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ÖN SÖZ  
 

Ömür var ki, ömürlərə bərabər 
 
İnsan var ki, onun ömürlüyü bir vərəqə ancaq 

yerləşir, insan da var ki, onun ömrünün təsviri bir 
kitaba da sığmır. Professor Kərim Məmmədxan 
oğlu Kərimov da belə insanlardandır. Yazıçı dili 
ilə desəm, mənim Kərim Kərimovla tanışlığım üç 
mərhələdən keçib: rəssam Kərimi çoxdan tanıyı-
ram. Onun satirik rəsmləri mənə «Kommunist» 
(indiki “Xalq qəzeti”) qəzetində ədəbiyyat və incə-
sənət məsələlərinə başçılıq edəndən tanışdır. Azər-
baycanda satirik janr çox əvvəllər - Molla Nəsrəd-
din lətifələrində yaranmış, sonralar Füzuli, Zakir, 
Seyid Əzim, Sabir və b. şeirlərində, həvəskar və 
professional dramaturgiyada inkişaf etmişdir. An-
caq rəssamlıqda satira XX əsrin başlanğıcında 
Əzim Əzimzadə ilə başlansa da, ötən bir əsr ərzin-
də elə də güclü inkişaf tapmamışdır. Satiraya mü-
raciət edən rəssamlarımız olub, lakin sırf satirik 
rəssam  kimi bir Nəcəfqulunun, bir də Kərim Kəri-
movun adını çəkə bilərəm. Təəssüf ki, Kərim Kə-
rimovun satirik rəsmləri hələ lazımınca təbliğ edil-
məmişdir. Elə güman edirəm, bu günahın bir sahi-
bi də Kərim müəllimin özüdür: O, elmin yoxuşla-
rında yorulandan-yorulana Allah vergisi olan sati-
rik rəsmdə öz dincliyini tapmışdır. Buna baxmaya-
raq, Kərim Kərimovun iki albom dolusu karikatu-
rası vardır. Bu albomlar professor Kərim Kərimo-
vun kamil rəssam olmaqdan əlavə, həm də kamil 
siyasətçi və milli qeyrətli vətəndaş olduğuna qeyd-
şərtsiz sübutdur. 
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Satira mənaca məsxərə deməkdir, karikatura – 
şişirtmədir, qəzəbin, ironiyanın zirvəsidir. Karika-
tura bədii sənətdə lakonizmin mütləq nümunəsidir. 
Portret rəssamı yaratdığı obrazı bütöv şəkildə gö-
rüb təsvir edirsə, karikatura rəssamı seçdiyi obyek-
tin, şəxsin ən tipik xüsusiyyətini görür. Məlumdur 
ki, həyatda nəinki insan, heç iki göyərçin də tap-
maq olmaz ki, onlar bir-birinin tam eyni olsun. 
Gözəlliyi də, çirkinliyi də fərqləndirən, tipik obra-
za çevirən bir baş nöqtə olur ki, satira ustası məhz 
onu axtarır, görür və bu baş nöqtə sonradan onun 
yaradıcılığında ana xəttə çevrilir. Buna rəssam ta-
pıntısı da deyirlər. 

Albomları vərəqlədikcə rəssam Kərim Kəri-
movun daim axtarışda olduğuna, əsl cəfakeş rəs-
sam  həyatı yaşadığına dönə-dönə inanırsan. 

Dilçilikdə bir-birinə sinonim sayılan iki söz 
var: ”paxıllıq” və “qibtə”. Əslində, bu, formal, al-
dadıcı sinonimdir. Biz azərbaycanlılarda paxıllıq – 
irəlidə gedənin ayağından dartmaqdırsa, qibtə – 
irəlidə gedənə çatmaq həvəsidir. Bu mənada pro-
fessor Kərim Kərimova qibtə etməmək mümkün 
deyil. Paxıllıq hissinə qaldıqda, inanmaq olmur ki, 
kimsə Kərim müəllimin yaman gününü istəsin. 
Çünki Kərim Kərimovun bütün həyat şəcərəsi co-
mərdliklə, yaxşılıqla, xeyirxahlıqla yoğrulub. 

Düzünü deyim ki, mən professor Kərim Kəri-
movun həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmış və 
hələ kitab kimi çıxmamış bədii publisistik əsəri 
oxuduqdan sonra belə bir qəti qənaətə gəldim. Tə-
əssüf ki, mən Kərim Kərimovun ad-san çıxardığı 
elmi sahəni bilmirəm. Coğrafiyanı bilirəm, fizika-
nı da az-çox bilirəm, amma geofizikanı bilmirəm. 
Elə başa düşürəm ki, bu, yerin altı və üstü haqqın-
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da elmdir. «Kommunist» qəzetində redaktorumuz 
Ağababa Rzayev idi. Çox gözəl insan idi. Biz 
Ağababa müəllimi bir ağsaqqal kimi də xətir-hör-
mətli tuturduq. O, jurnalist təhsili almamışdı, am-
ma qəzet işində kuryerlikdən başlayıb baş redak-
torluğadək yüksəlmişdi. On səkkiz il «Kommu-
nist» qəzeti redaksiyasının rəhbəri oldu. Ağababa 
müəllim Kərim Kərimovu həm rəssam kimi qiy-
mətləndirir, həm də deyirdi ki, o, geofizikdir, fay-
dalı sahə ilə məşğuldur, bu kişinin böyük gələcəyi 
var, vaxt gələcək ki, siz onun haqqında oçerklər 
yazacaqsınız. Kərimlə söhbət eləməyə vaxt axtara-
caqsınız. Ağababa müəllim, Allah ona rəhmət elə-
sin, o, bu sözləri səmimiyyətlə, ürəkdən gülə-gülə 
deyərdi. Bu gün onun sözü çin olub, Kərim Kəri-
movun hər dəqiqəsi respublika əhəmiyyətli, tale-
yüklü vaxta çevrilib. 

İnsan var ki, onunla nəinki dostluq etmək, hət-
ta həmsöhbət olmaq belə bədbəxtlik gətirir. İnsan 
da var ki, onunla dostluq etmək, yaxud yol-yoldaşı 
olmaq ömrün bəzəyidir. Kərim Kərimov da belə 
insanlardandır. Onu yaxından tanıyanlar, belələri 
çoxdur, deyirlər ki, Kərimin bir yaxşı sözü var: ya-
man öz yamanlığını itirmək istəmirsə, mən niyə öz 
yaxşılığımı itirim. 

Bilirsiniz, adam var ki, bitki kimidir, calaq 
vurduqca yaxşılaşır. Baxırsan, onun  sən deyən elə 
nəsli, ya ailəsi yoxdur, ancaq müəllimindən, gö-
rüb-götürdüyündən, dost-tanışından, oxuduğu ki-
tablardan öz yaxşılıq yükünü tutur, adam arasında 
adam olur. Amma adam da var ki, ona heç bir ca-
laq lazım deyil, onun mayası elə tutulub, hər şey 
soykökündən su içir. Belələrinin rişəsi çox dərin-
lərdən gəlir. Adam var ki, kimin oğlu olduğu da 
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bilinmir, adam da var ki, söz düşəndə, «O çox nə-
cib nəsildəndi», - deyirlər və yeddi arxadan dönə-
ninin adını çəkib, rəhmət oxuyurlar. Kərim Kəri-
mov da, bəlli nəsildəndir. Onun ulu babasını da, 
baba və nənəsini də, ata-anasını da tanıyırlar. Bir 
əfsanəvi, igidlik, mərdliklə dolu həyat kitabı var. 
Bu nəsil heç vaxt kölgə axtaran olmayıb, kölgəli 
ağac kimi hamını özünə tərəf çəkib. Nəslin hər nü-
mayəndəsi tək çinar kimi uzaqdan görünüb. Bu sə-
bəbdən də Kərim pis adam, naqis şəxsiyyət ola 
bilməzdi. 

Zaman geniş məfhumdur. Kimi onu yaşayır, 
kimi də yaşadır. Mənim də Kərim Kərimovla yeni 
ünsiyyətim böyük bir zaman fasiləsindən, ayrılı-
ğından sonra olub. Azərbaycan müstəqilliyinin do-
ğuluşu zaman üçün çətin doğuşdan da çətin olub, 
hər haqqımız sanki bir qeysər əməliyyatından ke-
çib, hələ də bıçaq altındayıq. Bunun da ağrı-acısı 
bütövlükdə millətin, o cümlədən millət ziyalıları-
nın üzərinə düşüb. 

Mən «millət ziyalısı» ifadəsini boş yerə işlət-
mirəm. Ziyalı var ki, kosmopolitdir, güzəranı xoş 
keçən yerə «Vətən» deyir. Hava azacıq məğşuş 
olan kimi, dərzisayağı iynəsini yaxasına sancıb 
uçur başqa ölkəyə. Son illərdə belələrini az görmə-
mişik. Elələri də var ki, kökü də, nəfəsi də millətə 
bağlıdır.  

Kərim Kərimov da torpaqdan göyərmiş, kökü-
rişələri torpağın dərinliklərinə işlənmiş ziyalı 
adamlardandır. Onu heç bir ruzigar ana torpaqdan 
qoparıb kənara ata bilməz. Lap Hipokratın özü gə-
lə, dostum Kərimin ayaqları yerdən üzülən deyil. 

Bir daha deyirəm, mənim Kərim haqqında be-
lə qətiyyətli fikirlər deməyimə bir səbəb də, qələm 
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dostum Xeybər Göyyallının yazdığı bu kitab oldu. 
İndiki insanlar kitab görməmişi deyil. Əsər var ki, 
min səhifə oxuyursan, ürəyinə yatan, can dəftərinə 
yazılası bir cümlə də tapa bilmirsən. Kitab – bina-
sından hikmət üçün yaranıb, boş, uzun-uzadı rəva-
yətçilik hikmət sayılmayıb. Kərim Kərimov haq-
qındakı  bu kitab, həqiqətən də, dərin məhəbbət və 
böyük ilhamla yazılıb. Orada elə cümlələr var ki, 
onları ancaq yanar ürək sahibi deyə bilər. 

Mən həm kitabın qəhrəmanı olan dostum Kə-
rimi, həm də kitabın müəllifi Xeybər Göyyallını 
ürəkdən təbrik edirəm. Kitab yazmağın özü də Al-
lah vergisidir. Çünki ən müqəddəs kitablar göydən 
enib. 

 
Ə. Əfqan 

Yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi 
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Elmə  xərclənmiş ömür 
 

           «Kim nə üçün yaranmışsa, 
 o iş ona asan gələr». 
Həzrəti Məhəmməd. 

 
Ömür insana verilmiş Tanrı əmanətidir. Bu 

dünya isə əmanəti sınamaq üçün Tanrı yoludur. 
Bu yol isə ağlı-qaralı, əyrili-düzlüdür. Nə yaxşı ki, 
Tanrı hər kəsə öz yolunu verib. Bu dünyada bir 
elm yolu da var. Bütün müqəddəs və ruhani yollar 
kimi, bu yol da haqqa aparır. Bu yolun məşəqqət-
lərinə, çətinliklərinə, çıxılmazlıqlarına dözənlər, 
tab gətirənlər haqqa qovuşurlar. Bütün ibadətlərin 
qayəsində haqq dayanıb. Elm də sitayiş istəyir. Bir 
olan uca Tanrı da elmi alqışlayıb. Tanrı elçisi Həz-
rəti Məhəmməd buyurub: ”Elmi beşikdən qəbirə-
dək öyrənin”, «Bir an elmlə məşğul olmaq, altmış 
il ibadət etməkdən xeyirlidir», “Bilikli adamın 
üzünə baxmaq, onunla oturub-durmaq ibadətdir”. 
Sonuncu Səma elçisinin elm haqqında hədis və kə-
lamları  sayagəlməz dərəcədə çoxdur.  

Onu da deyirlər ki, insanın əməlləri əvvəlcə-
dən Tanrı tərəfindən müəyyən edilir. Tanrının ira-
dəsindən kənar bu cahanda heç nə yoxdur. «İnsan 
əməlinin övladıdır», - deyən müdrik nə qədər haq-
lıdır. Tanrı da yaxşı əməl sahiblərinə həmişə mə-
nəvi güc-qüvvət verib, yol açıb. Elmdən də yaxşı 
əməl varmı?! Məncə, elm sözü ilə əməl sözü məna 
və mənşəyinə görə qohumdurlar. Elə bu səbəbdən 
deyiblər ki, elm olmasa, əməl də qalmaz. Hər han-
sı bir əməlin kökündə elm olanda faydalı olur. 
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Dünyagörmüş kişilər onu da deyiblər ki, elm 
adamları inamlı olurlar. Allah da elə inamlı adam-
lara elm, ürfan bəxş edir. İnamlı olanlar da güclü, 
qüdrətli olurlar. «Qüvvət elmdədir, başqa cür heç 
kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz». 

Çoxları gəncliyində dörd yol ayrıcında çaşbaş 
qalanda, məqsəd-məramında tərəddüd edəndə Kə-
rim Kərimov yolunu müəyyənləşdirmişdir. Onu – 
Kərim Kərimovu elmə inam gətirdi. O, elmin əlif-
basından zirvəsinə kimi uzun və şərəfli bir yol 
keçdi. Çox çətinliklərə, məşəqqətlərə sinə gərdi 
və hünərlə qalib çıxdı. Çünki o, elmə təsadüfən 
gəlmiş adam deyildi. O, fenomen alimdir, onun 
istedadı, elmi, biliyi və iradəsi vardır. 

Bəli, Kərim Kərimov həqiqi alimdir. O, özü-
nü bütünlüklə – ömrünü-gününü, həyatını elmə 
sərf edib. Onun bioqrafiyasına elm və zəhmət 
xasdır. O, daim inkişafda, tərəqqidə olan alim-
dir.Ən sadə bildiyimiz insanın  belə  tərcümeyi-
halına adi yanaşmaq mümkün deyildir. Elm 
adamlarının tərcümeyi-halına isə adicə «dünya-
ya gəldi» və «dünyadan getdi» - kimi primitiv 
məntiqlə yanaşmaq, ən azı, nadanlıq nişanəsidir. 
Heç bu cür primitivliklə yanaşmağın özü müm-
kün olmur. 

Kərim Kərimov dünyada geofizika elmində  
kifayət qədər tanınan Azərbaycan alimlərindən-
dir. Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, 
professor, Əməkdar elm və texnika xadimi, Bey-
nəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının həqiqi 
və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvüdür. 
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K. Kərimov məhsuldar alimdir. O, 20 iri-
həcmli monoqrafiyanın, 400-dən artıq elmi mə-
qalənin, 31 ixtiranın müəllifidir. Alimin 70-dən 
artıq elmi əsəri xarici ölkələrdə, o cümlədən 
Amerika, Türkiyə, Yaponiya və İranda nəşr edil-
mişdir. 

Professor K. Kərimovun bilavasitə rəhbərliyi 
ilə 18 elmlər namizədi, üç elmlər doktoru elm 
aləminə vəsiqə alıb. Alim hazırda 10-a yaxın 
dissertant və aspirantın elmi rəhbəridir. Onu ta-
nıyanlar da təsdiq edərlər ki, K.Kərimov Azər-
baycan geofizikası sahəsində xüsusi məktəb ya-
ratmışdır. Cəsarətlə deyə bilərik ki, bu gün 
Azərbaycan geofizika elmində bir K.Kərimov 
kultu yaşayır.Onun geofizika elminə gətirdiyi 
yeniliklər belə söyləməyə əsas verir . 

Yuxarıda professor K.Kərimovun bəzi nai-
liyyətlərini sadaladım. Bunlar onun elmi uğurla-
rının yalnız üzdə olanları, diqqətəçarpanlarıdır. 
Alim öz mövqeyini lap ilk günlərdən - namizəd-
lik dissertasiyasını müdafiə etdiyi günlərdən mü-
əyyənləşdirmişdir. K.Kərimov neft geologiyası, 
regional geologiya, geotektonika, neft və qaz ya-
taqlarının geofiziki üsullarla axtarışı problemlə-
rinin geniş diapazonlu müxtəlif məsələləri üzrə 
elmi-tədqiqat işləri aparmış, litosferin quruluşu 
və inkişafı və yer qabığının termodinamik və 
termobarik vəziyyətinin öyrənilməsi üçün geolo-
ji-geofiziki informasiyanın tətbiqi üsulları 
kompleksini işləyib hazırlayıb. Professor K.Kə-
rimov neft geologiyası elmi tarixində ilk dəfə 
olaraq müxtəlif termobarik şəraitlərdə gilli çö-
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küntülərdə xüsusi elektrik müqavimətinin pay-
lanması üzrə iki yeni geofiziki effekt müəyyən 
etmişdir. Bu effektlərin biri üzrə güman edilən 
kəşf üçün ilkinlik arayışı verilmişdir. Hər iki ef-
fektin neft-qaz axtarışı və kəşfiyyat işləri üçün 
böyük elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyəti var.  

K.Kərimovun Azərbaycan geofizika elminə 
gətirdiyi yenilikləri  alimin fiziki ömrü qədər du-
racaq yeniliklərdən saymaq düzgün olmazdı. Bu 
yeniliklər zamanın çiynində gələcəyə gedib çıxa-
caq fövqəl yeniliklərdir. Geofizika və geologiya 
elminə K.Kərimov tərəfindən gətirilmiş yenilik-
lər fanilikdən çox-çox uzaqdır.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü, professor K.Kərimov çoxcəhətli 
bir istedada malikdir. Alim eyni zamanda çox 
orijinal palitraya malik rəssamdır. Bu da onun 
daha zəngin mənəvi dünyasından xəbər verir. 
K.Kərimov fırçasını rəssamlığın əsasən satira, 
daha doğru desək, plakat və karikatura janrında 
sınaqdan keçirib. Özü də bu sınaq çox yüksək 
səviyyədə alınıb. O, 1965-ci ildən Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. K.Kərimov keç-
miş SSRİ Jurnalistlər Birliyinin və SSRİ Rəs-
samlar İttifaqının üzvü olub. Rəssam K.Kərimov 
280-dən çox plakat və karikatura əsərinin müəl-
lifidir. Son illərdə rəssamın Bakı, Moskva, 
Sankt-Peterburq və İstanbulda üst-üstə ondan ar-
tıq fərdi sərgisi nümayiş etdirilib. 1991-ci ildə 
İstanbulda keçirilən sərgidə Türkiyənin yüksək 
vəzifəli, tanınmış şəxsləri iştirak etmişlər. Sərgi-
nin açılışında çıxış edənlər, o cümlədən Türkiyə 
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Respublikasının sabiq baş naziri, Ana Vətən 
Partiyasının başqanı Məsud Yılmaz nümayiş 
olunan əsərlərin böyük ictimai-siyasi dəyərini 
yüksək qiymətləndirmişlər. Müəllif 1991-ci ildə 
həmin sərgidən əldə olunmuş şəxsi qonorarından 
yüz min ABŞ dollarını ikinci dəfə müstəqillik 
əldə etmiş Azərbaycan Respublikasının yenicə 
formalaşan Silahlı Qüvvələrinin bank hesabına 
köçürmüşdür. K.Kərimovun rəssamlığı haqq-
ədalətə olan inam və sevgisinin görkü, gerçək 
təsdiqidir. Bəli, onun rəssamlığı haqdan mayala-
nır. Onun əsərləri haqsızlığa və ədalətsizliyə tuş-
lanmış sərrast silahdır. K.Kərimovun rəssamlığı 
könlündə gəzdirdiyi haqq işığından süzülüb gə-
lir. O, haqq-ədaləti sevməsəydi, Tanrı ona alim 
zəkası ilə bərabər, rəssam fırçası bəxş etməzdi. 
Bilirik ki, Tanrı sevimlilərini istedad və ilhamla 
mükafatlandırır, onlara çoxlarından fərqli olaraq 
əlahiddə vergi verir. 

Professor K.Kərimovun səciyyəvi məziyyət-
lərindən biri onun vətənpərvər və vətəndaş möv-
qeli bir alim olmasıdır. Vətəndaşlıq mövqeyi zi-
yalılığın nişanəsidir. Onu tanıyanlar mənimlə şə-
rik olarlar ki, Kərim müəllim könlündə-gözündə 
təşnə bir Azərbaycan sevgisi gəzdirir. O, vətəni-
ni və xalqını ürəkdən sevən bir ziyalıdır. Azər-
baycan türkü olduğundan qürur duyur. Kərim 
müəllim Azərbaycanın ecazkar təbiətini, qənirsiz 
gözəlliyini - nadir torpaq olduğunu dünyaya ta-
nıtdırmaq arzusu ilə yaşayır və bu istiqamətdə 
lazımi işlər görür. 

 



Şərəfli ömür yolu 

13 

Ora vətəndir və yaxud əzəl Şəkidir  
 

Bura Vətəndir,  
Gülü bitəndir,  
Əlim çatandır,     
Ünüm yetəndir, 
Bura Vətəndir. 
 
... Bu el Şəkidir,  
Gözəl Şəkidir.  
Qoca dünyadan  
Əzəl Şəkidir.  
Gözəl Şəkidir. 

                     Dilsuz. 
 
Bu könül nəğməsi bizim günlərdə araya-ər-

səyə gəlib. Ancaq adama elə gəlir ki, dünyanın 
özü qədər ahıldır. Vətənin özü qədər, bu Vətənin 
ayrılmaz bir parçası olan Şəki qədər qədimdir. O 
Şəki də bizimdi, bu Şəki də. O Şəki də qədim-
dən-qədimdir, bu Şəki də. O Şəki ilə bu Şəki ola 
bilsin ki, qan qohumudurlar. O Şəki bu gün Və-
tən sinirlərinin uclarıdır. Aydınlıq üçün deyək 
ki, o Şəki  Zəngəzur mahalının Qarakilsə (Sis-
yan) rayonunda qədim yaşayış məskənlərindən 
biridir. Onun qədimliyini sabiq sovet tarixçiləri 
də etiraf etmişlər. Saxta və süni beynəlmiləlçilik 
ideologiyasının meydan oxuyan vaxtlarının 
məhsulu olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediya-
sında (ASE) yazıblar: «Şəki-Qafqaz Albaniya-
sında qala xarabalıqları. İndiki Ermənistan SSR-
nin Sisyan rayonunun Şəki kəndinin yaxınlığın-
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da, Bazarçayın sol sahilində, Darvazatəpə dağın-
dadır. Eyni adlı tarixi vilayətin mərkəzi olan Şə-
ki qalası Biçənək aşırımında, Arrana gedən yo-
lun üzərində mühüm müdafiə məntəqəsi rolunu 
oynamışdır». Sovet Azərbaycanı tarixçilərinin 
qısqanclıq və kasıb ilhamla, vətənpərvərlik duy-
ğularının qısır olduğu bir vaxtda yazdıqları bu 
qeydlərdən də aydın olur ki, bugünkü Ermənis-
tanın digər coğrafi əraziləri kimi, Zəngəzur, o 
cümlədən onun tacı olan Şəki qalası və bir ad-
dımlığındakı Şəki kəndi də türkün qədim-qayım 
yaşayış məskənlərindəndir. Hamımıza gün kimi 
bəllidir ki, Azərbaycan Respublikasında sovet 
dövründə nəşr olunan bütün kitablar imperiyanın 
ideologiya mərkəzində - Moskvada nöqtə-vergü-
lünə qədər süzgəcdən keçirilirdi. Yuxarıda sada-
ladığımız coğrafi adların hamısı Şəki, Bazarçay, 
Darvazatəpə türkün doğma sözlərindəndir. Zən-
gəzur mahalındakı  bütün coğrafi adlar  kimi, 
Şəki toponimi də Azərbaycan türklərinin qədim-
qayım sözlərindəndir. Şəki toponimi kifayət qə-
dər şəffafdır. Bir daha bu əyani tarixi fakt həmin 
məkanın türklərə mənsub olduğunu gerçək şəkil-
də təsdiqləyir.  Bu da  mənfur ermənilərin rəzil 
xislətini bir daha nümayiş elətdirir. Şəki sözü bir 
toponim kimi öz mənşəyini sak (saka) etnoni-
mindən götürmüşdür. Bütün dünya tarixçiləri də 
sakların qədim türklərin etnogenezində iştirak 
etdiyini birmənalı şəkildə təsdiqləmişlər. 

Əslində, Zəngəzur torpağının türklərə mən-
sub olduğunu sübut etmək üçün dəridən-qabıq-
dan çıxıb dəlil-sübut axtarmağa, əşhədü ehtiyac 
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yoxdur. XX əsrin 20-ci illərinə kimi Zəngəzur 
bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin halal-hümbət 
ərazisi olub. Qayıdaq mətləbə. Şəki də bizimdi, 
Qala da. Nankor ermənilər - özlərində azacıq 
vicdan tapsalar, təsdiqləyərlər ki, Qala deyilən 
məfhumun qurucusu, daşıyıcısı Nuh əyyamın-
dan tarixin yaradıcıları sayılan türklər olublar. 
Hiylənin, riyanın, məkrin hələ kök atıb çoxalma-
dığı vaxtlarda türklər yaşadıqları yurdları düş-
mən xislətindən hifz etmək üçün uca dağların 
başında əlçatmaz qalalar tikiblər. Bu qalalar özü 
yaşayış məskəni olmaqla yanaşı, qədim insan 
məskənlərinin yaxınlığında tikilibdir. Şəki qala-
sının adı çəkiləndə qeyri-iradi millətimizin və ta-
riximizin qövr eləyən yarası olan Babəkin ölümü 
yada düşür. Şəki qalasının adı gələndə professor 
Kərim Kərimovun da qəlbi ehtizaza gəlir. Şəki 
qalasının adı çəkiləndə uzun müddət xilafətə qan 
udduran, nəhayətdə erməni məkrinin toruna dü-
şən Babək, onun pozulmaz ayaq izləri yada dü-
şür. 22 il sərasər nəfəs dərmədən xilafətə qarşı 
vuruşan tarixin bənzərsiz qəhrəmanı olan Babək, 
kişi inamından, kişi mərdliyindən Şəki qalasında 
özünə dost bildiyi, mənşəcə erməni olan Səhl 
İbn - Sumbatın hiylə və məkrinin qurbanı olur. 
Riyakar və məkrli xalqın nümayəndəsi olan Səhl 
İbn-Sumbat hiylə toruna saldığı Babəki xilafətə 
satır. 

 Şəki kəndi, yuxarıda göstərildiyi kimi, Şəki 
qalasının yaxınlığındadır. Tarixi məxəzlərdə 
diqqətçəkən maraqlı bir faktı da burada xatırlat-
maq yerinə düşər. Tarixi qaynaqlarda o Şəki ilə 
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bu Şəki bəzən eyniləşdirilir, bəzən isə qan qohu-
mu olduqları, maddi-mənəvi bağlılıqları vurğu-
lanır. Professor K.Kərimov da bu mənəvi bağları 
əyani şəkildə təsdiqləyir: «Zaman-zaman nankor 
ermənilərin hücumuna məruz qalan el-obamız 
tərki-vətən olubdur. Ata-babalarımız da bu ağrı-
acıları yaşayıblar. Onların dediyinə görə, lap əv-
vəllərdən (ata-babamın XVIII əsrdə gələnləri de-
yərmişlər) kəndimizdən – Şəkidən Nuxaya (Şə-
kiyə) köçüb gediblər. Deyilənə görə, əksəriyyə-
tinin qohum-əqrəbaları Nuxada yaşadığı üçün 
oraya köçüb  gediblər». 

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, 
professor, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan 
Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının müx-
bir üzvü Kərim Kərimov da əslən Zəngəzur ma-
halının Şəki kəndindəndir. Onun ulu babaları bu 
qədim kəndin bünövrəsini qoyanlardan olublar. 
Babaları İbrahim, Hacı Zaman, adını daşıdığı bi-
rinci babası Kərim külli-Zəngəzurun sayılıb-se-
çilən, hörmətli-izzətli kişilərindən olublar. Kə-
rim Qarakilsədə pristav olub, sonra isə 10 ildən 
artıq Şəki kəndinin yüzbaşısı işləyib. Hünərli, 
cəsarətli kişi olub. Dedikcən sözübütöv kişi 
imiş. Mahalda da bir sözü iki olmayıb. Onun adı 
gələndə ermənilər tük salırmışlar. Kərimin köl-
gəsindən qorxan məkrli ermənilər astalıqla-usta-
lıqla, əlaltından onun əleyhinə daima iş aparır-
mışlar. Nəticədə onlar mənfur məqsədlərinə nail 
olurlar - Kərimin mənsəbini yavaş-yavaş endirir-
lər. Demə, Kərim, özü də bilmədən, məkrli er-
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mənilərin qarşılarına qoyduqları strateji niyyət-
lərinin həyata keçməsinə mane olurmuş. 

Şəki kəndi əhalisinin sayına görə Zəngəzur-
da türklərin kompakt halda yaşadığı ən böyük 
kənd idi. Söhbət gedən tarixdə, yəni XIX əsrin 
ikinci yarısında Şəki Zəngəzurun mədəni baxım-
dan inkişaf etmiş məntəqələrindən biri idi. Kən-
din özündə məktəb və digər ictimai, mədəni ob-
yektlər fəaliyyət göstərib. Rusiya və digər yer-
lərdə təhsil almış ziyalılar da qayıdıb doğma 
kəndlərində çalışıblar. 

Tanrının özü də bu kənddən səxavətini əsir-
gəməmişdir. Geniş otlaqları, münbit əkin yerləri, 
meyvə bağları, bol sulu bulaqları əhalinin fira-
van yaşamasını təmin edirdi. Su demişkən, kən-
din dörd bir tərəfi diş göynədən bol və soyuq su-
lu bulaqlarla əhatələnmişdir. Elə bunun nəticəsi 
idi ki, hiyləgər qonşularımız bu bulaqların suyu 
ilə kəndin yanındakı şırşırda iri su elektrik stan-
siyası tikmişlər. 

Şəki belə bir kənd olub. Əhalisi də işgüzar 
və səmimi. Dünyagörmüş, müdrik insan olan 
Kərim kişi uzun illər kəndə ağsaqqallıq edib. 
Kərim kişi son dərəcə ədalətli, insaflı kişi olub. 
Ədalət tərəzisini gözünün işığı olan övladlarının 
xatirinə də belə əyməyib. Haqsız iş görənləri də 
bağışlamayıb. Şəki kəndində onun nəfəsi duyu-
lan vaxtlarda heç kəs oğurluq etməyə cəsarət et-
məzdi. Ağırtəbiətli kişi imiş. Onun haqq-ədalət 
sevgisi barədə olmuş bir əhvalat danışırlar. Kə-
rim yüzbaşının Rəhim adlı bir qardaşı varmış. 
Dövrünün oxumuş, inkişaf etmiş adamlarından 
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olub. Məkkə ziyarətinə gedib-gəlmiş, adlı-sanlı, 
hörmətli hacı idi. Hacı Rəhimin Şəmil adlı bir 
oğlu olub. Şəmil igid, qorxmaz, əldən iti bir oğul 
imiş. Şəmilin igidliyi barədə əslən Zəngəzur ma-
halının Şəki kəndindən olan yazıçı Əyyub Abba-
sov da əsərlərində söhbət açıb. Şəmil başının 
dəstəsi ilə erməni və Azərbaycan kəndlərini ça-
pıb talayırmış. Axır vaxtlar çapıb-taladığı kənd-
lərdə izi itirmək üçün söz-söhbət yayırmış ki, bu 
işləri görən  guya Qaçaq Nəbinin dəstəsidir. Bu 
söz-söhbət Qaçaq Nəbinin qulağına gedib çatır. 
Qaçaq Nəbi hirs-hikkəsindən bilmir ki, nə etsin. 
O, başının dəstəsi ilə orda-burda Şəmili axtarır. 
Ancaq Şəmili gördüm deyən olmur. Hövsələsi 
daralmış Qaçaq Nəbi yenə də başının dəstəsini 
götürüb Şəkiyə gəlir. Qaçaq Nəbinin, Şəmili ax-
tardığından bütün Zəngəzurun xəbəri var idi. 
Nəbinin Şəkiyə gəldiyini Kərim yüzbaşıya xəbər 
verirlər. Kərim kişi dünyagörmüş, təmkinli, sa-
vadlı adam idi. Evini də səngər, qala kimi tikdir-
mişdi. İşini etibarlı, ehtiyatlı tutan kişi idi. Nəbi-
nin xoş məramla gəlmədiyi qulağına çatmışdı. 
Onu da deyək ki, Şəmilin hərəkətləri Kərim yüz-
başını  nəinki narahat edirdi, həm də hədsiz hid-
dətləndirirdi. Özü də gözdə-qulaqda idi ki, Şə-
mili birtəhər ələ keçirsin. Kənd-kəsəkdəki yaxın 
adamlarına Şəmili tutmağı tapşırmışdı. Gördüm 
deyən yox idi Şəmili. Nə isə. Qaçaq Nəbi günlə-
rin birində  gəlib çıxır Şəki kəndinə. Baxmaya-
raq ki, Kərim yüzbaşı elə özü də dizdi, təpərli 
kişi  idi,  Qaçaq  Nəbinin  qabağına yüyürən  de-
yildi. Əyan-əyalına  - yaxınlarına silah verdi.  
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Onları əlisilahlı evin dörd  bir yanına  düzdü. 
Hamısına qəti tapşırdı ki, özüm deməyincə əli-
niz tətiyə dəymir. Eşitdiyi kimi də oldu. Nəbi 
başının silahlıları ilə gəlib çıxır. Evin qənşərində 
durub qışqırır: 

- Ay Kərim, əgər kişisənsə, bayıra çıx! 
Səsə Kərim yüzbaşının halalı çıxır. Görür ki, 

bayırda, darvazanın qabağında duran Qaçaq Nə-
bidi. Deyir: 

- Ay Nəbi, kişi belə söz danışmaz, qız-qadın 
var. Mən özüm elə sənin anan yerindəyəm. Evə 
gəlibsənsə, bura heç də çöl-bayır deyil. İçəri keç. 
Kərim yorğundu, dincəlir. 

Dincəlmək sözünü eşidən Nəbi cin atına mi-
nir: 

- İndi mən ona göstərəcəm dincəlməyi. 
Səs-küyə Kərim yüzbaşının özü çıxır. Dar-

vazanı açırlar. Qaçaq Nəbi və atlıları həyətə ke-
çirlər. Qapını bağlayırlar. Kərim yüzbaşı: 

- Buyur, Nəbi, nə deyirsən? 
Qaçaq Nəbi: 
 - Sən bu mahalın yiyəsisən. Qardaşın oğlu 

sənə güvənib el-obanı çapıb-talayır, adını da qo-
yur Nəbinin dəstəsi edir. Düş, gəl aşağı. 

Kərim yüzbaşı evinin ikinci qatındakı pəncə-
rəni açıb danışırmış. 

- Nəbi, bu söz-söhbət məni səndən çox inci-
dir. Əlimyandımlı axtarıram. Tapsam, iri tikəsini 
qulağı boyda edəcəm. İndi mən istəyirəm ki, sən 
buradan sağ-salamat gedəsən. Mənə belə sözlər 
yaddır. Mən oğlumla, qandəyənimlə başqa biri-
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sinin haqsız işinə fərq qoymuram. Düş atdan, 
evə gəl , söhbət edək. 

Qəzəblənmiş Nəbi Bozatını qapıda o baş-bu 
başa sürür:  

- Düşmürəm.  
Kərim yüzbaşı: 
- Düşmürsənsə, onda özün bilərsən… 
Kərim yüzbaşı əlini bığına çəkir. Bütün si-

lahlar Nəbiyə tuşlanır. Ömründə haqsız iş tutma-
yan Kərim yüzbaşı qayıdır ki: 

- Mən istəmirəm ki, qapımda qan tökülsün. 
Düş aşağı, gəl söhbət edək. Mən Şəmili səndən 
qabaq axtarıram. Nəbi, mən haqsızlığın tərəfdarı 
olmamışam. Mən mərdin, kişi işinin tərəfdarı-
yam. Mən sən haqda nəinki  kifayət qədər bili-
rəm, hətta səni tutmağı da xeyli vaxtdır mənə 
tapşırıblar. Mən istəmirəm. Sən axı el-obaya to-
xunmursan, kasıb-kusuba dəyib-dolaşmırsan. 
Kim haqsız iş görürsə, camaata dəyib-dolaşırsa, 
cəzasını almalıdır. Kərimin əmisi oğlu Allahın 
bacısı oğlu deyil ki! 

Bu vəziyyətdən sonra Nəbi atdan düşür. Kə-
rim yüzbaşı deyir:  

- Qoy başının atlıları da gəlsin. 
Qaçaq Nəbi işarə edir, o biri atlılar da gəlir. 

Kərim yüzbaşının böyük oğlu Mehdixan nökər-
naiblə atları bağlayırlar. Nəbi qabaqda, dəstəsi 
də arxasınca evin ikinci qatına - Kərim yüzbaşı-
nın yanına qalxırlar. Süfrə açılır. Duz-çörək kə-
sirlər. Qaçaq Nəbi Kərim yüzbaşı ilə əhd-pey-
man bağlayır. Dost-qardaş olurlar. Bu söz-söh-
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bəti məkrli və xain ermənilər lap yuxarıya - düz 
Sankt-Peterburqa - Nikolaya çatdırırlar.                                        

Söz-söhbət yuxarılara çatan kimi Kərim yüz-
başını yüzbaşılıqdan çıxarırlar. Sonralar onun 
Qaçaq Nəbi ilə dostluğuna görə işdən çıxması 
oğlu Məmmədxanın Kommunist Partiyasına üzv 
olmasına süni maneələr yaratmışdı. 

Deyilənə görə, Kərim kişi təbiət və insan gö-
zəlliyinin aşiqi imiş. Üç halalı olub. Xanımları-
nın hər üçü bir-birindən gözəl imiş. Kərim kişi 7 
oğul, 4 qız atası olub. 

Özü isə ortaboylu, dolubədənli, qarayanız, 
zəhmli bir kişi olub. Deyirlər ki, o oturan məc-
lis-mərəkədə milçək uçsa eşidilərdi, uşaq-böyü-
yün səsi belə çıxmazdı. Övladları arasında ögey-
doğmalıq zərrə qədər hiss olunmazdı. Onun nə-
fəsi, həniri duyulan yerdə ancaq mehribanlıq, sə-
mimiyyət hökm sürüb. 

*** 
 
... 1918-ci ildir. Birinci Dünya Müharibəsi 

çox ölkələri, o cümlədən Rusiyanı hələ də silkə-
ləyir, lərzəyə gətirirdi. Hər şey alt-üst olmaqda 
davam edirdi. Rusiyada fevral-burjua inqilabın-
dan sonra yeni siyasət formalaşmağa başlamışdı. 
Çarizmin ucqar müstəmləkələri olmuş Zaqafqa-
ziya (indiki Cənubi Qafqaz) respublikalarının 
birliyinə - Zaqafqaziya seyminə xitam verilmiş-
di. Belə bir  tarixi məqamda hiyləgər və riyakar 
ermənilərin köhnə mərəzi - Azərbaycan türkləri-
nin torpaqları hesabına  dövlət qurmaq  arzusu 
yenidən baş qaldırdı. Bu işdə ermənilər Rusiya-
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dakı «zəhər verənlərinə» arxalanırdılar. Və elə 
bunun nəticəsi idi ki, Qafqaz yenidən qana  bo-
yandı. 

... Aclıq, xəstəlik mahalda baş alıb gedirdi. 
Əlacsız xəstəlik olan vəba tüğyan edirdi. On gün 
idi ki, Kərim kişi də vəba xəstəliyinə mübtəla ol-
muşdu. Demək olar ki,  dilinin altından su da 
keçmirdi. Ermənilər qonşu kəndləri oda qalayır-
dılar. Nə qədər ki, onun canında can var idi, yar-
yaraqlı idi, qorxaq ermənilər ondan tük salırdı-
lar. Elə ki, aləm bir-birinə dəydi, daş-daşın üs-
tündə durmadı. Ermənilər də fürsəti fövtə ver-
mədilər. 

… Kərim kişi torpağa tapşırılandan bir həftə 
sonra ermənilər həndəvərində ürək edib nəfəs 
çəkə bilmədikləri ağırelli Şəkiyə soxuldular. 
Türk qanına susamış ermənilər əliyalın, silahsız 
kənd camaatını qanına qəltan etdilər. İndi oldu-
ğu kimi, Zəngəzuru türklərdən təmizləyib Qara-
bağa yol açmaq istəyirdilər. Geniş təfərrüata var-
madan deyək ki, 1918-20-ci illərdə mənfur er-
mənilər bu bədniyyətlərinə qismən nail oldular. 
Azərbaycanın tacı sayılan Zəngəzuru iyrənc cay-
naqlarına keçirdilər. Əsrlərlə Zəngəzurda məs-
kunlaşmış Azərbaycan türkləri dədə-baba yurd-
larından cəlayi-vətən oldular. 

Kərim müəllimin mənsub olduğu Hacı Za-
manuşağı ermənilərin gözünə həmişə ağ saldıq-
ları üçün fürsət düşəndə bu tayfadan qisas alıb-
lar. Kərim kişinin iki cavan oğlunu öldürüblər. 
Bu cavanlardan biri - Hüsü yenicə evlənibmiş. 
Qansız ermənilər təzəcə ailə qurmuş Hüsünü 
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onun xanımının gözü qarşısında amansızcasına 
qətlə yetiriblər. Bəli, bu qeyrətli, hünərli tayfa 
Zəngəzurda ermənilərin xain gülləsinə ən çox 
tuş gələn nəsil olub. 

Kərim müəllim nəslə-kökə bağlı adamdır. 
Ata-babasının başına gəlmiş müsibətləri bu gün 
də qovrula-qovrula xatırlayır: 

“...Babam təzəcə dünyasını dəyişibmiş. Gül-
lübəyim nənəmdən olan ailənin böyük oğlu atam 
Məmmədxan imiş. Qohum-əqrəba yaylağa qal-
xıblarmış. Bu vaxt onlara xəbər çatır ki, erməni-
lər kəndə giriblər. Kənddə qırğın başlayıb. Ata-
mın həmin vaxtlar 14 yaşı olub. Elə yaylaqdan 
anasını, 11 yaşlı qardaşını, 9 yaşlı bacısını və 6 
yaşında olan kiçik qardaşını götürüb payi-piyada 
dərələrdən-təpələrdən keçib Laçına gəlirlər. Bir-
iki ay Laçının Qarakeşiş kəndində Kərim baba-
mın dostluq etdiyi ailədə yaşamalı olurlar. Nə-
nəm, oğlu Məmmədxana deyir ki, Qaryaginə 
(indiki Füzuli) gedək. Orada atanın Bayram bəy 
adlı dostu var. Bu Bayram kişi mənim ana xətti 
tərəfimdən babalarımdan biridir (atam sonradan 
onun qardaşı qızı ilə ailə qurub). Aydınlıq üçün 
deyim ki, Bayram kişi məşhur Azərbaycan yazı-
çısı İlyas Əfəndiyevin dost-doğmaca ana babası-
dır. 

Atam Məmmədxan anasının sözünü eşidir. 
Laçından Qubadlıya enirlər. Qohum-əqrəbamız-
dan Qubadlıya düşənləri də var imiş. Onlarla gö-
rüşürlər. Ağsaqqallarımızdan biri  atama deyir 
ki, ləngiməyin, gedin. Qohumlarımızdan bir ne-
çəsi Qubadlının Sarıyataq və Mollu kəndlərində 
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qalmalı olurlar. Atamgil isə yenidən payi-piyada 
Füzuliyə üz tutub Kürdmahmudlu kəndinə gəlib 
çıxırlar. Kərim babam savadlı, dünyagörüşlü kişi 
olub. Elmin, savadın bütün zamanlarda gərəkli 
olduğunu daim vurğulayırmış. Elə bu səbəbdən 
övladlarına dövrünün təhsilini verməyi özünə 
borc bilib. Dostluq etdiyi adamlar da əsasən sa-
vadlı insanlar olub. Məsələn, onlardan biri  Ağu-
dili molla Abduləli kişi olub ki, sonralar onun 
oğlu Həsən Əhmədov Azərbaycanda geologiya 
sahəsində məşhur alim - akademik olub. Babam 
övladlarına üç dildə - Azərbaycan, ərəb-fars və 
rus dillərində müvafiq savad verdirmişdi. Atam 
Quranı gözəl avazla, qiraətlə oxuyurdu. Yadım-
dadır ki, atam latın və rus qrafikasında çox səli-
qəli yazırdı. Füzulinin Kürdmahmudlu kəndinə 
düşəndən sonra Bayram bəyin köməkliyi ilə 
atam kənddə müəllimlik etmişdir ”. 

 
Dərin qatlardan gələn işıq 

 
İnsan da soy ilədir. Hər bir insan nəslinin sü-

dünü-sümüyünü, iliyini-qanını zərrəsinə qədər 
canında gəzdirir. Kərim Kərimov da canıyla-qa-
nıyla türkün qüdrətli, qeyrətli bir nəslinə mən-
subdur. İkinci babası Hacı Zaman da Zəngəzur 
mahalının sayılıb-seçilən sanballı kişilərindən 
olub. İmanlı-quranlı kişi imiş. Müqəddəs Həcc 
ziyarətinə gedibmiş. Bu gün nəslin övladlarının 
böyük bir qismi soyad kimi onun adını şərəflə 
daşıyırlar. Oxucu Hacı Zaman nəslinin şah bu-
daqlarından olmuş, uzun illər Zəngəzurda yüz-
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başı işləmiş Kərim kişi barədə yuxarıda, az da 
olsa, məlumat aldı. Bütün bura qədər dediklərim 
və bundan sonra deyəcəklərimin birbaşa mətləbə 
dəxli var. Professor Kərim Kərimov bu nəslin 
övladıdır. Onun atası Məmmədxan kişi əslən 
Zəngəzur mahalının Şəki kəndindəndir. Zəngə-
zurda adla deyilən Kərim yüzbaşının oğludur. 
Uşaqlıqdan ağlı, fərasəti ilə diqqəti cəlb eləyib. 
Kərim yüzbaşı hər vəchlə bütün övladlarının 
təhsil almalarına çalışıbdı. Xoşbəxtlikdən, bu 
müqəddəs istəyinə də nail olubdu. Məmmədxan 
Şəki kəndinin özündəki rus-azərbaycan məktəbi-
ni bitirib. Bununla kifayətlənməyən Kərim yüz-
başı oğluna ərəb-fars dillərini öyrədən məktəbi 
bitirməyi də məsləhət bilmişdi. Kərim yüzbaşı 
atalıq borcunu layiqincə yerinə yetirmişdi. 
Məmmədxan Kərimoğlu ata yurdu Şəkidən tər-
ki-vətən olandan sonra Füzuli rayonunun Kürd-
mahmudlu kəndində müəllimlik etdi. Atası Kə-
rim yüzbaşının dostu Bayram bəy onlara diqqət 
və qayğı göstərmişdir. Onlar kəndə çatanda Bay-
ram bəyin özü yox imiş. Ancaq onların gəlişin-
dən xəbərdar imiş. Onları qarşılamağı kiçik qar-
daşı Murtuza bəyə həvalə edibmiş. Bayram bəy 
qardaşı Murtuza bəyə tapşırıbmış ki, dostu Kə-
rim yüzbaşının əhli-əyalına xüsusi hörmət etsin. 
Ev içi - yorğan-döşək, pal-paltar; var-dövlət - at, 
qoyun-keçi versin. Bayram bəy səxavətli kişi 
imiş. Kərim yüzbaşının ailəsi Kürdmahmudlu 
kəndində məskunlaşdı. Kəndin camaatına qay-
nayıb-qarışdı. 
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Məmmədxan boy-buxunu, oturuş-duruşu ilə 
diqqəti cəlb etmişdi. 

Dünyagörmüş Bayram kişinin gözü onu bərk 
tutmuşdu. Hər dəfə Məmmədxana gözü sataşan-
da dostu Kərim yüzbaşı gözünün önünə gəlirdi. 
Çox insanlarla salam-kalam eləmiş, çörək kəs-
mişdi. Amma hər çörək kəsdiyi adamla da dost 
olan deyildi. Kərim yüzbaşının səxavəti, kişiliyi 
onu məftun etmişdi. Kərim yüzbaşı ilə olan haq-
qı-salam dostluğa çevrilmişdi. İndi tale onun be-
lindən gəlmiş Məmmədxanı Bayram bəyin ürca-
hına çıxarmışdı. Bayram bəy Məmmədxanı gö-
rəndə xəyallara dalırdı. Fikri-zikri uzaqlara - gə-
zib-dolaşdığı, yeyib-içdiyi Zəngəzur dağlarına 
gedib çıxdı. Ürəyində deyirdi: «Ər igiddən ərən 
də oğul olar. Oğul ata yetiridir. Alının qızı Afə-
rimi Məmmədxana verəcəm. Afərim də elə-belə 
qız deyil. Elə Məmmədxana babdı. Kərimin də 
ruhu şad olar». 

Tanrı da elə belə yazıbmış. Elə bil müdrik 
Bayram bəy tale yazısını oxuyubmuş - əvvəlcə-
dən xəbər tutubmuş. Tanrı da bu izdivacı alqışla-
dı. 
 
                          

*** 
Məmmədxan kişi ömür-gün yolundan övlad-

larına, o cümlədən oğlu Kərimə də məqam düş-
dükcə  söz açarmış. 

Yaddaşın işığında: 
«Atam Kürdmahmudlu kəndində müəllimlik 

edirmiş. Anam atamdan 7-8 yaş kiçik olub. 
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Atam həmin vaxtlar 15-16 yaşlarında imiş. Bir 
gün 7-8 yaşlarında olan anam dərs gedən vaxt-
larda sinif otağının qapısını qəflətən açıb deyir: 

-    Müəllim, mənə də dərs deyərsən? 
Atam cavabında deyir: - Sən nə edirsən dər-

si? 
Atam danışırdı ki, 1925-ci ilin axırları imiş. 

Bir gün Bayram bəy məni (atamı) çağırıb yanı-
na. Ordan-burdan söhbət edirlər. Atamın dərslə-
rini soruşur. Vəziyyətləri ilə maraqlanan Bayram 
bəy qəflətən qayıdıb atama deyir ki, get, Güllü-
bəyim bacıya (atamın anası) de ki, Afərimi veri-
rəm sənə. Bu sözü eşidən atam qıpqırmızı qıza-
rır, tər basır. Sonra gəlib söz-söhbəti anasına da-
nışır. Nənəm də dilli-dilavər arvad imiş. Özünü 
o yerə qoymur. İlk əvvəl qızı bəyənmir. Sonra 
razılıq verir». 

Afərim, Bayram bəyin qardaşı Alı kişinin qı-
zı idi. Alı kişinin üç qızı, iki oğlu var idi. Afərim 
1911-ci ildə anadan olub. Ailənin üçüncü övladı 
imiş. 1925-ci ildə Məmmədxan kişi Afərim xa-
nımla ailə həyatı qurur. 

Biz türklərdə ata xətti həmişə üstünlük təşkil 
edib. Qürurla deyə bilərik ki, türklərin tarixində 
matriarxat (ana xətti) olmayıb. Bu, tarixi həqi-
qətdir. Ancaq türklərin tarixən qadına gözəl və 
sivil bir münasibəti formalaşıb. Ana müqəddəs 
sayılıb. Biz türklərə səmimi münasibət bəsləmiş, 
türklərin gələcəyini yüksək qiymətləndirən pey-
ğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməddən əshabələrin-
dən biri  soruşmuşdur: «Hər hansı bir kəsə ən 
yaxın adam kimdir?» Peyğəmbər demişdir: 
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«Anadır». Bəs ondan sonra ən yaxın kimdir? 
Peyğəmbər yenə də eyni cavabı vermişdir. Bəs 
ondan sonra? Peyğəmbər üçüncü dəfə də anadır 
- demişdir. Bundan sonra isə atanın, qohum-əq-
rəbaların yaxın olduğunu bildirmişdir. Mütəfək-
kir peyğəmbərin bu fikrinin elmi əsasları vardır. 
İnsanın fizionomiyasında, əqlində, şüurunda do-
minantlıq anaya məxsusdur. Fikrin inkişafı və 
birmənalı təsdiqi üçün peyğəmbərin digər bir da-
hiyanə kəlamını işlətmək zorunda qalırıq: «İnsa-
nın təbiəti əmdiyi südlə bağlıdır». 

Bu məntiq elmi baxımdan çoxdan özünün 
təsdiqini tapıb. 

Ağsaqqalların xeyir-duası ilə qurulan bu ailə 
də müqəddəs bir ailə oldu. Bu ailənin hər iki tə-
rəfi Məmmədxan və Afərim bütün Azərbaycan-
da tanınan əsilzadə bir nəslin övladları idilər. 
Deyilənə görə, anası Qızqayıt xanıma qızları içə-
risində daha çox Afərim xanım oxşayırmış. Əsil-
zadəliyi ilə - oturuşuyla, duruşuyla, xanım-xatın-
lığı, ədəb-ərkanıyla. Afərim xanım ağıllı, dərra-
kəli qadın olub. Onun əzəməti elə bunda imiş. 
Övladlarının söz-söhbətlərindən mən onun mü-
qəddəs qadın olduğuna inandım. Bəli, onun gö-
zəlliyi - bu müqəddəs xarakteri, əsildən-nəsildən 
gələn davranışı, pak ailə əxlaqı ilə bağlı olub. 
Ailəyə sədaqətli, övladlarına qəlbində intəhasız 
sevgi gəzdirən bir qadın imiş. Bu ailədə yeddi 
övlad - dörd qız, üç oğlan boya-başa çatdı. Uzun 
müddət ünsiyyətdə olduğum oğlu K.Kərimovla 
apardığım söhbətlərdən belə qənaətə gəldim ki, 
Afərim xanımın ən gözəl məziyyətlərindən biri 
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övladlarına qarşı ciddi və tələbkar olması idi. 
Məmmədxan kişi həmişə məsul vəzifə və ağır 
işlərdə işlədiyindən uşaqların tərbiyəsi ilə daim 
Afərim xanım məşğul olub. Afərim ana övladla-
rının tərbiyəsinə çox həssas yanaşıb. Uzun illər 
Bakıda yaşasalar da, ailədə həyatında və uşaqlar-
da stereotipə çevrilmiş milli adət-ənənələri qoru-
yub saxlamışdılar. Körpəlikdə uşaqlar üçün ailə-
də qəbul edilmiş, dəyişilməz bir prinsip var idi: 
tərbiyə və təhsil. Bu ailədə uşaqlar ailəyə məx-
sus ailə qanunları ilə tərbiyə olunurdular. 

Minayə xanım Kərimova (K.Kərimovun 
böyük bacısı): 

- Atam uzun illər polis sistemində işləyib. 
Bizim tərbiyəmizlə, dərsimizlə anam məşğul 
olurdu. Bizim ailədəki uşaqların anam tərəfindən 
qəti müəyyənləşdirilmiş gedib-gəldiyi bir yol 
vardı: məktəb - ev. Biz məktəbə gedib evə qayı-
dardıq. Küçə, bazar, mağaza tanımamışıq. Dəf-
tər-qələmi belə anam icazə verməzdi özümüz 
alaq. Anam deyərdi: «Siz yalnız oxumalısınız». 
Qardaş-bacılarımın hamısı bu ailə normasına 
əməl etdilər. Bizim hamımız yaxşı oxuyurduq. 
Kərim də orta məktəbi yaxşı oxudu. Onun orta 
məktəb illərində iki məşğuliyyəti var idi: kitab 
oxumaq və şəkil çəkmək. 

Ailədə qəbul edilmiş dəst-xətt sona kimi mü-
vəffəqiyyətlə davam etdirilir. Yeddi övladın 
yeddisi də ali təhsil aldı. Oğlanlar Azərbaycanın 
tanınmış - alimləri oldular. Böyük oğul Hüsü 
Kərimov tibb elmləri doktoru, professor, ortancıl 
oğul Kərim Kərimov isə geologiya-mineralogiya 
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elmləri doktoru, kiçik bacıları Ofelya xanım tibb 
elmləri namizədidir. Afərim xanım xoşbəxtliyini 
övladlarında arzulamışdı. Onun həyat mənbəyi 
övladları idi. Tanrı da nəsib etdi. O, bu xoşbəxt-
liyə layiq ana idi. Onun mənsub olduğu və tale 
qismət etdiyi nəsil də bu xoşbəxtliyə layiq idi. 
Bu cür nəsillər dünyaya xeyirxahlıq üçün gəlib-
lər. Belə insanların fikri-zikri, işi-gücü yalnız 
xeyirxahlıqla bağlı olur. Elə bu nəsilləri bu xe-
yirxahlıq - bu mənəvi yaxınlıqlar qovuşdurmuş-
du. Afərim xanım istiqanlı və səmimi qadın 
olub. Rəhmdillik, xeyirxahlıq hissləri də nəslin-
dən gələn duyğular idi. Qəlbi insanlara qarşı 
mərhəmətlə dolu olub. Səliqəli-sahmanlı, ölçülü-
biçili qadın imiş. Afərim xanıma nəslin bütün 
övladları xüsusi hörmət bəsləyirdilər. Daha doğ-
rusu, onun daxildən gələn sistemli nəzakətinə, 
mədəni davranışına nəslin böyüklü-kiçikli bütün 
övladları pərəstiş edirdilər. Bu hörmət-izzət, pə-
rəstiş səmimi və təbii idi. Çünki bu ailədə pozul-
maz, dəyişilməz bir sistem, daxili bir harmoniya 
var idi. Bir sözlə, bu ailədə hər şey yerində idi. 
Tanrı səxavətlə bu ailəyə firavanlıq bəxş etmiş-
di. Bu ailə xoşbəxt bir ailə idi. Xoşbəxtliyə qo-
vuşan ailələrdə qara-qura fikirlərə və pis niyyət-
lərə yer qalmır. Könüldə-qəlbdə yalnız xoş duy-
ğulara, xoş əməllərə yer olur. Bu ailə əzəldən 
xeyrə tapınmış bir ailə idi. Belə ailələr mənən 
sağlam, ruhən təmiz və qüvvətli olurlar. 

Afərim xanım soykökündən gələn əsilzadəli-
yi, nəcibliyi, ləyaqət və şərəfi ömrünün sonuna 
qədər müqəddəs bir dəyər kimi  qoruyub saxla-
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mışdı. Bu müqəddəsliyi könlündə-ruhunda daşı-
maqla yanaşı, canıyla-qanıyla, südüylə övladla-
rına ötürmüşdü. 

Kərim müəllimin dediklərindən: «Anam çox 
ciddi qadın idi. Səmimi deyim ki, bizim forma-
laşmağımızda anamızın xüsusi əməyi və rolu 
olub. Çox tələbkar idi. Dərsdən evə gələn kimi 
qoymazdı ki, nəfəsimizi dərək, evə çatan kimi 
qiymətlərimizlə, gündəlik həyatımız və əsasən 
də dərsimizlə maraqlanardı. Anam çox vüqarlı, 
qürurlu qadın idi. Ailənin amalı yalnız yaxşı 
oxumaq idi. Böyük qardaşım Hüsü birinci sinif-
dən institutu qurtarana qədər əlaçı olmuşdur. 
Bütün təhsil işlərində o, cəmi bircə dəfə «dörd» 
qiymət almışdır. O, aspiranturanı da əla qiymət-
lərlə başa vurdu. Ailədə hamımız böyük qardaşı-
mıza oxşamağa çalışmışıq. Qardaşım və iki ba-
cım orta məktəbi qızıl medalla bitirmişlər. 
M.C.Bağırovun dövründə anlaşılmazlıqdan bir 
müddət atamı həbs etmişdilər. Onda anam özünü 
sındırmadı, heç kəsə əyilmədi. Evdə-ailədə əv-
vəlki ritmi qoruyub saxladı. Yadımdadır, anam 
həmin ərəfədə çox şeyə qənaət edərdi. Hətta ba-
zardan-mağazadan ucuz şeylər alar, ailəni dolan-
dırardı. Bir sözlə, həmin çətin və məşəqqətli 
günlərdən anam bizi qoruyub saxladı. Necə de-
yərlər, qoymadı namərdlərə möhtac olaq. 

... 30 yaşım var idi. Namizədlik dissertasiya-
sını müdafiə etmişdim. Ancaq anam mənə qarşı 
əvvəlki ciddiliyini hələ də saxlamışdı». 

Afərim xanım 1983-cü ildə dünyasını dəyi-
şir. Həmin gün oğlu K.Kərimova keçmiş Sovet 
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Sülh Komitəsinin ali mükafatı - diplomu təqdim 
olunur. İndiki Geofizika və Mühəndis Geologi-
yası İstehsalat Birliyinin iclas salonunda təntə-
nəli mərasim təşkil edilmişdi. Bu təntənəli məra-
simdə keçmiş SSRİ məkanında məşhur olan 
şəxslər iştirak edirdilər. Tədbirin qızğın vaxtında 
qəbul otağına zəng gəlir. Həyəcanlı telefon zəngi 
idi. Qəbul otağında əyləşmiş katibə xanıma Kə-
rim müəllimin anasının vəfat etdiyini bildirirlər. 

Kərim müəllimin dediklərindən: «1983-cü il 
idi. Siyasi karikaturalarıma görə keçmiş Sovet 
Sülh Komitəsi məni diploma layiq görmüşdü. 
Diplomun təqdimatı elə bu binada (Kərim müəl-
limlə daha çox rəhbərlik etdiyi Geofizika və 
Mühəndis Geologiyası İstehsalat Birliyindəki 
kabinetində həmsöhbət olmuşam) - institutun akt 
zalında keçirilirdi. Çox təntənəli və mötəbər bir 
tədbir təşkil edilmişdi. Zalda 300-dən artıq adam 
toplaşmışdı. Yadımdadır, general Akim Abba-
sov, yazıçı-dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov (o, 
keçmiş SSRİ Dövlət Sülh Komitəsinin Azərbay-
can Respublikası üzrə sədri idi) və keçmiş İttifa-
qın görkəmli elm və dövlət adamları mərasimdə 
iştirak edirdilər. Mərasimin zirvə nöqtəsində di-
rektorun katibəsi hövlnak içəri girdi ki, ananızın 
halı ağırdı. Tədbiri göz yaşları içərisində yarım-
çıq tərk etdim. Məndən sonra mərasim davam 
etdirilir. Diplom təqdim olunur. Tələsik evə çat-
dım. Anam hələ sağ idi. Ancaq can üstə idi. Elə 
bil mənimlə vidalaşmağı gözləyirmiş...». 

Duyğunun əlavəsi: Kitabın əlyazmasını Kə-
rim müəllimə oxuyurdum. Yazının bu yerində o, 
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hisslərini cilovlaya bilmədi. Ömrünün müdriklik 
səltənətini yaşayan professorun yanaqlarından 
göz yaşları süzüldü. Yazının bu məqamı sona 
varandan sonra Kərim müəllim sağ əlini göyə 
qaldırıb gözlərini səmaya dikərək dedi: «O Allah 
haqqı, məni səmimi qəbul edin, anam ayrı qadın 
idi. Anam həmişə kasıblara əl tutub, onlarla ün-
siyyətdə olub. Anamın özünü camaatdan yuxarı 
tutan varlı-hallı adamlarla arası yox idi. Ağstafa-
da olanda müharibə dövrü idi. Əhali aclıq çəkir-
di. Anam səkkiz-doqquz ailəni axşam-səhər çö-
rəklə -yavanlıqla    doyururdu». 

Açıq-aşkar duydum ki, Kərim müəllim ana-
sından danışanda üz-gözündə bir şəfqət yaranır, 
daxilində vüqar baş qaldırır. Bu hiss və duyğula-
rı Afərim xanımın digər övladlarında da duymu-
şam. Təkcə Kərim müəllim yox, onun bacıları 
da analarını bu gün də ehkam kimi xatırlayırlar. 

 
*** 

 
Kərim müəllimin ata xətti çoxşaxəli bir nəsli 

əhatə edir. Bu nəsil Hacı Zamanuşağı kimi el 
arasında tanınıb. Nəslin başıpapaqlıları həmişə 
irəlidə gediblər. Onların arxasında el-oba daya-
nıb. Çünki el-oba camaatı bu nəslə güvənib. Elə 
bu xalq sevgisinin nəticəsi idi ki, onların başla-
dıqları hər bir işə el-oba camaatı «amin» deyib. 
Nəslin ərənləri el-obanın dar günündə, fəlakətli 
anında ayaq üstə durublar, öndə olublar, sinələri-
ni qabağa veriblər. El-oba camaatının dedikləri-
nə görə, bu nəslin övladları hünərli, cəsarətli, 
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qorxmaz, mərd, xeyirxah və alicənab olublar. Bu 
yüksək kişilik dəyərlərini nəslin bugünkü da-
vamçıları da özləri ilə genlərində üzü gələcəyə 
daşıyırlar. Dözümlü, iradəli, mətin övladlardır. 
Söhbətlərimizin birində Kərim müəllim şəcərə-
lərinin keçib gəldiyi yola nəzər saldı: 

«Əfsuslar ki, üçüncü babamdan o tərəfə bə-
ləd deyiləm. Birinci babamın adını daşıyıram. 
Onun atasının adı Hacı Zaman, üçüncü babam 
İbrahim olub. Əslimizin Qarakilsənin (Sisyan) 
Şəki kəndindən, yoxsa bir tərəfimizin Ağdamın 
Kolanı kəndindən olması bir qədər mübahisəli-
dir. Atam onu da deyərdi ki, nəslimizin bir qana-
dı Şəkili (Qarakilsə), bir tərəfi Kolanılı olub. 
Sonrakı bağlantılar da bu məntiqi təsdiqlədiyin-
dən bu versiya daha inandırıcıdır. Atam da Şəki 
kəndini tərk edəndən sonra  bir müddət Füzuli 
rayonunun Kürdmahmudlu kəndində yaşayıb. 
Sonra Ağdama köçmüşdülər. Bunu təsadüf say-
maq olmaz. Əslində, onu qan çəkirdi. Atamın 
dediyinə görə, vaxtilə babalarımızdan biri Kola-
nıda yaşayıb. Yeddi qardaşın bir bacısı olan ar-
vadını hansı səbəbdənsə öldürür. Orası məlum 
deyil ki, bu dəhşətli faciəni nə üçün edibdir. Ge-
cəykən pay-piyada Ağdamın Kolanısını tərk 
edir. Laçını keçib, Qarakeşişə çatır. Şəkidə məs-
kunlaşır. Belə deyirlər ki, Şəkidə də ocağımız 
olub. Həmin babamız Şəki kəndində evlənir. İki 
oğlu olur. Bu, belə. Adını daşıdığım Kərim ba-
bamın isə yeddi oğlu, dörd qız övladı olub. Nəs-
limizdə 7 oğullu kişilər çox olub. Nəslimizin bu-
daqlarından olan Kərim babamın qardaşı Hacı 
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Rəhimin də 7 oğlu, 4-5 qızı olub. Atamın da 7 
övladı olub - 3 oğul, 4 qız. Əvəz əmimin də yed-
di oğlu, iki qızı olub». 

Kərim müəllimin atası Məmmədxan kişi də 
nəslin igid, qorxmaz və ağıllı övladlarından idi. 
Məmmədxan Kərimoğlu 1904-cü ildə Zəngəzur 
mahalının Şəki kəndində anadan olub. Atası Kə-
rim yüzbaşının təlim-tərbiyəsi altında böyümüş, 
dövrünün müvafiq təhsilini almışdır. Kəndlərin-
dəki rus-azərbaycan məktəbində oxumuşdur. İlk 
vaxtlardan təhsili, bacarığı əlindən tutmuşdur. 
Doğma yurddan didərgin düşüb Kürdmahmudlu 
kəndində məskunlaşandan sonra bir müddət mü-
əllimlik etdi. Ağdama köçəndən sonra da müəl-
lim işlədi. Sonra onu Bakıya göndərirlər. O, Ba-
kıda altı aylıq mühəndislik kursu keçdikdən son-
ra Ağdama qayıdır. İşləyir. Ağdamda ilk kəhri-
zin müəllifi olur. Bu kəhriz Şelli kəndində idi. 
Həmin kəhriz bu günə qədər durur. Bu kəhrizin 
göz yaşı kimi dumduru suyundan iki-üç kəndin 
əhalisi istifadə edirdi. Ağdam şəhərinin özündə 
də büllur sulu bir kəhriz vurmuşdu. 

... Budur, camaat onun qazdırdığı kəhrizlərin 
suyundan istifadə edir. Onun sevincinin həddi-
hüdudu yoxdur. Sanki quş olub, qanad taxıb. 
Zəhməti havayı 
getməyib. Dünyanın ən savab bir işini görüb. 
Camaata su bəxş edib. Bundan da savab iş var-
mı? Yox. Məmmədxan kişi hünərli adam idi. 
Hər an iş-güc üstə olardı.  Məmmədxan kişinin 
əhali arasında hörməti artırdı. Ağdam Rayon 
Milis (polis) İdarəsinin rəisi, milliyyətcə erməni 
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olan polkovnik Canqarov onun arxasınca adam 
saldırıb izlədirmiş. Məqsədi var imiş. Canqarova 
xəbər aparırlar ki, Məmmədxanın bir sözü el 
arasında iki deyil. Canqarov tələm-tələsik Məm-
mədxan kişinin arxasınca adam göndərir. Ailədə 
qiyamət qopur. Məmmədxan kişi öz-özünə çox 
fikirləşir ki, axı onu milisə niyə çağırsınlar? Nə 
ola bilər? Xəyalında aranı-dağa, dağı-arana kö-
çürür. Fikrindən keçir ki, bəlkə, çar hökumətin-
də vəzifə, mənsəb sahibi olmuş ata-babalarına 
görə onu incidirlər? 

Məmmədxan kişi anası və ailəsi ilə halalla-
şıb milis idarəsinə gedir. Birbaşa onu milis rəisi 
Canqarovun yanına aparırlar. Canqarov ondan 
rişxənd və təkəbbürlə, burnunda mızıldana-mı-
zıldana soruşur: 

- Sənin familiyan nədir? 
- Zamanovdur. 
 «Dosye»sinin təsdiqləndiyini görən Canqa-

rov qayıdıb deyir: 
- Sən Sisyandan (Qarakilsə) qaçmısan?  
Məmmədxan kişi: 
- Bəli, oradan gəlmişik, - deyir. 
İllərin kinini, qisasını qəlbində gəzdirən qatı 

türk düşməni, riyakar Canqarov səsini qaldıraraq 
hirslə deyir: 

- Sənin onda erməniləri görməyə gözün yox-
dur.  

Gəncliyindən ağırtəbiətli olan Məmmədxan 
kişi deyir: 

- Bu ədavəti o vaxtlar kimlərsə məqsədli şə-
kildə ortalığa salıbmış. Bütün ermənilər bu işdə 
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günahkar deyillər. Mənim  qardaşlarımı  öldü-
rüblər, ev-eşiyimizi   tar-mar qoyublar. Bunları 
kimlərsə edib, bütövlükdə erməni xalqının bu 
məsələyə aidiyyatı yoxdur. İndi daha günahkar 
axtarmaqdan keçib. Artıq biz sovet hökumətində 
yaşayırıq. 

Kini, nifrəti içində qaynayan Canqarov irişə-
irişə deyir: 

- Çox bic adamsan. Sən bilirsənmi ki, sənin 
hərəkətlərinə nəzarət edilir?  

Məmmədxan kişi cavabında bildirir: 
- Mənim başım işə qarışıb. Heç nədən xəbə-

rim yoxdur.  
Məmmədxan kişinin söz-söhbətindən daxi-

lən rahat olan hiyləgər Canqarov soruşur: 
- Sən təmiz adamsan. Səni vəzifəyə qoysaq, 

erməniləri tutdurmazsan?  
Məmmədxan kişi təmkinlə cavab verir: 
- Mənim ermənilərlə nə işim var. Olan olub, 

keçən keçib. 
Bu söhbət Canqarovun ürəyincə olur. Məm-

mədxan kişidən daha şübhələnmir. Məmmədxan 
kişinin məntiqindən xoşu gəlir. 

- Səni milis (polis) sisteminə işə götürmək 
istəyirik. Sən əsl sistem adamısan. Bakıda kurs 
da qurtarmısan. Hökumətə sənin kimi adamlar 
lazımdır. Baxırıq ki, bacarıqlı, qabiliyyətli, əda-
lət tərəfdarı olan bir adamsan. 

Məmmədxan kişinin Canqarovdan ağlı bir 
şey kəsmir. Doğrusu, şübhələnmişdi. Rəisin tək-
lifi bir o qədər də ürəyincə deyildi: 
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- Çox sağ olun, mənə göstərdiyiniz etimada 
görə. Ancaq mən sistemdə işləməmişəm, belə fi-
kirləşirəm ki, etimadınızı doğrulda bilmərəm. 

Canqarov inadından əl çəkmir: 
- Sən savadlısan. Yazılarını oxumuşam. Xət-

tin də gözəldir. Xoşuma gəlirsən. Yoxsa deyər-
dim səni bassınlar, çıx get içəridə çürü. Sənə bir 
sutka vaxt verirəm. Gəlib işləyirsən. Səni daha 
çağırtdırmayacağam. Gəlməsən, səni basdıraca-
ğam, bir kəlmə, get fikirləş. 

 Bu əhvalat 1934-cü ildə olmuşdur. Diqqətli 
oxucu 34-cü ilin nə demək olduğunu, yəqin, 
yaxşı bilər. Bu, o illər idi ki, hər dəqiqəsindən 
qan iyi, ölüm qoxusu gəlirdi. Sorğusuz-sualsız, 
məhkəməsiz - filansız xalqın savadlı, qeyrətli 
övladları bir göz qırpımında yox edilirdi. Neylə-
mək olardı. Başı çox qovğalar çəkmiş Məmməd-
xan kişinin bircə yolu var idi - təklifi qəbul edib 
işləmək. Ürəyincə  olmasa da, milis sisteminə 
işə girdi. Bütün ömrünü-gününü bundan sonra   
milis (polis) sisteminə bağladı. Vaxtilə ürəkdən 
istəmədiyi milis sistemində uzun illər işlədi. Özü 
də çox yaxşı işlədi. Sıravi milis işçisindən rəisli-
yə qədər uzun və şərəfli bir karyera keçdi. Çox-
bilmiş Canqarov səhv etməmişdi. Məmmədxan 
kişi əsl sistem adamı imiş. Onda orqana lazım 
olan bütün müsbət keyfiyyətlər cəmlənmişdi. Ən 
birincisi, ədalətli adam idi. Bu dəyər ona irsən 
keçmişdi. Ata-babası haqq-ədaləti sevən kişilər 
olmuşlar. Ata-babaları da el adamları olublar. 
Cəsarətli, hünərli adam idi. Bu hünərdə etibar və 
sədaqət də birləşmişdi. Demək, elə doğrudan da, 
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Məmmədxan kişini uzun müddət izləyiblər, mü-
şahidə ediblər.  

Məmmədxan kişi  milis idarəsində bir ay sı-
naq müddətinə işə  götürüldü. Evə çox vaxt ge-
cəyarıdan keçəndən sonra gələrdi. Tapşırmışdı-
lar ki, sistemdə işlədiyini hələlik açıb-ağartma-
sın. Bir gün qonşuda hüzr düşür. Axşam işdən 
gec gələn Məmmədxan kişi yas yerinə gedir. Ca-
maat yığışmışdı. Ordan-burdan söhbət salmışdı-
lar. Külli-Qarabağda söz-söhbəti ilə məşhur olan 
Məşədi Abbas da burada imiş. O zaman Məşədi 
Abbas Mir Cəfər Bağırovla yaxın münasibətdə 
olan şəxslərdən idi. Sonralar Məşədi Abbas Ağ-
damda İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində 
işləyib. Məşədi Abbas sovet hökumətini daxilən 
sevməyib və bu məclisdə söhbət əsnasında açıq-
aşkar sovet hökumətini yıxıb-sürüyür. 30-cu il-
lərdə hökumətin qarasına danışmaq insana həya-
tı bahasına başa gəlirdi. Nəinki danışanın,  hətta 
onu eşidənlərin də həyatı təhlükə altına alınardı. 
Məmmədxan kişinin sistemdə işlədiyi vur-tut bir 
aydır. Bu söhbəti eşidəndə hüzrə gəldiyinə peş-
man olur. Doğrusu, sistemə keçəndən sonra artıq 
söz-söhbətdən qorunmaq üçün camaatla ünsiy-
yəti tamam kəsilmişdi. Heç hüzrə də gəlmək is-
təmirdi. Anası və ailəsi təkid etmişdilər. İndi isə 
bu söhbəti eşitdi. Nə etsin? Cavab verməsə, tale-
yi şübhə altına alınacaq. Bir an tərəddüd etdi. 
Birdən fikirləşdi ki, cavab verməsəm, elə bu də-
qiqə Canqarova xəbər çatdıracaqlar. Bununla 
onun da aşını bişirəcəklər. Həyəcanlandı. Soyuq 
tər gəldi. Əli ilə alnını silib: 
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- Məşədi Abbas, bu quruluşun nəyini pislə-
yirsən? Bu quruluş sənə nə edib? Nə başlamısan, 
ağzına gələni danışmağa? 

Məşədi Abbas Məmmədxan kişini tanımırdı. 
Yanındakılar Məşədi Abbasa deyirlər ki, bu, sis-
temə təzə keçib. Bunu bildikdən sonra Məşədi 
Abbas da valın o biri üzünü çevirir: 

-   Başınıza dönüm, ay camaat, siz deyin gö-
rüm, mən nə vaxt hökuməti pislədim? Qurban 
olum bu hökumətə. 

Səhərisi Məmmədxan kişi işə çatan kimi 
Canqarov onu yanına çağırır. Kefi kök olan Can-
qarov Məmmədxan kişi ilə hal-əhval tutandan 
sonra səsinin gur yerinə salıb dedi: 

- Eşitdim dünən Məşədinin yaxşı cavabını 
vermisən. 

Bax, belə idi vəziyyət. Dost-düşmən seçil-
mirdi. Kimin kimə işlədiyi məlum  deyildi. 

Bu, Məmmədxan kişinin daha bir imtahanı 
oldu. Bu imtahandan da salamat ötüşdü. Ailə və-
ziyyəti ağır idi. Milisdə işləyə-işləyə dərs demə-
yə məcbur oldu. Bunu Canqarov eşidir. Onun 
dərs deməyinə razı olmur. Məmmədxan kişinin 
rütbəsini, vəzifəsini böyüdəcəyini, maaşını artı-
racağına söz verir. Doğrudan da, dediyi kimi 
edir. Məmmədxan kişinin milis orqanlarındakı 
fəaliyyəti Ağdamdan başlayır. Hünəri, cəsarəti, 
işgüzarlığı və ədaləti sayəsində uzun illər orqan-
da müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Ağdamda cinayət 
axtarışı şöbəsində işləyir. Sonra onun qabiliyyət 
və bacarığına ciddi ehtiyac duyulur. Əvvəl onu 
Ağcabədi, sonra Beyləqan rayonuna milis idarə-
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sinə təcridxana rəisi vəzifəsinə göndərirlər. Bö-
yük Vətən Müharibəsi adlanan müharibənin qız-
ğın vaxtında, 1942-ci ildə onu Sabirabad rayon 
milis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinə rəis 
göndərirlər. Ordudan yayınmış  fərari dəstəsinin 
silahlı üzvləri onu vurmaq istəyirlər. Daha doğ-
rusu, silahlı dəstə gecə ikən onu yaşadığı evdə 
öldürmək planını hazırlayıbmış. Məmmədxan 
kişi həmin gecə hazırlıqsız olduğu üçün mülki 
geyimdə Sabirabadı tərk edib, Ağdama gəlir. 
Ağdamdan telefonla respublika daxili işlər naziri 
ilə danışır. Sonradan bu əməliyyatı keçmiş 
NKVD rəisinin təşkil etdiyi müəyyən olunur. Bu 
səbəbdən NKVD rəisi  istintaqa cəlb edilib tutu-
lur. Bu olaydan sonra daxili işlər naziri Məm-
mədxan kişinin Sabirabada qayıtmasını məsləhət 
bilmir. Daxili işlər nazirinin xüsusi əmri ilə o, 
Ağcabədi rayon milis idarəsinin cinayət axtarış 
şöbəsinə baş əməliyyat müvəkkili göndərilir. 
Məmmədxan kişinin səciyyəvi keyfiyyəti onun 
etibarlı və sədaqətli olması idi. O, ən çətin tapşı-
rıqları həmişə hünər və cəsarətlə yerinə yetirib. 
Söhbət gedən ərəfədə Məmmədxan kişi ən çətin 
əməliyyatların operativ həlli üçün göndərilir. 
Onun həmin dövrdəki fəaliyyəti ilə tanış olduq-
da görürük ki, çalışdığı rayonlarda iki-üç aydan 
artıq qalmayıb. Daha doğrusu, qoymayıblar. Ən 
çətin əməliyyatlara rəhbərlik edib. Özünün bila-
vasitə iştirak etdiyi əməliyyatlar da həmişə mü-
vəffəqiyyətlə başa çatdırılıb. Ağcabədidə də çox 
saxlanılmır. Yevlaxa dəyişdirilir. Burada da çox 
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qalmır. Cəmi üç ay işləyir. Yevlaxdan sonra Ağ-
dama göndərilir. Vur-tut iki ay da burada çalışır. 

Artıq Məmmədxan kişi milis orqanlarında 
tam yetkinləşmiş, bir əməliyyat işçisi kimi  püx-
tələşmişdir. Hərtərəfli, bacarıqlı milis işçisi kimi 
respublika daxili işlər nazirinin diqqətini özünə 
cəlb etmişdi. Ona yüksək rəhbər vəzifə etibar et-
mək olardı. Belə də oldu. Məmmədxan kişinin 
rütbəsi yüksəldi. 1943-cü ilin sonlarında onu 
Ağstafaya cinayət axtarışı şöbəsinə rəis göndər-
dilər. 1947-ci ilə qədər burada cinayət axtarış şö-
bəsinin rəisi işləyir. 

Sabiq Azərbaycan Kommunist Partiyasının 
birinci katibi M.C.Bağırov da Məmmədxan kişi-
nin cəsurluğundan, hünərindən xəbəri vardı. 
Məmmədxan kişinin Göyçay rayonuna milis rəi-
si təyin edilməsinə şəxsən M.C.Bağırov özü tap-
şırıq veribmiş. Məmmədxan kişi bu işə razı ol-
mur. Göyçayda rəis olmağı qətiyyətlə rədd edir. 
Səbəbini soruşurlar. Məmmədxan kişi dostluqda 
etibarlı, sədaqətli, dəyanətli adam olub. Bildirir 
ki, rəislə dostdur, duz-çörək kəsiblər. Rəis Ədil 
adlı bir şəxs olub. Daş atıb başını tutur ki, Ədilin 
yerində  oturub işləyə  bilməz. Rəhbərlikdən  
başqa  bir rayona rəis göndərilməsini xahiş edib. 

1947-ci il Məmmədxan Zamanovu Ucara 
milis rəisi təyin edirlər. Ucara rəis göndərilməsi-
nin də maraqlı bir tarixçəsi var. Məmmədxan ki-
şi Ağstafada cinayət axtarış şöbəsində işləyərkən 
Ucar-Göyçay zonasında ictimai asayiş tez-tez 
pozulur. Kriminogen vəziyyət çox mürəkkəb 
imiş. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
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M.C.Bağırov nazirə xüsusi göstəriş veribmiş ki, 
ora bacarıqlı bir milis rəisi göndərilsin. MK-nın 
kadrlar üzrə katibi Qəzənfər Məmmədov baca-
rıqlı, qabiliyyətli milis işçilərinin adlarını dəftər-
çəsində qeyd edirmiş. Bu siyahıda Məmmədxan 
Zamanovun da adı var imiş. Qəzənfər Məmmə-
dov öyrənir ki, Məmmədxan Zamanov Kommu-
nist Partiyasının üzvü deyil. Bu faktdan katibin 
özü də narahat olur. Axı partiyaçı olmayan bir 
şəxsi məsul bir vəzifəyə - cinayət axtarış şöbəsi-
nə necə rəis qoyublar? Necə olub ki, indiyə qə-
dər bu vəzifədə qalıb? Onun haqqında şübhəli fi-
kirlərə düşür. Qəzənfər Məmmədov, Məmməd-
xan Zamanovun özünü çağırtdırır. Məmmədxan 
kişi bildirir ki, partiya sıralarına üzv olmaq üçün 
dəfələrlə müraciət edib. Ancaq onu partiya sıra-
larına qəbul etməyiblər. Təşviş və həyəcan keçi-
rən Qəzənfər Məmmədov deyir: 

- Səni çox vəzifədə saxlaya bilmərik. Bakıda 
ol, heç hara getmə. Bu məsələni təcili araşdırma-
lıyıq. İki gündən sonra elə bu vaxt bura gələrsən. 

Ermənistanın mərkəzi dövlət arxivinə, dövlət 
təhlükəsizlik komitəsinə təcili teleqram vurulur. 
Məmmədxan Zamanovun ata-babası haqqında 
məlumat toplayırlar. Ermənistan tərəfindən 
Məmmədxan Zamanov barədə bütün məlumatlar 
təfsilatı ilə çatdırılır. Hətta Kərim yüzbaşının 
Qaçaq Nəbi ilə olan səmimi münasibətinə görə 
yüzbaşılıqdan çıxarılmasına qədər hər şey mü-
fəssəl şəkildə öyrənilir. Ata-babasının ömür-gün 
yolu aydan arı, sudan duru idi. Bütün şübhələrə 
son qoyulur. Məmmədxan Zamanovu partiyaya 
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namizəd olmadığı halda, təcili üzvlüyə qəbul 
edirlər. Yuxarının xüsusi tapşırığı var idi. Həmin 
vaxt Ağstafa Rayon Partiya Komitəsinin birinci 
katibi Xalq şairi S.Vurğunun qardaşı Mehdixan 
Vəkilov idi. Azərbaycan KP MK-nın xüsusi tap-
şırığı əsasında Məmmədxan kişini Mehdixan 
Vəkilovun özü elə həmin gün qəbul edib,  parti-
ya sıralarına keçirir. Bundan sonra onu Ucar ra-
yonuna milisə rəis göndərirlər. 

O, harada işləyibsə qətiyyəti, cəsarəti, ədalət 
və vicdanı ilə seçilib. Qəlbləri oxuyan Tanrı da 
onu çətinliklərdən, çıxılmazlıqlardan, müşküllər-
dən - ölüm-itimlərdən hifz edib saxlayıb. 

Milis sistemində işiylə, əməliylə həmişə sa-
yılıb-seçilib. Çətin və müşkül işlərin həllində 
ona üz tutublar. İşlədiyi müddətdə bircə dəfə də 
olsun məzuniyyətə çıxmamışdır. İstirahət nə ol-
duğunu bilmirdi. Övladlarının üzünü belə do-
yunca görə bilmirdi. Uzun illərin əzab-əziyyətin-
dən sonra məzuniyyətə çıxmaq qərarına gəlir. 
Ən ümdəsi də ciyərparası - böyük oğlu Hüsüyə 
toy etmək istəyirdi. Üst-üstə yığılmış bir neçə 
ilin məzuniyyətini götürür. Ailə-uşağı ilə Laçına 
- Çalbayır dağlarına qalxır. Bir az rahatlanmaq 
istəyir. 1948-ci il idi. Oğlu Hüsünün toy mərasi-
minə xüsusi hazırlaşırdılar. 1949-cu ildə Hüsü 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu qırmızı dip-
lomla bitirir. Ata əhd etmişdi ki, oğlu institutu 
əla qiymətlərlə bitirsə, ona minik maşını alacaq. 
Budur, oğlu institutu fərqlənmə diplomu ilə biti-
rib. Ata vədinə əməl etdi. Qanun-qayda ilə oğlu-
na «Pobeda» maşını aldı. Hüsünün toyunu elə 
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həmin il etdi. Toydan iki gün sonra Məmmədxan 
kişini DTK-nın əməkdaşları həbs edirlər. Özü də 
qəflətən. Heç bir söz-söhbət olmadan. Məmməd-
xan kişi məzuniyyətdə olduğu müddətdə hiylə-
gər və ikiüzlü müavini çoxdan hazırladığı mən-
fur planını həyata keçirir. Müavini çoxdan mə-
qam gəzirdi ki, rəis keçsin.  

...Məmmədxan kişi  uzun illərin gərgin və 
yorğun iş rejimindən  bir qədər dincəlmək üçün 
bir neçə ilin məzuniyyətini  eyni vaxtda götürüb, 
oğlunun toyunu edib. Özünə bir qədər rahatlıq 
tapıb, uzun illərin mənəvi gərginliyini, fiziki 
yorğunluğunu canından çıxarmaq üçün ailə-uşa-
ğı ilə birlikdə dincəlirdi. Namərdlər fürsəti fövtə 
vermirlər. Ailənin əhval-ruhiyyəsinin yaxşı vax-
tında, ilk oğul övladına təzəcə toy etmiş ailəyə 
qəflətən ağrı-acı gətirirlər. Məmmədxan kişini 
həbs etməyin motivini heç bir əsası olmayan 
qondarma bir ittihamla əsaslandırmaq istəyirdi-
lər. Ancaq sonradan əsaslandıra bilmədilər. Çün-
ki qurama bir iş idi. Yalanın uzaq gedən ayağı 
yoxdur. Tanrı yalana ayaq verməyir, yalan ana-
dan topal doğulur. Məmmədxan kişini ilk əvvəl 
oğluna maşın almasında, toy etməsində günah-
landırırlar. İlk əvvəl atamdan  maşının və toyun 
pulunun haradan alınmasını sorğu-sual etdilər. 
Ailənin keçirdiyi ağır və gərgin anları Kərim 
müəllim bu gün də ağrı-acı ilə xatırlayır: 

«O günlər ailəmiz çox ağır sarsıntılar keçir-
di. Həmin vaxt atamın Ağstafada Mustafa adlı 
sadiq bir dostu var idi. O, çox əzab-əziyyət çək-
di. Mustafa dayı atamın həbsini eşidib evimizə 
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gəlmişdi. Sonra Mustafa dayı həbsxanaya gedib 
atamla görüşdü (onun dost-tanışı çox idi). Atamı 
həbs edəndən sonra içəridə ona daha ağır itti-
hamlar irəli sürmüşdülər. Atam hər şeyi Mustafa 
dayıya danışır. Atamı müavinin uydurma və 
böhtanları ilə üzbəüz qoymuşlar. Atam bir işi 
ört-basdır etmək üçün guya adam öldürtdürüb 
pul alıb. Sonra əsl həqiqət üzə çıxdı. Atam mə-
zuniyyətə çıxmamışdan əvvəl kolxozun 10-12 
camışını oğurlayırlar. Oğurluğu görən bir qız 
uşağı hadisəni milisə xəbər verir. Oğurluğu edən 
də həmin xəbər verən qızın doğma əmisi imiş. 
Atam məzuniyyətə çıxdığı üçün bu işin nəzarəti-
ni müavininə tapşırır, özü isə məzuniyyətə çıxır. 
Atam məzuniyyətdə olduğu dövrdə qardaşımın 
toyunu etdi. Toydan iki gün sonra onu həbs etdi-
lər. Atama deyirlər ki, əmisinin oğurluq etdiyini 
milisə xəbər verən qızı öldürüblər. Guya bunu 
atam təşkil etdiribmiş».           

Nə yaxşı ki, göydə  Allah var. Yoxsa... Nə 
yaxşı ki, bu dünyada haqq-ədalət var. Allah haq-
qın tərəfdarıdır. Allah haqqı nahaqqa verən de-
yil. Bunları ona görə yazıram ki, Məmmədxan 
kişini şəxsiyyətinə - kişiliyinə, hünərinə uyuş-
mayan bir işdə ittiham edirdilər. Ona elə bir də-
rin quyu qazmışdılar ki, bu dərin quyudan onu 
göylərdən yerləri seyr edən Ucalardan Uca Alla-
hın özü çıxara bilərdi. Dostu Mustafa kişi işə qa-
rışandan sonra bu müşkül düyün açılır. Tanrı işi-
ni bəndələrin əli ilə görür. Mustafa kişinin işə 
qarışması ilə istintaqın gedişində ciddi dönüş ya-
ranır. Belə yerdə deyiblər: mıxı mismar edən Al-



Şərəfli ömür yolu 

47 

lah var. Həqiqət üzə çıxır. Əmisinin oğurluğunu 
milisə xəbər vermiş qızın əvəzinə başqa bir qız 
öldürülübmüş. Xəbəri milisə çatdıran qız öldürü-
ləcəyindən duyuq düşdüyündən qaçıb gizlənib-
miş. Bu qız sonradan Ağstafaya ərə gedib. Oğul-
uşaq sahibi olub (Səhvən öldürülən qızın meyiti-
ni Kürə atıblarmış).                                       

Məhkəmə gününə kimi qızı orda-burda giz-
lədiblər. Məhkəmənin gedişinin qızğın vaxtında 
əsl həqiqəti qəlbində-dilində gəzdirən qız gəlib 
çıxır. Dünyagörmüş kişilər peyğəmbərcəsinə de-
yiblər: «Gen qaz, dərin qaz, özün düşəcəksən». 
Qız şahidi olduğu hadisəni - həqiqəti danışır: 
«...Məni öldürmək istəyənlərdən biri elə bu milis 
müavini idi». Məmmədxan kişi namərdlərin qaz-
dıqları qırx arşınlıq quyunun üstündən adlayıb 
keçir. Tanrı çərxini elə fırladır ki, quyu qazanla-
rın özləri quyuya üzüstə düşürlər. 

Müavin həbs edilir. Məmmədxan kişi azad 
olunur. Sonra müavin hansı iyrənc əməllərinə 
görəsə  türmədə öldürülür. Sonradan Məmməd-
xan kişiyə irad tutublar ki, belə bir müavinə eti-
bar edib iş tapşırmaq olmazdı. Səmimiyyəti hər 
şeydən uca tutan Məmmədxan kişi deyir: «Mən 
ona inanmışam. Mən dövlətə, xalqa vicdanla 
xidmət etmişəm. Ömrüm boyu haqsızlıq etmə-
mişəm. Camaata heç bir pisliyim keçməyib. 
Mən həmişə vəzifə borcumu ləyaqətlə yerinə ye-
tirmişəm». Onun başı xalq və dövlət yanında 
mənən uca idi. Bu işdə də haqlı olduğu gözgörə-
si sübut olundu. Ancaq kəmfürsətlik etdilər. 
Məmmədxan kişini milis sistemindən müvəqqəti 
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də olsa uzaqlaşdırdılar. Bir-iki il ona iş vermədi-
lər. Ailə-uşağını dolandırmaq xatirinə xırda-para 
işlərlə məşğul olur. Stalin vəfat edəndən sonra 
rejimin havası bir qədər yumşalmışdı. M.C.Ba-
ğırovdan sonra isə Azərbaycanda formalaşmış 
yasaq və qadağa stereotipləri az da olsa dağıldı. 
İnsanlarda uzun illər ərzində yaranmış qorxu, 
hürkü bir qədər götürüldü. Haqsız günahlandırı-
lanlar bəraət aldılar. Məmmədxan kişinin isə 
üzərində heç bir qara ləkə yox idi. Ədalət məh-
kəməsində günahsız olduğu sübuta yetirilsə də, 
onu heç bir əsas olmadan polis rəisliyindən 
uzaqlaşdırmışdılar. 

1956-cı ildə Məmmədxan Zamanovu Bakı 
rayonlarından birinə milis rəisinin müavini təyin 
edirlər. Ailə Bakıda yaşayırdı. Böhtanla üzləş-
məsi, haqsızlığa düçar olması Məmmədxan Kə-
rimoğlunun ürəyini üzmüşdü, əhvalını pozmuş-
du. Həmin ərəfədə Bakıda da oğurluq, quldurluq 
xeyli çoxalıbmış. Bir gün Məmmədxan kişinin 
özü də oğruların əhatəsinə düşür. Günlərin birin-
də gecə işdən evə tramvayla qayıdırmış. Elə 
tramvaydaca oğrular onun üstünə düşürlər. O, 
hələ güclü, qüvvətli olsa da, infarkt keçirmişdi. 
Quldurlar tapançasını götürmək istəyirlər. Tram-
vay sürənə deyir ki, qapıları bağla. Sabunçu vağ-
zalına çatanda milislər tramvayı saxladırlar. Pe-
şəkar quldurlar qapı açılan kimi milislərin əlin-
dən sovuşub qaçırlar. Məmmədxan kişini rast-
laşdığı  bu hadisə heç rahat buraxmırdı. Evdə elə 
hey deyirmiş: «Gör nə qədər azğınlaşıblar ki, 
milislərə də hücum edirlər». 
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O gecə Məmmədxan kişinin kirpiyi kirpik 
üstə gəlmədi, ilan vuran yatdı, o yatmadı. Elə 
həmin gecə əsəbindən ürəyinin şah damarı qırıl-
dı. Bu, ikinci infarkt idi. İki-üç ay evdə yatdı, 
müalicə qəbul etdi. İkinci infarktdan sonra işə 
qayıtmaq fikri yox idi. Milis sistemində işləməyi 
daha gözü yemirdi. Bakı Şəhər Milis İdarəsinin 
rəisi Məmmədxan kişinin xatirini çox istəyirdi. 
Xəstəliyindən bir müddət keçəndən sonra Məm-
mədxan kişini yanına çağırdı. Hal-əhval tutan-
dan sonra dedi: «Məmmədxan kişi, uzun illər 
milis sistemində çalışmısan. Özü də namusla, 
vicdanla. Sən orqandan getməli kişi deyilsən. 
Ancaq sağlamlığın hər şeydən ucadır. Özünü qo-
ru - ürəyini qoru. Sənə sakit, dinc bir iş lazımdır. 
Məsləhət bilirəm ki, «Passaj» bazarında kiçik  
bir milis bölməsi var, ora  sən rəhbərlik edəsən. 
Elə ağır yer deyil, istirahət edə-edə işləyərsən, 
ev-eşiyinə gündəlik çörək aparmaq imkanın da 
olar». 

Məmmədxan kişinin özü könüllü olaraq mi-
lis sistemindən uzaqlaşmaq istəsə də, ancaq dos-
tunun  bu təklifini qəbul etdi. 

Məmmədxan kişi ömrünün 24 ilini milis or-
qanlarında çalışdı. 1959-cu ildə xəstəliyinin uc-
batından milis sistemi ilə tamamilə vidalaşdı. 
Dostunun təklif etdiyi işdə də çox işləyə bilmə-
di. Cəmi bircə il - 1959-cu ilin axırına kimi ora-
da çalışdı. Doğrusu, bu  iş ürəyincə deyildi. Am-
ma evdə də otura bilmirdi. Darıxırdı. Başqatan, 
könül ovudan bir iş lazım idi. Oğlu Kərim Bakı 
Şəhər Komsomol Komitəsinin katibi idi. Nüfuzu 
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vardı. Sözü eşidilirdi. Məmmədxan kişi oğluna 
dedi ki, orada başqatan bir iş tap mənə. Gəlim 
oturum, günümü keçirim. Şəhər həyatı. Ömrü 
boyu iş-güc sahibi olmuş adam. Gözgörəsi dörd 
divar arasında oturmağa əsəbləri duruş gətirə 
bilməzdi. Oğlu Kərim atasının könül rahatlığı 
üçün dinc bir iş tapdı. Akademiyanın qarşısında, 
indiki Cavid bağı yenicə salınırmış. Kərim mü-
əllim rayon partiya komitəsinin katibi ilə söhbət 
edir. Bağın müdirliyi Məmmədxan kişiyə həvalə 
olunur. Bağ evlərinin lap yaxınlığında idi. Bu iş 
Məmmədxan kişinin ürəyincə oldu. 5-6 adama 
rəhbərlik etdi. Ağaclar əkdirdi. İndiki Cavid ba-
ğının müəlliflərindən biri də Məmmədxan kişi 
oldu. Bağın ilk fidanlarını Məmmədxan kişi öz 
əlləri ilə əkib. Burada da çox işləmədi. Qərara 
gəldi ki, işdən çıxsın. 

...1967-ci il idi. Yevlağın Xaldan kəndində 
yaşayan qohumlarından biri övladına toy tədarü-
kü görürmüş. Məmmədxan kişinin arxasınca 
Yevlaxdan maşın göndərirlər. Oğlu Kərim atası-
nın uzun yolu yayın istisində maşınla getməsinə 
qəti razı olmur. 

Kərim müəllim həmin günləri də təəssüf his-
si ilə xatırlayır: «...Atamın Böyük Vətən Müha-
ribəsindən qayıtmayan bibisi oğlu Mehdi kişinin 
oğlu Camaləddinin toyuna hazırlaşırdılar. Atam 
onları çox istəyirdi. Dedim ki, ata, sənə uzaq yo-
la çıxmaq olmaz. Səmimi deyim ki, anamla mü-
bahisə etdim. Yuxusunu gördüyümdən canfəşan-
lıq etdim ki, getməsin. Həmin gecə yuxuda gör-
müşdüm ki, atamı kimsə tutub aparır. Yuxumu 
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atama deməmişdim. Ancaq daxilən vuruşurdum 
ki, atam bu səfərə çıxmasın. Dedim ki, yol çox 
uzaqdı, bu səfərdən imtina et. Anam inadkarlıq 
etdi ki, xeyir işdi, getməlidir, getməyə bilməz. 
Yevlaxdan Bakıya dalınca maşın göndəriblər, 
necə getməyə bilər. Mən çox təkid etdim. Axır-
da gördüm ki, atamın da könlü var getməyə. 
Acıq edib evdən çıxdım. Amma elə bil son səfə-
rə çıxdığı atama da əyan olmuşdu. Mənim həyə-
canımı duyub dedi ki, qorxma, mənə heç nə ol-
mayacaq. Üç qardaş, üçünüz də burdasınız. Bil-
məlisiniz ki, mənim düşmənim yoxdur. Düzdür, 
sistemdə işləmişəm. Bu peşə düşmən qazandıran 
peşədir. Ancaq mən camaata pislik etməmişəm. 
Mən camaata əl tutmuşam. Ona görə də mən tə-
rəfdən düşməniniz yoxdur. Sizə də deyirəm ki, 
camaatı həmişə yola verin. Mən evdən çıxandan 
sonra atam arxasınca gələn maşınla Xaldana yo-
la düşür. Yevlaxda elçilikdəcə atam üçüncü in-
farktı keçirir. Atamı oradan Ağdama aparırlar. 
Ağdamdan böyük qardaşım Hüsüyə zəng edirlər. 
Bu vaxt artıq qardaşım ürək cərrahı işləyirdi. 
Bacılarım da həkim idilər. Hamısı yığışıb mən-
dən qabaq Ağdama gedirlər». 

Məmmədxan Zaman oğlu Kərimov 1967-ci 
ildə Ağdamda dünyasını dəyişib. Elə oradaca - 
Qarabağın məşhur Qarağacı qəbiristanlığında 
dəfn edilib. 
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*** 
 
Məmmədxan kişi ilə Afərim xanım bütün 

həyatları boyu özlərini xoşbəxt sanıblar. Tanrı 
onların üzünə gülmüşdü. Taleləri onlara qarşı in-
saflı, mürvətli olmuşdu. Bu izdivacdan üç oğul, 
dörd qız dünyaya gəlmişdi. Əsilli-nəsilli ailələ-
rin hamısında olduğu kimi, bu ailənin də ən qiy-
mətli və ölçüyəgəlməz var-dövləti övladları idi. 
Ailə çoxuşaqlı idi. Çoxuşaqlı ailələrin əxlaqı, 
tərbiyəsi hamımıza gün kimi aydındır. Bu ailələ-
rin əxlaqı büllur kimi saf, su kimi şəffaf olur. 
Belə ailələrin pozulmaz bir  prinsini var: «Uşa-
ğım əzizdirsə, tərbiyəsi ondan da əzizdir». Ailə-
nin ilki qız idi. Minayə Məmmədxan qızı 1927-
ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunu bitirib. Səhiyyə Nazirliyinin Dördün-
cü Baş Tibb İdarəsində baş həkimin müavini iş-
ləyib. 

Ailənin sevincinə ikinci övladın dünyaya gə-
lişi qanad taxdı. İkinci övlad Tanrının oğul payı 
idi. Məmmədxan kişi də çox sevindi. «Oğul düş-
mən toxmağıdı. Dar gündə arxadı», - dedi. 
Məmmədxan kişi ona ermənilər tərəfindən öldü-
rülmüş qardaşı Hüsünün adını verdi. Hüsü 
Məmmədxan oğlu Kərimov 1928-ci ildə Ağdam 
şəhərində anadan olub. Onun dünyaya gəlişi bir 
atanı, bir nəsli sevindirmişdisə, həyatı, ömür yo-
lu, əməli-şəfalı əlləri bütün Azərbaycana fərəh 
gətirmişdi. O, respublikanın tanınmış cərrahla-
rından idi. 
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Yeri gəlmişkən, bir məsələni qeyd edim. Kə-
rim müəllimin öz dəsti-xətti ilə yazılmış tərcü-
meyi-halı qarşımdadır. Professor ata-anasından 
sonra qardaşı Hüsünü xatırlayıb. Bu duyğunu, 
bu istəyi heç cür təsadüf kimi qiymətləndirmək 
olmaz. Bu istək qardaş məhəbbətindən xəbər ve-
rir. Bununla yanaşı, məşhur cərrah, bacarıqlı 
professor, həkim Hüsü Kərimova yaranmış xalq 
məhəbbətinin diktəsidir.  Kərim müəllim qarda-
şının ömürlüyündən  iftixar hissi ilə söhbət açsa 
da, hələ də qövr edən kədərini gizlədə bilmir: 

«...Hüsü beş yaşında birinci sinfə getmişdi. 
Bütün fənləri əla oxuyurdu. Çox istedadlı idi. 
On beş yaşında orta məktəbi bitirdi. Özü də qızıl 
medalla. Yadımdadır, on altı yaşı olmadığı üçün 
pasport ala bilməmişdir. Sənədlərini Tibb İnsti-
tutuna götürmürdülər. Atam məcbur oldu, yuxa-
rılara müraciət etdi. Atam komissiyanın iştirakı 
ilə qardaşımdan qəbul imtahanı götürülməsini 
tələb edirdi. Sənədlərini qəbul etdilər. Hüsü iki 
imtahan verdi. Hər ikisindən «əla» qiymət aldı. 
İnstitutu da əla oxudu. Hətta bir müddət o döv-
rün ən yüksək təqaüdü sayılan Stalin təqaüdünü 
aldı. Üçüncü kursda onu qrup nümayəndəsi seç-
dilər. Sonra isə onu aspiranturada saxladılar. Or-
ta məktəbli, institutlu, aspiranturalı bir yerdə 18 
il oxumuşdu. Bu on səkkiz ildə Hüsüyə ancaq 
bir dəfə «4» qiyməti verilmişdir. Bunun isə sə-
bəbi bir məsələ olmuşdur ki, lüzumsuz saydı-
ğımdan indi onu açıqlamaq istəmirəm.  

33 yaşında tibb elmləri doktoru, professor 
idi. Qabiliyyət və bacarığına görə gənc yaşların-
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dan respublikanın baş cərrahı seçilmişdi. O da 
indiki kimi yadımdadır ki, o zaman respublika-
mızda səhiyyə naziri S.Vurğunun əmisi oğlu 
Fəxri Vəkilov idi. O, işdən gedəndə respublika-
nın yeni rəhbəri, Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi V.Axundovdan xahiş etmişdi ki, Hüsünü 
onun yerinə nazir təyin etsin. 

Hüsünün elmi rəhbəri tanınmış cərrah, pro-
fessor Fuad Əfəndiyev olub. Onun namizədlik 
və doktorluq işləri ürək cərrahiyyəsinə aid idi. 
Ancaq tale elə gətirmişdi ki, həyatda uzun müd-
dət mədə-bağırsaq cərrahiyyəsi ilə məşğul oldu. 
Bir müddət respublika ürək cərrahiyyəsi mərkə-
zində Fuad Əfəndiyevin müavini işlədi. Ancaq 
xainlərin, xəbislərin, aravuranların hiyləsi ilə 
uzun illərin dostlarının arası sərinləşir. Hüsü 
oradan getməli olur. 

...O da yadımdan çıxmır. Keçmiş SSRİ-də 
hamının hörmət-ehtiram göstərdiyi məşhur cər-
rah, akademik Petrovski Bakıya gəlmişdi. Azər-
baycanın tanınmış cərrahları Fuad Əfəndiyev, 
Nurəddin Rzayev, İbrahim Topçubaşov, Xamis 
Həsənov və başqaları akademiklə görüşür, onu 
qonaq dəvət edirdilər. Növbə Hüsüyə çatanda o, 
akademik Petrovskini  evinə qonaq dəvət etdi. 
Yuxarıda adlarını çəkdiyim cərrahlar da gəlmiş-
dilər. Süfrəyə çörək gəlməmişdən əvvəl Petrovs-
ki üzünü Fuad Əfəndiyevə tutub dedi ki, mənim 
Bakıda beş-altı güclü yetirməm var. Onlardan 
biri də Hüsüdür. Məclis başlananda sağlıqlar de-
yildi. Növbə İbrahim Topçubaşova çatdı. O de-
di:  «Cərrahlardan soruşanda ki, İbrahim necə 
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cərrahdı. Deyirlər: Cərrahların yanında yaxşı 
kompozitordur. Kompozitorlardan soruşanda isə 
deyirlər ki, kompozitorların yanında yaxşı cər-
rahdır». 

Professor Hüsü Kərimov yüzlərlə elmi mə-
qalənin, on kitabın müəllifidir. Keçmiş İttifaqın 
mədə-bağırsaq cərrahiyyəsi üzrə on tanınmış hə-
kimindən biri olmuşdur. Bu şərəfli ada keçmiş 
SSRİ dövründə  Belarusiyanın (indiki Belarus 
Respublikası) paytaxtı Minsk şəhərində  keçiril-
miş ümumittifaq qurultayında layiq görülüb. 

H.Kərimov bütün ömrü boyu həkimlik şərə-
fini uca tutub. İndi onun bu müqəddəs yolunu 
övladları ləyaqətlə davam etdirir. Övladlarının 
hər ikisi - Rövşən və Sənan ata yolunu müqəd-
dəs bilirlər. Böyük oğlu Rövşən cərrahdır. Sa-
bunçu xəstəxanasında işləyir. Sənan isə atasının 
çıraq tutub getdiyi elm yolu ilə addımlayır. Tibb 
elmləri doktoru, professordur. O, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə nazirinin müavini və 
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru kimi məsul 
vəzifələrdə çalışmışdır . 

 
*** 

 
Ailədə üçüncü övlad - ikinci oğul Kərimdir. 

Deyirlər, Məmmədxan kişi ikinci oğlunun dün-
yaya gəlişinə lap çox sevinibmiş. Atası Məm-
mədxan kişi: -Şükürlər olsun xudaya! Oğul ata 
yetiridir, - dedi. 
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Anası Afərim xanım üzünü göylərə tutub de-
yirdi: «Gözəgörünməz Tanrı, sənə min şükür ol-
sun! Verən də sənsən, alan da». Kərimin dünya-
ya gəlişi ailənin dərdini unutdurdu, təsəlli verdi. 
Onun dünyaya gəlişindən üç gün əvvəl Məm-
mədxan kişinin bir yaşlı oğlunu ilan vurmuşdu. 
Körpəni xilas edə bilməmişdilər. Sonradan hə-
min günü Kərimə də xatırlatmışdılar. İyunun 5-
ni. O gün indi də yaddaşından silinməyib. Kör-
pənin ölümü hamıdan çox Məmmədxan kişiyə 
təsir edibmiş. Körpənin ölümündən sonra dərin 
depressiyaya düşmüş Məmmədxan kişi özünü 
belə öldürmək istəyirmiş. Körpənin ilan vurma-
sını heç cür özünə bağışlaya bilmirmiş. 

Tanrı bir yandan bağlayıb, bir yandan açan-
dır. Kərimin dünyaya gəlişi atanı ovutdu. Taleyi-
nə düşən gözlənilməz itki ilə barışmalı oldu. 

Qədim kitabların birində yazılıb: «Oğlun 
olanda birinci növbədə ona yaxşı bir ad qoy». 
Onun adı var idi. Atası çoxdan sinəsində gəzdi-
rirdi. Atası Kərim yüzbaşının adını övladına 
qoydu. Bu ad nəsildə hamının ürəyincə oldu. Bu 
dünyada nə var Tanrı diktəsidir. Atasının adını 
onun qəlbinə Tanrı salmışdı. Bundan əvvəl iki 
oğul övladı olmuşdu. Məmmədxan kişi böyük 
oğluna doğma kəndi Şəkidə ermənilərin gənc 
yaşlarında öldürdüyü qardaşı Hüsünün adını ver-
mişdi. 

Atalar  heç vaxt səhv etmirlər. Məmmədxan 
kişi sevimli atasının adını üçüncü övladına - 
üçüncü oğluna verdi. Ad da Tanrı qismətidir. 
Onu da deyirlər ki, babalar nəvədə tamamlanır. 
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Nəvə babanın uşaqlığı və gəncliyidir. Deyirlər, 
nəvə Kərim baba Kərimə daha çox oxşayır. Bəl-
kə, elə buna görə babasının adı ona qismət oldu. 
Boy-buxunu, oturuş-duruşu, ağlı-dərrakəsi ilə 
babasına çəkibmiş. Kərim, babası Kərim yüzba-
şını görməyib. Babası onun dünyaya gəlişindən 
düz on altı il əvvəl dünyasını dəyişmişdi. Atası 
ona doğum kağızını alanda soyadını da Kərimov 
yazdırdı. Məmmədxan kişinin özü Zamanov so-
yadını daşıyırdı. Oğlu isə babasının adını adında 
və soyadında daşıdı: Kərim Kərimov. Özü də bu 
adı və soyadı şərəflə, qürurla daşıdı. İndi bu ad, 
bu soyad bütün Azərbaycana bəllidir. Bu ad, bu 
soyad nəslin əhatə dairəsindən çıxıb, respublika-
nın geniş koordinatlarında tanınır. 

Kərim Məmmədxan oğlu Kərimovun doğum 
şəhadətnaməsində təvəllüd tarixi hansı səbəb-
dənsə 1933-cü il 5 iyun göstərilib. 5 iyun doğru-
dur. İl isə yanlışdır. Əslində, Kərim Məmmədxa-
noğlu 1934-cü ilin 5 iyununda Ağdam şəhərində 
anadan olub. Bu il və gün unudulan deyildi. Ona 
görə ki, həmin il Məmmədxan kişinin bir yaşlı 
oğlunu ilan vurmuşdu. Kərim də həmin il ana-
dan olub. Bu gün onun bioqrafiyasında doğum 
şəhadətnaməsinin möhürü - 1933-cü il yaşadılır. 
Kərim müəllim bu tarixi qəlbən qəbul etməsə də, 
lazım olanda rəsmiyyətçilik xatirinə elə belə də 
yazır: «Mən, Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu 
1933-cü il iyun ayının 5-də Azərbaycan Respub-
likasının Ağdam şəhərində qulluqçu ailəsində 
anadan olmuşam». 



Şərəfli ömür yolu 

58 

Məmmədxan kişi tez-tez iş yerini dəyişdi-
yindən ailəsini də özü ilə aparırdı. Kərim də al-
tıncı sinfə kimi müxtəlif rayonlarda məktəbə 
getməli oldu. Uşaqlığın unudulmayan günləri:  

«Birinci sinfə Ağdamda 3 nömrəli məktəbdə 
getmişəm. İkinci sinfin yarım ilini Ağdamın 2 
nömrəli məktəbində rusca oxumuşam. Atam 
Ağstafada işlədiyindən üçüncü sinifdən altıncı 
sinfə kimi orada oxumuşam. Altıncı sinfin yarı-
sından Ucarda oxumalı olmuşam. 

...Üçüncü sinifdə artıq Ağstafada idim. Dərs 
gedirdi. Ədəbiyyat dərsi idi. Birdən qapı açıldı. 
Gözləmədiyim halda atam içəri girdi. Atam mi-
lis formasında idi. Açığını deyim ki, müəllim 
həyəcanlandı. Atam bu həyəcanı hiss etdiyindən 
əli ilə tez məni göstərib dedi ki, oğlum bu sinif-
də oxuyur. Onun üçün gəlmişəm, görüm necə 
oxuyur. Atam keçib arxa sırada əyləşdi. Mən hə-
mişə rusca oxumuşam. Atam müəllimə dedi ki, 
dərsi məndən soruşsun. Mən özümü itirdim. Ke-
çən dərsi danışmışdım. Buna görə arxayınlaş-
mışdım ki, bu gün müəllim məndən soruşmaya-
caq. Atamın qorxusundan köhnə dərsi danışmalı 
oldum. Müəllim də üstünü vurmadı. Günorta 
atam nahara evə gəldi. Heç vaxt atam iş-gücdən 
baş açıb günortalar evə gəlməzdi. Öz-özümə fi-
kirləşdim ki, görünür, atam mən sarıdan narahat-
dır. Zənnim məni aldatmamışdı. Anam atama 
dedi ki, axşama ət yeməyi hazırlayıram. İndi tez 
olmaq üçün qayğanaq edim. Atam anama dedi 
ki, nə edirsən et, mən Kərimlə məşğul olum, - 
görüm, dərslərindən necədir. Mənə dedi ki, ədə-
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biyyat kitabını gətir. Kitabı verdim. Dərsin yeri-
ni soruşdu. Dərsi mənə oxutdu. Mətndə «orex» 
sözü var idi. Dedi ki, «orex» nə deməkdir. Mən 
bu sözü «oraq» kimi tərcümə etdim. Söz ağzım-
dan çıxar-çıxmaz şillə tapança kimi açıldı, döşə-
məyə yıxıldım. Üzünü anama tərəf tutub dedi: 
«Mən belə oğulla üz-üzə oturub çörək yemərəm. 
Bu, məni, səni, hamını aldadır». Atam günorta 
çörəyinə oturmadı. Bu, birinci və axırıncı dəfə 
oldu. Həmin gün çox fikirləşdim. Atam hər şeyi 
düz demişdi. Daxilimdə qərar qəbul etdim ki, 
oxumalıyam, dörd almamalıyam. Belə də oldu. 
Mənim oxumağım həmin gündən başladı. Ayda-
ildə təsadüfən «4» alanda da bərk ağlayırdım... 

 
*** 

 
 İnsanın gələcəyinə yol onun uşaqlıq illərin-

dən keçir. Gələcəyin nişanələri uşaqlıqdan bəlli 
olur. Huşyar oxucu, Kərim Kərimovun valideyn-
lərindən bir qədər irəlidə nə üçün söhbət açdığı-
mı, yəqin ki, asanlıqla başa düşdü. Ot kökü üstə 
bitər, deyiblər. Oxucu Kərim Kərimovun mən-
sub olduğu nəslin ata və ana xətti ilə tanış oldu. 
Bu azman nəsil ağacının üzərində boy atıb böyü-
yən övladlar da canlarında-qanlarında nəslin bü-
tün cizgilərini daşımalı idilər. Dünən inkar etsək 
də, bu gün yekdilliklə təsdiqləyirik ki, nəslin ca-
nında-qanında saxlanılan genlərin cəmi asanlıqla 
növbəti nəslə ötürülür. 

Kərim Kərimovun sağı da, solu da - ata və 
ana xətti zəngin xarakteri ilə seçilən nəsil olub-
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dur. Professor Kərim Kərimov da belə bir əsilli-
köklü zata mənsubdur. Atası Məmmədxan kişi 
də övladlarında ağıl-kamal nişanəsini onların 
körpəliyindən görürdü. Sadəcə, yolu düz tutub 
getmək lazım idi. Ailə körpə uşaqların istiqamə-
tini düzgün müəyyənləşdirdi. Bəli, uşaqların el-
mə, biliyə yiyələnməsində ailə tərbiyəsinin əla-
hiddə rolu oldu. Elə körpəlikdən uşaqların qəl-
bində elm toxumu səpilib cücərdildi. Uşaqlıq ar-
zuları da, adətən, nəticədə hasil olur. Atası 
Məmmədxan kişi həmişə deyərdi: «Elm, bilik 
hər şeydən ucadır. İnsan, insandan yalnız ağlına 
görə yuxarıda dayanır. Həyatın açarı elmin için-
dədir. Kim o açarı tapıb ələ keçirəcəksə, həyatı 
da xoş keçəcəkdir». 

Afərim ana isə axşam-səhər uşaqlarının yazı-
pozusunun, oxumalarının üstündə əsirmiş. Tez-
tez təkrar edirmiş: «Savadı olan adamın hünəri 
də olur. Savadlının dili   həmişə uzun olar. Çalı-
şın, əlinizin altında işləyən olsun, kiminsə   əli-
nin altında işləməyin». Övladların özlərinin də  
xəbəri  olmadan  bu sözlər uşaqlıqdan qeyri-ixti-
yari ürəklərinə-qəlblərinə yazılırdı. Bu ailədə 
haqq - ədalətlə yanaşı, elmə də sitayiş olundu. 
Uşaqların fikri-zikri kitab-dəftər, yeganə məşğu-
liyyəti isə yazıb-oxumaq idi. 

 
*** 

 
Ailədə yaşda Kərimdən böyük  uşaqlar - ba-

cısı Minayə, qardaşı Hüsü dərslərini əla oxuyur-
dular. Bu ənənəyə ailədə sona kimi sadiq qalın-
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dı. Kərim də, ondan kiçik uşaqlar da ənənəni so-
na qədər layiqincə davam etdirdilər. 

Kərim artıq yeddinci sinifdə oxuyur. Atası 
Bakıda işlədiyindən ailə də paytaxtda yaşayır. 
Onun özünün etirafı: «Yeddinci sinifdən Bakıda 
oxumağa başladım. Bakıdakı müəllimlər güclü 
idi. Özümü bu müəllimlərin ölçü-biçisi, tələb-
karlıqları üstündə köklədim. Bakıda oxuduğum 
32 saylı natamam orta məktəbdə ilk «5»-i ədə-
biyyat müəllimi Dilbazidən aldım. Sonradan bil-
dim ki, ədəbiyyat müəllimim Azərbaycanın ilk 
qadın Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin qardaşıdır. 
O, bizə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini 
tədris edirdi. Məktəbə təzə gəlmişdim. Məni ya-
zı lövhəsinin qarşısına dəvət etdi. Təzə dərsi da-
nışdım. Əvvəlki dərslərdən də sual-cavab etdi. 
Verdiyim cavablar xoşuna gəldi. Başını qaldırıb 
eynəyinin üstündən mənə tərəf baxıb dedi: - 
Oğul, sən avaralara qoşulma. Çalış, onlardan 
aralı gəz. Sənin gələcəyin var». Açığını deyim 
ki, həmin vaxt deyilmiş bu sözlər məni  çox ruh-
landırdı. İlk vaxtlar sinifdə müşahidə etdiyim  
bəzi işlər məni həvəsdən salırdı. Bunun ardınca 
da bir hadisə baş verdi. Bu hadisə də mənə qol-
qanad verdi. Sinfimizdə bir nazir oğlu oxuyurdu. 
Bir gün mənə dedi ki, atam səni bizə dəvət edir. 
Soruşdum ki, atan məni haradan tanıyır. Dedi ki, 
bilmirəm. Ancaq mənə tapşırıb ki, sinfinizdə 
oxuyan Zamanovu özünlə evimizə gətir. Bildir-
dim ki, mən Zamanov deyiləm. Mənim famili-
yam Kərimovdur. Cavabında qayıtdı ki, deyə-
sən, atanı tanıyır. Atası maşın göndərmişdi. Ma-
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şına əyləşib getdik. O zaman onlar şəhərin mər-
kəzində yerləşən, xalq arasında «Monolit» kimi 
tanınan binada yaşayırdılar». Həmin bina da 
məktəbə yaxın idi. Hava isti idi. Qapını mayka-
da olan bir kişi açdı. Sonradan bildim ki, bu kişi 
həmin məni çağırtdıran nazirdir. Məndən haralı 
olduğumu, atamın iş yerini soruşdu. Sonra mənə 
dedi: «Mən istəyirəm oğlum səninlə otursun-
dursun, səninlə dostluq etsin». Mən də dedim ki, 
niyə ancaq mənimlə? O da qayıdıb dedi: - Mən 
müəllimlərlə söhbət etmişəm. Onlar mənə deyib-
lər ki, ayyarımdı sən bu məktəbə gəlmisən. Ça-
lışqan və bacarıqlı uşaqsan. Atanı da soruşub öy-
rənmişəm. Deyir ki, Ucarda milis rəisi işləyir». 
Həmin gündən həmin oğlanla dostluq etdim. 
Mən doqquzuncu sinifdə oxuyanda atamı həbs 
etdilər. Ailə vəziyyətimizlə bağlı axşam məktə-
binə keçdim. Gündüzlər laborant işlədim. Nazir 
də mənə görə oğlunu axşam məktəbinə dəyişdir-
di. Ancaq oxumağımda fərq olmadı. Bəlkə də, 
əvvəlkindən bir az da çox çalışdım, daha yaxşı 
oxudum. Dərslərimin hamısından yenə də «beş» 
qiymət alırdım. Hərdənbir rus dilinin yoxlama  
yazı işlərindən «4»  alırdım. Ancaq axşam mək-
təbində tərs bir fizika müəllimi var idi. Bu, Xu-
dazarov familiyalı bir nəfər idi. Bu Xudazarovun 
bir şakəri var idi. Heç kəsə beş yazmırdı. Deyir-
di ki, şagird beşə bilə bilməz. Beşə yalnız müəl-
lim bilər. Mən də istəyirdim ki, məktəbi qızıl 
medalla bitirim. Gördüm ki, vəziyyət belədir. 
Məsələni qardaşım Hüsüyə açıb danışdım. Hüsü 
həmin ərəfədə aspiranturada oxuyurdu. Sən de-
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mə, qardaşım Hüsü, Xudazarovu lap yaxından 
tanıyırmış. Xudazarov üç institut bitiribmiş, hət-
ta Hüsügillə də tibb institutunu qurtarıbmış. Sə-
həri gün Hüsü ilə məktəbə gəldik. Öpüşdülər-
görüşdülər. Bundan sonra fizika fənnindən də 
beş aldım. Ancaq orta məktəbi qızıl medalla biti-
rə bilmədim. Sonradan məlum oldu ki, mənə 
yeddinci sinifdə «konstitusiya» deyilən fəndən 
«4» yazılıbmış». 

 
*** 

 
XX əsrin 50-ci illəridir. Yaydır. Məktəb bağ-

lıdır. Uşaqlar tətildədirlər. Ailə də dincəlmək 
üçün Çalbayır dağlarına qalxıb. Məmmədxan ki-
şi yaylağa qardaşı Əvəzin və digər əmiuşaqları-
nın ailələrinin yanına adətən bir neçə günlük ge-
dərdi. Çalbayır dağlarını Məmmədxan kişi çox 
sevərdi. Ola bilsin ki, təmiz havasından, soyuq 
bulaqlarından daha çox, Çalbayır dağlarının  ata 
yurdu Şəkinin yaxınlığında olduğuna görə. Çal-
bayır dağlarından Şəki qalası görünürdü. Əfsus-
lar olsun ki, o, Şəkiyə getməzdi. Ata ocağının is-
ti qucağında  azacıq da olsa rahatlıq tapmaq istə-
yən bu insan keçmişin faciələrini  gözü ilə gör-
mək istəmirdi.                                 

Kərim də hər il bu yaylaqlara gedərdi. On 
dörd-on beş yaşı var idi. Uşaqlıqdan təkliyə 
meylli idi. Məktəbdə də uşaqlara bir elə qayna-
yıb-qarışan deyildi. İndi isə Tanrı ona fürsət ve-
rib. Uca Çalbayır dağları. Qu deyiləndə qulaq 
tutulan dərələr. Hər dərənin başında duran təpə-
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lər. Gündüzlər tay-tuşlarından yayınıb dərələr-
dən xəlvətcə keçib təpələrə qalxır. Yastı bir qaya 
parçasının üstündə əyləşir. Özündən aşağıda, 
özündən yuxarıda sıralanmış dağlara, təpələrə 
diqqət kəsilir. Xəyallara dalırdı: «Bu dağlar necə 
yaranıb? Bu təpələr necə sıralanıb? Bu yer - dağ-
lar-daşlar nəyin üzərində dayanıb, görəsən?! 
Torpağın qalınlığı  nə  qədər  olar?  Heç  onu  
ölçmək   olarmı?  Onun yaşını   bilmək müm-
kündürmü?..»     

Onun başında onlarca belə cavabsız suallar 
dolaşardı. Bəzən də  ağılından gülməli fikirlər 
keçərdi.  Gözünün önünə oxuduqları-eşitdikləri 
gələrdi: “Bəlkə, elə doğrudan da, Yer kürəsi, na-
ğıllarda deyildiyi kimi, qızıl öküzün belində da-
yanıb? Bəlkə, bu nəhəng Yer kürəsi balığın üs-
tündə durub”. 

Gecələr alaçığın deşiyindən içəriyə süzülüb 
axan Ayın südlü işığı onun xəyallarını çəkib 
göylərə aparırdı. Alaçıqdan qaçıb çölə çıxardı. 

...Gecəyarı. Ata boy verməyən otlar. Sakit, 
xəfif bir yay gecəsi. Göy üzündə ulduzlar  də-
nəş-dənəş  düzülüb. Kərim çəmənliyə uzandı. 
Əllərini cütləyib başının altına qoydu. Başladı 
ulduzları saymağa: Bir, iki, üç… saymaqla qur-
taran deyil. “Bu Ay nədən asılıb gedir? Ulduzlar 
necə duruş gətirir o uzaqlarda? Onların sayı nə 
qədərdi? Hərənin bir ulduzu var, deyirlər. Kim 
sayıbdır, görəsən, göy üzündə ulduzları? Axı ən-
gin səmadakı ulduzların hamısını saymaq müm-
kün olan iş deyil. Bəlkə, məktəbdə öyrəndiyi 
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səhvdir: Yer öz oxu ətrafında fırlanmır? Ay, Ye-
rin başına fırlanır?” 

... Həmin gün   səhər açılandan narahat idi. 
Tay-tuşlarının içində qərar tuta bilmir, evdə du-
ruş. Uşaqlardan yayınıb obanın sığındığı dağlara 
tərəf yön alır. Bu günlərdə oxuduğu məlumat 
onu hədsiz narahat etmişdi. Gözünü üfüqə dik-
mişdi. Günəşin oyanmasını gözləyirdi. Öz-özünə 
bərkdən danışmağa başladı: «Gör indi nə yazır-
lar. Günəşin enerjisi də getdikcə azalacaq. Axı, 
niyə azalacaq? Niyə də azalsın? Belə bir şey ol-
maz. Mən buna inanmıram». 

Bu suallar hər an onu narahat edirdi. Bu fikri 
bir dəfə də yazılarımda işlətmişəm. İnsan Yerin 
və Göyün övladıdır. Yer üzündə ömür-gün sürən 
insanoğlu Göylərə pənah aparıb, taleyini Göylər-
də axtarıb, ümidini Göylərə bağlayıb. Bəşər ya-
ranandan özünün  nicatı-xilası haqqında düşü-
nüb-daşınıb. İnsan xilasını bu günün özündə də 
Göylərdə  görür.  Göy  üzü  insan   övladının  
alın yazısı, Yer isə insanın cəfakeşidir. Bu Göy 
də, bu Yer də canlıdır. İnsanın min bir oyununa 
bu Yer duruş gətirib. İnsanın ağrı-acısına, şıltaq-
lığına bu Yer dözüb. Göylər bizi bağışlasın, bəl-
kə, elə insan Yerin övladıdır. Min illərin, əfsanə-
vi bir məntiqi var. Deyirlər, insan torpaqdan ya-
ranıb. Sonuncu səma kitabı olan Quran da bu 
bilgini özündə ehtiva edir. Əsrlərin təfəkkürün-
dən süzülüb gələn əfsanələşmiş son məntiqə 
inanmamaq olmur. Təbiət və cəmiyyət qanunla-
rının üst-üstə düşən məntiqi də bunu birmənalı 
təsdiqləyir. Təbiətin dəyişilməz məntiqi qətiy-
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yətlə birdəfəlik təsdiqləyib ki, sonluq başlanğıc-
la eynilik təşkil edir, sonluq başlanğıcı tamamla-
malıdır. Başqa cür desək, sonluq başlanğıcın 
təkrarıdır. Bu, əzəli-əbədi, dəyişilməz və şəkk-
gətirilməz bir qanundur. Özü də təbiət qanunu. 
Cəmiyyət də bu qanunu qeyri-iradi təbiətdən 
mənimsəyib. Bu məntiqdən çıxış etsək, insanın 
torpaqdan yaranmasını inkar etmək mümkün de-
yil. Axı, insanın son mənzili də torpaqdır. Sonda 
insan torpağa qayıdır - torpağa qarışır. Bu pozul-
maz və dəyişilməz məntiq də bir daha əyani şə-
kildə təsdiqləyir ki, insan yerin övladıdır. Ancaq 
bu Yer dediyimiz varlıq Göylərin xeyir-duası ilə 
insanı dünyaya bəxş etmişdir. 

Kərimi uşaqlıqdan ayağının altındakı yer, 
başının üstündəki göy üzündən daha çox maraq-
landırırdı. Öz-özünə həmişə düşünərdi: «Göy 
üzü möcüzədir, əlçatmazdır, ünyetməzdir. Axı 
üstündə gəzdiyimiz, hər əzab-əziyyətimizə tab 
gətirən qara torpaq da başdan-ayağa möcüzədir. 
İnsanoğlu Göylərə üz tutursa, 
qara torpağa - yerlərə əyilir, səcdə qılır. Deyir-
lər, göy üzü yeddi qatdır. Bəs yer üzü neçə qat-
dır?» Bu xəyallar, bu sorğu-suallar saatlarla 
onun uşaq düşüncəsini məşğul edərdi. Özü ilə 
Çalbayır dağlarına xeyli kitab aparmışdı. Nara-
hat edən sualların cavabını kitablarda arayıb-ax-
tarır. Cavab tapdığı da olurdu, razılaşdığı da, 
şəkk-şübhə etdiyi də. Ancaq cavabsız qalan su-
allar daha çox idi. Özlüyündə güman edirdi ki, 
bu Göy üzü, bu Yer üzü min ildi, milyon ildi 



Şərəfli ömür yolu 

67 

var. Yəqin, insanoğlu bu Göyün, bu Yerin sirlə-
rinə əl aparmamış olmaz. 

Kərim göylərdən çox, yerə vurulmuşdu. Ün-
siyyətdə olduğu adamlara da deyərdi: «Biz Ye-
rin övladıyıq. Yerə borcluyuq. Bizi yedizdirib-
içizdirən Yerdir». Yerlə bağlı ən kiçik məlumatı 
belə maraqla oxuyardı. Kitablardan oxuyanda ki, 
bəzi alimlər Yeri kainatın mərkəzi adlandırırlar, 
buna hədsiz dərəcədə sevinərdi. Yerlə bağlı hər 
hansı məlumata rast gələndə onları acgözlüklə 
oxuyardı. Ayrıca dəftəri var idi. Maraqlı məlu-
matları orada qeyd edərdi. Onuncu sinifdə astro-
nomiya fənnindən öyrənəndə ki, Ay Yerin pey-
kidir, Ay Yerin ətrafında fırlanır, elə bil dünyanı 
ona bağışladılar. 

...O ilin yayında Çalbayır dağlarına bir dəstə 
geoloq gəlmişdi. Geoloqların geyim-keçimləri, 
iş-gücləri, hərəkətləri Kərimi valeh etmişdi. Hə-
min il bütün yayı geoloqlarla bir yerdə oldu. Bir 
gün axşam yenə onların yanına getdi. Bu axşam 
geoloqlar əlidolu gəlmişdilər. Xırda-xırda torba-
larda nə isə var idi. Kərim gözünü geoloqların 
çadır-evciklərinin küncündə üst-üstə yığdıqları 
kiçik torbalardan çəkmirdi. Ürəyindən keçirdi 
ki, onlara yaxınlaşsın, nəsə soruşsun, öyrənsin. 
Ancaq utanırdı. Geoloqlardan biri onun baxışla-
rını səhərdən müşahidə edirmiş: 

- Nə çox baxırsan? Üstündə gündə gəzdiyin 
daş-torpaqdı da.  

Kərim marağını gizlədə bilmədi: 
- Elə adi daş-torpaqdı? İcazə verin, baxım. 
- Görməmisən, bax. Adi daş-torpaqdı. 
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- Adi daş-torpağı niyə belə əzizləyirsiniz? 
- Bax, onu düz deyirsən ki, adi bildiyimiz 

daş-torpağı əzizləyirik. 
- Onu hara aparacaqsınız? Aparıb nə edəcək-

siniz? 
- Bizi nə sorğu-suala tutmusan. Bakıya apa-

racağıq. Sən, deyəsən, çoxbilmiş uşaqsan. Onu 
düz deyirsən ki, adi daş-torpaq deyil, qiymətli-
dir. 

- Nə var ki içində? Olmaya qızılı var deyə, 
əzizləyirsiniz? 

- Bu torpaq qızıldan da qiymətlidir. Qızıl 
onun yanında nədir ki? 

 Kərim bir də soruşdu: 
- Siz bu daşı-torpağı torbalara yığıb nə edə-

cəksiniz? Mənə də deyin, vallah, heç kəsə demə-
rəm. 

- Heç özümüz də bilmirik. Bakıdan tapşırıb-
lar, ora aparacağıq. 

 Kərim həmin axşam evdəkiləri də gecəyarı-
sına qədər sorğu-suala tutdu, həvəslə  geoloqla-
rın işlərindən danışırdı. Danışdıqca Kərimin gö-
zünün önünə geoloqların gündüzkü işi gəlirdi. 
Qəflətən oturduğu yerdən ayağa qalxdı. Üzünü 
atasına şəstlə tutub: 

- Bəli, mən də gələcəkdə bunlar kimi geoloq 
olacam, sevdiyim torpağı öyrənəcəm.  

Evdəkilər onun arzusunu  alqışladılar və vü-
qarlı danışığına sevindilər: 

- Çox yaxşı olar. Torpaq hər şeydir. Torpaq 
bərəkətdir. Torpaq bütün, sərvətlərin beşiyidir. 
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Ailə üzvlərinin də onun istəyinə şərik çıxma-
sı Kərimin qəlbində yenicə közərməyə başlayan 
bu arzunu şölələndirdi. Kərim 1952-ci ildə Bakı-
da orta məktəbi bitirdi. Elə həmin il sənədlərini 
Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indiki Azərbay-
can Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ) təqdim 
etdi. Yeddi imtahandan 33 bal topladı. Bu, çox 
yüksək göstərici idi. Məlumata görə həmin vaxt 
adıçəkilən instituta sənəd vermiş 6 mindən artıq 
abituriyentin içərisində yalnız  bir nəfər imta-
hanlardan 35 bal yığa bilmişdi. Həmin yüksək 
bal yığan şəxs uzun illər Kərim müəllimlə  bir 
müəssisədə işləmişdir. 

Kərim uşaqlıqdan qəlbində min bir həvəslə 
bəsləyib böyütdüyü arzusuna çatdı. Dağ-mədən 
geologiyası fakültəsinə daxil oldu. O, instituta 
girən dövrdə atasını haqsız yerə milis sistemin-
dən çıxarmışdılar. Böyük qardaşı Hüsü aspiran-
turada oxuyurdu. Ailə qurmuşdu. Bacıları da or-
ta və ali məktəbdə oxuyurdular. Ailə vəziyyətlə-
ri çətin idi. Məmmədxan kişi işinə bərpa olun-
maq üçün o zamanın ölkə rəhbərlərinə, o cümlə-
dən Stalin və Bağırova dəfələrlə ərizə yazır, te-
leqram göndərirdi. O illər unudulası deyil, o illə-
rin gətirdiyi əsəb sarsıntıları yaddaşın dərin  qat-
larına yazılıb: «O illərdə maddi vəziyyətimiz 
ağır idi. Atam bəraət alsa da, işsiz idi. Bu barədə 
yazdığı məktubları poçta mən aparırdım. Yadım-
dadır ki, o illərdə çox çətinlik çəkdik. Mən də 
institutda oxuyurdum, hər şeyə qənaət edirdim. 
Hər gün 10 qəpiyə iki peraşki alırdım. Ancaq 
yaxşı oxuyurdum. İnstitutun divar qəzetlərini ha-
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zırlayırdım. Həmin vaxtlar başıma gələn əhvalatı 
bu gün də təəssüf hissi ilə xatırlayıram. İkinci 
kursda oxuyurdum. Fakültə komsomol təşkilatı-
nın katibi mənim yoldaşım idi. Seçki kompani-
yasında tələbələri məntəqələrə göndərirdilər. Bir 
dəfə anam xəstə olduğundan mən deyilən yerə 
gedə bilmədim. Sabahısı gün gəlməyənlərin si-
yahısını tutmuşdular. Doğrusu, həmişə ictimai 
işlərdə fəal olmuşam. Mənə dedilər ki, səni 
komsomoldan qovuruq. Doğrusu, ağladım. İndi 
elə bir qurum yoxdur. Mənim bu hərəkətim indi-
ki gənclər üçün, yəqin ki, qəribə gələcək. Sovet 
idarəetmə sistemində partiya və komsomol qu-
rumları insan taleyini və karyerasını birmənalı 
və qəti həll edirdi. Bəzən də səhv bir qərarla in-
sanın  taleyini həll edirdilər, bu gün ən adi saydı-
ğımız məsələyə o dövrdə tamam fərqli münasi-
bət bəslənilirdi ».                        

Sözün qüvvəti. SSRİ deyilən nəhəng dövlət 
partiya xofu ilə idarə  edilirdi. Təkpartiyalı re-
jimdəki cüzi yumşalma ab-havası elə həmin par-
tiyanın hegemonluq etdiyi rejimi tarixin arxivinə 
atdı. İnsan Allahdan, haqq, ədalətdən yox, kom-
somol və partiya xofundan qorxurdu. Daha doğ-
rusu, azadlığı olmayan insan komsomol və parti-
ya xofu ilə qorxudulurdu. Komsomoldan, parti-
yadan uzaqlaşdırılan insana cəmiyyətdə çox  pis 
bir münasibət bəslənilirdi. Partiya sıralarından 
çıxarılmış adamlar cəmiyyətdən təcrid olunurdu. 
Komsomoldan, partiyadan insanı çıxarmaq onun 
şəxsiyyətinin inkişafına son nöqtə qoymaq de-
mək idi. Bax, belə idi qayda. 
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... Belə bir məntiq var: «Zamanı seçmirlər». 
İnsan doğulduğu zamanda yaşamalıdır. Yaşadığı 
cəmiyyət insanı qane edib-etməməsindən, onun 
ürəyincə olub-olmamasından asılı olmayaraq, 
insan yaşamalıdır. Yaşayan insan da cəmiyyətin 
inkişaf parametrlərinə uyğunlaşmalı, qəbul edil-
miş prinsiplərə əməl etməlidir. Kərim institutu 
əla və yaxşı qiymətlərlə bitirdi. İnstitut illərində 
o, ictimai işlərdə xeyli fəal olmuş, bu sahədə ki-
fayət qədər təcrübə qazanmışdır. O dövrdə kom-
somol və partiya işində çalışmaq şərəf sayılırdı. 
İnstitutu qurtarandan sonra Kərim taleyini kom-
somol orqanları ilə bağladı. Zamanın inkişaf 
perspektivi oradan keçirdi. Doğrusu, özü bu isti-
qaməti müəyyənləşdirmişdi. Onun komsomol 
sahəsini seçməsi səbəbsiz deyildir. Uşaqlıqdan 
böyük həvəslə sevib-seçdiyi geologiya sahəsində 
bir iş tapsa idi, yəqin ki, digər sahəyə maraq 
göstərməzdi. 

«...İxtisasıma uyğun şəhərdə iş vermədikləri 
üçün komsomol orqanlarına işləməyə getdim. 
İnstitutu qurtaranda mənimlə oxuyan «metis»lə-
rin - ruslar və ermənilərlə qanıqarışıq olanların 
təyinatını Bakıya - Geologiya İdarəsinə verdilər. 
Məni isə Daşkəsənə göndərirdilər. Özü də gön-
dərdikləri iş də fərli bir iş deyildi. Maaşı da  vur-
tut 55 manat idi. Ailəmizin o vaxtlar iqtisadi və-
ziyyəti bir o qədər də yaxşı deyildi. Həmin vaxt-
lar karikaturalarım qəzetlərdə - jurnallarda mün-
təzəm dərc olunurdu və buna görə də 100 mana-
ta yaxın hər ay qonorar alırdım. Fikirləşdim ki, 
Daşkəsənə getmək mənim gələcək inkişafıma 
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müəyyən əngəl törədəcəkdir. Çox götür-qoydan 
sonra Azərbaycan komsomolunun birinci katibi 
Ə.Vəzirovun yanına getdim. Bildirdim ki, yega-
nə azərbaycanlı rəssamam ki, qəzetlərdə siyasi 
karikaturalarım dərc olunur. İmkanlı, vəzifəli 
adamların övladlarının Bakıda saxlanıldığını, 
məni isə Daşkəsənə göndərdiklərini bildirdim. 
Ə.Vəzirov dedi ki, mən həmişə sadə camaatı 
müdafiə etmişəm. İstəyirsənsə, səni də Bakıda 
saxlayım. Dedim ki, mənim burada qalmağım 
təkcə özüm üçün yox, respublika mətbuatı üçün 
də faydalı olar. Bu sözüm onu bərk tutdu. Qayıt-
dı ki, gəl səni Azərbaycan Komsomolunun Mər-
kəzi Komitəsinə təlimatçı vəzifəsinə götürək. 
Səni özüm tanıyıram. İnanıram ki, yaxşı da işlə-
yərsən. Söhbətarası onu da xatırlatdı ki, sənin bir 
vaxtlar da çətinliyin olub. O vaxt da mən kömək 
etmişəm. Mən də bu sözü eşidən kimi fürsəti əl-
dən qaçırmadım. Dedim ki, elə indi də çətinliyə 
salıblar. Ə.Vəzirov qayıtdı ki, öncə dediyim ki-
mi, gəl bizdə işlə. Bu söhbət 1957-ci ilin iyun 
ayının əvvəllərində olub. Kərim müəllim düz üç 
il - 1960-cı ilin noyabr ayına kimi respublika 
komsomolunda işləyib. Əvvəl Azərbaycan 
Komsomolunun Mərkəzi Komitəsində təlimatçı, 
sonra isə Bakı komitəsində birinci katib əvəzi iş-
ləyib. Yeni işə girən ilin qışında xəstələnir. Bir 
neçə ay xəstəxanada yatmalı olur. Sonra onu 
Moskvaya komsomol məktəbinə altı aylıq kursa 
göndərirlər. O, Moskvada kursda ola-ola həm də 
müalicə qəbul edir. Komsomol işinin onun həya-
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tında ən önəmli hadisəsi və əhəmiyyəti alban di-
lini öyrənməsi olur. 

Yaddaşın işığında: 
«1958-ci ilin yayı idi. 24 yaşım var idi. 

Moskvaya, komsomol məktəbinə göndərdilər. 
Getdiyim məktəb qapalı tipli idi. O dövr üçün bu 
məktəbdə təhsil almaq böyük şərəf sayılırdı. Bu 
komsomol məktəbinə hər kəs düşə bilmirdi  
Mən orada yeganə azərbaycanlı idim. Doğrusu, 
qürur duyurdum ki. Azərbaycan üçün lazımlı bir 
şəxsiyyət kimi yetişəcəyəm. İlk gündən ciddi ni-
zam-intizamla rastlaşdım. Birinci gün binanın 
şəraiti, keçiləcək dərs və məşğələlərlə ümumi ta-
nışlıq oldu. Günorta  idi. Qapıda dayanmışdım. 
Gördüm bir nəfər düz mənə tərəf gəlir. Azərbay-
canlı olduğunu güman etdim. Yaxınlaşdı, rusca 
salam verdi. Təbiidir ki, mən də cavab salamı 
verdim, ancaq özlüyümdə dəqiqləşdirdim ki, bu 
adam azərbaycanlı deyil. Tanış olduq və bildim 
ki, o, albaniyalı, yəni milliyyəti alban idi. Adı 
Davud, soyadı isə Şaraydı. Albaniya komsomol 
təşkilatının mərkəzi komitəsinin katibi idi. Bil-
dirdi ki, onu da ezam edildiyim komsomol mək-
təbinə birillik ixtisasartırma kursuna göndərib-
lər. Bir az söhbətdən sonra o, məni öz yaşadığı 
korpusa dəvət etdi və onun yataqxanasına get-
dik. Həmin vaxtlar ilk dəfə idi ki, onların yaşadı-
ğı şəraitlə tanış olurdum. Hər şey çox yüksək sə-
viyyədə təşkil olunmuşdu. Davudla münasibətim 
tutdu. Özlüyümdə qərara aldım ki, alban dilini 
öyrənəcəm. Fikrimi Davuda bildirdim. Davud 
məmnunluq duydu. Üç ayın müddətində alban 
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dilini öyrəndim. Davud və onun yoldaşları ilə 
demək olar ki, təmiz alban dilində danışırdım. 
Davudun özü məəttəl qalmışdı ki, bu tezlikdə 
mən alban dilini necə öyrəndim. 

Elə həmin il, mən Moskvada olanda - 1958-
ci ilin oktyabrında Albaniya Kommunist Parti-
yasının birinci katibi Ənvər Xocanın 50 illik yu-
bileyi qeyd olunurdu. Tədbirlərdə iştirak etmək 
üçün Moskvada yaşayan bütün albanlar Moskva 
Dövlət Universitetinə (MDU) gəlmişdilər. Yubi-
ley mərasimi Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetində təşkil olunmuşdu. Universitetin 
akt zalında iynə atsaydın, yerə düşməzdi. Alban-
larla sıx ünsiyyətdəydim. Davudla, demək olar 
ki, qardaş olmuşduq. Mənə dedilər ki, səni Alba-
niyanın Moskvadakı səfiri ilə tanış etmək istəyi-
rik. Mən etiraz etmədim. Bu söhbətdən bir neçə 
gün sonra Monqolustan-Sovet Dostluq Cəmiy-
yətinin keçirdiyi mərasimə toplaşmışdıq. Tədbir-
də iştirak edən albanların tərcüməçisini tədbirdə 
uzaqlaşdırdılar. Ekstremal bir şəraitdə tərcümə-
çiliyi mənə həvalə etdilər. Albanlar sevindiklə-
rindən bilmirdilər ki, nə etsinlər. Komsomol 
məktəbinin direktoru Baranov da buna çox se-
vindi. Məni aparıb iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrə-
manı olmuş Aleksey Mereseyevə və marşal 
Budyonnıya təqdim etdi. O günləri xatırlayanda 
taleyimdən gəlib keçmiş o qeyri-adi epizodları 
unuda bilmirəm. Rəsmi mərasimdən sonra zalda 
konsert, foyedə isə orkestrin müşayiəti ilə rəqs 
başlandı. Alban yoldaşlarımla birlikdə rəqs et-
mək qərarına gəldik və haradasa 8-10 nəfər olar-
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dıq, foyeyə getməli olduq. Orada 10-15 dəqiqə-
dən sonra gördüm ki, 4-5 qız bir başqa qızın ba-
şına toplaşıb. Bu qız mənə tərəf baxıb nə isə da-
nışırdı. Yaxınlaşıb onu rəqsə dəvət etdim. Oyna-
ya-oynaya ondan soruşdum ki, deyəsən, mənim-
ləydiniz? Qız etiraf etdi ki, səhərdən sizdən da-
nışırlar. Doğrudan da, istedadlısınız. Mən dedim 
ki, bu, istedadın yox, yalnız zəhmətin nəticəsi-
dir. Sonra ona alban dilini öyrənməyinə kömək 
göstərməyimi təklif etdim. Əlbəttə, mən bunu 
adi bir insani jest kimi etdim. Qızın 19-20 yaşı 
olardı və çox gözəl idi. Ola bilsin ki, mənim sa-
dəcə təmiz təklifimi o, başqa cür qəbul etdi. Mən 
açıq deyim ki, o vaxtlar Qafqazdan, o cümlədən 
Azərbaycandan gələnlərə səmimi münasibət bəs-
ləmirdilər. Mənim təmiz və səmimi təklifimi qız 
çox pis qəbul etdiyindən oynaya-oynaya mənim 
düz üzümə, dedi ki, təəssüf ki, boydan balacası-
nız. Açığı, çox hirsləndim. Axı bu sözün yeri de-
yildi. Mətləbə dəxli olmayan söz idi. Elə bil  ba-
şıma qaynar su tökdülər. Çünki qızın mənə belə 
cavab verməyə heç bir əsası yox idi. Ona görə 
də cavabında dedim ki, dünyanı fəth etmiş Na-
poleon da boydan balaca olub, xarici görünüşün-
dən də çox da gözəl olmayan bir şəxs olub. An-
caq ona baxmayaraq, dünya onun qarşısında baş 
əyib. Bir də uzunların ağlına dünya çoxdan öz 
qiymətini verib. Bu qız sonradan mənim arxam-
ca kölgə kimi süründü. Atası hərbçi, anası isə 
məktəb direktoru idi. Qız mənə ailə qurmağı tək-
lif etdi. Sonra isə mənim arxamca Bakıya gəl-
mişdi. Anam fikrini birbaşa və qətiyyətlə bildir-
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di. Mənim rus qızı ilə evlənməyimə açıq forma-
da etirazını bildirdi. Üzümə qarşı sərt şəkildə  
dedi ki, başqa millətlə evlənsən, mənim oğlum 
deyilsən. Moskvadakı komsomol kursunu başa 
çatdırdıqdan sonra naməlum adamlar mənimlə 
maraqlanıblar. Evimizə qədər gedib atamdan 
mənim alban dilini harada və necə, belə sürətlə 
öyrənməyimin səbəblərini soruşmuşdular. Atam 
konkret və sərrast cavab vermişdi: «Oğlum ba-
carıqlı və çalışqandır, öz üzərində daim işləyən-
dir. Oxuyub, öyrənməkdən yorulan deyil. Yəqin, 
marağı olub, müstəqil şəkildə özü öyrənib. Bura-
da nə ola bilər ki, dildi də öyrənib. Dil öyrənmə-
yin heç kəsə ziyanı yoxdur, onun alban dilini 
bilməyi dövlətə də fayda gətirə bilər». 

Mən deyərdim ki, Kərim müəllim qədərin-
dən də artıq səmimi adamdır. Söhbətlərimiz vax-
tı ürəyinin gizlinlərində saxladıqlarını da mənə 
açıb danışdı. Sonradan fikirləşdim ki, əsl kamil 
insanlar olduqları kimi də görünürlər. İnsanlığı 
qoruyub saxlayan keyfiyyətlərdən biri də səmi-
miyyətdir. Kərim müəllim son dərəcə səmimi in-
sandır. O dərəcədə səmimidir ki, ömrünün müd-
riklik səltənətini yaşasa da, bütün ömürlüyünü - 
özəl həyatındakı uğursuzluqları da ən xırda epi-
zoduna qədər danışdı. Sonradan fikirləşdim ki, 
o, şəxsi həyatını danışmaqda nə qədər haqlı 
imiş. Ömrünün özəlliklərini, nüanslarını dilə gə-
tirməkdə məqsədi məni özünün daxili mənəvi 
qatları ilə tanış etmək imiş. Bu haqda bir qədər 
sonra Kərim müəllimin yaşantılarını öz dilindən 
eşidərik. Hələlik Kərim müəllimin gənclik döv-



Şərəfli ömür yolu 

77 

ründə komsomolda çalışdığı illərə gəzişmələr 
edək. Yaddaş işığında irəliləyək: 

«1959-cu ilin aprelin birində məni Bakı 
komsomol komitəsinin ikinci katibi seçdilər. 
Bundan iki ay əvvəl - yanvarın sonlarında isə 
Naxçıvana getmişdim. Bibim dünyasını dəyiş-
mişdi. Naxçıvana yas mərasimində iştirak etmək 
üçün Azərbaycan komsomol təşkilatının birinci 
katibi Ə.Vəzirovdan icazə aldım. Naxçıvana get-
diyimi bilib bir məsələni araşdırmağı da mənə 
tapşırdı. Badamlı suyu buraxan zavodun direkto-
ru bir milyon manat dövlət vəsaitini mənimsə-
yibmiş. Həmin dövrdə komsomol cəmiyyətin 
bütün işlərinə müdaxilə edirdi, bu ixtiyar dövlət 
və hakimiyyət aparatının lap yuxarı səviyyəsin-
də gənclər təşkilatına verilmişdir. Bu səbəbdən 
Vəzirov mənə dedi ki, ezamiyyə vərəqəsi ilə get, 
orada bir araşdırma apar. Onu da məsləhət bildi 
ki, tək getmə. Naxçıvan komsomol komitəsinin 
birinci katibi Sabirlə birlikdə gedərsən. Mən 
Naxçıvana getdim. Ancaq oradan qayıdandan 
sonra komsomoldan çıxmaq qərarına gəldim. 
Möcüzəli bir yuxu gördüm. Şəki kəndində Mira-
ğa adlı ağır ocaqlı bir seyidimiz olub. Bu seyidi 
görmüşdüm yuxuda. Seyid Mirağa bizlə kirvə və 
atamla çox yaxın dost idi. Onu da deyim ki, Se-
yidin bacısı böyük əmimin həyat yoldaşı idi. Se-
yid Mirağa ermənilərin həmləsindən sonra Nax-
çıvanda məskunlaşmışdı. Yuxuda gördüm ki, 
Seyid Mirağanı ata mindirmişəm, Laçın rayo-
nunda, Minkəndin yanında olan Turşsu bulağın-
dan cığır ilə yuxarı çəkirəm, atın cilovu da mə-
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nim əlimdədir. Cığırın düz ortasında at birdən 
dayandı və irəli getmək istəmədi. O zaman Se-
yid mənə üz tutub dedi ki, irəliyə bax. Qabağa 
baxanda gördüm ki, yolun ortasında dümdüz bir 
ilan dayanıb. Tez atı kənara çəkdim. Bərk qorx-
dum. Yuxudan hövlnak ayıldım. Dodağım uçuq-
lamışdı. Səhərisi üzümü qırxmadan işə getdim. 
Oturub işdən çıxmaq barədə ərizəni yazırdım. 
Ərizəni yazan məqamda şöbə müdiri məndən so-
ruşdu ki, nə yazırsan. Sonra mənimlə ordan-bur-
dan söhbət etdi. Axırda söhbəti  Naxçıvana get-
məyimdən, bibimin dünyasının dəyişməsinə gə-
tirib çıxardı Qalıb işləməyimi məsləhət bildi. Elə 
bu vaxt telefon zəngi oldu. Ə.Vəzirov idi, məni 
çağırtdırırdı. Getdim. İçəri keçəndə dedi ki, səni 
mən çağırtdırmışam. Ərizəni də əlimdə tutmuş-
dum. Soruşdu ki, o nə kağızdır elə, əlində tutmu-
san? Dedim ki, işdən çıxmaq istəyirəm, ərizə  
yazmışam. Dedi: «Heç hənanın yeridir? Qoy 
qalsın. Dur, indi Mərkəzi Komitəyə getməliyik. 
Səni böyütmək fikrindəyik. Ancaq bu söhbəti 
hələlik heç kəs bilməməlidir. Yenə də deyirəm, 
orada səninlə aparılan danışıqlar barədə heç kəsə 
heç nə deməməlisən. Əvvəl getdik Məhərrəm 
Mehdiyevin yanına. Həmin vaxt o, Mərkəzi Ko-
mitədə kadr məsələlərinə baxırdı. O, mənimlə 
söhbət etdi. Sonra Vəzirov Mehdiyevlə birlikdə 
kadrlar üzrə MK katibi Cəfərlinin yanına getdi-
lər. Aradan on dəqiqə keçmişdi ki, o, məni ça-
ğırdı. Cəfərli məni görən kimi acıqlı-acıqlı dedi: 

- Görünür, sən çox vəzifəpərəst adamsan. 
 Mən əsəbi şəkildə dedim: 
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- Mən vəzifəpərəst deyiləm, vəzifə də istə-
mirəm. Ancaq dövlət, partiya hara məsləhət bil-
sə, gedib orada da işləyərəm. 

Otaqdan çıxmaq istəyəndə qayıtdı ki, atan 
harada işləyir? Dedim ki, atam milis orqanların-
da işləyib, hazırda xəstədir. Bundan sonra dedi: 

- Yaxşı, gəl bura. Otur, səndən bir neçə şey 
soruşacağam. Baxıram ki, yaxşı oğlana oxşayır-
san. 

Mənə dedi ki, bunlar istəyirlər ki, (yəni Və-
zirov və Mehdiyev) sən Azərbaycan Komsomo-
lunun Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi olasan. 
Mən isə deyirəm ki, səni hələlik Bakı Komso-
mol Komitəsinin katibi seçsinlər. Orada işlə,  
bacarığını göstər və sonra baxarıq.  

Artıq mən belə qənaətə gəlmişdim ki, məni 
deyilən vəzifəyə seçməyəcəklər. Aradan bir ay-
dan çox ötmüşdü. Mən bu söz-söhbət barədə heç 
kimə heç nə deməmişdim. 1959-cu ilin aprel 
ayının 1-də Bakı komsomol təşkilatının plenumu 
keçirildi. Plenumda qəflətən məni Bakı komso-
mol təşkilatının ikinci katibi seçdilər. Mən təşki-
latda kadr və sənaye üzrə sahələrə nəzarət edir-
dim. Əslində, birinci katibin də işlərini mən 
aparmalı oldum. Yuxarıdan - MK-dan xüsusi 
göstəriş verildi ki, iki ay ərzində institut komso-
mol təşkilat katibləri yenidən seçilməlidir». 

Kərim müəllimin komsomolda işlədiyi bu 
dövrü təfərrüatı ilə xatırlatması təsadüfi deyil. 
Bu dövrdə Kərim müəllimin özəl həyatının ilk 
kərpicləri qoyulub. 
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«...Həmin dövrdə həyat yoldaşımla tanış ol-
dum. O, indiki Azərbaycan Neft Akademiyasın-
da işləyirdi. Ailə həyatı qurduq. Qarşı tərəf üçün 
bu izdivac mənim mənsəbim, yüksələcək karye-
ram üzərində dayanıbmış. Ona görə deyiblər ki, 
vəzifə müvəqqətidir. Mən komsomol orqanların-
dan çıxandan sonra elmi-tədqiqat institutuna işə 
girdim. Qayınanam üsyan qaldırdı ki, mən qızı-
mı mühəndis Kərimə yox, katib Kərimə vermi-
şəm. Onu da tam səmimi deyim ki, bu izdivac  
uğurlu   olmadı. Düzdür, bu izdivacdan iki övla-
dım-oğlum Ehrab, qızım Aytən - ciyərparalarım  
dünyaya gəldi. Bizi övladlar da birləşdirə bilmə-
di. Çünki mənəvi dünyalarımız tamamilə fərqli 
idi. Təəssüflər olsun ki, bu izdivac  həyatıma da-
ha çox əzab-əziyyət, əsəb sarsıntıları bəxş etmiş-
dir. Ciddi mənəvi dayaqları olmayan, ancaq on 
ildən artıq   sürən ailə həyatımız mənim komso-
moldan çıxmağım ilə dağıldı. Mən özlüyümdə 
dedim ki, elə bil mənim inkişafım üçün bu  mə-
nəvi əzablar lazım imiş». 

Kərim müəllimdən komsomol orqanlarından 
getməsinin də  səbəbini soruşdum.  O dedi:  

- 1960-cı il noyabrın 10-da komsomol adla-
nan qurumla birdəfəlik xudahafizləşdim. Mən 7 
ay idi Bakı şəhər komsomol təşkilatında birinci 
katibi əvəz edirdim. Beynəlmiləl havasından 
məst olub özlərini itirənlər mənə millətçi damğa-
sını vurdular. Bu, elə bir damğa idi ki, belə faktı 
o zaman sorğu-sual etmir, heç bir araşdırma 
aparmırdılar. Çünki bu tipli məsələləri araşdır-
mağa yuxarıdan imkan verilmirdi. Bu damğanı 
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mənə respublika komsomolunun həmin vaxtkı 
birinci katibinin fitvası ilə vurdular. O, mənim 
sərbəst adam olmağımdan çox ehtiyatlanırdı. 
Məni «vurmaq» üçün hər an fürsət axtarırdı. An-
caq özü düşdü quyuya. Bakı komsomol təşkilatı-
nın   konfransı keçirilirdi. Elmlər Akademiyası-
nın komsomol təşkilat katibi Rüfət Məmmədza-
də çıxış etdi. Konfrans iştirakçılarının gözü qar-
şısında nümayişkaranə şəkildə sual etdi: 

- «Mən soruşmaq istəyirəm, respublika mər-
kəzi komsomolunun birinci katibi necə olmalıdı-
r? Birinci katibin nitqi, davranışı necə olmalıdı-
r?!» Sonra əlini  o vaxtkı birinci katibə tərəf uza-
dıb dedi: - Gəlin görək bu kimdir? Onun davra-
nışına, mədəniyyətinə baxın. Mən Elmlər Aka-
demiyası komsomol təşkilatının katibiyəm, elm-
lər namizədiyəm. Bu günlərdə onun qəbuluna 
getmişdim. Katibəsinə demişəm ki, məni qəbul 
etsin. Katibə cavabında onun bərk məşğul oldu-
ğunu bildirdi. Qəbula  çox vacib bir məsələ üçün 
gəldiyimi bir daha diqqətə çatdıraraq, səbr edib 
bir-iki saat da gözlədim. Kabinetə girib-çıxan ol-
madı. Səbrim tükəndi, hövsələmi yemədim. Ka-
tibəyə təkrar bildirdim ki, vacib bir məsələni bi-
rinci katibə çatdırmaq üçün onunla mütləq gö-
rüşməliyəm. Qəflətən qapını açıb içəri girdim. 
Gördüm ki, birinci katib qəzeti üzünə qoyub 
kresloda yatır. Qapını döyüb içəri girməyimdən 
belə xəbəri olmadı. Budurmu onun vacib işi? İn-
di siz deyin, belə bir adamdan respublika gənclə-
rinə rəhbər olar, yoxsa yox? Danışığına da hamı-
nız bələdsiniz. Mən üzr istəyirəm, onun zahiri 
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görünüşü də xoşagəlməzdir. İndi siz deyin gö-
rüm, ondan komsomola birinci katib olarmı?  

Konfrans iştirakçıları qarşısında danışılan bu 
söz-söhbətdən sonra elə həmin konfransda kom-
somol katibinin taleyi həll olundu. 

1960-cı ilin yayında Konstantin Şerbakov 
Bakı komsomoluna birinci katib  vəzifəsinə gəti-
rilir. Onun bu sahədə heç bir təcrübəsi yox idi. 
Az bir müddət Maştağa rayon komsomolunun 
ikinci katibi vəzifəsində işləmişdi. Sonra oradan 
uzaqlaşdırmışdılar. «Böyük qardaşlarına» yarı-
nanlar Şerbakovu təsadüfən gətirib Bakı komso-
moluna birinci katib seçdirdilər. Kərim müəllim 
açıq-aşkar bu təyinata etiraz etdi: «Məgər bu 
boyda Bakıda bir azərbaycanlı yoxdur ki, rusu 
təyin edirsiniz? O da ki, komsomol işində heç 
bir təcrübəsi olmayan bir adam ola». Bu söhbət 
ağızdan çıxar-çıxmaz, tələm-tələsik respublika 
komsomolunun birinci katibi yuxarılara çatdır-
mışdı, yəni ruslara və onlara yaltaqlıq edən baş-
qa millətlərin nümayəndələrinə. Kabinetimdə 
oturmuşdum. Telefonla bildirdilər ki, səni təcili 
MK-ya çağırırlar. Azərbaycan KP MK-nın ikinci 
katibi Semiçastnının yanına getdim. Mənə dedi 
ki, sən millətçisən. Altı rusu çıxarıb, yerinə azər-
baycanlı götürübsən. Bu söz-söhbətdən sonra 
komsomol sistemində işdə qala bilməzdim, əri-
zəmi yazıb oradan uzaqlaşdım». 
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Zirvəyə aparan yollar 
 

“İnsan varlığının sirri yalnız yaşamaqda 
deyildir, nəyin xatirinə yaşamaqdadır”. 

                F. Dostoyevski, rus yazıçısı. 
 
1960-cı ildə Kərim Kərimov komsomol hə-

yatı ilə birdəfəlik vidalaşdı. O, artıq azad və asu-
dədir. İxtisasına uyğun işə girməyi və elə bu isti-
qamətdə də elmin cığırına düşməyi qərara alır. 
Belə də olur. 1960-cı ildə Azərbaycan Respubli-
kası Elmlər Akademiyasının Dərin Neft-Qaz 
Yataqları Problemləri İnstitutuna işə girir. Bura-
da baş mühəndis vəzifəsində çalışır. İnsafən de-
yək ki, institutun o zamankı direktoru akademik 
Səftər Quliyev onun qabiliyyət və bacarığını la-
yiqincə qiymətləndirir. Ona xüsusi diqqət və 
qayğı ilə yanaşır. Kərim müəllim bu gün də Səf-
tər müəllimin xeyirxahlığını unutmayıb, məqam 
düşəndə onu hörmət və ehtiramla anır: «Allah 
Səftər Quliyevə rəhmət eləsin! O, institutda mə-
nə yaxşı şərait yaratdı. Həm katiblik maaşımı 
saxlamışdı, həm də imkan verirdi ki, dissertasiya 
ilə məşğul olum. Bir gün məni yanına çağırıb 
dedi ki, gəl səni aspiranturaya qəbul edək. Mü-
dafiə etmək üçün aspirantura daha əlverişlidir. 
Düzdür, maaş məsələsində itirəcəksən, ancaq bu 
müvəqqətidir, sonra hər şey ürəyincə olacaqdır». 

1961-ci ildə Kərim Kərimov sənədlərini eyni 
vaxtda iki yerə - Moskvaya və Azərbaycan Neft 
Sənayesi Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutuna təq-
dim edir. Eyni fənlərdən iki yerdə imtahan verir. 
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Hər iki institutda imtahanlardan «əla» qiymət 
alır və hər ikisinə qəbul olunur. Atası onun 
Moskvaya getməsinə razılıq vermir. Moskvada-
kı yerini tələbəlik illərindən dostu olan Rafiq 
Qurbanova verir. Rafiq Qurbanov ondan az bal - 
14 bal yığdığı üçün onun Bakıda aspiranturaya 
qəbul olunması şübhə altında idi.  

Aspirantura dövründə  Kərim müəllim xəstə-
lənir. İki dəfə ağır cərrahiyyə əməliyyatı keçirir. 
Bu əməliyyatlardan birincisi 1963-cü ildə olub. 
Kərim müəllim geofiziklərin Novosibirskdə ke-
çirilən Ümumittifaq konfransında iştirak edir-
miş. Nahar fasiləsi zamanı xörək yediyi məqam-
da qəflətən dəhşətli ağrılara məruz qalır. Təcili 
həkim müayinəsindən keçirilir. Müəyyənləşdiri-
lir ki, böyrəyində daş varmış, yerindən oynayıb. 
Bakıya   qayıdanda   məşhur   uroloq-cərrah 
M.Cavadzadə onun üzərində əməliyyat aparır. 
Əməliyyat çox ağır keçir. Əməliyyat stolunda 
onun halı kəskin formada pisləşir. Həkimlər 
konsilium keçirməyə məcbur olurlar. Onların 
çoxtərəfli səylərindən sonra Kərim müəllimin 
ümumi sağlamlıq durumu bərpa olunur. Aradan 
bir qədər keçəndən sonra onun kor bağırsağında  
kəskin ağrılar baş qaldırır. Əməliyyatı məşhur 
cərrah   Bəybala   Abbasov   aparmışdır. Əmə-
liyyatdan sonra peritonit – qarın iltihabı baş ve-
rir. Bu səbəbdən ayyarım xəstəxanada yatmalı 
olur. 

Kərim Kərimovun ömründə yeni dövr baş-
lanmışdı. Elm dövrü. Elm yolunun məşəqqətini, 
əzab-əziyyətini öncədən bilirdi. Bu yolun gətirə-
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cəyi əzabın ağrı-acısını da daxilən qəbul etmişdi. 
Elm yolunun gətirəcəyi hər bir əzab-əziyyətə əv-
vəlcədən mənən razılaşmışdı. Özünü bu yola sə-
fərbər etmişdi. Çünki bu, onun alın yazısı idi. 
Ömrü-taleyi də seçmirlər, onu yaşayırlar. Tale 
də Tanrı işidir. İnsan gedəcəyi yolu seçir. Bu yo-
lun da seçim anı vardır. Bu anı tutmağın özü də 
bir naxışdır, çünki insanoğlu gənclikdə buraxdı-
ğı səhvi ömrüboyu düzəldə bilmir. O, yolunu 
seçdi. Bu yol elm yolu idi. Özü də bu yolu ürək-
dən birdəfəlik seçdi. Seçdiyi elm yolu ilə də 
dönmədən daim irəli getdi. Həmişə deyirdi: “İn-
san ömrü fanidir. Elm isə əbədidir”. O, bu yolu 
seçməkdə səhv etməmişdir. Elm yolunu seçənlə-
rə Tanrı heç vaxt peşmançılıq vermir. Axı elm 
də həqiqətin dərkinə aparır. Bu yola onu da ürə-
yi gətirib çıxarmışdı. 

Kərim müəllim elmin də tapdanmış, şumlan-
mış yolu ilə getmədi. Yer haqqında elmə saysız-
hesabsız yeniliklər gətirdi. İlk dəfə olaraq qum-
lu-gilli süxurların elektrik xüsusiyyətləri ilə əla-
qədar iki yeni geofiziki effekt müəyyən etdi. Bu 
effektlərin biri üzrə ehtimal olunan kəşf üçün üs-
tünlük arayışı alınmışdır, hər iki effekt neft-qaz 
axtarışı və kəşfiyyatı üçün böyük elmi-nəzəri və 
əməli əhəmiyyətə malikdir. Kərim Kərimovun 
namizədlik dissertasiyasının mövzusu indiyə qə-
dər çox maraqlı və mürəkkəb quruluşu olan Lən-
gəbiz-Ələt tektonik zonasına aid idi. Bu, elmi-
praktik mövzu idi və elmlə əyaniliyi, nəzəriyyə 
ilə təcrübəni özündə birləşdirirdi. Mövzuda 
Ələtdən Ləngəbizə doğru 50 kilometrlik geniş 
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sahənin hərtərəfli geoloji tədqiqi əksini tapıb. 
Sahənin dərinlik quruluşu və neft və qazlılığı el-
mi-praktik cəhətdən geniş və hərtərəfli şəkildə 
təhlil olunmuşdur. Həmin ərazidə həm keçmişdə 
və həm də müasir dövrdə palçıq vulkanları özlə-
rinin aktivliyi ilə diqqəti cəlb etmişdir. Bu ba-
xımdan tədqiqata cəlb edilmiş ərazi son dərəcə 
mürəkkəb idi. Orada yerləşən Ayrantökən adlı 
palçıq vulkanı hər 11 ildən bir   püskürür. Kərim 
müəllim ərazini tədqiq etdiyi dövrdə - 1964-cü 
ildə vulkan yenə oyanmış və gecəyarısı partlaya-
raq öz alovu ilə 60-70 kilometrlik ətraf sahəni 
işığa qərq etmişdir. On metrlərlə dərinlikdə, 100 
metrdən artıq eni olan bir  çökəklik yaranmışdı. 
Kərim Kərimovun namizədlik işi belə bir mü-
rəkkəb ərazinin quruluşuna və neft-qazlılıq təd-
qiqinə həsr edilmişdir.  

Kərim   müəllim   çevik   və   işgüzar   
adamdır.  O, işlədiyi mövzunun   orijinal və hər-
tərəfli tədqiqi üçün söhbət gedən ərazidə günlər-
lə oldu, müşahidələr apardı. Gecəsini-gündüzünə 
qatdı. Tanrı da zəhmətini qiymətləndirdi. Çox 
vaxt deyirik ki, təbiət heç kəsə sirr verən deyil. 
Təbiətin min illərlə bağlı qalmış sirlərinə ağıllı 
və bilikli, həssas və işıqlı adamlar baş vura bilər-
lər. Təbiət də onu duyanlarla sirdaş olur. Bəli, o 
da həqiqəti sevir. Ona səmimi münasibət bəslən-
sə, nəyi varsa, insanoğluna verəcəkdir. «Elmdə 
həqiqət həmişə özünə yol açır» (Landau). 

Kərim Kərimov 1964-cü ildə «Ələt sıra təpə-
liyinin cənub-şərq hissəsinin mədən geofizikası 
üsullarına görə geoloji quruluşu və neftlilik-qaz-
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lılığı (Solaxay, Ayrantökən, Qoturdağ və Daşgil-
Delyaniz sahələri)» mövzusunda namizədlik işi-
ni müvəffəqiyyətlə müdafiə etdi. Elmi işi indiki 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universite-
tində geniş və hərtərəfli müzakirə olundu. Müza-
kirələrdə iştirak edən mütəxəssislər yekdilliklə 
mövzunun əhatəli tədqiq olduğunu vurğuladı, 
geniş təhlilini alqışladılar. Opponentlər hətta 
mövzunun genişləndirilib doktorluq işinə çevril-
məsini məsləhət bildilər. 

Kərim Kərimov namizədlik dissertasiyasında 
Yer haqqında bir çox həqiqətlərin dərk edilməsi 
düsturunu yazıb hazırladı. İlk dəfə ortaya qoyul-
muş bu həqiqətləri opponentləri birmənalı şəkil-
də qəbul etdilər. Opponentləri səmimi qəlbdən 
onun əllərini sıxdılar, ürəkdən təbrik etdilər. Ori-
jinal və təkzibedilməz yeniliklərdən sevinc payı 
qazananlar da oldu. Bu sevincə ən çox ürəkdən 
sevinənlər Məmmədxan kişi ilə Afərim xanım 
idi. Ailədə ikinci alimlik diplomu qazanılmışdı. 
Dekabr ayının 25-də, Kərim namizədlik disserta-
siyasını müdafiə edəndən iki gün sonra böyük 
qardaşı Hüsü Kərimov doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. Ailə sevincə bələnmişdi. Ata 
və ana oğlanlarını ürəkdən alqışladılar. 

Ata: Çörəyim sizə halal olsun! Oğul gərək 
qeyrətli ola! - deyə alqışladı.  

Ana: Çox sağ olun, mənim əziz balalarım, 
zəhmətimizi batırmadınız. Hər ikinizə halal ol-
sun! Allahın əli həmişə üstünüzdə olsun! –deyə 
üzünü  göyə tutub dualar etdi.   
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Kərimin uğuru bütün nəsli sevindirdi. Ən əv-
vəl onun uğuru qohum-əqrəbaya böyük sevinc 
gətirdi. Hamı özlüyündə qürur duyurdu. Söz ge-
dən dövrdə alimlik dərəcəsi almaq son dərəcə 
şərəfli bir iş sayılırdı. Əslində, bütün zamanlarda 
həqiqi alimliyə ehtiyac duyulub. Alimlik şərəfli 
sayılıb, uca tutulub. Bu dünyada hər işin əsasın-
da həqiqət durur. Həqiqətdən aralı düşəndə hər 
şey alt-üst olur, dəyərini itirir. O ki qala, müqəd-
dəs alim adı ola. Məhəmməd peyğəmbər alimin 
mürəkkəbinin bir damcısını yüz şəhid qanı ilə 
müqayisə edir. Orta əsrlərdə bir alim on min rə-
iyyətdən üstün tutulub. Alimliyə yaşamaq vasi-
təsi, çörək ağacı kimi münasibət bəsləniləndə 
onun müqəddəsliyi itir, qiyməti ucuzlaşır. Çünki 
alimlik ilahi bir rütbə, Allah eşqinə qovuşmaq-
dır. 

Kərim Kərimov elmə haqq yolu kimi baxır. 
O, elmi bəşərin  inkişafına, insanların yaşayışına 
yardım edəcək, insan adını ucaldacaq vasitə ki-
mi görür. Təbiətin qoynunda yaşayan insan 
onunla əlaqəsini kəsməməlidir. Bu əlaqə zəiflə-
dikcə  insan nəinki mənəvi və iqtisadi baxımdan 
itirir, hətta bəzən faciələr də baş verir. İnsan tə-
biətin qarşısında aciz qalmaması üçün onun sir-
lərinə əl aparmalıdır. Bu əl həm də həssas və qə-
tiyyətli olmalıdır. Bu zərif əl – elmdir.  

Kərim Kərimov özlüyündə bu həqiqəti çox-
dan dərk etmişdir. Elə bu həqiqətin izahı üçün 
də elmə gəlmişdir. Geofizika elminə onun əlif-
basından başladı və onu inkişaf etdirməyi özünə 
borc bildi. Elmdə hamar yol yoxdur, deyiblər. 
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Namizədlik dissertasiyasını müdafiə edəndə op-
ponentləri Kərimə müəllimə  məsləhət görmüş-
dülər ki, mövzu bir qədər başqa səpkidə davam 
etdirilsə, daha faydalı olar. Belə də olmalı idi. 
Kərim Kərimovun elmin zirvəsinə gedib çatma-
ğa tükənməz enerjisi, potensial imkanları var idi. 
O, özünə - istedad və savadına, ən başlıcası isə, 
işgüzarlığına inanırdı. İnsan daxili enerjisini də-
yərləndirəndə - özünə inananda, şübhəsiz, daha 
da güclü olur. Bu sarıdan da Kərim müəllim gə-
ləcəyini elə bu istiqamətdə - elmin sonsuzluğuna 
doğru müəyyənləşdirmişdir. Namizədlik müda-
fiəsindən sonra o, fasilə vermədən, böyük həvəs-
lə doktorluq işinə başladı. «Neftlilik -qazlılıq 
perspektivliyi ilə əlaqədar olaraq Kür çökəkliyi-
nin Azərbaycan hissəsinin dərinlik quruluşu və 
tektonik inkişaf xüsusiyyətləri (geofiziki tədqi-
qatlar əsasında)» mövzusunda doktorluq disser-
tasiyası təsdiq olundu. Göründüyü kimi, doktor-
luq mövzusu namizədlik işinin elmi-təcrübi və 
analitik-praktik cəhətdən davamı idi. Ancaq na-
mizədlik işindən fərqli olaraq, doktorluq disser-
tasiyası xeyli qlobal mövzu idi. Kərim Kərimov 
böyük maraq və intəhasız həvəslə işə başladı. 
Doktorluq işində də geologiya elmində uzun il-
lər süni yaradılmış mifi dağıtmağa    müvəffəq  
oldu.  

Məncə, onun doktorluq dissertasiyasının mü-
dafiəsində başına gələn məşəqqətlərin köklərini 
elə bunda axtarmaq lazım idi. Qafqaz geologiya-
sında qəbul edilmiş «orta massiv» deyilən mən-
tiq var idi və bu fikri nəinki Azərbaycan alimlə-
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ri, hətta keçmiş SSRİ-nin tanınmış alim və aka-
demikləri, o cümlədən  aparıcı  mütəxəssisləri 
hərtərəfli dəstəkləyirdilər.Qafqazın geologiyası 
və dərinlik quruluşu ilə məşğul olan alimlər belə 
bir yekdil fikirdə idilər ki, guya mezozoy döv-
ründə Cənubi Xəzər çökəklikləri kontinental şə-
raitdə geoloji inkişaf mərhələsini keçiriblər. Yə-
ni Böyük və Kiçik Qafqaz mezozoy dövründə 
Tets deyilən okeanın tərkibində olanda, bunların 
arası quru sahə olub və  «orta massiv»  deyilən 
sistemlə ayrılırmış. Çox doğru olaraq, Kərim 
müəllim bu məsələdə  prinsipial bir mövqe  tut-
muş, Qafqaz geologiyasına gətirdiyi yeniliklərlə 
qızğın  elmi diskussiyaların  əsasını qoymuşdur. 

Kərim  müəllim doktorluq işini 1969-cu ildə 
tamamilə yekunlaşdırmışdır. Onu da deyək ki, 
Azərbaycan geofizika elminin canlı korifeylərin-
dən olan  bu insan həm də qətiyyətli və cəsarətli 
şəxsiyyətdir. Elm sahəsindəki cəsarəti özünə 
olan güclü inamından doğurdu. Kərim Kərimov 
öz məntiqinə arxayın olduğu üçün ilk dəfə keç-
miş SSRİ-nin ən nüfuzlu alimlərindən sayılan 
akademik Xaynın fikirlərinə qarşı elmi dəlillərlə 
çıxış etmişdir. Həmin dövr üçün bu, gözlənilməz 
hadisə idi. Əslində, totalitar elmi təfəkkürün 
hökm sürdüyü bir dövrdə bu yenilik geofizikada 
elmi inqilab idi. Kərim Kərimov elmi-praktik şə-
kildə sübuta yetirdi və əsaslandırdı ki, neft-qaz 
yataqlarının əmələ  gəlməsi, formalaşması və  
paylanması indiyə qədər geofizikada heç də mü-
əyyən edildiyi kimi deyildir. 
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Kərim Kərimov 1969-cu ilin may ayında 
doktorluq işini tamamlayıb  elmi müzakirəyə 
təqdim etdi. Elmi iş geniş müzakirə olundu. Ali-
min bu elmi işi də geofizika sahəsində çoxdan 
bəri yaranmış sükunəti əsaslı şəkildə pozdu. Elm 
ona görə elm adlanır ki, o, öz yeniliyi ilə möv-
cud vəziyyəti alt-üst edir. Çünki elmə durğunluq 
yaraşmır. Kərim Kərimovun elmə gətirdiyi yeni-
liklər bir sıra məşhur alimlərin, o cümlədən aka-
demik Xaynın uzun illər geologiyada qərarlaş-
mış prinsiplərini elmi cəhətdən əsassız elan et-
məsi indiyə kimi özünü dost və məhrəm göstə-
rən adamları da xoflandırdı. Bəziləri gözlərinə 
inanmadılar, diksindilər. Bununla da Kərim mü-
əllimə qarşı gizli-aşkar, yersiz və əsassız hücum-
lar başladı. Onun ziyasından, əzmkarlığından, 
prinsipiallığından ehtiyatlanıb, hansı yolla olur-
sa-olsun ona mane olmağa başladılar. Ancaq ge-
cə nə qədər zülmət olsa da, yenə dan yeri ağar-
maqla günəş doğur. Bu qanundur. Kərim Kəri-
movun işi doğru, düzgün olduğundan sünicəsinə 
yaradılmış bütün sədləri aşıb keçdi. Çünki əyri-
lik nə qədər çox uzansa da, hardasa öz ömrünü 
bitirir, düzlük isə heç vaxt sınmır, həmişəyaşar 
olur. 

Deyir, Allah varsa, iblis də var. İblis saf, 
inamlı, əqidəli adamlara təsir edə bilməsə də, 
qəlbiqara adamları tez tapır. Məhz belələri mərd-
lik meydanından sınıxıb igidi arxadan vurmağa 
qurşandılar. Yuxarı-aşağı idarələrə gecə-gündüz  
şər-böhtan, anonim məktublar yazan xəbislərin, 
xainlərin əlləri qabar oldu. Yaraşmayan, yapış-
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mayan ləkələr yaxmağa çalışdılar. Kərim müəl-
lim bu amansız, kəmfürsət qarayaxanlara qarşı 
mübariz oldu. Amma üzdə gülüb, arxada xəya-
nət işlədənlər könül bulandırmaqda, badalaq gəl-
məkdə davam etdilər. Onlar hər vəchlə, necə 
olursa-olsun elmi işin müdafiəsini  ləngitmək  
istəyirdilər. Bu mənfur məqsədlərinə müvəqqəti 
də olsa nail oldular. Kərim Kərimova doktorluq 
işini vaxtında müdafiə etməyə imkan vermədi-
lər. Düz altı il Kərim müəllimin başı xainlərin, 
nadanların əməlindən olmazın əziyyət çəkdi. 
Ancaq onun gücünü-istedadını, savadını, onun 
inamını əlindən ala bilmədilər. Buna onların gü-
cü çatmazdı. Kərim müəllim həmin illəri günü 
bu gün də xatırlayanda təəssüflənir:  

 «Namizədlik dissertasiyasını müdafiə edən-
dən sonra 1965-ci ildə Azərbaycan Geofizika El-
mi-Tədqiqat İnstitutunda işləyirdim. Zəhmət və 
bacarığım sayəsində baş elmi işçidən şöbə mü-
dirliyinə qədər məsul bir yol keçmişdim. Dok-
torluq işimi bu institutdan götürdüyüm üçün bu-
rada müzakirə edildi. Ancaq mənfur niyyətli 
adamların kin, küdurəti və paxıllığı nəticəsində 
doktorluq işim  müdafiəyə buraxılmırdı. Mövzu-
nun müdafiəyə buraxılmamasının səbəbini araş-
dırırdım. İnstitutun həmin dövrdəki direktoru bir 
neçə kütbeyini də təsiri altına salıb mənə qarşı 
açıq-aşkar hücuma keçmişdi. Bir gün direktor 
məni kabinetinə çağırdı. Üzümə qarşı dedi ki, 
sən mənim yerimə keçməyə hazırlaşırsan. Mə-
nim isə əsla belə fikrim yox idi. Mən çox işləyir-
dim. Qəzet-jurnallarda elmi məqalələrim müntə-
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zəm dərc olunurdu. Mənim çevikliyim, bacarı-
ğım akademik adını daşıyan bu şəxsi çox nara-
hat edirdi. Bir gün o mənə dedi ki, sənin nə ya-
şın var, cavansan. Səndən əvvəl başqaları var 
hələ. Qoy onlar müdafiə etsinlər, sonra sən edər-
sən. Cavabında dedim ki, müdafiə də növbə ilə-
di? Bəlkə, o saydıqların heç müdafiə etmək ba-
rədə düşünmürlər? Mən oturum gözləyim ki, on-
lar nə vaxt müdafiə edəcəklər, sonra mən hazır-
laşım? Dedim ki, ağsaqqal insansınız, son qoyun 
bu haqsızlığa. Çox götür-qoy etdim. 1969-cu il 
idi. Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın bi-
rinci katibi seçilmişdir. Rəhmətlik akademik Hə-
sən Əliyevlə münasibətim var idi. Qərara aldım 
ki, neyləyim, necə edim, mənim hər gün əsəblə-
rimlə oynayan direktordan yaxamı qurtarım. Da-
ha əsəblərim duruş gətirmirdi. Həsən müəllimin 
yanına getməyi qətiləşdirdim. Geofizika İstehsa-
lat Birliyinin nəzdində yerləşən, Bakıxanov qə-
səbəsindəki trestimizin milliyyətcə erməni olan 
rəisi ölmüşdür. Ürəyimdən orada işləmək keçir-
di. Həsən Əliyevin  evinə zəng etdim. Dedi ki, 
dur gəl. Soruşdum ki, evdə kim var. Rəhmətlik 
dedi ki, heç kim yoxdur. Durub getdim. Gördüm 
yazıçı Süleyman Rəhimov da oradadır. Salamla-
şıb oturdum. Mən gedəndə axşam saat doqquz 
ərəfəsi idi. Yadımdadır, hardasa saat ona kimi 
oturdum. Onlar şirin söhbət edirdilər. Mən din-
məzcə qulaq asırdım. Heç yadımdan çıxmayıb. 
Birdən Süleyman Rəhimov üzünü mənə tutub 
dedi: 

- A bala, sənin sözün varsa, de, get.                                
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Mən Süleyman Rəhimovun oğlanlarını - Şa-
mo və Arifi tanıyırdım. Ancaq Süleyman kişi ilə 
tanışlığım olmamışdır. Bu söz Həsən müəllimin 
xoşuna gəlmədi. Bu səbəbdən Süleyman Rəhi-
mova üz tutub bir qədər uca səslə dedi: 

- Bu nə sözdü, ay Süleyman? Kərim bu evin 
oğludu. Sənin onunla nə işin var? Bəlkə, elə ge-
cəni burda qaldı.                             

Sonra Həsən müəllim Süleyman Rəhimova 
nə isə dedi. Onlar Həsən müəllimin iş otağına 
keçdilər. Beş-on dəqiqədən sonra oradan çıxdılar 
və Həsən müəllim mənə dedi ki, Kərim, düş, Sü-
leyman əmini yola sal, qayıt. Mən Süleyman Rə-
himovu ötürüb geri qayıtdım. Həsən müəllim 
həyat yoldaşını səslədi: 

- Zərqələm, konyak gətir. Kərimlə içəcəm. 
Sözarası soruşdu ki, nə olub, nə iş üçün gə-

libsən? Mən başıma gələnlərin hamısını təfər-
rüatı ilə danışdım. Dedim ki, mən doktorluq işini 
hazırlamışam. Filankəs imkan vermir. Həsən 
müəllim başıma gələnləri eşidəndən sonra hirs-
ləndi:  

- O elə qansızdır. Yəqin, səndən xoflanır. 
Qorxağın biridir. Onun xasiyyəti elə odur. Sən 
darıxma. Səhər zəng edib onu biabır edəcəm. İn-
di Heydərə kömək lazımdır. Deyəcəm səni apar-
sın yanına. 

Səhər tezdən işə gedəndə dedilər ki, səni di-
rektor çağırır. Otağına getdim.   Kabinetində tək 
idi. Mən onun kabinetinə daxil olanda həmin 
vaxt içəri  xüsusi   şöbədə müdir vəzifəsində iş-
ləyən milliyyətcə rus olan Draqneva soyadlı qa-
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dın girdi və gülə-gülə mənə dedi ki, sənin şəxsi 
işini iki nəfər gəlib apardı. Dedilər ki, yuxarının 
tapşırığıdı. Görünür ki, sənə yüksək vəzifə verə-
cəklər. Günləri sayırdım. Səbirsizliklə hər dəqi-
qə xoş xəbər eşidəcəyimi gözləyirdim. İnanırdım 
ki, Həsən Əliyevin sözü yerə düşməz. Aradan 
bir aydan çox vaxt keçdi. Heç bir xəbər çıxmadı. 
Bir gün bacım soruşdu: 

- Sənin işin nə oldu?   
- Ay bacı, Həsən müəllim mənə demişdi ki, 

bu gün-sabaha düzələcək. Hələ bir şey yoxdur. 
Həsən müəllim Almaniyaya getməli imiş. 

Həkim müayinəsindən keçməli        olur. Polikli-
nikada ona həmişə bacım Minayə baxırmış. Hə-
sən müəllimdən mənim işimi soruşur. Həsən 
müəllim deyər: 

-  A qızım, mən sizin ailənizdə hamının xati-
rini  istəyirəm. Kərimin xatirini isə lap çox istə-
yirəm. İndi istəyirsən lap açığını deyim, sən bil. 
Bilirsən, Kərimin işini kim vurub əydi? Amma 
gərək bu söhbəti ev-eşikdə danışmayasan. Filan-
kəs (yuxarıda qeyd etdik ki, Kərim müəllimlə 
qohumluq əlaqəsi olan həmin şəxs onun elmi işi-
nin müdafiəsinə ciddi əngəllər törətmişdir) gəl-
mişdi. And-aman etdi ki, başınıza oyun açma-
yın. Kərimi Mərkəzi Komitəyə işə aparsanız, ge-
dib oraları qatıb-qarışdıracaqdır. Qızım, sən mə-
ni indi düzgün başa düş. Ayrı adam gəlib desəy-
di, bəlkə də, inanmazdım. Kərimin ağsaqqal sa-
yılanı gəlib and-aman edib, o sözləri deyirsə, ne-
cə inanmayım. Mən də ona dedim ki, Kərimə 
mane olma. Qoy elmi işini müdafiə etsin, elmin 
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dalınca getsin». Bax, belə işlər gəlib başıma. 
Mənə quyu qazan mənim öz yaxınım olub. 
1969-cu ildən 1975-ci ilə qədər doktorluq işimi 
müdafiə etməyə qoymadılar. Daha səbrim tükən-
mişdi. Həyasızın başmağını cütləmək yetər, de-
dim. Getdim həmin direktorun otağına. Dedim: 
Məndən nə istəyirsən? Niyə imkan vermirsən 
işimi müdafiə edim? Mərkəzi Komitəyə şöbə 
müdiri aparırdılar, o qədər alt-üst danışdın, qoy-
madın. İndi nə istəyirsən? Məsələni qəti qoy-
dum. Bildirdim ki, bir həftəyə müdafiə etmək 
üçün ümumi yığıncağın protokolunu və müraciət 
məktubunu verməsən, səni partiyadan çıxartdıra-
cağam. Sən bilirsən ki, mənim xəstə uşağım var. 
Onun dava-dərman pulunu çatdıra bilmirəm. Sən 
elə bilirsən, mən yatmışam. Nə işlər görmüsən, 
hamısından xəbərdaram. Heydər Əliyevə, SSRİ 
Prokurorluğuna öz imzamla açıq teleqram vura-
cağam. Əlimdə tutarlı faktlar var. Daha mən də 
heç nəyə baxan deyiləm. Yenə təkrar edirəm: sə-
nə bir həftə vaxt verirəm. Mən səndən imdad is-
təmirəm. İşimin müzakirəsini istəyirəm. Qapını 
hirslə çırpıb otaqdan çıxdım. Getdim otağıma. 
Hirsimdən otura bilmirdim. Bu söhbətdən heç 
beş-on dəqiqə keçməmişdi ki, telefon zəng çaldı. 
Böyük qardaşım Hüsü idi. Qardaşım mənə ağ-
zından gələni söylədi. Sonra dedi ki, o kişi ilə nə 
işin var? O kişiyə niyə elə ağır sözləri  deyirsən? 
Dedim ki, kişi ədalətsizlik edir. Kişi mənim tale-
yimlə oynayır. Mənim həyatıma zərbə vuran 
adama mən nə etməliyəm?! Fikrimi qardaşıma 
da bildirdim. Ona da dedim ki, Moskvaya gedə-
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cəm. Məcburam ədalətsizliyə etirazımı bildirə-
rək vətəndaşlıqdan imtina edim. Qardaşım dilxor 
oldu. Məni yanına çağırdı. Getdim, xeyli söhbət 
etdik. Fikrimin qəti olduğunu bildirdim. Sonra 
mənə illərlə qənim kəsilmiş «ağsaqqal» əl-ayağa 
düşdü. Nəhayət, 1975-ci ilin dekabr ayında mən 
doktorluq dissertasiyamı müdafiə etdim». 

Bunda sonra onun  həyatında yeni, ancaq 
ağır bir mərhələ başladı. Şər qüvvələr və onların 
açıq və gizli müdafiəçiləri gecə-gündüz yorul-
madan çalışırdılar ki, SSRİ Ali Attestasiya Ko-
missiyası Kərim Kərimovun işini təsdiq etməsin. 
Kərim Kərimovun elm qarşısında alnıaçıq idi. 
Ondan, özünün dediyinə görə, 66 anonim mək-
tub yazmışlar. Bir «6» da olsaydı, lap «666»- ib-
lis nişanı alınardı. SSRİ Ali Attestasiya Komis-
siyasının sədri Jarikov müdafiə vaxtı komissiya 
üzvlərinə Kərim Kərimovu göstərib deyir ki, be-
lə bir adam haqqında olmazın şeylər yazıblar. 
Yazıblar ki, rusca bilmir. Budur, bir saatdır rus-
ca danışır. Hətta onu da yazıblar ki, elmi işini iş-
lədiyi institutda olan qohumu yazıb. Bu da heç 
cür ağlabatan söhbət deyil. Özü isə sabiq 
Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnevə, SSRİ 
Təhsil naziri Yelyutinə və SSRİ Ali Attestasiya 
Komissiyasının sədrinə teleqramlar vurub, haq-
qın-ədalətin bərpasını tələb edir. İstənilən elmi 
şurada yenidən müdafiə   etməyə   hazır   oldu-
ğunu bildirir. Onlardan yalnız hər hansı bir elmi 
şuranın  təşkil edilməsini tələb edir. 

Kərim Kərimovun inamı və gücü belə idi: 
«SSRİ-nin istənilən elmi şurasında müdafiə et-
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məyə hazırdım. Mən elmi işimdən arxayın idim. 
Doktorluq işimdə dünya geologiyasına əsaslı ye-
nilik gətirmişəm». Teleqramlardan sonra onu 
Moskvaya çağırırlar. Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin geniştərkibli elmi şurası 
MDU-nun prorektoru Sergeyevin kabinetində 
toplaşır. Bu tərkibdə DTK-nın və Sov.İKP MK-
nın nümayəndələri də iştirak edirdi. Müzakirə 
başladı. Kərim Kərimov tribunaya qalxır. Möv-
zunu şərh edir. Bakıda mövzunun geniş və hərtə-
rəfli müzakirəsi keçirilmişdi. SSRİ Elmlər Aka-
demiyasının həqiqi üzvü Xayn, professor Kuli-
kov, Rasim Hacıyev və digər opponentləri mü-
zakirələrdə iştirak edirdi. Bakıda elmi işinin ge-
niş müzakirəsi getdiyindən Moskvada elmə gəti-
rilmiş yeniliklər müddəa şəklində, tezis forma-
sında şərh olundu. Kərim müəllim deyir ki, düz 
üç saat müzakirə getdi. Müzakirələrin gedişində 
ona 64 sual verildi. O, çoxsaylı suallara ətraflı 
cavab verir. Akademik Xayn ona deyir ki, müza-
kirədən çıxandan sonra qapıda gözlə. Çünki mü-
zakirədən sonra qapalı səsvermə olacaq. Sənə çı-
xıb deyəcəklər ki, işin keçdi, ya yox. Bir nəfər 
içəridən çıxıb deyir ki, halal olsun sənə. Yalnız 
akademik Muratov çıxışında qeyd edib ki, orta 
massiv məsələsi ilə razı deyil. Ona həftə içəri-
sində diplomunun təsdiq olunacağını bildiriblər. 
Dedikləri kimi də olur. Elə həmin həftə doktor-
luq diplomunu verirlər. 

Uzun illərin mənəvi sarsıntılarına, əzabları-
na, nəhayət, son qoyuldu. Moskvaya qədər ayaq 
açıb getmiş böhtanın, haqsızlığın caynaqlarını o, 
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əzmkarlığı, iradəsi, elmi və savadı ilə kəsdi. Nə 
yaxşı ki, haqqın dizi möhkəm olur. Nə yaxşı uca 
olan Allah insan övladına idrak bəxş edib. Bu 
idrakın işığı qarşısında bütün qaranlıqlar işıqla-
nır. Məqamı gəlmişkən, onu da vurğulamaq is-
tərdim, bütün zamanlarda əsl idrak sahiblərinin 
yolu məşəqqətli olub. İdrak sahiblərinin çoxu 
kirpikləri ilə od götürüblər. 

Kərim Kərimovun doktorluq işi də elmə gə-
tirdiyi yeniliklərlə səciyyələndirildi. Alim ilk də-
fə olaraq yerin 420 km dərinliyinin modelini 
verdi. Dünya geologiya elmində Qafqazın göstə-
rilən dərinlikdə torpaq strukturunu vermək ilk 
dəfə Kərim müəllimə müyəssər oldu. Professor 
deyir ki, doktorluq dissertasiyasının müdafiəsin-
dən sonra Tiflisə getmişdim. Azərbaycan SSR 
və Gürcüstan SSR Elmlər Akademiyalarının bir-
gə elmi-praktik konfransı keçirilirdi. Konfransda 
mən elmi məruzə ilə çıxış etdim. Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbay-
can Dövlət Universitetinin o vaxtkı rektoru Faiq 
Bağırzadə də konfransın işində iştirak edirdi. 
F.Bağırzadə məni məruzəmdən sonra qucaqlayıb 
öpdü. Təbrik etdi. Nümayəndələrin yanında de-
di:             

- Çox sağ ol! Azərbaycana başucalığı gətir-
din. Mən Bakıya qayıdan kimi respublika rəh-
bərliyinə sənin barədə öz fikirlərimi bildirməyi 
özümə borc bilirəm. Az bir vaxtdan sonra mə-
nim tutduğum vəzifədə müəyyən dəyişiklər baş 
verdi. Həqiqətən də, Kərim müəllim işgüzar, cə-
fakeş alimdir. Azərbaycandan kənarda keçirilən 
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onlarla konfransda, simpoziumlarda elmi tezis-
lərlə çıxışlar edib. Onun beynəlxalq konfranslar-
da elmi-praktik cəhətdən diqqətçəkən məruzələri 
çox olub. Yaddaqalan çıxışlarından biri də Ma-
haçqalada olub. Konfransı akademik Ələşrəf 
Əlizadə aparırmış. Kərim müəllimin məruzəsi 
konfrans iştirakçıları tərəfindən dəfələrlə həra-
rətlə alqışlanır. Ə.Əlizadə yerindən qalxıb, tribu-
nadan düşən Kərim müəllimin boynunu qucaqla-
yır və nümayişkaranə şəkildə deyir: «Ona görə 
səni çox istəyirəm ki, həmişə Azərbaycanın adı-
nı ucaldırsan». Sonra Ələşrəf müəllim üzünü za-
la tutub deyir: «Əsl alim belə olar». 

 
*** 

Doktorluq işinin müvəffəqiyyətlə müdafiə-
sindən sonra Kərim Kərimovun ömürlüyündə 
yeni dövr başladı. Kərim müəllim doktorluq işi 
ilə kifayətlənmədi. Azərbaycan Geofizika Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda elmi araşdırmalarını da-
vam etdirdi, eyni zamanda, geofizika elmində 
qazandığı bilik və təcrübəni indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universitetində təhsil 
alan tələbələrlə bölüşdü.  Kərim Kərimov öz yo-
lu ilə getməyi davam etdi. Elmdən, kamaldan 
uzaq olan pedantlar daim çalışıblar ki, onu tut-
duğu elm yolundan uzaqlaşdırsınlar. Xoşbəxtlik-
dən tərsinə olub. O, bu haqsız münaqişə tərəf-
darlarına öz inadkarlığı və zəkası ilə cavab ve-
rib. Qaragüruhçulara əyani şəkildə göstərdi ki, 
onun əsl stimulu elmdir. Kərim Kərimov öz zə-
kası, bilik və bacarığı ilə yüz illərlə həyat təcrü-
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bəsindən sınaqdan çıxmış bir məntiqi də təsdiq-
lədi. Həyat sübut edib ki, istedadlı adamların heç 
bir vaxt orta xətti olmur. İstedadlı adamlara hü-
dud xətti müəyyənləşdirilməyib. Tanrı istedadlı 
adamlara daxili güc də bəxş edib. Mənən güclü 
adamlar xəbislərin, xainlərin özlərini fiziki cə-
hətdən qorumaq üçün süni şəkildə qurub yarat-
dıqları sədləri daim basıb keçiblər. Heç şübhə 
yoxdur ki, Tanrı istedadlı və hünərli adamları 
böyük işlər üçün yaradıb. Onlar həm də ədalətli 
və cəsarətli olurlar. Ucalardan uca Tanrı Kərim 
Kərimova istedad və cəsarət bəxş edib. Deyirlər, 
insana şöhrəti, əməyi və cəsarəti inam gətirir. 
Sözün həqiqi mənasında, Kərim Kərimov iste-
dadlı, cəsarətli və novator alimdir. Bu dediklə-
rim patetika və epitet xatirinə deyil. Yer haqqın-
da elmlərin əhatə dairəsinə az-çox bələd olanlar 
insaf və ədalət naminə mənimlə həmfikir olarlar. 
Opponentlər təsdiqləyərlər ki, professor Kərim 
Kərimov elmdə daha çox analizlər aparan bir 
alimdir. O, spektik təhlil qabiliyyətinə malik 
alimlərdəndir. Onun namizədlik, doktorluq işlə-
rində və bütövlükdə elmi yaradıcılığında dayaz, 
səthi təhlil yoxdur. Elə dərinliklərə vardığı üçün 
geofizikada inqilab etdi –bu elmə yeniliklər gə-
tirdi. 

Yazının bu məqamında Kərim Kərimovun 
alimliyi ilə bərabər şəxsiyyət və xarakterinə də 
çıraq tutmaq istərdik. 

Kərim Kərimov adi alim tituluna yiyələnmiş 
adam deyil. O, həqiqi alimlik zirvəsini min bir 
zəhmət hesabına qarış-qarış, addım-addım fəth 
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etmiş insandır. İnsanlığın bir uca zirvəsi də həqi-
qi alimlikdir. Bu zirvə insan övladı üçün ülvi bir 
zirvədir. Ülviliyə, özünüdərkə aparan yol elm-
dən keçir. Bu fikri söyləməklə biz  heç də gen 
nəzəriyyəsinin əleyhinə getmirik. Kərim Kəri-
movun kamillik zirvəsinə yüksəlməsində əsilli-
köklü bir ailədə böyüməsinin əlahiddə rolu olub. 
O, körpəlikdən ata mərdliyini, ana paklığını gö-
rüb duymuşdu. İnsana, insanlığa sevgi ruhunda 
böyümüşdü. Bu inam və əqidə, əxlaq və davra-
nış onunla birgə yol gəldi. O gündən bu günə 
haqq-ədalət yolunu tutub gəlib. Onun həyat kre-
dosunun özülündə haqq, həqiqət durur. Kişilik 
meyarlarını milli adət-ənənəyə, nəslə-kökə bağ-
lılıq təşkil edir. Bu əvəzsiz və ölçüyəgəlməz mə-
nəvi dəyərlər dəfələrlə həyati gerçəkliklərdə 
özünü təsdiqləyib. Ürəyiaçıq, səmimi insandır. 
Xasiyyətcə mülayim insandır. O, rəhbər olduğu 
uzun illər ərzində bircə nəfəri işdən çıxarmışdır.  
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
Geofizika və Mühəndis Geologiyası İstehsalat 
Birliyinin baş direktoru olarkən  yalnız bir nəfəri 
işdən azad etmişdir. Buna da səbəb həmin ada-
mın öz səhlənkarlığı olub. Ancaq Kərim müəl-
lim sonradan həmin adamı geri çağırıb. Ona baş-
qa bir iş təklif edib. Özünün dediyi kimi, çörək 
kəsən olmayıb. Kamil, yetkin insanlar xeyirxah 
olurlar. Görünür, bir çox mənəvi keyfiyyətlər ki-
mi, xeyirxahlıq da kamilliyin barıdır. Daxilən 
zəngin insanlarda mənəvi boşluqlara yer qalmır. 
Bir də ki idrakı güclü adamlar qəlbən saf olurlar. 
Kərim müəllimi yaxından tanıyan adamlar da 
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onun genişqəlbli, safniyyətli, əməlisaleh bir in-
san olduğunu söyləyirlər. 

Firidun Hacıyev (Azərbaycan Neft Səna-
yesi Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunun 
əməkdaşı, geologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru): 

- Kərim müəllimi on beş ildir tanıyıram. O, 
adi adam deyil. Mən ona görə sadə adam demi-
rəm ki, o adamın fəaliyyəti çoxşaxəlidir. Adi 
adam humanitar nöqteyi-nəzərdən ürəyiaçıqdır, 
mürəkkəbliyi yoxdur. Əgər hər hansı bir şəxs 
elmlə məşğul olursa, müvəffəqiyyət qazanırsa, o 
adam ictimai işlərdə çalışırsa, həmin sahələrdə 
nailiyyətlər əldə edirsə, musiqini duyursa, rəs-
samlıq edirsə, demək, o adam qeyri-adi istedad 
sahibidir. Belə adamlara adi adam kimi baxmaq 
olmaz. 

Kərim Kərimov hərtərəfli inkişaf etmiş şəx-
siyyətdir. Mən elə bu səbəbdən ona sadə adam 
deyə bilmərəm. Sadə elmdə asan və adi şeylərə 
deyilir. 

Allah-təala insanlara müsbət keyfiyyətlər 
bəxş edəndə, bu keyfiyyətlər insanlara kompleks 
şəkildə çatır. Bəşərin keçib gəldiyi yol sübut edir 
ki, həmin alimlər çoxşaxəli inkişafa sahib olub-
lar. Məsələn, Üzeyir bəyə diqqət kəsilək. Üzeyir 
bəyə sadə adam demək ən azı günahdır. Üzeyir 
bəy dahidir. Üzeyir bəy nəhəng bəstəkar, son də-
rəcə istedadlı dramaturq, bənzərsiz publisistdir. 

Kərim müəllimin fəaliyyətində mənim ən 
çox xoşuma gələn nədir? Birincisi, onun xasiy-
yətidir. Vətənpərvər ziyalıdır. Millətini və yur-



Şərəfli ömür yolu 

104 

dunu sevən alimdir. Kərim Kərimov ürəyində 
böyük Azərbaycan sevgisi gəzdirir. Bu sevgi 
onun işində-gücündə, əməlində görünür. O, ça-
lışdığı sahədə respublikamız üçün gərəkli olan 
bir çox məsələləri həll edib. Onu da deyim ki, 
Kərim Kərimov kreslo adamı deyil. O, daha çox 
iş, əməl adamıdır, zəhmətkeşdir. Onu həmişə 
xalqa, vətənə fayda vermək düşündürüb. Bir çox 
mənsəb sahibləri var ki, səlahiyyətini, mənsəbini 
qoruyub saxlamaq üçün ömrüboyu buyruq qulu 
olur. Belələri müstəqil fikir sahibi olmadıqların-
dan birbaşa özlərinin səlahiyyətlərinə aid olan 
işləri də görə bilməyiblər. Qorxublar ki, özlərin-
dən yuxarıda duranların qəzəbinə gələrlər. Kə-
rim Kərimov respublikamızın şan-şərəfi, ölkə-
mizin tərəqqisi  üçün hər şeydən keçməyə hazır 
olan bir insandır. Dəfələrlə şahidi olmuşam ki, o, 
bir çox problemləri təkbaşına həll etmək üçün 
sinəsini qabağa verib. Alimləri ətrafına toplayıb, 
ölkə üçün əhəmiyyətli məsələləri vaxtında həll 
edib. 

Mən dedim ki, Kərim müəllim zəhmətkeş, 
işgüzar alimdir. Bu, alim üçün təqdirəlayiq key-
fiyyətdir. Əslində, bütün insanlar işgüzar, zəh-
mətsevər olmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, 
müxtəlif səbəblər ucbatından kifayət qədər zəh-
mətkeş deyilik. Bu keyfiyyətimiz hansısa səbəb-
lərdən zaman-zaman canımıza-qanımıza hopub. 
Mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Kərim müəl-
lim son dərəcə işgüzar və zəhmətkeş alimdir. 
Onu tanıyanlar mənimlə şərik olarlar ki, Kərim 
müəllim istirahət nə olduğunu bilmir. O, daim 



Şərəfli ömür yolu 

105 

axtarışdadır. O, həmişə iş başındadır. Azərbay-
canda elmi elitada belə qüsurlu meyar da forma-
laşıb ki, doktorluq son nöqtədir. Bu stereotipin 
də formalaşmasında tarixə qovuşmuş sovet reji-
minin xüsusi rolu olub. Bununla bərabər, yuxarı-
da dediyim tənbəlliyin də özəl yeri vardır. Çox-
ları elmlər doktoru adına yiyələndikdən sonra 
elə bilirlər ki, dünyanı fəth ediblər, elmi axtarış-
larla birdəfəlik vidalaşırlar. Bu sarıdan Kərim 
müəllim həsəd aparılası alimdir. O, bu gün də 
əvvəlki enerjisi ilə işləməkdə, elmi    axtarışda-
dır. 

Müəllif müdaxiləsi: 
 Firidun müəllim, sözünün qüvvəti, çoxları 

dəridən-qabıqdan çıxıblar ki, Kərim müəllimi 
sadələşdirsinlər. Çünki xəbislərin özləri həddin-
dən artıq cılızdırlar. Həmişə gözü-könlü darlar, 
ürəyini-qəlbini paxıllıq hissi didib-dağıdanlar  
min bir yola əl atıblar ki, çoxlarını öz sadə və 
primitiv standartlarına  uyğunlaşdırsınlar, öz qə-
liblərinə salsınlar.. Buna çox cəhdlər göstəriblər, 
hədsiz əziyyətlər çəkiblər. Ancaq müyəssər ola 
bilməyiblər. Çünki belə cılız düşüncə sahiblərini 
Allah yalnız kin-küdurətlə yükləmiş olur, onla-
rın başqa bir mənəvi gücü olmur.  

 Bəli, professor Kərim Kərimov, göründüyü 
kimi, adi insan deyil. Çoxşaxəli təfəkkürə, geniş 
erudisiyaya malik bir alimdir. Kərim müəllimin 
işgüzar və zəhmətkeşliyinin də əyani şahidi ol-
muşam. Mən onunla həmişə istirahət günləri - 
şənbə və bazar günləri həmsöhbət olmuşam. 
Mənimlə müsahib  olduğu dəqiqələri elmi yara-
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dıcılığından, rəssamlığından borc alırdı. Hiss et-
dim ki, duyğu və düşüncəsi ilə əməlləri bir-birini 
tənzimləyən və tamamlayan  bir alimdir. Vaxt 
onun üçün hər şeydən qiymətlidir. Vaxt onun 
üçün də əlahəzrətdir. Artıq elm onun üçün mə-
nəvi nəşə, ləzzət, rahatlıq mənbəyidir. 

 
*** 

 
Bu dünyada əvəzsiz bir sərvət də vardır. Bu 

sərvət gözəl və saf ürəkdir. O da ilahi payıdır. 
Pak və saf ürəyi dünyanın heç bir sərvət və ne-
məti ilə müqayisə etmək olmaz. Mən deyərdim 
ki, insanın nadir zinətlərindən biri də saf və gö-
zəl ürəyidir. Qəlbləri oxuyan Uca Tanrı hər kişi-
yə geniş və saf ürək bəxş etmir. Əsl kişi üçün 
geniş ürək həqiqi xəzinədir. Geniş və saf ürək 
bütün ömrüboyu insana hörmət-izzət gətirir, eh-
tiram qazandırır. Saf, pak ürək elə bir sərvətdir 
ki, onun misli-bərabəri yoxdur. Yaxşı xasiyyətin 
mənbəyi ürəkdir. Ürək sarıdan Kərim müəllimin 
bəxti gətirib. Ürəyiyumşaq insandır. Geniş və 
saf qəlb sahibidir. Gördüyü işlər, tutduğu əməl-
lər ürəyinin aynasıdır.  

Böyük bacısı Minayə xanımın yaddaşının 
şəfəqlərindən: 

- Kərimin ürəyi bir dünyadır. Bu ürəkdə ata-
ana, qardaş-bacı, qohum-əqrəba sevgisi ilə yana-
şı, bütün insanlara bir məhəbbət gizlənib. Ürəyi-
yuxadır. Yadımdadır, hər il atam yayda bizi La-
çın dağlarına dincəlməyə göndərirdi. Mal-hey-
vanımız vardı və onları bibimgil saxlayırdı. On-
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lar ilin yarısından çoxunu Laçın rayonunun Çal-
bayır yaylağında «tərəkəmə» həyatı keçirirdilər. 
Kərim uşaqlıqdan ürəyiyuxa idi. Heyvanlara 
qarşı da ürəyində insaf, mürvət gəzdirirdi. Zəif, 
xəstə heyvanlara Kərim xüsusi qayğı göstərirdi. 
Bir dəfə gördüm ki, Kərim otu alıb kürəyinə, 
atın da yedəyindən tutub gəlir. Bibimgil bir ağız-
dan qışqırdılar: ”Ay oğul, bu nə işdi belə edirsə-
n?” Kərim dedi ki, ata yazığım gəldi.  

Bizim üçün Kərim əvəzsiz qardaşdır. O, həs-
sas və qayğıkeş qardaşdır. Eşitsə ki, başım ağrı-
yır, rahat otura bilməz, durub gələcəkdir. Bacı-
mız şəkərli diabetdir. Bir dəfə Kərim Türkiyəyə 
getmişdi. Oradan telefonla hal-əhval tutdu. Sə-
riyyənin vəziyyətini soruşdu. Özümdən asılı ol-
mayaraq dedim ki, şəkəri normadan çox yuxarı 
qalxıb. Elə buna bənd imiş. Telefonda özünü 
saxlaya bilmədi. Kövrəldi və bir neçə dəqiqə da-
nışmadı. Kərimin bir xasiyyətini də deyim. Haqq 
- ədalət onun üçün hər şeydən üstündür. Onun 
inamının, əqidəsinin özülündə haqq-ədalət du-
rur. Mən deyərdim ki, Kərimin gücü elə həqiqət-
pərəst olmasındadır. Ailədə, qohum-əqrəba ara-
sında da həmişə  haqqı, ədaləti müdafiə edib. 

Hər şeyin təməli uşaqlıqdan qoyulur. Haqq 
sevgisi də uşaqlıqdan könüldə-qəlbdə oyanır. 
Könlündə-gözündə gəzdirdiyi elə bu haqq sevgi-
si onu əsl haqq yoluna - elm yoluna gətirib çı-
xardı. O vaxtdan bu vaxta elə bu haqq və ədalət 
yolundadır. Qazandığı nailiyyətlər, əldə etdiyi 
müvəffəqiyyətlər də, həqiqətən, haqdan maya-
landı. Haqdan güc aldığı üçün də ona qarşı qu-
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rulmuş barrikadaları aşıb keçdi. Həmin barrika-
dalarda öz qələbə bayrağını ucaltdı. 

Tanrı qədirbiləndir. Günü bu günə kimi hələ 
eşitməmişik ki, kiminsə zəhməti hədər getsin, 
əməyi boşa çıxsın. Professor Kərim Kərimovun 
da uzun illik zəhmətini Tanrı qədərincə qiymət-
ləndirdi. O, bu gün təkcə Azərbaycanda deyil, 
dünya miqyasında tanınmış,  hörmətə layiq olan 
alimlərdən biridir. Azərbaycan geofizikasında 
isə dəyərli məktəb yaratmış alimdir. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür. 

Hümbət Vəliyev – Azərbaycan Geofizika 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 9 saylı yüksək 
anomal zonalar və dərin qatlarda neft yataq-
larının olması və onların axtarış metodikası 
laboratoriyasının müdiri, geologiya-mineralo-
giya elmləri namizədi: 

Geofizika Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Kərim 
Kərimovun adı ilə bağlı olan laboratoriyaya pro-
fessor K.Kərimovun laboratoriyası deyilir. Beş-
altı ildir mən burada işləyirəm. İki ildir laborato-
riyanın müdiriyəm. Laboratoriya Kərim müəlli-
min təşəbbüsü ilə yaradılıb. Son illər laboratori-
ya geodinamik tektonik gərginliyin təsirindən 
neft-qaz yataqlarının nəzərdən yayınmış obyekt-
lərinin tədqiqi ilə məşğul olur. Bu, çox vacib və 
aktual bir sahədir. Laboratoriya anomal yüksək 
təzyiqlə fərqlənən sahələri araşdırır. Professor 
Kərim Kərimovun elmi rəhbərliyi altında geniş 
tədqiqat işləri aparılır. Elmi-tədqiqat işləri nəzəri 
və praktiki optimallığı ilə diqqəti cəlb edir. Diq-
qətdən kənarda qalmış neftli-qazlı lay və hori-
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zontların axtarıb tapılması və istismara qaytarıl-
ması olduqca səmərəlidir. Lakin neftli-qazlı nöq-
tələrin istismardan kənarda qalmasının müxtəlif 
səbəbləri vardır. Belə səbəblərdən birinin tapıl-
masına bizim laboratoriya nail olmuşdur. Buna 
geodinamik tektonik gərginlik deyirik. Bu gər-
ginliyin artıb kritik həddə çatması, adətən, zəlzə-
lələrin baş verməsi ilə nəticələnir. Müşahidələr 
göstərir ki, zəlzələ baş verən zaman tektonik 
gərginlik artır. Bu zaman geofiziki sahələri də 
dəyişir. Artıq bu dəyişiklikləri biz təyin edə bil-
mirik. 

Professor Kərim Kərimovun geofizika el-
mindəki dəsti-xətti, gətirdiyi elmi yenilikləri və 
yaratdığı elmi məktəbi bu gün tam etiraf edilir 
və geofiziklər tərəfindən qəbul olunur. Onun 
rəhbərliyi altında onlarla alim kamil bir mütə-
xəssis kimi yetişib. Kərim müəllim xeyirxah və 
perspektivli niyyətini bu gün də davam etdirir. 

Kərim Kərimovun  aspirantı Qəhrəman Sü-
leymanovla da həmsöhbət olduq. İlk dəqiqələr-
dən Qəhrəman Süleymanovun sağlam milli tə-
fəkkürünə, perspektivli inkişafına valeh oldum. 
Qəhrəman Süleymanov da professorun laborato-
riyasında elmi axtarışlarını müvəffəqiyyətlə da-
vam etdirir. Professorun rəhbərliyi ilə «Cənubi 
Xəzər meqaçökəkliyində yerin təzyiqinin geoba-
rik vəziyyəti və neft-qazlılığın tədqiqi» mövzu-
sunda namizədlik dissertasiyasının geniş və hər-
tərəfli tədqiqi ilə məşğuldur. Qəhrəman Süley-
manovla laboratoriyada elmi araşdırmalar apar-
dığı vaxtda müsahib olduq: 
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- Qəhrəman müəllim, elmi işinizin bu günə 
dəxli varmı, yəni aktuallıq əmsalını soruşmaq is-
təyirəm. 

- Adətən, elmi işlərin mövzusu günün diktə-
sindən irəli gəlir. Ancaq müəyyən bir vaxtdan 
sonra həmin məsələnin üstünə qayıdanda aydın 
olur  ki, elm və texnologiyanın son nailiyyətləri 
ilə müqayisədə bu məsələnin yeniliklərə ciddi 
ehtiyacı var. Bu baxımdan öz quruluş və geoloji 
vəziyyətinə görə Cənubi Xəzər çökəkliyi çox tə-
bii və unikal bir coğrafi məkandır. Burada çö-
küntü süxuru 18-24 km qalınlığa malikdir. Bu 
təbəqə gillər, qumlar və əhəngdaşlarıdır. Dünya-
nın heç bir yerində çöküntü süxurlarının bu cür 
qalınlığa malik olan zonaları yoxdur. Çox mü-
rəkkəb quruluşdur. Elə bunun nəticəsidir ki, bir-
biri ilə təzad təşkil edən lay təzyiqinin forması, 
yəni mayenin, qazın məsamə daxilində norma-
dan artıq təzyiqi mövcuddur. Bu spesifik quruluş 
Azərbaycanda mövcud olan bütün neft-qaz ya-
taqlarına xasdır. Çox az yataqlar vardır ki, bun-
dan kənarda qalsın. Ona görə də belə zonaların 
təzyiq səviyyəsi müxtəlif olur və onun neft-qaz 
yataqlarının paylanıb yerləşməsində çox vacib 
yer tutmasının öyrənilməsi zəruri bir məsələ ki-
mi meydana çıxır. Əslində,  bu problem tam nə-
zarətdə saxlanılmalıdır. Neftin yaranması, onun 
miqrasiyaya məruz qalıb yığılmasının öyrənil-
məsi və nəzarətdə saxlanılması üçün olduqca va-
cibdir. Bu prosesləri öyrənmək üçün temperatu-
ru və təzyiqi mütləq diqqətdə saxlamalıyıq. 
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Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, bu-
rada neft-qaz yataqları yüz ildən artıqdır fasilə-
siz istifadədədir. Bu gün respublikamızda orta 
və sonuncu istismar dərəcəsində olan yataqlar 
çoxdur. Əfsuslar olsun ki, həmin yataqların ço-
xunda diqqətdən yayınmış, təhlilə ehtiyacı olan 
obyektlər vardır. Bax, elə bu səbəbdən elmi işim 
qədərincə aktualdır. 

- Elmi işdə qaldırılan və həll ediləcək prob-
lemin istehsalata tətbiqi hansı səmərəni verəcə-
k? 

- Birincisi, yeni qazma işləri aparılacaq zo-
nalarda qazma işləri daha böyük səmərəli üsul-
larla aparılacaq. Başqa cür desək, az vəsait sərf 
etməklə çox mənfəət əldə edəcəyik. Çünki müx-
təlif və ələlxüsus böyük dərinliklərdə rast gəli-
nən mürəkkəbliklər əvvəlcədən müəyyən olunur. 
İkincisi, mövzu elmin bugünkü nailiyyətlərinə 
tam cavab verir. Hər bir üsul istehsalata tətbiq 
olunmamışdan əvvəl nəzəri cəhətdən onun sə-
mərəlilik dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Səmərəlilik 
dərəcəsi saxlanılır. Tədqiqatçı buna tam  təminat 
verir. 

 - Elmi-tədqiqat işinizdə professor Kərim 
Kərimovun elmi rəhbər kimi zəhmət və rolunu 
necə dəyərləndirirsiniz? 

- Dissertasiyanın mövzusunun müəyyənləş-
dirilməsi və onun görülüb başa çatdırılmasında 
elmi rəhbərin əməyi danılmazdır. Mən bu işi us-
tad-şagird münasibətləri ilə müqayisə edərdim. 
Mövzunun seçilməsində, elmi problemin qoyu-
luşu və metodoloji həllində uğurla başa çatdırıl-
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masında elmi rəhbərimin müstəsna xidmətləri 
var. Elmi rəhbər aspirantının daxili potensialına 
uyğun mövzu seçməli və istiqamətləndirməlidir. 
Bu sarıdan mən özümü xoşbəxt sanıram ki, bəx-
timə Kərim müəllim kimi geniş erudisiyalı alim, 
xeyirxah və nəcib bir kişi nəsib olub. Elmi işin 
nüvəsində duran problemin nəzəri həlli artıq ta-
pılıb. Tədqiqat dövründə izafi tədqiqata və vaxt 
itkisinə yol verilməyib. Bu, bilavasitə elmi rəh-
bərim Kərim müəllimin  məqsədyönlü istiqaməti 
və diqqəti sayəsində olub. Deyirlər ki, ağsaqqal 
əsgər müdrik əsgərdir. Professor Kərim Kərimo-
vun geofizika elmində qırx illik zəngin təcrübəsi 
vardır. Bu  bilik və təcrübənin nəticəsidir ki, 
aparılan tədqiqatların yönümü strateji baxımdan 
dəqiq olur.  

 - Kərim müəllimlə işləmək necədir: asan-
dır, çətindir? 

- Səmimi deyim ki, Kərim müəllim tələbkar 
insandır. Dissertant  və aspirantlarına qarşı isə 
ikiqat tələbkardır. Sərbəstliyə, müstəqilliyə 
meylli adamdır. Hər bir şəxsə imkan və şərait 
yaradır ki, fikrini lazımınca ifadə etsin. 

Elmi araşdırmalarda isə olduqca ciddidir. 
Hələ eşitməmişəm ki, təsadüfi də olsa, yanlış el-
mi mövqeyin yaranmasına imkan vermiş olsun. 
Onun dəyişilməz bir meyarı var: «Elm elm ol-
malıdır». Həmişə deyir ki, elm insanı kamilləş-
dirməlidir. Kərim müəllim insanda elmi intuisi-
yanın, elmi bilik və bacarıqların formalaşması-
na, cilalanmasına çalışır. Kərim müəllimin təq-
dir olunası, öyrəniləsi bir səciyyəsi də vardır. 
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Elmdə plagiatlığın açıq düşmənidir. Elmdə oğur-
luğu xəyanətkarlıq adlandırır. Aspirant və dis-
sertantlarına daim tövsiyə edir ki, istifadə olun-
muş elmi qaynaqlar açıq-aşkar, dəqiq və səlis 
göstərilsin.  

Kərim Kərimov elmi rəhbəri olduğu aspirant 
və dissertantların nəzəri və praktiki işləri paralel 
aparmalarına çalışır. O, özü belə vərdiş edib. El-
mi axtarışlarında bu gün də praktiki işləri heç 
kəsə etibar etmir. Qolunu çırmayıb özü işləyir. 
Elə buna görə də hamını işində-gücündə fəal 
görmək istəyir. Yerin dərin qatlarını tədqiq edən 
geofizika elmində proqnozlar, ehtimallar geniş 
yer alsa da, əslində, geofizika dəqiq elmlər silsi-
ləsinə aiddir. Əgər belə olmasaydı, professor 
Kərim Kərimovun elmə gətirdiyi yenilikləri qa-
raguruhçular yaxına qoymazdılar. Bəli, geofizi-
ka elmi dəqiq elmdir. Kərim müəllim Xəzər çö-
kəkliyinin yaranması haqqında uzun illər geofi-
zikada formalaşmış, ancaq elmi təsdiqini tapma-
yan fikirlərə son qoydu. Professor Kərim Kəri-
mov ehtimallara söykənən, fərziyyələrə əsasla-
nan, onlara üstünlük verən alim deyil. Onun 
geofizika elminə gətirdiyi yenilikləri qəbul et-
məyənlər sonradan bu yeniliyi əyani şəkildə təs-
diq etdilər. Əslində, bu yeniliklər «göz görüb, 
ağıl kəsən idi». Apardığım araşdırma və müşahi-
dələrim də təsdiqlədi ki, Kərim Kərimovun 
alimliyi – müdrikliyi, təmiz və saf vicdana söy-
kənir. Onun zəkası, duyğu və düşüncəsi, halal və 
şəriksiz zəhmətindən, təmiz və pak vicdanından 
mayalanır. Onunla ünsiyyətdə olanlar da birmə-
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nalı söyləyirlər ki, Kərim müəllim elmdəki müd-
rikliyindən həyatda – iş-gücündə də istifadə edir.  

Hümbət Hacıyev (Qaradağ Neft Qaz Çı-
xarma İdarəsinin baş geoloqu): 

- Professor Kərim Kərimovun elmi ilə əməli 
bir-birini tamamlayır. Yəqin, elə bu səbəbdən 
deyiblər ki, elm əməlsiz məhv olar. Mən tam sə-
mimi deyirəm ki, Kərim müəllim həm bacarığı-
na, həm də insanlığına görə layiqli mərtəbəyə 
yüksəlib. O, Baş Geofizika İdarəsinin rəisidir. 
Buna qədərincə layiqdir. O, ölkənin baş geolo-
qudur. Azərbaycan geoloqlarına ağsaqqallıq et-
mək ona yaraşır. Mən ilk dəfə Kərim müəllimlə 
geofizikaya dair keçirilən konfransda tanış ol-
muşam. Həmin vaxta kimi Kərim müəllimi alim 
kimi qiyabi tanıyırdım. Sözügedən konfransda 
mən də çıxış etdim. Mən gənc geofiziklər adın-
dan, onlara göstərilən qayğıdan danışdım. Ya-
dımdadır, mən o vaxt çıxışımda dedim ki, geofi-
ziklər neftçilərin yerin dərin qatlarına baxan 
gözləridir. Kərim müəllim mənim çıxışımı bə-
yənmişdi. Bir-iki il əvvəl mətbuatda oxudum ki, 
professor Kərim Kərimov Amerika Biblioqrafi-
ya İnstitutu tərəfindən «İlin adamı» fəxri adına 
layiq görülüb. Doğrusu, çox böyük şərəf duy-
dum, ürəkdən sevindim. Bədahətən bu qəzəli qə-
ləmə aldım: 
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Qərbdə parlayan zəfər 
 

Kükrəyən dalğa kimi gurladı, qardaş, hünərin, 
Dostları şad elədin, gördün işlərin səmərin. 
 
Dedilər «İl adamı» payında yazılmış adın,  
Yurduma saldı şəfəq Qərbdə parlayan zəfərin. 
 
Dostum, elm aləminin sən də nadir ulduzusan,  
Gənclərə örnək olub yazdığın elmi əsərin. 
 
Gecəni gündüzə qat, xariqə qıl xalqın üçün,  
Elmini qoy bəzəsin sənin gözəl kəşflərin. 
Elm ilə incəsənət qardaş olub şəxsində,  
Bəzəsin sərgiləri tabloların, əl işlərin. 
 
Hümbət də, əzizləyir səndə olan ülviyyəti,  
İşində rəhbər olub sənin elmi görüşlərin. 

 
Dünyagörmüş müdriklər onu da dürüst de-

yiblər ki, insan yalnız işləyəndə öz insanlığını 
təzahür etdirir. İnsanın kimliyi - ruhu, ağlı, kön-
lü-gözü onun əməlində işıqlanır. Kərim müəllim 
son dərəcə ədalətli insandır. Halal əməyi sevən-
dir. Sadə və səmimi adamların qədrini biləndir. 
Onların zəhmətini daim uca tutandır. Bütün kar-
yerası boyu imkanı dairəsində sadə adamları 
mühafizə edib. Çünki onun gözündə namuslu 
əməkdən şərəfli bir iş yoxdur. Onun gözündə in-
san ləyaqətinin ölçülərindən biri də şərəfli əmək-
dir. Özü də ləzzəti və rahatlığı əməkdən – elmi 
yaradıcılığından və rəssamlığından alır. Bu işlə-
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rə də başqatan əyləncə kimi baxmır, ciddi yana-
şır. 

Mərdan Əliyev (Azərbaycan Geofizika El-
mi-Tədqiqat İnstitutunun direktor müavini, 
geologiya-minerologiya elmləri namizədi):  

Kərim müəllimi uşaqlıqdan tanıyıram. Atası 
bizim rayonda Qazaxda milis rəisi işləyirdi. Yeri 
gəlmişkən deyim ki, bütün camaat rəhmətlik 
Məmmədxan kişinin başına and içirdi. İnsanlığı-
na və bacarığına görə bütün Qazax mahalı ona 
hörmət edir, ehtiramını saxlayırdı. Yadımdadır, 
həmin illər müharibə dövrü idi. Çox çətin vaxt-
lar idi. Kərimi o vaxtlardan tanıyıram. Rəhmət-
lik qardaşı Hüsü ilə çox yaxın idik. Onunla tay-
tuş idik. Kərimlə mənim aramda 7-8 yaş fərq 
var. Tale elə gətirdi ki, Kərimlə uzun illər bir 
yerdə işlədim. Uzun illər deyəndə, düz 40 ildir 
ki, eyni sahədə çalışırıq. Kərim Kərimov beynəl-
xalq miqyasda tanınan alimdir. Demək olar ki, o, 
dünya elminin problemlərini hərtərəfli dərk edən 
alimlərdən biridir və beynəlxalq aləmdə Azər-
baycan geofizikasını kifayət qədər tanıtmışdır. 
Onun bilavasitə rəhbərliyi altında bir neçə dildə, 
o cümlədən ingilis dilində nəşr olunan Azərbay-
can geofizikası haqqında jurnal dünyanın onlar-
ca böyük dövlətində yayılır. Kərim müəllim fa-
natik səviyyədə vətənpərvər alimdir. O, Milli 
Geofizika Komitəsinin Prezidentidir. Kərim mü-
əllim dəfələrlə Amerikada Azərbaycan geofizi-
kasının spesifik xüsusiyyətləri və neft strategiya-
sı  haqqında ingilis dilində elmi məruzələr edib. 
O, həmin elmi məruzələrində xarici neft mütə-
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xəssislərini elmi şəkildə Azərbaycan neftinin gə-
ləcəyinə inandırıb.  

Onun vətənpərvərliyini əyani şəkildə sübut 
edən cəsarətli bir addımı heç yadımdan çıxmır. 
1990-cı ilin 20 Yanvarından sonra Kərim müəl-
limin Türkiyədə siyasi motivli karikaturalarının 
geniş sərgisi keçirildi. Sərgidə nümayiş etdirilən 
əsərlərin əksəriyyəti alınmışdı və toplanmış 108 
min dolların 100 minini öz əlləri ilə yenicə özülü 
qoyulan Azərbaycan Milli Ordusunun hesabına 
keçirdi.  

Kərim müəllim həm də gözəl təşkilatçıdır. 
Onun rəhbərliyi altında bir elmi tədqiqat institu-
tu, 4 geofizika tresti, 1 konstruktor bürosu fəa-
liyyət göstərir. Bu saydıqlarım quru və kiçik rə-
qəmlər deyil. Bu böyük kontingentdə yüksək sə-
viyyəli alimlər, bacarıqlı və savadlı mütəxəssis-
lər işləyirlər. İnsanlarla ünsiyyətdə  olmaq, on-
larla işləmək və yeri gəldikcə müxtəlif problem-
ləri həll etmək, əlbəttə, böyük qabiliyyət və yük-
sək mədəniyyət tələb edir». 

Mərdan müəllim də könül dostu Kərim Kəri-
movun Amerika Biblioqrafiya İnstitutunun «İlin 
adamı» fəxri adına layiq görülməsi münasibəti 
ilə duyğularını şeirlə dilə gətirmişdir: 

 
Amerika kəşf edir bizi 

 

İlin adamısan, adın mübarək, 
Zəhmətin barıdır şöhrətin sənin! 
Eşidək, sevinək, müjdələr verək, 
Artdıqca dünyada hörmətin sənin! 
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Tərənnüm edirsən sən elimizi, 
Dünyalar eşidir haqq səsimizi! 
İndi Amerika kəşf edir bizi, 
Bu diyardan gəlir söhbətin sənin! 
 
Alimlər alimi, Kərimdir adı, 
Dünyaya səs salıb saf istedadı. 
Yaşa Vətənimin igid övladı, 
Qoy artsın hər zaman qüdrətin sənin! 
Bizə ilham verir, şöhrətin sənin! 
 

Mən də dəfələrlə Kərim müəllimin vətənpər-
vərliyinin şahidi olmuşam. Onunla uzun müddət 
ünsiyyətdə olmuş bir adam kimi deyərdim ki, o, 
hər gün, hər an Azərbaycanın bu günü və gələcə-
yi barədə  düşünür və onun xoşbəxt taleyi uğrun-
da çalışır. Kərim müəllim sinəsində Azərbaycan 
adlı məmləkətə bağlı odlu bir ürək gəzdirir. 

 Yəqin, çoxlarının yadındadır. 2001-ci ilin 
23 iyulunda İran dövlətinin uçaqları Xəzərin 
Azərbaycan sektorunda qazma-kəşfiyyat işləri 
aparan «Geofizik-3» gəmisinə haqsız yerə həmlə 
etmişdilər. Həmin gün Kərim müəllim əsəbindən 
bir yerdə qərar tutmurdu. Onun  gərgin və əsəbi 
durumunu mən də öz gözlərimlə gördüm.  Res-
publikanın  dövlət və özəl  telekanallarının müx-
bir və operatorlarını iş otağına dəvət etmişdir. 
Başının üstündə daim asılı olan Azərbaycanın 
geofiziki xəritəsinin qarşısına keçdi. Mübahisə-
yə səbəb olan yataqların Nuh əyyamından Azər-
baycanın milli sektorları olduğunu bir daha fakt-
larla sübut etdi. İran tərəfinin haqsız olduğunu 
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nümayişkaranə şəkildə söylədi:«Azərbaycan ta-
rixin bütün dönəmlərində  dünyada neft ölkəsi 
kimi tanınıb. Münasibətlər - siyasət və ilişgilər 
də çox vaxt neftə görə müəyyənləşdirilib. Elə 
«qara qızıl»ımıza görə də tarixən başımıza müsi-
bətlər gəlib. Ancaq həmişə geostrateji mövqeyi-
nə görə Azərbaycana qarşı əlahiddə maraqlar 
bəslənilib. İran bu gün çox ədalətsiz mövqe tu-
tub. İran deyir ki, gəlin Xəzəri beş Xəzəryanı 
dövlət arasında bərabər bölək, yəni hər bir döv-
lətə iyirmi faiz verilsin. Belə bölgü, əlbəttə,  İran 
tərəfi üçün faydalı olar. Xəzər 1921-40-cı illərdə 
İranla sabiq SSRİ hökuməti arasında imzalanmış 
müqaviləyə görə də sahil xətləri əsasında bölü-
nüb. İranın bu gün iddia etdiyi yataqlar həmin 
müqaviləyə görə də keçmiş SSRİ-yə, yəni Azər-
baycana məxsus olub. Həqiqət, bax, belədir. 
Türkmənistan da cığallıq edir və təəssüflər olsun 
ki, İranın haqsız iddialarına tərəfdar çıxır. Türk-
mənistanı neft iştahaya gətirib. Bildiyimiz kimi, 
Xəzərin Türkmənistana məxsus olan sektorunda 
zəngin qaz yataqları var. Bu yataqlar qaz ehtiya-
tına görə dünyada üçüncüdür. Ancaq həmin ya-
taqlarda neft ehtiyatı azdır. Elə buna görə Türk-
mənistan da neftlə zəngin olan söhbət gedən ya-
taqlara, yəni bizim yataqlara iddia edir. Bu da 
alınası iş deyil. Bu gözgörəsi bir ədalətsizlikdir». 

Bu  olayı təsadüfən xatırlatmıram. Vətən 
sevgisi elə bir xəzinədir ki, o, tükənməli deyil. 
Bu sevgi vətən övladının hər birinin qəlbində 
dövr eləyən qanda duyulmalıdır. 
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Ciddi elmi proqnozlar müəllifi 
                                                                             

                                         “Başqalarının izi ilə 
gedən iz qoya bilməz”.                          

 C.Brannon. 
 

“Kəşf etmək hamının gördüyünü görmək, lakin 
hələ heç kəsin ağlına gəlmədiyini düşünməkdir”. 

 A.R.Dyerdi, ispan yazıçısı.  
 

  Professor Kərim Kərimov daim axtarışda 
olan alimlərdəndir. O, yorulmaq bilmədən apar-
dığı araşdırmalar sayəsində yerin dərin qatları-
nın sirlərinə əl aparmış, elmi tədqiqatları ilə 
Azərbaycan geofizika elmini zənginləşdirmişdir. 
Kərim müəllim  geofizika elminə qədəm qoydu-
ğu ilk gündən  bu sahədə olan basmaqəlib təfək-
kürdən nəinki  uzaq olub, əksinə, geologiya el-
mində “daşlaşmış”, stereotipləşmiş tezisləri alt-
üst etmişdir. K.Kərimovun Azərbaycan geofizi-
ka elmində  Xəzər çökəkliyinin yaranması haq-
qında elmi mülahizələri ortaya çıxdığı gündən 
ona qarşı qaragüruhçu bir dəstə yaratmışdır.Ali-
min Cənubi Xəzər çökəkliyinin kontinental şəra-
itdə geoloji inkişaf mərhələsindən keçməsi barə-
də irəli sürdüyü müddəalar Azərbaycan geofizi-
kasında əsl inqilab idi.  Onun bu elmi mülahizə-
sinə qədər Azərbaycan geofizikasında formalaş-
mış əsassız tezis adıçəkilən elmdə aparılan təd-
qiqat işlərində daim bir istinad bazası olduğun-
dan bir çox yanlışlıqlara yol açmışdır. Əvvəllər 
Kərim müəllimin bu elmi tezisinə qarşı çıxanlar 
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sonradan elmi həqiqətin qarşısında təslim olmuş, 
görkəmli alimin  indeks göstəricisinə dəfələrlə 
istinad etmişlər. 

Oxucuların yadında olar ki, Azərbaycan 
Respublikası dünyanın aparıcı dövlətlərinin nə-
həng şirkətləri ilə “Əsrin müqavilə”sini imzala-
dıqdan və bu müqavilə XXI əsrin əvvəllərində 
gerçəkləşdikdən sonra yerli və xarici mətbuatın 
səhifələrində müxtəlif istiqamətdə müzakirələr 
aparıldı. Həmin müzakirə mövzuları içərisində 
ən çox diqqəti cəlb edən Azərbaycanın təbii sər-
vətlərinin- neft və qazın həcmi məsələsi idi. Hə-
qiqətən, dünya və ölkə mətbuatında bu məsələ 
ətrafında qızğın müzakirələr açılmışdır. Bu barə-
də müxtəlif  mülahizələr irəli sürülürdü. Əlbəttə, 
məsələyə hər kəs öz arşını ilə yanaşırdı. Hətta 
müzakirə müstəvisinə çıxarılmış  mövzuya siya-
si çalar da qatılmışdır. Həmin ərəfədə “Əsrin 
müqaviləsi”nin tərkib hissəsi olan “Şahdəniz” 
yatağı xüsusi müzakirəyə çıxarılmışdır. ”Şahdə-
niz” yatağında qazın həcmi barədə Azərbaycan 
alim və mütəxəssislərinin fikirləri belə yekdil 
deyildir. Həmin dövrdə gedən müzakirələrdə 
professor K.Kərimov yenə öz elmi təhlil və 
proqnozları ilə seçilmişdir. Fikrimizin əyaniliyi-
ni Kərim müəllimin həmin dövrün gündəlik mət-
buatında dərc olunmuş  dəqiq elmi  əsaslara söy-
kənən proqnozları da əyani şəkildə təsdiqləyir. 
Kərim müəllimin həmin dövrün mətbuatında 
dərc olunmuş məqalə və müsahibələrindən aydın 
görünür ki, o, bir alim-ekspert kimi mülahizələ-
rinin dəqiqliyinə tam əmin olub. Bu əminlik tə-
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sadüfi deyildir. Onun bu proqnozunun arxasında 
“Şahdəniz” yatağında apardığı geofiziki elmi 
tədqiqatlar dururdu. K.Kərimov bir çox yerli və 
xarici mütəxəssislərdən fərqli proqnozlar verirdi. 
Söhbət gedən dövrdə Azərbaycanın təbii sərvət-
ləri- neft və qazın həcmi barədə məqsədli şəkildə 
fərqli mülahizələr söylənilirdi. Bəlli səbəblərdən 
Azərbaycanın əleyhdarları məqsədli şəkildə real-
lığı əks etdirməyən rəqəmləri gündəmə çıxar-
mışdılar. Söhbət gedən günlərdə Kərim müəlli-
min verdiyi bəyanata diqqət kəsilək: ”Bu gün 
tam cəsarətlə deyirəm:  ”Şahdəniz” yatağında 
500 milyard kubmetr yox, 1,5 trilyon kubmetr 
qaz ehtiyatı var. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
proqnozlarıma  istinadən bəyan edirəm: Azər-
baycanda azı 4 trilyon kubmetr qaz, 8,7 milyard 
ton neft ehtiyatı var. Bütövlükdə Azərbaycanda-
kı neftin  miqdarı Küveytdə olan neftdən 24-25 
faiz çoxdur” .Yaxşı deyilib ki, çox şeyi zaman 
həll edir. Əlahəzrət zaman Azərbaycan geofizika 
elminin görkəmli nümayəndəsi olan professor 
K.Kərimovun elmi mülahizələrinin doğruluğunu 
təsdiqlədi. 

Bu məqamda qeyd edim ki, Kərim müəllim 
hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdə təbii sərvət-
lərin tükənməsi ilə bağlı alimlərin irəli sürdüyü 
mülahizələrin əleyhinə çıxmışdır. Bir qədər irəli-
də müsahiblərimdən biri söylədi ki, Kərim Kəri-
mov orta məktəbdə oxuduğu zaman Günəşin 
enerjisinin tükənməsi barədə alimlərin söylədik-
lərini ciddi elmi fakt kimi qəbul etməmiş, bu 
mülahizəyə nəinki  inanmamış, hətta bu məlu-
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mata ironiya ilə yanaşmışdır. Oxuduğu məluma-
tın doğruluğuna şübhə etdiyindən Moskvaya - 
SSRİ Elmlər Akademiyasına  məktub yazmışdır. 
Həmin məktubda Günəş enerjisinin heç vaxt tü-
kənməyəcəyini vurğulamışdır. 

Kitabda son tamamlama işləri apardığım ərə-
fədə internet portallarının birində xarici informa-
siya mənbələrinə istinadən yazılan bir məlumat-
la tanış oldum. Həmin  məlumat təbii sərvətlər 
barədə idi. Amerika alimlərinin mülahizəsinə 
görə, təbii sərvətlər ciddi formada tükənən deyil, 
onlar fasiləsiz olaraq yaranır. Bu elmi bilgi də 
Azərbaycan aliminin illər əvvəlki mülahizələri-
nin doğruluğunu bir daha təsdiqləyir. 
 Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçi-
rildiyi həmin illərdə Kərim müəllimin daha bir 
alim təəssübkeşliyini qeyd etmək bu məqamda 
yerinə düşərdi. Azərbaycanda iki əsrə yaxın bir 
müddətdə sənaye üsulu ilə neft çıxarıldığı bütün 
dünyaya məlumdur. Ancaq neft müqavilələri re-
allaşdırıldığı dövrdə Rusiya siyasətçilərinin bir 
çoxu Xəzər dənizi və Azərbaycan ərazisindən 
neft kəmərlərinin çəkilməsinin mümkün olmadı-
ğı barədə mətbuatda tez-tez bəyanatla çıxış edir-
dilər. Çox təəssüflər olsun ki, onlar uzun illərin 
bir gözgörəsi faktını qəsdən unutmuşdular. Bu o 
fakt idi ki, uzun illər Azərbaycan neftini Rusiya 
ərazisinə nəql edən Bakı-Novorossiyski neft kə-
məri hələ də fəaliyyətdədir. Kərim müəllim 
Azərbaycan dövlətinə qarşı yönləndirilmiş bu si-
yasi kampaniyanın heç bir dayağı olmadığını sü-
but etmək üçün təxirəsalınmaz işlərin həyata ke-
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çirilməsindən ötrü fəaliyyətə başladı. Onun rəh-
bərliyi altında xüsusi ekspert qrupu Azərbaycan 
ərazisindən çəkiləcək neft kəmərlərinin keçdiyi 
coğrafi nöqtələrin seysmoloji, palçıq vulkanları , 
sürüşmə və digər problemlərini bir daha ciddi 
şəkildə araşdırdı. Neft kəmərlərinin keçəcəyi  
təhlükəsiz coğrafi nöqtələr dəqiqləşdirildi. Bü-
tün bu elmi proqnozlaşdırmalardan sonra əsassız 
söz-söhbətlərə birdəfəlik son qoymaq üçün Xə-
zəryanı və digər qonşu dövlətlərin alim və mütə-
xəssislərinin iştirakı ilə beynəlxalq seminar keçi-
rildi. Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıs-
tan,  Özbəkistan və Türkmənistandan gəlmiş 
alim və mütəxəssislərin yekdil şəkildə rəyi belə 
oldu ki, Azərbaycan ərazisindən neft kəmərləri-
nin çəkilməsi mümkündür və bu işə tezliklə baş-
lanıla bilər. Beynəlxalq seminarın yekununda bu 
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevə müraciət ünvanlandı. Həmin 
müraciətdə birmənalı şəkildə vurğulanırdı ki, 
Türkmənistandan başlayaraq Azərbaycandan ke-
çəcək neft kəmərləri üçün heç bir təbii coğrafi 
təhlükə yoxdur. Belə də oldu. Azərbaycan nefti-
ni Aralıq dənizinə nəql edən Bakı-Tbilisi-Cey-
han boru xətti müvəffəqiyyətlə istifadəyə verildi. 
Uzunluğu 1773 kilometr olan boru xəttinin 449 
km Azərbaycan ərazisindən keçir. Müasir texno-
loji standartlara uyğun tikilib istifadəyə verilən 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətti ilə bir neçə ildir ki, 
dünyada ən keyfiyyətli neft sayılan “Azərlayt” 
markalı Azərbaycan məhsulu nəql olunur. 
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2007-ci ilin iyunun 3-dən istifadəyə veril-
miş  Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətti  isə “Şah-
dəniz” yatağından hasil olunan təbii qazı  qardaş 
Türkiyə Cümhuriyyətinə və oradan da Avropa 
dövlətlərinə ötürür. Bu qaz boru xəttinin ümumi 
uzunluğu 980 kilometrdir. Boru xətti ilə ildə 20 
milyard kubmetr təbii qaz nəql olunur.  

Professor Kərim Kərimov elmi axtarışla-
rına heç vaxt fasilə verməyib. Rəhbər vəzifələr-
də çalışanda da elmi fəaliyyətini aramsız olaraq 
davam etdirib. Əslində, Kərim müəllim bilavasi-
tə geofizikanın mühəndis-axtarış sahəsinə rəh-
bərlik edib. Onun uzun illər  çalışdığı Geofizika 
İstehsalat Birliyi birbaşa Azərbaycan neft səna-
yesinin  geoloji kəşfiyyat işlərini elmi əsaslarla 
tədqiq edib həyata keçirmişdir. Kərim müəllimi 
namizədlik və doktorluq elmi işlərinin mövzu-
sundan başqa, geofizikanın digər aktual prob-
lemləri də ciddi şəkildə maraqlandırmışdır. Kə-
rim Kərimovun bilavasitə rəhbərliyi ilə geofizi-
ka elminə dair aparılan konkret tədqiqatların ge-
dişi prosesində qarşıya çıxan digər məsələlər də 
elmi tədqiqata cəlb olunub. Belə vacib problem-
lərdən biri zəlzələnin proqnozlaşdırılması ol-
muşdur. Professor K.Kərimovu zəlzələ mövzusu 
bütün elmi yaradıcılığı boyu maraqlandırmışdır. 
2001-ci ildə professor zəlzələni  proqnozlaşdır-
mağın mümkün olduğunu elmi faktlar əsasında 
sübut etdiyini elmi elitaya bəyan etdi. Onun rəh-
bərliyi altında Azərbaycan Geofizika Elmi Təd-
qiqat İnstitutunun Abşeron rayonunun Fatmayı 
kəndindəki təcrübə-metodik poliqonunda xüsusi 
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maqnitotellurik araşdırmalar aparılıb. Bu araş-
dırmalar zamanı 1980-90-cı illərdə  bu istiqa-
mətdə aparılmış tədqiqatların elmi nəticələrin-
dən geniş istifadə olunmuşdur. 1988-90-cı illər-
də iki böyük zəlzələ -Spitak və Zəncan zəlzələlə-
ri baş vermişdir. Hər iki  zəlzələdə oxşar hallar 
müşahidə olunmuşdur. Hər iki zəlzələdə müşahi-
də edilmişdir ki, proses başlanmazdan bir-iki 
gün əvvəl maqnit sahəsinin parametrlərində 10-
12 saat ərzində  maqnitotellurik sahənin maqnit 
kanallarının göstəricilərinin adi fona nisbətən 
kəskin qasırğası qeydə alınıb. Adıçəkilən hər iki 
zəlzələdə maqnit sahəsinin intensivliyi maksi-
mum səviyyəyə çatıb, ancaq 10-12 saatdan sonra 
adi vəziyyətə qayıdıb. Kərim  müəllimin fikrin-
cə, gerçək təhlillər göstərir ki, zəlzələ mənbəyin-
də geodinamik gərginlik artdıqca maqnitotellu-
rik sahənin maqnit hissələrinin vektorunda da 
kəskin dəyişiklik baş verir.  

Göründüyü kimi,  hər hansı bir ərazidə 
geodinamik proseslərin anormal şəkildə fəallaş-
ması yerin maqnitotellurik sahəsinin vəziyyəti-
nin dəyişməsində öz əksini tapır. İlk növbədə 
bu, zəlzələnin hazırlıq dövründə (4-5 bal və bir 
qədər də çox) baş verən dəyişikliklərə aiddir. 
Həmçinin bu dəyişikliklər maqnitotellurik sahə-
sinin horizontal, çox nadir hallar da isə vertikal 
adlandırılan hissələrində özünü büruzə verir. 

Professor K.Kərimov qənaətincə, yerin 
maqnit sahəsi barədə effektin informativliyi ba-
rədə bilgilərə istinad olunaraq, ilk dəfə təklif 
edilən  aşağıdakı  şərtlərə əməl etməklə zəlzələ-
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nin harada olacağını əvvəlcədən proqnozlaşdır-
maq mümkündür. Görkəmli alim zəlzələnin əv-
vəlcədən proqnozlaşdırılması üçün aşağıdakı 
texniki şərtlərə əməl olunmasının vacibliyini 
vurğulayır: 
1. Zəlzələnin müşahidəsi aparılan nöqtələrdə ye-
rin  maqnitotellurik sahəsinin  vəziyyətinin za-
man və məkan çərçivəsində dəyişməsinin xarak-
ter və xüsusiyyətlərinin stenoqramasını yaza bi-
ləcək  ən azı 3-4 proqram təminatlı müasir maq-
nitotellurik stansiya (MTL-72 tipli) qurulmalı-
dır. 
2. Həmin maqnitotellurik stansiyalar ərazidə 
aparılan elmi tədqiqatların məqsədlərinə cavab 
verən sxem üzrə yerləşdirilməlidir.  
3. Maqnitotellurik stansiyalara daxil olan məlu-
matlar bunun üçün yaradılmış xüsusi mərkəzdə 
fasiləsiz  şəkildə qeydə alınmalı və emal edilmə-
lidir. 
4. Maqnitotellurik sahənin  parametrlərindəki 
dəyişikliklər (anomal hissələrin qeydə alınması 
ilə) barədə daxil olan informasiyanın emalının 
nəticələri əsasında operativ olaraq müvafiq qu-
rumlara zəlzələdən bir neçə saat əvvəl  məlumat 
verilməlidir. 

Zəlzələnin baş verməzdən bir neçə saat 
öncə proqnozlaşdırılması barədə yuxarıda söylə-
nilən fikir və mülahizələr professor K.Kərimo-
vun 2010-cu ildə  dörd dildə ( Azərbaycan, türk, 
ingilis və rus) nəşr edilmiş “Zəlzələ-öncədən 
proqnoz” kitabından əxz olunmuşdur. Ancaq 
professor elmi proqnozunu  ictimaiyyətə 2001-ci 
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ildən təqdim etmişdir. Hələ 2001-ci ildə Kərim 
müəllim seysmologiya elminə gətirdiyi yeniliyin 
praktik formada yoxlanılmasını əlaqədar qurum-
lardan xahiş etmişdir. 

Mən geofizika və seysmologiya elmlərinə 
bələd olmadığımdan Azərbaycanın tanınmış ali-
minin bu elmi kəşfi barədə təsdiqləyici və inka-
redici mülahizələr söyləyə bilmərəm. Ancaq bir 
Azərbaycan türkü olaraq soydaşımızın bu elmi 
yeniliyindən hədsiz dərəcədə qürur duyur, iftixar 
hissi keçirirəm.Bir daha diqqətə çatdırırıq  ki, 
Kərim müəllim  elmi kəşfinin praktik şəkildə 
yoxlanılmasını  dönə-dönə  bəyan etmişdir. O, 
əsl alimdir, yaxşı bilir ki, hər elmi fikir və müla-
hizə istehsalat və həyatda əyani tətbiq olunduq-
dan sonra gerçəkləşir. Kərim müəllim onu da 
yaxşı bilir ki, min illərdir fəaliyyətdə olan oppo-
nentlik institutu elmin inkişafına xidmət göstərir. 
Elmi opponentlik ziyalılığın göstəricisidir. Op-
ponentlər haqlı və əsaslı tənqid etsə idilər, əmi-
nəm ki, Kərim müəllim onların haqlı iradlarını 
məmnuniyyətlə qəbul edərdi. Ədalətli və haqlı 
tənqid xeyirxahlıq nişanəsidir. Kərim müəllim  
məhz bu niyyətlə elmi yeniliyini geniş ictimaiy-
yətə və opponentlərinə təqdim etmişdi. Bəli, 
onun cəmiyyətə təqdim etdiyi bu elmi yeniliklər-
lə əlaqədar müvafiq elmi mərkəzlərdə müzakirə 
və mübahisələr aparmaq olardı. Çünki elm mü-
zakirə və mübahisələrdə inkişaf edir, kin-küdu-
rətin ortaya çıxardığı münaqişələr isə onu inkişa-
fını ləngidir. Elə bu məqamda onu da deyim ki, 
bu qaragüruhçuları və şər qüvvələri müdafiə 
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edənlərin kor ədavətinin nəticəsidir ki, Kərim 
müəllim 2001-ci ildən AMEA-nın müxbir üzvü 
olaraq qalır. Uzun illər elm yollarında ona qarşı 
dayanmış qaragüruhçu dəstə Azərbaycan və 
dünya geofizika elminə  yeniliklər gətirmiş  ali-
min AMEA-nın həqiqi üzv seçilməsinə ciddi şə-
kildə mane olurlar.   
  İlk gündən alimin elmi kəşfinə qarşı  qıs-
qanc və ögey bir münasibət  bəslənildi. Çox tə-
əssüflər olsun ki, AMEA-nın müxbir üzvü 
K.Kərimovun bu elmi yeniliyi geniş ictimaiyyə-
tə təqdim olunan zaman onun keçmiş əleyhdar-
larının yenidən qan təzyiqləri yüksəldi, yuxuları 
ərşə çəkildi. Onun bütün bəşəriyyətə fayda gəti-
rəcək elmi kəşfinə qarşı yenidən kor bir ədavətlə 
dirəniş göstərildi. Bütün dünya üçün unikal sayı-
lan bu elmi yeniliyə qarşı çıxanların, mən biləni, 
əllərində ciddi inkar arqumentləri yoxdur. Ən 
azından , bu elmi yenilik geniş ictimaiyyətə təq-
dim olunanda hər bir azərbaycanlı iftixar hissi 
keçirməli, milli qürur duymalı idi. Çox təəssüf 
ki, belə olmadı. Bəzi əyninə alim mantiyası ge-
yinənlərin dedi-qodusu, şər-böhtanı başladı. Bu-
nu Kərim müəllimin öz dilindən eşidək: 
”AMEA-nın  iclaslarının birində respublikanın 
tanınmış alimlərindən biri mənə müraciət edərək 
söylədi: deyirsiniz ki, zəlzələnin başlanmasına 
bir neçə saat qalmış onu proqnozlaşdırmaq üçün 
əsas olan yeni effekt aşkar etmisiniz. Bu cəfən-
giyyatdır və tamamilə mümkünsüzdür, ona görə 
hesab edirəm ki, fantaziya qurmaq lazım deyil”. 
Onun sözlərinə əhəmiyyət vermədiyimi gördük-
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də sanki fikrini əsaslandırırmış kimi davam etdi: 
”Bu yaxınlarda Rusiyanın məşhur alimlərindən 
birinin kitabı çap olunub. O da kitabda zəlzələlə-
rin qabaqcadan xəbər verilməsinin mümkün ol-
madığını yazır”. Kərim müəllim uzun illər ona 
qarşı aparılan kor ədavətin  başında duran alim 
mantiyası geyinənə belə cavab verib: ”Hörmətli 
akademik, o, əlbəttə, özlüyündə haqlıdır. Ona 
görə haqlıdır ki, o da bir çox alimlər kimi, bu, 
həddindən artıq mürəkkəb problemin həlli yolla-
rını və üsullarını tapa bilməyib”. 
   Professor K.Kərimovun bu elmi yeniliyinə 
qarşı  aşkar və gizli formada fəaliyyət göstərən-
lər çox çalışsalar da, bu elmi kəşf Beynəlxalq 
Patendləşdirmə Təşkilatının iki patentini almış-
dır. 
     Kərim müəllimin alim mantiyası geyinmiş 
qərəzli opponenti unudur ki, elm hüdudsuz bir 
okeandır. Elm daim inkişafda olan bir prosesdir. 
O, yarandığı gündən  çox uzun və mürəkkəb bir 
yol keçmişdir. Elm canlı orqanizmdir, ibtidaidən 
aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru irəliləməkdədir. 
”Bəşəriyyətin ağıllı uşaqları” sayılan yunanlar 
elm və incəsənətdə bir çox ilklərə imza atıblar. 
Ancaq elm və texnologiyanın sonrakı inkişafı 
onların bu və digər səbəblərdən bəzi yanlışlıqla-
ra yol verdiyini sübuta yetirmişdir. Qədim yunan 
alimi Ptolemey zamanında söyləmişdir ki, Yer 
bütün kainatın mərkəzidir, Günəş və digərləri 
onun ətrafında fırlanırlar. XI əsrdə yaşamış məş-
hur ərəb coğrafiyaşünası Əbu Reyhan Əl-Biruni 
isə “Hindistan” adlandırdığı əsərində Yerin Gü-
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nəş ətrafında fırlandığını yazdı. Onun ardınca 
sonrakı əsrlərdə polyak alimi Nikolay Kopernik, 
italyalı Cordano Bruno və Qalileo Qaliley də 
Yerin Günəş ətrafında hərəkət etdiyini elmi fakt-
larla təsdiqlədilər. Düzdür, adları çəkilən alimlə-
rin də elmi yenilikləri cəmiyyət tərəfindən ilk 
dövrlərdə asan qəbul olunmadı. Cordano Bruno 
1600-cü ildə inkvizasiya tonqalında yandırıldı. 
Qalileo Qalileyə məhkəmə quruldu. Ancaq o, el-
mi inadından dönmədi, məhkəmədən çıxan kimi 
nümayişkaranə şəkildə bəyan etdi: ”Ey Yer kü-
rəsi, sən şahid ol ki, hərəkət edirsən və gələcək 
nəsillər buna şahid duracaqlar. Amma nə edim 
ki, kilsə və onun başında dayananlar sənin hərə-
kət etdiyini sübuta yetirməyi mənə icazə vermə-
dilər”. Çox təəssüflər ki, bəzi alimlərimiz eynilə 
kilsə xadimləri kimi hələ də elmi yeniliklərə qar-
şı üsyan edirlər. Əslində, kin-küdurət və paxıl-
lıqdan rişələnən  bu mənasız dartışmalar, adətən, 
cəhalətlə bağlanılıb. Vaxtilə mütəfəkkirlər na-
danlıq və cahilliyin elmsizlikdən mayalandığını 
söyləyirdilər. Hələ miladdan öncə böyük yunan 
mütəfəkkiri Sokrat xeyirxahlığın elm və bilikdən 
qidalandığını yazırdı. Orta əsrlərdə yaşamış  dü-
ha  sahibləri  sayılan humanistlər də həyatda 
ayaq tutub yeriyən bütün iyrəncliklərin elmsiz-
likdən güc aldığını söyləyirdilər. Onların düşün-
cəsinə görə, elmli şəxslər humanist olurlar. Orta 
əsrlər üçün bu izahat kifayət qədər qəbuledilən 
idi. Cəmiyyətin sonrakı inkişafında elmli insan-
ların antibəşəri hərəkətləri humanistlərin qənaə-
tinin doğruluğunu yüzdə yüz təsdiqləmədi.  XXI 
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əsrdə  yüksək alim tituluna sahiblənənlərin elm-
də şərin tərəfində dayanmasını cəhalətlə bağla-
maq  bir o qədər də inandırıcı görünmür. Onlar 
pis-yaxşı elmin yüksək mərtəbəsinə yüksəlmiş, 
ən ali elmi dərəcələrə yiyələnmişlər. Ancaq yük-
sək elmi ad və mənsəbə yiyələnmələrinə baxma-
yaraq, qərəzli hərəkət və kor ədavətlərindən əl 
çəkmirlər. Əslində, əl çəkə bilmirlər. Demək, 
elm insan xislətini dəyişmək qüdrətində deyil. 
Çünki ilan balası ilan olacaqdır. İlan qabığını də-
yişsə də, xislətini-zəhərini dəyişmir, həmişəlik 
canında-qanında daşıyır. Belə olduqda, genetika 
nəzəriyyəsinə sığınmaqdan başqa yol qalmır.  

Kor ədavətin daşıyıcıları Kərim müəllimin 
çox işlərinə mane olsalar da, onun könlündə-gö-
zündə boy atan inamının qarşısını almaq iqtida-
rında deyillər. İnam Tanrı işidir. Həyatın hər 
üzünü görmüş Kərim müəllimin bu yüksək elmi  
yeniliyi sarıdan da ürəyi sakitdir. O, ürəyinin də-
rinliyində tam əmindir ki, bütün bəşəriyyətə fay-
da gətirəcək bu elmi kəşf yaxın gələcəkdə dün-
yanın aparıcı elmi mərkəzləri tərəfindən yüksək 
səviyyədə qəbul olunacaqdır. 
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Ömür dediklərin... 
 
 “Həyat nə əzabdır, nə əyləncə, həyat işdir, 

özü də elə bir iş ki, siz onu görməli və başa 
çatdırmalısınız”.  

                   AleksisToskvil, 
 fransız dövlət xadimi və tarixçisi. 

 
Həyat və böyüyüb boya-başa çatdığı ailə Kə-

rim Kərimovda əlahiddə iradə və Azərbaycan ki-
şisinə xas olan müsbət keyfiyyətlər formalaşdır-
mışdır. O, bütün məqamlarda fərdi xarakter və 
cizgiləri ilə seçilmişdir. Gəncliyindən belə olub. 
Sərbəst xarakterli, daxilən azadlığa meylli  şəx-
siyyətdir. 

Bu şəxsiyyət milli-mənəvi əxlaqi dəyərləri 
incəliyinə qədər qoruyub-saxlayan bir ailənin 
övladı idi. Bu ailədə namus, şərəf və ləyaqət 
məfhumları həmişə hər şeydən üstün tutulmuş-
dur. Bu mənəvi dəyərlər Kərim Kərimovun canı-
na-qanına hopmuşdur. Qəlbən məğrur, son dərə-
cə namuslu bir ömür yaşamış Kərim müəllim 
gələcəyi olmayan birinci ailə həyatına bir kəlmə 
sözü ilə son qoyub. O vaxt ömrünün lap erkən 
gənclik dövrü idi. Qəlbi yüksək duyğularla çırpı-
nırdı. Kərim müəllim ikinci dəfə ailə qurur. Sö-
zün doğrusu, mən bu barədə söhbət açmaq istə-
mirdim. Ancaq Kərim müəllimin heyrətediləcək 
dərəcədə ürəkaçıqlığı və ömründə ilk sevginin 
yanğısının hələ də qalması məni fikrimdən dön-
dərdi. Kərim müəllim duyğularını gizlətmədi. O, 
şəxsi həyatı ilə bağlı bütün kəskin həqiqətləri 
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mənə danışdı. Duydum ki, ömürlüyündə son də-
rəcə vacib olan ailə xronikasının bir qədər əhatə-
li təsvirini istəyir. Bu düşüncəsində də o, qədə-
rincə haqlıdır. Güman edirəm ki, təmiz vicdan 
naminə və övladlarının əsl həqiqəti bilmələrin-
dən ötrü Kərim müəllim ailə tarixçəsinin də giz-
linlərini olduğu kimi sərgiləyir. Onu da duydum 
ki, bu təfərrüatı təkcə avtobioqrafiyası xətrinə is-
təmir. Düzdür, bu təfərrüat keçmişdə yaşanmış 
ömür səhifələridir. Özəl həyatında başına gələn 
macəraları, bu gün də ürəyində keçirdiyi iztirab 
və duyğuları səmimi şəkildə mənə açıb danışdı. 

Kərim müəllim keşməkeşli və ağrı-acılarla 
dolu ailə həyatından təəssüf hissi ilə söhbət açan 
məqamlarda ciyərparası Aytən aramsız telefon 
zəngləri edirdi. Söhbətarası tez-tez qızının tele-
fon zənglərinə həssaslıqla cavab verir, həyat sal-
naməsini kinolenti kimi göz önünə gətirirdi. Gü-
nü bu gün də taleyin zərbələrini unuda bilmir. 
Onun şəxsi taleyindən danışdığı sarsıdıcı həyat 
həqiqətlərini həyəcansız dinləmək mümkün de-
yil. Onun söhbətlərində ifadə olunan hiss və 
duyğuların səmimiliyinə heyrətlənməmək olmur. 
Günahsız iztirabları bu gün də çəkir. İkinci ailə 
həyatı ilə onun ömürlüyündə təntənəli bir mər-
hələ başlamışdır. Həqiqi bir sevgi idi. İlk gündən 
bu sevgi qəlbinə hakim kəsilmişdir. Bu məhəb-
bəti özü üçün ideal sevgi adlandırıb. Kərim mü-
əllimin etirafına görə, ömür-gün yoldaşı olmuş 
Reyhan xanım son dərəcə gözəl, savadlı, nəcib 
və məlahətli bir qadın imiş. Özünün dediyinə 
görə, ilk vaxtlarda ailə özünü misilsiz dərəcədə 
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xoşbəxt hesab edirdi. Kərim müəllim keçmişin  
kədər və nisgilini sanki bir andaca unudubmuş. 
Onun qəlbində yeni aləm açılmış, səmimi duy-
ğular oyanmışdı. Tale bu ailəyə qarşı insaflı ol-
du. Bu izdivacdan bir oğul, bir qız dünyaya gəl-
di. Kərim müəllim təmiz və fədakar bir ürək sa-
hibi olduğu üçün ailə namusu və övlad sevgisi 
onun şəxsi bayrağına da həkk olunmuş sözlərdir. 
Əfsuslar ki, xanımı bu ailənin gücünü, sevgisini 
vaxtında layiqincə qiymətləndirə bilmədi. Səbəb 
də zahirən olduqca primitiv idi. Əslində isə belə 
deyildir. Görünən və zahiri səbəb bu idi ki, kiçik 
övladları Aytən xəstə idi. Ananın da övladına 
baxması Tanrının qadına bəxş etdiyi müqəddəs 
analıq borcudur. Faciə ondadır ki, ana övladına 
qulluq etməkdən açıq-aşkar imtina edir. Bu, adi 
hərəkət sayıla bilməzdi. Xüsusən də əsl Azər-
baycan kişisinin xarakterini canında-qanında da-
şıyan Kərim müəllim bu, son dərəcə ağlasığmaz 
bir hərəkəti qəbul edə, güzəştə gedə bilməzdi. 
Kərim müəllim ömür-gün yoldaşından bu qeyri-
adi hərəkəti gözləmirdi. Bu ağlasığmaz hərəkət 
qadının ailəyə və övlada üsyanı və etirazı idi. 
Kərim müəllim yenə kişi səsini ucaltdı. Azər-
baycan kişisinə xas olan mentalitet onun qanını 
qaynatdı və o, məsələni konkret qoydu: ana daha 
bundan sonra işləməməli, evdə xəstə övladına 
baxmalıdır. Bunun üçün Kərim müəllim inad-
karlıq göstərən Reyhan xanımla uzun müddət  
söhbətlər apardı. Özünün dediyinə görə, övladla-
rının xatirinə ikinci dəfə qurduğu ailə həyatının 
uçuruma yuvarlanmaması üçün həddindən artıq 
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canfəşanlıq etdi. Əfsuslar ki, onun sonsuz cəhd-
lərinə baxmayaraq, bu izdivaca quru qadın inad-
karlığı son qoydu. Qadın şöhrətpərəstliyinin icti-
mai-rəsmiyyətli işə meylliyi analıq hisslərini, 
övlad məhəbbətini, övlad qayğısını üstələdi. Bu 
sətirləri həyəcansız yazmaq olmur. Dəhşət! Tan-
rı müqəddəs analıq səltənətinə yüksəltdiyi  bu 
qadın xəstə övladını açıq-aşkar bir şəkildə özün-
dən uzaqlaşdırıb karyerasının - ictimai nüfuzu-
nun ardınca gedir. Bu, ananın övladına qarşı 
amansızlığı, bəlkə də, intiqamıdır. Əslində, bu 
ailədə ananın işləməsinə heç ehtiyac da duyul-
murdu. Haqq üzünə və aydınlıq naminə deyək 
ki, həmin dövrdə Kərim müəllim professor idi. 
İki yerdə işləyirdi. Geofizika Elmi-Tədqiqat İns-
titutunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışırdı. Pro-
fessor kimi də indiki Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin geologiya fakültəsində 
mühazirələr oxuyurdu. O, hər ay evə həmin döv-
rün dəyərli pulu olan 1000 manatdan artıq məva-
cib aparırdı. İnsafən də, bu rəqəm həmin illərdə 
dördnəfərlik ailə üçün olduqca böyük məbləğ sa-
yılırdı. Kərim müəllim də son dərəcə qayğıkeş 
və cəfakeş bir atadır. Elə onun qəlbindəki övlad 
məhəbbəti bəs edirdi ki, bu ailə nura boyansın. 
Övladlarının səadəti üçün bu izdivaca ömrünü 
verməyə belə hazır idi. Onu da deyək ki, elə öv-
ladının - qızının sağlamlığı naminə də bu izdiva-
ca son qoydu. Nəsil-nəcabətindən ona miras qa-
lan ailə namusunu və övlad məhəbbətini qadını-
nın müvəqqəti mənsəb, ucuz və aldadıcı şöhrəti-
nə dəyişmədi. Nəslinin təmiz və saf adını mü-
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vəqqəti karyera və yalançı ictimai nüfuza qurban 
vermədi. Kərim müəllimin həyatının aşıb-daşan 
vaxtlarında ikinci dəfə qəlbi sarsıldı. Əslində, 
Kərim müəllim birinci ailə həyatını ani bir yuxu, 
bir göz qırpımı kimi xatırlayır. Onu bir ilğım ki-
mi ötəri göz önünə gətirdi. Ancaq səmimi deyək 
ki, onun həyatında ikinci ailə həyatının özəl yeri 
qalıb. Bu izdivac onun ömürlüyündə gur çatıl-
mış, yanıb qurtarmış ocaq yeri kimi qalıb. Sonu 
iztirablı və ağrılı qurtarsa da, bu izdivaca o, bü-
tün ömrünü verib. Bu sevgidə onun istinad nöq-
tələri olan övladları var. 

...Ailədə qadının yersiz və quru inadından 
yaranmış müşkül bir düyün yaranıb. Təəssüflər 
ki, qadının quru inadı bu düyünün açılmasına 
imkan vermir. Odla su arasında qalmış Kərim 
müəllim övladlarının xatirinə təkrar-təkrar təkid-
lə söyləyib: «Xəstə uşağa, anası ola-ola dayə tut-
mazlar və elə buna görə də sən işləməyəcəksən». 
Səbri tamamilə tükənmiş, əsəbləri tarıma çəkil-
miş Kərim müəllim, nəhayət, son və qəti qərarı-
nı verir: açılmayan düyün vaxtında kəsilməlidir. 
Son yolu - ayrılmağı seçmək məcburiyyətində 
qaldı. Dəyərləndirilməmiş, ucuz tutulmuş sevgi-
sinin intiqamını ayrılmaqla aldı. Bu müstəsna, 
əlahiddə bir intiqam oldu. Bir müddət mehriban 
yaşamış, özlərini xoşbəxt sanmış ailənin epiloqu 
məhkəmə baxışı ilə sonuclandı. Məhkəmədə xa-
nım peşmançılığını dilinə gətirib, birlikdə yaşa-
malarını xahiş edir. Sözün düzü, başı olmazın 
əzab-əziyyət çəkmiş, odlar ayaqlamış Kərim 
müəllim bu izdivacın davamına qəti etiraz edir. 
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Onun çəkdiyi əzab-əziyyəti, hiss və hiddətini 
yalnız ayrılıq soyuda bilərdi. İndi artıq onun özü 
belə istəyirdi. Onun daxili məni belə tələb edir-
di. Axı o, evin kişisiydi. Onun ədalətli sözü gö-
yərməli idi. Axı onlar bir tikə çörəyə möhtac de-
yildilər ki, onun qadını da işləməyə məcbur ol-
sun.  

Haqq-ədalət onunla idi. Azərbaycan ailəsinə 
xas olan min illərin yazılmamış ailə qanunları da 
Kərim müəllimin tərəfində idi. Bu nəsildə uzun 
illər ərzində formalaşmış kişi sözünə, kişi tələbi-
nə qarşı nəinki alternativ iş, heç söz və fikrin be-
lə olma ehtimalı yox idi.  

Həyatın zahiri parıltılarına aldanmış qadın 
qol-budaq atmış, barlı-bəhərli, ailə sarayını öz 
əlləri ilə uçurdu. Onu da deyək ki, bu ailə sarayı-
nın uçuqları altında da elə xanımın özü qaldı. Az 
müddət sonra ailə sarayının uçurulduğunu, səa-
dətinin itirilməsinə özünün bais olduğunu dərk 
etdi. Ancaq artıq gec idi. Kərim müəllim barış-
madı. Hətta bir çoxları onları dəfələrlə barışdır-
mağa cəhd ediblər. Ancaq Kərim müəllim ina-
dından dönməyib. Tanrı qadını bağışlamadı. Ən 
azı ona görə ki, Allah onun qarşısına Kərim mü-
əllim kimi bütün gücünü, sevgisini, övladlarına 
bəxş edən bir kişi çıxarmışdı. Əslində, bu qadın 
özünü bütünlüklə həyat yoldaşına və övladlarına 
həsr etməli idi. Elə bu mənəvi boşluqları hiss et-
diyi üçün Kərim müəllim onunla barışmaqdan 
imtina etdi və onun dünyagörüşündə, xarakterin-
də yaranmış ziddiyyətləri qəbul edə bilmədi. Tə-
biidir ki, bu, mənəvi-əxlaqi çatları qəbul etsəydi, 
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Kərim müəllim nəslinin əxlaq qaydalarına xəya-
nət etmiş olardı. 

Kərim müəllim bu təzadlarla dolu ailə həya-
tını daxilən öz-özünə ciddi mühakimə etdi. Ən 
kiçik məsələlərə qədər götür-qoy etdi. Bütün 
olub-keçənləri göz önündə canlandırdı. Övladla-
rının xatirinə Ulu Tanrıya şükürlər etdi. Ömrünü 
övladlarına, xüsusən xəstəlik keçirən qızı Aytə-
nə həsr etməyi qərara aldı. Apardığım müşahidə-
lər, aldığım təəssürat belə deməyə əsas verir ki, 
Kərim müəllim bütün ömrünü elmlə yanaşı, qızı 
Aytən üçün girov qoyub. O, özü, şəxsi  həyatı 
üçün yox, qızı üçün yaşadı. Səmimiyyət xatirinə 
deyək ki, bəlkə də,  (əslində, bəlkəsiz), duyğu, 
düşüncələrinə və mənəvi tələblərinə layiqli ca-
vab verəcək bir şəxslə rastlaşa bilərdi. Ancaq o, 
bunu etmədi. Ömrünü uşaqlarına, xüsusilə qızı-
na həsr etməsi Kərim müəllimin fədakarlığı kimi 
qiymətləndirilməlidir. Bu, onun mənəvi bioqra-
fiyasında ən qiymətli və əlçatmaz bir ucalıqdır. 
Bəli, hər kişinin ata bilmədiyi addımı atdı. Qızı-
nın naminə taleyi ilə barışdı. Həyatını yalnız öv-
ladlarının arzu və idealları üzərində qurdu. Özü-
nün etirafı: «Məni bu ağır və üzücü mənəvi sar-
sıntılardan yalnız övladlarıma olan intəhasız mə-
həbbət xilas etdi». 

Bütün daxili gücünü, sevgisini övladlarına 
sərf etdi. Mənəvi təskinliyi övladlarından aldı. 
Qəlbini - məhəbbətini parçalamadı. Şəxsi səadə-
tindən əl çəkdi. O, bu gün də övladları ilə nəfəs 
alır. Əzab-əziyyətlərə, ağrı-acılara baxmayaraq, 
atalıq səadətindən ləzzət duyur. Bu izdivacdan 
onun ən böyük payı elə övlad sevgisi idi. Onu bu 
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günə - həyata, gerçəkliyə və övladlarına olan 
inamı və sevgisi gətirib çıxardı. Dəyişməyən 
atalıq sevgisi  övladlarında şölələnən Kərim mü-
əllimin qəlbində, beynində keçmiş sevgiyə nifrət 
də yoxdur. Bu hiss onun böyük kişi ürəyindən su 
içir. Bu duyğu bir daha onun böyük bir kişi ürə-
yinin sahibi olduğundan  xəbər verir. Bu duyğu 
Tanrının hər kişiyə bəxş etdiyi fədakarlıq deyil. 
Bəli, bu fədakarlıq kimi dəyərləndirilməlidir. 
Keçmiş həyat yoldaşı 2001-ci ilin may ayında 
dünyasını dəyişib. Kərim müəllim övladlarının 
qəlbində nisgil qalmaması üçün övladlarının 
analarının dəfnini el adətincə layiqincə təşkil 
edib. Qızının qəlbindən keçən  arzu-istəyi də hər 
an yerinə yetirir. Cümə günləri və müqəddəs 
bayramlarda keçmiş həyat yoldaşının məzarı üs-
tə gedir. Məzara tər güllər düzür. «Yasin» oxut-
durur. 

 
Zərif sənətin sərt üzü 

 
Tanrı Kərim Kərimova qarşı fövqəl dərəcədə 

səxavətli olub. Ona dərin zəka, geniş erudisiya 
ilə yanaşı, bəsirət göz və səliqəli əl də bəxş edib. 
Onun beyni, gözü və əli bir-birini tənzimləyir. 
Bu harmoniya onu rəssam kimi də məşhurlaşdır-
dı. İnsan daxilində gedən mənəvi prosesləri du-
yub qiymətləndirəndə onun istedadı və qabiliy-
yəti üzə çıxır. İncəsənətin bütün sahələri kamil-
lik nişanəsidir. Rəssamlıq isə bu kamilliyi daha 
çox əyani şəkildə təsdiqləyən bir janrdır. Rəs-
samlıq dünyanın adekvat dərkidir. Düzdür, elm 
də dünyanı dərk formalarındandır. Rəssamlıq 
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birbaşa dərkdir. Rəssamlıq Tanrı vergisidir. Rəs-
samlıq dünyaya estetik gözlə baxışdır. Rəssam-
lıq yaradıcı insanın sirli və əlçatmaz ruhunun ən 
sərrast və incə ifadə formasıdır. Rəssamlıq Kə-
rim Kərimov üçün də zəngin daxili dünyasının 
ifadə forması və dünyada at oynadan haqsızlıq-
ları, yalan və böhtanları ifşa etmək vasitəsi oldu. 
Kərim müəllimin rəssamlıq istedadı hələ orta 
məktəb illərində özünü göstərmişdir. Özünün 
etirafına görə, rəssamlıq qabiliyyəti ilk dəfə inci-
dilmiş ruhunu müdafiə və ifadə edərkən özünün 
xüsusi tapıntısı olub. Yaddaşın səhifəsindən: «8-
ci sinifdə oxuyurdum. 1949-cu il idi. Soyuq yan-
varın qarlı qış günlərindən biri idi. Qış tətilindən 
sonra dərsə gəlmişdik. Sinif otağı çox soyuq idi. 
Uşaqların bir neçəsi sözü bir yerə qoyub dərsdən 
qaçmağı qərara aldılar. Mənə də təklif etdilər. 
Mən isə dedim ki, qaça bilməyəcəm. Özünüz bi-
lərsiniz. Mən qaçsam, atam xəbər tutacaq. O za-
man dərsdən tez qayıtdığım barədə atama nə de-
yəcəyimi bilmirəm. Uşaqlar çox dedilər, mən az 
eşitdim. Axırda-məcbur olub çıxıb getdilər. Sinif 
rəhbərimiz coğrafiya müəllimi, milliyyətcə er-
məni  idi. O, sinfə girəndə heç kəs olmadığından 
məndən  uşaqları soruşdu. Dedim, mən zəng vu-
rulanda içəri girmişəm. Bilmirəm hara gediblər. 
Gördü ki, məndən söz ala bilmir. Dedi ki, təkcə 
sənə görə dərs keçməyəcəm ki, dur sən də çıx 
get. Danışa-danışa sinifdən çıxdı. Dedi ki, görü-
nür, onlar qaçıblar, mən onlara qaçmaqlarını 
göstərərəm. Mən məktəbdən çıxanda yaxınlıqda 
gizlənib gözləyən bir neçə sinif yoldaşım üstümə 
tökülüşdülər. Məni qartopuya tutdular. Kömək-
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ləşib məni qarın içinə basdılar. Bundan sonra 
xəstələndim. Xeyli müddət yatdım. Atam və bö-
yük qardaşım məktəbə getmək istədilər. Mən 
onları məktəbə getməyə qoymadım və sözün 
doğrusu, bu davakar və haqsız uşaqlardan özüm 
ayrı yolla intiqam almaq fikrinə düşdüm. Mə-
nimlə eyni partada oturan Elman Süleymanov 
adlı bir oğlan idi. O, idmanla məşğul olurdu və o 
vaxt boks üzrə gənclər arasında tanınanlardan 
biri idi. Həmin vaxtlar mən də boksa gedirdim. 
Ancaq mən davakar deyildim. Elman nəcib və 
səmimi oğlan idi. Pəhləvan kimi cüssəli və qüv-
vətli olsa da, xasiyyətcə sakit idi. Mənim xətrimi 
də çox istəyirdi. Mənimlə dalaşmış uşaqlara baş-
çılıq edən, bizdən üç-dörd yaş böyük olan, üç il 
sinifdə qalmış, boy-buxunlu “reket” ləqəbli bir 
oğlan idi. 

Xəstəlikdən ayağa qalxandan sonra məktəbə 
getdim, salam verib sinif otağına girdim, keçib 
yerimdə əyləşdim. Ətrafıma nəzər saldım. Gör-
düm ki, uşaqların çoxu mənimlə danışmaq belə 
istəmirlər. Bir məsələni də burada deyim ki, söh-
bət gedən dövrdə məktəbdə qızlara ayrı, oğlanla-
ra ayrı dərs keçirdilər. Parta yoldaşım Elman 
mənimlə hal-əhval tutdu. Amma gördüm ki, pə-
zəvəng, ”reket” dediyimiz sinif yoldaşım riş-
xəndlə mənə baxıb deyib-gülür, lağ edir. Özü ki-
mi dərs oxumayan avara uşaqlar da ona qoşulub-
lar. 

Özlüyümdə fikirləşdim ki, mənim bu pəzə-
vəngə gücüm çatmaz. Bir də axı, o, heç vaxt 
məktəbə tək gəlib-getmir. Həmişə onun ətrafına  
avara  uşaqlar toplaşardı.  
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Mənim dərslərə həmişə hazır gəlməyim, sə-
liqə-sahmanım həmin dəstənin qanını qaraldır, 
keflərini pozurdu. Zəng vuruldu. Mən tənəffüsə 
çıxmadım. Bilirdim ki, otaqdan çıxsam, mənə 
xətər yetirəcəklər. Zəng içəri vuruldu. Bu pəzə-
vəng mənə yenə rişxənd etdi. Gördüm ki, çəkdi-
yi biədəb şəkli uşaqlara göstərir. Elman da mənə 
dedi ki, nə durubsan, sən də onun şəklini çək. 
Elmanın sözü ağlıma batdı. Tez-tələsik mən biə-
dəb bir karikatura çəkib ona göndərdim. Uşaqla-
rın qəhqəhəsi otağı başına bürüdü. Elman mənə 
dedi ki, sən ki əməllibaşlı rəssam imişsən. Rəs-
samlığıma ilk dəfə xeyir-dua verən də elə Elman 
oldu. Açığı, Elmanın sözləri məni ilhamlandırdı. 
Sonra Elman dedi ki, karikatura çək. Qəzetdə ta-
nışımız işləyir, aparıb ona verərik, qəzetdə çap 
olunar. Həmin gündən qərara gəldim ki, insanın 
mənfi  və çatışmayan cəhətlərini karikaturanın 
köməkliyi ilə aradan qaldırmaq mümkün olar. 
Onun üçün  Kukriniksi  və Boris Yefimovun  
karikatur kitablarına baxmağa və onlardan öy-
rənməyə başladım. Getdikcə həvəslənirdim. Çox 
karikatura çəkirdim. Gündəlik qəzet-jurnalı izlə-
yirdim. İnstituta qəbul olunandan sonra isə siya-
si karikaturalara meylim daha da artdı. 

Bu olmuş hadisəni, bəlkə də, təsadüf adlan-
dırmaq olar. Təbiətin gursulu nur çeşmələrinin 
gözünün açılması üçün də bəzən kor bir təsadüf 
gərək olur. Əsas bulaqdır. Bulağın mənbəyidir. 
Bulaq varsa, nə vaxtsa gec-tez onun suyu üzə çı-
xacaqdır. Bulağın suyu şirin olsa, çeşməsiz ellər 
pənah gətirəcək, ondan nicat tapacaqdır. Tanrı 
Kərim müəllimin beyninin və əlinin harmoniya-
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sını əbədi etdi. Onun uşaqlıqdan üzə çıxmış rəs-
samlıq qabiliyyəti əbədi və axarlı oldu. 

Söhbətimizin rəssamlığın üstünə gəldiyi mə-
qamda Kərim müəllimdən bir-iki məsələyə ay-
dınlıq gətirməsini xahiş etdim. 

- Kərim müəllim, nəslinizdə rəssam olub?  
- Nəslimizdə rəssam olduğunu eşitməmişəm. 

Bəlkə də, olub. Məndə və kiçik qardaşımda bu 
qabiliyyət var. Bu barədə hərdən özüm də fikir-
ləşirəm. Ola bilsin ki, bu qabiliyyət nəslimizin 
hansısa qolunda və yaxud konkret şəxslərdə 
olub. Ancaq bu istedadın pardaqlanması üçün la-
zımi şərait olmayıb.  

- Fırçanızı portret janrında sınamısınızmı? 
- Yox, portret çəkmirəm. Ancaq mənzərə 

üzərində işləmişəm və hərdən-birdən də ona qa-
yıdıram. Elə bu günlərdə mənzərə janrında yeni 
bir əsər tamamlamışam. Yenisinə başlamışam. 
İstəyirəm yaşadığım mənzilin divarında ruhu ox-
şayan, ovqatı açan bir mənzərə yaradım. 

- Sizi dünyada və Azərbaycanda daha çox 
karikaturaçı rəssam kimi tanıyırlar. 

-  Mən cəmiyyətin qüsurlarını heç vaxt qəbul 
etməmişəm. İnsanın özünün cəmiyyətdə yaratdı-
ğı eyiblərin, qüsurların düzəlməsi mümkündür. 
Bu çatışmazlıqları insan özü yaratdığı kimi, özü 
də öz əlləri ilə düzəldə bilər. İnsan daxilən dü-
zəlsə, onun zahirən törətdiyi xətalar bir göz qır-
pımında düzələr. Deyirlər ki, düzəlməyən heç nə 
yoxdur, amma deyəsən, belə deyilmiş. 

Tanrı insanı bütöv yaradıb. Əslində, Tanrı 
istəmir ki, yaratdığı insanın eyibləri olsun. Axı, 
Allah insanı fiziki baxımdan olduqca gözəl yara-
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dıb. İnsanın bədən quruluşunda, arxitektonika-
sında zərrə qədər də olsun kəm-kəsir qoymayıb. 
İnsan da mütləq bu gözəlliyi qiymətləndirməli-
dir. Məncə, insan gülüşdən daha çox qorxur. O 
çəkindiyi, qorxduğu şeydən həmişə qaçmağa ça-
lışır. Elə bu baxımdan karikatura gülüşün ən 
əyani göstəricilərindən biridir. Belə bir kəlam 
var: «Bəşəriyyət keçmişindən gülə-gülə ayrılır». 
Fəlsəfi baxımdan danışılan vaxtdan bir saniyə 
əvvəl  artıq keçmiş zaman sayılır. İnsanın elə-
dikləri səhvlər də keçmişdə qalır. Bir dəqiqə əv-
vəlki qüsurlarımızdan gülə-gülə uzaqlaşa bilərik. 
İnsan buna qadirdir. 

Kərim müəllim iş masasının üstündə səliqə 
ilə üst-üstə qalaqlanmış karikaturalarını mənə 
verdi: 

- Buyurun, baxın. 
Doğrusu, saymadım. Haradasa 50-yə yaxın 

olardı. Bunlar yeni çəkdikləridir. Bu əlliyə yaxın 
karikaturanın, demək olar ki, hamısının mövzu-
su eyni idi: ermənizm. Bəli, bu gün başımız üzə-
rində bir kabus dolaşır: adı da «ermənizmdir». 
Ermənizm virusu olduqca təhlükəlidir. Bu viru-
sun dəhşətini Qərb dünyası, əfsuslar olsun ki, 
hələ dərk etmir. Elə dərk etmədikləri üçündür ki, 
onun qarşısını hələlik almırlar. Sabah bu virusu 
onlar da öz dərilərində hiss edəcəklər. Ermənizm 
nədir? Ermənizm-terrordur -«ASALA»dır, Daş-
naksütyundur. Ermənizm – ədalətsizlikdir, fitnə-
dir, separatçılıqdır, qandır, qisasdır. Ermənizm - 
hiylədir, riyadır, məkrdir. Bu gün Avropa ermə-
nizmin göz yaşlarına inanır. Əslində, bu, ovunu 
udmuş, mədəsinin ağrısından gözləri yaşaran 
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timsaha bənzər vəhşinin göz yaşlarıdır. Ermə-
nizm hiylə tumanına girməyi məharətlə bacaran 
çirkin və murdar bir canidir. 

Kərim müəllim ermənizmin bəlalarını əzala-
rında yaşamış adamdır: «Mən ermənizmin in-
sanlıqdan çox uzaq olan iyrənc əməllərinə həd-
siz nifrət edirəm. Elə bu səbəbdən də siyasi kari-
katuralarımda ermənizmin bəşəriyyətə bəla gəti-
rəcəyini açıq-aşkar nümayiş elətdirirəm». 

Sözün bütöv mənasında, Kərim Kərimovun 
karikaturaları adi karikaturalar deyil. Yüksək 
professionallıqla, geniş təfəkkürlə ifadə olunmuş 
əsərlərdir. Bu karikaturalar həyatidir, böyük 
məktəbdir. Ermənizmin fırıldaqçı, riyakar və 
məkrli siması yüksək ustalıqla açılıb göstərilib. 
Ermənizmin əsl mahiyyətini açıb göstərən bu 
rəsm əsərləri dünyaya bir çağırışdır. Hər bir 
rəsm əsəri erməni xislətinin hərtərəfli gerçək təs-
viridir. Bəşəriyyətə qənim olacaq ermənizmin 
əməllərinin əyani nümayişidir. Rəssam acı gü-
lüşlə, istehza ilə riyakarları, mənfurları məhv et-
məyi qərarlaşdırır. Dünyada sünicəsinə yaradıl-
mış «yazıq erməni» mifini alt-üst edir, vurub da-
ğıdır, bəşəriyyəti ayıq-sayıq olmağa çağırır. Rəs-
sam Kərim Kərimovun ermənizmin xisləti, ma-
hiyyəti və mündəricəsini bütün çılpaqlığı ilə nü-
mayiş etdirdiyi hər bir əsəri  dünyaya bir SOS 
siqnalıdır. 

Rəssamlıq Kərim müəllim üçün əyləncə va-
sitəsi deyil. Mən dəfələrlə onunla görüşmüşəm. 
Onu həmişə işgüzar bir aurada müşahidə etmi-
şəm. Heç zaman onun boş vaxt keçirdiyini gör-
mədim, əksinə, həmişə vaxt darlığından giley-
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ləndiyinin şahidi olmuşam. Son dərəcə vaxta qə-
naət edən, səliqəli və sistemli, hər şeyi əvvəlcə-
dən kodlaşdıran-planlaşdıran adamdır. Rəssamlı-
ğı da onun içərisində gizlənmiş haqq-ədalət işı-
ğının təzahürüdür. Mən deyərdim ki, haqsızlıqla 
döyüşmək üçün Tanrı ona fırça da bağışlayıb. 
Onun haqsızlıqla vuruşda birinci silahı, bəlkə də, 
fırçasıdır. Karikatura elə bir sənət növüdür ki, 
gözlə görünən, ağılla duyulan, həm də tez və 
asan başa düşüləndir. Karikaturanın mahiyyəti 
belədir: gör, düşün və pis işlərdən daşın! Karika-
tura tənqidin zirvəsidir. 

Kərim Kərimovun karikatura sahəsində 
mövzu dairəsi olduqca əhatəlidir. O, hər bir 
mövzuya geniş məna verir. Onun karikaturaları 
ciddi və müvəffəqiyyətlidir. Çünki müəllif qarşı-
sına qoyduğu məqsədə - mövzunun məzmun və 
forma həllinə müvəffəq olur. Bir də karikaturada 
rəssamlığın digər janrlarından fərqli olaraq məq-
sədli boşluq olmur. Rəssamlığın digər janrların-
da oxucu təxəyyülü üçün qəsdən bəzi boşluq qo-
yulur. Karikaturada hər şey göz önündə canlan-
dırılır. Bu məntiqdən çıxış edib deyə bilərik ki, 
karikatura çoxluğun – hamının dərk və qəbul et-
diyi bir sənət sahəsidir. Kərim Kərimovu bu gün 
dünyada həm də məşhur karikaturaçı rəssam ki-
mi tanıyırlar. Onun siyasi karikaturalarının ya-
yılma miqyası olduqca genişdir. Kərim Kərimo-
vun karikaturaları Türkiyə, Rusiya, Türkmənis-
tan və başqa böyük dövlətlərdə nümayiş etdiril-
mişdir. Bəli, bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 
dünyada epidemiya kimi yayılmış ermənizmin 
ifşa olunmasında Azərbaycan  rəssamının kari-
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katuralarının əhəmiyyəti ölçüyəgəlməz dərəcədə 
böyükdür. 

 
Ruhun bir ölçüsü də səmimiyyətdir 

 
Kərim müəllim həssas və duyğulu insandır. 

Onunla uzun müddət ünsiyyətdə olmuş, çox 
mətləblərdən söhbət açmışıq. Ürəyiaçıq, səmimi 
insandır. Daxili dünyasındakı əxlaqi stereotiplər 
nəsildən-kökdən gəlirsə, müasir dünyagörüşü-
nün formalaşması elmi, bilik və savadı ilə bağlı-
dır. Kərim müəllimlə söhbətlərimin hər biri öz-
lüyündə diqqətçəkən və yaddaqalandır. Bütün 
hərəkətlərində səmimi olan Kərim müəllimlə 
günlərin birində səmimi bir söhbət etdim. Uzun-
müddətli müşahidələrim və fəhmim məni aldat-
mamışdır. Kərim Kərimovu az da olsa kəşf et-
mişdim. Bugünkü karyerasına güvənib dünənini 
kölgədə qoyan adam deyil. Söhbətlərimizin bi-
rində belə bir ifadə işlətmişdir: «Zaman axır de-
yiblər. Dünən dünəndir, bu gün bu gündür». Bu 
sözə söykənib belə bir sualla söhbətə başladıq. 

- Yola saldığınız keçmiş sizə mane olmur? 
- Bildim nələri nəzərdə tutursunuz. Hər döv-

rün özünəməxsus siyasi və mənəvi tarixi var. 
Mən gəncliyimin bir neçə ilini komsomolda ke-
çirmişəm, təmiz danışmağı sevən adam olmu-
şam və bu gün də elə o mövqedəyəm. Eyni za-
manda həyati gerçəkliklərlə hesablaşmalı olmu-
şam. Axı ayrı cür də ola bilməzdi. Yola saldığı-
mız erada yeganə bir siyasi kurs mövcud idi. 
Hamı bir nəfər kimi Sov.İKP tarixini öyrənməli, 
ondan öncədə komsomolda işləməli idi. O dövrü 
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xatırlayanlar yaxşı bilirlər ki, əksəriyyət halda 
çoxlarının karyerasının inkişaf xətti komsomol-
dan başlayırdı. Mən komsomolda işləmişəm. 
Ancaq fərdi xarakterim, özümə xas iş üslubumla 
çoxlarından seçilmişəm. 

İndiki işimdən əvvəl Elmi-Tədqiqat İnstitu-
tunda şöbə müdiri işləyirdim. Elmlər doktoru 
idim, indiki Azərbaycan Dövlət  Neft və Sənaye 
Universitetində də professor kimi mühazirə oxu-
yurdum. O zaman da elə indiki kimi işlərim çox 
idi. Həftədə bir dəfə səhərlər beş dəqiqəlik yı-
ğıncaq keçirirdim. Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 
çox laboratoriya fəaliyyət göstərirdi və onlardan 
beşi mənim rəhbərliyim altında idi, yəni həmin 
şöbələrə ümumi rəhbərliyi mən edirdim. Labora-
toriyanın birinə mənşəcə rus olan Lev Andreyev  
adlı bir nəfər rəhbərlik edirdi. İnsafən desək, pis 
alim deyildi. Məndən yeddi yaş böyük idi. Nə iş 
olmuşdusa, diqqətinə çatdırdım. O, buna dözə 
bilmədi. Mənə dedi ki, mən rus olduğuma görə 
məni sıxışdırırsan. Həmin dövrdə heç ayrı-seçki-
likdən, millətçilikdən əsər-əlamət yox idi. Bilirik 
ki, Azərbaycan xalqı tolerant bir xalqdır. Biz 
özümüzdən çox, başqa millətləri sevirik. Onun 
sözü məni yandırıb-yaxdı. Dedim: «Sən russan-
sa, sənə bir söz demək olmaz? Russansa, gəl min 
boynuma». Bu söhbətdən sonra o, özünü yığış-
dırdı. 

Mənim keçmişim şəffafdır. Orada mənə ləkə 
gətirəcək elə qara bir səhifə yoxdur. Bu günüm 
üçün keçmişim mənə yalnız şərəf gətirir. Mən 
keçmişimlə fəxr edirəm. 
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  - Ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaq 
karyeranıza mane olmayıb? 

- Gərək ki, Freydin sözüdür, həqiqət bizi da-
ha çox ağrıdan şeydir. Ancaq həqiqət həqiqətdir 
və onu heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyil. Hə-
qiqət acı olsa da, deyilməlidir, müdafiə edilməli-
dir. Həqiqətsiz də keçinmək olmur. İnsan olan 
həqiqətdən qaça bilməz. Mənim az-çox inkişafı-
ma  elə   haqqı-həqiqəti   sevməyim   kömək 
edib. Ədalətsizliyə qalib gəlmək üçün insan qüd-
rətli olmalıdır. Mən həyatda çox ədalətsizliklərlə 
rastlaşmışam. Ömrüm boyu da haqsızlığa, əda-
lətsizliyə qarşı vuruşmuşam. Mən həmişə xalqı-
mızın az qala meyarına çevrilmiş “adamın ada-
mı” düşüncəsinin əleyhinə olmuşam. Mən həmi-
şə deyirəm ki, “adamın adamı” olmalı deyil, 
adama gərək Allah-taala özü arxa olsun. Allahın 
verdiyi ağıl, zəka, bacarıq, qabiliyyət və nəha-
yət, işgüzarlıq yaşamağa bəs edər. 

 - Mübahisəyə meyllisinizmi? 
- Bəli. Həqiqətin ortaya çıxması, ədalətin qə-

ləbəsi üçün mübahisədən çəkinmək lazım deyil. 
Həqiqətin, ədalətin qələbəsi üçün mübahisə elə 
mübarizənin ilkin mərhələsidir. Elm sahəsində 
mübahisəni mühakimə forması da adlandırmaq 
olar. Tarixən elm mübahisələrdə öz inkişafını ta-
pıbdır. Elmi mübahisə qərəzsiz olduqda inkişafa 
xidmət edir və mübahisə edən tərəflərə stimul 
verir. 

 - Fikrinizdən asanlıqla dönən deyilsiniz? 
-  Yox. Prinsipial mövqe tutmağı sevirəm. 

Adətən, qarşıya qoyduğum ədalətli məqsədə çat-
mağa çalışıram. Mənə bu inadkarlığıma görə 
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təzyiqlər ediblər, müqavimət göstəriblər, hətta 
fiziki cəhətdən yox eləməyə çalışıblar. Məhz elə 
bu inadkarlığıma  və mövqeyimdə çəkinmədi-
yim üçün iki dəfə mənə sui-qəsd təşkil ediblər. 
Bir dəfə məni maşınla qəzaya uğratmaq istəyib-
lər. İkinci dəfə 1996-cı ildə isə güllə ilə vurmaq 
niyyətinə düşdülər. Məni Tanrı qorudu. Mənim 
xasiyyətimdə yamanlıq yoxdur. Mən atamın nə-
sihətini unuda bilmərəm. Atam bizə deyib: «Ba-
cardıqca insanlara yaxşılıq edin». Mən elə qətiy-
yətli və iradəli olduğum üçün xain və paxılların 
bəd əməllərinin qarşısını almışam. Bütün müba-
hisələrdə qalib olmuşam. Haqlı olduğum üçün 
Allah məni çox müşküllərdən sağ-salamat çıxa-
rıb. 

- Məsləhət verməyə və məsləhətə qulaq as-
mağa münasibətiniz necədir? 

- Mən bütün həyatım boyu ağıllı fikirləri 
dinləmişəm, müdrik məsləhətlərə əməl etmişəm. 
Mənim fikrimcə, insana geniş diapazonda bax-
maq lazımdır. Həyat insan üçün asan başa gəl-
mir. İnsanın əhval-ruhiyyəsindən çox şey asılı-
dır. Gərək məsləhəti də məqamında, vaxtında 
verməyi bacarasan. Vaxtında verilmiş məsləhət 
insan üçün həyatda kompas rolunu oynayır. Bir 
də məsləhət verən gərək mövcud situasiyanı la-
zımınca qiymətləndirməyi bacara. Məsləhət ye-
rində və dəyərli olduqda çox mətləblərə çatmaq  
olar. 

- «Niyə?» sualına necə baxırsınız? 
- Bu dünyada hər şeyin mahiyyətində bir 

«niyə» sualı durub. Əgər bu «niyə»ləri düzgün 
başa düşsək, təbiətdə, o cümlədən cəmiyyətdə 
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insanın yaşaması rahat olar. Bu sualla bağlı elə 
indi beynimdən bir əhvalat keçdi. Rəhmətlik Şı-
xəli Qurbanov Azərbaycan KP MK-nın ideoloji 
məsələlər üzrə katibi idi. Bir dəfə ona zəng et-
dim. Ondan Bakı şəhər komsomol təşkilatlarında 
fəaliyyət göstərən divar qəzetlərinin redaktor və 
əməkdaşlarının yığıncağında iştirak etməsini xa-
hiş etdim. Şıxəli Qurbanov tədbirdə iştirak etdi. 
Onun tədbirdə yaddaqalan bir çıxışı oldu. Dedi 
ki, yaxın vaxtların söhbətidir. Xəstə idim, evdə 
yatırdım. Qəzetləri evə gətirirdilər oxuyurdum. 
Bu günlərdə qəzetlərdə belə bir başlıq getmişdi: 
«Maryak tonet u bereqa». Təzada baxın, - dedi. 
Dənizçi sahildə boğulur. Axı o, necə dənizçidir 
ki, elə sahildəcə boğulub. Bax budur həyatın 
«Niyə» sualı. 

- İnsan tək yaşaya bilərmi? 
- İnsan heç vaxt tək ola bilmir. İstəsə də belə 

alınmır. İnsanın içərisində bütöv bir dünya var. 
İnsanın könlünə-gözünə külli-kainat sığışır. O 
necə tək ola bilər? Bu təklik mümkün deyil. 
Kimsə çox dəqiq deyib: ”Bir mən vardı məndə, 
məndən içəri”. 

- Kərim müəllim, narahat adama oxşayırsı-
nız? 

- Bəli, narahatam. Bu narahatlıq mənim tale-
yimdir. Mən bütün pis şeylərə reaksiya verirəm. 
Həyatım boyu hər addımbaşı  haqsızlıqla  rast-
laşdığımdan narahat bir ömür yaşamışam.    

- Nədəndir bu narahatçılıq? 
- Bəlkə də, bu narahatçılıq heç məndən asılı 

deyil, yaşadığım dünyanın narahatlığıdır. Millə-
timin, onun başına gələn haqsız ağrı-acılar məni 
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də ağrıdır. Bir də insan olan elə bu dünyada na-
rahat, ayıq-sayıq yaşamalıdır. Bizim bugünkü 
narahatlığımız dünən olsa idi, başımıza bu müsi-
bətlər gəlməzdi. Millətin kişisi ayıq-sayıq olma-
lıdır. Şairlərdən kiminsə belə bir sözü var: «İsti 
otaqlarda səməni kimi göyərdilmədim». Kişi 
olan kəsə, şair dediyi kimi, istixanalarda boy at-
maq yaraşan iş deyil. 

- Yaşamaq üçün insana çox şeymi lazımdı-
r? 

-Haqqa tapınmaq, ilham, həyat eşqi, zəhmət 
və qətiyyət kifayət edər. Pul, var-dövlət yalnız 
bunlara xidmət etməlidir. Əgər insan pul və var-
dövləti özünün idealı sayacaqsa, əsla, xoşbəxt 
ola bilməz. Bu dünya elə nizamlanıb ki, pul, sər-
vət əndazədən çıxanda insana faciələr, bədbəxt-
liklər gətirir. 

- Möcüzəyə inanırsınızmı? 
- İnsan sözünün, bəlkə də, dolayı bir mənası 

elə möcüzəyə inamdır. İnamsız yaşamaq olmaz. 
Yola saldığımız ateizm erasında da insanların 
inamı, etiqadı olub. Bu dünya özü boyda möcü-
zədir. Mən külli-kainatın bir olan yaradıcısına 
inanıram.  Bu dünya sirli-sehrli bir möcüzədir. 
Belə olmasa idi, dünya çox maraqsız görünərdi. 
Olmuş əhvalatdır, cümə axşamlarının birində 
rastlaşdığım bir qəribəliyi deyim. Qızım mənə 
dedi ki, ata, mən anamın qəbri üstünə getməyə 
qorxuram. Mənim adımdan anama «Yasin» 
oxutdur. Dedim, qızım, mütləq oxudaram, nara-
hat olma. Bu vaxt gördüm ki, elə bil kimsə əlimi 
biləkdən tutub tərpədir. Bu olub günün-günorta 
vaxtı. Heç bir qorxu, təlaş da keçirməmişəm ki, 
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məni qara bassın, nədənsə xoflanım. Mən belə 
möcüzələri görəndə, o dünyanın da varlığına 
inanıram. 

- Kərim müəllim, hiss edirəm ki, son dərəcə 
dəqiq, işini-gücünü nizamlayan, hər işi vaxtın-
da görən adamsınız.. 

- Deyirlər, bu dünya insana borc verilib. 
Əmanət də əbədi olmur. Borc sahibi də nə vaxt-
sa əmanətini geri alacaq. Ona görə də axan za-
manın qarşısında duruş gətirmək üçün vaxtı bi-
hudə keçirmək cahillik olardı. Məni iş yaşadır. 
Mən əlimi əlimin üstünə qoyub baxa bilmirəm. 
İndiyə kimi 20  monoqrafiya çap etdirmişəm.  
Bundan başqa, iki nəfərlə birlikdə Azərbaycanın 
quru və dəniz sahələrinin geofiziki və geoloji in-
kişaf prosesləri, yeni neft-qaz yataqları barədə 
fundamental bir monoqrafiya da nəşr etdirmişik. 
Bunların hamısını çatdırmaq üçün şübhəsiz, mən 
çox işləməliyəm. Elə ona görə də mən istirahəti-
mi, demək olar ki, işdə edirəm. Mən şənbə və 
bazar günlərinin çoxunu iş otağımda təkcə otu-
rub işləmişəm. 

- Kərim müəllim, xeyli müddətdir belə mə-
lumatlar səslənir ki, neft yataqları boşa çıxıb, 
verilən proqnozlar özünü doğrultmayıb. Doğ-
rudanmı, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyat-
ları verilmiş proqnozlardan azdır? 

- Bu, dedikcə böyük və vacib bir məsələdir. 
Əlbəttə, çətin olsa da məsələyə aydınlıq gətir-
mək zərurəti yaranmışdır. Elə ona görə də bu is-
tiqamətdə bir çox işlər görmüşük və lazımi nəti-
cələr əldə etmişik. O da ondan ibarətdir ki, ölkə-
mizin dedikcə zəngin karbohidrogen ehtiyatları-
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nın olması öz təsdiqini tapmışdır. Ancaq ona 
baxmayaraq, bu ağır və böyük diskussiyaya sə-
bəb olan problemə aydınlıq gətirmək məqsədilə 
biz Bakıda geofiziklərin beynəlxalq konfransını 
keçirəsi olduq və buraya dünyanın ən aparıcı 
alim və mütəxəssislərini dəvət etdik. Konfransı-
mızda yüzə yaxın xarici ölkənin alimləri    işti-
rak etdilər. Bizim tərəfdən elmi dəlillərlə sübut 
olunan Azərbaycanın hasil olunacaq neft ehti-
yatları 8 milyard tondan çoxdur və bu, konfrans-
da da dəstəyini tapdı. Demək, mən öz proqnoz-
larımın arxasında əminliklə durmuşam. Yaxın 
gələcəkdə dediklərim özünü bir daha təsdiqləyə-
cəkdir. Mənim proqnozlarıma Azərbaycanda və 
xaricdə inanan adamlar çoxdur. Bununla bəra-
bər, qazılmış quyular arasında uğursuzları da az 
deyildir. Bu da təsadüfi deyil. Bunun da elmi 
əsasları var. Qravitasiya qanununa uyğun olaraq 
neft əmələ gəldikcə müəyyən bir yerə toplanır 
(yəni hündürlüyə doğru miqrasiya edir). Bu ba-
xımdan, Azərbaycan ərazisində 600-dən artıq qı-
rışıqlar var ki, bunların da hamısı eyni vaxtda 
dolu ola bilməz. Onların dolması üçün müəyyən 
məkan və nəhayət, müəyyən şərait lazımdır. 

- Dünyada Azərbaycanın yeri necədir? 
- Dünyanın çox aktiv olan qurşaqları var. 

Qafqaz Alp-Himalay silsiləsinin mərkəzi hissə-
sində yerləşib. Burada isə Azərbaycana geoloji 
baxımdan ən gözəl yer nəsib olub. Azərbaycan 
çox zəngin sərvət və rəngarəng təbiətə malikdir. 
Mən  həmişə deyirəm ki, dünya Azərbaycana 
borcludur. Bu, gəlişigözəl söz deyil. Bu  gün 
tam elmi əsaslara söykənib qətiyyətlə demək 
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olar ki, Azərbaycan nefti olmasa idi,  faşizm bu 
gün bütün dünyada tüğyan edirdi. Ona görə də 
dünyanı faşizmdən xilas etməkdə Azərbaycan 
xüsusi yer tutub. Bəli, bunu bütün dünya qeyd-
siz-şərtsiz etiraf etməlidir. Mən demirəm ki, 
dünya bizə əlahiddə yanaşsın. Ancaq etiraf sə-
mimiyyətdir. Biz, onsuz da, qonaqpərvər və hu-
manist xalqıq. Tolerant düşüncə bizim ucalığı-
mızdır. Bəzən deyirik ki, Azərbaycan ərazicə ki-
çikdir. Əslində belə deyil. Yaxın qonşularımızın 
mənfur siyasəti və xəyanəti nəticəsində Azər-
baycan ərazisi dəfələrlə təcavüzə məruz qalıb. 
Bu gün Azərbaycanın tarixi torpaqlarının çox 
hissəsi bu və ya digər səbəblərdən  qonşularımı-
za verilib. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir 
hissəsi İran, Rusiya və sonradan dövlət kimi ara-
ya-ərsəyə gətirilmiş «bic» Ermənistanın tərki-
bindədir. Bu gün təkcə Cənubi Azərbaycanda 30 
milyondan çox soydaşımız yaşayır. Elə isə Azər-
baycan niyə kiçikdir? Azərbaycan ərazicə də bö-
yükdür, mənəviyyatca isə daha nəhəngdir. Dəh-
şətlisi budur ki, o taylı həmvətənlərimiz öz doğ-
ma dillərində yazıb-oxumaqdan uzun müddət 
məhrum olublar. Demək olar ki, elə bu gün də 
ona bənzər vəziyyətdir. Şahidi və iştirakçısı ol-
duğum bir hadisəni danışmaq istərdim. 1991-ci 
il idi. İrana getmişdik. İranda Xomeyninin vəfa-
tının on illiyi də həmin ərəfədə keçirilirdi. İranda 
böyük bir konfrans təşkil olunmuşdur. Konfran-
sın işində Azərbaycandan da on beşə yaxın alim 
iştirak edirdi. Proqramda mənim də məruzə ilə 
çıxışım nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan tərəf-
dən mən və Hətəm Şıxəlibəyli çıxış etdik. Mə-
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nim çıxışım yüksək qiymətləndirildi, birinci yerə 
layiq görüldüm. 

Konfransdan sonra bizi cənublu türklərdən 
biri evinə qonaq dəvət etdi. Süfrəyə içki də qoy-
muşdular. Ev sahibi dedi: “Siz bilirsiniz ki, biz-
də içki qadağandır. Sizin şərəfinizə süfrəyə qoy-
muşuq. Ancaq gərək elə edəsiniz ki, qalacağınız 
oteldə içki qəbul etdiyinizi heç kəs bilməsin. 
Yoxsa, sizi otelə buraxmazlar». Məclisi aparma-
ğı bizim institutun o zaman direktoru olan Tofiq 
İsmayılzadəyə həvalə etdilər. Tofiq İsmayılzadə 
də bu işi mənim aparmağımı məsləhət bildi. İlk 
sözüm belə oldu: Bizi dəvət etdiyiniz üçün sizə 
dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizlərə ürək söz-
lərimlə bərabər, eyni bir-iki iradımı da bildirmək 
istərdim. Dünyanın ən lətafətli və şirin dili də 
elə biz türklərin dilidir. Elə isə niyə öz doğma 
diliniz uğrunda mübarizə aparmırsınız? Dedim 
ki, biz də rus xalqına hörmət edirik, rus dilini də 
bilirik, ingiliscəni də öyrənirik. Ancaq öz dili-
mizdə qəzetimiz çıxır, televiziya və radiomuz 
danışır, məktəblərimiz fəaliyyət göstərir. Siz də 
fars xalqına hörmət edin, ancaq özünüzü unut-
mayın, kökümüzü yaddan çıxarmayın. Buna gö-
rə də gəlin badələri Azərbaycan türklərinin sağ-
lığına qaldıraq”. 

- Ürəyinizin yuxalığı Sizə mane olmurmu? 
- Hər kəsin öz yolu var. Mən həmişə haqqı 

tapdanan adamların tərəfində olmuşam. Mənə 
bəzən ağrı-acı gətirsə də, mən bu yoldan dönmə-
mişəm. Həzrəti Əli cənabları buyurduğu kimi, 
pislər pisliklərindən əl çəkmirsə, yaxşılar niyə 
yaxşılıqlarından əl çəksinlər. İradəni həyat for-
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malaşdırır. İradəsi zəiflər duruş gətirə bilməyib 
qara qüvvələrə qovuşurlar, yollarını azırlar. Elə 
bilirlər ki, getdikləri yol daha asudə və düzgün 
yoldur. Mən gördüyüm haqsızlıqlara laqeyd qala 
bilmirəm. 

- İnsanın yaşaması üçün mənfi emosiya, 
yoxsa daha çox müsbət emosiya gərəkdir? 

- Həyat olduqca mürəkkəbdir. İnsan da tə-
biətin bir parçasıdır. İnsan təzadlarla dolu bir 
varlıqdır. Mənə elə gəlir ki, bəzən insanın yaşa-
ması üçün müəyyən dərəcədə mənfi emosiya da 
lazım olur. Dünya əksliklərin harmoniyasında 
inkişaf edir. İnsan adlı varlıq da yalnız müsbət 
emosiyaları daşımır, onun canında-qanında kə-
dər də dayanıb. Həyatda mənfi və müsbət işlər 
tarazlıq yaradır. Əgər belə olmasaydı, həyatın 
daxili harmoniyası bir göz qırpımında pozulardı. 

- Son vaxtlar bir çox digər məsələlərlə ya-
naşı, zəlzələlər də insanları qorxu və vahimə 
içərisində saxlayır, onlarda mənfi emosiyaların 
yaranmasına səbəb olur. Son informasiyaya 
görə, siz zəlzələni nə vaxt və harada baş verəcə-
yini 12 saat əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilirsi-
niz. 

- Zəlzələ yerdə gedən inkişaf proseslərinin, 
kosmosda, günəşdə baş verən proseslərin harmo-
niyasının məhsuludur. Əvvəl hamımızın yaxşı 
bildiyimiz kimi, yer qabığının müəyyən hissələ-
rində enerjinin yığışma prosesi gedir. Başlanmış 
təbii proseslərin biri digərini üstələyir. Bunun 
özü də təbii bir qanunauyğunluqdur. Müxtəlif 
geofizika sahələrinin dəyişmə formalarını araş-
dıraraq dedikcə maraqlı bir effekt aşkar etmişik. 
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Bu da elektromaqnit sahəsində müşahidə olunan 
müəyyən dəyişikliklərdir. Məsələ bundadır ki, 
kəsilişdə toplanan enerji hansı dərinlikdə olursa-
olsun, kritik səviyyəyə çatan zaman zəlzələqaba-
ğı müəyyən proseslər başlayır. Bunlar maqnit 
sahəsinin dəyişilməsinə mütləq təsir göstərir. 
Sonra aydın məsələdir ki, son həddə çatmış 
enerji də mütləq boşalmalıdır. Bu da zəlzələ for-
masında baş verir. Adi bir misal deyim. Ağacı 
əyən kimi tez qırılmır. O əyilir, çatlar yaranır, 
səslər çıxarır, nəhayət, qırılır. Yerin dərin qatla-
rında yığılmış enerji nəticəsində də təzyiqdən 
çatlar yaranır, parçalanma prosesi başlayır. Par-
çalanma prosesi getdikdə maqnit sahəsinin də-
yişməsinə gətirib çıxarır. Təbiidir ki, o da yerin 
təkindəki maqnit sahəsini ölçən cihaza öz təsiri-
ni göstərir. Formalaşmaqda olan fikrimizi yoxla-
maq (sübut etmək) üçün, Spitakda (Ermənistan) 
baş vermiş zəlzələnin elektromaqnit sahəsində 
özünü necə büruzə verdiyini yoxlamadan ötrü iş-
çilərimizdən birini Gürcüstana ezam etdim. Gür-
cüstan Geofizika İnstitutunun və seysmoloji 
stansiyasının əməkdaşları ilə ətraflı əlaqələr sax-
layaraq, ermənilərlə birbaşa əlaqəmiz olmadığın-
dan, gürcü mütəxəssisləri ilə birgə Spitak zəlzə-
ləsinin stenoqrammasını əldə etdik. Məlum oldu 
ki, Spitak zəlzələsindən də on iki saat əvvəl 
maqnit sahəsində, MTL stansiya vasitəsilə yazıl-
mış əyridə bir anomal hal baş verib. Bununla 
bağlı ilk və özünü doğrultmuş proqnozumu söy-
ləyim. 1989-cu ilin oktyabr ayı idi. Türkiyənin 
Ərzurum şəhərində konfrans keçirilirdi. Azər-
baycandan getmiş on beş nəfərlik nümayəndə 
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heyətinin tərkibində mən də vardım. Konfransın 
mövzusu birbaşa zəlzələlərlə bağlı idi. Mənə üç 
mövzuda məruzə etmək həvalə olunmuşdu. Elə 
oldu ki, konfransın bir iş gününü bütövlükdə 
mən aparmalı oldum. Konfransda etdiyim məru-
zəmdə göstərdim ki, İranın Rəşt mahalında ya-
xın bir neçə ayda zəlzələ olacaqdır. Yerdən sual 
verdilər ki, bu fikri nəyə əsaslanaraq deyirsiniz. 
Cavab verdim ki, apardığımız elmi tədqiqatlar 
əsasında bu qənaətə gəlmişəm. Elbrus dağları 
tədricən yüksəlir, Xəzər çökəkliyi isə aşağı enir. 
Bu da gərginliyin artmasına gətirib çıxarıbdır. 
Konfrans mənim mülahizələrimlə razılaşdı. Bu-
nunla bağlı Təbriz Universitetinə məktub göndə-
rildi. Məktubda zəlzələnin olacağı və onun törə-
dəcəyi fəsadlara qarşı əvvəlcədən  müvafiq təd-
birlərin görülməsi tövsiyə edilirdi. Əfsuslar ol-
sun ki, İranda bu məktuba lazımi əhəmiyyət ve-
rilmədi. Həmin ilin dekabrında Rəştdə güclü zəl-
zələ baş verdi. Böyük dağıntı və insan tələfatı ilə 
nəticələndi. 

Haşiyə. Həmin konfransda başıma gələn ha-
disəni də heç cür unuda bilmirəm. Səmimi de-
yim ki, məruzələrim konfrans iştirakçıları tərə-
findən ürəkdən alqışlandı. Düzü, bu, mənə xoş 
təsir bağışladı. Konfrans zalından çıxıb bufetə 
getdim. Bir «Kola» içkisi içdim. Çox soyuq idi. 
Onu içən kimi səsim tutuldu. Bir neçə dəqiqənin 
içərisində hərarətim qalxdı. Tələm-tələsik düş-
düyümüz otelə gəldim və dərman atıb uzandım. 
Vəziyyətim çox da yaxşı deyildi, ona görə də sə-
hərisi gün də oteldə qalmalı oldum və müalicəmi 
davam etdirdim. Bu vaxt otelin işçilərindən biri 
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içəri girdi. Mənə bildirdi ki, Türkiyənin həmin 
dövrdə geoloji işlərinə məsul şəxs  yanınıza gə-
lib sizi görmək istəyir. Elə bu sözü mənə demiş-
di ki, qapı yenidən açıldı. Doğrudan da, yanıma 
gələn professor İbrahim bəy idi. İbrahim bəy 
məni bu halda görüb həyəcanla dedi ki, «Sənə 
nə oldu, əfəndim. Şu anda nə istərsən, onu yapa-
lım?» Dedim ki, hər şey var, narahat olma. İbra-
him bəy qayıtdı. – «Mənim bura gəlməkdə bir 
məqsədim var. Kərim bəy, doğrusu, sizin çıxışı-
nız mənim ürəyimi ağrıtdı». 

Onu da deyim ki, mən konfransda ermənilə-
rə ilham verən Qorbaçovun siyasətini də açıq-aş-
kar bir formada tənqid etmişdim. Həmin vaxt 
hələ Kommunist partiyası güclü idi. Mən də 
Kommunist Partiyasının üzvü idim. İbrahim bə-
yə də elə xoş gələn bu idi. İbrahim bəy qayıtdı 
ki, mən sizin söylədiklərinizi bilirdim. Amma 
bunu sizin dilinizdən Kommunist Partiyası haq-
qında eşitmək başqa bir şeydir. Mənim bura gəl-
məkdə məqsədim var. İstəyirəm ki, sən konf-
ransdan sonra Türkiyədə qalasan, sənə ürəyin is-
təyən iş verək, qalıb hörmətli bir alim kimi işlə-
yəsən, elə Azərbaycanı da burada təmsil edəsən. 
Dünənki çıxışından sonra, düzü, səni buraxmaq 
istəməzdik. Mən təşəkkür etdim. Bilirdim ki, 
Azərbaycansız yaşaya bilmərəm. İkinci dəfə 
1991-ci ildə Türkiyədə olanda Azərbaycana həd-
siz sevginin bir daha şahidi oldum. Mən harada 
olmuşamsa, Azərbaycandan, onun dərdlərindən 
söhbət açmışam. İstanbul Texniki Universitetin-
də bir qrup alimlə görüşüm oldu. Səhərisi gün 
Yaşar bəy dedi ki, bu gün səni çox vacib olan bir 



Şərəfli ömür yolu 

162 

yerdə gözləyirlər. Hüseyn bəyə söz vermisən, 
sən onların əziz bir qonağı olacaqsan. Dedim ki, 
mən onlarla, o cümlədən Hüseyn bəylə tanış de-
yiləm. Yenə də Yaşar bəy bildirdi ki, onlar səni 
yaxşı tanıyırlar. Saat dörddə məni dedikləri yerə 
apardı. Tanımadığım adamlar məni böyük ehti-
ramla qarşıladılar və böyük bir zala daxil olduq. 
Zalda haradasa bir 40-50 stol vardı və hər birinin 
arxasında 7-8 adam əyləşmişdi. Məni görən kimi 
ayaq üstə qalxıb əl çaldılar. Hamı bir ağızdan 
dedi ki, Kərim bəy, xoş gəlmisən. Sonra hamı-
lıqca  masa arxasında əyləşdilər. Tədbiri aparan 
şəxs dedi ki, daha işimizə başlaya bilərik. Bir-iki 
dəqiqədən sonra başa düşdüm ki, məni bozqurd-
ların böyük bir tədbirinə gətiriblər. Birinci sözü 
mənə verdilər. Məni tədbirlərinə dəvət etdikləri-
nə görə təşəkkürümü bildirdim. Azərbaycanın 
başına gətirilən bəlalardan göz yaşları ilə söhbət 
açdım. Mən emosiyalarımı ələ ala bilmədim. Sö-
zün düzü, salon heyrətə gəlmişdi. Sonrakı bütün 
çıxışlarda Azərbaycana müxtəlif səpkilərdə lazı-
mi yardımlardan söz getdi. Mən daxili aləmimdə 
haradasa bir xoşbəxtlik hiss etdim ki, millətimin 
yaranmış vəziyyətini türk qardaşlarıma çatdıra 
bildim. 

Səhərisi gün həmin dörd nəfər dediyim şəxs 
yenidən mənimlə görüşdü. Onlar bildirdilər ki, 
biz Azərbaycana yardım etmək niyyətindəyik. 
Biz Azərbaycana tank-top apara bilməyəcəyik. 
Hər şey nəzarət altındadır. Buna baxmayaraq, 
biz Azərbaycana təyyarə vasitəsilə ilə yardım 
edə bilərik. Ancaq sən də bu işdə bizə yardımçı 
olmalısan. Dedim ki, məndən nə asılıdırsa, bö-
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yük məmnuniyyətlə nə lazımdırsa edərəm. Dedi-
lər ki, sən buradan Azərbaycana dönən kimi 
Əbülfəz Elçibəylə görüşməlisən. Əlbəttə, mənim 
qarşımda çətin bir məsələ qoyulmuşdu. Ona gö-
rə də dedim, Elçibəy prezidentdir, mən isə pro-
fessoram. Mən siyasətlə məşğul olmuram. An-
caq buna baxmayaraq, çalışıram sizin fikirlərini-
zi əlim yetən yerlərə çatdırım. Mənə dörd tele-
fon nömrəsi və iki faks nömrələri verdilər. Dedi-
lər ki, çatan kimi onlarla əlaqə saxlayım. Mən 
Bakıya çatan kimi həmin vaxt müdafiə naziri iş-
ləyən Rəhim Qazıyevin qəbuluna getmək istə-
dim. Zəng etdim. Dedilər, yoxdur. Səhərisi gün 
Rəhim Qazıyev məni qəbul etdi. İndiki kimi ya-
dımdadır. Etibar Məmmədov, Şadman Hüsey-
nov və Tahir Əliyev də onun yanında idilər. Tür-
kiyədə olan söhbəti olduğu kimi diqqətinə çat-
dırdım. Rəhim Qazıyev dedi ki, bizə kömək-zad 
lazım deyil. Bu məsələni evdə oğlumla da danış-
mışdım. Oğlum da təklif etdi ki, bu məsələni El-
çibəyə çatdırmaq lazımdır. Elə həmin gün Ali 
Sovetə getdim və Tamerlan Qarayevlə görüşmək 
istədim. Baxmayaraq ki, bizim onunla heç bir ta-
nışlığımız yox idi, ancaq fikirləşdim ki; o, ağ-
damlı kimi mənə qulaq asar və yardımını əsirgə-
məz. Köməkçisinə özümü təqdim etdim və bil-
dirdim ki, Türkiyədən qayıtmışam, mütləq Ta-
merlan bəylə görüşməliyəm ki, müəyyən təklif-
ləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Əbülfəz Elçibəyə çatdırsın. Mənə  səhər saat 
10°°-da gəlməyi məsləhət bildilər. Səhəri gün 
deyilən vaxtda Elçibəyin qəbulunda oldum. Gö-
rüşən kimi dedi ki, sən nə məsələ üçün gəlmisən, 
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o hələ qıraqda qalsın. Soruşdu ki, sizdə institu-
tun direktoru kimdir? Dedim ki, Tofiq İsmayıl-
zadədir. Soruşdu ki, onun atası ermənidir? De-
dim ki, atası yox, atalığı ermənidir. Sonra başla-
dı ki, sənin kimi alim niyə qıraqda qalsın. Mən 
dedim ki, məndən əvvəl orada işləyir. Dövlət te-
lefonu ilə neft şirkətinin həmin dövrdəki prezi-
denti Sənan Əlizadə ilə danışdı. Dedi: 

- Sənan bəy, sən professor Kərim Kərimovu 
tanıyırsanmı və necə tanıyırsan? Bəs necə olur 
ki, orada ermənini direktor qoyursunuz, belə bir 
alim isə adi laboratoriya müdiri işləyir. Sabah 
saat ikiyə kimi onu çıxarırsan, Kərim bəyin əm-
rini də verirsən. Sonra mənə məruzə edirsən. Siz 
bura gəlməmişdən mənə məlumat veriblər ki, siz 
böyük alimsiniz. İnstitutda qanun-qayda yarat-
maq sahəsində çox çalışırsınız, bizə kömək et-
məlisiniz, oranı qaydasına salmalısınız. 

Əlbəttə, bu göstəriş reallaşmadı, çünki o za-
mankı konsernin (şirkətin) prezidenti Sənan Əli-
zadə öz başı hayında idi və bir neçə gün o söh-
bətdən sonra onun özünü işdən azad etdilər. Ye-
rinə Sabit Bağırov adlı bir şəxsi təyin etdilər. 
Həmin günlərdə neft şirkətinin nəzdində fəaliy-
yət göstərən bütün müəssisələrin rəhbərlərinin 
hesabatlarının müzakirəsinə başlanıldı. Belə bir 
yığıncaq bizim institutda da keçirildi. O yığın-
caqda mən də çıxış etdim və öz mülahizələrimi 
bildirdim. Həmin ilin, yəni 1992-ci ilin 21 okt-
yabrında bütün geofizika sahəsində fəaliyyətdə 
olan müəssisələri birləşdirib bir  baş idarə yarat-
dılar və məni ora rəis təyin etdilər. 

*** 



Şərəfli ömür yolu 

165 

Kərim Kərimov taleyini Tanrıdan aşağı özü 
müəyyənləşdirmişdi. Özünü dərk edəndən elmə, 
biliyə səfərbər etmişdi. Dünyada məşhur alim 
olacağı bilinirdi. Onun sözləri heç kəsə də qəribə 
gəlmirdi. Bu sözlərə hamı inanırdı.  

Onun uşaqlıq illərinin şahidi olan əmisi 
oğlu Tofiq Zamanovun dediklərinə diqqət kə-
silək: 

- Kərimi Tanrı elm üçün yaradıb. Onun öm-
rü boyu fikri-zikri yazmaq, oxumaq, bir də şəkil 
çəkmək olub. Onun istirahəti də, ləzzəti də elə 
onlarladır. Kərim məndən dörd-beş yaş böyük-
dür. Yadımdadır, mən üçüncü sinifdə oxuyur-
dum. Kərim isə 8-ci sinifdə idi. Bütün Bakıya, 
Ağdama səs yayılmışdı ki, Kərim Moskvaya, 
SSRİ Elmlər Akademiyasına məktub yazıb. 
Hansısa qəzet-jurnaldansa oxuyub ki, alimlərin 
mülahizələrinə görə, Günəşin enerjisi yaxın yü-
zilliklərdə qurtaracaq. Kərim bu məlumatı oxu-
yan kimi SSRİ  Elmlər Akademiyasına məktub 
yazmışdır. 

Sual etmişdi: Necə müəyyənləşdirmisiniz ki, 
Günəşin enerjisi tükənəcək? Əgər belə olsa, in-
sanların və digər canlıların yaşayışı mümkün 
olacaqmı?  

Atam Əvəz kişi bu söhbəti eşidəndən sonra 
demişdir ki, Kərim bizim nəsildə qeyri-adi uşaq-
dır. O, heç kəsə bənzəmir. O da indiki kimi ya-
dımdadır ki, bu məktubun cavabı ilə hamı ma-
raqlanırdı. Ancaq məktuba ümidverici və ətraflı 
cavab verilməmişdir. 

…Ağdamdan Bakıya gələndə həmişə Kərim-
lə görüşməliydim. Artıq o, professordur. Kabi-
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netinə girəndə görərdim ki, ya çertyoj üzərində 
işləyir, ya da şəkil çəkir. Deyərdim ki, ay Kərim, 
dur bir bu otaqdan çıx, yorğunluğunu canından 
çıxart. Cavabı həmişə belə olardı: sağ olun, siz 
gedin, mənim işlərim çoxdur. 

 İnsanın böyüklüyü onun idealı və bu ideala 
çatması üçün apardığı mübarizə ilə birbaşa bağ-
lıdır. Kərim Kərimov da özünü nəcib bir işə, el-
mə sərf etdi. Elm adlı səltənətə qədəm qoyan 
gündən elmin son zirvəsini fəth etməyi qarşısına 
məqsəd qoydu. Özünə olan inamın gücü ilə de-
yirdi: «Mən akademiyanın üzvü olmalıyam və 
burada da millətimə daha səmərəli xidmət gös-
tərməliyəm». Bu sözlər xəbislərə rahatlıq vermə-
di. Onları daha da coşdurdu. Xainlər və xoflular 
onun inamını-gücünü sarsıtmaq istədilər. Ancaq 
gücləri çatmadı. Kərimin özü onlardan qat-qat 
güclü oldu. Elmin məşəqqətli yolundan geri çə-
kilmədi. Bütün ömrünü elmə həsr etdi. Ulu Tan-
rı da halal zəhməti uca tutandı. Kərim Kərimo-
vun elm yolunda sərf etdiyi əvəzsiz əməyi bat-
madı. O, professor oldu. Dünyanın  aparıcı elm 
mərkəzlərinin bir neçəsinə üzv seçildi. 2001-ci 
ildə Kərim Kərimov elm səltənətinin ən yüksək 
zirvələrindən birini fəth etdi. O, Azərbaycan 
Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının müx-
bir üzvü seçildi. Təkrar da olsa, ürəkdən və bü-
tün məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bu şəx-
siyyət çoxdan elm sarayının ən uca mərtəbəsində 
durmağa layiq idi. Özü də o, bu zirvəni bu gün 
yox, dünəndən fəth etmişdir. Sözün bütöv məna-
sında, bu sahədə də professor Kərim Kərimova 
qarşı son dərəcə ədalətsizcəsinə maneələr yara-
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dılıb. Əslində bu gün o, Milli Elmlər Akademi-
yasının həqiqi üzvü çoxdan olmalı idi. Oxucu 
mənim fikrimi hökm kimi olmasa da, ədalət mi-
zan-tərəzisinin ölçüsü kimi qəbul etməlidir. İste-
dadlı və məhsuldar işləyən bir alimin əməyinin 
vaxtında qiymətləndirilməsi yalnız elmin çiçək-
lənməsinə təkan verə bilər. Bundan nəticə etiba-
rilə millətimiz qazanardı. Əfsuslar olsun ki, el-
min məhək daşına şəxsi münasibətləri ilə yana-
şanlar bu ölçü-biçini insafsızcasına pozublar. 
Ancaq bütün bu haqsızlıqları görən Kərim müəl-
lim heç vaxt haqqın varlığına ümidini itirməyib. 
Bu işıqlı dünyada işığın bolluğuna, işığın qüdrə-
tinə, onun gec-tez zülmətə qələbə çalacağına 
inanıb. İnam işıq izidir. İşıq da haqq misalıdır. 
Bu dünyada şərəfli nə varsa işıqdan mayalanır. 
Günəşin köməyilə Tanrı səmanı və torpağı var 
edib. Bəli, işıq həqiqət nişanəsidir. Bu işıq - bu 
həqiqət zaman-zaman zülmətə üstün gəlib. Elə 
bu işığın - bu həqiqətin üstünlüyü hesabınadır ki, 
bu işıqlı dünya milyon illərdir duruş gətirib. Mil-
yon illər ərzində olduğu kimi, bu gün də işıq-hə-
qiqət güclüdür. Elm işığı nimdaş təfəkkürlü in-
sanların gözlərini qarov etdi. «İşıq gücləndiyin-
dən qarovlar çaşdı». Haqq-ədalət qələbə çaldı. 
Professor Kərim Kərimov Azərbaycan Respubli-
kası Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
seçildi. Bu köhnə dünyada bir daha haqqın, əda-
lətin təkzibedilməzliyi təsdiq olundu. Bu mənəvi 
kürsü Kərim Kərimovdan çox, haqq-ədalətin 
təntənəsi üçün daha çox gərəkdir. Kərim Kəri-
mov kifayət qədər missiyanın daşıyıcısıdır. O, 
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin, Ame-
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rika Kəşfiyyat Geofizikləri Assosiasiyası Azər-
baycan bölməsinin prezidenti, Beynəlxalq Ekoe-
nergetika Akademiyasının akademiki və vitse-
prezidentidir. Mühəndis Geoloqları Avropa As-
sosiasiyasının həqiqi üzvü, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Lütfizadə 
adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyası-
nın akademiki və rəyasət heyətinin üzvüdür. Bü-
tün bu nailiyyətləri bilik və bacarığı, zəhmət və 
əziyyəti sayəsində əldə edib. Bəli, hər kəsə mü-
yəssər olmayan bu uca zirvələri dərin ağlı, geniş 
zəkası ilə fəth edib. O, elm üçün nəyi bacarıbsa, 
onu da yüksək səviyyədə edibdir. Həyatına ha-
kim olan elmi işgüzarlığı bu gün də həvəs və 
məsuliyyətlə davam etdirir. Kərim Kərimov Ba-
kıda ingilis dilində nəşr olunan «Azərbaycanda 
geofizika yenilikləri» jurnalının təşkilatçısı və 
baş redaktoru, «Azərbaycan Neft Təsərrüfatı» və 
Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akade-
miyası Yer elmləri bölməsinin «Xəbərlər» jurna-
lının redaksiya heyətinin üzvüdür. Kərim Kəri-
movun unikal bir alim olduğu beynəlxalq və res-
publika miqyasında həqiqi alimlər və ictimaiy-
yət tərəfindən vaxtında qiymətləndirilib. İnsafən 
deyək, onun geofizika elmindəki konsepsiyası 
səmimi formada etiraf edilir və bütün parametr-
lərlə qəbul olunub. Zamanın müxtəlif dönəmlə-
rində Kərim Kərimovun elmi nailiyyətləri - föv-
qəl və gərgin əməyi qədərincə qiymətləndirilib. 
O, müxtəlif vaxtlarda «Şərəfli əməyə görə», 
«Yer təkinin kəşfiyyatındakı xidmətlərinə görə», 
«Əməkdə fərqlənməyə görə», «Əmək veteranı» 
medallarına, keçmiş Sovet Sülh Komitəsinin 
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diplomuna və dövlət orqanlarının çoxsaylı və 
çoxadlı nominasiyalarına layiq görülüb. 1998-ci 
ildə Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən 
«İlin adamı» kimi şərəfli bir ada layiq görülmüş-
dür. 1999-cu ildə isə həmin institutun qızıl me-
dalını almışdır. 2000-ci ildə Kembric Beynəl-
xalq Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən «XX əsrdə 
nailiyyətlərinə görə»  diplom və gümüş medalla 
təltif edilib. 2001–ci ildə isə bütün ömrünü 
Azərbaycana həsr etmiş Kərim Kərimova Vətə-
nin ən yüksək və şərəfli bir nominasiyası təqdim 
olundu. Mənalı ömrünü bütünlüklə Azərbayca-
nın tərəqqisinə xərcləmiş Kərim Kərimov «Şöh-
rət» ordeni ilə təltif edildi. O, həqiqətən buna la-
yiqdir. Kərim Kərimov elmi, zəkası, qabiliyyət 
və bacarığı ilə bütün dünyada Azərbaycana şöh-
rət gətirib. O, Azərbaycana namus və şərəflə 
xidmət edib. Özü də təmənna güdməyib. O, Və-
tənə sidq ürəklə, açıq qəlblə xidmət edib. Harada 
olubsa, harada kürsüyə sinə gəribsə, yalnız 
Azərbaycandan söhbət açıb. Azərbaycan gerçək-
liyini dilə gətirib. Bəli, onun ilham mənbəyi 
Azərbaycan torpağı, şöhrət çələngi Azərbaycan 
olub. 
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Ucalığa aparan yollar zəka və zəhmətin 
harmoniyasından keçir 

 
Deyirlər ki, Günəşin doğmasına baxmağa tə-

ləsmə də, çalış gecikmə də. Hər vaxtsız addım 
fəlakət gətirə bilər. İnsanoğlunun sadiq qalmalı 
olduğu həyat düsturlarından biri də zaman adlı 
fövqəl məfhumun diktəsinə qeyd-şərtsiz əməl et-
məkdir. Bu dünyada hər şey olduğu kimi, zaman 
da Tanrı əlindədir. İnsan övladı bacarıq və qabi-
liyyəti sayəsində çox şeylərin əleyhinə çıxsa da, 
bəyənmədiklərini yenidən düzüb qoşsa da, əla-
həzrət vaxtın yanından belə keçə bilməz. Zaman 
Tanrı işidir. 

...Səndən əvvəl gedən var, səndən  sonra gə-
lən. Bu həmişə belə olub, belə də olcaqdır. Bu 
da zaman deyilən nəsnənin pozulmaz bir qanu-
nudur. Bu nizama da insanoğlunun əli girə bil-
mir. Çünki Tanrı bu rüsxəti insana verməyi məs-
ləhət bilməyib. Sən öz yolunla getməlisən. Yolu-
nu tapa bilməyənlər, yolunu azanlar, cığırından-
cızığından sapanlar uçuruma yuvarlanırlar, həyat 
deyilən nəhəngin girdabında çabalayıblar. Bu 
işıqlı dünyada hər kəsin öz yeri, hər kəsin öz yo-
lu var. Yerini tapa biləsən, yolunu tuta biləsən. 
Çətini bu yolu tapmaqdır. Tutduğun yol haqq 
yolu olmalıdır. Bu haqq yolu işıqlı dünyaya apa-
rıb çıxarır. Yolunu tapanlar yerini tapır. 

Kərim Kərimov da bu işıqlı dünyada yolu və 
yeri olan insanlardandır. Yürüdüyü ömür yolun-
da müqəddəs tutduğu yalnız elm və xalqına bü-
tün varlığı ilə xidməti olub. Onun həyatına  - 
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ömrünə-gününə yalnız elm hakim olub. Elm 
onun üçün həyati gerçəklikdir. Ömrün dolayla-
rında bəzi işığı tükənmiş qara fikirlilərin bəd 
əməlləri sayəsində elm yolu ona şəxsi əzablar 
gətirsə də, usanmayıb. Dözümü, iradəsi onu xi-
las edib. Təkcə istedad və zəkasına arxayın ol-
mayıb. Daxili gücünü və zəhmətini də köməyinə 
çağırıb. Onun bu gücünün, müvəffəqiyyətinin 
təməlində zəkası və zəhməti durur.  

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Kərim 
Kərimovun böyük alim olduğu heç kəsdə şübhə 
doğurmur. Hətta əleyhdarları da onun böyük 
alim olduğunu dolayısı ilə etiraf edirlər. Belə ol-
masaydı, dardüşüncəlilər onun böyük alimliyi 
qarşısında rahatlıqlarını itirməzdilər.  

Bugünkü çələngi zəka və zəhmətin harmoni-
yasının qələbəsidir. O, elmin əlifbasından tut-
muş uca zirvəsinə qədər, qeyd etdiyimiz kimi, 
əzab-əziyyətli bir yol keçib. Bu əzab-əziyyətdən 
oxşarı olmayan elm nəşəsi duyduğu üçün elmin 
son mərtəbəsinə kimi gəlib çıxa bildi. Kərim Kə-
rimovu bu gün haqq-ədalət işığı olan alim və 
mütəxəssislər Azərbaycan geofizikasının kori-
feylərindən biri kimi qəbul edirlər. 

Professor Kərim Kərimov haqqında yazdıq-
larım onun mənalı və keşməkeşli ömür-günün-
dən yalnız kiçik cizgi və ştrixlər sayıla bilər. 
Ucalardan Uca Tanrı insanı elə xəlq  edib ki, 
onun kodlaşdırılmış taleyini, duyğu və düşüncə-
lərini bütünlüklə qələmə almaq - sözlə ifadə et-
mək mümkün deyildir. 
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Elə elm və sənət adamları var ki, sağlıqların-
da belə diqqəti cəlb etmirlər. Çünki onları gün-
dəmə gətirəcək  dəyərli iş və əmələ imza ata bil-
məyiblər. Belələri yalnız sxematik elmi dərəcə 
və bir də mənsəb daşıdıqlarından gələcəyə get-
mək və yaddaşlarda yaşamaq qüdrətindən məh-
rumdurlar. İnsan elmi və əməli ilə hədəfə gəlir 
və gələcəyə yön alır. AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor Kərim Kərimovun yolu gələcəyə-
dir.Çünki onun keçmişi var.Elə bir keçmiş ki, 
həmin keçmişi o, öz əlləri ilə qurub- yara-
dıb.Keçmişi olanın gələcəyi bəllidir. 
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Professor Kərim Kərimovun atası Məmmədxan 
Kərim oğlu Zamanov və anası Afərim xanım 

Əliyeva 
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Kərim müəllimin atası, anası və övladları 
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Professor-cərrah Hüsü Kərimov 
 

 
 

Kərim Kərimov və bacıları: Səfurə,  
Səriyyə və Ofeliya  
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Kərim Kərimov və böyük bacısı 
həkim Minayə Kərimova 

 

 
 

Kərim Kərimovun qızı Aytən xanım Kərimova 
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Akademik K.Kərimov iş otağında 
 

 
 

K.Kərimovun zəlzələni öncədən proqnoz etməsi 
haqqında monoqrafiyası 
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K.Kərimovun neft sahəsində yazdığı  
əsərlərindən bir qismi 
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Professor K.Kərimovun 70 illik yubileyində 
 

 
 

K.Kərimovun İsrail dövlətinin Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə 

görüşündən 
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BDU-da K.Kərimovun siyasi karikaturalar 
sərgisinin açılışında 

 

 
 

Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri, millət 
vəkili Fəttah Heydərov akademik Kərim Kərimovu 

80 illik yubileyi münasibətilə təbrik edərkən 
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K.Kərimovla xarici alimlərin görüşü 
 

 
Yasamal rayon icra hakimiyyətində akademik 

K.Kərimovla görüş  
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AMEA-nın sabiq I vitse prezidenti akademik 
K.Kərimovu təbrik edərkən 

 

 
 

Atatürk mərkəzində akademik Kərim Kərimovun 
siyasi karikaturalarının sərgisində 
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Akademik Kərim Kərimova verilmiş beynəlxalq 
qızıl və gümüş medallar 
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Akademik Kərim Kərimov 
 

 
 

K.Kərimovun əsərlərindən bir qismi 
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K.Kərimovun neft sahəsində əldə etdiyi uğurlar 
 

 
 

Terrorizmə yox deyək! 
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Akademik Kərim Kərimov keçmiş SSRİ Rəssamlar 
və Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür 
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Elmi konfranslarda 
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K.Kərimovun əsərlərinin sərgisində 
 
 

 
 

Yasamal rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri  
Kərim Kərimov veteranlarla söhbət edərkən 
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Avropa Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 
professor Kərim Kərimov 

 

 
 

Bu kitab Naxçıvanın inkişafına həsr edilib 
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K.Kərimovun siyasi karikaturaları terrorizmə, 
narkomaniyaya və erməni vandalizminin 

ifşasına həsr edilib 
 

 
 

K.Kərimov bir çox fəxri fərmanlara, eləcə də “Qızıl 
qələm” media mükafatına layiq görülmüşdür. 
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