarınız oxucuların diqqətindən yayınmamışdır”.

Səməndər Məmmədov Azərbaycan Yazıçılarının XI, Azərbaycan
müəllimlərinin XII qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.

Səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə bir çox mükafatlarla təltif
olunmuş, “İlin ən yaxşı məktəb direktoru” adına layiq görülmüşdür.

ARZULARIN QANADINDA

Uşaqlıqda hərənin bir arzusu olur. Özü də yaş artıb, həyata baxış
dəyişdikcə arzular da dəyişir. Və bəzən orta məktəbi bitirib elə peşənin
dalınca gedirsən ki, əvvəllər heç ağlına da gəlməyib. Səməndər
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müəllimin də özünəməxsus uşaqlıq arzuları olub. İstəyib ki, İncəsənət
İnstitutuna daxil olsun. Bu da səbəbsiz deyildi. Hələ aşağı siniflərdə
oxuyarkən o, ədəbiyyat müəllimi şair Əli Səngərlinin gözəl şeir söyləmək
qabiliyyətinə vurulmuşdu və özü də yaxşı şeir deməsi ilə məktəbdə
seçilirdi. Və istəyirdi ki, məhz bu sahədə təhsil alıb peşəkar bədii qiraət
ustası olsun.

Amma orta məktəbi bitirdikdən sonra tale onu o vaxtlar Azər-
baycanın ali məktəblərinin flaqmanı olan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) filologiya fakültəsinə gətirib çıxardı. Və həmişə özünün
ünsiyyətcilliyi, kollektivə tez qaynayıb-qarışması ilə seçilən Səməndər
elə ilk günlərdən tələbə yoldaşlarının diqqətini cəlb elədi.

Aradan onilliklər keçməsinə baxmayaraq, bu gün də şirin bir xatirə
kimi ürəklərdə yaşayan tələbəliyin o unudulmaz ilk günlərini professor
Məmmədəli Qıpçaq belə xatırlayır:

“Otuz beş il əvvəl Universitetin Kommunist (indiki İstiqlaliyyət)
küçəsindəki auditoriyalarından birindəki ilk dərsimizi xatırladım –
içəridə yeniyetmə oğlanlar, bığlı-saqqallı kişilər, gözəl-göyçək qızlar
arasında istər-istəməz sıxılır, çəkinirdim, ancaq özünü, demək olar ki,
hamıdan sərbəst aparan, deyib-gülən sağlam görkəmli, yapışıqlı oğlan
hamımızın diqqətini çəkirdi. Qəribə gülüşü, şeirə, ədəbiyyata möhkəm
bağlılığı (sonradan bildik ki, həm də bələdliyi) hiss olunurdu. İlk
vaxtlardan bu pəhləvan cüssəli gəncin ünsiyyətsevərliyi, dostlarla oturub-
durmağa, yeyib-içməyə meyilli olması bu illər ərzində qətiyyən
dəyişmədi”.

Həmin illəri onun digər tələbə yoldaşı, yazıçı Əlabbas isə belə
xatırlayır:

“O şaqraq gülüşün sahibi tezliklə bizim ad günlərinin və təmtəraqlı
məclislərin yeganə və əvəzedilməz aparıcısına çevrildi. Bir-birindən
gözəl və yaddaqalan tədbirlər əsl rəngini onun iştirakı ilə tapdı. Səməndər
əl qatmayan işlərin, sözün gerçəyi, duzu bir çimdik az olardı. O üzdən
gözümüz həmişə onu axtarar, ona güvənər, ona ümid olardıq. Səməndər
olan yerdə bir arxayınçılıq, xatircəmlik hökm sürərdi. Bilərdik ki, nəyi
desən, yarıdacaq”.

Beləcə, universitetə qədəm qoyduğu ilk gündən təkcə tələbələrin yox,
həm də müəllimlərin sevinlisinə çevrildi.

BÖYÜK YOLUN BAŞLANĞICI

Nəhayət zaman öz hökmünü verdi və nə qədər şirin olsa da, heç nə
ilə əvəz olunmayacaq dərəcədə əziz xatirələrlə dolu tələbəlik illəri arxada
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qaldı. 1978-ci ildə Səməndər müəllim universitetin filologiya fakültəsini
bitirdi.

O vaxtlar ali məktəbləri bitirənlər gənc mütəxəssis kimi işlə təmin
olunurdular. Təyinat zamanı ən çox problem isə pedaqoji ixtisaslara
yiyələnənlərlə bağlı yaşanırdı. Belə ki, məzunların çoxu ya institutda qalmaq,
ya da şəhər və ya nisbətən şəhərə yaxın yerlərdəki orta məktəblərdə çalışmaq
istəyirdilər. Təyinatdan yayınmaq üçün müxtəlif bəhanələrə əl atanlar da
olurdu. Səməndər müəllim isə heç bir bəhanəsiz-filansız istəsəydi təyinat
yerinə getməz, lap elə universitetin özündə qalıb elmi fəaliyyətlə məşğul ola
bilərdi. Əvvəla ona görə ki, tələbəlik dövründə əla oxuması ilə universitetin
professor-müəllim heyətinin hörmətini qazanmışdı. İkincisi də ona görə ki,
universitetdə böyük nüfuz və söz yiyəsi olan professor Şamil Qurbanov və
Əməkdar jurnalist, tarix elmləri namizədi Məmməd Məmmədov hər zaman
olduğu kimi, onun bu istəyinin reallaşmasında da köməklərini əsirgəməzdilər.

Arif Əmrahoğlu çox haqlı olaraq yazır: “Elm sahəsində qalmağa hər
cür imkanı vardı, qalsaydı, bəlkə də indi elmlər doktoru, professor idi.
Qalmaq istəmədi. Bəlkə də ona görə ki, Səməndərin yarımçıqlqdan heç
vaxt xoşu gəlməyib, həmişə diliuzun, üzüağ, alnıaçıq yaşayıb, “və
başqaları” sırasında gün keçirmək onun yaxşı mənada liderlik, birincilik
hikkəsinə uyğun gəlməyib”.

Bəli, Səməndər çoxları kimi asan yolla getmədi. Azərbaycanın ən
ucqar bölgələrinə gedib pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağı hər şeydən
üstün tutdu. Çünki “poeziyaya bağlı adam təbiət vurğunu olur, dağa-
dərəyə, meşəyə, bulağa laqeyd qala bilmir və yəqin elə bunun nəticəsidir
ki, bu yaraşıqlı gənc universiteti bitirib təyinatla cənub bölgəsinin
füsunkar guşələrindən birinə – Lerik rayonuna işləməyə getdi”
(M.Qıpçaq).

Səməndərin təbiətindəki qaynarlıq, coşqu, qurub-yaratmaq eşqi, tez
qaynayıb-qarışa bilməsi burada da özünü göstərdi və qısa müddətdə o,
təkcə işlədiyi Vistən kəndində yox, bütövlükdə Lerik rayonunda tanındı,
savadlı gənc müəllim kimi nümunə göstərildi. Rayon qəzetində tez-tez
publisistik məqalələri və şeirləri ilə çıxış etməsi isə onun bu hörmətini
daha artırırdı. Qısa müddətdə burada da çoxlu dostlar qazandı. Bu
rayonda işlədiyi dörd ildə qazandığı hörmət, burada qurduğu ünsiyyət,
səmimi münasibət Bakıya qayıtdıqdan sonra da davam etdi.

Lerik rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, respublikanın Əməkdar
jurnalisti, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı Həmzə Vəliməmmədovun
dedikləri də bunun bariz təcəssümüdür:

“Dörd il kənd məktəbində çalışan Səməndər Məmmədov özünə
çoxlu dost tapdı. Onlar bu gün də Səməndərlə əlaqə saxlayır, onun
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uğurlarına sevinirlər. Etibarlı dost kimi Səməndər ünsiyyətdə olduğu
insanları arayıb axtarır”.

ÖMÜR-GÜN YOLDAŞI – QƏLƏM YOLDAŞI
Heç kəsin qəlbi aşiqlərin qəlbi qədər təmiz, heç kəsin

ürəyi sevməyi bacarmayanların ürəyi qədər kəsif ola bilməz.
Ə.Cami

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Səməndər müəllimin təyinatdan
yayınmaq imkanları var idi. Ən azından ailə qurması barədə rəsmi
orqanlara arayış təqdim edib azad təyinat ala bilərdi. Amma o, buna da
getmədi. Əksinə, universiteti ondan bir il sonra bitirən ömür-gün sevdası
Şah-pəri xanımın təyinatını da Lerikə yazdırdı. Və bu gənc ailə
C.Ruminin bir müdrik nəsihətinin işığına sığınaraq daha böyük xoşbəxt
gələcək naminə birgə fəaliyyətə başladı: “Nə qədər ki, sağlam və
qüvvətlisən işlə. İşindən qalma və əgər sənə xoşbəxt tale yazılıbsa, o səni
tapacaq”.

Onların hər ikisi L.Tolstouyun “Yaşamaq lazımdır, sevmək lazımdır
və inanmaq lazımdır”, M.Ordubadinin “Əbədi qalan şey sevginin özü
deyil, onun unudulmaz xatirələridir” kimi qiymətli fikirlərinə həmişə
sayğılı oldular. Gəncliyin bu qızıl dövrünü elə yaşadılar ki, indi o illərin
şirin xatirələrindən danışmaqla doymurlar.

Müdriklərdən biri deyib: o yerdə ki, sadəlik, yaxşılıq və həqiqət
yoxdur, orda böyüklük də yoxdur. Səməndər müəllimin bir ailə başçısı
kimi xoşbəxtliyi ondadır ki, qurduğu ailə hər şeydən əvvəl sadəlik,
səmiyyət, xeyirxahlıq və həqiqət kimi vacib təmələ söykənib. Və bir də
onda idi ki, Şahpəri xanım yaxşı bilirdi: “Ailə quruluşunun dərs kitabını
qadının özü yaratmalıdır” (M.Ordubadi). Və heç kəsin ailə kitabına
bənzəməyən, amma böyüklərin öyüd-nəsihətindən güc alan özünəməxsus
bu kitabı sətir-sətir yazırdı.

Qərb yazıçılarından biri yazır: “Yazıçının arvadı bir şeyi heç cürə
anlamaq istəmir: yazıçı pəncərədən baxanda da işləyir”. Elə bu mənada
deyirlər ki, şairin, yazıçının ömür-gün yoldaşı olmaq qadın üçün elə də asan
iş deyil. Amma Şahpəri xanım belə düşünmürdü. Çünki o, Səməndər müəlli-
min sadəcə ömür-gün yoldaşı yox, şeirlərinin, publisist yazılarının ilk oxucusu,
rəy bildirəni, həm də qələm yoldaşıdır. Suraxanı rayonundakı 278 saylı orta
məktəbdə ədəbiyyat müəllimi işləyən Şahpəri xanımı həmkarları həm də
ədəbiyyatşünaslığa, müasir dövrdə təlim-tərbiyə, təhsil məsələlərinə dair
aktual məqalələrin, eyni zamanda Səməndər müəllimlə birgə yazdığı
“Pedaqoji düşüncələr” kitabının müəllifi kimi də tanıyırlar.
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Təsadüfi deyil ki, Səməndər müəllim yaradıcılığından danışanda ilk
növbədə Şahpəri xanımın adını minnətdarlıqla çəkir, deyir ki, onun
diqqəti, yaradıcılığıma qarşı həssaslığı olmasaydı, bəlkə, mən heç bu
qədər yazıb-yaratmazdım.

L.Tolstoy yazırdı: “Mən həyatda ancaq iki əsl bədbəxtlik tanıyıram.
Vicdan əzabı və xəstəlik. Xoşbəxtlik də ancaq bu iki şeyin olmaması
deməkdir”.

Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşdıqda deməliyəm ki, Səməndər müəllim
istər bir ziyalı, müəllim, şair və istərsə də ailə başçısı kimi elə bir
hərəkətə yol verməyib ki, nə zamansa vicdan əzabı çəksin. Sağlamlığa
gələndə isə, şükürlər olsun, Ulu Tanrının bəxş etdiyi ömrü hələ ki,
ağrısız-acısız yaşayır. Deməli, xoşbəxtdir. Xoşbəxt bir ailənin başçısıdır.
Bu ailə üçün yeganə və əsl xoşbəxtlik həm də başqalarına yaxşılıq
eləmək və bu yaxşılıqdan duyulan həzzdir.
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ÜRƏYİMİN PARASIDIR...

İnsanın başqaları üçün görə biləcəyi ən yaxşı iş
öz ailəsində ləyaqətli uşaqlar tərbiyə etməkdir.

Ç.Aytmatov

O.Balzak “Qorio ata” romanında yazır: “Atalar həmişə öz atalıq
səadətlərindən feyz almalıdırlar. Atanın vəzifəsi həmişə verməkdir,
almaq deyil.

Atalar ayaqlar altında tapdalanarsa, vətən məhv olar. Mən Allahı ata
olduqdan sonra tanıdım. Bütün varlıq ondan əmələ gəlmişdir, o hər
yerdədir, hər an o mövcuddur”.

Səməndər müəllim də atalıq səadətindən feyz alan, daha doğrusu,
feyz almağa daha çox mənəvi haqqı olan atadır. Tural və Ramil kimi,
atalarının, təmsil etdikləri el-obanın adına layiq, cəmiyyətdə layiqli
mövqe tutmuş iki oğul atasıdır.

İlk övlad sevincini Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Lerik rayonunda
dadıb və bu sevinci o vaxtlar təyinatla gedib Səməndər müəllimlə bir
məktəbdə çalışan və bu günədək də dostluqları davam edən Firudin
Məmmədovla (əslən Borçalıdandır, Texniki Universitetin dosentidir)
bölüşüb. Və Səməndər müəllim deyir ki, hələ Tural dünyaya
gəlməmişdən onun adını qoyub, anadan olanda isə şərəfinə şeir yazıb:

Çeşmə kimi saf, arıdır,
Ləlvərin bəyaz qarıdır.
Anasının ilk barıdır,
Tural balam, Tural balam!

Gözlərimin qarasıdır,
Ürəyimin parasıdır,
Həyatımın çırasıdır
Tural balam, Tural balam!

El-obana çalış yar ol,
Gözütox ol, nəfsi dar ol.
Ömrün boyu bəxtiyar ol,
Tural balam, Tural balam!
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Hələ körpəlikdən onları düzlüyə, təmizliyə, halallığa öyrədib, çalışıb
ki, onlar xalqımızın mənəvi dəyərlərini hər şeydən üstün tutsunlar. Elə
buna görə də A.Dümanın sözlərini dönə-dönə xatırladıb: “Pula, layiq
olduğundan artıq qiymət vermə, o, yaxşı nökər və pis ağadır”.

Övladlarını bilikli, savadlı görmək istəyib və öyüd-nəsihətində
“Qabusnamə”dən misal gətirib:

“Bilikdən daha zəngin xəzinə, pis xasiyyətdən daha rəzil düşmən ola
bilməz, bilikdən daha böyük izzət, həyatdan daha qəşəng zinət ola
bilməz”.

Bu gün Səməndər müəllim Tural və Ramil kimi iki ləyaqətli oğulun
atası, iki ismətli el qızının – Bahar və Ramilə xanımın hörmətli
qayınatasıdır. Övladlarının hər ikisinə çox yüksək səviyyədə – hər gün
rastlaşdığımız hay-küydən uzaq, əsl bir ziyalı məclisi kimi yaddaqalan
toy elədi. Və hər iki toyda xalqımızın çox ləyaqətli ziyalıları, Türk
dünyasının şəksiz və şəriksiz ən böyük söz adamı, Xalq şairi Zəlimxan
Yaqubun iştitak edib gənclərə öz xeyir-duasını verməsi isə bu məclisdə
iştirak edən hər kəsin yaddaşında ən şirin xatirə kimi yaşayacaqdır.

Zəlimxan Yaqubun 2008-ci ilin avqustunda Ramilin toyunda verdiyi
xeyir-duanı tarixin unudulmaz bir anının salnaməsi tək oxucuların
ixtiyarına verirəm:

“Ortaboylu, tökməbədənli, böyük ürəkli, elli-obbalı mənim gözəl
qardaşım. Təhsilimizin, maarifimizin, şeirimizin, sazımızın, sözümüzün
səməndəri, pərvanəsi qardaşım. Bugünkü tarixi gün münasibəti ilə, bu
günkü gözəl gün münasibəti ilə səni bağrıma basıb öpürəm. Sənin oğlun
olmaq da gözəldir, sənin gəlinin olmaq da gözəldir, sənin dostun olmaq
da gözəldir, sənin məclisində iştirak etmək də gözəldir. Çünki sən mənim
elimin çox mərifətli oğlusan, çox böyük ürək sahibi olan gözəl bir
insansan. Saçından dırnağına qədər şeirsən, şeiriyyətsən, sazsan, qara
zurnasan, Faxralısan, Borçalısan, Azərbaycan təbiətisən, türk dünyasısan.
Sənin haqqında hər şey demək olar.

Ay gəlin, başına dönüm, birinci sənə müraciət edirəm. Sən mənim
qardaşıma elə qulaq as ki, o həmişə belə nizam olsun.

Mənim əzizi balalarım, siz müəllim ailəsində tərbiyə alıbsınız və
bugünkü gəlin müəllim ailəsinə gəlir. Mən müəllim ailəsində
doğulduğum üçün bilirəm ki, məktəb Məkkədir, müəllim peyğəmbərdir,
qələm Allahın danışan dilidir, kitab Qurandır, mütaliə Allah işığıdır.
Müəllim elmlə doludur. Allah hərəyə bir qismət verib. Ən böyük qisməti,
ən böyük hüququ müəllimə verib. Nədir o? İnsanların elminə, əxlaqına,
tərbiyəsinə qiymət verməyi Allah müəllimə həvalə edib. Yer kürəsində
bun-dan böyük qiymət yoxdur ki, Allah onu müəllimə bəxş edib. Ey
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müəllim, insana qiyməti sən verəcəksən, “beş”i də, “dörd”ü də, “üç”ü də
sən verəcəksən. Bax, bu mənada müəllim ailəsinin gəlini olmaq
həddindən çox həssaslıq, zəriflik, kövrəklik, incəlik, eyhamdan sözü başa
düşmək, arif olmaq, qaynatanın, qaynananın nazı ilə oynamaq deməkdir.
Çünki müəllim kimdir? Müəllim həyalı, ismətli, abırlı, əl qabarı ilə, alın
təri ilə, gözünün nurunu kitablarda kor eləyə-eləyə, elm oxuya-oxuya,
elm öyrənə-öyrənə, elm öyrədə-öyrədə milləti tərbiyə eləyən ilahi bir
varlıqdır. Onun ailəsi sazın telləri kimi nizam olmalıdır. Orada bircə tel
kökdən düşdüsə, hava çalınmayacaq. O sazın 9 telinin 9-u da nizam
olmalıdır ki, istədiyin vaxt istənilən havanı çala biləsən.

Mənim oğul balam, mənim gəlin balam, sevin, sevilin, yaşayın, can
deyin, can eşidin, Faxralıya tez-tez gedin, Borçalıya tez-tez gedin. O
dağın, daşın, qayanın, mamırın, cığırın, çəhlimin, enişin, yoxuşun, aranın,
yaylağın, gülün, gülüstanın ətrini ciyərinizə çəkin. Onda həmişə təravətli
olarsınız. Torpaq kimi bərəkətli olun, çəmən kimi yaşıl olun, qar kimi ağ
olun, dağlar kimi uca olun, göylər kimi geniş olun. Mənim Səməndərim
həmişə belə kökdə olsun. Mənim Səməndərim qoy məclislərin yaraşığı
olsun, könlümüzə layla çalsın, ruhumuza layla çalsın.

Mən arzu edirəm elə yaşayın, elə yaradın, elə oğullar yetirin ki,
gələcəkdə Səməndərim bir olmasın, minbir olsun. Xalqımızı, millə-timizi,
dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, adətimizi, ənənəmizi, keçmişimizi,
gələcəyimizi xoşbəxt eləsin. Eşq olsun balalarıma. Eşq olsun
Azərbaycanın böyük oğlunun böyük, möhtəşəm toyuna!”

DÖVLƏTDƏ DƏVƏ – ÖVLADDA NƏVƏ
Elə atalar olur ki, onlar öz övladını sevmir,

lakin nəvəsini məftuniyyətlə sevməyən baba olmur.
V.Hüqo

Ötən ilin bir yanvar axşamı idi. Telefon zəng çaldı. Səməndər
müəllim idi. Son vaxtlar gündüzlər görüşsək belə, hər axşam mütləq
zəngləşdiyimizdən, düşündüm ki, yenə sıradan bir zəngdir. Bir az olub-
keçəndən danışıcağıq, və Səməndər müəllim həmişəki kimi işdən sonrakı
yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün bir az da zarafat edəcək. Adətən şən
danışığına adət etsəm də, elə ilk kəlməsindəncə bu gün daha xoşbəxt
olduğunu, nəsə sözlü adama bənzədiyini sezdim. İnsafən, özü də məni
çox intizarda saxlamadı. İlk nəvəsinin dünyaya gəlməsi münasibəti ilə
yaşadığı sevinci mənimlə bölüşdü. Təbii ki, bu, bizim ailənin də hədsiz
sevincinə səbəb oldu, necə deyərlər, sevinc sevincə qarışdı. Ona
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gözaydınlığı verib təbrik etdik. Və sonra mən də bu xoş xəbəri digər
dostlara çatdırdım.

Ertəsi gün dostlarla birr yerə yığışıb Səməndər müəllimi – artıq baba
Səməndəri süfrə arxasında bir daha təbrik etdik. Səməndər müəllim
fərəhlə deyirdi ki, axşam zəng zəngə qarışmışdı, telefonumuz susmaq
bilmirdi.

İlk nəvəsinin qız olması isə Səməndər müəllimi daha çox sevindiridi.
Deyirdi ki, nə özümün, nə də oğlanlarımın bacısı olmayıb. İndi Allah bu
qız balanı bizə pay göndərib.

O gündən hər axşamkı telefon danışığımızda mütləq bu körpə fidana
– Günay balaya ayrıca yer ayırırıq. Və mən tezliklə – Günay bala necədir?
– sualıma hər dəfə böyük şövqlə, dünyada ən böyük varından,
sərvətindən bəhs edirmiş kimi, bir dünya sevinclə cavab alıram.

Səməndər müəllimin həmkarı Yasin müəllim onu gənc baba deyə
çağırır. Elə bu günlərdə anadan olmasının 55 illiyi ilə yanaşı, dostları,
yaxınları onu həm də bir yaşlı baba kimi təbrik edəcəklər. Allahdan
arzumuz budur ki, Səməndər müəllim 55 il də baba ömrü yaşasın, ən
böyük zövqü nəvə-nəticə şıltaqlığından alsın, hər açılan sabahı onların
xoş sorağı ilə üzünə gülsün.

“HƏR SƏHV CİNAYƏTDİRMİ?!”

Bəzən deyirlər ki, kənd yerində müəllim işləmək şəhərdə işləməkdən
asandır. Bunu deyənlər kənd uşaqları ilə işləməyin daha asan olduğunu
əsas gətirirlər. Bəlkə də belədir. Amma bununla belə kənddə işləmək, özü
də doğulub boya-başa çatdığın kənddə yox, sənə yad olan başqa bir
kənddə işləmək universitet partası arxasından yenicə ayrılan, hələ həyatın
bərkinə-boşuna düşməyən gənc üçün o qədər də asan deyil. Şəhər
məktəbində müəllim yalnız məktəbdə şagirdlər və pedaqoji kollektivin
üzvləri ilə gündəlik təmasada olur, məktəbdən kənarda isə çoxları heç
onun kimliyini bilmirsə, kənddə mənzərə fərqlidir. Burada böyükdən-
kiçiyə hamı müəllimi tanıyır, onun davranışına, yerişinə-duruşuna belə,
qiymət verir. Və gənc müəllim sanki ikinci universitet həyatını yaşayır,
bu dəfə ona qiyməti professorlar yox, sadə el adamalrı verirlər. Özü də,
bu qymətdə şişirtmə, yalan olmur.

Xoşbəxtlikdən, Səməndər müəllim Lerikdə işlədiyi dörd ili üzağlığı
və zəngin təcrübə ilə başa vurub Bakıya qayıtdı. Və bu dörd il onu
müəllimlik kimi şərəfli peşəyə elə bağlamışdı ki, başqa sahəyə keçməyi,
yaxud elmi müəssisələrdə çalışmağı artıq heç ağlına da gətirmədi. Özü də
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bu dəfə işin daha çətinindən yapışdı: pedaqoji fəaliyyətni Daxili İşlər
nazirliyi nəzdindəki çətin tərbiyə olunanlar üçün tərbiyə müəssisəsində
(hazırda Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin tabeliyindəki məktəb)
davam etdirdi. Əvvəlcə müəllim, sonra isə 15 il direktor kimi.

Bu cür tərbiyə müəssisəsində çalışmaq müəllimdən ikiqat bacarıq,
uşaqlara fərdi yanaşma, yeri gələndə onları böyük qardaş, ata kimi
dinləmə qabiliyyəti tələb edir. Axı, buradakı uşaqlar hüquqi baxımdan
cinayətkardır. Ailənin, məktəbin nəzarətsizliyi, bəzən də – “bala, Qədir
dayın sənin torbanı çoxdan tikib”, – deyən vicdansız hakimlərin
ucbatından müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum olunublar. Üstəlik
də, hərəsi bir rayondandır, müxtəlif dünyagörüşlü ailədən çıxıblar.
Onların hamısını həssaslıqla dinləmək, problemlərinə fərdi qaydada
yanaşmaq, bu yeniyetmələrin sonrakı talelərini məhbəs divarlarından
kənarda yaşamaları üçün profilaktik tədbirlər görmək əsl pedaqoji ustalıq
tələb edir.

Səməndər müəllim buradakı hər yeniyetməyə təkcə müəllim yox,
həm də bir şair həssaslığı ilə yanaşdı. “Hər səhv cinayətdirmi”, “Səadət
qapını açmasa bu gün, kəsmə ümidini ondan büsbütün”, “Saz və
uşaqların mənəvi dünyası”, “Çalış ki, əvvəlcə yanılmayasan” və s.
maraqlı publisistik məqalələrlə respublika mətbuatında çıxış etdi, təlim-
tərbiyə və yenidəntərbiyə məsələlərinə həsr olunmuş “Ümid qapısı” və
“Bir gəncin taleyi alt-üst olursa” adlı kitabları pedaqoji ictimaiyyətin
böyük marağına səbəb oldu.

“Axı, bu uşaqların həyatdan zövq alan, şənlənən, deyən-gülən
vaxtlarıdır. O normal mühiti isə ətraf – mən, sən və biz yaratmalıyıq.
Səhv etmiş uşaqları əyri yoldan çəkindirməliyik. Ətrafda olan adamlar
bu yeniyetmələrə öz övladı və vətənin gələcəyi kimi baxarlarsa,
törədilən səhvlər kütləvi hal almaz. Gəlin hamılıqla bizim cinayət
adlandırdığımız halların qarşısını alaq və bir anlığa yaxşı-yaxşı fikirləşək:
Hər səhv cinayətdirmi?!” – deyərək hamını bu vacib məsələyə biganə
qalmamağa çağırdı.

Bu uşaqların müxtəlif səbəblərdən cinayət törədərək cəzaçəkmə
müəssisəsinə düşmələrinin səbəbini cəmiyyətin, onların təhsil aldığı
məktəbin və valieynlərin biganəliyində görən Səməndər müəllim
düşünürdü ki, bunun qarşısının alınmasında orta məktəblər mühüm rol
oynaya bilər. Elə bu səbəbdən də 2002-ci ilin yanvarında Bakının
Sabunçu rayonundakı 271 saylı məktəbə direktor təyin olunanda ilk
növbədə diqqəti tərbiyəyə, nizam-intizamın möhkəmlənidirlməsinə
yönəltdi.
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HAMIYA MÜƏLLİM DEMƏK OLARMI?

Ziyalı o deyil ki, savadlıdır, o adamdır ki, keçmişlə
gələcək arasında özünün yerini müəyyənləşdirə bilsin.

R.Fiş

Görkəmli rus pedoqoqu K.D.Uşiniski demişdir: ”Tərbiyəçi
pedaqoqikanın nəzəriyyəsini nə qədər yaxşı öyrənmiş olsa da, pedaqoji
mərifəti olmayınca, heç vaxt yaxşı təcrübəçi-tərbiyəçi olmayacaqdır.”

Uzunillik təcrübəsinə əsaslanan Səməndər Məmmədov deyir ki,
müəllim hər şeydən əvvəl ziyalıdır, yolgöstərəndir, tərbiyəçidir,
öyərədəndir. Müəllim savadlı olmalı, keçmişi bilməli, gələcək üçün
düzgün yol göstərməyi bacarmalıdır. Doğrudur, hamı müəllimlik edə
bilər, yəni sinifə girib dərs deyər. Amma elə şəxsi keyfiyyətləri olar ki,
ömrünün sonuna kimi onu heç kim ziyalı kimi qəbul etməz. Sözün əsl
mənasında müəllimliyin şərti başqadır. Gərək şagirdlərin qəlbinə yol
tapmağı, onlara fərdi yanaşmağı, hərənin öz dili ilə danışmağı bacarasan.
A.S.Makarenkonun aşağıdakı sözləri hamıya məlumdur: ”Mən yalnız o
zaman həqiqi usta oldum ki, “bura gəl” sözunu 15-20 çalarda ifadə edə
bildim, sifətimi, səsimi 20 formada ifadə etməyi bacardım".

A.S.Makarenkо eyni zamanda bunu da demişdir: «Elə hesab etməyin
ki, uşaqlar müхtəlif məzmunlu lətifələri bilmirlər, хeyr, оnlar bəlkə
bizdən də çох lətifə, rəvayət bilirlər, lakin bizim yanımızda danışmır,
danışmağı lazım bilmirlər».

Səməndər müəllim deyir ki, kənardan çoxlarına asan görünsə də,
müəllimlik olduqca çətin peşədir. Müəllim üçün ən vacib keyfiyyət,
bəlkə də, savaddan öncə pedaqoji mərifətdir. Pedaqoji mərifəti olmayan,
şəxsi nümunəsi ilə şagirdlərin diqqətini cəlb edə bilməyən, şagirdləri
həyatda düzgün istqamətləndirməyən birisi nə qədər savadlı olur-olsun,
əsl müəllim ola bilməz.
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RƏHBƏR VƏZİFƏDƏ OLMAQ ASANDIRMI?...

İstedadlı və bacarıqlı adamın vəzifəsi kiçik, nüfuzu az,
düşməni çox olsa da, o əql və kəlamı sayəsində özünü büruzə
verər, şöhrət tapar. Belə adamlar çıraq kimidirlər, fikir
verməmisinizmi ki, çırağı söndürmək istərkən, o, yüksəyə
qalxmağa meyl göstərir.

“Kəlilə və Dimnə”

“Hərgah Səməndər həyatını sonralar pedaqoji fəaliyyətə həsr
etməsəydi, onun, günümüzün ən böyük şairlərindən biri olacağına
zərrəcə şübhəm qalmazdı. O, indi Bakının ən nəhəng tədris ocaqlarından
birinə rəhbərlik edir. Bu faktın özü belə, bir daha sübut edir ki, Səməndər
hansı sahədə çalışsaydı, oranın birinci adamı olmalıydı. İcra aparatında
başçı, orduda sərkərdə, şeirdə bayraqdar...”

Bu sözlər Səməndərin tələbəlik dostu, şəxsiyyətinə və yaradıcılığına
böyük hörmət bəslədiyim yazıçı Əlabbasa məxsusdur. Bəli, Səməndər
harada olsa, hansı sahədə çalışsa birinci olmalıdır. Çünki buna layiqdir və
“içərisi o qədər genişdir ki, onun Vətənə, dövlətə, millətə, xalqa
məhəbbəti o qədər böyükdür ki, sabah onu gətirib nazir də qoysan yenə
həmin mədəniyyətlə, qabiliyyətlə, içərisindəki işıqla, genişliklə bu sahəni
idarə eləməyə qadir olan ziyalıdır (Zəlimxan Yaqub)”.

“Vəzifə ağır daş kimi şeydir, onu çox əziyyət və məşəqqətdən sonra
çiyninə qaldırırlar, lakin çox asanlıqla yerə atırlar” (“Kəlilə Və Dimnə”) .
Səməndər müəllim neçə illərdir ki, çiynindəki bu yükü şərəflə daşıyır. Və
mən inanmıram ki, bir gün özü bəsdi deyənə kimi, kimsə zorla onun
çiynindən bu vəzifə yükünü yerə atsın. Ona görə ki, əvvəla, Səməndər
müəllim vəzifədə təsadüfi adam deyil. Yüksək təşkilatçılığı, təhsilin
incəlikllərini dərindən bilməsi, başlıcası isə, kollektivlə dil tapmaq
qabiliyyəti ilə seçilir və elə bu keyfiyyətləri də dövlətə, dövlətçiliyə
ləyaqətlə xidmət etməkdə ona kömək edir. Belə olmasaydı, Səməndər
müəllimin gəlişinə qədər kapitansız bir gəmi kimi dalğaların qoynunda
üzən 271 saylı orta məktəb onun rəhbərliyi altında qısa müddətdə
rayonun qabaqcıl təhsil ocaqları sırasına çıxmazdı. İndi bu mıəktəbin
şagirdlərinin sorağı ayrı-ayrı fənnlər üzrə respublika olimpiadalarının
final mərhələsindən gəlir, mükafata layiq yerlər tuturlar, məzunları
yüksək ballarla ölkənin müxtəlif ali məktəblərinə daxil olurlar.
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Bakı şəhəri üzrə keçirilən müsabiqələrdə, sorğularda məktəbin
müəllimləri və direktoru dəfələrlə müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib
olmuşlar.

271 saylı məktəb təkcə Sabunçu rayonunda deyil, həm də Bakıda ən
böyük ümumtəhsil məktəblərindən biridir. 2008-ci ildə burada 720 şagird
üçün nəzərdə tutulmuş əlavə korpus tikilib istifadəyə verildi ki, bu da
məktəbdə təlim-tərbiyənin daha effektli qurulmasına kömək edir. Və biz
inanırıq ki, yaradılan bu gözəl şəraitdən bəhrələnən pedaqoji kollektiv
hələ bundan sonra da Səməndər müəllimin rəhbərliyi ilə neçə-neçə uğura
imza atacaqdır.

LƏYAQƏTİN VARSA, TAPALLAR SƏNİ

Lap dünya dağılsa da,
haqq-ədalət həmişə olacaq.

Ç.Aytmatov

Философлардан бири буйурур: «Щягигят алову, ону
апаранларын ялини тез-тез йандырыр». Səməndər müəllim bu
həqəqət alovundan qorxmayan, onu cəsarətlə aparmağı bacaran, haqlının
halal haqqınının tapdanmasına yol verməyən və bu zaman ən yaxın
dostuna da güzəştə getməyən bir insandır. Lap gözüınün işığı olsun,
haqszızıdrsa, müdafiə etməz.

Бюйцк yапон алимляриндян сайылан Ниши буйурур: «Ясас
щадисяляр дейил, ясас сянин она мцнасибятиндир”. Səməndər
müəllim hadisələrə subyektiv, şəxsi maraq baxımından yox, həmişə
obyektiv yanaşır, obyektiv qiymət verir. Burada böyük türk şairi Mehmet
Akifin sözləri yada düşür:

Zülmü alqışlayamam, zalımı əsla sevməm,
Gələnin keyfi üçün keçmişə qalxıb söyməm.

Onu da yaxşı bilir ki, zorakılıqla həqiqət bir araya sığmaz. Adam öz
ləyaqətini mübahisə ilə sübut edə bilməz. Unudulmaz şairimiz Osman
Sarıvəlli necə də gözəl deyib:

Ləyaqətin varsa, tapallar səni,
Şan-şöhrət dalınca qaçmaq əbəsdir!
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BÜTÖVLÜK
Səməndər bir üzü olan kişilərdəndir.

A.Əmrahoğlu

İstər Səməndər müəllimlə bağlı fkirlərini, ürək sözlərini bu kitaba
daxil etdiklərim olsun, istərsə də sadəcə onunla bağlı münasibətlərini
öyrəndiyim hər kəs – hamı birmənalı şəkildə vurğuladı ki, o, sözün əsl
mənasında bütöv şəxsiyyətdir. Yarımçıq söz danışmaz, yarımçıq iş
görməz. Söz verdisə, mütləq əməl edəcək. Vəd verdisə yerinə yetirəcək.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub Səməndər müəllimi belə xarakterizə edir:
“Bir insan kimi ürəyi böyükdür, sinəsi genişdir, içində xılt yoxdu,
başdan-başa nurdu, işıqdı, şeiriyyətdi, poeziyadı. O adamlar ki, işığa
sevinir, o adamlar ki, başqasının uğurlarına sevinirlər – onlar böyük
şəxsiyyətlərdir.”

Onun bu bütövlüyünü, dəyişilməzliyini, görün, onun tələbəlik dostu
Arif Əmrahoğlu necə dəqiqliklə ifadə edir:

“Əvvəl Səməndər idi – Səməndər Məmmədov. Daha sonra məktəbli,
tələbə, qrup nümayəndəsi oldu, müəllim, məktəb direktoru işlədi (və
işləyir), bədii-publisistik yaradıcılıqla məşğul olur, atadı, babadı...
Harada işləməsindən, cəmiyyətdəki statusundan asılı olmayaraq o,
həmişə Səməndər olaraq qaldı, yəni dəyişmədi. Əslində dəyişmədi
demək bir az düz deyil – bir az kökəldi, bir az ağırlaşdı, şəvə kimi qara
saçlarına dən düşdü... Amma ürəyi dəyişmədi. Əvvəlki kimi yenə də
çılğındı, qohumcanlı, dostcanlıdı”.

Bir türk kişisi kimi, Səməndər müəllim üçün qüruru, mənliyi,
ləyaqəti hər şeydən üstündür və yol verməz ki, kimsə heysiyyatına
toxunsun. Bu mövzuda söz düşəndə Ç.Aytmatovun sözlərini xatırladır:
“Varını alsalar ölməzsən, dözərsən, amma varlığını tapdalasalar
düzəlməyəcək”.

Yəhya Kamal demişkən, onun üçün ölmək ömrün ən böyük faciəsi
deyil, əsl faciə odur ki, kişi ölüm gəlməmişdən əvvəl ölür.
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“YANMAĞIN DADINI SƏMƏNDƏR BİLƏR”

Cəmiyyət öz daxili dünyasında yatır,
amma yuxusunu şairlər görür, yozur.

N.F.Qısakürək

Son illər ömründə əlinə qələm almayan, ümumiyyətlə şeir nə deməkdi,
bilməyən birisinin sənə yaxınlaşraq “öz kitabımdır”, – deyə kitab
bağışlamasına bir növ öyrəşmişik. İndi söz azadlığıdır deyib nə gəldi, necə
gəldi çap etdirirlər. Təki pulun olsun, get ayda bir kitab çap etdir. Mizan-tərəzi,
sözə nəzarət, məsuliyyət yoxdur. Amma cəmisi bir neçə onillik bundan əvvəl
şərtlər tamam başqa idi. Və onda qəzetdə bir şeirin çıxması əsl söz adamı
üçün indiki bir kitabın nəşrindən daha çox fərəh gətirən məqam idi. O zaman
əlinə qələm götürən hər kəs yaxşı bilirdi ki, Tofiq Bayram demiş, “şairlik ən
böyük əzab-əziyyət, şairlik ən böyük qəhrəmanlıqdır!”

Burası da hamıya gün kimi aydın idi ki:

Məhəbbəti, ilhamı
Vəzifəylə almazsan.
Zorla Allah olarsan,
Zorla şair olmazsan!

(T.Bayram)

Sözə belə bir ciddi münasibətin olduğu vaxtda – hələ orta məktəb
şagirdi ikən Bolnisi rayonunda çıxan “Qələbə bayrağı” qəzetində
Səməndərin “Gözəl dağı” adlı şeiri nəşr olundu. Həmin günləri xatırlayan
Səməndər müəllim deyir ki, qəzetdə şeirim çıxsa da, əvvəlcə bunun nə
demək olduğu sanki mənə çatmırdı. Şeirimi oxuyanlar kəndin içində
atamı da təbrik etmişdilər. Amma sonra gördüm ki, istər məktəbdə,
istərsə də kənddə mənə qarşı münasibət dəyişib. Artıq məktəbdə
müəllimlər də mənə başqa cür yanaşırdılar. Yadımdadır, olduqca tələbkar
olan riyaziyyat müəllimimiz (mən riyaziyyatı zəif bilirdim) Nəbi
Gülməmmədovun da mənə qarşı münsibəti o gündən dəyişmişdi.
Ədəbiyyat müəllimim, şair Əli Səngərli isə, bəlkə də öz şagirdinin
uğuruna hamıdan çox sevinir, məni daha da ilhamlandırırdı.

İlk şeirin ayağı sayalı oldu. Səməndər müəllimin şeirləri mətbuata
ayaq açdı. Tələbəlik illərində isə oxucu auditoriyası, çap olunmaq
imkanları bir az da genişləndi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul
olundu, kitabları işıq üzü gördü, Azərbaycan yazıçılarının XI
qurultayında nümayəndə nümayəndə kimi iştirak etdi.
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Səməndər müəllimi bir şair kimi digərlərindən fərqləndirən bir cəhət
var ki, o da az, amma samballı yazmasıdır. O, hesab edir ki, Avstriya
yazıçısı Karl Kraus demiş: “Hər dəfə elə yazmaq lazımdır ki, sanki
birinci və axırıncı dəfə əlinə qələm alıb yazırsan. Yəni o qədər çox söz
deməlisən ki, sanki vidalaşırsan və o qədər yaxşı deməlisən ki, elə bil ilk
dəfə yazmağa başlamısan”. Və onu da yaxşı bilir ki: “Yazıçının ən böyük
bacarığı pozmağı bacarmaqdır. Kim onu bacarırsa, kim özününkünü
pozmaq iqtidarındadırsa, o, uzağa gedə biləcək” (Dostoyevski).

Bəli, Səməndər az yazır, amma yazdıqları qəlbinin dərinliklərindən
süzülüb gəlir. Ona görə də, hər misrasından səmimiyyət yağır, Vətən,
torpaq ətri gəlir, insanları halallığa, düzlüyə, sədaqətə, saf məhəbbətə
səsləyir.

Tələbəlik dostu, filologiya elmləri doktoru, professor Məmmədəli
Qıpçaq haqlı olaraq yazır:

“Mənə elə gəlir ki, Səməndərin pedaqoji fəaliyyəti də, həyatda özünə
çoxlu dost, tanış qazanması da ən əvvəl onun şairliyindən, vətənə,
torpağa, xalqa bağlılığından qaynaqlanır, başqa sözlə, əslində həqiqi
müəllim şair təbiətli olmalıdır və bu, özü-özlüyündə hiss edilməlidir,
kiminsə canfəşanlığı, dəridən-qabıqdan çıxması sayəsində yox”.

Yazıçı Əlabbas isə deyir: “Hərgah Səməndər həyatını sonralar
pedaqoji fəaliyyətə həsr etməsəydi, onun, günümüzün ən böyük
şairlərindən biri olacağına zərrəcə şübhəm qalmazdı”.

O, HƏM DƏ GÖZƏL NATİQDİR
Эюзял вя айдын данышанлар сещр кими ясрарянэиздир».

Щязрят Яли (с)

Философлардан бири демишдир: «Данышмаг цчцн инсана ики
ил лазым олдуьу щалда, данышмаьы юйрянмяк цчцн 60 ил вахт
тяляб олунур».

Щязрят Яли (с) буйурур: «Эюзял вя айдын данышанлар сещр
кими ясрарянэиздир». Səməndər müəllim həm də bu sehrə – gözəl nitq
qabiliyyətinə, güclü yaddaşa malikdir. Onunla cəmisi bir neçə dəqiqəlik
müsahib olmaq kifayətdir ki, səlis nitqi, rəvan, axıcı dili və şirin Borçalı
ləhcəsi ilə səni ovsunlasın. Və bu bir neçə dəqiqədə sənə elə müsbət enerji
aşılasın ki, günlərlə təsirindən çıxa bilməyəsən.

Bunun sirri bir tərəfdən anadangəlmə fitri istedadı ilə izah
olunmalıdırsa, digər səbəbi dərin mütaliəsi və elə buna görə də
dediklərinə əvvəlcə özünün arxayın olması və müsahibni inandıra bilmək
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qabiliyyətidir. Bir də içində paxıllığın, kin-küdurətin olmaması və daxili
səmimiyyətinin sözlərinə hopmasıdır.

Философлардан бири буйурмушдуr: «Сян даныш, сянин неъя
адам олдуьуну дейим». Bu mənada, Səməndər müəllimi tez tanıyır və
özün üçün yeni bir aləm kəşf edirsən. Səməndər müəllim sinədəftərdir.
Saatlarla şeir deməkdən yorulmur.

Onu heç vaxt səsinin tonunu qaldıran, özündən çıxaraq hay-küylə
danışan görməmişəm. Ən qanqaraldıcı məqamda belə fikrini səbirlə,
dözümlə izah edir, qarşısındakını özünün haqlı olduğuna inandıra bilir.
Dəfələrlə şahidi olmuşam, məktəbdə nizam-intizamı pozan, hər hansı
qəbahəti olan uşaqla da elə nəzakətlə davranıb, müdriklərdən sitat gətirərk
elə tərbiyəvi söhbət eləyib ki, yanına dizləri əsə-əsə gələn uşaq bütün
gərginliyi bir an içində unudub, günahını səmimi şəkildə etiraf edərək bir də
səhv etməyəcəyinə söz verib.

“BAŞIN BAŞA NƏ ZİYANI”
“Башгаларынын фикриня ещтийаъы олмайанын

фикриня ещтийаъ олаъаьына инанырам”.
Худу Мяммядов

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun şeirlərinin birində bu gün el arasında
zərb-məsəl kimi işlənən bir beyt var:

İçində varsa ağılı,
Başın başa nə ziyanı.

Doğrudan da, fikir fikrə, ağıl ağıla söykənəndə daha böyük uğurlar
əldə edilir. Yetər ki, başqasının fikrinə hörmətlə yanaşıb, onu dinləyə
biləsən.

Böyük ingilis yazıçısı Bernard Şоu demişdir: «Əgər sizdə və məndə
alma varsa və biz bu almanı dəyişiriksə, оnda hərəmizdə bir alma
оlacaqdır. Əgər sizdə də ideya varsa, məndə də ideya varsa və biz bu
ideyaları mübadilə ediriksə, о zaman bizim hər birimizdə iki ideya
оlacaqdır».

Mяшщур Чин философу, ерамыздан яввял ВЫ ясрдя йашамыш
Лао Тсизин demişdir: «Ким адамлары таныйырса – арифдир. Юзцнц
таныйырса – агилдир. Адамлара галиб эялирся – эцълцдцр. Юзцня
галиб эялирся – гцдрятлидир. Билийи чохдурса – дювлятлидир.
Инадкардырса – ирадяси вар. Тябиятини дяйиширся –
узунюмцрлцдцр. Юляндян сонра унудулмурса – демяли, юлмяздир.»
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O adamın fikrinə, dəyərli məsləhətinə ehtiyac duyursan ki, onun
işinə, əməlinə dərindən bələdsən, ondan ziyan görməyəcəyinə əminsən.
Bu baxımdan tam əminliklə demək olar ki, Səməndər müəllim adamları
tanıya bilir, çünki özünü tanıyır. Başqalarının dəyərli fikir ilə hesablaşır.
Çünki kimin fkrinə daha çox ehtiyac duyulduğunu, kimin hansı məsləhəti
verə biləcəyini yaxşı bilir.

“ÖMRÜM BOYU YANILMADIM...”
Dünyanı təkbaşına yox, dostlarla görmək lazımdır.

P.Neruda

“O adam ki, sözə yaxındı, o, Allaha yaxındı. O adam ki, Allaha
yaxındı, o, xalqa yaxındı. O adam ki, xalqa yaxındı, demək, onunla yol
yoldaşı da olmaq olar, dostluq da eləmək olar, qohumluq əlaqələri də
yaratmaq olar, onunla can-ciyər olub yaşamaq da olar, sirlərini də ona
aça bilərsən”. Bu sətirlər xalq şairi Zəlimxan Yaqubun Səməndər
müəllim haqqında söylədiyi ürək sözlərindən götürülüb. Və bu bir neçə
sətirdə bir kitablıq hikmət var, Səməndər müəllimə verilən ən böyük
qiymət var. Deyimə fikir verin: Səməndər müəllim xalqa yaxındı, çünki
Allaha yaxındı. Təkcə bu mövzuda saatlarla danışmaq, yazmaq olar. Axı,
heç kəsə sirr deyil ki, bu gün hamı xalqa yaxın ola bilmir. Və Səməndər
müəllim xalqa yaxındı deyə, onunla dostluq da etmək olar, ona ən
mübhəm sirlərini də aça bilərsən. Olduqca dəqiq və yerində verilmiş
qiymət.

Səməndər dostluğu qiymətləndirən və dost qədri bilən insandır.
Çünki kiminlə dostluq etmək lazım olduğunu çox gözəl bilir:

Ömrüm boyu yanılmadım
Dost-tanışı seçən yerdə.
Qanadlanıb uçar könül,
Ürək alov saçan yerdə.

Səməndər müəllim övladlarına, şagirdlərinə də dostluqda sədaqətli
olmağı öyrədir və bu zaman Pablo Nerudanın bu kəlamlarını yada salır:
“Dünyanı təkbaşına yox, dostlarla görmək lazımdır. Biz həyatın bütün
təzahürlərinin iştirakçısı olmalıyıq. Mənim tənhalığım cinayətdir. Mənim
tənhalığım həyat deyil”.

Səməndər müəllimin dostu olmaq həm asandır, həm də çətin və
məsuliyyətli. Asandır ona görə ki, təmənnasızdır, bir üzü olan kişidir,
dəqiqdir, düzgünlüyü sevən və qiymətləndirəndir, dost üçün lazım olsa
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varından, canından belə keçməyə hazırdır. Gücü çatmayan işə söz
verməz, söz verdisə mütləq yerinə yetirər. Çətindir ona görə ki, minsifət
“kişilərlə”, üzdə bir cür, arxada başqa cür danışanlarla arası yoxdur, saxta
pafosu, yalançı vədləri sevmir, yalançı adam onun ən böyük düşmənidir.
Səməndər müəllimin dosta rəğbəti, məhəbbəti nə qədər dərindirsə, Allah
eləməmiş, gözündən düşənlərə münasibəti də o qədər sərindir. Və bir
adamdan ürəyi qırıldısa, çətin ki, düzələ. Çünki yaxşı bilir: “Münəccim
ulduzlarla necə tanışdırsa, bəzi adamlar da namusun qayda-qanunu ilə elə
tanışdırlar. Uzaqdan uzağa...” (Hüqo)

Və bir də Dostoyevskinin bu kəlamlarını tez-tez işlədir:
“Sən mənə yalan de, ancaq öz ağlınla yalan de, onda mən səni

öpərəm də.
Adamın öz ağlı ilə yalan deməsi yad bir adamın ağlı ilə doğru

deməsindən yaxşıdır”.
Səmənndər müəllimin çox ləyaqətli dostları var. Və mən Səməndər

müəllimə minnətdaram ki, məhz onun sayəsində onlar məni də özlərinin
dostu hesab edirlər.

XEYİRXAHLIQ UNUDULMUR
Yardım edən əllər dua oxuyan ağızlardan müqəddəsdir.

İngersol

M.S.Ordubadi deyirdi: “Mərhəməti yaradan şey vicdan və insafdır”.
Esxilə görə isə, müdrik çox bilən deyil, biliyi xeyirli olan adamdır.

Səməndər müəllim daim öz bilik və bacarığını xalqın, elin-obanın
yolunda sərf edib, dövlətə, dövlətçiliyə, müstəqil Azərbaycanımıza
sədaqət nümayiş etdirib. Özü də bu zaman təkcə vəzifə borcundan irəli
gələn işləri görməklə kifayətlənməyib, vicdanının səsi ilə xeyirxah
addımlar atıb. Ermənistandan, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlardan
qaçqınların ilk dalğası gələndə maddi köməyini əsirgəməyib. Gücü çatan
köməyi göstərib. Özü də bu işi “sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir”
prinsipi ilə edib. Özünü reklam xətrinə yox, etdyini bəziləri kimi əldə bayraq
etmədən.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müharibənin ən qızğın
vaxtlarında hər ay maaşından 300 (üç yüz) manat müdafiə fonduna
keçirib. Və bunu kimsənin göstərişi ilə yox, vicdanının səsi ilə edib.
Düşünüb ki, heç olmasa bu yolla cəbhədə döyüşən vətən oğullarına arxa-
dayaq olsun, bir gün “vətən üçün sən etmisən?” – sualı ilə üzbəüz
qalanda vicdanı qarşısında xəcalətli olmasın.
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“XƏSTƏ KÖNLÜ NAR İSTƏR,
MƏNİM KÖNLÜM QARDAŞI”

Dili həmişə şeirli-bayatılı olan Səməndər müəllim qohum-qar-
daşdan söz düşəndə həmişə bu bayatını söyləyir:

Qar daşı,
Qarlı dağdan qar daşı.
Xəstə könlü nar istər,
Mənim könlüm qardaşı.

Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, qohum kimi istiqanlılıqda,
canıyananlıqda da Səməndər müəllim tayı-bərabəri olmayan insandır. Elə
bu kitaba daxil olan yazıların əksəriyyətində də bir qohum kimi onun bu
keyfiyyəti xüsusilə vurğulanır.

Qohum-qardaşdan söz düşəndə, Səməndər müəllim həmişə “Kəlilə
və Dimnə”dən sitat gətirir: “Qardaşı olmayan qərib sayılar, övladı
olmayan tez unudular, malı olmayan əqlindən də istədiyi kimi istifadə
edə bilməz”.

Mən onun qohumlarının şad günündə sevincdən, fərəhdən uçmağa
qanad axtardığı anlarını da, Allah eləməmiş, kiminsə kədərli anında bu
hüznü öz dərdi kimi yaşadığını da görmüşəm. Cəmisi iyirmi il yaşasa da,
yaddaşlarda şirin xatirəsi, şeirsevərlərin dilində gözəl poeziya nümunələri
yaşayan qardaşı Fikrət Məmmədov barədə elə yanğı, elə nisgillə danışır
ki, onda olan qardaş məhəbbətinə heyrət etməyə bilmirsən. Bu yanğı bir
də ondan irəli gəlir ki, Fikrət onun üçün təkcə qardaş deyil, həm də qələm
dostu – gəlcəyinə hamının böyük ümid bəslədiyi gənc şair idi. Sağ olsun
Səməndər müəllim, onun şeirlərini itib-batmağa qoymadı, toplayıb “Bir
durna ayrıldı öz qatarından” adlı kitab şəklində nəşr etdirtdi.

Burada xatırlamaq yerinə düşür ya düşmür, bilmirəm, qardaşı
Sərdarın oğlu Turanı necə sevdiyinin də şahidi idim. Hər il onun ad
günündə mütləq şəklini qəzetdə verdirib təbrik edərdi. Talenin acı
küləkləri bu məsum körpəni ata-anasının əlindən amansızlıqla alanda ən
çox üzülən də, məncə, Səməndər müəllim idi.

Səməndər müəllim böyük yolu gözləyən, qədir-qiymət bilən,
yaxşılığı unutmayan bir insandır. Rəhmətlik Şamil Qurbanovun
ölümündən keçən beş ildə elə bir il olmayıb ki, məhz Səməndər
müəllimin təşəbbüsü, bilavasitə dəstəyi ilə onun doğum və ölüm günləri
respublika mətbuatında, radio və televiziyada qeyd olunmasın.
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Öz anasını hamı sevir və burada qeyri-adi bir şey də yoxdur. Amma
mən Səməndər müəllimin anasına olan sevgisi qarşısında baş əyirəm.
Yaşı səksəni keçmiş anasından (atrıq dünyasını dəyişib – M.N.) həmişə
məhəbətlə, böyük sevgiylə danışır. Son zamanlar yaşın diqtəsi ilə bir az
nasaz olan anasının səhhətində kiçicik bir problem yaranan kimi oturb-
durmağa yer tapmır, ansaını ağrılarını öz içində çəkir.

SƏCDƏGAHIM, DİN-İMANIM, FAXRALI

Səməndər Borçalı adında mahalın
adını tac kimi başında gəzdirir.

Zəlimxan Yaqub

Azərbaycan Yazıçılar Birliyin katibi, yüksək ziyalı mədəniyyətinə
məftun olduğum Arif Əmrahoğlu yazır: “Onda birmənalı şəkildə
borçalılıq, azərbaycançılıq, türklük var. Onun bu cəhəti də xarakterinə
uyğundur. Yəni borçalılığında, azərbaycançılığında, türklüyündə
səmimidi, bunların arxasında şəxsi maraq durmur, ictimai-siyasi həyatda
mövqe qazanmaq məramından irəli gəlmir. Ən başlıcası isə, bu amalına
sədaqəti fərqli amal daşıyıcılarını inkar və ya onları aşağılamaq üzərində
formalaşmayıbdı, ilk növbədə səmimi vurğunluğa əsaslanır”.

Elə bu səmimi vurğunluqla da doğma el-obanı şeirlərində tərənnüm
edir şair Səməndər:

Vurğun könlüm pərvanədir başında,
Canımdan da əziz canım, Faxralı.
Həyatım, varlığım, zövqüm, kamalım,
Səcdəgahım, din-imanım, Faxralı.

Borçalının bu ağır elinin Məməşoğlu İsrafil, Əli Bayramoğlu,
Məhəmməd, Sədrəddin, Aslan, Əli Xəlilov, Hümbət oğlu Qara,
Hüseynqulu müəllim, Şamil müəllim, Şəmistan müəllim, Hümbət, Musa
və digərləri kimi Faxralının adına hər yerdə şərəf gətirən ər kişiləri,
Güləndam Baytallı, Balaxanım Çərçi qızı kimi kişi qeyrətli qadınları,
“namusuna, ismətinə sığınan qaragözlü, sazlı-sözlü Faxralı qızlarını”
tərənnüm edir, bir vaxtlar qoynunda uşaqlığını keçirdiyi dağlara, suyu diş
göynədən bulaqlara yön çevirərək “Öpürəm, a dağlar, öpürəm sizi”,
“Suyun car olsun, ay bulaq!” – deyir.

Mətbuatda işıq üzü görən ilk şerində:
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Doğma Faxralımın
Tacıdır Gözəl dağı.
Ağsaçlı Səngərimə
Bacıdır Gözəl dağı

– deyən şair Səməndər digər şeirində yazır:

Tarix yatır torpağında, daşında,
Ağsaçlı dağlardan qoca Səngərim.
Qoymaram tapdaya yad ellər səni,
Elimin, obamın tacı Səngərim.

Onun “Faxralı toponimik bayatıları”nı oxuyanda isə oxucu xəyalən
Səməndər müəllimlə birlikdə gəzib dolaşır və bu yerlərin əsrarəngiz
təbiətini göz önünə gətirir.

Səməndər müəllim bir övlad kimi Faxralı üçün böyük zəhmət çəkmiş
ziyalılardandır. Keçən yüzilliklərdə yaşamış neçə-neçə el şairi məhz onun
gərgin tədqiqatçı zəhmətinin hesabına özünün ikinci ömrünü qazandı,
şeirləri yazıya alınaraq elin malına çevrildi.

“Faxralı tək ağır elim var mənim” kitabını nəşr etdirdi, bu elin
Borçalıda barmaqla göstərilən ağırtaxtalı kişilərinin, Azərbaycan elminə
verdiyi neçə-neçə aliminin həyat yoluna işıq salan oçerklər yazdı.
Azərbaycan Milli Məclisinin iki çağırış üzvü olmuş filologiya elmləri
doktoru, professor, ictimai-siyasi xadim Şamil Qurbanovun ölümündən
sonra xatirəsini əbədiləşdirmək üçün kitabın hazırlanmasında böyük zəhmət
çəkdi.

Elə buna görədir ki, Səməndər müəllimdən söz düşəndə onun
eloğlusu, yaxın qohumu Eldar Qurbanov deyir ki, doğulub boya-başa
çatdığı doğma yurdu hamı sevir. Amma Səməndər müəllim və onun kimi
qələm adamlarının doğma yurda bağlılıqda bizlərdən fərqi odur ki, onlar
el-obanı sadəcə olaraq sevməklə kifayətlənmir, həm də qələmləri ilə
samballı işlər görürlər.

HƏYAT DƏRSİ

Bu dünyada hər kəs istədiyi ali məktəbdə oxuya, istədiyi ixtisasa
yiyələnə bilər. Tez ya gec, fərqi yoxdur, yetər ki, ürəkdə istək olsun.
Hətta bir dəfə, iki dəfə, lap elə beş dəfə də imtahandan “iki” alsan da,
yenə də bu kəsiri düzəltmək mümkündür. Bu da məlumdur ki, ali
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məktəbi bitirənlərin heç də hamısının bilik səviyyəsi eyni olmur. Bəzən
alayarımçıq biliklə də həyatda baş girləmək mümkün olur.

Amma bütün bunlardan fərqli bir dərs də var ki, ona kamil
yiyələnməlisən, daha doğrusu burada yarımçıqlıq qəbul olunmur. Bu,
adamlıq, insanlıq – həyat dərsidir. Vay o şəxsin halına ki, həyat dərsindən
“iki” ala.

Səməndər müəllim o xoşbəxtlərdəndir ki, hələ universitet təhsilindən
əvvəl Borçalının ağır batman kişilərinin öyüd-nəsihətlərindən,
ağbirçəklərin nağıllı-bayatılı dünyasından, folklorumuzdan, sazımızdan,
sözümüzdən bu dərsin sirlərini mənimsəyə bilmişdi. Bakıda isə Mir
Cəlal Paşayev kimi müdriklərdən, Şamil Qurbanov, Məmməd
Məmmədov kimi alim-şəxsiyyətlərdən öyrəndikləri onun bu yöndəki
biliklərini daha da zənginləşdirdi, həyat dərsini müəkəmməl
mənimsəməyə kömək etdi.

Və Səməndər müəllim hərəsindən bir hikmət öyrəndiyi bu insanları,
Faxralının bir kəlməsi qanlıları barışdıran ağsaqqallarını, müəllimlərini və
təbii ki, həyatda çox şeyi ondan əxz etdiyi atası Eyvaz kişini, dayısını həyat
məktəbinin əvəzsiz müəllimləri kimi həmişə minnətdarlıqla yad edir.

”ƏLİ İŞSİZ, BAŞI FİKİRSİZ QOYMAQ OLMAZ”
”Qiymətli vaxtını öldürən adam özünü öldürür,

öz insanlıq ləyaqətini öldürür, insanlıq idealını öldürür".
A.V.Lunaçarski

Görkəmli pedaqoq S.M.Qənizadə müəllim şəxsiyyətini, müəllim
əməyini bu cür qiymətləndirmişdir: “Müəllimin evi kitabxanadır,
istirahəti dəftər yoxlamaqdır, nəğməsi uşaqların səs-küyüdür, qazancı el
məhəbbətidir”.

Bu kəlmələr sanki Səməndər müəllimin ünvanına deyilib. Onun üçün
boş vaxt məfhumu yoxdur. Yəni vaxtını boş keçirən deyil. Müdriklərdən
birinin dediyi bu sözlərə özü əməl etməklə yanaşı, dostlarına və
şagirdlərinə də tövsiyə edir: ”Əli işsiz, başı fikirsiz qoymaq olmaz”.

Xüsusən uşaqların boş vaxtlarından söz düşəndə, onların asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilindən danışanda isə yenə müdriklərə istinad
edir: “Uşaqlar kəndli kimi işləməli, filosof kimi düşünməlidirlər”.

Səməndər müəllim boş vaxtlarında daha çox mütaliə edir,
Azərbaycan və dünya klassiklərini oxuyur. Çox sevdiyi şairlər Səməd
Vurğun, Hüseyn Arif və Zəlimxan Yaqubdur. Zəlimxan Yaqubun hələ ilk
şeirləri qəzetdə çap olunandan onun fanatıdır. Ən çox sevdiyi yazıçı isə
Mövlud Süleymanlıdır.
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Bir də boş vaxtlarında xatirələrini qeyd edir ki, nə vaxtsa bu
mövzuda qələmə sarılanda çətinlik çəkməsin.

SƏMƏNDƏR EYVAZ OĞLUMƏMMƏDOV

Səməndər Eyvaz oğlu Məmmədov 1954-cü il fevralın 8-də Borçalıda –
Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində anadan olub. 1971-ci ildə Faxralı orta
məktəbini bitirib, 1973-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU-nun) filologiya fakültəsinə daxil olub.

1978-ci ildə universiteti bitirən Səməndər Eyvaz oğlu təyinatla Lerik
rayonunun Vistən kəndində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Dörd il burada
çalışdıqdan sonra 1982-ci ildə Bakıya gələrək Azərbaycan DİN-nin tərbiyə
müəssisəsindəki orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Pedaqoji
ustalığını, yüksək peşəkarlığını və təşkilatçılıq qabiliyyətini görən rəhbərlik
1987-ci ildə ona böyük etimad göstərərək həmin məktəbin direktoru vəzifəsinə
irəli çəkib.

Burada çalışdığı 15 il müddətində özünü bacarıqlı maarif təşkilatçısı və
yüksək pedaqoji ustalığa malik bir müəllim kimi tanıdan Səməndər Məmmədov
bir sıra mükafatlara layiq görülüb, Aəzrbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

2002-ci ilin yanvar ayında isə S.Məmmədova daha böyük etimad
göstərilərək paytaxtımızın ən böyük məktəblərindən birinə – Sabunçu
rayonundakı 271 saylı orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olunub və hazırda da
bu vəzifədə çalışır.

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı bədii yaradıcılıqla da məşğul olan Səməndər
Məmmədov bu gün həm də istedadlı publisist, folklor araşdırıcısı, şair, tərbiyə
mövzusunda bir çox aktual yazıların müəllifi kimi də tanınır. Məhz Səməndər
müəllimin böyük zəhməti hesabına Faxralıda yaşayıb-yaratmış neçə-neçə el şairinin
yaradıcılığı üzə çıxarılaraq tədqiq olunmuş, toplu və ya ayrıca kitab şəklində nəşr
etdirilmişdir. İlk şeiri hələ orta məktəbdə oxuyarkən Gürcüstanda nəşr olunan
“Qələbə bayrağı” və “ Sovet Gürcüstanı” (indiki “Gürcüstan”) qəzetlərində işıq üzü
görən S.Məmmədov bu gün on beş kitabın müəllifidir. “Bir duran ayrıldı öz
qatarından” (Fikrət Məmmədovla birlikdə), “Faxralı”, “Faxralıtək ağır elim var
mənim”, “Payız çiçəyi”, “Coşqun çay kimi”, “Ümid qapısı”, “Bir gəncin taleyi alt-
üst olursa”, “Nur çiləyənlər”, “Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək” (Musa Nəbioğlu
ilə birlikdə), “Pedaqoji düşüncələr” (Şahpəri Hüseynqızı ilə birlikdə), doğma kəndi
– Borçalının ağır ellərindən olan Faxralı və onun tanınmış şəxsiyyətlərindən bəhs
edən üçcildlik “Ağır elsən, Borçalıda adın var”, “İşıq ömrü yaşadı” və dördcildlik
“El sevəni aləm sevər” kitabları oxucuların böyük rəğbətini qazanmışdır.

Musa Nəbioğlunun 2009-cu ildə işıq üzü görmüş “Alışmaqdı Səməndərin
peşəsi” kitabı isə Səməndər Məmmədova həsr olunub.

Səməndər Məmmədov Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan
Aşıqlar Birliyinin üzvü, “Abdulla Şaiq”, “Qızıl qələm”, “Vətən” fəxri media və
“Araz” ali ədəbi mükafatları laureatı, “Qabaqcıl təhsil işçisi”dir. 2017-ci ildə
şair-publisist kimi Prezident təqaüdünə layiq görülüb.
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Azərbaycan Yazıçılarının XI, Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayının
nümayəndəsi olub.

Səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə bir çox mükafatlarla təltif olunub, “İlin
ən yaxşı məktəb direktoru” adına layiq görülüb.
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