
Şanlıurfa – “2023-cü ilin 
turizm şəhəri” 

M.N. Ərsoy “Twitter” hesabından bu 
barədə etdiyi paylaşımda “İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Bakıda keçirilən Turizm Nazirlərinin 
11-ci Konfransında 4 ölkənin namizədləri 
arasından Şanlıurfa (Urfa) 2023-cü il üçün 
turizm şəhəri seçilib. Özbəkistanın Xivə şəhəri 
isə 2024-cü il üçün mədəniyyət şəhəri olacaq. 
Xeyirli olsun!", – yazıb.

Şanlıurfa bütün dünyada, xüsusilə də İslam 
coğrafiyasında “Peyğəmbərlər şəhəri” kimi ta-
nınır. Bu tarixi bölgə həm də insanlığın başlan-
ğıcı hesab edilir. Bəzi rəvayətlərə görə, Adəm 
(ə.s.) və Həvva bir müddət Urfada yaşayıblar. 
Deyilənlərə görə, “Böyük tufan”dan sonra Nuh 
(ə.s.) tərəfindən inşa edilən 18 şəhərdən biri 
də Urfa olub. Şəhər ərazisində tapılan “Balıqlı 
göl heykəli”nin 11 min 500 illik tarixinin olduğu 
bildirilir.

Rəvayətə görə, o dövrün bütpərəst kralı 
Nəmrud İbrahim peyğəmbəri (ə.s.) Urfa qala 
divarlarının inşa olunduğu təpənin üzərindən 
mancanaqla oda atdırır. Lakin Allahın əmri ilə 
od suya, tonqaldakı odunlar isə balığa çev-
rilir. Bu barədə Qurani-Kərimin “Əl-Ənbiyə” 
surəsində ayə var: “Ey atəş, İbrahimin üzərinə 
soyuq və sərin ol”. Eyni zamanda, Həzrəti-
İbrahimin (ə.s.) doğulduğu yer də “Balıqlı göl”ün 
yaxınlığında yerləşir. Hazırda həmin mağara-
nın üzərində “Mövludi-Xəlil” məscidi yerləşir. 
Məscidin içərisindən həmin mağaraya enmək 
mümkündür.

Həzrəti-İbrahimdən (ə.s.) başqa, Urfada 
yaşamış peygəmbərlərdən birinin də Həzrəti-
Əyyub (ə.s.) olduğu deyilir. Peyğəmbərlər 
silsiləsində Allaha təslimiyyəti sayəsində 
göstərdiyi səbirlə tanınmış Həzrəti-Əyyubun 
(ə.s.) xəstələndiyi zaman yaşadığı mağara 
və suyundan içərək şəfa tapdığı bulaq da bu 
şəhərdə yerləşir. Əyyub (ə.s.) peyğəmbərin 
məzarının şəhərdən 20 kilometr məsafədə 

yerləşən Əyyub Nəbi kəndində olduğu bildirilir. 
Həzrəti – İbrahim kimi, Əyyub Peyğəmbərin də 
adı ilə bağlı olan yerlərə ardı-arası kəsilmədən 
ziyarətçi axını gəlir. Xüsusilə də, İran və Suri-
yadan buraya hər il on minlərlə ziyarətçi təşrif 
gətirir.

Urfada Əlyəsa (ə.s.), Şuayb (ə.s.), 
Nuh (ə.s.), Musa (ə.s.), Lut (ə.s.), Yaqub 
(ə.s.) peyğəmbərlər də olublar. Hazırda bu 
peyğəmbərlərin adı ilə bağlı bölgədə yer adları 
mövcuddur.

 Urfa xristianlar üçün də müqəddəs şəhər 
hesab olunur. Rəvayətə görə, İsa Peyğəmbərin 
(ə.s.) zamanında Urfa hökmdarı ağır xəstəliyə 
düçar olur və bu xəstəliyə çarə tapa bilməyən 
hökmdar İsa Peyğəmbərin (ə.s.) yanına bir 
heyət göndərir. İsa Peyğəmbərlə (ə.s.) görüşən 
heyət bildirir ki, hökmdarı sağaldarsa, bütün 
Urfa xalqı onun dinini qəbul edəcək. İsa (ə.s.) 
Urfaya gedə bilməyəcəyini bildirərək əlindəki 
dəsmalı üzünə sürtərək Urfadan gələn insanla-
ra verir. Heyət geri dönərkən İsa peyğəmbərin 
(ə.s.) dəsmalı Urfaya yaxın bir yerdə Əyyub 
peyğəmbərin (ə.s.) yaşadığı mağarada quyuya 
düşür.

Ancaq bir qədər əziyyətdən sonra dəsmalı 
quyudan çıxararaq hökmdara çatdıra bilirlər. 
Rəvayətə görə, hökmdar dəsmalı üzünə 
sürtərək düçar olduğu xəstəlikdən xilas olur və 
söz verdiyi kimi, İsanın (ə.s.) dininə iman gətirir. 
Bu dəsmal İsa Peyğəmbərin möcüzəsi kimi, 
Urfada saxlanılıb. Ancaq xəlifə Məmun Bizans-
la müharibədə məğlub olduğu zaman həmin 
dəsmalı bizanslılara verməli olub. Dəsmalın 
düşdüyü quyu hazırda xristianlar tərəfindən 
müqəddəs yer olaraq qəbul olunur. Hər il bura-
ya xristian ölkələrindən minlərlə ziyarətçi gəlir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyənin Mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci Konfransında Şanlıurfanın 
“2023-cü ilin turizm şəhəri” seçildiyini bildirib.
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Soydaşımız Fransanın “Fəxri 
Legion” ordeni ilə təltif olunub

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən verilən xəbərə görə, 
Fransa Respublikasının milli bayramı 
ərəfəsində imzalanan fərmanda 
bildirilib ki, pianoçu, klassik musiqi 
festivalının təsisçisi Adilə Əliyeva 
musiqi sahəsində 46 illik xidmətlərinə 
əsasən bu mükafata layiq görülüb.

Bakı şəhərində anadan olan 
soydaşımız Bülbül adına Orta İxtisas 
Musiqi Məktəbini və Pyotr Çaykovski 
adına Moskva Dövlət Konservatoriya-
sını bitirib. Onun 50-dən çox ölkədə 
konsertləri təşkil edilib, məşhur 
səsyazma studiyalarında 30-dan çox 
kompakt diski yazılıb. Soydaşımızın 
konsert proqramına Qara Qara-

yev, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, 
Arif Məlikov, Oqtay Rəcəbov, Vaqif 
Mustafazadə və digər Azərbaycan 
bəstəkarlarının da əsərləri daxildir. O, 
“Raxmaninov konsertlərinin ən yaxşı 
ifaçısı” mükafatına layiq görülüb, 
“Beynəlxalq VILLA-LOBOS” və “Za-
qafqaziya” müsabiqələrinin laureatı 
olub.

Hazırda Fransanın Annemas 
şəhərində yaşayan Adilə Əliyeva 
2001-ci ildən Fransa Beynəlxalq 
Musiqi Akademiyasının direk-
torudur. 1996-cı ildən etibarən 
Adilə Əliyeva adına Pianoçuların 
Beynəlxalq Müsabiqəsi keçirilir. 
Fransa və İsveçrədə iki ildən bir 
təşkil edilən müsabiqə dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən, o cümlədən 
Azərbaycandan olan istedadları üzə 
çıxarır, onları tanıdır və təhsillərinin 
xaricdə davam etdirilməsi üçün şərait 
yaradır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun fərmanı ilə 
Azərbaycan əsilli tanınmış musiqiçi, Əməkdar artist Adilə 
Əliyeva ölkənin ən yüksək hərbi və mülki dövlət mükafatı olan 
“Fəxri Legion” ordeni ilə təltif olunub.

arasında mədəni əlaqələrin inkişafına xidmət edir
İsveçin paytaxtı Stokholm-

da fəaliyyət göstərən təşkilatın 
əsas məqsədi bu ölkədə yaşayan 
azərbaycanlıların bir araya gətirilməsi, 
onlar arasında birlik və həmrəylik 
ideyalarının təşviq edilməsi, milli 
adət-ənənələrimizin qorunması, 
Azərbaycanın, onun qədim tarixinin, 
zəngin mədəniyyətinin və çoxəsrlik 
musiqi sənətinin İsveçdə təbliğ 
olunmasıdır. Eləcə də bu ölkəyə 
miqrasiya etmiş həmvətənlərimizin 
dil və adaptasiya probleminin həlli, 
onların İsveç cəmiyyətinə inteqra-
siya olunmasını asanlaşdırmaq və 
sürətləndirmək üçün istənilən sahədə 
hüquqi məsləhətlərin verilməsi və 
müvafiq sənədlərin hazırlanması, 
Azərbaycan həqiqətlərinin İsveç 
və dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması və s. istiqamətlərdə dəstək 
göstərilməsidir.

Dinindən və etnik 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər 
kəsin üzv ola biləcəyi “SAF” – İsveç–
Azərbaycan Birliyi fəaliyyət göstərdiyi 
qısa müddət ərzində ölkənin icti-
mai və mədəni həyatına inteqrasi-
ya etmiş, İsveçdə məskunlaşmış 
soydaşlarımız arasında Azərbaycan 
dilinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi 
dəyərlərinin qorunması, adət-
ənənələrimizin yaşadılması ilə 
əlaqədar bir sıra əhəmiyyətli işlər 
həyata keçirmişdir.

Birliyin təşkilatçılığı ilə hər il 
İsveçdə Azərbaycan tarixində iz qoy-
muş önəmli günlərlə bağlı tədbirlər 
keçirilir. Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü, Novruz bayramı, 
Zəfər günü və digər bayramlarla 
yanaşı, 20 Yanvar – Ümumxalq 
Hüzn Günü, Xocalı soyqırımının 
ildönümü, anım günləri kimi kədərli 
tarixi hadisələr də qeyd edilir. İsveç 
və dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan 
həqiqətləri çatdırılır, müvafiq 
nümayişlər, mitinqlər təşkil olu-
nur, zəruri məlumatları əks etdirən 
broşürlər paylanılır. Bununla yanaşı, 
hər il Azərbaycanın mədəniyyəti, 
tarixi, adət-ənənələri, mətbəxi, milli 
geyimləri və musiqisinin layiqincə ta-
nıdılması məqsədilə müvafiq sərgilər, 
seminarlar, kitab təqdimatları, 
isveçlilər və digər millətlərin 
Stokholmda fəaliyyət göstərən 

cəmiyyətləri ilə görüşlər də təşkil 
olunur, ölkəmiz beynəlxalq aləmdə 
müxtəlif istiqamətlər üzrə təmsil edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci 
ilin sentyabr ayının 1-də İsveçdə ya-
şayan həmyerlilərimiz üçün “SAF”ın 
nəzdində Qarabağ məktəbi açılmış-
dır. Məktəbin yaradılmasında məqsəd 
azərbaycanlı uşaqlara Azərbaycan 
dili, ədəbiyyatı, tarixi və mədəniyyətini 
tədris etməklə yanaşı, ölkəmizlə bağlı 
həqiqətləri də aşılamaqdır. Tədris 
prosesində məktəblilər üçün hazır-
lanmış xüsusi dərsliklərdən istifadə 
olunur. Həmin ilin may ayında isə 
“Qarabağ” milli rəqs qrupu yaradıl-
mışdır. 

44 günlük Vətən müharibəsi 
dövründə “SAF” – İsveç – Azərbaycan 
Birliyi xüsusi fəallıq göstərmiş, 
xaricdəki soydaşlarımızın siyasi 
baxışı və çalışdığı qurumdan asılı ol-

mayaraq, milli birlik nümayiş etdirərək 
bütün imkanları ilə dövlətimizə və or-
dumuza dəstək göstərməsinə kömək 
etmiş, İsveç və dünya ictimaiyyətinin 
Azərbaycan gerçəklikləri ilə bağlı 
məlumatlandırılmasında da böyük 
mütəşəkkillik ortaya qoymuşdur. 
Qurum tərəfindən İsveç hökuməti və 
parlamentinə, ictimai təşkilatlarına 
baş verən hadisələrə siyasi qiymət 
verilməsi tələbi ilə müraciətlər 
ünvanlanmış, müvafiq nümayişlər, 
mitinqlər, eləcə də Azərbaycanın 
Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər 
və digər böyük şəhərlərinə intensiv 
raket hücumları zamanı həyatını 
itirmiş mülki həmvətənlərimizin əziz 
xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbirləri 
təşkil olunmuşdur.

İki dövlət arasında mədəni 
əlaqələrin inkişafına xidmət edən 
“SAF” – İsveç – Azərbaycan Birli-
yinin Azərbaycan Respublikasının 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, 
Azərbaycan Respublikasının İsveç 
Krallığındakı Səfirliyi, Türkiyənin 
İsveçdəki Səfirliyi, “Sensus”, “Med-
borgarskolan”, “Folk i Skärholmen”, 
“Stockholm stad” və digər İsveç 
qurumları ilə sıx əməkdaşlığı uğurla 
davam etdirilir, müxtəlif istiqamətlər 
üzrə birgə tədbirlər təşkil olunur.

Sevda DADAŞOVA,  
“SAF” – İsveç – Azərbaycan 

Birliyinin rəhbəri 

Son illər Azərbaycan və İsveç ara-
sında iqtisadi və mədəni sahələrdə 
əməkdaşlıq münasibətləri yüksələn 
xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Mədəni 
sahədə İsveçdəki Azərbaycan di-
asporunun daha da fəallaşmasında 
xüsusi rol oynayan təşkilatlardan 
biri də 2017-ci ilin fevral ayında yara-
dılmış və İsveç hökumətində rəsmi 
olaraq qeydiyyatdan keçmiş  
“SAF” – İsveç–Azərbaycan Birliyidir. 

Sovet dövründə – 1920-ci ildən 
Zaqatala Sənaye və Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunda dərs demişdir. O, burada 
təkcə elm öyrətməklə kifayətlənmir, 
həm də gənclərdə müxtəlif peşələrə 
(bağbanlıq, xarratlıq və sair) maraq 
oyadırdı. Akademik İmam Mustafayev də 
vaxtilə onun tələbələrindən biri olmuşdur.

İ.Abakarov Qazax qəzasında işlədiyi 
illərdə yay tətilində Avropaya səyahətə 

çıxmışdır. Özünün söylədiyinə görə, 
məşhur rus yazıçısı Lev Tolstoyla 
məktublaşmış və görüşmüşdür. 
İsveçrəyə səyahəti zamanı isə V.İ.Leninlə 
də tanış olmuşdur.

Bizə verilən məlumata görə, 
İsa bəy görkəmli yazıçı, dramaturq 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevlə də 
tanış olmuşdur. İmam Mustafayev 
“Azərbaycan məktəbi” jurnalında (1989-
cu il, №1) dərc olunmuş “Səmimi insan, 
unudulmaz müəllim” məqaləsində 
yazırdı: “Saçı-saqqalı ağarmış, nurani, 
qocaman bir müəllimimiz vardı – İsa 
bəy Abakarov. O, texnikumun həyətində 
işçi-qulluqçuların yaşadığı binada 
birotaqlı mənzildə qaldığı üçün dərsdən 
sonra da tələbələrlə bir yerdə olardı və 
onları müxtəlif dərnəklərə cəlb edərdi. 
İ.Abakarov hərtərəfli inkişaf etmiş, çox 
mülayim xasiyyətli bir insan olduğu üçün 
bütün tələbələr onu öz ataları, babaları 
kimi sevər, hörmətini saxlayardılar. 
Odur ki, təşkil etdiyi dərnəklərə həvəslə 
gedərdik.

Texnikumun sənət məktəbindən 

qalmış çox gözəl dülgərlik, çilingərlik 
emalatxanaları vardı. Orada bizə 
taxtadan, ağacdan, dəmirdən müxtəlif 
əşyalar düzəltməyi öyrədirdilər. Eyni 
zamanda, İsa bəy bizə fotoşəkil çəkməyi, 
kitab cildləməyi, bayram fişəngləri 
düzəltməyi və başqa sənətləri öyrədərdi. 
İstirahət günləri bizi şəhər ətrafında olan 
dağlara və meşələrə aparardı. Bir sözlə, 

bu müəllim hamıdan çox qayğıkeşlik 
göstərər, tələbələrin təlim və tərbiyəsində 
əsas rol oynayardı.

İsa bəy müəyyən təmayüldə 
fərqlənən tələbələrə musiqi alətləri, 
rəsm və cizgi ləvazimatları alıb verərdi. 
İ.Məmmədova skripka, Ağazadəyə isə 
“Seys” markalı böyük kameralı fotoaparat 
bağışlamışdı.

İsa bəy Abakarov tələbələrə elmi 
biliklər aşılamaqla bərabər, onların 
mədəni imkişafına da xüsusi diqqət 
verirdi. Müəllim Əli Abbasov ilə birlikdə 
texnikumda dram dərnəyi təşkil 
etmişdilər. “Ölülər”, “İblis” kimi əsərlərin 
tamaşasında çıxış edərdik. Hətta, kiçik 
orkestr də yaratmışdılar. Lakin musiqi 
müəllimi (kapelmeyster) əsəbi olduğu 
və türk dilini bilmədiyi üçün bu orkestr 
müvəffəqiyyət qazanmadı. Tələbələr 
özləri tar və kamança çalmağı öyrənib, 
yaxşı da çıxış edirdilər...

Bütün varlığı ilə xalqı maarifin ziyalı 
yoluna çıxarmağa cəhd göstərən, bu 
yolda bütün ömrünü sərf edən bu fədakar 
müəllimin pedaqoji fəaliyyəti təəssüf ki, 

tədqiqatçıların diqqətindən yayınmışdır. 
Bu boşluğu doldurmaq, İ.Abakarovun 
çoxcəhətli pedaqoji fəaliyyətini, hərtərəfli 
tədqiq edib oxuculara çatdırmaq 
vacibdir.”

Təəssüf ki, akademikin sevimli 
müəllimi barədəki arzusu elə arzu olaraq 
qaldı, onun indiki nəsillərə də örnək ola 
biləcək pedaqoji fəaliyyətini tədqiq etmək 
heç kimin yadına düşmədi.

“Azərbaycan” qəzetinin 2013-cü il 
8 sentyabr tarixli nömrəsində Əməkdar 

jurnalist Əhməd İsayevin “Adı dillərdə 
gəzirdi” sərlövhəli məqaləsi dərc 
olunmuşdur.

İsa bəy ömrünün son illərini doğma 
Güllük kəndində yaşamışdır. Təəssüf 
ki, onun haqqında çox az məlumat var. 
Deyilənə görə, İsa bəyin zəngin arxivi 
olmuşdur. Lakin kənddə aqronom işləyən 
qardaşı oğlu Əbdül həbs ediləndə (o, 
söhbət əsnasında ilk vaxtlar alman 
faşistlərinin güclü olduğunu demiş, bunu 
şişirdib “lazımi yerə” çatdırmışdılar) 
ailə üzvləri evdə şübhə doğura biləcək 
hər şeyi, o cümlədən,  İsa bəyin bütün 
arxivini təndirdə yandırmışlar.

Görkəmli maarifçi-demokrat, 
ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli 
(1863–1920) deyirdi ki, müəllim 
məktəbin canı və xalqın çırağıdır. O, öz 
peşəsini sevsə, şagirdlərini övladı kimi 
istəsə, onların təlim-tərbiyəsinə can 
yandırsa, əhalinin gözünü açmağa və 
xeyir verən biliklərlə cəhalət pərdəsini 
yırtmağa çalışsa, şübhəsiz ki, böyük 
möcüzələr göstərər və hamının rəğbətini, 
məhəbbətini qazanar. “Hər bir şeyə 

həyat verən, hər bir şeyi gözəl, məqbul 
və nurani edən məhəbbətdir!” deyən 
Firudin bəy ürək ağrısı ilə yazırdı: “Heyfa 
ki, bu ali və pakizə hiss, bu yandırıcı 
atəş bizim qəlbimizdə yoxdur, heyfa ki, 
nə ev tərbiyəsində, nə məktəblərdə və 
məscidlərdə və nə də camaatımızın 
içində məhəbbət atəşini bizim ürəyimizdə 
yandıran olmayıbdır.

Müəllimin məktəbin canı olduğunu və 
məhəbbət ilə çox işlər açdığını əcnəbi 
qövm və tayfaların içində görürük. 

Bizim müsəlmanlar dəxi belə həqiqi 
millət xadimlərindən məhrum deyillər. 
Kənd müəllimlərinin içində İsa bəy 
Abakarov, Əhməd ağa Mustafayev 
kimi bir neçə möhtərəm şəxslər var ki, 
həqiqətdə millət xadimi olub, cani-dildən 
təlim və tərbiyə işlərinə ömürlərini sərf 
ediblər. Bunlardan hər birisi iyirmi ildən 
ziyadədir ki, müəllimlik etməkdədir. 
Bunlar qulluq sarıdan artıq bir tərəqqi 
etməyiblərsə və tərəqqi etmək qeydinə 
dəxi düşməyiblərsə də, camaatın 
məhəbbətinə şayəstə (layiq) olublar. 
Hansı kənddə müəllimlik ediblərsə, 
orada mərifət çırağını yandırıb, əhalinin 
gözlərini açıb, mənəvi tərəqqilərinə bais 
olublar. İsa bəyin təhti-tərbiyəsindən 
yüzlərcə rəiyyət balaları çıxıb, kamali-
təhsil edib, çörək sahibi olubdur. İsa bəy 
çox fəqir şəxslərin övladına atalıq edib, 
azacıq məvacibindən onlara xörək və 
puşak (paltar) verib oxudubdur. İmtahan 
mövsümündə onları öz xərci ilə Tiflisə, 
Gəncəyə, Qoriyə göndərib və çox vaxt 
özü aparıb bəzisini sənət məktəbinə, 
kimisini feldşer şkolasına (məktəbinə), 

kimisini seminariyaya və hətta bir 
neçəsini gimnaziyaya qoyubdur.

İsa bəyin haqqı bizim üstümüzdə 
çoxdur. İsa bəy bizim Pestalotsimiz 
(1746–1827; İsveçrə pedaqoqu, ibtidai 
təhsil didaktikasının yaradıcılarından 
biri) məramındadır. Və lakin belələri 
çox azdır, beş-on nəfər ancaq tapılar. 
Yerdə qalanları öz şüğllərinə (işlərinə) 
soyuyubdur, ürəklərində olan atəş 
sönübdür və hər şeyə həyat verən 
məhəbbət çeşməsi quruyubdur” 

(Seçilmiş əsərləri, Bakı, 1993,  
səh. 199-200).

Görkəmli ədəbiyyatşünas, 
professor Abbas Zamanovun 
A.Divanbəyoğlunun (Abdulla bəy Vəli 
oğlu Sübhanverdixanov) “Can yanğısı” 
romanına yazdığı müqəddimədəki 
sözlər F.Köçərlinin dediklərini bir daha 
təsdiqləyir: “…Divanbəyoğlu XIX əsrin 
sonlarında Azərbaycan kəndinə maarifin 
ilk işığını aparan İsa ağa Abakarovun 
köməyi ilə hazırlanıb Zaqafqaziya 
Müəllimlər Seminariyasına daxil 
olmuşdur”.

1920-ci illərdə Zaqatala 
Texnikumunda İsa bəylə bir yerdə 
işləmiş, sonralar indiki BDU-da Genetika 
və təkamül kafedrasının yaradıcısı 
olan professor, Əməkdar elm xadimi 
Mirəli Axundov xatirələrində yazırdı: 
“İsa bəy müəllimin adını ilk dəfə 
1923-cü ildə Bakı Darülmüəllimində 
oxuyarkən məşhur maarifçi Sultanməcid 
Qənizadədən eşitdim. Elimizin görkəmli 
pedaqoqlarından söz düşəndə dedi ki, 
Azərbaycanda İsa bəy Abakarov adlı 
məşhur bir müəllim var. Öz işinin kamil 
bilicisidir.... Bakı Darülmüəllimini bitirib öz 
xahişimlə Zaqatalaya getdim... İsa bəy 
Abakarovla burada tanış oldum...Mən 
onun şəxsində, sözün əsl mənasında, 
həqiqi bir pedaqoq gördüm. O, klassik 
bir pedaqoq idi. Bütün hərəkətlərinə 
və davranışına, rus dilinin tədrisi 
prosesindəki məharətinə aşiq olmuşdum. 
Mən ondan müəllimliyin ən incə sirlərini 
öyrəndim, özümü ona oxşatmağa 
çalışdım… O, ibtidai təhsil üçün lazım 
olan fənləri – riyaziyyat, təbiət, coğrafiya 
və s. kamil surətdə bilirdi… Mənim üçün 
o, canlı coğrafiya idi.”

Qazax Müəllimlər Seminariyasının 
(1918-ci ildə Firidun bəy Köçərlinin 
təşəbbüsü ilə Zaqafqaziya Müəllimlər 
Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi 
əsasında yaradılmışdı) məzunu, 
Əməkdar müəllim Əhməd Əhmədov 
da İsa bəyi ehtiramla xatırlayırdı: “ İsa 
bəy kəndlilərə ərizə yazan, məsləhət 
verən, şagirdləri ilə vicdanlı rəftar edən 
və onları sevən yüksək əqidəli humanist 
bir müəllim və vətənpərvər olmuşdur. 
Valideynlər uşaqlarını məmnuniyyətlə 

İsa bəyə oxutmağa verərdilər. Onun 
kəskin və ciddi xarakterindən çəkinən 
dindarlar İsa bəylə münaqişəyə o qədər 
də həvəslə girişməzdilər” (F.Ə.Seyidov, 
Azərbaycan pedaqoji fikir tarixindən 
səhifələr, III kitab, Bakı, 2002, səh. 290).

İ.Abakarov doğma kəndi Güllükdə, 
məscidin yaxınlığında dəfn edilmişdir.

Qax şəhərində onun adına küçə var.

P.S. Mən qəzet vasitəsilə əlaqədar 
qurumlardan, Təhsil Nazirliyindən Qax 
rayonunun məktəblərindən birinə İsa 
bəy Abakarovun adının verilməsini 
xahiş edirəm. 

Vaqif MUSAYEV,  
Əməkdar jurnalist

Azərbaycanın maarifçilik tarixinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan İsa bəy Abakarov 
1860-cı ildə keçmiş Zaqatala dairəsinin, indiki Qax rayonunun yaşıllıqlar qoynundakı Güllük 
kəndində dünyaya göz açmışdır. İllər ötəndən sonra isə Azərbaycan balalarına təlim-tərbiyə 

verməyi, qəlblərində nur çırağı yandırmağı özünə həyat amalı seçmişdir.
1884-cü ildə Qori Seminariyasını bitirdikdən sonra Qazax qəzasının İkinci Şıxlı kəndinə göndərilmiş 

və orada açdığı ilk ibtidai məktəbin müdiri olmuşdur. Məktəbin məzunlarından 15 nəfər onun bilavasitə 
tövsiyəsi və köməyi ilə Qori Seminariyasına qəbul edilmişdir. Xalq şairi Osman Sarıvəlli, Xalq yazıçısı 
Mehdi Hüseyn bu məktəbdə oxumuşlar. Xalq şairi Səməd Vurğun 1924-cü ildə həmin məktəbin müdiri 
olmuşdur.

İsa bəy 1897-ci ildən Batum vilayətinin Çürüksu məktəbində, sonralar Ağdaşda müəllimlik etmişdir.
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