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“Xalqımızın təhsilinin daha da təkmilləşdirilməsi 

və yüksəklərə qaldırılması müqəddəs vəzifəmizdir.” 
 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 
25 sentyabr 1998-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin 

XI qurultayındakı nitqindən 
 
 
 
 

* * * 
“Azəbaycanda gənclərin müasir biliklərə və 

texnologiyalara yiyələnməsi üçün hər cür şərait 
yaradılır.” 

 
 

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti  İlham Əliyevin  
2 sentyabr 2004-cü il tarixdə Naxçıvan şəhərindəki  

Heydər Əliyev adına orta məktəbin açılış mərasimindəki 
nitqindən 
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Şabran rayonundakı Qalaaltı pansionatının açılışı 
 
 

 
 

Qalaltı pansionatının ümumi görünüşü 
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Pansionatın ərazisində gəzinti zamanı 

Taxtakörpü su anbarının ümumi görünüşü  
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Taxtakörpü elektrik stansiyasının görünüşü 
 

                      

 
 

Qalaltı pansionatında görüş 
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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, bundan əvvəl 2 
şeir, 4 bədii-publisistik kitabın müəllifi Zakir Bayramlı 
qəlbinin yaradıcılıq eşqilə çırpındığı bir vaxtda “Dünyaya 
açılan pəncərə” adlı yeni bədii-publisistik əsəri ilə  oxucuların 
görüşünə gəlmişdir. Müəllif sayca bu yeddinci kitabını Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına məktəbin 95-illik 
yubileyinə həsr etmişdir. 

Zakir müəllimin bu yeni kitabını təsadüfən qələmə alınan 
bir əsər kimi qiymətləndirmək olmaz. Çünki bir vaxt məzunu 
olduğu məktəb haqqında əsər yazmaq hələ Zakirin yeniyetmə 
çağlarından qəlbində baş qaldıran bir arzu idi. 

Ürəyi yeni-yeni sözlə-söhbətlə, yaradıcılq istəyilə coşub-
daşan şair-publisistin yaşı yetmişi haqlasa da o, yenə 
yorulmadan gənclik həvəsilə yazıb yaradır. Qəlbində pərvaz 
edən Vətən məhəbbətini, torpaq və xalq sevgisini öz yazdığı 
əsərlərində tərənnüm etməklə bu sevgini yaşatmağa çalışır. 

Zakir Bayramlının oxuculara təqdim etdiyi bu kitabın 
əsas mövzusu təhsil sahəsinə həsr edilib. Təhsil sistemində 
işlədiyi 40 ildən çox vaxt ərzində o, bu sahəni göz bəbəyi kimi 
sevərək, onun bütün incəliklərinə bələd olduğu üçün müəllifə 
yaradıcılıq yolunda heç bir bələdçi lazım gəlməyib. 

Şair-publisistin kitabının ilk cümləsi Vətənin poetik yolla 
tərənnümü ilə başlayır. Oxucu kitabın elə ilk səhifəsindən başa 
düşür ki, vətənpərvərlik və Vətənə məhəbbət mövzusu şairin 
qəlbə yatan baş mövzusudur. O, “Ey Vətən! “şeirində Vətəni 
ömrünün mənası hesab edir. Onu həyatının ilki və əzəli kimi 
görür. Vətəni özünün andı, inanc yeri, evi, müqəddəs ocağı 
kimi qiymətləndirir: 
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       Ömrümün mənası, dünya gözəli, 
 Sənsən həyatımın ilki, əzəli. 

Sənə həsr edirəm seiri, qəzəli, 
Hüsnün, camalındır məni ram edən, 
                                        Ey Vətən! 
 

Sən nəhəng dünyada kiçik məkanım, 
Andım, inanc yerim, evim, ehkamım. 
Səni yaşatmağa çatar imkanım,  
Boylanıb uzaqdan, ötmərəm gendən. 
                                        Ey Vətən! 
 

Kitabda Zakir Bayramlı özünün “Qobustan dünyası” 
poemasını da oxuculara təqdim edir. Əsər tariximizin 
yaddaşına daş abidə kimi həkk olunmuş Qobustanın bədii 
təsviri ilə başlayır: 

 

Daş, qaya yaddaşlı qədim Qobustan, 
Sirlər, əfsanələr dolu bir dastan. 
 

Keçib min illərin sərt yollarından, 
Söz açır tarixin olaylarından. 
 

Deyir: - Su örtərkən bütün dünyanı, 
Bu yerdən yan keçmiş “Nuhun ” tufanı. 
 

Burada köç salmış bəşər övladı, 
Onlardan qalıbdır Qobustan adı. 
 

Poemada şair Qobustanın yaranma vaxtından bu günə 
kimi bütün olayları bədii dillə tərənnüm edir: 

 

Bizim Azərbaycan adlı ölkədə, 
“Azıx” dan törənib bu yer bəlkə də. 
 

Qobustan coğrafi adıdır onun, 
Qobular, yarğanlar dəyişib donun. 
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Daş, qaya mənzilli o qədim şəhər, 
Yaşayır ömrünü bir özgə təhər. 
 

Tarixi muzeydir, indi bu yerlər, 
Onu qoruq kimi qoruyur ellər. 
 

Tarixin bu qədim insan dünyası, 
Ötən əyyamların olub aynası. 
 

Zaman dəyişsə də bu gün tövrünü, 
Əks edir bəşərin neçə dövrünü. 
 

Əsəri yazıb bitirsə də sair sanki Qobustandan ayrılmaq 
istəmir. Sözü-söhbəti tükənmək bilməyən, Vətənə qırılmaz 
tellərlə bağlı şair nəhayət dünyanın ən qiymətli və nadir 
mirvarisi sayılan Qobustan haqqında poemasını belə 
yekunlaşdırır:  

 
Qobustan tarixin ədəb ərkanı, 
Qobustan ölkəmin gözəl məkanı. 
 
Yaşayır bu gün də öz adı ilə, 
Açıb qucağını böyük bir elə. 
 
Ayrıldım bu nadir daş incilərdən, 
Ayrıldım tarixi düşüncələrdən. 
 
Nəhayət şeirimi sona yetirdim, 
Bu tarix dastanın yazıb bitirdim. 
 

Daha sonra müəllif kitabın “Şabranın dünəni və bu 
günü”adlı bölməsini “Şabranın tərənnümü”şeiri ilə başlayır. 
Şabranın ta qədim dövrlərdən bu günə kimi keçdiyi yolu 
misraların dili  ilə açıqlayır və onu belə tamamlayır: 
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Qaytarıb özünə adını Şabran, 
Yandırıb ocaqda odunu Şabran. 
 
Əbədi yanacaq bu od, bu ocaq 
Bu dünya durduqca o da duracaq. 

  
Kitabda Zakir müəllim elmi və tarixi mənbələrdən də 

istifadə edərək Şabranın dünənindən və bu günündən geniş 
söhbət açır. Qədim Şabranın VI əsrdən bu günədək keçdiyi 
yolu oxuculara tarixi faktlarla çatdırır.  

“Hara gedir bu dünya” bölməsində isə müəllif Azər-
baycan atalar sözlərindən, dünya müdriklərinin kəlamlarından, 
Azərbaycanın mütəfəkkirlərinin müdrik sözlərindən və 
tanınmış şairlərinin şeirlərindən qısa nümunələr verir. Dün-
yanın məşhur filosof, şair və alimlərinin dünya haqqındakı 
ölməz fikirlərini oxuculara çatdırır. 

“Elm və təhsil – dünyaya açılan pəncərədir” bölməsinə 
şair-publisist   “Təsəlli” seri ilə başlayir: 
 

Zakir, dünya geniş, açıq pəncərə, 
Çox baxsan da sanma yolun döndərə. 
Vermə gələn günlərini hədərə, 
Bu dünyaya gələn, bir gün gedəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
 

“Cəmiyyətin inkişafının strateji sahəsi olan təhsilin 
tarixindən “ bölməsində əvvəlcə respublikamızın, sonra isə 
rayonumuzun və    Şabran  ( keçmiş Dəvəçi ) şəhər 4 saylı tam 
orta məktəbin təhsil tarixindən bəhs edilir. Müəllifin məktəbin 
yubileyi münasibətilə yazdığı şeir isə xüsusilə oxucu diqqətini 
özünə cəlb edir: 

 

Qabaqdadır hələ illər, fəsillər, 
Elm alacaq səndən neçə nəsillər, 



~	11	~	

Ötüşəcək yəqin bir-bir əsrlər, 
Sən bir tarix olacaqsan məktəbim! 
Yaddaşlarda qalacaqsan məktəbim! 
 

İllər salıb lövbərini yaşına, 
Tarix yazıb kərpicinə, daşına. 
Çatmamısan hələ mənzil başına 
Doxsan beşi vurdun başa məktəbim! 
İndən belə min il yaşa məktəbim! 

 

Qeyd edim ki, şair-publisist Zakir Bayramlı Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta mək-
təbin tarixinə dair bu kitabı yazarkən hansısa hazır mate-
riallardan istifadə etməyib. O, məktəbin 95-illik tarixini 
yazmaq, onu gələcək nəslə ötürərək yaşatmaq üçün böyük 
zəhmət çəkmişdir. Təxminən üç ilə yaxın vaxt ərzində 
müxtəlif arxivlərdən məktəbə aid çoxsaylı məlumatlar top-
lamağa müvəffəq olmuşdur. Saralıb-solmuş arxiv kitablarını, 
qəzet və jurnalları bir-bir vərəq-vərəq oxuyaraq onlardan öz 
kitabına lazımı məlumatları toplaya bilmişdir. 

Şair-publisist təhsilin tarixi haqqında oxuculara çox geniş 
və olduqca canlı məlumatlar verir. “Təhsilim” adlı şeirdə ürək 
sözlərini, təhsilə olan istək və məhəbbətini şeirin dili ilə 
tərənnüm edir: 
 Dünyamızı arxasınca aparan, 

İldən-ilə yaşa dolan təhsilim. 
Ölkəmizi nadanlıqdan qurtaran, 
Yolumuza işıq salan təhsilim. 
 
Cəhaləti yolumuzdan itirdin, 
Savadsızlıq dövranını bitirdin, 
Ömrümüzə yeni həyat gətirdin, 
İlahidən qüvvət alan təhsilim. 
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Güclə qüdrət təhsildədir deyiblər, 
Kitablara hörmətlə baş əyiblər, 
Çox alimlər elmindən don geyiblər, 
Deyilənlər deyil yalan təhsilim. 
 
Sən Zakirlə birgə ömür yaşadın, 
Sərvətini xəzinəmə daşıdın, 
Elmin ilə həyatımı oxşadın, 
Mənə ən xoş nəğmə çalan təhsilim. 

 
Zakir Bayramlı bu kitabında ilk dəfə olaraq təhsil sahə-

sində təlim-tərbiyənin tərkib hissəsi olan fiziki tərbiyə, idman 
və digər tədbirləri ayrıca bölmədə işıqlandırır. Sevindirici 
haldır ki, təkcə 2005-2016-cı illərdə məktəb, onun müəllimləri 
və məzunları bu sahə üzrə 76 dəfə Fəxri fərman, diplom və 
rəsmi təşəkkür almışdır. 

Kitabda məhəbbət mövzusu Zakir Bayramlı yaradı-
cılığının şah mövzularındandır. Onun elə bir kitabı yoxdur ki, 
orada sanki kitab özü insan kimi dil açaraq bu müqəddəs, ali 
və ülvi hissdən söhbət açıb danışmasın. “Məhəbbət təranələri” 
adlı şeirin bir parçasına diqqət yetirsək görərik ki, şair elə ilk 
misrasından məhəbbəti “Həyatın tacı”, hər bir insanın ona 
daim “möhtac” olduğunu göstərir. Dünyamızı bəzəyən, onu 
daha da canlandıran, toy-busat bəxş edən bu bənzərsiz hissi 
özünə məxsus poetik dillə və incəliklə qələmə alıb. İnsanın 
ömrüylə bu hissin rolunun bitmədiyini və onun yolunun əbədi 
dünya ilə bağlı olduğunu oxucuların diqqətinə çatdırır:  

 
Hər hansı bir adla yaşatsa irsin, 
Adı məhəbbətdir bu ülvi hissin. 
 

Məhəbbət Tanrının sirri, hikməti, 
İnsana əvəzsiz dünya neməti. 
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Bütün canlılara olsa da məhrəm, 
Yalnız insan bilir nədir bu məlhəm. 
 

Sevib- sevilməyə sövq edər bizi, 
Hamının qəlbinə salar bu izi. 
 

Fəqət çox olsa da odu, alovu, 
Salmaz aramıza nifaqı, lovu. 
 

Nadanlar axtarır onu özündə, 
Aqillər yaşadır müdrik sözündə. 
 

İnsanın ömrüylə bitməyir rolu, 
Əbədi dünyayla bağlıdır yolu. 
 

Məhəbbət olmasa insan doğulmaz, 
Məhəbbət olmasa həyat da olmaz. 
 

Müəllifin “İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq” şeirini isə 
həyəcansız oxumaq olmur. Bu şeirdə şair-publisist məhəbbəti 
sanki uca və ulduzlu göylərə qaldırır. Ona Nizami, Füzuli və 
Əlağa Vahid dili ilə yaranışın özəyi, insanların bəzəyi, 
şairlərin isə söz meyi kimi yüksək qiymət verir: 
 

Sevgi dolu bir dünyadır həyatım, 
Haqdan doğur nəğmələrim, bayatım. 
Mən sevgisiz necə qalxım, boy atım? 
Ağır yükdür, çox çətindir daşımaq. 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 
Yaranışın özəyidir məhəbbət, 
İnsanların bəzəyidir məhəbbət. 
Şairlərin söz meyidir məhəbbət, 
Qəlbdən silib olmur onu boşlamaq. 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 
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Məktəb həyatına yaxından bələd olan Zakir müəllim 
uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin tərbiyəsində valideyn, 
müəllim əməyini və ictimaiyyətin səylərini yüksək qiymət-
ləndirir. Həyata yenicə qədəm basmış gül balaların düzgün 
tərbiyə edilməsində valideynlərin özünün də pis vərdişlərdən 
uzaq olmasını tövsiyyə edir. Gəlin şeirdən bir parçaya diqqət 
yetirək: 

 

Gəlin gəlbimizi saxlayaq dincə, 
Ona məlhəm olsun sağlam düşüncə. 
Bununçun çalışaq, hər şeydən öncə 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 

Zakir, çox gözəldir, inan bu dünya, 
Saf ömür bənzəyir günəşə, aya. 
Çalışaq şad günlər gəlməsin saya 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 

Kitabda Zakir müəllim Şabran ( keçmiş Dəvəçi ) şəhər 4 
saylı tam orta məktəbin təkcə müəllimlərindən deyil, məzun-
larından da söz açmağı unutmur. O, bu məktəbin səsi-sorağı 
dünyanı dolaşan ağıllı, bilikli, bacarıqlı və zirək məzunları ilə 
fəxr edir, onlarla qürür hissi keçirir. Müəllifin “Məzun “şeirinə 
diqqət yetirsək, onun keçirdiyi çox möhtəşəm, olduqca çılqın, 
lakin ürəkdən gələn zərif və ülvi hisslərin şahidi olarıq: 

 
Bitib həyatının məktəb illəri, 
Təhsil karvanını apar irəli. 
Sahib ol hər elmə, öyrən dilləri, 
Qarşıda hələ çox yollar var, uzun. 
Vətənin arxası, dayağı məzun. 
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Xoşbəxtlik günəşi doğar üzündə, 
Elmdən bir soraq olsa sözündə. 
Qorxu yaratmasın zəhmət gözündə, 
Düşərsən hörmətdən, enər nüfuzun. 
Uca zirvələrin fatehi məzun. 
 

Xalqın ümid yeri özü də sənsən, 
Elin uzaq görən gözü də sənsən. 
Bu günün, sabahın sözü də sənsən, 
Sözündə nur olsa sönməz ulduzun. 
Vətənin layiqli övladı məzun. 

 

Z.Bayramlı bu kitabı ilə sözə yenə yüksək dəyər verir, 
onu hər şeydən üstün sayır. Sözü ilahidən gələn bir güc, 
qüvvət hesab edir. İnsanlara verilən ən şirin bir nemət sayır. 
Yalan danışanlara, söz verib unudanlara, dediyi yalanı əsassız 
müdafıə edən dil pəhləvanlarına nifrət edir. İnsanları ilahidən 
gələn bu nadir hikmətə hörmət etməyi,onu ucuz tutmamağı 
tövsiyyə edir: 

 

Söz var dildən qaçar, ziyan gətirər, 
Söz var toxumları tikan bitirər. 
Söz var nüfuzunu salıb itirər, 
Söz də var hər yerdə qurar divanı, 
Qoruyar haqsızdan haqlı insanı. 
 

Söz var boş-boşuna söyləmək olmaz, 
Söz var kimə desən yadında qalmaz. 
Söz var kimsə onu yadına salmaz, 
Söz də var milyonlar olar heyranı, 
Nurlu bir aləmə salar insanı.  

   
Zakirin yaradıcılığı da elə suyu yerin altı ilə dağlardan 

axıb gələn düzənliklərdə yer üzünə çıxan bir bulağa bənzəyir. 
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Oxucularımız bu bulağın suyundan bundan əvvəl də dadıblar. 
Müəllifə isə arzumuz budur ki, ilham çeşməsi daha da 
çağlasın, suyu duru olsun. 

 Arzu edirik ki, Allah-Taalanın qisməti ilə oxucularımız 
Zakir Bayramlının yaradıcılq bulağından öz ovqatlarını 
yaxşılaşdırmaq, özlərini mənəvi cəhətdən daha da saflaşdırmaq 
üçün istifadə etsinlər. İndi isə söz istəkli oxucularındır. 

 
        Aydın Tağıyev, 

 Yazıçı-publisist, AYB-nin Şabran filialının sədri,  
Prezident təqaüdçüsü 
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I BÖLMƏ 
 

SƏN  ÖMRÜMÜN  MƏNASISAN 
EY  VƏTƏN !.. 

 
 

Ömrümün mənası, dünya gözəli, 
Sənsən həyatımın ilki, əzəli. 
Sənə həsr edirəm seiri, qəzəli, 
Hüsnün, camalındır məni ram edən, 
                                         Ey Vətən! 
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EY VƏTƏN ! 
 
Ömrümün mənası, dünya gözəli, 
Sənsən həyatımın ilki, əzəli. 
Sənə həsr edirəm seiri, qəzəli, 
Hüsnün, camalındır məni ram edən, 
                                          Ey Vətən! 
 
Sənsiz neyləyirəm dünya mülkünü ? 
Vətənsiz xoş keçməz insanın günü. 
Yazma həyatıma belə sürgünü, 
Candan ayrı düşsə yaşamaz bədən, 
                                          Ey Vətən! 
 
Sən nəhəng dünyada kiçik məkanım, 
Andım, inanc yerim, evim, ehkamım. 
Səni yaşatmağa çatar imkanım,  
Boylanıb uzaqdan, ötmərəm gendən, 
                                           Ey Vətən! 
 
Qürurum, vüqarım sənə bağlıdır, 
Kədərin, niskilin məni ağladır. 
Bilirəm, nə vaxtdır sinən dağlıdır, 
Əlac gözləyirsən dərdinə məndən, 
                                         Ey Vətən! 
 
Dünyaya səs salan ordun var bu gün, 
Düşmənə dünyanı edib dar bu gün. 
Taleyin olacaq sənə yar bir gün, 
Sənə diş qıcamaz daha hər yetən, 
                                         Ey Vətən! 
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Çox çəkməz çatarsan halal payına, 
Bütün övladların yetər hayına. 
Bir gün oturarıq düşmən vayına, 
Olmaz bəd niyyətlə içindən ötən, 
                                     Ey Vətən! 
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QOBUSTAN DÜNYASI 
(Tarixi poema) 

       
1 

Daş, qaya yaddaşlı qədim Qobustan, 
Sirlər, əfsanələr dolu bir dastan. 
 
Keçib min illərin sərt yollarından, 
Söz açır tarixin olaylarından. 
 
Deyir: - Su örtərkən bütün dünyanı, 
Bu yerdən yan keçmiş “Nuhun” tufanı. 
 
Burada köç salmış bəşər övladı, 
Onlardan qalıbdır Qobustan adı. 
 
Hər daşı, qayası həyat simvolu, 
Füsünkar aləmdən başlayır yolu. 
 
Tayfalar, nəsillər köç edib burdan, 
Yol açıb özünə sudan, qurudan. 
 
Dünyanın ən qədim sivil məkanı, 
“Təkamül” bu yerdən alıb təkanı. 
 
Saysız salnamələr, saysız şəkillər, 
Danışır daşların diliylə illər. 
 
Ötən zamanların izidir onlar, 
Qədim insanların sözüdür onlar. 
 
Bu yer mədəniyyət tariximizdir, 
Qobustan soyumuz, varisimizdir. 
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2 
Bir gün nəsib oldu mənə səadət, 
Bu qədim diyara etdim səyahət. 
 
Gəzdim düzlərini, ormanlarını, 
Gördüm dərəsini, yarğanlarını. 
 
Üz tutdum möhtəşəm qayalıqlara, 
Tarixi əks edən o qaynaqlara. 
 
Açıldı qarşımda geniş mənzərə, 
Sanki göydən enmiş bu daşlar yerə. 
 
Hayana boylanıb baxdımsa burda, 
Baxıb heyran oldum bu qədim yurda. 
 
Bu daşlı, qayalı bəşər dastanı, 
Olub insanların yaşam ostanı. 
 
Burda həyat üçün çox əlləşiblər, 
İnsanlar daşlaşıb, heykəlləşiblər. 
 
Bunu sübut edir bu sal qayalar, 
Dövri zamanların sözüdür onlar. 
 
İşarə yazılar, daş kitabələr, 
Nələr danışmayır bu daş namələr. 
 
Keçib zamanların qarlı qışından, 
Boylanır tarixin daş yaddaşından. 
 
Minlərlə rəsmlər, saysız naxışlar, 
Fərqli düşüncələr, fərqli baxışlar. 
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Hər biri bir dövrün yadigarıdır, 
Qobustan dünyanın ilk diyarıdır. 
 

3 
Dünyanın bu qədim insan məskəni, 
Yaşadıb özündə neçə nəsnəni. 
 

Bu daşlar, qayalar durub yan-yana, 
Arxa, kömək olub daim insana. 
 

Bu yer təbiətin şah əsəridir, 
Qədim daş dövrünün daş şəhəridir. 
 

Qaynar həyat olub bu yerdə bir vaxt, 
Şahlıqlar yaranıb, qurulub da taxt. 
 

Fəth edib insanlar qayalıqları, 
Geniş düzənləri, ovalıqları. 
 

Yaşayıb qayalıq mağaralarda, 
Ov edib çöllərdə, uca dağlarda. 
 

Bu yerdə bol olub ov heyvanları, 
İnsanlar ovlayıb hər an onları. 
 

Qədim insanların qədim peşəsi, 
Ovçuluq olubdur zövqü, nəşəsi. 
 

Qobustan insanı min illər boyu, 
Bu qədim sənətlə yaşadıb soyu. 
 

Hər cür heyvan növü olub bu yurdda, 
Şirlər, pələnglər də ovlanıb burda. 
 

Vəhşi öküzlərin olmayıb sayı, 
Düzlərə çıxıbdır meşədən ayı. 
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Bu yeri kimlərsə hallandırıblar, 
Öküzlər diyarı adlandırıblar. 
 
Dərəli, yarğanlı, palçıqlı çöllər, 
Dəyişib görkəmin ötdükcə illər . 
 
Coğrafi relyefi yarımsəhralıq, 
Alçaq təpəlikli, yalçın qayalıq. 
 
Bol sulu otlaqlar, yaşıl ormanlar, 
Bəxş edib insana ən gözəl anlar. 
 
Buradır məkanı qədim çağların, 
Dünya möcüzəsi yanardağların. 
 

4 
Dünyanın bu kiçik qədim guşəsi, 
Özünə cəlb edir bu gün hər kəsi. 
 
Tarixçi alimlər keçib bu yerdən, 
Tarixə yeni don biçib bu yerdən. 
 
Səyyah, arxeoloq, tədqiqatçılar, 
Axışıb buraya təfsiratçılar. 
 
Bir-bir öyrənilib bu sirli ostan, 
Yazılıb haqqında tarixi dastan. 
 
Bu tarix dastanın varaqladıqca, 
Səsinə hay verib soraqladıqca. 
 
Ötdükcə zamanlar, illər, fəsillər, 
Ayrılıb bu yerdən saysız nəsillər. 
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İnsanlar çoxalıb artdıqca burda, 
Sığmayıb bu daşlı, qayalı yurda. 
 
Yayılıb düzlərə, qalxıb dağlara, 
Boylanıb dağlardan ötən çağlara. 
 
Yeni yurd yerləri, ocaqlar qurub, 
Bəşər tarixinə möhürün vurub. 
 

      5 
Yurduna sığmayan Qobustan əhli, 
Həyat soraqladı daha fərəhli. 
 
Artıb çoxaldıqca aşıb daşıblar, 
Yol alıb dünyaya ayaq açıblar. 
 
Gələcək nəsillər bilsinlər deyə, 
Diqqətli oldular ötən hər şeyə. 
 
Çılpaq qayaları qazıb oydular, 
Saysız işarələr, izlər qoydular. 
 
Bizim Azərbaycan adlı ölkədə, 
“Azıx” dan törənib bu yer bəlkə də. 
 
Qobustan coğrafi adıdır onun, 
Qobular, yarğanlar dəyişib donun. 
 
Daş, qaya mənzilli o qədim şəhər, 
Yaşayır ömrünü bir özgə təhər. 
 
Tarixi muzeydir, indi bu yerlər, 
Onu qoruq kimi qoruyur ellər. 
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Tarixin bu qədim insan dünyası, 
Ötən əyyamların olub aynası. 
 
Zaman dəyişsə də bu gün tövrünü, 
Əks edir bəşərin neçə dövrünü. 
 
Alimlər bu yeri alaraq gözə, 
Görünməz qatları çıxarıb üzə. 
 
Göstərib dünyaya həqiqətləri, 
Susdurub qaranlıq bəd niyyətləri. 
 
Canlı şəhadətdir yanar dağları, 
Bu yerdən başlayır “Odlar diyarı ”. 
 

6 
Qayıtdım yenidən qayalıqlara, 
Boylandım bir daha o qaynaqlara. 
 
Baxdıqca bürüdü məni heyranlıq, 
Canlandı gözümdə daşlar bir anlıq. 
 
Dindi qaya üstdən oyma rəsmlər, 
Danışdı, onları həkk edib kimlər. 
 
Burda təsvir edib insan özünü, 
Yazıb qayalara həyat sözünü. 
 
Qazıb qayalarda qayıq rəsmini, 
Çəkib qayıqların qamış nəslini. 
 
Əks olub, neçə növ heyvan zümrəsi, 
Qalxır rəsmlərdən quşların səsi. 
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Nəqş olub daşlara sirli balıqlar, 
Bu sirri bizlərə açır qayıqlar. 
 
Müxtəlif ölçülü çoxlu fiqurlar, 
Sistemli şəkildə əks olunublar. 
 
Hamıdan hündürdə günəş dayanır, 
Aydın səmalardan yerə boylanır. 
 
Hər şey düz ölçülüb, deyil təxmini, 
Burada yaranıb günəş təqvimi. 
 
Bütün görünənlər həyat rəmzidir, 
Qədim əjdadların yaşam tərzidir. 
 
Buradır tarixin əzəl açağı, 
İlkin mədəniyyət, sənət ocağı. 
 
Bu daş qalareya, rəsm sərgisi, 
Hər biri bir əsər, hikmət dərgisi. 
 

7 
Gəzdim heyranlıqla bu daş şəhəri, 
Süzdüm qayaüstü rəsm-şirləri. 
 
Könlümü ram etdi bu xoş mənzərə, 
Bir addım yol imiş burdan “Xəzər”ə. 
 
Burda ovçuluqla yarış aparmış, 
Həm də balıqçılıq sənəti varmış. 
 
Tapıb arasam da qədim izləri, 
Oxuya bilmədim çox qəlizləri. 
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Açıldı qarşımda özgə mənzərə, 
Baş vurdum neçə daş, soyuq mənzilə. 
 
Mağara adlanan daşüstü evlər, 
Yaranıb insandan çox-çox əvvəllər. 
 
Bəlkə də bu yerdə xəlq olub insan, 
Tapıb yaşamağa burada imkan. 
 
Özünə yurd edib bu sərt yerləri, 
İnsan əjdadının ilk nəsilləri. 
 
Vəhşi təbiətlə durub üz-üzə, 
Bu günkü dövranı qurublar bizə. 
 
Görünür izləri o dövranların, 
Ömrü qayalarda ötən anların. 
 
Çatılıb burada saysız ocaqlar, 
Tüstüyə bürünüb ətrafda dağlar. 
 
İnsanlar hər axşam tonqal yandırıb, 
Zülmət gecələri işıqlandırıb. 
 
Artıb çoxalıblar toplum halında, 
Qədim Qobustanın kahalarında. 
 
Burda sığınmağa neçə qucaq var, 
Çoxlu qaya altı dayanacaq var. 
 
Ötüb bu yerlərdən neçə min illər, 
Səsdən kəlmə doğub, yaranıb dillər. 
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Əcaib, qarışıq səslərdən yorub, 
İnsan anlaşıqlı cümlələr qurub. 
 
Söhbətlər qızışıb tonqal başında, 
Rəsmlər həkk olub qaya daşında. 
 
Gecələr baxaraq aydın səmaya, 
Nəğmələr qoşublar ulduza, aya. 
 
Budur; əfsanəvi qaval daşları, 
Döydükcə oyadır daş yaddaşları. 
 
Dünya möcüzəsi, insan icadı, 
Musiqi irsinin ulu əjdadı. 
 
Bu qaval daşının ecazkar səsi, 
Yolundan saxlayır ötən hər kəsi. 

 
Sirri, müəmması çoxdur bu yerin, 
Bir-bir üzə çıxır, qazdıqca dərin. 
 
Sanki mədəniyyət məbədi olmuş, 
Tarixdən bizlərə yadigar qalmış. 
 
Qazıntı işləri gedib bu yerdə, 
Tapılıb nə qədər kurqan qəbir də. 
 
Əntiq nümunələr, saysız əşyalar, 
Bir-bir aşkarlanıb miflər, xülyalar. 
 
Qaranlıq tarixə işıq saçıblar, 
Alimlər keçmişə yollar açıblar. 
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Çox olub bu yurdun “pərvanələri ”, 
Dünyanı dolaşıb əfsanələri. 
 

Bu yerdə çoxları məskun olublar, 
Daşlara xatirə yazıb qoyublar. 
 

Gəlib “romal ı” lar, gəlib “ərəb “lər, 
Gətirib bu yerə qəribə dəblər. 
 

Fəqət qalmayıblar burada yadlar, 
Gedib bu yerlərdən özgə soyadlar. 
 

Azıx mağarası qədim bir oda, 
İnsanın əjdadı yaşayıb orda. 
 

Qobustan, tarixin canlı yaddaşı, 
Dil açıb danışır qayası, daşı. 
 

Dünyanın bu iki qədim nəhəngi, 
Yurdumun qüruru, şöhrət çələngi. 
 

Bu yerə həsr edib Azər bəy canı, 
Gətirib dünyaya Azərbaycanı. 
 

8 
Qobustan tarixin ədəb- ərkanı, 
Qobustan ölkəmin gözəl məkanı. 
 

Yaşayır bu gün də öz adı ilə, 
Açıb qucağını böyük bir elə. 
 

Ayrıldım bu nadir daş incilərdən, 
Ayrıldım tarixi düşüncələrdən. 
 

Nəhayət şeirimi sona yetirdim, 
Bu tarix dastanın yazıb bitirdim. 
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ŞABRANIN DÜNƏNİ VƏ BU GÜNÜ 
  
“ŞABRAN”IN TƏRƏNNÜMÜ 
 
Hər kəs qonaq gəlsə əgər Şabrana, 
Bələd olacaqdır qədim Şirvana. 
 
Bu yer çox uludur yaşı bilinməz, 
Yüz illər ötsə də izi silinməz. 
 
Tarixdən söz açar gələn insana, 
Neçə yol göstərib cümlə- cahana. 
 
Şabran öz dövründə bir şəhər olmuş, 
Bütün tarixlərə adını salmış. 
 
Şərqdən qərbə doğru açılıb yolu, 
Qərbin şərqə tərəf uzanıb qolu. 
 
Dayanıb şərq ilə qərb arasında, 
Yaşayıb sülh ilə hərb arasında. 
 
İgid, mərd insanlar yaşayıb burda, 
Daim arxa olub bu elə, yurda. 
 
Enməyib yüz illər kəhər atından 
Çıxıb tarixlərin yeddi qatından. 
 
Nə qədər dağılıb qalsa da viran, 
Düşmənlər bu yerdən qovulub hər an. 
 
Qədim ipək yolu içindən keçib, 
Tacirlər, sarvanlar suyundan içib. 
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Karvanlar, zəvvarlar yol alıb burdan, 
Fəqət hücumlar da olub hər yandan. 
 

Bu yerdə düşmənlər çox qılınc çalıb, 
Şabran bizim olub, bizimlə qalıb. 
 

Ötüb qanlı tarix, qayıtmaz geri, 
Azad firavandır Şabran elləri. 
 

Qaytarıb özünə adını Şabran, 
Yandırıb ocaqda odunu Şabran. 
 

Əbədi yanacaq bu od, bu ocaq 
Bu dünya durduqca o da duracaq. 

 
 

ŞABRANIN DÜNƏNİ 

Azərbaycanın şimal-şərq hissəsi qədim tarixə malik olan 
bölgələrdəndir. İndi bu bölgəyə Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran 
( keçmiş Dəvəçi ), Siyəzən və Xızı rayonları daxildir. 

Bu bölgənin qədim ərazisi hələ keçmiş Albaniya 
zamanında Çola vilayətinin bir hissəsi olub. 

Şabranın “qardaşı” Şirvan şəhəri haqqında bir neçə 
söz. ASE-nin X cildində (Bakı -1987, səh. 542 ) göstərilir ki, 
Sasanilər tərəfindən Massaget çarlığı ləğv olunduqdan sonra 
ilk Şirvanşahlar dövləti indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
ərazisində VI əsrin I yarısında Şabrançay və Gilgilçay arasın-
dakı ərazidə yaradılmışdır. Əvvəlcə Şirvan şahlığına Şirvan, 
Xursan, Dərbənd, Tabaspar, Xaçtamek, Xemeok, Xeriki, 
İzmax, Bakan, Maskut şəhərləri daxil idi.  

X əsrdə Şirvanşahlar dövləti xeyli genişlənərək Şəkini, 
cənubdan Muğan düzünü, şimaldan isə Dərbəndədək olan 
geniş əraziləri tutmuşdu. 
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Bəzi yazılı mənbələrdə orta əsrlərdə indiki Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonu ərazisində Şabran, Şirvan, Xursan və 
Basarvan kimi şəhərlərin olduğu qeyd edilir. Keçən əsrin 
səksəninci illərində çap olunmuş “Azərbaycan tarixinin 
coğrafiyası” kitabında verilmiş xəritədə də Şirvan şəhərinin 
yeri indiki Şabran rayonu ərazisinə düşür.  

Ərəb tarixçisi İbn Hövqəl əsərlərində göstərirdi ki, 
Şabrandan sonra Şirvan şəhərindən keçməklə yollar Şamaxıya, 
daha sonra isə Bərdicə və Bərdəyə qədər uzanırdı. 
Əl-Müqəddəsinin Şirvan şəhəri haqqında öz əsərlərində 
verdiyi xəritələrdən və açıqlamalardan müəyyən etmək olar ki, 
hələ dünya tarixçiləri və alim-arxeoloqları tərəfindən yeri 
dəqiq müəyyənləşməyən Şirvan şəhərinin indiki Şabran (keç 
miş Dəvəçi) şəhərinin ərazisi altında torpağa qarışıb getmiş 
qədim yaşayış məskəni olduğu ehtimal edilir.  Rayonumuzun 
adlı-sanlı tarix müəllimi Nurbala Quliyevin “Bura Gülüstani-
İrəm torpağıdır” kitabında da vaxtıkən mövcud olmuş Şirvan 
şəhərinin indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu ərazində 
olması haqqında məlumatlar özünə geniş yer alıb. 
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Lakin göründüyü kimi Şabrandan başqa yuxarıda gös-

tərilən Şirvan və digər şəhərlərin indiki Şabran (keşmiş 
Dəvəçi) ərazisində mövcud olması elmi cəhətdən indiyə qədər 
öz təsdiqıni tapa bilməmişdir. 

Qədim Şabran şəhərinin adının yaranması barədə. 
Tarixçi alimlər Şabran şəhərinin adının yaranmasını müxtəlif 
cür izah edirlər. Bu ad bir çox dünya alimlərinin,səyyahlarının, 
tacirlərinin və dövlət adamlarının əsərlərində “Şaporan”, 
“Şaburan”, “Şabiran”, “Sabiran” və nəhayət “Şabran” 
kimi işlədilmişdir. Bəzi müəlliflər bu şəhərin adını sabirilər 
tayfasının adı ilə bağlayırlar. Bəziləri isə bu adın İran 
mənşəli olduğunu bildirirlər. “Şab” (gecə) və “ran” (yer, 
məkan ) sözlərindən yarandığını izah edirlər. 
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Arxeoloji qazıntılar zamanı qədim Şabran şəhərinin ərazisində  
aşkar edilmiş tikililərin qalıqları 

 
Lakin mən bu məqalə üzərində işləyərkən yerli 

ziyalılarımızdan bir neçəsi Şabran adının başqa bir məna 
daşıması barədə də məlumat verdilər: 

HAŞİYƏ. Şabrana gətirilən və Şabrandan yola salınan 
yüklər Qafqaz dağları ilə Xəzər dənizi arasındakı ovalıqda 
Dərbənddən Bakıya, Şamaxıya, Şəkiyə, hətta Bərdəyə qədər 
uzanıb gedən yollar vasitəsilə daşınırdı. Bu məqsədlə o 
dövrdəki tacirlər və diğər iş adamları dəvə karvanları, atlar və 
qatırlardan müxtəlif yüklərin daşınmasında geniş istifadə 
edirdilər. Əsasən isti yay günlərində bu qədər uzaq yolu piyada 
getmək isə çox çətin idi. O dövrlərdə arabalarla, eləcə də dəvə 
karvanı və yüklənmiş at və qatırlarla Dəvəçidən Bakıya 4 günə 
ketmək olurdu. Mürəkkəb hava şəraitində insanlarla yanaşı 
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ağır yüklənmiş heyvanlar da əziyyət çəkirdilər. 
Havanın yüksək hərarətdə olduğu hallarda vəziyyət daha 

da acınacaqlı olurdu. Ona görə də karvan başçıları və yük 
sahibləri gündüzlər istirahət edər, gecələr isə havanın həra-
rətinin düşdüyü məqamlarda, nisbətən mülayim hava şə-
raitində yollarına davam edərdilər. Uzaq ölkələrdən gəlib, 
ucqar ölkələrə gedən bu karvan sahibləri Şabran ərazisindən 
keçərkən bu ərazidən və onun sakinlərindən çox razı idilər. 
Başqa yerlərə nisbətən burada karvanlara qaçaq-quldur basqını 
halları da olmazdı. Bir sözlə Şabran ərazisindən Böyük İpək 
yolu adlanan bu yolla Şərqə və Qərbə daşınan yüklər 
təhlükəsiz keçərdi. Ona görə də sarvanlar aylı-ulduzlu, işıqlı 
və sakit gecələrdə Şabran torpağından əmin-əmanlıq şəraitində 
keçərdilər. 

Bu səbəbdən də müxtəlif ölkələrdən gələn tacirlər bu 
əraziyə təhlükəsiz bir zona kimi baxırdılar. Bu yerə ən 
qorxusuz və rahat məkan kimi yüksək qiymət verər və burada 
gecələyərdilər. Bir neçə gün Şabranda istirahət edib, alış-veriş 
edər, şəhəri gəzib dolaşardılar. Dincliklərini aldıqdan sonra 
yollarına davam edərdilər. Bu tacir yolçular həmin səbəbdən 
bu yerin adını Şab (gecə) və ran (yəni rəvan-düz, rahat 
gecə) deyə çağırardılar. 

Yazılı mənbələrdə Azərbaycanın şimal -şərq hissəsində 
yerləşən qədim Şabran şəhərinin bünövrəsinin V əsrdə qoyul-
duğu göstərilir. Hələ orta əsrlərdə şəhər kimi formalaşmağa 
başlayan bu coğrafi yer get-gedə öz gücü və yerli istehsalını 
inkişaf etdirmək yolu ilə dünyada qüdrətini və şöhrətini xeyli 
artıra bilmişdi. 

Lakin VII əsrdə Şabran ərəblər tərəfindən işğal 
edildi. Ərəblərlə xəzərlilər arasında gedən uzun müharibələr 
nəticəsində bu şəhər dəfələrlə əldən-ələ keçiriliərək saysız 
qarətlərə, dağıntılara və yanğınlara məruz qalıb. Öz şəhərinin 
müdafiəsinə qalxan ordu və xalq isə həmişə fədakarlıq gös-
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tərsə də yüzlərlə günahsız dinc əhali düşmənin qəzəbinə tuş 
gələrək məhv edilirdi. 

IX əsrdən başlayaraq Şabran şəhəri müharibə və 
hücumların ara verilməsindən istifadə edərək yavaş-yavaş 
inkişaf etməyə başlayıb. Burada dulusçuluq, metal işləmə, 
ipəkçilik, şüşə istehsalı və s. kimi dəyərli sənət sahələri 
inkişaf etdirilib. 

O dövrlərdə Şabranda ən böyük zərbxana fəaliyyət 
göstərirdi. Bu illərdə (IX əsrdə) yaxınlıqdakı durna gözlü 
bulaqlardan (14 km uzunluqda) şəhərə su kəməri çəkil-
mişdi. Keçən əsrin səksəninci illərində aparılan arxeoloji 
qazıntılar nəticəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
kanalizasiya sisteminin Şabran şəhəri ərazisində mövcud 
olması aşkarlanmışdır. 

Lakin aramsız monqol-tatar hücumları, Osmanlıların 
işğalı və Krım tatarlarının saysız-hesabsız basqınları 
Şabran şəhərini rahat nəfəs almağa qoymurdu. 

Səfəvilərin hökmranlığı dövründə dövlətin zəifləməsi 
Şabranın qəm-qüssəsini daha da artırdı. Dövlətin tənəzzülü 
Şabranın geriləməsinə səbəb oldu. Nəticədə Şabran çətin də 
olsa kiçik yaşayış məntəqəsi kimi öz fəaliyyətini güclə 
qoruyub saxlaya bildi. 

 Qədim Şabran haqqında son söz. Şabran hələ qədimdən 
özünə şox yüksək inkişaf yolu seçməklə tərəqqisinə görə 
Azərbaycanın bir çox şəhərlərindən fərqlənirdi. İkincisi, 
Şabran yüksək inkişafa imkan açan strateji iqtisadi və coğrafi 
nöqtədə yerləşirdi. Demək olar ki, orta əsrlərdə o Azərbay-
canın ən iri ticarət mərkəzlərindən biri idi. 

Şabran şəhərinə adi ticatət mərkəzi demək olmazdı. 
Şəhər həmin dövrlərdə həm də Azərbaycanın şimal-şərqində 
hərbi strateji əhəmiyyət daşıyan bir istehkam idi. 
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Qədim Şabran şəhərinin qalıqlarından görünüş 
 

Şabranın ətraf ərazilərində Çıraqqala, Gilgilçay və Boyat 
kimi hərbi istehkamlar da mövcud olmuşdur. Düşmən basqın 
edən zamanlarda bu istehkamlar Şabran, eləcə də Şirvan 
əhalisinin müdafiəsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 

Şabrandan şərqə və qərb istiqamətlərinə dünyada böyük 
iqtisadi əhəmiyyət daşıyan həm quru, həm də su yolu ilə geniş 
ticarət qapıları açılmışdı. 

Lakin XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq ölkənin 
zəifləməsindən sui istifadə edən Hacı Davud və Qazıqumuxlu 
Surxay xan ordu dəstələri ilə Şabrana hücüm edərək şəhərin 
sakinlərini və xəzinəsini dəhşətli şəkildə qarət etdilər. Sonra 
şəhərdə böyük dağıntılar və yangınlar törətdilər. Nəticədə 
Şabran bir daha belini dikəldib ayağa qalxa bilmədi. O süqut 
etdi və xarabalığa çevrildi. Burada bir sıra tarixçilər və 
arxeoloqlar Şabrançayın sel-sularının şəhərin dağılmasında da 
böyük rol oynadığını göstərirlər. 
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Şahnazərli kəndində qədim Şabran panosu 
 

Şabran dağılsa da, xarabazarlığa çevrilsə də, Azərbaycan 
tarixi salnaməsində, qədim coğrafiya xəritələrində şəhər, mü-
hüm ticarət mərkəzi kimi əbədi həkk olunmuşdur. 

Norveç alimi, yazıçısı, etnoqrafı, arxeoloq, dünyanın 
demək olar ki, çox hissəsini gəzmiş məşhur səyyahı Tur 
Heyerdal 1981-ci ildə Şabran şəhərinin qalıqlarına baxmış, 
buradakı arxeoloji tapıntılar barədə yüksək fikir söyləmişdir. 

Şabran Quba xanlığı dövründə. XVII əsrdə Səfəvi şah-
lığı xanlıqlara bölünərək idarə olunmağa başladı. Yarımmüs-
təqil Quba xanlığı yaradıldı. 1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın 
sui-qəsd nəticəsində həlak olmasından sonra Quba xanlığı tam 
müstəqil oldu. Get-gedə Quba xanlığı ona qonşu olan 
torpaqları da güc yolu ilə öz xanlığının ərazisinə birləşdirdi. 
1757-ci ildə Quba xanı Hüseynqulu xan oğlu Fətəli bəyi 
Səlyana göndərdi. Səlyan yenidən Quba xanlığına birləşdirildi. 
1759-cu ildə Fətəli xan Dərbənd şəhərini ələ keçirərək oranı 
Quba xanlığının əsl iqamətgahı elan etdi. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) Quba əyalətinin tərkibində 
olduğu illərdə. 1809-cu ildə xanlıq ləğv edildi və Quba əyalətə 
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çevirildi. Quba əyalətinin tarixinə dair məlumatlar 1831-ci ildə 
kollec reqistiratoru Xotyonovski tərəfindən tərtib edilmiş 
“Quba əyalətinin təsviri” kitabında özünə geniş yer alıb. 
Həmin kitab həmyerlimiz, tarix elmlərt doktoru, professor 
T.T.Mustafazadə tərəfindən tərcümə edilmiş və 2008-ci ildə 
AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Elmi Şura-
sının qərarı ilə çap olunmuşdur. Təsvirə əsasən Quba xan-
lığının 1796-cı ilə olan ərazisi 8 mahala bölünmüşdü. Bunlara 
aşağıdakı mahallar daxil idi: 

Quba, Rustov (Şeşpara), Müşkür, Şabran, Sədan, 
Bərmək, Xınalıq, Buduq. 

Əyalətin əhalisi iki dildə türk və tat dillərində 
danışırdılar. 

O vaxtlarda indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
ərazisinə aid olan yaşayış məntəqələri aşağıdakı mahalların 
tərkibinə daxil edilmişdi: (Kəndlərin adları dəyişdirilmədən 
ktabdakı kimi qeyd edilib.) 

Şabran mahalına: Xırdoymaq, Söhbətti, Aygünlü, Pa-
dari, Sur-Sur (Bilici), Bur-bur, Şahnazərli, Molla Kamallı, 
Rəhimli, Məliklər, Suvazlı, Bayat, Çölquşçu, Qaraqaşlı, 
Sərvan, Xəlilli, Dəvəçi, Surla, Şıxlı, Qazbabalı, Əmirxanlı, 
Xəlfilər, Ərşəli, İzmara və digər kəndlər; 

Şeşpara mahalına: Gəndov, Pirəmsən, Leyti, Zöhramı, 
İdrisli, Sofikənd, Zeyvə, Kilvar, Pirəbədil, Sumaqova, Zağlı və 
başqa kəndlər; 

Bərmək mahalına: Uqah, Çaraq və qeyri kəndlər; 
Təsvirdə Dəvəçi haqqında qeyd edilən məlumatlardan 

qısa şərh: 
Təsvirdə göstərilən məlumatlara əsasən 1831-ci ildə 

aparılmış uçot qeydlərinə əsasən indiki Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində sahibkarlara məxsus 106 fərdi təsərrüfat 
olub. Kişi və oğlanların sayı həmin sənədlərdə 375 nəfər 
göstərilib. Təsvirdə verilmiş cədvəllərə əsasən həmin vaxtlarda 
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Dəvəçidə yaşayan əhali taxılçılıq, maldarlıq və ipəkçiliklə 
məşğul olurdu. 

Uçot aparılan həmin dövrdə Dəvəçidə 600 ruba əkinə 
yararlı sahə qeydə alınıb. Ondan əlavə 200 rubalıq əkinə 
yararsız, 200 rubalıq biçənək, 200 rubalıq isə otlaq sahələri 
olub. Cəmi uçota alınan sahələrin həcmi isə 1200 rubalıq 
olduğu göstərilib. Sənədlərdə 36 meyvə bağı, 36 isə tut bağı 
mövcud olduğu bildirilir. 

Siyahı aparılan həmin illərdə Dəvəçidə 3 dəyirman qeydə 
alınıb. Cədvəllərə əsasən ərazidə rəiyyətin sayı 99 nəfər, 
rəncbərin sayı 4 nəfər, vergi verən rəiyyətlə rəcbərin sayı isə 
98 nəfər qeyd olunub. 

İndiki Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) yaranma 
tarixindən.  

 Həftəbazar. İlk dəfə indiki Şabran (Dəvəçi) şəhərinin 
yerində Həftəbazar yaranıb fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 
Həftəbazar mühüm bir yerdə, Dərbənd-Bakı, Dərbənd-Şamaxı 
yollarının qovşağında təşkil edilmişdi. 

Həmin dövrlərdə Həftəbazar gündən-günə genişlənir və 
bura ticarətə gələn insanların sayı artırdı. Çox keçmədi ki, 
Həftəbazarın səsi-sorağı hər yana yayıldı. Bura Qubadan (Al-
Abxazdan), zəlzələdən zərər çəkmiş Şamaxıdan, Samur- 
Dərbənd tərəfdən çoxlu sənətkarlar dəstəsi köçüb gəlməyə 
başladı. 

Bu sənətkarlar tək-tək deyil, bir necə qohum-əqraba və 
öz ailələri ilə köçüb Həftəbazara gəlirdilər. Artıq bu yer kiçik 
həftəbazardan ticarətlə məşğul olan böyük bazara çevrilməyə 
başladı.  

Burada məskunlaşan, yəni bu yeri özünə daimi yaşayış 
məskəni seçən insanların sayı gündən-günə artdı. İndi də o 
illərdə Dəvəçiyə köçüb gələn dəmirçilər, qalayçılar, toxucular, 
dərzilər, boyaqçılar, çörəkçilər və başqa sənətkar nəsillərinin 
törəmələri buranı özlərinə vətən seçmişlər. 
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Bazara satış məqsədilə gətirilən malların sayı getdikcə 
xeyli artdı. Bu yaşayış məntəqəsi nəinki ildən-ilə, hətta 
gündən-günə böyüyüb inkişaf etdi. 

Dəvəçibazarda əhalinin daimi məskən salması. Həftə-
bazarın gündən-günə böyüməsi burada yeni-yeni tikintilərin 
başlanmasına şərait yaratdı. Buraya qonşu mahallardan və 
kəndlərdən imkanlı adamlar köçüb gəldilər. Bu yerdə böyük 
karvansaralar, mehmanxanalar inşa etməyə başladılar.  

Bir neçə müddətdən sonra buradan keçən dəvə karvanları 
həddindən artıq böyümüş və genişlənmiş Həftəbazarda öz 
karvanlarını saxlayar, müəyyən vaxt ərzində dincliklərini alar 
və alış-verişlərini edərdilər. 

Karvan sahibləri qoxmadan və çətinlik çəkmədən istə-
dikləri malı burada satır və alırdılar. Ona görə də bu yer həmin 
vaxtlardan Dəvəçibazar adını aldı. Sonralar bu yerin adı 
dövlət sənədlərində də Dəvəçibazar adlandırılmağa başladı. 

Dəvəçibazarın yaranması ilə burada sənətkarlıq daha da 
inkişaf edərək genişləndi. Dəvəçibazarda onlarla taxıl, yem, 
parça, balıq, meyvə-tərəvəz, şirniyyat dükanı, sənətkar ema-
latxanası, dəmirçixana, bərbərxana, ayaqqabı tikən və təmir 
edən sexlər və s. vardı. Öküzlə və atla yük daşımaq üçün 
arabalar düzəldən ustalar, su dəyirmanı düzəldən mahir 
sənətkarlar öz işləri ilə yerli əhali arasında yaxşı hörmət 
qazanmışdılar. 

Burada yeni açılan yeməkxanalar, çayxanalar, şirniyyat 
sexləri, su və ərzaq satan mağazalar yerli əhaliyə və gələn 
qonaqlara yüksək səviyyədə xidmət göstərirdilər.  

Dəvəçibazarda artıq faytonlar işləməyə başlamışdı. Bu-
raya məskunlaşmağa gələn insanlar, xüsusilə tacirlər və sənət-
karlar özlərinə bir və ya iki mərtəbəli evlər tikirdilər. Artıq 
Dəvəçibazarda yeni küçələr və yaşayış məhəllələri salınırdı. 
Varlılar üçün xüsusi zövqlə inşa olunmuş yaraşıqlı imarətlər 
göz oxşayırdı. 
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Bu qayda üzrə Dəvəçibazarın əhalisi ildən-ilə artırdı. 
Qonşu mahallardan və indiki rayon ərazisindəki dağ kənd-
lərindən də əhali köçüb bura gəlməyə başlamışdı. Əhalinin 
sayı ildən-ilə çoxaldı, onların iş təminatı və yaşayış tərzi xeyli 
yaxşılaşmağa başladı.  

O illərdə Dəvəçibazarda hər şey satılırdı. Tacirlər 
Bakıdan gətirilmiş neft, duz, Şamaxıdan gətirilmiş ipək mallar 
və mis qablar, Dərbənddən gətirilmiş dəmir əşyalar və silahlar, 
dağ kəndlərindən gətirilmiş mal-qara, qoyun-quzu, süd,qatıq, 
pendir, ət, bal, təzə və quru meyvələr, xalça, gəbə, palaz və 
digər mallarla ticarət edirdilər.  

Artıq XX əsrin başlanğıcında demək olar ki, Dəvəçibazar 
nahiyə mərkəzi idi. Bu mərkəzə pristav rəhbərlik edirdi. 
Həmin dövrlərdə Dəvəçi, Şabran, Şeşpara, Uqah, Xaltan, 
Gömür və Bərmək mahalları mövcud idi. 

QISA ARAYIŞ. Deyilənə görə əvvəllər keçmiş Dəvə-
çinin mərkəzi indiki Dəvəçikənd məhəlləsinin əzazisində 
yerləşib. Burada aşagıdakı məhəllələr olub: 

1. Ənşəli məhəlləsi. 
2. Çuxur məhəllə. 
3. Xırdeymaq məhəlləsi. 
Keçmişdə Bakı-Quba yolunun üzərində indiki Şabran 

şəhəri M.Ə.Rəsulzadə (keçmiş V.İ.Lenin) küçəsində karvan-
sara yerləşib. 

Ehtiyat əmək qüvvəllərini rayon mərkəzində cəmləş-
dirmək məqsədilə 1956-cı ildə Gömür, Nohurlar, Çinarlar, 
Puçuq və s. kəndlərdən əhali məcburi surətdə bura (Dəvəçi 
qəsəbəsinə) köçürülmüşdür. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi indiki Şabranın (keçmiş 
Dəvəçinin) ilk adı əvvəlcə “Həftəbazar” sonra isə “Dəvə-
çibazar” olub. Bu yer Dəvəçibazar adını XIX əsrin sonun-
dan 1944-cü ilə qədər daşıyıb. Lakin rayonumuzun bir çox 
dağ və aran kəndlərinin sakinləri hələ indi də öz söz-söhbət-
lərində bu yerin adını çəkərkən “bazar” sözünü dilə gətirirlər. 
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Şabran rayonunun şımal və cənub giriş qapıları 
 
Tarixçilər qeyd edirlər ki, indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 

ərazisinin özündə və ətraflarında da qədim dövrlərdən yaşayış 
məskənləri mövcud olmuşdur. İndiki şəhər ilə Taxtakörpü çayı 
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arasında, Camal dağında, eləcə də indiki şəhərin öz ərazisində 
tikinti və kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli qazıntı işləri aparılarkən 
küp qəbirlər, gil qablar, qəbiristanlıq aşkar olunması bu ərazi-
nin hələ uzaq keçmişdən çox qədim yaşayış məskəni oldu-
ğundan xəbər verir. 

İndiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) müstəqil rayon mərkəzi 
kimi. 1930-cu ilin noyabr ayından indiki Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) müstəqil rayon kini fəaliyyət göstərməyə başladı. 
Dəvəçibazar kəndi 1930-cu ildən 1944-cü ilə qədər rayonun 
mərkəzi oldu. 1944-cü ildə dəyişiklik edilərək Dəvəçi qəsəbə 
(şəhər tipli ) adlandırıldı. 1944-1961-ci illərdə bu adı daşıyıb. 
1961-ci ildə Dəvəçiyə şəhər statusu verilib. 

1939-1955-cı illərdə çəkilmiş Samur-Dəvəçi (indi 
Samur-Abşeron kanalı adlanır) Dəvəçibazarın ərazisini iki 
yerə böldü. 
      

ŞABRANIN BU GÜNÜ 
 

Şabran şəhərinin qədim adının bərpası haqqında 
 

Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi rayonunun Şabran 
rayonu adlandırılması haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 
 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 
1. Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi rayonu Şabran 

rayonu adlandırılsın, Dəvəçi rayon inzibati ərazi vahidi Şabran 
rayon inzibati ərazi vahidi hesab edilsin. 

 Dəvəçi şəhər inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Dəvəçi 
şəhəri Şabran şəhəri adlandırılsın, Dəvəçi şəhəri inzibati ərazi 
dairəsi Şabran şəhər inzibatı ərazi dairəsi hesab edilsin. 

 

           İlham Əliyev, 
      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

     Bakı şəhəri, 2 aprel 2010-cu il 
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Dəvəçiçay üzərində 548 m uzunluğunda yeni salınmış körpü 
   

Şabran doğma Azərbaycanımızın əlverişli və gözəl coğ-
rafi mövqeyə, füsunkar təbiətə malik bir guşəsidir. Allah-Taala 
dünyada öz xəzinəsində dəyərli nə varsa hamısını Şabran tor-
pağına bəxş edib. Mavi Xəzərin dum-duru və təmiz şəfaverici 
sularından tutmuş, dağlardan süzülüb gələn durna gözlü 
bulaqları, təmiz havası, sub-alp çəmənlikləri, dağları, yam-
yaşıl göz oxşayan meşələri, müalicəvi palçıq və sulları, sirin 
sulu gölləri, xarı bülbülü və gözəl insanları var Şabranın. Bir 
sözlə, ana təbiət öz əsrarəngiz gözəlliklərinin və nemətlərinin 
birini də bu yerdən əsirgəməyib. 

Təbiəti. Şabranın təbiəti çox nadir və rəngarəngdir. 
Burada Xəzərin qumlu sahillərindən başlanan və göz işlədikcə 
uzanan düzənliklər bir neçə km-dən sonra Camal dağına 
çatmamış təpəliklərlə əvəz olunur. Xeyli getdikdən sonra 
təpəliklərin yerini təbiətin ağ ciyərləri hesab olunan çoxillik və 
yam-yaşıl meşəliklər tutur. Statistikaya görə rayonda bu 
meşəliklərin sahəsi 21500 hektar təşkil edir. Daha sonra isə 
böyük bir ərazini qucağına almış meşəliklər uzaqlaşaraq 
tədricən qayalıqlara və dağlara çevrilir. 

Şabran yerüstü sərvətlərilə yanaşı, yeraltı sərvətləri ilə də 
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zəngindir. Bu ərazinin Zağlı-Zeyvə sahəsində neft yataqları 
uzun illərdir ki, istismar olunur. Rayon ərazisində tikinti 
əhəmiyyətli qum, gil, çınqıl və digər faydalı qazıntı yataqları 
möbcuddur. Palçıq vulkanı vardır.  

Müalicəvi palçıq və sularının qiymətinin isə heç yerdə 
analoqu yoxdur. Burada təbiətin qoynunda xəstələrə “gəl-gəl” 
deyən yel, dəri, qara ciyər, böyrək, öd kisəsi, sidik kisəsi və s. 
kimi xəstəliklərin müalicəsinə ən yaxşı məlhəm olan çoxlu isti 
və soyuq müalicə bulaqları vardır. Keçən yazılarımda da yaz-
mışam ki, respublikamızda ən böyük şirinsulu göl Ağzıbirçala 
Şabran rayonu ərazisindədir. Rayonumuzun ərazisində sub-alp 
cəmənliklərindən gəlinlik paltarı geymiş Nohurlar kəndi ya-
xınlığında dəniz səviyyəsindən təxminən 1000 metr yüksək-
likdəki dağlarda neçə-neçə gölün olması təbiətin mövcüzəsi 
deyilmi? 

Keçmiş “Qalaaltı” sanatoriyası köklü şəkildə yenidən 
qurulmuşdur. Burada yeni çoxmərtəbəli “Çıraqqala” uroloji 
pansionatı tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Ərazisi, əhalisi, sərhədləri və inzibati-ərazi bölgüsü. 
Rayonun ümumi ərazisi 108.8 min ha-dır. Ərazinin təqribən  
20 %-ni meşəliklər təşkil edir. Ümumi istifadədə olan torpaq 
sahəsi 108,0 min ha, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar isə 
52.2 min hektar təşkil edir. Statistik məlumatlara əsasən rayon 
1 şəhər, 68 kənddən ibarətdir. 

Rayonun əhalisi 2009-cu ilin siyahıyaalınmasına dair 
statistik məlumatlara əsasən 51.5 min nəfər olub. Onun  
22.2 min nəfəri şəhər, 29.3 min nəfəri isə kənd əhalisidir. 

Şabran rayonu Quba, Siyəzən, Xaçmaz rayonları və 
Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir.  

Şabran rayonunun inzibati-ərazi bölgüsünə 1 şəhər,  
16 kənd inzibati ərazi dairəsi aiddir. 
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Rayonun strateji nöqtədə yerləşməsi. Bakı-Moskva 

dəmir yolu, Bakı-Rostov magistral avtomobil yolu, Bakı- No-
vorosiysk neft kəməri, Samur-Abşeron və Taxtakörpü- Cey-
ranbatan su kanalı, Şollar-Bakı içməli su kəməri xətti və diğər 
böyük strateji dövlət əhəmiyyətli xətlər Şabran rayonu 
ərazisindən keçir. 

Respublikada böyük strateji əhəmiyyət daşıyan sənaye 
obyektlərinin Şabranda fəaliyyət göstərməsi. Hal-hazırda 
Şabranda respublikanın ərzaqla təmin olunması sahəsində 
böyük əhəmiyyət kəsb edən sənaye müəssisələri fəaliyyət 
göstərir. Bunlara “Dəvəçi Broyler” quşçuluq fabrikini və Taxıl 
Məhsulları Kombinatını göstərmək olar. Bu müəssisələr təkcə 
rayonumuzun deyil, qonşu rayonların, eləcə də ümumilikdə 
respublikamızın ərzaqla təmin olunmasında mühüm rol 
oynayırlar. 

Xəqani poeziya evi haqqında bir neçə söz. Son 10 ildə 
Şabran şəhərində əvvəlki illərdən fərqlənən böyük tikinti 
quruculuq işləri görülüb. Yeni parklar salınıb. Küçələr və 
meydanlar abadlaşdırılıb. Bu müddətdə şəhərimizdə 
H.Əliyevin 7 metrlik ayaqüstü abidəsi ucaldılıb. Böyük 
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Azərbaycan şairi Ə.Xəqaninin və başqa görkəmli şəxslərin 
abidəsi və büstü qoyulub. Şəhərdə H.Əliyev mərkəzi, Mədə-
niyyət sarayı, YAP-ın Şabran rayon təşkilatı üçün tikilmiş 
inzibatı bina, 95 illik yubileyini qeyd etdiyimiz M.Nəzirov 
adına məktəb üçün üç mərtəbəli tədris binası, Mərkəzi 
Xəxtəxana üçün inşa olunmuş müalicə korpusu və diğır neçə- 
neçə bu cür yeni tikililər şəhərimizin mədəniyyətindən və 
gözəlliyindən xəbər verir. 

 

 
 

Şabran şəhərində yeni tikilmiş Xəqani poeziya evi 
 

Belə çox xeyirxah və abadlıq işlərindən biri də Şabranda 
Poyeziya evi üçün yeni binanın şəhərimizdə tikilməsidir. 
Gözəl memarlıq üslubunda və nadir elemetlərdən istifadə 
edilməklə inşa olunmuş bu bina Şabranda yazıb yaradan şair 
və yazıçılara ən böyük hədiyyədir. Buna görə Şabran rayon 
İcra Hakimiyyətinin Başçısı, yazıçı, qəlbi sözlə-sənətlə 
döyünən hörmətli Novruz müəllimə öz adımdan və Şabranın 
bütün yaradıcı insanları adından  təşəkkürümü bildirirəm. Mən 
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Şabranda tikilmiş Poeziya evinin tikintisi və onun 5 illik 
fəaliyyəti barədə reqional televiziyaya verdiyim müsahibədə 
də bu tikilini rayonumuzun ədəbiyyatla, seir və sənətlə nəfəs 
alan ziyalılarımıza respublika rəhbərliyi və rayonumuzun  
başçısı tərəfindən verilən yüksək qiymətin təzahürü kimi 
dəyərləndirmişəm. 

 
 

 
 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev  
Şabran Xəqani Poeziya evində çıxışı zamanı 

 
 

Rayonda təhsil, mədəniyyət və səhiyyənin bugünkü 
inkişaf vəziyyəti: Şabranda mədəni həyat səviyyəsi ildən-ilə 
yüksəlir. İndi burada 3 məktəbəqədər, 5 məktəbdənkənar tədris 
müəssisəsi, 20 tam orta, 17 ümumi orta və 12 ibtidai məktəb 
vardır. 
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Rayonda mədəniyyət müəssisələrindən ölkəşünaslıq 
muzeyi, poeziya evi, 1 musiqi məktəbi, 49 kitabxana və mədə-
niyyət evi, 41 klub fəaliyyət göstərir. Şabran Mədəniyyət 
sarayı nəzdində fəaliyyət göstərən “Çıraqqala” folklor xalq 
kollektivi (rəhbər Rasim Ağasızadə) və “Xınayaxdı” folklor 
xalq kollektivi (rəhbəri Bayram Ağasıyev) rayon əhalisinə 
yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərirlər. 

Rayonda yeni mərkəzi xəstəxana binası bir neçə ildir ki, 
istifadəyə verilib. Rayon əhalisinə səhiyyə xidməti göstərən bu 
tibb müəssisəsi yüksək dərəcəli müasir tibbi aparatlarla və 
digər texnika ilə təchiz edilmişdir. 

Fiziki tərbiyə və idman. Şabranda fiziki tərbiyə və idman 
gündən-günə inkişaf edir. Hələ keçmiş zamanlardan bu yer öz 
qocaq igidləri və pəhləvanları ilə tanınıb. Məsələn, belə bir 
fakt diqqəti cəlb edir ki, Pirəbədil kənd orta məktəbin 
yetişdirməsi Şirinbala Xəlilov 1961-1962-ci illərdə Respublika 
idman yarışlarında yüksək ustalıqla çıxış edərək sərbəst güləş 
üzrə Azərbaycan çempionu adını qazanaraq ilk dəfə Dəvəçinin 
idman tarixinə qizıl hərflərlə imza atmışdır. Sonralar Müşviq 
və Müqəddəs Cəfərov qardaşları (sambo), Taleh Həbibov, 
Ömər İlyasov, Rövşən Fərzəliyev (karate) Azərbaycan çem-
pionları, yunan-roma güləşi üzrə dünya kubokunun qalibi 
İlham Umayev, Rövşən Günəşov və başqa idmançılarımız 
rayonumuzun adına böyük hörmət gətirmişlər. Gənc Şabranlı 
Aqşin Xəlilov (təhsil işçisi Nurulla Xəlilovun nəvəsi) karate 
üzrə Azərbaycan və Avropa çempionu,kinq boks üzrə isə 
dünya çempionu adını qazanmışdır. 
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Şabran şəhəri, Qala meydanı şəhərə xüsusi gözəllik verir 
 
Şabranın görkəmli və tanınmış şəxsləri haqqında qısa 

məlumat. Şabran torpağının təkcə təbiəti ilə deyil, həm də 
görkəmli və tanınmış şəxsləri ilə fəxr etməyə, öyünməyə haqqı 
vardır. Lakin bu kitabda həmin insanların hamısının adını qeyd 
etməyə kitabın təyinatı və həcmi imkan vermir. Biz sadəcə 
olaraq həmin insanların yalnız bir qismi haqqında oxuculara 
məlumat verəcəyik: 

Dövlət xadimi Qəzənfər Musabəyov, ictimai siyasi 
xadim Ayna Sultanova, bəstəkar Tofiq Quliyev, keçmiş partiya 
işçiləri Niftalı Aşurov, Həsən Mustafayev və Zöhrab Ömərov, 
futbolçu Kamran Ağayev, təhsil işçisi, pedaqoji elmlər nami-
zədi Nurulla Xəlilov, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nurağa 
Rəhmanov, Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə 
köməkçisi Natiq Əmirov, şair Ağalar Mirzə və Əhəd Murad-
xanlı, yazıçı Sadıq Elcanlı və Aydın Tağıyev, jurnalist Nizami 
Rəhmanlı, tibb elmləri doktoru, professor Ariz Xəlilov, tarix 
elmləri doktorları Oktay Sultanov və Tofiq Mustafayev, 
pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mübariz Əmirov, 
filologiya elmləri namizədi Faiq Şahbazlı, respublikanın 
əməkdar artisti Əjdər Həmidov və başqaları. 
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Şabranın qədim tarixinə bu günkü göslə baxış. Şabranın 
torpağının hər qarışında bir canlı tarix yatır. Şabranda olan bir 
çox hərbi istehkamların, qalaların, sədlərin, şəhərlərin yeri-
yurdu hələ tarixçi alimlərimiz və arxioloqlarımız tərəfindən 
tam araşdırılıb başa çatmayıb. Çünki qədim Şabran haqqında 
yazılmış tarixi salnamələrdə, eləcə də qədim coğrafi xəritə-
lərdə göstərilən Şirvan, Xursan, Basarvan kimi şəhərlərin 
dəqiq yeri hələ alimlərimiz və tarixçilərimiz tərəfindən elmi 
surətdə tam müəyyənləşdirilməyib. Lakin bu sahədə iş hələ də 
davam edir. Məsələn: Keçən illərdə “Aygünlü təpələri 
“adlanan ərazidə yeni arxeoloji qazıntıların aparılması zamanı 
müsbət nəticənin alınmasını tarixçilərimizin və arxeoloqla-
rımızın yüksək uğuru hesab etmək olar. 

Ancaq Şabran rayonu ərazisində öyrənməli, tədqiq olun-
malı və qazıntı aparılaraq araşdırılmalı olan yerlər hələ çoxdur. 
Mənə bu yaxınlarda əslən rayonun Qələgah kəndindən olan və 
Şabran şəhərində yaşayan bir ağsaqqal qoca söylədi ki, yerli 
sakinlər tərəfindən Qələgah kəndi yaxınlığında bir mağara 
aşkar edilib. Həmin mağaranın tarixçilər və arxeoloqlar 
tərəfindən tədqiq olunmasına ciddi ehtiyac vardır. Zənnimcə 
rayonumuzda belə qədim tarixi yerlərin oyrənilməsinə, tədqiq 
olunmasına və araşdırılmasına maraq bundan sonra da 
artacaqdır. 
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II BÖLMƏ 
 

TARİXİ YADDAŞLARDA DAŞLAŞMIŞ  
ULU ŞABRAN 

 

(Qədim Şabran şəhəri və onun ətrafındakı 
şəhərlər və kəndlər barədə) 

 
 

       Beşinci əsrdən sayılır yaşın, 
       Şirvanla Şamaxı, Şəki qardaşın. 
       Şəmkirlə Şatarsa olub sirdaşın, 
       Ey vətən mülkünün gözü Şabranım, 
       Qəhrəman ərlərin sözü Şabranım. 
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ŞƏHƏRGAH ŞABRANDA QƏDİM TARİXİ MƏSKƏNDİR  
VƏ YA  

YARALI TARİXİMİZİN UNUDULMAZ SƏHİFƏSİ 
 
Şəhərgah şəhərinin salınması. Qədim Albaniya dövləti-

nin ən mühüm müdafiə istehkamlarından biri olan Şəhərgahın 
(Bəzi mənbələrdə müəlliflər onun adını Şəhərgə və Şərgə kimi 
də qeyd etmişlər) yeri təsadüfən seçilməmişdi. Tarixi qaynaq-
larda bu barədə iki ehtimal göstərilib. Birinci ehtimala görə 
Sasani dövləti şimal sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün 
Dərbənd şəhərində özünə iqamətgah tikdirmişdi. Bu iqamət-
gahla Şamaxı şəhərindəki iqamətkah arasında olan məsafəni 
qısaltmaq və daha yaxın əlaqə yaratmaq məqsədi ilə şahın atlı 
dəstələri gediş-gəliş üçün bu dağlıq ərazidən istifadə edərək, 
buradan keçib gedirdilər. 

Bir dəfə dağlıq ərazidən keçən atlı dəstəsi burada böyük 
bir düzənliyə rast gəlib. Atlılar düzənliyin ərazisini gəzib 
bəyənir, sonra isə bu barədə şahın adamlarına xəbər veriblər. 

İkinci ehtimala görə 260-cı ildə Sasani şahı I Şapur 
(241-272) şiddətli döyüşlərin birində Roma ordusunu ciddi 
məğlubiyyətə uğradaraq Roma imperatoru Valerianı əsir götü-
rüb. Bu qələbədən sonra Sasani ordusunun sağ-salamat qalmış 
böyük bir hissəsi geri qayıdarkən Dərbənd və Şamaxı əyalət-
ləri arasındakı həmin bu dağlıq ərazidə gecələməli olublar. 
Səhəri gün tezdən qoşun yoluna davam etmək istəyərkən 
geçələdikləri yerə yaxın ərazidə böyük bir düzənlik görüblər. 
Qoşunun sərkərdəsi bu yerdən gələcəkdə hərbi məqsəd üçün 
istifadə etməyi məsləhət bilərək bu barədə Sasani şahı I Şapura 
təcili məlumat çatdırıb. 

Sasanı şahı məlumatı alan kimi Dərbənd və Şamaxı iqa-
mətgahları arasında məsafənin uzaq, yolun çətin və yorucu 
olmasını nəzərə alaraq həmin ərazidə yeni iqamətgah tikdir-
məyi qərara alıb. Beləliklə Sasanı şahı I Şapurun sərəncamı ilə 
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261-ci ildə burada iqamətgah tikilməyə başlayıb. Şahın 
övladları yeni inşa olunan iqamətgah haqqında eşidib şahdan 
xahiş edirlər ki, onlar üçün də orada həmin formada iqamətgah 
tikdirsin. Bundan sonra Şəhərgahda qala şəhərinin əsası 
qoyuldu. 

Qala şəhərinin (Şəhərgahın) müdafiə istehkamı kimi 
böyük rolu. İqamətgahın tikinti işlərinə Sasani şahı özü də 
ciddi nəzarət edirdi. Bu tikili təkcə istirahət üçün deyil, həm də 
müdafiə məqsədilə inşa edilirdi. Şəhərgahın yerləşdiyi ərazinin 
bir hissəsində sıra dağlar özü təbii müdafiə istehkamı rolunu 
oynayırdı. İqamətgah tikilərkən sıra dağların arasında qalan 
boş yerlərdə süni sədlər tikilmişdi. Bu sədlər böyük düzənliyin 
şərqində və qərbində inşa olunmuşdu. Şəhərgaha torpaq yol da 
çəkilmişdi. Bu yol indiki Quba rayonunun Ördüc kəndinin 
ərazisindən keçirdi. 

Şəhərgah daxili quruluşuna görə digər abidələrə bənzə-
mirdi. Təbiətin hökmü ilə yaradılan bu möcüzəli məkan onu 
görən hər kəsi heyran qoyurdu. Qala inşa olunan zamanlarda 
onun cənub, qərb və şərq hissələrində üç hava təmizləyici sahə 
yaradılmışdı. Dağların törədə biləcəyi təhlükənin qarşısını 
almaqdan ötrü qayalar sənətkar əli ilə yonularaq hamarlanmış, 
daş uçqunlarının qarşısı həmişəlik alınmışdı.  

Qala şəhərinin ən mühüm qurğusu su qurğusu idi. Bu 
qurğu quruluşuna görə üç hissədən ibarət idi. Su qurğusu 
qalanın həyatında həmişə müsbət rol oynayırdı. O dövrlərdə 
burada yaradılmış su qurğuları heç vaxt öz əhəmiyyətini 
itirməyərək bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. 

Şəhərgahın ən böyük strateji əhəmiyyətli yeri onun 
düzənlik hissədə yerləşməsi idi. Ehtimal olunduğuna görə bu 
düzənliyin ümumi sahəsi 400 hektara yaxın olub. Düzənliyin 
uzununun 2860 m eninin cənub hissədə 360 m ortada isə  
1430 metrə bərabər olduğu bildirilir . 
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Şəhərgahda qədim bulaq 
 
Sasani dövlətinin getdikcə möhkəmlənməsi və qüdrətlən-

məsi nəticəsində şahənşah II Şapur (309-379) 310-311-ci 
illərdə Şəhərgahın möhkəmləndirilməsi barədə sərəncam imza-
lamışdı. Bu sərəncama uyğun olaraq burada daha səkkiz iqa-
mətgah tikilməyə başladı. Bu iqamətgahlar əvvəllərdə tikilmiş 
iqamətgahların şərqində inşa olunmağa başlamışdı. 

Yeni tikilən iqamətgahlar müdafiə xarakteri daşımaqla 
silindirə bənzər memarlıq üslubu ilə tikilirdi. Vaxt ötüb dövran 
dəyişdikcə burada tikilən müdafiə və yaşayış xarakterli bina-
ların sayı da birə-on artmağa başladı. Şəhərgahın şan -şöhrəti 
Şamaxını, Şabranı, Dərbəndi və ətraf qalaları dolaşmaqda idi. 
Demək olar ki, Şəhərgah genişlənərək böyük şəhər olmuşdu. 

Lakin Sasani dövlətinin qoşunları tərəfindən zəbt edilmiş 
bir sıra ərazilərdə onlara qarşı narazı olan yerli əhali arasında 
ixtişaşlar və üsyanlar baş qaldırmışdı. Bu hadisələrdən 
qorxuya düşən Sasani şahı Şəhərgah qalasının müdafiəsini 
daha da möhkəmləndirmək qərarına gəldi. Qalada zəif hesab 
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olunan müdafiə səddi hissələrini yeni tikilən ikinci sədd ilə 
möhkəmləndirdi. Səddin xaricdən qorunması üçün oraya əlavə 
ordu hissələri yeridildi. Daxildən canlı müdafiənin daha yaxşı 
təşkili üçün əsgəri qüvvə və silah-sursat ehtiyatı daha da 
artırıldı. 

Həmin dövrdə sıra dağların şimal- qərb birləşməsindən 
Babadağa qədər hündür müdafiə səddi çəkildi. Bu sədd 
Şəhərgahı Qafqazdakı dağlı tayfalarının aramsız hücumların-
dan ərəblərin müdaxiləsinədək müəyyən qədər qoruya bildi. 

Şəhərgah qala şəhərində vaxtıkən zərdüşlük dininə sitayiş 
edən əhali yaşayırdı. Belə ki, arxeoloji qazıntılar nəticəsində 
aşkar olunan qəbr abidələri və dəfn adətləri bunu deməyə əsas 
verir. 

Ərəb xilafəti tərəfindən Şəhərgahın işğalı. VII əsrdə 
ərəb qoşunları Azərbaycana hücum etdilər. Bir sıra iri şəhərlər 
işğal edildi. Ərəblər tezliklə Şamaxını da ələ keçirdilər. Lakin 
hələ Şəhərgah haqqında onların kəşfiyyat məlumatları yox idi. 
Çox keçmədi ki, Şəhərgahın səsi- sorağı, şan-şöhrəti onlara 
çatdı.  

Bundan xəbər tutan Şamaxı hakimi 643-cü ildə Şəhərgah 
qala şəhərinin üzərinə hücuma keçdi. Qala 30 minlik ərəb 
qoşunları tərəfindən mühasirəyə alındı. Qalanın müdafiəçiləri 
ərəblərə qarşı güclü müqavimət göstərərək bir neçə ay böyük 
igidliklə qalanı müdafiə etdilər. 

Şəhərgaha gələnə qədər ərəb ordu sərkərdələri və qoşun 
birləşmələri böyük şəhərlərin işğalı zamanında bu cür əziyyət 
və çətinlik görməmişdilər. Şəhərgah şəhərinin hər tərəfdən 
təbii sədlərlə əhatə olunması ərəblərin qalaya girmək planını 
xeyli dərəcədə çətinləşdirmişdi.  

Lakin qalanın ən zəif nöqtəsindən düşmənlərin hələ 
xəbəri yox idi. Bu zəif yer qala- şəhərin cənub tərəfində əllə 
hörülmüş, süni yaradılmış sədd idi. Səddin bu hissəsində 
ərəblər əvvəlcə çoxlu tələfat verdilər. Nəhayət böyük çətinliklə 
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də olsa onlar daş divarları uçurub qalaya daxil ola bildilər. 
Ərəblərin qoşun hissələri heç bir müqavimətə rast gəlmədən 
qalaya daxil oldu. Bu səbəbdən də şəhərin daxili görünüşünə o 
dövrdə ciddi ziyan dəymədi.  

Beləliklə bu şəhər işğalçı ərəblərin əsarəti altına düşdü. 
Şəhərgah ərəblər tərəfindən tutulduqdan sonra düşmənin 

dağıtdığı həmin daş divar (hasar) bir daha bərpa olunmadı. 
Ərəblər burada olan torpaq yolu isə daş yolla əvəz etdilər. 
Ərəblərin daş yolu çəkməkdə başqa məqsədləri və maraqları 
vardı. Onlar bu ərazidəki münbit torpaqlara sahib olmaqdan 
ötrü bura ərəb ailələrini köçürmək istəyirdilər. 

Qısa müddət kəsiyində minlərlə ərəb ailəsi indiki Şabran 
( keçmiş Dəvəçi ) rayonunun Dəhnə, Düzbilici, Zağlı, Çinarlar 
və digər kəndlərinin ərazisində məskunlaşdırıldılar. 

 Beləliklə Şəhərgah qala şəhəri XIII əsrin əvvəllərinədək 
toxunulmaz qaldı. Lakin çox keçmədi ki, bu qəhrəman qala-
şəhər növbəti dəfə ışğalçı düşmənlə üz-üzə gəldi. 

Monqolların hücumu və Şəhərgahın dağıdılaraq 
tamamilə məhv edilməsi. 1220-1222-ci illərdə monqolların 
Azərbaycana I yürüşü oldu. 1221-ci ildə monqol sərkərdələri 
Cəbə və Subatay Gürcüstandan qayıdaraq Şamaxı şəhərini 
mühasirəyə aldılar. Şəhər üç gün müdafiə olunsa da monqollar 
tərəfindən tutuldu.  

1222-ci ilin əvvəlində Şəhərgah əvvəlcə monqollara 
güclü müqavimət göstərdi. Sonradan düşmən hücumuna tab 
gətirə bilməyib təslim oldu. Lakin xain düşmən qalanı ələ 
keçirməsinə və ona heç bir müqavimət göstərilməməsinə 
baxmayaraq şəhər – qalanı vəhşicəsinə dagıtmağa başladı. 
Düşmən ordusu heç bir güzəşt etmədən bütün qalanı, şəhəri və 
onun ətrafına süni çəkilmiş sədlərin hamısını tamamilə 
dağıdıb, yerlə-yeksan etdi. Şəhərgah adlı bu möhtəşəm qala-
şəhər monqolların vəhşi istilası nəticəsində tamamilə məhv 
edildi. 
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Şəhərgah xarabalıqları 
 
Beləliklə təxminən 10 əsrə yaxın öz mövcudluğunu 

qoruyub saxlayan, zamanın hər cür çətinliyinə sinə gərən, 
təbiətin füsunkar abidəsi, Şabran torpağının mühüm müdafiə 
istehkamlarından bıri Şəhərgah şəhər-qalası süqut edərək 
tarixin unudulmaz bir yaddaşına çevrildi. 

 
              Ramin Bayramov, 

   Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbin tarix nüəllimi 
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DAĞBİLİCİ KƏNDİNİN TARİXİNDƏN… 
   

BU YERLƏRƏ GƏL... 
(Şeirdən bir parça) 

 
         Qədim yurd yeridir iki Bilici, 

Biri dağ, biri düz- hər biri inci. 
Görəndə adamın artır sevinci, 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl. 
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl. 
 
Sizə söhbət açım Dərəmumludan, 
Heç vaxt xəstələnməz havasın udan. 
Gözəl mənzərəsi çıxarmı yaddan?! 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl. 
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl. 
 
Təkdir gözəllikdə Bilici Qorğan, 
Bu yerlər gələcək xoşuna inan. 
Təmiz hava üçün darıxan zaman 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl. 
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl. 
 
Çox cavan bir kənddir bizim Taxtalar, 
Üşütməz insanı qışda şaxtalar. 
Bura hər vaxt gələn razı qayıdar, 
Yubanma, əziz dost, bu yerlərə gəl. 
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl. 
 
Zakir, burda bitir sən gəl sözünü, 
Sadə ol, yuxarı tutma özünü. 
Tanrı yumanadək sənin gözünü, 
Yubanma özün də, bu yerlərə gəl. 
Həm tamaşa elə, həm gəz, həm dincəl. 
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Dağbilici kəndinin tarixi haqqında oçerk yazmaq 
çoxdankı arzum idi. Lakin rəsmi mənbələrdən heç nə əldə edə 
bilmirdim. Çox yerlərə, insanlara soraq verdim. Yenə kömək 
olmadı. Axırda mənə bu kəndin fəal ziyalısı, vaxtılə bələdiyyə 
sədri işləmiş Bayram müəllimə müraciət etməyi məsləhət 
gördülər. Bəli, doğrudan da kənd haqqında çox məlumatın 
əldə edilməsində o, mənə yardımçı oldu. Bax, buna deyərəm 
yaşadığı yer, yurd haqqında geniş məlumata malik olan insan, 
kəndin əsl ziyalısı. 

 
DAĞBİLİCİ KƏNDİNİN DÜNƏNİ VƏ BU GÜNÜ 

HAQQINDA EŞİTDİKLƏRİM ... 
 
Kəndin yaranma tarixi. Niyə görə bu yerin adı  

Dağbilici adlanır? 
Şabran elində dəniz səviyyəsindən təqribən 700 metr 

hündürlükdə yerləşən bir kənd var. Kəndin içərisindən keçən 
asvalt yol təxminən bu yaşayış məntəqəsini iki hissəyə bölür. 
Bura rayonumuzun ən yüksəklikdə yerləşən yaşayış 
ərazilərindən biri- Dağbilici kəndidir. Aydın havada bu kəndin 
içindən məscid yerləşən ərazidəki ən hündür yerdən Böyük 
Qafqaz sıra dağlarına və Xəzər dənizinə qədər bütün ərazini 
adi gözlə görmək mümkündür. 

Deyilənə görə, bu kənddə məskunlaşma V-VI əsrlərdə 
baş verib. Akademik Ziya Bünyadov isə yazır ki, tatlar hələ IV 
əsrdə Sasanilərin hökmüranlığı dövründə Cənubi-Qərbi 
İrandan Şirvan ərazisinə köçürülmüşdü. Bura məcburi halda 
köçürülən tayfalar alban qəbilələrinin yerlərini tutmuşlar. 
Kənd ağsaqqalları belə izah edirlər ki, bu kəndin Dağbilici 
adlandırılmasının da öz mənası vardır: 

RƏVAYƏT: Qədim zamanlarda bu yerdə bilici, yəni 
bilikli, ağıllı, öncəgörən və ya uzaqgörən çoxlu insanlar 
yaşayıb. Qonşu kənd-kəsəkdən və uzaq yerlərdən onların 
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yanına kömək və yardım üçün gələnlər bu qoca, ağsaqqal və 
uzaqgörən insanlardan çoxlu ağıllı, dəyərli məsləhətlər 
alırdılar. Onların yanından razı gedər və heç vaxt ümidləri 
boşa, arzuları  puça çıxmazdı.  

Kəndə pənah gətirənlər bilici insanlardan aldıqları məs-
ləhətlərdən maddi və mənəvi cəhətdən çoxlu xeyir götürər-
dilər. Buna görə kəndə uzaqgörən və bilici insanların yaşadığı 
yerə tez-tez öyrənməyə, məsləhətləşməyə və araşdırma 
aparmağa gələrdilər. Kəndə bilici şəxslərin yanına gəlmək istə-
yənlərdən soruşanda haraya gedirsiniz? Onlar cavab verər-
mişlər ki, Bilici yanına gedirik.  

Beləcə aylar, illər keçib. Bu kəndin adı həmin qoca 
öncəgörənlərin adı ilə Bilici adlandırılıb. Sonralar bu kənd 
dağlıq ərazidə yerləşdiyinə görə Bilici sözünün əvvəlinə dağ 
sözü də əlavə edilərək Dağbilici şəklinə düşüb. Get- gedə bura 
köçüb gələn tayfalar da kəndi eyni adla Dağbilici adlandırıblar. 
Hal-hazırda rəsmi dövlət sənədlərində kəndin adı Dağbilici 
yazılır. 

Dərbənd şəhərinə çatmamış, Yalama dəmir yol stansiyası 
ilə Dərbənd stansiyası arasındakı yaşayış məntəqəsi də Bilici 
adlanır. 

Kəndin iqlimi. Dağbilici kəndi yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi dəniz səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə yerləşib. 
Kəndin iqlimi demək olar ki, dağ iqliminə aiddir. Yayda 
sərindir. Meh əsir. Səhərlər və axşamlar hava nisbətən soyuq 
olur. Qışı sərt keçir. Burada quru şaxtalar tez-tez müşahidə 
olunur. 

Kəndin yazı çox mənzərəlidir. Yazın əvvəlindən başla-
yaraq gündən-günə hər yan yaşıllaşır və gözəlləşir. Gül-gülü, 
bülbül-bülbülü çağırır. Dağbilici kəndinin payızından da heç 
ola bilməz. Axtarsan bu yerin payızında da yüz cür gözəllik 
taparsan. Kəndin payızı dumanlı və çiskinli olsa da həmişə 
burada havalar mülayim keçir. 
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Dağbilici bulağları. Kənd dəniz səviyyəsindən 700 metr 
yüksəklikdə olmasına baxmayaraq burada 4 bulaq var: 

Şuşeyn bulağı, Səro bulağı (yəni suların başı), Xırmı 
bulağı, Qovaqlıq bulağı. Bulaqlardan söhbət düşəndə kəndin 
keçmiş Bələdiyyə sədri Bayram Ağasıyev qeyd etdi ki, 
bələdiyyədə işlədiyi illərdə bələdiyyənin vəsaiti hesabına 
Mumlu kəndindəki Pir Osman bulağını, Dağbilici kəndindəki 
Səro və Xırmı bulaqlarını əsaslı təmir etdirib. 

İllər ötdükcə qədim Dağbilici kəndinin inkişafı 
(ərazisinin böyüməsi, əhalisinin artması əkinçiliyin, heyvan-
darlığın, sənətkarlığın və s. genişlənməsi) nəticəsində bu 
kənddən digər kəndlərin yaranması (ayrılması) baş verib. 

Dağbilicidən törəyən kəndlər aşağıdakı kimi adlanırlar: 
Düzbilici (Dağbilici kəndinin böyüməsi nəticəsində ora köçən 
eyni tayfalar, eyni qohum-əqrabalardır. Lakin kəndin ərazisi 
düzəngahda yerləşdiyinə görə daimi məskunlaşmaq üçün kən-
də köçüb gələnələr bu yeri Düzbilici adlandırıblar.), Mumlu, 
Ləcədi, Bilici Qorğan, Canqayıb, Zağlı, Taxtalar (kənd 
ağsaqqallarının söylədiyinə görə Zağlı kəndi isə Düzbilici 
kəndinin törəməsi hesab edilir.) 

Bu kəndin içərisindən keçən yol vasitəsilə demək olar ki, 
Şabran şəhəri də daxil olmaqla Bilici, Pirəbədil, Zeyvə və 
Qorğan kənd İƏD-nin bütün kəndləri ilə əlaqə saxlamaq 
mümkündür.  

HAŞİYƏ: Keçmişdə maşın az idi. O illərdə rayon 
mərkəzindən kəndlərə avtobus marşrutu isə hələ ayrılmamışdı. 
Fermalardan rayon mərkəzinə yalnız axşamlar bir süd maşını 
işləyirdi. Daşlı-kəsəkli, kələ-kötür, tozlu -torpaqlı kənd yolları 
ilə üstü açıq bu maşınla çox adam getdiyinə görə maşında çox 
vaxt yer olmazdı. Ona görə də çox adamlar kəndlərdən 
Dəvəçiyə piyada və ya atla gələrdilər. Mənə də uşaqlıq 
dövrlərində bir neçə dəfə Sumaqova və Mumlu kəndindən 
gəlib Dağbilicinin içərisindən keçərək rayon mərkəzinə piyada 
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getmək nəsib olub. 
 Demək olar ki, yeniyetməlik, gənclik dövründən başla-

mış indiyədək mən Dağbilicidə dəfələrlə olmuşam. Bu 
kənddəki qohumlara, tanışlara və dostlara qonaq gəlmişəm. 
Hər gələndə bu kəndin tarixi ilə maraqlanmağa can atsam da 
bir şey alınmayıb.  

Buna baxmayaraq ildə bir neçə dəfə maşınla mən bu 
kəndin içərisindən keçib başqa kəndlərə də getmişəm. Çünki 
Sumaqovaya, Mumluya, Zeyvəyə, Pirəbədilə, Qorğana və 
digər kəndlərə iş dalınca, həmçinin toya, hüzürə, ya da təbiət 
qoynuna gəzintiyə, qonaqlığaya getməkçin mütləq bu kənddən 
keçməlisən. 

 Dağbilici kəndinə gələn tayfa və nəsillərin bu kənddə 
məskunlaşması barədə. 

Hal-hazırda Dağbilici kəndində müxtəlif tayfalar və 
nəsillər yaşayır. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 

1. Həmzəlilər tayfası. Bu insanlar Suriyanın Həmzə şə-
hərindən köçərək Dağbiliciyə daimi məskunlaşmağa gəliblər. 

2. Rəhmanlılar. Həmyerlimiz, mənim tarix müəllimim 
olmuş Nurbala Quliyevin “Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır” 
kitabında (Bakı “Şuşa” nəşriyyatı, 2005-ci il) göstərilir ki, 
Abşeronun indiki Ramana kəndində Rəhmanlı qalası var. 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu ərazisində yaşayan rəhmanlılar 
da həmin Ramana kəndindən köçüb bura gələn ailələrdir. 
Müəllif həmin əsərin 163-cü səhifəsində göstərir ki, o vaxtlar 
Ramana tayfasından üç ailə və ya iki qardaş Orta Əmirxanlı 
kəndinə, iki ailə Dağbiliciyə, bir ailə isə Pirəbədil kəndinə 
köçüb gəlmiş və orda daimi məskunlaşmışdır. Bu ailələrdən 
çoxusu sonralar həmin kəndlərdən Bakı şəhərinə və digər 
yerlərə köçmüşlər. İndi Şabran rayonunun Orta Əmirxanlı 
kəndindən olan Dilbər Ağayevin övladları Ağaqulunun, 
Akifin, Arifin, Abdulkərim Bağırovun, Faiq, Namiq, Sevda, 
Şahbala Quliyevin, Nurbala və digərlərinin övladları, nəvələri 
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və nəticələri Rəhmanlılar tayfasına və ya nəslinə aiddir. 
Rəhmətlik qaynatam Gülağa kişi və qaynım Şakir Quliyevlər 
də Rəhmanlı nəslindəndir. Qaynatam Gülağa kişi əslən Bili-
cidən olan musiqimizin ecazkar ustası, el sənətkarı Nurağa 
Rəhmanovu həmişə “xaloğlu” - deyə çağırardı. 

3. Gilanlılar: İranın Gilan şəhərindən köçüb Dağbiliciyə 
daimi yaşamağa gələnlərdir. 

Bundan başqa kənddə vaxtıkən Suriyanın Şam şəhərin-
dən də köçüb gələn ailələr də vardır. Kənd ağsaqqalları söy-
ləyir ki, onların ulu babalarının dediklərinə görə hətta 
Hindistandan da köçüb gəlmiş köçəri tayfaların vaxtıkən bu 
kənddə məskunlaşdığı ehtimal olunur. 

Kənddə danışıq dili. Dağbilicidə kənd camaatı çox vaxt 
tat dilində, istədiyi hallarda isə Azərbaycan dilində sərbəst 
danışırlar. Lakin yazı zamanı Azərbaycan dilindən geniş 
istifadə olunur. Bilici İnzibati Ərazi Dairəsində fəaliyyət 
göstərən Dağbilici kənd tam orta, Düzbilici və Taxtalar kənd 
ümumi orta məktəblərinin hamısında dərslər Azərbaycan 
dilində keçirilir. 

Dağbilici kəndində əhalinin tərkibi tatlardan ibarət 
olduğu üçün həmişə bu yaşayış məntəqəsi Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin, rayon İcra Hakimiyyətinin və 
rayon Təhsil Şöbəsinin diqqət mərkəzində olub. Təhsildə 
işlədiyim 40 ildən artıq vaxt ərizində daim bu məktəbdə 
hazırlıq sinfinin təşkil edildiyini və fəaliyyət göstərdiyini 
görmüşəm. Bu da birinci sinifdə yeni dərsə başlayan fidan 
balaların Azərbaycan dilində sərbəst danışmalarına və yazı 
işlərinə xeylı komək edib. 

Dini ibadət yerləri. Kənddə qədim dövrlərdə tikilmiş 
məscid binası vardır. Qədim olsa da son illərdə bu müqəddəs 
ocaq əsaslı təmir olunaraq yararlı hala salınıb. Ağsaqqalların 
söylədiyinə görə XX əsrin əvvəllərinə qədər həmin məscid 
nəzdində mollaxana fəaliyyət göstərib. Burada Molla Qafar 
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adlı şəriət müəllimi kənd uşaqlarına dini təhsil verirdi. 
Mollaxanada kəndin kiçik yaşlı uşaqları kənddə bir və ya iki il 
təhsil alaraq ərəb əlifbasını öyrənir, onlara şəriət dərsləri 
keçirdilər. Təhsilin ardını isə qonşu Qələgah kəndində və digər 
yerlərdə davam etdirirdilər. 

Kəndin qədimliyini təsdiq edən qəbiristanlıqlar. Dağbi-
lici kəndinin içərisində Şabran- Zeyvə yolunun kəndin içəri-
sindən keçən hissəsinin sağ tərəfində (köhnə sovxoz idarəsinin 
qonşuluğunda) bir qəbiristanlıq var. Adına “Pir xanım bəy” 
qəbiristanlığı deyirlər. Bu yerin belə adlandırılması barədə 
kənd camaatının dilində-dodağında bir rəvayət bu günə kimi 
yaşayır: 

 

 
 

Dağbilici kəndinin içərisindəki qəbiristanlığındakı  
qəbir daşları kəndin qədimliyindən xəbər verir 

 
RƏVAYƏT. Qədim zamanlarda bir bəy öz xanımı və 

digər ailə üzvləri ilə birlikdə Dağbilici kəndinə qonaq gəlir. 
Lakin tale üzünə gülmür. Bəyin özü və qalan bütün ailəsi 
kənddə xəstələnərək vəfat edir. Onlar elə kəndin içərisində indi 
qəbirlər olan yerdə dəfn olunublar. 

Dağbilici kəndinin üst tərəfində hündür sahədə Şabran- 
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Zeyvə asvalt yolunun sol tərəfindəki meşəlik ərazidə kəndin 
Pirəmbəl piri adlanan qəbirisanlığı vardır. Burada son zaman-
larda dünyasını dəyişən insanlar dəfn olunur. 

Bunlardan əlavə kəndin ətrafında iki qədim qəbiristanlıq 
vardır. Bu qəbirstanlıqlarda qədim daş kitabələr Dağbilici 
kəndinin çox ulu keçmişindən xəbər verir. Qəbristanlıqdakı 
kitabələrdən rayondakı tarix və ölkəşünaslıq muzeyinə də 
gətirilib. “Dədə Qorqud” filmində göstərilən qəbir daşlarına 
uyğun bu qəbiristanlıqlarda “Məndilbəsər “adlanan baş daşları 
da mövcuddur. 

Kənddə əhalinin məşğuliyyəti. Qədim zamanlardan Dağ-
bilici kəndində yaşayan əhalinin məşğuliyyəti əsasən kənd 
təsərrüfatı işləri ilə bağlı olub. Lakin bundan əlavə burada bir 
sıra sənətkarlıq növləri: İplik üçün yun əyirmə, boyaqçılıq, 
xalçaçılıq və toxuculuq (bura palaz, gəbə, xurcun, yəhərüstü, 
kiçik və böyük ayaqaltılar, köynək, corab və s. toxunma mallar 
daxildir), dulusçuluq, dəmirçilik və digər sənət sahələri inkişaf 
edib. 

Dağbilici kəndinin kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları-
nın demək olar ki,  hamısı dəmyə şəraitində becərilir. Keçmiş 
sovxoz dövründə sualti torpaqlar Mumlu, Xəlfələr, Düzbilici 
və Taxtalar kəndi yaxınlığındakı ərazilərdən ayrılmışdı. Kənd 
torpaqlarında taxılçılıq, bağçılıq, bostançılıq indi də inkişaf 
etdirilir. Keçmiş Sovet dövründə burada baramaçılıq geniş 
surətdə inkişaf etmişdi. Qədim zamanlardan bu kənddə fərdi 
qaydada cəhrə vasitəsilə yun ip əyirmə, təbii bitkilərdən 
istifadə olunmaqla boyaqçılıq sənətləri çox dəbdə olub. 
Qadınlar arasında əl ilə xalça toxumaq sənətini bu gün də 
davam etdirənlər var. 

 Dağbilici kəndi 1941-1945-ci illərdə. 1941-1945-ci il 
Böyük Vətən müharibəsi dövründə isə bu kənd cəbhəni dənli 
bitkilərlə, xüsusilə taxılla, eləcə də soğan və diğər məhsullarla 
təmin edilməsində böyük rol oynayıb. Bu kəndin müharibəyə 
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göndərilmiş  sakinlərindən 108 nəfəri müharibənin alovları 
içərisində məhv olaraq öz həyatlarını qurban veriblər. 

Dağbilici Qarabağ müharibəsi illərində. 1992-ci ildən 
indiyədək Dağbilici kəndi Qarabağ müharibəsində 5 nəfər 
şəhid verib. Bunlar aşağıdakılardır:  

Hacı Əliyev, Təbəssüm Aslanov. Rəfael Səfərov, Ömər 
Nəsirov və Elnur Ağarzayev. 

Hal-hazırda kənddə 2 Qarabağ əlili yaşayır. Bunlar Zaur 
Ağasıyev və Alimşah Nəcməddinovdur. 

Kənd ərazisində dəmyə şəraitində geniş biçənək sahələri 
mövcud olduğuna görə qış üçün ot tədarükü hər mövsümdə 
burada yaxşı təşkil edilir. Ot tədarükünün vaxtında və itkisiz 
təmin edilməsi bu yerdə heyvandarlığın səmərəli səkildə 
inkişaf etdirilməsinə münbit şərait yaradır. 

Kəndin məhəllələri. Kənddə hal-hazırda aşağıdakı mə-
həllələr vardır: (Məhəllələrin adları onların kənddə çağırıldığı 
adla yazıldı.) 

1. Sələhli məhəlləsi. Ağsaqqalı sələhli Nadirşah 
Qasımov. 

2. Nədirqulular məhəlləsi. Bunlar kənddə böyük tayfa 
olublar. Əvvəlcə Sələhlilərlə bir yerdə olsalar da sonradan 
ayrılaraq müstəqil məhəllə olublar. Ağsaqqalı Şirin 
Məmmədov, Mumlu kəndində yaşayan rəhmətlik Səfərəli 
Şıxverdiyevin ulu nəsli Nədirqulular tayfasından olub. 
Sonralar tayfanın bu qolu güclü inkişaf etdiyinə görə Mumlu 
kəndinə köçmüş və indiyədək orada yaşayır. 

3. Həmzəlilər məhəlləsi. Ağsaqqalı Bayram müəllim. 
4. Gilanlılar məhəlləsi. Ağsaqqalı İzzədin Nuriyev. Bu 

məhəllədə bir ev var, yəni bir ailə yaşayır. Artıq onlar 
Həmzəlilər məhəlləsi ilə birləşmək üzrədir.  

5. Mamazarlılar məhəlləsi. Ağsaqqalı Malik Həmidov. 
Bu məhəlləyə Müşküruclülər də deyirlər. 

6. Qaflanlılar məhəlləsi. Ağsaqqalı İlham Qaflanov. 



~	69	~	

7. Allahverdi əmi məhəlləsi. Bu məhəllədə yaşayanlar 
tarixən uzaqgörən, bilici olublar. Bunların bir qolu Mumlu 
kəndinə köç edərək orada yaşayır. 

RƏVAYƏT. Deyilənə görə qədim zamanlarda Dağbilici 
kəndindən Həcc ziyarətinə çoxlu zəvvar gedib. Bunlardan biri 
də Hacı Əbdül baba olub. Hacı Əbdül baba sağlığında baxıcı 
olub. Öncədən hər şeyi görə və deyə bilib. Dünyasını 
dəyişdiyinə görə qəbri kənd qəbiristanlığındadır. Yerli əhali 
Hacı Əbdül kişinin qəbrini indi də ziyarət edirlər. Kim 
ürəyində hansı niyyəti tutub onun qəbrini ziyarətə gəlirsə 
arzusu, istəyi yerinə yetir. 

Deyilənə görə Hacı Əbdül babanın Zilheccə adında bir 
qızı vardı. O, uzun ömür sürməsinə baxmayaraq möhkəm 
yaddaşa malik bir insan idi. Zilheccə nənə Dağbilici kəndində 
yaradılmış Folklor kollektivinin repertuarını zənginləşdirən bir 
neçə qədim nəğməni kollektivə hədiyyə edib. Məsələn : 
Mübarək həftə so (yeddi səhəng ). Bu nəğmənin tarixi böyük, 
həm də qədimdir. Zilheccə nənə söhbət edirdi ki, bu qədim 
nəğmə İsmayıllı rayonundakı Həftə so kəndi ilə bağlıdır. O 
dövrlərdə indiki Şabranın Dağbilici kəndilə indiki İsmayıllı 
rayonunun Lahıc kəndi arasında geniş iqtisadi əlaqələri olub. 
Hər iki kənd bir-biri ilə möhkəm ticarət münasibəti yaradıblar. 
Dağbilicidən Lahıca qax, qoz, müxtəlif ədviyyatlar, alça, alma 
və armud qurusu, eləcə də doşab, bal və sair məhsullar 
göndərilirdi. Lahıcdan isə Dağbiliciyə at nalı, bərsin, oraq, at 
yəhəri, mis qablar (məcməyi, qazan, kəfgir, maşa) və digər 
məişət əşyaları göndərilirdi. 
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Bugünkü Dağbilici kəndinin bir hissəsinin görünüşü 
 
Kənddə aparılan qazıntılar barədə. Kənddə aparılan 

qazıntılar zamanı qədim gil qablar və kərpic bişirmək üçün 
istifadə olunan iki ədəd soba yeri aşkarlanıb. Kəndin 
ağsaqqallarının dediyinə görə kəndin içərisi və ətrafları qədim 
yurd yerləridir. Aparılan təsadüfü qazıntılar zamanı orada gil 
qablar, insan sümükləri və digər əşyalar tapılıb. 

Kənddən yetişən görkəmli və tanınmış şəxslər haqqında. 
Kənddən yetişən görkəmli və tanınmış şəxslər çoxdur. 

Lakin biz bu kitabda yalnız onların bir qismi haqqında 
oxuculara məlumat verəcəyik: 

Abımüslüm Baxşıyev – Əvvəlcə kənd müəllimi, sonra 
ordu komandiri – polkovnik. 

Bu cəsur insanı şəxsən tanıdığıma və mənim gənclik 
yaddaşımda bir qəhrəman obrazı kimi dərin iz saldığına görə 
bu kitabda onun haqqında bir qədər geniş söhbət açacağam:  

HAŞİYƏ: Abımüslüm Baxşıyev əvvəlcə Altıağacda 
kənd müəllimi işləyib. Müharibə başladığına görə cəbhəyə 
çağırılıb. Orduda o, alay komsomol təşkilatının katibi, 416-cı 
Azərbaycan diviziyasının siyasi rəhbərinin köməkçisindən 
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polkovnik rütbəsinədək yüksəlib. Müharibə dövründə Kerç 
yaxınlığında gedən şiddətli döyüşlərdə fərqlənib. 

Abımüslüm Baxşıyev cəsur bir Dağbilicili oğlu kimi 
1941-1945-ci il Böyük Vətən müharibəsində uzun və 
qələbələrlə dolu döyüş yolu keçib. Altı dəfə yaralansa da Allah 
onu ölümdən qoruyub . Qafqazdan döyüşə atılan mahir döyüş 
komandiri Ukrayna, Krım, Odessa, Kişinyov, Rumıniya, 
Bolqarıstan və Avstriyayadək ağır və dağıdıcı döyüşlərin fəal 
iştirakçısı olub. 

 Qırmızı Bayraq, üç dəfə Qırmızı ulduz, dörd dəfə I və II 
dərəcəli Vətən müharibəsi ordenləri və bir çox medallara layiq 
görülüb. 

Oktay Sultanov – Tarix elmləri doktoru, professor. 
Ramazan Məmmədov – biologiya elmləri üzrə fəlsəfə 

doktoru. 
Hüseyn Əliyev – Keçmiş “Bilici” sovxozunun sabiq 

direktoru və kənd məktəbində direktor müavini vəzifələrində 
işləyib. 

Balaqadeş Sultanov – keçmiş kolxoz sədri. 
Qurbanqulu Burcuyev – keçmiş kolxoz sədri. 
Haqverdi Yarıyev – Əvvəlcə Bilici sovxozunun keçmiş 

baş mühasibi, sonralar isə sabiq sovxoz direktoru vəzifəsində. 
Məmməd Mahmudov – Azərbaycan KP Dəvəçi rayon 

Komitəsinin təbliğat şöbəsinin keçmiş müdiri, Ağbaş 
sovxozunun sabiq direktoru. 

Muxtar Sultanov – müəllim və kənd tam orta məktəbin 
direktoru işləyib. 

Məmmədağa Ağayev – sabiq tam orta məktəb direktoru. 
Saməddin Abdinov – kənd müəllimi və sabiq kənd 

sovetinin sədri. 
Bədrəddin Abdinov – Taxtalar kənd ümumi orta 

məktəbinin direktoru. 
Malik Həmidov – Dağbilici kənd tam orta məktəbinin 
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direktoru. 
Nuru Məmmədov – Keçmiş Dəvəçi rayonun 

N.Nərimanov adına sovxozun sabiq baş mühasibi. 
Camal Məmmədov – Dəvəçidə “Pirəbədil” xalça 

fabrikinin keçmiş baş mühasibi. 
Saatxanım Məmmədova – Dəvəçi rayon Sosial Təminat 

Şöbəsinin sabiq müdiri və başqaları. 
Kənddə fəaliyyət göstərən sosial obyektlər. Hal-hazırda 

kənddə mədəniyyət evi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə kənd 
əhalisinə tam orta məktəb, ATS, poçt, tibb məntəqəsi və kənd 
kitabxanası yüksək keyfiyyətlə xidmət edir. Kənd fasiləsiz 
olaraq elektrik enerjisi və mavi qaz yanacağı ilə təmin edilib. 

Yaxın gələcəkdə kənd bələdiyyəsi kəndin ətrafındakı 
bulaqlardan Dağbilici kəndinin içərisinə boru kəməri vasitəsilə 
su çəkilməsini nəzərə alınacağını qarşısına məqsəd qoyub. 

Dağbilici kəndinin düzlu və məzəli lətifələri haqqında. 
Dağbilici kəndinin keçmiş tarixindən və bu günündən söhbət 
açmaq, onun gözəl insanlarını yada salmaq, lakin bu kəndin 
mənəvi sərvəti olan məşhur lətifələrindən danışmamaq heç 
insafdan deyil. Bu kənd insanı güldürən, düşündürən, bəzən də 
tənqid hədəfinə çevrilən lətifələr məskənidir. Kitabın həcmi 
imkan vermədiyinə görə mən yalnız kənd ağsaqqallarından 
eşitdiyim keçmiş bir lətifəni oxuculara çatdıracağam: 

LƏTİFƏ: Keçmiş dövrlərdə bir dağbilcili oğlan əsgər-
likdə başqa millətdən olan bir qızla evlənib. Hərbi xidmət 
qurtardıqdan sonra yeni cütlük kəndə gəlib burada rahat 
yaşamağa başlayıblar. Kənddə ərzaq məhsulu kimi ət və digər 
məhsullarla yanaşı süd, pendir, yağ və şordan çox istifadə 
edilib. Bir yandan kənd həyatında mövcud çətinliklər, o 
cümlədən içməli su gətirmək üçün bulaqların uzaqda yerləş-
məsi, bir yandan da ərzaq çeşidinin az olması əcnəbi gəlinin 
heç ürəyincə olmayıb. Bir sözlə, kənddə hər işin böyük zəhmət 
bahasına başa gəlməsi də təzə əcnəbi gəlinin xoşuna gəlməyib. 
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O, bu kəndən qaçması üçün bəhanə axtarırmış. 
Bir müddətdən sonra yeni ailəyə böyük sevinc bəxş edən 

bir oğlan uşağı dünyaya gəlib. Bu mehriban gənc ailə bir neçə 
il kənddə sakit və əminəmanlıq şəraitində yaşamağı davam 
etdirib. Lakin körpənin dünyaya gəlməsi də gəlini öz mənfi 
fikrindən döndərə bilməyib. Əcnəbi gəlin nəyin bahasına 
olursa-olsun kənddən getmək fikrinə düşüb. 

Bir gün səhər tezdən yuxudan oyanıb görürlər ki, əcnəbi 
gəlin uşağını da götürüb kənddən qaçıb, öz vətəninə gedib. 
Ailənin üzvləri heç bir dava- dalaş olmadan gəlinin qəflətən 
evdən getmə səbəbini öyrənməyə çalışıblar, lakin heç nə 
anlaya bilməyiblər.  

Nəhayət bir azdan kələfin ucu tapılıb. Görüblər ki, 
uşağını da götürüb kənddən qaçan əcnəbi gəlin masanın 
küncünə bir məktub  qoyub. Məktubu oxuyub tərcümə ediblər. 
Məktubda belə yazılıbmış: 

“Sizə əziyyət verib yuxudan oyatmadım. Mən vətənimə  
gedirəm. Hamınızı öpürəm, səmimiyyətlə və böyük razılıq 
hissi ilə sizdən ayrılıram. Sizdən və kənd camaatından heç bir 
narazılığımız olmayıb. Siz hamınız mənim və uşağımın 
qulluğunda yaxşı dayanmısınız. 

 Ancaq pis də qiymətləndirsəniz sizə bir tövsiyyəm var. 
O əhəngi (şoru demək istəyir) az yeyin, ondan ehtiyyatlı olun, 
özünüzü onun fəsadlarından qoruyun. Səhər əhəng, günorta 
əhəng, axşam əhəng. De görüm axı nə qədər əhəng yemək 
olar. Bilin ki, o ağ rəngli məhsul sizin axırınıza çıxacaq. Sizı 
öldürüb məhv edəcək. Başqa sözüm yoxdur. Əlvida. Hörmətlə 
gəlininiz . “ 

Dağbilici kəndi tarixən cəsur və mahir ovçuları ilə də 
məşhur olub. Deyilənə görə bunların sayı həddindən artıq çox 
olduğuna görə barmaqla sayılası deyilmiş. Onlardan bir 
insafsız ovçu haqqında kənd ağsaqqallarından eşitdiyim 
rəvayəti oxuculara çatdırmağı məsləhət bildim: 
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RƏVAYƏT: Belə deyirlər ki, keçmiş zamanda bu 
kənddə bir mahir ovçu yaşayırmış. Ova həmişə tək gedər, 
gecə-gündüz bilmədən ömrünü-gününü çöldə ov etməklə 
keçirərmiş. Gözündə qorxu deyilən şey yoxmuş. Bu ovçunun 
tüfəngindən açdığı atəş o qədər dəqiq və sərrast olub ki, göydə 
uçan quşları gözündən vurarmış. Həmişə kənd ətrafındakı 
dərələrdə, kolluqlarda, həmçinin meşələrdə və dağlarda ov 
edərmiş. Hətta cox vaxt evə gəlməz, çöldə yeyib içər, orada 
gecələyərmiş.  

Yaxşı iti gözləri, düz və yerli-yerində atəş açmağı 
varmış. İstədiyi hədəfin istədiyi nöqtəsindən vurarmış. Onun 
qarşısına çıxan ov özü (dovşan, ceyran,cüyür, çöl qabanı və s.) 
ovçunun cəldliyini, ağıllı tədbir tökdüyünü və zəhmini görüb 
çaş-baş qalarmış. Bir sözlə, kənddəki bu ovçunun əlindən bir 
ov belə sağ və salamat qurtarmaz, bir gülləsi də boşa 
çıxmazmış. Lakin çox qəddar və qaniçən olan bu ovçu bütün 
vəhşi heyvanlara və quşlara qənim kəsilmişdi. Rəhm etmədən 
onları zəmi kimi biçə-biçə gedirdi. 

Vaxt-vədə ötüşdü. Günlər öz yerini aylara, aylar isə illərə 
verdi. Qısa zaman kəsiyində qəflətən bir-birinin ardınca 
ovçunun üç gənc oğlu xəstələndi və dünyasını dəyişdi. Ovçu 
günaha batdığı üçün Allah-Taala tərəfindən cəzalandığını hiss 
etsə də yenə də “öz sevimli” peşəsindən bir gün belə əl 
çəkmədi. 

Nəhayət onu kəndin ağsaqqalları və biliciləri çağırıb başa 
saldılar ki, tezliklə bu ov oyununu yığışdırsın. Günahsız 
heyvanları və quşları vəhşicəsinə qırıb məhv etməsin.Yoxsa bu 
kütləvi qırğına görə onun qalan övladları və ailəsi, eləcə də 
özü tezliklə məhv olacaq. Qorxuya düşən ovçu bu dəfə kəndin 
ağsaqqallarını və bilicilərini eşitməyə məcbur oldu. Ov etmək 
sənətindən birdəfəlik əl çəkdi. Qalan ömrünü ibadətlə və 
Allaha dua etməklə keçirdi ki, bəlkə sonda onun tutduğu bəd 
əməllərin heç olmasa bir qismi bağışlanılsın.  
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DAĞBİLİCİ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN 
“XINAYAXDI” FOLKLOR XALQ KOLLEKTİVİ 

 
Rayonun Dağbilici kənd Mədəniyyət Evinin “Xınayaxdı” 

Folklor Xalq Kollektivi 1986-cı ildə yaradılıb. Kollektivin 
rəhbəri Bayram Ağasıyevdir. 1996-cı ildə “Xınayaxdı” Folklor 
Kollektivinə “Xalq Kollektivi” adı verilib. Kollektivin konsert-
meysteri və drijoru Azərbaycan Musiqi Akademiyasının mə-
zunu, Qarabaq müharibəsinin iştirakçısı və əlili Zaur Ağası-
yevdir. 

“Xınayaxdı ” Folklor Xalq Kollektivi müxtəlif müsabiqə 
və festivallarda, hərbi hissələrdə, qospitallarda, cəbhə xəttində, 
rayon və Respublika tədbirlərində daim çıxış etmişdir. 

Kollektiv 2011-ci ildə Hörmətli Prezidentimiz İlham 
Əliyevin Şabran rayonuna gəlişi ilə əlaqədar olaraq rayon 
Mədəniyyət Sarayında keçirilən tədbirdə müvəffəqiyyətlə 
çıxış etmişdir. 

Kollektiv iki dildə: həm Azərbaycan, həm də tat dilində 
çıxış edir. Məsələn: “Uzaq sahillərdə” kino filmindəki 
“Partizanlar” mahnısı, digər mahnılar və nəğmələr həm 
Azərbaycan, həm də tat dilində ifa olunur. 

Kollektivin repertuarı müxtəlifdir. Lakin repertuarın əsas 
məğzini özlərinin topladığı qədim adət və ənənələrdə istifadə 
olunmuş el nəğmələri, vətənpərvərliyə, torpağa, əkin-biçinə 
həsr olunmuş nəğmə və mahnılar təşkil edir. Burada əkinçilik 
mədəniyyətinə aid (“Şumla yeri”, “Səpil toxumum”, “Əkinçi”, 
“Biçinçi”, “Göy səməni”, “Sünbülüm”, “Kosa-kosa” nəğmə-
ləri – qədim adət və ənənələri əks etdirən nəğmələrdir. Bu 
nəğmələr rayon və respublika tədbirlərində, eləcə də respub-
lika və beynəlxalq festivallarda ifa olunmuşdur. 

Bundan əlavə kollektiv həmişə bəstəkarlarımızın mahnı 
janrına da müraciət edir. 

Kollektiv təkcə rayonun Dağbilici kəndində deyil, qonşu 
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Mumlu, Zöhramı, Sumaqova, Pirəbədil, Qorğan, Zeyvə, 
Sumaqova – Qazma, Düzbilici, Ləcədi, Bilici-Qorğan, İzmara 
və Zağlı kəndlərinə aid 30-a yaxın folklor nümunələri (toy 
mərasimləri, nəğmələr və mahnılar) toplamışdır. 

 

 
 

Dağbilici kənd Mədəniyyət Evinin “Xınayaxdı”  
Folklor Xalq Kollektivi 

 
“Xınayaxdı” Folklor Xalq Kollektivi bütün nominasiya-

lar üzrə rəqs, aşıq musiqisi, teatr və mahnılarla çıxış edir. Bu 
kollektiv dörd dəfə milli azlıqların “Doğma diyar” devizi 
altında keçirilən festivalında çıxış edərək Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diplo-
muna layiq görülmüşdür. 

Kollektiv 2015-ci ilin iyun ayında Bəstəkarlar ittifaqı və 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Şəki rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən VI “İpək yolu” 
Beynəlxalq Musiqi festivalında tat dilində “Sünbilmə- 
Vatanimə “kompozisiyası ilə çıxış etmişdir. Kompozisiyanın 
Azərbaycan dilinə tərcüməsində toxumun səpilməsi, sünbülün 
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əmələ gəlməsi, taxılın biçilməsi, nəhayət xalqın bunu bayram 
etməsi (yəni ruzi-bərəkət bayramı kimi) mənasını verir. 
Kompozisiyanın sonunda Xınayaxdı toy mərasimi göstərilir. 

Kollektivə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm festivalın-
da müvəffəqiyyətlə çıxış etdiyinə görə Beynəlxalq Multikul-
turalizm Mərkəzinin xüsusi təşəkkürnaməsi təqdim edil-
mişdir. 

2016-cı ildə kollektiv Bakıda Respublika Sarayında 
keçirilən Milli azlıqların V respublika Folklor Musiqi festiva-
lında uğurla çıxış edərək respublika Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin xüsusi diplomu ilə təltif olunmuşdur.  

“Xınayaxdı” Folklor Xalq Kollektivi 2016-cı ildə Azər-
baycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodik Mərkəz tərəfindən 
keçirilən “Multikultural dəyərləri yaşadaq” adlı I Beynəl-
xalq festivalında fəal iştirakına görə Fəxri fərmanla təltif 
olunmuş, kollektivin bir çox üzvünə isə sertifikatlar 
verilmişdir. 

Kollektivin üzvləri tərəfindən ifa olunan nəğmə və 
mahnılar kollektivin musiqi rəhbəri Zaur Ağasıyev tərəfindən 
tərtib olunur və oranjiman edilir. Qızlar qrupuna isə kənd 
Mədəniyyət evinin direktoru Rəna Ağasıyeva rəhbərlik edir.  

“Xınayaxdı” Folklor Xalq Kollektivində öz sıralarını 
yeni üzvlərlə təzələmək adət və ənənə halını alıb. Yaşlı üzvlər 
həmin kəndin sakini olan gənc nəsillərin nümayəndələri 
hesabına vaxtaşırı yeniləşir. 

Kollektivin fəal üzvləri isə bunlardır: Rəna Ağasıyeva, 
Aybəniz Ramazanova, Cəmilə Ağaverdiyeva, Ceyran 
Güləliyeva, Fəxrəndə Ağaverdiyeva, Aidə Ağaverdiyeva, 
Aygün Ramazanova, Sevinc Qaflanova, Aysun Qaflanova, 
Təhminə Qaflanova və başqaları. 
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BƏRƏKƏTİN RƏMZİ – DAĞBİLİCİ KƏNDİ 
 

Məcazi məna daşıyan belə bir məsəl var: “Xoşbəxt 
məmləkətlərin tarixi olmur”. Bu misal firavan, daim sülh 
şəraitində yaşayan, çətinliklər, basqınlar və müharibələr 
görməyən məmləkətlərə aid edilir ki, onların tarixini yazmağa 
azacıq mürəkkəb də kifayət edir. 

Tarixi qədimlərə köklənən və arxada qoyduğu zəngin 
həyat səhifələri yaddaşlara sığmayan Vətənimiz Azərbaycanın 
belə dırnaqarası “xoşbəxt” məmləkətlər sırasında yeri yoxdur. 
“Yaradılış mükəmməl varlıqları sevmir” kəlamı yurdumuzun 
tarixi həyatını daha uyğun əks etdirir.  

Gülüstanda bitən ən gözəl gül həmin seyr edənin əlində 
dəstə olar, xatunların bənzərsiz gözəlliyi onları bəzən fəlakətə 
uğradar, paklığın ən yüksək məqamı qəlbi kövrək edər, məm-
ləkətlərin də ən zəngini düşmənlərin tamahına hədəf olar. 
Əlverişli coğrafi mövqeyi, məhsuldar torpaqları, zəngin yeraltı 
və yerüstü xəzinəsi, eləcə də elm və mədəniyyəti Vətənimizi 
mükəmməl varlıqlar sırasına ucaldıb. Tarixən bu ona həm 
şöhrət, həm də fəlakət gətirib….  
   Azərbaycanın qədim və bərəkətli yurdlarından biri də Şabran 
rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 700 metr hündürlükdə 
yerləşən Dağbilici kəndidir. Tanışlıq ismin bildirilməsindən 
başlandığı kimi, yurdla da tanışlıq adının açıqlanmasına 
köklənər. Bu kəndin adında onun həm mənəvi, həm də maddi 
tarixi əks olunmuşdur. Tarixi başlanğıcı məlum olmayan 
qədim zamanlarda adını zəhməti və Allahın onun sakinlərinə 
verdiyi elmi, bərəkəti ilə qazanan bu kənd “Bilici” adlandırıl-
mışdır. Bir çox yurdların adı coğrafi mövqeyinə, təriqətinə, 
nəsil kökünə və ya banisinə görə uyğunlaşdırılmışdır. Bəzi 
hallarda isə bu ad ətrafda yaşayan qonşu obalar tərəfindən 
qoyulmuş və özündə bu adı daşıyan yurda və onun sakinlərinə 
olan hörməti, izzəti və ya, əksinə, mənfi münasibəti əks 
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etdirmişdir. Adından da bəlli olur ki, hörmət və izzəti ifadə 
edən “Bilici” adı səbrlə, zəhmətlə, müdriklik, bilik və bacarıq 
sayəsində uzun zaman kəsiyində qazanılmış bir addır.  
 

 
 

Dağbilici kəndindən Mumlu dərəsinin görünüşü 
 

Tarixi məlumatlara görə bu kənd hələ qədim zamanlarda 
sənətkarlıq və nümunəvi əkinçilik mərkəzi olub. Övliyalar və 
müdriklər məkanı kimi şöhrət qazanıb. Buranın dəmirçiləri, 
dulusçuları, dəyirmanları, toxucuları və möcüzəvi ətir və 
bərəkətə malik buğda çörəyi bu ellərdə məşhur olub. Bu 
yurdun müqəddəs övliyaları, müdrik savad və kəramət 
sahibləri ətraf mülklərdə yaşayan insanları daim doğru yola 
yönəldib, onlara bilik və məsləhət veriblər. Belə yüksək 
keyfiyyətlərə görə bu kəndə “Bilici” adı verilmişdir. Kəndin 
əhalisi artdıqca yeni mülklər axtarışında olan kənd sakinlərinin 
bir hissəsi yaxın ərazilərə köçmüş və beləliklə yeni kəndlər 
əmələ gəlmişdir. “Dağ” ifadəsi də “Bilici” adına buradan köç 
etmiş və başqa yerdə kənd salmış oxşar adlardan onu ayırmaq 
üçün sonradan Bilici sözünün əvvəlinə əlavə edilmişdir.  
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  Dağbilici kəndindən köç edən sakinlər tərəfindən salınmış bir 
neçə kənd indinin özündə də qalmaqdadır. Bunlar Düzbilici 
(yaxınlığında qədim şəhər qalasının xarabalıqları mövcuddur), 
Ləcədi (“ləc” tat dilində “acıq etmək”, yəni “acıq edib 
gedənlər” mənasını əks etdirir), Canqayıb (“canını qoymuş”), 
Mumlu (burada Bilici kəndinin bağları və arıçılıq təsərrüfatı 
olub və “mum” sözü də buna işarədir), Zağlı (“zağ” tat dilində 
“tala”, “mağara”), Taxtalar kəndləridir.  

Yaşlı adamların söylədiklərinə əsasən əvvəllər Düzbilici 
kəndi Bilici Qazma adlanıb və indiki Düzbilici kəndinin 
yaxınlığında xarabalıqları qalan Qazmalar adlanan yerdə 
vaxtilə dağ yəhudiləri də yaşayıblar. 1905-cı ildə ermənilərin 
müsəlmanlara qarşı törətdiyi soyqırım zamanı bu yəhudilər 
Qubada yerləşən indiki Qırmızı Qəsəbəyə köç ediblər.  

 

 
 

Düzbilici kəndi və köhnə Bilici qazmalarının yeri 
 
Dağbilici kəndi bu məmləkətdə öz ətirli, bərəkətli çörəyi 

ilə hələ qədimdən şöhrət qazanmışdır. Bununla bağlı belə bir 
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əski deyim indiyə qədər qorunub saxlanılıb : “Nun Bilici, O 
Ətah, kiştingər Bakı”. Tat dilində “nun” – çörək, “o ətah” – 
Xızının saf bulaqları, “kiştingər” – güləşçi deməkdir. Yəni, 
Dağbilicinin çörəyi, Xızının saf bulaq suları və Bakının 
güləşçiləri mənasını verir.  

Göründüyü kimi Dağbilici kəndində becərilən qədim 
qiymətli buğda sortlarını yerli daş dəyirmanlarda üyüdərək 
alınan undan bişirilən ətirli və bərəkətli çörək dillər əzbəri 
olub. Hazırda Taxtalar kəndində yaşayan, Dağbilicinin köklü 
Salahlı nəslindən olan böyük hörmət sahibi, müdrik və mömin 
insan Cəmaləddin bəy Qasımovun söylədiklərinə əsasən Bilici 
kəndinin cənub-şərq hissəsində Kundeləh (tat dilində “kəndə 
yaxın dərə”) adlanan dərədə becərilən taxıl zəmiləri çox 
məşhur idi. Hətta kənddə belə bir deyim yaranmışdı ki, 
“Kundeləhdə torpağı olmayana qız verməzlər”.  

Hələ qədimdən bu kəndin olduqca geniş torpaq sahələri 
olub. Əhalisi isə zəhmətkeş, sağlam və zəngin olub. Əvvəllər 
burada yaşı yüzü ötmüş insanların varlığı adi hal kimi qəbul 
olunurdu.  

Dağbilici kəndinin əhalisi tat etnik qrupuna aid edilir və 
əhalisi tat dilində danışır. Tat dili – tatların dilidir. İran dillə-
rinin cənub-qərb yarım-qrupuna daxildir. Fars və tacik dillə-
rinə yaxın analitik dildir. Türk dillərindəki ahəng qanununa 
müvafiq olan saitlərin assimilyasiyasına meyl nəzərə çarpır. 
Tat dilində qədim İran dillərinə məxsus bir sıra arxaik formalar 
hələ də qalmışdır. Yazıda 1938-ci ilədək latın əlifbasından 
istifadə olunmuş, sonra rus (kiril) qrafikasına keçirilmişdir. 
Tarixi qaynaqlara əsaslanaraq söyləmək olar ki, hazırda “tat” 
adlandırılan və bu etnik qrupa aid edilən əhali qədim 
zamanlarda İranın ilk iri tayfa birliyinin əsasını təşkil edib.  

Sonradan Əfqan tayfaları tərəfindən sıxışdırıldığı üçün 
böyük hissəsi Cənubi Azərbaycan ərazisində məskunlaşıb. 
Buradan isə onların bir hissəsi Əhəməni və Sasani dövlət-
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lərinin hökmranlığı zamanı Şimali Azərbaycan ərazisinin 
Xəzərsahili dağ və dağətəyi ərazilərinə köç etmişlər. Əslən 
Şabranın Gömür kəndindən olan vətənpərvər yazıçı-publisist 
Alimşah Gümürlü “Çeçələ barmağın işığında” kitabında haqlı 
olaraq qeyd edir ki, tat dili müstəqil dildir və tat dili fars 
dilinin deyil, fars dili tat dilinin dialektidir. 

Dünya əhalisinin siyahıya alınmasına dair statistik məlu-
matlardan görünür ki, tatların yaşadığı areal, fars dilində danı-
şanların kompakt yaşadığı ərazilərdən çox genişdir. Tatların 
məskən saldığı areal Yenisey çayından başlayaraq, Qara 
dəniz, Aralıq dənizi sahillərinə kimi, cənubda fars kör-
fəzinə kimi (Xuzistan) əraziləri əhatə edir.  

Dağbilici kəndində yaşayan tatlar inancına görə İslam 
dininin Şafii məzhəbinə aid edilir. İslam dini burada VII əsrin 
ortalarından başlayaraq yayılmağa başlayıb. Əhalinin islamdan 
əvvəlki etiqad dini zərdüştülük olub. III-V əsrlərdə Sasanilərin 
hakimiyyəti altında olan bəzi ərazilərdə yəhudi missionerləri 
tərəfindən iudaizm (yəhudi) dini təbliğ edilməkdə idi. Azər-
baycanda yaşayan bəzi tat dilli yəhudi icmaları onların 
qalıqlarıdır. 

Düzbiliçi kəndinin əski yeri olan Bilici Qazma kəndində 
də vaxtilə yəhudi tatlar yaşamışdır. Buranın qədim məzarlı-
ğında yəhudilərə aid baş daşları indiyə qədər qorunub saxla-
nılmışdır. Qubanın Qırmızı qəsəbəsində yaşayan tatlar da 
bu qismə aiddirlər.  

Bu ərazilərdə iudaizmin yayılması erkən orta əsrlərdə 
Xəzər dənizinin şimal hissəsinə həmsərhəd olan Volqa (qə-
dimdə İtil çayı adlanıb) çayı boyunca ərazilərdə mövcud olmuş 
türkdilli və rəsmi inanc dini iudaizm olan Xəzər xaqanlığının 
basqınları ilə də bağlıdır. Tat dilli kəndlərin içində Kilvar və 
Azərbaycanın digər kəndlərində kompakt yaşayan qriqo-
rian xristianları, Altıağac malakanları, hətta ləzgilərin 
olduğu məlumdur. 
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1883-cü ildə Tiflisdə çap edilən “Zaqafqaziya əhalisi 
haqqında statistik məlumatlar” kitabında qeyd edilib ki, tatlar 
Bakı mahalı əhalisinin 49%-ni, Quba mahalı əhalisnin isə 
24%-ni təşkil edir. A.Bakıxanov «Gülüstani-İrəm» əsərində 
Quba əyalətində 5 kənddən başqa digərlərinin tatdilli 
olduğunu təsdiq edir.  

2005-ci ildə ABŞ etnoliqvistləri tərəfindən aparılan 
araşdırmalara görə hazırda Şabran rayonunda 15 kəndin, 
Siyəzən rayonunda 5 kəndin və Quba rayonunda 47 kəndin 
əhalisi özünü tatlara mənsub edib. Tatlar haqqında Orxon-
Yenisey çayı sahillərində tapılmış qədim türk abidələrinə 
aid edilən Bilgə xaqan abidəsində (“əcnəbi əsilli təbəə” 
kimi), “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında da bir çox məlu-
matlar verilir. Mahmud Qaşqari IX əsrdə tərtib etdiyi 
“Türk dilinin lüğəti” kitabında “tat” etnonimini altında 
“islam dinini qəbul etməmiş uyğur, fars və çinlilər” kimi 
izah edir. Türkmənlər türk olmayan və əsasən fars olan 
bütün insanları “tat” adlandırırdılar. 

Tarixi və etnolinqvistik qaynaqlara əsaslanaraq birmənalı 
şəkildə söyləmək olar ki, “gəlmə”, “yad” manasını daşıyan 
“tat” sözü ilə yerli türkdilli əhali mənşəyi əsasən İran 
ərazisindən olan fars dilli əhalini adlandırırdı.  

Tarixçilər belə hesab edirdilər ki, tatların Şimalı 
Azərbaycan ərazisində kütləvi məskunlaşması V-VI əsrlər-
də baş vermişdir. Bu isə Sasani hökümranları tərəfindən 
özlərinə dayaq yaratmaq məqsədini daşıyırdı. Maraqlıdır ki, 
hazırda tatlar İran ərazisində də etnik qrup kimi mövcuddur. 
Tarixçi Nuridə xanım Quliyevanın araşdırmalarına görə indi 
İran ərazisində 300 minə yaxın tat yaşayır. Onlar əsasən İranın 
şimal-qərb hissəsində məskunlaşıblar.  

Son illərdə etnoqenez, əhalinin köç etməsi, xalqların 
yaranması və bunlara əsaslanaraq tarixi köklərin izlənilməsi 
kimi məsələlərin araşdırılmasına Genetika elminin inkişafı 
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xeyli tövhələr vermişdir. Bu sahədə DNK-Geneologiya adla-
nan yeni elm sahəsi yaranmışdır. Müxtəlif xalqların nümayən-
dələrindən götürülən DNK (canlılarda genetik proqramı 
qoruyan, nəsildən-nəslə ötürən və həyata keçirən makro-
molekul) nümunələri analiz edilərək (Y-xromosomlarının 
mutasiyası əsasında) dünya genetic bankı tərtib edilmişdir. 
Bunun əsasında insan nəslinin yaranma tarixini və dünyada 
yayılma prosesini izləmək olur.  

DNK-Geneologiya elminin əsasını qoyan alimlərdən olan 
A.Klyosov (А.Клесов - Rusiya və ABŞ bioximiki) fundamen-
tal araşdırmalar sayəsində müəyyən etmişdir ki, ilk insanlar 
(Adəm övladı – red.) təxminən 70 min əvvəl Şərqi Afrika 
ərazisində yaranmışlar.  

50 min əvvəl bu nəsildən bir hissəsi Mesopotamiya  
(İraq və Suriya ərazisinin şimal-şərqi) ərazisinə, burdan isə 
Qafqaza – Azərbaycanın qərb hissəsinə köç etmişdir. Təxmi-
nən 40 min il əvvəl Azərbaycan ərazisindən dünyanın digər 
müxtəlif yerlərinə insanların köçü baş vermişdir. Maraqlıdır ki, 
əhalinin dünyaya şaxələnməsi məhz bu ərazilərdən baş 
vermişdir.  

DNK-Geneologiya bütün dünya xalqlarını 20 qaploqrupa 
bölmüşdür. Azərbaycan əhalisi arasında geneologiyanı müəy-
yən etmək məqsədi ilə DNK analizlər çox az aparılmışdır. 
Lakin aparılmış bu araşdırmalara görə Azərbaycan əhalisinin 
57%-i J1 və J2 qaploqrupuna aiddir (Yaxın Şərq qaploqrupu). 
Bu mövzu tatlar və Dağbilici mövzusundan uzaq olsa da tarixi 
kökləri müəyyən etməyə kömək edir.  

Maraqlıdır ki, Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsini təşkil 
edən J1 və J2 qaploqrupları İran əhalisinin də 51%-ni təşkil 
edir. İran Azərbaycanlıları arasında isə bu qrup təxminən 30% 
təşkil edir. Bu ona işarə edir ki, tarixi keçmişdə bu coğrafi 
ərazinin demoqrafik formalaşma prosesi eyni xətt üzrə baş 
verib və bir-biri ilə sıx əlaqəli olaraq bir kökdən qaynaqlanıb. 
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Dağbilici kəndindəki qəbiristanlıqda qədim məzar daşları 
 

Yaşlı insanların söylədiyinə əsasən Dağbilici kəndində 
72 övliya yaşayıb və onlardan bəzilərinin qəbirləri indinin 
özündə də ziyarət edilir. Kənddə XVII-XX əsrin əvvələrində 
yaşamış bir çox mötəbər insanların adları indi də yaddaşlar-
dadır. Bunlardan Molla Cami, Molla Tacəddin, Sofi Gülbala, 
Hacı Əbdül, Hacı Burcü kimi mudrik insanların adlarını 
çəkmək olar.  

Şabran tərəfdən kəndin girişində Çaruhun (tat dilində 
“dörd yol ayırıcı”) adlanan məşhur ziyarətgah var. Çox əski 
zamanlarda yaşamış bu övliyanın əsil adı xatırlanmır. 
Vəsiyətinə görə onu bu dörd yol ayırıcında məzara basdırıblar. 
Bu yerdən 4 istiqamətə yol ayrılır – Şabran, Dağbilici, 
Düzbilici və Qələgah kəndlərinə. Şahidi olmuş yaşlı insanların 
söylədiyinə görə Çaruhundan üzü Şabrana tərəf təxminən yüz 
metr gəldikdə yolun sağ tərəfində yerləşən geniş açıq talada 
1960-cı illərdə üzümlük salmaq üçün şum zamanı torpağın 
altından xeyli insan sümükləri üzə çıxmışdır. Güman edilir ki, 
bu döyüş vaxtı həlak olmuş döyüşçülərin kütləvi məzarlığıdır.  
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Kəndin girişində yolun sol tərəfində “Yeddi qardaş” 
adlanan pir yerləşir. Əvvəllər kəndin əsas yaşayış evləri güney 
tərəfdə yerləşib. Kəndin yolu isə indikindən fərqli olaraq şimal 
tərəfdən dərənin üstü ilə uzanaraq kəndin üst hissəsinə çıxıb. 
Keçən əsrin ortalarında kəndin ərazisində yerləşən orta məktəb 
ərazisində tikinti işləri aparılarkən həmin yerin altında da 
qədim məzarlıq aşkar edilmişdir. Burada cəsədlərin üzü şimala 
doğru basdırılması böyük maraq doğurmuşdur. Bu fakt söylə-
məyə əsas verir ki, bu kəndin yaşayış tarixi hələ islamiyyətdən 
əvvəlki dövrlərə gedib çıxır.  

Kəndin ərazisində bir neçə bulaq var. Bunlardan Xurmi 
bulağın kəndın aşağı hissəsində, Şüşyin və Səro bulaqları 
ortasında, Qavalıq və Küdürnü bulaqları isə kəndin üst hissə-
sində yerləşir. Bunlardan əhali içində ən məşhur olan Xurmi 
bulağıdır. Qədim tarixi olan bu bulaq kəndin şimal-şərq hisssə-
sində yerləşən dərədədir. “Xur” sözü qədim pəhləvi dilindən 
tərcümədə “od”, “alov”, “alqırmızı” deməkdir. İslamdan 
əvvəlki dövrlərdə bu yerlərin əhalisinin inanc dini zərdüştülük 
dini olub. Zərdüştülük dinində isə od, alov əsas inanc obyekti 
olduğu üçün bir çox əhəmiyyət kəsb edən yerlərin adına bu 
sözün əlavə edilməsi geniş adət halını almışdır. 

Şabranın tanınmış ziyalılarından olmuş tarixçi Nurbala 
Quliyev müəllifi olduğu “Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır” 
tarixi oçerkində tarixi mənbələrə əsaslanaraq qeyd edib ki, 
Dağbilicinin yaxınlığında yerləşən indiki Qələgah kəndinin 
ərazisində erkən orta əsr dövrlərində Xursan adlı şəhər 
yerləşibmiş. Kənd adının Qələgah adlandırılması da kəndin 
ərazisində qədim şəhər (qala) xarabalıqlarının olması ilə 
bağlıdır. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında qeyd edilib ki, 
Xursanşahlıq erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda kiçik feodal 
hakimliyi olmaqla Dərbəndlə Şirvan arasında idi və mərkəzi 
Xursan qalası olmuşdur. Tədqiqatçıların fikrincə, “xursan” 
sözünün etimologiyası Xurs tayfasının adı ilə bağlıdır. 
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Həmyerlimiz, tarixçi Nurbala Quliyev qeyd edib ki, Xursan 
şəhərinin içməli suya olan tələbatı Xurmi bulağından 
ödənilirmiş və buradan şəhərə su xətti çəkilibmiş. Xurmi 
bulağının adı da Xursan şəhərinin adı ilə bağlı olmuşdur.  

İstənilən yaşayış məskəninin tarixi kökləri öyrənilərkən 
bu yerin qədim məzarlıqları əsas tədqiqat obyektinə çevrilir. 
Dağbilici kəndində hazırda iki məzarlıq mövcuddur. Daha 
erkən dövrlərə aid ediləni kəndin güney tərəfində yerləşən 
Məzarlar deyilən yerdir. Burada yaşı tədqiq olunmayan iri 
sandıq qəbirləri mövcuddur. İkinci məzarlığ kəndin üst 
hissəsində, qərb tərəfdə palıd və fıstıq meşəsinin içərisində 
yerləşir. Buranı Pirəmbəl qəbirsanlığı adlandırıblar. Bu adı 
məzarlıqda olan qədim Pir Əmbəlın adı ilə əlaqələndirirlər. 
Yaşlı insanların söylədiklərinə görə keçən əsrin otuzuncu 
illərində yer alan repressiya illərində dinə qarşı olan siyasətin 
nəticəsi kimi bu yerlərdə olan bir çox ziyarətgahlar və övliya 
məzarları darmadağın edilmiş, qalın meşə massivinin bir çox 
ağacları isə kəsilmişdir.   

Tatların antropoloji xüsusiyyətləri, maddi və mənəvi 
həyatı haqqında adını yuxarıda qeyd etdiyimiz dəyərli 
yazıçı və tədqiqatçı həmyerlimiz Alimşah Gümürlü 
“Çeçələ barmağın işığında” kitabında geniş söz açıb. O 
qeyd edib ki, tatlar antropoloji tipinə görə Yaxın Şərqin zənci 
olmayan ərəblərin qrupuna aiddirlər. Rəngləri əksərən 
qarabuğdayı, gözlərinin rəngi qonurdur. Kəllə-sümük qurulu-
şunda xarakterik xüsusiyyətlər müşahidə olunmamışdır. 
Məskunlaşdıqları Azərbaycanın şimal hissəsindəki dağ şəraiti-
nin təsiri nəticəsində tək-tək ağbəniz və açıq rəngli, açıq mavi 
gözlü insanlar formalaşmışdır.  

Təndürüst və mütənasib bədən quruluşuna malikdirlər, 
düz qamətlidirlər. Başlarını dik tuturlar, üzə düz baxırlar, ba-
xışlarını gizlətməz, yayındırmazlar. Tat kəndlərində yaşayanlar 
arasında, demək olar ki, kök, pöstərək insanlara çox nadir 
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hallarda rast gəlmək olar. Bu da dinamik hərəki həyat tərzin-
dən irəli gəlir. Əsl zəhmətkeşdirlər. Yaşayış tərzləri hər 
mənada təbii və saf olduğundan, xaraktercə də saf və səmimi-
dirlər, onların arasında xəbis insanlara rast gəlmək olmaz!  

Yaşayış evləri, əsasən çiy kərpicdən və ya daşdan tikilib. 
Divarların möhkəmliyinin və davamlılığının təmin olunması 
üçün bir və ya iki yerdən ağac kətillə kəmərbənd edilirdi. 
Başqa sözlə, kəmərlə bərkidilərdi, bağlanardı, ağac kəmərlə 
dövrələnərdi. Divarlar isə kifayət qədər enli hörülürdü. Belə ki, 
bu divarlarda damın tavanının pərdilərindən (tirlərindən) azca 
aşağı tərəfdə müxtəlif məişət əşyaları qoymaq üçün dörd divar 
boyu rəflər, qab-qacaq və qazanlar üçün taxçalar və yük 
yığmaq üçün geniş və dərin camaxodunlar (camaxdan) qoyu-
lurdu. Otağın içində orta pərdilərin birinin orta hissəsinə və ya 
iki qonşu pərdiyə iki halqa dəmir vurardılar. Bu halqalardan 
dörd iplə lolu (ləli, nənni, beşik) asardılar.  

Hərəkət amplitudu böyük olan belə lolunun bir küncünə 
uzun ip bağlamaqla otağın hansı tərəfindən istəsən onu 
yırğalamaq mümkün olardı. Lazım olmayanda onu tavana tərəf 
yuxarı qaldırıb bərkitmək çox asan olurdu. Divarlar adətən 
içəridən, çox nadir hallarda isə həm də çöldən samanla qatıl-
mış palçıqla suvanardı. 

Tikintidə həmin köhnə qaydalar Dağbilici kəndində bu 
günə kimi bəzi tikililərdə hələ də saxlanılıb. Evlərin 
otaqlarında döşəmə torpaqdandır və xüsusi gil məhlulu (şirə 
xaki) ilə mütəmadi şirələnir. Divarlar da bu məhlulla işlənir. 
Şirə hamar və ağ olur, xüsusi ətri var. 

Dağbilicidə qədim adətə görə evin otaqlarının və ya tək 
otağının qarşısında eyvan tikilir. Otağı qızdırmaq üçün otağın 
bir küncündə bacanın altında buxarı (too) – müasir kaminlərin 
əcdadı tikilirdi. Tüstü bacası divarın içində olan belə toonun 
altına odadavamlı xüsusi böyük dairəvi bütöv daş döşənərdi. 
Yanları isə 20-30 sm hündürlüyündə hörülərdi. Tüstü bacası 



~	89	~	

konusvari olub diametrləri 1 m və 60 sm-ə yaxın olardı. 
Divarın ocağa baxan «pəncərəsi» isə bu ocaqda sərbəst işlə-
mək imkanı verirdi. Belə ocaqda üçayaq (el arasında buna 
sacayaq da deyirlər) və ya dördayaq üstündə yemək bişirilər və 
çay qaynadılardı. 

Tarixi qədim hər bir yurdda olduğu kimi Dağbilici 
kəndində də camaat əqrəbalara və ya nəsillərə ayrılırlar. 

Dağbilici camaatını təşkil edən əsas nəsil-əqrabalar 
bunlardır: Nadirquluc, Şabudili, Salahlı, Mamazarlı, Qilamlı 
(Gilanlı), Qaflanlı, Sündüklü, Həmzəli. Keçmişdə bu nəsillərin 
hər biri ayrı bir məhəllədə yaşamışdır. Bu məqalənin müəllifi 
də ata tərəfdən Nadirquluc, ana tərəfdən isə Şabudili nəsillərin-
dəndir. Nadirquluc nəslindən olan babam Rza kişinin söylə-
diyinə görə hələ XIX əsrin ikinci yarısında yaşamış babasının 
adı Məhəmməd olub və bizim ata-baba soyadımız olan 
Məmmədov soyadı onun adı ilə bağlıdır. Məhəmməd kişinin 
yeddi oğlu (Nuru, Mustafa, Qərib, Ümid, Gülbala, Kərim, 
Əzim) və iki qızı (Tövhə və Cəmilə) olub. Bu nəsil kəndin 
güney tərəfinin orta hissəsində məskunlaşmışdır. Hələ keçən 
əsrin ilk yarısında Dağ bilicidə ömür sürmüş məşhur dəmirçi 
İsa kişi və kəramət sahibi olmuş Hacı Əbdül kişinin haqqında 
danışmağı babam çox sevərdi. Söylədiyinə görə dəmirçi İsa 
məharətli və ixtiraçı bir insan olub. İkinci dünya savaşının ağır 
aclıq illərində o, bir çoxlarına əl tutub, yardım edib. Dəmirçi 
İsa İzmara tərəfdə böyük bir dəyirman düzəltmişdi. Öz 
həyətində də kiçik əl dəyirmanı  vardı. O ağır illərdə ətraf 
kəndlərin əsas taxılı bu dəyirmanlarda üyüdülürdü. Kəramət 
sahibi olan Hacı Əbdül kişi isə öz xeyirxah əməl və 
möcüzələri ilə insanların ümid yeri olub. Müharibə illərində 
Bilici sovetliyinin kolxoz sədri işləyən Şabudili nəslindən olan 
Şabanov Qəribxan ferma mallarına qara yara xəstəliyi 
düşməsindən bərk narahat olmuş və son ümid yeri kimi 
Çaruhun Baba pirinə gedərək üç çərək buğda nəzir demişdi. 
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Axşam evə qayıtdıqda Hacı Əbdül kişi onu Gedə Şaban deyə 
səsləyərək söyləmişdir: “Allah sənin üç çərək buğdanamı 
möhtac qalmışdır!? Get iribuynuzlu malların içindən ən 
sağlam və ətlisini seç və kəs, ətini və dərisini də sədəqə kimi 
kasıblara payla”. Şabanov Qəribxan “üç çərək buğda” haqqın-
da heç kəsə söyləmədiyi üçün Hacı Əbdül kişinin bu haqda 
necə xəbər tutduğu möcüzəsində mat-məəttəl qaldı. Ertəsi gün 
mal kəsildi və əti kasıblara paylanıldı. Dərisi də çarıqlıq üçün 
paylanılsa da bir çarıqlıq hissəni Qəribxan özü üçün 
saxlamışdı. Çox keçmədən Hacı Əbdül kişi Qəribxanı səslə-
yərək deyib: “Bir pay dərini niyə özündə saxladın? Onu apar 
ver ehtiyacı olan Alverdi kişiyə”. Bundan necə xəbər 
tutduğuna məəttəl qalan Qəribxan dərini Alverdi kişiyə verib.  

Şabudili nəslindən olan ana babam Şabanov Valeh nəql 
edirdi ki, uşaq ikən valideynləri onu itmiş inəyi axtarmağa 
göndəriblər. Qaranlıq düşdükdə qorxu bürüyən uşağın 
qarşısına bir ağsaqqal atlı çıxaraq “inək artıq yerindədir” 
söyləyərək ona evə qayıtmağı tövsiyə edir. Valeh evə 
qayıtdıqda, həqiqətən inəyin tapıldığının şahidi olub. Bu 
hadisəni Hacı Əbdül kişiyə danışıblar və o bildirib ki, bu 
ağsaqqal atlı həzrəti Xızır peyğəmbər olub.  

Babam Rza kişi Nuru kişi və Zərifə xanımın övladıdır. O, 
uzun illər rayonumuzda Su kəmərlərinə nəzarət idarəsində 
polis işləyib. Onun, rəhmətə getmiş qardaşları Güli və zövcəzi 
Calə xanım, Həsəni və zövcəsi Mədinə xanım kəndın hörmətli 
şəxslərindən olublar. Rza kişi Şabudili nəslindən olan Gülbacı 
xanımla 1950-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Allah onlara 4 oğul 
və bir qız övladı nəsib etmişdir. Dürüstlüyü, əzmi və işküzarlğı 
ilə hörmət qazanmış böyük oğulları Nadir (məqalə müəllifinin 
atası) hazırda Şabran rayonunda qabaqcıl sahibkardır; ikinci 
oğlanları Tahir rayonun adlı-sanlı iaşə mütəxəssisidir; 
Məmməd Dəmir Yolları idarəsinin əməkdaşıdır; Yavər hazırda 
Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdır və sonbeşikləri Pərvanə 
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xanımdır.  
Şabudili nəslindən olan Şaban kişi anamın ulu babasıdır 

və onun adından bu əqrabanın Şabanovlar soyadı götürül-
müşdür. Şaban kişinin oğlu Şükür və Şölə xanımın ailəsindən 
ziyalı övladlar boya-başa çatmışdır. Onlardan Qəribxan və 
Yasin Gəncə Kənd təsərrüfatı institutunu, Valeh isə Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. Qəribxan və Valeh ötən 
əsrin 40-70-cı illərində Bilici sovxozunun direktoru olmuşlar. 
Gözəl tar ifaçısı Yasin kişi İkinci dünya savaşında Berlinə 
qədər döyüş yolu keçmiş qəhrəmanlardan idi. Ana babam 
Valeh və Sündüklü nəslindən olan zövcəzi Pərzad xanımın 
ailəsində iki oğlan və üç qız uşağı dünyaya göz açmışdır. 
Onlardan Səadət xanım (məqalə müəllifinin anası) hazırda 
Şabran şəhər 4 saylı orta məktəbdə alman dili müəllimi işləyir; 
Şölə xanım Şabran Broyler fabrikinin mühasibi işləyir; İrafət 
xanım gülçülük təsərrüfatının mütəxəssisidir; oğlanları 
Mövlüd və Saleh gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişlər (Allah 
onlara rəhmət etsin).   

Bu şəcərənin qısa təsviri qədim yurdumuz Dağbilici 
kəndində göz açmış zəhmətkeş və bərəkətli nəsillərin bir 
zərrəsidir. Nəsil-şəcərə tarixini qoruyub saxlamaq yurd tarixi 
yaşatmaq kimidir. Çünki nəsillərin tarixi yurdun tarixidir. 
Məsəl var ki, “Bildiyimiz məhduddur, bilmədiklərimizin isə 
hüdudu yoxdur”. Bu kəndin tarixi dənizdirsə, haqqında 
yazdıqlarımız bir damladır. Ümid edirik ki, bu qədim insan 
məskənlərinin tarixi və mədəniyyəti daha dərindən araşdırı-
lacaq, burada arxeoloji qazıntılar aparılacaq və yeni məlu-
matlar əldə ediləcəkdir.  
 

Şöhrət Məmmədov, tarixçi 
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XƏLFƏLƏR KƏNDINİN TARİXİNDƏN  
QISA SƏTİRLƏR… 

 
Rayon mərkəzindən təxminən 10 km. uzaqlıqda yerləşən 

axarlı- baxarlı Xəlfələr kəndinin qədim tarixi haqqında kiçik 
də olsa bir yazı yazmaq fikrinə düşmüşdüm. Çünki bu kəndin 
içindən və kənarından hər dəfə maşınla, atla və ya piyada 
keçib rayon mərkəzinə gələndə onun coğrafi mövqeyi, bağı-
bağçası, gözəl və qonaqpərvər insanları məni valeh edib. 

 Nə qədər soraqlaşsam da mənə bu qocaman kəndin 
qədim keçmişi haqqında məlumat verən olmadı. Çoxu dedi 
ki, kəndin tarixini çox yaxşı bilən yaşlı insanlar artıq 
dünyasını dəyişib. Cavanların isə belə şeylər o qədər də 
marağında deyil. Bu barədə əslən Xəlfələr kəndindən olan 
bir nəfər var, onun da ünvanını bilmirik ki, sizi məlumat-
landıraq. Lakin mən bu istəyimi gündəmdən çıxarıb arxivə 
göndərmək niyyətində deyildim. Ona görə də axtarışlarıma 
xitam vermək istəmədim. Yenə gözdə-qulaqda oldum və bu 
mövzuda məlumatı olan insanları axtarmaqda davam etdim. 
Nəhayət əslən Xəlfələr kəndindən olan Hacı Ağacavad ağa 
və dil- ədəbiyyat müəllimi Tahir Daşdəmirov mənə Xəlfələr 
kəndi haqqında qısa da olsa məlumat verdilər. 

Kəndin yaranma tarixi haqqında eşitdiklərim. Səfəvilərin 
hökmranlığı dövründə, xüsusilə Şah Təhmasibin (1524-1567) 
zamanında şiəlik təriqətini yaymaq üçün yerlərə xüsusi biliyə 
və savada malik olan qruplar göndərilirdi. Onlar əsasən 
seyidlərdən ibarət olurdu. Bu qrupların rəhbəri, ərəbçə başçı, 
rəhbər mənasını bildirən xəlifə adlanırdı. Onlar göndərildikləri 
müəyyən ərazidə ailələri ilə birlikdə məskunlaşırdılar. Tədri-
cən onlara verilən tapşırığı, yəni öz missiyalarını həyata 
keçirirdilər. 

 Belə rəvayət edirlər ki, belə bir missiyanın Xəlifə 
Seyidəhməd ağa adlı rəhbəri öz qrupu ilə indiki Şabran (keç-
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miş Dəvəçi) ərazisinə göndərilib. Həmin qrup əvvəlcə 
Dağbilici kəndində məskunlaşmaq istəyib. 

Lakin kəndin coğrafi mövqeyi, iqlim şəraiti və su ehtiyatı 
bura gələn qrupun nümayəndələrini qane etməyib. Eləcə də 
məskunlaşmaq üçün onlara torpaq sahəsinin kəndin baş 
tərəfində deyil, ayaq hissəsində ayrılması  razı salmayıb. 

Dağbilici kəndində məskunlaşmağa nail olmayan həmin 
qrup Xəlifə Seyidəhməd ağanın rəhbərliyi ilə gözəl təbiəti, 
içməli və suvarma suyu ilə zəngin olan indiki Xəlfələr kəndi 
ərazisində məskunlaşmağa başlayıblar. Burada özlərinə ev-
eşik tikib, bağ-bağça salıblar. Öz şəxsi təsərrüfatlarını qurmağa 
başlayıblar. Xəlifə Seyidəhməd ağa qrupu ilə birlikdə öz 
missiyasını yerinə yetirib. Lakin o, tapşırılan vəzifəni yerinə 
yetirsə də ömrünün sonuna kimi bu kənddə yaşayıb. İllər ötüb, 
o, qocalıb dünyasını dəyişəndə onu bu kənddə dəfn ediblər. 

Digər rəvayətə görə isə Xəlifə Seyidəhməd ağanın Bağ-
daddan ailəsini və yaxın qohum-əqrəbasını qorumaq məqsədilə 
ziddiyyətlər, çəkişmələr və müharibə meydanından qaçaraq bu 
ərazidə məskən saldığı güman edilir. 

Kənd əhalisinin məşğuliyyəti. Gözəl təbiəti, zəngin su 
hövzələri olan Xəlfələr kəndinin əhalisi tarixən heyvandarlıqla 
və əkinçiliklə məşğul olub. Yerli sakinlər müxtəlif heyvan 
növlərini inkişaf etdirməklə yanaşı, əkinçilik məhsullarının da 
istehsalını daim artırmağa müvəffəq olmuşlar. Burada taxıl-
çılıq, tərəvəzçilik, bostançılıq, arıçılıq kimi kənd təsərrüfatı 
sahələri bu gün də kənddəki əhalinin yaşayış və qazanc 
mənbəidir. Lakin bağçılıq Xəlfələr kəndində ən çox gəlir 
gətirən sahələrdəndir. Burada gilas, alma, armud və digər əla 
növlü meyvə ağacları ilə yanaşı, məhsuldar qoz və fındıq 
ağacları da əkilib becərilir. 

Xəlfələr kəndində indi hamı sabaha böyük inamla baxır. 
Çünki kənddə tikilən fermalar, salınan yeni bağ sahələri 
gələcəyin iş yeri, qazanc mənbəi deməkdir. 
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Dəvəçiçayın bu kəndin ərazisindən axması, Çinarlar 
kəndi- Şabran içməli su xəttinin bu yerdən keçməsi kənd 
əhalisini sevindirir, ona görə ki, bunların böyük təsərrüfat və 
sosial əhəmiyyəti vardır. 

 Məlumat üçün qeyd edək ki, tarixən Xəlfələr kəndi iki 
hissədən ibarət olub: 

Seyidlərin yaşadığı hissə. Seyidlərin yaşadığı Xəlfələr 
çayın sağ sahilində indiki kənd ümumi orta məktəbin 
arxasında yerləşib. Deyilənə görə təqribən 100-150 il bundan 
əvvəl onların əksər hissəsi başqa yerlərə köçüb gediblər. 
Xəlfələr kəndində yaşayan seyidlərin nəslindən Seyid Alının 
törəmələrini, Seyid Mahmud kişinin övladlarını, Mirələkbər 
kişinin oğlu Hacı Ağacavadı, onun qardaşlarını və başqalarını 
göstərmək olar. 

Qədim türk tayfalarının adları ilə adlandırılan məhəl-
lələr. İkinci hissə isə çayın sol sahilindəki güneydə yerləşib. 
Bu yerdə yaşayanlar özlərini qədim türk tayfalarının adları ilə 
adlandırıblar. Məsələn: padarlar, mamaylılar və s. Lakin hər 
iki kəndin qəbiristanlığı Xəlifə Seyid Əhməd pirinin ətrafın-
dadır. Yeri gəlmişkən açıqlayaq ki, qəbiristanlığın cənub 
tərəfində Yelikəsənlilərin, şimal tərəfində Xəlifəlilərin, qərb 
tərəfində isə İzmaralıların ölüləri dəfn edilir.  

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Xəlifə Seyid Əhməd pirinin 
ətrafında üstü qədim yazılı daş kitabələr Xəlfələr kəndinin ulu 
keçmişindən xəbər verir və çoxdandır ki, tədqiqatçıların 
yolunu gözləyir. Xəlifə Seyid Əhməd piri haqqında topladığım 
aşağıdakı məlumatı oxuculara çatdırmaq istəyirəm: 

Xəlifə Seyid Əhməd piri. Xəlfələr kəndində yerləşən 
Xəlifə Seyid Əhməd piri haqqında müxtəlif rəvayətlər 
mövcuddur. Demək olar ki, bu rəvayətlərin hamısı mistik 
xarakter daşıyır. Deyilənləri də əsas götürsək, bu müqəddəs 
şəxs Bağdad xəlifələrindən olub. Ehtimallara görə islam dinini 
yaymaq məqsədilə bu yerlərdə döyüşlər zamanı həlak olub və 
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bu torpaqda dəfn olunub. Bəşər tarixində dini yaymaq 
məqsədilə  baş verən belə  hadisələr çox olub. 

 HAŞİYƏ: Bir təsadüf nəticəsində rayonumuzun Zeyvə 
kəndindəki pirdən son illərdə bir sənəd tapilib. Həmin 
sənədlərdə qocalmış bir sərkərdənin bu yerlərdə qalmaq üçün 
dövlətdən rəsmi icazə istəməsi göstərilib. Deyilənə görə həmin 
sərkərdə icazə aldıqdan sonra bu kənddə yaşayıb. Qocalıb 
dünyasını dəyişdikdən sonra yerli əhali onun qəbrini 
ziyarətgaha çevirmişdir. 

Rayonumuzun Xəlfələr kəndindəki Xəlifə Seyid Əhməd 
piri kəndin yuxarı hissəsindəki təpəliklərin arasındadır. Sadə 
formada tikilmiş sərdabənin içərisində iki məzar vardır. 
Ehtimala görə bu məszarların biri Xəlifə Seyid Əhmədə, 
ikincisi – həcmcə kiçik olanı isə onun oğluna məxsusdur. 
Zənnimizcə kəndın “Xəlifələr” adlanması da elə bu məsələ ilə 
bağlı olub. Deyilənə görə pirdən heç bir sənəd tapılmayıb. 
Lakin onun ətrafındakı qəbirlərin üzərində olan kitabəyə oxşar 
baş daşları bu pirin beş-altı yüz il bundan qabaq yarandığını 
deməyə əas verir. 

Görkəmli tarixçi, akademik Ziya Bünyadovun, tədqiqatçı 
alim M.Nemətovanın araşdırmalarına istinadən bu pirin 
yaranması haqqında müəyyən əsaslı nəticələrə gəlmək olar. 
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ŞABRANDA BİR KƏND VAR – ADI NOHURLAR, 
ÖZÜ İSƏ CƏNNƏTİ-MƏKAN... 

 
Cənnəti-məkandır bizim Nohurlar, 
Bu yerdə həmişə həyat eşqi var. 
Burda qonaq olan çox razı qalar, 
Deyər Azərbaycan torpağındayam, 
Yenə o günlərin sorağındayam. 

 
Otuz il bundan öncə dünyanın ən füsükar bir guşələrin-

dən sayılan Qafqaz adlı məkanda təxminən 1000 metr yüksək-
likdə olan, eyni təbii şəraitə, xüsusilə bir-birinə uyğun iqlim 
mühitinə, bir-birini təkrarlayan bitki örtüyünə malik olan 3 
yerlə rastlaşmışam: Azərbaycanın Şuşa dağlarında və Şabran 
rayonunun Nohurlar kəndində və Şimali Qafqazda Kazbek 
dağlarında. Elə onda mən bu üç sub alp çəmənliklərini ayrı-
ayrılıqda gəzib seyr etdikcə, gülə-çiçəyə vurulan min cür 
rəngə, bəzəyə, müxtəlif naxışlara baxdıqca Anamız Təbiətin 
böyüklüyünə və sənətkarlığına heyran qalmış və bu gözəl 
hüsni-cəmala vurularaq o yerlərin məhəbbətini qəlbimə 
salmışam. 

İndi isə illər ötsə də ürəyim bir gün mənə dedi ki, sən öz 
kitablarında neçə dəfə Şuşa, Şimali Qafqazda olduğun yerlər 
haqqında söz açmısan, ancaq Nohurlardan, onun tarixindən 
hələ də geniş söz-söhbət salmamısan. Xülasə, bir neçə il 
qəlbimdə etdiyim götür-qoydan sonra öz-özümə razılaşdım ki, 
bu barədə yazmağa dəyər. Lakin xeyli müddət axtardım, 
soraqlaşdım, o kənddə uzun müddət yaşamış, baş verən hadi-
sələrin canlı şahidi olmuş insanla rastlaşa bilmədim. Nəhayət, 
2016-cı ildə Bakıda xəstəxanaların birində müalicə alarkən 
əslən Nohurlar kəndindən olan bir şəxslə rastlaşdım. Nohurlar 
haqqında yaradıcılıq düşüncələrimi ilk dəfə ona açdım.O, 
mənə Şabranda yaşayan Hacı Məmmədi kişiyə müraciət 
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etməyimi məsləhət gördü: 
TANIŞLIQ: Şabranın “Hacı Zeynalabdini “adlanan 

Hacı Məmmədi Oruc oğlu Qəhrəmanov 1927-ci ildə Dəvəçi 
rayonunun Nohurlar kəndində kəndli ailəsində anadan olub. 
Üç aylıq körpə ikən atasını itirib. Üç yaşında isə anası 
dünyadan köçüb. Hər iki valideynini itirən Məmmədi əmisi-
nin himayəsində yaşayıb. Həyatın hər cür sərt üzünü və 
olmazın çətinliklərini görən Məmmədi müharibədən sonra 
kolxozda işləyib. Kolxozun idarə heyəti onun əməksevər və 
düzgün insan olduğunu nəzərə alaraq onu kolxoza anbar 
müdiri təyin edib. 

 
 

 
 

Nohurlar kəndində qədim yurd yerləri 
 
1954-cü ildə keçmiş Sovet hökümətinin qərarına əsasən 

4 dağ kəndi- Nohurlar, Gömür, Çinarlar və Künçal kəndləri 
məcburi qaydada Dəvəçiyə (indiki Şabrana) dəmir yoluna 
yaxın əraziyə köçürüldü.  

Məmmədi kişi “Dəvəçikənd” deyilən ərazidə özünə ev 
tikib. Bir müddət sonra sovxozla vidalaşıb ticarət sisteminə 
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işə keçib. 
1990-cı ildən oğlu – iş adamı Nurayətin yaxın köməyi 

sayəsində rayonda xeyriyyəçilik işləri ilə məşğuldur. 1992-ci 
ildə kənddə dəyirman tikdirib. 1993-cü ildə kənddə vaxtaşırı 
işıqlar sönməsinin qarşısını almaq məqsədilə kənd üçün 8 
min manatlıq transformator alıb. Camaatın istifadəsi üçün 
üç kilometr məsafədən kəndə su çəkdirib və s. 

2005-ci ildə Həcc ziyarətində olub. 2008-ci ildə Bakı 
şəhərində Bibiheybət məscidinin açılışına dəvət alıb və orada 
iştirak edib. 7 övladı, 32 nəvə-nəticəsi var. Əmək veteranı və 
Böyük vətən müharibəsi illərində arxa cəbhədə fədakar 
əməyinə görə bir sıra medallarla təltif olunub. 

HACININ KƏND HAQQINDA MƏNƏ SÖYLƏDİK-
LƏRİNDƏN: 

RƏVAYƏT: Təxminən 4 əsr bundan öncə Səfəvi 
hökümdarı Şah Abbasın (1571-1629) zamanında Ərəbistandan 
iki qardaş-Şeyx İbadəddin və Şeyx Əzizəddin adlı iki şəxs 
əvvəlcə Şamaxıya, oradan da İstisudan keçib tatca “Kələku” 
deyilən dağların ətəyində məskən salıb orada yaşamışlar. Şeyx 
İbadəddinin övladı olmayıb. Ancaq ikinci qardaş Şeyx Əzizəd-
dinin isə iki oğlu olub. Bu iki qardaşdan əvvəl bu ərazilərdə 
heç bir insan yaşamayıbmış. 

Deyilənə görə xeyli müddət keçəndən sonra Şah Abbas 
Nohurlar kəndini seyr etməyə gəlib. Gəzinti vaxtı Şah və 
adamları uzaqdan - təxminən 5 km. aralı məsafədən işıq gəldi-
yini görüblər. Şah vəzir və vəkilinə tapşırıq verib ki, baxın 
görün o uzaqdan görünən nə işıqdır. Şahın bir dəstə atlısı 
gedib baxıb görürlər ki, bir nəfər qoca nurani kişi komada 
oturub quran oxuyur. Soruşurlar ki, siz kimsiniz və hardan 
gəlmisiniz ? Qoca cavab verir ki, mən Ərəbistandan gəlmişəm. 
Şahın adamları ona deyir ki, şah sizi gözləyir. Hazırlaşın, siz 
gərək indi bizimlə onun görüşünə gedəsiniz. O, isə cavab verir 
ki, siz gedin, mən də yavaş-yavaş sizin arxanızca gəlirəm. 
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Nohurlar gölü 
 
Şahın atlı dəstəsi gəlib görür ki, qoca nurani kişi artıq 

şahın yanında əyləşib. Həm şah, həm də onun göndərdiyi atlı 
dəstəsi qocanın belə tez görüşə yetişdiyini görüb təəccüb-
lənirlər. Və burada hansısa sirrin olduğunu dərk edirlər. Şah 
qocaya sual verir: - Necə oldu ki, mənim adamlarım atla, siz 
isə piyada gəldiyiniz halda onları qabaqladınız? Şeyx 
Əzizəddin baba yanan tonqaldan bir küsöv götürüb yerə 
sancaraq bir möcüzə göstərir. Şah və adamları bu maraqlı 
möcüzəni görən kimi mat-məətəl qalıblar. Və Şeyx Əzizəddin 
babanın həqiqətən də Allah adamı olduğuna inanıblar. 

Vidalaşıb gedərkən Şah Abbas qocaya deyib ki, görürəm 
Allah adamısan və bu ərazidə sizdən başqa yaşayan insan 
yoxdur. Çinarlar keşindən tutmuş yaşadığınız komaya qədər 
olan bütün ərazini sizə bağışlayıram. 

Nohurlar kəndinin yaranma tarixi. Şeyz Əzizəddin 
babanın törəmələri əvvəlcə Gömür (tatca Gümür) kəndində 
məskunlaşıb. Gömür kəndi iki dağın arasında darısqal ərazidə 
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yerləşmişdi. Sonralar tədricən bu kənd böyümüş, əhali və evlər 
artdıqca o kəndin törəmələri Nohurlar torpağına üz tut-
muşlar. Oraya axın edərək bu torpaqda özlərinə yeni və böyük 
yaşayış məskəni salmışlar. 

Kəndin sərhədləri. Nohurlar kəndinin sərhədləri bun-
lardır: Gömür kəndi, Zeyvə kəndi, Şəhərgah, Çinarlar, 
Qırasanq, Künçal, Ərəb Dəhnə ( İstisu) və s. 

Kəndin gölləri və bulaqları haqqında qısa məlumat. 
Mənim zənimcə, dünya xəritəsində elə bir kənd yoxdur ki, 
onun ərazisində dörd göl, qırx bulaq olsun. Nohurlar 
kəndindəki bulaqların hətta bir neçəsi qoşa bulaqdır. Göllərə 
kənddə yaşayan əhali tərəfindən aşağıdakı adlar verilib: 
Kəndin üst tərəfindəki gölə Ağ nohur, kəndin alt tərəfindəki 
göllərə Qara nohur, Əyri Nohur, şimal tərəfdəki gölə isə 
Məçidi nohur. 

Kənd və onun məhəllələri barədə açıqlama. Kənd 
məcburi qaydada rayon mərkəzinə köçürülənə qədər Nohurlar 
kəndində 350-400 yaşayış evi olub. Həmin vaxtlarda 400 fərdi 
təsərrüfatın fəaliyyəti qeydə alınıb. Kəndin Dəvəçi rayonu 
ərazisində Ərəb Dəhnə,Yuxarı Dəhnə və Taxrakörpü adlı 3 
qışlağı olub. Kənddə L. Şmit adına kolxoz və orta məktəb 
fəaliyyət göstərib. Kəndin məhəllələri isə aşağıdakı kimi 
adlanıb: 

Kundahar məhəlləsi – ağsaqqalı Nuşi kişi (Yəhyə 
müəllimin babası). 

Talalar məhəlləsi – ağsaqqalı Vaci kişi. 
Mərkəz məhəlləsi – ağsaqqalı keçmiş kəndxuda İbrahim 

kişi. 
Çuxuryurd məhəlləsi – ağsaqqalı Şahpələng kişi (Babaş 

müəllimin babası ). 
Tarixən kənd əhalisinin məşğuliyyəti. Nohurlar torpağı 

istər heyvandarlıq, istərsə də əkincilik üçün ən münbit 
ərazilərdir. Geniş bol təbii-vitaminli otlaq sahələri olan bu 
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kənddə heyvandarlığın bütün sahələrini inkişaf etdirmək 
mümkün olub. Əkinçilikdən isə taxıl və digər dənli bitki 
əkinləri, bostan bitkiləri əkilib becərilib. Bağçılıq, xüsusilə 
arıçılıq buranın gözəl təbiətini daha da gözəlləşdirib. Bir sözlə, 
dünyada elə bir bitki növü, nemət yoxdur ki, onu Nohurlar 
torpağında beçərilməsi və ya ərsəyə gətirilməsi mümkün 
olmasın.  

“Nohurlar kəndinin torpağı kimi dünyanın heç yerində 
münbit torpaq yoxdur. Mən Ukraynada, Qazaxıstanda, Özbə-
kistanda, Qırğızıstanda və başqa yerlərdə turist gəzintisində 
olmuşam. Onlarda belə torpaq fondu yoxdur. “bu sözləri mənə  
həmsöhbətim Hacı Məmmədi kişi görüşümüzün axırında dedi. 

Kəndin tanınmış və adlı-sanlı insanları. Kənddən yetiş-
miş layiqli insanlar çoxdur. Lakin bu insanların hamısını 
soraqlaşıb, cəmləşdirib bu kitaba daxil etməyə bizim vaxtımız, 
maddi və texniki imkanımız yoxdur. Biz  onlardan yalnız bir 
neçəsinin adını bu kitaba daxil etməyi məsləhət bildik: 

Güləli Məmmədov - keçmiş tarixçi və ilahiyyatçı müəl-
lim (Bu məktəbin sabiq müəllimi Mütəllim müəllimin atası); 

Soltanəli Nifdinov - kəndin keçmiş ağsaqqalı və din 
adamı; 

Hacı Fəttah kişi- kəndin keçmiş ağsaqqalı və ziyalısı ; 
Nurməhəmməd kişi- kəndin keçmiş xeyriyəçısi (indi 

Şabran şəhərində yaşayan fotoqraf işləyən Məmmədin babası); 
Əmrəli Beydullayev –Dəvəçi şəhər ZDS İK-nin sabiq 

katibi; 
Nurayət Qəhrəmanov – adlı-sanlı iş adamı və xeyriy-

yəçi; 
Məmməd Beydullayev- hərbi general və başqaları. 
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III BÖLMƏ 
 
 

“HARA GEDİR BU DÜNYA”?.. 
 
 

Zakir, ömrü keçir sayıq, 
Adın var özünə layiq. 
Yaşa gecə-gündüz ayıq 
Olma “qazı” bu dünyanın. 
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DÜNYA MÜDRİKLƏRİN GÖZÜ İLƏ 
 

“Su gələr, axar gedər, 
Bəndləri yıxar gedər, 
Dünya bir pəncərədir. 
Hər gələn baxar gedər.” 

  (Atalar sözü ) 
 

Ensiklopediyada dünya sözü kainat, yer kürəsi, yer üzü, 
aləm, dünyanın qitələri və sair bu kimi çoxlu mənalarda 
işlədilir. Lakin araşdırma apardıqca görürük ki, dünya 
sözündən təkcə texniki, iqtisadi, siyasi, tarixi mənbələrdə 
deyil, bədii ədəbiyyatda da daha geniş və müxtəlif mənalarda 
istifadə olunur. Mən hələ hər bir insanın daxilində özünə xas 
olan daxili dünyanın və fərdi,özünə məxsus elmi, fəlsəfi, 
siyasi, hüquqi, əxlaqı, estetik və sair dünya görüşünün 
olduğunu demirəm. 

Müdriklərdən biri dünyamızdakı həyatı səhnəyə, 
insanları isə artistə bənzədib. Doğrudan da bu dünyada hər kəs 
öz rolunu bildiyi və bacardığı kimi oynayır. Kimisi 
“Tərəkəmə” rəqsində olduğu kimi sürətlə hərəkət edir, kimisi 
isə ağır rəqslərdəki kimi heç yerə tələsmirmiş kimi öz keyfi, öz 
məzəsi ilə oynamağında davam edir. Gəlin söyləyəcəyim bu 
iki məşhur atalar sözünü də yadımıza salaq: “Dünya 
çalışanların əlindədir ”və “Səndən hərəkət, məndən bərəkət.” 
Şair özü də bu mövzuya dair öz poyetik düşüncələrini belə 
bildirib: 

 
“Yeyə bilənlərə bir tikə quyruq, 
Yeyə bilməyənə yavandı dünya.” 
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SƏN GƏLDİ GEDƏRSƏN, QALAN DÜNYADIR 
 

Dünya özü boyda bir tərəzidir,  
Kim bilir dünyanın neçə yaşı var? 
Sirli, müəmmalı, həm qərəzlidir,  
Qədər göstərəni, çəkən daşı var. 
 
Yaxşının, pisin də yükünü çəkir, 
Yorulmaq bilməyən bu qoca dünya. 
Birinin başına əşrəfi səpir,  
Birini çıxarır hərraca dünya. 
 
Dünya elə ulu, elə böyükdür,  
Sənin, mənim olub bölünə bilməz. 
Adəm övladının üzü dönükdür,  
Gedən bu dünyaya bir daha gəlməz. 
 
Uyma var-dövlətə, şöhrətə, şana,  
Dünya verdiyini alan dünyadır. 
Ömrünü mənasız yetirmə sona,  
Sən gəldi-gedərsən, qalan dünyadır. 

 
 

DÜNYANIN İLK QƏDİM YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ 
 
Deyilənə görə dünyada ilk yaşayış məskənini arxeo-

loqlar və alimlər Afrikada tapmışlar. Bu ibtidai yaşayış 
məskəninin yaşı 3 milyon ilə çatır. 

İkinci belə bir qədim yaşayış məskəni isə Asiya 
qitəsində aşkarlanıb. Bu tapıntının yaşı 2 milyon yarım ilə 
bərabərdir. 

Azərbaycanda ilk ibtidai yaşayış məskəni olan Azıx 
mağarasının yaşı bir milyon yarım illə iki milyon il arasın-
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dadır. Dünyada hazırda mövcud olan indiki irqləri və nəsil-
ləri də həmin ilk qədim insanların törəmələri hesab edirlər. 
  

DÜNYA BARƏDƏ SÖHBƏTİMİZ DAVAM EDİR 
 

Dünya barədə, dünyanın heliosentrik sistemi haqqında 
məşhur təlim təxminən 500 il bundan əvvəl yaranmağa 
başladı. Hələ o dövrdəki ilkin elmi araşdırmalara əsasən 
yaşadığımız Yer, eləcə də Venera, Mars, Yupiter, Saturn, 
Pluton və digər planetlərin Günəş ətrafında fırlanması 
aşkarlandı. 

Təbiətşünaslığın inkişafında ilk dəfə bu böyük inqilabı 
dəyişikliyi edən polyak astronomu, dünyanın heliosentrik 
sistem nəzəriyyəsinin banisi N.Kopernik oldu. Əvvəlcə o, 
özündən qabaqkı dövrlərdə bu sahədə yazılmış bütün elmi 
əsərləri oxuyub, həmin əsərlərin üzərində müxtəlif səpkidə 
araşdırmalar apardı. Həmin məşhur astronom yeni yazdığı 
əsərlərində bizim eradan əvvəl 87-165-ci illərdə yaşamış 
qədim yunan alimi Ptolemey Klavdi ilə başlanan antik 
astronomiyanın əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi. N.Kopernik 
həyatının çox hissəsini İskəndəriyyədə astronomik müşahidə-
lər aparmaqla keçirmiş Ptolemeyin astronomiyaya, coğrafi-
yaya, optikaya və digər elmlərin inkişafına gətirdiyi töhfəsini 
yüksək qiymətləndirdi. Lakin sonradan 1543-cü ildə bu 
görkəmli polyak astronomiya refarmatoru həmin köhnə, yəni 
dünyanın quruluşu haqqında geosentrik sistemin səhv 
olduğunu elmi surətdə sübuta yetirdi. 

Kopernikdən bir neçə müddət sonra bəşəriyyət dahisi, 
italyan fiziki, təbiətşünaslığın banilərindən biri, N. Kopernikin 
fəal davamçısı Qalileo Qaliley öz elmi kəşfləri ilə kainatın 
sirlərini daha dərindən açmağa nail oldu.  Qalileyin nisbilik 
prinsipi, onun göy cisimlərini 32 dəfə böyüdən teleskop qur-
ması, Günəşin fırlanmasını və onun ləkələrini aşkarlaması, 
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Yupiterin dörd peykini kəşf etməsi, Ay səthində dağların 
olmasını elmi cəhətdən sübuta yetirməsi, Venera səfhələrinin 
kəşfi dünya təbiyyətşünaslıq elmində böyük bir inqilab idi. 

Lakin dünya nə qədər kəşf olunsa da, onun bağlı sirləri 
nə qədər açılsa da hələ də dünya yer üzünün əşrəfi sayılan 
insanlar üçün bir sirr olaraq qalır. Heç uzağa getmək lazım 
deyil. Hələ gəlin gözümüzün önündə mavi suları ilə 
könlümüzü oxşayan doğma Xəzərimizi götürək: 

HAŞİYƏ. Ulu dünyamızın açılmamış sirləri çoxdur. 
Bunlardan birini də Xəzər dənizinə aid etmək olar. Alimlər 
sübuta yetirib ki, Xəzər sularının altında hələ yaşı bilinməyən 
neçə-neçə qədim qala və şəhər vardır. 

Yaşı bilinməyən bu sualtı abidələrin arxeoloji tədqiqata 
və tarixi, elmi araşdırmaya böyük ehtiyacı var. Lakin bu qədər 
abidəni tədqiq eməyə bir insan ömrü bəs eləməz. Ancaq buna 
baxmayaraq mavi, müalicəvi suları ilə ömrümüzü bəzəyən, 
yeralti və yerüstü sərvətləri ilə dövlətimizi daha da qüdrətli, 
xalqımızı xoşbəxt edən sevimli Xəzərimizin qoynunda yatan 
bu sirlər mütləq açılmalı, əvvəlcə özümüz Xəzərin keçmişi 
haqqında öyrənməli, sonra isə bu məlumatları dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq.  

Dünya haqqında çox dahilər öz sözünü deyərək adlarını 
qızıl hərflərlə tarixə yazıblar. Dünya barədə deyilənlərin və 
yazılanların hamısına olmasa da, bir qisminə bu kitabda yer 
ayırmağa çalışacağıq: 

Dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ləl-cəvahiri, dahi Azərbay-
can şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi (1141-1209) insan 
həyatında sözə, söhbətə yüksək dəyər verərək yazırdı: 

 

Sözün qanadları var, gül kimi incə-incə, 
Dünyada söz olmasa, nəyə lazım düşüncə. 

 

 Hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi (1253-1325) də öz 
növbəsində sözün qiymətinin “dünya qədər” olduğunu yazırdı. 
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O, yerində işlədilən yaxşı sözü tərifləyərək onu yüksəklərə 
qaldırırdı: 

 
Kimya kimidir məcazi sözün, 
Bir dünya qədərdir bahası sözün.  
Sözlərdir dünyada əbədi həyat, 
Onunla yerinə yetişər murad. 

 
Azərbaycan şairi Səməd Vurğun isə (1906-1956) sözü 

deyib sonra unudan insanları tənbeh edir, sözün qüdrətinin və 
hikmətinin çox yüksəklərdə olduğunu onlara göstərirdi: 

 
Nə çoxdur gördüyüm qoca dünyada, 
Söz verib, söz alıb, söz unudanlar. 
Görəsən vicdanı salırmı yada 
Eşqin mənasını ucuz tutanlar.  
 

Dünya mövzusuna aid Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
Məhəmməd Füzuli (1494-1556) isə oxuculara təqdim etdi-
yimiz birinci şeirində bu dünyaya uymamağı, ikinci şeirdə isə 
gedər-gəlməz yol hesab etdiyi tamahdan uzaq olmağı insanlara 
tövsiyə edirdi: 

 
Bu dünyaya uymayanın dərddən-qəmdən yox təlaşı, 
Günahından, qıl körpüdən, cəhənnəmdən yox təlaşı. 
 
Yığmaq olmaz, qoynu varla dopdoludur bu dünyanın, 
Tamah yolu gedər-gəlməz bir yoludur bu dünyanın. 
   
İngilis dramaturqu və şairi Vilyam Şekspirin ( 1564-

1616) və ingilis şairi Corc Noyel Qordo Bayronun (1788-
1824) ailə və məhəbbətin dünyada ölməzliyi haqqında çox 
zəngin ideyaları olub. Əvvəlcə V.Şekspırin şeirində məhəbbət 



~	108	~	

adlı ali hiss haqqında şairin fikrini bədii formada necə ifadə 
etməsi ilə tanış olaq: 

 
“Məhəbbət gənc qalır, ölmür dünyada, 
İnsanlar qocalıb, tələf olsa da.” 

 
C.Bayron isə ailəyə, qadına münasibət, məhəbbət və 

tərbiyə məsələsi haqqında öz düşüncələrini bədii rəng çalarları 
ilə belə tərənnüm etmişdir: 

 
“Dünyanın hər neməti yalnız sevənlərindir. 
Sevənlərçin əzab da, iztirab da şirindir.” 

 
Azərbaycanın dahi bəstəkarı, publisist-dramaturqu 

Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948) insani keyfiyyətlərdən söhbət 
açarkən belə bir kəlam işlədərək: “Dünyada ən alçaq sifət-
lərdən birisi cürətsizlikdir. Cürətsiz adam heç bir təşəbbüsə 
müvəffəq olmaz” - demişdi. 

Dostluq haqqında dünyada dahilər gələcək nəsillər üçün 
bir-birindən çox qiymətli sözlər yazıb qoyublar. Roma natiqi, 
şairi və siyasi xadimi Mark Tuli Siseron (e.ə. 106-43) deyib ki: 
” Dünyada dostluqdan gözəl şey yoxdur, onsuz yer üzü sanki 
günəşdən məhrum olardı.” 

Alman şairi və mütəfəkkiri İohann Bolfqanq Götenin 
(1749-1832) isə dostluq haqqında belə bir məşhur deyimi var: 
“Kim dünyada dostlarını tanımırsa, onun özü də tanınmağa 
layiq deyil.” 

Alman filosofu Lüdviq Feyerbax (1804-1872) bəşər 
övladı sayılan insanın həmişə fəaliyyətdə olmasını arzulayaraq 
öz fikrini belə açıqlayıb: “Dünya boş-bekar adam üçün 
heçdir.” 

Azərbaycan şairi Məmmədhüseyn Şəhriyar zəhməti 
tərəqqinin başlanğıc yolu hesab edərək belə yazırdı: 
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“Dünyada ən gözəl şah əsərləri 
Yaratdı zəhmətin cəsur əlləri, 
Zəhmətə arxalan, işə güvən sən, 
Budur tərəqqinin yolu əzəldən!” 

 
Rus yazıçısı Maksim Qorki (1868-1936) isə zəhməti, 

əməyi insan həyatının ən yüksək meyarı kimi belə 
qiymətləndirirdi: “Əmək dünyada bütün yaxşılıqların başlan-
ğıcı, bütün sevinclərin mənbəidir.”  

Amerikanın dövlət xadimi Aleksandr Hamilton (1757- 
1804) bəşəriyyətin qızıl tacı sayılan insana yüksək dəyər 
verərək belə demişdi: “Yer üzündə ən böyük varlıq insandır, 
insanda isə ən qiymətli şey müdriklikdir.” Tacik şairi Abu 
Abdulla Rudəkinin (860-941 ) bir şerindən gətirdiyim nümunə 
ürəkləri kövrəltsə də şair insanın bu dünyada “bir qonaq” 
olduğunu bədii ştrixlərlə göstərməyə çalışıb: 

 

“Dünya mehmanxana, sənsə bir qonaq, 
Əbədi deyil ki, şadsan da indi. 
Bir gün torpaq altda uyuyacaqsan 
Zər –xara üstündə yatsan da indi.”  

     

İngilis şairi Alfred Tennison (1809-1892) atalar sözləri 
haqqında belə bir fikir söyləyib: “Atalar sözləri - şəhadət 
barmağında parlayan qiymətli üzükdür ”. 

Şair təfəkkürlü Azərbaycan xalqı ta qədimdən dünya 
haqqında çoxlu atalar sözü yaradıb. Kitabın həcmi və texniki 
imkanları yol vermədiyinə görə bu yazıda mən yalnız onlardan 
bir neçəsini nümunə göstərəcəyəm: 

 

Dünya dediyin bir bağdır, hər gələn bir ağac əkib gedər. 
Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan. 
Dünya bir nərdivandır, biri çıxar, biri düşər. 
Dünyada bir pislik qalar, bir də yaxşılıq. 
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Dünyada ən zor iş anlamaza söz anlatmaqdır. 
Dünyada oğul toyundan şirin heç nə ola bilməz. 
Dünyada üç şey gördüm: oldum, evləndim, öldüm. 
Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac 

olmayandır. 
Dünyanın ən böyük neməti cansağlığıdır. 
Dünyada gözəlliyin olunca, zərrəcə bəxtin olsun. 
Dünya haqqında yazmaq, lakin dünyanın gözəlliklərin-

dən söhbət açmamaq heç insafdan deyil.Yaşadığımız dünya 
başdan-başa gözəlliklər məskənidir. Ancaq burada bir iş var ki, 
gərək dünyada olan bu gözəllikləri həm görə, duya həm də 
qoruya biləsən. Gözəlliyi gözlə gördün, lakin duya bilmədin 
buna görmək deməzlər, duydun, ancaq görə bilmədin yenə 
buna tam duymaq deməzlər. Gözəlliyi qorumaq  da vacıbdir. 

 Dünyamız başdan-ayağa gözəlliklərə bürünüb. Bu fü-
sunkar gözəlliyin mənbəi isə Allah Taalanın yaratdığı Ana 
Təbiətdir. Təbiət təkcə dağlardan, dərələrdən, ağaclardan, gül-
lərdən və çiçəklərdən ibarət deyil. Təbiətdəki əsrarəngiz 
gözəlliklərdən söhbəti başlayıb onu sona çatdırmaq bir ömrə 
sığmaz. Bu gözəlliklərin hamısını isə vəsf etmək bir kitaba 
sığan məsələ deyil. Təbiət gözəlliyi çox geniş bir anlayışdir. 
İnsan övladı özü də təbiətin bir hissəsidir. Duya bilənlər üçün 
gözəl insan təbiətin yaratdığı ən nadir gözəlliklərdən biridir. 

Dünyanın ən məşhür heykəltaraşları yaratdıqları heykəl-
lərin, mahir rəssamları çəkdikləri məşhur tabloların, dünya 
ədəbiyyatına öz şeiri, qəzəli və digər ədəbi janrları ilə ölməz 
xəzinə bəxş etmiş şairlərimizin əsərləri əsas mövzusunu məhz 
təbiətdən götürüblər. Öz yaradıcılıqları dövründə təbiət 
mənzərələrinin gözəlliklərini bədii cəhətdən təsvir etməyə 
çalışıblar. 

HAŞİYƏ: Gözəllik haqqında gənclik illərimin ilk çağ-
larında eşitdiyim, lakin müəllifinin adını unutduğum bir fikri 
oxuculara çatdıracağam. O belə yazırdı: “Dünyada gözəllik 
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çoxdur. Lakin qadın gözəlliyi qədər heç nə yoxdur.” Bu sözün 
doğru olmasını sübuta yetirmək üçün ciddi yoxlama aparmağa 
zənnimcə ehtiyac yoxdur. Yalnız bunun üçün şairlərimizin, 
rəssamlarımızın, heykəltəraşlarımızın, bəstəkarlarımızın bu 
gözəlliyi vəsf edən nadir və dünya şöhrəti qazanmış əsərlərini 
nəzərdən keçirmək kifayətdir. 

 

 
 
 

“DÜNYA SƏNİN, DÜNYA MƏNİM,  
DÜNYA HEÇ KİMİN” 

 
Bu kitabda dünya haqqında yazmaq, lakin Azərbaycan 

xalq şairləri Məmməd Araz və Bəxtiyar Vahabzadə 
yaradıcılığına müraciət etməmək çox insafsızlıq olardı. Başqa 
yol seçmək üçün çox götür-qoy eləsəm də mənim bu iki 
sənətkar poyeziyasına olan məhəbbətim və sevgim mənə özgə 
addım atmağa heç cür imkan vermədi. 

Hər iki şairin dünya mövzusuna aid çoxlu şeirləri var. 
Lakin bu kitabın həcmi imkan vermədiyinə görə mən yalnız 
həmin şeirlərin bir neçəsindən qısa parçaları oxuculara təqdim 
etməyi özümə borc bildim. 

“Dünya sənin, dünya mənim... “şeirində M. Araz yazır: 
 

“Bir taleyin oyununda cütləşmiş zərik, 
Yüz il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik. 
Bir zərrənin işığına milyonlar şərik, 
Dünya sənin, 
Dünya mənim, 
Dünya heç kimin...” 
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Doğrudan da şeirdəki bu qəmli sətirlər bir qədər 
qəlbimizi kövrəltsə də əsl yerində deyilmiş fikirlərdir. Biz bu 
dünyaya yalnız qonaq kimi gəlmişik. 

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin iştirak etdiyi tədbirlərin 
birində Azərbaycan Xalq artistı Niyaməddin Musayev 
Məmməd Arazın bu şerinə yazılmış mahnını ifa edirdi. Mahnı 
oxunub qurtardıqdan sonra dahi rəhbərimiz mahnının  
sözlərini, həm musiqisini, həm də ifaçının bənzərsiz ifa tərzini 
bəyənərək onu yüksək qiymətləndirmişdi. 

B.Vahabzadə yaradıcılığına nəzər saldıqda görürük ki, 
şair sanki dünya ilə bir yaxın adamı kimi səmimi söhbət edir.  
Lazım gəldikdə isə ona öz iradlarını bildirməyi özünə borc 
hesab edir. Şairin “Nəyinsə ilkidir, nəyinsə sonu” şeirinə 
diqqər yetirək: 

 
“Dünya fırlanır ki, biz də onun tək, 
Fırlanıb danmayaq min bir felini. 
Dünya fırlanır ki, tapa bilməyək 
Onun nə sonunu, nə əvvəlini.”  

 
B.Vahabzadənin “Hara gedir bu dünya?” şeirində isə şair 

dünyadan narazı olduğunu bildirir: 
 
“Yolumuz duman olmuş, 
Yaxşılar yaman olmuş. 
Haqq bu gün öz haqqını  
Haqsızdan uman olmuş. 
Hara dedir bu dünya?” 

 
“Axı dünya fırlanır” şerində isə şair dünyada yaxşı və pis 

nə varsa hamının müəyyən vaxtdan sonra təkrar olduğunu 
bədii boyalarla tərənnüm edərək onu oxuculara belə təqdim 
edir: 
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Fırlandıqca bu dünya, yox da dönüb var olur, 
Quruyan çeşmələrdən sular yenə car olur. 
Bu dünyanın xeyri də, şəri də təkrar olur. 
Niyə təkrar olmasın? Axı dünya fırlanır.  

 

 
 

“HARA GEDİR BU DÜNYA?” 
 

“Hara gedir bu dünya” bilmək olmur. O normal yaşa-
maq, rahat nəfəs almaq nə olduğunu bilmir. Yer üzündə 
qarşıdurmalar, iqtisadi çətinliklər, gündən-günə sayı çoxalan 
müxtəlif böhranlar, siyasi çəkişmələr öz həllini tapıb azalmaq 
əvəzinə getdikcə artır. Dünya artıq işsizlik, korrupsiya, narko-
maniya, alkoqalizm, insan alveri, terrorçuluq, qaçaqmalçılıq, 
qaçqın və köçkün, eləcə də bu kimi digər problemlərdən 
əziyyət çəkir. Dünya birliyi isə həmin məsələləri birgə səyləri 
birləşdirmək yolu ilə tamamilə aradan götürmək təşəbbüsünü 
gündən-günə yubadır. 

HAŞİYƏ: Dünya əhalisi durmadan artır. Bütün bəla-
ların səbəbini də mürtəce qüvvələr elə bu əhali artımında 
görürlər. Lakin mövcud əhalinin ərzaqla, içməli su və başqa 
sosial qaygı ilə tam əhatə olunması isə hələ sual doğurur. 
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, o cümlədən respublika-
mızda bu məsələ çox da ciddi problem yaratmır. Lakin müha-
ribə şəraitində olan, çoxlu maliyyə və iqtisadi problemlər 
məngənəsində sıxılan, öz daxili gücü ilə iqtisadi inkişafını 
təmin edə bilməyən ölkələrdə vəziyyət başqa cürdür, bir sözlə, 
heç xoşa gələn deyildir. 

Ancaq bu mövzu siyasətçilərin, tarixçilərin, iqtisadçı-
ların, bir sözlə, dünyada bu məsələlər üzrə hər cür tarazlığı 
tənzimləyən və qoruyan aidiyyatı insanların işi olduğu üçün 
biz əvvəlki yolumuza qayıdıb işimizi davam etdirək. Gəlin 
birinci növbədə şerə söz verək: 
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BU DÜNYAYA BİZ GƏLDİK Kİ ... 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Vətən mülkü açsın çiçək. 
Xoş niyyətlə, xoş əməllə 
Ana yurda vuraq bəzək. 

 
Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Dünya daha gözəl olsun. 
Gəlmədik ki, açan güllər 
Qönçə ikən küsüb solsun. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Can deyək hey, can eşidək. 
Gəlmədik ki, hirsli başla 
Bir-birinə təhqir deyək. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Böyük, kiçik qədrin bilək. 
Gəlmədik ki, yalan deyib, 
Başqasına kələk gələk. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Dünyada yaxşı ad qoyaq. 
Gəlmədik ki, kin-qəzəblə 
Qəlbi sökək, bərbad qoyaq. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Uzaq olsun bizdən tamah. 
Gəlmədik ki, acgözlüyün  
Qulu olub, edək günah. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
İnsanlara olaq dayaq. 
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Gəlmədik ki, əlimizlə 
Özgəsinə quyu qazaq. 
 

Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Məhəbbəti yaşadaq biz. 
Qəlbimizlə, gözümüzlə 
Eşqi bilək candan əziz. 
 
Bu dünyaya biz gəldik ki, 
Xoş sözlərdən çələng hörək. 
Gecə gündüz öz ritmiylə 
Sinəmizdə vursun ürək. 
 
Zakir, ömür bir tapmaca, 
Köçüb gedir cavan, qoca. 
Dünyaya ömür boyunca  
Kam almağa gəlmişik biz, 
İz qoymağa gəlmişik biz. 

 

 
 

 
DÜNYA HAQQINDA SÖHBƏT-SÖZÜ TÜKƏNMƏYƏN 

MÖVZUDUR 
 
Deməli dünyaya gələn bütün insanların yaxşı yaşamağa 

haqqı vardır. Lakin yaxşı yaşamaq söhbəti nisbi məsələdir. 
Ona görə ki, bu məsələ insanın özündən də çox-çox asılıdır. 
“İnsanı yer üzünün əşrəfi” hesab ediriksə o yaşamalı və yaşat-
malıdır. Necə mənim aşagıdakı şerimdə göstərildiyi kimi: 
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İNSAN YAŞAMALI, YAŞATMALIDIR 

İnsan var nurunu günəşdən alıb,  
Zərrin şüalarla cilalanıbdır. 
İnsanlıq qəlbinin hakimi olub,  
Ülvi duyğularla cilovlanıbdır. 
 
İnsan var sönməyən eşqin möhtacı,  
Əbədi məhəbbət sorağındadır. 
Sevgidə taleyi bəxtindən acı,  
Bülbültək bir gülün fərağındadır. 
 
İnsan var elə bil buz parçasıdır,  
Gülsə, üzündəki təbəssüm donar. 
Beləsi kədərlə qəm carçısıdır,  
Sevinci özündən kənar dolanar. 
 
İnsan var kinlidir, dəvədən betər,  
İntiqam oduyla alışıb yanar. 
Səpsən toxumundan ədavət bitər,  
Əksən, budağına qarğalar qonar. 
 
İnsan yer üzünün əşrəfidirsə,  
Gözünü sevinclə yaşatmalıdır. 
Ömür karvanını çəkib gedirsə,  
İnsan yaşamalı, yaşatmalıdır. 
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Yarımçıq qalmış söhbətimizi yenidən davam etdirək. 
Deyəsən dünyanın aparıcı dövlətləri və başbilənləri bir araya 
gəlib heç də vəziyyəti düzəltmək fikrində deyillər. Bu vacib 
məsələnin mücbət məcraya nə vaxt istiqamətlənəcəyindən isə 
heç kim hələ də  dəqiq xəbər vermək istəmir. 

Müasir dünya problemlərlə doludur. Bu kitabda həmin 
çoxsaylı problemlərin yalnız bir neçəsinin adını çəkməyi 
məsləhət bildik. 
 
 

DÜNYADAKI MÜXTƏLİF TƏBİƏT HADİSƏLƏRİ, 
EKOLOJİ PROBLEMLƏR,  

İQLİM DƏYİŞİKLİKLƏRİ VƏ S. 
 

Yaşadığımız dünyada hər gün neçə-neçə təbiət hadisələri 
baş verir. Bu hadisələr ildən-ilə çoxalaraq və böyüyərək 
dəhşətli itkilərlə nəticələnir. Belə hadisələrin qarşısını almaqda 
isə insan övladı olduqca acizdir. Təkcə bir misalla oxuculara 
öz fikirimi çatdırım:  

HAŞİYƏ: 2014-cü ilin sentyabr ayında Yaponiyada baş 
verən qəfləti vulkan püskürməsi nəticəsində 57 nəfər xarici 
turist həlak olub. Yapon alimlərinin bu cür təbiət hadisəsi ilə 
əlaqədar verdiyi proqnoz isə ürəkaçan deyil. Alimlərin açıq-
lamalarına görə yapon adalarında vulkan püskürmələri ardıcıl 
olaraq belə davam edərsə növbəti 100 ildə gündoğar ölkədəki 
bu adaların tamamilə xəritədən silinməsinə gətirib çıxara bilər. 

Dünyanı narahat edən, onu rahat nəfəs almağa qoymayan 
ekoloji problemlər də ildən-ilə artaraq daha acınacaqlı vəziyyət 
alır. Havanın kəskin şəkildə çirklənməsi ilə göyün azon 
qatında yırtıq əmələ gəlməsi nəticəsində qlobal istiləşmələrin 
baş verməsi. Cənub yarımkürəsində Antraktidada və şimal 
yarımkürəsində Qrenlandiyada və yer kürəsinin buzlaqlarla 
əhatə olunmuş digər ərazilərində, eləcə də hündür dağ 
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zirvələrində min illərlə mövcud olan buzlaqlarda son illərdə 
ciddı ərimə müşahidə olunur. Artıq əriyən buz dağlarının get-
gedə kiçilməsi və okean sularına qarışması faktı dünya alimləri 
tərəfindən dəfələrlə sübuta yetirilib. 

İndi nəhəng dünyamızı yeraltı təkanlar, torpaq sürüş-
mələri, zəlzələlər, vulkan püskürmələri, sellər, daşqınlar, qasır-
ğalar, meşə yangınları və onlarla belə fəlakətlər və  problemlər 
öz cənginə alıb. 

Dünyada əhalinin sağlamlığının, eləcə də ərzaq, su, 
miqrasiya və digər problemlərinin həll edilməsində çətin-
liklər. 

Dünyada ürək, əsəb, böyrək, qara ciyər, QİÇS, şəkər, 
xərçəng və digər xəstəliklərin cavanlaşması və əhali arasında 
ildən-ilə artması böyük bəlaya çevrilib. Yer üzünün böhranlar 
və müharibələr tüğyan edən, maliyyə böhranının məngənə-
sində sıxılan, iqtisadi inkişafı zəif olan ölkələrdə əhalinin 
təminatında ərzaq və su çatışmazlığı problemləri yaranıb. 

Geni dəyişdirilmiş meyvə-tərəvəz və diğər məhsulların 
əhali tərəfindən qəbulu dünya əhalisi arasında bir sıra 
xəstəliklərin çoxalması ehtimalını artırmaq meyli yaradıb.  

Qlobal istiləşmə və müharibələrlə əlaqədar su hövzə-
lərinin quruması və çirklənməsi nəticəsində suvarmada işlənən 
və içmək üçün istifadə edilən suyun qıtlığı əmələ gəlib. 

Vətəndaş müharibəsi və digər formada aparılan döyüşlər 
nəticəsində məcburi qaydada başqa ölkələrə qaçqın kimi 
köçürülmüş dünya əhalisinin bir hissəsinin miqrasiya məsə-
ləsində kəskin problemlər baş qaldırıb və s. 

Müasir silahlanmanın yerdən kosmosa keçirilməsi nə-
ticəsində dünya əhalisi üçün yarana biləcək yeni təhlükə - 
nüvə təhlükəsi. Yerdə və göydə baş verə biləcək terror təh-
lükəsinə qarşı birgə mübarizədə dünya birliyinin zəiflik 
göstərməsi. Bu sahədə dövlətlər arasında ikili standartların 
mövcud olması. 
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Dünyada silah istehsalı və satışına güclü məhdudiyyət və 
qadağa qoyulmaması nəticəsində gündən-günə  yer üzündə si-
lahlanma, xüsusilə nüvə müharibəsi yarada biləcək silahlanma 
təhlükəsi artır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş super ölkələr, 
xüsusilə ABŞ indi silahlanmanı yerdən kosmasa keçirmək 
planı üzərində iş aparır. 

Real vəziyyətdən isə dünyada mövcud olan terror təşki-
latlarına qarşı beynəlxalq səviyyədə birgə mübarizə  aparmaq 
məsələsinin hələ tezliklə gündəmdə olmayacağı açıq- aydın 
görünür. 

       
 

DÜNYANIN HARAYI 
 
Yaradılır yeni ağır silahlar, 
İşlədilir hər tərəfdə günahlar. 
Göylərə ucalır nalələr, ahlar, 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
 

Sülhü qorumağa yerdə and içib, 
Hərbi bazaları göylərə keçib. 
İnsanlar şeytanı yenə dost seçib 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
 

Çilidə Osorna vulkanı yanır, 
Yandırıb kül edib alov dörd yanı. 
Didərgin eləyib xeyli insanı, 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
 

Hindistanda, Pakistanda istilər, 
Olub insanlara böyük dərdi-sər. 
Əzab çəkir bu bəladan kənd-şəhər 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
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Bir yanda əriyir qalın buzlaqlar, 
Bir yanda at çapır tufan, külək, qar. 
Zəlzələ, yeraltı süni təkanlar 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
 
Təbiət anadır, qoruyaq onu, 
Vaxtında dəyişsin fəsillər donu. 
Qorxuram pis olar dünyanın sonu, 
Niyə Allah eşitməyir harayı?! 
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IV BÖLMƏ 
 
 

DÜNYAYA AÇILAN PƏNCƏRƏ 
 
 

Zakir, dünya geniş, açıq pəncərə, 
Çox baxsan da sanma yolun döndərə. 
Vermə nahaq günlərini kədərə, 
Bu dünyaya gələn bir gün gedəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
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Bu dünyada maldan, mülkdən 
bir ağıllı baş yaxşıdır, 
anlamayan bir kəllədən. 
bir qara daş yaxşıdır. 

 (Atalar  sözü) 
 

BU DÜNYANIN 
 

Kimə gendir, kiməsə dar. 
Kimə düşmən, kiməsə yar, 
Dəyişər donun qış, bahar, 
Çoxdur üzü bu dünyanın. 
 
Mərdi qovub namərd edər, 
Qorxağı igid, mərd edər. 
İstədiyi yolla gedər, 
Kordur gözü bu dünyanın. 
 
Varlıları tərifləyər, 
Kasıbları hərifləyər. 
Qocaldıqca xəlifləyər, 
Bitər sözü bu dünyanın. 
     
Zakir, omrü keçir sayıq, 
Adın var özünə layiq. 
Yaşa gecə-gündüz ayıq 
Olma “qazı” bu dünyanın. 
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DÜNYAYA İLK GÖZ AÇDIĞIM  
ANA MƏKAN SUMAQOVA KƏNDİ 

 
Keçən əsrin əllinci illərində doğma yurdum Sumaqova 

kəndindəki birmərtəbəli evimizin kiçik pəncərələri vardı. 
Pəncərələr çox kiçik olsa da evə kifayət qədər işıq düşürdü. O 
dövrlərdə kənddə elektrik işığı olmasa da gündüzlər bu kiçik 
pəncərələr evimizi ürəyimizcə işıqlandırırdı.  

Mən həmişə evin (otağın) sağ tərəfindəki pəncərədən 
istifadə edər, oradan çölü, çəməni seyr edərdim. Həcmcə kiçik, 
lakin mənim ürəyimcə böyük olan bu pəncərənin qabağında 
saatlarla dayanıb həmişə kəndimizin böyük bir hissəsinə 
baxardım. Yalnız taxta çərçivədən və şüşədən ibarət olan bu 
pəncərə sanki mənım ətraf aləmi seyr edən, onun surətini 
dəqiq beynimə ötürən bir göz idi. 

Elə bil mən bu gözlə təkcə kəndimizin bir hissəsinə deyil, 
bütöv dünyaya baxırdım. Həmin pəncərədən tez- tez çölü seyr 
etməklə kəndimizin içərisindəki evləri, bağ- bağçanı, kəndə 
yaxın ərazidə yerləşən əkin sahələrini, güllü-çiçəkli düzən-
likləri tam aydınlığı ilə görə bilirdim. Kənddən bir az uzaq-
larda isə əvvəlcə otlaq sahələri, sonra kolluqlar və yam-yaşıl 
meşələr gəlirdi. Meşələr böyük ərazini tutmuşdu. Hətta onlar 
Böyük Qafqaz Sıra Dağları silsiləsinin ətəklərinə qədər 
uzanırdı. Qışda isə mən qarlı dağları, yalçın qayalıqları, qardan 
özünə don geymiş hündür ağacları seyr etməkdən doymurdum. 

Mənim pəncərədən kəndə, yollara və təbiətin əsrarəngiz 
gözəlliklərinə bu baxışım və diqqətim sadəcə təbiəti seyr 
etmək deyildi. Bu mənim balaca uşaq xəyallarımda ucu bucağı 
gözlə görünməyən böyük dünyamızın dərk etməsi üçün 
atdığım ilk uğurlu addımlardan biri idi. Bizim evin kiçik 
pəncərəsi isə mənim saysız, bir-birindən şirin, həqiqi və 
fantastik xəyallarımla dolu olan uşaq dünyama açılan bir 
pəncərə idi. 
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Aylar keçdi, illər dolandı. Mən məktəb yaşına çatdım. 01 
sentyabr 1955-ci il tədris ilinin ilk günü idi. Pirəbədil kənd 
orta məktəbinə I sinfə dərsə gedəndə müəllimlərim: Güləli 
müəllim və Bircə müəllimə məni təsadüfən sinfimizdəki kənd 
yoluna tərəf açılan pəncərənin qabağındakı şagird partasında 
oturtdular. Bu mənim çox ürəyimcə oldu. Çünki pəncərədən 
Dəvəçiyə, eləcə də Pirəbədildən qonşu kəndlərə gedən yol, 
həmçinin məktəbin idman və futbol meydançası açıq - aydın 
görünürdü. Futbol meydançasının arxa tərəfində isə məktəbin 
böyük alma bağı vardı. Mən fürsət tapan kimi dərhal 
pəncərədən çölü diqqətlə hər tərəfi seyr edər, ətraf aləmdə baş 
verənlərə həssaslıqla yanaşardım. Bu məqamda çöldəki bütün 
görüntülərə olan meyl və marağım daha da artardı. 

Rəhmətlik qardaşım Sabir Quba Kənd Təsərrüfatı 
texnikumunu bitirib kəndimizdəki Sabir adına kolxozda 
briqadir vəzifəsinə təyin olundu. Çox keçmədi ki, kənddə 
ikimərtəbəli ev də aldıq. Bu evin pəncərələri daha böyük idi. 
Artıq mən hər gün təzə evin pəncərəsindən çölə, kəndə və 
kəndimizdən kənara kilometrlərlə uzanıb gedən torpaq yola və 
məni özünə məftun edən təbiət gözəlliklərinə doyunca 
baxardım. Lakin çox keçməzdi ki, mələk nəvazişli xəyallar 
məni sanki ovsunlayaraq öz qanadları üstünə alardılar. Bir göz 
qırpımında qonşu kəndlərə, Dəvəçiyə, adını eşitdiyim, lakin 
üzünü hələ görmədiyim Bakı şəhərinə və Xəzər dənizinin 
qumlu sahillərinə səyahətə aparardı… 

1958-ci ildə qardaşım ailə həyatı qurdu.Tezliklə həyat 
yoldaşı Gülnaz xanımla onu rayona işə dəvət etdilər. O, rayon 
Kommunal Təsərrüfatı Şöbəsində böyük aqronom, həyat 
yoldaşı isə bu məktəbdə, yəni S.M.Kirov adına Dəvəçi qəsəbə 
orta məktəbində böyük mühasib vəzifəsinə işə qəbul olundu.  

Mən isə işlər sahmana düşənə qədər, yəni 2 il müddətinə 
kənddə tək qalmalı oldum. Kənddəki şəxsi təsərrüfatımızın 
bütün məsuliyyəti mənimlə idi. Yaşlı qohumların köməyi 
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olmadan həmin təsərrüfata yaxşı baxmaqla yanaşı, dərslərimi 
də əla oxuyurdum. Dərs əlaçısı idim. 

1960-cı ildə qardaşım kənddəki ikimərtəbəli evi satdı. 
Mən də kənddə V sinifdə dərslərimi yekulaşdırıb yay tətilində 
rayon mərkəzinə köçdüm. O vaxtdan kənd həyatına birdəfəlik 
“əlvida” dedim. 
       

UZAQ OLAQ BİZ 
 
Tanrı gətirəndə dünyaya bizi, 
Saf, təmiz yaratdı ürəyimizi. 
Gül-çiçək bəzəsin diləyimizi, 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Bəzən qəlbə girər şeytani hisslər, 
Şeytan da insana min kələk gələr. 
Tövbələr eləyib hər axşam-səhər 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Su tökməklə quyu sulu olarmı, 
İnsan öz nəfsinin qulu olarmı? 
Haram pul yığmaqla pulu olarmı? 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Biz əziz qonağıq qoca dünyada, 
Qəlbə kin yükləyib həddən ziyada 
Gəlin qısa ömrü verməyək bada 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
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Şadlıqdan, fərəhdən biz eynək taxaq, 
Dünyanın üzünə sevinclə baxaq. 
Nə lazım su kimi hər yana axaq, 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Paxıllıq dönübdür böyük bəlaya, 
Çoxunu salıbdır nahaq davaya. 
Kini, küdurəti ataq havaya, 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Gəlin gəlbimizi saxlayaq dincə, 
Ona məlhəm olsun sağlam düşüncə. 
Bununçun çalışaq, hər şeydən öncə 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 
Zakir, çox gözəldir, inan bu dünya, 
Saf ömür bənzəyir busata-toya. 
Çalışaq şad günlər gəlməsin saya 
Zərərli vərdişdən uzaq olaq biz. 
Yararsız hər işdən uzaq olaq biz. 
 

 
HƏYATIMIN ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏRİ 
DÖVRÜ VƏ YA 40 İL TƏHSİLLƏ BİRGƏ YAŞANAN 

ÖMRÜN İLK BAŞLANĞICI 
 
Kənddən gətirdiyim təhsil sənədlərimi o vaxtlar “Nacı 

müəllimin məktəbi” kimi ad çıxarmış keçmiş S.M.Kirov adına 
Dəvəçi qəsəbə orta məktəbinə verdim. 

Bir neçə gündən sonra yeni dərs ili başlandı. Sevincimin 
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hədd-hüdudu yox idi. Əvvəlcə bizim üçün keçmiş Dəvəçi 
əyani və qiyabi orta məktəbin həyətində olan ikimərtəbəli 
binanın ikinci mərtəbəsində darısqal bir sinif ayırdılar. Binanın 
ikinci mərtəbəsinə qalxmaq üçün qoyulmuş pilləkən olduqca 
darısqal, ensiz, bir sözlə yöndəmsiz olduğuna görə pillələri 
güclə qalxırdıq. Şagird yoldaşlarım hamı sinifdəki partalarda 
üç-üç otururdular. Məktəbdə yer olmadığına görə bəzi dərsləri 
isə keçmiş Kommunist küçəsində yerləşən Pioner və məktəb-
lilər evinin otaqlarında keçirdik. Altıncı sinfin ilk ayını beləcə 
yola saldıq. Nəhayət həmin ilin oktyabr ayında bizim sinif 
üçün məktəbin əsas binasının keçmiş V.İ.Lenin küçəsinə 
baxan hissəsində ayrıca bir otağı ayırdılar.  

Otaq nə otaq, geniş və işıqlı bir guşə. Bura artıq kənd 
deyildi. Bu məktəbdə mənə rayonun qaymaqları dərs deyirdi. 
Tarixdən Nurbala Quliyev, ədəbiyyatdan Bəşir Şükürov, 
riyaziyyatdan Həsən Cəbrayılov, rus dilindən Baba Muradəli-
yev, əmək təlimindən Qulu Pirquluyev, bədən tərbiyəsindən 
Bağır Əliyev və başqa müəllimlərimin dərslərinə hər gün hazır 
gəlirdim. 

Sinifdəki pəncərələrimiz Bakı-Dərbənd yoluna baxırdı. 
Əyləşdiyim parta isə düz pəncərənin qabağında idi. 15 gündən 
sonra sinfimizdə çuqun pilətələrdəki daş kömür yandıqca sanki 
sinifmizə yaz-yay havası gəlirdi.  

Lakin açığını deyim ki, məni pəncərədən tez-tez çölə 
baxmaq adəti hələ də tərk etməmişdi. Yenə fürsət tapan kimi 
dərsə heç bir maneçilik törətmədən pəncərədən çölə baxardım. 
Küçədə müxtəlif markalı maşınlar sürətlə şütüyüb keçirdilər. 
Bəzən maşınların mühərriklərinin və ya fitinin səsindən qulaq 
tutulurdu. Şosse yolunun kənarındakı səkilərlə bazara, işə və 
digər yerə tələsən adamların yeyin addım səsləri, bəzən isə 
ucadan danışıqları hərdən sinfimizdəki sakitliyin ahəngini 
pozurdu. 

Bir yağışlı payız günü idi. Bütün şagirdlər və müəllimlər 
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məktəbə dərsə tələsirdilər. Mən də yağışda islanmamaq üçün 
iti addımlarla məktəbə sarı gedirdim. Küçədə sinif otağımızın 
pəncərəsinin qabağına çatanda pəncərəmizi tanıyıb qeyri- iradi 
olaraq ayaq saxladım. Kiçik yasəmən ağacının yanından 
sinifmizə baxdım. 

Elə bil bu dəmdə xəyal quşum məni ovsunlayıb öz 
qoynuna aldı. Mən yağışın yağmasını tamam unutdum. Don-
muş vəziyyətdə sinfimizə tərəf baxmağa başladım. Sinfimiz 
yerləşən otaqda sanki bir parlaq ulduz yanırdı. Bu ulduzun 
işiğı otağa sığmadığına görə pəncərədən güclü işıq seli kimi 
küçəyə yayılırdı. Bu mənzərəni görən kimi mən əvvəlcə 
çaşdım. Sanki sinifimizin yerini səhv salmışdım. Kənara 
çəkilib yoluma davam edib məktəbə girmək istədim. Lakin 
yenə xəyallar yolumu kəsib mənə getməyə imkan vermədi.  

Bu dəfə mən bir az da səkinin kənarına gəlib iti gözlə və 
diqqətlə yenidən sinfimizə baxdım. Şagird yoldaşlarımın 
hamısını tanıdım. Onlardan bir neçəsi hətta pəncərədən mənə 
tərəf baxırdı. Heç on saniyə keçməmiş mən xəyallar 
dünyasından ayrıldım. Yenidən sinfə tərəf baxanda nə ulduzu 
gördüm, nə də şagird yoldaşlarımı. 

Yalnız indi mənə aydın oldu ki, sinif otağımızdakı 
yanan o ulduz bizə öyrədilən elmin, təhsilin parlaq işığıy-
mış. Deməli,sən demə, bizə öyrədilən elm, nəinki bir otağa, 
bəlkə də heç on otağa da sığmazmış. Sinifdə öyrədilən hər 
söz, yazılan hər cümlə təkcə otaqları deyil, yüzlərlə, 
minlərlə insanların həyat yoluna işıq saçaraq onları aydın 
sabaha aparır. Mayak kimi yolumuza nur salan elm və 
təhsilin işığı isə bizi qaranlıqdan, cəhalətdən, nadanlıqdan 
və pis-pis vərdişlərdən və əməllərdən qorumaq üçündür. 

Elə bil qəflət yuxusundan ayıldım. Xəyallarım da artıq 
məni tərk etmişdi. Baxıb gördüm ki, küçədə çox dayandığıma 
görə yağış məni tamam isladıb. Üstümün yağış sularını 
çırpdım. Yan- yörəmə baxıb bir qədər utandım. Lakin özümü 
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tez yığışdırıb heç nə olmamış kimi irəli getdim. Sonra isə iti 
addımlarla yeriyib məktəbə daxil oldum və öz sinfimizə 
keçdim. 

 Dərsin başlanmasına isə hələ beş-on dəqiqə qalırdı. Mən 
tez yerimdə oturdum. Uşaqların səs-küyü, sinifdə “qazan” kimi 
qaynaşması məni fikrimdən döndərə bilmədi. Mən yeni 
xəyallar aləmi ilə təzədən sinfin pəncərəsindən yola baxmağa 
başladım. Yalnız məni həmin unudulmaz aləmdən müəllimin 
sinfə daxil olması və “Salam, uşaqlar” deməsi ayırdı… 

Atalar sözləri Azərbaycan xalqının poetik yaradıcılıq 
nümunəsidir. Mən  yetmiş yaşını haqlamağıma baxmayaraq o 
sözlərdən indi də həvəslə istifadə edirəm. Bu sözlərin mənə 
yad olanı yoxdur. Elə bil on minlərlə söz, məsəl mənim 
iştirakımla yazılıb, tərtib edilib. 

Lakin bu sözlərin arasında uşaqlıq dövrü haqqında məni 
düşündürən bir söz çox xoşuma gəlib: “Bir də uşağlığıma 
qayıtsaydım qırx il iməkləməyə razı olardım.” Bu atalar 
sözünü eşidəndən sonra dərk etdim ki, uşaqlıq xatirələri ilə 
zarafat etmək olmaz. Onlar yaddaş dünyamızın qızıl fondudur. 
Sanki Allah-Taala tərəfindən qorunan və uşaqlıq dövrümüzdən 
bizə verilən bir hədiyyədir: 

 
UŞAQLIQ XATİRƏLƏRİM 
 

Bulaq suyu kimi süzülüb gələr, 
Muncuq kimi ipə-sapa düzülər, 
Yatmış düşüncəmdə tez-tez dirçələr, 
O, bəzən ağlayar, bəzən də gülər. 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf, təmiz uşaqlıq xatirələrim. 
 
Quştək qanadlanıb göydə uçursuz, 
Uşaqlıq dünyamı mənə açırsız. 
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Ömrümə, qəlbimə işıq saçırsız, 
Hərdən nə olur ki, məndən qaçırsız, 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf, təmiz uşaqlıq xatirələrim. 
 
Bəzən çıxırsınız uca bir dağa,  
Ordan enirsiniz gözəl yaylağa. 
Məni gözləməyib, gedib qabağa, 
Dönürsüz yaddaşda nurlu çırağa. 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf təmiz uşaqlıq xatirələrim. 
 
Gözümdə bir aslan, igid ərsiniz, 
Keşiyimdə duran bir əsgərsiniz. 
Hələ yazılmamış bir əsərsiniz,  
Mənə sevincsiniz, həm kədərsiniz. 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf,təmiz uşaqlıq xatirələrim. 
 
Siz mənim sevgitək ürəyimdəsiz, 
Tükənməz arzumda, diləyimdəsiz. 
Qolumun gücütək biləyimdəsiz, 
Bir dost kimi daim köməyimdəsiz. 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf, təmiz uşaqlıq xatirələrim 
 
Zakiri daimi yoldaş seçdiniz, 
Onunla çox uzun bir yol keçdiniz. 
Dostluğa səaqət andı içdiniz, 
Etibardan gözəl bir don biçdiniz, 
Ey əziz uşalıq xatirələrim, 
Saf, təmiz uşaqlıq xatirələrim. 
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Artıq neçə vaxt idi ki, mən öz xəyal dünyamla yaşayır-
dım. Bu mənim ürəyimcə olan ən məqbul variant idi. Məndən 
nə əlavə pul tələb edirdi, nə də əlavə zəhmət. Həm də bu 
məsələni təkcə mən bilirdim, bir də Allah. Bu işdən başqa heç 
kimin xəbəri yox idi. Artıq xəyallarım təkcə mənim gündəlik 
dərs prosesimə deyil, digər məktəb işlərimə, bütün həyatıma 
daxil olmuşdu.  

Hər gün dərs zamanı keçdiyimiz mövzuları mən dərsdən-
kənar vaxtlarda da xəyallarımda canlandırırdım. Bu səbəbdən 
də elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, məktəbdə keçdiyimiz 
müxtəlif dərslərin mövzuları uzun müddət mənim yaddaşımı 
tərk etmirdi. Çox vaxt müəllimlərim mənim bu cəhətimi tez-
tez yoxlayıb “imtahana” çəkərdilər. Hamının gözü qarşısında 
sinifdə adımı nümunəvi şagird kimi qeyd edərdilər. 

Tarix dərsindən keçdiyimiz bütün tarixi hadisələr, o 
cümlədən müasir və qədim dövlətlər, müharibələr haqqında, 
qələbənin və məğlubiyyətin səbəbləri, sülh sazişinin bağlan-
ması və bu kimi tarixi hadisə və prosesləri xəyallarımda 
dəfələrlə canlandırırdım. 

Kitablarda coğrafiyaya aid hər yeni mövzu məni özünə 
daha çox cəlb edirdi. Dünya qitələrini, ölkələrini, şəhərlərini 
bir-bir xəyalımda gəzib dolaşardım. Onları yalnız xəritədə şərti 
işarələr halında görməyimə baxmayaraq yeniyetmə fantazi-
yamda mən təxmini olaraq onların böyük-kiçikliyini müəyyən-
ləşdirərdim. Xəyallarımda gah uca dağların zirvəsinə qalxar, 
gah dərələrə enər, gah da Sindibadın dəniz səyahətindəki kimi 
primitiv qaydada əldə düzəldilmiş adi qayıqlarla və gəmilərlə 
okeanlara, həmçinin dənizlərə səyahətə çıxardım. 

Ədəbiyyatdan keçilən mövzular mənim yeniyetmə təxəy-
yülüm üçün daha maraqlı və məlhəm idi. Dərsdə öyrəndiyimiz 
əsərlərin baş qəhrəmanları, onların uğurlu və ya uğursuz 
taleləri mənim çox marağımda idi. Xəyallarımda dərsdə keçdi-
yimiz bədii əsərlərin müsbət obrazlarına xüsusi hörmətim və 
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diqqətim vardı. Yeniyetmə xəyallarımda mən həmişə ədəbiy-
yatdan keçdiyimiz əsərlərin müsbət qəhrəmanlarına oxşamaq 
istəyirdim. Lakin yeniyetmə çağım olsa belə mən bu əsərlərdə 
obrazlarla qaynayıb qarışdığım zamanda onların öz həyat 
səhnələrində buraxdıqları səhvlərini təkrar etmək istəmirdim. 

Ancaq müsbət obrazların sonluğu faciə ilə bitsə belə 
xəyallarımda onlara çox yer verirdim. Mənfi qəhrəmanlara isə 
nifrət edər, onların şər əməllər törətdiklərinə, nadanlıq, ca-
vanlıq, səhlənkarlıq və ya tamahkarlıq etdiklərinə görə təəs-
süflənərdim. Buraxılan bu ciddi səhvlərə görə onları ürəyimdə 
qınaq obyektinə çevirərdim. 

Mənım öz fantaziyalarımda xəyallarımın köməyi ilə 
sanki tez-tez dünya səyahətinə çıxardım. Bu səyahətlər təkcə 
uzaq keçmişimizə, dünənə və bu günə olan səyahət deyildi. Bu 
səyahət həm də mənim həyatımı və ömür kitabımı bir- bi-
rindən gözəl arzularla bəzəyən, çin olacaq ümidlərlə, arzu 
və amallarla yaşadan, məni nurlu və uğurlu gələcəyə apa-
ran bir gözəl və yaddaqalan səyahət idi. 

 
DÜNYA VƏ İNSANLAR 

 
Şair qəlbli Azərbaycan xalqının yaratdığı atalar sözləri-

nin min illərlə yaşı vardır. Bu sözlərin neçə-neçə nəsili yola 
salması mənə tam məlum deyil. Lakin onu deyə bilərəm ki, bu 
sözlər gündən-günə itiləşən, dəyəri və kəsəri daha da artan, 
xalqımızın adət və ənənələrini, dünyagörüşünü, aforizmlər va-
sitəsilə özündə yığcam və lokanik şəkildə əks etdirən bir ədəbi 
məktəbdir. Şifahi xalq yaradıcılığının ləl və cəvahirlə dolu 
xəzinəsidir. Respublikamızda “Atalar sözü” kitabı dəfələrlə 
böyük və kiçik həcmlərdə nəşr olunmuşdur. 

“Atalar sözü” kitabında belə bir el kəlamı var: “Gün o 
gün deyil, dünya o dünyadır”. Atalarımızın neçə-neçə yüzil-
liklər yaşı olan bu məsəlinə əsaslansaq belə demək olar ki, 
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dünya elə əvvəlki dünyadır. 
Deyəsən bu dünyadan gedən yalnız günlər, illər və bu 

günləri, illəri yola salan insanlardır. Deməli heç kim üçün 
yaşadığımız bu dünyada əbədi həyat yoxdur. Bunu arzulamaq 
isə boş-boş xülyadan başqa bir şey deyil. Doğrudur çox 
loğmanlar, dahi alimlər, keçmiş şahlar və sərkərdələr “dirilik 
suyu” deyilən o dərmanı əldə edib, əbədi yaşamaq istədilər. 
Lakin çox yaşamaq o yana qalsın, heç orta yaşa qədər də ömür 
sürə bilmədilər. Necə ki, dünyanın çox hissəsini zəbt etmiş 
sərkərdə Makedoniyalı İskəndər 33 il yaşadığı kimi. Deməli, 
dünyaya bel bağlayıb arxayınlaşmaq olmaz. Vaxtı və ya 
növbəsi çatan bütün insanlar bu dünyaya bir-bir “xüdahafis”! – 
deyib getməlidirlər. 

RƏVAYƏT: Belə nəql edirlər ki, bir qoca kişini Əzrayıl 
çoxdan çalışsa da tuta bilmirdi. Bir gün nəhayət çoxbilmiş quş 
dimdiyindən tələyə düşən kimi qoca da yaman tələyə düşüb. 
Əzrayıl onun qabağını kəsib deyib ki, “ay qoca, ayıbdır az ora-
bura qaçıb məndən gizlən, küçələri az dolan. Bax, sənə 
axırıncı dəfə tapşırıram: Bu saat get evinə arvad-uşağına 
vəsiyyətini elə, hazırlaş, mən də sizə gəlirəm. Artıq bu gün 
vaxtın tamamdır, canını alacağam. 

Əzrayıldan sonuncu hədəni eşidən qoca kişi qaça-qaça 
evinə gəlib. Tapşırığa hazırlaşmaq əvəzinə yenidən bicliyə əl 
atıb. Həyat yoldaşını çağırıb: “Arvad, atangilə gəzməyə gedir-
sən, yaxşı paltarlarını gətir əyninə geyin”. Özü isə hardansa bir 
dəst cındır paltar gətirib əyninə geyinib gözləyir.  

Bir az keçəndən sonra Əzrayıl dediyi vaxtda gəlib yetişir. 
Kişi artıq qurtuluş yolunun bağlandığını görüb Əzrayılın 
ayaqlarına yıxılıb tülkü nəvazişilə ona yaltaqlanaraq deyir: 
“Cənab Əzrayıl, arvadım səhərdən geyinib- kecinib, bəzənib 
sızin yolunuzu gözləyir”.  

Əzrayıl cavabında: “Hələ onun vaxtına, yəni növbəsinə 
çox qalıb. Bu gün isə sənin növbəndir. Məni çox incitdiyinə 
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görə səbrim yaman tükənib. Elə bu paltarda da gözümə pis 
görünmürsən, geyimini dəyişməsən də yarayar. Bir də məni 
yubandırma, hələ axşama qədər çox yerlərə getməliyəm “. 
Əzrayıldan imdad istəyən, lakin nəticədə heç bir kömək 
görməyən qoca qorxudan dərhal canını tapşırır.  

Əziz oxucum! Dünya mövzusu o qədər geniş bir 
mövzudur ki, bir kitaba sığan şey deyil. Lakin mən bu 
mövzunu son illərdə qələmə aldığım “İstəmirəm məhəbbətsiz 
yaşamaq” və “Dünyamızı qoruyaq” şeirləri ilə bitirməyi 
məsləhət bildim. Çünki biz susuz, çörəksiz bir neçə gün yaşaya 
bilərik. Ancaq ümidsiz yaşaya bilmədiyimiz kimi sevgisiz, 
məhəbbətsiz də bir an belə yaşaya bilmərik. Ona görə də biz 
onları qorumağa çalışmalıyıq. Aşağıdakı şeirlərimdə tərənnüm 
etdiyim kimi: 
    

İSTƏMİRƏM MƏHƏBBƏTSİZ YAŞAMAQ 
 

Sevgi dolu bir dünyadır həyatım, 
Haqdan doğur nəğmələrim, bayatım. 
Mən sevgisiz necə qalxım, boy atım? 
Ağır yükdür, çox çətindir daşımaq. 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 
 

Məhəbbətin yolları var gözümdə, 
Keçənlərin izi qalar gözümdə . 
Mənə yaxın doğma olan gözümdə  
Nəsibimdir daim sevib oxşamaq 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 
 

Ömür mənə yaradandan pay gəlib, 
Tanrı eşqi öz payına tay gəlib. 
Həyatıma il yazmağa ay gəlib, 
Nəyə lazım ömürləri daşlamaq. 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 
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Yaranışın özəyidir məhəbbət, 
İnsanların bəzəyidir məhəbbət. 
Şairlərin söz meyidir məhəbbət, 
Qəlbdən silib olmur onu boşlamaq. 
İstəmirəm məhəbbətsiz yaşamaq. 

 
Günü-gündən qloballaşan dünyamızın insanların sevgi-

sinə, köməyinə böyük ehtiyacı var. Biz dünyadan ikiəlli 
yapışmalı, onu möhkəm-möhkəm qorumalıyıq. Əgər qoruma-
saq onda ana təbiətin özü, o cümlədən qlobal istiləşmə, daş-
qınlar, tufanlar, fırtınalar, zəlzələlər, vulkan püskürmələri və s. 
kimi təbiət hadisələri bu günkündən daha ciddi xarakter ala 
bilər: 

 
DÜNYAMIZI QORUYAQ 

 
Daşqınlar, uçqunlar, amansız sellər, 
Vulkanlar, tufanlar və zəlzələlər. 
Fəlakət gətirir eh... nələr, nələr 
Yatmayaq, insanlar, olaq biz oyaq, 
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq. 
 
Qüdrətli  ölkələr silah oynadır, 
Ara qarışdırır, qazan qaynadır. 
Təbiət hamıya axı anadır, 
Heç insaf deyil ki, onu tək qoyaq, 
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq. 
 
Yer üzündə gözəl həyat solmamış, 
Nə qədər ki axırbəşər olmamış. 
Təbiət qisasın bizdən almamış, 
Gəlin onun yaraların sarıyaq, 
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq. 
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Qlobal istilik, qasırğa, tufan, 
Aramsız yağışlar verməyir aman. 
Gec olar fəlakət yetişən zaman, 
Vaxtı itirmədən gəlin bir olaq 
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq. 
 
Təbiət anadır, acığı tutur, 
Övlada hirslənir, aləmi qatır, 
Bəlkə də, yuxudan bizi oyadır, 
İstəyir hər zaman işə yarıyaq 
Dünyamızın tarazlığın qoruyaq. 
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V BÖLMƏ 
 
 

ELM  VƏ  TƏHSİL   
DÜNYAYA AÇILAN 

PƏNCƏRƏDİR... 
 

 
Sən Zakirlə birgə ömür yaşadın, 
Sərvətini xəzinəmə daşıdın, 
Elmin ilə həyatımı oxşadın, 
Mənə ən xoş nəğmə çalan təhsilim. 
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CƏMİYYƏTİMİZİN İNKİŞAFININ STRATEJİ SAHƏSİ 
OLAN TƏHSİLİN TARİXİNDƏN 

  
Ensiklopediyada tarix müxtəlif inkişaf mərhələlərində 

insan cəmiyyətinin keçmişini öyrənən bir elm kimi göstə-
rilir. Bu iş onun üzərinə düşən vəzifənin yalnız bir hissəsidir. 

Tarix təkcə bir sahəni öyrənmir.Onun tədqiq etdiyi, araş-
dırdığı, üzə çıxardığı və öyrətdiyi sahələri saymaqla qurtar-
maz. Elmin bu dəyərli sahəsi təkcə kainatı (yer kürəsini) deyil, 
cəmiyyətdə baş verən bütün dəyişiklikləri, o cümlədən iqtisa-
diyyatı, siyasəti, mədəniyyəti, təhsili, səhiyyəni, hərbi vəziy-
yəti, dini baxışları və digər sahələri ayrı-ayrılıqda öyrətməklə 
məşğuldur. Bu kitabda biz təhsilin cəmiyyətimizin ayrı-ayrı 
mərhələlərindəki inkişaf vəziyyətindən qısaca da olsa söhbət 
açacağıq. 

Təhsil təbiətdə və cəmiyyətdə inkişaf prosesini 
araşdırmaq və öyrənmək yolu ilə insanlara öyrətmək kimi 
çətin və məsul bir işi yerinə yetirən strateji sahədir. Ona 
görə də mən söhbətimizin əvvəlindən təhsili strateji sahə 
adlandırmışam. Hər hansı cəmiyyət olursa-olsun həmin 
cəmiyyətdə və ya hər hansı ölkədə bütün istiqamətlər üzrə 
ümumi inkişafın, hər bir uğurun açarı məhz təhsilin 
əlindədir. 

HAŞİYƏ. Təhsilin cəmiyyətə verdiyi xeyri müəyyən 
etmək üçün bizim eradan əvvəllərdə yaşamış böyük Çin 
mütəfəkkiri, siyasi xadimi və pedaqoqu Konfutsinin (e.ə.551-
479 ) bir kəlamını yada salmaq lap yerinə düşər. O, deyib ki, 
əgər birillik planın varsa, taxıl ək! Əgər onillik planın varsa, 
bağ sal. Əgər yüzillik planın varsa insanları öyrət! Bəli, 
təhsilin cəmiyyətə, bu cəmiyyətdə yaşayan insanlara verdiyi 
fayda ölçüyə gəlməz dərəcədə böyükdür. 

Böyük və müqəddəs peyğəmbərimiz Həzrəti Mühəmməd 
əleyhissalamın öz hədislərində təhsilə və elmə yüksək qiymət 



~	139	~	

verilir. Qiyamət günü şəhidlərin qanı ilə alimlərin mürəkkə-
binin bir tərəziyə qoyulmasından söhbət açır. Bu müqayisədə 
alimlərin mürəkkəbinin çəkisinin ağır gəldiyini bildirir. O, 
eyni zamanda elmlə məşğul olmağı, onu öyrənməyi və öyrət-
məyi tövsiyyə edərək deyib: “Bir saat elm öyrənmək altımış 
illik ibadətdən xeyirlidir”.  

Təhsil insanların təşəkkül tapdığı tarixi cəmiyyətlərin 
hamısında böyük rol oynamışdır. Hələ qədim zamanlardan 
insanların öyrənməyə, təhsil almağa, oxumağı və yazmağı 
öyrənməyə ciddi ehtiyacı və marağı yaranmışdır. Qəbilə quru-
luşu yaranandan sonra insanlar birgə fəaliyyət göstərdikləri 
üçün onların istehsalat alətləri yaratmaq, birgə ov etməyi məq-
bul hesab ediblər. Bundan əlavə yaşamaq üçün ərzaq təminatı 
görmək, mühafizə və başqa ehtiyacları ödəmək məqsədilə 
mübarizə aparmaq üçün öyrənmək və öyrətmək məcburiy-
yətində qalıblar. Bu dövrlərdə ilkin yazı nümunələri yaran-
mağa başlayıb. İnsanlar arasında ibtidai təlim və tərbiyə 
xarekterli söhbətlər və məşqlər keçirilib. 

Dövlətin yaranma tarixi ilə təhsilin inkişaf yolunda sanki 
yaşıl işıq yanıb. Yeni yaranmaqda olan dövlətlər təhsil sahəsini 
maliyyələşdirməyə, yeni məktəblər açmağa, məktəblərdə dərs 
demək üçün müəllim kadrları yetişdirmək kimi məsul bir 
sahəyə diqqət ayırmağa başlayıblar. 

Yer kürəsində yaranan dövlətlərin sayı artdıqca çox 
qədim dövrlərdən yaranmış təhsil sahəsi ardıcıl və yüksələn 
xətlə irəliyə doğru inkişaf istiqaməti götürmüşdür. Vaxtıkən 
Qədim Romada, Yunanıstanda, Misirdə, Hindistanda və qədim 
Azərbaycan ərazisində iqtisadi inkişaf, məhz bu ölkələrdəki 
təhsilin əldə etdiyi qabaqcıl təcrübə və bu sahədə qazanılan 
çoxsaylı uğurlar sayəsində əldə edilmişdir. 

Hələ eramızdan əvvəl cəmiyyəti irəli apara biləcək ağıllı 
ideya və təklifləri ilə məşhur olan müəllimlər, alimlər, 
filosoflar, mütəfəkkirlər dəstəsi mövcud idi. Bunlara yunan 
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filosofu Aristoteli (e.ə.384-322) və yunan dramaturqu 
Aristofanı (e.ə. 445-385), eramızdan əvvəl yaşamış hind 
filosofu Beydəbanı, yunan materialist filosofu Epikuru 
(e.ə.341-270), Roma şairi Ovidi Publiy Nazonu (e.ə. 43-18), 
yunan filosofu Plutonu (e.ə. 427-347 ), yunan filosofu Sokratı 
( e.ə.469-399), yunan dramaturqu Sofoklu ( e.ə. 496-406) və 
başqalarını göstərmək olar. 

Bu alimlər, filosoflar öz elmi sahələri və axtarışları ilə 
məşğul olmaqla yanaşı həm də öz dövrlərinin məşhur müəl-
limləri idilər. Onlar məktəblərdə, eləcə də fərdi qaydada dərs 
keçir, tələbələrinə mükəmməl təlim- tərbiyə öyrədirdilər. 

Bəşəriyyət tarixinin bütün dövrlərində insan cəmiyyəti-
nin inkişafı, o cümlədən elm, mədəniyyət, incəsənət, təhsil, 
səhiyyə, iqtisadiyyat, siyasət, hərbi və digər sahələr həmin 
ölkələrdəki təhsil sisteminin vəziyyəti və inkişaf səviyyəsi ilə 
paralel şəkildə irəli getmişdir. 

Lakin bəşəriyyət öz inkişafının bütün mərhələlərində 
təhsilin inkişafını təmin etmək üçün qayğıya, köməyə, maliyyə 
dəstəyinə, bir sözlə, xeyirxah insanların yardımına böyük 
ehtiyacı olub.Açığını deyim ki, bu ehtiyacı bu gün də dünyada 
müdafiə edən çoxlu tərəfdarlar var. Onun həyata keçməsi üçün 
əlindən gələni əsirgəməyən xeyirxah qüvvələr sayılan gözəl və 
uzaqgörən insanlar hələ də yer üzündə yaşamaqdadırlar.  

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev respublikamızda təhsil 
işinə yüksək qiymət verirdi. O, tarixi faktlarla təhsilimizin 
keşmişini geniş təhlil edər, əldə edilən uğurlarla yanaşı, 
nöqsanları da göstərərdi. Gələcəkdə milli təhsilimizin irəlilə-
məsinə, ona dünyadakı inkişaf xəttinə uyğun siyasi və iqtisadi 
cəhətdən yeni məzmun verilməsinə çalışardı. O, 25 sentyabr 
1998-ci il tarixdə Bakı şəhərində Azərbaycan müəllimlərinin 
XI qurultayında demişdir: “1919-cu ildə Azərbaycanda ilk 
ali məktəb – Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Biz bu 
gün bu tarixi hadisələri də qiymətləndirməli və minnət-
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darlıq hissi ilə qeyd etməliyik. 
Sonrakı 70 il ərzində Azərbaycan sovet hakimiyyəti 

dövrünü yaşamışdır. Biz bu gün yəqinliklə deyə bilərik ki, 
o dövrdə Azərbaycan xalqı kütləvi surətdə maariflənmiş, 
savadlanmış, respublikamızda hər bir adamın təhsilə cəlb 
olunması məsələsi həll edilmişdir. Azərbaycanda savad-
sızlıq qısa bir zamanda ləğv olunmuşdur, respublikamızda 
güclü, zəngin təhsil potensialı, təhsil ocaqları və gözəl 
müəllimlər ordusu yaranmışdır.” 

Həmin qurultayda xalqımızın təhsilinin təkmilləşdiril-
məsi və yüksəklərə qaldırılması sahəsində xidmətlərinə görə 
Ulu Öndərimizə Xalq müəllimi adı və diplomu təqdim 
edilmişdir. 

1945-ci ilin noyabr ayında yaranmış, Fransanın Paris 
şəhərində fəaliyyət göstərən, BMT-nin təhsil, elm və mədə-
niyyət sahəsinə baxan ixtisaslaşdırılmış hökümətlərarası 
təşkilatı-YUNESKO XXI əsri təhsil əsri adlandırmışdır. 

Təhsilin inkişafı cəmiyyətin inkişafı deməkdir. Bu 
ümumxalq işi ilə təkcə məktəb müəllimləri deyil, respub-
likamızın bütün ictimai qüvvələri məşğul olmalıdır. Lakin bu 
mənim müəllif fikrimdir: Təhsilin səviyyəsi mükəmməl təlim 
və tərbiyənin nəticəsindən çox-çox asılıdır. 

RƏVAYƏT: Deyirlər ki, qədim zamanlarda bir müəllim 
məktəbdə imtahanlar tam başa çatdıqdan sonra öz şagirdinə 
verdiyi elm və təhsilin qiymətini müəyyən etmək qərarına 
gəlib. Bu məqsədlə şagirdini yanına çağırıb ona bir bahalı daş 
verərək deyib : “Mən bu bahalı daşı sənə bazarda satmaq üçün 
deyil, qiymətini öyrənmək üçün verirəm. Qiymətini öyrən-
dikdən sonra onu mənim özümə qaytaracaqsan ”. 

Şagird bahalı daşı müəllimdən alıb bazara yollanıb. 
Marağı ona güc gəlib. Əvvəlcə onu ilk rast gəldiyi bir 
dilənçiyə göstərib. Dilənçi daşı görən kimi heyrətini gizlədə 
bilməyib deyib: “Çox gözəl daşdır. Pulum olsaydı iki dirhəm 



~	142	~	

verib onu alardım. Heyif ki, pulum yoxdur”. Sonra şagird 
həmin daşı bazardakı varlı bir qəssaba göstərib. Qəssab daşa 
baxan kimi onu bəyənib. Deyib ki: “Çox bəzəklidir, dörd 
dirhəmə mənə satsaydın, onu alıb evə aparardım, uşaqlarım 
oynadardılar”.  

Daha sonra şagird həmin daşı bazarda böyük dükanı olan 
varlı və məşhur zərgərə göstərib. Zərgər daşı görən kimi az 
qalıb ki, dəli olsun. Tez durub şagirdi qucaqlayıb və deyib: 
“Çox nadir daşdır. Bunun qiyməti həddən ziyada çoxdur. Mən 
evimi, bütün var-dövlətimi satıb pula çevirsəm də onu almağa 
mənim gücüm çatmaz “. 

Şagird bu minvalla bazarda daşın qiymətini öyrənən kimi 
düz müəlliminin yanına qayıdıb. Ona əmanət verilmiş bahalı 
daşı müəlliminə qaytarıb. Müəllim şagirdindən daşın qiymətini 
necə öyrəndiyini soruşduqda şagirdin qısa cavabı belə olub: 
“Zər qədrini zərgər bilər ”. 

Deməli, mükəmməl elm, təhsil və tərbiyə almaq, 
bacarıqlı müəllim və tərbiyəçidən çox-çox asılıdır. Elmin, 
təhsilin və tərbiyənin ən qabaqcıl və yaxşı nümunələrini 
öyrənmək və tam mənimsəmək misilsiz dəyərə malikdir. 
Bu işin qiyməti isə ölçüyə gələn məsələ deyildir. 

Eyni zamanda təhsili ürəkdən sevən, ona qəlbində 
məhəbbət bəsləyən, təhsilin irəli getməsinə qayğı göstərən və 
hər cür köməklik, maliyyə yardımı etmək arzusunda olan 
bütün insanlar bir araya gəlməlidirlər. Kifayət qədər imkanlı 
və vətənpərvər insanlar həmişə təhsilimizin inkişafına dəstək 
verməlidirlər.  
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RESPUBLİKAMIZDA TƏHSİL 
 

TƏHSİLİM 
 

Dünyamızı arxasınca aparan, 
İldən-ilə yaşa dolan təhsilim. 
Ölkəmizi nadanlıqdan qurtaran, 
Yolumuza işıq salan təhsilim. 
 
Cəhaləti yolumuzdan itirdin, 
Savadsızlıq dövranını bitirdin, 
Ömrümüzə yeni həyat gətirdin, 
İlahidən qüvvət alan təhsilim. 
 
Günlərimi ilə düzdüm səninlə, 
Çox cəfaya, zülmə dözdüm səninlə, 
Hər elmdən xəbər üzdüm səninlə, 
Amalıma hakim olan təhsilim. 
 
“Güclə qüdrət təhsildədir”- deyiblər, 
Kitablara hörmətlə baş əyiblər, 
Çox alimlər elmindən don geyiblər, 
Deyilənlər deyil yalan təhsilim. 
 
İnsanların ən son sözü səndədir, 
Altı yaşdan daim gözü səndədir, 
Yaşamağın məğzi, özü səndədir, 
Nəsillərdən nəslə qalan təhsilim. 
 
Sən Zakirlə birgə ömür yaşadın, 
Sərvətini xəzinəmə daşıdın, 
Elmin ilə həyatımı oxşadın, 
Mənə ən xoş nəğmə çalan təhsilim. 



~	144	~	

Azərbaycanda təhsilin tarixi kökləri çox qədimdir. 
Tarixi qaynaqlardan məlumdur ki, hələ III-V əsrlərdə 
Azərbaycanda Səsanilərin hökmranlığı dövründə ibtidai təhsil 
verən məktəblər mövcud idi. Artıq V-VII əsrlərdə ana dilində 
təhsil verən məktəblər fəaliyyət göstərirdi. Bu mərhələdə 
aramı qrafikalı alban əlifbası yaranmışdı. 

Həmin illərdə Nizamiyyə mədrəsəsi şərqin ən nüfuzlu və 
qabaqcıl universitetlərindən biri idi. Azərbaycanın bir çox 
alimləri, o cümlədən Mahmud Ərdəbili, Xətib Təbrizi, 
Mahmud Zəncani, İsmayıl Təbrizi, Qivaməddin Şirvani və 
digərləri bu mədrəsədə müəllimlik etmiş və yüzlərlə 
azərbaycanlının bu elm ocağında ali təhsil almasında yaxından 
iştirak etmişlər. 

VII əsrin ortalarında Ərəb xilafəti Azərbaycanı işğal etdi. 
Azərbaycanın ərazisi, yəni keçmiş Albaniya və Adurbadan 
zorla xilafətin tərkibinə daxil edildi. Bu isə islam dininin güc 
hesabına ölkədə yayılmasına səbəb oldu. 

İşğaldan əvvəlki təhsil sistemi dağıdıldı. VII əsrin 
ortalarında ölkədə islam dini kütləvi yayılmağa başlayanda 
işğalaqədərki məktəblərin yerinə məscidlər nəzdində 
Azərbaycanda islam mədəniyyətini və qayda- qanunu yaymaq 
məqsədilə yeni məktəb və mədrəsələr şəbəkəsi yaradılmağa 
başladı. 

 Təxminən həmin vaxtdan 200 il keçdikdən sonra, yəni X 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dini təhsilin təkmilləşdiril-
məsi proqramı həyata keçirildi. Bu məqsədlə dini təhsilin 
təkmilləşdirilmiş yeni forması olan ibtidai və orta, bəzi 
yerlərdə isə ali təhsil verən mədrəsələr yaradılmağa və 
fəaliyyət göstərməyə başladı. 

Əgər XI-XII əsrə qədər Azərbaycan əhalisi ali təhsil 
almaqdan ötrü Türkiyəyə, İrana, Suriyaya, Maxaçkalaya və 
başqa ölkələrə gedirdisə, XI-XII əsrlərdə artıq Şamaxı,Təbriz, 
Gəncə, Həmədan, Naxçıvan və digər şəhərlərdə mədrəsələr 
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təşkil edilmiş, onlar ali təhsil vermək problemini öz üzərlərinə 
götürmüşdülər. 

 Həmin dövrlərdə Azərbaycanın bir çox dahi şair və 
alimlərinin dünya şöhrəti qazanmasına səbəb bu mədrəsələrin 
mükəmməl və zəngin təhsil verməsi olmuşdur. 

XIII-XVIII əsrlərdə Təbrizdə (Rəşidiyyə, Qiyasiyyə və s. 
mədrəsələr), Bakıda (Şirvanşahlar sarayının çah məscidi 
yanında), Ərdəbildə (Darul-İrşad), Dərbənddə (Məhəllə 
məscidi nəzdində), Naxçıvanda (Mömünə xatın türbəsi 
yanında) və başqa ali təhsil verən mədrəsələr fəaliyyət 
göstərirdi. Bu mədrəsələrdə Azərbaycanın məşhur alimi və 
dövlət xadimi Nəsirəddin Tusi Əbu Cəfər Məhəmməd ibn 
Məhəmmədin (1201-1274) “Müəllimlər və şagirdlər üçün ədəb 
qaydaları”əsərindən istifadə edilirdi. Həmin illərdə təhsilin 
səviyyəsini göstərmək üçün bir nümunə göstərək: 

HAŞİYƏ: Təbriz yaxınlığında Rəbi-Rəşid şəhərciyi 
salınmışdı. 1300/1304-cü illərdə bu şəhərcikdə Rəşidiyyə 
mədrəsəsi təsis edilərək fəaliyyət göstərirdi.Onu Azərbaycan 
tarixçisi və dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidi təsis etmişdi. 
Mədrəsədə fəlsəfə, İlahiyyat, təbabət, təbiətşünaslıq, hücum, 
məntiq və digər şöbələr açılmışdı. Ali təhsil verən bu 
mədrəsədə təhsil müddəti 5 il idi. 

Bu təhsil ocağında 500 nəfər müəllim, həkim və nüfuzlu 
alim çalışırdı. Təkcə Misirdən, Çindən, Suriyadan və 
Hindistandan mədrəsəyə 50 nəfərdən çox müəllim, həkim və 
alim dəvət edilmişdi. 

Mədrəsədə xaricdən təhsil almağa gələnlər də daxil 
olmaqla 7000 nəfər tələbə ali təhsil alırdı. Təhsil ocağının 
zəngin kitabxana fondu vardı. Kitabxanada xaricdən gətirilən 
kitablar da daxil olmaqla 60000 nüsxə dərslik və başqa 
ədəbiyyat fondu yerləşirdi. Mədrəsədə Fəzlullah Rəşidinin 
əkinçilik, memarlıq, bağçılıq, astronomiya və s. elm sahələrinə 
aid yazdığı 24 cildlik dərslikdən geniş istifadə olunurdu. 
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İndi də XI-XIX əsrlərdə yaşamış və yazıb- yaratmış, 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali təhsil verən mədrəsələrdə 
mükəmməl təhsil almış şair, alim və mütəfəkkirlərimiz 
haqqında əldə etdiyimiz məlumatı qısa da olsa oxuculara 
təqdim edək: 

XI əsrdə yaşamış Azərbaycan filosofu Əbülhəsən 
Bəhmənyar, Azərbaycan şairləri Qətran Təbrizi, Gurgani 
Fəxri, XII əsrdə yazıb- yaratmış dahi Azərbaycan şairləri 
Nizami Gəncəvi və Əfzələddin Xəqani, XIV əsrdə yaşamış 
Azərbaycan şairləri Arif Ərdəbili, Əssar Təbrizi, İmaməddin 
Nəsimi, XV əsrdə yazıb- yaratmış dahi Azərbaycan şairləri 
Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, XVII əsrdə yaşamış 
Azərbaycan şairləri Əlican Qövsi Təbrizi, Saib Təbrizi, XVIII 
əsrdə yaşamış Azərbaycan ədəbiyyatına bədii incilər bəxş 
etmiş Molla Pənah Vaqif, Mirzə Şəfi Vazeh, Molla Vəli 
Vidadi, XIX əsrdə yaşamış satirik şairimiz Seyid Əzim Şirvani 
və başqaları. 

 Azərbaycanda ilk müəllimlər qurultayı. Azərbaycanda 
ilk müəllimlər qurultayı XIX əsrin sonlarında çağırılmışdı və 
bunlar qəza qurultayları adlanırdı. Bu qurultayların keçirilməsi 
ilə qəzalarda təhsillə bağlı problemlərin həlli üçün zəmin 
yaranırdı. 1893-cü ildə Nuxada, sonralar Şuşada, Cəbrayılda 
və Cavanşir qəzalarında sahə qurultayları təhsil məsələsinin 
həll edilməsini qarşıya məqsəd qoydu. 

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayı 1906-cı ilin 
avqust ayının 15-də Bakı şəhərində öz işinə başladı. Qurultay 
aşağıdakı məsələləri müzakirə etdi: 

1. Rus-tatar məktəblərində ana dilinin icbarı fənn kimi 
tədrisi. 

2. Yeni tədris proqramları. 
3. Vahid tədris metodunun işlənib hazırlanması. 
4. Kənd müəllimləri üçün yaxşı şəraitin yaradılması. 
5. Gürcüstandakı Qori müəllimlər seminariyasının 
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Azərbaycan bölməsinin Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi. 
6. Qadınların təhsilinin inkişaf etdirilməsi və s. 
XX əsrin əvvəllərində əhalinin çox hissəsi savadsız idi. 

Bununla yanaşı 1918-ci ilə qədər Azərbaycanda dünyəvi ali 
təhsil verən məktəb yox idi. Ali təhsilli müəllim kadrlarını isə 
yox dərəcəsində qiymətləndirmək olardı. 

O dövrlərdə yalnız imkanlı adamların övladları Rusiyada, 
eləcə də Avropanın bir sıra ölkələrində ali təhsil almağa 
göndərilirdilər. Bu gənclər orada yüksək təhsil alıb Vətənə 
dönsələr və xalqa xidmət etsələr belə, bu əhalinin çox az 
hissəsini təşkil edirdi. 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qərarı ilə 
Azərbaycan Xalq Maarif Nazirliyi fəaliyyətə başladı. 

1919-cu ildə Azərbaycanda ilk ali məktəb – Bakı Dövlət 
Universiteti yaradıldı. Bura Avropada, xüsusilə Rusiyada ali 
təhsil almış müəllimlər dəvət edildilər. 

1920-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, 1921-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, 1929-cu ildə 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, 1930-cu ildə 
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu, 1945-ci ildə 
Azərbaycan İncəsənət İnstitutu yaradıldı. 

Respublikamızda 1949-cu ildə ümumi 7-illik təhsilə, 
1959-cu ildə ümumi 8-illik təhsilə, 1966-cı ildə isə ümumi orta 
təhsilə keçildi. 

Artıq keçən əsrin yetmişinci ilində Azərbaycanda 17 ali 
məktəb vardı. Bu məktəblərdə yüz min nəfərdən artıq tələbə 
oğlan və qız təhsil alırdı. 

Respublikamızdan kənarada təhsil almağa ölkəmizdən 
çoxlu gənclər göndərilirdi. 

HAŞİYƏ. İlk dəfə 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycandan kənarda təhsil almağa 
50 nəfər  gənc göndərilmişdi. 1970-ci ildə bu rəqəm 60 nəfərə, 
1975-ci ildə 600 nəfərə, 1977-1978-ci illərdə isə 800-900 



~	148	~	

nəfərə çatmışdı.  
Təhsillə dünyanı inkişafa, tərəqqiyə aparan Azərbaycan 

oğulları. Bildiyimiz kimi təhsil və bilik qünyanı inkişafa, 
tərəqqiyə aparan bir yoldur. Bu yolu çoxlu Azərbaycanlı 
oğulları uğurla keçərək istədiklərinə nail ola biliblər. Harada 
yaşamalarından və işləmələrindən aslı olmayaraq öz bilikləri, 
bacarıqları ilə dünya elm tarixində oz adlarını qızıl hərflərlə 
yazıblar. Vətənin belə cəsur, igid oğulları çoxdur. Kitabın bu 
bölməsinə mən onların yalnız ikisinin adını daxil etmişəm: 
Yusif Məmmədəliyevi və Kərim Kərimovu. 

Əvvəlcə Azərbaycanımızın fəxri, dünyada strateji yana-
caq üzrə nadir mütəxəssis Yusif Məmmədəliyev haqqında qısa 
da olsa oxuculara məlumat verək: 

HAŞİYƏ. Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev 31 dekabr 
1905-ci ildə indiki Ordubad rayonunda anadan olub. 1926-cı 
ildə Ali Pedaqoji İnstitutu bitirib. Əvvəlcə keçmiş Kirovabad 
( indiki Gəncə ) pedaqoji texnikumunda müəllim işləyib. İki 
il Lomonosov adına MDU-da təhsilini davam etdirib. Sonra 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda və Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Neft Emalı İnstitutunda çalışıb. 

1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası yarandıq-
dan sonra həmin institutun rektoru olub. Respublika EA-nın 
fizika, kimya və neft bölməsinin akademik katibi, 1954-1958-
ci illərdə isə ADU-nun rektoru olmuşdur. 

Bu yazımda mən Yusif Məmmədəliyevin Böyük vətən 
müharibəsində göstərdiyi dünya miqyaslı nailiyyətlərindən 
qısa  söhbət açacağam. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra qələbənin səbəbləri 
keçmiş SSRİ və dünya miqyasında təhlil edilərkən belə bir 
söz-söhbət yaranmışdı ki, müharibədə faşist Almaniyasının 
hücumunun qarşısını yalnız Mikulinin matoru, Yakovlevin 
təyyarəsi və Məmmədəliyevin təyyarə benzini ala bildi. 

Mən siyasət adamı deyiləm. Lakin 1945-ci ilin iyun 
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ayının 24-də Moskvada keçirilən Qələbə Paradında Azərbay-
can oğlu Yusif Məmmədəliyevin Movzoleyin tribunasında 
dayanması bu sözün doğru olduğunu sübut edir. 

1950-ci ildə Y.Məmmədəliyev yeni bir uğura da  imza 
atdı. O, raketlər üçün yeni markalı benzin yaratdı. 

Y.Məmmədəliyevin elmi-pedaqoji fəaliyyəti layiqincə 
qiymətləndirilib. O, 1942-ci ildə kimya elmləri doktoru, 1945-
ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, 1947-
1951-ci illərdə Azərbaycan EA-nın prezidenti, 1958-1961-ci 
illərdə isə SSRİ EA-nın müxbir üzvü olub. 1946-cı ildə SSRİ 
Dövlət mükafatına layiq görülüb. 

15 dekabr 1961-ci ildə ömrünün ən məhsuldar çağında 
56 yaşında dünyasını dəyişib. 

Dünyada əvəzedilməz strateji yanacaq yaratmasını 
nəzərə alaraq YUNESKO 2005-ci ili həmyerlimizin şərəfinə 
“Yusif Məmmədəliyev ili ” elan edib. 

İndi isə həmyerlimiz Kərim Kərimov haqqında əldə 
etdiyim nadir məlumatları oxucularımıza təqdim edirəm: 
 HAŞİYƏ. Kərim Abbasəli oğlu Kərimov 1917-ci ilin noyabr 
ayının 17-də Bakının Pirşağa kəndində anadan olub. 1942-ci 
ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirmiş, 1943-cü ildə isə 
Böyük vətən müharibəsi ilə əlaqədar Moskvadan Səmər-
qəndə köçürülmüş Artilleriya Akademiyasını bitirib. 

1943-1945-ci illərdə Müdafiə Sənayesinin zavodlarında 
hərbi nümayəndə olub. Böyük Vətən müharibəsi illərində 
əfsanəvi “katyuşa “ların yaradılmasında yaxından iştirak 
edib. 

Müharibədən sonra Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
aparatında bir sıra məsul vəzifələrdə çalışıb. 

1965-ci ildə K.Kərimov Maşınqayırma Nazirliyi Bas 
Kosmik İdarəsinə rəhbər təyin edilib. Eyni zamanda o, 1966-
cı ildən pilotlu uçuşlar üzrə Dövlət komissiyasının sədri 
vəzifəsinə irəli çəkilib.  
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Bununla da həmyerlimiz pilotlu kosmik raketlərin 
yaradılmasında və onların kosmosa uçuşunun təşkil 
edilməsində fəal iştirak edib. Kərim Kərimov bu məsul və 
çətin vəzifədə 25 il işləyib. 

Uzun illər göstərdiyi misilsiz hünər və qüsursuz hərbi 
xidmət onu general rütbəsinə qədər yüksəldib. 

Kərim Kərimov keçmiş Sovet hakimiyyətinin bütün ali 
mükafatlarını alıb. Ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı 
verilib. O, Lenin, Stalin və Dövlət mükafatı laureatı olub. İki 
dəfə Lenin ordeni, 2 Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Qırmızı 
ulduz ordeni və bir çox medallarla təltif edilib. 

O, bütün iş fəaliyyətini qapalı surətdə həyata keçirib. 
Yalnız 1987-ci ildə Qorbaçovun “yenidənqurma siyasəti 
“dövründə həmyerlimiz Kərim Kərimovun adının üstündən 
məxvilik götürülüb. 

29 mart 2003-cü ildə 85 yaşında Moskvada dünyasını 
dəyişib. 
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RESPUBLİKAMIZDA 1990-2005-Cİ İLLƏRDƏ  
TƏHSİLİN İNKİŞAF GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 
İndi də respublikamızda təhsilin inkişafını ümumitəhsil 

məktəbləri şəbəkələrinin vəziyyəti haqqında təhlilə qısa vaxt 
ayıraq:         

 
1990-2005-ci illərdə Azərbaycanda  

ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsi haqqında məlumat 
 

 
Göstəricilər 

Illər üzrə 
1990 1995 2000 2005 

Məktəblərin sayı 
cəmi 

4268 4480 4548 4538 

O cümlədən:  İbtidai 520 526 470 406 
Əsas 1148 975 922 885 
Orta 2578 2961 3136 3226 
Xüsusi məktəblər 22 18 20 21 
Şagirdlərin sayı 
(nəfərlə) 

1349489 1487700 1653703 1581173 

 
Cədvəldən görünür ki, 1990-2005-ci illər ərzində respub-

likada məktəblərin ümumi sayı 4268-dən 4538-ə (artım 6,3%) 
şagirdlərin ümumi sayı isə 1349489 nəfərdən 1581173 nəfərə 
qədər (artım 17,1%) yüksəlmişdir. 

Yaşadığımız XXI əsr ziyalıların, xüsusilə müəllimlərin 
əsridir. Ona görə ki, bu yüzillikdə respublikamızda təhsil 
öz sözünü deməli, ölkəmizin gələcək inkişafını təmin 
etmək, xalqın rifah halını yüksəltmək üçün Vətəni irəli – 
işıqlı gələcəyə aparmağa qadir olan sağlam düşüncəli 
gənclər yetişdirməlidir. 

“Sağlam təhsil - sağlam millət” layihəsi. Sağlamlıq 
insan həyatının məhək daşıdır. Təhsil alan şagirdlərin sağlam-
lığını təmin etmədən təlim-tərbiyə və yaradıcılıq uğurlarını 
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əldə etmək çox çətindir. Belə ki, normal təlim-tərbiyə işi təşkil 
edilmədən bu uğurları yüksəldə biləcək təhsil texnologiyaları 
istənilən qaydada öz səmərəsini vermir.  

2013-cü ildən Azərbaycanda təhsil nazirinin əmrilə 
şagirdlərin sağlamlığının qorunması ilə əlaqədar bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilir. 

2014-2015-ci dərs ilindən respublikamızda “Saglam 
təhsil-sağlam millət” layihəsi həyata keçirilməyə başlayıb. 
Azərbaycanın milli brendi hesab olunan bu sağlamlıq layi-
həsinə əsasən ilk olaraq respublikamızın 6 ümumtəhsil 
məktəbində 15 “Sağlam təhsil sinfi” təşkil olunub.  

2015-2016-cı tədris ilindən respublikamızda əlavə olaraq 
52 “Sağlam təhsil sinfi” yaradılıb. Bu dərs ilində respublika-
mızda cəmi 67 belə sinif fəaliyyət göstərmişdir. Bunların 33-ü 
Bakı şəhərində, 34-ü isə Sumqayıtda təşkil olunub. 

Respublikamızda İki ildən artıqdır ki, bu layihə həyata 
keçirilmək üzrədir. Ölkəmizdə “Sağlam təhsil sinif” lərində 
münasib oturacaqlı, hündür masaların hazırlanması (istehsalı) 
zamanı 18 gigiyenik tələbə əməl olunması nəzərdə tutulub. 

 
RESPUBLİKAMIZDA 2015-ci TƏQVİM İLİNDƏ 

TƏHSİLİN QISA XRONİKASI 
 
- 2015-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət Strategiyası” nın həyata keçirilməsi ilə bağlı 
Fəaliyyət Planı “təsdiq edilib. 

- Ölkə Prezidentinin sərəncamına əsasən “Ən yaxşı 
ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsi üçün 50 məktəbin hər 
birinə 10 min manat, “ən yaxşı müəllim “müsabiqəsində 
qalib gəlmiş 100 nəfər müəllimin hər birinə isə 5 min manat 
məbləğində mükafat ayrılıb. 

- 2015-ci ildə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə təhsil 
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sahəsində çalışan 1 nəfərə “Şöhrət” ordeni, 62 nəfərə 
“Tərəqqi” medalı, 2 nəfərə isə “Dövlət qulluğunda fərqlən-
məyə görə” medalı verilib. 4 nəfər “Əməkdar elm xadimi”, 
60 nəfər “Əməkdar müəllim”, adına layiq görülüb. Həmin 
ildə 105 nəfər təhsil işçisi Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, 304 nəfər 
isə Fəxri Fərmanla təltif olunub. 

- 2014-2015-ci dərs ilində ümumi orta təhsil müəssisə-
lərinin IX siniflərini 108138 nəfər, XI siniflərini isə 87714 
nəfər bitirib. 

- 2014-2015-ci dərs ilində ümumi orta təhsil mək-
təblərini bitirən 131 şagird qızıl medala, 21 nəfəri isə gümüş 
medala layiq görülüb. 

- 2015-2016-cı dərs ilində I sinfə qəbul olunan şagird-
lərin sayı 157 minə çatıb. Məktəblərdə təhsil alan şağirdlərin 
sayı isə 1 milyon 359 min 173 nəfər olub. 

 

 
 

RAYONUMUZDA TƏHSİL 
 

Şabranda dini təhsil haqqında qısa məlumat. Şabranda 
təhsilin qədim bir tarixi vardır. Bu tarix keçmiş Şabran şəhəri 
ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi 
mədəniyyət nümunələrinin əsasında artıq sübuta yetirilmişdir. 

VII əsrin ortalarında ərəblər Azərbaycanı işğal etmişdi. 
Ərəblərin Azərbaycan ərazisinə gəlişi ilə əlaqədar olaraq 
işğaldan qabaqkı məktəblər tamamilə dağıdılaraq məhv 
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edilmişdi. Əvvəlki təhsil sistemi tamamilə ləğv olunmuşdu. 
İslam dinini, mədəniyyətini və qayda-qanunlarını təbliğ edən 
yeni dini məktəblər yaradılmağa başlanmışdı. 

İslam dinini Azərbaycana, o cümlədən Şabrana yaymaq 
məqsədilə bu ərazilərə ali savadlı ruhanilər və axundlar 
göndərilirdi. Bu din adamları Şabran ərazisinə gəldikdən sonra 
özlərinə ev-eşik tikərək burada daimi məskunlaşmışdılar.  

Həmin ruhanilər və axundlar Şabranda və onun ətraf 
kəndlərində dini məktəblər açmış, uşaqlara və gənclərə ərəb 
dilində dərs keçmiş, onlara əlifbanı, oxumağı, yazmağı və 
şəriət qayda-qanunlarını öyrətmişdilər. Beləliklə yerli əhali 
həmin din adamlarından təhsil aldıqca onlarla mehriban olmuş, 
sakit və səmimi şəkildə birgə yaşamağa qərar vermişdilər. Bu 
ruhanilər və axundlar,yəni müəllimlər təkcə dərs deməklə 
kifayətlənməyirdilər. Onlar Şabranın, eləcə də kənd-kəsəyin 
bütün xeyr-şərində iştirak etmiş, dəyərli məsləhətlərilə 
camaata köməklik göstərmişdilər. İllər keçdikcə bu din 
xadimləri yerli əhalinin sevimlisinə çevirilərək el içində böyük 
hörmətə və yüksək nüfuza malik olmuşdular. 

İllər ötmüş, Şabran torpağına gələn həmin din adamları 
yaşa dolaraq qocalmış, nəhayət yaşlı olsalar da Şabrandan öz 
vətənlərinə qayıtmaq istəməmişlər. Bu yeri özlərinə vətən 
hesab edərək burada da öz dünyalarını dəyişmişlər. Onlar özlə-
rinin vəsiyyətlərinə görə Şabran torpağında da dəfn olun-
muşlar. Yerli Şabran əhalisi isə bu din adamlarının məzarlarını 
özlərinin bir inanc yerinə-ziyarətgaha çevirmişlər. Bu günə 
qədər Şabran əhalisi, Azərbaycanın başqa ərazilərindən 
gələnlər hər il bu uluların məzarlarını ziyarət edirlər. 

İndiyə kimi Şabran ərazisində məzarları qalan belə din 
adamlarına Şabrandan (keçmiş Dəvəçikənddən) Seyid 
Əmiraslanı, Qələgahdan İbrahim Əfəndini, Pirəbədildən Seyx 
Pirəbədəli, Gömür kəndindən Şeyx Əzizəddini, Xəlfələr 
kəndindən Xəlifə Seyidəhmədi və digərlərini göstərmək olar. 
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XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Şabran ərazisində- 
keçmiş Dəvəçibazarda, Gəndovda, Uqahda, Qələgahda, Pirə-
bədildə, Çölquşçuda, Zöhramıda, Ərəblərdə, Orta Əmirxan-
lıda, Çuxurazəmidə və başqa kəndlərdə mükəmməl ibtidai dini 
təhsil verən məktəblər açılaraq fəaliyyət göstərərdi. Bu dini 
məktəblərdə xaricdə və ya Azərbaycandakı mədrəsələrdə 5 il 
ali dini təhsil almış müəllimlər (əfəndilər, axundlar) dərs 
deyirdilər. Belə müəllimlərə Qələgahdan Abdulvahab Əfəndi-
nin, Zöhramıdan Cəmaləddin Əfəndinin, Uqahdan Şəmsəddin 
Əfəndinin, Çölquşçudan Hacı Kərim Əfəndinin, Dəvəçikənd-
dən (indiki Şabran şəhəri) Molla Heydərqulunun, Cuxurazə-
midən Camal Əfəndinin və qeyrilərinin adını qeyd etmək olar. 

Məşhur tədqiqatçı alimlər göstərir ki, XII-XVIII əsrlərdə 
qədim Şabran şəhərində böyük Cümə məscidi olub. Tarixçi 
alimlər isə sübut edir ki, belə Cümə məscidləri o dövrlərdə 
yalnız böyük şəhərlərə məxsus olardı. Oradakı məscidin 
nəzdində də dini məktəblər və mədrəsə fəaliyyət göstərirdi. 
Şabranla əlaqədar aparılan çoxsaylı tədqiqatlarda sübuta 
yetirilib ki, Azərbaycanın böyük şəhərlərində olduğu kimi, 
Qədim Şabranda da təhsil eyni olmaqla çox zəngin tarixi 
inkişaf yolu keçmişdir. 

Buradakı Cümə məscidinin yanında mədrəsədən əlavə 
yaradılmış məhəlli məktəblər-mollaxanalar dini təhsilin inki-
şafında mühüm rol oynayıb. Qədim Şabran haqqında arxeoloji, 
elmi və tarixi araşdırmalardan aydın olur ki, təhsil, məktəb, 
yazı, mükəmməl savad olmadan şəhərdə dünya miqyaslı 
ticarəti rəsmiləşdirmək və onu idarə etmək heç vaxt  həyata 
keçə bilməzdi. 

Elmi sübutlar təsdiqləyir ki, yüksək təhsil almadan 
Şabranlılar bu qədər dünya şöhrəti qazana bilməzdilər. Dahi 
Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” əsərində Şabran haqqında 
məlumat verilir. Bundan əlavə görkəmli Azərbaycan şairləri 
Əfzələddin Xəqani və Fələki (Səmavi) Şirvaninin əsərlərinə də 



~	156	~	

Şabran haqqında bir sıra dəyərli məlumatlar daxil olub. 
Arxeoloji və tarixi araşdırmalar göstərir ki, XII-XVIII əsrlər 
ərzində burada təhsillə yanaşı islam mədəniyyətinin bir çox 
sahələri, o cümlədən idman oyunları, ədəbiyyat, musiqi sənəti 
və başqa sahələr dəyərincə inkişaf mərhələsi keçib. 

Şabranda dünyəvi təhsilin yaranması və inkişafı. 
Şabranda (keçmiş Dəvəçi) dünyəvi təhsilin bünövrəsi 1914-cü 
ildə qoyulub. Həmin ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayo-
nunda ilk dəfə olaraq böyük rus çarı II Nikolayın fərmanı 
ilə Pirəbədil kəndində 5-illik rus-tatar məktəbi açıldı. 

01 sentyabr 1914-cü ildə kəndin bütün sakinləri, o cüm-
lədən ağsaqqallar, ziyalılar və gələn qonaqlar sanki təntənə 
içində idilər. Kənd yaranan vaxtdan bu cür bayram, sevincli və 
şən ovqatlı gün görməmişdi. Bu, sadə məsələ deyildi, məktə-
bin açılmasına şəxsən rusiya çarı II Nikolay özü imza atmışdı. 
Məktəbdə dərslər Azərbaycan və rus dillərində keçirilirdi. 
Həmin dərs ilindən indiki Şabran rayonunun Kilvar 
kəndində də ikinci 5-illik rus-tatar məktəbi açılaraq 
fəaliyyət göstərirdi. 

1922-ci ildə indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu 
ərazisindəki Dəvəçibazarda 5-illik təhsil verən üçüncü 
məktəb açıldı. Bu məktəb indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhəri ərazisində ilk dünyəvi məktəb idi. 

1930-cu ildə respublikamızda rayonlaşma siyasəti 
həyata keçirildi. Dəvəçi ayrıca rayon statusu aldı. Rayon 
Xalq Maarif Şöbəsi təşkil edildi. Bununla rayonumuzda 
tədrisin gələcək inkişafı üçün yaxşı zəmin yarandı.  

1934-cü ildə Pirəbədil kənd və Dəvəçibazar 5-illik 
məktəbləri yeddillik təhsilə keçdilər. Bu, rayonda gedən 
maarifçilik hərəkatına böyük dəstək oldu. 

1937-ci ildə Dəvəçibazar və Pirəbədil kənd yeddillik 
məktəbləri orta məktəbə çevrildilər. 

Bu gün məktəbin tarixini yazarkən bir daha mənə məlum 
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oldu ki, bu məktəb Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonu yaranan 
gündən hal- hazıra kimi rayonun kadra olan ehtiyaclarının 
ödənilməsində mühüm rol oynayıb. 

1950-ci illərin əvəllərindən başlayaraq məktəblərimizin 
ixtisaslı müəllimlərlə təmin edilməsi işi özünün çiçəklənmə 
dövrünə qədəm qoydu. Artıq rayon məktəblərində Abdulla 
Rəsulov, Nurbala Quliyev, Nizaməddin Adıgözəlov, Ramazan 
Hüseynov, Firuzə Hüseynova (tarix), Nacı Mehdiyev, Xuda-
baxış Cəfərov, Müzəffər Səlimov, Nurulla Xəlilov, Bəşir 
Şükürov, Fəyyaz Rəşidov, Mirzəbaba Rzayev, Nadir Fazilov, 
Məcid Bağırov, Nabatxanım Hüseynova, Tacəddin Tacəd-
dinov (dil- ədəbiyyat), Əli Həsənov, Həsən Cəbrayılov, Məzə-
xanım Əliyeva (riyaziyyat), Ağabəy Quliyev (fizika),Teyfur 
Abdulkərimov, Məryəm Əfəndiyeva, Mirfəttah Qədirov, 
Cümşüd Cümşüdov, Nəcəfalı Mahmudov, Hacıbaba Xəlilov, 
Hafiz Ağacanov (kimya, təbiət-coğrafiya), Pərviz Məmmədov, 
Elza Aslanova, Baba Muradəliyev, Yekaterina Məmmədova, 
Jmulina Zinaida (rus bölməsi), Rəsul Hacıyev (alman dili), 
Bağır Əliyev (bədən tərbiyəsi və hərbi) Veysəl Axundov, 
Şahbaba Məmmədov, Bafadar Musayev, Abdulsalam Məm-
mədov, Səccarə Quliyeva, Güləli Məmmədov (sinif-tarix), 
Cəbi Cəbiyev, Əhmədsafa Osmanov, Rəcəb Hacıyev ( hər üçü 
dil-ədəbiyyat), Qasım Həmidov, Üzməli Mütəllimov, Nurbala 
Hüseynov (ibtidai sinif ) kimi onlarca öz ixtisasını və işini 
bilən müəllimlərimiz rayon təhsilinin keşiyində durmuşdular. 

1950-ci ildə rayonda yeddillik məktəblərin sayı artdı. 
Dəvəçi qəsəbə və Pirəbədil kənd orta məktəbləri ilə yanaşı 
Çaraq, Qələgah, Qorğan, Nohurlar, Aşağı Gəndov, Pirəmsən, 
Dağbilici, Düzbilici, Rəhimli, Çölquşçu, Sovxoz və digər 
yedillik məktəblər rayondakı təhsilin inkişafında xüsusi rol 
oynamağa başladılar. Həmin məktəblərin təşkilatçılıq qabiliy-
yəti olan bacarıqlı rəhbər kadrlarla, eləcə də ixtisaslı 
müəllimlərlə təmin olunması məsələsi xeyli yaxşılaşdı. 



~	158	~	

O  illərdə rayondakı ibtidai məktəblərin də inventar və 
material təchizatı, kadr təminatı gücləndirildi. Bu məktəblərdə 
tədrisin keyfiyyəti, şagirdlərin dərsə davamiyyəti,dərsə verilən 
xüsusi tələblər, o cümlədən nəzərdə tutulan proqram 
materiallarının yüksək dərəcədə mənimsənilməsi məsələlərinə 
diqqət daha da artırıldı. 

Bilici Qorğan, Çayqaraqaşlı, Zağlı, Sarvan, Zeyvə, Ot 
sovxozu, Sincanboyad, Aygünlü, Zöhramı, Çayqaraqaşlı, 
Leyti, Xəlilli, Çinarlar və başqa ibtidai məktəblər belələrindən 
idilər. Bu məktəbləri bitirən şagirdlər qonşu məktəblərdə 
təhsillərini davam etdirərkən heç bir çətinlik çəkmir, tədrisə 
aid olan proqram materialını tez mənimsəyirdilər. 

Quba ikiillik Müəllimlər İnstitutunun Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) təhsilinin inkişafında rolu. Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
M.Nəzirov adına 4 saylı orta məktəbin tarixini yazarkən 
kitabımın daha canlı alınması üçün bəzi arxivlərə müraciət 
etməli oldum. Bu arxiv materiallarının içində tez-tez 2 illik 
Quba Müəllimlər İnstitutunun adı mənə rast gəldi. Onda mən 
bildim ki, vaxtıkən rayonumuzun, xüsusilə bu məktəbin 
ixtisaslı müəllim kadrları ilə təmin olunmasında həmin institut 
çox dəyərli rol oynayıb. 

Azərbaycanda ilk Müəllimlər İnstitutu 1938-ci ildə 
Bakıda, sonrakı illərdə isə Gəncədə, Şuşada, Naxçıvanda, Xan-
kəndində yaradılmışdı. Sonralar Azərbaycanın şimal bölgə-
sinin mərkəzi sayılan Qubada da ikillik Müəllimlər İnstitutu 
açıldı. Vaxtilə bu institutu bitirənlərin çoxlarını tanıyırdım. 
Şabranlı (keçmiş dəvəçili) həmin məzunlar haqqında mənim 
yaddaşımda çoxlu silinməz xatirələr və məlumatlar həkk 
olunub. O dövrlər üçün mən gündəlik və ya qeydiyyat 
kitabçası aparmasam da, hər şey dünən baş verən hadisə kimi 
yaddaşımda kök salıb. Lakin bu, ayrıca bir kitabın 
mövzusudur. Mən bu yazımda yalnız həmin institutu əllinci 
illərdə bitirib təhsil şöbəsinin əmrilə məktəblərin sərəncamına 
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göndərilən məzunların kiçik bir qrupu haqqında qısaca 
oxuculara məlumat verəcəyəm:  

Araşdırdığım arxiv materiallarında təkcə RXMŞ-nin bir 
əmrilə ( Əmr 962 , 20.02.1953-cü il) 1952-ci ildə o pedaqoji 
məktəbi ibtidai sinif, Azərbaycan dili və ədəbiyatı, tarix, 
təbiət-coğrafiya və digər ixtisaslar üzrə bitirmiş 20 nəfərə 
qədər gənc müəllimın Bakı Vilayət Xalq Maarif Şöbəsinin 
rəsmi razılığına əsasən Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) 
məktəblərinə işə göndərilməsi qeyd edilib. Bu kiçik məlumat 
Ouba ikillik Müəllimlər İnstitutu haqqında fikirlərimin 
təsdiqinin bariz nümunəsidir. 

01 yanvar 1953-cü il tarixə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunda 2 orta, 16 yeddillik, 27 ibtidai məktəb fəaliyyət 
göstərirdi. Bu məktəblərin ixtisaslı müəllim kadrlarına olan 
ehtiyacı nəinki ildən-ilə, mən deyərdim ki, bəlkə də gündən 
günə yaxşılaşırdı.  

1955-1956-cı tədris ilində artıq Dəvəçikənd, Nohurlar, 
İdrisi, Çaraq, Gəndov, Kilvar, Aygünlü, Uzunboyad və 
başqa kənd məktəbləri 7-illik məktəb kimi fəaliyyət 
göstərirdilər. 
 

Rayonumuzda təhsilin inkişafı statistik rəqəmlərdə 
1999-2014-ci illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon ümumtəhsil 

məktəblərini bitirmiş məzunlarının respublikanın 
6 əsas ali məktəbinə qəbul olunması haqqında   m ə l u m a t 

(TQDK-nın rəsmi  məlumatlarına əsasən) 
 
Sıra 
№№ Ali məktəblərin adı 

Qəbul olunan-
ların sayı, 

nəfərlə 
1 2 3 
1 Bakı Dövlət Universiteti 106 
2 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 99 
3 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 76 
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1 2 3 
4 Azərbaycan Texniki Universiteti 68 
5 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 68 
6 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 65 

 Cəmi: 482 
 
Cədvəldən görünür ki, 1999-2014-cü illər ərzində res-

publikanın 6 əsas məktəbinə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon 
orta ünumtəhsil məktəblərini bitirmiş 482 nəfər abituriyent 
qəbul olunmuşdur. Bu da həmin illərdə bütün ali məktəblərə 
rayonumuzdan qəbul olan abituriyentlərin (482:877= 
=0.55x100= 55%) 55%-ni təşkil edir. 

İndi də 1999-2014-cü illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonundan orta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulunu nəzərdən 
keçirək: 

 
 
1999-2014-cü illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon 

məktəblərini birirmiş məzunların respublikanın orta ixtisas 
məktəblərinə  

qəbulu barədə   m ə l u m a t 
(TQDK-nın rəsmi məlumatları əsasında) 

 

Sıra 
№№ 

İxtisas qrupları 
Qəbul 
olub 

nəfərlə 
1 
 

Texniki, iqtisadiyyat, hüquq, kənd 
təsərrüfatı və pedaqoji ixtisaslara 

214 

2 Tibb və kimya-texnoloji ixtisaslara 79 
3 

 
Hümanitar, xüsusi qabiliyyət tələb edən 
bədən tərbiyəsi, musiqi və incəsənət 
ixtisaslarına 

 
20 

  Yekunu: 313 
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Cədvəldən göründüyü kimi 1999-2014-cü illərdə Dəvəçi 
rayonundan respublikamızın orta ixtisas məktəblərinə 313 
nəfər abituriyent qəbul olunmuşdur. 

 
 

Şabran ( keçmiş Dəvəçi ) rayon ümumtəhsil məktəblərini 
bitirən məzunlardan 1999-2014-cü illərdə ali məktəblərə 

qəbul haqqında məlumat 
(TQDK-nın rəsmi  statistik məlumatları əsasında) 

 
1999-2014-cü illərdə qəbulun vəziyyəti 

İllər 
Qəbul 
nəfərlə 

İllər 
Qəbul 
nəfərlə 

1999 84 2007 47 
2000 39 2008 35 
2001 38 2009 64 
2002 34 2010 70 
2003 57 2011 66 
2004 48 2012 58 
2005 41 2013 64 
2006 45 2014 87 

Cəmi: X X 877 
 
 
Cədvədən göründüyü kimi 1999-2014-cü illərdə ali 

məktəblərə tələbə qəbulu üzrə ən yüksək göstərici 1999-cu və 
2014-cü illərdə olmuşdur. 

İndi də gəlin həmin dövrdə ali məktəblərə qəbul 
imtahanları zamanı 500-600-dən artıq bal toplamış abituriyent-
lər haqqında məlumatı nəzərdən keçirək: 
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1999-2014-cü illərdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonundan 
ali məktəblərə qəbul olan və 500-600-dən yuxarı bal toplamış 

abituriyentlər haqqında məlumat 
(TQDK-nın rəsmi statistik məlumatları əsasında) 

 

İllər 
Toplanılan ballar 

500-dən 
yuxarı (nəfərlə)

600-dən 
yuxarı (nəfərlə 

1999-2009–cu illərdə 30 6 
2010-cu ildə 13 3 
2011-2013- ci illərdə 16 3 
2014-cü ildə 12 2 

Cəmi: 71 14 
 
 Cədvəldən görünür ki, rayonumuzun orta ümumtəhsil 

məktəblərini bitirmiş və 1999-2014-cü illərdə test üsulu ilə ali 
məktəblərə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş 71 abituriyent 
500-dən yuxarı, 14 abituriyent isə 600-dən yuxarı bal 
toplamışdır.  
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ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR M.NƏZİROV 
ADINA 4 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN 

TARİXİNDƏN... 
         
 

MƏKTƏBİM 
 

Sən zamanın tələbindən yarandın, 
Elm, təhsil dünyasında yer aldın, 
Həqiqətin aynasında darandın, 
Ömrümüzə işıq saçdın məktəbim! 
Qarşımızda yollar açdın məktəbim! 
 
Mənbəyisən dərin əqlin, kamalın, 
Özəyidir elmin arzu, amalın, 
Şagirdlərin gözəl hüsnün, camalın, 
Verdin bizə zəngin bilik məktəbim! 
Mənim doğma on bir illik məktəbim ! 
 
Çox illəri sakin olduq evində, 
Dərs öyrəndik, təhsil aldıq evində, 
Neçə elmə zəfər çaldıq evində, 
Qanad açıb pərvaz etdik məktəbim! 
Uçub özgə səmtə getdik məktəbim! 
 
Qaranlıqda mayak oldun yolumda, 
Çətinlikdə gücə döndün qolumda. 
Büdrəmədim ən dolaşıq halımda. 
Hər an duydum köməyini məktəıbim! 
Unutmadım əməyini məktəbim! 
 
Sən uğurla yola saldın illəri, 
Təhsilinlə məmnun etdin elləri, 
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Becərdirik sən əkdiyin gülləri, 
Bağımızın bağbanısan məktəbim! 
Elmimizin loğmanısan məktəbim! 
 
Qabaqdadır hələ illər, fəsillər, 
Elm alacaq səndən neçə nəsillər, 
Ötüşəcək yəqin bir-bir əsrlər, 
Sən bir tarix olacaqsan məktəbim! 
Yaddaşlarda qalacaqsan məktəbim! 
 
Məzunların axtarıldı soraqla, 
Ad gününü qeyd etdilər maraqla. 
Özün çevir tarixini, varaqla, 
Şan- şöhrətli, iftixarlı məktəbim! 
Başı qarlı, dağ vüqarlı məktəbim! 
 
İllər salıb lövbərini yaşına, 
Tarix yazıb kərpicinə, daşına. 
Çatmamısan hələ mənzil başına 
Doxsan beşi vurdun başa məktəbim! 
İndən belə min il yaşa məktəbim! 

 
QISA ARAYIŞ: 
Azərbaycan xalqının belə bir atalar sözü var: 

“Keçmişi unutma, gələcəyin müəllimidir.” Deyirlər ki, kim 
keçmişə güllə atırsa onun həyatı topsuz, tüfəngsiz keçinə 
bilməz. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bütün 
ziyalıların, qələm əhlinin bir vəzifəsi də keçmişi qələmə 
almaq, onu olduğu kimi yaşadaraq gələcək nəsillərə 
ötürməkdən ibarət olmalıdır. 

HAŞİYƏ. Yaradıcılığımın publisistika mərhələsinə 
keçdiyim 2007-ci ildən bəri elə bil mənə insanlarla daha 
yaxından ünsiyyət qurmaq, onlarla müxtəlif səpkidə fikir 
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mübadiləsi aparmaq, onların sevinclərini – sevinc, dərdlərini- 
dərd kimi qəbul edərək, onları duymaq, başa düşmək mənim 
üçün çox asan olub.  

Bu yolda mənim yüzlərlə insanla daha yaxın olmaq, bir 
sözlə onları olduğu kimi tanımaq kimi geniş imkanlarım 
yaranıb. Həmin dövrdə hiss etmişəm ki, çox insanlar keçmişi 
sevir, ona rəğbət bəsləyir. Bəziləri hətta keçmişi illər keçsə də 
olanları unuda bilmir, ötən xatirələrlə yaşayır. Keçmişin daha 
unudulmaz olması üçün yaddaşında ona xüsusi yer ayırır. Tez-
tez keçənləri söz-söhbətlərində yada salır. Olanları tədricən 
lazım gəldiyi hallarda yazıya köçürür. Bir sözlə, dünən baş 
verənləri unudulmağa qoymur. Gördüklərini, eşitdiklərini 
sənədləşdirərək onların yaddaşdan silinməsinə imkan vermir. 
Bədii əsər yazmaq və ya publisistika yolu ilə yaddaşlarda kök 
salmış xatirələri və olub-keçənləri tarixə qovuşdurmaq kimi bir 
vəzifəni öz üzərinə götürür.  

Bəzən isə bir sıra kobud və nadan adamlar öz keçmişinə 
güllə atır, onu topa-tüfəngə tuturlar. Olub- keçən hadisələri, 
zəhmətkeş və gözəl insanları sanki yada salmaq belə istə-
mirlər. Cılız hisslərlə qidalanan belə nankor, lovğa və xudbin 
adamların çoxu bəzən öz ata-analarının vəfatı tarixlərini belə 
tamam unudurlar. Çox vaxt valideynlərinin  məzarlarının 
yerini isə özləri müəyyən edə bilməyib başqalarından 
soruşmağa məcbur olsalar da həmin yeri heç vaxt tapa 
bilmirlər. 

Ensiklopedik lüğətdə və digər elmi mənbələrdə dünya-
da ilk tarix kitabının müəllifi bizim eradan əvvəl təxminən 
490-425-ci illərdə yaşamış qədim yunan tarixçisi Herodot 
hesab edilir.  

Tarixi mənbələrə görə çoxlu xarici ölkələrdə səyahətlərdə 
olmuş bu tarixçi alim təqribən bizim e.ə. 443-cü ildə “Tarix” 
əsərini yazıb. Əsəri görkəmli alim Yunan-İran müharibələrinə 
həsr edib. İskəndəriyyə alimləri isə sonradan Herodotun bu 
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əsərini 9 kitaba ayırıblar.  
Araşdırmalar göstərir ki, müəllif bu əsərini xalq rəvayəti 

və əfsanələri, şahid ifadələri, eləcə də özünün şəxsi mü-
şahidələri əsasında yazıb. Lakin o, yeri gəldikcə yazılı məlu-
matlardan, yəni arxiv materiallarından da geniş istifadə edib. 
Herodotun bu əsərində əksər Şərq ölkələrinin tarixi, o 
cümlədən qədim Azərbaycan haqqında, Xəzər dənizi, Araz 
çayı, Dərbənd və digər coğrafi məkanlarımız barədə maraqlı 
yazılar özünə geniş yer alıb. 

Qədim yunan tarixçisinin bu kitabı Azərbaycanın qədim 
tarixini, coğrafiyasını və etnoqrafiyasını öyrənənlər üçün 
dəyərli və işıqlı bir mənbədir. 

Roma natiqi, şairi və siyasi xadimi Siseron Mark Tuli (e.ə. 
106-43) Herodotun kitabları əsasında təhlil və araşdırma 
apararaq Herodotun “Tarix “əsərinin böyük tarixi və dünyəvi 
əhəmiyyət daşıdığını göstərib. Aldığı nəticələri yekunlaşdıra-
raq o, Herodotun dünya elminin inkişafında böyük xidməti 
olduğunu qeyd edib. Onu “tarixin atası” adlandırıb. 

Bildiyimiz kimi hər hansı bir hadisəni qələmə almaq, onun 
tarixini yazmaq müəllifdən böyük zəhmət və məsuliyyət tələb 
edir. Çünki müəllif qələmə alınan tarixi yazının yaddaqalan, 
uzunömürlü, oxucuların marağına səbəb olması üçün yazı 
üzərində ciddi çalışmalıdır. Bunları əldə etməkdən ötrü gərək 
hər yazılan söz elmə və tarixi mənbəələrə əsaslanmalı, yalan 
və uydurma olmamalıdır.Yazının hər sətri, hər cümləsi tarixi 
köklərə söykənməlidir. Kitaba yazılan hər fakt və rəqəm 
nəyəsə istinad edilərək təsdiq olunmalı, sanballı olması ilə 
yazılan əsəri daha da zənginləşdirməlidir. Zənnimcə hər 
müəllif kitab yazarkən əgər bu vəzifələri qarşısına məqsəd 
qoyarsa onda o, bu işdə mütləq udacaq. Onun kitabı yazarkən 
keçirdiyi çətin günlər, yuxusuz gecələr və çəkdiyi bütün 
zəhmət heç vaxt hədər getməyəcəkdir.  

İstəkli oxucularıma məlumat verim ki, mən bu kitabı 
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qələmə alanadək Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı (1937-ci ildən 1961-ci ilə qədər bu məktəb 
S.M.Kirov adına Dəvəçibazar, Dəvəçi qəsəbə orta, 1961-ci 
ildən 1964-cü ilə qədər isə Dəvəçi şəhər S.M.Kirov adına 
səkkizillik məktəbi adlandırılıb) tam orta məktəbin tarixi 
haqqında ayrıca kitab yazılmayıb. Mən bu məktəbdə oxumuş 
bir məzun, qocaman təhsil işçisi və bir şair- publisist olaraq 
qərara aldım ki, çətin də olsa bu məsul vəzifəni öz üzərimə 
götürüm. 

 Yalandır, doğrudur bilmirəm. Mənim yaradıcılığıma bələd 
olanlar mənə deyirlər ki, rayonumuzda, bəlkə də 
respublikamızda da səni qədər təhsilin dəqiq tarixini yazmağa, 
yaşatmağa can atan və buna nail olan ikinci şəxs ola bilməz. 

Keçək əsas mətləbə. Bu kitabı qələmə almağa başlayana 
qədər mən artıq dördüncü ildir ki, bu məktəbin tarixinə aid 
olan arxiv materiallarını bir neçə dəfə vərəqləyib nəzərdən 
keçirmişəm. Düzünü deyim ki, arxiv fondundan və sorğu şək-
lində topladığım materialların hamısı bir kitaba sığmazdı. Ona 
görə də ixtisar etmək yolu ilə kitabın yalnız bir cilddə yazıl-
masına qərar verdim. Belə ki, bu gün dünyada iqtisadi, xüsu-
silə maliyyə  böhranın tuğyan elədiyi bir zamanda xüsusi kö-
mək və ya sponsor olmadan kitab nəşr etdirmək müşkül işdir. 

Məktəbin tarixinin yazılmasında istifadə edilən 
mənbələr. Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 
məktəbin 95 illik tarixini yazarkən rayon Təhsil Şöbəsinin 
1950-1960-cı illərə dair, məktəbin isə 1960-2016-cı illərə dair 
arxiv sənədlərindəki məlumatlar  vərəq-vərəq oxunaraq bu 
kitabın yazılması üçün mənbə kimi götürülüb. Bundan əlavə 
1976-1987-ci illərdə çap olunmuş ASE-nin 10 cildliyindən və 
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının təhsil bölməsinin 
materiallarından, eləcə də “Azərbaycan müəllimi” və digər 
qəzət və jurnallarda təhsilə aid çap olunmuş məqalələrdən, 
ayrı-ayrı vətəndaşlardan sorğu yolu ilə toplanmış məlumat-
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lardan kitabın tarixiliyini və elmiliyini saxlamaqdan ötrü yeri 
gəldikcə istifadə edilib. Kitaba marağın daha da artması və 
oxucunu yormamaq məqsədilə xalqımızın şifahi xalq ədəbiy-
yatının poetik nümunəsi olan “Atalar sözü”nün duzlu-sözlü 
ifadələrindən  yeri gəldikcə işlədilməsi məqsədə uyğun sayılıb.  

 Bildirim ki, məktəbin yarandığı 1922-ci ildən 1950-ci ilə 
kimi nə məktəbdə, nə də rayon Təhsil Şöbəsində arxiv sənəd-
ləri saxlanılmır. Rayon arxivində də həmin illərə dair sənəd 
yoxdur. Ona görə də 1922-1950-ci illərə dair məktəbin tarixi 
yuxarıda qeyd etdiyim kimi qəzet və jurnal məqalələri, eləcə 
də vətəndaşlardan sorğu nəticəsində toplanan məlumatlar 
əsasında qələmə alınmışdır. 

Oxucuların bir daha nəzərinə çatdırım ki, mən bu kita-
bımda tarixi olduğu kimi, yəni təhrif olunmadan yazmağı 
qərara aldım. Belə ki, Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
M.Nəzirov adına məktəb Pirəbədil (2014-cü il), Kilvar (2014-
cü il) 5-illik məktəbindən sonra rayonda açılmış üçüncü (1922-
ci il) 5-illik məktəbdir. Ancaq onu da qeyd edim ki, rayonu-
muzda olmasa da, Şabran (keçmiş Dəvəçibazarda, Dəvəçi 
qəsəbəsində, Dəvəçi şəhərində) şəhərində bu məktəb 
həqiqətən təhsilin beşiyi hesab olunmalıdır.                                          

 Məktəbin köhnə binası 1937-ci ildə, keçmiş Kommunist, 
indiki Heydər Əliyev prospekti tərəfdəki 3 əlavə sinif otağı isə 
1974-1982-ci illərdə (2009-cu ildə təzə məktəbin binası inşa 
olunarkən həmin otaqlar şəhərin interyerinə xələl gətirdiyinə 
görə sökülmüşdür.) tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı layihəsi çərçivəsində 
2009-cu ildə məktəb üçün 520 nəfər şagird yeri olan 27 
sinif otağından ibarət yeni məktəb binası tikilmişdir. Mək-
təbin yeni binasında respublika Təhsil Nazirliyinin hesa-
bına 1 kimya, 1 fizika, 2 informatika və başqa fənn kabi-
netləri quraşdırılmışdır. 

Son illərdə məktəbin maddi-texniki bazasının möhkəm-
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lənməsində də xeyli işlər görülmüşdür. 
Azəbaycan xalqı özünün məşhur bir atalar sözünü yaradıb: 

“Gün var keçib gedər, gün var yadda qalar”. 95 yaşlı indiki 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam 
orta məktəbin yola saldığı ötən günlər və illər öz tarixi 
əhəmiyyətinə görə çox yaddaqalandır. 

Araşdırmalarımıza görə indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəb keçən 95 il 
ərzindəki pedaqoji fəaliyyətində 5 tarixi dövr yola salıb.  

1922-ci ildən 31.08.1934-ci ilədək ibtidai məktəb 
dövrü; 

01.09.1934-cü ildən 31.08.1937-ci ilədək yeddillik 
məktəb dövrü; 

01.09.1937-ci ildən 31.08.1960-cı ilədək - orta məktəb 
dövrü; 

01.09.1960-cı ildən 31.08.1992-ci ilədək səkkizillik və 
ya əsas (natamam orta) məktəb dövrü; 

01.09.1992-ci ildən hal-hazıra kimi orta və ya tam 
orta məktəb dövrü; 

Məktəbin keçdiyi 95 illik tarixi yol (yarandığı vaxtdan bu 
günədək) uzun illərin araşdırmaları əsas götürülməklə, topladı-
ğımız yazılı və şifahı materiallar əvvəlcə xronoloji ardıcıllıqla 
ipə-sapa düzüldü. Oxucuların kitabdan istifadəsini asanlaş-
dırmaq məqsədilə məktəbin 95 illik tarixi dövrünü aşağıda 
göstərilən 8 mərhələyə böldük:  

1922-1950-ci illər 
1951-1959-cə illər 
1960-1970-ci illər 
1971- 1980-cı illər 
1981-1990- cı illər 
1991-2000-ci illər 
2001-2010-cu illər 
2011-2016-cı illər 
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1922-1950-ci illər 
 
1914-cü ilin sentyabr ayının 1-də Azərbaycanın ən 

dibər guşəsi olan Dəvəçinin Pirəbədil və Kilvar kənd-
lərində 5-illik dünyəvi təhsil verən məktəblərin açılması bu 
bölgənin tarixində görünməmiş bir hadisə oldu. 

Lakin belə bir məktəbin Dəvəçibazarda da açılmasına 
ciddi ehtiyac vardı. 

1920-ci iliin aprel ayının 28-də Azərbaycanda sovet 
hakimiyyəti quruldu. Bu tarixi hadisə Azərbaycanda məktəb 
sistemində də bir sıra dəyişilik edilməsini zəruri hesab etdi. 

1920-ci il may ayının 15-də Azərbaycan Xalq Maarif 
Komissarlığı tərəfindən vicdan azadlığı haqqında dekret 
verildi. Bu dekretə əsaslanaraq din məktəbdən ayrıldı. Artıq 
dövlət proqramı əsasında ölkədə savadsızlığın ləğv edilməsinə 
start verildi. Bu məqsədlə xüsusi kurslar təşkil edildi. 

1922-ci idə Dəvəçibazarda – yəni indiki Şabran (keç-
miş Dəvəçi) şəhərində ikinci dərəcəli 5-illik dünyəvi təhsil 
verən məktəb açılıb fəaliyyətə başladı.  

1923-cü ildə Azərbaycan Xalq Komissarlar Soveti 
yanında savadsızlıqla mübarizə aparmaq məqsədilə xüsusi 
komitə təsis edildi. Bakıda və digər iri şəhərlərdə əvvəlki 
illərdə fəaliyyət göstərən birdərəcəli 5- illik və ikidərəcəli 
dördillik məktəblər orta məktəblərə çevrildilər. 

Azərbaycan hökümətinin 28 iyul 1928-ci il tarixli 
qərarı ilə respublikamızda əlifba islahatı (latın qrafikalı 
Azərbaycan əlifbasına keçid) başa çatdı. 01 yanvar 1929-cu 
ildən yeni əlifbaya keçid rəsmən elan olundu. 

1929-cu ildə Azərbaycanda əlifba islahatı keçirildi. 
Əlifba kökündən dəyişdirildi. Ərəb qrafikasından latın 
qrafikasına keçildi. Bu dövrdə rayonda müəllim kadrlarına 
tələbat daha da artdı. Latın əlifbası ilə yaxşı oxumağı və 
yazmağı bacaran adamlardan müəllim kimi istifadə olunmağa 
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başladı. 
1930-cu ildə Azərbaycan Respublikasının inzibatı - ərazi 

quruluşunda bir sıra dəyişiliklər və yeniliklər edildi. Quba 
qəzasının Dəvəçi nahiyyəsi əvəzinə Dəvəçi rayonu yara-
dıldı. Rayonun yaradılması ilə əlaqədar olaraq onu idarə 
edilməsi üçün icra orqanları təşkil edilməyə başladı. Rayon 
təhsilinə rəhbərlik işini həyata keçirmək üçün rayon Xalq 
Maarif Şöbəsi təşkil edildi. Maarif Şöbəsi iki tabeli büdcə 
təşkilatı idi, həm rayon rəhbərliyinə, həm də respublika Maarif 
Nazirliyinə tabe idi. Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin ilk 
rəhbəri isə Feyruz Hacıyev oldu. Rayon Maarif Şöbəsinin 
yaranması rayonda təhsil sisteminə aid olan məktəb və 
müəssisələrdə vahid qayda- qanunun yaranmasına, eləcə də 
təhsilin gələcək inkişafına güclü təkan verdi. 

Otuzuncu illərin əvvəllərindən başlayaraq məktəblərdə 
keçirilən təlimin ideya-siyasi məzmununda bir sıra dəyişiliklər 
edildi. 1931-1932-ci illərdə ümumtəhsil məktəbləri üçün yeni 
dərsliklər, yeni proqram və dərs planları işlənib hazırlanmağa 
başladı. Bu vaxta kimi məktəblərdə tətbiq olunan laboratoriya 
üsulu ləğv edildi. Onun yerinə isə sinif-dərs sisteminin tətbiq 
olunması qərara alındı. Həmin dövrlərdə 8-10 yaşlı uşaqlar 
üçün artıq ibtidai icbarı təhsilin tətbiq edilməsi işinə başlanıldı. 

1934-cü ildə Dəvəçibazar və Pirəbədil 5-illik məktəb-
ləri 7-illik məktəbə çevrilib. Beləliklə, Dəvəçi rayonunda 
yeddillik təhsilin binövrəsi qoyulub. Arxiv məlumatlarından 
görünür ki, bu iki məktəb rayonda yeddillik təhsilin tale 
yüklü məsələlərini uğurla həll edilməsində yaxından iştirak 
ediblər.  

1935-ci ildə respublikamızın ümumtəhsil məktəbləri-
nin təsnifatında bir sıra dəyişikliklər edildi. I (5-illik ) və II 
(4-illik) dərəcəli məktəblər ləğv edildi. Onun yerinə I-IV 
siniflərdən təşkil edilmiş ibtidai, I-VII siniflər üzrə fəaliyyət 
göstərən natamam orta, eləcə də I sinifdən X sinfə kimi tədris 
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işini tam həyata keçirən orta məktəblər yaradıldı. 
1935-ci ildə yeddillik icbarı təhsilə keçid Dəvəçibazar 

məktəbində böyük canlanmaya səbəb oldu. Şabran bölgəsinin 
aran hissəsində müstəsna rol oynayan bu məktəbdə sanki təhsil 
çiçək açmağa başladı. Rayonda və bu məktəbdə işləyən 
müəllimlərin, eləcə də burada oxuyan şagirdlərin sayı xeyli 
dərəcədə artdi.  

1936-cı ildə respublikamızda “Əməkdar ibtidai və 
orta məktəb müəllimi” fəxri adı təsis edildi. Bundan əlavə 
ümumi icbarı təhsilin tam yerinə yetirilməsinin nəticəsi olaraq 
icbarı 7-illik təhsilə keçilməsi qərara alındı. Beləliklə döv-
lətimiz Azərbaycanda orta təhsilin şəbəkəsinin genişləndiril-
məsi haqqında öz strategiyasını bəyan etdi. 
 

 
 

Dəvəçibazar orta məktəbinin ilk görünüşü – 1937-ci il 
 

1937-ci ildə rayonumuzda ilk dəfə olaraq Dəvəçibazar 
və Pirəbədil kənd yeddillik məktəbləri orta təhsilə keçdi. 
Dəvəçibazar məktəbinə S.M.Kirovun, Pirəbədil kənd orta 
məktəbinə isə V.V.Kuybışevin adı verildi. 

Əldə edilən məlumatlara görə Dəvəçibazar orta 
məktəbin ilk direktorları İsa Həsənov, Cabbar Kazımov və 
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M.Əhmədov olublar. Məlumatlarda təlim-tərbiyə işləri 
üzrə ilk direktor müavinlərinin Soltan Soltanov və Rəsul 
Quliyevin olduğu qeyd edilir. Həmin dövrdə məktəbə 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən bir 
neçə nəfər gənc mütəxəssis –müəllim göndərilmişdi. Fizika 
müəllimi Musa Ağazadə, digər fənlərdən dərs deyən Aslan 
Aslanov, Abduləziz Salahov, Həsən Xələfov, Rza Süley-
manov, ədəbiyyat müəllimi Nacı Mehdiyev, tarix müəllimi- 
Gəncəli Kazım müəllim, tarix müəllimi Lənkaranlı Heybət 
Quliyev, xarici dil müəllimi Nəzifə İsmayılova və başqaları 
məktəbin ən fəal müəllimləri idilər. 

ARAYIŞ. O vaxtlarda rayonda orta təhsil qarşısında 
qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün Dəvəçibazar və 
Pirəbədil məktəblərinin hər ikisi böyük məsuliyyət daşıyırdı. 
Dəvəçi rayonunda orta təhsil planını icra etmək məqsədilə 
rayon ərazisi iki yerə bölünmüşdü. Elçidən ( yəni indiki Bakı- 
Dərbənd yolundan) aşağıda yerləşən məktəblər Dəvəçibazar 
məktəbinə, elçidən yuxarıda yerləşən məktəblər isə Pirəbədil 
məktəbinə təhkim edilmişdi. Bir sözlə, bu iki məktəb arasında 
aşağıdakı qaydada bölgü aparılmışdı: 

Dəvəçibazar kənd orta məktəbinə təhkim olunan məktəb-
lər: Dəvəçikənd məhəlləsi, Güləmli, Sincanboyad, Kuybışev 
(indiki Dəvəçikənd), Gəndov, Rəhimli, Mollakamallı, Sovxoz 
(indiki Ağalıq), Çölquşçu, Xəlilli, Aygünlü, Çayqaraqaşlı, 
Uzunboyad, Acıqaraqaşlı, Şahnazərli, Söhbətli, Ot sovxozu, 
Alayer, Sarvan və s. 

Pirəbədil kənd orta məktəbinə təhkim olunan məktəblər: 
Zöhramı, Uqah, Orta Əmirxanlı, Baş Əmirxanlı, Şıxlı, Mumlu, 
Düzbilici, Dağbilici, Qələgah, Zağlı, Ləcədi, Bilici Qorğan, 
Leyti, Çinarlar, Sumaqova-Qazma, İdrisi, Sumaqova, Zeyvə, 
Pirəmsən, Xəlfələr, Künçal, Nohurlar, Kilvar və s. 

1930-40-cı illərdə rayon Xalq Maarif Şöbəsinə Feyruz 
Hacıyev, Nəbi Rzayev, Əhəd Rzayev, Əli Cavadov və 
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başqaları rəhbərlik ediblər. Bu insanlar Dəvəçi rayonunda 
təhsilin inkişafı üçün böyük əmək sərf etmişlər. 

1939-cu ilin 11 iyulunda respublika hökümətinin 
qərarı ilə yeni əlifba islahatı keçirilməsi nəzərə alındı. 

Latın qrafikası ilə dərsliklərin hazırlanması və nəşri 
məsələsi həll olunsa da latın qrafikası 10 il keçdikdən sonra 
ləgv edildi. 

Kirill qrafikalı Azərbaycan əlifbasının 1940-cı ilin 01 
yanvarından Azərbaycanın bütün məktəblərində tətbiq 
olunması haqqında hökümət qərarı həyata keçirilməyə 
başlandı. 

Qırxıncı illərdə Dəvəçi rayonunum məktəblərinin müəl-
lim kadrları ilə təmin olunması respublika əhəmiyyətli məsələ 
kimi qoyuldu. Azərbaycan Maarif Nazirliyinin göndərişi ilə 
rayona yeni gənc kadrlar dəstəsi gəlməyə başladı. Həmin 
illərdə, Qədir Qədirov, Fəyyaz Rəşidov, Xanbaba Məm-
mədov, Cəmilə Yaqubova, Nurbala Hüseynov, Mürvət 
Əliyev, Şahvələd Hacıyev, Yusif Mirzəşərifov, Soltanəli 
Məmmədov, Güləhməd Əmrahov, Mehrac Adığözəlov, 
Yadigar Beydullayev, Əlisahib Musayev, Mirfəttah 
Qədirov və başqaları bir müəllim kimi elə işə başladıqları ilk 
günlərdən şagirdlərin təlim-tərbiyəsi sahəsində öz üzərlərinə 
düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə nail ola bildilər. 

1940-cı ildə keçmiş S.M.Kirov adına Dəvəçi bazar 
orta məktəbin birinci buraxılışı oldu. Həmin il məktəbi 11 
nəfər məzun bitirmişdi. (Məktəbə 1964-cü ildə adı verilmiş, 
Böyük vətən müharibəsi dövründə faşist cəlladları tərəfindən 
həbs düşərgəsində faciəli surətdə ölqürülmüş Məmmədağa 
Nəzirov ailə vəziyyəti ilə əlaqədar məktəbi bitirə bilmədiyi 
üçün onun adı siyahıya daxil edilməyib).  

Həmin ilk orta məktəb buraxılışı aşağıdakı rəhbər işçilər 
və müəllimlər tərəfindən həyata keçirilmişdi: A.Rzayev 
(Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri), Cabbar Kazımov 
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(məktəbin direktoru), B.Quliyev (təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini), müəllimlərdən M.Ağayev, C.Qasımov, 
K.Cəbrayılov, C.Cəbrayılzadə, A.B.Əliyev, V.Vəzirov və 
başqaları. 

İlk buraxılışın məzunları isə E.Tahirov, M.Ağasıyev, 
Ş.Əhmədov, A.Əliyev, D.Quliyev, Q.Pirquliyev, M.Dəmirov, 
A.Nəbiyev, M.Rüstəmov, K.Güləliyev və M.Sultanov idi. 

ARAYIŞ. İdiki Şabran şəhər 4 saylı tam orta məktəbi 
1922- 1934-cü illərdə Dəvəçibazar 5-illik məktəbi, 1934-
1937-ci illərdə Dəvəçibazar yeddillik məktəbi, 1937-1944-
cü illərdə Dəvəçibazar S.M.Kirov adına orta məktəbi, 
1944-1960-ci illərdə Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbi, 1960-1961-cü illərdə Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov 
adına səkizillik məktəbi, 1961-1964-cü illərdə Dəvəçi şəhər 
S.M.Kirov adına səkkizillik məktəbi, 1964- 1992-ci illərdə 
Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına səkkizillik (natamam orta) 
məktəbi, 1992-2010-cu illərdə Dəvəçi şəhər M.Nəzirov 
adına orta məktəbi, 2010-cu ildən hal-hazıradək Şabran 
şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbi adlanıb. 

Böyük vətən müharibəsinin başlanması başqa sahələrdə 
olduğu kimi rayonumuzun məktəblərində də işi xeyli çətinləş-
dirmişdi. 1941-ci ildə Dəvəçibazar orta məktəbində Cabbar 
Kazımov direktor idi. Məktəbdə Səccarə Quliyeva, Sara 
Əliyeva, Sitarə İbrahimova kimi işə can yandıran, təhsil işinin 
məsuliyyətini yetərincə dərk edən məsuliyyətli müəllimlər 
çalışırdı. 

Bu dövrdə müəllimlərin əsgəri xidmətə çağırılması ilə 
əlaqədar olaraq məktəbdə müəllim sayı kəskin surətdə azalmış, 
şagirdlərin sayı isə aşağı düşmüşdü.  

Müharibə illərində ciddi çətinliklərə baxmayaraq məktəb 
kollektivinin səyi nəticəsində məktəb heç vaxt fəaliyyətini 
dayandırmadı. 

 1945-ci ilin mayında artıq müharibə alovları söndü. 
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Həyat yavaş- yavaş əvvəlki axarına düşməyə başladı. Lakin 
müharibədə əldə edilən qələbə bizə böyük dağıntılar və çoxlu 
insan itkiləri hesabına başa gəlmişdi. 

1945-ci ildə məktəbdə buraxılış imtahanları böyük 
ruh yüksəkliyi, eləcə də qələbə sevinsinin sədaları altında 
keçdi. Əla oxuyan və imtahanlarda yüksək uğur qazanan 
şagirdlər üçün qızıl və gümüş medallar təsis edilmişdi. 

1949-cu ildə Dəbəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbə rəhbərlik Bafadar Musayev (direktor) və Nacı 
Mehdiyev (dərs hissə müdiri) tərəfindən həyata keçirilirdi. 
Məktəbə bir sıra nüfuzlu müəllimlər: Baba Muradəliyev, 
Abdulsalam Məmmədov, Kamal Bayramov, Şura Quli-
yeva, Kazım Əzizov, Babaverdi Əsədov, Elza Aslanova, 
Manaf Quliyev, Emin Şabanov, Cəmilə Yaqubova, Ömər 
Ömərov, Tamara Musayeva, Baba Babayev və başqaları 
kimi öz işində yüksək təhsil nəticələri qazanan pedaqoji işçilər 
cəlb olunmuşdu. 

1950-ci ildə məktəbə yeni nəsil müəllimlərin- ali- pedaqoji 
və üniversitet təhsili olan bir çox gənclərin təyinatla işə təyin 
edilməsi məktəbdəki təlim-tərbiyə işininin irəli getməsini daha 
da sürətləndirdi. 

Artıq bu illərdə rayon məktəblərininin pedaqoji işçilərə 
olan ehtiyacı- yerli kadrlar hesabına ödənilməyə başladı.Yerli 
müəllimlərdən Həsən Cəbrayılov, Abdulla Rəsulov, Nurulla 
Xəlilov, Nurbala Quliyev, Hətəmşah Osmanov, Saməddin 
Hüseynov, Əlağa İdrisov, Ağabəy Quliyev, Qərib Tahirov, 
Ramazan Hüseynov, Mirzəbaba Rzayev, Nurbala 
Hüseynov, Nizaməddin Adıgözəlov, Məcid Bağırov, Nurəli 
Abdullayev və başqaları belə kadrlardan idi. 
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1951-1959-cu illər 

Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin 28 noyabr 
1951-ci il tarixli 1149 nömrəli, Dəvəçi rayon Maarif Şöbəsinin 
30 noyabr 1951-ci il tarixli 423 nömrəli əmrlərinə əsasən 
Ərəstun Şərif oğlu Heydərov Dəvəçi qəsəbə orta məktəbin 
direktoru vəzifəsindən azad edilərək Pirəbədil kənd orta 
məktəbinə dərs hissə müdiri və dil-ədəbiyyat müəllimi köçü-
rülmüşdür. Həmin əmrin ikinci paraqrafı ilə Dəvəçi qəsəbə 
orta məktəbində tədris hissə müdiri və dil-ədəbiyyat müəllimi 
işləmiş Nacı Mirzağa oğlu Mehdiyev həmin məktəbə 
direktor təyin edilmişdir.  

Məktəbin tədris işinə rəhbərliyi gücləndirmək məqsədilə 
həmin məktəbin tədris hissə müdiri vəzifəsinə RXMŞ-nin 
30/XI-1951-ci il tarixli 424 nömrəli əmrilə Abdulla 
Xalidşah oğlu Rəsulov təyin olunmuşdur. 

PXMŞ-nin 01.12.1951-ci il tarixli 425 və 428 saylı əmrləri 
ilə Nadir Şahverdiyev hərbi və bədən tərbiyəsi, Bəşir Şükürov 
məntiq və psixologiya, Nurbala Quliyev tarix, Pərviz 
Məmmədov və Baba Muradəliyev rus dili, Bağır Əliyev isə 
bədən tərbiyəsi müəllimi təyin edilmişdir. 

Məktəbin ixtisaslı müəllimlərlə təminatı məsələsi növbəti 
illərdə də gündəmdə olmuşdur. Belə ki, RXMŞ-nin 438 və 441 
nömrəli əmrləri ilə 1952-ci ilin yanvar ayında Sənubər Əliyeva 
təbliğat,Tamara Musayeva biologiya, Lətifə Axundova isə 
kimya müəllimi kimi işə götürülmüşdür. 

1952-ci ildə məktəbdə Yekaterina Məmmədova, Sənubər 
Əliyeva, Səccarə Quliyeva, Bəşir Şükürov, Səməd Süley-
manov, Nabatxanım Hüseynova, Elza Aslanova (sonralar o, 
respublikanın Əməkdar müəllimi adını alıb), Güllü 
Mirzəyeva, Həsən Cəbrayılov, Rəsul Hacıyev, Abdulsalam 
Məmmədov, Tamara Musayeva, Abdulla Rəsulov, Jumilina 
Zinaida, Nacı Mehdiyev və başqaları kimi tapşırılan işin 
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öhdəsindən gələ bilən müəllimlər çalışırdı. 
Həmin illərdə Dəvəçi qəsəbə orta məktəbin müəllimləri 

əməkdə fərqləndiklərinə görə bir sıra dövlət təltiflərinə layiq 
görüldülər. Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin 
20.02.1953-cü il tarixli 72 saylı iclas protokoluna əsasən 
məktəbin direktoru Nacı Mehdiyev və RXMŞ-nin müdiri, 
qəsəbə orta məktəbin müəllimi Xudabaxış Cəfərov 20 ildən 
artıq qüsursuz olaraq müəllimlik fəaliyyətinə görə “Şərəf 
nişanı “ordeni ilə təltif edildilər. Məktəbin müəllimləri 15 
idən artıq qüsursuz olaraq müəllimlik fəaliyyətinə görə 
məktəbin müəllimi Səccarə Quliyeva, 10 ildən artıq 
qusursuz olaraq müəllimlik fəaliyyətini yerinə yetirdiyinə 
görə Elza Aslanova “Əməkdə fərqlənməyə görə “medalı ilə 
təltif edilmişlər. 

1956-57-ci tədris ilində məktəbdə oxuyan şagirdlərin 
təlim-tərbiyəsi işinə aşağıdakı müəllimlər cəlb edilmişdi: 

Direktor N.Mehdiyev, dərs hissə müdiri Bəşir Şükürov, 
müəllimlər: Güllü Mirzəyeva, Yekaterina Məmmədova, 
Leyla Hüseynova, Tubi Məmmədova, Şəfiqə Qəniyeva, 
Zeynəb Kərimova, Səccarə Quliyeva, Cəmilə Yaqubova, 
Şamil Əliyev (praktikum), Tamara Qasımova, Məm-
mədağa Rüstəmov, Həsən Cəbrayılov, Saniyə Cəbrayılova, 
Baba Muradəliyev, Elza Aslanova, Cümşüd Cümşüdov, 
Rəcəb Hacıyev, Xosrov Fərzəliyev, Məqami Hüseyn, 
Mariya Əfəndiyeva, Nina Skorlipina, İsbat İsaqov, 
Nurbala Quliyev, Ağabəy Quliyev, Mehparə Əfəndiyeva, 
Əhmədsafa Osmanov, Ramiz Hüseynov, Anna İqoşina, 
Lidiya Şeller, Zoya Melyayeva, Jmulina Zinaida, Vladimir 
Şeller, Giləbatın Eyyubova, Anna Studenikina və 
başqaları.  

1957-ci ildə Dəvəçi RXMŞ-nin metodkabinəsi nəzdində 
təşkil edilmiş şərəf lövhəsinə rayon üzrə 10 nəfər müəllimin 
adı və şəkli daxil edilmişdi. Həmin 10 nəfərdən 3 nəfəri 
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Dəvəçi qəsəbə orta məktəbin müəllimləri İsbat İsaqov 
(riyaziyyat), Jmulina Zinaida (rus bölməsi üzrə fizika- 
riyaziyyat müəllimi) və Baba Muradəliyev (rus dili) idi. 

1957-ci ildə məktəbə Tərlan Babayev bədən tərbiyəsi və 
hərbi, Hökümə Rüstəmova fizika-riyaziyyat, Məhəbbət 
Əkbərova rəsm-rəsmxət, Yekaterina Safanova rus dili 
müəllimi kimi ışə başlayıb. 

RXMŞ-nin 31.08.1957-ci il tarixli 152 və 155 nömrəli 
əmrləri ilə Mariya Xəlil qızı Əfəndiyeva məktəbə dərs hissə 
müdüri, Anna Dimitriyevna İqoşina isə rus bölməsinə dərs 
hissə müdiri vəzifəsinə irəli çəkiliblər. 

Dəvəçi  RXMŞ-nin 22.10.1957-ci il tarixli 206 nömrəli 
əmrilə rayonda və məktəbdə pedaqoji, eləcə də metodiki işi 
canlandırmaq məqsədilə 6 metodbirləşmə məntəqəsi yaradılıb. 
Bunlardan biri də Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində təşkil edilib. 
Bura Dəvəçi qəsəbə orta, Sincanboyad, Surra, Alayer, Ağbaş, 
Dəvəçikənd, Əmirxanlı, Baş Əmirxanlı, Qazbabalı daxil 
olmaqla 9 məktəbi əhatə edirdi. Dəvəçi qəsəbə məntəqə 
metodbirləşməsinə məktəbin direktoru Nacı Mehdiyev rəhbər 
təyin edilmişdi. 

Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsinin 01.02.1958-ci il 
tarixli 20 nömrəli əmri əsasında Musa Ağayev məktəbin 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini, Mileyhə Sultanova və 
Ağagül Xalıqov laborant, Xuraman Cəfərova və Məhəbbət 
Əkbərova kitabxanaçı, Gülnaz Heybətova isə mühasib vəzi-
fələrini yerinə yetirirdilər. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 23.03.1959-cu il tarixli 37 nömrəli 
əmrində göstərilir ki, Dəvəçi qəsəbə orta məktəbinin təlim-
tərbiyə işlərinin yoxlama nəticələri RXMŞ-nin maarifyanı şura 
iclasında müzakirə edilmiş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. 
Qərarda göstərilir ki, təlim- tərbiyə işində, həmçinin məktəbin 
ictimai həyatında fərqləndiyinə və tədris etdikləri fənnlərdən 
yüksək müvəffəqiyyət əldə etdiklərinə görə məktəbin müəl-
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limləri Ağabəy Quliyevin, Həsən Cəbrayılovun, eləcə də 
məktəbin sinif müəllimi Mariya Plotnikovanın adı Metod-
kabinet nəzdindəki “Şərəf” lövhəsinə daxil edilsin. 

1959-cu ildə məktəbin yeni kadrla təminat məsələsinə 
təzədən baxıldı. RXMŞ-nin 31.08.1959-cu il tarixli 364 
nömrəli əmrinin 1-ci paraqrafı ilə Ramazan Hüseyn oğlu 
Hüseynov 01 sentyabr 1959-cu il tarixdən Dəvəçi qəsəbə orta 
məktəbin dərs hissə müdiri vəzifəsindən azad edilərək həmin 
məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxlanıldı. Əmrin 2-ci paraq-
rafı ilə Nurulla Əmrulla oğlu Xəlilov 01 sentyabr 1959-cu il 
tarixdən Pirəbədil kənd orta məktəbin direktoru vəzifə-
sindən azad edilərək Dəvəçi qəsəbə orta məktəbinə dərs 
hissə müdiri vəzifəsinə köçürüldü. 

 Məktəbə yeni müəllim və texniki işçilər işə qəbul olun-
ması işi davam etdirilib: Mərifət Cəfərova (fizika-riyaziyyat), 
Valentina Kalyanina (rus dili), Nuriyyə Salmanova (alman 
dili), Seyidpəri Ağayeva (riyaziyyat), Minayə Baxışova (sinif), 
Teyfur Şərifov və Şəfiqə Hüseynova (PBDR), Ədilə Şahba-
zova (laborant) və digərləri. 
 

1960-1970-ci illər 
 
15 mart 1960-cı il vəziyyətinə Dəvəçi qəsəbə orta mək-

təbə Nacı Mehdiyev (direktor), Məryəm Əfəndiyeva və 
Nurulla Xəlilov (hər ikisi tədris hissə müdiri) rəhbərlik 
edirdilər. 

Azərbaycan SSR MN-nin 24.08.1960-cı il tarixli 1314 
və 1324 nömrəli, Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsinin 
29.08.1960-cı il tarixli əmrlərinə əsasən Dəvəçi qəsəbə-
sindəki orta məktəbi iki yerə - səkkizillik və istehsalat 
təlimi verən orta məktəbə ayrıldı. Göstərilən əmrlərə əsasən 
Dəvəçi qəsəbə orta məktəbin direktoru Nacı Mehdiyev 
vəzifəsindən azad edilərək Dəvəçi qəsəbə 8-illik məktə-
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bində direktor vəzifəsində saxlanıldı.  
01 sentyabr 1960-cı il vəziyyətinə Dəvəçi qəsəbə 8-illik 

məktəbinə şagirdlərin təlim-tərbiyəsi işinə aşağıdakı peda-
qoji və texniki işçilər cəlb olunmuşdu: 

Direktor Nacı Mehdiyev, təsərrüfat işləri üzrə direktor 
müavini Musa Ağayev, müəllimlər Əhmədsafa Osmanov, 
Rəcəb Hacıyev, Nabatxanım Məmmədova, Saniyə Cəbra-
yılova (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı), Andruxina Aleksandra, 
Kalyalina Valentina, Pərviz Məmmədov, Nadir Vəliyev, 
Lidiya Şeller, Nina Balandina (rus dili), Məmmədağa 
Rüstəmov, Seyidpəri Ağayeva, (fizika-riyaziyyat), Şəfiqə 
Qəniyeva, Səccarə Quliyeva, Gülarə Hüseynova, Zeynəb 
Kərimova, Şirinxanım Hüseynova, Minayə Baxışova, Əsmət 
Hacıyeva, Əsmər Əyyubova (ibtida sinif), Əmirxan Qəribov 
(tarix), Tamara Qasımova ( coğrafiya ), Cümşüd Cümşüdov 
(biologiya), Bağır Əliyev,Gülxanım Cabbarova (bədən 
tərbiyəsi), Qulu Pirquluyev, Əzməmməd Qasımov (əmək), 
Xosrov Fərzəliyev (xarici dil), Sifayə Əkbərova (PBDR ). 

Artıq bu məktəb 1960-1961-ci tədris ilindən sək-
kizillik məktəb kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. 

Məktəbin 14.10.1960-cı il tarixli əmrilə ali təhsilli 
biologiya müəllimi İdris İdrisov məktəbə dərs hissə müdiri 
təyin olunub. 

Məktəbin 15.01.1961-ci il tarixli əmrilə Şəkərəli 
Məmmədov məktəbə təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsinə irəli çəkilib. 

01 yanvar 1962-cı il tarixdə məktəbdə aşağıdakı icti-
mai təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi: 

Məktəbin atalar komissiyası (sədri Xıdır Adıgözəlov), 
həmkarlar ittifaqı (sədri Ələddin Əlicanov), partiya təşkilatı 
(katibi Tamara Qasımova), ilk komsomol təşkilatı (katibi 
Xuraman Cəfərova) və digər ictimai təşkilatlar.  

Altımışıncı illərin əvvəllərində məktəbin özfəaliyyət 
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dərnəyinə respublikanın tanınmış mədəniyyət işçiləri 
İsmayıl Şıxəliyev və Nurağa Rəhmanov rəhbərlik ediblər. 

Məktəbin şagirdləri ilə kənd təsərrüfatına aid məş-
ğələlər aparmaqdan ötrü 15 mart 1962- ci il tarixdə mək-
təbə torpaq sahəsi verilib. Həmin sahədə şagirdlərlə təcrübə 
işlərini aparmaq məqsədilə məktəbin təbiət müəllimi Cümşüd 
Cümşüdov sahəyə müdir təyin olunub. (Əmr №22 15.03.1962) 

Məktəbin 103 və 115 saylı əmrləri ilə riyaziyyat müəl-
limi Məmmədağa Rüstəmov dama üzrə respublika yarış-
larında iştirak etmək üçün Nuxa şəhərinə, bədən tərbiyəsi 
müəllimi Kanal Mövsümov isə sərbəst güləş üsrə respub-
lika yarışlarında iştirak etmək üçün Bakı şəhərinə ezam 
ediliblər. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin 
04.01.1963-cü il tarixli rayonların iriləşdirilməsi haqqın-
dakı fərmanına uyğun olaraq (Dəvəçi rayonu 01.01.1963-cü 
ildən ləğv edilərək Abşeron rayonuna verilmiş, 1965-ci ildə 
yenidən müstəqil rayon olmuşdur.) 01.01.1963-cü il vəziy-
yətinə Dəvəçi şəhər maarif müfəttişliyinə daxil olan 15 
məktəb vardı. Dəvəçi şəhər S.M.Kirov adına 8-illik mək-
təbi də onların tərkibində idi. 

Dəvəçi şəhər Maarif Müfəttişliyinin 01.03.1963-cü il 
tarixli 17 saylı əmrinə əsasən məktəbdə aşağıdakı rəhbər və 
müəllim heyəti pedaqoji fəaliyyət göstərirdi: 

Direktor – Nacı Mehdiyev, dərs hissə müdiri - İdris 
İdrisov, müəllimlər – Tamara Qasımova, Caniyə Cəbra-
yılova, Əmirxan Qəribov, Valiya Məmmədova, Cümşüd 
Çümşüdov, Firuzə Əlimova, Hüseynağa İdrisov, Əzməm-
məd Qasımov, Əsmər Eyyubova, Zeynəb Kərimova, 
Səccarə Quliyeva, Ələddin Əlicanov, Məmmədağa Rüstə-
mov, Aleksandra Andruxina, Şəfiqə Məmmədova, 
Əhmədsafa Osmanov, Ağabəy Quliyev, Kanal Mövsümov, 
Seyfəl Yaqubov, Tubi Məmmədova, Gövhər Aslanova, 
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Nabatxanım Məmmədova, Əhməd Əkbərov, Gülarə 
Hüseynova, Şirinxanım Hüseynova, Seyidpəri Şükürova, 
dərnək rəhbəri – Nurağa Rəhmanov, PBDR - Şəfiqə 
Məcidova. 

Dəvəçi şəhər Maarif müfəttişliyinin 09.05.1963-cü il 
tarixli əmrilə məktəbin bədən tərbiyəsi müəllimi Kanal 
Mövsümov Dəvəçi şəhər Maarif Müfəttişliyinin bədən 
tərbiyəsi üzrə ştatdankənar metodisti təyin edilmişdir. 

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 22.06.1963-cü il 
tarixli 141/UMO nömrəli məktubuna və imtahanlar haqqında 
təlimatın 46-cı paraqrafına uyğun olaraq müfəttişliyin 
01.07.1963-cü il tarixli 70 nömrəli əmrilə məktəbin direktoru 
Nacı Mehdiyevə böyük etimad göstərilib. O, “təlimdə, 
əməkdə, əla müvəffəqiyyət və nümunəvi əxlaqına görə “qızıl 
və gümüş medala təltif olunacaq orta məktəb məzunlarının 
yazı işlərini və başqa sənədləri yoxlamaq üçün təşkil edilmiş 
komissiyanın sədri təyin edilib. Məktəbin rus dili müəllimi 
Aleksandra Andruxina isə həmin komissiyanın üzvlüyünə 
daxil olub. 

Məktəbin müəllimi Seyfəl Yaqubov 01 sentyabr 1963-
cü ildən (əmr № 288) məktəbə 0,5 stavka hesabı ilə ikinci 
dərs hissə müdiri təyin edilib. 

Rayonun tanınmış musiqiçisi Mirağa Paşayev məktəbə 
0,5 stavka ilə  bədii ozfəaliyyət dərnəyinin rəhbəri təyin 
olunub.  

O dövrlərdə şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yaxşılaş-
dırmaq, onların elmə olan maraq və meyllərini daha da artır-
maq məqsədilə məktəbdə keçirilən fənn dərnəkləri böyük 
əhəmiyyətə malik idi. 1963-1964-cü dərs ilində fəaliyyət 
göstərən 7 fənn dərnəyi bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirirdi. 
Dərnək rəhbərlərindən Əhmədsafa Osmanov (dil-
ədəbiyyat), Seyfəl Yaqubov (gənc təbiətçilər), Tamara 
Qasımova (ölkəşünaslıq), Məmmədağa Rüstəmov 
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(riyaziyyat), Aleksandra Andryuxina (rus dili), Kanal 
Mövsümov (bədən tərbiyəsi), Nurağa Rəhmanov (bədii öz- 
fəaliyyət) bu sahənin irəliyə getməsi üçün böyük əmək sərf 
edirdilər. 

1963-1964-cü dərs ilinin əvvəlinə məktəbdə metodiki işi 
canlandırmaq məqsədilə fənn komissiyaları və metodbirləş-
mələri təşkil olunub və  məktəbin aşağıdakı müəllimləri bu işə 
cəlb edilib: 

Dil-ədəbiyyat üzrə Mütəllim İsaqov, fizika-riyaziyyat 
üzrə Seyidpəri Ağayeva, rus dili üzrə Valya Məmmədova, 
tarix-coğrafiya üzrə Cümşüd Cümşüdov, ibtidai siniflər 
üzrə Hüseynağa İdrisov. 

Məktəbin riyaziyyat müəllimi Məmmədağa Rüstəmov 
dama üzrə idman yarışlarında iştirak etmək üçün Moskva 
şəhərinə ezam edilib. (Əmr №481 26.09.1964). 

Məktəbin 31.12.1965-ci il tarixli 688 saylı əmrilə mək-
təbin binasında rayon axşam fəhlə-gənclər məktəbinin 
fəaliyyət göstərməsinə rəsmi qaydada icazə verilib. 

01 sentyabr 1966-cı il tarixə Dəvəç şəhər səkkizillik 
məktəbində təlim-tərbiyə işinə aşağıdakı məsul şəxslər 
rəhbərlik edirdilər: 

Nacı Mehdiyev - direktor, İdris İdrisov - dərs hissə 
müdiri, Şəkərəli Məmmədov - təsərrüfat işləri üzrə direk-
tor müavini, Elmira Poladova - PBDR, Mələk İbrahimova 
- kitabxanaçı, Qələmnaz Rəhmanova - laborant. 

Həmin tarixə məktəbə şagirdlərin təlim-tərbiyə işinə 
aşağıdakı müəllimlər cəlb edilmişdilər: 

Seyidpəri Şükürova, Məmmədağa Rüstəmov- riyaziy-
yat, Nabatxanım Muradova, Gövhər Aslanova - dil-ədəbiy-
yat, Ələddin Əlicanov - tarix, Xədicə Aşurova - dil-ədəbiy-
yat, Valentina Məmmədova, Zoya Vəliyeva, Elmira Məm-
mədova, Aleksandra Andryuxina - rus dili, Seyfəl Yaqu-
bov, Cümşüd Cümşüdov - biologiya, Tubi Məmmədova-
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coğrafiya, Kanal Mövsümov - bədən tərbiyəsi, Əzməmməd 
Qasımov və Ələmşah Qurbanov - əmək, Mütəllim İsaqov- 
rəsm, Saniyə Cəbrayılova, Sitarə Ağayeva - xarici dil, 
Şirinxanım Hüseynova, Neylufər Aşurova, Səccarə 
Quliyeva, Rəna Muradəliyeva, Gülarə Hüseynova (ibtidai 
sinif ) və s. 

Biliyi, pedaqoji və təşkilatçılıq təcrübəsi nəzərə alınaraq 
məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Əhmədsafa Osmanov 
RXMŞ-nin inspektoru vəzifəsinə irəli çəkilib. 

Məktəbin 24 yanvar 1967-ci il tarixli 07 saylı əmrilə 
məktəbin II “a” sinfinin müəllimi Səccarə Quliyeva Azərbay-
can müəllimlərinin V qurultayına nümayəndə seçildiyinə 
görə Bakı şəhərinə ezam edilib. 

 

 
 

Məktəbin müəllimi Səccarə Quliyeva və məktəbin məzunu  
Osman Paşayev Dəvəçi rayonundan olan müəllim kollektivi ilə 

Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayında 
 

Məktəbin 18.05.1967-ci il tarixli 29 saylı əmrilə mək-
təbin 3 nəfər şagirdi – Telman Pənahov, Zümrüd Məmmədova 
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və Zenfira Məmmədova pioner və məktəblilərin Bakı şə-
hərində keçiriləcək respublika toplanışına ezam ediliblər. 

1960-1970-ci illərdə məktəbin yeni kadrlarla təminatı 
məsələsində xeyli yaxşılaşma baş verdi. Aşağıdakı müəllim və 
texniki işçilər işə qəbul edildi: 

Ağabəy Quliyev (fizika), Hüseynağa İdrisov, Gülhəsən 
Bayramov və Milyan Məmmədova (sinif), Kanal Mövsümov 
(bədən tərbiyəsi), Həsən Mustafayev (Tarix müəllimi Əmirxan 
Qəribov ordu sıralarına çağırıldığı üçün), Şəfiqə Məmmədova 
(sinif), Əmirxan Qəribov (tarix), Seyfəl Yaqubov (biologiya), 
Rəna Muradəliyeva, Mədinə Salmanova, Firuzə Alimova 
(sinif), Zoya Kolumuçuk (rus dili), Xanbaba Məmmədov 
(əvvəlcə əvəzçiliklə, sonradan əsas tarix müəllimi), Elmira 
Poladova (PBDR), Elmira Məmmədova (rus dili), Sabir 
Həsənov (bədən tərbiyəsi), Nuru Pirquluyev (əvvəlcə 
əvəzçiliklə, sonradan əsas bədən tərbiyəsi müəllimi), Yaşar 
Vəliyev (əvəzçiliklə rus dili), Mütəllim İsaqov (əvəzçiliklə dil- 
ədəbiyyat, rəsm isə əsas dərs kimi), Əhmədsafa Osmanov 
(əvəzçiliklə ədəbiyyat) Lyubov Saligina, Əhməd Əkbərov (rus 
dili ),Tubi Məmmədova ( coğrafiya ), Ofelya Həsənova (dil-
ədəbiyyat ), Ələmşah Qurbanov (əmək), Sifayə Əkbərova, 
Şəfiqə Məcidova və Sevil Kərimova (PBDR), Xuraman 
Cəfərova və Bikə Bayramova (kitabxanaçı), Qələmnaz 
Rəhmanova (laborant), Şəfiqə Aşurova (fizika), Vaqif Rzayev 
(musiqi), Qənimət Babayeva - rus dili, Məcid Bağırov (dil- 
ədəbiyyat). 

01 sentyabr 1970-ci il tarixə Dəvəçi qəsəbə 8-illik 
məktəbinə aşağıdakı cavabdeh şəxslər rəhbərlik etmişlər: 

Nacı Mehdiyev - direktor, İdris İdrisov - dərs hissə 
müdiri, Şəkərəli Məmmədov - təsərrüfat üzrə məktəb 
direktorunun müavini, Gülarə Hüseynova - partiya təş-
kilatı katibi, Milyan Məmmədova - həmkarlar təşkilatının 
sədri, Qızana Poladova və Qələmnaz Rəhmanova – labo-
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rant, Əzməmməd Qasımov - emalatxana müdiri və baş-
qaları. 

Həmin dərs ilində isə məktəbdə aşağıdakı müəllimlər 
təlim-tərbiyə işinin təşkilində və irəli getməsində fəal iştirak 
edirdilər: 

Ağakərim Ağarzayev, Seyidpəri Şükürova, 
Məmmədağa Rüstəmov riyaziyyat, Cümşüd Cümşüdov 
coğrafiya, İdris İdrisov kimya, Nacı Mehdiyev, Əhmədsafa 
Osmanov, Mütəllim İsaqov, Gövhər Aslanova, Nabatxanım 
Məmmədova Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Ələddin 
Əlicanov və Xanbaba Məmmədov tarix, Şəfiqə Aşurova 
fizika, Kamal Mövsümov bədən tərbiyəsi, Dilarə 
Tarquluyeva biologiya, Saniyə Cəbrayılova xarici dili, 
Zoya Vəliyeva, Valentina Məmmədova, Həqiqət 
Mahmudova və Elmira Məmmədova rus dili, Şirinxanım 
Hüseynova, Tubi Məmmədova, Cəccarə Quliyeva, Gülarə 
Hüseynova, Hüseynağa İdrisov, Mədinə Salmanova ibtidai 
sinif, Əzməmməd Qasımov və Ələmşah Qurbanov əmək 
təlimi və s. 

 
1971-1980-cı illər 

     
Dəvəçi RXMŞ-nin 11.09.1973-cü il tarixli 443 nömrəli, 

məktəbin 11.09.-1973-cü il tarixli 468  № li əmrlərilə Nacı 
Mirzağa oğlu Mehdiyev xəstəliyinə görə vəzifəsindən azad 
olunduğu üçün müvəqqəti olaraq məktəbin dərs hissə 
müdiri Cümşüd Cümşüdov məktəbin direktoru vəzifəsini 
yerinə yetirməyə başlayıb. Məktəbin 11.09.1973-cü il tarixli 
əmrilə o, müvəqqəti direktor vəzifəsinə keçirildiyinə görə 
əvvəlki tutduğu vəzifədən azad edilmişdi. Həmin əmrlə 
məktəbin müəllimi Mədinə Salmanova müvəqqəti dərs 
hissə müdiri təyin olunmuşdu. 

Məktəbin 16 avqust 1974-cü il tarixli 03 № li əmrlə ali 
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təhsilli biologiya müəllimi Sabir Qərib oğlu Ağarzayev 
məktəbə direktor təyin edilib. Cümşüd Cümşüdov isə mü-
vəqqəti icra etdiyi direktor vəzifəsindən azad edilərək mək-
təbdə müəllim və əvvəlki vəzifəsində müavin saxlanılmışdir. 

Məktəbin pedaqoji heyətinin və texniki işçilərinin iş 
bölgüsünə dair 01.09.1975-ci il tarixli 143 nömrəli əmrinə 
əsasən aşağıdakı işçilər məktəbin təlim-tərbiyə işinə cəlb 
edilmişdilər: 

Direktor - Ağarzayev Sabir, dərs hissə müdiri - 
Cümşüdov Cümşüd, təsərrüfat üzrə direktor müavini - Şəkərəli 
Məmmədov. 

 İbtidai siniflər üzrə: Zeynəb Kərimova, Gülarə Hüsey-
nova, Mədinə Salmanova, Sirincan Babayeva, Səccarə 
Quliyeva, Şirinxanım Hüseynova; 

Dil-ədəbiyyat üzrə: Rəna Muradəliyeva, Nabatxanım 
Məmmədova, Gövhər Aslanova, Mütəllim İsaqov, Zakirət 
Məmmədova; 

Riyaziyyat-fizika üzrə: Fizzə Hüseynova, Nurxanım 
Dəmirova, Kəmaləddin Şükürov, Şəfiqə Aşurova; 

 Kimya-biologiya üzrə: Sabir Ağarzayev, İdris İdrisov; 
Tarix-coğrafiya üzrə: Sevil Ələsgərova, Cümşüd 

Cümşüdov, Tubi Məmməfova; 
 Rus dili və xarici dil üzrə: Valentina Məmmədova, 

Dusya Evdakiya, Elmira Məmmədova, Həqiqət Mahmudova, 
Saniyə Cəbrayılova; 

Bədən tərbiyəsi üzrə: Kanal Mövsümov, Firudin 
Musayev; 

Əmək təlimi üzrə: Ağabala Xankişiyev, Mahiyyə 
Cümşüdova; 

1971-1980-cı illərdə aşağıdakı pedaqoji və texniki 
işçilər məktəbə işə qəbul olunmuşlar: 

Zeynəb Kərimova (ibtidai sinif), Rəhilə Əliyeva (PBDR), 
Adil Ağayev və Firudin Pirquliyev (bədən tərbiyəsi əvəzçilik 
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üzrə), Şamil Məmmədov (bədən tərbiyəsi), Elmira Xalıqova 
(riyaziyyat), Mahiyyə Cümşüdova (rəsmxət və əmək), Sübhan 
Məlikov (emalatxana müdiri), Şirinxanım Hüseynova (0.5 
stavka günüuzadılmış qrup rəhbəri), Firudin Musayev (bədən 
tərbiyəsi), Ağabala Xankişiyev (emalatxana müdiri), 
Kəmaləddin Şükürov (riyaziyyat), Nuridə Əlpoladova 
(PBDR), Səadət Şükürova (alman dili), Solmaz Məmmədova 
(günüuzadılmış qrup), Almaz Osmanova (sinif), Pərviz 
Məmmədov (rus dili), Marqarita Hacıyeva (rus dili), Sevda 
Şükürova (əmək), Valentina Məmmədova (rus dili), Mahiyyə 
Ağayeva (laborant), Mehriban Qafarova (biologiya), Nuridə 
Alpoladova (ibtidai sinif), Maral Məmmədova (dil-ədəbiyyat), 
Neman Abidov (Metodkabinetin müdiri əvəzçiliklə dil-
ədəbiyyat), Vahid Müslümov (bədən tərbiyəsi), Balaxanım 
Məmmədova (günüuzadılmış qrup) və digərləri. 

1971-1980-cı illərdə məktəbdə işləyən aşağıdakı müəllim 
və texniki işçilər işdən azad olmuşlar: 

Sevil Ələsgərova (tarix), Pərviz Məmmədov (rus dili), 
Firudin Musayev (bədən tərbiyəsi). 

01 sentyabr 1980-cı il tarixə məktəbdə təlim-tərbiyə və 
təsərrüfat işlərinin normal qaydada getməsinə Sabir Ağarzayev  
(direktor), Cümşüd Çümşüdov, (dərs hissə müdiri), Şəkərəli 
Məmmədov (təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini), Şəfiqə 
Aşurova (həmkarlar təşkilatının sədri), Qələmnaz Rəhmanova 
(kitabxana müdiri), Mahirə Ağayeva (laborant) və digərləri 
məsul idilər. 

Həmin tarixə məktəbdə pedaqoji işin öz axarı ilə 
getməsinə aşağıdakı müəllimlər və digər pedaqoji işçilər 
cavabdehlik daşıyırdılar: 

İbtidai siniflər üzrə: Almaz Qədimova, Nuridə 
Alpoladova, Səccarə Quliyeva, Şirinxanım Hüseynova, Gülarə 
Hüseynova, Zeynəb Kərimova, Mədinə Salmanova, Şirincan 
Babayeva, Zakirət Məmmədova, Solmaz Məmmədova; 
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Dil-ədəbiyyat fənni üzrə: Rəna Muradəliyeva, Gövhər 
Aslanova, Nabatxanım Məmmədova; 

Fizika-riyaziyyat üzrə: Sevda Həmidova, Nurxanım 
Dəmirova, Şəfiqə Aşurova; 

Rus dili üzrə: Elmira Məmmədova, Həqiqət Mahmudova, 
Valentina Məmmədova, Yevdakiya Melnikova, Marqarita 
Hacıyeva; 

Kimya-biologiya üzrə: Sabir Ağarzayev, Mehriban 
Qafarova; 

Xarici dil fənni üzrə: Saniyə Cəbrayılova, Səadət 
Məmmədova, Almaz Osmanova ; 

Coğrafiya fənni üzrə: Cümşüd Cümşüdov, Tubi 
Məmmədova; 

Bədən tərbiyəsi üzrə: Kanal Mövsümov, Firudin 
Musayev; 

Əmək təlimi üzrə: Mahiyyə Cümşüdova, Sevda 
Şükürova, Mütəllim İsaqov və başqaları; 

 
1981-1990-cı illər 

 
RXMŞ-nin 04.03.1982-ci il tarixli 86 №-li əmrilə Sabir 

Qərib oğlu Ağarzayev başqa işə keçdiyinə görə məktəbin 
direktoru vəzifəsindən azad edilib. Məktəbin təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direkor müavini Cümşüd Cümşüdov məktəbin 
01.03.1982-ci il tarixli 186 №-li əmri ilə məktəbə müəqqəti 
olaraq direktor təyin edildiyindən öz xidməti vəzifəsindən 
azad edilib.       

Həmin əmrin 2-ci paraqrafı ilə məktəbin ali təhsilli 
tarix müəllimi Babək Xubyarov müvəqqəti olaraq ictimai 
əsaslarla məktəbə direkror müavini təyin edilib. 

1981-1982-ci tədris ilində məktəbin VIII sinfini 
bitirmiş 57 nəfər məzuna təhsil haqqında şəhadətnamə 
verilib. 
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01 sentyabr 1983-cü il tarixə məktəbin iki hazırlıq 
sinfində 58 nəfər, iki I sinifdə 60 nəfər, iki II sinifdə 60 nəfər, 
iki III sinifdə 59 nəfər, iki IV sinifdə 54 nəfər, iki V sinifdə 64 
nəfər, iki VI sinifdə 52 nəfər, iki VII sinifdə 56 nəfər, iki VIII 
sinifdə 52 nəfər, cəmi 18 sinifdə 515 nəfər şagird  təhsil alırdı. 

1982-1983-cü dərs ilində məktəbin VIII sinfini müvəf-
fəqiyyətlə bitirən 59 nəfər şagirdə təhsil haqqında 
şəhadətnamə verilib. 

1983-1984-cü tədris ilinin əvvəlində məktəbin kadr 
tərkibində dəyişilik edilib. Dəvəçi rayon XMŞ-nin 
02.09.1983-cü il tarixli, 413 nömrəli əmrinin 1-ci paraqrafı ilə 
ali təhsilli riyaziyyat müəllimi İsbat Polad oğlu İsaqov irəli 
çəkilərək məktəbə direktor təyin edilib. Həmin əmrin 2-ci 
paraqrafı ilə Cümşüd Cümşüdov məktəb direktoru vəzifə-
sindən azad edilərək məktəbdə əvvəl işlədiyi direktor müavini 
vəzifəsinə qaytarılıb. 

1983-1984-cü dərs ilində məktəbin VIII sinfini bitirən 
51 nəfər məzuna təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. 

1984-1985-ci dərs ilinin əvvəlinə məktəbin iki hazırlıq 
sinfinə 59 nəfər şagird qəbul edilib. İki I sinifdə 68 nəfər, iki II 
sinifdə 61 nəfər, iki III sinifdə 63 nəfər, iki IV sinifdə 59 nəfər, 
iki V sinifdə 56 nəfər, iki VI sinifdə 57 nəfər, iki VII sinifdə 
54 nəfər, iki VIII sinifdə 54 nəfər, hazırlıq sinfi nəzərə 
alınmadan cəmi 16 sinifdə 472 nəfər təhsilə cəlb edilib. 

Həmin tədris ilinin sonunda məktəb üzrə VIII sinfi 
bitirmiş 53 nəfər məzuna məktəbi bitirmək haqqında 
şəhadətnamə verilib. 

Bu məktəb şagirdlərin Vətənə məhəbbət, torpağa sevgi, 
hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində,onların 
xalqa, elə-obaya layiqli övlad kimi yetişməsində həmişə rayo-
numuzda öndə gedən  təhsil ocaqlarından olub. Rayon yarışla-
rında birincilik qazanıb. Zona və respublika final yarışlarında 
isə layiqli yer tutub. 
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Məktəbin müəllimi, “Üfüqdə parıltı” hərbi idman oyunu-
nun komanda rəhbəri Vəli Əliyev 17 nəfərdən təşkil olunmuş 
komanda ilə birlikdə respublika final yarışlarında iştirak etmək 
üçün 22 mart 1985-ci il tarixdən Ağdam şəhərinə ezam edilib. 

Məktəbin direktor müavini Cümşüd Cümşüdovun uzun-
müddətli xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq 09 aprel 1985-ci il tarix-
dən məktəbin riyaziyyat müəllimi və həmkarlar təşkilatının 
sədri Kəmaləddin Şükürov məktəbə müvəqqəti olaraq 
ictimai əsaslarla direktor müavinı vəzifəsinə təyin olunub. 

01 sentyabr 1985-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı məsul 
şəxslər rəhbərlik ediblər: 

 İsbat İsaqov (direktor), Şəkərəli Məmmədov (təsərrüfat 
işləri üzrə direktor müavini), Qələmnaz Rəhmanova 
(kitabxanaçı), Sevda Abbasəliyeva (PBDR ) və başqaları. 

1985-1986-cı tədris ilində məktəbdə tədris işinə aşağıda 
adları qeyd olunmuş müəllim kollektivi səfərbər olunmuşdu: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə: Rəna Muradəliyeva, 
Zakirət Məmmədova, Gülarə Hüseynova, Gövhər Aslanova; 

Fizika və riyaziyyat üzrə: İsbat İsaqov, Rəfiqə Dəmirova, 
Nurxanım Dəmirova, Kəmaləddin Şükürov; 

Tarix, coğrafiya üzrə: Babək Xubyarov, Cümşüd 
Cümşüdov, Mətanət Ağasıyeva;  

Biologiya üzrə : Hicran Quliyeva və Simuzər Hacıyeva ; 
Rus dili üzrə: Vəli Əliyev,Valentina Məmmədova, Xavər 

Süleymanova, Rəna Əliyeva, Nəhayət Hüseynova, Marqarita 
Hacıyeva, Həqiqət Mahmudova; 

Xarici dil üzrə : Saniyə Cəbrayılova, Solmaz Osmanova; 
Əmək, təsviri incəsənət, nəğmə və musiqi üzrə: Mütəllim 

İsaqov, Sevda Şükürova, Mahiyyə Cümşüdova, Sevda 
Abbasəliyeva; 

İbtidai siniflər üzrə: Səccarə Quliyeva, Mədinə 
Salmanova, Almaz Qədimova, Şirinxanım Hüseynova, Zeynəb 
Kərimova, Şirincan Babayeva, Nuridə Əlpoladova; 
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1985-1986-cı tədris ilində 6 yaşı tamam olmuş 50 nəfər 
uşaq məktəbin hazırlıq sinfinə, 7 yaşı tamam olmuş 9 nəfər 
şagird isə I sinfə qəbul olub. 

1985-1986-cı tədris ilinin yekununda məktəb nizam-
naməsinin 15-ci paraqrafına uyğun olaraq bütün fənnlərdən 
illik “5”qiymət aldıqlarına və nümunəvi davranışa görə 
sinifdən-sinifə keçirilən 86 nəfər şagirdə məktəb direktorunun 
əmrilə tərifnamə verilib.  

Məktəbin 16.04.1986-cı il tarixli 53 nömrəli əmrilə 46 
nəfər şagird və 4 nəfər müəllimdən (Babək Xubyarov,Vəli 
Əliyev, Kəmaləddin Şükürov, Vahid Müslümov) ibarət şagird 
istehsalat briqadası yaradılıb. Briqada rayonun o dövrlərdə 
fəaliyyət göstərən N.Nərimanov adına sovxozun ərazisində  
5,0 hektar kələm sahəsi becərib. Şagird istehsalat 
briqadasına rəhbərlik məktəbin tarix müəllimi Babək 
Xubyarova tapşırılılıb. 

Həmin dövrlərdə onun rəhbərliyi ilə şagirdlərin əməyə 
hazırlanması və məhsul istehsalına kömək məqsədilə aparılan 
işlər rayon iqtisadiyyatının inkişafına layiqli töhfə idi. 

Məktəbdə təhsil prosesinin gedişini ahəngdar şəkildə 
saxlamaq məqsədilə 01 dekabr 1986-cı il tarixə məktəbə 
aşağıdakı məsul şəxslər rəhbərlik edirdi: 

Direktor İsbat İsaqov, tədris işləri üzrə direktor müavini 
Cümşüd Cümşüdov, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini 
Şəkərəli Məmmədov, ilk partiya təşkilatı katibi Mədinə 
Salmanova, yerli komitə sədri Kəmaləddin Şükürov, məktəb ilk 
komsomol təşkilat katibi Qismət Hüseynov, Sevda 
Abbasəliyeva (PBDR), Sədaqət Fərhadova (laborant), Nina 
Bulatova (kitabxana müdiri) və digərləri. 

1986-1987-ci dərs ilində 59 nəfər məzuna məktəbin 
VIII sinfini bitirməsi haqqında şəhadətnamə verilib. 
Məzunlardan Ceyhun Həsənov, Qismət Hüseynov, Şəmsi 
Bayramov, Alik Əliyev, Əlhadi Salmanov və Gülnaz 
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Hüseynovanın bütün fənnlərdən yekun qiymətləri “5” 
olduğuna, davranış və təlimə, ictimai əməkdən səyi nümunəvi 
olduğuna, eləcə də məktəbin həyatında fəal iştirak etdiyinə 
görə onlar fərqlənmə şəhadətnaməsi alıblar. 

1987-1988-ci tədris ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə mək-
təbdə altıyaşlılardan ibarət I sinfə 27 nəfər, yeddiyaşlılardan 
ibarət I sinfə isə 34 nəfər şagird qəbul edilib. İki II sinifdə 53 
nəfər, iki III sinifdə 65 nəfər, iki IV sinifdə 69 nəfər, iki V 
sinifdə 61 nəfər, iki VI sinifdə 64 nəfər, iki VII sinifdə 59 
nəfər, iki VIII sinifdə 61 nəfər, cəmi 16 sinifdə 493 nəfər 
şagird təhsilə cəlb olunub.  

01 sentyabr 1987-ci il tarixə məktəbdə aşagıdakı müəl-
limlər şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul idi. Və  həmin 
mehriban kollektiv onlara tapşırılan  çətin, lakin şərəfli işi 
yüksək övqatla, əzmlə və bacarıqla yerinə yetirmək iqtidarında 
idilər: 

I-III siniflər üzrə: Almaz Qədimova, Nuridə Əlpoladova, 
Şirincan Babayeva, Gülarə Hüseynova, Mədinə Salmanova, 
Səccarə Quliyeva, Zeynəb Kərimova; 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə: Rəna Muradəliyeva, 
Gövhər Aslanova, Zakirət Məmmədova, Balaxanım Məm-
mədova; 

Riyaziyyat və fizika üzrə: İsbat İsaqov, Kəmaləddin 
Şükürov, Rəfiqə Dəmirova, Nurxanım Dəmirova, Şəfiqə 
Aşurova ; 

Rus dili üzrə: Valentina Məmmədova, Vəli Əliyev, 
Xavər Süleymanova, Həqiqət Mahmudova, Marqarita Hacı-
yeva, Nəhayət Hüseynova, Rəna Əliyeva; 

Tarix və coğrafiya fənni üzrə: Babək Xubyarov, Cümşüd 
Cümşüdov, Şəhla Süleymanova; 

Kimya-biologiya üzrə: Hicran Quliyeva, Simuzər 
Hacıyeva; 

Bədən tərbiyəsi üzrə: Vahid Müslümov, Kanal 
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Mövsümov; 
Xarici dili üzrə: Saniyə Cəbrayılova, Solmaz Osmanova, 

Çimnaz Əliyeva; 
Təsviri incəsənət və əmək təlimi üzrə: Zümrüd 

Məmmədova, Mahiyyə Cümşüdova, Sevda Şükürova; 
Günüuzadılmış qruplar üzrə: Solmaz Məmmədova; 
Həmin illərdə məktəbdə təşkil olunmuş fənn dərnəkləri 

tədris prosesinin irəliləməsində, xüsusilə tədris olunan fənnlərə 
şagirdlərin meyl və marağının yüksəlməsində böyük rol 
oynayırdı. Xüsusilə bədii özfəaliyyət (rəhbəri Z.Şükürova), 
tarix- ölkəşünaslıq (rəhbəri B. Xubyarov), gənc riyaziyyatçılar 
(rəhbəri N.Dəmirova), IV-VIII siniflər üçün rus dili (rəhbəri 
M.Hacıyeva), Azərbaycan dili və ədəbiyyatı (rəhbəri 
B.Məmmədova), rəsm (rəhbəri M.İsaqov), gənc təbiətçilər 
(rəhbəri H. Quliyeva), gənc texniklər (rəhbəri Ş.Aşurova), I-III 
siniflər üçün rus dili (rəhbəri Rəna Əliyeva) və başqa dərnəklər 
şagirdlərin zehni inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

1987-1988-ci dərs ilinin sonunda məktəbin səkkizinci 
sinfini bitirən 58 nəfər məzuna təhsil haqqında şəhadət-
namə verildi. 

1988-1989-cu tədris ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə 
məktəbə İsbat İsaqov rəhbərlik edirdi. Bu təhsil ocağında 511 
nəfər şagird təhsil alırdı.  

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 11.08.1988-ci il 
tarixli 175 saylı, Dəvəçi RXMŞ-nin 30.08.1988-ci il tarixli 
404 saylı əmrlərinə müvafiq olaraq 1988-ci ilin attesta-
siyasının nəticələrinə əsasən məktəbin müəllimi Babək 
Xubyarova “baş müəllim “adı verilib. 

Məktəbin təsərrüfat bölməsinə rəhbərlik sahəsində kadr 
dəyişikliyi edilib. 15.08.1988-ci il tarixli 159 saylı əmrlə 
Şəkərəli Məmmədov səhhətinə görə verdiyi ərizəsinə əsasən 
vəzifəsindən azad edilib. Məktəbin təsərrüfat işləri üzrə 
direktor müavini vəzifəsinə orta təhsilli Ehtiram Sədrəddin 
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oğlu Məmmədov təyin olunub. 
Məktəbdə təhsilin səviyyəsi ildən-ilə artırıldığına görə bu 

məktəb rayonumuzun ən qabaqcıl təhsil ocaqlarından birinə 
çevrilib.  

Məktəbin 02.06.1989-cu il tarixli 84 nömrəli əmrilə 
1988-1989-cu dərs ilində illik yekun qiymətləri “5”, 
davranışdan nümunəvi qiymətləri olan 56 nəfər I-VIII sinif 
şagirdinə tərifnamə verilib. 

Azərbaycan SSR “Ümumtəhsil məktəblərində imta-
hanlar, şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi və buraxılışı 
haqqındakı təlimat”a müvafiq olaraq məktəbin 
14.06.1989-cu il tarixli 7 saylı pedaqoji şura iclasının 
qərarına əsasən səkkizinci sinfi bitirən 57 nəfər məzuna 
şəhadətnamə verilib. 

01 sentyabr 1990-cı il tarixə məktəbi aşağıdakı məsul 
şəxslər idarə edirdi: 

Direktor İsbat İsaqov, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini Cümşüd Cümşüdov, təsərrüfat işləri üzrə direktor 
müavini Ehtiram Məmmədov, PBDR Xatirə Aslanova, 
laborant Dəstə Həsənova, kitabvxanaçı Nina Bulatova və 
qeyriləri; 

Həmin təhsil ilində məktəbdə pedaqoji işə isə aşağıdakı 
adları qeyd edilən müəllimlər cəlb olunmuşdu: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Rəna Muradəli-
yeva, Aidə Qasımova, Gövhər Aslanova, Balaxanım 
Məmmədova; 

Riyaziyyat üzrə: İsbat İsaqov, Kəmaləddin Şükürov, 
Nurxanım Dəmirova, Lətifə Fəttahova; 

Rus dili üzrə: Valentina Məmmədova, Vəli Əliyev, 
Həqiqət Mahmudova, Nəhayət Hüseynova, Xavər Süley-
manova, Rəna Əliyeva, Sveta Məmmədova; 

Tarix və coğrafiya üzrə: Babək Xubyarov, Cümşüd 
Cümşüdov; 
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Xarici dil üzrə: Solmaz Osmanova, Almaz Osmanova, 
Çimnaz Əliyeva; 

Fizika, kimya və biologiya üzrə: Şəfiqə Aşurova, Hicran 
Quliyeva, Simuzər Fərmanova;  

Bədən tərbiyəsi üzrə: Vahid Müslümov, Kanal 
Mövsümov; 

Əmək və təsviri incəsənət üzrə: Sevda Şükürova, Zümrüd 
Məmmədova, Mütəllim İsaqov; 

Musiqi və nəğmə üzrə: Zenfira Şükürova; 
İbtidai siniflər üzrə: Mədinə Salmanova, Nuridə 

Əlpoladova, Şirinxanım Hüseynova, Gülarə Hüseynova, 
Şirincan Babayeva, Solmaz Məmmədova, Zeynəb Kərimova, 
Səccarə Quliyeva, Sevda Abbasəliyeva, Almaz Qədimova; 

Bu tədris ilində məktəb üzrə altıyaşlılardan ibarət 30 
nəfər şagird olmaqla bir günüuzadılmış qrup fəaliyyət göstərib. 
İkinci günüuzadılmış qrup isə II və III siniflərin bazasında 
təşkil edilib. Həmin qruplara günüuzadılmış qrupların tərbiyə-
çiləri Tahirə Həziyeva və Səadət Şükürova rəhbər təyin 
ediliblər. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 19.12.1990-cı il tarixli 768 nömrəli 
əmrilə Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 saylı natamam orta 
məktəbin direktoru İsbat Polad oğlu İsaqov səhhəti ilə əlaqədar 
verdiyi ərizəsinə görə 20 dekabr 1990-cı il tarixdən tutduğu 
vəzifəsindən azad edilərək işlədiyi məktəbdə ixtisası üzrə 
müəllim saxlanılılıb. 

Dəvəçi RXMŞ-nin 19.12.1990-cı il tarixli 767 nömrəli, 
məktəbin 20.12.1990-cı il tarixli 270 nömrəli əmrlərilə 1977-ci 
ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamış, ali təhsilli riyaziyyat 
müəllimi Bahəddin Əli oğlu Əliyev Dəvəçi şəhər M.Nəzirov 
adına 1 saylı natamam orta məktəbinə direktor təyin 
edilib. 

1981-1990-cı illərdə məktəbə aşağıdakı müəllimlər və 
texniki işçilər məktəbə yeni işə qəbul olunub: 
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Hicran Quliyeva (kimya-biologiya),Vəli Əliyev (rus dili), 
Rafiq Hüseynoiv (RXMŞ-nin Metodkabinəsinin metodisti 
əvəzçiliklə rus dili), Xavər Süleymanova (rus dili), Mətanət 
Ağayeva (coğrafiya ), Rəfiqə Dəmirova ( riyaziyyat ), Nəhayət 
Hüseynova (rus dili), Sevinc Bayramova (kimya- əvəzçi), 
Sədaqət Fərhadova (laborant), Aidə Qasımova (qrup 
tərbiyəçisi), Xanım Məcidova (xarici dil - əvəzçiliklə), Solmaz 
Osmanova (xarici dil), Sevda Abbasəliyeva (PBDR), Şəhla 
Süleymanova (coğrafiya), Nahidə Həsənzadə (əmək- rəsmxətt 
əvəzçiliklə), Zümrüd Məmmədova (əmək), Almaz Osmanova 
(xarici dil), Sevda Abbasəliyeva (ibtidai sinif müəllimi), Xatirə 
Aslanova (PBDR), Zenfira Şükürova (nəğmə və musiqi 
əvəzçiliklə), Bahəddin Əliyev (riyaziyyat), Şükürova- 
Məmmədova Səadət (günüuzadılmış qrup tərbiyəçi), Tahirə 
Həziyeva (xarici dil), Xatirə Aslanova (yeddiyaşlılardan ibarət 
I sinfə müəllim), Sevinc Axundova (coğrafiya), Xalidə 
Abbasova (biologiya), Lətifə Fəttahova (riyaziyyat), 
Xankərəm Orucov (dil ədəbiyyat), Rəsmiyyə Rəhmanova 
(əmək), İslam Fəttahov (əmək - müvəqqəti olaraq), Zahid 
Şahbazov (əvəzçiliklə - bədən tərbiyəsi), Ağacavad Ağayev 
(əvəzçiliklə -bədən tərbiyəsi). 

1981-1990-cı illərdə məktəbin aşağıdakı müəllim və 
texniki işçiləri ərizələrinə və digər səbəblərə görə tutduqları 
vəzifədən azad olunublar: 

Tubu Məmmədova (pensiyaya çıxdığı üçün), Samit 
İdrisov (coğrafiya), Sevda Həmidova (riyaziyyat), Mahirə 
Ağayeva (laborant), Zakirət Məmmədova (yaşayış yerini 
dəyişdiyi üçün ), Səadət Məmmədova (yaşayış yerini dəyişdiyi 
üçün), Gövhər Aslanova (pensiya yaşı çatdığı üçün), Kanal 
Mövsümov (pensiya yaşı çatdığı üçün), Rəfiqə və Nurxanım 
Dəmirova ( vəfat etdikləri üçün onların adı müəllimlərin şəxsi 
siyahısından çıxarılıb ), Zümrüd Məmmədova (rayonun Surra 
kənd natamam orta məktəbinə müəllim köçürülüb) və sair. 
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1991-2000-ci illər 
 
Məktəbdə şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi və bura-

xılış imtahanlarının təsdiq edilmiş qaydalar üzrə aparılması 
həmişə məktəb rəhbərliyinin və pedaqoji kollektivin diqqət 
mərkəzində olub. Hər ilin may ayında bu məsələyə dair 
məktəbin xüsusi əmri imzalanar və əmrdə göstərilən işlərin 
icrası nəzarətə götürülərdi. Belə əmrlər içərisində 1991-ci ilin 
04 may tarxli 50 nömrəli əmr daha çox diqqəti cəlb etdi. 

Əmrə əsasən Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili 
Nazirliyinin “Ümumtəhsil məktəblərində imtahanlar, şagird-
lərin sinifdən-sinfə keçirilməsi və buraxılışı haqqında”kı 
təlimatın 34-cü bəndinə və Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına  
1 nömrəli natamam orta məktəbin 27.04.1991-ci il tarixli  
5 nömrəli pedaqoji şura iclasının qərarına əsasən V-IX 
siniflərdə keçiriləcək imtahanlar üçün aşağıdakı tərkibdə 
imtahan komissiyası yaradılmış və təsdiq edilmişdi:  

Ana dili və ədəbiyyatı üzrə: Xankərəm Orucov, Aidə 
Qasımova, Balaxanım Məmmədova; 

Riyaziyyat üzrə: İsbat İsaqov, Lətifə Fəttahova, 
Kəmaləddin Şükürov; 

Tarix üzrə: Babək Xubyarov, Cümşüd Cümşüdov, Şəhla 
Süleymanova; 

Rus dili üzrə: Vəli Əliyev, Həqiqət Mahmudova, 
Valentina Məmmədova, Svetlana Məmmədova; 

Fizika üzrə: Şəfiqə Aşurova və s.; 
Biologiya üzrə: Simuzər Fərmanova, İradə Ağayeva; 
Məktəb üzrə V-IX siniflərdə 288 şagird, o cümlədən IX 

sinif üzrə 53 nəfər şagird imtahana buraxılmışdı. 
1990-1991-ci dərs ilinin yekununda imtahanları uğurla 

verən, bütün fənlər üzrə illik qiymətləri “5” olduğuna və 
məktəbin ictimai həyatında fəal iştirak etdiyinə görə 95 nəfər 
şagirdə tərifnamə verilib. 
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1990-1991-ci tədris ilinin yekununda məktəbin IX sinfini 
49 nəfər məzun müvəffəqiyyətlə bitirərək natamam təhsil 
haqqında şəhadətnamə alıb. Onların içərisindən 7 nəfəri IX 
sinfi fərqlənmə ilə bitirənlər olub. 

Dəvəçi rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin 24.10.1991-ci il 
tarixli 108 nömrəli sərəncamına və məktəb direktorunun 
04.XI-1991-ci il tarixli 213 nömrəli əmrinə əsasən məktəbin 
76 metr uzunluğunda, 12 metr enində olan tədris – təcrübə 
sahəsi Dəvəçi şəhər abadlıq fonduna verilib. Beləliklə ilin dörd 
fəslində məktəbin bağ-bostan sahəsində şagirdlərlə aparılan 
təcrübəçilik işləri tamamilə ləğv edilib. 

Məktəbin 06.05.1992-ci il tarixli 60 nömrəli əmrində isə 
qeyd edilib ki: Attestasiyanın nəticələrinə əsasən məktəbin 
riyaziyyat müəllimi İsbat İsaqova “metodist müəllim “, 
fizika müəllimi Şəfiqə Aşurovaya isə “baş müəllim “adı 
verildiyinə görə onların əmək haqqı dərəcələri 01.01.1992-
ci il tarixdən artırılıb. 

1991-1992-ci dərs ilində məktəbin 57 nəfər məzunu 
məktəbin IX sinfini müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə nata-
mam-orta məktəbi qurtarması haqqında şəhadətnamə alıb.  

Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsil Nazirliyinin 
Dəvəçi rayon üzrə 1992-1993-cü tədris ili üçün təsdiq etdiyi 
şəbəkə protokoluna əsasən Dəvəçi şəhər M. Nəzirov adına 
1 nömrəli natamam orta məktəbi 01 sentyabr 1992-ci il 
tarixdən Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 4 nömrəli orta 
məktəbə çevirilib. 

01 sentyabr 1992-ci il vəziyyətinə aşağıdakı cavabdeh 
şəxslər tərəfindən məktəbə rəhbərlik işi həyata keçirilıb: 

Bahəddin Əliyev (direktor), Cümşüd Cümşüdov 
(məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini),Ehtiram 
Məmmədov (təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini), Dəstə 
Həsənova (laborant), Nina Bulatova (kitabxanaçı),Rəsmiyyə 
Rəhmanova və Sevda Şükürova (emalatxana müdiri), Vəli 



~	201	~	

Əliyev (ictimai faydalı məhsuldar əməyə nəzarət və rəhbərlik) 
və digər. 

Artıq bu tədris ilində (orta məktəbə çevirildikdən sonra) 
məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan 37 nəfər 
ali təhsilli ixtisaslı müəllimlərdən ibarət böyük bir kollektiv 
yaranmışdı. Məktəb yarandığı tarixdən ilk dəfə idi ki, kadr 
sahəsində belə bir gözəl və uğurlu nəticə ilə yeni dərs ilinə 
başlamışdı. 

1992-1993-cü tədris ilində məktəbdə 163 nəfər şagirdi 
əhatə edən 10 fənn dərnəyi fəaliyyət göstərirdi. 

Həmin tədris ilində məktəbdə siniflərin təşkili zamanı 
aşağıdakı formada komplektləşmə aparıldı: 

Altı və yeddiyaşlılardan ibarət I sinifdə 56 nəfər, üç II 
sinifdə 58 nəfər, üç III sinifdə 65 nəfər, bir IV sinifdə 26 nəfər, 
iki V sinifdə 60 nəfər, iki VI sinifdə 58 nəfər, iki VII sinifdə 
58 nəfər, iki VIII sinifdə 56 nəfər, iki IX sinifdə 58 nəfər, bir 
X sinifdə 24 nəfər, cəmi 20 sinifdə 519 nəfər şagird təhsilə 
cəlb olunmuşdu. 

Məktəbin 01.IX 1992-ci il tarixli 161 nömrəli əmrilə ali 
təhsilli rus dili və ədəbiyyatı müəllimi Vəli Əliyev sinif-
dənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini (təşkilatçı) vəzifəsinə  təyin olunub. 

Məktəbin 01.12.1992-ci il tarixli 211 nömrəli əmrilə 
Xoşbəxt Bayramov məktəbə hərbi rəhbər vəzifəsinə təyin 
edilib. 

1992-1993-cü dərs ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirən 50 nəfər məzun natamam orta təhsil haqqında şəha-
dətnamə alıb. 

1993-1994-cü tədris ilinin yekun nəticələrinə görə 
məktəbin IX sinfini bitirən 47 nəfər məzuna natamam orta 
məktəbi bitirmək haqqında şəhadətnamə verilib. Nümunəvi 
davranışı, illik və yekun qiymətləri “5 “olduğu üçün 2 nəfər 
şagird isə IX sinfi bitirməsi haqqında fərqlənmə şəhadətnaməsi 
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alıb. 
Həmin dərs ilinin yekununda bütün fənlər üzrə illik 

qiymətləri “5 “olduğuna, nümunəvi davranışına və məktəbin 
ictimai həyatında fəal iştirakına görə məktəbin əmrilə  II 
sinifdə oxuyan 30 nəfərə, III sinifdə 18 nəfərə, IV sinifdə 6 
nəfərə, V sinifdə 14 nəfərə,VI sinifdə 10 nəfərə, VII sinifdə 5 
nəfərə, VIII sinifdə 10 nəfərə, X sinifdə isə 2 nəfərə, cəmi 95 
nəfər şagirdə tərifnamə verililib. 

Məktəbin arxiv sənədlərində onun ikinci dəfə orta 
məktəbə çevrildikdən sonra ilk XI sinfinin buraxılışı barədə 
informasiyalar özünə yer alıb. Mənə belə bir məlumat 
məktəbin 23.06.1994-cü il tarixli 88 nömrəli əmrində rast 
gəldi. Həmin əmrlə məktəbi bitirən 21 nəfər XI sinif şagirdinə 
orta təhsil haqqında attestat verildiyi qeyd edilib.. Orta təhsil 
haqqında attestat alanlar içərisində iki nəfəri tanıdım. 
Bunlardan biri hal-hazırda MAMEİİHİ-nın rayon komitəsinin 
sədri işləyən Seymur Qədəşov, ikincisi hal-hazırda müvəqqəti 
olaraq məktəbin direktoru vəzifəsini icra edən Elnur 
Cəfərovdur. 

Dövlətin müəyyən etdiyi normalara və prosedurlara 
uyğun olaraq məktəbdə işləyən müəllim və digər pedaqoji 
işçilərin taarif dərəcələrinin vaxtaşırı artırılması həmişə diqqət 
mərkəzində olub. Bu məqsədlə məktəbdə müvafiq komissi-
yalar tərəfindən ardıcıl olaraq iş aparılıb. 

Məktəbin 10.01.1995-ci il tarixli 10 nömrəli əmrində bu 
barədə bir məlumat tapdım. Orada göstərilir ki, vahid taarif 
cədvəlinin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq məktəbin pedaqoji 
işçilərinin attestasiyası keçirilib. Attestasiyanın nəticələrinə 
görə məktəbin müəllimləri Bahəddin Əliyev, Babək 
Xubyarov və Tofiq Poladov ali kateqoriyalı müəllim adına 
layiq görülüb. Attestasiya komissiyasının qərarına əsasən 
məktəbin 16 nəfər müəlliminə “I kateqoriyalı “, 18 nəfərə 
isə “II kareqoriyalı “müəllim adı verilib. 4 nəfər isə 12-ci 
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dərəcəli müəllim adını alıb. 
01 yanvar 1995-ci il tarixə məktəbə aşagıdakı məsul 

şəxslər rəhbərlik edib: Direktor Bahəddin Əliyev, direktorun 
təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini Cümşüd Cümşüdov, təşkilatçı 
Vəli Əliyev, direktorun təsərrüfat işləri üzrə müavini Ehtiram 
Məmmədov, hərbi rəhbər Xoşbəxt Bayramov, PBDR Xatirə 
Aslanova, labarantlar Dəstə Həsənova və Zöhrə Musayeva, 
kitabxana müdiri Nina Bulatova və başqaları. 

1994-1995-ci tədris ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirən 50 nəfər məzuna natamam təhsil haqqında şəhadətnamə 
təqdim edilib. Səkkiz nəfər məzun isə illik və yekun qiymətləri 
“5”olduğuna, rayonun mərkəzində keçirilən fənn olimpiada-
larında I yeri tutduqlarına görə natamam orta məktəbi 
bitirmələri barədə fərqlənmə şəhadətnaməsi alıblar. Məktəbin 
XI sinfini bitirmiş 24 nəfər məzuna isə məktəbi tam bitirməsi 
haqqında attestat ( arayış ) verilib. 

İllik və yekun qiymətləri “5 “olduğu və coğrafiya fənni 
üzrə rayon olimpiadasında I yeri, zona turunda isə II yeri 
tutduğu üçün məktəbin XI sinfini bitirmiş Vəfa Xəlilovaya 
(hal-hazırda məktəbin coğrafiya müəllimidir) fərqlənmə 
attestatı verilib. 

1995-1996-cı dərs ilində 6 yaşı tamam olmuş 66 nəfər 
uşaq məktəbin I sinfinə qəbul olub. 

Həmin illərdə məktəbdə metodik fəaliyyətin təşkilində və 
həyata keçirilməsində pedaqoji kollektivin məşvərətçi orqanı 
olan metodiki şuranın işini qeyd etmək yerinə düşər. O 
vaxtlarda bu orqan məktəbdə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, 
müəllimlərin metodiki hazırlığını təkmilləşdirmək, qabaqcıl 
təcrübəni öyrənib ümumiləşdirmək və yaymaq kimi ən ali və 
yüksək məqsədlərə xidmət edirdi. 

Məktəbdə təhsilin inkişafında önəmli rol oynayan 
kitabxana fondunun təşkilindən və fəaliyyətindən də söhbət 
açsaq  pis olmaz. Mən rayon təhsilinin aparatında 40 ildən 
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artıq işləmiş ikinci məsul şəxs kimi bu işin rayonda plan-
laşdırılmasında və həyata keçirilməsındə yaxından iştirak 
etmişəm. Məktəbin kitabxanası həmişə bu tədris ocağının 
dərslik və bədii ədəbiyyat fondu ilə vaxtlı-vaxtında təmin 
olunmasında yaxından iştirak edib. Kitab fondunun səliqəli və 
təhlükəsiz saxlanmasında, onun dövriyyəsində, istifadə nəti-
cəsində yararsız vəziyyətə düşmüş nüsxələrin təzədən şagird-
lərin güçü ilə bərpa olunmasında həmişə rayonda irəlidə gedən 
məktəb kitabxanaları sırasında olub. 

Bilik mənbəi olan kitaba doğma münasibət, xüsusi qayğı 
və hörmət bu məktəbin qədim adət və ənənələrindən sayılıb. 

Hər dərs ilinin başlanğıcında məktəb direktoru tərəfindən 
verilmiş xüsusi əmrlə məktəbdəki təlimin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində kitabxananın rolunun daha da artırılması 
qarşıya məqsəd qoyulub. Bununla əlaqədar olaraq hər il tərkibi 
5 nəfərdən ibarət kitabxana şurası yaradılıb. Kitabxanada möv-
cud kitab fondunun qorunub saxlanması, şagirdlərdə kitaba 
qarşı qayğıkeş münasibətin yaradılması və inkişaf etdirilməsi 
üçün 15 nəfər yuxarı sinif şagirdlərindən ibarət cildçilər 
dərnəyi təşkil edilib. Dərnək üzvləri il boyu öz üzərinə düşən 
ohdəliyi layiqincə yerinə yetirib. Onlar məktəbin kitabxana-
sının ahəngdar fəaliyyət göstərməsi üçün hər dərs ilinin sonuna 
kimi aktiv fəaliyyətdə olublar.  

Bundan əlavə məktəbdə pedaqoji kollektivin qarşısında 
duran ən mühüm vəzifələrdən biri də sağlam yeniyetmə və 
gənclər yetişdirmək məsələsi olub. Bu məqsədlə hər dərs ilində 
məktəbdə ardıcıl surətdə ƏMH komissiyaları və bədən 
tərbiyəsi şuraları yaradılaraq bütün dövrlərdə müntəzəm 
şəkildə öz fəaliyyətlərini davam etdiriblər. 

1995-1996-cı dərs ilinin əvvəlinə məktəbin I siniflərində 
66 nəfər, II və III siniflərinin hərəsində 61 nəfər,IV siniflərində 
67 nəfər, V siniflərində 24 nəfər, VI siniflərində 54 nəfər, VII 
siniflərində 71 nəfər, VIII siniflərində 61 nəfər, IX siniflərdə 
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54 nəfər, X siniflərdə 28 nəfər, XI siniflərdə 21 nəfər, cəmi 
568 nəfər şagird təhsilə cəlb olunmuşdu. 

O illərdə məktəbin olduqca işgüzar və mehriban pedaqoji 
kollektivi var idi. Kollektiv elə ilk baxışdan adama möhkəm 
təməl üzərində qurulan şən əhval ruhiyyəli, gözəl əxlaqi 
tərbiyəli bir ailəni xatırladırdı. Kollektivin, hər bir müəllimin 
əsas məqsədi, çoxsaylı arzuları isə məktəbdə təhsil alan hər bir 
şagirdə öz biliyini, bacarığını vermək olub. Yaxşı təhsil ver-
mək uğrunda çalışan bu insanlar bütün zehni və fiziki 
qüvvələrini sərf etməklə nəhayət öz şagirdlərinə yüksək bilik 
öyrətmək şərəfinə nail ola biliblər.  

Mən təhsilin aparatında işləyərkən demək olar ki, 40 
ildən artıq bu təhsil ocağı ilə qonşu olan binada işləmişəm. 
İşlədiyim otağın pəncərəsi bu məktəblə üzbəüz idi . Bina-
larımız arasında məsafə isə şosse yolunun və piyadalar üçün 
iki tərəfli keşidlərin eninə bərabər idi. Məni məktəblə iş yerim 
arasında olan məsafə yox, başqa məsələ maraqlandırır. İstə-
nilən fərdin bir canlı və ya cansız obyektə doğma münasibəti 
qəlbdən qüvvət alırsa, burada məsafə söhbəti əsas meyar ola 
bilməz. 

Yəni bir qocaman təhsil işçisi kimi bu məktəbə yaxın və 
uzaq olmağımdan asılı olmayaraq mən ömrüm boyu bu təhsil 
ocağının həmişə xoş sorağını eşitmişəm. Sakit və səmimi, şən 
ovqatlı bir əmək salnaməsi yaşayan, rayonumuzun qocaman 
elm məbədi olan bu məkan həmişə şəhər sakinləri arasında öz 
hörmətini, nüfuzunu, çəkisini qoruyub saxlamağı bacarıb. 
Görünür kollektivdə sağlam mühit yaratmaqda idarəçilik və 
təşkilatçılıq baxımından səriştəsi olan insanların da əməyi az 
olmayıb. Bu nizam-intizamlı kollektivə başçılıq edən rəhbərlər 
müəllimlərlə və texniki işçilərlə də yaxşı dil tapıb, saf qaynaq-
lardan qidalanan xoş ünsiyyət yarada biliblər. 

1995-1996-cı tədris ilinin 01 sentyabr vəziyyətinə mək-
təbdə  tədris işini həyata keçirmək, dərsin keyfiyyətini daha da 
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yüksəltmək məqsədilə məktəbə aşağıdakı müəllimlər cəlb 
edilmişdi: 

Ana dili və ədəbiyyat üzrə: Aidə Qasımova, Balaxanım 
Məmmədova, Rəna Muradəliyeva, Xankərəm Orucov, Sevil 
Xubyarova; 

Riyaziyyat üzrə: Bahəddin Əliyev, Lətifə Fəttahova, 
Aygün Dadaşova, Əlislam Əzimov, Sara Səlimova, Tofiq 
Poladov; 

Rus dili üzrə: Valentina Məmmədova, Vəli Əliyev, 
Həqiqət Mahmudova, Svetlana Məmmədova, Könül Əliyeva, 
Nəhayət Hüseynova, Rəna Əliyeva, Aytən Pirquliyeva, Sevda 
Əhədova; 

Xarici dili üzrə: Solmaz Osmanova, Çimnaz Əliyeva, 
Səadət Şükürova, Sevda Rüstəmova; 

Fizika üzrə: Şəfiqə Aşurova, Şükufə Məmmədova ; 
Tarix və coğrafiya üzrə: Babək Xubyarov, Cümşüd 

Cümşüdov, Şəhla Süleymanova; 
Kimya-biologiya üzrə: Rəna Heybətova, Hicran 

Quliyeva; 
Bədən tərbiyəsi, gənclərlə və çağırışçılarla hazırlıq fənni 

üzrə: Vahid Müslümov, Xoşbəxt Bayramov; 
Əmək təlimi üzrə: Rəsmiyyə Rəhmanova, Aygün 

Səlimova, Sevda Mustafayeva; 
İbtidai siniflər üzrə: Almaz Qədimova, Həmidə 

Şahbazova, İradə İsmayılova, Mədinə Salmanova, Rəhilə 
Həsənova, Səccarə Quliyeva; 

Ümumi sayı 50 nəfərə qədər olan bu kollektiv günü-
gündən öz pedaqoji ustalığını artırmaqla yanaşı, bu tədris 
ocağının daim rayonun irəlidə gedən məktəbləri sırasında 
addımlaması üçün öz əməklərini hec vaxt əsirgəməyiblər. 

Məktəbin 20.09.1995-ci il tarixli 155 nömrəli əmrilə 
tədris işləri üzrə direktor müavini Cümşüd Cümşüdov verdiyi 
ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edilərək məktəbdə 
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ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. Dəvəçi şəhər 1 nömrəli əsas 
məktəbin ali təhsilli riyaziyyat müəllimi Kazım Əfəndiyev 
həmin məktəbin müəllimliyindən azad edilərək 26.09.1995-ci 
il tarixdən Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı orta 
məktəbə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin 
edilib. 

1995-1996-cı dərs ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirən 52 nəfər məzuna təhsil haqqında şəhadətnamə verilib. 
Məktəbin XI sinfini bitirən 20 nəfər məzun isə orta təhsil 
haqqında attestat alıb. İllik və yekun qiymətləri “5”olan, 
riyaziyyat fənni üzrə rayon olimpiadasında fəal iştirak etmiş 
Sevil Fərzəliyevaya orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatı 
verilib. 

Məktəbin təlim-tərbiyə işlərinə rəhbərlik sahəsində kadr 
dəyişikliyi edilib. Məktəbin 02.09.1996 cı il tarixli 125 
nömrəli əmrilə ali təhsilli coğrafiya müəllimi İmidşah 
Hacıyev məktəbə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
təyin edilib. 

Məktəbdə müəllim və şagirdlər arasında psixoloji xid-
mətin yaxşılaşdırılması məqsədilə ali təhsilli sinif müəllimi 
və BDU-nun praktiki psixoloji kursunun müdavimi Aidə 
İsmayılova məktəbə psixoloq təyin olunub. 

1996-1997-ci tədris ilində məktəb 24 sinif komplekti ilə 
işə başlayıb. Həmin dərs ilindən məktəbdə keçirilən fənn 
dərnəklərinin rolu daha da artdı. Məktəbdə fəaliyyət göstərən 
bədii özfəaliyyət (X.Orucov), bədii təsvir (M.İsaqov), xarici 
dil (Ç.Əliyeva və A.Osmanova), riyaziyyat (K.Şükürov), dil-
ədəbiyyat (A.Qasımova) və sair dərnəklər şagirdlərin bilik və 
vərdişlərinin artırılmasına, onların dünya görüşünün formalaş-
masına, eləcə də meyl və maraqlarının xeyli yüksəlməsinə 
səbəb olmuşdu. 

1996/1997-ci tədris ilinin yekununda məktəbin IX sinfini 
bitirmiş 44 nəfər  şagirdə təhsil haqqında şəhadətnamə verildi. 
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Həmin tədris ilində XI sinfi bitirmiş 28 nəfər məzun isə orta 
təhsil haqqında attestat aldı. 

Məktəbin 01.09.1997-ci il tarixli 107 nömrəli əmrində 
Vahid taarif cədvəlinin tətbiqi ilə əlaqədar məktəbin pedaqoji 
işçilərinin 23.04.1997-ci il tarixdə növbəti attestasiyadan 
keçirildiyi  haqqında məlumat özünə yer alıb. Həmin attesta-
siyanın nəticələrinə görə məktəbin 8 müəllimi birinci 
kateqoriyalı, 1 nəfəri isə ikinci kateqoriyalı müəllim adını 
alıb. Komissiyanın qərarına əsasən 1 nəfərə 12-ci dərəcəli 
müəllim adı verilib. 

Şagirdlərin Vətənə, torpağa məhəbbətini daha da artır-
maq məqsədilə məktəbdə şagirdlər arasında mütəmadi 
maariflənmə işi aparılıb. Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsini, 
hərbi vətənpərvərlik istiqamətində inkişaf etdirmək üçün bir 
sıra tədbirlər işlənib hazırlanıb. Məktəbin 08/XI -1999-cu il 
tarixli 174 nömrəli əmrilə isə hərbi vətənpərvərlik üzrə tərkibi 
7 nəfərdən ibarət şura yaradılıb. 

01 sentyabr 2000-cı il tarixə məktəbin təlim-tərbiyə və 
təsərrüfat işlərinə rərbərlik işi aşağıdakı maddi-məsul şəxslər 
tərəfindən həyata keçirilirdi: 

Direktor Bahəddin Əliyev, təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini İmidşah Hacıyev, təşkilatçı Vəli Əliyev, 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Ehtiram Məmmədov, 
hərbi rəhbər Zakim Cəfərov, UBT rəhbəri Xatirə Aslanova, 
laborantlar Solmaz Banlıyeva, Nərgiz Əsədullayeva, ktabxana 
müdiri Nina Bulatova və digərləri; 

Həmin dərs ilini məktəb siniflər üzrə aşagıda göstərilən 
sayda şagird kontingenti ilə öz işinə başladı: 

I siniflər üzrə (6 yaşı tamam olmuş) 56 nəfər, II siniflər 
üzrə 53 nəfər, III siniflər üzrə 51 nəfər, IV siniflər üzrə 58 
nəfər, V siniflər üzrə 56 nəfər, VI siniflər üzrə 53 nəfər, VII 
siniflər üzrə 56 nəfər, VIII siniflər üzrə 46 nəfər, IX siniflər 
üzrə 56 nəfər, X siniflər üzrə 27 nəfər, XI siniflər üzrə 41 
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nəfər, cəmi məktəb üzrə 553 nəfər şagird; 
01 sentyabr 2000-ci il vəziyyətinə məktəbdə şagirdlərin 

təlim-tərbiyəsi ilə aşağıda adları qeyd edilən müəllimlər 
məşğul idi: 

Ana dili və ədəbiyyatı üzrə: Rəna Muradəliyeva, 
Xankərəm Orucov, Bayraməli Novruzəliyev, Sevil Xubyarova, 
Aygün Sultanova; 

Riyaziyyat üzrə: Bahəddin Əliyev, Lətifə Fəttahova, 
Kəmaləddin Şükürov, Aygün Dadaşova, Sara Səlimova, Tofiq 
Poladov; 

Rus dili üzrə: Vəli Əliyev, Valentina Məmmədova, 
Nəhayət Hüseynova, Rəna Əliyeva, Zibeydə Məmmədova, 
İradə Əkbərova, Vüsalə Salmanova, Könül Əliyeva, Aytən 
Pirquliyeva; 

Xarici dil üzrə: Solmaz Osmanova, Çimnaz Əliyeva, 
Sevda Rüstəmova, Almaz Osmanova, Səadət Şükürova; 

Tarix üzrə: Mütəllim İsaqov, Seymur Qədəşov, Vüsalə 
Orucova; 

Coğrafiya üzrə: İmidşah Hacıyev, Şəhla Süleymanova; 
Fizika üzrə: Şəfiqə Aşurova; 
Biologiya üzrə: Hicran Quliyeva, Səmayə Cavadova;  
Əmək təlimi üzrə: Rəsmiyyə Rəhmanova, Sevda 

Mustafayeva, Mahiyyə Cümşüdova; 
Bədən tərbiyəsi üzrə: Vahid Müslümov, Məhəmməd 

Balayev; 
 Nəğmə və musiqi üzrə: Zenfira Şükürova, Rəhilə 

Həsənova; 
İbtidai hərbi hazırlıq üzrə: Zakim Cəfərov;  
İbtidai siniflər üzrə: Şirincan Babayeva, Zeynəb Kəri-

mova, Solmaz Məmmədova, Almaz Qədimova, Həmidə 
Şahbazova, İradə İsmayılova, Mədinə Salmanova, Rəhimə 
Həsənova, Səccarə Quliyeva, Tünzalə Alışanova, Gülarə 
Hüseynova, Sevda Şükürova; 
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1991-2000-ci illərdə məktəbin tədris və təsərrüfat işlərini 
davam etdirmək məqsədilə aşağıdakı pedaqoji və texniki 
işçilər işə qəbul ediliblər: 

Sevinc Məmmədova (riyaziyyat müvəqqəti), Kanal 
Mövsümov (bədən tərbiyəsi ikinci dəfə), Afət Rzayeva 
(kimya), Tofiq Poladov (riyaziyyat əvəzçiliklə), Firəngiz 
Kərəmova (kimya əvəzçiliklə), Rəna Heybətova (kimya), 
Mütəllim İsaqov (təsviri incəsənət), Aygün Səlimova (rəsm, 
rəsmxət, əmək), İradə İsmayılova (günüuzadılmış qrup), 
Əlislam Əzimov (riyaziyyat ), Aygün Dadaşova (riyaziyyat), 
Aytən Pirquliyeva (rus dili), Sevda Mustafayeva (əmək və 
rəsmxətt), Abdulla Rəsulov ( elmləri namizədi, tarix), Sevil 
Xubyarova (dil ədəbiyyat əvəzçiliklə), Ədalət Gənciyeva 
(əmək və rəsmxət), Həmidə Şahbazova (ibtidai sinif), Şükufə 
Məmmədova ( riyaziyyat ), Sevda Əhədova (rus dili), Tünzalə 
Alışanova (ibtidai sinif), Məhəmməd Balayev (bədən tərbi-
yəsi), Mütəllim İsaqov (dil-ədəbiyyat), Nərgiz Əsədullayeva 
(laborant), Rəhimə Həsənova (ibtidai sinif), Günay 
Abdullayeva (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı),Vüsalə Salma-
nova (müvəqqəti müəllim), Səmayə Cavadova (biologiya), 
Seymur Qədəşov (tarix), Aygün Sultanova (Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı), Vüsalə Orucova (tarix) və başqaları. 

1991-2000-ci illərdə aşağıda adları qeyd edilən pedaqoji 
və texniki işçilər ərizələrinə və başqa səbəblərə görə tutduqları 
vəzifələrdən azad olunublar: 

Kəmaləddin Şükürov (müvəqqəti olaraq iş yeri 
saxlanılmaqla Qələgah kənd natamam orta məktəbə müəllim 
köçürülüb ), Afət Rzayeva ( kimya ixtisaslı nazirliyin razılıq 
məktubuna əsasən ), Əlislam Əzimov (riyaziyyat), Dəstə 
Həsənova (laborant ), Xoşbəxt Bayramov (hərbi rəhbər), 
Babək Xubyarov ( tarix ), Aidə Qasımova (dil-ədəbiyyat), 
Cümşüd Cümşüdov (vəfat etdiyinə görə adı müəllimlərin şəxsi 
siyahısından çıxarılıb), Günay Abdullayeva (dil-ədəbiyyat), 
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Səccarə Quliyeva (vəfat etdiyinə görə adı müəllimlərin şəxsi 
siyahısından çıxarılıb) və digərləri. 

 
2001-2010-cu illər 

 
Aidə İsmayılova verdiyi ərizəsinə əsasən 01 yanvar 

2001-ci il tarixdən məktəbin psixoloqu vəzifəsindən azad 
edilərək məktəbə ibtidai sinif müəllimi təyin edilib. Həmin 
vəzifəyə ali təhsilli psixoloq Yaqut Tahirova təyin olunub. 

Məktəbin 16.03.2002-ci il tarixli 32 nömrəli əmrilə bu 
təhsil ocağının 80 illik yubileyinin qeyd edilməsi üçün 
aşağıdakı tərkibdən ibarət komissiya yaradılıb. 

Əmrə əsasən məktəbin direktoru Bahəddin Əliyev- 
sədr, İ.Hacıyev tədris hissə müdiri – müavin, B.Nov-
ruzəliyev, X.Orucov, S.Rüstəmova, Z.Məmmədova, 
V.Əliyev, X. Aslanova, Y.Tahirova isə komissiyanın üzvləri 
təyin olunublar. 

Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən məktəbin rəhbərliyində 
dəyişiklik edilib. Şöbənin 11.12.2002-ci il tarixli 144 saylı, 
məktəbin isə 11.12.2002-ci il tarixli 130 saylı əmrləri ilə 
Bahədin Əli oğlu Əliyev səhhəti ilə əlaqədar verdiyi ərizəsinə 
əsasən məktəbin direktoru vəzifəsindən azad olunaraq 
məktəbdə ixtisası üzrə müəllim saxlanılıb. Əmrin 2-ci 
paraqrafı ilə məktəbə rəhbərlik işi müvəqqəti olaraq təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini İmidşah Abı oğlu 
Hacıyevə həvalə olunub. 

Dəvəçi RTŞ-nin 18.12.2002-ci il tarixli 148 saylı, 
məktəbin 18.12.2002-ci il tarixli 131 saylı əmrlərinə əsasən 
APİ-ni bitirmiş, ali təhsilli riyaziyyat müəllimi Füzuli 
Ələyəddin oğlu Hüseynov Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 4 
saylı orta məktəbə direktor təyin edilib. 

Məktəbdə yüksək bilikli və istedadlı şagirdlərin müəyyən 
edilib üzə çıxarılması sahəsində bir sıra işlər görülməyə 
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başlayıb. Bu məqsədlə məktəbin əmri ilə “İlin ən yaxşı 
şagirdi” müsabiqəsinin keçirilməsi üçün 9 nəfərdən ibarət 
təşkilat komitəsi yaradılıb. Komissiyanın iştirakı ilə mək-
təbdə keçirilmiş müsabiqəyə yekun vurulub. I-IV,V-IX və 
X-XI siniflər üzrə keçirilmiş müsabiqədə cəmi üç nəfər qalib 
müəyyən edilərək nəticə barədə rayon mərhələsinə təqdimat 
verilib.  

2003-cü ildə məktəbin məzunu Natiq Nağıyev test 
üzrə keçirilmiş qəbul imtahanlarından (DTQK-nın verdiyi 
məlumata əsasən) 617 bal toplayaraq Ali Hərbi Akade-
miyaya qəbul olunub. 

RTŞ-nin məktəb şəbəkəsinə dair statistik hesabatlarına 
əsasən 2004/2005-ci tədris ilində məktəbin I-IV siniflər üzrə 8 
sinifdə 148 nəfər,V-IX siniflər üzrə 14 sinifdə 300 nəfər, X-XI 
siniflərində üzrə isə 7 sinifdə 143 nəfər, cəmi 29 sinifdə 591 
nəfər şagird təhsil alırdı. Məktəb rayon məktəblərində olan 
siniflərin ümumi sayının 4,85 %-ni, təhsil alan şagirdlərin isə 
6,10 %-ni təşkil edirdi. 

2003/2004-cü tədris ilinin yekununda məktəbin IX sinfini 
bitirən 55 nəfər məzuna əsas təhsil haqqında şəhadətnamə 
verilib. 

Dərslərin kabinet üsulu ilə keçrilməsi şagirdlərin dünya 
görüşünün formalaşmasına, keçirilən dərsin daha mükəmməl 
mənimsənilməsinə, şagirdlərin hərtərəfli inkişafına həmişə 
müsbət təsir göstərib. Həmin illərdə məktəbdə bu sahədə 
rayonda analoqu olmayan geniş formatda işlər aparılırdı. 
Müəllimlərdən Bayraməli Novruzəliyevin dil-ədəbiyyat, 
Ramin Bayramovun tarix, Şəfiqə Aşurovanın fizika kabi-
netləri xüsusilə fərqlənirdi. Bu kabinetlərin xoş sorağı hətta 
rayon sərhədlərindən də kənara yayılmışdı. Respublika Təhsil 
və Maliyyə Nazirliklərindən gələn qonaqlar, həmçinin digər 
yoxlama komissiyaları da bu kabinetlərin yaradılmasında və 
zənginləşdirilməsində sərf olunan müəllim və şagird əməyini 



~	213	~	

yüksək qiymətləndirirdilər. 
2004-cü ildə Beynəlxalq “Heydər Ata Fondu” nun 

maliyyə yardımı ilə keçirilən respublika şeir müsabiqəsində 10 
ən yaxşı müəllif müəyyən edilməli idi. Həmin müsabiqədə 
iştirak edən məktəbin XI sinif şagirdi Aynur Əlicanova öz 
istedadı və bacarığı ilə onluq siyahısına düşmüş və mükafata 
layiq görülmüşdü. 

Həmin ildə məktəb “Bizim Xəzər” ikinci böyük respub-
lika müsabiqəsində və “Doğma yurdum Azərbaycan” rəsm 
müsabiqəsində də qalib gələrək diplomla təltif edildi.  

Bu dövrdə artıq  məktəbdə öz işini bilən, zəngin təcrübə 
toplamış, qabaqcıl tədris üsullarını və texnologiyalarını vax-
tında öz işinə tətbiq etməyi bacaran, günün tələbləri ilə 
səsləşən böyük müəllim kollektivi formalaşmaqda idi. 

15 sentyabr 2005-ci il tarixə məktəbin təlim-tərbiyə və 
təsərrüfat işlərinə aşağıdakı məsul şəxslər rəhbərlik edirdilər: 

Direktor Füzuli Hüseynov, direktorun təlim-tərbiyə işləri 
üzrə müavini İmidşah Hacıyev, təşkilatçı Vəli Əliyev, direk-
torun təsərrüfat işləri üzrə müavini Ehtiram Məmmədov, 
UBT-nın rəhbəri Xatirə Aslanova, kitabxanaçı Nina Bulatova 
və başqaları. 

15 sentyabr 2005-ci il vəziyyətinə məktəbdə aşağıdakı 
pedaqoji işçilər təlim-tərbiyə  işlərinə cəlb olunmuşdular: 

Azərbaycan dıli və ədəbiyyatı fənni üzrə: 
R.Muradəliyeva, X.Orucov, B.Novruzəliyev, S.Xubyarova, 
A.Sultanova, S.Əliyeva; 

Riyaziyyat üzrə: F.Hüseynov, B.Əliyev, L.Fəttahova, 
K.Şükürov, A.Dadaşova, S.Səlimova, K.Məmmədova, A.Səfərəliyev; 

Rus dili üzrə: V.Əliyev, V.Məmmədova, N.Hüseynova, 
R.Əliyeva, Z.Məmmədova, A.Pirquliyeva, K.Əliyeva, V.Salmanova; 

Xarici dil üzrə: S.Osmanova, Ç.Əliyeva, S,Rüstəmova, 
A.Osmanova, S.Şükürova; 

Tarix üzrə: S.Qədəşov, V.Orucova, R.Bayramov, M.İsaqov; 
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Coğrafiya üzrə: İ.Hacıyev, O.Osmanov; 
Fizika üzrə: Ş.Aşurova, H.Nuşiyeva, Ş.Həmidova; 
Biologiya üzrə: H.Quliyeva, S.Cavadova; 
Kimya üzrə: Rəna Heybətova; 
Əmək hazırlığı üzrə: R.Rəhmanova, S.Mustafayeva, 

M.Cümşüdova, A.Səlimova; 
Fiziki tərbiyə və hərbi hazırlıq üzrə: V.Müslümov, 

M.Balayev, E.Orucov, Z.Cəfərov; 
Nəğmə və musiqi üzrə: R. Həsənova, X.Aslanova; 
İbtidai siniflər üzrə: T.Alışanova, S.Şükürova, 

Z.Kərimova, A.Qədimova, R.Həsənova, A.İsmayılova. 
Məktəbin 15.02.2006-cı il tarixli 16 saylı əmrilə BDU-nun 

fizika fakultəsini bitirmiş, indiki Dəvəçikənd (keçmiş Təzəkənd) 
tam orta məktəbində müəllim işləmiş Günay Əmrağa qızı 
Nuriyeva məktəbə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər 
üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub. 

2006/2007-ci tədris ilinin əvvəlinə məktəbin I sinfinə 35 
nəfər şagird qəbul olunub. 

2006/2007-ci tədris ilinin 15 sentyabr vəziyyətinə 
məktəbdə işləyən pedaqoji heyətin ixtisaslar üzrə tərkibi 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə 6 nəfər, riyaziyyat 
üzrə 8 nəfər, fizika üzrə 4 nəfər, tarix üzrə 4 nəfər, coğrafiya 
üzrə 3 nəfər, biologiya üzrə 2 nəfər, kimya üzrə 1 nəfər, xarici 
dil üzrə 5 nəfər, rus dili üzrə 7 nəfər, əmək hazırlığı üzrə 4 
nəfər, fiziki tərbiyə üzrə 3 nəfər, gənclərin çağırışa qədər 
hazırlığı üzrə 1 nəfər, musiqi və nəğmə üzrə 2 nəfər, ibtidai 
siniflər üzrə 7 nəfər, cəmi 57 nəfər. 

Məktəbin fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə şagird 
kollektivi arasında Vətənə, torpağa, xalqa hörmət və sevgi 
hisslərinin daha da artırılması üçün sinif rəhbərləri, eləcə də 
bütün şagird və müəllim ictimai təşkilatları tərəfindən vaxtaşırı 
olaraq maariflənmə işi aparılırdı. 
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2007-ci ildə məktəbin X sinif şagirdi Jalə Həmidova 
“Heydər Əliyev uşaqların gözü ilə “respublika inşa yazı 
müsabiqəsində, X sinif şagirdi Şəhla Pənahova isə Heydər 
Əliyeva həsr edilmiş şeir müsabiqəsində uğurla çıxış edərək 
qalib adını qazanmışlar. 

Məktəbin 07.02.2007-ci il tarixli 68 saylı əmrilə mək-
təbin şagirdləri arasında vətənpərvərlik hisslərini güclən-
dirmək, dövləti, milləti sevən, ona səmimi qəlbdən hörmət 
bəsləyən müstəqil və yaradıcı düşüncəyə malik, mənəvı və 
fiziki cəhətdən saf və sağlam gənclər yetişdirmək məqsədilə 
məktəbdə “Vətən sərhəddən başlanır” devizi altında inşa və 
rəsm müsabiqəsi keçirilib. Bu məsələ ilə əlaqədar 
məktəbdə 7 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi yaradılıb. 

Təşkilat komitəsinin rəbbərliyi altında 2007-ci ilin fevral 
ayında məktəbdə keçirilən hər iki müsabiqə üzrə görülmüş 
işlər yekunlaşdırılaraq qaliblər müəyyən edilib. Həmin ilin 
mart ayında isə onların adlı siyahısı RTŞ-nin komissiyasına 
təqdim edilib. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
“2007/2008-ci təhsil ilində ümumtəhsil məktəblərində 
sinifdən-sinifə keçirmə və buraxılış imtahanlarının aparılması 
haqqında “kı 11.04.2008-ci il tarixli əmrinə müvafiq olaraq 
məktəbdə I sinif üzrə iki sinifdə 36 nəfər, II sinif üzrə iki 
sinifdə 32 nəfər, III sinif üzrə iki sinifdə 36 nəfər, IV sinif üzrə 
bir sinifdə 24 nəfər, cəmi 7 sinifdə 128 nəfər şagird yuxarı 
siniflərə keçirilib. Bütün keçdikləri fənnlərdən illik müvəffəq 
qiymət aldıqlarına görə V-X sinifdə (14 sinif üzrə ) 249 şagird 
yuxarı sinfə keçirilib. 

Məktəbin 19.06.2008-ci il tarixli 31 saylı əmrilə IX və XI 
siniflər üzrə buraxılış imtahanlaını uğurla keçən 55 nəfər IX 
sinif şagirdinə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, məktəbin XI 
sinfini bitirən 57 nəfər məzuna isə təhsil haqqında attestat 
verilib. 
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15 sentyabr 2008-ci il tarixə məktəbə aşağıdakı cavabdeh 
şəxslər rəhbərlik edirdi: 

Direktor Fizuli Hüseynov, təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini İmidşah Hacıyev, təşkilatçı Günay Nuriyeva, 
təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Ehtiram Məmmədov, 
hərbi rəhbər Zakim Cəfərov, kitabxana müdiri Nina Bulatova, 
UBT-nın rəhbəri Xatirə Aslanova, laborantlar Solmaz 
Banlıyeva, Nərgiz Əsədullayeva və başqaları. 

Məktəbin rəhbərliyində kadr dəyişikliyi edilib. 01 aprel 
2009-cu il tarixli 28 və 32 saylı əmrlərə əsasən məktəbin 
təşkilatçısı Günay Nuriyeva verdiyi ərizəsinə əsasən tutduğu 
vəzifədən azad edilib. Ali təhsilli əmək hazırlığı müəllimi 
Aygün Əfəndiyeva məktəbə təşkilatçı təyin olunub. 

2008/2009-cu dərs ilində məktəbin IX sinfini bitirmiş, 
bütün fənnlərdən illik və yekun müvəffəq qiymət almış 57 
nəfər şagirdə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, XI sinfi 
bitirmiş 49 nəfər məzuna ısə orta təhsil haqqında attestat 
verilib. 

 

 
    

2009-cu ildə məktəb üçün yeni tikilmiş 520 şagird yeri olan 
üçmərtəbəli tədris korpusu 
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2009/2010-cu tədris ilində məktəbin IX sinfini bitirmiş 
48 nəfər şagirdə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, XI sinfini 
bitirmiş 48 nəfər məzuna isə orta təhsil haqqında attestat 
verilib. 

Məktəbin 14.09.2010-cu il tarixli 24 saylı əmrilə mək-
təbin təşkilatçısı  Sevda Rüstəmova  verdiyi  ərizəsinə  əsasən 
tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Həmin vəzifəyə ali təhsilli 
ibtidai sinif müəllimi Aidə Fətullayeva təyin edilib. 

15 sentyabr 2010-cu il tarixə məktəbə aşağıdakı maddi-
məsul şəxslər rəhbərlik edirdi: 

Direktor Füzuli Hüseynov, tədris işləri üzrə direktor 
müavini İmidşah Hacıyev, təşkilatçı Aidə Fətullayeva, hərbi 
rəhbər Zakim Cəfərov, direktorun təsərrüfat işləri üzrə müavini 
Ehtiram Məmmədov, laborantlar Nərgiz Əsədullayeva və 
Solmaz Banlıyeva, kitabxana müdiri Nina Bulatova, UBTR 
Xatirə Aslanova və qeyriləri. 

Həmin tarixə məktəbdə pedaqoji işə aşağıdakı ixtisaslar 
üzrə müəllim heyəti cəlb olunmuşdu: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə: Xankərəm Orucov, 
Bayraməli  Novruzəliyev, Sevil Xubyarova, Aygün Bədəlova, 
Səfurə Kərimova, Rəna Muradəliyeva; 

Riyaziyyat və ınformatika üzrə: Bahəddin Əliyev, Lətifə 
Fəttahova, Sara Səlimova, Aygün Qasımova, Kəmallədin 
Şükürov, Könül Məmmədova, Azər Səfərəliyev; 

Fizika üzrə: Hümay Nuşiyeva, Günay Nuriyeva, Aytən 
Məmmədova; 

Kimya üzrə: Rəna Nağıyeva; 
Biologiya üzrə: Hicran Paşayeva, Gülnar Sultanova; 
 Coğrafiya üzrə: İmidşah Hacıyev, Osman Osmanov, 

Vəfa Xəlilova; 
Tarix, insan və cəmiyyət, Azərbaycan Konistitusiyası 

fənni üzrə: Seymur Qədəşov, Vüsalə Orucova, Ramin 
Bayramov, Natəvan Səfərova; 
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Xarici dillər üzrə: Solmaz Osmanova, Sevda Rüstəmova, 
Çimnaz Bürhanova, Almaz Osmanova, Səadət Məmmədova, 
Rəna Məmmədova, Svetlana Cəbrayılova, Valentina Məmmə-
dova, Nəhayət Hüseynova, Aytən Pirquliyeva, Könül Əliyeva, 
Vüsalə Salmanova; 

Əmək hazırlığı, rəsm, rəsmxətt üzrə: Mahiyyə Ağayeva, 
Rəsmiyyə Rəhmanova, Sevda Temiyeva, Aygün Əfəndiyeva, 
Mütəllim İsaqov; 

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı 
fənni üzrə: Vahid Müslümov, Eyvaz Orucov, Zakim Cəfərov; 

İbtidai siniflər üzrə: R.Teymurova,T.Bayramova, 
S.Səfərova, R.Orucova, İ.Hüseynova, A.Qədimova; 

Xəstə uşaqlar üçün təşkil edilmiş fərdi təhsil üzrə : Aidə 
Hüseynova, Zeynəb Quliyeva və Solmaz Məmmədova ; 

2001-2010-u illərdə məktəbə aşağıda adları qeyd olunan 
pedaqoji və texniki işçilər işə qəbul edilmişlər : 

Rübabə Əliyeva (tarix), Şəms Həmidova (fizika), Osman 
Osmanov (coğrafiya), Azər Səfərəliyev (riyaziyyat-infor-
matika), Könül Məmmədova (riyaziyyat), Şəfa Həmidova 
(fizika), Ramin Bayramov (tarix), Eyvaz Orucov (fiziki 
tərbiyə), Rəna Məmmədova (xarici dil), Aytən Məmmədova 
(fizika ), Gülnar Sultanova (biologiya əvəzçiliklə) və b. 

2001-2010-cu illərdə aşağıda adları göstərilən pedaqoji 
və texniki işçilər ərizələrinə və digər səbəblərə görə tutduqları 
vəzifələrdən azad olunmuşlar: 

Həmidə Şahbazova və Mədinə Salmanova (sinif komp-
lektlərinin ixtisarı ilə əlaqədar), Şəhla Süleymanova (coğra-
fiya), Şirincan Babayeva (ibtidai siniflərin sayının azalması ilə 
əlaqədar), Şəms Həmidova (fizika), Rübabə Əliyeva (tarix), 
İradə Əkbərova (rus dili), Vəli Əliyev (vəfat etdiyinə görə adı 
müəllimlərin şəxsi siyahısından çıxarılıb), Zibeydə Məmmə-
dova (rus dili), Aygün Əfəndiyeva (təşkilatçı), Rəna Məhər-
rəmova (Qorğan kənd əsas məktəbinə ixtisası üzrə müəllim 
köçürülüb ) və s. 
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2011-2016-cı illər 
 

Məktəbin 13.01.2011-ci il tarixli 05 saylı əmrilə mək-
təbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini İmidşah 
Hacıyevin uzunmüddətli xəstəliyi ilə əlaqədar həmin vəzifə 
müvəqqəti olaraq məktəbin ali təhsilli tarix müəllimi 
Ramin Bayramova həvalə olunub. 

01 mart 2011-ci il tarixli 15 və 16 saylı əmrlərlə mək-
təbin rəhbərliyində dəyişiklik edilib. Məktəbin təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini İmidşah Hacıyev Azərbaycan 
Respublikası Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 12 saylı Zona 
Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının qərarına əsasən peşə 
xəstəliyi üzrə II qrup əlil hesab olunduğu üçün tutduğu 
vəzifədən azad edilib. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin tarix fakültəsini bitirmiş Ramin Zakir oğlu 
Bayramov məktəbə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini təyin olunub. 

RTŞ-nin məktəb şəbəkəsinə dair statistik hesabatlarına 
əsasən 2010/2011-ci tədris ilində məktəbin I-IV siniflərində  
6 sinif üzrə 137 nəfər,V-IX siniflərində 10 sinif üzrə 196 nəfər, 
X-XI siniflərində isə 6  sinif üzrə  105 nəfər,  cəmi  22  sinifdə 
438 nəfər şagird təhsil alırdı. Məktəbdə çalışan müəllimlərin 
sayı 56 nəfər idi. Məktəb rayonda olan siniflərin ümumi 
sayının 4,37 %-ni, təhsil alan şagirdlərin 5,69 %-ni, müəllim-
lərin isə 5,98 %-ni təşkil edirdi. 

2010/2011-ci dərs ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 
bitirmiş 43 nəfər şagirdə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, XI 
sinfi bitirmiş 61 nəfər məzuna isə orta təhsi haqqında attestat 
verilib. 

2011/2012-ci tədris ilinin yekununda isə məktəbin IX 
sinfini bitirmiş 38 nəfər şagird əsas təhsil haqqında şəhadət-
namə, XI sinfi bitirən 42 nəfər məzun isə orta təhsil haqqında 
attestat alıb. 
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2012-ci ildə məktəbin 90 illik yubleyi ilə əlaqədar yaradılmış 
məlumat lövhəsi 

 
2012/2013-cü tədris ilində məktəbə aşağıdakı məsul 

şəxslər rəhbərlik edib: 
Direktor Füzuli Hüseynov, təlim-tərbiyə işləri üzrə 

direktor müavini Ramin Bayramov, təşkilatçı Aidə Fətulla-
yeva, təsərrüfat işləri üzrə direkjtor mnüavini Ehtiram 
Məmmədov, hərbi rəhbər Zakim Cəfərov, UBTR Xatirə 
Aslanova, kitabxana müdiri Nina Bulatova, laborant Solmaz 
Banlıyeva və başqaları. 

Məktəbin 15 may 2013-cü il tarixli 21 və 22 saylı 
əmrlərilə mədəni-kütləvi tədbirlərdə fəal iştirak etdiklərinə və 
təhsildə qazandığı uğurlara görə 6 nəfər IX sinif və 5 nəfər XI 
sinif şagirdinə təşəkkür elan edilib. 

2012/2013-cü dərs ilinin sonunda məktəbin IX sinfini 



~	221	~	

bitirmiş 38 nəfər şagirdə əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, XI 
sinfi bitirmiş 48 nəfər məzuna isə orta təhsil haqqında attestat 
verilib. 

 Şabran RTŞ tərəfindən məktəbin rəhbərliyində dəyişik-
lik edilib. Şöbənin 23 noyabr 2015-ci il tarixli 98 saylı əmrinə 
əsasən Fizuli Ələyəddin oğlu Hüseynov verdiyi ərizəsinə 
əsasən məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilib. Şabran 
şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı orta məktəbin direktoru 
vəzifəsi müvəqqəti olaraq AXDİ-nu bitirmiş, ali təhsilli 
alman dili müəllimi Elnur İsmayıl oğlu Cəfərova həvalə 
olunub. 

2015/2016-cı tədris ilinin 15 sentyabr 2015-ci il 
vəziyyətinə məktəbdə müəllimlər arasında aşağıdakı qaydada 
dərs bölgüsü aparılmışdır: 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənni üzrə: Xankərəm 
Orucov, Bayraməli Novruzəliyev, Sevil Xubyarova, Aygün 
Bədəlova, Səfurə Kərimova; 

Riyaziyyat və informatika üzrə: Bahəddin Əliyev, Lətifə 
Fəttahova, Sara Səlimova, Aygün Qasımova, Könül 
Məmmədova, Kəmaləddin Şükürov, Azər Səfərəliyev; 

Fizika üzrə: Hümay Nuşiyeva, Günay Nuriyeva, Aytən 
Musayeva; 

Kimya üzrə: Rəna Nağıyeva; 
Biologiya üzrə: Hökümə Rüstəmova, Nərmin Məlikova; 
Coğrafiya, iqtisadiyyatın əsasları fənni üzrə: Osman 

Osmanov, Vəfa Xəlilova; 
Tarix, insan və cəmiyyət, Azərbaycan Konistitutiyası 

üzrə: Ramin Bayramov, Vüsalə Orucova, Nətavan 
Məmmədova; 

Xarici dillər üzrə: Sevda Rüstəmova, Çimnaz Burhanova, 
Almaz Osmanova, Sveta Cəbrayılova, Səadət Məmmədova, 
Rəna Şahbazova, Nəhayət Hüseynova, Aytən Pirquliyeva, 
Könül Əliyeva, Vüsalə Kərimova; 
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Texnologiya, əmək hazırlığı, təsviri incəsənət üzrə : 
Mahiyyə Ağayeva, Rəsmiyyə Rəhmanova, Sevda Temiyeva, 
Aygün Əfəndiyeva; 

Fiziki tərbiyə, gənclərin çağırışa hazırlığı üzrə: Vahid 
Müslümov, Eyvaz Orucov, Zakim Cəfərov; 

İbtidai siniflər üzrə: İradə Hüseynova, Səyyarə Quliyeva, 
Rəhimə Teymurova, Lalə Orucova, Tünzalə Bayramova, Sevda 
Cəfərova, Rəhilə Orucova, Şəfa Babayeva və başqaları. 

2015/ 2016-cı dərs ilində məktəbin I və X siniflərində 
aşagıdakı qaydada komplektləşmə aparılıb: 

I sinif üzrə iki sinif 51 nəfər, X siniflər üzrə 3 sinif 66 
nəfər. 

2015/2016-cı dərs ilində məktəbdə 8 fənn metod-
birləşməsi fəaliyyət göstərib. 

Məktəbin  əmrinə əsasən əvvəllər məktəbin direktoru 
işləmiş Füzuli Ələyəddin oğlu Hüseynov 23 noyabr 2015-ci 
il tarixdən məktəbə hərbi rəhbər təyin olunub. 

 

 
 

1937-ci ildən 79 il keçsə də köhnə məktəb bu günədək öz 
füsunkarlığını qoruyub saxlaya bilib 
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2011-2016-cı illərdə məktəbə aşağıda adları qeyd olunan 
pedaqoji və texniki işçilər işə qəbul edilmişlər: 

Nətavan Səfərova (tarix), Svetlana Cəbrayılova (xarici 
dil), Hökümə Rüstəmova (kimya-biologiya), Səyyarə Quliyeva 
(ibtidai sinif), Şəfa Babayeva (ibtidai sinif müəllimi), Nərmin 
Məlikova (biologiya). 

2011-2016-cı illərdə məktəbin aşağıda adları göstərilən 
pedaqoji və texniki işçiləri ərizələrinə və digər səbəblərə görə 
tutduqları vəzifələrdən azad olunmuşlar: 

İbtidai sinif müəllimi Zeynəb Quliyeva və dil- ədəbiyyat 
müəllimi Rəna Muradəliyeva (hər ikisinin 65 yaşı tamam 
olduğu üçün), Seymur Qədəşov (şəhər 2 saylı lisey tam orta 
məktəbinə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb), Valentina 
Məmmədova (rus dili) və Almaz Qədimova (ibtidai sinif) hər 
ikisinin pensiya yaşı çatdığı üçün əmək müqaviləsinə xitam 
verilib, Solmaz Osmanova (xarici dili müəllimi ciddi ehtiyaca 
görə şəhər 2 saylı lisey-məktəbə köçürülüb), Solmaz 
Məmmədova (ibtidai sinif müəllimi 65 yaşı tamam olduğuna 
görə ), Hicran Paşayeva (Taxtalar kənd əsas məktəbinə 
biologiya müəllimi köçürülüb), Nizaməddin Balayev və 
Kəmalləddin Şükürov (65 yaşı tamam olduğu üçün). 

İndi də Şabran (keçmiş Dəvəçi ) şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbin abituriyentlərinin ali məktəblərə 
daxil olmaq üçün 1999-2014-cü illərdə keçirilən qəbul 
imtahanlarının nəticələrinə diqqət yetirək: 
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MƏKTƏBDƏ TƏHSİLİN VƏZİYYƏTİNƏ DAİR  
STATİSTİK MƏLUMATLARIN İCMALI 

(Statistik məlumat TQDK-nın “Abituriyent” jurnalının  
12-ci sayına əlavələrdən toplanıb) 

 
Ali məktəbə tələbə qəbulunun nəticələri 

İllər 
Qəbul 

olunanların 
sayı (nəfərlə) 

İllər 
Qəbul 

olunanların 
sayı (nəfərlə) 

1999 7 2007 7 
2000 7 2008 1 
2001 6 2009 12 
2002 4 2010 11 
2003 9 2011 11 
2004 7 2012 10 
2005 5 2013 10 
2006 5 2014 13 

CƏMİ: X X 125 
  

Cədvəldən görünür ki, 1999-2014-cü illərdə məktəb üzrə 
ali məktəblərə ən çox abituriyent 2009-cu ildə (12 nəfər ) və 
2014-cü ildə ( 13 nəfər) qəbul olunmuşdur. 
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ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR M.NƏZİROV 
ADINA 4 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB ÜZRƏ  

FİZİKİ TƏRBİYƏ, İDMAN VƏ DİGƏR  TƏDBİRLƏRİN 
KEÇİRİLMƏSİNDƏ QAZANILAN NAİLİYYƏTLƏR 

 
QISA MƏLUMAT 

 
Bütün tarixi dövrlərdə fiziki tərbiyə, idman və diğər 

tədbirlərin keçirilməsinə insanların böyük ehtiyacı olmuşdur. 
İllər keçdikcə ınsan cəmiyyətinin inkişaf mərhələlərində bu 
ehtiyac yavaş-yavaş ödənilməyə başlamışdı. 

Hələ bizim eradan əvvəl qədim Yunanıstanda, Misirdə, 
Hindistanda və başqa ölkələrdə keçirilən müxtəlif idman 
yarışlarına dövlət tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayırılması, bir 
sıra idman qurğularının tikilməsi bu sahənin ilkin inkişafına 
təkan verdi. Bu isə hələ qədim dövrlərdən fiziki tərbiyə və 
idmanın insanların marağında olmasından xəbər verirdi. Belə 
nəticə çıxarmaq olar ki, tarixən fiziki tərbiyə və idman həm 
insanın bədənini, həm də onun özünün tərbiyə edilməsi üçün 
əsas meyyara çevirilib. 

Azərbaycanda fiziki tərbiyə, idman və digər bu kimi 
tədbirlərin həyata keçirilməsində və inkişafında ümumtəhsil 
məktəblərinin böyük rolu vardır. 

Respublikamızda fiziki tərbiyə işi təhsil sahəsində 
ümumi tərbiyənin bir hissəsi olub, şagirdlərin fiziki inkişafına, 
onların gələcəkdə sağlam bir insan kimi yetişməsinə xidmət 
edir. Bu sahə insanların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi ilə 
yanaşı həm də yeniyetmələrin və gənclərimizin fiziki bacarı-
ğını nümayiş etdirən böyük bir ictimai fəaliyyət sahəsidir. Bu 
vacib sahənin düzgün formada inkişafı cəmiyyətdə ən zəruri 
şərt olan insan sağlamlığının, eləcə də cəmiyyətin yaşaması və 
irəli getməsi üçün mühüm amil olan sağlam və təmiz həyat 
tərzinin formalaşmasına əlverişli zəmin yaradır. 
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Bu gün gənc nəslin sağlam bədənlə, sağlam ruhla 
böyüməsi və tərbiyələndirilməsi cəmiyyətin gələcək inkişaf-
ında insan amili ilə bağlı problemlərin bir çoxunu heçə endirir. 
Sağlam, təmiz əqidəli, saf və dərin düşüncəli, elə-obaya və 
torpağa bağlı gənc nəslin yetişdirilməsi isə gələcəkdə dövlə-
timizin hərtərəfli inkişafına və onun sərhədlərinin göz- bəbəyi 
kimi qorunmasına güclü təminat yaradır.  

Bunun vacib şərti isə zərərli vərdişlərə “yox” deməklə 
yeniyetmə və gənclərimizin valideynlərin və müəllimlərin 
yaxından köməyilə özlərinə hələ ilkin yaşlardan sağlam həyat 
tərzi seçməsindən ibarətdir. 

 
 

MƏKTƏBDƏ FİZİKİ TƏRBİYƏ, İDMAN VƏ DİGƏR 
TƏDBİRLƏRİN KEÇİRİLMƏSİNDƏ QAZANILAN 

NAİLİYYƏTLƏR 
 

Şabran ( keçmiş Dəvəçi ) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı 
orta məktəbin fəaliyyət göstərdiyi 95 il ərzində onun müəllim 
və şagirdlərinin fiziki tərbiyə, idman və diğər sahələrdə 
göstərdiyi uğurlu nəticələr çoxdur. Lakin məktəbdə başqa 
sahələr kimi fiziki tərbiyə, idman və digər təhsil sahələrində 
tədbirlərin keçirilməsinə aid sənəd və məlumatlar arxivdə 
saxlanılmayıb. Bu kitabın yazılması ilə bağlı məktəbdə 
olduğum vaxtlarda bu sahədə istifadə edilməsi üçün heç bir 
sənəd və məlumat mənə təqdim edilmədi. Lakin mən məktəbin 
dəhlizində asılmış məlumat lövhələri əsasında 2005-2016-cı 
illər üzrə ğözümlə gördüyüm faktlar və rəqəmlər əsasında 
ardıcıllıqla bu yazını hazırlamağı və oxuculara çatdırmağı 
məsləhət bildim.  
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2005-ci ildə 
 
Məktəbin şagirdi Şahin Camallı 20 noyabr 2005-ci ildə 

Milli Dirçəliş gününə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında 
sambo güləş növü üzrə yarışlarda 25 kq çəki dərəcəsində III 
yeri tutduğuna görə Şamaxı Bələdiyyəsi tərəfindən diplomla 
təltif edilib. 

 

 
 

Məktəbin idmançılarının qələbəsinə həsr olunmuş məlumat lövhəsi 
 

 
2006-cı ildə 

 
30 may 2006-cı il tarixdə məktəbin müəllimi Aygün 

Qasımova rəhbərlik etdiyi siniflərdə səmərəli fəaliyyətinə və 
təlim-tərbiyə sahəsində əldə etdiyi uğurlara görə Dəvəçi rayon 
Təhsil Şöbəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub. 
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2007-ci ildə 
 
11 noyabr 2007-ci il tarixdə İlkin Qədirov “Milli dir-

çəliş” gününə həsr olunmuş uşaqlar və gənclər arasında keçi-
rilən respublika turnirində 60 kq çəki dərəcəsində I yerə layiq 
görüldüyü üçün Azərbaycan Respublikası Kyokişin kaykan-
kontakt karate federasiyası tərəfindən qiplomla təltif edilib. 

 
2008-ci ildə 

 
27 yanvar 2008-ci il tarixdə İlkin Qədirov “20 yanvar 

şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş respublika turniri”ndə  
60 kq çəki dərəcəsində II yeri tutduğuna görə Azərbaycan 
Respublikası Kyokişin Kaykan karate federasiyasının prezi-
denti tərəfindən diploma layiq görülüb. 

28 mart 2008-ci ildə məktəbin “Cəsurlar “komandası 
hərbi idman və turizm oyununun zona birinciliyində II yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

19 aprel 2008-ci il tarixdə məktəbin müəllimi şair 
Bayram Novruz rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştira-
kına görə və “Şabran” ədəbi məclisinin 30 illiyi münasibətilə 
Dəvəçi rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı tərəfindən Fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

17 may 2008-ci il tarixdə İlqar Abdullazadə Respublika 
Karate Federasiyasının sertifikatını alıb. 

07 dekabr 2008-ci il, 30 dekabr 2009-cu il və 02 may 
2010-cu il tarixlərdə Şahin Camallı Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümü münasibətilə və 
digər məqsədlə yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən rayon 
birinciliyi yarışlarında bir dəfə III, iki dəfə isə I yeri tutduğuna 
görə Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Gənclər və İdman İdarəsi 
tərəfindən Fəxri fərmana layiq görülüb. 
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2009-cu ildə 
 
18 yanvar 2009-cu ildə Nihat Gənciyev yeniyetmə oğlan 

və qızlar arasında stolüstü tennis üzrə keçirilmiş rayon 
birinciliyində II yer tutduğuna görə Dəvəçi rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

15 fevral 2009-cu il və 21 fevral 2010-cu il tarixlərdə 
Rizvan Məmmədov karate üzrə ixtisaslaşma imtahanında 
göstərdiyi yüksək idman nəticələrinə görə Azərbaycan 
Beynəlxalq Kyokişin Kaykan karate təşkilatı tərəfindən iki 
dəfə sertifikat alıb. 

10 mart 2009-cu il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” 
komandası hərbi idman və turizm oyunlarının zona turunda II 
yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

15 mart 2009-cu il tarixdə İlkin Qədirov “Novruz” 
bayramına həsr olunmuş respublika turnurində 60 kq çəki 
dərəcəsində I yer tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası 
“Kyokişin kaykan” kontakt federasiyasının diplomu ilə təltif 
edilib. 

19 mart 2009-cu il tarixdə Dəvəçi şəhər 4 saylı orta 
məktəb Respüblika hərbi idman oyunlarının zona turunda 
qalib gəldiyinə görə Dəvəçi rayon İcra Hakimiyytətinin 
Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib.  

19 mart 2009-cu il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” 
komandası Respüblika hərbi idman oyunlarının zona turunda 
qalib gəldiyinə görə Dəvəçi rayon İcra Hakimiyytətinin 
Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub.  

19 aprel 2009-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Rizvan 
Məmmədov Azərbaycan Respublikası Kyukişinkaykan karate 
İ.K.O. Matsuşima II Azərbaycan Çempionatında Nizami rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən diplomla təltif edilib. 

Oğlanlardan ibarət məktəbin komandası “Uşaq 
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ilinə”həsr olunmuş respublika ümumtəhsil və peşə məktəbləri 
şagirdlərinin V Spartakiadasına daxil olan stolüstü tennis 
birinciliyində III yerə layiq görüldüyünə görə Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən diplomla 
təltif edilib. 

05 oktyabr 2009-cu il tarixdə Dəvəçi şəhər 4 №- li orta 
məktəbin riyaziyyat müəllimi Lətifə Fəttahova rayonun 
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına və gənc nəslin təlim-
tərbiyəsində əldə etdiyi uğurlara görə Dəvəçi rayon İcra 
Hakimiyytətinin Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif 
olunub. 

25 oktyabr 2009-cu il tarixdə İlqar Abdullazadə 
respublika çempionatında 30 kq çəki dərəcəsində I yeri 
tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Kyokişin kaykan 
karate İ.K.O. təşkilatının diplomunu alıb. 

  
2010-cu ildə 

 
10 yanvar 2010-cu il tarixdə İlkin Qədirov karete 

təşkilatının il ərzində keçirdiyi yarışlarda yüksək nəticə, 
texnika və bacarıq göstərdiyinə görə Azərbaycan Respublikası 
Kyokuşin Kalkan Karate Təşkilatı tərəfindən ilin ən yaxşı 
idmançısı adına layiq görülərək diplomla təltif edilib. 

23 fevral 2010-cu il tarixdə məktəbin VII sinif şagirdi 
Günay Cavadova rayon məktəbliləri arasında Xocalı 
soyqırımının 18-ci il dönümünə həsr olunmuş “Xocalı XX 
əsrin faciəsidir” mövzusunda keçirilmiş inşa-yazı müsabiqə-
sində I yeri tutduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyası Şabran 
rayon təşkilatı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

24 fevral 2010-cu il tarixdə Nihat Gənciyev “Xocalı 
soyqırımının 18-ci ildönümü ” ilə əlaqədar keçirilən stolüstü 
tennis üzrə rayon birinciliyində I yeri tutduğuna görə diplomla 
təltif edilib. 
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23 aprel 2010-cu il tarixdə məktəbin komandası 
rayonun orta məktəb şagirdləri arasında keçirilmiş “7 sual- 7 
cavab “adlı bilik yarışında I yeri tutduğuna görə Şabran rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif 
olunub. 

06 may 2010-cu il tarixdə Şabran şəhər 4 saylı orta 
məktəb Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 87-ci ildönümünə 
həsr olunmuş “Heydər Əliyev və gənclik” yaradıcılıq 
bayramında fərqləndiyinə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

06 may 2010-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Əfsanə 
Zeynalova Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 87-ci il 
dönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev və gənclər” yaradıcılıq 
bayramında fərqləndiyinə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

20 may 2010-cu il tarixdə məktəbin şagirdi Əfsanə 
Zeynalova rayonun orta məktəb şagirdləri arasında “Azərbay-
can gəncləri narkotiklər əleyhinə”  devizi altında keçirilmiş 
rəsm müsabiqəsində II yeri tutduğuna görə Şabran rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif 
edilib. 

2010-cu ildə məktəbin XI sinif şagirdi Aysel Eyvaz 
qızı Orucova Azərbaycan tarixindən keçirilən respublika fənn 
olimpiadasında II yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respub-
likası Təhsil Nazirliyi tərəfindən II dərəcəli diploma layiq 
görülüb. 

05 oktyabr 2010-cu il tarixdə Şabran şəhər 4 saylı orta 
məktəbin müəllimi Sevda Rüstəmova gənc nəslin təlim- 
tərbiyəsində fəal iştirakına görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

14 noyabr 2010-cu il tarixdə İlqar Abdullazadə 
Azərbaycan Respublikası Kiokişinkaykan Karate İ. K. O. 
Matsisima Təşkilatının Şimal bölgəsi üzrə ilk Oyama 
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kubokunun Xudat şəhərində keçirilmiş yoldaşlıq görüşündə 
fərqlənmiş, 30 kq çəki dərəcəsində I yer tutaraq diploma layiq 
görülmüşdür. 

11 dekabr 2010-cu il tarixdə məktəbin idmançıları uşaq, 
yeniyetmə və gənclər arasında Taekindo üzrə Qusar şəhərində 
keçirilmiş şəhərlərarası turnirdə III yerə layiq görülərək Qusar 
rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən diplomla təltif 
olunublar. 

 
2011-ci ildə 

 
16 yanvar 2011-ci il tarixdə İlqar Abdullazadə 20 

Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Respublika 
turnirində 30 kq çəki dərəcəsində II yeri tutduğuna görə 
Azərbaycan Respublikası Kyokişin kaykan karate İ. K. O. 
Matsuşima Təşkilatı tərəfindən dirlomla təltif edilib. 

16 yanvar 2011-ci il tarixdə Rizvan Məmmədov 20 
yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş karate turnirində 50 
kq çəki dərəcəsində III yeri tutduğuna görə Şabran rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən diploma layiq görülüb. 

10 fevral 2011-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Günel 
Tarıverdiyeva ana dili və ədəbiyyatı fənni üzrə fənn 
olimpiadalarının II rayon turunda I yeri tutduğuna görə Şabran 
rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

03 may 2011-ci il tarixdə məktəbin müəllimi Zakim 
Cəfərov rayonun ictimai siyasi həyatında fəal iştirak etdiyinə 
görə Yeni Azərbaycan Partiyasının Şabran rayon təşkilatından 
Fəxri fərman alıb.                                                                           

04 may 2011-ci il tarixdə Şabran şəhər 4 saylı orta 
məktəb Ümumimilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xalq yaradıcılığı” sərgisində 
fərqləndiyinə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəytinin Başçısı 
tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub. 



~	233	~	

10 iyul 2011-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Zeynəb 
Yaqubova stolüstü tennis üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında 
Azərbaycan Respublika birinciliyində II yeri tutduğuna görə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən II 
dərəcəli diplomla təltif edilib. 

2011-ci ildə uşaq və yeniiyetmələr arasında respublika 
birinciliyində O.Abdullayev və S.Abdullayev I yeri, Z.Yaqu-
bova və R.Baxşıyeva isə II yeri tutmuş və Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təhsil” Respublika İdman 
mərkəzinin I və II dərəcəli diplomlarını almışlar. 

2011 və 2013-cü illərdə məktəbin oğlan və qızlardan 
ibarət stolüstü tennis komandası Azərbaycan Respublikası 
birinciliyində III yeri tutub və Azərbaycan Gənclər və İdman 
Nazirliyi tərəfindən diploma layiq görülüb. 

01 oktyabr 2011-ci il tarixdə məktəbin komandası  
18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqil-
liyinin bərpasının 20-ci ildönümü münasibətilə stolüstü tennis 
idman növü üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən rayon 
birinciliyində II yeri tutduğuna görə Fəxri fərmanla təltif 
olunub. 

05 oktyabr 2011-ci il tarixdə məktəbin dil-ədəbiyyat 
müəllimi Aygün Bədəlova yeni nəslin, gənclərin yetişdiril-
məsində fəal iştirakına görə Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin 
Başçısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

08 oktyabr 2011-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Nicat 
Ağayev 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibətilə 
boks idman növü üzrə yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən 
rayon birinciliyində 29 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğuna 
görə Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri 
fərmanla təltif olunub. 

18 oktyabr 2011-ci il tarixdə məktəbin IV sinif şagirdi 
Türkan Ağayeva Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilli-
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yinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuş “Çiçəklən 
Azərbaycan” mövzusunda keçirilən Respublika rəsm müsabi-
qəsində II yeri tutduğuna görə diplomla təltif edilib. 

27 dekabr 2011-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Zeynəb 
Yaqubova stolüstü tennis üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında 
Açıq Respublika birinciliyində III yeri tutduğuna görə Azər-
baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən III dərəcəli 
diplomla təltif olunub. 

29 dekabr 2011-ci ildə məktəbin şagirdi Hikmət 
Qasımov Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr 
olunmuş stolüstü tennis idman növü üzrə keçirilmiş açıq 
birincilik yarışlarında I yeri tutduğuna görə Şabran rayon Uşaq 
Gənclər İdman məktəbi tərəfindən diploma layiq görülüb . 

30 dekabr 2011-ci il tarixdə məktəb Azərbaycan Respub-
likasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və BMT-nin Uşaq 
Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin iştirakı ilə orta 
ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilmiş “Uşaq hüquqları 
üzrə pilləli tədris” kursunu müvəffəqiyyətlə həyata keçiril-
məsində göstərdiyi fəaliyyətə görə təşəkkürnamə ilə təltif edilib. 

 
2012-ci ildə 

 
15 yanvar 2012-ci il tarixdə məktəbin şagirdi İlqar 

Abdullazadə idmanın karate növü üzrə 20 yanvar şəhidlərinin 
xatirəsinə həsr olunmuş IV açıq klub çempionatında 35 kq çəki 
dərəcəsində I yerə layiq görüldüyünə görə Azərbaycan Res-
publikası Seibukai Kontakt Karate idman klubu tərəfindən 
diplomla təltif edilib. 

01 feral 2012-ci il tarixdə Nihad Gənciyev stolüstü 
tennis üzrə Zona və Respublika səviyyəli yarışlarda əldə etdiyi 
nailiyyətlərə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəytinin Başçısı 
tərəfindən Fəxri fərman alıb. 
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11 fevral 2012-ci il tarixdə Coşqun Abdullayev cüdo 
üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan respublika birinci-
liyində I yeri tutub və ona Azərbaycan Respublikası Gənclər 
və İdman Nazirliyinin diplomu təqdim olunub. 

28 fevral 2012-ci il tarixdə məktəbin XI sinif şagirdi 
Günel Tarverdiyeva “Rayon məktəbləri arasında Xocalı 
faciəsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş inşa-yazı müsa-
biqəsi”ndə I yeri tutduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyası 
Şabran rayon təşkilatının Fəxri fərmanını alıb. 

03 mart 2012-ci il tarixdə Xəyal Hüseynov cüdo güləşi 
üzrə yeniyetmələr arasında 50 kq çəki dərəcəsində III yeri 
tutduğuna görə Şabran rayon Bərgüşat idman klubu tərəfindən 
Fəxri fərmanla təltif edilib. 

18 mart 2012-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Camal 
Hüseynov Novruz bayramına həsr olunmuş yeniyetmələr 
arasında sambo güləşi üzrə keçirilən yarışlarda 41 kq çəki 
dərəcəsində III yeri tutduğuna görə Təhsil Nazirliyinin 
Respublika “Təhsil” İdman Mərkəzinin Sumqayıt filialı 
tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilib. 

30 mart 2012-ci il tarixdə məktəbin Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı müəllimi Bayram Novruz yeni nəslin təlim-
tərbiyəsində və məktəbin ictimai siyasi həyatında fəal işti-
rakına görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəytinin Başçısı tərə-
findən Fəxri fərmanla təltif olunub. 

05 may 2012-ci il tarixdə Şabran şəhər 4 saylı orta 
məktəb Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Dekorativ tətbiqi 
sənət və xalq yaradıcılığı nümunələrinin sərgisi”ndə fərqlən-
diyinə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəytinin Başçısı 
tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

05 may 2012-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Könül 
Məcidova Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Dekarativ tətbiqi 
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sənət və xalq yaradıcılığı nümunələrinin sərgisi”ndə fərqlən-
diyinə görə Şabran rayon İcra Hakimiyyəytinin Başçısı tərə-
findən diplomla təltif edilib. 

07 may 2012-ci il tarixdə məktəbin şagirdi Günel 
Tarverdiyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 89-cu ildönümü münasibətilə ümumtəhsil məktəb 
şagirdləri arasında keçirilmiş respublika inşa yazı müsabi-
qəsinin nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin təşkilat komitəsi tərəfindən III dərəcəli diploma 
layiq görülüb. 

2012-ci ildə məktəbin qızlardan ibarət stolüstü tennis 
komandası yeniyetmələrin VIII respublika birinciliyində III 
yerə layiq görülüb və Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin diplomunu alıb.  

Fəqan Vəliyev Mingəçevir şəhərində 9-10 yaşlılar 
arasında mini futbol “Sevinc” kuboku üzrə keçirilən Res-pub-
lika birinciliyi yarışlarında II yer tutduğuna görə Azərbarcan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomunu alıb.  

11 noyabr 2012-ci il tarixdə Coşqun Abdullayev Milli 
Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 20 illik yubileyinə həsr 
olunmuş cüdo üzrə 1996-1998-ci il təvəllüdlü oğlanlar 
arasında şəhər birinciliyində 81 kq çəki dərəcəsində göstərdiyi 
idman nailiyyətinə görə Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş 
İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 

22 dekabr 2012-ci il tarixdə Coşqun Abdullayev 
Azərbaycan Respublikası birinciliyi yarışlarında cüdo üzrə 81 
kq çəkidə I yeri tutub və Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin diplomunu alıb. 

 
2013-cü ildə 

 
24 fevral 2013-cü il tarixdə Coşqun Abdullayev iki dəfə 

Covet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları general- mayoru Həzi 
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Aslanovun xatirəsinə həsr olunmuş cüdo üzrə XXXVI mənəvi 
Beynəlxalq turnirdə II yeri tutmuş, Bakı şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəsi tərəfindən diploma layiq görülnüşdür. 

04 mart 2013-cü il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” hərbi 
idman və turizm oyununun komandası Xaçmaz rayonunda 
keçirilən zona birinciliyində II yeri tutduğuna görə Azərbarcan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Fəxri 
fərmanla təltif edilib. 

27 aprel 2013-cü il tarixdə məktəbin “Cəsurlar” ko-
mandası hərbi idman və turizm oyununun respublika final 
yarışlarında fəal iştirak etdiyinə görə Azərbarcan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunub. 

 

 
 

Məktəbin “Cəsurlar” hərbi idman komandasına aid  
məlumat lövhəsi 

 
05 may 2013-cü il tarixdə məktəb Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev 
kuboku-2013” respublika turnirində yaxşı köməklik göstər-
diyinə görə Azərbaycan Respublikası Kyokuşinkaykan karate 
federasiyası tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib. 
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28 iyul 2013-cü il tarixdə Camal Hüseynov cüdo güləşi 
üzrə yeniyetmələr arasında şəhərlər və rayonlararası turnirdə 
50 kq çəki dərəcəsində III yeri tutduğuna görə Şabran rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif 
olunub. 

31 avqust 2013-cü il tarixdə Camal Hüseynov cüdo üzrə 
1998-1999-cu il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında açıq res-
publika birinciliyində 50 kq çəki dərəcəsində I yeri tutduğuna 
görə Sumqayıt şəhər İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatı Uşaq 
və Gənclər İdman məktəbi tərəfindən diplomla təltif  olunub. 

 
2014-cü ildə 

 

17 dekabr 2014-cü il tarixdə Xəyal Hüseynov “Neftçi” 
idman cəmiyyətinin xətti ilə Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş 
İdarəsi tərəfindən beynəlxalq dərəcəli idman ustasının təsnifat 
kitabçası ilə təltif edilib. 

 

 
Məktəbin hərbi idman oyunları komandası Şəhidlər xiyabanında 
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2016-cı ildə 
 
05 aprel 2016-cı il tarixdə məktəb xalqımızın Ümum-

milli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönü-
münə həsr olunmuş pilot ümumtəhsil məktəbləri arasında 
Respublika Şahmat festivalının rayon mərhələsində III yeri 
tutduğuna görə Fəxri fərmanla təltif olunub. 

29 aprel 2016-cı il tarixdə məktəbin komandası rayonun 
tam orta məktəblərinin VII sinifləri arasında “Coco-Cola 
Məktəbi Kubokunun rayon mərhələsi “ üzrə final görüşündə  
I yeri yutduğuna görə Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsi 
tərəfindən diplomla təltif olunub. 

 

 
Məktəbdə isdedadlı və əlaçı şagirdlərin bilik və təcrübəsini 

əks etdirən şagird istedad bankı 
 
30 aprel 2016-cı il tarixdə məktəb komandası 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü 
ildönümü münasibətilə şahmat idman növü üzrə yeniyetmə 
oğlan və qızlar arasında keçirilmiş rayon birinciliyində II yeri 
tutduqları üçün Şabran rayon Gənclər və İdman İdarəsi 
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tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub. 
05 may 2016-cı il tarixdə məktəb Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü idönümünə həsr 
edilmiş I “İntelekt ” bilik kubokunda II yeri tutduğuna görə 
Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı tərəfindən Fəxri 
fərmanla təltif edilib. 

16 may 2016-cı il tarixdə şagirdlər Rizvan Məmmədov, 
Camallı Şahin, Xəyal Hüseynov, Nihat Gənciyev və İlkin 
Qədimovdan ibarət məktəbin komandası “Gənc xilasedici və 
yanğınsöndürən “yarışları üzrə keçirilmiş rayon birinciliyində 
II yeri yutduğlarına görə Şabran rayon Gənclər və İdman 
İdarəsi tərəfindən diplomla təltif ediliblər. 

 

 
 

 
KİÇİK VƏ MƏKTƏBYAŞLI UŞAQLARDAKI  

YAŞ BÖHRANININ QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN 
VALİDEYNLƏRİN VƏ MÜƏLLİMLƏRİN BİRGƏ 

FƏALİYYƏTİ BARƏDƏ 
 

Ensiklopedik lügətdə böhran sözü dönüş momenti, ağır 
keçən halın daha da kəskinləşməsi, dəyişkən və təhlükəli 
vəziyyət və s. kimi müxtəlif mənalarda izah olunur. 

Bəşər tarixinin bütün inkişaf mərhələlərində çoxlu 
böhran növləri mövcud olmuşdur. Bunlara iqtisadi böhranları, 
o cümlədən aqrar (xüsusilə ərzaq təhlükəsizliyi) böhranı, 
sənayenin müxtəlif sahələrində baş verən böhranları, pul-kredit 
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üzrə yaranmış uzunmüddətli böhranları aid etmək olar. 
Tibbi sahədə olan böhranlar (müəyyən xəstəliyin ağır 

formada kəskinləşməsi, ağ ciyər və digər xəstəliklər zamanı 
bədən temperaturunun qalxaraq ölüm həddinə çatması və s.) 
baş verir. 

 Psixoloji böhran isə (çox böyük dağıdıcı qüvvəyə malik 
olan mənfi emosiyaları, yəni daxili qüvvəni fiziki əməyə, 
elmə,təhsilə, musiqiyə və digər sahələrə yönəltmək əvəzinə pis 
vərdişlərə: qumara, spirtli içkilərə, narkotik maddələrə sərf 
etməkdən yaranır. Sağlam həyat tərzindən qaçan,tənbəllik və 
avaraçılıq azarına tutulan, avara həyat sürmək, qəsdən işsiz 
qalmaq və oğurluq etmək və s. hallara güclü meyl və maraq 
göstərən insanlar belə hallarla üzləşirlər. 

İnsanın daxilində yaranan ifrat həyacan tufanı, ruhi 
cəhətdən qarşısıalınmaz təlatüm, daxildə qaynar qazan kimi 
aşıb daşan kin, acıq və qəzəb alovu elə bil bomba kimi 
partlamaq istəyir. Affekt adlanan bu mənfi emosional 
vəziyyətə düçar olan adam artıq özündən çıxır, tam özünə 
nəzarət funksiyasını itirib söyüş söyür, dava-dalaş salır və i. a. 

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə baş verən stress, affekt və 
frustasiya və başqa bu kimi psixoloji böhran hallarına qarşı 
valideynlər və müəllimlər ayıq-sayıq olmalı, belə hallar 
təsadüf olduqda onlara yardım göstərməlidirlər. 

Məktəbyaşlı uşaqlar arasında psixoloji vəziyyətlə əlaqə-
dar baş verən böhranlar aşağıdakılardır: 

1. Biryaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. 
2. Üçyaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. 
3. Altıyaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. 
4.Yeniyetməlik yaşında (13 yaşında) baş verən böhranlar. 
Biryaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. Bu yaşda olan 

böhranlar belə xarekteriza olunur: Bu yaş mərhələsində körpə 
qorxa-qorxa da olsa artıq dik vəziyyətdə xırdaca və titrək 
addımlarını atmağa başlayır. Bu dövrdə onun ətraf aləmlə 
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tanışlığı damla- damla, gündən-günə çoxalır. 
Bu zaman körpənin ünsiyyət fəaliyyəti şaxələnməyə 

başlayır. İndi o, təkcə valideynlə, yəni anası ilə deyil, əşyalarla 
və daha geniş ətraf aləmlə münasibətə girməyə çalışır. Artıq 
onun əvvəlki maraq dairəsi özünü yeni forma və məzmuna 
uyğun dəyişdirməyə məcbur olur. İndi körpənin ətraf aləmə, 
evdəki və ya körpələr evindəki əşyalara daha çox diqqət yetir-
məsi, onlara yaxınlaşaraq əllə toxunması müşahidə olunur. 

Uşaqda nitq qabiliyyəti hər gün zərrə-zərrə artaraq 
inkişaf edir, gələcəkdə onun yaxşı nitqə malik olması üçün 
ilkin zəmin yaranır. Bütün bu hərəkətlər, xüsusilə yavaş-yavaş 
sözlərin müəyyən faiz düzgün deyilişi ciddi nəzərə çarpmasa 
da uşağın gələcəkdə sərrast və aydın nitq sahibi olmasına 
kömək edir. 

Bu yaş dövründə körpənin böhrandan salamat çıxması 
üçün valideynlərin və tərbiyəçi müəllimlərin üzərinə ciddi 
məsuliyyət düşür. Uşağın üzərində gündəlik nəzarəti güclən-
dirməklə, onu yıxılmaqdan və digər təhlükələrdən qorumaq 
vacıbdir. Həmin yaş mərhələsində körpələrin maraq və 
meyllərinin istiqamətlərinə xüsusi hörmətlə yanaşılmalıdır. 
Əşyaları tanımasında, onların adlarını deməsində uşaqda həvəs 
oyadılmalıdır. Bu isə uşağın gələcək nitq, eşitmə, görmə, 
yaddaş və digər qabiliyyətlərinin artmasına və daha da inkişaf 
etməsinə ilkin şərait yaradılması deməkdir. 

Valideynlər və tərbiyəçi müəllimlər bir yaş mərhələsində 
uşaqların meyl və maraqlarının düzgün istiqamətləndirilməsini 
bacarmalıdırlar. 

Üçyaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. Üçyaşlı uşaq-
ların həyatında baş verən böhranları belə izah etmək olar: Bu 
yaş dövründə baş verən böhranın motivi əsas etibarı ilə uşağın 
davranışı ilə bağlıdır. Həmin mərhələdə uşaqda öz davranı-
şında olan müsbət və ya mənfi xüsusiyyətləri qoruyub 
saxlamağa, bildiyi kimi təkrarlamağa və onu gələcək həyatında 
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vərdişə və adətə çevirmək istəyi meydana gəlir. 
Bu yaş mərhələsində uşağın tərbiyəsi bir qədər çətinləşir. 

Çünki uşaq öz xarici davranış tərzini daxili tələbatı ilə 
nizamlamaqda çətinlik çəkir. Bu böhranın yaranmasının bir 
səbəbi də elə bu amillərdən baş verir. Sanki bu vaxtlarda 
uşağın qayğiya, əlavə köməyə ciddi ehtiyacı yaranır. Böhranın 
bu məqamında valideyn, tərbiyəçi müəllim və ailə həkimi 
(uşaq bağçası və körpələr evinin həkimi) xüsusən diqqətli ol-
malıdırlar. Onlar uşağın gündəlik səhhətinə diqqət yetirməli, 
onun düzgün qidalanmasına, eləcə də hərəkət istiqamətinə 
ciddi fikir verməli, onu bir an belə nəzarətsiz buraxma-
malıdırlar. 

Əgər uşağın tərbiyəsi ailədə və uşaq bağçasında düzgün 
təşkil olunubsa, onun davranışına gündəlik nəzarət edilibsə, 
artıq bu sahədə çəkilən zəhmət və əziyyət yavaş-yavaş öz 
bəhrəsini verməyə başlayacaq. Yox əgər bu sahədə nöqsan və 
səhvlər yaşanıbsa, onda hər hansı irəliləyişdən danışmaq 
olmaz. 

 Uşağın tərbiyə işində düzgün seçim edilibsə uşaq üçyaşı 
tamam olmamış valideyn və tərbiyəçi müəllim tərəfindən 
verilən tapşırıqları vaxtında və düzgün yerinə yetirməyə səy 
göstərir. Nəhayət o, müstəqillik şəraitində çətinliklə də olsa 
istəyinə nail olaraq bu işdə uğur qazanır. Əgər üçyaşlı uşaq 
valideynin və ya tərbiyəçinin həmin yaşa müvafiq tələb və 
tapşırıqlarını yerinə yetirməyi bacarırsa bu çox müsbət haldır. 
Artıq bu yaşda uşaqlar müstəqil danışmaq, öz fikrini və ya 
məqsədini kənar müdaxilə olmadan sərbəst halda demək 
arzusu ilə yaşayırlar. 

Bundan əlavə üçyaşlı uşaqlarda müstəqil fəaliyyət adlı 
uzunmüddətli bir prosesin təməli qoyulmağa başlayır. Onlar 
müxtəlif hərəkətləri icra etməyə can atarkən valideyn və 
tərbiyəçilər tərəfindən bir sıra qadağalarla üzləşirlər. Bu qa-
dağalar ilk vaxtlarda uşaqların əsəbləşməsinə və qəzəb-
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lənməsinə səbəb olur. Onlar böyüklərin bu hərəkətini kənar 
müdaxilə kimi qiymətləndirirlər. 

 Bu zaman valideynlər və tərbiyəçilər son dərəcə 
uşaqlarla çox ehtiyatlı davranmalıdırlar. Bu qadağaların 
hamısını birdən yerinə yetirməyi həmin yaşda uşaqlar bacara 
bilməzlər. Ona görə də valideynlər və tərbiyəçilər hiss 
olunmaz dərəcədə böyük səbr, möhkəm iradə və bacarıq 
nümayiş etdirməklə qadağaları hissə-hissə tətbiq etməklə yaxşı 
səmərə əldə edə bilərlər. Belə bir metodun tətbiqi üçyaşlı 
uşaqlarda get-gedə əvvəlki pis davranışlara meyl və marağı 
zəiflədir. Ziyanlı vərdişlərin və hərəkətlərin tədricən onların 
hərəkətlərindən silinib yox olmasına gətirib çıxarır. Bütün bu 
müsbət nəticələrə isə valideyn və tərbiyəçi müəllimlərin 
uşaqları düzgün yola istiqamətləndirməsindən çox-çox asılıdır. 
Əsas məsələ uşağa verilən tələb və tapşırıqların motivinin 
düzgün seçilməsidir. Bu zaman düzgün seçim aparılmasını ən 
məqbul variant kimi qiymətləndirmək olar.  Çünki üçyaşlı 
uşaqlarda baş verən böhran mərhələsinin də aradan 
qaldırılmasının öz çətinlikləri vardır. 

Belə ki, bu mərhələdə üçyaşlı uşaqlar valideynlərin, 
tərbiyəçi müəllimlərin, yaxın qohumların qadağalarına qarşı öz 
etiraz səslərini ucaltmağa başlayırlar. Uşaqlar acıqlanmaq, 
höcət etmək, qışqırmaq, küsmək, ağlamaq, qaçıb gedib kənar-
da dayanmaq, valideynə qarşı hörmətsizlik etmək, söz qaytar-
maq, bəzən söymək kimi mənfi hərəkətlərə meyl edirlər. 

Lakin valideynin və tərbiyəçi müəllimin dünya görüşü, 
səbri, iradəsi, tərbiyə işində təcrübəsi, savadı bu işdə onun 
köməyinə gəlir. Bu işin çətin olmasından qorxub, hirslənib, 
bezikib onu heç vaxt yarımçıq qoymaq olmaz. Həmin işi 
özbaşına və nəzarətsiz qoymaq da uşağın gələcək həyatı üçün 
çox təhlükəli ola bilər. 

Bir müddətdən sonra nəhayət bütün işlər öz axarına 
düşməyə başlayır. Budur, üç yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsilə 
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hər gün düzgün məşğul olan valideynin və ya tərbiyəçi 
müəllimin üzü gülməyə başlayır. Bütün çətinliklər artıq 
keçmişdə qalıb. Onlar sevinirlər. Hər şey öz qaydasındadır. 
Gözəl tərbiyə öz bəhrəsini verib. Artıq üç yaşlı uşaqlar öz 
yaşlarına məxsus nümunəvi tərbiyə proqramını yerinə 
yetirmişlər. Bu böhrandan isə sağ və salamat, yəni heç bir 
fəsada yol vermədən qurtula bilmişlər. 

Altıyaşlı uşaqlarda baş verən böhranlar. Altıyaşlı uşaq-
lar böhranla daha ciddi halda üzləşməli olurlar. Bu yaşa kimi 
onlar evdə valideynlər, uşaq bağçasında isə tərbiyəçi müəllim-
lərlə rastlaşırdılar. Belə bir vəziyyətdən onlar narazılıq 
etmirdilər. İndi isə məktəb adlı ayrı məkanda özlərini qəribə 
hiss edirlər. Bu zaman uşaqların əvvəlki davranış istiqaməti 
tamamilə dəyişərək başqa - daha mürəkkəb forma və məzmun 
alır. 

Altıyaşlı uşaqlar ilk məktəb günlərindən müstəqillik, 
özünüsevmək, özünü dəyərləndirmək kimi fərdi xüsusiyyət-
lərini qoruyub saxlamağa can atırlar. Hər gələn günün bir 
hissəsini məktəbdə və sinifdə keçirirlər. Yaşıdları və müəllim-
lərilə sıx təmasda olurlar. Bu zaman xaricdə onlara verilən 
tapşırıqlar icra olunsa da, uşaqlar öz daxillərində böhran 
keçirməli olurlar. Məktəb həyatına çox çətinliklə uyğunlaş-
mağa başlayırlar. 

Bu hal özünü iki istiqamətdə göstərir. Birinci: ailədə 
ərköyün, kobud olan, hər gün günorta yatıb istirahət edən 
uşaqlar məktəbdə mülayimləşir, “quzu” kimi olurlar. İkincisi: 
ailədə özünü sakit, təmkinli aparan uşaqlar isə məktəbdə tez 
əsəbiləşir, kobud hərəkət edir, dava-dalaş salır, özündən 
böyüklərə söz qaytarır, inadkarlıq edirlər. 

Belə hallarda valideynlər, müəllimlər, məktəbin psixo-
loqu ehtiyat tədbirlərini əldən verməməlidirlər. Səbrli və möh-
kəm iradəli olmalıdırlar. Çünki uşaqlara göstərilən mükəmməl 
qayğı, ciddi və ardıcıl nəzarət nəticəsində bir müddətdən sonra 
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bu göstərdiyimiz böhran vəziyyəti keçib gedəcəkdir.  
Yeniyetməlik çağında (13 yaşda) olanlarda baş verən 

böhranlar. Bildiyimiz kimi yeniyetməlik dövrü 10-11 yaşında 
başlayıb 14-15 yaşına kimi davam edir. Yeniyetməliyin 13-cü 
ilində baş verən böhranları psixoloqlar belə şərh edirlər: 
Yeniyetməlik dövrünə qədəm qoymuş uşaqlarda müstəqillik, 
üzdə görünən və ya görünməyən cəhətlərə tənqidi münasibət, 
mənlik şüurunun inkişafı, özünütanıma, özünüdəyərləndirmə, 
ictimai-faydalı əməyə, eləcə də insan üçün faydalı və zərərli 
vərdişlərə özəl münasibət məsələsi gündəmə gəlir. 

Bu yaş dövründə pis tərbiyə almış, valideyn və müəllim 
nəzarətindən kənarda qalan yeniyetmələrdə tez-tez dərsə 
gecikmə, məktəbə dəftərsiz-kitabsız və hazırlıqsız gəlmə, 
dərsdən qaçma və dərsdən qalma halları baş verir. Get-gedə bu 
vəziyyət daha acınacaqlı forma alır. Belə ailələrin məktəblə  
əlaqəsi ya zəif olur, ya da heç olmur. Bu tipdən olan 
yeniyetmələr valideyn və məktəb tərəfindən sərbəst və nəza-
rətsiz buraxıldığına görə müstəqil şəkildə pis yollara düşürlər. 
Validenlər və məktəb arasında əlaqənin qurulmamasından sui-
istifadə edən yeniyetmələr məktəbə getmək adı ilə evdən çıxır, 
lakin məktəbə gəlmək əvəzinə sərbəst halda istədikləri yerə 
gedirlər. 

13 yaşlı yeniyetmələrdə yaranan böhran məktəbdə tədris 
porosesində və dərsdənkənar vaxtlara təsadüf edir. Bu zaman 
yaşıdları və onlardan daha yaşlı şagirdlər 13 yaşlı həmın 
uşaqlara bir sıra təzyiqlər göstərirlər. Bu təzyiqlərin əsas 
mahiyyəti və məqsədi düz yolla gedən yeniyetmələrin dərs və 
həyat fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, onların ağlını azdıraraq 
əyri yola sürükləməkdir. 

Özləri düz yolda olmayan və ciddi pozuculuq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan bəzi bu cür yeniyetmə və gənclər 13 yaşlı 
yeniyetmələri aldatmaq, şirinikləndirmək, qorxutmaq, şantaj 
etmək üsullarından istifadə edirlər. Bəzən isə özlərindən 
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kiçik13 yaşlı uşaqları lağa qoymaq, söymək və döymək yolu 
ilə onları düz yoldan çıxarırlar. Öz tərəflərinə çəkərək 
dəstələrinə qoşurlar.  

Bu üzdənkənar dəstələrdə nələr baş verdiyini isə 
oxucular bilməmiş deyillər. Bu dəstələr məktəbliyə 
yaraşmayan, cəmiyyəti geri çəkən, insanın mənliyini, şərəf və 
ləyaqətini alçaldan bəzi pis işlərlə məşğuldurlar. Bura içki 
düşgünlıəri, narkomanlar, evdə və cəmiyyətdə oğurluqda adı 
hallananlar, cibgirlər, coyğunçular və avara həyat sürən başqa 
qruplar daxildir. 

Lakin bu yaş mərhələsində mənlik şüuru cox yeniyet-
mələrdə öz sözünü deyə bilir. Burada mənlik şüuru ilə yanaşı 
ağıllı-kamallı olmaq, pis vərdişlərin yolçusu olan ınsanların 
yalanına uymamaq, tanımadığın insanlarla yaxınlıq, dostluq 
etməmək, tamahkar olmamaq və sair şəxsi keyfiyyətlərin 
olması da əsas şərtdir. 

Əgər 13 yaşlı yeniyetmə ilk dəfə belə bir hadisə ilə 
üzləşirsə və bu barədə elə həmin an valideyninə və müəlliminə 
xəbər verirsə, valideyn - məktəb dərhal bu məsələni nəzarətə 
götürürsə və yeniyetməni vaxtında həmin avara dəstəyə qoşul-
maqdan kənarlaşdıra bilirsə, onda həmin 13 yaşlı yeniyetmə 
gələcəkdə pis əməllərin qurbanı olmayacaqdır. 

Yuxarıda verilən izahatlardan göründü ki, 13 yaş mərhə-
ləsinin böhranı özündən əvvəlki yaş mərhələsi böhranlarından 
öz məsuliyyət dərəcəsinə, ciddiliyinə görə köklü surətdə fərq-
lənir. Ona görə ki, bu böhranla üz-üzə, göz-gözə gələn yeni-
yetmələr bu zaman öz mənlik şüurunu, özünətəsdiqi həyatda 
tələb olunan səviyyədə sübuta yetirməyi bacarmalıdırlar. 

Ailədə, uşaq bağçasında və məktəbdə yüksək tərbiyə 
almış , ağılı olan13 yaşlı yeniyetmələrin demək olar ki, çox 
hissəsi bu yaş dövrlərində öz yollarını zərrə qədər də olsa 
azmırlar. Əksinə, onlar bu yaş mərhələsində öz ayıq-
sayıqlıqlarını çoxaltmaqla yanaşı, öz şəxsi keyfiyyətlərinin 
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daha da artdığını nümayiş etdirməyə sanki əlverişli bir məqam 
əldə etmiş olurlar. 

Nöqsanlı tərbiyə və nəzarətsizlik nəticəsində pis hərə-
kətlərə sahib olan, mənlik şüuru zəif inkişaf etmiş, sadə dillə 
desək mənliyi olmayan bəzi  13 yaşlı yeniyetmələrin çox 
hallarda sanki gözləri bağlanır. Onlar artıq düz yollarını azmış 
yeniyetmələrin və gənclərin pis təsirləri altına düşməkdən 
qorxub çəkinmirlər. Belə yeniyetmələr bilmirlər ki, irəlidə 
onları sərt uçurum və cürbəcür fəlakətlər gözləyir. Təkcə bu 
gün bu sahədə bir yeniyetmənin atdığı yanlış addım ailəyə və 
cəmiyyətə böyük məbləğdə maddi və mənəvi ziyan vurur. 

Yuxarıda göstərdiyimiz 4 böhran mərhələsini ailənin, 
uşaq bağçasının, məktəbin və cəmiyyətin digər xeyirxah 
insanlarının yaxından köməyi ilə zərərsiz və təhlükəsizlik 
şəraitində aradan qaldırmaq olar. Bunun üçün isə mədəniyyət 
və turizm, təhsil, səhiyyə, gənclər və idman, eləcə də digər 
müəssisə və təşkilatlar bu işlə ciddi məşğul olmalı , bu sahəyə 
nəzarət funksiyasını bir an belə itirməməlidirlər.  
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İNSAN QÜDRƏTİNİN YENILMƏZ SƏRKƏRDƏSİ 
SÖZ VƏ AĞIL XƏZİNƏSİNİN AÇARI – DİL HAQQINDA 

 
İNSAN QÜDRƏTİNİN YENİLMƏZ SƏRKƏRDƏSİ SÖZ 

  
Budur, cəbhə komandirinin tək bir sözdən ibarət “İrəli!” 

əmri ilə ordu hərəkətə gəlir. Yüzlərlə hərbi texnika, minlərlə 
əsgər və zabit döyüşə atılıraq düşmən mövqelərinə hücuma 
keçirlər. Qoşun bu hücumu ilə düşməni böyük tələfata 
uğradaraq 30 km-dən çox irəli gedir. Qısa müddətdə tutduğu 
yerlərdə səngərlər qazıyaraq, ittehkamlar quraraq öz müdafiə 
qabiliyyətini möhkəmləndirir. Nəticə göz qabağındadır. 
Hücum qələbə ilə başa çatıb. Bax, bu epizodda doğrudan da 
söz əsl sərkərdə rolunda məharətlə çıxış edir.  

İnsan qüdrətinin yenilməz sərkərdəsi hesab olunan söz 
ensiklopedik lüğətdə əşyaların, eləcə də hadisə və proses-
lərin adını bildirən dil vahidi, səs toplusu ilə işarənin bildi-
rildiyini göstərən məna əlaqəsi və s. kimi izah olunur. Söz 
çoxfunksiyalı xarakter daşıdığına görə dilin inkişafında da 
həlledici rol oynayır. 

Bəşər övladı insan yarandığı gündən onun sözə, söhbətə 
ehtiyacı olub. Xüsusilə şirin sözə. Ürəklərə məlhəm olan, 
insanlara səbr verən, onları xeyrə calayan, xoş ünsiyyət quran, 
məhəbbət yaradan söz doğrudan da insan qüdrətinin böyük 
sərkərdəsidir. 

Söz ilk yarandığı gündən bu günümüzədək böyük inkişaf 
yolu keçib. Qayaların,sal daşların arasından süzülərək axıb 
gələn bulaq suyu  tək ildən-ilə təmizlənib, paklanıb və el-oba 
müdriklərinin ağıl və zəka süzgəcindən dəfələrlə keçərək 
cilalanıb və bu günümüzə çatıb. 

Sözün gücü, qüvvəti, hünəri, sözün qüdrəti, hikməti, 
sözün dəyəri və qiyməti haqqında dünyanın dahi mütəfəkkir-
ləri, böyük şairləri, məşhur alimləri çox dərin mənalı sözlər  
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yazıb qoymuşlar. Üç hərfdən ibarət söz haqqında o qədər 
fikirlər, hikmətli kəlamlar yazılıb qoyulub ki, onları toplasan 
heç on cildlik kitaba da sığmaz. Mən yalnız bu kitabımda 
həmin müdriklər tərəfindən deyilmiş və yazılmış incilərdən bir 
neçəsini ipə-sapa düzərək oxuculara təqdim edəcəyəm. 
Əvvəlcə çox sevib əzizlədiyim dahi Azərbaycan şairləri 
Nizami Gəncəvi (1141-1209), Məhəmməd Füzuli (1494-1556) 
və İran şairi Sədi Şirazidən (1184-1291) başlamaq istəyirəm: 

N.Gəncəvi söz barədə birinci şeirində belə yazıb: 
 

İnci tək sözlər seç, az danış, az din, 
Qoy öz sözlərinlə dünya bəzənsin. 
Az sözün inci tək mənası solmaz,                                          
Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz. 
  

 İndi isə mütəfəkkir şairin ikinci şeirinə diqqət yetirək: 
 

Yeniliklər törədən bu qoca kainatda  
Sözdən kəskin və incə bir şey tapılmaz hətta, 
Düşüncənin əvvəli, bütün sayların sonu, 
Sözdür yadında saxla,unutma əsla bunu!.. 
Söz bayraqdan daha çox əldə eyləyir zəfər, 
Qılıncdan daha artıq qalxıb alar ölkələr. 

 

Bu şeirin izahata ehtiyacı olmasa da oxucularıma aydın-
lıq gətirmək üçün deməliyəm ki, N.Gəncəvi sözə həm incə, 
həm də kəskin əşya və ya xassə kimi baxıb. Onu düşüncənin 
əvvəli, sayların isə sonu hesab edib. Sözün gücünü və dəyərini 
və əldə etdiyi qələbəni bayraqdan da, qılıncdan da uca tutub. 

 

 Dahi M.Füzuli isə düz sözə aşağıdakı kimi qiymət verib: 
 

Gözəl yaranmışdır, söz əzəl başdan, 
Düzlükdür ondakı hüsnü artıran. 
Düzlüklə artmışdır sözün qüdrəti, 
Düzlükdür hər şeyin ilk məziyyəti. 
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S.Şirazi sözün mənasını öz şeirində belə tərənnüm edib: 
 

Hər sözün ey alim, baş-ayağı var, 
Sözün arasına söz qatma zinhar. 
Ağıllı sakitlik görməsə bir an, 
Dil açıb bir söz də söyləməz inan. 
 

Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Məmməd Səid Ordubadi 
(1872- 1950) sözün və danışıq qabiliyyətinin döyüş zamanı və 
yığıncaqlardakı qüdrətini öz fikirləri ilə belə ifadə edib: 
“Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrə-
mandır”. 

Yunan filosofu Sokratın (e.ə. 469-399) isə söz barədə 
belə bir deyimi var: “Söz təsir etməyənə, çubuq da təsir 
etməz”, İran hökmüdarı Keykavus ibn İskəndər ibn Qabus 
(1022-1086) isə sözün qısa olmasının xeyri haqqında belə bir 
fikir söyləyib: 

 
Hikmətə bax: gör nə demiş atalar: 
“Qısa sözdə olar dərin mənalar”. 

 
Böyük rus yazıçısı və publisisti Vladimir Qalaktionoviç 

Korolenko (1853-1921) strateji nöqteyi nəzərdən sözün 
mənasını belə şərh edib: “Söz – həyatın ən böyük silahıdır”. 
Dahi Çin mütəfəkkiri, siyasi xadimi və pedaqoqu Konfutsi 
(e.ə. 551-479 ) isə söz haqqında öz düşüncələrini daha yığcam 
halda tamamlayaraq belə yazırdi: “Söz – doğru, hərəkət isə 
qəti olmalıdır”. 

Azərbaycan şairi Saib Təbrizi (1601-1677) sözə belə bir 
yüksək dəyər verib: “Zavalsız söz parlaq günəşdir, məğribi 
qulaqdır, məşriqi ağız”. 

HAŞİYƏ. Mən də bir şair-publisist kimi fəaliyyətimdə 
sözə, öz söz-söhbətimdə daim böyük qiymət vermişəm. Yalan 
sözü dilimə gətirmək  istəməmişəm. Yalançı adamlar həmişə 
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mənim gözümə nöqtədən də kiçik görünüblər. Yalan 
danışanlara isə ömrüm boyu nifrət etmiş və onlardan kənar 
durmağa çalışmışam. 

Dünya yaranandan, bəşər övladı yer üzünə gələn gündən 
sözün gücü, qüvvəti, qiyməti misilsiz olub. Qısaca desək, söz 
haqqında söz-söhbət tarixin bütün mərhələlərində olub. Sözə 
olan bu baxış, bu maraq heç vaxt tükənməyəcək. Şifahi və 
yazılı ədəbiyyatımızda söz haqqında nələr deyilməyib, nələr 
yazılmayıb. Ata-babalarımız şözü “noğul”, “şəkər” və “bal” 
kimi məhsullara oxşatmışlar. Onu xəstə könüllərə dərman, ən 
sağalmaz yaralara isə nadir məlhəm hesab etmişlər.  

Lakin sən demə ayın görünməyən tərəfləri də varmış. 
Sən demə söz cəmiyyətdə insanların birgə yaşadığı şəraitdə 
ikibaşlı rol oynayırmış. Onun insanlara xoş ovqat, rahatlıq, 
gülüş, təbbəssüm, şən əhval-ruhiyyə gətirən müsbət keyfiyyət-
ləri ilə yanaşı, insana qanqaraldıcı, əsəbləri gərginləşdirən, 
insanı özündən çıxaran, ağır psixi halət yaradan, hətta bir sıra 
ürək, hipertoniya, şəkərli diabet, infarkt, iflic və xərçəng xəs-
təliyi kimi, eləcə də açıqlaya bilmədiyim onlarca ağır və öldü-
rücü xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxaran fəsadları varmış. 

Söz hətta səhnədə və ya kinoda mənfi rolu məharətlə ifa 
edən mahir aktyorlara bənzəyir. Belə ki, o öz aqressivliyini heç 
bir güzəşt etmədən öz sahibinə və tərəf müqabilinin sağlam-
lığına müxtəlif formada tədricən zərər vura-vura öz gücünü-
qüvvəsini göstərməyə qabil olan bir “strateji silah “ a çevirilir.  

Düşünülməmiş, hamarlanmamış və cilalanmamış ağızdan 
nəzarətsiz çıxan hər acı söz hər gün dünyada yüzlərlə, 
minlərlə, bəlkə də milyonlarla insanın qəlbini yaralayır. Onları 
uçuruma - xəstəlik tapmaq, qəza törətmək, özünə qəsd etmək 
kimi ağır faciələrə sürükləyir.  

Mənfi mənada sözü “ilan zəhəri”, “açı istout”, “arxadan 
vurulan zərbə”, “ürəyin başına sancılan bıçaq”, “heç vaxt 
sağalmayan qılınc yarası”, “sinəyə vurulan ağır daş”, “insanın 
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başını tovlayıb quyuya salan əməl sahibi” kimi və digər saysız 
adlarda və ya mənalarda da işlədirlər.  

Bəzən yerində işlədilməyən bir kəlmə söz sahibini ölümə 
sürüklədiyini də çox eşitmişik. Bu mövzuya aid  bir nümunə 
də gətirmək istəyirəm: 

RƏVAYƏT. Qədim zamanlarda cinayəti sübuta yetirilən 
bir müttəhimin boynunun vurulması üçün məhkəmə qurulub-
muş. Məhkəmə prossesində əvvəlcə onun ölüm fərmanı 
oxunub. Sonra müttəhimə son söz verilib. Nəhayət müttəhimin 
eşafotda başını kötüyün üstünə qoyublar. Əvvəlcədən özünə 
lazımı ehtiyyat və nəzarət tədbirləri görməyən cəllad iti 
addımla müttəhimə sarı gəlib balta ilə onun başını kəsib atıb. 
Qanlı baş onun üçün nəzərdə tutulan teştə düşərək tez kənara 
sıçrayaraq torpağın üstünə düşüb. Bu əhvalatdan bərk hirslə-
nən cəllad tənbəllik etmədən əvvəlcə qanlı başı torpağın 
üstündən əlinə götürür. Sonra yavaş-yavaş onu teştə, ilk 
düşdüyü yerə qoymaq əvəzinə ölünün üzünə bir sillə vurub və 
bərkdən ona “əclaf” deyib. 

Bu səhnəni izləyən məhkəmə heyəti qərarını dəyişərək 
cəllad haqqında cinayət işi başlayıb. Qərar belə olub ki, 
“cəllada yalnız müttəhimin başını kəsmək tapşırıldığı halda o, 
xidməti vəzifəsindən sui- istifadə edərək onun sifətinə sillə ilə 
zərbə vurmuş və ona “əclaf” deyərək təhqir etmişdir. Ona görə 
də cəlladın öz boynu da vurulmalıdır.” 

HAŞİYƏ. Dünya məhkəmələrinin ümumi statistikasına 
diqqət yetirsək bir acı sözə və ya söyüşə görə hər il nə qədər 
mübahisə, dava-dalaş düşdüyünü, nə qədər insanların bədən 
üzvlərinə əllə, yumruqla, təpiklə, ya da küt və kəsici alətlərlə 
xəsarət yetirmə hallarının olduğu haqqında məlumat alarıq.  

Bu məsələdə bıçaqlanma və odlu silahla “hayıfın 
alınması”, nəticədə yüzlərlə yaralanma, əlil olma və ölüm 
hadisələrinin baş verməsinə zəmin yaradır. Hələ mən düşü-
nülməmiş bir sözlə əlaqədar dostlar arasında münasibətlərin 
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pozulmasını, sevgililərin ayrı düşməsini, baş verən müxtəlif 
ailə çəkişmələrini və boşanmaları, nəqliyyat və yanğın 
hadisələrini, müxtəlif özünəqəsdləri və intiharları, eləcə də bu 
motivdə baş verən digər psixi vəziyyətdə və ya qəsdən 
törədilən cinayətləri saymıram. 

Biz hamılıqla çalışmalıyıq ki, pis sözü dilə gətirməyək. 
Bir-birini acı sözlərlə acılamayaq, təhqir etməyək, alçaltma-
yaq. Çünki qəlbi sındıran, əsəbləri ifrat dərəcədə korlayan, şən 
ovqatı məhv edən, dostluq, qohumluq, yoldaşlıq, eləcə də 
sevgi və ailə münasibətlərinə öldürücü zərbə vuran pis sözün 
analoqu yoxdur. 

Nəhayət söz barədə söhbəti yekunlaşdıraraq mən də öz 
ürək sözlərimi şeiriyyətin dili ilə aşağıdakı formada ifadə 
etməyə çalışdım: 

 
 

SÖZ 
 

Söz var eşidəndə avazı xoşdur, 
Söz var könüllərə dəyən bir daşdır. 
Söz var mənasızdır, tutumu boşdur, 
Söz də var, hikmətlə bəzər cahanı. 
Başıuca eylər daim insanı. 
 

Söz var, sahibini verər güdaza, 
Söz var zərər vurar dilə, boğaza. 
Söz var çox böyükdür, sığmaz ağıza, 
Söz də var itirər dini, imanı,  
Haram, əyri yola salar insanı. 
 

Söz var sevgi dolu nəğmələr deyər, 
Söz var nəğmələrin novrağın əyər.  
Söz var gəvəzədir, verilməz dəyər  
Söz də var ram edər qorxunc ilanı, 
Haqqa, ədalətə səslər insanı. 
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Söz var dildən qaçar, ziyan gətirər, 
Söz var toxumları tikan bitirər. 
Söz var nüfuzunu salıb itirər, 
Söz də var hər yerdə qurar divanı, 
Qoruyar haqsızdan haqlı insanı. 
 
Söz var boş-boşuna söyləmək olmaz, 
Söz var kimə desən yadında qalmaz. 
Söz var kimsə onu yadına salmaz, 
Söz də var milyonlar olar heyranı, 
Nurlu bir aləmə salar insanı. 
 
Söz var qılınc kimi kəsib doğrayar,  
Söz var çoxluğundan başlar ağrıyar. 
Söz var təsirindən hamı ağlayar, 
Söz də var hamıya verər inamı, 
Peşiman eyləməz heç vaxt insanı. 
 
Söz var nitqimizi gözəlləşdirər, 
Söz var dilimizi qəlizləşdirər. 
Söz var aramızı sərinləşdirər, 
Söz də var yaradar hər cür imkanı, 
Sevər, əzizləyər insan insanı. 
 
Söz var şair onu düzər yan- yana, 
Söz var şairləri salar zindana. 
Söz var dünyamızı çulğayar qana, 
Söz də var dillərdə gəzər dünyanı, 
“Saleh “söz sahibi edər insanı. 
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AĞIL XƏZİNƏSİNİN AÇARI – DİL 
 

İnsanda dil ağız boşluğunda yerləşir. Əzələli orqandır. 
İnsanın yaşaması və fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox 
məsul vəzifələri yerinə yetirir. Mən bioloq və həkim 
olmadığıma görə bu vəzifələrin hamısını deyil, bir neçə-
sinin adını göstərəcəyəm. Dil tutmaq, çeynəmək, əmmək, 
udmaq, eləcə də dadı və temperaturu müəyyən etmək kimi 
funksiyaların icrasında yaxından iştirak edir. Çənəyə, 
dilaltı sümüyə birləşib. Dil həm də insanlar arasında ünsiy-
yət vasitəsidir. Cəmiyyət yaranan gündən dil də yaranıb və 
uzun illər boyu mərhələlərlə inkişaf edərək bu günkü 
görkəminə və danışıq qabiliyyətinə gəlib çatıb. 

Dil insanlar arasında yaxşı münasibətin yaranmasında da, 
münasibətlərin korlanmasında da fəal iştirak edir. Ona görə 
dünya dahiləri onun haqqında çoxlu müdrik kəlamlar yaradıb 
və indiki nəsilə yadigar qoymuşlar. Mən bu kitabımda imkan-
larımı nəzərə alıb onlardan bir neçəsini nümunə gətirməklə 
oxucuları məlumatlandırmağı lazım bildim:  

Hind alimi və mütəfəkkiri Birbal (1528-1583) dil haq-
qında belə bir ifadə işlədib: “Şiriniyyatdan ən gözəli dil 
şirinliyidir. Şirin dil insanları valeh edir ”. Yunan yazıçısı və 
filosof maarifpərvəri Plutarx (e.ə. 46-127) söz haqqında 
danışarkən insanın niyə iki qulağı, bir dili var sualına belə 
cavab verib: “Deyirlər ki, adamlara iki qulaq və bir dil - çox 
eşidib, az danışmaq üçün verilmişdir ”. 

Ukrayna filosofu və şairi Skovoroda Qriqori Savvıç 
(1722-1794) isə dil haqqında belə deyib: “Nitq axar çay, dil isə 
onun mənbəidir”, İtalyan filosofu Françesko de Silvestri 
Ferrarski ( 1474-1528) pis dilə belə qiymət verib: “Çirkin dil 
çirkin ayaqdan pisdir”, Azərbaycan şairi Qətran Təbrizi (1012- 
1088)  dil vasitəsilə deyilən sözün ovsunlamaq qabiliyyəti 
haqqında danışarkən belə bir ifadə işlədib: “Məftun olanların 
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ürəyini şirin dillə əsir etmək olar”.  
Böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin Xəqani (1120-1199) 

dil haqqında öz düşüncələrini poetik dillə belə bəyan edib: 
 

Dil gülünc etməsin deyə insanı, 
İnsan ağzı olmuş dilin zindanı. 
 

Bəzən dil sıyrılmış qılınca bənzər, 
Sərvaxt ol, başını bədəndən üzər. 
 

Peyğəmbərimiz Həzrəti Mühəmməd əleyhissalam sağlı-
ğında dil haqqında belə bir kəlam söyləyib: “Əzalar içində 
(qiyamət günü) daha çox əzab çəkən dil olacaq”. 

Rus yazıçısı Aleksandr Nikolayeviç Tolstoy (1883-1945) 
dilə böyük dəyər verərək belə yazmışdır: “Dil millətin 
ruhudur. Dil ideyanın, hissin, təfəkkürün canıdır”. 

RƏVAYƏT. Böyük müdrik Loğman əvvəlcə Misirdə bir 
sudanlının qara qulamı olub. Onun ağasının yaxşı xasiyyəti və 
çoxlu varı vardı. Ancaq o, şəxsiyyətcə çoz zəif və cılız bir 
insan idi. Bu qədər varı və imkanı olmasına baxmayaraq 
həmişə işi bir balaca çətinə düşən kimi ah-vay edərdi. Qəlbən 
göz yaşı tökməklə bərabər taleyindən şikayətlənərdi. 

Bir gün Loğmanın ağası qonaqlıq məclisi düzəltmişdi. 
Məclisə onun adlı-sanlı qonaqları gəlmişdi. Ağası Loğmanı 
yanına çağırıb deyib ki, “Gedib qəssaba bir qoyun kəsdir. 
Sonra da ətin ən yaxşı yerindən bişirtdirib qonaqlar üçün 
süfrəyə gətir”. 

Lo]man gedib qoyunu kəsdirdi. Ürəyini və dilini 
bişirtdirərək süfrəyə gətirdi və qonaqların qabağına qoydu. 

Ertəsi gün yenə ağası onu çağırtdırdı və dedi ki, başqa bir 
qoyun kəsdirsin. Onun ətinin ən pis yerindən yemək hazır-
latdırıb qonaqlar üçün süfrəyə gətirsin. Loğman dünənki qayda 
üzrə yenə qoyunun ürək və dilindən qonaqlar üçün xörək 
hazırlatdırdı. 
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Yemək süfrəyə gələndə ağa çox təəccübləndi və dedi: 
“Necə ola bilər ki, eyni yemək həm yaxşı olsun, həm də pis?” 
Loğman tələsmədən ağasına cavab verərək dedi: “İnsanda ürək 
və dil səadət və bəxtəvərlik üçün ən başlıca üzvlərdəndir. Əgər 
ürək xeyirxahlıq ruhi ilə qidalanarsa,mərifət donunu geyərsə, 
sevgi hissləri ilə nurlansa o, dili qəzəb alovlarını söndürməyə 
vadar edər. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, dilin şirin və acı 
söyləməsi, ürəkdən asılıdır. Əgər ürək haqq-ədalət, ağıl, 
hikmət, mərifət nuru ilə işıqlanmayıbsa dil heç zaman şirin və 
xeyirxah sözlər söyləyə bilməz “. 

Ağa və qonaqlar Loğmanın bu hikmətli sözlərindən çox 
razı qaldılar.  

Deyilmiş sözü (sirri ) gizli saxlamağı bacarmaq hər dilin 
hünəri deyil. Bu sirri qəbul etmiş insandan böyük hünər tələb 
edir. Sirrdən söhbət düşərkən bir rəvayət yadıma düşdü: 

RƏVAYƏT. Deyirlər bir tacir ticarət etmək məqsədi ilə 
xarici ölkələrə getdiyi səfərdən vətəninə böyük ziyanla qayıtdı. 
Evə çatan kimi oğlunu yanına çağırıb dedi: “Səfərdən böyük 
zərərlə qayıtdığımı heç kimə demə. Bu sirri qohumlar və 
qonşular da bilməməlidir ”. Oğlu atasından tapşırıq alan kimi 
dərhal soruşdu: “Bu sözü gizli saxlamağın bizə nə xeyri var ? 
“Ata cavabında: “Xeyri odur ki, mən onsuz da ziyana 
düşmüşəm. Bu dərd mənə bir neçə il bəs edər. Bu yandan da 
qohum-qonşunun, dost- düşmənin bu işdən xəbər tutması, 
arxamca istehza ilə gülməsi, dalımca, bəzən də üzümə tənəli 
və tikanlı sözlər deyərək məni lağa qoyması düşdüyüm 
ziyandan da mənə ikiqat artıq olacaq”. 

Sirrin saxlanması barədə hələ gəncliyimdə eşitdiyim bir 
rəvayəti də oxuculara çatdırmaq lap yerinə düşərdi: 

RƏVAYƏT. Qədim zamanlarda bir şah varmış. Şah öz 
sarayında 40 kəniz saxlayırmış. Kənizlərin hərəsinə ayrı- 
ayrılıqda xəlvəti bir göy muncuq verib deyərmiş: “Bu muncuq 
təkdir. O mənim sənə olan tükənmək bilməyən sevgi-
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məhəbbətimin nadir rəmzidir. Bu əmanəti möhkəm saxla, heç 
kim bu məsələdən xəbər tutmamalıdır. Yoxsa ikimiz də saray 
əhli arasında biabır olarıq. Bu minvalla şahın şarayında 
yaşayan qırx kənizin qırxı da öz muncuqlarını xəlvət və 
möhkəm yerdə saxlayıblarmış. Kənizlər gündə bir neçə dəfə 
xəlbəti adamlardan aralanıb öz göy muncuğunu yoxlamağa 
gedərmiş. Qoyduğu yerdə olduğunu gördükdə çox sevinərmiş. 
Muncuq haqqında yaşanan  bu sirr uzun müddət beləcə gizlin 
və açılmamış qalıb. 

Yalnız şah vəfat etdikdən sonra muncuq barədə sarayda 
saxlanılan həmin cirr faş olub. Aydın olub ki, şah öz 
sağlığında sevgi simvolu adlandırdığı həmin göy muncuqdan 
40 ədəd düzəltdiribmiş. Gizlincə 40 kənizin hər birinə də 
həmin muncuqdan hədiyyə veribmiş. 

Dil haqqında atalar sözləri 
Dil ürəyin açarıdır. 
Dildən acı, dildən şirin şey yoxdur. 
Dil yarası qılınc yarasından yamandır. 
Dil var bal gətirər, dil var bəla. 
Dil başa bəladır. 
Dil yanılar, doğrusunu deyər. 
Dildə yox, işdə özünü göstər. 
Dil sümüksüzdür, amma sümüyü sındırar. 
Dil ilə dost olanın ağzın ara, könlün al. 
Dildir, nə qoruğu var, nə qaytanı. 
                         (Azərbaycan atalar sözü) 
Ayağın büdrəməsi dilin büdrəməsindən yaxşıdır. 
                         (Ərəb atalar sözü ) 
Dil əqil xəzinəsinin qılıncıdır. 
                          (Kərkük atalar sözü) 
Alim yanında dilini saxla, usta yanında əlini. 
“Sirrimi düşmən bilməsin” – deyirsənsə, dostuna da 

demə. (Tatar atalar sözü) 
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Boşbağazın dili işlər, zəhmətkeşin əli. 
                           (Monqol atalar sözü) 
Xəncərlə ala bilmədiyini, xoş dillə alarsan. 
                                         (Lak atalar sözü ) 
Səfeh adamla dil tapmağı bacar, ağıllı adam özü səninlə 

dil tapacaq. (Adıgey atalar sözü ) 
Dil haqqında söhbəti bitirərkən sözü bu mövzuda qələmə 

aldığım bir şeirə vermək istəyirəm. Qoy mən də öz poetik 
düşüncələrimi seirin dili ilə istəkli oxucularıma çatdıra bilim: 

 
DİL 

 
Gözəl danışmaqla məclisi bəzər,  
Sözdən çələng hörər, incilər düzər. 
Ağızdan qulağa daim söz süzər 
Həm acı bir zəhər, həm dərmandı dil. 
Tükənməz xəzinə, bir ummandı dil. 
 
Sözün qiymətini bəzən artırar,  
Hərdən də söz ilə könüllər qırar 
Dinləyən hər sözdə bir məna arar 
Güclü kəlamların xirdarıdır dil 
Bütün hikmətlərin açarıdır dil. 
 
Ağızda büdrəsə, çaşdırar sözü,  
Yalana uğrayub, söyləməz düzü,  
Başı bəlalara salarsa özü,  
Açıb günahını anladandı dil 
Günahı olanı danladandı dil. 
 
Danışır bizimlə öz dilimizdə,  
Yatır ağız adlı mənzilimizdə,  
Rəngdə bir olsa da hər birimizdə,  
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Sözdə ayrı-ayrı mənadadır dil 
Belə bir məqama amadədir dil. 
 
Onu xoş niyyətlə danışdırsalar 
Sözünün xətəri tamam az olar 
Çox əgər qov qoyub alışdırsalar 
Aləmi odlayıb yandırandı dil 
Hər kəsə haqqını qandırandı dil. 

 
 

ÖVLADLAR VALİDEYNLƏRDƏN NƏ İSTƏYİR?..  
VƏ YA BƏZİ NANKOR OĞULLAR VƏ QIZLAR 

HAQQINDA 
 
Övlad-valideyn münasibətləri və bu münasibətlərin 

beton özülü sayılan təlim-tərbiyə mövzusu mənim həmişə 
marağımda olub. Çünki istər ailənin, istərsə də cəmiyyətin 
hər bir uğurunu bu prosesdən kənarda axtarmaq olmaz. 

Bir şair- publicist kimi bu kitabımda da aılə mövzusu 
demək olar ki, mənim sevimli mövzularımdandır. O şah 
mövzum hesab etdiyim Vətən və məhəbbət mövzuları ilə daim 
qoşa addımlayır. Yaxşıca diqqət versək görərik ki, elə bu 
mövzuların üçü də bir kökdən qaynaqlanıblar. Çünki insanın 
qəlbində, onun qanında, canında məhəbbət adlı ali, möhtəşəm, 
müqəddəs və ülvi bir hiss varsa o zaman həm Vətənə, həm də 
ailəyə hörmət və məhəbbət hissinin sayı, hesabı olmayacaqdır. 

Vətən-Ailə-Məhəbbət üçlüyü normal yaşamaq istəyən 
bütün insanların ən müqqəddəs arzusu və istəyidir. Qəlbində 
saf istək və ülvi məhəbbət olan insanlar üçün onların üçü də 
nadir həyat cövhəridir. Bu üçlük təkcə mənim kimi qələm 
sahiblərinin deyil, həmçinin Vətənini, ailəsini ürəkdən sevən, 
onları müqəddəs hesab edən bütün sağlam ruhlu, təmiz 
düşüncəli vətəndaşların həyat amalıdır. Onların xoşbəxt ailə 
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dünyasının uzun və mənalı ömür yoluna açılan sirli və sehirli 
bir qapıdır.  

Ailədən söhbət açmaq, lakin tərbiyədən danışmamaq 
məncə böyük günah olardı. Çünki ailəni xoşbəxt həyata aparan 
yalnız vaxtında və düzgün verilmiş tərbiyədir. 

Məhz ona görə də ailə adlı kiçik cəmiyyətin bu günü, 
işıqlı sabahı və xoşbəxt gələcəyi ailədə, uşaq bağçasında və 
məktəbdə verilən mükəmməl təlim-tərbiyədən, onun keyfiy-
yətindən çox-çox asılıdır.  

Vaxtlı-vaxtında və mükəmməl halda verilmiş təlim-
tərbiyə ailənin onurğa sütunudur. Ailənin hazırki xoş günü, 
xoş saatı, gələcəkdəki rahatlığı və əmin-amanlığıdır. Mehriban 
və səmimi ailə - xoşbəxt yaşamaq istəyən bütün insanların 
müqəddəs arzusudur. 

Bu xoş arzu və niyyət bütün insanların zirvələrə uçmaq 
üçün gərək olan qanadlarıdır. Gözəl təlim-tərbiyə ailəni 
xöşbəxt sabaha aparan, çətin keçilə bilən daşlı-çınqıllı 
yollarına yaşıl işıq salan, ömrünə-gününə parlaq nur çiləyən 
bir mayakdır. 

Sağlam tərbiyədə ana südünün rolu haqqında. Alimlər 
sübut edir ki, körpə uşaqlar iki yaşı tamam olana kimi mütləq 
ana südü ilə qidalanmalıdırlar. Bəzən körpə uşağı olan analar 
ana südünün körpə uşaqlara verilməsi kimi vacıb əməldən 
yayınırlar. Bunun üçün onlar təbii qidalanmanı süni qidalarla 
əvəzləmək üçün çoxlu bəhanələr gətirirlər. Guya uşağı əmiz-
dirmək üçün onlarda kifayət qədər ana südünün olmadığını 
əsas gətirirlər. Bu yolla öz doğma körpələrini əmizdirməkdən 
imtina edirlər. Bu cür analar xarici ölkələrdən alınmış süni 
qidalarla körpə uşaqların yedizdirilməsini asan və çox rahat 
məsələ kimi qəbul edirlər.  

Bəzi “müasir” gənc analar isə körpə uşağına süd verməli 
olduğu təqdirdə “fiqura ”sının pozulacağını bəhanə gətirərək 
əsl analıq borcunu yerinə yetirməkdən kənara qaçırlar. 
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Tibb alimlərinin rəsmi məlumatına görə körpənin sağ-
lam, istiyə və soyuğa dözümlü, müxtəlif infeksion xəstəliklərə 
davamlı böyüməsi üçün ana südünün tərkibində çoxlu mikro-
elementlər vardır. Bir sözlə, ana südünün dünyada tayı-bəra-
bəri, yəni analoqu yoxdur.  

Hazırda dünyada müxtəlif uşaq qidaları hazırlayan və 
onların kütləvi istehsalı ilə məşğul olan çoxlu şirkətlər 
mövcuddur. Lakin onların heç biri bu vaxta kimi təbii ana 
südünü əvəz edən süd və ya digər uşaq qidası yaratmağa nail 
ola bilməyiblər. Yaradılan və kütləvi halda istehsalı təmin 
edilən qidaların tərkibində isə körpə uşaqların səhhətinə, 
gələcəkdə onların normal inkişafına fəsadlar yarada bilən 
müxtəlif süni və kimyəvi tərkibli qatışıqlar vardır. 

Beləliklə müxtəlif bəhanələrlə körpə uşaqlar öz doğma 
valideynləri tərəfindən qəsdən ana südündən məhrum edilirlər. 
Nəticədə bu cür böyüyən uşaqların təlim-tərbiyəsində gələ-
cəkdə bir sıra ciddi qüsurlar yaranır. 

Ana südü haqqında tibb alimləri, psixoloqlar hər gün 
mətbuatda, kütləvi informasiya kanallarında həyacan təbili 
çalaraq valideynləri öz körpələrini ana südündən məhrum 
etmək kimi yanlış yoldan qayıtmağa çağırırlar. Onlar qeyd 
edirlər ki, dünyanın müasir statistik məlumatlarına görə 
cinayət hadisələri törədənlərin böyük bir hissəsi vaxtıkən ana 
südü ilə qidalanmayan uşaqlardır. 

Övlad borcu haqqında. Ailə və nigah məcəlləsinə görə 
uşaqların təlim-tərbiyəsində valideynlərin vəzifəsi və məsuliy-
yət dərəcələri olduğu kimi, ovladların da valideynlər qarşı-
sında qanunla müəyyən edilmiş borcu və məsuliyyəti, yerinə 
yetirilməsi vacib olan öhdəlikləri vardır.  

Əgər valideynlər öz övladlarını 18 yaşa kimi (təhsil 
alanlar 23 yaşa kimi) böyüdüb başa çatdırmışsa, onlara 
mükəmməl tərbiyə və təhsil vermişsə, evlənmək yaşına 
çatanları evləndirmişsə, deməli, valideynlər belə halda  öz 
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borcunu müəyyən formada yerinə yetirmiş hesab olunurlar. 
İşləməyə qadir olmasına baxmayaraq heç yerdə işlə-

məyib tüfeyli həyat keçirən, bir qəpik pul qazanmadığı halda 
siqaret çəkən, içki düşgünü kimi özünü və ailəsini el-oba 
içində hörmətsiz edən, narkotika və digər neçə-neçə pis-pis 
vərdişlərin aludəçisi olan övladları valideynlər ölənə kimi 
saxlamağa borclu deyildir. Övladların qorxutmaq, hədələmək 
və ya öldürmək yolu ilə yaşlı valideynlərindən nəsə tələb 
etməsi (ev, əmlak, pul və s.) qanuna sığan məsələ deyil. Onlar 
hər şeyi öz əməkləri, alın təri hesabına əldə etməyə çalış-
malıdırlar. Nankor övladların tutduğu bu yanlış yol dövlət 
qanunları ilə cinayət, şəriət qanunları ilə isə küllü günah hesab 
olunur. Bunu keçmiş gənclik illərində eşitdiyim bir rəvayətlə 
oxuculara açıqlayacağam: 

RƏVAYƏT: Deyirlər ki, qədım zamanlarda bir gənc 
oğlan ölüm yatağında idi. Bütün qohum-əqrəba, qonşular onun 
başına yığılmışdı. İki həftə idi ki, o, can verirdi. Lakin canı 
çıxmırdı ki, çıxmırdı. Kənd ağsaqqalları və xəstənin yaxın 
qohumları kömək və məsləhət üçün peyğəmbərə müraciət 
etdilər. Peyğəmbər gəlib xəstəyə baxan kimi dedi ki, adətən 
belə hadisələr, bu cür əzab-əziyyətli ölümlər yalnız insanların 
əməlləri ilə bağlı olur. Bilmək olmaz, bəlkə də bu oğlan nə 
vaxtsa nankorluq edib anasını incidib. Ona görə də onun 
anasını bura çağırıb vəziyyəti öyrənmək lazımdır. Təcili 
gəncin anasını çağırıb gətiriblər. 

Peyğəmbər əvvəlcə heç nə barədə söhbət açmayıb ana-
dan oğluna halallıq verməsini xahiş edib. Lakin ana bu sözü 
eşidən kimi o saat haray-həşir salıb etiraz edib. Bildirib ki, 
xəstə olmazdan xeyli əvvəl oğlu evdə dava-dalaş salıb onu çox 
incidib, olmazın əzab-əziyyət verib. Hətta çox vaxt ona əl də 
qaldırıbmış. Ona görə də onu heç vaxt bağışlaya bilməyəcək. 

Peyğəmbər ananın fikrinin qəti olduğunu yoxlamaq 
qərarına gəlir. O, ananın intiqamını almaq məqsədilə oğlana 
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cəza verilməsini tapşırır. Lakin vəziyyətin acınacaqlı olduğunu 
gördükdə ananın ürəyi o saat  yumşalıb . Tez irəli, oğlunun 
yatdığı yatağa sarı gələrək ağlaya-ağlaya yalvarır və deyir: 
“Oğluma işgəncə verməyin, başıma nə bəla gətirsə də mən onu 
bağışlayıram. Qoy o, əziyyət çəkmədən rahat canını tapşırsın.” 
Bu söz ananın dilindən çıxan kimi oğlan rahatlıqla can verib, 
dünyasını dəyişib. 

Övlad sarıdan bəxti gətirməyən valideynlərin övlad dərdi 
həm çox böyük , həm də  müxtəlifdir. Hər ata-ana bir cür əzab-
əziyyət çəkir. Övladlardan biri araq-çaxır üçün, o biri narkotik 
maddə əldə etmək üçün valideynini söyüb, döyüb incidir, 
digəri isə valideynin  ölümünü gözləməyib onun ev-eşiyini ələ 
keçirmək üçün gecə-gündüz məxvi planlar qurur. 

OLMUŞ ƏHVALAT: 82 yaşlı bir qoca kişinin 3 ovladı 
var. Hamına mükəmməl təhsil verib, onları evləndirib. 

Lakin bir müddət keçəndən sonra həmin kişi evlər 
idarəsinə ərizə ilə müraciət edib. Xahiş edib ki, o, ərdə olan 
qızını, onun həyat yoldaşını və onların 4 uşağını ev kitabına 
yazılmasına icazə istəyir. İcazəni alan qoca qızına və 
kürəkəninə deyib ki, burada rahat yaşasınlar. Əyər ona yaxşı 
qulluq etsələr, öləndə rəsmi şəkildə evini, bütün varidatını da 
onlara vəsiyyət edəcəkdir. 

Bu minvalla qocanın qızı, kürəkəni 4 uşagı ilə birlikdə 
qocanın evində 5 ay rahat yaşayırlar. Beş aydan sonra cavan 
ər-arvad qocanın qocalar evinə verilməsi, yaşadıqları evin  isə 
zorla, qeyri qanuni ələ keçirilməsi barədə bir-birilə gizli 
danışıqlar aparırlar. Bir sözlə, qoca ilə aralarında əvvəlçədən 
olan sövdələşməyə (şifahi bağlanmış müqaviləyə) xain 
çıxırlar. 

Bir gün qoca hara isə iş dalınca gedibmiş. Bundan isti-
fadə edən ər-arvad qocanın bütün paltarlarını və şəxsi əşyala-
rını 3-4 çamadana yığışdırıb dəhlizə-qapının ağzına qoyublar. 

Günün axırında qoca qayıdıb evə gələndə görüb ki, 
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dəhlizdə 3-4 çamadan var. Açıb baxıb görür ki, elə bunlar 
onun öz şəxsi geyimləri və digər əşyalarıdır. Soruşur ki, bu nə 
məsələdir? Cavab alır ki, bəs səni qocalar evinə göndəririk. 
Qoca hirslənir və tez evlər idarəsinə zəng vurub qızından və 
kürəkənindən şikayət edir. 

Şikayətlə əlaqədar evlər idarəsindən iki nəfər nümayəndə 
gəlir. Araşdırma nəticəsində doğrudan da qocanın nankor qızı 
və kürəkəni tərəfindən əsassız olaraq incidildiyi məlum olur. 
Polis idarəsinə zəng edib polis çağırıblar. Polis işçiləri gəlib 
qanunsuz evi zəbt etmiş nankor qızı və kürəkəni evdən 
kənarlaşdırıblar. Qocaya tapşırıblar ki, həmin nankorları bir də 
bu evə yaxın buraxmasın. Nəticədə qocaya heç bir xidmət 
göstərmədən onun şəxsi evini ələ keçirmək istəyən nankor qızı 
və kürəkəni ifşa olunurlar.  

Atalar deyib ki, dünyada ən böyük günah bəzi 
övladların öz valideynləri üçün pis gün, xüsusilə xəstəlik və 
ölüm arzulamasıdır. Gündəlik həyatımızda bədii kitablardan, 
qəzet və jurnallardan, radio və televiziyadan və digər 
informasiya şəbəkələrindən bu barədə saysız məlumatlar alırıq. 
Pul, daşınmaz əmlak və digər var-dövlət üstündə öz valideyn-
lərini cürbəcür bəhanələrlə və üsullarla xəstəliyə salan, çox 
hallarda isə qətlə yetirən bəzi nankor övladlar hələ də 
dünyamızı günaha və çirkaba batırmaqdadırlar. Bu kiçik 
yazımı dahi Nizami şeirindən kiçik  bir parça ilə bitirirəm: 

 
“Sənə nə eyləsə övladın, inan 
Onu görəcəkdir öz övladından”. 
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RESPUBLİKAMIZDA VƏ RAYONUMUZDA 
KADRLARA OLAN EHTİYACIN ÖDƏNİLMƏSİNDƏ 
ŞABRAN (KEÇMİŞ DƏVƏÇİ) ŞƏHƏR M.NƏZİROV 

ADINA 4 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN ROLU 
 
QISA ARAYIŞ 
 
95 yaşını qeyd etdiyimiz Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 

M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəb rayonumuzun ən 
qocaman təhsil ocaqlarından biridir. Pirəbədil məktəbi bu 
məktəbdən 8 il qabaq (1914-cü ildə) fəaliyyətə başlasa da kənd 
məktəbi olduğuna görə ümumi təhsilin bir sıra göstəricilərinə 
görə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı 
tam orta məktəbindən geridə qalır. Tam olmayan arxiv mate-
riallarını araşdırarkən mənə məlum oldu ki, bu təhsil ocağı 
respublikamızın, o cümlədən rayonumuzun ixtisaslı kadrlarla 
təmin olunmasında mühüm rol oynayıb. 

Məktəbin uğurlarını saymaqla, tək bir kitaba yazmaqla 
qurtarmaz. Qazanılan müvəffəqiyyətlər olduqca çoxdur.   

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M. Nəzirov adına 4 saylı 
tam orta məktəbin məzunlarından söhbət düşubsə onda son 20 
ilin ən yüksək göstəricisi əldə edilmiş 2009-cu ilin təhsil 
nəticələrinə müraciət edək: 

Həmin il məktəb üçün çox uğurlu olmuşdur. Bu dövrdə 
məktəbin respublikanın ali məktəblərinə ərizə verən 35 mə-
zunundan 14 nəfərinin (yəni 40%-nin) biliyi yüksək qiymət-
ləndirildiyinə görə onlar ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. O 
cümlədən: 1 nəfər - 640 bal, 2 nəfər 500 baldan yuxarı, 5 nəfər 
isə 400 baldan yuxarı nəticə göstərmişlər. Yenə təkrar edirəm 
ki, bu test üsulu tətbiq edilən vaxdan bu günədək məktəbin 
əldə etdiyi ən gözəl və yüksək göstəricidir. 
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Yüksək balla respublikamızın ali məktəbinə qəbul olmuş  
məktəbin məzunları 

 
MƏZUN 

 

Bitib həyatının məktəb illəri, 
Təhsil karvanını apar irəli. 
Sahib ol hər elmə, öyrən dilləri, 
Qarşıda hələ çox yollar var, uzun. 
Vətənin arxası, dayağı məzun. 
 

Bu məktəb təhsilin orta pilləsi, 
Elmin var zirvəsi, uca qülləsi. 
Dindirsən ucadan gələcək səsi, 
Bu səslə danışıb, güləcək arzun. 
Elin ümidgahı, köməyi məzun. 
 

Yolunu gözləyir elm ocaqları, 
Elmsiz dolaşma künc-bucaqları. 
Elmlə fəth etsən uca dağları, 
Rahat, halal olar həmişə ruzun. 
Xalqının bu günü, sabahı məzun. 
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Çətindir həyatda gərəksiz olmaq, 
Yolunu elmdən kənara salmaq. 
Hünərsiz, zəhmətsiz olmur ucalmaq. 
Qiyməti fərqlidir fındıqla qozun. 
İşıqlı yolların yolçusu məzun. 
 
Xoşbəxtlik günəşi doğar üzündə, 
Elmdən bir soraq olsa sözündə. 
Qorxu yaratmasın zəhmət gözündə, 
Düşərsən hörmətdən, enər nüfuzun. 
Uca zirvələrin fatehi məzun. 
 
Xalqın ümid yeri özü də sənsən, 
Elin uzaq görən gözü də sənsən. 
Bu günün, sabahın sözü də sənsən, 
Sözündə nur olsa sönməz ulduzun. 
Vətənin layiqli övladı məzun. 

 
RESPUBLİKAMIZDA  
 
Elm sahəsində: Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

Mübariz Əmirov, tarix elmləri namizədi Həsənqulu Quliyev, 
geologiya- minerologiya elmləri namizədi İsabala Kərimov, 
iqtisad elmləri namizədi Musa Musayev, texnika elmləri 
namizədi Akif Əbdülvahabov, geologiya-minerologiya elmləri 
namizədi Minacəddin Mustafayev, Azərbaycan Neft Sənayesi 
İnstitunun sabiq baş elmi işçisi, geologiya-minerologiya elmlər 
namizədi Tacəddin Saracov, Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi 
ET və Layihə İnstitutunda keçmiş laboratoriya müdiri, 
geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Əli Süleymanov, 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Əlikram Məmmədov və 
başqaları; 

Təhsil sahəsində: Pespublikanın əməkdar müəllimi 
Sədaqət Əsgərova, Ə.Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq Kolle-
cinin müəllimi Vaqif (Ucatay) Hüseynov və qeyriləri; 
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 Mədəniyyət və incəsənət sahəsində: Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar artisti Əjdər Həmidov, Azərbaycanın 
Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, Azərbaycanda ilk yaradılmış 
“Çıraqqala” zurnaçılar ansanblının rəhbəri, SSRİ-nin 50 illik 
yubileyi münasibətilə Kremlin Qurultaylar Sarayında keçirilən 
konsertdə, eləcə də 1965-ci ildə Moldaviyada, 1988-ci ildə 
Hindistanda, 1989-cu ildə Qazaxıstanda, 1990-cı ildə Türki-
yədə Azərbaycan musiqisini təmsil etmiş mərhum həmyer-
limiz Nurağa Rəhmanov, Azərbaycan Respublikasının əmək-
dar artisti Atabala Səfərov və digərləri; 

Ədəbiyyat və yaradıcılıq sahəsində: Mərhum şairimiz, 
Əməkdar İncəsənət xadimi, AYB-nin üzvü, “Qızıl qələm” 
mükafatı laureatı Ağalar Mirzə və başqaları; 

Neftçıxarma sənayesində: “Qum adası” NQÇİ-nin sabiq 
rəis müavini Əzizağa Salmanov və digərləri; 

Metallurgiya sahəsində: Bu sahədə öz nadir biliyi və 
bacarığı ilə metallurq vəzifəsindən direktor vəzifəsinədək 
yüksələn mərhum həmyerlimiz Ramiz Zadayev və başqaları; 

Aerokosmonavtika sahəsində: Azərbaycan Milli Aero-
kosmik agentliyin sabiq direktor müavini olmuş elmlər dok-
toru Alik Abbasov və qeyriləri; 

Aviasiya sahəsində: Atlantik okeanı üzərindən Amerika 
qitəsinə fasiləsiz uçuşlar həyata keçirmiş məktəbin məzunu 
təyarəçi -şturman Fizuli Muradəliyev və başqaları; 

Keçmiş partiya, sovet və xalq nəzarəti orqanlarında: 
Azərbaycan KP Masallı Rayon Komitəsinin I katibi işləmiş 
Zöhrab Ömərov, Azərbaycan KP Balakən rayon PK-nin 
keçmiş I katibi Sabir Şirəliyev və digərləri; 

Tikinti sahəsində: “Azərsənayetikinti “Nazirliyinin 42 
saylı tikinti idarəsinin rəisi olmuş Akif Məmmədov və 
qeyriləri; 

İdman sahəsində: “İnter” futbol klubunun vitse prezi-
denti Müzəffər Novruzəliyev (o, həm də DİN-nin polkovniki-
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dir), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi, sambo 
üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Telman Bayramov, Voleybol 
üzrə respublika dərəcəli hakim Nuru Pirquliyev və başqaları; 

Radio-televiziya və mətbuat sahəsində: “İnşaatçı “qəze-
tinin redaktor müavini işləmiş Arif Məmmədov, Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Sirkətinin sabiq 
əməkdaşı Xuraman Cəfərova və digərləri; 

Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti orqanlarında: DTK-nin 
Bakı şəhərinin keçmiş Əzizbəyov və Xaçmaz rayon şöbələ-
rində rəis vəzifəsində işləmiş, polkovnik Sədyar Abbasov, 
MTN-nin istintaq idarəsinin keçmiş rəis müavini, polkovnik, 
SSRİ-nin fəxri Təhlükəsizlik işçisi adına layiq görülmüş 
Məmmədəli Saracov, DTK-nin partiya təşkilatı katibi, istintaq 
idarəsinin polkovniki, Sabunçu rayon təşkilatının sabiq rəisi 
Allahverən Tağıyev və qeyriləri; 

Xarici səfirliklərdə: Yəmən və Əlcəzair respublika-
larındakı səfirliklərdə tərcüməçi işləmiş Nüsrət Ağayev və 
başqaları; 

Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarında: Xaçmaz dəmir yolu 
milis şöbəsinin sabiq rəisi, milis mayoru Sədri Məmmədov və 
digərləri; 

FHN-nin orqanlarında: Quba rayon yanğından 
mühafizə inspeksiyasının keçmiş rəisi Salman Salmanov və 
qeyriləri; 

 Respublika su təsərrüfatı sistemində: “Azərsu” 
Səhmdar Çəmiyyətinin vitse prezidenti Teyyub Cabbarov və 
başqaları; 

Mərkəzi ticarət və ictimai iaşə birliklərində: “Azərittifaq 
“ın mərkəzi aparatında ictimai iaşə idarəsinin rəis müavini 
işləmiş Paşa İsmayılov və digərləri. 
 

 
RAYONUMUZDA 
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İcra və idarəetmə orqanlarında: Şabran rayon İcra Haki-

miyyətində ümumi şöbəsinin müdiri işləmişVaqif Fərmanov, 
rayon Statistika İdarəsinin keçmiş rəisi Arif İskəndərov, 
Dəvəçi şəhər XDS İK-nin sədri işləmiş Qarakişi Mehdiyev; 

Təhsil sahəsində: Dəvəçi rayon XMŞ-nin sabiq inspek-
toru Əhmədsafa Osmanov, Dəvəçi PXMŞ-nin inspektoru və 
rayon məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatının direktoru 
olmuş Rəsul Mirzəşərifov, Dəvəçi şəhər 2 saylı tam orta 
məktəbin sabiq direktoru Baba Muradəliyev, Gəndov kənd tam 
orta məktəbin keçmiş direktoru Osman Paşayev, Dəvəçi şəhər 
1 saylı natamam orta məktəbin direktoru işləmiş Nurbala 
Quliyev, Dəvəçi şəhər 1 saylı tam orta məktəbin sabiq direktor 
müavini Həsən Cəbrayılov, şəhər 4 saylı tam orta məktəbin 
direktor əvəzi Elnur Cəfərov, RTŞ-də baş mühasib işləmiş 
Zakir Bayramlı (Bayramov), RTŞ-nin sabiq Metodkabinet 
müdiri və aparıcı mütəxəssisi vəzifəsində çalışmış Elxan 
Həsənzadə, Gəndov kənd tam orta məktəbin sabiq direktor 
müavini Əbdülhəqq Əfəndiyev, RTŞ-nin keçmiş metodisti 
Adil Məmmədov, şəhər 4 saylı orta məktəbin baş müəllimi, 
rayonda tanınmış pedaqoq Şəfiqə Aşurova və başqaları; 

Mədəniyyət və turizm, incəsənət sahəsində: Rayon 
Mədəniyyət Şöbəsinin keçmiş müdiri Əmirxan Qəribov, rayon 
Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri işləmiş Hacı Məcid Bağırov, 
rayon Mədəniyyət Şöbəsinin sabiq müdiri Sona Əfəndiyeva, 
rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri olmuş Həsən Mustafayev 
və digərləri; 

Ədəbiyyat sahəsində: AYB-nin Şabran fialının sədri 
yazıçı-publisist Aydın Tağıyev və qeyriləri; 

Mətbuat sahəsində: “Qurucu” və “Şabran” qəzetinin 
redaktor müavini və redaktoru olmuş, SSRİ Jurnalistlər 
İttifaqının və Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin üzvü Mürsəl 
Balayev, “Şabran” qəzetinin redaktoru işləmiş Xalid 
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Məmmədli və başqaları;  
Səhiyyə sahəsində: Dəvəçi rayon Mərkəzi Xəstəxana-

sının sabiq baş həkimi, respublikanın əməkdar həkimi Əlisafa 
Rəhimov, keçmişdə həmin xəstəxanada cərrah-həkim işləmiş 
Rafik Mustafayev, sabiq uşaq həkimi Ramiz Səlimov, 64 №-li 
aptekin keçmiş müdiri Mayıl Quliyev və digərləri; 

Keçmiş partiya, sovet və xalq nəzarəti orqanlarında: 
Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin katibi olmuş Firuzə 
Hüseynova, Dəvəçi rayon İcraiyyə Komitəsinin və Xalq 
Nəzarəti Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmiş Şükür Məci-
dov, Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin təşkilat 
şöbəsinin müdiri olmuş Müslüm Mayılov və qeyriləri; 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi sahəsində: Dövlət sosial 
müdafiəsi fondunun Şabran rayon Şöbəsinin keçmiş müdiri 
Tofiq Əmrahov, Respublika Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin Şabran Şöbəsinin sabiq direktoru Nazim Dəmirov, 
DSMF-nin keçmiş sektor müdiri Cəfər Səlimov və başqaları; 

Tikinti sahəsində: 4 saylı yol-tikinti idarəsinin sabiq rəisi 
Hacı Şəmsəddin Məmmədov və digərləri; 

İdman sahəsində: Dəvəçi RXMŞ nəzdindəki Uşaq- 
Gənclər İdman məktəbinin keçmiş direktoru Tərlan Babayev 
və qeyriləri; 

Kənd təsərrüfatı sahəsində: Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Qərib Orucov, Dəvəçi süd zavodunun sabiq direktoru Vidadi 
Ağayev, Dəvəçi rayon Baytarlıq idarəsinin keçmiş baş həkimi 
Fətəli Fətəliyev və başqaları; 

Torpaq və xəritəçəkmə sahəsində : Dəvəçi rayon Torpaq 
Şöbəsinin sabiq müdiri Şakir Quliyev və digərləri; 

Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarında: MAMEİİHİ-nın PK 
sədri Seymur Qədəşov və qeyriləri; 

Kommunal- məişət sistemində: Rayon Məişət Xidməti 
Kombinatının direktoru işləmiş Mürsəl Ağayev və başqaları ; 
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VI BÖLMƏ 

 
 

MƏZUN ÖZ MƏKTƏBİ HAQQINDA 
 
 
 

Xoşbəxtlik günəşi doğar üzündə, 
Elmdən bir soraq olsa sözündə. 
Qorxu yaratmasın zəhmət gözündə, 
Düşərsən hörmətdən, enər nüfuzun. 
Uca zirvələrin fatehi məzun. 
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DƏVƏÇİDƏ BİR ÜNVAN VAR – QƏLBİM HARAYI 
 
Əziz və sevgili dost! Ürəyim-

dən süzülüb gələn və çoxdan mənə 
rahatlıq verməyən, indi oxuyacağın 
sətirləri sənə xitabən yazaraq səni də 
arxaya – keçmiş illərə yürütdüyüm 
üçün məndən inciməzsən, yəqin. 

Bu gün Dəvəçi şəhərimizin 
(indi o Şabran adlanır) elə bir guşəsi, 
elə bir küçəsi-məhəlləsi, elə bir 
binası və zaman-zaman əsən külək-
lərin “döyüb-döyəclədiyi” bəzi sə-

kilərindən qopub düşən kiçicik daş parçası, torpaq nişanəsi 
yoxdur ki, mənim üçün doğma və əziz olmasın. Axı indi mən 
qızıl payızın saralıb-soldurduğu yarpaqları təkin tökülüb 
getmiş və əbədilik yox olmuş yetmiş doqquz illik ömrümün 
yetmiş üçünü bu doğma ocaqda – sevgili Dəvəçimdə yaşamış, 
burada boya- başa çataraq yaşa dolmuşam. Amma sənin də 
çox gözəl bildiyin kimi, bu sevgili şəhərimizdə elə bir 
doğmaca yer, elə bir əziz ünvan var ki!.. O ünvan mənimçin, 
elə səninçin də əbədilik unudulmaz, həmişəlik toxunulmazdır. 
Bunları düşündükcə içimdə təlatüm qoparan həyəcanlı bir 
sevinc, həzin bir kədər hissi sanki qəsdimə durubmuş kimi, 
məni elə hey o illərə, o günlərə çəkməkdə, sürüməkdədir... 

Biz onda keçən əsrin 30-cu illərində (Pirəbədil kənd orta 
məktəbindən sonra ) tikilib istifadəyə verilmiş Dəvəçi qəsəbə 
S.M.Kirov (hazırda M.Nəzirov) adına orta məktəbdə oxuyur-
duq. Bir neçə il idi ki, ölkə müharibədən çıxmışdı. Çox yerdə 
evlər-obalar uçulub-dağılmış, kasıblıq, yoxsulluq ailələri, 
insanları, bir məşum kabus kimi hələ də ağır məngənəsində 
sıxmaqda, əzməkdə idi. Əksəriyətimiz məktəbə yoxsul ailədən 
gəlirdik. Pal-paltarımız yox idi. Kiçik uşaqlar böyük qardaş və 
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bacılarının köhnə paltarlarını geyirdilər. Kitabımız, qələm, 
dəftərimiz çatmırdı. Bir kitabı növbə ilə oxuyardıq.  

Çoxumuzun atası amansız müharibədə həlak olmuş, bəzi-
lərinin isə anaları ağır illərin gecəli-gündüzlü sonu görün-
məyən yuxusuz gecələrinin əzablı anlarına dözməyərək vax-
tından çox erkən dünyadan köçmüşdülər. Doqquz yaşında 
olanda mən də anasını itirənlər sırasında idim. 

Sinfimizdə 25 nəfər şagird var idi. Elə bil bir alma idik 
sanki bizi bir neçə yerə bölmüşdülər. Hamımız bir-birinə 
bənzəyirdik. Çoxumuz arıq, sısqa idik. Sifətimiz isə kül kimi 
bomboz və solğun. Əyin-başımız yalın, mədəmiz isə çox za-
man ac olardı. Şoryaxmalı çörək tikəmizi tən bölərdik. Olanı-
mızı əsirgəməz, heç nəyi gizlətməzdik. Bir-birimizi doğma 
bacı-qardaşımız təkin çox, lap çox sevərdik. Məktəbə gedib-
gəldiyimiz daşlı-çınqıllı yollar payız-qış aylarında palçıq-
lehmə, yaz-yayda isə tozlu-torpaqlı olardı. 

Çantamız olmadığından kitab-dəftərimizi dörd küncdən 
iplə bağlayıb əlimizdə tutardıq. Lakin bütün bunlara baxma-
yaraq, inciməz, ruhdan düşməzdik. Həyatdan, çətinliklərdən 
küskün də deyildik. Əksinə, hər gələn günü sevinclə qarşılar, 
sabaha, gələcəyə ümidlər bəsləyər, böyük xəyallar qurardıq. 
Məktəbimizdə çox az şagird tapılardı ki, tənbəllik etsin, dərs-
lərini oxumasın və yaxud şuluqluq salsın. Belələrini öz 
aramızda, sinif qəzetində möhkəmcə “tərlədərdik”. Hamımızda 
kitaba, oxumağa böyük həvəs, sonsuz istək vardı. Tənəffüs-
lərdə şagirdlərimiz öz kitabxanamızın, eləcə də məktəbimizdən 
bir neçə yüz metr aralıda (indiki M.Nəzirov adına parkda) 
yerləşən rayon mərkəzi kitabxanasının qarşısında dəstə-dəstə 
cərgə durub kitablar alardılar. Çox vaxt dərslərimizi bir yerdə 
hazırlardıq. İki bir, üç bir olub soyuqlu havalarda boş sinif 
otaqlarında, isti günlərdə isə bağlarda məşğul olardıq.  

O zamanlar məktəbimiz az qala bağların “içərisinə 
girmişdi”. Dəvəçinin (Şabranın) ərazisi indiki kimi belə geniş, 
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ucsuz-bucaqsız deyildi. O vaxtlar par-par parıldayan qara 
örtüklü geniş, rahat və yaraşıqlı küçələr, çoxmərtəbəli hündür 
binalar, göz oxşayan evlər və məhəllələr də yox idi.  

Bugünkü Şabran şəhər T.Abbasov adına orta məktəb 
binasının yerindən başlayaraq ətraf ərazilər - indiki H.Əliyev 
prospekti, Axundov, Sabir və s. küçələr, 5 sotlar, 3 sotlar 
başdan-başa meyvə bağları idi. Güləmli bağları adlanan bu 
yerlərdə hər cür meyvə ağacları vardı. Biz ağacların kölgə-
sində, yaşıllıqlar üzərində oturaraq yerə sərilmiş tənəklərdəki 
dolu salxımlardan üzüm yeyə-yeyə dərslərimizi hazırlar, bir-
birimizə suallar verər, cavablar alardıq. 

Məktəbimizi, müəllimlərimizi çox sevərdik. Bizə elə 
gələrdi ki, məktəbimiz qəsəbənin ən hündür, əlçatmaz bina-
sıdır. Bir az yuxarılarda cərgələnib gedən Böyük Qafqaz Sıra 
dağlarının ən yüksəkdə parlayan uca zirvəsidir. Biz məktəbi-
mizi müqəddəs bir məbəd, geniş qolları arasında bizi isidib 
qızdıracaq əziz və doğma anamız bilər, həyat yollarımıza işıq 
tutan mayak sanardıq. 

Məktəbimizin məzunlarının xoş sədaları artıq uzaqlardan 
gəlməyə başlamışdı. Biz onlarla fəxr edər, hər gün onlardan 
danışardıq. Hər birimiz məzunlarımızın əzmlə açdıqları 
tələbəlik yollarını keçməyə tələsərdik. Məktəbimizə nəinki öz 
rayonumuzda, hətta respublikada tanınıb şöhrət tapan çox 
hörmətli Nacı müəllim (Mehdiyev) rəhbərlik edərdi. İrəli 
gedərək qocaman bir jurnalist kimi bunları demək zorunda 
qaldım: Nacı müəllim təkcə gözəl Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı müəllimi deyildi. O, həm də çox istedadlı qələm 
sahibi, şair-jurnalist idi. Rayon mətbuatımızın salnamələri - 
“Qurucu” və “Şabran” qəzetlərimizin sələfi - “Yüksəliş” qəze-
tinin yaradıcısı və ilk redaktoru (o zamankı raykom katibi – 
Əsəd əmi ilə birlikdə) olmuşdur. “Yüksəliş “in ilk nömrəsini 
məhz bu fədakar insan təkbaşına yazaraq Bakı nəşriyyatında 
çap etdirmiş, Dəvəçili oxuculara çatdırmışdı. Məncə, təkcə bu 
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nəhəng işinə görə Nacı müəllimin adı və əməlləri Dəvəçinin 
(indiki Şabranın ) tarixinə qızılı hərflərlə həkk olunmalıdır.  

Nacı müəllim çox səbrli və təmkinli bir insan idi. 
Qəribədir, həmişə də onun əlində zəncir halqaya düzülmüş 
açarlar toplusu olardı. Hər dəfə də özündən əvvəl açarların 
tanış cingiltisi eşidilər və bəlli olardı ki, Nacı müəllim artıq 
məktəbə yetişməkdədir. Məktəb işini, pedaqoqika elmini gözəl 
bilərdi. Məktəb direktoru kimi əvəzsiz idi. Orta əsrlərin Şərq 
ədəbiyyatından dərs deyərdi. Ərəb, fars dillərini və əlifbasını 
mükəmməl bilərdi. Biz onun olduqca sakit və yumşaq səslə 
nəql etdiyi dərslərinə nəfəs dərmədən heyranlıqla qulaq 
asardıq.  

Mənəvi ulularımız - Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, 
Xətainin, Məhsəti xanımın insanı heyrətləndirən dərin 
kəlamları, bəşəri fikirləri labiritində bir övlad məhəbbəti ilə 
baş əyərdik. 

Biz ondan ədəbiyyatımıza, dilimizə aıd çox şeylər öyrən-
dik. Lap erkən vaxtlardan inşa yaza bilməyim və ilk qəzetimiz 
– “Yüksəliş “də ara-sıra kiçik məktəb xəbərləri ilə çıxış edə 
bilməyim üçün bu böyük insana borcluyam. 

Sonralar “Yüksəliş” in sələfi - “Qurucu” və “Şabran” da 
işləyərkən də Nacı müəllimin dəyərli məsləhətləri əlimdən 
tutub, köməyimə çatıb. O, həmişə qəzetimizi oxuyar, yazıla-
rımız barədə fikirlərini bölüşərdi. Xatirəmdədir: yuxarının 
tapşırığı ilə rayonun çox böyük və məşhur bir məktəbi barədə 
(ad çəkmirəm) felyeton yazmışdım. Yazı tezliklə rayonda 
böyük əks-səda doğurdu və məktəbin rəhbərliyi dəyişdirildi. 
Ən maraqlısı bu oldu ki, tənqidi yazını oxuyan Nacı müəllim 
əvvəlcə redaksiyaya, sonra isə raykoma gəldi. Və yazıda güclü 
qələmin və yüksək jurnalist peşəkarlığının (qeyri təvözakarlığa 
görə üzr istəyirəm) olmasını xüsusi qeyd etməklə, müəllifə 
(yəni, mənə) təşəkkürünü çatdırdı. Allah sənə qəni-qəni rəhmət 
eləsin, böyük ustad !.. 
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Sonralar Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini bizə 
Rəcəb müəllim deyərdi. Bəzən onu Bəşir müəllim və 
Əhmədsafa müəllim əvəz edərdilər. Sonuncular çox bilikli, 
geniş dünya görüşünə malik idilər. Onlar Azərbaycan dilini, 
onun qrammatikasını yaxşı bilir və tədris edirdilər. 

Rəcəb müəllim gənc idi. Bir il Lerikdə dərs demiş, sonra 
öz rayonuna-məktəbimizə gəlmişdi. O, həm də bizə məntiq və 
psixologiyanı öyrədərdi. Rəcəb müəllim bir insan kimi çılqın 
və cəld hərəkətli idi. Bütün sinfi, şagirdləri dərs zamanı 
heyrətamiz şəkildə nəzarətdə saxlamağı bacarardı. Qəflətən 
mənə, sənə çarpaz suallar verər, təkidlə cavablar istərdi. 
Dərslərini elə həvəs, həyacan və coşqu ilə aparardı ki, onu 
dinləyən- bizlər- bizi bürüyən sevinc və həyacan hissi ilə 
uzaqlara, hey uzaqlara xəyallanardıq. O, ədəbiyyatımızın, 
onun korifeylərinin -S.Vurğunun, S. Rüstəm, M. İbrahimov, S. 
Rəhimov, Mir Cəlal, Mehdi Hüseyn, Üzeyir bəy, Mirzə Cəlil, 
Sabir, Şirvaninin və qeyrilərinin yaradıcılığını yüksək ustalıqla 
təhlil edər, bizə öyrədərdi. 

Əvvəllər tarix dərslərini, SSRİ və Azərbaycan Konstitu-
siyasını Abdulla Rəsulov tədris edərdi. Dedikcə tələbkar və 
prinsipal bir insan idi. Sözü düz adamın gözünün içinə deyərdi. 
Dərin biliyi, savadı var idi. Sonralar respublika ali məktəb-
lərinin birində işlədi. Dissertasiya yazıb müdafiə etdi. Tarix 
elmləri namizədi - alimlik dərəcəsi aldı. 

Moskva Lomonosov adına Dövlət Universitetinin tarix 
fakultəsini bitirmiş Ramazan Hüseynovun isə qəribə bir taleyi 
olub. Universitet illərində təhsildə və ictimai işlərdə fərqlən-
diyinə görə onun təyinatını birbaşa Azərbaycan V.İ.Lenin 
adına Pedaqoji İnstitutuna veriblər. Lakin tezliklə gənc 
müəllimin arzusu, istəyi gözündə qalır. Ali məktəbdə işləmək 
ona nəsib olmur. Atası qoca və xəstə olmasını qabardaraq 
dərhal kəndə, Əmirxanlıya gəlməyini tələb edir. O, kəndə 
qayıdır, buradakı məktəbdə tarix dərslərini aparır. Az sonra isə 



~	280	~	

bizim məktəbə dəvət alır. O, SSRİ tarixindən bizə dərs 
deyərdi. Ancaq bütün mövzularda həm də Azərbaycanımızın, 
xalqımızın tarixinə, onun qədimliyinə çox incəliklə ekskurs 
edər, keçmişimizi bu günümüzlə məharətlə qovuşdurardı. 

Müəllimlərim sırasında lap bu günlərədək sonuncu sağ- 
salamat qalıb yaşayan Ramazan müəllimin qəfil itkisi məni 
hədsiz dərəcədə üzdü, kədərləndirdi. Sanki birdən-birə neçə il 
qocaldım. Deməli, bu etibarsız dünyada bundan sonra fəxrlə “ 
Bu gələn insane mənim müəllimimdir” deyə biləcək kimsəm 
qalmadı. Ruhuna salam olsun, əziz müəllimim. 

Müəllim Nurbala Quliyev isə orta əsrlər tarixini və 
coğrafiyasını tədris edirdi. Digər müəllimlərdən fərqli olaraq o, 
həm də Dəvəçimizin, eləcə də qədim Şabran dövlətinin 
tarixini, coğrafiyasını öz əlləri ilə yazmış kimi çox gözəl 
bilirdi. Bizə ölkəmizin, xalqımızın, xüsusilə də Dəvəçimizin 
çox-çox uzaqlardan keçib –gələn qədim tarixindən məhəbbətlə 
söz açar, dünənimizə, bu günümüzə işıq salardı.  

Nurbala müəllim Dəvəçinin (həm də Şabranın) kənd-
lərinin adları, tarixi, coğrafi istiqamətləri, yeraltı və yerüstü 
sərvətləri barədə indiyədək heç yerdə yazılıb oxunmasına rast 
gəlinməyən elə qəribə və maraqlı faktlar danışardı ki!.. Biz 
onu heyrətlə dinləyər, çox vaxt qarşımızda durub öz yurduna, 
el-obasına böyük sevgi ilə söhbət açan bir insan, bir müəllim 
yox, sanki təbiətin, tarixin, coğrafiyanın canlı olaraq özlərini 
görür, səslərini eşidirdik. 

Çöhrəsindən heç vaxt təbəssüm əskik olmayan bu mehri-
ban insan bizim sevimli Nurbala müəllimimiz idi. Əslində o, 
tarix müəllimi deyildi, tarixin özü idi. Hər gün yeniləşib 
təzələnən doğma Dəvəçimizin, böyük və ulu Şabranımızın 
bizə miras etdikləri sirli-soraqlı bir yadigarı, əmanəti idi 
Nurbala müəllim! 

Qırxıncı illərin sonlarında məktəbimizə yeni müəllimlər- 
Ağabəy Quliyev, Həsən Cəbrayılov, İsbat İsaqov və Baba 
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Muradəliyev gəldilər. Onlarla birlikdə sanki məktəbimizə təzə 
ruh, yeni nəfəs gəldi. Bu müəllimlərin hər biri zaman- zaman 
bizə dərs demişlər. Baba müəllim hərbi xidmətdən gəlmiş, 
əsgər paltarını hələ soyunmamışdı. Rus dilindən dərs desə də, 
musiqiyə, futbola böyük sevgisi vardı. Onun təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə tezliklə məktəbimizdə bədii özfəaliyyət kollek-
tivləri yaranıb işə başladı. Sən demə, məktəbimizdə nə qədər 
mahnı oxuyan, rəqs edən, musiqi alətlərində çalan şagird 
varmış! 

Çox-çox sonralar Respublikanın “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi “fəxri adını alan və Ali insəsənət institutunu bitirən, ölkə 
miqyasında zurna, klarnet ustası kimi şöhrətlənən Nurağa 
Rəhmanov (qəzetdə işlədiyim illərdə mən bu böyük sənətkar 
barədə “Ata yolunun davamçısı “başlıqlı oçerk yazmışdım), 
Azərbaycan xarici dillər institutunu bitirərək fransız dili 
müəllimi olan və Nurağa ilə birlikdə balabanda və klarnetdə 
usta zirvəsinə yüksələn Ömər Əkbərov, (Allah onların hər 
ikisinə rəhmət eləsin) məhz Baba müəllimin böyük xidmətlə 
yaradıb ərsəyə gətirdiyi ansamblda  yetişmişdilər. 

Həsən müəllim, İsbat müəllim bizə riyaziyyatı, Ağabəy 
müəllim isə fizikanı öyrədərdilər. Ağabəy müəllim sinif 
rəhbərimiz idi. Biz VII sinfə keçəndə o, əsgəri xidmətə getdi. 
Onu bütün sinif yola saldı. Dəvəçi dəmir yolu vağzalınadək 
yolu piyada getdik. Müəllimimizi qatara oturdub, ona xoş yol 
arzuladıq. Qəribədir, 1953-cü ildə biz X sinfə keçəndə o, 
əsgəri xidməti başa vurub qayıtdı. Yenidən bizə dərs dedi, sinif 
rəhbərimiz oldu. O, əsgərlikdən gələnədək sinif rəhbərimiz 
idman müəllimimiz Bağır Əliyev idi. Məktəbimizdə, eləcə də 
rayon mərkəzində futbolun yetişməsində onun və Baba 
müəllimin böyük əməkləri olmuşdur. 

Riyaziyyat müəllimimiz İsbat İsaqov həm də voleybol 
həvəskarı idi. Onun səyi ilə qısa zamanda nəinki məktəblə-
rimizdə, hətta bütün rayonda voleybol yarışları genişləndi. O, 
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tezliklə istedadlı riyaziyyat müəllimi kimi rayonda məşhur-
laşdı. İsbat müəllim öz peşəsinin, riyaziyyat elminin sözün 
həqiqi mənasında, əsl vurğunu, cəfakeşi idi. Bu adam sanki 
riyaziyyat elminin bətnindən, canından doğulmuş, cövhərindən 
mayalanmışdı. Kaş siz onu dərs zamanı görəydiniz. Yazı 
taxtası üzərində onun sürətlə “gəzişən” təbaşirli əlləri ilə və 
iks, İqriq, zet deyə-deyə elə bil yeni bir dünya qurar, təzə bir 
kainat açardı. Heyf, çox heyf ki, vaxtsız və qəflətən gələn 
amansız avtomobil qəzası belə bir zəkalı insanı çox erkən 
apardı həyatdan. 

Həsən müəllim olduqca sakit, mülayim bir insan idi. 
Riyaziyyat müəllimi kimi əvəzsiz idi. Dərslərini heç kimə 
bənzəməyəcək dərəcədə, qəribə bir üsulla izah edərdi. O, sanki 
bir aktyor kimi, rola girir, elmin, riyaziyyatın canını, cövhərini 
yaşayırdı. Mən çox sonralar onunla tez-tez müsahib olur və 
anlayırdım ki, geniş dünyagörüşə malik Həsən müəllim həm 
də gözəl həmsöhbət, dürüst fikirli və bütöv bir şəxsiyyətdir. 
Bu gün Həsən müəllimin dərs dediyi şagirdlərinin səsləri 
nəinki Azərbaycandan, hətta MDB məkanından eşidilmək-
dədir. 

Əziz və sevgili dost ! Yəqin unutmamısan. Onuncu sinfi 
biz 1954-cü ildə bitirdik. Düz 62 il bundan əvvəl! Böyük və 
uzun ömürlü tarixdir, deyilmi?! O vaxtdan çox sular axmış, 
çox şeylər dəyişmişdir. Həmin illər ərzində nələrisə qazandıq, 
nələrisə itirdik. Məncə, razılaşacaqsan ki, həyatda tək bir insan 
itkisi - min-min qazanılan və əldə olunan hansısa xoş nəsnə-
lərdən necə də qat-qat ağır, faciəlidir. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, sinfimizdə 25 nəfər şagird 
idik. Çoxumuz yaxşı və əla qiymətlərlə oxuyurduq. Böyük 
arzular, xəyallarla yaşayırdıq. Ancaq həyatınsa öz qanunları, 
istəkləri var, və o, çox zaman insanın üzünə gülməyə də bilir. 
Heç də hər kəs həyatın hər an üzləşdiyi ensiz cığırlarını, daşlı- 
kəsəkli, enişli-yoxuşlu yollarını rahatlıqla keçib- gedə bilmir. 
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Bu yollarda yüksələn də çox, qəflətən yıxılaraq bir daha 
ayaqları üstdə qalxa bilməyən də çox! Nə yazıq ki, sinfimizdə 
də həyat öz ağır və qara möhrünü vurmağa çox tələsdi. Əksər 
şagird yoldaşlarımız dünyamızdan çox erkən köç etdilər. 
Mənimçin və həm də səninçin çox əziz olan- Nurağa Rəhma-
novu, Ömər Əkbərovu, Əlirza və Həsənpaşa Dəmirov qardaş-
larını, Sadıq Talıbovu, Sünbək Poladovu, İbrahim Muradovu, 
Əjdər Ağayevi, Gülmalı Musayevi, Sədulla Aslanovu, Əminə 
Yarıyeva-Musayevanı, Şəfiqə Pirəliyevanı, Məmməd Paşayevi, 
Nüsrət Ağayevi, Müzəffər Sərdarovu, Sahlar və Sabir Həsənov 
qardaşlarını, Qulunu, Cavadxanı, Bənövşə Eyvazovanı və 
adlarını unutduğum bir çoxlarını (ruhları önündə baş əyirəm) 
tez-tez xatırlayır, kövrəlirəm. Bəzən mənə elə gəlir ki, bu fani 
dünyada kimsəsizəm, tək-təhna qalmışam. Vaxt-bivaxt onlar 
üçün çox darıxıram, qəribsəyirəm (Allah məni bağışla). 

Eyni zamanda həm də sevinc, rahatlıq tapıram ki, mə-
nimlə birlikdə bu gün həyatda qalan və yaşayan şagird yoldaş-
larım da vardır. Budur onlar: Əli Süleymanov – respublikanın 
Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunda çalışır. 
Elmlər doktoru, professordur. Kamil Cəfərov – Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunda (AZİ) kafedra müdiri, elmlər 
doktorudur. Cabir Məmmədov – keçmiş Dəvəçi rayon 
komsomol komitəsinin əvvəl ikinci, sonralar isə birinci katibi 
işləmişdir. Hazırda Bakı şəhərində tərcümə mərkəzində çalışır. 
Rus dilini mükəmməl bilir. Hətta bu dildə şeirlər də yazardı. 

Xədicə Aşurova – ali təhsilli Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı və tarix müəllimidir. O, uzun illər respublika 
məktəblərində ixtisasından dərs demiş, sonuncu iş yeri Şabran 
şəhəri, T.Abbasov adına tam orta məktəb olmuş, hazırda 
təqaüdçüdür. Xədicə xanım barədə maraqlı bir fakt da demək 
istərdim. O, vaxtılə sevib-seçdiyi neft mühəndisi Məhərrəm 
Aşurovla ailə həyatı qurmuş, sonralar həyat yoldaşının işi ilə 
bağlı Hindistan ölkəsinə getmişlər. Onlar iki il bu maraqlı və 
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nağılabənzər ölkədə ər-arvad işləyib yaşamış, geriyə, Azərbay-
cana olduqca yadda qalan və zəngin xatirələrlə qayıtmışlar. 

Rayonun Güləmli kəndindən olan Məhəmməd Xası oğlu 
– Rostov Dəmir yolu institutunu bitirmiş, ali təhsilli nəqliyyat 
işçisidir. Bir çox illər Respublika Dəmir yolu idarəsində və 
Biləcəri Lokomotiv Deposunda yüksək vəzifələrdə çalışmışdır. 

Nacı müəllimin oğlu Sabir Mehdiyev isə ali təhsilli 
xarici dil müəllimidir. Uzun illər Xaçmaz şəhərində bir neçə 
məktəbdə direktor işləmiş, atasının sevimli peşə yolunu şərəflə 
davam  etdirmişdir. 

Daha bir şagirdimiz barədə yazmaq istərdim: Şəfiqə 
Əsədova. Dərslərini yaxşı və əla qiymətlərlə oxuyan bu qız 
məktəbimizin gözü və yaraşığı idi, desəm heç də ifrata 
varmaram. Məndən inciməz, yəqin. Axı Şəfiqə ağıllı-kamallı, 
nümunəvi davranışı və tərbiyəsi ilə bahəm, həm də çox-çox 
gözəl, yaraşıqlı bir qız idi. Sanki, bütün məktəbin gözü onda 
idi. Ən maraqlısı da bu idi ki, o, bütün bunların belə olmasını 
özü də görür və başa düşürdü. Ancaq bunu gözə çarpdırmaz, 
təşəxxüs və təkəbbürlük etməzdi. Əksinə, daha sadə və daha 
mehriban görünərdi. Sonralar o, ailə həyatı qurub Bakıya 
köçdü. Deyəsən, orada ali təhsil də aldı və işlədi. İndi o da 
təqaüddədir. 

Özüm haqqında nə yazmalıyam ki! Uşaqlıq illərim 
müharibə dövrünə düşdü. Dünya canisi Hitler yüz minlərlə 
körpələr, uşaqlar kimi mənim də uşaqlıq illərimi oğurladı, 
param-parça etdi. İndi bu dinc, sakit həyatda yaşasam da, 
xəyallarım hələ də o illərin və günlərin ağır qanadları altında 
əzilməkdə, inləməkdədir. Müharibə bizi yaşımızdan çox- çox 
əvvəl “kişiləşdirmişdi“. Dərslərimizlə yanaşı, bütün ev, çöl 
işləri də bizim hələ bərkiyib “sümük”ləşməmiş zəif çiyin-
lərimizə yüklənmişdi. Analarımız qüssəli baxışlarla bizi süzüb 
ah çəkər, eyni zamanda daxili bir həyəcan və sevinclə evimizin 
“kişi”si deyib çağırardılar... 
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Atam Muxtar Şirin oğlu Balayev rayonun Çölquşçu kən-
dində doğulub yaşamışdır. Sovetlərdən əvvəl şəxsi təsərrüfatı 
olub. Mal-qara, davar saxlayıb, sonralar kolxozda çalışıb. Mü-
haribə başlayanda respublika Daxili qoşunlarının xüsusi təyi-
natlı dəstəsinə çağırılaraq respublikamızın, eləcə də Dağıstan 
Respublikasının dağ və aran yerlərində bir çox təhlükəli 
əməliyyatlarda iştirak edib. 1944-cü ildən 1950-ci ilə kimi 
Dəvəçi rayon Milis Şöbəsində milis nəfəri işləyib. Sonralar 
respublika su milisi diviziyonunda çalışıb və 1957-ci ildə 
istefaya - təqaüdə göndərilib. 1982-ci ildə 85 yaşında vəfat edib. 

Anam Meyva Ağası bəy qızı din adamı, ilahiyyətçi idi. 
Ərəb dilini və əlifbasını mənimsəmişdi. Dövrünün sayılıb-
seçilən kişilərindən olan babam Ağası bəy anamı oxutdurmuş, 
ona ibtidai dini təhsil vermişdi. Onun üçün Türkiyədə, İranda, 
hətta uzaq Şam şəhərində (indiki Dəməşq) nəşr olunan çoxlu 
sayda Qurani-Kərim kitabları, digər dini nəşrlər alıb 
gətirtmişdi. Mən anamı çox dinlərdim. O, Qurani-Kərimi elə 
yanıqlı səslə oxuyardı ki, canım titrəm-titrəm titrəyər, sanki, 
göz yaşları içində boğulardım. Yəqin elə buna görədir ki, mən 
bu gün də hüzn mərasimlərində yasin surəsi oxunanda özümü 
saxlaya bilmir, göz yaşlarına qərq oluram. 

Mən anamı tez, lap tez itirdim. Qırx yeddinci ilin soyuq 
bir mart gecəsində. Onun 35, mənimsə 9 yaşım var idi. O bir 
mələk kimi həmin gecə qanad çalıb uçdu getdi və göylərin qalın 
qaranlığında əbədi görünməz oldu... Və mənim bəlalı günlərim 
belə başladı. Anasız keçən əzablı illərim bütün ömrüm boyu bir 
kölgə kimi məni izlədi, mənə rahatlıq vermədi. Sonralar 
(əlimdən tutan, mənə dayaq duran insanlar tapılsa da təəssüf ki, 
belələri az, lap az olub) həyatda nə qazanmışamsa, nələri əldə 
edə bilmişəmsə yalnız öz zəhmətimlə, öz əməyimlə olub. 

Olduqca gərgin və çalpaşıq iş günlərindən, yuxusuz 
gecələrdən keçdim. Qiyabi yolla Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetində, əyani yolla isə Bakı Ali Partiya məktəbində oxudum, 
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sonuncu ali məktəbi rus dilində olmaqla fərqlənmə diplomu ilə 
bitirdim. Təhsildə və ictimai işlərdə fəallığa görə rektorluq 
tərəfindən əmək kitabçama təşəkkür yazıldı, barəmdə məktəb 
qəzetində, “Ondan nümunə götürməyə dəyər “başlıqlı oçerk 
dərc edildi. Bütün təhsil illərində şəklim ali məktəbin Şərəf 
lövhəsində oldu. Adım məktəbin daimi qalacaq Fəxri Kitabına 
qırmızı xətlə yazıldı. 

Eyni zamanda iki illik Beynəlxalq Mühazirəçilər mək-
təbini başa vurub Beynəlxalq icmalçı diplomu da aldım. Əyani 
təhsildən sonra 1973-cü ildə iki ilə yaxın Dəvəçi rayon Partiya 
Komitəsinin ideoloji şöbəsində işlədim. Və gözlənilmədən 
rayon “Qurucu” qəzetinin rəhbərlərindən biri vəzifəsindən 
kənarlaşdırıldı. Mən RPK-nın büro qərarı ilə əvəllər 7-8 il 
ədəbi işçi, şöbə müdiri, (məktublar şöbəsi) işlədiyim qəzetə bu 
dəfə rəhbər işə - redaktor müavini göndərildim. İyirmi ildən 
çox həmin vəzifədə, bir neçə il isə - redaktor kimi çalışdım. 
Dörd çağırış - Dəvəçi şəhər Sovetinin deputatı, üç konfrans 
isə RPK-nin üzvlüyünə namizəd seçildim. İctimai əsaslarla 
iyirmi ildən çox Rayon Xalq Nəzarət Komitəsinin sədr müa-
vini oldum. “Əmək veteran” medalı ilə təltif edildim. 

Qəzeti, jurnalist peşəsini çox sevirdim və indi də sevi-
rəm. Qəzet mənim həyatım, fəxarət yerim idi.Öz qəzetimizdə, 
respublika qəzetlərində tez-tez görünən imzalarımı seyr 
etdikcə qürur hissi keçirirdim. SSRİ Jurnalistlər İttifaqının 
və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü kimi fəxri adlar 
və aldığım fəxri fərmanlar mənim yazmaq, yaratmaq eşqimi 
birə-on qat artırar, təzə, daha düşündürücü, cazibədar 
mövzulara həvəsləndirərdi. 

Lakin bununla belə mən bu sənətin özünəməxsus çətin-
liklərini və yüksək məsuliyyətini də dərk edər, özünətəlqin 
hissi ilə içərimdə yaşadardım. Mən bu gün ömrümün ixtiyar 
çağında yenə həmin hisslərlə yaşamaqda, ömür sürməkdəyəm. 
Ailə arxivimi bəzəyən qəzetlər toplularındakı rəngarəng yazı-
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larımı, yüksək hökümət mükafatlarını, zaman-zaman mənə 
ünvanlanan səmimi təbrikləri və təşəkkür məktublarını seyr 
etdikcə ömrümün heç də hədər keçmədiyini, nələrəsə nail 
olduğumu bir daha yəqin edir, özümdə bir könül xoşluğu, qəlb 
rahatlığı tapıram. Qeyri-təvözəkarlıq olmasın – mən sevimli və 
vəfalı həyat yoldaşım Mahirə müəllimə ilə birlikdə böyük 
zəhmət bahasına olsa da, özümdə bəslədiyim gözütoxluluğu və 
əlitəmizliyi, dürüstlük və mərdliyi zaman-zaman uşaqlarımıza 
da təlqin edə bilməyimizi görərkən bir insan və bir ata kimi 
sevinc, fərəh hissi keçirirəm. 

Sevinirəm ki, övladlarıma da çox vaxt gediləsi bəzən 
uzaq və çətin görünsə də, yalnız düz yolla,doğru istiqamətlə 
getməyi təlqin edə bilmişəm. Sağ olsunlar ki, övladlarımız bu 
gün də ümidlərimizi və istəklərimizi tutub irəli getməkdədirlər. 

Əziz dost, dəyərli sirdaş! 
Yəqin mənimlə razılaşarsan ki, artıq böyük və sevgili 

Allahın sərəncamında olan, bir çox dəyərli dost və əzizlərini 
itirmiş və işdən-gücdən düşmüş mənim kimi sinli bir insanın 
əsl varı-dövləti, zəngin xəzinəsi elə onun övladları, yetirmə-
ləridir. Deyilmi?! Bir sözlə, artıq özünütəskinlik zamanıdır. 
Məncə kədərlənməyə, bədbin olmağa da dəyməz ! Bir kitaba, 
acılı-şirinli bir hekayətə bənzəyən həyat, böyük və uzun ömür 
yolu heç də boş keçməmiş, hədər getməmişdir. 

Bax, bu qədər bəsit, bu qədər aydın!.. 
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EPİLOQ 
 
- Salam, oğlan! 
- Salam, baba. 
- Adın nədir? 
- Adım İsmayıldır. 
- Bəs soyadın? 
- Cəfərovdur, baba. 
Mən gülümsəyirdim. Olduqca mənalı və rəmzi bir ad 

veriblər bu uşağa - xəyalən düşünürdüm. Və mən onun bir 
dəstə yaşıdları - oğlan və qızlarla yaxındakı məktəbə doğru 
getdiklərini görüb başa düşsəm də, özümü o yerə qoymadan: 
 - Bəs, haraya belə tələsirsiniz, İsmayil ?! - deyə qəsdən bu cür 
soruşdum. O, əvvəlcə duruxdu. Sonrasa uşaq çöhrəsini qəribə, 
istehzaya bənzər bir təbəssüm bürüdü. “Bu boyda kişi başa 
düşmür ki, belə formalı ger-geyimlə biz məktəbə deyil, başqa 
hara gedəsiyik ki” !-sözlərini o, elə bil dilinin ucundan geriyə 
qaytardı və mən bunu onun az qala qığılcım saçan gözlərindən 
və inadkar duruşundan sezə bildim. Və o, çiynindəki yaraşıqlı 
çantasını arxada, kürəyində yerini bir as da bərkidərək 
qaşlarını yuxarıya dartıb irəlini göstərdi: 

- Bax, oraya, gördüyün o məktəbə gedirik, - deyə cavab 
verdi. 

- O hansı məktəbdir ki, ay bala sualıma o: 
- Məmmədağa Nəzirov adına tam orta məktəbdir, baba- 

deyərək fəxrlə danışmağa başladı. Bilmirsiniz ? Axı, indi bizə 
təzə məktəb tikiblər. Gözəl, yaraşıqlı sinif otaqlarımız, fənn 
kabinetlərimiz var. Dərslərimizi yeni qaydada keçirik, 
komputer vasitəsilə internetə qoşulur, oradan öyrənirik. 

O, danışır... bu sevimli balanı qucaqlayıb bağrına basmaq 
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istəyində olan mənsə artıq onu dinləyəcək halda deyildim. 
Qəribə hisslər çuğlamışdı məni. Axı, onda - bizim zamanlarda, 
heç də belə deyildi. Bunlar heç xəyallarımızda da yox idi. 
Bizim bu uşaqlarınkı kimi nə yaraşıqlı məktəbli çantamız, nə 
də onların sevinclə geydikləri qalstuklu ağ köynəyimiz və təp- 
təzə qara kostyumumuz, nə də ki, gözəl bötiklərimiz var idi. 
Sir-sifətimiz də bunlarda olduğu kimi belə sevinclə, bəxtə-
vərcəsinə işıq saçmır, gözlərimiz isə bu sayaq “alışıb 
yanmır”dı. Nə də məktəbimiz bu məktəb, küçələr də bu 
küçələr kimi deyildi. İndi müəllimlər, şagirdlər, bir sözlə 
insanlar, nəsillər elə bil yenilənib təzələnmiş, bəxtəvər günlərə 
qovuşmuşlar. 

Əziz dost! Məktəbimizi həmin illərdə özümüzə bir 
məbəd, müqəddəs bir ehram sanardıq – indi də belə 
düşünməkdəyik. Nə gözəl ki, doğma məktəbimizi yerində 
saxlamaqla, onun yanındaca yeni, daha yaraşıqlı üç mərtəbəli 
məktəb binası tikib istifadəyə vermişlər. Lap uzaqlardan 
gözləri oxşayan bu yeni və uca məktəb binasını seyr etdikcə, 
mənim də, elə sənin də qəlbimiz necə də riqqətlə çırpınır,- 
bunu bacarıb edənlərə - ilk növbədə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı və gözəl qələm sahibi, istedadlı şair-yazıçı - Novruz 
müəllimə qocaman bir jurnalist, ağsaqqal bir ziyalı və 
köhnənin Dəvəçilisi kimi - çox sağ ol - deməyi özümə mənəvi 
borc sanıram. 

Mən bunları düşündükcə artıq onlar - bu günün xoşbəxt 
şagirdləri doğma məktəblərinə qovuşmuş, biliyin, elə elmin də 
bünövrə daşını- əlifbasını qoyan dərslərinə başlamışdılar. İndi 
sevimli balalara məxsus olan bizim “qoca “məktəbimiz özünün 
xələfi-təzə məktəblə birlikdə həmişəyaşıl şam ağacları təkin bu 
uşaqların əzəmətlə ucalıb yüksəlməsinə, daha gözəl sabahlara 
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yol almalarına bir ana məhəbbəti ilə xeyir-düa diləməkdədir. 
Yaşa, min yaşa, əziz məktəbim! Qoy arzuların, əməllərin 

həmişə çin olsun, sizə çox yaraşan və sizə keşik çəkən 
əzəmətli şam ağacları kimi göyərin, yarpaqlanın, şaxələnib 
ətraflara qol-budaq açın!.. 

Sənə sonsuz sevgilərilə: keşmiş məzunun. 
 

       Mürsəl Balayev, 
SSRİ Jurnalistlər İttifaqının və  

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü 
 

 
 
 
 
 
 
  



~	291	~	

 
 
 

 
 
 

VII BÖLMƏ 
 
 

ŞABRAN ŞƏHƏR M.NƏZİROV ADINA 
4 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN 

 95-İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ 
TƏBRİKLƏR 

 
 

Qabaqdadır hələ illər, fəsillər, 
Elm alacaq səndən neçə nəsillər, 
Ötüşəcək yəqin bir-bir əsrlər, 
Sən bir tarix olacaqsan məktəbim! 
Yaddaşlarda qalacaqsan məktəbim! 
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ƏMƏKDAR MÜƏLLİMLƏR 
 
 
 
 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Rayonumuzun ən qocaman, lakin qəlbi cavan, işdə hə-

mişə qabaqcıl olan bir kollektivi – Şabran şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbinin bütün əməksevər müəllim-
lərini, yüksək bilik uğrunda gecə-gündüz mübarizə aparan 
şagirdlərini, valideynləri məktəbimizin 95-illik tubileyi müna-
sibətilə ürək dolusu təbrik edirəm. 

Bu məktəb mənə doğmadan doğmadır. Ona görə ki, bu 
müqəddəs tədris ocağında yüksək elm və bilik uğrunda 
mübarizə ilə yanaşı möhkəm biliyə, təcrübəyə malik olan bir 
müəllim kollektivi yaranıb. Olduqca işgüzar, öz işinin ustası, 
çox səmimi və mehriban olan bu kollektivə mən də rəhbərlik 
etmişəm. 

Lakin iş bununla tamamlanmır. Biz rayon təhsilinin 
inkişaf səviyyəsini daha yüksəklərə qaldırmalı, onu respublika 
göstəricilərinə müvafiq qaydada inkişaf etdirməliyik. 

Yüksək və qabaqcıl təhsil uğrunda mübarizə aparan 
kollektivə can sağlığı və işdə böyük müvəffəqiyyətlər arzu 
edirəm. 

 
Bahəddin Əliyev,  

Respublikanın Əməkdar müəllimi, Şabran şəhəri 
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Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Şabran şəhərində ən birinci yaradılmış təhsil ocağı 

sayılan Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktə-
binin kollektivini məktəbin 95 illik yubileyi münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. 

 Təhsil strateji sahədir, yəni ölkənin, rayonun və kəndin 
mədəni həyatı, onun həyat tərzi, iqtisadi inkişaf səviyyəsi 
təhsilin səviyyəsindən çox-çox asılıdır. Hazırda dünyada 
qloballaşmanın səviyyəsinin durmadan artması, internetdən 
istifadənin çoxalması və digər başqa-başqa səbəblər bizə təhsil 
işinə yeni prizmadan baxmağı tələb edir. Ona görə də  təhsil 
işçilərindən təhsilin forma və məzmununun dövrün tələblərinə 
uygun dəyişdirilməsini, yəni yeniləşməsini tələb edilir.  

Qoy bu məktəb sizin fədakar əməyiniz sayəsində şimal 
regionu məktəbləri içərisində daim birincilər sırasında olsun. 
Onun yaxşı səsi-sorağı bütün respublikamıza yayılsın.  

Bütün kollektivinizə həyatda misilsiz nemət sayılan 
möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik, işlərinizdə yeni-yeni 
uğurlar qazanmağı arzu edirəm. 

    
 Nəcməddin Mürvətov,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Siyəzən şəhəri 
 
 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Mənim əziz həmkarlarım! Hörmətli valideynlər, şagirdlər 

və məzunlar!  
Sizin hamınızı məktəbinizin 95-illik yubileyi münasi-

bətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 
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Bu gün mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. İşlədi-
yim Pirəbədil kənd tam orta məktəbindən 8 yaş kiçik olsa da, 
95 yaşı qeyd edilən bu qocaman elm və təhsil məbədinin 
kollektivi rayonumuzda orta təhsilin inkişafı uğrunda bizim 
məktəbin kollektivi ilə birgə mübarizə aparıblar. Nə Böyük 
vətən müharibəsinin alovları, nə müharibədən əvvəl və sonra 
yaşanan ciddi problemlər bu kollektivlərin əlini pedaqoji işdən 
soyuda bilməyib. O çətin illərdə məktəblərimiz bir gün də işi 
dayandırmayıblar. 

Bu gün bütün çətinliklər keçmişdə qalıb. İndi respubli-
kamız mədəni, iqtisadi, siyasi, təhsil və digər sahələrdə 
dünyada öz sözünü deyə bilən ölkələr sırasındadır. Ona görə 
də indiki təhsil bizdən daha çox çalışmaq, dünya təcrübəsi 
toplamaq və yeni-yeni təhsil üsulları və texnologiyaları ilə 
işləməyi tələb edir. Mən inanıram ki, bizim hər iki mübariz 
kollektivinizin bu işin layiqlə başa çatdırılmasına hünəri və 
bacarığı çatar. 

Kollektivinizə dünyada ən uca nemət hesab olunan 
möhkəm can sağlığı,uzun ömür və Şabran rayonunda təhsilin 
inkişafı sahəsində ən möhtəşəm əmək qələbələri qazanmağı 
arzu edirəm.   

 
              Dilarə Məmmədova,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Pirəbədil kəndi  
  
    

 Şabran şəhər M.Nəzirov adına 
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Rayonumuzda orta təhsilin inkişafında böyük xidmətləri 

olan Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbi-
nin kollektivini məktəbin 95-illik yubileyi münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. 
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Bu məktəbin təhsil sahəsində əldə etdiyi əmək uğurları o 
qədər çoxdur ki, onları saymaqla qurtarmaz. Buradakı öz 
pedaqoji ustalığını nümayiş etdirən izgüzar müəllimlərin, 
bilikli şagirdlərin, bacarıqlı idmançıların və keçmiş məzunların 
səsi- sorağı indi respublikanın hər tərəfindən gəlir. Uzun illər 
rayonumuzda orta təhsilin çətin sınaqlarından uğurla çıxaraq 
öz adını Şabranın təhsil salnaməsinə qızıl hərflərlə yazdırmış 
Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbin 
müəllimlərinə, şagirdlərinə və məzunlarına eşq olsun! 

 Arzu edirəm ki, məktəbin pedaqoji kollektivi bütün imkan 
və bacarıqlarını səfərbər edərək məktəbdəki təhsil işinin 
səviyyəsini respublikamızın qabaqcıl təhsil standartlarına 
uyğun daha da yüksəldilməsinə nail olsunlar. 

Məktəbin bütün kollektivinə möhkəm can saglığı, səadət,  
bu çətin və məsuliyyətli işdə böyük müvəffəqiyyətlər 
arzulayıram. 

  
   Cavanşir Quliyev,  

 Respublikanın Əməkdar müəllimi, Gəndov kəndi 
 

 
 
 

ŞƏHƏR TAM ORTA MƏKTƏBLƏRİ 
   

Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Şabran şəhər təhsilinin bayraqdarı hesab olunan məktə-

binizin bütün kollektivini bu qocaman elm və bilik ocağının 95 
illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. 
Rayon təhsilinin inkişaf tarixində məktəblər içərisində həmişə 
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bir- üçüncü yerlərdə duran bu məktəbin böyük təhsil uğurları 
daim bizi sevindirir. Məktəbin əməksevər və mehriban 
kollektivinə həyatda ən gözəl və nadir nemətlərdən biri olan 
can sağlığı və gələcək işlərində yüksək əmək qələbələri 
arzulayırıq.  

 
 Fikrət Şamxalov, 

Şabran şəhər T.Abbasov adına  
1 saylı tam məktəbin direktoru 

 
 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Məktəbimizin müəllimləri, şagirdləri və şəxsən öz adım-

dan məktəbinizin 95-illik yubileyi münasibətilə sizi ürəkdən 
təbrik edirəm. Bu qocaman məktəb Şabran şəhərində fəaliy-
yətə başladığı ilk illərdən indiyədək daim rayon təhsilinin 
önündə getmiş, bir çox rayon məktəblərinə həmişə nümunə 
olmuşdur. Mən fəxr edirəm ki, vaxtıkən mənim atam və anam 
da bu məktəbdə müəllim işləyiblər.  

Şabran şəhər təhsilinin beşiyi sayılan bu təhsil ocağının 
ən böyük uğuru ondadır ki, o uzun illər ərzində əldə etdiyi 
zəngin pedaqoji iş təcrübəsini  və  uğurları ilbəil daha da artıra 
bilmişdir. Təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlərini, hörmət və 
nüfuzunu bu günə qədər qoruyub saxlamış və günbəgün onu 
artırmağa nail olmuşdur. Çox səmimi, mehriban və olduqca 
çalışqan bu kollektivə möhkəm can sağlığı, rayon təhsilinin 
inkişafı yolunda yeni-yeni əmək qələbələri arzu edirəm.  

 
   Rafiq Hüseynov,  

 Şabran şəhər R.Yusifov adına  
2 saylı lisey-tam orta məktəbin direktoru 
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Şabran şəhər M.Nəzirov adına 
 4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

    
Hörmətli həmkarlarımız! Məktəbinizin 95 yaşının tamam 

olması münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edir və ən xoş 
arzularımı bildirirəm. 

Rayonumuzun təhsil tarixində bu məktəb rayon təhsi-
linin təməl daşını qoymuş, ata yurdum Pirəbədil kənd orta 
məktəbi ilə daim qoşa addımlamış və rayon təhsilini daim 
irəli aparmışdır. Hər iki təhsil ocağı xüsusilə 1937-1950-ci illər 
ərzində rayonda orta təhsilin bütün müqəddaratını öz 
üzərlərinə götürmüşdülər. Böyük sınaqlardan uğurla çıxmış, 
bütün çətinliklərə sinə gərmiş, təhsil kimi ən ağır və əziyyətli 
təlim- tərbiyə sahəsini əmək qələbələri ilə irəli aparan 
kollektivinizə eşq olsun!  

Məktəbin bütün kollektivinə, o cümlədən qəlbinin həra-
rətini və gözünün nurunu şagirdlərin təlim-tərbiyəsinin möh-
kəmlənməsinə sərf edən müəllimlərə can sağlığı, uzun ömür və 
rayon təhsilinin tərəqqisində böyük müvəffəqiyyətlər arzu-
layıram. 
               

             Fidan Fərzəliyeva, 
      Şabran şəhər 3 saylı tam orta məktəbin direktoru 

 
      Şabran şəhər M.Nəzirov adına  

4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 
 

Mənə canımdan əziz və doğma olan təhsil aldığım və 
hazırda işlədiyim bu məktəbin 95-illik yubileyi münasibətilə 
bütün müəllim və şagird kollektivimizi – hörmətli valideynləri, 
eləcə də unudulmaz məzunlarımızın hamısını böyük ürək 
həyacanı və çırpıntıları ilə təbrik edirəm. 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəb 
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mənə anamdan da əziz təhsil müəssisəsidir. Bu məktəbdəki 
təhsil dövrü mənim həyatımın ən gözəl və yaddaqalan illəridir. 
Mən fəxr edirəm ki, bu qocaman elm məbədinin məzu-
nuyam.Və çox-çox sevinirəm ki, hazırda mən bir vaxt 
oxuduğum bu məktəbə indi rəhbərlik edirəm. 

Məktəbimizdə müasir təhsil üsulları və texnologiyaları, 
zəngin iş təcrübəsi və böyük pedaqoji ustalığı olan müəllim-
lərimiz, yüksək bilik və bacarığı olan şagirdlərimiz çoxdur. 

Çalışacağıq ki, məktəbimizdə təhsilin inkişafı uğrunda 
qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələrin şərəflə yerinə yetirilməsinə 
nail olaq. 

Bütün kollektivə can sağlığı, işlərində müvəffəqiyyətlər 
arzu edirəm. 
 

                Elnur Cəfərov,  
 Şabran şəhər M. Nəzirov adına  

4 saylı tam orta məktəbin direktor əvəzi 
 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Məktəbimizin kollektivi və şəxsən öz adımdan məktəbi-

nizin 95-illik yubileyi münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm. 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbi 
mənim ən çox sevdiyim təhsil ocaqlarındaddır. Bu gün 95 
yaşını qeyd edən məktəbin məzunları ali məktəbləri bitirdik-
dən sonra indi respublikamızın və rayonumuzun ayrı-ayrı 
müəssisə, idarə və təşkilatlarında həvəslə və hünərlə çalışırlar.  

 Kollektivinizə möhkəm can sağlığı və yeni-yeni əmək 
qələbələri arzulayıram. 

             İmarət Əsgərova, 
     Şabran şəhər 5 saylı tam orta məktəbin direktoru 
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KƏND TAM ORTA MƏKTƏBLƏRİ 
     

      Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
Əziz və hörmətli həmkarlarımız! Məktəbinizin 95-illik 

yubileyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik.  
Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbi 

rayonumuzun təhsil salnaməsinə öz dəsti- xəttilə tarixini yazan 
məktəblərimizdəndir. Bu tarix beş-on ilin tarixi deyidir. Bu bir 
neçə ildən sonra bir əsirlik yaşını qeyd edəcək bir təhsil 
məbədinin heç vaxt unudulmayan, yadaşlara həkk olan bir 
tarixidir. Məktəb var ki, bir neçə müddət ulduz kimi parladıq-
dan sonra onun qabaqcıl ənənələri günün tələblərinə uyğun 
təzələnmir, yəni mövcud standartlara müvafiq yeniləşmir. 
Əvvəllər əldə etdiyi təhsil uğurları isə yavaş-yavaş buz kimi 
əriyib yox olur. Ancaq bu məktəb həmin yolu tutmayıb.  

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbi 
bütün fəaliyyəti dövrü əldə etdüyi uğurları göz bəbəyi kimi 
qoruyub saxlaya bilib. Bu təhsil ocağının təhsil və idarəetmə 
ənənələri bir-iki il çərçivəsinə qapanıb qalmayıb. Bu ənənələr 
uzunmüddətli adətə,vərdişə çevrilərək nəhayət tarixə dönüb. 
Bütün dövrlərdə bu bilik məbədı təhsilin səviyyəsini artırmağı, 
onu inkişaf etdirməyi bacara bilib. 

Bütün məktəbin kollektivinə həyatın ən qiymətli neməti 
hesab edilən can sağlığı və təhsil sahəsi kimi mürəkkəb və 
çətin işdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirik. 

 
Bəhram Fətullayev, 

 Ağbaş kənd tam orta məktəbin direktoru 
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         Şabran şəhər M.Nəzirov adına 
 4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 

 
 

Dəvəçikənd tam orta məktəbinin kollektivi adından və 
şəxsən öz adımdan məktəbinizin 95-illik yubileyi münasibətilə 
Sizi təbrik edirəm. 

 Məktəbiniz rayonumuzda umumi orta təhsilin inkişaf 
etdirilməsi sahəsində hələ keçən əsrin iyirminci illərinin 
əvvəllərindən fəaliyyət göstərib. O dövrlərdə rayonun 100-dən 
artıq kəndinin orta təhsillə bağlı məsələləri Pirəbədil kənd orta 
məktəbi ilə bu məktəbdən aslı olmuşdur.  

 Çətin olsa da həmin illər böyük itkilər bahasına qələbə ilə 
sona çatan Böyük Vətən müharibəsi dövrünə, müharibədən 
əvvəlki və sonrakı illərə təsadüf etsə də, hər iki məktəb bu 
çətin sınaqlardan uğurla çıxmışlar. 

Payonumuzda təhsilin bayraqdarlarından hesab edilən 
Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbin 
fədakar pedaqoji kollektivinə eşq olsun! 
Lakin etiraf etməliyəm ki, ümumilikdə götürdükdə Pirəbədil 
kənd tam orta məktəbinə nisbətən Şabran şəhər M. Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbinin təhsil sahəsində əldə etdiyi 
müsbət nəticələr qat-qat çoxdur. 

 Məktəbinizin əməksevər kollektivinə can sağlığı və 
təhsil kimi şərəfli, xeyirxah, lakin çətin işdə bir-birindən 
möhtəşəm uğurlar qazanmağı arzulayıram. 

 
                             Emin Əsgərov,  

 Dəvəçikənd tam orta məktəbinin direktoru 
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Şabran şəhər M.Nəzirov adına  
4 saylı tam orta  məktəbinin kollektivinə 

 
Qocalıq yaş dövrünü yaşasa da, işi, əməlləri, tarixi təc-

rübəsi və ənənələri ilə ildən-ilə yeniləşə-yeniləşə cavan qalan, 
məktəbinizin bütün müəllim və şagird kollektivini, hörmətli 
valideynləri bu təhsil ocağının 95-illik yubileyi münasibətilə 
təbrik edirik. 

Gəndov kənd tam orta məktəbi sizin məktəbdən 10 il 
cavan olsa da məktəbinizlə həmişə qardaş olub və qoşa fəaliy-
yət göstərib. Təhsil adlı atanın doğma övladları olan bu iki 
məktəb rayonun aran hissəsində yerləşən ıbtidai və səkkizillik 
məktəblərin demək olar ki, hamisi rolunu oynayıblar.  

Kəndimizin nüfuzlu ziyalıları Zöhrab Ömərov, Os-
man Paşayev, Fətəli Fətəliyev, Salman Salmanov, Əbdül-
həqq Əfəndiyev və başqaları Şabran şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbin məzunu olublar. 

Bütün kollektivinizə can sağlığı və işində yeni-yeni 
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 

Ümidvaram ki, belə bir çalışqan və mehriban kollektivin 
uğura gedən yolunda həmişə yaşıl işıq yanacaqdır. 

 
 Samirə Baladadaşova,  

 Gəndov kənd tam orta məktəbin direktoru 
 

 
        Şabran şəhər M.Nəzirov adına  

4 saylı tam orta məktəbinin kollektivinə 
 

Hörmətli həmkarlarımız! Əziz şagirdlər və valideynlər! 
Məktəbinizin 95-illik yubileyi münasibətilə Sizi səmimi- 

qəlbdən təbrik edirik.  
Şabran rayonu qədim təhsil ənənələrinə malikdir. Bu 
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torpaqda Azərbaycanın dövlət xadimləri, görkəmli alimləri, 
incəsənət xadimləri, idmançıları və s. yetişib. 

Bu gün də rayonumuzda təhsilin inkişaf göstəriciləri bu 
keçmiş ənənəni davam etdirilməsinə əsas verir. 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbini 
rayonumuzun çox sakinləri özünə doğma ocaq hesab edir. 
Çünki rayonda elə ailə tapılmaz ki, həmin ailədən bir və ya iki 
nəfər bu məktəbin məzunu olmasın. Bu məktəb Şabran 
şəhərinin şanlı təhsil tarixinin bayraqdarıdır. 

Məktəbin rayonumuzun təhsil ənənələrini yaşadan 
mehriban kollektivinə həyat adlı bir ağacın ən gözəl meyvəsi 
hesab edilən cansağlığı, təhsil sahəsində yeni-yeni iş uğurları 
arzulayırıq.  

 
                 

               Nazilə Camayeva, 
     Ağalıq kənd tam orta məktəbin direktoru 
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VII BÖLMƏ 
 
 

“ÖMÜR VƏFASIZDIR, 
BİZİ TƏRK EDİR” 

 
 
 

Yüz min dəvə yüklü varın olsa da, 
Bağda hər meyvədən barın olsa da, 
Hər yerdə tanışın, yarın olsa da,  
Vaxt çatanda əcəl aparar səni,  
Bu fani dünyadan qoparar səni. 
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NURULLA XƏLİLOV – ŞABRANDA 
MƏKTƏBŞÜNASLIĞIN VƏ İDARETMƏNİN ATASI 

 
Bu nadir insanın çox iti və parlaq baxışları vardı. 

Gözündən heç nə qaçmazdı.Yerişini, duruşunu, danışığını, 
bir sözlə bütün hərəkətlərini sanki protokol qaydalarına 
uyğun tənzimləyirdi. Həqiqəti, idarədə baş verən hadisələri 
ondan gizlətmək, nəyisə ona yalan söyləmək mümkünsüz idi. 
Onu sözə və istənilən vəziyyətə qısa anda ciddi reaksiya və 
məntiqi dəyər verməkdə çox mahir adam saymaq olardı. Bəzi 
nadanların dediyi yalanı top kimi elə göydəcə tutardı. Ona 
görə də onu aldatmaq istəyənlər tez bir zamanda ifşa 
olunmaq təhlükəsi ilə üzləşərdilər. Bu şəxs rayonumuzun 
fəal ziyalısı, Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 saylı orta mək-
təbin direktoru, pedaqoji elmlər namizədi Nurulla Əmrulla 
oğlu Xəlilov idi.  

Bütün bu məlumatlar mənə çoxdan məlum idi. Çünki 
mən şöbənin aparatına dünən gəlməmişdim. Xeyli təcrübəm 
vardı. Artıq rayon Xalq Maarif Şöbəsində səkkizinci il idi ki, 
işləyirdim. Eşitdiyimə görə Nurulla müəllim rayon XMŞ-də 
mənim beşinci müdirim olacaqdı. Mən bilirdim ki, o, şöbəyə 
müdir gəlsə təhsil sistemində işini düz qurmayanlar, əmə-
lində nöqsanı, səhvi, saxtakarlığı olanlar, bir sözlə qanuna 
ciddi əməl etməyənlər ondan qorxub çəkinəcəklər.  

Demək olar ki, o insan həmişə ciddi görkəmdə idi. Çox 
nadir hallarda onu gülümsər formada görmək olardı. Mənim 
elə bil arzularım çin olmuşdu. Şəxsən özüm də təsadüfən 
müdirlik kreslosuna oturan, danışığına, söz-söhbətinə, dəyər 
verməyi bacarmayan, ona tapşırılan işi tam bilməyən, öz 
rəhbərlik funksiyasını zəif yerinə yetirən, nəticədə idarədə 
qayda-qanunu, vahid maliyyə intizamını qoruya bilməyi 
bacarmayan müdirləri sevmirdim. Ancaq gələcək müdirim 
haqqında yuxarıdakı sözləri demək olmazdı. O, elə bil 
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anadan müdir (yəni rəhbər) doğulmuşdu. 
Nəhayət 1978-ci ilin yanvar ayının sonlarında qarlı-

şaxtalı bir gündə gözlədiyimiz an gəlib çatdı. İkinci dəfə 
rayon XMŞ-nə müdir təyin olunanda Nurulla müəllim 
Siyəzəndən olan keçmiş Dəvəçi rayon ZDS İK-nin sədri 
Əliyoldaş müəllimlə birlikdə müdirin iş otağına daxil oldu. 
Rayon ZDS İK-nin sədri XMŞ-də aparat işçiləri qarşısında 
çıxış edərək təzə müdiri bizə təqdim etdi. Böyük iclas oldu. 
Mən də şöbənin baş mühasibi kimi ən qabaq cərgədə 
əyləşərək həmin iclasda iştirak edirdim. 

Təqdimatın sonunda Əlyoldaş müəllim Nurulla müəl-
limi müdirlik fəaliyyətinə başlaması münasibətilə təbrik etdi 
və gələcək işində ona yeni uğurlar arzuladı. Sədr təxminən 
20-30 dəqiqə hökümət tərəfindən rayon Xalq Maarif Şöbə-
sinin qarşısında qoyulan bu günkü və gələcək vəzifələr haq-
qında danışdı. Vacıb işi olduğu üçün iclası davam etdirməyi 
Nurulla müəllimə tapşıraraq dedi: “Mən sovxoza illik hesa-
bat yığıncağına getməliyəm. Siz öz işçilərinizlə söhbətinizə 
davam edin”. 

Biz idarənin bütün işçiləri Nurulla müəllimlə qaldıq. 
İclas hələ də davam edirdi. Yeni müdir gələcəkdə işi yaxşı 
qurmaq üçün işçilərə öz təkliflərini verməyi məsləhət bildi. 
Mən təklif vermək fikrindən uzaq durub, ilk iclasın son 
nəticəsini gözlədim. Ürəklənib təklif verən işçilərdən ikisi ilk 
iclasda nəyi danışmaq lazım olduğunu bilmədiyi üçü “tələyə” 
düşdülər. Təzə müdir onları təkcə tənqid atəşinə tutmaqla 
kifayətlənmədi. Sanki onları keçmiş müdirin vaxtında öz 
işlərində səhlənkarlıq etdiklərinə və işdə nöqsan buraxdıq-
larına görə ciddi sözlərlə sanki “yıxıb sürüdü “. 

İlk iclas beləcə sona çatdı. Hamımız öz otaqlarımıza - iş 
başına keçdik. Bir az keçdikdən sonra iş vaxtı çoxdan 
qurtardığına görə hərə öz evinə getdi. 

Mənim sevincimin isə həddi-hüdudu yox idi. Sabah 
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idarənin cavabdehliyini daşıyan ikinci şəxs kimi mən yeni 
müdirlə işləməyə başlayacaqdım. Elə gecə ikən yeni iş 
birliyində işləməyin yol xəritəsini çəkdim. Nurulla müəllimi 
altımışıncı illərin əvvəllərindən tanıyırdım. Mən orta 
məktəbdə oxuyanda üç il məktəb direktorum olmuşdu. Yeddi 
il isə bir şöbənin tabeliyiyində o məktəb direktoru, mən isə 
mühasib və baş mühasib vəzifələrində işləmişdim . 

Onunla gələcəkdə işləmək mənə xoş idi. Mən bir neçə 
saat ərzində sabah üçün yeni və ciddi iş rejiminə, yeni 
müdirin tələblərinə cavab verəcək bir səviyyədə özümü 
psixoloji cəhətdən hazırladım. Bütün işimi qanunlara xələl 
gətirməmək şərti ilə o arzu edən səviyyədə qurdum. Bir neçə 
aydan sonra şöbənin aparatında işlər çox yaxşı getməyə 
başladı. Xoşbəxtlik onda idi ki, üzümə deməsə də o yerdən 
göyə qədər mənim işimdən razı idi. Hətta bir dəfə onun 
qəbuluna girən bir məktəb direktoru mənim adımı çəkmək 
istəyəndə o, onun sözünü yarıda kəsib demişdi: “Mən 
maliyyə işçisinə göstəriş verə bilmərəm. O, öz işini biləndir və 
fəaliyyətində yalnız qanulara və mənim əmrlərimə istinad 
edir “ - demişdi . 

Ancaq bütün bunlarla bərabər kiçik bir çətinliyim də 
yaranmışdı. O, raykoma, rayon icraiyyə komitəsinə, nazir-
liyə, bir sözlə heç yerə mənsiz getməzdi. Bəzi maarif 
müdirləri kimi maliyyə işlərinə yersiz müdaxilə edib tələm-
tələsik baş mühasibin yerinə qərar verməzdi. Özü də işçiləri 
böyükdən-kiçiyə hamısını dar məqamda müdafiə edərdi. 
Çətin anlarda bir ağsaqqal, bir yaxın adam kimi onlara 
yardım əlini uzadardı. 

Əsil müdir idi Nurulla müəllim. Başqa müdirlər kimi işi 
çətinə düşəndə “məni işçilərim filankəslər işləməyə qoymur-
lar”, - deyərək raykoma, nazirliyə qaçmazdı və ya başqa 
rəhbər təşkilatlara şikayət etməzdi. 

Deyəsən sizi bərk yordum. Bu mənim Şabranın ( keçmiş 
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Dəvəçinin) təhsil fədaisi, tanınmış məktəbşünas alim 
N.Xəlilov haqqında bildiklərimin yalnız cüzi bir hissəsidir. 
İndi də gəlin sizi Nurulla müəllimin həyat və əmək fəaliyyəti 
ilə bir qədər yaxından tanış edim: 

Nurulla Əmrulla oğlu Xəlilov 1929-cu ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən gözəl guşələrindən biri olan 
Zağlı kəndində anadan olub. Atası Əmrulla kişi kəndin sevilib-
seçilən, zəhməti özünə yaxın və dost bilən, əməksevər, dövlət 
və kolxoz quruculuğunda fəal iştirak edən bir insan olub. O, 
ömrünə sıravi kolxoz üzvündən başlamış kənd sovetinin 
sədriliyinə qədər böyük və səmərəli bir əmək salnaməsi yazıb. 

Nurulla Xəlilov ilk təhsilinə 1936-cı ildə Zağlı kənd 
məktəbində başlayıb. Sonralar təhsilini Düzbilici kənd 
məktəbində davam etdirib. Orta məktəbi müvəffəqiyyətlə 
qurtarıb kamal attestatı aldıqdan sonra sənədlərini 1945-ci ildə 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Quba filialında filologiya 
fakultəsinə verib. Qəbul imtahanlarından uğurla keçdiyinə 
görə həmin instituta qəbul olub.  

1950-ci ildə 21 yaşlı gənc Nurulla həmin ali məktəbi əla 
qiymətlərlə bitirdiyinə görə fərqlənmə diplomu alıb. Ali 
təhsilli dil-ədəbiyyat müəllimi kimi onun təyinatı Azərbaycan 
Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən elə təhsil aldığı Quba 
Dövlət Müəllimlər İnstitutuna verilib. 

Əllinci illərin əvvəllərində Quba Dövlət Müəllimlər 
İnstitutu ləğv olunub. Həmin ali təhsil ocağı öz fəaliyyətini 
dayandırdıqdan sonra o, 1954-cü ilədək Quba şəhərində qalıb 
orada müəllimlik fəaliyyətilə məşğul olub. N. Xəlilov Qubada 
müəllim kimi çalışmaqla yanaşı “Qızıl Quba” rayon qəzetində 
də şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.  

1954-cü ildə Nurulla müəllim doğma yurdu Dəvəçiyə 
qayıdıb. O, gələcək pedaqoji əmək fəaliyyətini Dəvəçidə 
davam etdirməyə başlayıb. Həmin ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbinə direktor təyin edilib. Burada gənc direktor kimi öz 
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səyi, biliyi, bacarığı ilə gözəl, meh-
riban və əməksevər bir müəllim kol-
lektivi yarada bilib. Özünün yüksək 
iş qabiliyyəti, məktəb müəllimlərinin 
səyi, rayon təşkilatlarının, valideyn-
lərin və şagirdlərin yaxından köməyi 
ilə məktəbdəki tədris sahəsində olan 
geriliyə son qoyub. Bu səbəbdən də 
qısa müddət ərzində məktəbdəki təh-
silin səviyyəsi nəzərə çarpan dərə-
cədə artıb.  

N.Xəlilovun inamla və ustalıqla belə bir addım atması 
onun pedaqoji səriştəsi və təşkilatçılıq qabiliyyəti nəticəsində 
əldə etdiyi uğurlarının nəinki rayonda, hətta respublikada 
yayılmasına şərait yaradıb. Məktəbdə təhsilin inkişafı çiçək-
lənmə dövrünə qədəm qoyub.  

Respublikada onsuz da yaxşı tanınan Pirəbədil kənd orta 
məktəbinin pedaqoji sahədəki bu müvəffəqiyyəti onu daha da 
şöhrətləndirib. Beləliklə Nurulla müəllimin əmək yolunda 
daha bir yaşıl işıq yanıb. 

Nurulla Xəlilov 01 sentyabr 1959-cu il tarixdən Pirəbədil 
kənd orta məktəbin direktoru vəzifəsindən azad edilərək 
Dəvəçi qəsəbə orta məktəbinə dərs hissə müdiri vəzifəsinə 
köçürülüb. Təxminən bu vəzifədə o, bir ilə kimi işləyib. 

Azərbaycan SSR MN-nin 24. 08.1960-cı il tarixli 1314 
və 1324 nömrəli, Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsinin 
29.08.1960-cı il tarixli əmrlərinə əsasən Dəvəçi qəsəbəsindəki 
orta məktəb iki yerə- səkkizillik və istehsalat təlimi verən orta 
məktəbə ayrılıb. Həmin əmrlərə əsasən Azərbaycan 
Respublikası Marif Nazirliyi və Azərbaycan KP Dəvəçi RK-sı 
tərəfindən yüksək pedaqoji keyfiyyətləri və təşkilatçılıq 
qabiliyyəti nəzərə alınan Nurulla Xəlilov 01 sentyabr 1960-cı 
il tarixdən Dəvəçi qəsəbə istehsalat təlimi verən orta mək-
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təbinə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. 
O, 1960- ildən 1965-ci ilə kimi indiki T.Abbasov adına 

Şabran şəhər 1 saylı tam orta məktəbə rəhbərlik edib. 1965-ci 
ildə RXMŞ-nin müdiri vəzifəsinə irəli çəkilsə də 1966-cı ildə 
ərizəsinə əsasən əvvəlki məktəb direktoru vəzifəsinə qayıdıb. 
Təqribən 16 il bu məktəbə rəhbərlik edib. 

Nurulla müəllim pedaqoji işlə yanaşı elmi fəaliyyətini və 
bu sahədəki axtarışlarını da uğurla davam etdirirdi. Həmin 
illərdə artıq o, dissertasiya müdafiə edərək pedaqoji elmlər 
namizədi, alimlik dərəcəsi almışdı. Alimin pedaqoji sahəyə 
aid bir çoxlu elmi məqalə və metodiki tövsiyyələri işıq üzü 
görmüşdü. 

1978-ci ildə N.Xəlilov ikinci dəfə PXMŞ-nin müdiri 
vəzifəsinə irəli çəkilib. Onun rayon Xalq Maarif Şöbəsinə 
rəhbərlik etdiyi 5 il ərzində rayon məktəblərində ümu-
mitəhsilin inkişafı yüksək səviyəyə çatıb. O müddətdə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər Tofiq Abbasov adına I saylı orta mək-
təbin qabaqcıl iş təcrübəsi respublikanın bütün orta 
məktəblərində yayılıb. Rayon Xalq Maarif Şöbəsi isə təhsil 
sahəsində əldə etdiyi əmək nailiyyətlərinə görə Azərbaycan 
KP MK-nın və respublika Nazirlər Sovetinin keçici Qır-
mızı Bayrağına layiq görülüb. 

N.Xəlilov səhhəti ilə əlaqədar olaraq 1983-cü ildə Bakı 
şəhərinə köçdü. Bir müddət Azərbaycan Respublikası Xalq 
Maarif Nazirliyində metodist vəzifəsində çalışdı. 

Nurulla müəllimin dörd övladı olub. Onlardan biri Aydın 
dünyasını dəyişib. Qalan üç övladı Ariz, Akif və Arif ali 
təhsilli olmaqla Vətənə layiqli övladlar kimi yetişiblər. 

Oğlu Ariz Dəvəçidə orta məktəbi qızıl medalla bitirib. 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda təhsil alıb.Tibb elmləri 
doktorudur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kardiologiya 
İnstitutunda çalışır. Avropa Kardioloqlar Cəmiyyəti onu 
Azərbaycandan tibb sahəsinə aid ən bilikli, baçarıqlı, eləcə 
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də nadir bir mütəxxəssis kimi öz cəmiyyətinə üzv seç-
mişdir. Ailəlidir, iki övladı var. 

Akif Dəvəçidə orta məktəbi gümüş medalla bitirib. Ali 
texniki və ali hüququ təhsil alıb. Əvvəlcə institutda mühəndis 
və böyük mühəndis, sonralar DİN sistemində MMM rəisi, 
şöbə rəisinin müavini və müstəntiq vəzifələrində çalışmışdır. 
Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Ailəlidir, iki övladı var. 

Arif Dəvəçidə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Azər-
baycan Neft və Kimya İnstitutunda təhsil alıb. Mühəndis, neft 
və qazçıxarma idarəsində komsomol komitəsinin katibi, 
raykomda təlimatçı, Dəvəçi şəhər sovetinin  sədri vəzifələrində 
çalışıb. Hazırda kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. 
Ailəlidir, iki övladı var. 

Tanınmış təhsil fədaisi, rayonumuzda və respublikamızda 
dərin hörmət və nüfuz qazanmış pedaqoq Nurulla Xəlilov ağır 
xəstəlikdən sonra 12 aprel 1987-ci il tarixdə 58 yaşında göz-
lərini əbədi yumdu. O, dünyasını dəyişsə də yüzlərlə müəl-
limin, minlərlə şagirdin söz-söhbətində bu gün də xatırlanır və 
yad edilir. 

 

 
 

ABDULLA RƏSULOV 
 

Deyirlər riyaziyyat və digər texniki fənlərdən dərs deyən 
müəllimlərə nisbətən dil-ədəbiyyat müəllimləri kimi tarix 
müəllimlərinin də sözü-söhbəti heç vaxt tükənmək bilmir. 
Bunun mən 40 ildən artıq bir müddətdə rayonun təhsil apa-
ratında işlədiyim dövrlərdə və sonrakı illərdə dəfələrlə şahidi 
olmuşam. 

Abdulla müəllim gülərüz, həmişə nikbin əhval ruhiyyə 
ilə yaşayan, tərəf müqabilini mehribanlıqla və təbəssümlə 
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qarşılayan, bitmək bilməyən duzlu söz-söhbətilə yaddaşlarda 
iz qoyan bir insan idi. 

Onu şirin danışığı, sözü bitmək bilməyən, həmişə söz-
söhbətində coşqun dağ çayı kimi çağlayan bir ziyalı da 
adlandırmaq olardı. Tarix müəllimi olmaqla bərabər yüksək 
savadı və natiqlik qabiliyyəti, nitq mədəniyyəti vardı Abdulla 
müəllimin. 

Mən onu həm də Vətənimizin qədim və bu günkü 
tarixini sevən, onu ürəkdən, özü də olduğu kimi təbliğ edən, 
dövlətçiliyimizə xidmət etməkdən heç vaxt yorulmayan bir 
ziyalı kimi də tanıyırdım. 

Onunla mən o, təqaüdə çıxıb Şabran şəhərinə köçdüyü 
vaxtlarda tanış olmuşdum. Aramızda düz 20 il yaş fərqi olsa 
da söz-söhbətimiz həmişə baş tutar və öz axarı ilə gedərdi. 
Mən yaşca kiçik olduğum üçün etik normalara əməl edib heç 
vaxt onun sözünü kəsməzdim. 

Həmişə işə gedəndə və işdən evə qayıdanda o yaşayan 
evin qabağından keçərdim. Sanki mənim iş rejimimi dəqiq 
bilirmiş kimi evdən yola çıxar, irəli gəlib mənimlə səmimi 
görüşər və ətraflı hal-əhval tutardı. Rayonun məktəblərində 
işləyən tələbə yoldaşları, müəllim dostları haqqında məndən 

qısa məlumat almağı yaddan çıxar-
mazdı. Mən də qəlbinə dəymədən 
onu səbrlə dinləyər, tələsmədən 
verdiyi suallarının hamısına axıra 
kimi cavab verərdim. İndi də gəlin 
Abdulla müəllimin həyat və iş 
fəaliyyəti ilə daha ətraflı tanış olaq: 

 Abdulla Xalidşah oğlu Rəsu-
lov 1928-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun büllür çeşmələri, 
təmiz və sərin havası, güllü-çiçəkli 

yamacları, bərli-bərəkətli bağ-bağatı olan və göz işlədikcə 
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uzanan yaşıl gözlü meşəliklərlə əhatə olunmuş Zağlı kəndində 
dünyaya gəlib. 

1935-ci ildə ibtidai təhsil almaq üçün I sinfə daxil olub. 
Onun təhsil almaq dövrü iqtisadi cəhətdən çətin və müharibə 
dövrünə təsadüf etsə də Abdulla həmişə dərs əlaçısı olub. Orta 
təhsilini isə rayonumuzda dünyəvi təhsilin beşiyi olan 
Pirəbədil kənd orta məktəbində alıb. 1945-ci ildə orta məktəbi 
müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə ona orta təhsil haqqında 
kamal attestatı verilib. 

Orta məktəb dövrünü yüksək təhsil nəticələri ilə yola 
salan gənc Abdullanın ürəyində yalnız bir arzusu vardı. O, da 
tarixçi olmaq idi. Bütün qohum-əqrəba nə qədər desə də bu 
fikri onun başından heç cür çıxara bilmədi. Bu arzu ilə o, təhsil 
sənədlərini Azərbaycanda ali təhsilin təməl daşını qoymuş 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə qəbulu komissiya-
sına təqdim edib. Qəbul imtahanlarının sınağından alnı açıq, 
üzü ağ çıxdığına görə universitetin tarix fakultəsinə qəbul 
olub. 

Artıq olduqca unudulmaz və bir-birindən möhtəşəm 
təhsil nailiyyətləri ilə zəngin olan universitet illəri arxada 
qalıb.1950-ci ildə sevinc içində olan gənc Abdulla ADU-nu 
bitirərək ali təhsil haqqında diplom alıb. Onun təyinatı 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən keçmiş 
Dəvəçi rayonuna verilib.  

O, RXMŞ-nin əmri ilə Dəvəçi qəsəbə keçmiş S.M.Kirov 
adına orta məktəbdə məktəb direktorunun müavini kimi ilk 
pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayıb. Burada Abdulla 
müəllimin işi çox uğurlu alınıb. Onun müəllimlik fəaliyyəti və 
rəhbər işdə işləməsi qısa müddətdə bu insanın nəyə qadir 
olduğunu təsdiqləyən daxili enerjisini üzə çıxarıb. 

A.Rəsulov bu məktəbdə işlədiyi illərdə həmin məktəb 
təhsil sahəsində öz sözünü deyə bilib və rayon məktəbləri 
içərisində əldə etdiyi yüksək naliyyətlərlə öz ad- sanını 
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qoruyub saxlamağı bacarıb . 
1953-cü ildə Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsi 

Abdulla Rəsulovun bilik və bacarığını, onun yüksək təşkilat-
çılıq qabiliyyətini nəzərə alıb rayon komitəsinin təbliğat və 
təşviqat şöbəsinə müdir vəzifəsinə irəli çəkib. Müəllim nüfu-
zunu yüksəklərə qaldırmağı bacaran Abdulla müəllim üç il bu 
işdə uğurla çalışıb. 

Partiya işindən sonra qaynar məktəb həyatına qayıdan A. 
Rəsulov sonralar rayonun ən böyük kənd orta məktəbləri hesab 
olunan Gəndov və Rəhimli kəndlərində məktəb direktoru 
vəzifəsində işləyib. İş bacarığı, şəxsi nüfuzu, yorulmaq 
bilmədən çalışqanlıq göstərməsi, insanlarla xoş ünsüyyət 
qurmaq qabiliyyəti ona bu işdə daim yardımçı olub. 

1962-ci ildə elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq məqsədilə o, 
Bakı şəhərinə köçüb. Uzun illər Azərbaycan Partiya Tarixi 
İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə işləyib.  

1983-cü ildə disertasiya müdafiə edərək tarix elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almağa müvəffəq olub. Sonralar 
o, Bakı şəhər məktəblərində tarix müəllimi kimi çalışıb. 

1997-ci ildə Abdulla Rəsulov 69 yaşında dünyasını 
dəyişib. Lakin həmin dövrdən 18 il ötsə də onun əziz xatirəsi 
bu gün də yad edilir. 

 
 

 
 

BABA MURADƏLİYEV 
 

Baba müəllimin vəfatından 22 il keçsə də onun xoş və 
məzəli söz-söhbəti hələ də qulaqlarımızdan çəkilməyib. O, əsl 
təhsil fədaisi idi. Mən indiki T.Abbasov adına məktəbin VI-
VIII siniflərində oxuduğum illərdə sinif rəhbərim, həm də 
coğrafiya və rus dili müəllimim olub. Bundan əlavə Baba 
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müəllim məktəbimizin bədii özfəaliyyət dərnəyinin rəhbəri 
idi. Milli çalarları ilə zəngin və məşhur olan “Çobanlar” 
rəqsini xüsusi zövqlə ifa edər və bizə öyrədərdi. Baba 
müəllimin məktəbdə işi təkcə müəllim vəzifəsini daşımaqla 
bitmirdi. 

O, bəzən məktəbin direktor əvəzi, bəzən tədris hissə 
müdiri, bəzən gözəl şüarlar, plakatlar yazan rəssam idi. Bəzi 
hallarda bizim ekskursiya rəhbərimiz, bəzi vaxtlarda isə 
siyasi məktəbin mühazirəçisi olurdu. Bir sözlə məktəbin yazı 
və hesabat işi, təlim-tərbiyə sahəsinə təşkilatçılıq etmək məsə-
lələri hamısı Baba müəllimlə bağlı idi. 

Öz nurlu çöhrəsi, təmiz qəlbi, insanlarla çox mehriban 
və şən rəftarı ilə başqalarından köklü surətdə fərqlənərdi. 
Mənimlə təkcə dərs dediyi şagirdi kimi deyil, həm də qonşu 
kimi, bir yaxın adamı kimi çox yaxşı münasibətdə idi. 

İllər sürətlə, qanadlı quş kimi uçub bizdən uzaqlaşdı. 
Mən texnikumu bitirib əvvəlcə kənd texniki peşə məktəbinə, 
sonra isə rayon Xalq Maarif Şöbəsinin aparatına işə girdim. 
Qiyabi yolla institutu bitirdim. Baba müəllimlə yaxınlıq və 
isti münasibət nəinki bu illərdə azalmadı, əksinə daha da 
ildən- ilə artdı. Yaş fərqimiz olsa da indi biz artıq bütün 
sözünü- sirrini çəkinmədən və qorxmadan bir-birinə deməyə 
layiq olan dostlar idik. 

Tale mənə bu gözəl insanla çoxlu yol yoldaşı olmağı da 
qismət eləmişdi. Yay məzuniyyəti dövründə bir neçə il onunla 
Şimali Qafqaza turist gəzintisinə və sanatoriya müalicəsində 
olmuşam. Demək olar onunla min kilometrlərlə yol qət 
eləmişəm.  

Mən şöbənin aparatında, o isə məktəbdə işləsə də hə-
mişə Baba müəllimi özümə bir müdrük ağsaqqal, gözəl və 
etibarlı dost bilmişəm. Uğurla həyata keçən uzaq səfərlə-
rimin hamısında onu özümə böyük seçmişəm. Müəllimim 
olduğundan onun yanında heç vaxt protokol qaydalarını, 
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etik normaları pozub artıq-əskik hərəkətlərə yol verməmişəm. 
Ömürdə tayı-bərabəri olmayan və onunla birgə keçən bu 
illərdə bir-birimizdən zərrə qədər incikliyimiz olmayıb. Lakin 
onun qəflətən xəstələnməsi, uzun müddət müalicə olunması, 
nəhayət dünyasını dəyişməsi mənə böyük zərbə vurdu.Sanki 
qol-qanadımı sındırdı. 

İndi də gəlin sizin icazənizlə bu gözəl həyat və əmək 
yolu keşmiş insanın ömür kitabını yavaş-yavaş vərəqləyim: 

Baba Mövsüm oğlu Muradəliyev 
28 aprel 1924-cü ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhərində qulluqçu ailəsində 
dünyaya göz açıb. 

Atası Mövsüm Muradəliyev 
Dəvəçi rayonunda bir sıra məsul vəzi-
fələrdə çalışıb. 

1942-ci ildə 18 yaşlı B.Muradəli-
yev Dəvəçi qəsəbə orta məktəbini 
bitirərək müharibəyə yollanıb. 1942-
1945-ci illərdə faşist Almaniyasına 

qarşı müharibədə yaxından iştirak edib. İgidlik göstərdiyinə 
görə bir sıra orden və medallarla təltif edilib. 

Müharibə başa çatdıqdan sonra ordudan tərxis olunan 
Baba Muradəliyev ali təhsil almaq məqsədilə Moskva Pedaqoji 
İnstitutuna qəbul olub. Lakin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
bu məktəbi bitirə bilməyib Vətənə qayıdıb. O, Azərbaycana 
gəldikdən sonra iki ali təhsil almağa nail olub. Rus dili və 
Ədəbiyyatı İnstitutunu və Bakı Dövlət Unuversitetinin coğra-
fiya fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 

İlk pedaqoji əmək fəaliyyətinə B.Muradəliyev Dəvəçi 
qəsəbə orta məktəbində pioner baş dəstə rəhbəri kimi başlayıb. 
Sonra bu məktəbdə rus dili müəllimi işləyib. 

1960-cı ildə Dəvəçi şəhərində indiki T.Abbasov adına 
orta məktəbin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar o, ciddi ehti-
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yaca görə bu məktəbə köçürülüb. İlk vaxtlarda bu məktəbdə 
müəllim işləməklə yanaşı həmkarlar təşkilatının sədri və 
partiya təşkilatının katibi kimi ən məsul və çətin vəzifələrə 
seçilib. İşdə yaxşı nəticə əldə etdiyinə görə onu məktəbin dərs 
hissə müdiri vəzifəsinə irəli çəkiblər. Baba müəllim bu işdə də 
öz yüksək bilik və bacarığını, eləcə də təşkilatçılıq məharətini 
göstərib.  

Sonralar o, rayon axşam (qiyabi) orta məktəbinin 
direktoru vəzifəsinə irəli çəkilib. Baba müəllim bu məsuliy-
yətli və çətin vəzifənin öhdəsindən də bacarıqla gəlib. Qiyabi 
məktəbin rayonda nüfuz və hörmətinin yüksək dərəcədə 
artmasına böyük əmək sərf edib. 

Baba Muradəliyev 1978-ci ildə rayonun ən böyük mək-
təblərindən birinə - indiki Şabran şəhər Roman Yusifov 
adına 2 saylı lisey tam orta məktəbinə direktor vəzifəsinə 
irəli çəkilib. O, bu çətin, xüsusi bilik və bacarıq tələb edən 
vəzifədə 1981-ci ilə qədər işləyib. Xüsusi pedaqoji bacarıq, 
idaretmə  məharəti və təçkilatçılıq qabiliyyəti tələb edən bu 
vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlib.   

Təhsil sahəsinin bilicisi və mahir təşkilatçısı Baba 
müəllim 1981-ci ildə ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi axşam 
(qiyabi) məktəbinin direktoru vəzifəsinə təyin edildi. O, 
bütün bacarığı və var qüvvəsi ilə 1985-ci ilə kimi bu vəzifədə 
çalışdı. Onun səyi nəticəsində rayonda qiyabi (axşam) 
təhsilinin dirçəlməsinə və respublika səviyyəsinə qalxmasına 
təkan verildi. O, bu dövrdə bütün məktəb kollektivinin və 
rayon ictimaiyyətinin dərin hörmətini qazanıb. Ancaq ömrü-
nün ən məhsuldar bir vaxtında bu təhsil fədaisi 1985-ci ildə 
qəflətən ağır xəstələndi. Fələk bizim yalvarışlarımıza baxma-
yaraq əziz dostumuz Baba müəllimi  uzun müddət yataq 
xəstəsi etdi. Onun düz qoqquz il yataq rejimində aldığı 
müalicənin isə nəticədə  heç bir xeyri olmadı.    

Baba Muradəliyev qabaqcıl maarif xadimi və SSRİ 
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maarif əlaçısı idi. 1985-ci ildən uzunmüddətli xəstə olması ilə 
bağlı təqaüdə çıxmışdı... 

B.Muradəliyevin dörd övladı olub. Onlardan biri rəhmətə 
gedib. Üç övladı: oğlanları Azad və Nazim, qızı Turac atala-
rının peşə yolunun davam etdirirlər. 

Sevimli müəllimimiz, canıyanan iş yoldaşımız, etibarlı 
dostumuz Baba müəllim 1994-cü ildə uzun sürən ağır 
xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Lakin o vaxtdan illər keçsə də bu 
gün də onun əziz və işıqlı xatirəsi xatirələrdən və yaddaşlardan 
zərrə qədər silinməyib. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin!  
 

 
 

AĞABƏY QULİYEV 
 
Ağabəy Quliyevlə mən keçmiş Pirəbədil sovetliyinin 

tərkibinə daxil olan ayrı-ayrı kəndlərdənik. Ata-babadan 
nəinki kəndlərimiz və iqtisadi əlaqələrimiz, mən deyərdim 
hətta ürəklərimiz də bir-birinə yaxın olub. 

Ağabəy müəllim məndən 20 yaş böyük idi. Onun haq-
qında hələ indiki Şabran şəhər T.Abbasov adına tam orta 
məktəbin VI-VIII siniflərində oxuduğum vaxtlarda eşitmiş-
dim. Lakin mənə dərs demədiyi üçün onun daxili aləminə 
yaxından bələd deyildim. 

Yetmişinci illərdə mən ikinci rəhbər şəxs kimi təhsilin 
aparatında işləyərkən o, rayon Təhsil Şöbəsinə inspektor 
vəzifəsinə irəli çəkildi. Nəhayət mən yavaş-yavaş öz müəllim-
lik peşəsinin ürəkdən vurğunu olan bu gözəl insanla ünsiyyət 
qurmaq şansı qazandım. Yaxından onunla tanış olmağa baş-
ladım. İş otaqlarımız, vəzifələrimiz ayrı-ayrı olsa da demək 
olar ki, bütün iş gününü bir yerdə olurduq. 

Hər gün səhər müdiryanı müşavirə, müxtəlif növ iclas-
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lar, məktəblərdə aparılan hərtərəfli yoxlamalar, həftənin bir 
neçə günü sovxozlara köməyə getməyimiz, müxtəlif rayon 
tədbirlərində birgə iştirakımız bizi gündən-günə daha da bir-
birinə yaxınlaşdırırdı. 

Nəhayət mən Ağabəy müəllimi hərtərəfli tanıdım. Onun 
saflıq və təmizlik çeşməsindən su içmiş, sadə və mehriban 
təbiətli bir insan olduğunu tam dərk etdim. O andan əsl 
müəllim adını uca tutan bu səmimi insana hörmətim olduqca 
artdı. İldən-ilə ona qarşı birə on artan bu hörmət və nüfuz o, 
dünyasını dəyişənəcən bir an belə azalmadı. 

Söhbəti çox uzadıb sizi yormaq istəmirəm. İndi də gəlin 
A.Quliyevin həyat və əmək fəaliyyəti ilə sizi yaxından tanış 
edim: 

Ağabəy Balabəy oğlu Quliyev 
1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Ərşəli kəndində əsilzadə 
ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Balabəy kişi Ərşəlinin tanınmış bəy-
lərindən olub. Azərbaycanda Sovet ha-
kimiyyətinin qələbəsindən sonra onun 
bütün mülkiyyəti və var-dövləti müsa-
dirə edilib. Lakin Balabəy kişi başqa 
yerə köçüb getmək fikrindən birdə-
fəlik daşınaraq ömrünün sonuna kimi 
doğulub boya-başa çatdığı Ərşəlidə 

yaşayıb və həmin kənddə də vəfat edib. 
Anası Mələknisə xanım isə hələ Ağabəy kiçik yaşlarında 

ikən dünyasını dəyişib. 
A.Quliyev 1953-cü ildə APİ-nin fizika-riyaziyyat fakül-

təsini uğurla bitirib. Ali məktəbi qurtardıqdan sonra hərbi 
xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini başa çatdırdıqdan sonra ilk 
pedaqoji işə Dəvəçi qəsəbəsindəki keçmiş S.M.Kirov adına 
orta məktəbdə fizika- riyaziyyat müəllimi kimi başlayıb. 



~	319	~	

Pedaqoji işdə əldə etdiyi yüksək uğurları nəzərə alınaraq 
Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmrilə 1959-cu ildə onun 
adı Metodkabinetin Şərəf lövhəsinə daxil edilib. 

1973-cü ildə Ağabəy müəllimin biliyi, bacarığı və yüksək 
təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq o, RXMŞ-nin inspek-
toru vəzifəsinə irəli çəkilib. Bundan sonrakı illərdə A.Quliyev 
Beynəlmiləl kənd orta məktəbində direktor, Dəvəçi 2 və 3 
saylı orta məktəblərdə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. 
Sonuncu iş yeri isə Çölquşçu kənd orta məktəbi olub. 

1973-cü ildə Ağabəy müəllim təhsil sahəsində göstər-
diyi xidmətlərə görə “Qırmızı Əmək Bayrağı “ordeni ilə 
təltif edilib. Onun haqqında Sövetlər dönəmində nüfuzlu qəzet 
və jurnallarda, o cümlədən Moskvada nəşr olunan “Fizika v 
şkole“ və “Kvant“ jurnallarında yazılar dərc olunub, iş 
təcrübəsi yayılıb.  

Rayonumuzun tanınmış təhsil işçisi, hörmətli müəllim, 
gözəl insan Ağabəy Quliyev 1987-ci ildə 59 yaşında dünyasını 
dəyişib. Lakin o, keçmiş şagirdləri, qohumları, dostları və iş 
yoldaşları tərəfindən tez-tez yad edilir. 

Ağabəy müəllimin 5 övladı vardır. 
Oğlu Balabəy onun peşə yolunu davam etdirir, məktəbdə 

müəllimdir. M.F.Axundov adına Rus - dili və Ədəbiyyatı İnsti-
tutunu bitirib. Müxtəlif sahələrdə: Şabran rayon İcra Hakimiy-
yətində şöbə müdiri, rayon Təhsil Şöbəsində metodist vəzifə-
lərində çalışıb. İndi isə ümumi orta məktəbdə müəllim işləyir. 
Ailəlidir, iki övladı var. 

Oğlu Valeh Ç.İldırım adına Politexnik İnstitutun Avto-
mobil nəqliyyatının istismarı fakültəsini bitirib. Hal-hazırda 
Yol təsərrüfatı idarəsində mühəndis vəzifəsində işləyir. Ailə-
lidir, iki övladı var. 

Oğlu Elman Donetsk Ali hərbi məktəbini bitirib və uzun 
müddət orduda qulluq edib. Hal-hazırda istefadadır. Sahə rəisi 
vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 1 övladı var. 
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Oğlu Elxan bizneslə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı var. 
Oğlu Mehman Şabran Qaz təsərrüfatı idarəsində nəza-

rətçi vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 1 övladı var. 
Ağabəy müəllimin 8 nəvəsi, 2 nəticəsi var. Nəvələrindən 

biri Tural ali təhsilli mühəndisdir. 
Ailənin son beşiyi Mehman oğluna atası Ağabəy müəlli-

min adını qoyub. Ailədə hamı arzu edir ki, ən kiçik nəvə 
Ağabəy gələcəkdə babasının adını şərəflə yaşadan, onu daha 
da şöhrətləndirən, Vətənə, torpağa dəyərli bir gənc kimi 
yetişsin.  

 

 
   

HƏSƏN CƏBRAYILOV 
 

Həsən müəllim 1960-1963-cü illərdə mənim VI-VIII 
siniflərdə oxuduğum vaxtlarda riyaziyyat müəllimim olub. O, 
uşaqlıq xatirələrimdə səliqə-sahmanlı geyimilə seçilən, sakit 
təbiətli olması ilə fərqlənən bir müəllim kimi qalıb. Bundan 
əlavə o, sinifdə özünü çox mülayim və səbirli aparan, çox 
səmimi və mehriban, sözünün –söhbətinin yerini bilən, 
təmkinli, şagirdlərə qarşı qayğıkeş bir insan idi.  

1966-cı ildə mən texnikumu bitirib rayon Təhsil Şöbə-
sinin aparatına işə təyin olunandan sonra demək olar ki, 
onunla hər gün işə gedərkən və ya işdən qayıdarkən görüşüb 
söhbət edərdim. Söhbət zamanı ilk sözü məzunlardan salardı. 
O, sanki yetişdirdiyi məzunlarla nəfəs alırdı. Gecə-gündüz 
onlarla fəxr edirdi. Xüsusilə alimlik dərəcəsi almağa nail 
olmuş məzunları ilə. Bu zirvəyə ucalan məzunlarından 
Ş.Məmmədovun, M.Əhmədovun, A.Abbasovun, T.Əhmədo-
vun, Ə.Məmmədovun, G.Cəfərovun, Q.Müzəffərovun və 
digərlərinin adlarını böyük sevinc və iftixar hissi ilə çəkərdi. 
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Keçmiş məzunlarına qarşı olduqca mehriban və səmimi 
idi. Şagirdlərlə və məzunlarla söz-söhbət zamanı həmişə 
özünü sadə və mülayim aparardı.  

O, mənim rayonumuzda tanıdığım yeganə müəllimdir 
ki, üç dəfə müxtəlif qurultayların nümayəndəsi olub. 

Həsən Cəbrayılov çox xoşrəftar, mədəni bir insan idi. 
Adətən mənim gördüyümə və bildiyimə görə riyaziyyat 
müəllimlərinin ömürləri, günləri rəqəmlərlə keçdiyinə görə 
çox ciddi, azdanışan və zarafatı xoşlamayan olurlar. Lakin 
Həsən müəllim belələrindən deyildi. O, keçmiş şagirdləri ilə 
həmişə çox xoş münasibətdə idi. Onun hər sözü bizim üçün 
ağsaqqal nəsihəti, ziyalı məsləhəti, valideyn öyüdü idi.  

İndi də gəlin əziz müəllimimiz Həsən müəllimin həyatı 
və əmək fəaliyyəti ilə sizi bir qədər yaxından tanış edim: 

Həsən Bəşir oğlu Cəbrayılov 1930-cu ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun İdrisi 
kəndində anadan olub. İlk təhsilini 
İdrisi kənd yeddillik məktəbində 
alıb. Orta təhsilini isə Dəvəçi 
qəsəbə keçmiş S.M.Kirov adına 
orta məktəbdə davam etdirib. 
Həmin məktəbi yaxşı və əla 
qiymətlərlə bitirərək kamal 
attestatı alıb. 

Orta məktəbdə təhsilini başa 
vurduqdan sonra gənc Həsən təhsil 
sənədlərini Quba ikillik 

Müəllimlər İnistitutuna verib. Qəbul imtahanlarında fəal iştirak 
etdiyinə və nəticədə uğur qazandığına görə bu ali məktəbin 
fizika-riyaziyyat şöbəsinə qəbul olub.  

Ali məktəbdə oxuduğu illəri öz biliyi, bacarığı, çalış-
qanlılığı və yüksək tələbə intizamı ilə yola salıb. Nəhayət 
böyük müvəffəqiyyətlə institutu bitirərək ali təhsil haqqında 
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diplom alıb. 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən 

gənc Həsənin işləmək üçün təyinatı öz doğma rayonu Dəvə-
çiyə verilib. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Xalq Maarif Şöbə-
sinin arxivində saxlanılan 1950-1960-cı ilə dair əmr kitabında 
1950/1951-ci tədris ilində yeni təyinatla 33 nəfər müxtəlif 
ixtisaslı müəllimin rayona gəldiyi qeyd edilib. Həmin yeni 
gələn gənc mütəxəssislərin işə göndərilməsinə dair əmrdə 
Həsən Cəbrayılovun institutu bitirdikdən sonra rayonun İdrisi 
kənd 7-illik məktəbinə müəllim təyin olunması göstərilib. O, 
bir müddət burada işlədikdən sonra ciddi ehtiyaca görə Dəvəçi 
qəsəbə orta məktəbinə müəllim köçürülüb və burada pedaqoji 
fəaliyyətini uğurla davam etdirib. 

Sonralar Həsən müəllim qiyabi yolla Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunda da təhsil alıb. 

1952-1959-cu illərdə H.Cəbrayılov öz biliyi, təcrübəsi və 
çalışqanlı olması sayəsində Dəvəçi qəsəbə orta məktəbində ən 
hörmətli və nüfuzlu riyaziyyat müəllimi kimi yetişib. 1959-cu 
ildə Dəvəçi RXMŞ-nın şura iclasının qərarı ilə məktəbin təlim- 
tərbiyə sahəsində, habelə rayonun ictimai işlərində fərqlən-
diyinə görə və tədris etdiyi fəndən yüksək müvəffəqiyyət əldə 
etdiyi üçün Həsən Cəbrayılovun adı Metodkabinet nəzdin-
dəki “Şərəf” lövhəsinə daxil edilib. 

1961-ci ilin aprel ayının 1-də Dəvəçi şəhəri sanki bay-
ramsayağı bəzədilmişdi. Rayonda müasir təhsil standardlarına 
cavab verən 1170 nəfər şagird yeri olan yeni ilk birtipli üç-
mərtəbəli orta məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdi. Mək-
təbin həyətini və ətrafı xoş müsiqi sədaları, uşaqların, yeniyet-
mələrin və gənclərin şən söz-söhbət və gülüş sədaları bürü-
müşdü. 

Təntənənin ən oynaq nöqtəsi isə təzə məktəbin qabağı 
idi. Bu gün təzə məktəbin açılışı olacaqdı. Rayonun bütün 
camaatı, ziyalılar, şagirdlər, valideynlər sevinc içərisində 
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idilər. Mən də o unudulmaz anlarda şagirdlərin arasında idim. 
Yeni açılan məktəbin təzə siniflərində VI sinifdə 
oxuyacaqdım.  Lakin buraya toplaşanların içərisində ən çox 
həyəcan keçirən və sevinən müəllimlər idi. Onlarım hamısı 
təzə əmrlə bu məktəbə müəllim və diğər vəzifələrə təyinat 
almışdılar. Bu müəllimlərin arasında sevinci, fərəhi yerə -göyə 
sıxmayan ən fəallarından biri isə Həsən müəllim idi.  

Nəhayət qırmızı lent kəsildi. Bütün müəllimlər və şa-
girdlər məktəbə daxil oldular. Zəng çalınaraq ilk dərsin baş-
landığını bildirdi. Beləliklə təzə məktəb fəaliyyətə başladı. 
Nurulla Xəlilov məktəb direktorumuz, Həsən müəllim isə 
riyaziyyat müəllimimiz oldu. Bu gözəl insan VI-VIII siniflərdə 
riyaziyyatdan mənə dərs dedi.  

Həsən müəllim böyük bir həvəslə, istəklə təzə məktəbdə 
işə girişmişdi. Onun bu aktivliyini, bilik və bacarığını nəzərə 
alan rayon, RXMŞ və məktəbin rəhbərliyi ona dərs hissə 
müdiri vəzifəsini təklif etdi. 

Vəzifə təklifini qəbul etsə də, bir müddət dərs hissə 
müdiri işləyən Həsən müəllim müəllimlik fəaliyyəti üçün iş 
vaxtının açıq-aydın çatışmadığını hiss etdi. Kobud çıxmasın o, 
başa düşdü ki, anası onu vəzifə üçün yox, yalnız müəllimlik 
üçün dünyaya gətirib.  

Ona görə də yeni vəzifə ilə vidalaşmağı və birdəfəlik 
müəllimlik peşəsindən ikiəlli yapışmağı üstün tutdu. Ömrünün 
axırına kimi düz 45 ilə yaxın bu məktəbin ən tanınmış, 
hörmətə və nüfuza malik olan müəllimlərindən biri oldu. 

Həsən müəllimin bu qərarı gələcək əmək fəaliyyətində 
ona nəinki dərs dediyi məktəbdə və işlədiyi rayonda, hətta 
respublikada da ad-san və şan-şöhrət gətirdi. Dərs dediyi 
məzunların səsi-sorağı təkcə rayona deyil, respublikamıza və 
dünyanın bir sıra yerlərinə yayıldı. 

Həsən müəllim təhsil fədaisi idi. O, bütün bilik və 
bacarığını, ömrünü, gününü, gözünün nurunu, bütün sağlam-
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lığını pedaqoji işə həsr etdi. 
Onun adı get-gedə mötəbər məclislərdən gəldi. Ona bir 

çox nüfuzlu və mötəbər məclislərin iştirakçısı olmaq qismət 
oldu. 

Həsən Cəbrayılov 1953-cü ildə Bakı şəhərində keçiril-
miş Azərbaycan gənclərinin XVIII qurultayında, 1968-ci 
ildə Moskva şəhərində keçirilmiş SSRİ Müəllimlər qurul-
tayında, 1998-ci ildə respublika paytaxtında keçirilmiş 
Azərbaycan Müəllimlərinin XI qurultayında nümayəndə 
kimi iştirak edib. 

ARAYIŞ. Məlumat məqsədilə oxuculara çatdırım ki, 
1998-ci ildə keçirilən Azərbaycan Müəllimlər qurultayı 
respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra müəllimlərin 
ilk müstəqil ali məclisi idi. Bu qurultayda Ulu Öndər Heydər 
Əliyev də şəxsən iştirak etmiş və böyük nitq söyləmişdi. 
Qurultayda ona “Xalq müəllimi” diplomu təqdim olun-
muşdu. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun təhsil tarixində 
riyaziyyat müəllimlərindən söhbət düşəndə Həsən müəllimin 
də adı iftixarla çəkilir. Çünki rayonumuzda böyük riyaziyyat-
çılar ordusunun yetişməsində Həsən müəllimin də əməyi az 
olmayıb. Xüsusilə keçən əsrin altımış-doxsanıncı illərində 
rayonumuzda yetişən riyaziyyatçılar nəslinin çox hissəsi onun 
dərs dediyi məzunlardandır. 

Həsən Cəbrayılov 1960-2005-ci illərdə RTŞ-nin ictimai 
inspektoru olub. O, bu vəzifəni ictimai əsaslarla yerinə yetirsə 
də, bu sahədə üzərinə düşən bütün vəzifələri vaxtında və 
layiqincə yerinə yetirmişdir. 

Həsən müəlim məktəbdə keçirilən fənn olimpiadalarına 
yüksək qiymət verirdi. Deyirdi ki, olimpiada özü də bir 
imtahandır. O şagirdlərin bilik səviyyəsinin üzə çıxmasına 
xeyli kömək edir. Onun dərs dediyi şagirdlər riyaziyyat 
fənnindən  keçirilən olimpiadanın rayon və respublika 
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turundan həmişə böyük uğurla qayıdardılar. 1969-cu ildə 
respublika riyaziyyat olimpiadasında onun dərs dediyi 
şagirdlər yüksək müvəffəqiyyət qazandığına görə o özü də  
Fəxri Fərmanla təltif edilmişdi. 

Həsən müəllimin Qədim Camalov, Əzızağa Əzizov, 
Kazım Əfəndi, Tofiq Poladov kimi çoxlu riyaziyyat müəllimi, 
İlqar Osmanov kimi uroloq həkim-cərrah işləyən məzunları 
vardır. 

Həsən Cəbrayılov rayonda böyük hörmət və nüfuza sahib 
olan ziyalılardan idi. O, dəfələrlə rayon Veteranlar və 
Ağsaqqalar Şurasının sədri seçilmişdi. 

Həsən müəllimin dörd övladı var. 
Həyat yoldaşı Saniyə müəllimə də uzun illər bu məktəbin 

xarici dili müəllimi olub. 
Əsl təhsil fədaisi kimi Vətənə və xalqa qüsursuz xidmət 

etməyi özünə borc sayan Həsən müəllimin çoxlu təltifləri var. 
Bir neçə dəfə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti-
nin, Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin Fəxri Fərman-
ları ilə təltif edilib. SSRİ Maarif əlaçısı döş nişanına və 
Azərbaycan SSR və SSRİ Veteranlar Şurasının döş nişa-
nına layiq görülüb. 

2005-ci ildə sevimli müəllimimiz Həsən Cəbrayılov 75 
yaşında əbədi olaraq gözünü yumdu. Lakin o, bu gündə 
unudulmayıb. Övladları, nəvə-nəticələri, iş yoldaşları, dostları,  
qohumları və keçmiş şagirdləri tez-tez onu yada salaraq 
xatırlayırlar. 
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BABƏK XUBYAROV – DAİM ZİRVƏYƏ CAN ATAN 
TƏHSİL FƏDAİSİ 

 
Şabran (Dəvəçi) Təhsil Şöbəsinin aparatında işləyəndə 

Babək müəllimlə heç olmasa gündə bir dəfə rastlaşardım. 
Mənımlə əvvəlcə uzaqdan salamlaşar, sonra irəli gəlib çox 
mehriban görüşər və hal-əhval tutardı. Neçə dəfə bu sözə 
etiraz etsəm də həmişə “mənim müdirim necəsən? “deyə mənə 
müraciət edərdi. Bu sözü xüsusilə zarafat üçün adamların 
yanında deyəndə mən həyacanlanar, çəkinə- çəkinə zarafatla 
ona deyərdim: “Müəllim, birdən bu sözü müdir eşidib, məni 
işdən çıxardar ha?” O, isə gülə-gülə cavabında: Səni buradan 
heç tankla da dartıb çıxarmaq olmaz. Öz xoşunla çıxmasan 
əgər.” Dost və yaxın münasibətdə olsaq da həmin dövrlərdə o, 
mənim gözümdə başqaları kimi adi tarix müəllimi idi. 

Lakin illər ötdükcə onun tədris sahəsində nümunəvi işi, 
bir sözlə, yaxşı səsi, sorağı rayona yayılmağa başladı. Əvvəl-
cə məktəbdə, sonra isə rayonda tədrisdə nümayiş etdirdiyi öz 
qabaqcıl əməyi ilə o, yavaş-yavaş gözümdə ucalmağa başladı. 
Onun şagirdləri ilə birlikdə rayonumuzun “Çıraqqala “ko-
mandası tərkibində Bakı şəhərində “Tusi “adına klubda 
keçirilən bilik yarışmasında iki dəfə qələbə əldə etməsi ona 
qarşı el rəğbətini daha da artırdı. Bu yarışma haqqında 
çəkilmiş televiziya filmi isə ona olan nüfuzu daha da yük-
səltməyə başladı .  

Bakı şəhər məktəblərində müəllim işlədiyi vaxtlarda da 
onun qulağımıza çatan yaxşı sorağı məni çox sevindirirdi. 
Ziyalı insan, bir təhsil işçisi kimi hökümət tərəfindən bütün 
fəxri adlara layıq görülməsi Babək müəllimin yüksək 
pedaqoji ustalığından və intellektual səviyyəyə malik 
olmasından xəbər verirdi. İndi də gəlin ömrünün 35 ildən 
çoxunu pedaqoji işə sərf etmiş Babək müəllimin həyat və 
əmək fəaliyyətinə daha yaxından ekskursiya edək: 
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Babək Ələkbər oğlu Xubyarov 
1953-cü ilin dekabr ayının 10-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun 
Rəhimli kəndində müəllim ailəsində 
anadan olub. 

Atası Ələkbər İsmayıl oğlu 
Xubyarov 1923-cü ildə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonunun Qələgah 
kəndində dünyaya göz açıb. Gənc-
liyinin çiçəklənən dövrünün ilk an-
ları müharibə illərinə təsadüf edib. 
Onu orta məktəbi bitirən kimi cəb-

həyə göndəriblər. 1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən mühari-
bəsinin ən ağır döyüşlərində iştirak etdiyinə və bu döyüşlərdə 
fərqləndiyinə görə orden və medallara layiq görülüb. Ələkbər 
Xubyarovun əsas əmək fəaliyyəti pedaqoji işlə bağlı olub. O, 
rayonun Qələgah kənd 8-illik məktəbində müəllim və direktor, 
Rəhimli və Şahnazərli kənd orta məktəbində direktor 
vəzifəsində çalışmışdır. Ömrünün ən qaynar və məhsuldar 
çağında 38 yaşında dünyadan köçmüşdür. 

Babək Xubyarov 1960-cı ildə ındiki Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbin I sinfinə 
qəbul olub. Orta təhsilini bu məktəbdə başa vuraraq kamal 
attestatı alıb. Müəllimləri və qohumları gənc Babəkə hüquq-
şünas olmağı məsləhət görsələr də o, “mən tarix müəllimi 
olacağam” demişdi. 

Arzusu, niyyəti Babək müəllimi Bakı Dövlət Universi-
tetinin tələbə qəbulu komisiyyasına gətirdi. O, sənədlərini 
təqdim etdikdən bir neçə gün sonra keçirilən qəbul imtahan-
larında yüksək bilik və bacarıq nümayiş etdirərək bütün qəbul 
imtahanlarından uğurla çıxdı. Yüksək bal topladığına görə ali 
məktəbin tarix fakultəsinin tələbəsi adını qazandı. 

Babək müəllimin yaşadığı əziz və unudulmaz universitet 
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illəri ölənəcən onun yaddaşını tərk eləməmişdi. Bu illər onun 
gələcəkdə qazana biləcəyi yüksək həyat və əmək salnaməsinin 
müqəddəməsi idi. Həmişə o illəri tez- tez xatırlayıb yadına 
saldıqca həmin dövrə yüksək dəyər verər, ağız dolusu ali mək-
təbdəki müəllimlərindən və tələbə yoldaşlarından danışardı. 

1977-ci ildə ADU-nun tarix fakultəsini uğurla başa vuran 
Babək müəllimin təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. RXMŞ-nin 
əmrinə əsasən o, keçmiş S.M.Kirov adına Dəvəçi şəhər 8-illik 
məktəbinə tarix müəllimi təyin edilib.  22 il bu məktəbdə 
çalışıb. İndiki Şabran şəhər 4 saylı tam orta məktəbdə müəllim 
işləməklə yanaşı ehtiyaca görə Şabran (keçmiş Dəvəçi ) şəhər 
2 saylı tam orta məktəbində və rayon Texniki Peşə məktəbində 
də tarix dərslərini tədris edib. Ancaq söz-söhbətlərindən 
məlum idi ki, o, şəhər 4 saylı orta məktəbi öz ürəyi qədər sevib 
əzizləyib. Bu müqəddəs təhsil ocağını bütün uğurlarının və 
müvəffəqiyyətlərinin beşiyi hesab edib. Çünki bu məktəbdəki 
gərgin və səmərəli iş dövrü Babək Xubyarovun əmək salna-
məsində bir “tramplin “rolunu ifa edib. 

Həmin illərdə Babək müəllimin dərs dediyi şagirdlər 
fənn olimpiadalarının məktəb və rayon turunda sevindirici 
nailiyyətlər qazanırdı. Respublika turundan isə heç vaxt əliboş 
qayıtmazdılar.  

Öz gücünə, qüvvəsinə güvənərək o, rayon sərhədlərini 
aşan bilik qrupu təşkil etmişdi. Bu qrup rayon yarışmasında 
artıq öz sözünü deyə bilmiş,respublika yarışlarında dəfələrlə 
qələbə qazanmışdı. Onun təşkil etdiyi “Çıraqqala” komandası 
respublikada təhsil işinin maariflənməsi və təbliği yolunda 
canlı nümunə idi. Xüsusilə bu komandanın Bakı şəhərində 
keçirdiyi yarışmaların dəfələrlə televiziyada nümayiş etdiril-
məsi və ona aid iki dəfə sənədli filmin çəkilişi rayonumuzun 
digər məktəblərində də şagird, müəllim və valideynlər arasında 
təhsilə güclü maraq oyatmışdı. Səfəvilər dövlətinin 500-illik 
yubileyi münasibətilə keçirilmiş bilik yarışlarında onun şa-
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girdləri qələbəyə imza atmışdılar. 
Həmin illərdə onun dərs dediyi 15 nəfərədək şagird 

tarix fənni üzrə respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərində 
keçirilən olimpiadalarda I-III yerləri tutmuşdu. 

Babək Xubyarov onun yolunu davam etdirən çoxlu ardı-
cıllar yetişdirib. Onun Şabranda (Dəvəçidə), respublikamızın 
şəhər və rayonlarında, eləcə də Bakı şəhərində işləyən yetir-
mələri onlarcadır. Müəllimi olduğu məzunlar arasında dün-
yada məşhur olan Moskva, Oskford, Berlin, İstanbul və 
başqa universitetlərdə təhsil almış keçmiş şagirdləri 
vardır. 

Babək müəllim həm də dövlətimizin təhsil siyasətini 
həyata keçirən, onun təbliğini ön plana çəkən gözəl nitqi, 
savadı olan bir mühazirəçi idi. O, dövlətimizin təhsil qarşı-
sına qoyduğu vəzifələrdən, zəngin iş təcrübəsindən və digər 
mövzulardan maraqla danışardı. 

Bakıda müəllim işlədiyi illərdə Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyasında, Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinidə ümumi təhsilin Milli Kurikulumu komissiya-
sında, həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin yubileyi qeyd 
edilən tədbirlərdə çıxışlar və məruzələr edib. 

Babək müəllim həm də respublikamızda bir dərslik müəl-
lifi kimi tanınmışdı. O, orta ümumtəhsil məktəblərinin tarix 
fənni üzrə Dövlət proqramlarının tərtibçisi idi. VII, VIII sinif-
lərdə tarix dərsliklərinin, seçmə fənnlər üzrə proqramların, 
müəllimlərin istifadəsindən ötrü tematik iş planının müəllifi 
idi. Orta məktəb şagirdlərinin marağını artırmaq məqsədilə 
“1001 test” kitabını yazmışdı. 

Babək müəllim Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-
liyinin xətti ilə, proqram və dərsliklərin yazılmasnda, olim-
piada suallarının tərtibində, eləcə də Milli Kurikulumu komis-
siyalarının işində yaxından iştirak edirdi. 

B.Xubyarov həmişə keçirilən bütün ictimai işlərdə, o 
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cümlədən rayon və respublika tədbirlərində fəal iştirakçı idi. 
Bu təhsil fədaisi Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər sovetinə de-
putat seçilmiş, rayon seçki komissiyasının fəal üzvü olmuşdu. 

Təhsilə aid elə bir tədbir olmayıb ki, B.Xubyarov orada 
iştirak etməsin. Təhsil sahəsi üzrə keçirilən rayon, şəhər və 
respublika konfranslarında, eləcə də Azərbaycan müəllim-
lərinin XI və XII qurultayında iştirak edib. 

Babək müəllimin əməyi sağlığında özünün dediyi kimi 
həmişə qiymətini alıb. O, demək olar ki, öz zəhmətilə ardıcıl-
lıqla müəllimliyə aid olan bütün adları qazanıb. Əvvəlcə “baş 
müəllim”, “metodist” müəllim, sonralar isə “ali dərəcəli 
müəllim” adına layiq görülüb. “İlin müəllimi “müsabiqə-
sində iştirak edərək bu adı qazanmaq şərəfinə nail olub. 

O, Azərbaycan Respublikasının təhsil əlaçısı idi. Bir 
neçə dəfə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, TİAHİ RK-sı, 
rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı şəhər Təhsil İdarəsi və digər 
təşkilatlar tərəfindən verilən Fəxri Fərmanlar Babək müəl-
limin əməyinə verilən qiymətin ən əsas göstəricisi idi. 

Babək müəllimə uzunmüddətli səmərəli pedaqoji fəa-
liyyətinə görə 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar müəllimi” adı verildi. Bu ad onun müəllim 
əməyinə verilən ən yüksək qiymət idi. 

Ömrünü təhsilin inkişafına sərf edən B.Xubyarov həm də 
gözəl ailə başçısı olub. Həyat yoldaşı Tövsiyyə xanım ali 
təhsilli pediatr-həkimidir. Dörd övladı, üç nəvəsi var. Övlad-
larından üçü atasının peşə yolu ilə gedir. Ailənin böyük övladı 
Könül Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim 
işləyir, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. İkinci qızı 
Nərmin Şabran şəhər 2 saylı lisey tam orta məktəbində tarix 
müəllimidir. Kiçik qızı Pərvin isə Bakıdakı 158 saylı tam orta 
məktəbdə sinif müəllimi işləyir. Ailənin yeganə oğlu Çingiz  
hərbiçidir.  
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Respublikanın Əməkdar müəllimi Babək Xubyarovun  
həyat və əmək fəaliyyətinə aid məlumat lövhəsi 

 
Bütün ömrünü, gününü şanlı milli tariximizin təbliğinə 

həsr edən, onun tədqiqi və öyrənilməsi üçün çalışan, bu sahədə 
hər cür əziyyətə qatlaşan Babək müəllim dünyasını dəyişsə də 
onun xoş xatirə kimi qoyub getdiyi işi və əməlləri bu gün də 
yaşayır. 
           

 
 

NURBALA QULİYEV - “BURA GÜLÜSTANİ-İRƏM 
TORPAĞIDIR” KİTABININ MÜƏLLİFİDİR 

 

Alovlu vətənpərvər, tanınmış tarixçi, Şabranın Hera-
dotu adlandırdığım Nurbala müəllimin adı gələndə əvvəlcə  
unudulmaz yeniyetməlik çağlarım – orta məktəb illərim 
yadıma düşür. Həmin dövrdə onun yaşı otuzu ötsə də çox 
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sağlam və gümrah görünürdü. Bəzi müəllimlər kimi sinifdə 
bir yerdə oturub donub qalmazdı. 

Sinfmizdə onu tarixə aid xəritələrdən ayırmaq olmurdu. 
Yeni dərsi xəritə üzrə elə izah edərdi ki, çox vaxt evə 
tapşırılan dərsi öyrənməyə ehtiyac qalmırdı. Bəzən sinifdə 
şagird partalarının arasını gəzib nadinclik edərək dərsə 
diqqətlə qulaq asmayan şagirdləri nəzarətə götürərdi.  

Nurbala müəllimdən beş qiymət almaq da hər şağirdin 
işi deyildi. O, yalnız tarixi yerləri, baş vermiş bütün hadisə və 
proseslərin gedişatını, eləcə də nəticəsini xəritənin köməyilə 
yüksək səviyyədə bilən, onu izah etməyi bacaran və 
müəllimin verdiyi bütün əlavə suallara cavab verə bilən 
şagirdlərə əla qiymət yazardı.  

Bu elm və təhsil fədaisi dərs dediyi şagirdlərə qarşı çox 
tələbkar idi. Özü də sinifdə dərsə diqqət yetirən, ardıcıl 
olaraq hər gün hazırlıqlı gələn şagirdlərə cavab verməsinə və 
qiymət almasına şərait yaradardı. 

İlk dəfə mənə tarix fənnini sevdirən, bu fənnə meyl və 
marağımın artmasına səbəb olan, onu öyrənməyin yollarını 
və sirlərini öyrədən Nurbala müəllim olub. 

Altımışıncı illərin əvvəllərində Nurbala müəllimlə 
şagird-müəllim kimi münasibətdə idiksə, yetmişinci illərin 
əvvəllərində həm iş yoldaşı, həm də qohum olduq. Beləliklə 
mən həmişəlik bu gözəl insanı, ilk tarix müəllimimi özümə 
ən yaxın məsləhətçi və müdrik ağsaqqal hesab etdim. 

Nurbala müəllim milli tariximizin bilicisi və maariflən-
diricisi kimi Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunda tarix üzrə 
elmlər namizədi, elmlər doktoru fəxri adı alan məzunların 
çoxuna dərs deyib. Onun rayonda ali təhsilli tarix müəllimi 
kimi fəaliyyət göstərən böyük bir tarıxçilər dəstəsinin 
yetişməsində yaxından köməyi olub. 

Nurbala Quliyev Vətən tarixinin dərindən bilicisi idi. O, 
tariximizin açılmayan sirlərinin aşkarlanması və öyrənilməsi 
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üçün böyük səy göstərirdi. Nəhayət yorulmaq nə olduğunu 
bilməyən bu zəhmətkeş insan öz arzusuna çatdı. O, tarixi 
yerlərimizdə ömrü uzunu apardığı tədqiqatları, araşdırmaları 
bir yerə toplamağa müvəffəq oldu. Beləliklə onun 2005-ci 
ildə yeganə əsəri “Bura Gülüstanı-İrəm torpağıdır ” kitabı 
(“Şuşa “nəşriyyatı, 208 səh.) işıq üzü gördü. Kitab qədim 
Şabran şəhərinin öyrənilməsində ən dəyərli tədqiqat əsəridir. 

Nurbala müəllim bir ziyalı kimi həm də yüksək estetik 
zövqə malik bir insan idi. Bu yüksək və möhtəşəm duyğular 
onu həm də rəssam və bağban kimi yetişdirmişdi. Çəkdiyi 
şəkillər insanların zövqünü oxşayırdı. Bağ-bağçada 
yetişdirdiyi nadir güllər, çıçəklər, bar verən meyvə ağacları 
isə insanları heyrətə gətirirdi. 

Bir sözlə Nurbala müəllim belə gözəl və nadir xüsusiy-
yətlərə malik bir insan idi. İndi də gəlin onun həyat və əmək 
tarixçəsinə bir az da dərindən diqqət yetirək: 

Nurbala Şahbala oğlu Quliyev 
1928-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun Orta Əmirxanlı kəndində 
kəndli ailəsində dünyaya gəlib. İlk 
təhsilə 1935-ci ildə Orta Əmirxanlı 
kənd yeddillik məktəbinin I sinfinə 
daxil olmaqla başlayıb. 1943-cü ildə 
isə həmin kənd məktəbini müvəffə-
qiyyətlə bitirib. Həmin ildə də orta 
təhsilini keçmiş Dəvəçi qəsəbə 
S.M.Kirov adına orta məktəbində 
davam etdirib. Yeni təhsil ocağında 

oxuduğu ilk vaxtdan yüksək bilik, bacarıq və nümunəvi əxlaq 
və intizam nümayiş etdirən N.Quliyev 1946-cı ildə orta 
məktəbi əla qiymət, nümunəvi əxlaqla bitirərək orta təhsil 
haqqında kamal attestatı alıb. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra gənc Nurbala tarix 
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müəllimi olmağı qərara alıb. Onun məqsədi ali məktəbdə 
Vətən tarixini dərindən öyrənmək, orada öyrəndiklərini gələ-
cəkdə məktəbdə müəllim işləyərkən şagirdlərinə çatdırmaq idi.  

Bu arzu və xəyallarla sənədlərini ali məktəbin tələbə 
qəbulu komissiyasına təqdim edib. İmtahanlarda böyük uğur 
qazandığına görə o, 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin tarix fakultəsinə qəbul olunub. 

Ali təhsil aldığı illər N.Quliyevin həyatında ən unudul-
maz illərə çevrilib. O, öz biliyi, bacarığı, davranışı və nizam-
intizamı ilə qısa müddətdə bütün tələbə və müəllim kol-
lektivinin sevimlisi olub. Ali məktəbdə təhsil almaqla yanaşı 
tariximizi tədqiq etmək, onu araşdırmaq məsələlərini qarşısına 
ali məqsəd qoyub. 

Hər il yay tətili dövründə Azərbaycanın şimal bölgəsinin 
tarixi qalalar və istehkamlarla zəngin bir guşəsi sayılan Şabran 
ərazisində olan tarixi yerləri maşınla, piyada və ya atla gəzib. 
Çıraqqala, Narınqala, Dərbənd qalası kimi qalaları, eləcə də 
Beşbarmaq və Gilgilçay sədlərini tədqiq edib.  

Bir sözlə, tələbəlik illərində gənc Nurbala indiki Xızı 
rayonunun Giləzi kəndindən başlamış Dərbənd qalasınadək 
bütün tarixi yerləri tədqiq etməyə müvəffəq olmuşdur. Gəzdiyi 
bütün tarixi yerlərdə o, hər daşı, kərpici belə tədqiq etməyi və 
araşdırmağı qarşısına məqsəd qoyub. 

Beləliklə gənc Nurbala  Şimal bölgəsində olan, xüsusilə 
Şabran ərazisindəki qədim yaşayış məskənlərində aşkar olunan 
eksponatlar haqqında dəyərli məlumatlar toplaya bilib. 

1950-ci ildə Nurbala Quliyev institututda təhsilini başa 
vurub və ali məktəbi bitirmək haqqında diplom alıb. Respub-
lika Maarif Nazirliyi tərəfindən onun təyinatı keçmiş Dəvəçi 
rayonuna göndərilib. Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmri ilə 
gənc Nurbala keçmiş Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbində işə başlayıb. On ilə qədər bu məktəbdə tarix 
müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 
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Bu dövrdə o, iş təcrübəsini və pedaqoji ustalığını yüksək 
dərəcədə  artırmağı bacarıb. Rayonumuzun keçmiş tarixinin 
öyrənilməsi sahəsində əldə etdiyi məlumat bazasını getdikcə 
daha da zənginləşdirməyə çalışıb.Tədris etdiyi tarix fənnini 
dərs dediyi şagirdlərə sevdirə bilib. Bir ziyalı kimi rayon 
əhalisinin ideya siyasi cəhətdən maariflənməsi sahəsində də 
xüsusi xidmətlər göstərib. 

1961-ci ilin aprel ayında ciddi ehtiyaca görə N.Quliyev 
indiki T.Abbasov adına məktəbə tarix müəllimi köçürülüb. Bu 
məktəbdə işlədiyi müddətdə yeni-yeni tədris metodlarının və 
üsullarının, müxtəlif tədris texnologiyalarının dərs dediyi 
sinifə gətirilməsinə nail olub. Bu səbəbdən də onun məktəbdə-
ki müəllimlər və şagirdlər arasında hörməti və nüfuzu get-gedə 
daha da artıb. Lakin bu illərdə də o, Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun tarixi yerlərini tədqiq etmək işini davam etdirib. 

1975-ci ildən başlayaraq Nurbala müəllim ciddi ehtiyaca 
görə əvvəlcə Sincanboyad, sonra isə Surra kənd 8-illik 
məktəblərində direktor və müəllim işləyib. Həmin vaxtlarda o, 
öz biliyi və bacarığı, eləcə də yüksək təşkilatçılığı ilə işlədiyi 
kollektivin, eləcə də dərs dediyi hər bir şagirdin və onun 
valideyninin dərin hörmətini qazanıb. 

Nurbala Quliyev pedaqoji sahədə fasiləsiz olaraq əlli 
ilə yaxın əmək sərf edib. Uzun illərin bu zəhməti ona nəinki 
rayonda, hətta respublikada böyük nüfuz və hörmət gətirib. 
Adı yüksək kürsülərdə çəkilib. Qabaqcılların ən qabaqcılı olub 
Nurbala müəllim. Şəkli şərəf lövhəsindən heç zaman əskik 
olmayıb. 

Dəfələrlə fədakar əməyinə görə Azərbaycan Respub-
likası Maarif Nazirliyinin, Təhsil İşçilərinin Respublika 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin RK-nın, eləcə də SSRİ 
Maarif Nazirliyinin Fəxri Fərmanlarını alıb. Yaxşı işinə 
görə V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 
turist putyovkası ilə mükafatlandırılıb. İki dəfə rayon 
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Sovetinə deputat seçilib. 
2005-ci il Nurbala müəllimin həyatında ən uğurlu il oldu. 

Bu ildə ona təxminən 60 illik zəhmətinin bəhrəsini görmək 
qismət olub. “Şuşa” nəşriyatında onun “Bura Gülüstani- 
İrəm torpağıdır” əsəri çapdan çıxdı. Kitabin redaktoru, res-
publikamızın tanınmış yazıçı-jurnalisti, bu məktəbin məzunu 
Nizami Rəhmanlı kitaba yazdığı ön sözdə bu cümlələr xüsusi 
yer tutur: “Hər elin- obanın, hər diyarın yaxşı adını qazanmış 
kişiləri var ki, həqiqətən də onlarsız həmin bölgə, el-oba çox 
şey itirərdi. Mənim çox sevdiyim, dərin hörmət bəslədiyim, 
bütün ömrüm boyu adicə səliqə-sahmanından tutmuş savadına, 
biliyinə, pedaqoji məharətinə, yorulmadan çalışmaq bacarı-
ğına, sadəliyinə, emosionallığına, paklığına, ailəcanlığına 
qədər hörmətlə baxdığım insanlardan biri olan, uzun illər 
doğma Dəvəçidə müəllim işləmiş Nurbala Şahbala oğlu 
Quliyev də həmin yaxşı kişilərin cərgəsindədir ”. 

Nurbala müəllim fədakar təhsil işçisi, nüfuzlu müəllim 
olduğu kimi, həm də gözəl ailə başçısı idi. Onun yüksək şəxsi 
əxlaqı, mədəni davranışı, xoş danışığı ailə üzvləri üçün böyük 
bir məktəb idi. Ailəsində 9 övladın, 23 nəvənin, 4 nəticənin 
hamısı demək olar ki, Nurbala müəllimin təlim-tərbiyə 
çeşməsindən su içib. 

2010-cu ilin oktyabrın 10-da sevimli müəllimimiz 
Nurbala Quliyev əbədi olaraq gözlərini yumdu. Lakin o, 
sağlığında öz biliyi, möhkəm yaddaşı və pedaqoji sahədə olan 
yüksək bacarığı ilə Şabranın təhsil tarixi kitabına öz adını 
yazdırmağı bacardı. Öz duzlu və məzəli söz-söhbəti ilə 
məzunlarının yaddaşından silinmək bilməyən bu insan hələ 
uzun illər xatırlanacaq və yaddaşlarda yaşayacaqdır. 
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İSBAT İSAQOV – ŞABRANIN “ELMLƏR ŞAHI”NIN 
SƏRKƏRDƏSİ 

 
Nohurlar kəndindən İsbat müəllimin atası Polad kişi 

haqqında çox yaxşı söz-söhbət eşitsəm də, üzünü heç vaxt 
görməmişəm. Lakin onun qardaşları ilə Dəvəçıdə qonşu və 
ya iş yoldaşı olmaq mənə nəsib olub. Bunlardan biri qapıbir 
qonşum həm ilahiyyatçı, həm də o dövrün bacarıqlı tarix 
müəllimi, bu məktəbdə müəllim işləmiş Mütəllim İsaqovun 
atası Güləli əmi idi. Bu insanın nə qədər məlumatlı, nə qədər 
dərin və hərtərəfli biliyə malik olmasını yalnız bircə Allah 
bilirdi. 

Yeniyetməlik dövrünə aid yaddaşımda mənə Güləli 
kişinin hazırcavablılığı, qəribə maraqla insana baxaraq onu 
diqqətlə süzməsi, danışığında və hərəkətində ciddiliyi xoş 
təsir bağışladığına görə indi də unudulmayıb. 

Polad kişinin ikinci qardaşı mənimlə uzun müddət 
Təhsil aparatında işləmiş Tofiq müəllimin atası Xankişi əmi 
idi. Bu insan da mənim yaddaşımda, sakit, ciddi, lakin 
mehriban insan kimi qalıb. Dəfələrlə mən şahidi olmuşdum 
ki, o, ticarət idarəsində işləməklə bərabər, öz sözünün kəsə-
rinə və bütövlüyünə görə idarədə və rayonda xüsusi hörmətə 
malik olub. 

Polad kişinin üçüncü qardaşı Yunis əmi idi. Yunis əmi 
demək olar mənim iş yoldaşım olub. İbtidai məktəbdə müdir 
və müəllim işlədiyi vaxtlarda iş dalınca tez-tez rayon Təhsil 
Şöbəsinə gələrdi. Bir sinif müəllimi kimi gözəl insanların biri 
idi. 

Polad kişinin oğlu İsbat müəllim də mənimlə yaxın 
qonşu olub. Qonşuluqdan əlavə mən Dəvəçi şəhər 1 saylı 
orta məktəbdə VI-VIII sinifdə oxuyarkən 3 il mənə dərs 
deyib. Şagird-müəllim və mehriban qonşuluq münasibət-
lərindən savayı mən həm də İsbat müəllimlə uzun illər iş 
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yoldaşı olmuşam. Riyaziyyat müəllimlərinə xas olmayan bir 
sakitlik, mülayimlik, xoş ünsiyyət var idi İsbat müəllimdə. 
Həmişə təkəbbürdən, lovğalıqdan, mənəm-mənəmlikdən və 
mübahisə etməkdən uzaq idi. 

Bir çox alimlər hələ bizim eradan əvvəl yaranmış 
riyaziyyat elminə çoxlu sayda müxtəlif təriflər vermişlər. 
Lakin riyaziyyat elmi inkişaf etdikcə əvvəl verilən təriflər öz 
əhəmiyyətini itirməyə başlamış, yeni verilmiş təriflər qüvəyə 
minmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq bir çox hallarda dahi 
və uzaqgörən insanlar riyaziyyatı “elmlər şahı” adlandır-
mışlar. 

İsbat müəllim haqqında bu məqaləyə başlıq seçərkən 
mən onu Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) “elmlər şah”nın 
sərkərdəsi adlandırmışam. Yəqin ki, oxucular məni bu işdə 
təqsirkar hesab etməzlər. Çünki o insanın rayonumuzda 
riyaziyyatın tədrisi və təbliği sahəsində gördüyü işlər, onun 
yetişdirdiyi məzunlar haqqında çox söz yazmaq olar. Ona 
görə də rayonumuzda riyaziyyat fənni üzrə yetişdirdiyi mə-
zunların yüksək uğurları onu bu adla çağırmağa əsas verir.  

İndi də gəlin sizi İsbat müəllimin həyat və əmək 
fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış edim:  

İsbat Polad oğlu İsaqov 1930-
cu ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonunun ən səfalı yerlərindən olan 
Nohurlar kəndində anadan olub. 

Atası Polaq İsaq oğlu Məm-
mədov 1898-ci ildə həmin kənddə 
dünyaya göz açıb. Deyilənə görə 
çox qoçaq və cəsur, kənddə sayılıb- 
seçilən şəxsiyyətlərdən biri olub. O, 
Nohurlar kəndində dövlət hakimiy-
yətinin möhkəmlənməsində, eləcə 
də kolxoz quruculuğunun yaradıl-



~	339	~	

masında böyük əmək sərf edib. 1968-ci ildə 70 yaşında dün-
yasını dəyişib. 

İsbat İsaqov 1937-ci ildə Nohurlar kənd orta məktəbinin  
I sinfinə daxil olub, 1947-ci ildə böyük təhsil uğurları ilə 
həmin məktəbi bitirərək orta təhsil haqqında kamal attestası 
alıb. Orta məktəbdə oxuduğu illərdə bütün fənlərin, xüsusilə 
riyaziyyatın mənimsənilməsində əmiləri Güləli və Yunic 
müəllimin böyük əməyi olub. Hələ orta məktəb illərində İ. 
İsaqova riyaziyyatçı olmaq arzusu rahatlıq verməyib. 

Ürəyində riyaziyyatçı olmaq istəyi baş qaldıran gənc 
İsbat təhsil sənədlərini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunun tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edib. İmtahanları 
yüksək müvəffəqiyyətlə verdiyinə və əla nəticələr qazandığına 
görə müsabiqədənkənar həmin ali məktəbin fizika-riyaziyyat 
fakultəsinə daxil olub.  

Onun ali məktəb həyatı qazanılan uğurlara görə çox 
yaddaqalan olub. Gündəlik mühazirələrdən başlamış bütün 
bilik yarışlarında,elmi tədbirlərdə iştirak etdiyinə görə oxu-
duğu ali məktəbin ən layiqli tələbəsi adını qazanıb. 

1952-ci ildə riyaziyyat elmini öyrətməyin bütün əlçatmaz 
və açılmayan sirlərini yüksək formada mənimsəyən gənc İsbat 
ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. Azərbaycan Respublikası 
Maarif Nazirliyi tərəfindən işləmək üçün onun təyinatı doğma 
rayonu Dəvəçiyə verilib. 

Rayonun məktəblərində pedaqoji əmək fəaliyyətinə 
başlayan İsbat müəllim Dəvəçidə güclü riyaziyyat məktəbi 
yaratmaq qərarına gəlib. Nəticədə o, böyük əziyyət və 
çətinliklə də olsa bu arzusuna nail ola bilib. O,  Pirəbədil, 
Dəvəçi şəhər 2 və 4 saylı əsas, eləcə də 2 saylı tam orta 
məktəblərdə müəllim və direktor işlədiyi dövrdə həmin təhsil 
ocaqlarında yüksək səviyəli, riyaziyyat elminin bütün 
tələblərinə cavab verə biləcək bir səviyyədə riyaziyyatçı 
məzunlar dəstəsi yetişditilməsinə nail ola bilib.  
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Çox keçməyib ki, çəkilən zəhmət öz bəhrəsini verməyə 
başlayıb. Dəvəçidə yüksək dərəcəli riyaziyyat məktəbini 
yaratmış İsbat müəllimin adı nəinki Dəvəçidə, hətta respub-
likanın digər rayonlarında və Bakı şəhərində də məşhurlaşıb. 
Hətta mən eşitmişəm ki, o, dövrlərdə İsbat müəllimin nüfuzu o 
qədər artmışdı ki, ali məktəblərə tələbə qəbulu zamanı çətin 
keçən qəbul imtahanlarında müəllimlərə yaxşı cavab 
verdiklərinə görə “Sən İcbat müəllimin şagirdisənmi?” - deyə  
müəllimlər həmın abituriyentlərə hörmətlə yanaşardı. Və 
onları əlavə suallardan azad edərdilər. 

İsbat müəllim Şabranın (keçmiş Dəvəçinin) təhsil tari-
xinə riyaziyyat məktəbinin banisi kimi düşüb. Bu riyaziyyat 
bilicisinin yetişdirdiyi riyaziyyat, fizika və başqa texniki 
fənlərdən olan müəllimlərin sayı çoxdan 50-ni ötüb keçib. 
Onun yetişdirdiyi məzunlar arasında 3 nəfər elmlər dok-
toru, 15 nəfərdən artıq elmlər namizədi var. Mən bu sahədə 
ciddi uçot olmadığı üçün hələ neçə- neçə məzunun adını bu 
siyahıya daxil edə bilmədim. 

İ. İsaqovun bir övladı var. Oğlu Elşən zabitdir. Milli 
orduda uğurla xidmət edir. 

Riyaziyyat fənninin cəfakeşi, təhsil fədaisi İsbat müəllim 
1995-ci ilin dekabr ayında 65 yaşında haqq dünyasına 
qovuşub. 
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VIII BÖLMƏ 
 
 
 

ELM VƏ TƏHSİLİ 
ŞÖHRƏTLƏNDİRƏN MÜƏLLİMLƏR 

 
 

 
Günəş kimi daim işıq saçırsan, 
Şagirdlərə qucağını açırsan. 
Bizi görüb sevincindən uçursan, 
Tələsirsən, sən həmişə qaçırsan, 
Ayaq saxla, ey qəhrəman müəllim, 
Qocaltmasın səni zaman, müəllim. 
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SABİR AĞARZAYEV 
 
Sabir müəllimlə rayon Təhsil Şöbəsinin aparatında 20 

ilə qədər bir yerdə işləmişik. O, şöbənin müdiri, mən isə baş 
mühasibi olmuşam. Rayon təhsilinin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinə şöbə rəhbəri birinci, mən isə ikinci cavabdeh 
şəxs sayılmışam. Hətta  1980-1983-cü illərdə rayon Sosial 
Təminat Şöbəsində baş inspektor vəzifəsində işləyərkən 
əvvəlcə rayon ZDS İK-nin ilk partiya təşkilatı katibinin 
müavini, daha sonra partiya təşkilat katibi seçildim. O vaxt-
larda Sabir müəllim də ZDS İK-nın müavini  vəzifəsində 
işlədiyi üçün bir partiya təşkilatının uçotunda idik. 

Səbrinə, təmkininə söz ola bilməzdi. Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayon təhsil tarixində təhsil şöbəsinə rəhbərlik 
kürsüsündə ən çox əyləşən müdir kimi yadda qalıb. 

Lakin bu yazımda mən onun müdir vəzifəsindən  qat-
qat uca tutduğu müəllimlik fəaliyyəti barədə öz düşüncə-
lərimi oxuculara bildirəcəyəm. Ona görə ki, bu insan sanki 
anadan əsl müəllimlik peşəsi üçün doğulub. Müdir işlədiyi 
dövrdə elə bir gün olmayıb ki, o, müəllimlik fəaliyyətindən 
ayrı düşsün. Həmişə idarədə boş saatlarında və iş vaxtından-
kənar məqamlarda fikri, düşüncəsi yalnız elm öyrənmək və 
öyrətmək idi. 

Sabir müəllim biologiya müəllimidir. Bu elmi dərindən 
öyrənmək və şagirdlərinə öyrətmək üçün o, daim öz üzərində 
işləyib. Bu sahədə öz məqsədinə nail ola bilmək üçün həmişə 
bilik axtarışında olub. Hər dəfə neçə-neçə əlavə ədəbiyyat-
lardan istifadə edib. Nəticədə öz istəyinə nail olub. 2010-cu 
ildən təqaüddə olsa da bu qocaman müəllim indi də sevib- 
seçdiyi biologiya fənnindən ayrıla bilmir. Bu gün də ali 
məktəblərə qəbul olmaq istəyən neçə-neçə məzun onları 
maraqlandıran suallarla tez-tez Sabir müəllimə müraciət edir 
və onun köməyindən layiqıncə istifadə edirlər. 
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İndidə gəlin Sabir müəllimin həyat və pedaqoji əmək 
fəaliyyəti ilə sizi yaxından tanış edim:   

Sabir Qərib oğlu Ağarzayev  
20 may 1945-ci il tarixdə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən 
səfalı guşələrindən biri hesab edilən 
Bilici-Qorğan kəndində anadan 
olub. Atası Qərib kişi dövrünün sa-
yılıb-seçilən insanlarından idi. Kən-
din bir fəal sakini kimi kolxoz üzv-
lüyündən başlamış kolxoz sədrinə 
qədər böyük və səmərəli əmək yolu 
keçib. Kəndin dövlət quruculuğunda 
hökümətə yaxından kömək edib. 

S.Ağarzayev orta təhsilini rayonun Pirəbədil kənd orta 
məktəbində alıb. 1962-ci ildə o, respublikamızda tanınmış bu 
təhsil ocağını müvəffəqiyyətlə bitirərək orta təhsil haqqında 
kamal attestatı alıb.  

Orta məktəbi yenicə bitirən gənc Sabirin yeganə arzusu 
müəllim olmaq idi. Əvvəlcə o, bu məqsədlə Abşeron rayo-
nunda birillik pedaqoji kursu bitirib. Bir il rayonun Ağbaş 
kəndində müəllim işlədikdən sonra yenidən təhsilini davam 
etdirməyi qərara alıb. 1964-cü ildə S.Ağarzayev bu məqsədlə 
təhsil sənədlərini V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnsti-
tutunun tələbə qəbulu komissiyasına təqdim edib. İmtahan-
lardan uğurla keçdiyinə görə həmin ali məktəbin kimya-
biologiya fakültəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olub. Həmin ali 
məktəbi yüksək nəticələrlə bitirərək ali təhsil haqqında diplom 
alıb. Ali məktəbdə qiyabi təhsil almaqla bərabər o, 1970-ci ilə 
kimi Ağbaş kənd məktəbində pedaqoji fəaliyyətini uğurla 
davam etdirib.  

Sabir müəllimin Ağbaş kənd məktəbindəki pedaqoji fəa-
liyyəti onun gələcək əmək salnaməsində sanki bir “tramplin” 
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rolunu oynayıb. Sonralar o, dəfələrlə mənim yanımda həmin 
məktəb haqqında öz şirin xatirələrini dilə gətirərək belə 
deyiirdi: “Ağbaş məktəbi, Ağbaş camaatı mənə bu gün də doğ-
ma və əzizdir. Kəndın qayğıkeş və insanpərvər insanlarını heç 
zaman unutmaq olmur. Xüsusilə kənd ağsaqqallarından Kəlbi 
Kəlbiyevi, Bağır Şamilovu, Baba Quliyevi, Teyfur Məcidovu, 
məktəbin sabiq direktoru Fəyyaz Rəşidovu, müəllimlərdən 
Abdulhəlim Xudaverdiyevi, Şərbətəli Mahmudovu, Məcid 
Məcidovu və digərlərini qəlbimdən hələ də çıxara bilmirəm.”  

Sabir müəllimin Ağbaş kənd məktəbindəki pedaqoji fəa-
liyyəti dövründə əldə etdiyi müsbət irəliləyişlər, bilik və 
bacarığı, eləcə də yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alına-
raq o, komsomol işinə irəli çəkilib. Əvvəlcə rayon komsomol 
komitəsində gənclər şöbəsinin müdiri, sonra isə məktəblər üzrə 
katib vəzifələrində çalışıb. 

1974-cü ildən S.Ağarzayev yenidən təhsil sahəsinə məsul 
işə göndərilib. O, rayonun ən qocaman və nüfuzlu təhsil 
ocaqlarından birinə - Dəvəçi şəhər M.Nəzirov adına 1 saylı 
səkkizillik məktəbinə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. Həmin 
məktəbin rəhbəri olduğu illərdə məktəbin ətrafının abadlaş-
dırılmasını, 3 əlavə sinif otağının tikintisini və digər əhəmiyyət 
kəsb edən quruculuq işlərini həyata keçirib.  

1982-ci ildə Dəvəçi rayon Xalq Deputatları Soveti İc-
raiyyə Komitəsinin birinci müavini seçilib və bir il bu vəzifədə 
işləyib. 

1983-cü ildə o, daha məsul bir vəzifəyə - rayon təhsil 
sahəsinə rəhbər işə göndərilib. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon 
Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri təyin olunub. 

Rayon Təhsil Şöbəsində bir müddət işlədikdən sonra o, 
Dəvəçi şəhər 1 saylı orta məktəbə müəllim və təlim- tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə köçürülüb. Məktəbdə bu 
məsul vəzifədə 10 ilə qədər çalışıb. 

1996-cı ildə yenidən rayon təhsilinə rəhbərlik Sabir 
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müəllimə tapşırılıb. O, düz 15 ilə yaxın bu çətin və məsul 
vəzifədə çalışaraq rayon rəhbərliyinin, nazirliyin və Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) əhalisinin etimadını doğrulda bilib. 

Sabir müəllim harada və nə vəzifədə işləməsindən aslı 
olmayaraq həmişə müəllimlik peşəsindən möhkəm yapışıb,ona 
etibar edib. Uzun illər öz üzərində çalışaraq yüksək səviyyəli 
biologiya müəllimi kimi təkmilləşib. Daim respublika mət-
buatında, xüsusilə pedaqoji qəzet və jurnallarda müxtəlif 
mövzularda çıxışları olub, elmi məqalələri dərc edilib. 

Onun dərs dediyi məzunlardan Hafiz Kəlbiyev, Rüstəm 
Məmmədov, M.Balabəyova, Ruhiyyə Salahova, Yaqut Şükü-
rova, Esmira Bayramova, M.Baxşıyev, R.Salmanova,  Firudin 
Rəşidov, Şəlalə Salmanova, Sümuzər Salahova və başqaları 
həkim, bioloq və kimyaçı ixtisaslarına yiyələnmişlər. 

Yüzdən artıq əyani vəsaitin müəllifi olan Sabir müəllimin 
uzunmüddətli səmərəli əməyi dövlətimiz tərəfindən layiqincə 
qiymətləndirilib. O, müxtəlif fəxri fərmanlarla və qiymətli 
hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Təhsil sahəsində əldə etdiyi 
uğurlara görə “Xalq Maarif əlaçısı “döş nişanı ilə təltif 
edilib. 

2011- ci ildən təqaüdə çıxmasına baxmayaraq bu gün də 
rayonun ictimai həyatında yaxından iştirak edir. 

Ailəlidir, üç övladı, altı nəvəsi vardır. 
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BAHƏDDİN ƏLİYEV 
 
Bahəddin müəllim riyaziyyatçıdır. Lakin mən onu təkcə 

müəllim kimi tanımıram. Əslində onun təhsil sahəsində çox 
uğurlu həyat tarixçəsi var. Bu tarixçəni vərəqlədikcə biz onu 
əvvəlcə müəllim, sonra baş müəllim, ali dərəcəli müəllim,” 
Riyaziyyat testlər toplusu” nun müəlliflərindən biri, daha 
sonra isə respublikanın Əməkdar müəllimi kimi görürük . 

Onun həyat və əmək salnaməsi təkcə bununla bitmir. 
Bunlardan əlavə biz onu rayonumuzun və respublikamızın 
ictimai-siyasi həyatında fəal çıxış edən Şabran rayon 
Ziyalılar cəmiyyətinin sədri kimi də tanıyırıq.  

Bahəddin müəllim bütün saydıqlarımızla bərabər həm 
də Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin siyasi maarif 
kabinetinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır . Ən başlıcası isə 
B. Əliyev bu məktəbə rəhbərlik edib, onun direktoru olub. 

Yaxşı olar ki, B.Əliyevin həyat və əmək fəaliyyəti ilə 
oxucularımızı bir qədər yaxından tanış edək: 

Bahədin Əli oğlu Əliyev 1955-
ci ildə Şabran (keşmiş Dəvəçi) 
şəhərində ziyalı ailəsinndə dünyaya 
göz açıb. Atası Əli Əliyev əvvəlcə 
orta məktəbdə hərbi rəhbər, sonralar 
isə ömrünün sonuna kimi Dəvəçi 
rayon Dövlət Sığorta Müfəttişliyində 
baş mühasib vəzifəsində işləyib. 

B. Əliyev orta təhsilini Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər T.Abbasov 
adına 1 saylı orta məktəbdə alıb və 

1973-cü ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. 
Həmin ildə də sənədlərini ali məktəbin tələbə qəbulu 

komissiyasına verib. Qəbul imtaqhanlarını uğurla verdiyinə 
görə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika- riyaziyyat 
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fakultəsinə qəbul olub. 1973-1977-ci illərdəki tələbəlik dövrü 
gənc Bahəddin üçün çox uğurlu keçib. O, yüksək bilik və 
bacarığı ilə universitetin sevimli tələbəsinə çevirilib. Tələbə 
etikasını və müəllim-tələbə münasibətlərini düzgün balanslaş-
dırdığına və bu münasibətləri yaxşı qoruyub saxladığına görə 
istər müəllimlər, istərsə də tələbə yoldaşları arasında dərin 
hörmət və nüfuz qazanmağı bacarıb. 

1977-ci ildə gənc Bahəddin ADU-nu uğurlu nəticələrlə 
bitirib. Onun təyinatı Azərbaycan Respublikası Maarif Nazir-
liyi tərəfindən Dəvəçi rayonuna verilib. O, Dəvəçi rayon Xalq 
Maarif Şöbəsinin əmri ilə Dəvəçi şəhər 1 saylı orta məktəbə 
riyaziyyat müəllimi təyin olunub. Həmin məktəbdə ilk 
pedaqoji əmək fəaliyyətinə başlayan Bahəddin müəllim sidq 
ürəklə ilk gündən işə yaradıcı münasibətlə yanaşıb.Tədris 
etdiyi fənnə qarşı şagirdlərdə meyl və marağı artıra bilməyə 
müvəffəq olub. Bunun nəticəsində də o, qısa müddətdə dərs 
dediyi məktəbdə bütün müəllim və şagirdlərin istəklisinə 
çevirilib.  

Daim ardıcıllığa əməl etməklə öz elmi metodik axtarışla-
rını davam etdirib. Respublikanın qabaqcıl riyaziyyat müəllim-
lərinin iş təcrübəsini öyrənərək öz işinə tətbiq etməyə çalışıb. 

Hər il müntəzəm şəkildə məktəb və rayon üzrə keçirilən 
fənn olimpiadalarında, müsabiqələrdə və bilik yarışmalarında 
dərs dediyi şagirdlərlə  birlikdə fəal iştirak edib. 

Tədris etdiyi riyaziyyat dərslərinin keyfiyyətini daha 
yüksəklərə qaldırmağa səy göstərib. Müntəzəm olaraq sinifdə 
dərs dediyi şagirdlərin nizam-intizamına və dərsi öyrənmə-
lərinə, eləcə də onların ev tapşırıqlarının icrasına nəzarəti 
gücləndirib. 

Tədris prosesində yüksək təlim -forma və metodlarından, 
eləcə də, əyani, texniki təlim vasitələrindən səmətrəli istifadə 
etdiyinə görə B.Əliyevin iş təcrübəsi Dəvəçi rayon məktəb-
lərində yayılıb. Təhsil sahəsində əldə etdiyi bu kimi müvəffə-
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qiyyətlərə görə ona 1983-cü ildə Azərbaycan Respublikası 
Maarif Nazirliyinin qərarı və attestasiya komissiyasının 
protokoluna əsasən “baş müəllim” adı verilib. 

Bundan sonrakı illərdə də B.Əliyev təhsil sahəsinə aid 
elmi və metodik mövzularla daha da müntəzəm şəkildə ardıcıl 
və səmərəli məşğul olub. Tədris prosesində öz iş qabiliyyətini, 
metodiki təcrübəsini, pedaqoji işə olan yaradıcı və doğma 
münasibətini açıb göstərə bilib. 

Müəllimin bütün elmi çalışmaları və tədris işini yüksəlt-
mək cəhdləri məktəbdə keçirilən fənn olimpiadalarında, bilik 
yarışmasında və müxtəlif tədris xarakterli müsabiqələrdə 
özünü bariz şəkildə göstərib. Bahəddin müəllim istədiyinə nail 
ola bilmək üçün öz gücünü və daxili potensialını üzə çıxara 
bilib. 

Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan KP Dəvəçi rayon 
Komitəsi Bahəddin müəllimi rayon partiya komitəsinə siyasi 
maarif kabinetinin müdiri vəzifəsinə irəli çəkib.  

1977-ci il tarixdən pedaqoji sahədə yüksək pedaqoji iş 
təcrübəsi və təşkilatçılıq bacarığı olan B.Əliyevi 20 dekabr 
1990-cı il tarixdə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı orta məktəbin direktoru vəzifəsinə irəli çəkiblər. 
O, 1990-2002-ci illərdə bu vəzifədə 12 il işləyib.  

İkinci ali təhsil almaq məqsədi ilə 1993-cü ildə Bakı 
Sosial İdarəetmə və Politologiya İnistitunun qiyabi şöbəsini 
bitirib. 

Bahəddin müəllim rayonun ictimai-siyasi proseslərin-
də daim iştirak edib. Hal-hazırda Şabran rayonu “Ziya-
lılar cəmiyyəti”nin sədri kimi fəal iş aparır. 

Riyaziyyat müəllimi olmasına baxmayaraq Bahəddin 
müəllimin bir üstün cəhəti ondadır ki, o, öz sevimli fənnini 
tədris etdiyi siniflərdə şagirdlər arasında hərbi vətənpərvərlik 
ruhunun yüksəlişi üçün ardıcıl maariflənmə işi aparır. Nəticədə 
onun dərs dediyi şagirdlərdən hərbi liseylərə və məktəblərə 
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qəbul ildən ilə artır. Müəllimin tədris sahəsində iş göstəriciləri 
nəzərə alınaraq 1994-cü ildə ona  ali dərəcəli müəllim adı 
verilib. 

Bahəddin müəllim tədris işi ilə yanaşı elmi axtarışları 
da davam etdirməyi unutmur. Onun 2005-ci ildə birgə 
müəllifi olduğu Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyinin 
elmi-metodiki şurasının 05.10.2000-ci il tarixli  
46-22-4420/16 saylı rəyini almış “Riyaziyyat testlər 
toplusu” kitabı işıq üzü görüb. 

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamı ilə Bahəddin müəllimə “Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar müəllimi “fəxri adı verilib. Bu fəxri adı 
almaq onu daha da ruhlandırıb, işə olan həvəsini artırıb. 
Çalışdığı çətin və məsul iş olan pedaqoji sahədə yüksək 
əmək qələbələri qazanmağa səsləyib. 

 

 
 

Respublikanın Əməkdar müəllimi Bahəddin Əliyevin  
həyat və əmək fəaliyyətinə həsr edilmiş məlumat lövhəsi 
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Bahəddin müəllim ailəlidir. Həyat yoldaşı Cavahir Oruc 
qızı Əliyeva 1958-ci ildə rayonun Gəndov kəndində anadan 
olub. 1980-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
coğrafiya fakultəsini bitirib. Hal-hazırda Şabran şəhər 
T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbdə coğrafiya müəllimi 
işləyir. 

Üç övladı var. Qızı Səfurə APU-nun filologiya fakül-
təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər M. Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbdə Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı müəllimi işləyir. Ailəlidir.Üç övladı var. 

Böyük oğlu Rəşad Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetini bitirib. Hazırda Kapital Bank ASC-nin Şabran rayon 
filialında baş mütəxəssis vəzifəsində çalışır. Ailəlidir. İki 
övladı var. 

Kiçik oğlu Elşad Azərbaycan Neft Akademiyasının 
energetika fakultəsini bitirib. Hal-hazırda Xaçmaz Regional 
Qaz İstismar İdarəsi Şabran Xidmət sahəsində usta vəzifəsində 
işləyir. Ailəlidir. Üç övladı var. 

 

 
           

FÜZULİ HÜSEYNOV 
 

Füzuli Hüseynovu 1982-ci ildə, komsomol işinə başla-
yandan tanıyırdım. Bu tanışlıq onun partiya və sovet işində 
çalışan dövrlərində də bir qədər artdı. Lakin 2002-ci ildə 
Füzuli müəllim təhsil sahəsinə işə qayıdaraq bu məktəbə 
direktor təyin olunandan sonra onu dərindən tanımağa 
başladım. 

Kollektivdə intiriqadan və mübahisə yaratmaqdan 
qaçan, sözün düzünü deməyi bacaran, dövlətçiliyimizə hör-
mətlə və sədaqətlə xidmət edən, qanunlarımızın tələblərinə 
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əməl edən bir ziyalıdır Füzuli müəllim. Mülayim xarakterli 
insan olması, səbirli davranması həmişə ona uğur gətirib. 

 Eramızdan əvvəl 448-397-ci illərdə yaşamış yunan şairi 
Aqafonun insan xarakteri haqqında belə bir deyimi var: 
“Tündxasiyyət adam lap ölü də diriltsə, ətrafındakı adam-
ların rəğbətini qazana bilməz”. 

Riyaziyyat müəllimlərinə xas olmayan ünsiyyətcillik, 
mehribanlıq, mülayimlik, istənilən insanla dil tapmaq baca-
rığı var onda. Bu müsbət xüsusiyyətlər ona Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəb kimi 
qocaman təhsil ocağına 13 ilə yaxın rəhbərlik etmək şansını 
qazandırıb. Məktəbdə nəfis şəkildə və xeyli miqdarda maliyyə 
vəsaiti tələb edən foto stendlər, məktəbin keçmiş həyat 
yoluna dair reklam lövhələr hamısı Füzuli müəllimin tapşı-
rılan işə doğma və yüksək münasibətinin bariz nümunəsidir. 
Direktorluq kürsüsünü tərk etsə də bu gün məktəbdə müəl-
lim və hərbi rəhbər işləsə də, yenə o, bu qocaman və möhtə-
şəm təhsil ocağında bir ağsaqqal, işə can yandıran yaxın 
məsləhətçi, Şabran rayon Təhsil Şurasına rəhbərlik edən bir 
şəxs kimi fəaliyyət göstərir. 

Füzuli müəllim haqqında çox söyləmək, çox yazmaq 
olar. Lakin onun aşağıdakı həyat və əmək fəaliyyətinin 
xronikası oxucularımızın daha da marağına səbəb olacaqdır: 

Füzuli Ələyəddin oğlu Hüseynov  
16 sentyabr 1957-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində 
dünyaya göz açıb. 1972-ci ildə Dəvəçi 
şəhər 1 saylı 8-illik məktəbi,1974-cü 
ildə isə Dəvəçi şəhər 2 saylı orta mək-
təbi bitirib. O, orta məktəb illərinə aid 
xatirələrində yazır ki, tarix fənninə ma-
rağı çox olub. Lakin mərhum riyaziyyat 
müəllimi və sinif rəhbəri Ağakərim 
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müəllimin məsləhəti və təkidi ilə o, riyaziyyat ixtisasını seçib. 
Orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən gənc Füzuli həmin 

arzu ilə təhsil sənədlərini Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun 
tələbə qəbulu komissiyasına verib. İmtahanlardan uğurla 
çıxdığına görə həmin ali məktəbin riyaziyyat fakultəsinə qəbul 
olub.1978-ci ildə isə institutu uğurla bitirdiyinə görə onun 
təyinatını Dəvəçi rayonun ən ucqar nöqtələrindən sayılan 
Çuxurazəmi kənd orta məktəbinə veriblər. Bir il o, bu kənd 
məktəbində riyaziyyatdan dərs deyib. Qısa zaman kəsiyində 
dərs dediyi şagirdlərin, müəllim yoldaşlarının və valideynlərin 
dərin hörmətini qazanıb. 

1979-cu ildə Füzuli müəllim hərbi xidmətə çağırılıb. O, 
keçmiş SSRİ-nin ən ucqar nöqtəsində - Primorski vilayətinin 
Ussuriyski şəhərində hərbi xidmət keçib. Hərbi xidmətini başa 
vurduqdan sonra yenidən Dəvəçi rayonuna pedaqoji işə 
qayıdıb və az bir müddət rayonun Padar kənd 8-illik məktə-
bində riyaziyyat müəllimi işləyib. 

1982-ci ildə 25 yaşlı Füzulinin bilik və bacarığı, eləcə də 
təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq komsomol işinə dəvət 
edilib. O, 1982-ci ildən 2003-cü ilədək 21 il komsomol, par-
tiya və sovet orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə müvəffəqiy-
yətlə çalışıb.  

2002-ci ildən Füzuli Hüseynov yenidən təhsil sahəsinə 
işə göndərilib. O, 2002-ci ilin dekabr ayından 2015-ci ilin 
dekabr ayınadək 13 il Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 
M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbinə rəhbərlik edib. 
Həmin dövr Füzuli müəllim üçün çox da asan keçməyib. Bu 
məktəbə işə göndəriləndə məktəbin keçmiş məzunu olduğuna 
görə üzərinə ikiqat məsuliyyət düşdüyünü yaxşı dərk edib. İlk 
işə başladığı ildə məktəbin giriş hissəsi tamamilə yenidən 
qurulub. Məktəbin müəllimləri, xüsusilə sinif rəhbərləri mək-
təbin cari təmir işinə cəlb edilib. Bir çox müəllimlər isə hətta 
yay tətilinin çox hissəsini bu işə sərf ediblər. 
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F.Nüseynovun məktəbə rəhbər gəldiyi illərin ilk mərhə-
ləsində köhnə məktəbin binası sökülməli, məktəbin müəllim-
ləri və şagirdləri digər məktəblərdə yerləşdirilməli idi. Lakin 
şəxsən Füzuli müəllim və məktəb kollektivi buna imkan ver-
məyib. 

Nəhayət 2008-ci ildə rayon rəhbərliyinin və təhsil 
şöbəsinin təşəbbüsü ilə məktəb üçün 3 mərtəbəli, 26 sinif otağı 
olan yeni bina tikilməsi üçün layihə-smeta sənədləri hazırlandı 
və tikinti fəaliyyətə başladı. 2010-cu ildə indiki yeni məktəb 
binası istifadəyə verildi. Beləliklə Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhər təhsilinin beşiyi hesab olunan bu məktəbə sanki yeni 
həyat verildi. 

Füzuli Hüseynov işlədiyi dövrdə məktəbin tədris işinə 
xüsusi diqqət yetirməklə yanaşı, müəllimlərin həvəsləndiril-
məsi, onların həyat və əmək fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif 
görüşlərin və yubileylərin keçirilməsi təşəbbüsünü qaldırıb. 

Müəllimlərdən R.Muradəliyevanın, Ş.Babayevanın, 
Ş.Aşurovanın, V.Məmmədovanın və başqalarının yubileyləri 
keçirilib. 

Məktəbin qabaqcıl pedaqoqu, respublikanın əməkdar 
müəllimi Babək Xubyarovun və məktəbin müəllimi şair 
Bayram Novruzun “60-illik” yubileyləri rayon səviyyəsində 
qeyd edilmişdir. 

Həmin müddətdə məktəbin onlarla müəllimi təhsil 
sahəsində göstərdiyi səmərəli xidmətlərinə görə RİH-nin, 
YAP-ın Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon təşkilatının, rayon 
Təhsil Şöbəsinin və diğər rəhbər təşkilatların fəxri fərmanları, 
eləcə də qiymətli hədiyyələri ilə mükafatlandırılmışlar. 

Füzuli Hüseynovun məktəbə 13 illik rəhbərliyi dövründə 
ən böyük əlamətdar hadisə 2012-ci ilin may ayının 19-da 
məktəbin 90 illik yubileyinin rayon səviyyəsində möhtəşəm 
şəkildə keçirilməsi olub. Bu təntənəli məclisdə rayon ziyalıları, 
məktəbin məzunu olmuş onlarla alim, tanınmış vəzifə sahibləri 
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və müxtəlif iş adamları iştirak edib. Maraqlı burası idi ki, 
rayon tarixində ilk dəfə belə bir tədbir açıq havada, məktəbin 
həyətində təzə inşa olunmuş böyük meydançada keçirilirdi.  

Məktəbin yubileyinin keçirilməsində rayon Mədəniyyət 
Şöbəsinin, rayon musiqi məktəbinin, xüsusilə musiqi məktə-
binin müəllimi Məmmədşah Həkimovun xüsusi əməyi olub. 

Füzuli müəllim işlədiyi dövrdə məktəbə işə qəbul olunan 
gənc müəllimlərə diqqət və qayğını gündən-günə, ildən- ilə 
artırıb. Bunun nəticəsidir ki, yeni işə götürülən müəllimlərdən 
A.Səfərəliyev, V.Xəlilova, O.Osmanov, R.Bayramov, E.Oru-
cov, K.Məmmədova, S.Quliyeva, Ş.Babayeva, L.Orucova, 
N.Paşayeva və başqa gənc mütəxəssislər işlədikləri məktəblə 
yanaşı, rayonun digər məktəblərinin şagirdlərinin ali məktəb-
lərə hazırlanmasında da  gərgin əmək sərf etmişlər. 

Füzuli müəllimin əmək fəaliyyəti təkcə bu məktəbdə 
direktorluqla, müəllimliklə və indiki hərbi rəhbər vəzifəsini 
yerinə yetirməklə bitmir. Onu biz həmişə müxtəlif rayon təd-
birlərində, ictimai işlərin önündə görürük. 

O, 1998-ci ildən YAP-ın Rayon təşkilatının sədr 
müavinidir. Dəfələrlə partiya konfranslarına sədrlik edib. 
YAP-ın bütün qurultaylarının nümayəndəsi olub. 

Eyni zamanda Füzuli müəllim Rayon Təhsil Şurasının 
sədri kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında “Bilik Fondu” nun Şabran Şöbəsinin 
sədridir. Məktəbdə ona tapşırılan vəzifələrlə yanaşı o, bu 
məsul işlərdə də öz üzərinə düşən borcu şərəflə yerinə 
yetirməyə çalışır. 
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ŞƏFİQƏ AŞUROVA 
 
Hələ keçən əsrin altımışıncı illərindən Dəvəçi şəhərin-

dəki S.M.Kirov adına orta məktəbində fizika müəllimi işləyən 
Şəfiqə Aşurova haqqında çox eşitmişdim. Sonralar  xidməti 
işlə əlaqədar olaraq məktəbə gəlib gedəndə onu görüb 
tanısam da sözünü- söhbətini eşitməmişdim. Bilirdim ki, 
keçmiş Dəvəçi rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi 
işləmiş hörmətli Niftalı Aşurovun qızı, rayonumuzun ən 
nüfuzlu fiziki tərbiyə və idman müəllimlərindən biri Nuru 
müəllimin həyat yoldaşıdır. 

Niftalı müəllimin qızlarının 3-də müəllimdir. Nilufər 
xanım ibtidai sinif müəllimidir.  Qələgah kənd ümumi orta 
məktəbində müəllim işləyərkən onunla rayon Təhsil 
Şöbəsinin mühasibatlığına gəldiyi vaxtlarda görüşmüşəm. 
Qızlardan ikincisi Sitarə xanım isə ingilis dili müəllimidir. 
Sitarə müəllimə ilə mən ondan “Min ilə bərabər yüz il” 
kitabını yazarkən atası haqqında, “Günəşdən nur alanlar 
“kitabını yazdığım vaxt isə özü haqqında müsahibələr və 
məlumatlar aldığım zaman görüşmüşəm. 

Şəfiqə müəllimin evinə zəng edib bu kitab üçün müsa-
hibə verməsini ondan xahış edəndə etiraz etmədi. “Mənə bir 
az vaxt verin, qoy əvvəlcə sizə lazım olan məlumatları tapım 
bir yerə toplayım, bir həftədən sonra əlaqə saxlayıb 
görüşərik”- dedi. 

Gözlədiyim həftə bir göz qırpımında gəlib keçdi. Şəfiqə 
müəllimin evinə zəng vurub fikrimi bildirəndə “Yazıların 
hazırdır, bütün suallarına cavab yazmışam “– deyə cavab 
verdi. 

Onunla evlərindəki həyətdə görüşdüm. Məni çox 
səmimi qarşıladı. On iki vərəqlik o üz bu üz yazılmış şagird 
dəftərini mənə uzatdı: “Suallarınıza verilən cavablar hamısı 
bu dəftərdədir” - deyə gülümsədi. 
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Psixoloq olmasam da uzun illər müəllimlərlə işləyən, 
çoxlu epizodlarla, eləcə də qəribə və maraqlı hallarla üzləşən 
bir insan kimi deyə bilərəm ki, fizika- riyaziyyat müəllimləri 
istər məktəbdə, istər ailədə, istərsə də ictimai yerlərdə çox 
vaxt ciddi görkəmdə olurlar. Həm də az danışan və dedikləri 
fikirləri, söz-söhbəti konkret söyləyirlər. Görünür bu 
xarakter onların dəqiq fənləri tədris etmələri ilə bağlıdır. 

Lakin söhbət əsasında Şəfiqə müəllimə mənim verdiyim 
əlavə sualları elə dəqiq cavablandırdı ki, heç ədəbiyyat 
müəllimi özü bu cür gözəl quruluşlu cümlələr düzəldib məni 
razı sala bilməzdi. Mən ondan verdiyi gözəl müsahibənin 
təsiri altında böyük razılıq hissi ilə ayrıldım. 

İndi də gəlin Şəfıqə müəllimin həyat və əmək salnaməsi 
ilə sizi yaxından tanış edək: 

Şəfiqə Niftalı qızı Aşurova  
08 mart 1938-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) rayonunun Qələgah kəndində 
dünyaya gəlib. 

Atası Niftalı Aşurlu oğlu Aşurov 
1910-cu ildə rayonun Qələgah kən-
dində kəndli ailəsində anadan olub. 
Traktorçu peşəsindən başlayaraq rayon 
Partiya Komitəsinin I katibliyinə kimi 
çox ağır və mürəkkəb, ancaq nəticəsi 
uğurlu və şərəfli olan bir əmək yolu 
keçib. Əvvəlcə ikillik partiya məktə-

bində, sonra Ali Kommunist Kənd Təsəttüfatı məktəbində, 
daha sonra isə Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitu-
tunda təhsil alıb. Respublikamızın bir çox rayonlarında: 
Kürdəmir, Qazax, Salyan, Xaçmaz, Qonaqkənd və Dəvəçi ra-
yon Partiya Komitələrinin I və II katibi kimi yüksək və böyük 
məsuliyyət tələb edən vəzifələrdə çalışıb.  

1950-ci ildən 1964-cü ilə kimi əmək fəaliyyətinin son 15 
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illik dövrünü Dəvəçi rayonunda işləyib. N.Aşurov həmin 
dövrün ilk 9 ilini (1950-1959-cu illər) Dəvəçi rayon Partiya 
Komitəsinin I katibi vəzifəsində çalışıb. 1973-cü ildə dünya-
sını dəyişib. 

Şəfiqənin anası Gülarə Aşurova (Bayramova) isə Qələ-
gahda kənd Sovetinin sədri olub. 

Şəfiqə Aşurova 1945-ci ildə Qonaqkənd qəsəbə orta 
məktəbin I sinfinə daxil olub.1950-ci ilə kimi bu məktəbdə 
təhsil alıb. Atasının iş yerinin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq 
orta təhsilini Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta məktəbdə 
davam etdirib və 1955-ci ildə orta məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirərək kamal attestatı alıb. 

Ş.Aşurova Dəvəçi qəsəbəsindəki orta məktəb illərini xoş 
xatirə kimi belə yada salır: “Oxuduğum müddətdə mənə dərs 
deyən müəllimləri heç zaman unutmayacağam. Çünki mən 
onların mənə öyrətdiyi bilik və savadın sayəsində həyatda öz 
istəyimə nail ola bilmişəm. Bütün həyatım boyu onların 
verdiyi savaddan bəhrələnmişəm. N.Mehdiyev, İ.İsaqov, 
H.Cəbrayılov, B.Şükürov, N.Quliyev, X.Fərzəliyev, A.Quli-
yev, L.Şeller, B.Muradəliyev, R.Hüseynov, R.Hacıyev, 
T.Məmmədova, T.Musayeva, N.Məmmədova, F.Qrat və digər 
müəllimləri şirin xatirələrlə yad edirəm. 

Sinif yoldaşlarım isə heç yadımdan çıxmır. Məktəb 
illərinə aid albomu vərəqlədikcə şagird yoldaşlarımın hər biri 
ilə bağlı olan xoş xatirələr yada düşür. “ 

1955-ci ildə orta məktəbi uğurla bitirən Şəfiqə Aşurova 
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə qəbulu 
komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyət 
qazandığına görə həmin ali məktəbin fizika riyaziyyat 
fakultəsinə qəbul olub. 

Həmin ali məktəbi yüksək təhsil göstəriciləri ilə bitirən 
gənc Şəfiqənin təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. O, Dəvəçi 
dəmir yol stansiyası 44 №-li səkkizillik məktəbinə fizika 
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müəllimi təyin edilib. Bütün 3-illik təyinat müddətini o, bu 
məktəbdə çalışıb. 

1964-cü ildə ailə vəziyyətinə və ərizəsinə görə Şəfiqə 
müəllimə Dəvəçi şəhər keçmiş S.M.Kirov adına səkkizilik 
məktəbinə ixtisası üzrə müəllim köçürülüb. 2008-ci ilə kimi 
düz 44 il o, bu məktəbdə fizika müəllimi işləyib. Dərs dediyi 
şagirdlərə yeni-yeni təhsil üsullarından və texnologiyalarından 
istifadə edərək yüksək bilik verilməsinə nail olub. 

Attestasiya komissiyasının qərarına əsasən 20 aprel 
1998-ci ildə o, “baş müəllim” adına layiq görülüb. 

Ş.Aşurova fizika dərslərində həmişə şagirdlərin fəallığını 
artırmaq, onların müstəqil çalışmasını təmin etmək məqsədilə 
təhsilin müxtəlif forma və üsullarından, əyanilikdən, təlim 
üçün nəzərdə tutulmuş texniki və əyani vəsaitlərdən, fizika 
fənninə dair əyani halda aparılan laboratoriya təcrübələrindən 
geniş istifadə edib. Rayonda tanınmış fizika müəllimləri Fikrət 
Əfəndiyev, Şəfa Həmidova, Şəms Həmidova, A.Musayeva və 
başqaları onun fəal ardıcılları hesab olunub. 

Şəfiqə Aşurovanın bir sinif rəhbəri kimi də öyünməyə 
haqqı vardır. O, daim rəhbəri olduğu hər bir sinfin şagirdləri 
ilə müntəzəm iş aparıb, onlarla əlaqəli işləyib. Dərs dediyi 
şagirdləri  öz övladı kimi sevib. Onların cəmiyyət üçün bilikli 
və dəyərli, Vətənə layiqli, xalqa arxa olacaq bir vətəndaş kimi 
yetişməsinə çalışıb və bu vacib məsələyə bütün əmək 
fəaliyyəti dövrü xüsusi və vaxtaşırı diqqət yetirib. 

Şəfiqə müəllimənin sinif rəhbəri olduğu və dərs dediyi 
məzunlar hal-hazırda rayonumuzun, eləcə də respublikamızın 
müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatlarında, eləcə də ordu 
sıralarında dövlətimizə və xalqımıza xidmət edirlər. Onlar ara-
sında demək olar ki, bütün peşə sahiblərindən var: mühəndis, 
həkim, müəllim, jurnalist, hərbçi, dəmiryolçu, polis işçisi, 
sürücü, tərcüməçi, dövlət məmuru və s. 

Yüksək dünya görüşünə və intellektual baxışlara malik 
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olan bu gözəl pedaqoqla bu kitab barədə söhbət edərkən o, 
bildirdi ki, keçmiş şagirdlərini bir zərrə də unutmayıb. Elə bil 
bu gün də onlara elm və bilik öyrədir. Bir ana kimi onların 
qayğısını çəkir. 

O, Ağalar Mirzə, Bayraməli Novruzəliyev, Aydın 
Tağıyev, Oktay Umayev, Anar Hacıyev, Sədaqət Əsgərova, 
Fikrət Əfəndiyev, Qiyas Məcidov, Ramiz Vahabov, Musa 
Musayev, Mübariz Əmirov, Akif Poladov, Ramiz Səlimov, 
Tofiq Əmrahov, Allahyar Xəlilov, Roman Yusifov, Hikmət 
Məmmədov, Füzuli Aslanov, Rəşad Əmrahov, Azər və Aida 
Ağayevlər və başqa keçmiş şagirdləri ilə fəxr edir. Onların 
adını “şagirdim olub” deyərək tez-tez yada salmaqla böyük 
qürur hissi keçirir. Müəllimənin keçmiş şagirdlərindən dünya-
sını dəyişən insanlara Allahdan rəhmət diləyirik. 

Ş.Aşurova Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbdə işlədiyi dövrdə özünü çox 
aktiv, bilikli, bacarıqlı və təcrübəli bir müəllim kimi göstərib. 
O, məktəbdə müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı məktəbin və 
rayonun bir çox ictimai tədbirlərində fəal iştirakçı olub. İctimai 
qaydada olsa da məktəb fənn metodbirləşməsinin rəhbəri və 
həmkarlar ittifaqının sədri kimi məsul işləri həmişə layiqincə 
yerinə yetirib. 

Gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində məsuliyyət his-
sini dərk edərək daim işinə can yandıran Şəfiqə müəlli-
mənin uzunmüddətli səmərəli əməyi işlədiyi məktəb, rayon 
Təhsil Şöbəsi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən neçə-neçə fəxri fərmanlarla qiymətləndirilib. 

Ailəlidir. 1963-cü ildə fiziki tərbiyə və idman müəllimi 
Nuru Pirquliyevlə ailə həyatı qurub. Üç övladı var.  

Oğlu Nofəl Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. 
Ali təhsilli mühəndisdir. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. 
Üç övladı var. 

Oğlu Səbuhi Bakı Sovet Ticarəti texnikumunu bitirib. Üç 
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övladı var. 
Qızı Aytən M.F.Axundov adına Dillər Universitetini 

bitirib. Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı orta məktəbində 
rus dıli müəllimi işləyir. Üç övladı var. 

Şəfiqə müəllimə nəvələri ilə də fəxr edir. Nəvələrindən 
Şəbnəm Azərbaycan Kooperasiya Universitetini və Azərbay-
can İqtisad Universitetinin maqistraturasını bitirib. Bakı 
şəhərində “Nurgün” şirkətlər qrupunda işləyir. Elvin Azərbay-
can Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. Əsgəri xidmətdədir. 
Aytac Azərbaycan İqtisad Universitetini və həmin ali məktəbin 
mağistraturasını bitirib. Nəvələri Aydan Azərbaycan Dillər 
Universitetində, Mənsurə Bakı Musiqi Akademiyasında, 
Mehdi isə Bakı Biznes Universitetində təhsil alır. 

44 il bu məktəbin tanınmış fizika müəllimi olmuş Şəfiqə 
müəllimlə söhbətimiz sona çatarkən o, öz sözünü belə 
yekunlaşdırdı: “Şagirdlərimin təlim-tərbiyəsində, onlara 
bilik və bacarıq aşılanmasında, vətənpərvərlik tərbiyəsində 
az da olsa, əməyim olduduğu üçün özümü xoşbəxt 
sayıram.”  

 

 
 

RAMİN BAYRAMOV 
 
Siz Ramin müəllimi tanıyırsınızmı? Bəli, mən tarix 

müəllimi işləyən öz oğlum Ramini deyirəm. Tanış olun, o, əsl 
təmizlik mücəssəməsi və saflıq nümunəsidir. Sakit təbiətli, 
səmimi, mehriban və hörmətcildir. Sağlam düşüncəli, saf 
ruhlu, çox ciddi və tələbkar, prosedur qaydalarına yerli-
yerində əməl edən bir ziyalıdır. 

Qeybəti və paxıllığı sevməyən, yalan danışmağı və 
yaltaqlığı bacarmayan bu insanın daxili dünyası deyərdim ki, 
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güzgüdən də təmizdir. Yarana bilən hər kiçik söz-söhbətə 
qarşı dərhal reaksiya verən bu insan hər şeyi möhkəm iradə 
və səbrlə həll etməyə çalışır.Yaşına və peşəsinə görə 
məlumatı və dünya görüşü kifayət etdiyinə görə hər suala 
yerli-yerində doğru cavab verməyi bacarandır. 

Yuxarıda qeyd etdim ki, Ramin tarix müəllimidir. Bir 
ziyalı kimi Vətənimizin tarixini canı və qanı ilə ürəkdən 
sevir, onu dərs dediyi şagirdlərə sevdirə-sevdirə öyrətməyə 
çalışır və nəticədə də buna müvəffəq ola bilir. Tarix müəllimi 
olmaqla bərabər, onun bir vətəndaş kimi məntiqi, iqtisadi, 
əxlaqi baxışları çox güclüdür. İstənilən situasiyada real 
vəziyyətə düzgün qiymət və proqnoz verməyi bacarandır. 
Vətənimizi, torpağımızı, dövlətçiliyimizi və onun müəyyən 
etdiyi siyasi xətti sevir, bəyənir və müdafiə edir. Dövlətimizin 
qanunlarına və müəyyən etdiyi qaydalara böyük hörmətlə 
yanaşır. 

Görkəmi ciddi olsa da xoş söz-söhbətindən, xoş ünsiyyə-
tindən və mehriban danışığından geri qalmır. Ancaq şit 
zarafatdan və artıq söz-söhbətdən həmişə uzaq qaçır. 

Dostluqda və yoldaşlıqda, bir sözlə, bu təyinatlı bütün 
məsələlərdə ona etibar etmək olar. Böyük- kiçiyin yerini bilir, 
xəstə insanlara baş çəkməyi xoşlayır, ehtiyacı olanlara öz 
imkan daxilində köməklik göstərir. 

Mən Ramin müəllimin valideyni olmaqla bərabər, həm 
də onunla yaxın dost və yol yoldaşıyam. Artıq 5 ildən çoxdur 
ki, o, mənim yol bələdçim və həmsöhbətimdir. Bir şair-
publisist kimi onun haqqında yazdığım sözlər havadan deyil, 
real həyatdan  qida almış həqiqətlərdir. 

Bu məktəbdə 2004-cü ildən çalışır. Bir müddət məktəb 
direktorunun təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini vəzifəsində 
işləsə də müəllim kimi xalq və Vətən qarşısında öz borcunu 
ödəməyi daha üstün tutub. Sözü çox uzatmaq istəmirəm. İndi 
də gəlin Ramin müəllimlə sizi bir qədər yaxından tanış edim: 
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Ramin Zakir oğlu Bayramov  
04 oktyabr 1980-cı ildə Şabran şəhə-
rində ziyalı ailəsində dünyaya göz 
açıb. 

Atası, bu kitabın müəllifi Zakir 
Həmid oğlu Bayramov (Bayramlı) 
1948-ci ildə Şabran ( keçmiş Dəvəçi ) 
rayonunun Sumaqova kəndində 
müəllim ailəsində doğulub. Uzun 
illər rayon Təhsil Şöbəsində baş 
mühasib, eləcə də rayon Sosial 

Təminat Şöbəsində baş inspektor və rayon 11 saylı Tikinti 
idarəsində kadr üzrə müfəttiş vəzifələrində işləyib. Eyni 
zamanda ədəbi yaradıcılıqla məşğuldur. 2 şeir, 4 bədii-
publisistik kitabın müəllifidir. Hal-hazırda dövlət qulluğu üzrə 
təqaüddədir. 

Anası Elmira Gülağa qızı Bayramova 1952-ci ildə Də-
vəçi şəhərində anadan olub. Keçmiş Dəvəçi üzümçülük 
sovxozunda üzümçü, N.Nərimanov adına sovxozda tərəvəzçi, 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 1 saylı uşaq bağçasında isə tər-
biyəçi köməkçisi vəzifələrində çalışıb. Hal-hazırda təqaüd-
dədir. 

R.Bayramov 1987-ci ildə Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər  
1 saylı orta məktəbin I sinfinə qəbul olub. 1998-ci ildə həmin 
məktəbin XI sinfini bitirib. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra gənc Ramin ali təhsil 
almaq məqsədilə sənədlərini Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 
komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarını uğurla verdiyi üçün 
ADPU-nun tarix fakultəsinin əyani şöbəsinə qəbul olub. 

Raminin ali təhsil aldığı illər çox uğurlu keçib. Bilikli, 
bacarıqlı və çalışqan bir tələbə kimi bu təhsil ocağının müəllim 
və tələbə kollektivi arasında yaxşı ad-san qazanıb. Univer-
sitetdə keçirilən bilik yarışlarının və idman tədbirlərinin ən 
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fəal iştirakçısı olub. Çox keçməyib ki, ali məktəb illəri öz 
gözəl və zəngin nəticələri ilə unudulmaz xatirəyə çevrilib.  

2002-ci ildə gənc Ramin universiteti bitirıb, onun təyi-
natını doğma rayonu Şabrana (keçmiş Dəvəçiyə) verilsə də o, 
işə başlamazdan əvvəl hərbi xidmətə yollanıb. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında “N” hərbi hissədə xidmət edib.  

2003-cü ildə hərbi borcunu yerinə yetirən Ramin 
Bayramov ixtisası üzrə pedaqoji işə başlayıb. Əvvəlçə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 2 saylı əsas məktəbində, sonra isə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam 
orta məktəbində tarix müəllimi işləyib. 

2011-ci illərdə Ramin müəllimin pedaqoji təcrübəsi və 
təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq onu həmin məktəbin 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə irəli 
çəkiblər. 2011-2013-cü illərdə o, bu məsul vəzifədə ürəklə və 
böyük məsuliyyətlə çalışıb. Ancaq o, müəllim peşəsini bütün 
vəzifələrdən uca tutduğuna görə müəllim kimi işləməyə 
üstünlük verib. Hazırda 13 ildir ki, bu qocaman təhsil ocağında 
böyük həvəs və məhəbbətlə Vətənimizin tarixini tədris edir. 
Dərs dediyi şagirdlərə tariximizi sevə-sevə öyrətməyə çalışır 
və nəticədə də buna uğurla nail ola bilir. 

Ailəlidir, həyat yoldaşı Ofelya Əlağa qızı Bayramova 
1985-ci ildə Şabran şəhərində dünyaya gəlib. 2006-cı ildə 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirib. Ali təhsilli sinif müəllimidir. Hal- hazırda Şabran şəhər 
R.Yusifov adına 2 saylı lisey-tam orta məktəbində sinif 
müəllimi işləyir. 

Ramin müəllimin iki övladı var. Böyük oğlu Bəylər IV 
sinifdə dərs əlaçısıdır. Kiçik oğlu Zakir isə I sinifdə oxuyur. 
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EYVAZ ORUCOV 

 
Gənclərin fiziki tərbiyəsi - minlərlə, milyonlarla oğlan 

və qızın sağlam və gümrah böyüməsi, əsl vətəndaş kimi 
yetişdirilməsi və Vətənin müdafiəsinə hazırlanması qədər şə-
rəfli, eləcə də böyük bir vəzifəni yerinə yetirir. Ölkəmizdə bu 
tərbiyə sahəsi həmişə dövlətimizin misilsiz qayğısı ilə əhatə 
olunmuşdur. 

Bu qayğıdan ruhlanaraq işini daha düzgün və həvəslə 
quran, təşkilatçılıq bacarığı və metodiki hazırlığı ilə başqa-
larına nümunə ola biləcək müəllimlərimizdən biri də bu 
məktəbin bədən tərbiyəsi müəllimi Eyvaz Orucovdur. 

Mən rayon Təhsil Şöbəsinin aparatında işlədiyim 
vaxtlarda hər gün səhər tezdən işə gedərkən düz məktəbin 
yanından keçərdim. Havanın pis və ya yaxşı olmasından asılı 
olmayaraq Eyvaz müəllimin böyük həvəslə və məsuliyyətlə 
məktəbin həyətində səhər gimnastikası və ya fiziki tərbiyə 
dərsi keçdiyini görərdim. O, şagirdlərlə sinifdə və idman 
zalında olduğu kimi, məktəbin həyətində də idman məşğələsi 
keçərkən dərsin qayda-qanunlarına ciddi əməl edərdi.  

Eyvaz müəllim üzdən çox sakit görünsə də dərsdə çox 
tələbkar idi. Tədris məşğələsi zamanı istədiyinə nail olduqca 
şagirdləri ilə mehribanlaşar və gülümsər üzü daha da nur-
lanardı. 

E.Orucov bu gün də belədir. Elə əvvəlki illərdə 
gördüyüm Eyvaz müəllimdir. Uca boyunda dəyişiklik hiss 
olunmadığı kimi, öz çəkisinə də uzun illərdə nəzarət etməyi 
bacarıb. Deyərdim ki, əvvəlkindən heç zərrə qədər də dəyi-
şilməyib. Belə hiss etdim ki, deyəsən zərərli vərdişlərdən də 
uzaqdır. Əsil saf idmançı əhval-ruhiyyəsi ilə öz gümrah 
həyat tərzini yaşayır. Sanki sevib-seçdiyi müəllim peşəsini 
uğurla başa vurmasına sədaqət andı içib. 
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Məni bir də sevindirən odur ki, artıq çəkidən və kökəl-
mək problemindən əziyyət çəkən bəzi fiziki tərbiyə müəllim-
lərindən fərqli olaraq idmançı çevikliyini və normal çəki 
dərəcəsini bu günə qədər qoruyub saxlaya bilib Eyvaz 
müəllim . İndi də gəlin onunla yetərincə yaxından tanış olaq: 

Eyvaz Əlibala oğlu Orucov 
1965-ci ilin dekabr ayının 25-də Şab-
ran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən 
dilbər güşələrindən biri sayılan Suma-
qova kəndində fəhlə ailəsində dün-
yaya göz açıb. 1973-1983-cü illərdə 
qonşu Pirəbvədil kənd orta məktə-
bində təhsil alıb. 1983-cü ilin iyul 
ayında həmin məktəbi bitirmək haq-
qında kamal attestatı almağa müvəffəq 
olub. 

Orta məktəbi qurtardığı ildə Eyvaz  təhsil sənədlərini 
Bakı Bədən Tərbiyəsi Texnikumuna verib. Qəbul imtahan-
larından uğurla keçərək texnikuma qəbul olub. 1985-ci ildə isə 
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. İşləmək üçün onun təyinatı 
doğma rayonu Şabrana (keçmiş Dəvəçiyə) verilib. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon XMŞ-nin əmriu ilə Eyvaz 
Orucov rayonun Yanıqələz kənd 8-illik məktəbinə bədən 
tərbiyəsi müəllimi təyin edilib. Ciddi ehtiyaca görə bir ildən 
sonra rayonun Dağbilici kənd otra məktəbinə ixtisası üzrə 
müəllim köçürülüb. Burada o, 7 il müəllim işləyib. Dəniz 
səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə yerləşən bu kənd öz 
füsunkarlığı ilə rayonumuzun digər kəndlərindən heç də geridə 
qalmır. Gözəl havası, suyu və insanları olan bu kənddə Eyvaz 
müəllim uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər arasında fiziki 
tərbiyyənin və idmanın səviyyəsini yüksəltməyi qərara alıb. 
Az müddətdə onun köməyi ilə məktəbdə idmana böyük maraq 
yaranıb. Məktəbdə rəngarəng idman tədbirləri keçirilməyə 
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başlayıb. Bir sözlə, onun yaxından köməkliyi ilə məktəbdə və 
kənddə idmanın kütləviliyi artırılıb. 

 Eyvaz müəllimin gərgin əməyi sayəsində məktəbin 
şagirdləri rayon mərkəzində keçirilən futbol, şahmat, yüngül 
atletika yarışlarında iştirak etmiş və nəticədə böyük müvəf-
fəqiyyət qazanaraq mükafat almışlar. Həmin illərdə məktəb 
“Ağ top “uğrunda Quba şəhərində keçirilən yarışda I dərəcə 
normasını yerinə yetirməyə müvəffəq ola bilib. 

Dağbilici kəndində pedaqoji fəaliyyətdə olduğu illərdə 
məktəbin idman uğurları barədə dövri mətbuatda vaxtaşırı 
çıxışlar edib. “Azərbaycan müəllimi “və ” İdman “qəzetlərində 
məqalələri dərc olunub. 

Eyvaz müəllimin Dağbilici kənd məktəbindəki pedaqoji 
fəaliyyəti və onun məktəbin fiziki tərbiyə sahəsindəki çoxsaylı 
uğurları heç də cavabsız qalmayıb. 1990-cü ildə ona Azərbay-
can SSR Xalq Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə təşkil edilmiş 
attestasiya komissiyasının qərarına əsasən “baş müəllim” 
adı verilib. 

1993-cü ildə Pirəbədil kənd orta məktəbində müəllimə 
olan ciddi ehtiyacla əlaqədar olaraq Eyvaz müəllim həmin 
məktəbə bədən tərbiyəsi müəllimi köçürülüb. 1993-2005-ci 
illərdə bu məktəbdə pedaqoji sahədə çalışan E.Orucov həmin 
tədris ocağında idmanın kütləviliyini canlandıra bilib. Məhz bu 
səbəbdən də onun burada işlədiyi illərdə məktəb şahmat, 
voleybiol, eləcə də hərbi idman oyunları üzrə rayon birinci-
liyində keçirilən bir sıra yarışlarda mükafata layiq nəticələr 
göstərib. 

2005-ci ildən hal- hazıradək, yəni 10 ildən artıqdır ki, 
Eyvaz Orucov Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 
4 saylı tam orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimi işləyir. Bu 
məktəbdə də öz işi və hünəri ilə Eyvaz müəllim öz sözünü 
deyə bilib. Doğma Azərbaycanımıza layiq ola biləcək mükəm-
məl fiziki hazırlıqlı gənclərin yetişdirilməsini burda əsas 
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məsələ kimi qəbul edib. 
O, məktəbin “Cəsurlar” və “Şahin” kimi yüksək hərbi 

bilik və bacarığa malik olan komandalarının hazırlanmasını öz 
qarşısına yüksək məqsəd qoyub. “Cəsurlar “komandası son  
8 ildə ardıcıl olaraq rayon çempionu adını qazanmış, 6 dəfə 
zona birinciliyinin qalibi olmuş və yüksək mükafat almış-
dır. Məktəbin bu komandası respublika final yarışlarında 
da uğur qazanmağa müvəffəq ola bilmişdir. 

Respublika final yarışlarında əldə etdiyi uğurlu nəticələrə 
görə məktəbin “Cəsurlar” komandası Azərbaycan Təhsil 
Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin diplomlarına və qiymətli hədiyyələrinə 
sahib olmuşdur. 

Eyvaz müəllim bu gün də daim çalışqan, yenilik axtarı-
şında olan bir insandır. Onunla məktəb haqqında söhbət 
zamanı o dedi: “Cəsurlar” komandasının üzvlərindən Camallı 
Şahin hazırda Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyasının 
tələbəsidir.  

Vaxtıkən komandanın üzvü olmuş Qara isə Respublika 
Daxili Qoşunlarının Hərbi Akademiyasında təhsil alır. 
“Cəsurlar” komandasının üzvü olmuş bir neçə məzunumuz isə 
Respublika Daxili Qoşunların heyətində çalışır. 

Məktəbimizdə şahmat dərnəyi fəaliyyət göstərir. Onun 
üzvləri rayonda keçirilən pilot məktəblər arasında şahmat 
yarışının qalibi olmuş və respublika final yarışlarında iştirak 
etmək hüququ qazanmışlar.  

Söhbət zamanı Eyvaz müəllim sözünə belə davam etdi: 
“Məktəbimizin şagirdlərində futbola da maraq yaratmışam. 
VII sinif şagirdləri arasında keçirilmiş “Coco Cola” 
kubokunun rayon turunda məktəb şagirdləri I yeri tutmuş, 
zona birinciliyində iştirak hüququ qazanmışlar. 

E.Orucov fəal idman müəllimi olmaqla yanaşı, həm də 
məsuliyyətli və tələbkar sinif rəhbəridir. 2015/2016-cı tədris 



~	368	~	

ilinin yekununda onun rəhbər olduğu sinfi bitirmiş məzun-
lardan 500-dən artıq bal qazanan olub. Onlardan Həsən 
Dəmirovun və Famil Qasımovun adını göstərmək olar. Digər 
məzunlardan da müxtəlif ali məktəblərə daxil olanları vardır. 
Bundan əlavə Eyvaz müəllim məktəbin və rayonun içtimai 
tədbirlərində də geniş iştirak edir. 

Eyvaz müəllim ailəlidir. Üç övladı var. Övladlarının hər 
üçü ali təhsillidir. Qızı Aysel bu il Bakı Dövlət Universitetinin 
Magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Oğlu Ülvi hərbi 
xidmətdə Vətəni qoruyur. Böyük qızı bank işçisidir.  
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X BÖLMƏ 
 
 

UNUDULMAZ XATİRƏYƏ 
ÇEVİRİLƏN MƏZUN ÖMRÜ 

 
 
 
Poladdan dirəyi əlinlə əysən, 
Qızıldan bahalı libas da geysən, 
Nə qədər təbii yemək də yesən, 
Vaxt çatanda əcəl aparar səni, 
Bu fani dünyadan qoparar səni. 
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MÜSLÜM MAYILOV 
 

Müslüm Mayılovun hələ 1965-1973-cü illərdən tələbkar 
və ciddi insan olduğunu eşitmişdim . Onda o, Azərbaycan KP 
Dəvəçi rayon Komitəsinin təşkilat-partiya işi şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışırdı. Sonralar tale bizi görüşdürdü. O, 
1973-cü ildə Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbinə müəllim 
köçürüldü. Burada düz on il dil-ədəbiyyat müəllimi işlədi. On 
ildən sonra ciddi ehtiyaca görə onu “Qurucu” rayon 
qəzetinin kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsinə 
köçürdülər. Bu vəzifədə Müslüm müəllim dörd il işlədi.Dörd 
ildən sonra o, yenidən Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbə 
pedaqoji işə cəlb edildi. Məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi və 
direktor müavini vəzivəsində çalışdı. 

Mənim onunla yaxından ilk tanışlığım Dəvəçi şəhər 2 
saylı orta məktəbdə ilk dəfə işə başlayan dövrlərə təsadüf 
edib. Savadlı, az danışan, çox nadir hallarda gülümsəyən, 
söz-söhbətinin yerini və sərhədini bilən bir insan idi Müslüm 
müəllim. 

Təqaüdə çıxdıqdan sonra onunla tez-tez görüşüb 
müxtəlif mövzularda söhbət edərdik. Həyatından çox razı, 
dünyaya çox nikbin baxışları vardı. O, öz müəllim qürurunu, 
ziyalı nüfuzunu sonadək qorumağı bacardı. 

İndi də icazə verin, Müslüm müəllimin həyat və əmək 
yolu haqqında bildiklərimi və eşitdiklərimi oxucularla 
bölüşdürüm: 

Müslüm Teymur oğlu Mayılov 08 noyabr 1928-ci ildə 
indiki Şabran (keçmiş Dəvəçi qəsəbəsi) şəhərində anadan olub. 

1934-1943-cü illərdə indiki Şabran şəhər (bu təhsil 
müəssisəsi 1937-ci ildən 1964-cü ilə kimi Dəvəçi S.M.Kirov 
adına məktəb adlanıb.) M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta 
məktəbdə təhsil alıb. 

1943-cü ildə Böyük Vətən müharibəsinin daha da 
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şiddətlənməsi ilə əlaqədar olaraq mək-
təbdə IX sinif fəaliyyət göstərməyib. 
Ona görə də o, orta təhsilini bu mək-
təbdə davam etdirə bilməmişdir. 

15 yaşlı gənc Müslüm 1943-cü 
ildə Dəvəçi rayon Xalq Maarif Şöbəsi-
nin göndərişi ilə Azərbaycan SSR Xalq 
Maarif Komissarlığının Bakı şəhərində 
təşkil edilmiş müəllim hazırlayan 6 
aylıq kursunda oxumuş və oranı 
bitirmişdir. 

1944-cü ildə ilk pedaqoji əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 1944-cü ildən 1946-cı ilədək Dəvəçi 
rayonunun Gəndov və Dəvəçikənd yeddillik məktəblərində 
dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 

1946-1948-ci illərdə Quba ikillik pedaqoji məktəbində 
əyani təhsil almışdır. Pedaqoji məktəbi bitirən M.Mayılovun 
təyinatı Dəvəçi rayonuna verilmişdir. O, Dəvəçikənd yedillik 
məktəbində əvvəlki pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1949-cu ilin aprel ayından 1952-ci ilin dekabr ayınadək 
Bakı şəhərində keçmiş Sovet Ordusu sıralarında hərbi 
xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətdə olması ilə yanaşı 1950-
1952-ci illərdə Bakı şəhəri 10 №-li fəhlə-gənclər orta 
məktəbində təhsilini davam etdirərək orada tam orta təhsil 
almışdır. 

1953-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş adı 
S.M.Kirov adına ADU) filologiya fakultəsinin jurnalistika 
şöbəsinə qəbul olub. 1953-1958-ci illərdə həmin ali məktəbdə 
əyani təhsil alıb. Ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən 
sonra M.Mayılovun təyinatı Dəvəçi rayonuna verilib. O, 1958- 
ci ildə Dəvəçi rayon KP-nin orqanı olan “Yüksəliş “qəzetinə 
məsul katib vəzifəsinə təyin edilib. 1962-ci ilə kimi böyük 
yaradıcılıq həvəsilə bu vəzifədə çalışıb.  



~	372	~	

M.Mayılov 1962-ci ildə partiya işinə irəli çəkilib. O, 
1962-1964-cü illərdə Azərbaycan KP Dəvəçi Rayon Komitə-
sində təlimatçı, 1965-1973-cü illərdə isə təşkilat-partiya işi 
şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 

1973-cü ildən o, yenidən pedaqoji işə başlamış və 1973-
1983-cü illərdə Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbində dil-
ədəbiyyat müəllimi kimi  fəaliyyət göstərmişdir. 

1983-cü ildə ciddi ehtiyaca görə təzədən mətbuat 
sahəsinə köçürülmüşdür. 1983-1987-ci illərdə Dəvəçi rayon 
“Qurucu” qəzetində kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1987-ci ildə əmək fəaliyyətini pedaqoji sahədə davam 
etdirən Müslüm müəllim 1987-2005-ci illərdə Dəvəçi şəhər 2 
saylı orta məktəbində direktor müavini və dil-ədəbiyyat 
müəllimi işləmişdir. 

M.Mayılovun təhsil və mətbuat sahəsindəki 47 illik 
əmək fəaliyyəti hökümətimiz tərəfindən layiqincə qiymət-
ləndirilmişdir. O, “Əməkdə fərqlənməyə görə”, “Əmək 
rəşadətinə görə”, “1941-1945-ci Böyük Vətən müharibəsi 
illərində arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə”, Faşist 
Almaniyası üzərində Böyük Qələbənin 40- cı, 50-ci və 60-cı 
ildönümü və digər yubiley medalları və fəxri fərmanlarla 
təltif edilmişdir. 

M.Mayılov isdedadlı jurnalist, bacarıqlı müəllim olmaqla 
bərabər gözəl ailə başçısı idi. Onun 9 övladı vardır. 

Böyük oğlu Teymur Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya 
İnstitutunu və Bakı Sosial İdaretmə və Politologiya İnstitutunu 
bitirib. Hazırda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Penitensiar xidmətin 3 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssi-
səsində məsul vəzifədə işləyir. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 

Qızı Jalə Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunu bitirib 
Şabran şəhər Mərkəzi Kitabxanasında kitabxanaçı işləyir. 
Ailəlidir, iki övladı vardır. 
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Oğlu Nofəl Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmiş, 
hazırda Bakı şəhərində məsul vəzifədə çalışır. Ailəlidir. Bir 
öladı vardır. 

Qızı Münəvvər ailəlidir, 2 öladı var, evdar qadındır. 
Qızı Kəmalə Bakı Plan Uçot Texnikumunu bitirib. 

Ailəlidir. 3 övladı var, evdar qadındır. 
Qızı Xanımana ailəlidir, 2 övladı var, evdar qadındır. 
Oğlu Firudin Dəvəçi Taxıl Məhsulları Kombinatında 

mühasib-xəzinədar vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 3 övladı 
vardır. 

Oğlu İsmayıl Bakı İnşaat Texnikumunu bitirmiş, hazırda 
bizneslə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 

Oğlu Qabil Bakı Plan İqtisad Texnikumunu bitirmiş, 
hazırda bizneslə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı vardır. 

Müslüm Mayılov 2015-ci ilin aprel ayının 3-də dünyasını 
dəyişsə də o, hələ də unudulmayıb. Övladları, nəvələri, 
qohumları, dostları, keçmiş müəllim yoldaşları və şagirdləri 
tərəfindən tez-tez şirin xatirələrlə yad edilir.         
              

 
         

AĞALAR MİRZƏ 
 
Həmyerlimiz, şair Ağalar Mirzə haqqında bu yazının ilk 

cümləsini yazmağa başlayanda onun radio üçün veriliş 
hazırlamaqdan ötrü bizə gəldiyi vaxtlar yadıma düşdü.  

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkətində işlə-
diyi ilk illər idi. Həmin dövrdə o, radionun “Bulaq” verili-
şinin redaktoru idi. Yazıçı-publisist Aydın Tağıyevlə birlikdə 
bizə anamdan müsahibə almağa gəlmişdilər. Rəhmətlik 
anam Həlimə xanım onda şifahi xalq ədəbiyyatımızdan 
bildiyi, bu vaxta kimi heç yerdə səslənməyən nadir şeirlər 
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şöylədi və səsi lentə yazıldı. Həmin lent yazısı əsasında tərtib 
edilmiş veriliş bir neçə dəfə respublika radiosunda səsləndi. 

Mən özüm o dövrlərdə Ağalar müəllimin redaktor 
olduğü “Bulaq” və digər verilişlərin vurğunu idim. Çünki 
Ağalar Mirzə yaradıcılığı başdan-başa xalqımızın şifahi xalq 
ədəbiyyatına bağlı idi. O, sanki radionun “Dədə Qorqud”u 
idi. Özünün cavan olmasına baxmayaraq poetik təfəkkürlü 
müdrik xalqımızın qədim soy kökünə bağlı söyləmələri, bir 
ağsaqqal öyüd-nəsihəti, elin təfəkküründən süzülüb gələn 
gözəl nəsihətləri və dürlü kəlamları ilə istənilən dinləyicini 
valeh edirdi. 

Bir sözlə, Ağalar Mirzə yaradıcılığı, bu insanın xalq 
yaradıcılığının araşdırılmasına və inkişafı üçün göstərdiyi 
xidmətlər o qədər yüksək və çoxşaxəlidir ki, onlar, tək bir 
yazıya sığan məsələ deyil. Ona görə də mənə icazə verin 
mərhum şair dostumuz, həmyerlimiz, qohumumuz və 
yaradıcı ziyalımız Ağalar Mirzənin həyat və yaradıcılığı ilə 
sizi bir qədər yaxından tanış edim:  

Ağalar Mirzə (Ağalar Həmzə 
oğlu Mirzəyev) 25 aprel 1954-cü 
ildə Dəvəçi şəhərində neftçi ailə-
sində dünyaya gəlib. İlk təhsilini 
ındiki Şabran şəhər M.Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbdə 
alıb. Otra təhsilini isə T.Abbasov 
adına şəhər 1 saylı orta məktəbdə 
davam etdirərək 1972-ci ildə həmin 
təhsil ocağını bitirib. Orta təhsil 
illərində öz bilik və bacarığı, nitqi 

və yazı savadı, eləcə də dünya görüşü ilə öz yaşıdlarından 
köklü surətdə fərqlənib.  

Orta məktəbdə əla oxumaqla bərabər xalq yaradıcılığının, 
o cümlədən şifahi xalq ədəbiyyatının tarixi kökləri ilə dərindən 
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maraqlanıb. Qədim nağıllarımıza, dastanlarımıza, bayatıları-
mıza, uzun əsrlərlə yaşıd olan, ildən-ilə keçdikcə dillərdə- 
dodaqlarda təkrarlanıb cilalanaraq saflaşan atalar sözlərinə, 
aşıq yaradıcılığına, el nəğmələrinə güclü meyl göstərib və 
onları yüksək həvəslə öyrənməyə çalışıb. 

Gənc Ağalar altımışıncı illərdən şeir yazmağa başlayıb. 
İlk şeiri isə 1969-cu ildə o, 15 yaşında olarkən işıq üzü görüb. 
Bulaq suyu kimi süzülüb gələn yaradıcılıq eşqi, tükənməz 
yazıb-yaratmaq həvəsi ilə onun qəlbində jurnalist olmaq 
arzusu baş qaldırıb. Bu məqsədlə o, 1974-cü ildə təhsil 
sənədlərini Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbə qəbulu 
komissiyasına təqdim edib. İmtahanları yüksək müvəffəqiyyət-
lə verdiyinə görə həmin ali məktəbin jurnalistika fakultəsinə 
qəbul olub. Tələbəlik illərində təkcə mühazirələri dinləmək, 
imtahan və məşğələlərə hazırlaşmaqla kifayətlənməyib.  

Ali məktəb daxili tədris məsələləri ilə yüksək formada 
məşğul olmaqla yanaşı o, sənət aləminə atdığı titrək addım-
larını da get-gedə sürətləndirməyə nail ola bilib. Unudulmaz 
tələbəlik illərində çəkilən zəhmət nəhayət ki, öz bəhrəsini 
verib. Onun mərkəzi qəzet və jurnallarda bir çox məqalə və 
şeirləri çap olunub. 

1979-cu ildə ali məktəbi yüksək nəticələrlə başa vuran 
gənc Ağaların işləmək üçün təyinatını Azərbaycan Dövlət 
Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinə veriblər. Burada o, 
Azərbaycan xalqının demək olar ki, əksər hissəsinin dinləyicisi 
olduğu “Bulaq” verlişinin redaktoru olub. Bu verilişə Ağalar 
Mirzənin redaktor təyin olunması ilə verilişin səsı-sorağı 
nəinki respublikamızın ucqarlarından, hətta xarici ölkələrdən 
gəlib. 

1980-cı ildə o, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 
kimi, çətin bir vəzifəni üzərinə götürüb. Yaradıcılığının 
çiçəklənmə mərhələsinə qədəm qoyan Ağalar müəllim neçə-
neçə şeir kitabının, gərgin yaradıcılıq məhsulu olan etnoqrafik 
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və publisistik topluların və monoqrafiyaların müəllifi kimi 
uğurlu və səmərəli yaradıcılıq yolu keçib. Bir çox əsərləri 
xarici dillərdə çap olunub. Azərbaycanda aşıq sənətinin 
araşdırılmasında, xüsusilə el aşıqlarının yazıya köçürülməmiş 
əsərlərinin toplanmasında xüsusi əmək sərf edib. El aşığı 
Xaltanlı Tağı ilə bağlı yaradıcılıq nümunələrinin araşdırılması 
və ayrıca kitabın nəşr olunması Ağalar Mirzə yaradıcılığının 
ulduz kimi parlaması deməkdir. 

1986-cı ildən o, Azərbaycan televiziyasında bir sıra 
redaksiyalarda məsul vəzifələrdə işləyib. Onun rəhbərliyi 
altında xalq yaradıcılığına həsr olunan, xüsusi sənətkarlıqla 
hazırlanan verilişlər yüksək tamaşaçı rəğbəti, el məhəbbəti 
qazanıb. 1999-cu ildən isə Ağalar Mirzə Azərbaycan Televizi-
yasının xalq yaradıcılığı redaksiyasının baş redaktoru vəzi-
fəsinə irəli çəkilib. Həmin dövrlərdən başlayaraq neçə-neçə 
verilişlərin ərsəyə gəlməsində onun böyük zəhməti olub. O, ya 
həmin verilişin ssenarisini yazıb, ya da aparıcısı və ya 
redaktoru kimi məsul vəzifəni yerinə yetirib. 

Radio və televiziyadakı uğurlu fəaliyyətindən əlavə 
Ağalar Mirzənin Sumqayıt və Bakı şəhərindəki teatrlarda bir 
neçə əsəri tamaşaya qoyulub. Yaradıcılıq yolunda çəkilən bu 
cür çoxlu əzab və əziyyət onun şan-şöhrətinin respublikamızda 
daha da artmasına səbəb olub. 

Respublikamızda xalq yaradıcılıq sənətinin inkişafında 
yüksək xidmətləri olan həmyerlimiz Ağalar Mirzənin əməyi 
hökümətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilib. O, “Qızıl 
qələm“ mükafatına və “Əməkdar incəsənət xadimi “kimi 
yüksək fəxri ada layiq görülüb. 

İki övladı var. 
Şabranın fəxri Ağalar Mirzə yaradıcılığının çiçəkləndiyi 

vaxda aramızdan getdi. O, dünyasını dəyişsə də, bu gün 
cismən aramızda olmasa da, bir an da olsun qələm dostları, 
məzun yoldaşları, qohumları tərəfindən unudulmayıb. Onun 
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duzlu və şirin söz-söhbəti hələ də el-obanın dilindən- 
ağızından düşmək bilmir. Ağalar Mirzə sənətinə, onun zəngin 
yaradıcılığına qiymət günü-gündən artır. Elə ona görə də onun 
unudulmaz adı-sanı, şan-şöhrəti gündən-günə daha çox yad 
edilərək dillər əzbəri olub. 

        

 
 

MAYIL QULİYEV 
 
Onun haqqında ilk məlumatı hələ mən əllinci illərin 

sonunda almışdım. O dövrdə qardaşım ailəsi ilə birlikdə 
Dəvəçidə, Mayılın qonşusu və bacısı Qəmzə xanımgildə 
kirayədə qalırdı. Hər il yay tətilində mən də Dəvəçiyə gələr, 
üç ay qardaşımgildə qalardım. Həyat yoldaşı və özü hər gün 
işdə olduqları üçün onlara gücüm çatan qədər ev işlərinə 
köməklik edərdim. Mayılın bilikli, savadlı bir gənc olması və 
tibb institutunda təhsil alması sorağı məni çox sevindirmişdi. 
Onun anasının da həmin dövrdə qardaşımgili ilə yaxşı ailəvi 
münasibətləri vardı. 

Aylar və illər ötdü. Mən 1960-cı ildə Dəvəçiyə köçdüm. 
Üç il burada təhsilimi davam etdirdikdən sonra VIII sinfi 
bitirib Bakı şəhərində Plan-Uçot texnikumunun gündüz 
şöbəsinə daxil oldum. Orta ixtisas məktəbini bitirdikdən 
sonra Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 
təyinatımı Dəvəçiyə verdilər. Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın 
təkidi ilə kənd təsərrüfat sahəsində deyil, təhsil sistemində 
işləməyə başladım. 

Mayılla ilk tanışlığım isə o vaxtlarda Dəvəçidə əczaçılıq 
sahəsində yeğanə olan  64 saylı aptekdə oldu. Onun birinci 
çevikliyi,müştərilərdən verilən sorğuya bir neçə saniyə 
ərzində yerli-yerində şifahi cavablar verməsi məni əvvəlcə 
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ürəkdən sevindirdi. Nümunəvi xidmətini nümayiş etdirmək 
üçün onun çəld hərəkətləri mənim çox xoşuma gəldi. Kiçik 
və darısqal aptekə daxil olan hər müştəriyə növbə üzrə 
səliqəli, təmiz və dəqiqliklə, özü də üzügülər bir tərzdə xidmət 
göstərirdi. 

Bəzi aptek işçiləri kimi müştəridən sifariş verilən dər-
manın adını eşidəndə, dərman siyahısının uçotu aparılan 
jurnala, dərmanlar saxlanılan rəflərə sarı qaçmazdı. Və ya 
fikirləşib dərmanın adını tapmaq üçün göyə baxmazdı. Bir 
sözlə Mayıl yaxşı yaddaşa malik idi. Aptekdə neçə min 
dərman növü vardısa hamısından şifahi formada məlumatı 
vardı. Onların harada, hansı rəfdə, qutuda və s. yerləşdiyi 
yerləri əzbərdən bilirdi. Onun bilikli, savadlı olması, sözünün 
dəqiqliyi bizi bir-birinə getdikcə yaxınlaşdırdı. Nəhayət bir 
neçə vaxtdan sonra biz dost olduq. Bu dostluq düz otuz ildən 
artıq o, dünyasını dəyişənə qədər davam etdi. 

Həmişə işdən sonra köhnə rayon İcraiyyə Komitəsinin 
inzibatı binasının qarşısına gələr, mənim və digər həmsöh-
bətlərinin işdən çıxmasını gözləyərdi. Özümüzdən, işimizdən, 
ailəmizdəki problemlərdən söz-söhbət açar, heç bir qayğısı 
olmayan xoşbəxt insanlar kimi deyib gülərdik. Beləliklə gün 
ərzində işdəki yorğunluğumuzu bu yolla bir qədər çıxarardıq. 
İndi də gəlin o dövrdə rayonumuzun nadir əczaçılıq mütəx-
xəssisi sayılan Mayıl Quliyevin həyatı və əmək salnaməsi ilə  
daha yaxından tanış olaq: 

Mayıl Gülaməddin oğlu Quliyev 1938-ci ildə Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun Uqah kəndində anadan olub. 

Atası Gülaməddin Şahmirzə oğlu Quliyev Böyük Vətən 
müharibəsində fəal iştirak edib. Lakin 1944-cü ilin şiddətli 
döyüşlərindən birində ağır yaralandığına və əlil olduğuna görə 
ordudan tərxis olunaraq evə buraxılıb. 1945-ci ildə ailəsi ilə 
birlikdə Dəvəçi qəsəbəsinə köçmüş, burada bir müddət yaşa-
dıqdan sonra müharibədə aldığı yaranın fəsadlarına görə 
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dünyasını dəyişmişdir. 
Mayıl Quliyev 1946-cı ildə Də-

vəçi qəsəbə S.M.Kirov adına orta 
məktəbin I sinfinə daxil olub. Məktəbdə 
oxuduğu ilk illərdən özünü çalışqan bir 
şagird kimi göstərib. Məktəbdə gün-
dəlik dərslərdə, bilik yarışmalarında və 
idman tədbirlərində olduqca fəallıq 
göstərib. 1956-cı ildə həmin məktəbi 
böyük tədris uğurları ilə bitirərək orta 
təhsil haqqında kamal attestatı alıb. 

1957-ci ildə gənc Mayıl ali təhsil almaq məqsədilə 
sənədlərini Azərbaycan Tibb İnstitutunun tələbə qəbulu 
komissiyasına təqdim edib. Qəbul imtahanlarını uğurla 
verdiyinə görə bu ali məktəbin tələbəsi adını qazanıb.  

Həyəcanlı, yaddaqalan, gənclik illərinin qaymağı hesab 
olunan ali təhsil illəri onun həyatında dərin iz salıb. Hələ ilk 
gündən özünü çox çalışqan, bilikli, bacarıqlı, səmimi bir tələbə 
kimi göstərdiyinə görə bütün müəllim və tələbə kollektivinin 
böyük hörmətinə layiq olub. İnstitutda keçirilən mühazirə-
lərdə, labratoriya məşğələlərində,bilik yarışmalarında zaçot və 
imtahanlarda yüksək fəallıq göstərməsi bir layiqli tələbə kimi 
onu nüfuz sahibinə çevirib. 

1962-ci ildə gənc Mayıl ali məktəbi müvəffəqiyyətlə 
bitirdiyinə görə onun təyinatı Quba rayonuna verilib. O, Quba 
şəhərindəki 60№-li aptekə reseptar təyin edilib. Bir il bu 
vəzifədə işlədikdən sonra ailə vəziyyətinə və ərizəsinə əsasən 
onun iş yeri Dəvəçii şəhərinə dəyişdirilib. 1963-cü ilin iyul 
ayında o, həmin dövrdə Dəvəçi şəhərində indiki M.Ə.Rəsul-
zadə (keçmiş V.İ.Lenin) küçəsində fəaliyyət göstərən 64 №-li 
aptekə müdir təyin edilib. Həmin ildən ömrünün axırına kimi, 
yəni 2002-ci ilə kimi düz 39 il bu məsul vəzifədə işləyib. 

İşlədiyi müddətdə rayon əhalisinin gündəlik tələb olunan 
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dərmanlarla təmin olmasında böyük əməyi olub. Onun 
təşəbbüsü və yaxından köməyi ilə Dəvəçi şəhərində yeni 
üçmərtəbəli aptek binası tikilib istifadəyə verilib. Yeni binanın 
istifadəyə verilməsi, dərmanların saxlanması, hazırlanması, 
əhalinin dərman təminatının yaxşılaşmasına güclü təkan verib. 

Mayıl Quliyev dəfələrlə Azərbaycan Baş Apteklər 
İdarəsi tərəfindən mükafatlandırılıb, fəxri fərmanlar alıb. 

Rayonumuzun əczaçılıq sənətinin mahir mütəxəssisi 
Mayıl Quliyev 22 aprel 2002-ci ildə 64 yaşında vəfat edib.  

Ailəli olub. Hazırda iki övladı, dörd nəvəsi var. 
 

 
 

Mayıl Quliyev həyat yoldaşı Reyhan müəllimə ilə birlikdə 
 
Həyat yoldaşı Peyhan Cəbrayılova ali təhsilli sinif 

müəllimidir. Pedaqoji iş fəaliyyətinə Dəvəçi şəhər T.Abbasov 
adına Dəvəçi şəhər 1 saylı orta məktəbində sinif müəllimi kimi 
başlamışdır. Keçmiş rayon komsomol komitəsində II katib, 
daha sonralar əvvəlki işlədiyi məktəbdə təqaüdə çıxana kimi 
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əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. “Metodist müəllim 
“adını almış,” Qabaqcıl Maarif xadimi “döş nişanı ilə təltif 
edilmişdir. 

Oğlu Fuad Bakı şəhər 2 saylı Tibb məktəbinin stoma-
tologiya şöbəsini bitirib. Hal-hazırda stomotoloq işləyir.  

Oğlu Fərid Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin 
stomatologiya fakultəsini bitirib. Stomatoloq-həkim işləyir.  

Nəvələrindən Emin əczaçılıq üzrə kursu bitirib. Ramin 
Bakı Biznes və Kooperasiya kollecində oxuyur. Mayıl və 
Ağanur isə orta məktəb şagirdləridirlər. 
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XI BÖLMƏ 
 
 
 

MƏKTƏBİN ADINA ŞƏRƏF GƏTİRƏN 
MƏZUNLAR 

 
 

  Xalqın ümid yeri özü də sənsən, 
  Elin uzaq görən gözü də sənsən. 
  Bu günün, sabahın özü də sənsən,  
  Sözündə nur olsa sönməz ulduzun. 
  Vətənin layiqli övladı məzun. 
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QƏRİB ORUCOV- SOSİALİST ƏMƏYİ QƏHRƏMANI 
 

Qərib Orucovun adını hələ altımışıncı illərin əvvəllərin-
dən eşitmişdim. Hətta mən texnikumda əyani şöbədə oxu-
maqla bərabər “Abşeron “qəzetində ştatdankənar müxbir 
işləyərkən iki dəfə onun işlədiyi briqadadan məqalə və oçerk 
yazmağıma baxmayaraq onunla üz-üzə gələ bilməmişdim. 

Lakin Qərib Orucovun irəliyə doğru atdığı addımları heç 
bir qüvvə saxlaya bilmədi. Kənd təsərrüfatı kimi çətin, 
problemli bir sahəni gözüyumlu idarə edirdi. O dövrlərdə hələ 
30 yaşı olmayan bu insan sanki tərəvəzçiliyin mahir bilicisi 
idi. Onun briqadasını böyük ustalıqla idarə etməsi, yüksək təş-
kilatçılıq bacarığı, gecə-gündüz zəhmətlə sirdaş olması, tərə-
vəz istehsalının sirlərini dərindən öyrənməsi və öz işinə tətbiq 
etməsi nəhayət öz gözəl bəhrəsini verdi .Artıq Dəvəçi rayonun-
da Qərib sanki bir möhtəşəm ulduza döndü. O, gündən-günə, 
ildən-ilə öz halal zəhməti ilə irəliyə gedərək parlayırdı.  

Artıq 1961-1965-ci illərdə Dəvəçi rayonunun “Sovet 
Konstitusiyası” adına sovxozun briqadiri Q.Orucovun tərə-
vəzçilik briqadası yeddinci beşillik plana vaxtından əvvəl və 
artıqlaması ilə əməl etdi. Yüksək tərəvəz məhsulu istehsalı ilə 
yanaşı, istehsal olunan məhsulun hər sentinerinin maya 
dəyərini aşağı salınmasına müvəffəq olduğuna görə ona 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verildi. 

Yetmişinci-səksəninci illərdə mən də dövlət məmuru və 
Dəvəçinin bir aktiv ziyalısı kimi rayonun bütün ictimai-siyasi 
və mədəni-kütləvi tədbirlərində fəal iştirak edirdim. O illərdə 
respublikamızın qabaqcıl tərəvəzçisi Qərib Orucov mötəbər 
iclasların kürsüsündən əskik olmurdu. Həmişə rəyasət 
heyətində əyləşərdi. Onda mən onunla hər tədbirdə qiyabi 
surətdə görüşərdim. Lakin onunla üz-üzə oturub söhbət 
etmək heç vaxt mənə qismət olmamışdı. 

Nəhayət 2016-cı ildə mənim yaddaşımda kök salmış 
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nigarançılıq buzu sınmağa başladı. Eşidəndə ki, Qərib 
Orucov da bu məktəbdə (əvvəlcə qısa müddət S.M.Kirov 
adına orta məktəbdə, sonralar isə həmin məktəbdə yerləşən 
axşam fəhlə-gənclər məktəbində) təhsil alıb, çox sevindim. 
Ondan bu kitab üçün müsahibə almaq qərarına gəldim.  

Əvvəlcə telefonla evinə zəng vurub özü ilə danışdım. 
“Problem yoxdur, sabah gəlin görüşək, kənddən heç yerə 
getməyıb sizi gözləyəcəyəm” - dedi. 

Sabahı gün avtobusla Ağalıq kəndinə yola düşdüm. 
Yolun kənarına, təbiət mənzərələrinə baxa-baxa nə vaxt 
kəndə çatmağımı heç özüm də hiss etmədim. Ağalıq kəndinə 
çatan kimi yolun sağ tərəfində Təzəkəndə ayrılan yerdə 
avtobusdan düşüb, qarşıma çıxan ilk kənd sakinindən Qərib 
kişının evini soruşdum. “Evdə yoxdur, yaxınlıqda yerləşən 
bağdakı çayçıdadır ” - dedi.  

Təxminən otuz metr yol getdikdən sonra deyilən bağa 
keçdim. Adını eşitdiyim, üzünü gördüyüm, lakin üz-üzə otur-
mağa və söhbət etməyə məqam tapa bilmədiyim qəhrəmanla 
mehribancasına görüşdüm. Çox səmimi, təmiz qəlbli, tərəf 
müqabilini dinləməyi bacaran, 82 yaşı olsa da şirin, duzlu və 
məzəli sözü-söhbətdən yorulmayan, möhkəm yaddaşı hələ də 
yerində olan bir gözəl insanla çay süfrəsində əyləşdim. 

Əziz oxucular, görürəm çox darıxırsınız, sizi çox gözlət-
mək fikrim isə yoxdur. Buyurun, rayonumuzda yeganə So-
sialist Əməyi Qəhrəmanı ilə Sizi yaxından tanış edim: 

Qərib Əzizəli oğlu Orucov 20 may 1935-ci ildə keçmiş 
Dəvəçi rayonunun Dağquşçu (indi həmin kənd Siyəzən 
rayonunun tərkibinə daxildir) kəndində kolxozçu ailəsində 
dünyaya gəlib. Atası Əzizəli Qurban oğlu həmin dövrlərdə 
kolxozda sıravi kolxozçu olub. 1942-ci ildə o, Böyük vətən 
müharibəsi cəbhəsinə göndərilib. Qara dəniz uğrunda gedən 
ağır döyüşlərdə faciəli surətdə həlak olması barədə ailəsinə 
“qara kağız “göndərilib. 
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Qərib Orucov köhnə dostu ilə çay süfrəsində şirin söhbət zamanı 
 
Anası Seyidbikə Əsəd qızı 1902-ci ildə Dağquşçu kən-

dində anadan olub. Uzun müddət kolxozun maldarlıq ferma-
sında sağıcı işləyib. Altı övlad dünyaya gətirib. Onlardan dör-
dü dünyasını dəyişib. Qərib və 89 yaşlı bacısı sağ və sala-
matdır. 

Qərib Orucov1945-ci ildə ailəsi ilə birlikdə rayonun 
keçmiş “Sovet Konstitusiyası” (indi həmin kənd Ağalıq 
adlanır) kəndinə köçüb gəlib. O, 1948-ci ildə Sovxoz 7-illik 
məktəbinin I sinfinə qəbul olub. 1955-ci ildə həmin məktəbi 
bitirib. 

20 yaşlı gənc Qəribin arzusu müəllim olmaq idi. Bu 
məqsədlə o təhsil sənədlərini Quba Pedaqoji Texnikumuna 
verib. Orta ixtisas məktəbinə qəbul olmaq üçün tələb olunan 5 
imtahanın hamısını verərək 20 bal toplayıb. Lakin müsabi-
qədən keçə bilmədiyinə görə onu məktəbə qəbul etməyiblər. 
Guya ona məktəbdən təklif ediblər ki, sənədləri geri götür-
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məsin. Qoy onlar məktəbdə qalsın. Əsgəri xidməti başa vur-
duqdan sonra gəlib Pedaqoji texnikumun özündə təhsil ala 
bilər. 

Qərib Orucov hərbi xidmət yaşı çatana qədər “Sovet 
Konstitusiyası” sovxozunda əvvəlcə fəhlə, sonra isə 3 ay 
tərəvəzçilik briqadasında briqadir köməkçisi vəzifəsində 
çalışıb. 

Qərib kişi o illəri belə xatırlayır: “Keçmişdə “Sovet 
Konistutusiyası “kəndi adlanan indiki Ağalıq kəndində o 
dövrlərdə rus dilli əhali çox yaşayırdı. Mən məktəbdə və 
dərsdən sonrakı vaxtlarda onlardan rus dilini öyrənməyə səy 
göstərirdim. O dövrlərdə bu dili mükəmməl öyrənib bildiyimə 
görə əsgərlikdə xidmət etmək mənim üçün çox asan oldu. 

Üçillik hərbi xidmətə çağırılmışdım. Krım vilayətinin 
Oktyabrski rayonundakı hərbi hissədə qulluq etməyə gön-
dərildim. Həmin hərbi hissəyə yeni gəlmiş əsgərləri qəbul edən 
komissiyanın sədri podpolkovnik Karginov məni qəbul etmək 
istəmirdi. Deyirdi ki, sənin çəkin cəmi 45 kiloqramdır. Burada 
iş çox ağırdır. Sən bu çəki ilə buradakı vəziyyətə dözə 
bilmərsən. Mən isə dedim ki, burada mənim 4-5 nəfər həm-
yerlim var. Məni onlardan uzaq salmayın, qoy mən də onlarla 
birlikdə sizin hərbi hissədə qulluq edim. Çalışacağam ki, 
verdiyiniz bütün əmrləri düzgün və vaxtında yerinə yetirim. 

Allaha çox şükür olsun ki, podpolkovnik sözümü eşitdi 
və məni öz hərbi hissəsində saxladı ”. 

Rus dilini yaxşı bildiyinə görə gənc Qəribi hərbi hissə 
qərərgahının göstərişinə əsasən iqtisadçı (planlaşdırıcı) vəzi-
fəsinə göndəriblər. Burada onun işi çox yüngül idi. O, 
qərərgahın özündə qulluq edirdi. Vəzifəsi isə hərbi hissə tərə-
findən çəkilən dəmir yolu xətlərinin və tikilən hərbi təyyarə 
meydançasının tikinti işlərini qiymətləndirməkdən, görülən 
tikinti-abadlıq işlərinin qəpik-qəpik maya dəyərini tapmaq və 
ümumi xərclərini hesablamaqdan ibarət idi. 
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Krımda Qərib Orucov bir il yarım xidmət edib. Sonra 
onu Moskvada yoxladıqdan sonra məxvi hərbi hissəyə 
köçürüblər. Orada hərbi xidmət müddətinin axırına kimi elə 
iqtisadçı vəzifəsində çalışıb. 

Ordudan tərxis olunduqdan sonra gənc Qərib doğma 
kəndinə qayıdıb. Həmin dövrlərdə kənddə sovxozun direktoru 
Teymur Şahverdiyev idi. Onu sovxozun ən böyük tərəvəzçilik 
briqadasına briqadirin müavini vəzifəsinə təyin ediblər. Yarım 
il o, bu vəzifədə canla-başla çalışıb. Yaxşı işlədiyinə görə onu 
01 aprel 1959-cu il tarixdə həmin tərəvəzçilik briqadasına 
briqadir vəzifəsinə irəli çəkiblər. 

Təzə vəzifəyə keçən Qərib gecəni gündüzə qatıb. Bütün 
briqadanın üzvlərini əmək cəbhəsinə səfərbər edib.Əvvəlcə o, 
tərəvəzin yetişdirilməsinə aid bütün sirləri, o cümlədən yeni 
becərmə üsullarını və aqrotexniki qaydaları, istehsal texnolo-
giyasını, əkinçilik və suvarma mədəniyyətini dərindən mənim-
səyib. Bir də özündə briqadanın bütün üzvləri ilə dil tapmaq, 
onlarda işə həvəs oyatmaq qabiliyyətini inkişaf etdirib. 

Bu illərdə briqadanın tərəvəzçilik sahəsində çəkilən 
gərgin zəhməti, əldə edilən uğurlar və qazanılan yüksək isteh-
sal göstəriciləri nəhayət ki, öz bəhrəsini verib. 

1961-1965-ci illərdə yeddinci beşilliyin istehsal göstəri-
cilərinə görə Q.Orucovun rəhbvərlik etdiyi briqada yüksək 
məhsul istehsal etməklə yanaşı, istehsal olunan tərəvəzin hər 
sentinerinin maya dəyəri normadan xeyli ucuz başa gəlməsinə 
nail olub. (sentineri 3 rubl 60 qəpiyə ) Ona görə də ona 1966-cı 
ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı verilib. Qərib Oruco-
vun əldə etdiyi bu nailiyyət keçmiş SSRİ məkanında maya 
dəyərinə görə ən ucuz başa gələn tərəvəz istehsalının 
yeganə göstəricisi idi. 

Bu minvalla tərəvəzçilik sahəsində əsl öz işinin ustası 
olan Qərib Orucov 1979-cu iliun payızına kimi briqadir 
vəzifəsində işləyib. 
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1979-cu ildə yüksək etimad göstərilərək onu Sovet Kon-
stitusiyası adına sovxozun ilk partiya təşkilatı katibi 
seçiblər. Kənd təsərrüfatının mühüm sahəsi olan tərəvəzçiliyin 
bilicisi kimi yetişmiş bu zəhmətkeş insan iki il yorulmadan bu 
işdə çalışıb. Öz təcrübəsi, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə kənd 
camaatını bol tərəvəz məhsulunun istehsalına səfərbər etməyi 
bacarıb. 

1982-ci ildə direktorun müavini işləmiş, sonra isə həmin 
ilin oktyabr ayında Sovet Konstitusiyası kəndinə kənd soveti 
sədri seçilmişdir. O, bu dövrlərdə rayonun ən böyük tərəvəz 
və meyvə istehsalçısı olan sovetliyin ərazisində yerləşən neçə 
kəndə rəhbərlik edib. Vaxtaşırı kəndlərin əhalisinin sosial- 
məişət məsələləri, ailə problemləri, eləcə də diğər qaygıları ilə 
maraqlanıb. Altı il, yəni 1990-cı ilin oktyabrına kimi bu vəzi-
fədə qüsursuz işləyib. 

1990-cı ildə onu sovxozun həmkarlar komitəsinin sədri 
seçiblər. 1995-ci ilə kimi o, bu vəzifədə çalışıb. 

1995-ci ilin son aylarından təqaüddədir. 
Qərib Orucov bir çox rayon və respublika təşkilatlarının 

üzvü seçilib, mötəbər iclasların, plenum və qurultayların 
nümayəndəsi olub. 

1965-ci ildən 1992-ci ilə kimi kənd və rayon sovetinin 
deputatı kimi fəaliyyət göstərib. 

Dəfələrlə Azərbaycan KP Dəvəçi RK-nın büro üzvü, 
AKP-nin XXVIII və XXIX qurultaylarında isə Azərbaycan 
KP-nin təftiş komissiyasının üzvü seçilib. 

1964-cü ilin mart-aprel aylarında Moskva şəhərində 
Sov. İKP MK-nın kənd təsərrüfatının intensiv inkişaf 
yoluna həsr olunmuş plenumunda iştirak edib. 

1966-cı ildə Moskvada həlledici səslə Sov. İKP XXIII 
qurultayına nümayəndə seçilib. Moskvada Kooperativ 
işçilərinin Ümumittifaq qurultayının nümayəndəsi olub. 
Öz əmək dostları Əli Qurbanov və Həmdulla Talıbla 
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birlikdə Moskvada SSRİ Kənd Təsərrüfatı nailiyyətləri 
sərgisində iştirak edib.  

Q.Orucovun əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. İki dəfə Lenin ordeni ilə, 1970-ci ildə 
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illik yubiley medalı, 10 
dəfədən artıq “Sosializm yarışının qalibi “medalı ilə təltif 
edilib. 

1964-cü ildə əldə etdiyi yüksək əmək nəticələrinə görə 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin və SSRİ Ali 
Soveti Rəyasət Heyyətinin Fəxri Fərmanları ilə təltif 
olunub. ASE-nin VII cildində (səh.380) və Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyasında adı qeyd olunub. 

Qərib Orucovun 6 övladı var. Hamı ailəlidir. Övladla-
rının beşi hərbi mükəlləfiyyətlidir. 

Oğlu Əfqan Saratov ali hərbi məktəbini bitirib. 
Podpolkovnik rütbəsinə qədər yüksəlib. Hazırda təqaüddədir. 
Ailəlidir, iki övladı var. 

Oğlu Hafiz Bakı Politexnik texnikumunu bitirib. Hərbi 
xidmətdə olub. Hazırda hərbi qulluqçu kimi təqaüd alır. 
Ailəlidir, 3 övladı var. 

Oğlu Zafəz hərbi xidmətini Murovdağda keçib. Fərdi 
təsərrüfatla məşğuldur. Ailəlidir. Üç övladı var. 

Qızı Şəfəq ADU-nun kitabxanaçılıq fakultəsini bitirib. 
Bakının Müşviq qəsəbəsində yaşayır və kitabxana müdiri 
vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, iki övladı var. 

Qızı Əsmiyyə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 
Bakıda yaşayır. Xocasan kəndində uşaq həkimi işləyir. 

Qızı Fərizə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 
Şabran rayonunun Sarvan kəndindəki feldşer-mama məntə-
qəsinin müdiridir. Ailəlidir, iki övladı var. 

Qərib kişinin 13 nəvəsi var. 
         
          



~	390	~	

MÜBARİZ ƏMİROV 
 

Mübariz müəllim bir yaş böyük olduğuna görə məktəbə 
məndən bir il qabaq gedib. 1960- cı ildə indiki M. Nəzirov 
adına 4 saylı tam orta məktəbdə təhsil aldığım dövrdə onu 
tanımırdım. Lakin 1961-ci ilin 1 aprelindən biz hamımız yeni 
məktəbə- indiki Şabran şəhər T. Abbasov adına 1 saylı tam 
orta məktəbə köçürüldük. Onda Mübariz VII, mən isə VI 
sinifdə oxuyurduq. Təzə məktəbdə bəzən siniflərimiz bir- 
birinə qonşu və ya yaxın otaqlarda yerləşdiyinə görə mən 
onunla tənəffüsdə tez-tez rastlaşırdım. Beləliklə günlərin 
birində onunla tanış oldum. Sanki həmin andan tanışlığı-
mızın əsası qoyuldu. Onunla bu günədək davam edən dostluq 
və yoldaşlıq münasibətlərinə bu uzun illərdə azacıq belə xələl 
gəlməyib.  

İllər keçdi. Mən VIII sinfi bitirərək Bakıda texnikuma 
qəbul oldum. Üç illik əyani təhsil alıb texnikumu bitirərək bir 
il işlədikdən sonra hərbi xidmətə yollandım. Mübariz isə orta 
məktəbin IX-X siniflərini oxuyub orta məktəbi bitirdi. 

Ali təhsil illərimiz də demək olar ki, orta məktəbdəki 
ardıcıllıqla gedib. Mübariz 1969-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutuna, mən isə 1970-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrü-
fatı İnstitutuna (qiyabi şöbəyə ) qəbul oldum.  

 Mübariz ali məktəbi bitirəndə mən artıq rayon Təhsil 
Şöbəsinin aparatında ikinci məsul şəxs idim. Şöbənin baş 
mühasibi kimi böyük məsuliyyət tələb edən vəzifədə çalışır-
dım. Ali məktəbi bitirdikdən sonra gənc Mübarizin təyinatını 
rayonumuza verdilər. Əvvəlcə o, Baş Əmirxanlı kənd orta 
məktəbində müəllim, sonra isə Surra kənd əsas məktəbində 
müəllim və dərs hissə müdiri işlədi. 

Sözün qısası mən Mübariz müəllimi gözəl insan, 
sədaqətli dost, etibarlı qohum, bilikli və bacarıqlı pedaqoq 
alim, mehriban ailə başçısı kimi tanıyıram. Zəhmət olmasa 
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siz də gəlin onun həyat və əmək tarixçəsi ilə bir qədər 
yaxından tanış olun: 

Mübariz Mirəziz oğlu Əmirov 
1947-ci ilin yanvar ayının 10-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
ziyalı ailəsində anadan olub. Atası 
Mirəziz Əmirov uzun illər rayonun 
ticarət obyektlərində müdir və anbar 
müdiri vəzivəsində çalışıb. Dəvəçidə 
öz adı-sanı, xüsusi hörməti, sözünün 
kəsəri və bütöv olması ilə tanınıb. 

M.Əmirov 1954-cü ildə ilk dəfə 
məktəbə gedib. Tam ibtidai təhsilini 

və natamam təhsilinin bir hissəsini Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov 
adına orta məktəbində alıb. Sonralar orta təhsilini indiki 
Şabran şəhər  T.Abbasov adına 1 saylı tam orta məktəbdə da-
vam etdirib. 1965-ci ildə orta məktəbi bitirərək kamal attestatı 
alıb. Gənc Mübariz orta məktəbi bitirdikdən sonra ali məktəbə 
qəbul olunmaqdan ötrü imtahanlara hazırlaşmaq məqsədilə bir 
müddət istehsalatda işləməyi qərara alıb. 

1969-cu ildə o, sənədlərini Azərbaycan Pedaqoji İnstitu-
tunun tələbə qəbulu komissiyasına verib. Qəbul imtahanlarını 
müvəffəqiyyətlə verərək ali məktəbin tələbəsi adını qazanıb. 
1969-1973-cü illərdə ali məktəb dövrü tələbə Mübarizin həya-
tında unudulmaz səhifə açıb. Bu dövrlərdə onun bilikli, baca-
rıqlı və çalışqan tələbə kimi atdığı hər uğurlu addım ona təhsil 
aldığı inistitutda böyük hörmət və nüfuz qazandırıb. Gündəlik 
mühazirələrdən tutmuş bilik yarışmasınadək bütün tədbirlərdə 
fəal iştirak edib. Oxuduğu ali məktəbin tələbə elmi cəmiyyə-
tinin ən yenilikçi, ən təşəbbüskar, elmi tədqiqatlara və araşdır-
malara yüksək meyli olan üzvü kimi böyük fəallıq göstərib. 

1973-cü ildə gənc Mübariz ali məktəbi uğurla başa 
vuraraq ali təhsil haqqında diplom alıb. İşləmək üçün təyinatı 
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Dəvəçi rayonuna verilib. Əvvəlcə rayonun Baş Əmirxanlı 
kənd orta məktəbində müəllim, bir il sonra isə rayonun Surra 
kənd səkkizillik məktəbində müəllim və məktəb direktorunun 
müavini vəzifəsində işləyib. 

Lakin Mübariz müəllimin qəlbində baş qaldıran bir arzu 
onu çox narahat edirdi. Belə ki, o, hələ ali məktəbdə oxuduğu 
illərdə elmi-tədqiqat işlərini davam etdirməyi qarşısına məqsəd 
qoymuşdu. Ona görə də M.Əmirov 1975-ci ildə elmi 
fəaliyyətini davam etdirmək məqsədilə Bakı şəhərinə qayıdıb. 
Həmin ildə də Azərbaycan Pespublikası Elmi Tədqiqat 
Pedaqoji Elmlər İnstitutunun Hüququn tədrisi metodikası 
ixtisası üzrə təhsil almaqdan ötrü aspiranturaya qəbul olmaq 
şansı qazanıb. 1978-ci ildə aspiranturanı müvəffəqiyyətlə 
bitirib. Həmin ildə də hüquq elmləri doktoru Murtuz 
Ələskərovun və pedaqoji elmlər doktoru (mənim hörmətli 
müəllimim) Əjdər Ağayevin rəhbərliyi ilə dissertasiya 
müdafiə edərək pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi alıb. 

Sonrakı 7 ildə, yəni 1978-1985-ci illərdə Mübariz 
Əmirov Azərbaycan ETPRİ-da kiçik elmi işçi kimi çalışıb. 
Əmək fəaliyyətinin növbəti 14 ilində isə, yəni 1985-1999-cu 
illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitu-
tunda şöbə müdiri vəzifəsində işləyib. Bir çox elmi 
araşdırmaların müəllifi olan Mübariz müəllim 1986-ci ildən 
bugünədək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Türk 
və Şərqi Avropa xalqları tarixinin tədrisi metodikası “kafed-
rasında dosent vəzifəsində çalışır. 

Mübariz müəllimin elm sahəsində uğurları tükənmək 
bilmir. O, 100-dən artıq elmi əsərin müəllifi, onlarla tədris 
proqramının tərtibçisidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının əsasları, insan və cəmiyyət, eləcə də digər tarix 
dərsliklərinin müəlliflərindəndir.  

 Bundan əlavə M.Əmirov elm sahəsində öz ardıcıllarının 
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yetişdirilməsinə də xüsusi diqqət göstərib. O, elm sahəsinə 
təzəcə cığır açmaq istəyən neçə-neçə gənc alimin elmi rəhbəri 
kimi çətin və məsul bir vəzifəni yerinə yetirib. Onun elmi 
rəhbərliyi altında neçə gənc tarixçi tədqiqat işini və öz elmi 
araşdırmalarını davam etdirməkdədir. 

Xarici mətbuatda Mübariz Əmirovun çoxlu elmi məqa-
lələri işıq üzü görüb. Bütün bunlar isə sevimli həmyerlimizə 
böyük uğurla yanaşı, dünya hörməti, nüfuzu və şöhrəti gətirib. 

Ailəlidir, iki övladı var. 
 

 
 

 
ALİYƏ NƏZİROVA - “BİR ÖMÜR DURNALAR  

QOŞA UÇSA YORULMAZ” 
 

Azərbaycan xalqının nəsillərdən-nəsillərə ötürülən və 
bu günümüzdə də öz təravətini və dəyərini itirməyən bir 
atalar sözü yaşayır: “Ömürlər örtülüdür, həm qocaya, həm 
cavana.” 

Doğrudan da heç kim əvvəlcədən nə qədər yaşayacağını 
bilməyə qadir deyil. Bu vaxtın qədərini isə Allah- Taaladan 
başqa kimsə bilə bilməz. Lakin elə ömürlər də var ki, onlar 
uzun və ya qısa olmasından asılı olmayaraq mənalı və 
yaddaqalandır. Ömrünün 77-ci ilini yaşayan Aliyə Nəzirova 
da belə ömür sahiblərindəndir. 

Aliyə müəlliməni mən 1972-ci ildən - Dəvəçi şəhərində  
2 saylı orta məktəb fəaliyyətə başlayan vaxtdan tanıyıram. 
Çünki o, 1963-cü ildə ali məktəbi bitirib T.Abbasov adına  
1 saylı orta məktəbdə müəllim kimi ilk pedaqoji fəaliyyətə 
başlayanda mən artıq Bakı şəhərində texnikumun əyani 
şöbəsində oxuyurdum. 
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Aliyə Nəzirova mənim yaddaşımda 70-80 cı illərin ən 
fəal, çevik və təşəbbüskar müəllimi, rayonumuzda iqtisadi-
siyasi proseslərin önündə gedən, ictimai işlərin parlaq 
aparıcısı kimi qalıb. Doğrudan da onun həyat və əmək 
salnaməsini vərəqlədikcə 5 uşaq anası olmasına baxmayaraq 
Aliyə xanımın rayonun bütün ictimai tədbirlərində yoruldum 
demədən yaxından iştirakının şahidi oluruq. 

O, məktəbdə rus dilini tədris etməklə yanaşı, fənn me-
todbirləşməsinin sədri, rayon Xalq Maarif Şöbəsinin ştatdan-
kənar metodisti, məktəbin ilk partiya təşkilatı katibi, Azər-
baycan KP Dəvəçi Rayon Komitəsinin üzvü, eləcə də rayon 
Sovetinin deputatı idi. Aliyə müəlliməyə: “Burada adları 
sadalananan və sadalanmayan işləri eyni zamanda icra 
etməkdə çətinlik çəkirdinizmi?” - sualını o belə cavablan-
dırdı: “İnsan gərək həyata nikbin gözlə irəliyə doğru baxsın, 
çətinlikdən qorxub, geriyə çəkilməsin. Əgər içərindən doğan 
həyəcana və qorxuya üstün gəlməyi bacarsan, deməli qalibiy-
yət səninlədir. Bir də belə böyük həcmli ictimai işləri 
aparmaqda rəhmətlik həyat yoldaşım Vaqif müəllim həmişə 
mənə hər cür dəstək verirdi. Ona görə də mən həmin illərdə 
yorğunluq nə olan şeydir ?- bilmirdim.”  

Müəllimənin söhbətindən belə anladım ki, doğrudan da 
yaxşı ailə məhək daşıdır və bütün xoşbəxtliklərin açarıdır. 
Bu xoşbəxtlik yağışı hara yağırsa orada sağlam həyat, saf 
məhəbbət, yaşamaq həvəsi, şən ovqat, iş, güc və s. öz axarı ilə 
gedir. Bu dəmdə sevdiyim şairin şerindən kiçik parça kino 
lenti kimi gözlərim önündən gəlib keçdi: 

 
“Mən indi bilmişəm, hər gözəldən yar olmaz, 
Bir ömür durnalar qoşa uçsa yorulmaz”... 

 
İndi də gəlin bu kiçik yazının qəhrəmanı Aliyə müəl-

limə ilə sizi yaxından tanış edim: 
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Aliyə Mövlud qızı Nəzirova 
1939-cu ildə Quba şəhərində 
müəllim ailəsində dünyaya göz 
açıb. 

Atası Mövlud Ələkbər oğlu 
Aslanov 1916-cı ildə Quba şəhə-
rində anadan olub. Uzun müddət 
Qubada sinif müəllimi, RXMŞ-də 
inspektor vəzifələrində çalışıb. 
1982-ci ildə 66 yaşında dünyasını 
dəyişib. 

Anası Leyla Məmmədmöv-
süm qızı Məmmədova 1920-ci ildə Quba şəhərində anadan 
olub. Uşaq bağçasında və uşaq evində tərbiyəçi müəllim və 
müdir vəzifələrində işləyib. Dəvəçi şəhərinə köçdükdən sonra 
isə Neftçilər klubunda müdir olub. 2009-cu ildə ömrünün 89-
cu ilində dünyadan köçüb. 

A.Nəzirova 1959-cu ildə Dəvəçi qəsəbə orta məktəbini 
bitirib. Həmin ildə də M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutuna qəbul olaraq tələbə adını qazanıb. O, 
oxuduğu dövrdə Qulam Məmmədov institutun rektoru idi. 
Anna Abramovna Roşal rus dili və ədəbiyyatdan, Tamara 
Vasilyevna isə rus dili qrammatikasından dərs deyən ən 
sevimli müəllimlərindən idi. Gənc Aliyənin unudulmaz ali 
məktəb illəri çox yaddaqalan olması ilə seçilir. O, daim 
gündəlik mühazirələrdə, eləcə də bütün ictimai tədbirlərlərdə 
yaxından iştirak edib. Çevikliyinə, bilik və bacarığına görə ali 
məktəbin ən sayılıb-seçilən tələbələri sırasında özünə yer alıb. 

1963-cü ildə o, institutu bitirib ali təhsil haqqında diplom 
alıb. Gənc Aliyənin işləmək üçün nəzərdə tutulan təyinat vərə-
qəsi Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi tərəfindən 
Dəvəçi rayon XMŞ-nin sərəncamına göndərilib. Həmin ildən 
A.Nəzirova Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına 1 saylı orta mək-
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təbdə rus-dili müəllimi kimi işə başlayıb. Dəvəçi şəhərində 
yeni tikilmiş ikinci orta məktəb açılan günə kimi o, bu 
məktəbdə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. 

Aliyə müəlliməyə: Siz Dəvəçi şəhər T.Abbasov adına  
1 saylı orta məktəbdəki iş dövrünü necə xatırlayırsınız? – 
sualına  belə cavab verdi: “Nurulla Xəlilov mənim ilk məktəb 
direktorum olub. O, mənim pedaqoji və siyasi cəhətdən irəli 
getməyimə çox çalışıb. Çünki o, Quba şəhərində işlədiyi 
dövrlərdə müəllimim olduğuna görə məni yaxından tanıyırdı. 
Məktəbdə Baba Muradəliyev, Həsən Cəbrayılov, Nadir 
Vəliyev və başqaları gənc müəllimlərə böyük kömək və qayğı 
göstərirdilər”. 

1972-ci ildə Dəvəçi şəhərində ikinci orta məktəb 
binası tikilib istifadəyə verildi. Bu tədbir rayonda böyük 
toy-bayrama səbəb oldu. Hamı: müəllimlər, şagirdlər, 
valideynlər və bütün şəhər sakinləri yeni və möhtəşəm təhsil 
ocağının işə başlamasına sevinirdilər. Sevinən insanların 
arasında bu kitabın müəllifi də vardı. Belə ki, məktəb birbaşa 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin maliyyə vəsaiti 
hesabına tikilsə də mən də bu məktəbin tikintisinə ictimai 
qaydada nəzarət edənlərdən biri idim. Yadımdadır: hətta bu 
tikintidə səhlənkarlıq və tamahkarlıq edən iş icraçısı və digər 
məsul şəxslər barədə ciddi tədbirlər də görülmüşdü. 

Yeni məktəb fəaliyyətə başlayan kimi A.Nəzirova ciddi 
ehtiyaca görə bu məktəbə rus-dili müəllimi köçürülüb. Və düz 
39 il bu məktəbin ən qabaqcıl müəllimlərindən biri olub. 

Bu məktəbdəki müəllim yoldaşlarından da Aliyə müəl-
limə böyük razılıq hissi ilə söhbət açdı: “Onların hamısı gözəl 
insanlar idi. Lakin Şərqiyyə Cəbrayılovanın, İsbat İsaqovun, 
Tamara Qasımovanın, Tofiq Poladovun, Əzizağa Əzizovun, 
Hafiz Quliyevin adlarını xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bir 
sözlə, o illərdə rayonun ən yaxşı müəllim kollektivini məktə-
bimizdə yarada bildiyimiz üçün özümüzü xoşbəxt sanırdıq”. 
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Yetmiş-səksəninci illər Aliyə müəllimənin həyatında və 
əmək fəaliyyətində silinməz izlər buraxıb. Söhbətimiz zamanı 
o, bu illəri ömrünün ən məhsuldar dövrü - yəni, qızıl illəri ad-
landırdı. Doğrudan da geriyə qayıdıb keşmiş illərin nəticəsini 
təhlil etdikdə görürük ki, beş uşaq böyüdüb, boya-başa 
çatdırmış, onlara yaxşı təhsil və tərbiyə vermiş ziyalı ananın 
bu qədər zəhmətə qatlaşmasını, ictimai və məsul vəzifələrlə 
yüklənməsini ancaq möcüzə saymaq olar.  

Birlikdə diqqət yetirək: 70-80-ci illərdə məktəbdə rus-dili 
fənnini tədris etməklə yanaşı o, neçə-neçə ictimai vəzifəni 
yerinə yetirib. Rayon XMŞ-nin rus - dli üzrə ştatdankənar 
metodisti (Həmin illərdə ştatdankənar metodist hər ay rayonun 
bir neçə məktəbində rus-dili fənninin tədrisi vəziyyətini 
yoxlayıb RXMŞ-nın şura iclasına müzakirəyə çıxarırdı), 
Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbin rus -dili üzrə fənn me-
todbirləşməsinin sədri, məktəb ilk partiya təşkilatının 
katibi, Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsinin üzvü, 
rayon sovetinin deputatı və s. 

1981-ci ildə Aliyə müəllimə Azərbaycan KP XXX 
qurultayına nümayəndə seçilib və yüksək fəallıqla həmin 
ali məclisdə iştirak edib. 

1981-ci ildə Attestasiya Komissiyasının qərarına və 
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin əmrinə 
əsasən ona “baş müəllim “adı verilib. 

İctimai işlərdə, eləcə də pedaqoji və siyasi mühazirələrdə 
fərqləndiyinə görə 05 mart 1988-ci ildə AMN-nin Mərkəzi 
Müəllimləri Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda keçirilən 
konfransda ona “mühazirəçi “vəsiqəsi təqdim edilib. 

Uzun illər pedaqoji sahədə səmərəli əmək fəaliyyətinə 
görə Aliyə Nəzirova 20 avqust 1986- cı ildə “Şərəf nişanı 
“ordeni ilə təltib edilib. Bu ali təltif qabaqcıl müəllimi yeni 
əmək qələbələrinə səsləyib, əvvəlkindən daha yaxşı işləməyə 
həvəsləndirib. 
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Aliyə müəllimə qurultay nümayəndələri arasında 

 
A.Nəzirovanın başqa təltifləri də vardır. Bu təltiflər onun 

təhsil sistemində və ictimai sahədə yerinə yetirdiyi nümunəvi 
işlərə görə verilib. Çoxlu sayda olan təltiflər arasında 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən, Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayon Təhsil Şöbəsindən və TİAHİ-nın 
RK-dan olan Fəxri Fərmanlar ona daha doğmadır. 

2009-cu ildə işlədiyi məktəbdə qabaqcıl müəllim və 
ictimaiyyətçi Aliyə müəllimənin 70 illiyi xüsusi qeyd edildi. 
O, Fəxri Fərmanla və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıldı. 

2016-cı ildə A.Nəzirovanın rayon rəhbərliyi tərəfindən 8 
mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibətilə təltifi onu 
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xüsusilə sevindirdi. Şabran rayonun ictimai-siyasi və mə-
dəni həyatında fərqləndiyinə görə Şabran rayon İcra 
Hakimiyyəti Başçısının 07 mart 2016-cı il tarixli 32 saylı 
sərəncamı ilə o, Fəxri Fərmanla təltif edildi. 

Aliyyə müəllimə öz ardıcıllarını yetişdirməyi də unut-
mayıb. Onun Faina Kərimova, Sevil Dəmirova, Güllü Əliyeva 
və başqaları kimi neçə-neçə rus-dili müəlliminin yetişməsində 
xüsusi əməyi vardır. 

Aliyə Nəzirovanın çox gözəl ailəsi var. 
 

 
 

Aliyə müəllimə mərhum həyat yoldaşı Vaqif müəllimlə birlikdə 

 
O, həyat yoldaşını ali təhsil aldığı illərdə valideynlərinin 

köməyi olmadan özü sevib- seçib. Bu düzgün seçim ona bütün 
həyatı və əmək fəaliyyəti dövrü yüksək ruh, güc-qüvvət, şən 
ovqat bəxş edib. 1961-ci ildə institutun III kursunda oxuyarkən 
V. İ Lenin adına APİ-nin fizika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi 
Vaqif Nəzirovla ailə həyatı qurub. Vaqif 1939-cu ildə igid 
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partizan Məmmədağa Nəzirovun ailəsində dünyaya gəlib. Ali 
məktəbi bitirən gənc Vaqif əvvəlcə rayonun Kilvar kənd 8-illik 
məktəbində və rayon fəhlə-gənclər orta məktəbində müəllim, 
sonralar rayon XMŞ-nin Filmotekasında müdir işləyib. 
Ömrünün sonrakı dövründə 44 saylı dəmir yol məktəbində və 
Dəvəçi şəhər 3 saylı ümumi orta məktəbində müəllim kimi 
çalışıb. 2009-cu ildə 70 yaşında dünyasını dəyişib. 

Aliyə müəllimənin 5 övladı var. 
Qızı Sədaqət M.F.Axundov adına APİ-ni bitirib. 

Anasının peşə yolunu seçib. Hal-hazırda Riqa şəhərində 
yaşayır. Ailəlidir üç ovladı var. Övladlarından iki nəfəri ali 
təhsilli həkim, biri isə VII sinif şagirdidir. 

Oğlu Fuad Moskvada Yeyinti Sənaye İnstitutunu bitirib. 
“Altun - Saray “ restoranında inzibatçı vəzifəsində işləyir. Bir 
qız, bir oğlan övadı var. Qızı ali təhsillidir. 

Qızı Məlahət anasının peşə yolunu seçərək M.F.Axundov 
adına APİ-ni bitirib. Dəvəçi 3 saylı ümumi orta məktəbində 
müəllim işləyir. İki övladı var. 

Qızı Həqiqət Respublka Pioner Baş Dəstə Rəhbərləri 
hazırlayan məktəbi bitirib. Hazırda Şabran şəhər T. Abbasov 
adına 1 saylı tam orta məktəbində UBR işləyir. Ailəlidir, 3 
övladı var. İki qızı ali təhsillidir. Oğlu orta məktəbin IX 
sinfində oxuyur. 

Ailənin son beşiyi Məmmədağa babasının adını daşıyır. 
Orta təhsillidir. Ticarət sistemində işləyir. 1994-1998-ci illərdə 
4 il milli orduda xidmət edib. Ailəlidir, bir övladı var.  

Söhbətimizin sonunda Aliyə müəllimə sözünü belə 
yekunlaşdırdı: “İnsan yaşa dolanda tez-tez dönüb geriyə baxır. 
Bu gün mən də həyat kitabımı vərəqləyərək özümü çox 
xoşbəxt hiss etdim. Mənalı həyat keçirdiyimə görə özümdən 
razı qaldım. Çünki gənclik illərimdən indiyədək həyatımda 
xoşagəlməyən məqamlarım olmayıb. 

 



~	401	~	

 
 

Nəzirovlar ailəsi əzizləri Məmmədağa Nəzrovun abidəsini 
ziyarət edərkən 

 
Daim evdə və işdə çalışmışam. Həmişə oxumuşam, ax-

tarmışam və öyrənmişəm. Məktəb mənim birinci həyatım olub. 
İctimai həyatı həmişə şəxsi həyatdan üstün tutmuşam. Öz 
müəllimlik peşəm üzrə bilik səviyyəmi artırmağa, elmin 
sirlərini öyrənməyə cəhd etmişəm. 

Müəllim gənc nəslin həyat yolunun bələdçisi və məslə-
hətçisidir. Müəllim üçün ən qiymətli sərvət isə onun yetiş-
dirdiyi şagirdlərdir. Müəllimi şöhrətləndirən, əbədi ölməzliyə 
qovuşduran, onun dərin elmi, siyasi biliyi, saf, təmiz 
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mənəviyyatıdır. 
Müəllimin, tərbiyəçinin öz işində səhv buraxması da, 

həkimin və hakimin öz əməllərində səhv və nöqsan buraxması 
kimi ciddi fəsadlara yol açır. Əgər müəllim səhv buraxmışsa, o 
zaman bir nəslin tərbiyəsini pozur, onu sağlam cəmiyyətə 
xəstə və şikəst insan kimi hazırlayır. Böyük rus yazıçısı Anton 
Pavloviç Çexov müəllim haqqında bu ifadəni təsadüfən 
söyləməyib: “Müəllim insan qəlbinin mühəndisidir ”. Mən bu 
adla fəxr edirəm, bu adın qarşısında baş əyirəm. Məni yaşadan, 
ikinci nəfəs verən, xoş ovqat bəxş edən isə yetişdirdiyim 
şagirddlərimdir “.  

 

 
 
 

OSMAN PAŞAYEV – “DOST MİN OLAR,  
CANDAN DOST OLANSA BİR” 

 
Şad gününü əl çalıb alqışlayan, 
Bəd gününə həmfikir olmaqdı dost. 
Darda qalıb düşsən ümidsizliyə, 
Əl yetirib, halına yanmaqdı dost. 

 
Zənnimcə Osman müəllimi oxuculara təqdim etməyə o 

qədər də ehtiyac yoxdur. Çünki, bu insan öz sağlığında şirin-
şəkər sözü-söhbəti, mədəni rəftarı,savadı və bacarığı ilə, mən 
deyərdim sözübütövlülüyü ilə müxtəlif insanların ürəyinə yol 
tapmağı bacarıb. Bəzi müəllimlər və məmurlar kimi lovğa 
deyil, özünü dartmır, başqalarından yüksək tutmur. Onun 
söz-zarafatında o qədər səmimiyyət və incəlik var ki, bunları 
söyləməklə qurtarmaz. 

 Mən onu bir tarix müəllimi kimi hələ altımışıncı illərdə 
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rayon Xalq Maarif Şöbəsinin aparatına işə başlayandan 
tanıyırdım. Lakin Azərbaycan xalqının belə bir el deyimi də 
varmış: “Qardaşın kimdir? - deyir hələ yol yoldaşı olma-
mışam“. Bəli, təsadüf elə gətirdi ki, mən Osman müəllimlə 
bir neçə il “yol yoldaşı” oldum. Birgə fikirləşib, birgə qərar 
vermək, birgə ışləmək, yaradıcılıq yollarını birlikdə getmək 
və birgə məsuliyyət daşımaq. 

2014-2016-cı illərdə yeni bədii-publisistik əsər yazmaq 
məqsədilə rayonun Gəndov kəndinə çoxsaylı yaradıcılıq 
səfərləri etdim. Bu səfərlərimdə həmişə məni Gəndovda 
Osman müəllim qarşıladı. Hər dəfə təmiz qəlblə: gülərüz, 
səmimi və mehriban. Təkcə müəllim kimi yox, rayonun bir 
təcrübəli ziyalısı və ağsaqqalı kimi, çətin anlarda yaxın, 
arxa-dayaq olan bir dost, bir xeyirxah insan kimi. Məhz 
onun yaxından xeyir-duası sayəsində mən oxucularımla 
altıncı dəfə görüşə bildim. 

Nəhayət 2016-cı ildə Gəndov kənd orta məktəbin 85-
illik yubileyinə həsr olunmuş “Arzuları qovuşduran məkan” 
adlı bədii-publisistik kitabım işıq üzü gördü. Məhz bu üç ildə 
mən Osman müəllimin daxili dünyasına o qədər yaxından 
bələd oldum ki, elə bil onu təzədən kəşf etdim. 

Ocman müəllim təkcə ziyalı olmaqla kifayətlənməyib. 
Məncə rayonumuzun timsalında bu insan kimi zəngin həyat 
və əmək salnaməsinə məxsus olan az-az ziyalı tapılar. Onun 
ömür yolu ilə əmək yolu sanki zərgər dəqiqliyi ilə üst-üstə 
düşərək bir-birini tamamlayır. İlk öncə  o, məktəbdə müəllim 
kimi fəaliyyətə başlayır. Pedaqoji işlə bərabər çəkdiyi gərgin 
zəhmət sayəsində əvvəlcə voleybol üzrə I dərəcəli idmançı 
kimi yetişir. Az sonra rayonun voleybol üzrə yığma koman-
dasına rəhbərlik edir. Sonralar biz onu Gəndov kənd orta 
məktəbində direktor müavini və nəhayət məktəb direktoru 
kürsüsündə görürük. 

İllər ötdükcə Osman müəllim öz halal zəhmətilə bir 
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tarix müəllimi-məktəb direktoru kimi uğurla irəliyə doğru 
addımlayıb. O, Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayına 
nümayəndə seçilib və qurultayın fəal iştirakçılarından 
olub. 

1972-1982-ci illərdə müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətini 
davam etdirən Osman müəllimi növbəti uğurlar gözləyib. O, 
əvvəlcə 6 il Gəndov kənd Sovetinin sədri, sonra isə iki il 
rayon kino birliyinin müdiri olub. Sonralar ona yeni 
vəzifələr təklif edilsə də o, müəllimlik peşəsinə üstünlük 
verərək məktəbdən və istəkli kollektivdən ayrılmaq istəməyib. 

Osman müəllim haqqında ürəyim söz-söhbətlə dolu, 
bildiklərim və eşitdiklərim isə daha çoxdur. Lakin sizi 
yormaq istəmirəm. İndi də gəlin onun həyat və əmək yolu ilə 
birlikdə yaxından tanış olaq: 

Osman Nəriman oğlu Paşayev 
1935-ci ilin isti avqust ayında Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) rayonunun ən səfalı 
guşələrindən biri, günəşlə bir yatıb, bir 
oyanan Qələgah kəndində ziyalı ailə-
sində dünyaya gəlib.  

Atası Nəriman Davud oğlu Paşa-
yev keçmiş Dəvəçi rayonunun Qələgah 
kəndində anadan olub. Nərimanın vali-
deynləri 1918-ci illərdə erməni-müsəl-
man qırğını zamanı qətlə yetirilib. Azər-

baycanda Sovet Hakimiyyəti qurulduqdan səkiz- doqquz il 
sonra Nəriman Paşayev əvvəlcə Qələgah kəndində yaradılmış 
Yoxsullar Komitəsinin sədri, sonralar isə artel və kolxoz sədri 
vəzifələrinə seçilib. Bu vəzifələrdə o, ona göstərilən etimadı 
doğrultmağa nail olub. 

1931-ci ildə Nəriman kişi Dəvəçi rayon ümumi kolxoz-
çuları adından seçilmiş nümayəndə kimi VII Ümum-
Azərbaycan Sovetlər Qurultayında iştirak edib. Qurultayda 
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o, yekdilliklə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə üzv 
seçilib. 1981-ci ilin sonunda 83 yaşında dünyasını dəyişib. 

Osmanın anası Əminə Xeyrulla qızı Qəniyeva 1910-cu 
ildə dünyaya göz açıb.1928-ci ildə Nəriman kişi ilə ailə həyatı 
qurub.Uzun illər kolxozçu, komsomol və partiya təşkilatı 
katibi olub. Dünyaya on yeddi övlad gətirən Əminə xanım 
“Qəhrəman ana “fəxri adına layiq görülüb. 1996-cı ildə 96 
yaşında dünyadan köçüb. 

O. Paşayev 1942-ci ildə Dəvəçidəki S. M. Kirov adına 
orta məktəbin I sinfinə daxil olub. Məktəbdə oxuduğu illərdə 
özünü çalışqan, bilikli və bacarıqlı şagird kimi göstərib. 1952-
ci ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək kamal attestatı 
alıb. Ali məktəbə getməzdən əvvəl bir müddət kənddə qalıb 
işləməyi qərara alıb. Rayonun Qələgah kənd 7-illik məktə-
bində katib və pioner baş dəstə rəhbəri vəzifələrində çalışıb. 

1953-cü ildə gənc Osman V.İ.Lenin adına Azərbaycan 
Pedaqoji İnstitutuna qəbul olub. Ali məktəb illəri gənc 
Osmana böyük uğurlar gətirib. Onu institututda müəllim- 
tələbə kollektivləri təkcə bilikli, bacarıqlı tələbə kimi deyil, 
voleybol üzrə birinci dərəcəli idmançı kimi də tanıyıblar. 

1957-ci ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra O.Paşayevin 
təyinatını doğma rayonu Dəvəçiyə veriblər. Rayonun Gəndov 
kənd orta məktəbinə tarix müəllimi təyin olan gənc Osman bu 
məktəbdə işə başlayan ilk aylardan pedaqoji sahədə neçə-neçə 
uğura imza atıb. Bir neçə vaxtdan sonra o, məktəbin direktor 
müavini vəzifəsinə irəli çəkilib. Bu vəzifədə də Osman müəl-
lim yüksək bilik, təcrübə və təşkilatçılıq nümayiş etdirə bilib.  

Əvvəlcə sinfin, daha sonra məktəbin idarə olunmasında 
zəngin bilik və təcrübə toplamış Osman Paşayevin xidmətləri 
nəzərə alınaraq onu 1967-ci ildə Gəndov kənd orta məktə-
binə direktoru vəzifəsinə irəli çəkiblər. Həmin ildə də Azər-
baycan müəllimlərinin V qurultayında nümayəndə kimi 
təmsil olunub.  
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O.Paşayev məktəb rəhbəri vəzifəsində 5 il işləyib.1972-ci 
ildən müəllimlik fəaliyyətinə qayıtmağı qərara alıb və 1972-
1982-ci illərdə məktəbin ən yaxşı tarix müəllimi kimi fəaliyyət 
göstərib. 

1982-ci ildə Osman müəllimin sovetlik ərazisində hör-
məti, nüfuzu nəzərə alınaraq Gəndov kənd sovetinin 
deputatı və sədri seçilib. Bu vəzifədə işlədiyi altı il ərzində 
sovetliyin kəndlərinə mavi qaz yanacağı çəkilməsini təmin 
edib. Kəndlərin su, işıq, yol və s. ehtiyaçlarının təmin 
edilməsində xüsusi fəallıq göstərib. 

1988-ci ildə Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsi O. 
Paşayevin siyasi savadını və yüksək təşkilatçılıq qabiliyyə-
tini nəzərə alınaraq onu rayon kino birliyinə müdir 
vəzifəsinə irəli çəkib. O, iki ilə yaxın bu məsul vəzifədə 
çalışıb. 1989-cu ildən yenə də Osman müəllim məktəbə-
sevimli müəllim peşəsinə qayıdıb. Düz doqquz il bu sahədə 
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. 

Rayonumuzda hüquq işçilərinin və tarix müəllimlərinin 
yetişdirilməsində Osman müəllimin böyük əməyi olub. 
Rəhimli kəndindən Məmməd Kərimov ADU-nun hüquq 
fakultəsini bitirərək rayon məhkəmələrində hakim vəzifə-
sinədək yüksələ bilib. Gəndovdan Vahid Cəbrayılov, Hafiz 
və Cavanşir Quliyevlər, Qələgahdan Vasif Məcidov, 
Aygünlü kəndindən Cavid Əliyev və Məcid Həmidov, 
Pirəmsəndən Əlimuxtar Əzimov və başqaları ADU-nun 
tarix fakültəsini bitirərək özlərinə müəllim peşəsini 
seçmişlər. Lakin onlar pedaqoji sahədə çalışmaqla yanaşı 
Azərbaycan KP Dəvəçi rayon Komitəsində, rayon İcra 
Hakimiyyətində, rayon Təhsil Şöbəsində, kənd inzibatı 
ərazi dairələrində, məktəblərdə və s. təşkilatlarda rəhbər 
vəzifələrdə işləmişlər. 

O.Paşayevin 50 ildən artıq əmək fəaliyyətinə hökümə-
timiz tərəfindən yüksək qiymət verilib. O, 1985-ci ildə “Əmək 
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igidliyinə görə “, 1986-cı ildə isə “Əmək veteranı “medalı 
ilə təltif edilib. 

Osman müəllimin arxivində işlədiyi dövrdə onun əmə-
yini dəyərləndirən onlarla fəxri fərman var. Bu fəxri fərmanlar 
təkcə rayonun rəhbər təşkilatlarından verilməyib. Bu təltif-
lərin səsi-sorağı keçmiş SSRİ Statistika Komitəsindən, 
Azərbaycan Bilik Cəmiyyətindən, Azərbaycan LKGİ MK-
dan, Azərittifaqdan, Respublika Kinomatoqrafiya Komitə-
sindən və s.-dən gəlir. 

Osman Paşayev həm də bütün müsbət keyfiyyətləri 
özündə cəmləşdirən gözəl və mehriban ailə başçısıdır. Həyat 
yoldaşı Fəzilə Ağarzayeva ali təhsilli ingilis dili müəllimi 
olub. Uzun illər Gəndov kənd orta məktəbinin müəllim 
kollektivi ilə çiyin-çiyinə çalışıb. 

O.Paşayevin beş övladı var. 
Qızı Mətanət Bakı Sovet Ticarəti Texnikumunu bitirib. 

Ailəlidir, bir övladı var. 
Oğlu Oktay M.F.Axundov adına İnstitutu və Sumqayıt 

Musiqi Texnikumunu bitirib. Hazırda Şabran Musiqi məktə-
bində müəllim işləyir. Ailəlidir. 

Qızı Aygün Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirib. 
Evlidir, iki övladı var. 

Oğlu Elçin Bakı Sovet Ticarəti texnikumunu bitirib. Hal-
hazırda Bakıda “İnşaat ” şirkətində mexannik işləyir. Ailəlidir, 
üç övladı var. 

Oğlu Yaşar Bakı şəhərində “Paşa “şirkətində elektrik 
vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, üç övladı var. 

O. Paşayev təkcə övladları ilə deyil, nəvələri ilə də fəxr 
edir. Nəvələrindən Sərxan və Aygül müəllimdir. İlkin isə ali 
təhsilli elektrik mühəndisdir. 
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AYDIN TAĞIYEV 
 
Abduləhəd Tağıyev özünə bir çox yazıçı və şairlərimiz 

kimi əsl adı əvəzinə “Aydın “təxəllüsünü seçəndə təsəvvü-
rünə gətirə bilməzdi ki, axıcı, asan və ahəngdar formada 
səslənən bu ad ona yüksək uğur gətirəcək, yaradıcılıq 
yollarını açıq, aydın və işıqlı edəcəkdir. Aydın müəllim öz 
səbri, ağılı, bilik və bacarığı, eləcə də, yaradıcılıq talantı və 
gözəl xarakteri ilə rayonda nüfuz sahibinə çevrilib. 
Eramızdan əvvəl yaşamış (460-370) yunan filosofu Demo-
kritin belə bir kəlamı var: “Xarakteri yaxşı olan adamın 
həyatı da qaydasında olur “. 

Bəli, illər ötdükcə çətin yaradıcılıq yollarında addım-
addım bərkiyən və mətinləşən Aydın müəllim bu gün nəinki 
rayonumuzun, habelə respublikamızın ən dəyərli söz, qələm 
sahiblərindəndir. 

Aydın Tağıyevlə mənim ilk görüşüm yetmişinci illərdə 
elə bu məktəbdə olub. Həmin dövrdə rəhmətlik şair dostumuz 
Əmirqulu Quliyevin rəhbəri olduğu “Çıraqqala “ədəbi 
məslisinin üzvləri ilə məktəbdə görüş keçirilirdi. Gənc Aydın 
da görüşə əliboş gəlməmişdi. Tədbirdə biz görüşüb 
dostlaşdıq. Qırx ildən çoxdur ki, bir-birimizlə sıx və fasiləsiz 
yaradıcılıq əlaqələri saxlayırıq. 

Aydın müəllim tərəf müqabilini səbrlə dinləmək, ona 
dolğun cavab vermək qabiliyyətinə malikdir. Aydın 
fikirləşməyi, aydın izah etməyi, aydın yol göstərməyi var 
Aydın müəllimin. Onun danışığı həqiqət, real faktlar və 
dəyərli yaradıcılıq elementləri ilə zəngindir. Şabranda elə bir 
yaradıcı insan olmaz ki, Aydın müəllimdən kömək və ya 
məsləhət almasın. O, mənim dörd bədii publisistik kitabımın 
redaktoru və bir şeir kitabının isə ön söz müəllifidir. 

Aydın Tağıyev haqqında çox xoş söz deyə bilərəm. 
Ürəyim də söz- söhbətlə doludur. Onun özü və yaradıcılıqı 
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haqqında yazılar isə bir neçə vərəqə sığan deyil. Vaxtınızı 
çox almaq istəmədiyimə görə onun özü və yaradıcılığı 
haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm: 

 Aydın Əhməd oğlu Tağıyev 
1952-ci ilin avqust ayının 29-da 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
ziyalı ailəsində anadan olub. Atası 
Əhməd kişi rayonun sayılıb-seçilən, 
hörmətli və nüfuzlu tıbb işçilərindən 
olub. 

Aydın Tağıyev ilk səkkizillik 
təhsilini Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
şəhərində təhsilin beşiyi hesab olunan 
qocaman təhsil məbədi M. Nəzirov 

adına Dəvəçi 1 saylı 8-illik məktəbdə alıb. İndi isə bu məktəb 
M.Nəzirov adına Şabran şəhər 4 saylı tam orta məktəb adlanır. 
Sonra  o, orta təhsilini Dəvəçi şəhər T. Abbasov adına 1 saylı 
orta məktəbdə davam etdirərək 1969-cu ildə həmin təhsil 
ocağını yüksək təhsil uğurları ilə bitirib. 

1969-cu ildə gənc Aydın ali təhsil almaq məqsədilə 
sənədlərini M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili 
və Ədəbiyyatı İnstitutunun tələbə qəbulu komissiyasına təqdim 
edib. Qəbul imtahanlarında yüksək bilik və bacarıq nümayiş 
etdirdiyinə görə müsabiqədənkənar ali məktəbin tələbəsi adını 
qazanıb. 

Təhsil illərində Aydın Tağıyev müntəzəm olaraq ədəbi 
yaradıcılıqla da məşğul olub. O, tələbəlik dövründə kövrək, 
lakin uğura imza ata biləcək səviyyədə yaradıcılıq nailiyyətləri 
qazanmağa müvəffəq ola bilib. Onun bir-birindən oxunaqlı, 
oxucu qəlbini riqqətə gətirən məqalə və oçerkləri respublika 
mərkəzi mətbuatında dərc olunub. 

1974-cü ildə o, M.F.Axundov adına Azərbaycan Peda-
qoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirərək ali təhsil 
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haqqında diplom alıb. Gənc Aydının təyinatı Azərbaycan 
Respublikası Marif  Nazirliyi tərəfindən respublikamızın 
cənub bölgəsinin ən dağlıq və ucqar nöqrələrindən biri sayılan 
Lerik rayonuna verilib. Gənc Aydın üç ay həmin rayonun 
Anduma kəndində müəllim işləyib. Lakin səhhətini və ailə 
vəziyyətini nəzərə alaraq respublika Maarif Nazirliyi Aydın 
müəllimin təyinatını doğma Dəvəçi rayonuna dəyişib.  

Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin əmrilə o, Pirəbədil kənd 
orta məktəbinə müəllim göndərilib. Pirəbədil kənd orta 
məktəbində bir müddət işlədikdən sonra ciddi ehtiyaca görə 
rayonun Orta Əmirxanlı kənd 8-illik məktəbinə rus dili 
müəllimi köçürülüb. 

Aydın müəllim öz xatirələrində yazır ki, Pirəbədil və 
Orta Əmirxanlı məktəblərindəki iş dövrü mənim gözümü 
dünyaya açdı. Mən bu məktəblərdə bilikli, bacarıqlı, təcrübəli 
və yüksək el nüfuzu, xalq hörməti qazanmış müəllimlərdən 
çox şeyləri öyrəndim. Kənd həyatı məni qırılmaz tellərlə 
təbiətə bağladı. Sanki mənə yüksək ruh və qol-qanad verdi. 
Buradakı dağ-dərə, bağ-bağça, yamaclar və çəmənliklər sanki 
gül-çiçəkdən özünə xüsusi don tikdirib geymişdi. Bulaqların 
zümzüməsi, bülbüllərin cəhcəhi mənim qəlbimi elə bil 
yerindən oynadaraq coşdurmuşdu. Nəinki bu yerlərin təbiəti, 
onların gözəl və əməksevər insanları da mənim üçün 
yaradıcılıq mövzusuna çevrilmişdi. 

Yüksək yaradıcılıq həvəsi və istəyi qazanmış Aydın 
Tağıyev kənddə pedaqoji işlə məşğul olduğu dövrdə yara-
dıcılığının ən məhsuldar anlarını yaşayıb. Bir- birinin ardınca 
onun mərkəzi mətbuatda uğurlu çıxışları olub. “Ədbiyyat və 
İncəsənət “qəzetində, “Azərbaycan “və “Uldüz “jurnallarında 
bir sıra hekayə, oçerk və məqalələri çap olunub. 

Aydın Tağıyev Şabranda təkcə müəllim və yazıçı kimi 
tanınmır. O, həm də rayonun ictimai işlərində və bütün rayon 
səviyyəli tədbirlərdə yaxından iştirak edən bir ziyalıdır. 
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Yetmişinci illərin sonu, səksəninci illərin əvvəlində 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayon Kitabsevərlər Cəmiyyətinin 
sədri olub. Doxsanıncı illərin əvvəllərində Siyəzən rayon 
statusu qazanandan sonra həmin rayonda dərc olunan 
“Çıraq” qəzetinin ilk redaktoru kimi fəaliyyət göstərib. 
Eyni zamanda Siyəzən rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 
kabinet üzvü olub. Dəvəçi rayon Sovetinin deputatı seçilib. 

Aydın müəllim ən məhsuldar yazıçılardandır. 1986-cı 
ildə çap olunmuş “Buz heykəllər əriyir” adlı ilk kitabından 
sonra onun 40- a qədər nəsr və publisistik kitabları işıq 
üzü görüb. 

Aydın müəllimin yaradıcılıq boxçası gündən-günə yeni 
yazdığı əsərlərlə dolub-daşır. O, bir jurnalist kimi də 
fəaliyyətini yorulmadan davam etdirir. 1994-1997-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin müxbiri olub. 
Sonra isə “Respublika “qəzetində bölgə müxbiri işləyib. 
Mənə həmin qəzetdə Aydın müəllimin onlarca məqaləsini 
oxumaq nəsib olub. 

Aydın Tağıyev Prezident təqaüdçüsüdür. 2016-cı ilin 
iyul ayından o, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şabran böl-
məsinin sədridir. 

Onun yaradıcılıq uğurları hələ qabaqdadır. Aydın 
Tağıyev indi Şabran, Siyəzən və Xızi rayonlarındaki ədəbi 
yaradıcılıqla məşğul olan yazarların da ən yaxın məsləhətçisi 
və yol göstərənidir. 

Ailəlidir, 3 övladı, 3 nəvəsi var. 
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ZAKİR CAVADOV 
 

 Adaşım Zakir Cavadovu mən 2016-cı ilin yazına qədər 
adi məşqçi-müəllim kimi tanıyırdım. Uzun illər rayon Təhsil 
Şöbəsində işlədiyim vaxtlarda və sonrakı dövrlərdə onun 
mülayim təbiətindən və sakit danışığından, bir sözlə mədəni 
rəftarından çox razı idim. Bəzi fiziki tərbiyə və idman 
müəllimlərinə xas olan xüsusi çılqınlıq və ya əsəbilik bu 
insanda demək olar ki, hiss olunmurdu. 

2016-cı il yazın ilk günlərində Bakıdan rayona qayı-
darkən avtobusda onunla rastlaşdım. Yeniyetmələrin və 
gənclərin stolüstü tennis üzrə paytaxtda keçirilmiş respublika 
birinciliyi yarışlarından evə qayıdırdı. Yanında da 4-5 nəfər 
şagird-idmançı var idı. 

 Zakir müəllimin həmişə gülümsər görsənən çöhrəsi və 
iti gözləri bu gün əvvəlkindən daha çox şad görünürdü. Məni 
görən kimi elə bil üzünə təbəssüm yağışı yağmağa başladı. 
Gözləri sevincindən parladı. “Hə, adaş necəsən, haradan 
belə gəlirsən” - deyə mən birinci dilləndim. O, mənə yaxın-
laşdı və mənimlə səmimi görüşüb dedi: “Zakir müəllim, 
tennis üzrə respublika birinciliyi yarışından gəlirəm, özü də 
böyük qələbə ilə. Bunlar da mənim yarışda I-III yerləri 
tutmuş idmançı şagirdlərimdir. ” Sizi təbrik edirəm “-dedim. 

Əvvəlki oturduğu yeri dəyişib gəlib yanımda oturdu. 
Avtobusumuz uzun yolu qət etdikcə xeyli söhbət etdik. 
Maşınımız Giləzidən keçəndə əlindəki kağız qovluğu açdı və 
şagird- idmançıların aldığı təltifləri bir- bir mənə göstərdi. 
Mən də məktəblərimizin idmançılarının bu uğurlarına çox 
sevindim. Həm adaşım, həm də hörmət bəslədiyim məşqçi- 
müəllim Zakir Cavadovun sözü-söhbəti, onun və şagird-
lərinin bugünkü idman müvəffəqiyyətləri barədə eşitdiklərim 
elə bil o məqamda mənim qəlbimə məlhəm oldu. Daha 
yaxından və dəqiq öyrənib gördüm ki, son illərdə rayonu-
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muzun yeniyetmələrinin və gənclərinin idman uğurlarını 
saymaqla qurtaran deyil. 

İdmançılarımızın stolüstü tennis üzrə respublika 
birinciliyi yarışlarında yüksək nəticə verən uğurlu çıxışları 
barədə Zakir müəllimdən o gün aldığım sevindirici məlu-
matlar mənim fərəhdən qəlbimi daha da coşdurdu. Az qal-
dım ki, qanad açım göylərə uçum. 

Elə o gün adaşımla razılaşaraq ona söz verdim ki, sən 
və sənin yetişdirdiyin idmançı şagirdlər barədə mütləq 
növbəti kitabımda yazacağam. Budur, mən artıq verdiyim 
sözün üstündə durdum. 

 İndi gəlin Zakir müəllimin özü və tədris uğurları ilə 
Sizi daha yaxından tanış edim: 

Zakir Sabir oğlu Cavadov 02 no-
yabr 1969-cu ildə Qusar şəhərində 
qulluqçu ailəsində dünyaya gəlib. 

Atası Sabir İbadulla oğlu Cava-
dov 1938-ci ildə Şabran (keçmiş Də-
vəçi) şəhərində qulluqçu ailəsində 
anadan olub. Əvvəlcə Dəvəçi rayon 
Rabitə, sonralar isə Dəvəçi rayon 
Telekommunikasiya Qovşağında 
mexannik vəzifəsində çalışıb. 2008-ci 
ildə 70 yaşında dünyasını dəyişib. 

Anası Rəfiqə Qulamhüseyn qızı 
İsmayılova 1935-ci ildə Qusar şəhərində qulluqçu ailəsində 
dünyaya gəlib. Uzun müddət Dəvəçi rayon Mərkəzi Xəstə-
xanasında tibb bacısı vəzifəsində işləyib. 1982-ci ildə Dəvəçi 
rayonunda səhiyyənin inkişafında böyük əmək rəşadəti göstər-
diyinə görə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Səhiyyə 
işçisi fəxri adına layiq görülüb. 2006-cı ildə 71 yaşında vəfat 
edib. 

Zakir Cavadov 1977-ci ildə Dəvəçi şəhər M. Nəzirov 
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adına səkkizillik məktəbin I sinfinə qəbul olub. Hələ VII 
sinifdə oxuyarkən yeniyetmələr və gənclər arasında ilk dəfə 
Bakı şəhərində keçirilən beynəlxalq dama üzrə respublika 
yarışlarında respublika çempionu adını qazanıb. 

1985-ci ildə həmin tədris müəssisəsini müvəffəqiyyətlə 
bitirib. Orta təhsilinin qalan illərini isə Dəvəçi şəhər 2 saylı 
orta məktəbdə davam etdirib və oranı bitirərək orta təhsil 
haqqında kamal attestatı alıb. 

1990-cı ildə Z.Cavadov N.Tusi adına Azərbaycan Peda-
qoji Universitetinin hərbi hazırlıq və fiziki tərbiyə fakultəsinə 
daxil olaraq bu ali nüfuzlu təhsil ocağının tələbəsi adını 
qazanıb. Ali təhsil müəssisəsinin V kursunda təhsil alarkən 
indiki  Dəvəçi şəhər 4 saylı tam orta məktəbində 6 ay pedaqoji 
təcrübə keçib.1995-ci ildə həmin universiteti uğurla bitirib. 

 Ali təhsilini bitirdikdən sonra “N “saylı hərbi hissədə iki 
il briqadanın idman rəisi vəzifəsində çalışıb. Bu dövrdə o, 
yüngül atletika və güləş üzrə Silahlı Qüvvələrin birincilik 
yarışlarında qulluq etdiyi hərbi hissəyə 1 qızıl, 2 gümüş 
medal qazandırıb. 

Sonrakı illərdə Zakir Cavadov C.Naxçıvanski adına hərbi 
liseydə tağım komandiri vəzifəsində işləyib. 2000-ci ildə baş 
leytenant rütbəsi ilə hərbi qulluqdan tərxis olunub. Həmin ildə 
də RTŞ nəzdindəki Dəvəçi rayon Uşaq-Gənclər İdman 
məktəbinə futbol və stolüstü tennis üzrə məşqçi-müəllim 
vəzifəsinə təyin edilib. Qənc məşqçi-müəllim qısa müddətdə 
hər iki idman növü üzrə üzərinə düşən bütün vəzifələri uğurla 
yerinə yetirib. Lakin iki ildən sonra stolüstü tennisə olan 
misilsiz sevgisi və tükənmək bilməyən marağı onu birdəfəlik 
olaraq idmanın stolüstü tennis növünə bağlayıb. 

Əlimizdə olan sənədlər, bir sıra araşdırmalar bunu 
deməyə bizə əsas verir ki, son dövrlərdə rayonun stolüstü 
tennis idman növü üzrə əldə edilən bütün uğurlarda Zakir 
müəllimin xüsusi əməyi vardır.  
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Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M. Nəzirov adına 4 saylı 
tam orta məktəbindən olan yetişdirdiyi şagirdlər arasında onun 
Zöhrə Abdullayeva, Elxan Camalov, Sənan Aslanov, Əli 
Hüseynov, Röya Baxşıyeva, Murad Hüseynov,Kənan Məm-
mədov və başqaları respublika birinciliyi yarışlarında xüsusi 
fərqlənmişlər. Bu şagirdlər məktəbin və rayonumuzun adına 
böyük idman uğurı  gətirmişlər. 

Zöhrə Abdullayeva, Sənan Aslanov və Elxan Camalov 
2 dəfə stolüstü tennis üzrə respublika birinciliyi yarışların-
da II yeri tutmuş, Fəxri Fərmana və diploma layiq görül-
müşlər. 

Əli Hüseynov, Röya Baxşıyeva, Murad Hüseynov Kə-
nan Məmmədov isə stolüstü tennis üzrə respublika birin-
ciliyi yarışlarında III yeri tutaraq Fəxri Fərman və 
diplomlar alıblar. Eyni zamanda Zöhra Abdullayeva 
Azərbaycan Respublikasının stolüstü tennis üzrə yığma 
komandasının üzvüdür. 

Məşqçi müəllimin alın təriylə qazandığı respublika 
səviyyəli idman nəticələri təkcə Şabran şəhər 4 saylı tam orta 
məktəblə bitmir. 

Onun Şabran şəhər 1 saylı tam orta məktəbindən olan 
şagirdlərindən Tərgül Qasımova stolüstü tennis üzrə res-
publika birinciliyi yarışlarında II yeri, Əlikram Qürbətov 
isə həmin yarışlarda III yeri tutaraq Fəxri Fərmana və 
diploma layiq görülmüşlər. 

Zakir müəllimin Şabran şəhər 2 saylı lisey- tam orta 
məktəbindən də respublikada yüksək nəticə əldə edən 
şagirdləri də vardır. Belə şagirdlərindən Aliyə Həşimova iki 
dəfə stolüstü tennis üzrə respublika birinciliyi yarışlarında 
Azərbaycan çempionu olmuşdur. Şabran şəhər 5 saylı tam 
orta məktəb üzrə Nihad Məmmədov 2 dəfə öz yaşıdları 
arasında stolüstü tennis üzrə respublika yarışlarında II 
yeri tutaraq mükafatlandırılmışdır.  
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Stoüstü tennis üzrə Şabran rayon komandası dəfələrlə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xətti ilə keçiril-
miş stolüstü tennis üzrə yarışlarda respublika çempionu 
olmuş, pul mükafatı qazanmış, Fəxri Fərmanla və I, II və III 
dərəcəli diplomlarla təltif olunmuşdur. 

 

 
 

Milli Məclisin deputatı Tahir Süleymanov Zakir müəllimi  
idman sahəsində qazandığı qələbəyə görə təbrik edir 

 
Məşqçi-müəllim Zakir Cavadovun idman nailiyyətləri 

çoxdur. Onları saymaqla qurtarmaz. Bu idman fədaisinin ən 
böyük uğuru isə 2016-cı il mart ayında olub. Rayonun stolüstü 
tennis üzrə qızlar komandası Azərbaycan kuboku uğrunda 
yarışlarda bütün rəqiblərinə üstün gələrək respublikamızın 
yeganə kubokunu sevimli və doğma Şabranımıza gətir-
mişdir. 

Ailəlidir. Zəhra adlı bir övladı var. Həyat yoldaşı Tamilla 
Cavadova Şabran şəhər, R.Yusifov adına 2 saylı lisey-tam orta 



~	417	~	

məktəbində musiqi müəllimi işləyir. 
Zakir Cavadov təkcə məşqçilik, müəllimliklə kifayətlən-

məyib. Boş vaxtlarında dülgərlik sənəti ilə də məşğul olur. 
Mebel ustasıdır. 
 

 
 
 

ƏZİZƏ MURADOVA 
 
Əzizə müəllimə mənim ana kəndim Zöhramıdandır. 

Həmyerlimiz, dostum şair Əhəd Muradxanlının doğma 
bacısıdır. Əzizənin uşaqlıq illəri çox çətin keçib. Həmin illər 
müharibə dövrünə düşdüyünə görə demək olar ki, o illəri öz 
istəyi kimi keçirə bilməyib. 1943-cü ildə o, bir yaşlı körpə 
ikən atası Dünyamalı kişinin cəbhədən qara xəbəri gəlib. 
Lakin Əzızə Muradovanın orta təhsil dövrü, tələbəlik illəri 
çətin və əziyyətli keçsə də özünü rəfiqələri və onu 
tanıyanların yanında heç zaman sındırmayıb. O, gələcək 
həyata nikbin baxışlarla baxmağı bacarıb. Həyatın hər 
çətinliyinə sinə gərib. Həcər qeyrətli, Nüşabə hünərli bu zərif 
qəhrəman özünü səbrli, daha dözümlü göstərərək nəticədə 
həyatda və əməkdə bir sıra uğurlara imza atıb.  

Mən Əzizə müəlliməni Dəvəçi şəhər 2 saylı orta 
məktəbdə müəllim işlədiyi dövrdən tanımağa başladım. İlk 
tanışlıqda danışığı, savadı mənə çox xoş gəldi. Sonradan işlə 
əlaqədar olaraq o harada işləməsindən aslı olmayaraq mən 
onunla bir ədəbiyyat müəllimi kimi əlaqə saxlamışam. Sizi 
çox da yormaq istəmirəm, indi də gəlin Əzizə müəllimin 
həyat və əmək fəaliyyəti ilə bir qədər ətraflı tanış olaq: 
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Əzizə Dünyamalı qızı Muradova 
(Səmədova) 1942-ci ildə Şabran (keç-
miş Dəvəçi) rayonunun Zöhramı kən-
dində ziyalı ailəsində günyaya göz 
açıb.  

Atası Dünyamalı kişi dövrünün 
fəal, yerli camaat ilə qaynayıb qarışan, 
kənd içində hörməti və nüfuzu ilə 
seçilən bir insan olub. Kənddə dövlət 
və kolxoz quruculuğunun yaradılma-

sında və möhkəmlənməsində yaxından iştirak edib. İlk partiya 
təşkilatının yaranmasında böyük aktivlik göstərib. Müha-
ribədən əvvəlki dövrlərdə ticarət sistemində çalışıb. Böyük 
Vətən müharibəsi başlayandan bir il sonra cəbhəyə yollanan 
Dünyamalı kişi 1942-1943-cü llərdə müharibədə faşist 
işğalçılarına qarşı aparılan bir sira döyüşlərdə iştirak edib. 
Lakin 1943-ci ilin payızında olduqca şiddətli keçən döyüşlərin 
birində ağır yaralanaraq həlak olub. 

Ə.Muradova 1949-cu ildə Zöhramı kənd ibtidai məktə-
bində ilk dəfə dərsə başlayıb. 1953-cü ildə həmin məktəbi 
bitirərək təhsilini rayon təhsilinin beşiyi sayılan Pirəbədil kənd 
orta məktəbində davam etdirib.1956-cı ildə Pirəbədil kənd orta 
məktəbində yeddinci sinfi bitirib, natamam təhsil haqqında 
şəhadətnamə alıb. Həmin ildə ailəsi ilə birlikdə Dəvəçi 
qəsəbəsinə köçdüyünə görə Dəvəçi qəsəbə S.M.Kirov adına 
orta məktəbdə orta təhsil almağa başlayıb. 1959-cu ildə həmin 
məktəbi uğurla bitirərək orta təhsil haqqında kamal attestatı 
almağa müvəffəq olub.  

Rayonun ən dilbər guşələrindən biri olan, təbiətin min bir 
gözəllikdən özünə don biçmiş səfalı Zöhramı kəndində uşaqlıq 
və yeniyetməlik çağlarını yaşayan və Dəvəçi qəsəbə orta 
məktəbini müvəffəqiyyətlə başa vuran gənc Əzizənin qəlbində 
ədəbiyyat müəllimi olmaq arzusu baş qaldırıb. Artıq onun bu 
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fikrini  əvvəlcədən IX-Xİ sinifdə ona dərs deyən ədəbiyyat 
müəllimləri və şagird rəfiqələri də başa düşmüşdülər. 

Məqsədinə çatmaq arzusunu reallaşdırmaq üçün o, 1959-
cu ildə təhsil sənədlərini S.M.Kirov adına ADU-nun tələbə 
qəbulu komissiyasına təqdim edib. Gərgin keçən imtahanlarda 
həllədici uğur qazanan gənc Əzizə həmin ali məktəbin 
filologiya fakultəsinə qəbul olub.  

Unudulmaz, lakin çətin keçən tələbəlik həyatı, gərgin 
keçən mühazirələr, dərs məşğələləri, zaçot və imtahanlar Əzizə 
Muradovada elmə, təhsilə olan həvəsi, istəyi zərrə qədər 
soyuda bilməyib. Elə ali təhsilin birinci ilinin sonunda gənc 
Əzizənin adı tələbə yığıncaqlarında və müəllim- professor 
heyəti arasında fəal tələbə kimi çəkilib. O, universitetdə 
keçirilən ictimai tədbirlərin birindən də kənarda qalmayıb. Ali 
məktəbdə təqvim planı əsasında keçirilən elə bir ədəbiyyat 
gecəsi, şeir müsabiqəsi, yubiley tədbiri və kitab müzakirəsi 
olmayıb ki, gənc Əzizə orada fəal iştirak etməsin. Yüksək 
bilik, bacarıq və təcrübə toplamaqla bərabər  ali məktəb illərini 
o, böyük sevinc və təhsil qələbələri ilə yola salıb. 

1963-cü ildə ADU-nu böyük müvəffəqiyyətlə bitirib və 
ali təhsil haqqında diplom alıb. Universiteti əla və yaxşı 
qiymətlərlə bitirdiyinə görə onun təyinatı Bakı şəhər Xalq 
Maarif İdarəsinin sərəncamına verilib. O, həmin ildə şəhər 176 
saylı məktəbdə müəllim işləyib. 

Bir müddətdən sonra ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
Əzizə müəllimə Dəvəçi şəhərinə köçüb. O, rayonun Pirəmsən 
kənd və Dəvəçi şəhər 2 saylı orta, Leyti kənd ibtidai, 
Çayqaraqaşlı, Hacıqaraqaşlı, Xəlfələr, Qorğan və Düzbilici 
kənd səkkizillik məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
müəllimi kimi yüksək pedaqoji fəaliyyət göstərib. Dilimizi, 
ədəbiyyatımızı dərs dediyi şagirdlərə ürəkdən sevdirməyi və 
onlara dərindən öyrətməyi bacarıb. 

Ə.Muradovanın indi 74 yaşı var. Lakin o, yorulmuşam 
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kəlməsini hələ dilə gətirmək fikrində deyil. Çünki onun 
möhkəm yaddaşı, zəngin biliyi, bacarığı,zehni və fiziki fəallığı 
və uzun illərin pedaqoji təcrübəsi onu hələ tərk etməyib. Çünki 
bu gözəl əməksevər insanda işə, sevdiyi-seçdiyi müəllim 
peşəsinə olan həvəsi və istəyi hələ də soyumaq və sönmək 
bilmir. 

 Bu gün də neçə- neçə qohum-qonşuda yaşayan şagirdlər 
və tələbələr, eləcə də rayon məktəblərində yenicə işə başlamış 
gənc müəllimlər öz şəxsi sualları ilə Əzizə müəlliməyə tez-tez 
müraciət edirlər. O, isə müraciət edənlərin hamısına kömək 
əlini uzadır. 

Əzızə  Muradova  ilə bu yazı barədə apardığım söhbətə 
o, belə bir sonluqla yekun vurdu: “55 illik pedaqoji əmək 
fəaliyyətimdə öz yetirmələrimlə fəxr edirəm. Arxaya baxanda 
görürəm ki, çəkdiyim zəhmət hədər getməyib. Azərbaycan 
cəmiyyətinə yüksək fayda verən məzunlar yetişdirmişəm. 
Onlar mənim böyük zəhmətlə, alın tərilə yetişdirdiyim 
meyvələrdir. Mən buna ürəkdən sevinir və onlarla qürur 
duyuram “. 

Ailəlidir, 3 övladı, 4 nəvəsi var. 
 

 
 

 
EHTİRAM MƏMMƏDOV 

 
Ümumtəhsil məktəblərinin ştat cədvəlində belə bir 

vəzifənin adı var: Məktəb direktorunun təsərrüfat işləri üzrə 
direktor müavini. Bu vəzifədə işləyən şəxs məktəbin 
direktoru, direktorun təlim- tərbiyə işləri üzrə müavini ilə 
yanaşı məktəbdə tədris prosesinin normal və ahəngdar 
gedişatı üçün cavabdehlik daşıyır. 
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Bu vəzifənin ştatda saxlanılması məktəb üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Lakin biz həmin vəzifəyə aid olan işlərin 
bir qismi haqqında oxuculara məlumat verəcəyik. Bu 
vəzifənin əsas rolu  məktəbin təmizliyinə, təmirinə və 
mühafizə olunmasına diqqət yetirmək, məktəbi tələb olan 
material, inventar, mebel, əyani və texniki vəsaitlərlə təmin 
etmək, eləcə də lazımı yanacaqla (və ya istilik sistemi ilə) 
təchiz olunmasını və başqa  vəzifələri həyata keçirməkdir. 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı 
tam orta məktəbində yuxarıda saydığımız və saya bilmədi-
yimiz bu təhsil ocağına aid olan bütün təsərrüfat xarakterli 
vəzifələrin icrasına məktəbin həmin sahəyə baxan direktor 
müavini Ehtiram Məmmədov məsuliyyət daşıyır . O, 1988-ci 
ildən artıq 28 ildir ki, bu vəzifədə çalışır. İşlədiyi müddətdə 
neçə dəfə növbəti təftişdən, digər qəfləti və hər ilin sonunda 
aparılan yoxlamadan keçdiyini özü də unudub. Neçə-neçə 
direktor, dərs hissə müdiri və texniki işçi ilə işləyib. Çalışdığı 
vəzifənin bütün yükünü, məsuliyyətini və çətinliklərini öz 
çiyinlərində daşımalı olub. Lakin yoruldum kəlməsini hələlik 
dilinə gətirməyib. İndi isə gəlin bu şəxslə sizi bir qədər 
yaxından tanış edim: 

Ehtiram Sədrəddin oğlu Məm-
mədov 1965-ci ilin yanvar ayının 20-
də Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində 
neftçi ailəsində anadan olub.  

Atası Sədrəddin Cəmaləddin 
oğlu Məmmədov 1935-ci ildə Quba 
rayonunun Afurca kəndində kolxozçu 
ailəsində dünyaya gəlib. Uzun müddət 
Bakı şəhəri, Bulla dəniz neft kəşfiy-
yatı idarəsində buruq ustası vəzifə-
sində işləyib. 1987-ci ildə 52 yaşında 
dünyasını dəyişib. 
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Anası Kübra Pənah qızı Məmmədova 1935-ci ildə 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) rayonunun Uqah kəndində dünyaya 
göz açıb. Dəvəçi rayon Vərəm Dispanserində tibb bacısı, 
“Pirəbədil “xalça fabrikində toxucu və s. vəzifələrdə çalışıb. 
Hal-hazırda 81 yaşı var. 

Ehtiram Məmmədov 1972-ci ildə Şabran (keçmiş 
Dəvəçi) şəhər T. Abbasov adına 1 saylı orta məktəbin I sinfinə 
daxil olub. 1980-cı ildə müvəffəqiyyətlə həmin məktəbin VIII 
sinfini bitirib. 1981-ci ildə Dəvəçi axşam fəhlə-gənclər 
məktəbində orta təhsilini davam etdirməyə başlayıb.1983-cü 
ildə həmin təhsil ocağını uğurla bitirərək kamal attestatı alıb. 

Gənc Ehtiram 1984-cü ilin noyabr aytında hərbi xidmətə 
çağırılıb. O, keçmiş Almaniya Demokratik Respublikasında 
ikillik əsgəri xidmət keçib. 1986-cı ildə ordudan tərxis olun-
duqdan sonra o, 15 saylı Səyyar Mexaniki Dəstədə fəhlə 
işləyib. 

1988-ci ildə iş bacarığı, nizam-intizamı, məsuliyyət dərə-
cəsi və təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq indiki Şabran 
(keçmiş Dəvəçi) şəhər 4 saylı tam orta məktəbin rəhbərliyi onu 
məktəb direktorunun təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsinə irəli çəkib. Ehtiram Məmmədov 28 ildir ki, bu 
məsul və çətin vəzifənin öhdəsindən şərəflə gəlir. Öz üzərinə 
düşən vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirir. O, nəinki 
məktəbin təsərrüfat işlərində, eləcə də məktəbin digər ictimai 
işlərinin ən fəal iştirakçısı olub. Bİr sözlə, həmin dövrlərdə 
məktəbin elə bir yığıncağı, elə bir ictimai tədbiri olmayıb ki, 
Ehtiram orada canla-başla iştirak etməsin. Onun məktəbdə bu 
növ işlərin həyata keçirilməsində zəhməti və köməyi olmasın. 

Hər ilin sentyabr ayında tədris ocagının yeni dərs ilinə 
hazırlanmasında Ehtiramın rolu danılmazdır. Cari və əsaslı 
təmir işlərinin vaxtında və keyfiyyətli aparılmasında, payız-qış 
mövsümünə istilik şəbəkəsinin yüksək işlək vəziyyətə gətiril-
məsində onun böyük əməyi olub. 
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Ehtiram Məmmədovun sayəsində məktəbin yanacaqla və 
ya istilik enerjisi ilə təmin olunması məsələsində şəhər 
məktəbləri arasında həmişə bu məktəb birincilər sırasında 
olub. 

Söhbətimiz zamanı bu məktəbdə işlərinin uğurlu 
alınmasını o, belə izah etdi: “Mən hələ bu vəzifəyə işə 
başlamazdan cox əvvəl bu məktəbin təsərrüfat işlərindən yaxşı 
baş çıxarırdım. Rəhmətlik dayım Şəkərəli kişidən məktəbin 
təsərrüfatına aid olan çox şeyləri öyrənmişdim. Məktəbdə 
təsərrüfat işləri və onun gündəlik təchizat vəziyyəti ona 
istənilən anda ovuc içi kimi aydın idi. Şəkərəli kişi mənə təkcə 
dayı yox, həm də böyük müəllim olub.  

Onun tapşırılan işə yüksək məsuliyyət hissi, insanlara, 
xüsusilə məktəbin müəllimləri və texniki işçiləri ilə mehriban 
münasibəti, vəzifə borcunun yerinə yetirilməsi sahəsində 
yorulmadan çalışması mənə ən gözəl nümunə idi. Mən bir 
neçə il bu məktəbdə təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsində 
ona kömək etdikcə həmin işləri zərrə-zərrə o, ağsaqqal müdrik 
insandan öyrənirdim. Çətin və aydın olmayan məsələləri isə 
dayım özü mənə başa salırdı. Allah ona rəhmət eləsin “! 

Ehtiram Məmmədov ailəlidir. İki övladı var. Böyük qızı 
Zərintac Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı orta məktəbi 
bitirib. Hal-hazırda Bakı 1 saylı Tibb məktəbinin əczaçılıq 
şöbəsinin II kursunda oxuyur. Kiçik qızı Aytən isə hazırda bu 
məktəbin V sinif şagirdidir. 
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XII BÖLMƏ 
 
 
 

MƏKTƏBİN  ŞƏHİD 
MƏZUNLARI 

 
 
 

Mən qəlbimi Qarabağda qoymuşam 
Vətənimdə qaçqın, sürgün olmuşam, 
Həsrət dolu günlərimdən doymuşam, 
Xanın kəndi bir gün yada salınsın. 
Şuşa üçün zəfər marşı çalınsın. 
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ŞƏHİDLƏR ÖLMÜR, TORPAQ BÖLÜNMÜR 
(Məktəbin şəhid məzunları barədə qısa məlumat) 

 
Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər M.Nəzirov adına tam orta 

məktəb 95-illik mövcudluğu ərzində təkcə təlim-tərbiyədəki 
saysız uğurları ilə kifayətlənməyib. Bu qocaman təhsil ocağı 
təhsil proqramını yerinə yetirməklə yanaşı burada təhsil alan 
şağirdlərdə Vətənə məhəbbət, torpağa sevgi, güclü hərbi 
vətənpərvərlik ideyaları aşılayıb. Məktəbin rəhbərliyi, 
müəllim heyəti, xüsusilə tarix müəllimləri, sinif rəhbərləri, 
hərbi müəllim, bir sözlə bütün kollektiv bir nəfər kimi bu 
məktəbdə təhsil alan hər bir şagirdin vətənə layiqli,saf ruhlu, 
sağlam düşüncəli övlad, etibarlı vətəndaş kimi yetişməsi 
üçün var qüvvələrini sərf etmişlər. İndi isə nəticə göz qaba-
ğındadır: Məktəbin məzunları lazım gəldiyi anlarda şirin 
canlarından keçərək Vətən və xalq yolunda, eləcə də beynəl-
miləlçilik ideyaları naminə şəhidlik zirvəsinə qovuşmuşlar. 
Allah Azərbaycanın bütün şəhid oğul və qızlarına  rəhmət 
eləsin. 

 Vətənə, torpağa görə canlarından keçən şəhidlərimizin  
bariz nümunəsini aşağıda məktəbin şəhid məzunları 
haqqında qələmə aldığımız kiçik yazıdan da görmək olar. 
 

1941-1945-ci illərdə 
 

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsi zamanı 
Mehdi Hüseynzadə ənənələrinin layiqli və etibarlı davamçısı 
Məmmədağa Həsənbəy oğlu Nəzirov partizan yoldaşı Həsən 
Nadirovla birgə İtaliyada almanların həbs düşərgəsində düş-
mənlərə qarşı üsyan məqsədilə antifaşist təşkilat yaratmış-
dılar. Lakin üsyana bir neçə gün qalmış gizli xain tərəfindən 
bu barədə düşərgənin rəisinə məlumat çatdırılmışdır. Hər iki 
partizanla vəhşicəsinə rəftar edilmiş, onlar 16 mart 1944-cü 
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il tarixdə faşist cəlladları tərəfindən güllələnmişlər. 
 

1969-cu ildə 
 
Tofiq Rza oğlu Abbasov 15 mart 1969-cu ildə hərbi 

xidmət borcunu yerinə yetirərkən Çin sərhəd pozucuları ilə 
döyüşdə həlak olmuş və ölümündən sonra o, “Qizil Ulduz 
“medalı ilə təltif olunmuşdur. 

 
1992-1994-cü illərdə 

 
Allahyar Ağa oğlu Xəlilov 1992-ci ilin mart ayında 

Ağdərə rayonunun Orata, Kaseret, Dəmirli və Mehmanə 
kəndlərinin düşməndən geri alınması üçün keçirilən hərbi 
əməliyyatlar zamanı şiddətli döyüşlərin birində şəhid 
olmuşdur. 

 
*** 

Ceyhun Rəşid oğlu Vasifov Dəvəçi batalyonunun fəal 
əsgəri 03 yanvar 1992-ci ildə Ağdamın Mərzili kəndi 
uğrunda gedən ağır döyüşlərdə həlak olmuş ilk şəhidləri-
mizdəndir. 

 
1995-ci ildə 

 
Roman Yasəf oğlu Yusifiov 13-15 mart 1995-ci ildə 

mart hadisələri zamanı müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin 
müdafiəsi uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş və 
ölümündən sonra o, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşdür.  
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MƏMMƏDAĞA NƏZİROV 
 

Məmmədağa Həsənbəy oğlu Nəzirov 1921-ci ildə Dəvə-
çibazarda anadan olub. Keçmiş Dəvəçibazar S. M. Kirov adına 
yedillik məktəbində təhsil alıb.1937-ci ildə Bakı Maliyyə-
Kredit texnikumuna qəbul olub. Bir il orada oxumasına 
baxmayaraq ailə vəziyyətinin çətinliyi ilə əlaqədar olaraq 
təhsilini davam etdirə bilməyib. Bir il mühafizəçi köməkçisi 
vəzifəsində çalışıb. 

1940-cı ildən isə onun bilik və bacarığı nəzərə alınaraq 
Dəvəçi rayon Komsomol Komitəsində uçot şöbəsinin müdiri 
vəzifəsinə irəli çəkilib. Lakin Böyük Vətən müharibəsi başla-
dığına görə həmin vəzifədə ona bir ildən artıq işləmək qismət 
olmayıb. 

1941-ci ildə cəbhəyə yollanan gənc Məmmədağa ilk dəfə 
düşmənlə üz-üzə gələndə onların alayı düşmənin təpədən 
dırnaqadək silahlanmış tank diviziyasının hücumunu ram edə 
bilib. Olduqca ağır keçən bu döyüşdə düşmənin onlarla tankı 
yandırılaraq sıradan çıxarılıb. Döyüşün axırında komandirdən 
təşəkkür alanlar arasında Məmmədağa lap baş tərəfdə 
durmuşdu. 

Bir müddət keçəndən sonra M. Nəzirov Xarkov, Jitomir 
və Krım uğrunda gedən bir-birindən gərgin keçən döyüşlərdə 
böyük igidlik nümayiş etdirib. Lakin Krımda keçən ağır 
döyüşlərin birində o ciddi yara alaraq düşmənə əsir düşüb. 
Ancaq taleyi üzünə gülüb. Ciddi səyi nəticəsində əsir düşmüş 
bir dəstə əsgərlə birlikdə almanların həbs düşərgəsindən 
qaçmağa müvəffəq olub.O, tezliklə Krımda yaradılmış 8-ci 
Azərbaycan partizan dəstəsinə qoşulub.  

Partizan dəstəsinə qoşulduqdan sonra onun fəallığını 
görüb partizan dəstəsinə rəhbər seçirlər. Rəhbəri olduğu par-
tizan dəstəsi faşist cəlladlarına qarşı bir neçə uğurlu əməliyyat 
aparıb. 
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30 dekabr 1943-cü ildə M.Nəzirovun rəhbərliyi altında 
12 nəfərlik partizan dəstəsi AY-Petri yaxınlığında alman 
avtomobil karvanına hücum edərək 1 abtomaşın, 23 nəfər 
faşist əsgərini məhv edib. Partizanlar bununla kifayətlən-
məyərək faşistlərə qarşı mütəmadı hücumlar təşkil edib və 
nəticədə  çoxlu  qələbə qazanıblar. 

1944-cü ilin yanvar ayında M. Nəzirovun və Ə.Əliyevin 
rəhbərliyi altında keçirilən hərbi əməliyyatda isə düşmənin  
2 avtomobili və 42 nəfər əsgəri məhv edilib. 

Lakin 1944-cü ilin əvvəllərində Krım uğrunda gedən 
döyüşlərin birində Məmmədağa yenidən xain düşmənə əsir 
düşüb. Hərbi əsirlərlə birlikdə əvvəlcə onu Polşaya, sonra 
Almaniyaya,oradan isə İtaliyaya aparıblar. Vətəndən uzaqda 
əsir düşərgəsində saysız işgəncələrə məruz qalan və acınacaqlı 
vəziyyətdə olan Məmmədağa burada rahatlıq tapa bilməyib. O, 
nəyin bahasına olursa-olsun yoldaşlarının və özünün qisasını 
faşistlərdən almaq istəyib. Bu məqsədlə həbs düşərgəsində 
çətinliklə də olsa azərbaycanlılardan ibarət antifaşist təşkilat 
yaratmağa müvəffəq ola bilib. O, əsir dostu Həsən Nadirovla 
birlikdə bu təşkilata rəhbərlik etməyə razılıq verib.  

Təşkilatın əsas məqsədi azadlıqda olan yerli partizanlarla 
əlaqə yaratmaq və əsir partizanların da onlara qoşularaq faşist-
lərə qarşı üsyan qaldırmaq idi. Lakin üsyanın başlanmasına bir 
neçə gün qalmış əsirlərin arasında olan gizli xain düşərgənin 
rəisinə bu barədə məlumat verib. Partizanların üsyan emək 
planı tamamilə pozulub. 

Dərhal faşistlər M.Nəzirovu və H.Nadirovu həbs ediblər. 
Onlar bir neçə gün sorğu-suala tutularaq olmazın əzab və 
işgəncələrə məruz qalıblar. 16 mart 1944-cü ildə isə düşərgədə 
həbsdə olan əsir yoldaşlarının gözləri qarşısında faşist cəllad-
ları tərəfindən güllələniblər. 
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Şabran şəhərində Məmmədağa Nəzirovun abidəsi 
 
Məmmədağa Nəzirovun xatirəsi xalqımız tərəfindən 

əbədiləşdirilib. İndi Şabran şəhərində onun adına məktəb, 
küçə, park və s. vardır. 
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Şabran şəhərində salınmış M.Nəzirov adına istirahət parkından 
bir mənzərə 

 

 
 

               
ROMAN YUSİFOV 

 
Roman Yasəf oğlu Yusifov 1973-cü ilin 29 dekabrında 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhərində anadan olub.  
1980-cı ildə Dəvəçi şəhər M. Nəzirov adına səkkizillik 

məktəbin I sinfinə qəbul olub, 1988-ci ildə isə həmin məktəbi 
müvəffəqiyyətlə bitirib. Dəvəçi şəhər 2 saylı orta məktəbində 
orta təhsilini davam etdirmək məqsədilə orada IX sinfə daxil 
olub. 1991-ci ildə həmin orta məktəbi yaxşı təhsil nəticələri ilə 
başa vuraraq kamal attestatı alıb. 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı  
Roman Yusifovun Şabran şəhərindəki abidəsi 

 
1992-ci ildə gənc Romanın ali məktəbə qəbul olmaq 

planı baş tutmayıb. O, Milli Ordu sıralarında hərbi xidmət 
etməyə çağrılıb. İlk döyüş yolu Naxçıvanda Sədərək istiqa-
mətindən başlayıb. Orada düşmən ordusuna qarşı bir sıra 
uğurlu döyüşlərdə iştirak edib. Lakin belə döyüşlərin birində 
ağır yaralanaraq hosbitalda bir müddət müalicə alıb. Yarasının 
ağır, həm də tam sağalmasına xeyli vaxt qalmasına 
baxmayaraq Roman öz arzusu ilə  vaxtından əvvəl yenidən 
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döyüşən ordumuzun sıralarına qayıdıb. 
Sonralar Roman Yusifov Füzuli, Tərtər, Kəlbəcər və 

Ağdam uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak 
edib. 

13-15 mart 1995-ci ildə müstəqilliyimizin və dövlət-
çiliyimizin qorunması zamanı qəhrəmancasına həlak olub. 
Ölümündən sonra o, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülüb.  

Roman Yusifiovun adı xalqımız tərəfindən əbədiləş-
dirilib. Şabran şəhərindəki 2№-li texniki təmayüllü lisey-
məktəb onun adını daşıyır. Hər il məktəbin kollektivi onun 
anadan olduğu və anım gününü yüksək fəallıqla  qeyd edir. 
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XIII BÖLMƏ 
 
 

QƏLƏM DOSTLARI  
YENƏ QONAĞIMIZDIR 

 
 
 

Çıxsan uzaq yola, etsən səfər, 
Həsrət ilə yollara baxmaqdı dost. 
 
Olsa dolanmaqda çətinliklərin, 
Maddi kömək, qayğına qalmaqdı dost. 
 
Zakiri məftun elədin dostluğa, 
Alnın açıq, hər an üzün ağdı dost. 
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ANA HƏSRƏTİ 
 

Kövrəydik... qundaqladı, 
Layla deyib, çağladı 
Oxşadı, qucaqladı. 
Ovunduqca ovundu 
Ağladıqca ağladı 
Qəmini, möhnətini 
Ana əziyyətini  
Çox vaxt gizli saxladı. 
 
Dünyadan köçdü getdi, 
Dünyadan uçdu getdi. 
Anamızın həsrəti, 
Sinəmizi dağladı. 
 
Anasının ardınca  
Kövrək uşaq ağlayır... 
Anamızın ardınca  
Böyüyümüz ağladı, 
Kiçiyimiz ağladı, 
Ürəyimiz ağladı, 
Gözlərimiz ağladı, 
Axşamımız ağladı, 
Səhərimiz ağladı ! 
 
Bulud gəldi yay günü, 
Qara bulud ağladı, 
Bulud qara bağladı... 

 
          Əhəd Muradxanlı, 

            şair 
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BELƏ KOLLEKTİVDƏ ADAM QOCALMAZ 
 

Parlayır gözümdə sevinc yaşları, 
İşdə olmayanda görünür yerim, 
Mən sizə borcluyam, iş yoldaşlarım, 
Sizə minnətdaram, a şağirdlərim . 
 
Bu ocaq başında deyiləm qonaq, 
Mən onu özümə mənzil seçmişəm . 
İsimdən,sifətdən,feldən qabaq 
İnsana məhəbbət dərsi keçmişəm . 
 
Dönüb bir nağıla hər günüm, ayım, 
Sizinlə yüz sevinc, yüz acım olub. 
Sizdən qayğıkeşlik bir ömür payım, 
Sizdən mehribanlıq qazancım olub . 
 
Qanım qaralsa da həyatda bəzən, 
Mən sizi görəndə eynim açılır. 
Könlümü, qəlbimi doğrayıb əzən  
Yersiz suallardan beynim açılır. 
 
Sevincim gözümdə hey aşıb-daşar, 
Şair, bu günlərini öz ömrünə yaz. 
Belə kollektivdə qəlb cavanlaşar, 
Belə kollektivdə adam qocalmaz ! 

                  
 Bayram Novruz, 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbin  
                                                        dil-ədəbiyyat müəllimi,şair 
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RƏQƏMLƏRDƏN HƏRFLƏRƏ GEDƏN YOL 
 

Adətən yaylaqdan qışlağa köçməyə hazırlaşan köçəri 
adamlar səmaya baxaraq böyük maraqla buludların dolmasını 
və boşalmasını müşahidə edirlər. “Dolan bulud mütləq 
boşalmalıdır” deyərək səbirlə saatbasaat bu vəziyyətin nəticə-
sini izləyirlər. Yağış yağdıqdan sonra isə havanın tam açıl-
dığını gördükdə  yollarına davam edirlər. 

Təbiətdə baş berən bu cür hadisələr insan həyatından da 
uzaq deyil. İnsan da cinsindən, irqindən və peşəsindən asılı 
olmayaraq müdrik yaşlarında boşalmalıdır, yazmalıdır, yarat-
malıdır. Çünki insan yaddaşı gənclik illərindən ahıl yaşına 
kimi arxivləşir, onun məlumat bankı dolub, daşır. Ona görə o, 
da toplanmış bu bilgiləri boşaltmaq, oxucu ilə bölüşmək istəyi 
ilə irəliyə doğru can atır. 

Bu mənada Zakir Bayramlının qələmə aldığı altı kitabı 
bəlkə də bir insan ömrünə sığmayan on ilə ərsəyə gələn poetik 
və romantik bir salnamədir. 

İqtisasca iqtisadçı olan Zakir müəllim 40 ildən çox baş 
mühasib kimi rəqəmlərlə işləmişdir. Hərdən öz-özümə sual 
verirəm: - Ay Zakir müəllim,deyəsən rəqəmlərlə işləməkdən 
yorulmusan? Ona görə də hərflərə, yəni sözə, poeziyaya, 
publisistikaya keçmisən? Yoxsa içindəki bilgilər, sirlər 
açılmaq, üzə çıxmaq istəyib... 

Gecəsini-gündüzünə qatan Z. Bayramlı kəndbəkənd gah 
piyada, gah da maşınla gəzərək, ev-ev axtarıb Şabran ziyalısı, 
Şabran müəllimi kimi müqəddəs peşə sahiblərinin həyat və 
əmək yolundan bəhs edən məlumatları toplayıb. Bu şərəfli 
peşə sahiblərinin tərcümanlarına öz publisistikasında geniş yer 
verib. Bu insanların həyat və əmək yolunu yazaraq onu gələ-
cək nəsillərə ərmağan edib.  

Bir sözlə, Zakirin publisistikası sadə yazı deyil, onun şah 
damarını canlı arxiv materialları təşkil edir. Son 100 illik 
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Şabran təhsili haqqında bir topludur. Müəllifin kitabları ilk 
dəfə əsaslandırılmış faktlar və rəqəmlər əsasında yazıya 
köçürülmüş əsl tarixi qaynaqdır. 

Hal-hazırda Z.Bayramlı Şabran şəhər M.Nəzirov adına 
tam orta məktəbin 95 illik yubleyinə həsr etdiyi bədii-
publisistik kitabını yazır. Minlərlə səhifəlik arxiv sənədlərinə 
istinad edilərək yazılan bu kitaba “Dünyaya açılan pəncərə” 
adını verib. Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər təhsilinin beşiyi 
hesab olunan məktəbimizin tarixi haqqında sanballı əsər 
yazmaq şərəfli və şərəfli olduğu qədər də çətindir. Şərəflidir, 
ona görə ki, bu mövzu bu vaxta qədər işlənməyib. 

Məktəb haqqında az-çox bəzi yazılar olmuş, müəyyən 
dövrlər, bəzi müəllimlər qələmə alınmışlar. Lakin belə bir 
toplum halında əhatəli şəkildə, vahid formada ayrıca kitab 
yazılmamışdır. Bu sahədə Zakir müəllimin təşəbbüsü və zəh-
məti təqdirəlayiqdir, şərəflidir. Çətindir, ona görə kı, bu mövzu 
çox genişdir. Qocaman məktəbin təxminən yüz ilə yaxın 
keçdiyi tarixi qələmə almalısan. Məktəbdə çalışan, vuruşan, 
məktəbdarlıq edən müəllimləri axtarıb-araşdırıb tapmalısan. 
Bu təhsil ocağında çalışmış yüzlərlə insan haqqında xronoloji 
qaydada dəqiq və dolğun şəkildə oxuculara məlumat vermək 
müşkül məsələdir.  

Ancaq Z.Bayramlının bundan əvvəl yazdığı altı publi-
sistik, romantik və poetik dərgiləri deməyə əsas verir ki, müəl-
lif bu işin öhdəsindən də layiqincə gələcək və demək olar ki, 
gəlib də! 

Şabran (keçmiş Dəvəçi) şəhər 4 saylı tam orta məktəb 
rayonumuzun qocaman təhsil ocaqlarından biri kimi uzun və 
şərəfli tarixi bir yol keçib.1922-ci ildən fəaliyyətə başlamış bu 
məktəb əvvəlcə dördillik, sonralar yeddillik, səkkizillik və orta 
məktəb olub. Bu gün bu təhsil müəssisəsi tam orta məktəb 
kimi fəaliyyət göstərir. 

Son illərdə məktəbimizdə təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin 
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yüksəldilməsi uğurlu nəticələr əldə edilməsinə gözəl zəmin 
yaratmışdır. İldən-ilə ali məktəblərə şagird qəbulunun artması 
burada müəllim kollektivinin pedaqoji işdə böyük həvəslə 
çalışmasından xəbər verir. Bu kimi müxtəlif məlumatları 
axtarıb-araşdırıb araya gətirmək vallah, müəllifdən böyük 
yaradıcılıq həvəsi, hünər, bacarıq və səbir tələb edir. 

Əziz oxucu, bir mövzu yadıma düşdü. Bildiyiniz kimi bu 
yaxınlarda Azərbaycan oxucusuna təqdim edilən “İşığa gedən 
yol “romanı Həsən bəy Zərdabinin həyat yolu haqqındadır. 
Əsər yazıçı-publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sona 
Vəliyeva tərəfindən qələmə alınmışdır. Sizlər də təsdiqləyə-
cəksiniz ki, “maarifçilik “ifadəsi hər yazara yaraşmır. Həsən 
bəy Zərdabinin keçdiyi həyat yolunu qələmə alan müəllif onu 
bir daha Azərbaycan oxucusuna hərtərəfli tanıdıb. 

Zakir Bayramlı da Zərdabı yolu gedəcək bu missiyanı 
yerinə yetirmişdir. Heç bir yazarın haqqını tapdamadan 
deyərdim ki, əgər Zərdabı Azərbaycan xalqının qızıl fondun-
dadırsa, Zakir Bayramlı da Şabranın qızıl fondundadır. Tam 
səmimiyyətlə vurğulamalıyam ki, bu müəllifin böyük zəhməti 
bahasına başa gələn həmin kitablar bu günümüzə və sabahı-
mıza bir ərmağandır, sürprizdir. 

Zakir müəllimin “Arzuları qovuşduran məkan “əsərinin 
III bölməsində “Dərs prosesində yaranan emosional hallar və 
onun ınsan səhhətinə təsiri ” adlı məqaləni həyəcansız oxumaq 
olmur. Belə ki, sanki bir pedaqoq kimi müəllif nəinki 
müəllimlərə, hətta Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan mesajla 
yazır: “Müəllim çalışmalıdır ki, mənfi emosiyaların yaratdığı 
bu kritik vəziyyət heç bir tərəfə zərər vurmadan sovuşub 
getsin. Baş verən hadisə barışıq, bir-birinə hörmət, sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində yekunlaşsın “. Biz müəllifin verdiyi 
bu məsləhəti təhlil etdikdə görürük ki, doğrudan da Zakir 
Bayramlının bu kəlamı diqqətli oxucu üçün bir mənbədir. 
Müəllifin həmin kitabda çap olunmuş “Əcəl aparar səni 
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“şeirində də o, oxucu marağını,oxucu diqqətini özünə cəlb 
etməyi bacarıb: 
 

Deyirlər ki, çaylar tərsinə axmaz, 
Əzrayıl qocaya, cavana baxmaz. 
Ölümü heç nəylə saxlamaq olmaz, 
Vaxt çatanda əcəl aparar səni, 
Bu fani dünyadan qoparar səni. 
 
Poladdan dirəyi əlinlə əysən, 
Qızıldan bahalı libas da geysən, 
Nə qədər təbii yemək də yesən, 
 Vaxt çatanda əcəl aparar səni, 
Bu fani dünyadan qoparar səni. 
 
Doymayıb dünyadan gözün, a Zakir, 
Var hələ deyəsi sözün, a Zakir. 
Təzə mizrab istər sazın, a Zakir, 
Vaxt çatanda əcəl aparar səni, 
Bu fani dünyadan qoparar səni. 
 

Ümidvaram ki, Zakir Bayramlının Şabran pedaqoji 
işçilərinin həyat və əmək salnaməsindən bəhs edən bu əsəri 
axırıncı olmayacaq, axarıncı olacaq. 

Qocaman təhsil işçisi olan müəllif Şabranın təhsil 
tarixinə aıd yeni-yeni müjdələrilə öz oxucularını daha da 
ürəkdən sevindirəcəkdir. Bəri başdan ona möhkəm cansağlığı, 
yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. 

 
          Xankərəm Orucov, 

Şabran şəhər M.Nəzirov adına 4 saylı tam orta məktəbin  
dil-ədəbiyyat müəllimi 
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SON SÖZ ƏVƏZİ VƏ YA “ÖMÜR DEYİR 
QOCALMIŞAM, ÜRƏK DEYİR: - YAŞA HƏLƏ”! 

 
Ulu Tanrının köməyi ilə mən 84 min sözdən çox olan 

“Dünyaya açılan pəncərə “adlı yeddinci kitabımı böyük 
əziyyət və çətinliklər bahasına yazıb tamamladım. Bu dövrdə 
iki dəfə bərk xəstələndim. Bir dəfə də iyul ayının isti 
günlərində istirahət etmədən fasiləsiz işlədiyimə görə 
kompüterdə səhvə yol verdim. Təxminən 150 vərəq cıvarında 
bu kitabın ilk variantında yazılarım bir-birinə qarışdı. 
Şabranda və qonşu rayonlarda bu dolaşığın sirrini aça bilən 
usta tapılmadı. Az qaldım dəlilik gətirim. Ağlamaq istədim ki, 
ürəyimi bir qədər boşaldım. Lakin bacarmadım. Birdən oz-
özümə dedim ki, bəlkə Allah-Taala məni ciddi sınağa çəkir. 
Qoy mən bu işdə bir qədər səbirli olum. Özümdən çıxmayım. 
Özümə nəzarət kimi vacib bir əməli itirməyim. Çünki arxiv 
materiallarının hamısı durur. Gəl özünü nahaq yerə həlak 
eləmə, bu işə ikinci dəfə təzədən başla. Axı atalarımız min 
illərdir ki, belə bir ifadə işlədib: “Özü yıxılan ağlamaz “.  

Nəsə psixoloji cəhətdən bu vəziyyətə güclə tab gətirə 
bildim. Başqa seçimim yox idi. Kitab mütləq yazılmalı idi. Elə 
bu əsnada yeni bir atalar sözü qulağımda səsləndi: “Qəzanın 
beş barmağı var, işini işləyəndə ikisini adamın gözünə soxur, 
ikisini qulaqlarına, birisini ağzına, adam nə görür, nə eşidir, nə 
danışa bilir ”. Bir də o yadıma düşdü ki, keçmişin səhvlərindən 
həmişə müsbət nəticə çıxarmaq vacibdir. 

Bu yerdə tanınmış Azərbaycan yazıçısı, dramaturqu, 
ssenaristi və kinorejissoru Həsən Seyidbəylinin ( 1920-1980 ) 
bədii yaradıcılıq haqqında bir kəlamı yadıma düşdü. O yazırdı: 
“Yaradıcılıq, hər şeydən əvvəl, zəhmətdir. Dərin, maraqlı 
müşahidələr, yuxusuz gecələr, tez-tez təəssüflənmək, azca 
sevinmək deməkdir... Sonra yenə axtarışlar, gərgin, əzablı 
axtarışlardır əsl yaradıcılıq “. 
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 Avqust ayının birindən mən ikinci dəfə bu kitabı ılk 
cümləsindən yazmağa başladım. Yenə iki dəfə arada fikirdən 
və dərdi- sərdən xəstələndim. Çox keçmədi ki, sağalıb ayağa 
durdum. Xəstələndiyim vaxtlarda ürəyimin sakitlik tapması 
üçün “Təsəlli “adlı bu şeri qələmə aldım: 

 
Ağrılarım çoxalsa da kürəkdə, 
Hələ eşqin odu qalıb ürəkdə. 
Çox şükür ki, gəzdirmirlər xərəkdə, 
Ayaqdayam,bədən həmin bədəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
 
Elə bilmə itirmişəm yerişi, 
Axtarıram çıxış ilə girişi. 
Hələ özüm həll edirəm hər işi, 
Tanrı daim bizə kömək edəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
 
Yaş ötsə də hələ həddi aşmayıb, 
Könlüm ən son nəğmələrin qoşmayıb. 
Ömrüm qopub məhvərindən daşmayıb, 
Ümidlərim harayıma yetəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
 
Zakir dünya geniş, açıq pəncərə, 
Çox baxsan da sanma yolun döndərə. 
Vermə nahaq günlərini kədərə, 
Bu dünyaya gələn, bir gün gedəndir. 
Gəl soruşma bu həyəcan nədəndir. 
 

Allahın köməyilə sizə söylədiyim və söyləmədiyim 
çətinliklər indi hamısı arxada qalıb. Kitab tam hazırdır. 
Şükürlər olsun ki, mənim çoxsaylı yaradıcılıq arzularımdan 
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biri də bu gün çin oldu. 
Bilmirəm nədəndir, mən hər hansı arzunu ürəyimdə 

tutsam, o mütləq Tanrının məsləhəti ilə yerinə yetirilmək şansı 
qazanır. Bəlkə də bu ürəyimin təmizliyindəndir. Deyirlər ki, 
qəlbi saf, ruhu işıq kimi parlaq olan insanların arzu və diləyini 
xeyirxah qüvvələr tez eşidir. Çeşmənin gözündən süzülüb 
gələn su kimi şəffaf və təmizsənsə həyatda hər arzu və 
niyyətin çətinliklə də olsa müstəcəb olacaq: 

 
MƏN SAF SU RƏMZİYƏM... 
 

1. 
Mən bir su rəmziyəm dum-duru, büllur, 
Sular bulanlıq da, çirkli də olur. 
 
Uzağam qarışıq sular soyundan, 
Fərqim var okean, dəniz suyundan. 
 
Ömrüm yaşa doldu qəmsiz, ələmsiz 
Bulağın gözündən süzüldü təmiz. 
 
Bir yerdə durmadım dolaşmamağa, 
Natəmiz yerlərdə bulaşmamağa. 
 
Hamıya bəllidir mənim amalım, 
Çoxunu heyrətə salıb bu halım. 
 
Haqqın,ədalətin sorağındayam, 
Paklığın, düzlüyün marağındayam. 

 
2. 

Mən saf su rəmziyəm, ayna bir göləm, 
Günəşdə bərq vurub gərəkdir güləm. 
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Saflıq azarına tutulmuşam mən 
Qəbrədək gedəcək mənim ilə tən. 
 
Mənim taleyimdir duruya baxmaq 
Yoxdur qismətimdə bulanıb axmaq. 
 
Üzür sularımda təmiz arzular, 
İçimdə nə qədər hələ arzu var. 
 
Yolum düzdən düşüb, təmizdən keçib 
Yolumla gələnlər suyumdan içib. 
 
Beləcə yaşayıb dolmuşam yaşa 
Ömür karvanımı çəkmişəm başa. 
 

3. 
Dağlardan sürətlə axan çayam mən, 
Coşğun həyatımla ona tayam mən. 
 
Gücümə güvəndim mən ömrüm boyu, 
Gur olur dağlardan axan çay suyu. 
 
Yaşadım həyatda coşqun həvəslə 
Səsləndim, danışdım ən təmiz səslə. 
 
Kimsəni incidib küsdürmədim mən 
Kimsəyə bəd sifət göstərmədim mən. 
 
Qəddimi əymədim namərd önündə 
Heç vaxt yaşamadım rəzil günündə. 
 
Dünya sərvətindən dövlətim, varım 
Bir təmiz adımdır, bir də vüqarım. 
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Mən bir su rəmziyəm, həyat mənbəyi 
Suyun təmizlikdir sonu, mənşəyi. 
 

Bu kitabı yazmağa başlayandan qurtarana qədər bəzi 
nadan insanlar mənə dolayı yolla mane olmaq istədilər. Çox 
cəhd etdilər ki, mən bu kitabı yazıb tamamlaya bilməyim. 
Müxtəlif çətinliklərlə üzləşib özümdən çıxım. Bir sözlə, bu işi 
yarımçıq qoyum. Lakin o bədniyyət adamların arzusu çin 
olmadı, pis niyyətləri onların öz ürəklərində qaldı. 

 Nə yaxşı ki, dünyamız xeyirxah insanlardan xali deyil. 
Tək-tək də olsa xeyirxah insanlar mənim köməyimə gəldi. 
Zəka, mərifət və xeyirxahlıq çırağının işığında onlar əllərini 
mənə uzadaraq məni çətinlik dənizindən çıxardılar. Məni 
batmağa, boğulmağa və məhv olmağa qoymadılar. Bu məqam-
da bizim məşhur bir atalar sözümüz yadıma düşdü: “Yaxşılıq 
qapı açar, məhəbbət bu qapıdan içəri girər.” 

Çünki aqillər deyib ki, dünya ucu-bucağı görünməyən, 
lakin kimlər üçün sakit, kimlər üçünsə təlatümlü bir dənizə 
bənzəyir. Əməlisaleh insanların çoxu bu dənizi sağ-salamat 
keçə bilir. Bəziləri isə üzüb keçmək istərkən bəxti üzünə 
gülmədiyinə görə dənizdəki fırtınanın, hündür və ərşə qalxmaq 
istəyən dalğaların qoynunda suya bataraq məhv olur.  

Dənizdən salamat keçmək üçün insanlar ağıl və sağlam 
düşüncə və səbr, haqq və ədalət, şərəf və vicdan sahibi olma-
lıdırlar. Yalnız insanlara xeyirxahlıq və yaxşılıq etmək barədə 
düşünən, təvazökarlıq edən, həqiqət carçısı olan, vaxtına və 
puluna qənaətlə yanaşan, kin və qəzəb, lovğalıq və inadkarlıq, 
fitnə-fasad, qeybət və xəbərçilik girdabından uzaq olan 
adamlar bu dənizdə boğulmaqdan xilas ola bilərlər. 

Dənizi keçməkdə çətinlik çəkən insanlar isə əlbəttə 
bunlar olacaqdır: Tənbəllik azarına tutulan, acıq və nifrəti 
özünə yaxın bilən, şeytanla dostluq edən, ağsaqqal məslə-
hətinə, ağbirçək öyüdünə qulaq asmayan, bekarçılığı özünə 
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peşə seçən, onun-bunun hesabına dolanan, sərxoşluq, yalan, 
tamahkarlıq, oğurluq, hiyləgərlik, yaltaqlıq, şöhrətpərəstlik, 
səhlənkarlıq, laqeydlik və bu kimi onlarla şər və bəd əməllərlə 
məşğul olan adamlar. 

Bu gün ümumtəhsil məktəblərini bitirən məzunlar 
yetişməkdə olan gənc nəslin qaymaqı olmalıdır. Bunun 
üçün birinci onlar yüksək biliyə, dünya görüşünə və möh-
kəm iradəyə malik olmalıdırlar. İkincisi bu gənclər mənə-
viyyat cəhətdən olduqca zəngin, əxlaqı cəhətdən başı qarlı 
dağların zirvəsindən süzülüb gələn durna gözlü bulaqların 
suyu kimi təmiz və saf, fiziki cəhətdən kamil və olduqca 
sağlam insanlar olmalıdırlar. Bu gənclərin qəlbində pis 
adət və vərdişlər deyil, Vətənə olan coşqun məhəbbət, tor-
pağa olan hədsiz sevgi, xalqa bəslədiyi sərhəd bilməyən 
istək və hörmət özünə geniş yer almalıdır. Belə olarsa onda 
orta ümumtəhsil məktəblərini bitirmiş hər bir məzun 
Azərbaycan adlı bu gözəlliklər diyarının əsl oğulu və qızı 
sayıla bilər. 

Vaxt və zamanda heç insaf deyən şey yoxdur. Elə bil 
avtomatdan açılan güllə kimi keçir. Günümüz, ömrümüz bizi 
çox iti sürətlə tərk edir. Çalışmalıyıq ki, bizi bu cür sürətlə tərk 
edən bu vaxtdan səmərəli və qənaətlə istifadə edə bilək. 

Vətən və təhsil sanki ikisi də bir ürəkdən su içib 
qidalanıblar. Çünki Vətənin mədəni və iqtisadı inkişafı, onun 
hərbi qüdrəti ilk növbədə təhsilin səviyyəsindən asılıdır. 
Vətənə məhəbbət, təhsilə qayğı və diqqət isə bu ürəyin tac 
damarlarıdır. Heç vaxt Vətənlə təhsili bir-birindən ayırmaq 
olmaz. Şair təbiətli Azərbaycan xalqı bu mövzuya uyğun öz 
atalar sözünü də belə incəliklə yaradıb: “Bir ürəyi iki yerə  
bölmək olmaz.” 

Yaşadığımız XXI əsr YUNESKO tərəfindən “Təhsil” 
əsri elan edilib. İyirmi birinci yüzilliyin belə dəyərləndirilməsi 
bütün bəşəriyyətin, ziyalıların, o cümlədən müəllimlərin və 
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valideynlərin üzərinə böyük vəzifələr qoyur. YUNESKO bu 
yüzillikdə təhsil sistemi üçün 4 prinsip müəyyən edib: bir 
yerdə yaşamağı, bilik əldə etməyi, işləməyi və yaşamağı 
öyrənmək. Təhsil sahəsini əhatə edən bütün institutlar, təhsilin 
bütün pillələri üzrə işləyən məktəblər, çoxsaylı müəllimlərimiz 
və valideynlərimiz bu prinsipə piayət etməli, təhsilin inkişafına 
öz töhfələrini verməlidirlər. Bu barədə ataların zərbi məsəli də 
vardır: “Bu zaman bax-öyrən zamanıdır”. 

Müəllimlərimizdən söhbət düşəndə həmişə Azərbaycan 
yazıçısı Sultan Məcid Qənizadənin (1866-1937) bir kəlamı 
mənim yadıma düşür: “Müəllimin evi kitabxanadır, dövləti 
kiçik şagirdlər, sazı, nəğməsi şagirdlərin sədası, qazancı isə 
millətin məhəbbət və ehtiramıdır ”. 

HAŞİYƏ. Yer günəş ətrafında fırlanır. Bu fırlanma 
nəticəsində geçə və gündüz yaranır. Bir sutkadan sonra hər şey 
təzədən təkrarlanır. İnsanlar bunu özləri aydın hiss etməsələr 
də, onlar yerlə birlikdə günəş ətrafında fırlanırlar. Bu isə o 
deməkdir ki, zaman durmadan dəyişir. Sanki addım-addım 
dünyaya gələn insan, addım-addım müəyyən vaxta qədər 
yaşayır, sonra isə addım-addım bu dünyadan köç edir.  

Hal-hazırda elə bil mən iki səbhədə mübarizə aparıram. 
Bir yandan yaşla bağlı baş qaldırmış müəyyən xəstəliklərlə, 
digər yandan isə mənimlə üz-üzə dayanmış qocalıq təhlükəsi 
ilə.  

Qocalıq mənim 70 yaşı haqladığımı görüb, deyəsən 
yaman əl-ayağa düşüb. Onun sanki mənimlə dost, sirdaş, bəlkə 
də qardaş olmaq istəyi var. O qapının astanasında oturub 
səbirsizliklə məni gözləyir. Mən ancaq hələ bu barədə öz qəti 
qərarımı verməmişəm. Çalışıram ki, hələ bu tezkən ixtiyarımı 
onun əlinə verməyim. Çünki atalar belə deyib: “Qocalıq bir 
köynəkdir - çalış əyninə geymə, elə ki, geydin, çıxara bilməz-
sən”. Atalarımızın bu məsələyə aid bundan başqa iki kiçik 
deyimi də vardır: “Badə ki, bir şərabdır hər kəs ondan içmə-
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lidir, ölmək ki, bir körpüdür, hər kəs ordan keçməlidir. ” Və 
“Ömür bir iynədir, sapı çox qısa. “Lakin bunların nə vaxt və 
hansı şəraitdə baş verəcəyini məndən və hamımızdan yaxşısını 
Allah özü bilir. 

Lakin Allaha şükür nə qədər sağam, Şabran təhsilinin 
tarixini yazmağı dayandırmaq fikrimdə deyiləm. Çünki 
görkəmli yunan filosofu və alimi Aristotel (e. ə. 384-322 ) belə 
demişdir: “Həyat hərəkət deməkdir, su da axmadıqda iy verir”. 
Fikrimcə yazmaq və oxumaq isə mənim üçün yaşamaq 
mənbəi, qiyməti məlum olmayan bir həyat çövhəridir. 

Bu kitabın, xüsusilə məktəbin tarixindən bəhs edən V 
bölmənin yazılmasında canlı tarixi faktlardan geniş istifadə 
olunub. Faktların və hadisələrin qələmə alınmasında arxiv 
materiallarından istifadə üçün mənə münbit şərait yaratdıq-
larına görə Şabran Dövlət Arxivinin müdiri Leyla Quliyevaya, 
arxiv işlərinə təhkim olan RTŞ-nin sabiq metodisti Fatma 
Əsgərovaya, şəhər 4 saylı tam orta məktəbin direktor əvəzi 
Elnur Cəfərova öz minnətdarlığımı bildirirəm. Şabranın tari-
xinə dair faktların daha dolğun və maraqlı alınması üçün şəxsi 
kitabxanasından bir sıra qiymətli kitabları mənə hədiyyə 
edərək bu işə yardımçı olduğuna görə Şabran şəhər 3 saylı tam  
orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Fərhad 
Məmmədova çox sağ ol deyirəm.  

Kitabın “Tarixi yaddaşlarda daşlaşmış Ulu Şabran “adlı 
II bölməsində qədim yurd yerlərimiz Dağbilici kəndi və 
Şəhərgah haqqında məqalələrin verilməsilə kitabın tarixi 
faktlarla zənginləşməsinə köməklik göstərilmişdir. Bunun 
üçün dostumuz, hörmətli tarixçi həmyerlimiz Şöhrət 
Məmmədova və eləcə də Şabran şəhər 4 saylı tam orta 
məktəbin tarix müəllimi Ramin müəllimə öz təşəkkürümü 
bildirirəm. Bu iki insan, xüsusilə Şöhrət müəllim kitabın 
yazılması və çapı ilə bağlı çoxlu məsələlərdə də mənə 
hamından çox dəstək olublar. 
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İstəkli oxucularım ! Başımız sözə-söhbətə o qədər qarışdı 
ki, heç bilmədik vaxt-vədə necə gəlib yetişdi. Artıq Şabran 
(keçmiş Dəvəçi ) şəhər Məmmədağa Nəzirov adına 4 saylı tam 
orta məktəbinin 95-illik yubileyinə həsr etdiyim “Dünyaya 
açılan pəncərə “kitabımın yazılması sona gəlib çatdı. Ona 
görə də mən sözümü yekunlaşdırıb sizinlə sağollaşıram. Allah 
amanında. Lakin bu görüş mənim sizinlə olan son görüşüm 
deyil. Atalarımız bizim üçün belə bir hikmətli söz yazıb 
qoyublar: “Vaxt qızıldır, bir dəqiqəsini boş qoymaq olmaz. ” 
Ona görə də imkan yarandıqca yazıb yaratmaq lazımdır. 
İnşallah, ömür vəfa qılsa, mütləq yenidən Sizinlə görüşəcəyik.  
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