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Bibiheybətdə əbədi “yaşayan” polyak 
Yaxud “Pototski mənim qonşumdur”

Bibiheybətdə dövlət başçısının tapşırığı ilə tikilmiş binada mənzil 
alan həmkarlarımın hamısının sevincini başa düşürəm. Mənim 
üçünsə həmin ərazidə ev almaq ikiqat sevinc idi. Çünki ötən əsrin 

70-ci illərinin əvvəllərində 26 Bakı Komissarı adına Neft və Qazçıxarma 
İdarəsində – yəni, mədən fəhləsi kimi işə düzələndə əmək fəaliyyətimə 
məhz bu yerlərdə başlamışdım. 22–23 yaşlarımda dolaşdığım, əmək 
təcrübəsi, ali təhsil, müəllimlik stajı, iki otaqlı mənzil (iş yerimdən 30 
kilometr uzaqlıqda olsa da), o zamanların tələbinə uyğun ikinci diplom 
qazandığım Bibiheybətə 62 yaşımda yenidən qayıdırdım. Amma indi 
həmin İttifaq yox, başı daşdan-daşa dəymiş, SSRİ kimi nəhəng bir 
dövlətin dağılmasının şahidi olmuş, gənc müstəqil Azərbaycanın 
həqiqətlərini 20 dəfədən də artıq müxtəlif xarici ölkələrdə səsləndirmiş 
qələm sahibi, fəxri adlı jurnalist kimi qayıdırdım. Bayıldan başlanan yol 
məni bumeranqa döndərib buraya qaytarırdı.

Qayıtdım və jurnalistlər binasının ilk 
sakinlərindən biri olduğum günün sabahı 
– 2014-cü il dekabrın 28-də gəncliyimin 
izlərini axtara-axtara yeni mənzilimizdən 
dənizə, oradan Bayıla, sonra 20-ci 
sahəyə qədər olan ərazini payi-piyadə, 
qarış-qarış gəzdim. Köhnə tanışlarımız-
dan 2–3 nəfərlə görüşdüm. Bibiheybət 
buxtasını qurudub azərbaycanlı 
mədənçilər üçün neft çıxarmaq imkanı 
yaratmış (o zamanlar hələ dənizdə neft 
çıxarmaq texnologiyası yox idi) polyak 
mühəndisin məzarını ziyarət etdim. 70-ci 
illərdə həmin məzarı yüz dəfələrlə ziyarət 
etmişdim. Bu adam vəsiyyət edibmiş 
ki, dünyasını dəyişəndə onu bilavasitə  
öz yaradıcılığının son hüdudu olan  
yerdə – qurudulmuş ərazinin dənizlə 
qovuşan hissəsində dəfn etsinlər. 
Azərbaycan hökuməti həmin vəsiyyəti 
yerinə yetirib.

Xatırladaq ki, tanınmış mütəxəssis 
Pavel Pototski 1879-cu ildə Peterburq 
şəhərində zadəgan ailəsində anadan ol-
muşdur. Gənc Pavel 1901-ci ildə Yollar 
və Rabitə İnstitutunu bitirmişdir.1910-cu 
ildə Bakı neft sənayeçiləri torpaq qazma 
işlərində savadlı və bacarıqlı mühəndis 
olan Pavel Pototskini Bibiheybət bux-
tasının doldurulması işlərinə rəhbərlik 

etməyə dəvət etmişlər. O vaxta qədər isə 
dünyanın heç bir yerində sulu ərazinin 
torpaqla doldurulması işləri aparılma-
mışdı. 

Məhz bu səbəblərdən körfəzin tor-
paqla doldurulması işində Pavel Po-
totskinin xidmətlərinin böyük əhəmiyyəti 
olmuşdur. Ancaq Bakıya gələn Pototoski 
burada 41 yaşında ikən gözlərinin nuru-
nu itirmişdir. 

Bibiheybət körfəzində işlərin da-
vam etdirilməsi haqqında sərəncam 
verildikdən sonra “Azneft”in rəhbərliyi 
Pavel Pototskiyə buxtanın doldurulma 
işlərinə rəhbərliyi öz üzərinə götürməyi 
təklif edir. Bu iş uğurla davam etdirilir və 
1923-cü il aprel ayının 18-də İliç buxta-
sında (3-cü layda) 82,5 metr dərinliyində 
quyu işə salınır. Yeni ərazidən – tor-
paqla örtülmüş sahədən vuran ilk neft 
fontanı bütün dünyanı heyrətə gətirir, 
beynəlxalq neft konfranslarında böyük 
marağa səbəb olur.

Sonra Pototski ikinci bir layihə 
tərtib edir. Bu layihədə daha 79 hektar 
ərazinin torpaqla doldurulması nəzərdə 
tutulmuşdu. İkinci layihə onun müəllifinin 

ölümünə az müddət qalmış yerinə yetiri-
lir. 1930-cu ilin əvvəlində Pavel Pototski-
nin layihəsi üzrə dənizin torpaqla örtülən 
ərazisi 100 hektara çatdırılır. 

Məşhur rus yazıçısı Maksim Qorki də 
Pavel Pototski şəxsiyyətinə pərəstişini 
gizlədə bilməmiş, Bakıda olarkən öz 
qeydlərində yazmışdı: “Eşitmişəm Po-
totski bir əfsanədir. Gözləri görmədiyi 
halda Bibiheybəti yaxşı tanıyır, torpaqla 

doldurulma işlərinin görülən və görüləcək 
yerini xəritədə düzgün göstərir”.

O, hətta ölümünə bir neçə gün qal-
mış belə, körfəzin işlərinin başa çatdırıl-
masına rəhbərlik etmişdir. Pavel Niko-
layeviç Pototski 1932-ci ildə vəfat edir 
və öz vəsiyyətinə görə Xəzərdən “zəbt 
olunmuş” – Bibiheybətin torpaqla doldu-
rulmuş sahəsində, dəniz kənarında dəfn 
edilir. Onun məzarı ulu öndər Heydər 
Əliyevin göstərişi ilə əcnəbi qonaqlar, 
xüsusən, polyaklar üçün ziyarət yerinə 
çevrilmişdir. Ölkəmizə rəsmi səfərə 
gələn polyak siyasətçilər, polşalı turist 
və qonaqlar mütləq həmin ərazini ziyarət 
edirlər. Onun məzarüstü xatirə abidəsi 
də Heydər Əliyevin tapşırığı ilə hazırlan-
mışdır. 

Bax belə. Mən yeni binada mənzil 
alandan dərhal sonra məhz həmin insa-
nın məzarını ziyarət edib ruhuna rəhmət 
oxumuşdum. Çünki onun elmi və əməli 
olmasaydı, mənim indi yaşadığım bi-
nanın yeri hələ də dəniz idi. Ruhu şad 
olsun. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
Əməkdar jurnalist

El yaylağa qalxanda Çaxraç döngəsində  
dayanan   dövlət adamları mal-qoyunu sa-
yıb rəiyyətlərdən, bəylərdən, ağalardan 
vergi alırdılar. Dövlət adamları İsrafil ağa 
Kərbalayevə hörmət əlaməti olaraq onun 
mal-qoyunundan vergi almırdılar. Onun ata-
sı Oruc ağa rus ordusunda mayor rütbəsində 
xidmətdə idi.  İl başında məşhur ağalar, 
bəylər kimi, onlar da çara hörmət əlaməti 
olaraq dövlətə könüllü vergi verirdilər.

Bir gün yaylağa qalxanda sürünün biri, üçü, 
beşı keçir. Yolun qırağında durub keçən sürülərə 
tamaşa edənlərə deyirlər ki, Qıraxkəsəmənli İsra-
fil ağanındır. Evi yolun qırağında olan bir kəndli 
arvad-uşağı ilə sonu görünməyən sürünün tama-
şasına çıxıbmış. Kəndli heyrətlə sürünü göstərib 
sərkar çobandan soruşur:

– Qardaş, bu sürülərin hamısı Kəsəmənli İsrafil 
ağanındır?

Sərkar deyir:
– Bəli.
Bunu eşidən kimi, kişi həyətinə cumur, bir cüt 

qoynunu gətirib İsrafil ağanın sürüsümə qatır.
– Bunları da aparın, – deyir. – Allah bu kişiyə 

ki, bu qədər var-dövlət verib, qoy bunlar da onun 
olsun. Mən bir cüt qoyunla neyləyəcəm ki...

Yaylağa çatanda baş sərkar filan kənddə bir 
kəndlinin bir cüt qoyununu sürüyə qatdığını İsrafil 
ağaya xəbər verir.

İsrafil ağa cavabında deyir:
– Yadında saxla, arana qayıdanda həmin 

kənddə, həmin kəndlinin evinin yanında sürülərdən 
birini saxlayıb evini mənə göstərərsən.

Köç arana qayıdanda baş sərkar İsrafil ağanın 
dediyi kimi edir. Ağa gəlib sürüdən 20 qoyun, 2 də 
qoç ayırıb həmin kəndlinin qapısına ötürür.

Kəndli deyir:
– Ay ağa, mən cəmi-cümlətanı sənin sürünə bir 

cüt arıq qoyun qatmışdım.
İsrafiı ağa gülə-gülə kəndlinin çiynini qucaq-

layıb deyir:
– Sən var-yoxun olan bir cüt qoyunu mənə 

qıyırsan. Bəs mən 5 minlik sürüdən 20 qoyunu, 2 
erkəyi sənə verə bilmərəm? Götür, halalın olsun. 
Qoy, uşaqların südü, qatığı bol olsun.

 ***
İsrafil ağa Kərbalayevin ağbirçək nəvəsi 

Fəxrəndə xanım Kərbalayeva 1988-ci ilin aprel 
ayında xeyirxah babası haqqında mənə belə bir 
əhvalat danışdı:

– Biz Bakıya köçəndən sonra evimizə tez-tez 
bir həmkəndlimiz gələrdi. Atam Həmzə bəylə ötən 
günlərdən söhbət edərdi. Yadımdadır, qonaq bir 
dəfə atama danışırdı ki, xəstələnmişdim, həkimə 
getdim. Həkim məni muayinə eləyib dedi:

– Səndə vərəm var, ya Tiflisə mualicəyə, ya 
da yaylağa get. Təzə kərə yağı ye, süd iç, onda 
xəstəliyin keçib gedər.

Kasıb komamın tinində özümü günə verirdim. 
Bikef oturmuşdum. Ölümümü gözləyirdim. Bir 
gün rəhmətlik atan İsrafil ağa atla keçib gedirdi. 
Yüyəni çəkib atını yanımda saxladı. Niyə bikef 
oturduğumu soruşdu. Dedim ki, ay ağa, sağlamlı-
ğım əlimdən gedir, necə bikef oturmayım? Həkimə 
getdim. Dedi ya Tiflisə müalicəyə get, ya da yay-
lağa, təzə inək südü iç, kərə yağı ye, bəlkə sağal-
dın, belə qalsan, öləcəksən. Özün bilirsən, ay ağa, 
Tiflisdə belə xəstəliyi qızıl pulla müalicə eləyirlər. 
Yaylağa getməyə də qapımda nə inəyim var, nə də 
qoyunum, necə gedim?

Kəndlini babam İsrafil ağa öz faytonunda yay-
lağa göndərir. Nənəm Hava xanıma ismarıc eləyir 
ki, özüm bir az gec gələcəm, arpa, buğda biçininin 
vaxtıdır. Xəstə Fətulla kişini göndərirəm, onu kərə 
yağına tut, təzə inək südü içirt, qoy, cana gəlsin, 
yazıqdır.

Saç-saqqalı ağarmış Fətulla kişi o günləri xa-
tırlayaraq razılıqla alqış eləyə-eləyə dedi:

– Ay Həmzə bəy, bu günə kimi yaşamağımın 
səbəbkarı cənnətlik anan Hava xanım və atan İs-
rafil ağadır. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin.

 * * *

İsrafıl ağa həm də Aprel inqilabından qabaq 
çıxan qəzetlərdə – “Qoç-Dəvət”, “Kaspi” və baş-
qa mətbuat orqanlarında erməni-müsəlman qırğını 
haqqında məqalələrlə çıxış etmiş, Sayıl təxəllüsü 
ilə şeirlər də yazmışdır. İsrafıl ağa Sayılın ay-
rı-ayrı adamlardan topladığımız 3 şeirindən 2-si 
tam, biri isə naqisdir, cəmi bir bəndi yaddaşlarda 
qalıb. Həmin bənd Qazax rayonundakı Ağköynək 
kəndinin ağsaqqalı, el şairi Dərdli  Hüseynin yad-
daşında qalmışdı. Dərdli Hüseyn deyirdi ki, bu 
bəndi və “Fələk” adlı şeiri ötən əsrin 30-cu illərində 
yaşı 80-i ötmüş Kəsəmənli gürcü Mənsur yanımda 
deyib və mən də yaddaşımda saxlamışam:

Elmlərin sahibidir Mikayıl, 
Sular üstə qanad çaldı Cəbrayıl. 
Can almağa gəlsə əgər Əzrayıl, 
Oxu, qafil, Ərrəhmani-yasini.

“A dağlar” şeirində isə Sayıl dağlara belə poe-
tik xitab edib:

Bir yanın Arxaşan, Gülüm bulağı, 
Bir yanın Əyriqar, Fərrux yaylağı.
Meydan da üstündə, bir də Pir dağı 
Görsət bizə yadigarın, a dağlar.

Bir yanın Babacan, şamlıq meşəsi 
Açılıb laləsi, tər bənövşəsi.
Dilican dərəsi, Məmməd körpüsü 
Boş qalmasın oylaqların, a dağlar.

Var pənahı şahlar şahı Sayılın,
Azad etsin qibləgahı, Sayılın. 
Tükənməz sizlərin ahı Sayılın,
Heç olmazmı namus-arın, a dağlar.

Şəmistan NƏZİRLİ, 
 yazıçı-publisist

İncə ruhlu İsrafil ağanın  
nağıllaşan səxavəti

Xalq yaddaşı saxlancı

Nə yaxşı ki, Bakımızın Dənizkənarı bulvarı var...
İki gün bundan əvvəlin 
söhbətidir. Daha dəqiq desəm, 
cümə günü idi. Bir tələbə olaraq 
təcrübə keçdiyim “Xalq qəzeti” 
redaksiyasında iş günü bitmək 
üzrəydi. 

Evə getməyə tələsmirdim. Qəzetin 
son nömrələrini vərəqləyir, mövzusu və 
yazı üslubu diqqətimi cəlb edən yazıları 
gözdən keçirir, bəzi qeydlər edirdim. 

Elə bu vaxt praktika rəhbərim dedi ki, 
Dənizkənarı bulvardan bir reportaj hazır-
laya bilsəm, yaxşı olardı.

Beləcə, qəzetin məndən cəmi bir 
neçə yaş böyük olan gənc fotomüxbiri 
Elşənlə vaxt itirmədən Dənizkənarı bul-
vara yollandıq. 

Mən Bakıda böyümüşəm. Hər bir ba-
kılı kimi, bura mənim, təbii ki, ən sevimli 
məkanlarımdan biridir. 

Qəribə və maraqlı burası idi ki, mənə 
və rəfiqələrimə yaxşı tanış və doğ-
ma olan bu yerlərə bu dəfə artıq baş-
qa gözlə, buradakı insanları yaxından 
duymaq, hiss etmək, onların arzu və 
diləklərini öyrənmək istəyən bir müxbir 
gözü ilə baxırdım. 

...Budur, bulvardakı məşhur saat 
qülləsinə çatmamış, gül-çiçəklə əhatə 
olunmuş skamyaların birində əyləşən 
iki qadın bir-birilə nə barədəsə həvəslə 
danışırdılar. 

“Bəlkə təqaüdlərin yeni ildən ar-
tırılacağı barədə xəbərlə bir-birlərini 
müjdələyirlər? Bəlkə də övladlarından, 
nəvələrindən söz açırlar?! Allah bilir,  –
deyə düşündüm. 

Bu an fotomüxbirin mənə “Onların 
şəklini artıq çəkmişəm” anlamı verən 
baxışı nəzərimdən qaçmadı. 

Bir qədər də dənizə tərəf getdik. 
Dəmir məhəccərlərdən aşağıda, dəniz 
sularının bir neçə metrliyində gənc qız-
lar selfi çəkdirirdilər. Üz-gözlərindən, 
hərəkət və davranışlarından tələbələrə 
oxşatdım. 

İşinin mahir bilicisi olan həmkarım bir 
anın içindəcə qızların selfi çəkmələrini 
fotoaparatının yaddaşına həkk etdi. 

“Hə, deyəsən, işlər pis getmir. Amma 
bir qədər aralıda, orta yaşlı bir kişi skam-
yada yalqız oturmuşdu. Bir az qayğılı, 
düşüncəli görünürdü. Gözlərini Xəzərin 
gömgöy sularına zilləmişdi. 

Həmin an yadıma Nəbi Xəzrinin bu 
misraları düşdü: 

“Dənizi verdim ki, sənə hədiyyə, 
Gəldiyin sahilə gələsən bir də, 
Məni görməyəndə o mənəm deyə,
Mənimlə görüşüb güləsən bir də”.

Sonra dünya şöhrətli müğənni Müs-
lüm Maqomayevin heykəlinə tərəf yol-
landıq. Hər ikimiz ora, az qala, quş kimi 
uça-uça gedirdik. Heykəlin önündə bir 
nəfər yaşlı kişi durmuşdu. 

“Bu ki, “Xalq qəzeti”nin əməkdaşı 
Məsaim müəllimdir!”. Elşən gümanımın 
düz olduğunu təsdiq etdi. O, bizim bul-
vardan yazı hazırladığımızı biləndə, bu 
ideyanı çox təqdir etdi. Sözarası Mosk-
vada tələbə olduğu zaman Müslüm Ma-
qomayevin konsertlərində iştirak etdiyini 
fəxrlə söylədi. 

...Axşama doğru bulvara gələnlərin 
sayı artırdı. Ən çox da gənc qız və oğ-

lanlar diqqətimi cəlb edirdi. Təəssüf 
ki, onların bir çoxu qəzet üçün şəkil 
şəkdirmələrinə razılıq vermirdilər. 

Əlində körpə uşağını tutan bir gənc 
qadınla tanış oldum. Dedi ki, bura 
həvəslə və tez-tez gəlir: 

– Nə yaxşı ki, Bakıının belə gözəl 
Dənizkənarı bulvarı var. 

Hə, az qala unutmuşdum. Yazının 
sonunda adımı, soyadımı da yazmalı-
yam. Axı, qəzetdə hər şey yerli-yerində 
olmalıdır:

Leyla HADİYEVA, 
Bakı Slavyan Universitetinin 

jurnalistika fakültəsinin  
II kurs tələbəsi  

Elşən Ağalar (fotolar), 
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin  
inciləri” layhəsi davam edir

Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa 
sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır.

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı 
ilə 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa ili” elan olunub. 
Dövlət başçısının mədəniyyət paytaxtımızla bağlı 
bu sərəncamı Mədəniyyət Nazirliyinin də üzərinə 
müəyyən öhdəliklər və ciddi vəzifələr qoyub. Bu 
mötəbər hadisəni rəhbər tutaraq, Mədəniyyət 
Nazirliyi qədim şəhərimizin zəngin mədəni ir-
sini tanıtmaq məqsədilə “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” adlı layihəyə start verib.

Şuşa şəhəri Azərbaycan incəsənətinin və 
mədəniyyətinin mərkəzi kimi qədim tarixə ma-
likdir. Şuşanın zəngin mədəniyyətini daha ge-
niş əhatə etmək üçün layihə yeddi bölmədən 
ibarət olacaq: “Şuşanın memarlıq salnaməsi”, 
“Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa”, “Mu-
ğam ocağı – Şuşa”, “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi 
– Şuşa”, “Şuşanın ədəbi həyatı”, “Şuşanın sima-
ları”, “Şuşa milli geyim üslubu”.

Layihənin “Şuşanın simaları” bölməsi üzrə 

ilk təqdimatı bu il 190 illiyi qeyd edilən tanın-
mış şair, ictimai xadim, xeyriyyəçi Xurşidbanu 
Natəvana həsr olunmuşdu.“Azərbaycan musiqi-
sinin məbədi – Şuşa” bölməsi üzrə layihə “Şu-
şanın dağları” mahnısını təqdim etdi. Şuşada 
musiqi onun hər daşına, qalasına, ab-havasına 
hopub. Qarabağın baş tacı, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı elan edilən Şuşa şəhəri haqqında ilk mahnı 
məhz Xan Şuşinski tərəfindən bəstələnib.

“Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi 
üzrə növbəti təqdimat qala-şəhərimizin Mamay 
məscidinə həsr olunub.

Muğam-sənət beşiyi Şuşada ədəbiyyatın 
inkişafında mühüm rol oynayan məşhur po-
etik məclislərdən “Məclisi-üns” və “Məclisi-
fəramuşan” da xatırlanıb. 

Layihənin son bölməsi Şuşanın qadın geyim 
nümunəsi olan Baharıya həsr edilib. Qarabağ 
bölgəsi qadın geyimləri dəstində çiyin geyimləri 
özünün rəng seçimi, estetik gözəlliyi, biçim 
mütənasibliyi və çoxçeşidliliyi ilə diqqəti daha 
çox cəlb edir. XX əsrin əvvəllərində Şuşanın 
qadın geyimləri kompleksində çəpkən, arxalıq, 
baharı, kürdü, nimtənə, pullu çəpkən və başqa 
geyim tipləri daha çox istifadə olunurdu. Şuşa-
da geniş yayılmış qadın üst geyim növlərindən 
biri də baharıdır. Biçim üsuluna və tikiş texni-
kasına görə küləcə ilə eyni olan baharı bəzən 
yaxa kəsiyinin quruluşuna (düzbucaqlı və oval), 
qol kəsiyinə (adətən yarımqol olurdu) və ətək 
biçiminə görə (ətək küləcədən qısa, arxalıqdan 
isə uzun olurdu) fərqlənirdi. Astarlı və sırıqlı olan 
baharı bahalı parçalardan (məxmər, tirmə) hazır-
lanır, ətək yanları, yaxa və qol kəsikləri küləcədə 
olduğu kimi bəzədilirdi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Yüz illik örnək ömür   
Həm cəmiyyətimizdə, həm də milli mentalitetimizdə ahıllara hörmət 

insani borc sayılır.  Azərbaycanın uzunömürlülər diyarı olmasının 
bir səbəbi də elə   ahılların urvatda saxlanması, məclislərin başına 
keçirilməsi və onların sözünün mötəbər tutulması ilə bağlıdır.

2009-cu ildə aparılan əhali si-
yahıyaalmasının nəticələrinə görə, 
Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olan 
insanların sayı 1143 nəfər olub. İki ay 
əvvəl lənkəranlı Kamal Kələntərli də bu 
sıraya qoşulub.

Cənub bölgəsinin “dan ulduzu” sa-
yılan Lənkəran şəhərindəki Qala  xiya-
banında bir “Ağsaqqallar” abidəsi var. 
Şəhərin ziyalı ağsaqqalları Mirhaşım 
Talışlı və Kamal Kələntərlinin obraz-
ları yaradılıb. Baxırsan, sanki oturub 
söhbət edirlər. Abidənin fonunda şəkil 
çəkdirənlər çoxdur. Filologiya elmləri 
namizədi, dosent, Əməkdar müəllim 
M.Talışlı 4 il əvvəl 92 yaşında vəfat edib. 
Dostu Kamal müəllimsə ömür marafonu-
nu davam etdirir, necə deyərlər, 100-cü 
aşırımı geridə qoyub. Rayon Ağsaqqal-
lar Şurasının fəxri sədridir. Lənkəranın 
ictimai həyatında həmişə fəal iştirak 
edib. İnişil oktyabrda, Vətən müharibəsi 

dövründə Kamal Kələntərli bir aylıq 
təqaüdünü Silahlı Qüvvələr Fonduna 
köçürüb. 

Bu ilin mayında AMEA-nın Lənkəran 
Regional Elm Mərkəzinin və Fiziologi-
ya İnstitutunun əməkdaşları 100 illiyi ilə 
bağlı ona baş çəkiblər. Yeddi ilə yaxın-
dır ki, institut tərəfindən Kamal müəllim 
 uzunömürlü kimi tədqiq olunur. Lənkəran 
Regional Elm Mərkəzinin herontoloji 
tədqiqatlar şöbəsi də bu təşəbbüsə qo-
şulub. Mərkəzin elmi işlər üzrə direktor 
müavini, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Sevinc Hüseynova yubilyarla 
görüşdən sonra müşahidələrini belə 
ifadə edib: Hazırda uzunömürlünün 
fiziki göstəriciləri yaşına görə normal-
dır, əllərində tremor yoxdur, yaxşı eşi-
dir, yaddaşı mükəmməl, nitqi səlisdir. 
Hərəkətlidir, arterial qan təzyiqi normal-
dır. Verilən suallara aydın və əhatəli ca-
vabları diqqəti cəlb edir.

İyulun 21-də Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov 
el ağsaqqalı Kamal Kələntərlini evində 
ziyarət edib. Onu 100 yaşı münasibətilə 
təbrik edib, xoş arzularını çatdırıb. Görüş 
zamanı birgə yubiley tortu kəsiblər. Yu-
bilyara fəxri-fərman və qiymətli hədiyyə 
verilib, xatirə şəkli çəkdirilib. Kamal 
müəllim göstərilən diqqətdən kövrəlib, 
təşəkkürünü bildirib. 

Ağsaqqalın dediyinə görə, atasının 
əmisi Əhəd bəy Kələntərli 114 yaşına 
qədər yaşayıb. Ailəlikcə çox yaşama-
ğın sirlərini yaxşı bilirlər. Atası İsrafil 
bəy Kələntərli uzun  illər  daxili işlər or-
qanlarında çalışıb və əgər 1937-ci ildə 
repressiya qurbanı olmasaydı, yəqin 
ki, o da xeyli yaşayardı. O zaman 15 
yaşı olan Kamal və qardaş-bacıları 

“xalq düşməni”nin övladları kimi çox 
əziyyətlər çəkiblər. Amma əyilməyiblər. 
Kamal Kələntərli Lənkəran Pedaqoji 
Məktəbini bitirib, müəllimlik edib, ucqar 
dağ kəndlərində savadsızlığın ləğvində 
gərgin əmək sərf edib. Sonra Ümumit-
tifaq Sovet Ticarəti İnstitutunun Bakı fili-
alında ticarətin iqtisadiyyatı ixtisası üzrə 
ali təhsil alıb, kooperasiya sahəsində 
çalışıb. 1991-ci ildən təqaüddədir. 
Respublika Ağsaqqallar Şurasının 
növbədənkənar VI qurultayında Şuranın 
Məclis üzvü seçilib.

– Çox yaşamaq  həm Allahın lütfü-
dür, həm də insanın özündən asılıdır, 
– deyə o, bildirir. – Gənclik yaşlarından 
fəallığa vərdişkar olmalı, açıq havada 
çox gəzməli, vaxtında yatıb-durmalı, 
torpaqda bəslənən təbii qidalar qəbul 
etməlisən. Bizə hər zaman dağlardan 
yaxşı pendir, göy-göyərti gətiriblər. Bun-
lar da insanın ömrünün uzun olmasına 
bir dayaqdır. Bir də ki, gərək paxıl olma-
yasan, hamıya bacardığın qədər yaxşı-
lıq edəsən. 

1 oktyabr – Beynəlxalq Ahıllar 
Günündə onu təbrikə gələnlər çox olub. 
Çünki Lənkəranda böyük hörmətə, nü-
fuza malik olan el ağsaqqalı Kamal 
Kələntərlinin bir əsrlik ömür yolu gözəl 
örnəkdir, nəsillərə nümunədir.  

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri  
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